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 :كلمة شكر

 

توفیقه لنا يف  حنمد اهللا ونشكره على

 .هذا البحث

 ."أبيت"شكر�ا ألستاذي ومعلِّمي األبدي 
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شكر�ا ألستاذي املشرف الدكتور عبد 

احللیم بن عیسى الذي مل یبخل علي� 

 .بتوجیهاته الس�دیدة

شكر�ا ألعضاء الّلجنة العلمیة على 

 .قبوهلم مناقشة موضوع حبثي

صدیق والدي " بغدادي"لألستاذ شكر�ا 

الذي مل یبخل علي� مبراجع مكتبته 

 .القی�مة
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 أ 

 :مقد�مة  
 

شغل موضوع حتلیل اخلطاب سواء كان يف شكله   

بي اهتمام مجیع األد أماملنطوق أم املكتوب، العادي 

لعّل من أّمهها املقاربة وخمتلفة،  میادینالد�ارسني يف 

التداولیة اليت أعطت دفع�ا قوی�ا للد�رس الّلساني، 

حیث اهتم�ت بدراسة الّلغة يف سیاقها التواصلي، 

ذاهتا ومن أجل ذاهتا مثلما ینص� علیه  ولیس يف

وبتعد�د استعماالت الّلغة . التی�ار البنوي

 وارتباطها الوثیق بالس�یاق كان اختالف الباحثني يف

على إثر ذلك جهودهم يف إخراج  فربزت هذا اال،

مقوالت هلذا اال والذي ع�رف يف بدایة نظریات و

یندرج ضمنها  بنظریة األفعال الكالمیة اليت تأسیسه

األفعال : "موضوع هذا البحث واملوسوم بعنوان

 ".الكالمیة يف الشعر الس�یاسي لنزار قباني

 

، ذاتیة أسبابیعود اختیارنا هلذا املوضوع إىل   

متثلت يف اهتمامنا بالد�رس التداويل منذ أربع 

سنوات مضت، وذلك يف إطار حتضرينا ملسابقة املاجستري 

ضافة إىل أنَّ اختیارنا هلذا يف هذا اال، باإل

املوضوع كان بناًء على أنَّه امتداد لبحوث سابقة، 

: املوسومة بـ والبدایة كانت مع رسالة الّلیسانس

ة اإلحصائیة يف الشعر العربي املعاصر بني یاألسلوب"

 :وذلك على مستویني، "الرو�اد وخنبة من املعاصرین
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 ب 

من يف مبحث  أنَّه قد متَّ التطر�ق: املستوى األو�ل -

 .هذه الر�سالة إىل عالقة األسلوبیة بالتداولیة

هو أنَّنا مل خنرج على املدو�نة : واملستوى الثاني -

الشعری�ة، مبعىن أنَّنا اخرتنا الشعر الس�یاسي 

لنزار قباني كمدو�نة هلذا البحث، رغبة منَّا يف 

الشاعر  هاستكمال البحث يف شعره الس�یاسي ألنَّ

نتعر�ض لدیوان كامل من الوحید الذي مل 

دواوینه بالبحث واإلحصاء يف رسالة الّلیسانس، 

نظر�ا لضیق الوقت، فاكتفینا ببعض املختارات 

 .من شعره

 

اليت دفعتنا الختیار هذا  األسباب املوضوعیةومن 

لألسباب الذاتیة، ألنَّها  ااملوضوع، كانت امتداد�

سانیات ة الّليف عدم خروجنا يف البحث من دائر متّثلت

التداولیة، فكانت البدایة مبساعدتنا لطلبة 

 الّلیسانس يف إجناز مذكرهتم يف هذا الس�یاق التداويل

الشعري يف ضوء حتلیل اخلطاب : "واملوسومة بـ

، "طوىب لشيء مل یصل أمنوذج�االنظریة التداولیة، 

حتضرياتنا يف أین قمنا بطرح إشكال لطاملا راودنا يف 

ثل يف إمكانیة تطبیق الّلسانیات هذا اال، واملتم

ازال اولیة على اخلطاب الشعري، والذي مالتد

باإلضافة إىل تقدمينا ملداخلة . قائم�ا يف أذهاننا

أنا "األفعال الكالمیة يف قصیدة : موسومة بعنوان

، والذي قمنا فیها مبتابعة حالم اجلیاليل: لـ" الكون
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 ت 

ه املر�ة البحث يف جمال نظریة األفعال الكالمیة وهذ

بتطبیق نظریة األفعال الكالمیة على اخلطاب 

باإلضافة إىل . بحثالشعري، شأا يف ذلك شأن هذا ال

أنَّ الص�عوبات اليت واجهتنا يف الر�سالة واملداخلة 

من قلَّة الد�راسات التطبیقیة يف جمال الّلسانیات 

التداولیة عموم�ا، ونظریة األفعال الكالمیة على 

دفعتنا إىل اخلوض يف هذا البحث  وجه التحدید،

إلثراء الد�رس التداويل بتطبیقات لنظریة األفعال 

 .الكالمیة على الشعر الس�یاسي لنزار قباني

 :الر�ئیسة هلذا البحث كاآلتي اإلشكالیة فجاءت

ما عالقة الّلسانیات التداولیة بتحلیل اخلطاب؟ 

تكمن عالقة الّلسانیات : وفرضیتنا يف ذلك كانت

اب يف نظریة األفعال تداولیة بتحلیل اخلطال

إلضافة إىل ما اجنر� على هذا اإلشكال من الكالمیة، با

هل ميكن لنظریة األفعال : إشكاالت أخرى من بینها

الكالمیة أن متّكننا من حتلیل أبلغ للّشعر الس�یاسي 

مالمسة قصد لنزار قباني، ونتمّكن بفضلها من 

  الشاعر وواقعه املعاش؟

قد اعتربت أنَّ كّل   Landquistكانت الندكسیت وإذا

نص� هو فعل كالمي، أال ميكننا اعتبار أنَّ كّل خطاب 

ل اخلطاب أن ميّثهل ميكن : هو فعل كالمي؟ مبعىن آخر

الشعري الفعل الكالمي؟ وهل ميكن للخطاب أن یتشّكل 

من الفعل الكالمي؟ مبعىن آخر هل ميكننا تعریف 
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 ث 

من األفعال الكالمیة وبأنَّ اخلطاب بأنَّه جمموعة 

 هو فعل كالمي شامل يف حد� ذاته؟اخلطاب 

 

يف هذا البحث إىل  دفمن خالل هذه اإلشكالت،   

حتقیق ذلك اجلمع بني حتلیل اخلطاب والّلسانیات 

التداولیة من خالل تطبیق نظریة األفعال الكالمیة 

صعوبات  ي، وحتد�على الشعر الس�یاسي لنزار قباني

طبیق نظر�ا لقّلة الد�راسات يف اجلانب هذا الت

باإلضافة إىل رصد ذلك التحو�ل العمیق يف . التطبیقي

شعر نزار قباني، من خالل انتقاله من أفعال 

أي ( كالمیة حمد�دة إىل أفعال كالمیة خمتلفة متام�ا

وهو  ،)انتقاله من شاعر احلب� على شاعر الثورة

كالمي الشمويل اهلدف الذي یندرج ضمن حتو�ل الفعل ال

 .عند نزار قباني بشكل عام

 

وقد اعتمدنا على اإلجراء الوصفي الذي اقتضى 

ببحثنا لنظریة  املنهج التحلیليمنَّا االعتماد على 

األفعال الكالمیة عند املؤس�سني هلا واالنتقادات 

املوج�هة لتصنیفاهتم، وحاولنا اخلروج بتصنیف جامع 

وهو الذي متَّ  Searleوسريل  Austinلتصنیفي أوستني 

تطبیقه على مدو�نة الفصلني التطبیقیني املشتملة 

على سبعة عشر قصیدة من الشعر الس�یاسي لنزار 

قباني، مستعینني يف ذلك باملنهج اإلحصائي يف رصد 

القو�ة اإلجنازیة لألفعال الكالمیة األكثر تواتر�ا يف 
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 ج 

میة مدو�نة الفصل األو�ل، ومعرفة أي� األفعال الكال

املسیطرة على الشعر الس�یاسي لنزار قباني، واليت 

 .تنعكس على ذاته الشاعرة

 

وعلى ضوء اإلشكاالت املطروحة أعاله، قمنا 

، مدخل نظري وفصلني تطبیقینيبتقسیم البحث إىل 

حتلیل اخلطاب : املدخل املعنون بـتناولنا يف 

، عالقة حتلیل اخلطاب بكّل والل�سانیات التداولیة

نظریة من نظریات التداولیة الثالث، عالقة حتلیل 

اخلطاب بنظریة التلّفظ، وعالقة حتلیل اخلطاب 

بالنظریة احلجاجیة، وعالقة حتلیل اخلطاب بنظریة 

األفعال الكالمیة، وقد توس�عنا يف هذا املبحث األخري 

إىل ری�ا مبوضوع البحث، وذلك باإلشارة املرتبط جوه

إسهامات رواد نظریة األفعال الكالمیة أوستني 

Austin وسريلSearle باإلضافة إىل االنتقادات ،

 .املقد�مة لتصنیفاهتم

 

القو�ة اإلجنازیة "الفصل األو�ل وتناولنا يف 

 "المیة يف الشعر الس�یاسي لنزار قبانيلألفعال الك

حتو�ل الّلسانیات : الذي درسنا فیه أربعة مباحث

ولیة من دراسة الّلغة العادیة إىل دراسة التدا

الّلغة الشعریة، واألفعال الكالمیة الشاملة 

هذا وعالقتها بتحلیل اخلطاب، باإلضافة إىل جوهر 

رصد لألفعال اإلجنازیة يف : الفصل التطبیقي متّثل يف
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 ح 

الشعر الس�یاسي لنزار قباني بني تصنیف 

یل تحل، وهنا قمنا ب Searleوسريل  Austinأوستني

أحصینا األفعال  مجیع قصائد املدو�نة بعد أن

ومن مثَّ وزَّعنا كّل فعل ، كثر تواتر�االكالمیة األ

ي أو قو�ة إجنازیة على قصیدة من قصائد إجناز

 .املدو�نة

 

الفعل التأثريي : الفصل الثاني املعنون بـأم�ا   

، فتناولنا فیه يف الشعر الس�یاسي لنزار قباني

آلیة والتأثري وحتلیل التأثري، : عد�ة مسائل وهي

التلقي من القارئ إىل اجلمهور، والفعالیة 

الفعل التأثريي بني والشعریة والتفاعل الكالمي، 

الفهم والتأویل ومفهوم الفعل التأثريي وقصدیته، 

ارتأینا حبث مفهوم الفعل قد باإلضافة إىل أنَّه 

 التأثريي واجلمهور من منظور نزار قباني، وذلك من

حیث ثريي يف اجلمهور، خالل تصرحياته عن قصده التأ

إىل أبعد من حدود التأثري إىل التغیري  بل یذهبأنَّه 

والتحریض، إضافة إىل مبحث جوهري يف هذا الفصل 

 األخري وهو تقسیم الفعل التأثريي إىل ثالثة أفعال

يف تأثري نزار قباني على مجهوره، فهناك  متّثلت

والضحك كفعل تأثريي،  التصفیق كفعل تأثريي،

والص�مت كفعل تأثريي، وقمنا ببحث مجیع هذه األفعال 

التأثريیة يف مدو�نة الفصل األو�ل، وذلك بتوزیع ثالث 

قصائد على كّل فعل تأثريي، وقراءهتا من منظور 
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 خ 

الفعل لنا القَّوة اإلجنازیة اليت لوالها ملا حتّقق 

 .التأثريي

   

 املصادر واملراجعن ممجلة  يف ذلك علىواعتمدنا 

استعنَّا يف اجلانب  :منها على سبیل املثال ال احلصر،

كتاب : املؤلَّفات األساس هلذا البحث وهيبالنظري 

 Johnجون أوستني: لـ" كیف ننجز األشیاء بالكالم"

Austin  بلغة األصل وبالرتمجة، باإلضافة إىل كتابي ،

عىن امل"و "األفعال الكالمیة":John Searleجون سريل

واالعتماد على األعمال ، بلغة األصل "والتعبري

الس�یاسیة الكاملة لنزار قباني يف اجلانب 

التطبیقي، باإلضافة إىل القصائد املسموعة بصوت 

يف وغريها من املصادر واملراجع املثبتة . الشاعر

 .قائمة املصادر واملراجع

 

اليت صادفتنا يف هذا البحث،  الص�عوباتومن مجلة 

الد�راسات التطبیقیة املتخص�صة يف تطبیق نظریة  قلَّة

األفعال الكالمیة على األعمال اإلبداعیة كالشعر 

مثال�، بل هناك دراسات حاولت أن تطب�ق مجیع مقوالت 

الّلسانیات التداولیة على األعمال اإلبداعیة، كما 

حتلیل اخلطاب املسرحي "هو احلال يف دراسة عمر بلخري 

، ودراسة نواري مسعود "تداولیةيف ضوء النظریة ال

يف تداولیة اخلطاب األدبي املبادئ "أبوزید 

مدخل إىل "، ودراسة بولفعة خلیفة "واإلجراء
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 د 

، هي دراسات حاولت اإلملام "النظری�ات التداولی�ة

جبمیع مقوالت الّلسانیات التداولیة وتطبیقها، 

وهذا عمل یستدعي فریق حبث إلخراج موسوعة من أجل 

قوالت الّلسانیات التداولیة على العمل تطبیق م

يف  إشكالیة ترمجة املصطلحباإلضافة إىل اإلبداعي، 

ويف  الد�راسات املتخص�صة يف الّلسانیات التداولیة

ر عالوة على عدم تواف. عال الكالمیةنظریة األف

دواوین نزار قب�اني احلدیثة يف شعره الس�یاسي، مم�ا 

لفصل الثاني إىل حذا بنا يف بعض القصائد من ا

مطابقة ما ورد دیوانه اإللكرتوني مع صوته يف 

 .أمسیاته الشعریة

 

وال یسعنا يف األخري إال� أن نشكر أستاذنا   

عبد احللیم بن عیسى على ما أفادنا به : الدكتور

من معلومات قی�مة، إن يف السنة التحضريیة األوىل 

 للماجستري، أو يف اإلشراف من توجیهات ومالحظات

كما نتقد�م  .سدیدة ساعدتنا على إمتام الر�سالة

الذین  املناقشة أعضاء جلنةبالشكر اجلزیل إىل 

 .البحث وتصویبههذا قراءة سیتحم�لون عناء 

ینري نتمّنى من اهللا التوفیق والس�داد، وأن كما    

هذا البحث درب كّل باحث يف جمال تطبیق نظریة 

عیة والشعریة األفعال الكالمیة على األعمال اإلبدا

 .منها على وجه اخلصوص
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 ذ 

 

       

                                                                              

: الطالبة     

 بـــوزیــــد عـــائـــشة

                                                                             

 06: یوموهران يف   

 2010 أفریل
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                    مدخل                            
  حتلیل اخلطاب والّلسانیات التداولیة   

 2

 :توطئة

نَّ موضوع حتلیل اخلطاب أمر ما زال یشغل إ

اهتمام الباحثني يف خمتلف ااالت املعرفیة، فكّل شيء 

يف هذا الوجود قابل ألن یقرأ على أساس أّنه خطاب 

ي د التأویالت، فهناك اخلطاب الشعرمفتوح على عدی

املسرحي والر�وائي والس�یاسي موضوع التطبیق، و

إخل، ونظر�ا هلذا التعد�د ... واإلعالمي واإلشهاري

والتنو�ع تصبح الضرورة ملح�ة لتطویر موضوع حتلیل 

اخلطاب ومواءمته مع مجیع التطو�رات احلاصلة يف مجیع 

 .املیادین

وهنا یأتي اهتمام الباحثني مبوضوع حتلیل اخلطاب 

وقد تأّثر كّل دارس مبجال ختص�صه، من جماالت خمتلفة، "

حمور التقاء دراسات خمتلفة، كما أصبح هذا املصطلح 

،  sociolinguisticsالّلسانیات االجتماعیة: مثل

وفلسفة  ، psycholinguisticsوالّلسانیات النفسیة

والّلسانیات  philosophical linguisticsالّلغة 

 .computational linguistics "1االحصائیة

كانت نتائج تلك الد�راسات هي البدایة و

سانیات التداولیة يف األوساط الفعلیة لظهور الّل

الّلغویة، وبذلك بدایة للتحلیل التداويل للخطاب، 

كانت نتائج الد�راسات اليت تناولت حتلیل " حیث 
                                                

1. Gillian Brown &George Yule, Discours Analysis, 
Cambridge University Presse, Cambridge, 1st published, 

1983, P. 8.       ب، .براون ج: ومتَّت االستعانة بالرتمجة، ینظر
حممد لطفي الزلیطي، ومنري : ریبوتع مجةج، حتلیل اخلطاب، تر.یول و

  .ط: م، ص1997/هـ1418 :دط، ت الرتیكي، جامعة امللك سعود،
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اخلطاب لبنة أساسیة لبدایة التحلیل التداويل 

 .1"للخطاب

سنحاول حبث عالقة حتلیل اخلطاب وعلیه، 

بالّلسانیات التداولیة يف إطار نظریة األفعال 

لكالمیة، وهل ميكننا فعال تطبیق مقوالت الّلسانیات ا

التداولیة وعلى وجه التحدید مقوالت نظریة 

ب الشعري الس�یاسي األفعال الكالمیة على اخلطا

هذا ما سنراه يف الفصول التطبیقیة  ؟لنزار قب�اني

 .الال�حقة

 

 La linguistiqueالّلسانیات التداولیة تندرج 

pragmatique ر�حیث . اسات الّلغویة احلدیثةضمن الد

 نيجانب"بني ميكننا التمییز يف جمال تناول الّلغة 

فقد سعى إىل  الد�رسالد�رس واالستعمال، فأم�ا : مها

الكشف عن تكوین كّل لغة بواسطة النظر يف عناصرها 

على مستوى اجلملة وما دوا نظر�ا حتلیلی�ا یعتمد 

ذلك من وغري . على التبویب والتصنیف والتأصیل

الظواهر اليت تقوم على االفرتاض ال على الواقع 

 . 2"النطقي

                                                
عبد الس�الم عشري، عندما نتواصل نغی�ر مقاربة تداولیة .  1

: حلجاج، إفریقیا الشرق، املغرب، دط، تمعرفی�ة آللیات التواصل وا
 .61: ص ،2006

متَّام : مجةروبرت دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء، تر.  2
م، 1998/ هـ1418: ، ت01: حسان، عامل الكتب، القاهرة، مصر، ط

 .04: ص
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هنا ميكننا حتلیل اخلطاب من منظور حبث للقواعد 

اليت حتكم العناصر الّلغویة املشّكلة للخطاب 

وعالقاهتا فیما بینها، وفق ما تقتضیه متطلب�ات 

النحو والص�رف وكّل ما من شأّنه أن یوضع يف قواعد 

 .خالصة

 االستعمالا اجلانب الثاني للنشاط الّلغوي وهو أم�ف

فله مرتكزات ال تتفق دائم�ا مع املعایري االفرتاضیة، 

أحیانا مع  فللمتكّلم من األغراض ما ال یّتفق

عو للخروج من هي اليت تدو ،احملافظة على القواعد

ومن املطابقة إىل الرتخص يف معایري ، احلقیقة إىل ااز

كالنقل واحلذف والزیادة  تنو�عةم اإلجراء بوسائل

وخمالفة القاعدة والتعویل على الد�الالت الص�وتیة 

والعقلیة والتقدمي والتأخري واإلمياءات اجلسمیة 

والتعویل على داللة املوقف أثناء االتصال وعلى 

القرائن التارخيیة واجلغرافیة وغريها مم�ا خيرج عن 

ما یتعلَّق أم�ا فی .1جمال دراسة القواعد النحویة

يف النظام االفرتاضي إىل التحلیل فإنَّ  البحث"باجتاه 

االجتاه يف دراسة االستعمال إىل الرتكیب، وإذا كانت 

الغرض من  الغایة من التحلیل هي الوصف فإنَّ

ال یتم� بواسطة وصف "واالتصال ، الرتكیب هو االتصال

الوحدات الص�غرى صوتیة وصرفیة وال بعرض العالقات 

یة، وإنَّما یتم� باستعمال الّلغة يف موقف النحو

                                                
: مجةروبرت دي بوجراند، النص واخلطاب واإلجراء، تر: ینظر.  1

 .4:ص، متَّام حسان
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أدائي حقیقي، أي بإنشاء نص� ما، وقد یطول هذا 

 . 1"النص� أو یقصر

من هنا جاءت الّلسانیات التداولیة لتدرس 

 L’étude de l’usage du »  2الّلغة يف االستعمال

langage » مه هلا�يل الذي قد�وهذا هو التعریف األو ،

 .وسوعي يف التداولیةصاحبا القاموس امل

عر�فها أین ، 1938عام أم�ا أو�ل تعریف هلا كان   

 Morrisالفیلسوف والس�یمیائي األمریكي موریس 

جزء من الس�یمیائیات اليت تبحث يف العالقة "بأنَّها 

ثالثون ". ما بني العالمات ومستعملي هذه العالمات

سنة من بعد یأتي املنطقي وفیلسوف العلوم بارهیل 

Bar-Hillel د التداولیة يف أنَّها تت�ا حيد�علَّق أیض

االستقالل األساسي للتواصل، يف الّلغة الطبیعیة، "بـ

للمتكّلم، وللمستمع، للس�یاق الّلساني، وللس�یاق 

لساني لقابلیة املعرفة املعم�قة، للس�رعة يف -ما فوق

احلصول على تلك املعرفة املعم�قة ولإلدارة احلسنة 

وميكننا رسم خط . 3" الفعل التواصليللمشاركني يف

 :4زمين ملراحل تطو�ر الّلسانیات التداولیة كاآلتي

                                                
 . 4:ص ه،نفس.  1

2. Jacques Moeschler, Anne Reboul, Dictionnaire 
encyclopédique de pragmatique, Edition de Seuil, Paris, 
France, P. 17. 
3. Martine Bracops, Introduction à la pragmatique, les 
théories fondatrices : actes de langage, pragmatique 
cognitive, pragmatique intégrée, de Boeck, Edition 
Université Bruxelles, Belgique, 1er édition, 2006, P. 13. 
4. Ibid, P. 27. 
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1930    1940    1950      1970  

  1980    1990 

الفلسفة           التداولیة األصلیة         
فالسفة الّلغة العادیة                               
 التداولیة املعرفیة

حنو     التحلیلیة          الشكلیة          
 التداولیة

 املدجمة       املنطقي -التقلید السیمیائي   
 )موریس-بورس( ساكسوني -األنغلو      

شكل                                       
، خط زمين ملراحل تطو�ر الل�سانیات 01: رقم

 التداولیة
ویبقى الرتكیز على دراسة الّلغة يف االستعمال 

هذا االستعمال الذي تندرج ضمنه جممل رتكیز على بال

مقوالت الّلسانیات التداولیة اليت تراعي املقام 

 االستلزام احلواري واالفرتاض املسبق : مثل

Présuppositionوالقول املضمرSous-entendu  

إىل  .Les actes de langage لكالمیةواألفعال ا

ثالث جانب كّل هذا تعترب اللسانیات التداولیة 

درجات أو تندرج ضمنها ثالث نظریات كما جاء ذلك 

  لـفرانسواز أرمنیكو ةيف كتاب التداولی

Françoise Armengud  واليت خنتصرها يف املخطط ،

 : اآلتي

 

  1التداولیة     

                                                
عمر بلخري، حتلیل اخلطاب يف ضوء النظریة التداولیة، : ینظر.  1

 .13، 12: ص، 2003: ، ت01: منشورات االختالف، اجلزائر، ط
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تداولیة          تداولیة الدرجة األوىل       

ة تداولیة الدرج           الدرجة الثانیة   

   الثالثة

 

          النظریة التلفظیة                             
 األفعال الكالمیة        النظریة احلجاجیة      

(Théories d’énonciation)       (Théorie 
d’ actes du langage)    (Théorie 

d’argumentation)    
                                 

                                                                                                                                                            
درجات 

 التداولیة
 السیاق مفهومها

ة الدرج
 األوىل

دراسة البصمات اليت تشري إىل عنصر 
فهم یدرسون . الذاتیة يف اخلطاب

األقوال والص�یغ اليت تتجلَّى مرجعی�تها 
 .وداللتها يف سیاق احلدیث

السیاق يف هذا 
النمط من 

: التداولیة هو
 -املتخاطبني،-

 - الزمان، 
 .املكان

الدرجة 
 الثانیة

تدرس كیفیة انتقال الداللة من 
وى الص�ریح إىل املستوى املست

أم�ا النظریات اليت . التلمیحي
: تتناول هذا النمط بالد�راسة هي

نظریة قوانني اخلطاب، وِحكم احملادثة، 
وما ینبثق عنها من ظواهر خطابیة 
كاالفرتاض املسبق واألقوال املضمرة 

 ..واحلجاج

هو جممل 
املعلومات 

واملعتقدات اليت 
یشارك فیها 

 .املتخاطبون

لدرجة ا
 الثالثة

تتمثل يف الد�راسات اليت تتدخَّل ضمن 
نظریات األفعال الكالمیة، اليت تنطلق 
من مسلَّمة مفادها أنَّ األقوال 
الص�ادرة ضمن وضعیات حمد�دة تتحو�ل إىل 

 .أفعال ذات أبعاد اجتماعی�ة

تتدخَّل عوامل 
عدیدة يف حتدید 
سیاق هذا 
النمط، منها 

االجتماعیة 
 .والفردیة

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                    مدخل                            
  حتلیل اخلطاب والّلسانیات التداولیة   

 8

شكل                                    
خمطط توضیحي لدرجات التداولیة     ،02:رقم

 1الثالث
 

ومراعاة منَّا للمزاوجة بني حتلیل اخلطاب 

والّلسانیات التداولیة بشكل عام سنقوم ببحث 

عالقة حتلیل اخلطاب بكّل نظریة أو درجة من درجات 

على حدة، كمدخل نظري لتطبیق الثالث التداولیة 

ألفعال الكالمیة على الشعر الس�یاسي لنزار نظریة ا

قباني بوصفها آلیة من آلیات حتلیل اخلطاب يف هذا 

 .البحث

 

نَّ موضوع حتلیل اخلطاب هو الر�ابط واجلامع بني إ

الّلسانیات والعلوم اإلنسانیة األخرى، ويف هذا 

نَّ حتلیل اخلطاب هو اجلامع بني نظریة املوضوع فإ

والشعر ) ّلسانیات التداولیةال(األفعال الكالمیة 

هل : اآلتي لسي، ومن هنا ميكننا طرح التساؤالس�یا

ميكن لّلسانیات التداولیة أن تكون جمدیة لتحلیل 

وهل ميكن لتحلیل اخلطاب أن یكون جمدی�ا  ؟اخلطاب

اليت التساؤالت باملوازاة مع تلك  ذلكلّلسانیات؟ و

ة يف بدای  Oswald ducrotطرحها أوزوالد دیكرو

: يف كتابه" حتلیل النصوص ولسانیات التلّفظ"فصل 

هل ميكن لّلسانیات أن تكون : "یقول" كلمات اخلطاب"
                                                

1. Françoise Armengud, La pragmatique, PUF, Paris, 
France, 5ed , 2007. 
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تحلیل النصوص أن للتحلیل الّنصوص وهل ميكن  1جمدیة

 . 2"لّلسانیات؟ اون جمدییك

 

: من هذا املنطلق، منی�ز بشكل مقتضب بني مفاهیم

تها عالقوظات، الكلمات، اجلمل، النصوص، امللفو

اآلتي، إذ ميكننا أن الثالث باخلطاب، يف الشكل 

نستنتج من أنَّ اخلطاب یبدأ بامللفوظ لینتهي به، 

فامللفوظ هو بؤرة مجیع تلك املفاهیم يف الّلسانیات 

التداولیة، فكما ميكن للملفوظ أن یكون أقّل من 

الكلمة، عبارة عن مقطع، ميكنه أن یعادل اخلطاب، 

 .علیه مّتفقأمر وما بینهما 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
هل ميكن  : "أو ضروریة على حد� ترمجة ذهبیة محو احلاج.  1

لّلسانیات أن تكون ضروریة لتحلیل النصوص؟ وهل ميكن لتحلیل 
ذهبیة محو احلاج، لسانیات ( "نصوص أن یكون ضروری�ا لّلسانیات؟ال

تداولیة اخلطاب، منشورات خمرب حتلیل اخلطاب، جامعة مولود التلّفظ و
: معمري، تیزي وزو، دار األمل للطباعة والنشر والتوزیع،  ط

 .)130: ص، 2005: ، ت01
2 . Oswald ducrot et al, Les mots du discours, les 
éditions de Minuit, Paris, France, 1980, p. 07. 
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           3نصوص  2مجل   كلمات   1ملفوظات  
 ملفوظات  

                                                
ملفوظات، نسوق بعض منها يف اجلدول هناك عد�ة تعاریف لل.  1

 :كاآلتي
 تعاریف للملفوظات

جون 
 Johnلیونز

LYONS  

امللفوظ هو مجلة 
 حمقَّقة

جون دیبوا 
John DUBOIS 

تتابع من اجلمل 
 .احملقَّقة

بول 
 Paulغرایس
GRICE 

تتابع من 
 الكلمات

: ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ وتداولیة اخلطاب، ص: ینظر
 .Martine Bracops, Introduction à la pragmatique, P و .85

67. 
احلمل والقضیة : تتألَّف اجلملة من عناصر أساسیة ثالثة . " 2

والقو�ة اإلجنازیة، ویتكو�ن احلمل، يف حد� ذاته، من ثالثة عناصر أو 
واحلمل " املركزي"واحلمل " النووي"احلمل : محول فرعیة وهي

عناصر اجلملة هذه عالقات س�لَّمیة إذ إذنَّ كّل  وتقوم بني". املوس�ع"
فاحلمل النووي . یدمج فیه العنصر الذي یسُفُله" إطار�ا"عنصر یعد� 

ی�دم�ج يف إطار احلمل املركزي واحلمل املركزي یدمج يف إطار احلمل 
واحلمل املوس�ع ككّل ی�دمج يف إطار القضیة اليت تدمج ) 11: ص(املوس�ع 

أمحد املتوكل، آفاق جدیدة يف : ینظر". (ة اإلجنازیةيف إطار القو�
دار اهلالل العربیة، منشورات كلیة اآلداب  نظریة النحو الوظیفي،

، 01: ، ط5والعلوم اإلنسانیة بالر�باط، سلسلة حبوث ودراسات رقم 
 ).12: ص ،1993: ت

إنَّ النص� وحدة داللیة، ولیست اجلمل إال� الوسیلة اليت یتحّقق . " 3
حممد اخلطاب، لسانیات النص� مدخل إىل انسجام اخلطاب، ". (هبا النص�

على أنه ینتظم حول "باإلضافة إىل تصو�ر الندكیست للنص ). 13: ص
فعل اإلحالة،  فعل  :ثالثة أفعال خمتلفة مثله، مثل اجلملة وهي

االتساق يف مفتاح بن عروس، االنسجام و( ".اإلسناد، الفعل اإلجنازي
زوبري سعدي، وحواس مسعودي، رسالة مقد�مة لنیل : رافإشالقرآن، 

لسانیات النص�، كّلیة اآلداب والّلغات، : شهادة دكتوراه الدولة يف
:  ص، 2008-2007قسم الّلغة العربیة وآداهبا، جامعة اجلزائر، 

170.( 
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  énoncés motsphrases   textes énoncé 
 

 1خطاب  
  Discours 

 
خمطط توضیحي ، 03: شكل رقم        

 لعالقة هذه املفاهیم مع بعضها البعض
 

 
 

 

 

 

 

 

 2یة التلف�ظحتلیل اخلطاب ونظر: ملبحث األو�لا

 )امللفوظیة(

  :وحتلیل اخلطاب 1اخلطاب .1

                                                
إذا كان اخلطاب مرادًفا للملفوظ أو القول، فإنه يف حتلیالته . "1

ملة، ولكن یقتحم وراءها، وما بعدها أي ال یقف عند حدود اجل
االهتمام مبختلف مستویاهتا، وبذلك تنتقل من اجلملة، ومن میدان 
الّلغة كنظام من األدلَّة إىل عامل تعترب فیه الّلغة وسیلة للتواصل، 

ذهبیة ." (L’expression est le discoursوالعبارة هي اخلطاب 
 ).138: اخلطاب، ص محو احلاج، لسانیات التلّفظ وتداولیة

تداولیة بنظریة التلّفظ، حیث قد متَّ حبث عالقة الّلسانیات الل.  2
تشرتك نظریة التلّفظ والتداولیة يف عالقة امللفوظ بالس�یاق، هذا "

األخري الذي یتحد�د من خالل العوامل غري الّلغویة اليت تنضاف إىل 
ة لّلغة العوامل الّلغویة، وبفضلها تّتضح املاهیة التبادلی

یشّكل التلّفظ أساس التداولیة إذ بدون ). ماهیتها االستعمالیة(
األوىل ال تتحّقق الثانیة كعملیة ذلك عندما تّتخذ التداولیة معىن 
جریان الكالم على الّلسان أي اكتساب الّلغة وتوظیفها يف ممارسة 

ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ ". (L’interactionوتفاعل 
 ).7: ة اخلطاب، صوتداولی
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كي ییعود مفهوم حتلیل اخلطاب إىل الّلساني األمر

، يف جمهوده 1952سنة  Zellig Harrisزلیغ هاریس 

أخذ یصف الّلغة حیث للجمع بني الكالم والكتابة، 

 هوباعتبار 2باعتبارها تتعد�ى حدود اجلملة

طاب بالتصو�ر توزیعی�ا، فقد سعى إىل حتلیل اخل

فقد اهتم� يف . واألدوات نفسها اليت حيّلل هبا اجلملة

: بدایة أعماله بتحلیل اخلطاب انطالًقا من مسألتني

أوالمها توسیع حدود الوصف الّلساني إىل ما هو خارج 

أم�ا املسألة . وهذه مسألة لسانیة حمضة. اجلملة

الثانیة فتتعلَّق بالعالقات املوجودة بني الّلغة 

وباعتبارها قضیة خارج لسانیة . والثقافة واتمع

وببقائه ضمن حدود  .Harris  فلم یهتم هبا هاریس

ملفوظ طویل، أو "اال الّلساني، عر�ف اخلطاب بأنَّه 

هو متتالیة من اجلمل تكون جمموعة منغلقة ميكن من 

                                                                                                                                                            
إنَّ اخلطاب رسالة هلا بدایة وایة، ویعو�ض مقولة الكالم عند . "1

 : بعض الباحثني
 .اخلطاب+الّلغة= الّلسان: ، تعو�ض بـ)سوسري(الكالم +الّلغة= الّلسان

 Enoncé supérieur à la phraseكما یعين ملفوًظا أكرب من اجلملة 
ر القواعد سلسلة متتالیة من فهو من وجهة نظ". جون دیبوا"حسب 

اجلمل، إال� أنَّ التحلیل الّلغوي للخطاب ینطلق من كون اخلطاب 
مرادًفا للملفوظ، منطلق یطرح حدود�ا بني ما هو لغوي وغري لغوي، 
ذلك ألنَّ الّلسانیات هتدف إىل دراسة  امللفوظات يف جتم�عها، ومعینة 

، Lois du discours مسارها عندما حتد�د قوانني اخلطاب وقواعده
 Jean DUBOIS et". فهي تقوم إذن بوصف سلسلة متتالیة من اجلمل

autre, Dictionnaire de linguistique et sciences du 
langage, LAROUSSE, 1994, P. 150, 151.  )  متَّت االستعانة برتمجة

ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ : ینظرذهبیة محو احلاج، 
 .)132-131: اخلطاب، صوتداولیة 

2. Philipp Strazny Editor, Encyclopedia of liguistics, 
FITZOY DEARBORN An  Imprint of the Taylor & Francis 
Group, New York-Oxon, V.1 (A-L), P. 296.   
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خالهلا معاینة بنیة سلسلة من العناصر، بواسطة 

بشكل جيعلنا نظّل يف جمال املنهجیة التوزیعیة و

 .1"لساني حمض

 

انطالًقا من هذا یتبد�ى لنا أنَّ موضوع حتلیل 

، فهنا نلمس هاطاب مرتبط باجلملة ویتجاوز حدوداخل

الواضح على هاریس  .Bloomfield Lتأثري بلومفیلد 

Harris. 

 

قد قد�م حتدیده للخطاب  Harris فإذا كان هاریس

للجملة  Bloomfield  انطالًقا من تعریف بلومفیلد

عرب تأكیده على وجود اخلطاب رهیًنا بنظام متتالیة 

" بنفنست"من اجلمل تقد�م بنیة للملفوظ، فإنَّ 

Benveniste " ،موعة من احلدود یرى أّن اجلملة ختضع

اجلملة نرتك جمال ومع . إذ هي أصغر وحدة يف اخلطاب

لة اللسانیات كنظام للعالمات، على اعتبار أّن اجلم

تتضم�ن عالمات ولیس عالمة واحدة، وندخل إىل جمال 

آخر حیث الّلسان أداة للتواصل نعب�ر عنه بواسطة 

                                                
 F .Marchand et autres : Les analyses de la:نقال� عن.  1

langue . Delagrave . 1978 . P : 116. سعید یقطني، حتلیل : ضمن
، املركز الثقايف العربي )التبئري -السرد -الزمن(اخلطاب الر�وائي 

: ، ص1997: ، ت03: للطباعة والنشر والتوزیع، بريوت، لبنان، ط
17. 
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ّن اجلملة تنتمي إىل إومن هنا نقول  .1"اخلطاب

 . اخلطاب، بل ميكن تعریفها بأنَّها وحدة اخلطاب

 

أم�ا ارتباط حتلیل اخلطاب بنظری�ة التلّفظ، فإنَّه   

ار العام لعالقة حتلیل اخلطاب یدخل ضمن ذلك اإلط

بالّلسانیات التداولیة أو بالتحلیل التداويل 

 Jacques Moeschler للخطاب الذي یسعى جاك موشلر

أو�ال� باحلدیث عن ثالث جماالت إىل إقامته، حیث یبدأ 

 :وهي مرتبطة بتحلیل اخلطاب

خارج "يف فرنسا، اهتم� حتلیل اخلطاب بـ .1

باملعىن التقلیدي  l’extra-linguistique" لساني

. أي كّل ما هتتم� به اللسانیات باملعىن السوسوري

 fait de parole  وتدخل يف ذلك آثار الكالم

وخصوص�ا fait contextuels واآلثار الس�یاقیة 

ویبی�ن ). اإلدیولوجیة املضمنة(اآلثار الد�اللیة 

 كون حتلیل اخلطاب اعتمد على املقاربة املعجمیة

- أو حول التأویل االجتماعي الد�اللیة أو

 .2الس�یاسي للخطاب

 La traditionيف التقلید التولیدي  .2

générativiste یتعارض حتلیل اخلطاب وحتلیل
                                                

1  :E. Benveniste, Problème de linguistique général, éd. 
Gallimard, Tome : 1, 1966, P P. 129, 130.  

 -الزمن(حتلیل اخلطاب الر�وائي  ،رتمجة سعید یقطنياالستعانة ب
 .18: ، ص)التبئري -السرد

2. Jacques Moeschler, Argumentation et conversation, 
éléments pour une analyse pragmatique du discours, 
HATIER-CREDIF, Genève, 1985, P. 15.  
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وهكذا یسعى التولیدیون الذین . اجلملة

یشتغلون على اخلطاب على إقامة حنو أو أحناء 

ومن املنطلقات . اجلملة حتو للخطاب على غرار

 .لتولیدیةنفسها اليت حتد�دها ا

ساكسوني، وباألخص� مدرسة -يف التقلید األجنلو .3

یرتبط ، L’école de Birmingham 1بريمنكام

حتلیل اخلطاب بنمط معی�ن من حتلیل احلوار 

انطالًقا  analyse de conversation) املخاطبة(

من التفاعالت داخل القسم بني املعلم 

، وذلك عرب حتدید  (maître-élève)والتلمیذ

ة من املقوالت والوحدات احلواریة من جمموع

العالقات والوظائف اليت ميكن أن حتّققها هذه 

 .الوحدات

 

 

 :ومرجعیاته  اخلطاب وامللفوظ  .1

                                                
ب يف احلوار، والعدید من اليت حتصر اخلطا مدرسة بینكام:  1

اللسانیني الذین یكتبون باالنغلیزیة ینطلقون من هذا التحدید، 
يف كتابه " مایكل هور"مثال ذلك ما جنده مع . أو ما یتصل به

انتماءه إىل مدرسة بريمنكام اليت " هور"یربز ". حول ظاهر اخلطاب"
طاب ویؤكد أنه سیتعامل مع اخل E. Winterیتزع�مها أوجني ونیرت 

ويف املمارسة یظهر . شفوی�ا كان أو كتابی�ا" املونولوج"باعتباره 
األسس االختباریة اليت یقوم علیها حتلیله للخطاب بإبراز 
التطبیقات العملیة اليت أجریت على طلبة املعهد 

 ; M. Hoey, On the surface of discourse: ینظر.(ونتائجها
éd. G. Allen Unwin, London, 1983, P. 1-15 سعید یقطني، : ضمن

  )25: ص،)التبئري -السرد -الزمن(حتلیل اخلطاب الر�وائي 
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 ،هناك من یعترب أنَّ اخلطاب ما هو إال� ملفوظ كبري

أن یكون أصغر وحدة  كما ميكن للملفوظ أو باألحرى

وزه، لغویة ميكن أن یكون هو اخلطاب ذاته بل ویتجا

اخلطاب یعر�ف  Benvenisteوجند هنا أنَّ بنفنست 

باعتباره امللفوظ منظور�ا إلیه من وجهة آلیات 

واملقصود بذلك . وعملیات اشتغاله يف التواصل

الفعل احلیوي إلنتاج ملفوظ ما بواسطة متكّلم معی�ن 

. التلّفظ ةيف مقام معی�ن، وهذا الفعل هو عملی

اخلطاب مبعناه  Benveniste ومبعىن آخر حيد�د بنفنست 

كّل تلفظ یفرتض متكّلم�ا "األكثر اتساع�ا بأنه 

ومستمع�ا وعند األو�ل هدف التأثري على الثاني 

وهنا جند أنَّ معىن اخلطاب یشمل . 1"بطریقة ما

 .امللفوظ وعملی�ة التلّفظ على حد� سواء

فیمكننا تعریفها بأنَّها  2أم�ا مرجعیات امللفوظ

 ویقال أحیاًنا أنَّها. إىل ملفوظیتهاعالمات حتیل "

تفرتض وجود متحد�ث وخماَطب وهي تتموضع يف الزَّمن عند 

                                                
1. Voir : Emile Benveniste, Problèmes de linguistique 
générale, P P. 241, 244. 

حتلیل اخلطاب الر�وائي : سعید یقطني يف كتابه االستعانة برتمجة 
 .19: ، ص)التبئري-السرد-الزمن(

 Greimas et Courtes" كورتاس"و" غرمياس"د امللفوظ حسب حيد�. " 2
تتابع من اجلمل احملّققة أي كّل ما یتلّفظ به اإلنسان "على أنَّه 

منطوًقا أو مكتوب�ا، یتحد�د ضمن إّنیة من التلّفظ عن طریق ضمائر 
الشخص وضمائر امللكیة، الص�فات والظروف، واملبهمات الزمانیة 

 Algirdas Julien Greimas, Joseph .2: ینظر(، "واملكانیة
Courtes, Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, 

Hachette, Paris 1993, P123-124.) 
ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ وتداولیة : متَّت االستعانة برتمجة

 )14: اخلطاب، ص
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، وهذا یعين أنَّ هدف مرجعیات امللفوظیة 1"حلظة حمد�دة

هو إجناح عملی�ة التواصل بني قطيب عملیة االتصال 

 ).املتكّلم واملتلّقي(

فكما للملفوظ مرجعی�ات، فإنَّ لعملی�ة التلّفظ   

كلمات تشري، "إم�ا : أو امللفوظیة مرجعیات تتمّثل يف

من داخل امللفوظ، إىل تلك العناصر األساسیة 

 : وهذه العناصر هي. املكو�نة للملفوظیة

 )أنا( املتحدث -

 )أنت( واملخاطب -          

هنا، ( ومكان وزمان امللفوظیة -         

 .2")واآلن

  :)التلف�ظ(حتلیل اخلطاب وامللفوظیة  . 3

انقسم الّلسانیون بآرائهم يف دراستهم لقد  

لظواهر امللفوظیة إىل زوجني من املقاربات، فهناك 

امللفوظیة املقی�دة حنو املوس�عة حسب 

يف دراستهم لظواهر  هناك، و Orecchioniأوركیوني

" طابیةاخل"دركات املامللفوظیة، بتمییزهم بني 

 .للملفوظیة" سانیةّلال"و

 : étendueاملوس�عفي االصطالح ف  

هدف وصف العالقات على لسانیات التلّفظ تقوم  

اليت تنسج بني امللفوظ وخمتلف العالقات املكو�نة 

لإلطار التلّفظي، عندئذ تستعني لسانیات التلّفظ 
                                                

ت احتاد منشوراقاسم املقداد، : جان سريفوني، امللفوظیة، تر.  1
 .27: ص، 1998: الكتاب العرب، دمشق، سوریة، دط، ت

 .27:  نفسه، ص.  2
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إنَّ لسانیات التلّفظ هي . وتتداخل مع حتلیل اخلطاب

من أجل هدف وصف العالقات اليت حتاك بني امللفوظ 

عناصره املكو�نة لإلطار التلّفظي وذلك وخمتلف 

 :بالنظر إىل

، واملرسل )املرسل واملرسل إلیه(حمر�كات اخلطاب  -

مكانة هام�ة يف "هنا هو املتكّلم الذي حيتّل 

لسانیات التلّفظ حىت أنَّه د�عي مبتكّلم صانع 

، یتدّخل يف Le Locuteur-scripteurاألقوال 

نة لتحقیقها، اخلطاب كبعد يف إطار شروط معی�

وحباجة إىل مستمع یتحو�ل بدوره إىل متكّلم 

بفعل خاص�یة التناظر، أحیاًنا ما یكون هو 

: E. Sapire"سابري"، یقول 1"املتكّلم ذاته

املتكّلم والس�امع مندجمان يف شخص واحد، وميكن "

 .2"أن یقال بأنَّه ینقل األفكار إىل نفسه

اطبیة ، أو سیاق العملیة التخسیاق التواصل -

 ).الظروف احملیطة بالعملیة التخاطبیة(

 الظروف الزمانیة واملكانیة -

: تلّقي الر�سالة/الشروط العام�ة إلنتاج  -

تارخيي، -طبیعة القناة، سیاق اجتماعي

 .3إخل...

                                                
 .88: ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ وتداولیة اخلطاب، ص.  1
عبد الس�الم املسد�ي، الّلسانیات من خالل النصوص، الدار .  2

 .31: ، ص1984جوان : التونسیة للنشر، تونس، النشرة األوىل، ت
3. Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation, De la subjectivité 
dans la langue, Paris, Armand Colin, P P. 30, 31. 
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 : restreinteيف االصطالح املقی�دأم�ا   

اإلسنادات (بحث عن اإلجراءات اللسانیة فت 

modalisateurاليت یطبع ) تقومي، إخل، مصطلحات ال

من خالهلا املتكّلم بصمته يف امللفوظ، یسج�ل يف 

مشكل (ویقع من جانبه ) ضمنی�ا أو علنی�ا(الر�سالة 

 ).distance énonciative"املسافة التلفظیة"

غالب�ا ما نسم�ي العالمات أو اآلثار التلّفظیة 

: بالوحدات الّلسانیة اليت ترجع امللفوظ إىل تلّفظه

ئر الشخصیة، حركات األفعال، ظروف الزمان، الضما

 1...الص�فات الشعوریة

إىل أنَّ أوركیوني ال تكتفي هبذا احلد� من   

التمییز مع متییز آخر، التمییز، بل تربط هذا 

، ذلك املتعّلق "faibleضعیف"بني اصطالح "

 Linguistique des"لسانیات الظواهر امللفوظیة"بـ

phénomènes d’énonciation  قویة"، ورؤیة "

forte لسانیات التلّفظ"تلك املتعّلقة بـ ." 

بالنسبة للتحلیل األو�ل هو جمموعة الظواهر 

استعمال األشخاص، األزمنة، الص�یغ، (اللسانیة 

دون أن یتضم�ن ذلك رؤیة ) اخلطاب املنقول، إخل

 .خمصوصة لّلغة

                                                
1. Ibid, P. 31.  
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أم�ا بالنسبة للثاني، فهو بالتحدید فعل   

الذي یرتكز على ) Culioli1 )1990-1999مدرسة 

 .االصطالح التلّفظي لّلغة

حیث یشتمل االصطالح التلفظي لّلغة على إسناد ما 

هو ضمن املفوظیة، ولیس ضمن حقائق متصو�رة 

الّلغة أو اجلملة، اليت تكون من أجل : وملموسة مثل

 .2"حمد�دات الّلغة األهم�

 

أمر إنَّ أخذ امللفوظیة بعني االعتبار هو          

استمر� النموذج البنوي إال�  ،3أساسي يف حتلیل اخلطاب

. ملد�ة من الزمن )حتلیل اخلطاب( على احتوائه

: ر التلّفظیةوبسرعة متَّ دراسة خمتلف أمناط الظواه

الشخصیة  Déictiques شاریاتعلى وجه التحدید اإل

ري املباشر، تعد�د املكانیة، األسلوب غ-والزمانیة

من وجهة نظر البحوث و، تنيوجداألصوات، املز

الفرانكوفونیة يف حتلیل اخلطاب تكون إحدى هذه 

الص�فات على وجه التحدید ضمن اإلشكاالت املرتبطة 

                                                
 Culioli A. (1990), Pour une linguistique de: نقال� عن.  1

l’énonciation. Opération et représentation, Paris, 
Ophrys.  ات�ضمن1999و 1990: بني سنيتاملطبوع ثالث مر ،: Patrick 

Charaudeau et Dominique Maingueneau, Dictionnaire 
d’analyse du discours 230: ص. 

 Relpred G. (1990), divers article in Auroux: نقال� عن.  2
S. (éd.) : Les Notions Philosophiques de 
l’ « Encyclopédie philosophique universelle », Paris, 

PUF, P. 792. 230: ضمن املصدر نفسه، ص. 
يف العدد الثالث عشر من  1969إذ یظهر ذلك بدًءا من سنة .  3

، أین خص�ص جون دیبوا  ")حتلیل اخلطاب("، Langagesجمّلة الّلغات 
J. Dubois �امللفوظ وامللفوظیة"عن  مقاال". 
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ن یتداخالن یستویني اللذامللفوظیة مطروحة على بامل

 :باستمرار

املستوى املوضعي لبصمات اخلطاب املنقول، إلعادة  -

قابلة خمتلف مب حإخل اليت تسم...لص�یغ، لإلسناداتا

 .األوضاع أو لتشخیص أنواع اخلطاب

املستوى الكّلي أین نعر�فه باإلطار الداخلي  -

نربهن يف هذا املستوى . الذي یتطو�ر فیه اخلطاب

مبصطلحات املسرح، امللفوظیة، سیاق التواصل، 

، عندما یتعلَّق األمر بتحلیل ...أنواع اخلطاب

اني اخلطاب ال ميكننا إذن أن نكتفي بتعریف لس

 .1حمض للملفوظیة كعمل فردي لّلغة

 

من وجهة نظر وباإلضافة إىل ذلك،         

، تؤخذ امللفوظیة باألساس يف ما بني  discoursاخلطاب

" منتقى"إىل طرح احلدود بني ما هو "تعود و. اخلطاب

وحمد�د شیًئا فشیًئا وما هو مطروح، أیض�ا یوجد 

اله كّل ما یتعارض مع ما ق"مرسوم ضمن جمال 

 .2"الفاعل

نَّ التصو�ر الذي متَّ تقدميه حول نالحظ أ، لذلك

. یتأرجح بني تصو�ر خطابي وتصو�ر لساني"امللفوظیة 

                                                
1. Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, 
Dictionnaire d’analyse du discours, Edition du Seuil, 
Paris, France, Février 2002, P. 231.   
2. Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, 
Dictionnaire d’analyse du discours, P. 231. 
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حدث يف  )التلّفظ( مثَّ اإلصرار على أنَّ امللفوظیةوقد 

منط الس�یاق، سیتم� ضبطها يف تعد�د هذه األبعاد 

. االجتماعیة والنفسیة واالقرتاب من جانب اخلطاب

امللفوظیة ميكنها أن ُتتأم�ل يف اإلطار الّلساني  لكن

مجلة "احملض كجملة من العملیات املكو�نة للملفوظ، 

األفعال اليت ینجزها الفاعل املتكّلم ألجل بناء مجلة 

 .1"من البیانات املمكنة يف امللفوظ

، لوضوح أكثر، لتمییز تانبدون شّك توجد میز  

هي نظام  ىلاألو .سیاق التلّفظ وسیاق التواصل

اإلحداثیات ا�دة املتعاقدة مع كّل إنتاج فعلي، ر

ال یغّطي هذا . هي الس�یاق الفعلي للخطاب الثانیةو

إنَّه توجد : التمییز ذلك التمییز بني العام واخلاص�

 .2ثوابت يف سیاق التواصل

ما هي يف  3ومن هنا جند أنَّ امللفوظیة أو التلّفظ

بالد�راسة بعض العناصر نظریة تتناول "األخري سوى 

الّلغویة اليت ال ُتعرف داللتها املرجعی�ة إال� من خالل 

الس�یاق، ومتّثل آلیة وعملی�ة حتو�ل الّلغة إىل اخلطاب، 

هنا (تتحّقق بتوافر ضمائر الشخص، الزمان واملكان 

، عناصر ال حتیل إىل شيء يف العامل، وال على )واآلن

ان، ولكن حتیل إىل أحوال موضوعیة يف الزمان واملك

إّنیة اخلطاب الذي ترد فیه، متّكن املتكّلم من إسناد 

                                                
1. Ibid, P. 230. 
2. Ibid, P. 230. 

 Oswald Ducrot, Le dire et le dit, les: ینظر أیض�ا.  3
éditions de Minuit, Paris, France, 1984, P. 118.  
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، وتنصیبه "أنا"الّلغة لصاحله مبجر�د نطقه بلفظة 

 .1"شخص�ا آخر أمامه ميثل خماطبه

 

 حتلیل اخلطاب والنظریة احلجاجیة: املبحث الثاني

إنَّ حبث عالقة حتلیل اخلطاب بالنظریة احلجاجیة   

يف  ساسیةاأل اتطَّاحملا الوقوف عند منَّأمر یستوجب 

من أبرزها ارتباط احلجاج النظریة احلجاجیة، و

ویتعالق اخلطاب مع . بالربهان واإلقناع واحلج�ة

يف هذه املسائل، حیث أنَّ حتلیل اخلطاب یبحث  2احلجاج

ؤّلف عن الربهان الكامن خلف اخلطاب الذي یؤد�ي مب

ة أو بأخرى، ه بطریقباخلطاب إىل إقناع املتلّقي 

ففي حتلیل اخلطاب نرصد مسو�غات اإلقناع يف اخلطاب ويف 

اليت ارتبطت  "اسرتاتیجیة اإلقناع"احلجاج جند هناك 

 .ارتباًطا وثیًقا باحلجاج

ومن بني أهم� الكتب يف احلجاج والبالغة اجلدیدة   

: مقال يف الربهان"  Perlmanما وضعه املفّكر بريملان

یعتمد هذا الكتاب على "ث ، حی"البالغة اجلدیدة

حماولة إلعادة تأسیس الربهان أو احملاججة االستداللیة 

باعتباره حتدید�ا منطقی�ا باملفهوم الواسع، كتقنیة 
                                                

، 87: ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ وتداولیة اخلطاب، ص.  1
88. 
: "  ما یأتي/ ح ج ج/ورد يف لسان العرب البن منظور يف ماد�ة .  2

. قصده: ه حج�احج� فالن إلینا أي َقِدم�، وحج�ه ًحيج�. القصد: احلج�: حجج
حاججُته أحاج�ه : یقال(...) قصدته : وحججت� فالًنا واعتمدته أي

(...) ِحج�اج�ا وم�حاج�ًة حىت ح�ج�جُته أي َغلبُته اُحلجج� اليت أدلیت� هبا، 
وحاج�ه حماج�ة (...) احلج�ة ما د�ِفع� به اخلصم: الربهان، وقیل: واحلج�ُة

، ص )ح( 3: ن منظور، لسان العرب، مجاب." (نازعه احلج�َة: وِحجاج�ا
 .) 54، 53، 52: ص
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خاص�ة ومتمی�زة لدراسة املنطق التشریعي والقضائي 

على وجه التحدید، وامتداداته إىل بقی�ة جماالت 

 . 1"اخلطاب املعاصر

ث بالذي سبقه، جند باتریك وحىت نربط هذا املبح

 .Dودومینیك مونقانو  P. Charaudeauشارودو 
Maingueneau  يف معجمهما لتحلیل اخلطاب یعتربان

من امللفوظات، مثَّ یدخالن يف دائرة هدف  اكو�ًنماحلجاج 

فهما یربطان تعریف اخلطاب . احلجاج وهو اإلقناع

املرتبط  Discours   Logiqueباخلطاب املنطقي 

: لعملیات الذهنیة الثالثیدی�ا بنظریة اتقل

فعن طریق التصو�ر یدرك . احلكم والربهانو التصو�ر

عن طریق احلكم یؤّكد أو والعقل فكرة املوضوع، 

ینفي شيء ما عن هذه الفكرة، ألجل الوصول  إىل 

وعن طریق الربهان، " اإلنسان كائن ميوت"إثبات أنَّ 

علوم إىل یربط بني األحكام بطریقة ترقى من امل

 على املستوى التخاطيب أیض�ا احلجاجیتوافق . اهول

 .2مع الربهان على املستوى املعريف

ویتجلَّى لنا هنا ارتباط احلجاج العضوي 

بالربهان، فال حجاج دون برهان، وال برهان دون 

 .حجاج

 

                                                
صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص�، عامل املعرفة، الكویت، .  1

 .73: ، ص1992آب / هـ، أغسطس1413صفر 
2. Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, 
Dictionnaire d’analyse du discours, P. 66. 
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  :أصناف احلجاج وتقنیاته. 1

 :أصناف احلجاج .1.1 

حسب طه - ثالثة أصنافميكن تصنیف احلجاج إىل      

احلجاج التجریدي، واحلجاج التوجیهي،  -عبد الرمحن

واحلجاج التقوميي، وذلك باعتبار استحضار حجاج 

املرسل إلیه من عدمه، سواء احلجاج الس�ابق أو 

املتوقَّع، فقد یكتفي املرسل بإنتاج خطابه دون 

تفكري فیما لدى املرسل إلیه من حجج قد یواجهه 

ن یضع تلك احلجج املفرتضة أو املتوّقعة يف هبا، أو بأ

 .حسبانه فتصبح أساس�ا یبىن علیه خطابه

 :احلجاج التجریدي .أ

اإلتیان بالد�لیل على الد�عوى "واملقصود به        

على طریقة أهل الربهان علم�ا بأنَّ الربهان هو 

االستدالل الذي یعىن برتتب صور العبارات بعضها على 

. (...) ر عن مضامینها واستعماالهتابعض بصرف النظ

احلج�ة "فیتبی�ن أنَّ احلج�ة املبنیة على التجرید أو 

لیست إال� مظهر�ا فقري�ا من مظاهر االستدالل يف " ار�دة

اخلطاب الطبیعي أو رتبة دنیا من مراتب هذا 

االستدالل، إذ ال یقع التوس�ل هبا إال� عند إرادة 

وتنبين أصال� على اعتبار تقلید األمر الص�ناعي 

الص�ورة وإلغاء املضمون واملقام، وإذا ظهر أنَّ 
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العالقة االستداللیة املمیزة للخطاب ال ترتد� إىل 

 .1"احلجاج التجریدي فهل ترتد إىل احلجاج التوجیهي

 :احلجاج التوجیهي. ب  

من منطلق تلك العالقة االستداللیة املمی�زة 

التوجیهي یكون  للخطاب وحبث ارتدادها للحجاج

املقصود باحلجاج التوجیهي� هو إقامة الد�لیل على "

الد�عوى بالبناء على فعل التوجیه الذي خيتص� به 

املستدّل، علم�ا بأّن التوجیه هو هنا فعل إیصال 

/ املستدّل حلج�ته إىل غريه، فقد ینشغل املستدّل

بأقواله من حیث إلقاؤه هلا وال ینشغل بنفس 

املخاَطب هلا ورد� فعله علیها، فتجده  املقدار بتلّقي

یويل أقصى عنایته إىل قصوده وأفعاله املصاحبة 

ألقواله اخلاص�ة، غري أّن قصر اهتمامه على هذه 

القصود واألفعال الذاتیة یفضي به إىل تناسي 

اجلانب العالقي من االستدالل، هذا اجلانب الذي یصله 

، "ق� االعرتاضباملخاطب وجيعل هذا األخري متمّتع�ا حب

اليت  2الكالمیةوميثل هلذا النوع من احلجاج باألفعال 

تفي فقط باجلزء الذي خيص� املرسل من االستدالل، ألنَّه 

                                                
املركز الّلسان واملیزان أو التكوثر العقلي،  طه عبد الرمحن،.  1

: ، ص1998: ، ت01: ضاء، املغرب، طالثقايف العربي، الدار البی
227 

باألفعال  Les actes du langageیرتجم طه عبد الرمحن .  2
، وألجل توحید املصطلح تصر�فنا يف ةالّلغویة، ولیس األفعال الكالمی

 .املصطلح عنده
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مل یفرتض حجج املرسل إلیه إىل هذه الّلحظة، فتصو�ره 

 .1"عنه ما زال ناقص�ا

 :احلجاج التقوميي. ج  

أم�ا املقصود باحلجاج التقوميي عند طه عبد 

إثبات الد�عوى باالستناد إىل قدرة "ن فهوالرمح

املستدّل على أن جير�د من نفسه ذاًتا ثانیة ینزهلا 

إىل املخاَطب، واقًفا عند حدود ما یوجب علیه من 

ضوابط وما یقتضیه من شرائط، بل یتعد�ى ذلك إىل 

النظر يف فعل التلّقي باعتباره هو نفسه أو�ل متلق� 

ا على مقتضى ما یتعی�ن ملا یلقي، فیبين أدّلته أیض�

على املستدّل له أن یقوم به، مستبًقا استفساراته 

واعرتاضاته ومستحضر�ا خمتلف األجوبة علیها 

. ومستكشًفا إمكانات تقب�لها واقتناع املخاطب هبا

وهكذا، فإنَّ املستدّل یتعاطى لتقومي دلیله بإقامة 

حوار حقیقي بینه وبني نفسه، مراعی�ا فیه كّل 

اته التخاطبیة من قیود تواصلی�ة وحدود مستلزم

تعاملی�ة، حىت كأنَّه عني ملستدّل له يف االعرتاض على 

 .2نفسه

 :تقنیات احلجاج. 2  

إنَّ للحجاج تقنیات البد� من توافرها يف اخلطاب،       

  Tyticaوزمیله تیتیكا   Perlmanوجند أنَّ بريملان 

: مها فئتنيیقس�مان تقنیات احلجاج الّلغویة إىل 
                                                

: صالّلسان واملیزان أو التكوثر العقلي،  طه عبد الرمحن،.  1
227. 

 .228: ، صنفسه.  2
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ویقصد . تقنیات طرق الوصل، وتقنیات طرق الفصل

ما یتم� به فهم اخلطط اليت تقر�ب بني "باألوىل 

العناصر املتباعدة يف األصل لتمنح فرصة توحیدها 

من أجل تنظیمها، وكذلك تقومي كّل منها بواسطة 

األخرى سلبا أو إجيابا وتقنیات الفصل هي اليت 

يت تعد� كال� واحد�ا، تكون غایتها توزیع العناصر ال

أو على األقّل جمموعة مّتحدة ضمن بعض األنظمة 

 1"الفكری�ة أو فصلها أو تفكیكها

وميكننا اختصار تقسیم تقنیات احلجاج يف      

 :اآلتي 2اجلدول

تقنیات 
 احلجاج

 مثاهلا

األدوات 
الل�غویة 
 الص�رفة

ألفاظ التعلیل، مبا فیها الوصل 
. الس�بيب، والرتكیب الشرطي

واألفعال الّلغویة، واحلجاج 
 .بالتبادل، والوصف وحتصیل احلاصل

اآللیات 
 البالغیة

تقسیم الكّل إىل أجزائه، 
 .واالستعارة، البدیع، التمثیل

اآللیات شبه 
 املنطقیة

السّلم احلجاجي بأدواته وآلیاته 
الّلغویة، ویندرج ضمنه كثري 
: منها، مثل الر�وابط احلجاجیة

عن، لیس كذا  لكن، حىت، فضال(
، ودرجات )فحسب، أدوات التوكید

التوكید، واإلحصاءات، وبعض 
اآللیات اليت منها الص�یغ 
الصرفیة، مثل التعدیة بأفعال 

                                                
عبد اهلادي بن ظافر الشهري، إسرتاتیجیات اخلطاب مقاربة .  1

: دار الكتب اجلدیدة املتحدة، بريوت، لبنان، ط لغویة تداولیة،
 .476 :ص ،2004: ، ت01

 .477: ص ،نفسه: ینظر .2
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 .التفضیل والقیاس وصیغ املبالغة
نأخذ إحدى آلیة من هذه اآللیات نتاوهلا بشيء 

 .من التفصیل وهي السّلم احلجاجي

 :السل�م احلجاجي  

السّلم احلجاجي من منظور أوزوالد إنَّ مفهوم 

هو صنف حجاجي يف وضعی�ة  Oswald Ducrotدیكرو 

كحج�تني ختدمان " م�"،"م"تواصل، متكّلم یضع ملفوظني 

يف " م�"،"م"وعندما یوضع امللفوظني ". ن"النتیجة 

على " م�"نقول بأنَّه یأخذ ". ن"صنف حجاجي حمد�د بــ

: بالنسبة لـ) م أقوى من" (م"أساس حج�ة ألعى من 

" ن"إذا كان من منظور املخاطب، التوص�ل إىل ". ن"

" م�"ففي نظره أنَّ ". م�"كما " م"یكون عن طریق 

، وميّثل للس�لم "ن: "بالنسبة لـ" م"أقوى من 

 :1احلجاجي بالشكل اآلتي

                                                

 "ن"نتیجة          

 "م�"ملفوظ                       

                                               

 "م"ملفوظ          

جمموعة غري فارغة من األقوال مزودة "هو عبارة عن 

 :اآلتیني نيبعالقة ترتیبیة وموفیة بالشرط

                                                
1. Oswald Ducrot, Les échelles argumentatives, Les 
éditions de Minuit, Paris, France, 1980, P. 17, 18.  
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كّل قول یقع يف مرتبة ما من السّلم یلوم   . أ

عنه ما یقع حتته، حبیث تلزم عن القول املوجود 

 .طرف األعلى مجیع األقوال اليت دونهيف ال

كّل قول كان يف السّلم دلیال� على مدلول   . ب

. معی�ن، كان ما یعلوه مرتبة دلیال� أقوى علیه

، 04: رقم، ممثلة يف الشكل وله ثالثة قوانني

 :اآلتي

 

 1قوانني السلَّم احلجاجي  

 

  قانون تبدیل السل�م       قانون اخلفض  

 قانون القلب  

هذا  مقتضى
القانون أنَّه 
إذا صدق القول 
يف مراتب معی�نة 
من السّلم، فإّن 
نقیضه یصدق يف 
املراتب اليت 

 تقع حتتها

مقتضى هذا 
القانون أّنه 
إذا كان 
القول دلیال� 
على مدلول 
معی�ن، فإنَّ 
نقیض هذا 
القول دلیل 
على نقیض 

 .مدلوله

مقتضى هذا 
القانون أنَّه إذا 
كان أحد القولني 

ن اآلخر يف أقوى م
التدلیل على 
مدلول معی�ن، فإنَّ 
نقیض الثاني 
أقوى من نقیض 
األو�ل يف التدلیل 
على نقیض 

 .املدلول
       

ط توضیحي لقوانني ، خمط04: شكل رقم        

 السل�م احلجاجي
                                                

واملیزان أو التكوثر  طه عبد الرمحن، الّلسان:  ینظر.  1
 .228، 227: العقلي، ص
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 :ومعایري اخلطاب احلجاجيأشكال  .2   

يف آخر عناصر هذا املبحث یتبد�ى لنا جلی�ا عالقة 

اب باحلجاج، حیث أنَّه أصبح هناك ما یسم�ى حتلیل اخلط

باخلطاب احلجاجي، وله أشكال ومعایري سنحاول طرقها 

يف هذا العنصر حیث أنَّ اخلطاب احلجاجي متی�ز بطریقة 

مبختلف األشكال  intradiscursive یةخطاب-داخل

خطابیة -البنویة، وبطریقة خارج

extradiscoursive  باألثر األدائي الذي كان

لقد و�ضع هذا األثر يف املستوى . تبًطا باإلقناعمر

األو�ل من خالل التعریف النیوكالسیكي لـ بريملان 

Perelman  وتیتیكاL. Olbrechts-Tytica  ألجل ،

هو دراسة ] النظریة احلجاجیة[موضوع "أن یكون 

التقنیات اخلطابیة اليت تسمح بإثارة أو تنمیة 

نقد�مها التحام العقول مع الفرضیات اليت 

  .1"لقبوهلا

من هنا سنعرض ألشكال ومعایري اخلطاب احلجاجي،   

، إن توافرت يف خطاب ما قلنا بأنَّه خطاب حجاجي

 :كاآلتي

 

 :أشكال اخلطاب احلجاجي. 1.2

                                                
1. Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, 
Dictionnaire d’analyse du discours, P.68 .  
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: متی�ز الّلسانیات النص�یة بني مخسة متتالیات

ميكننا ، سردي، وصفي، حجاجي، تفسريي وحتادثي

توافق العدید من  اعتبار أنَّ البىن اآلتیة

جمة مع متتالیة القاعدة التمییزات املنس

الذي یطلق  S. Toulminوذج توملني ، وهو مناحلجاجیة

 :اخللیة احلجاجیة األحادیة حول مخسة عناصر

و�لد هاري يف : « Donnée )D (« Data معطى -

 .برمودا

 ,« Conclusion  (« Claim (C)خامتة -

« Conclusion ») :انيهاري مواطن بریط. 

  Loi de passage (L)قانون املرور  -

« Warrant » : مبا أنَّ األفراد یولدون يف برمود

 .فإّنهم على العموم مواطنون بریطانیون

بناًءا على : « Support  (S)  « Backingدعامة -

 ...كّل التشریعات واملراسیم اآلتیة

: Qualifier »(M) Modalisateurs » املسندات  -

 )التقیید(وتعود إىل احلصر  اليت توافق الظرف

« Rebuttal » (R)" : إذا مل یكن هذین �إال

األبوین أجنبیني أو مل یكونا جمّنسني باجلنسیة 

 ".األمریكیة

ميكننا اعتبار أنَّ املسند ميّثل األثر األحادي خلطاب 

 :1عكسي حمتمل، الذي ميكن أن یلخَّص يف املخطط اآلتي

                                                
1. Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau, 
Dictionnaire d’analyse du discours, P. 69.  
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              (D)معطى    

  (C)، خامتة(M)إذن مسند             

 
        (L)مبا أنَّ قانون املرور           

 (R)إال� إذا كان                          
 
 

 (S)بناًء على دعامة        
 

خلطاب احلجاجي املتطو�ر فإنَّ حسب هذا النموذج، 

لدینا هنا . إذن يف مخسة عناصر وظیفیةكّلیة یرّكب 

اقرتاح لوضع بالتوازي مع رؤى أخرى للخطاب 

: احلجاجي، مثال� تلك اليت جندها يف البالغة لـ

بالنسبة له ) مؤّلف جمهول( Hereniniusإیرونیوس 

احلجاج األكثر اكتماال� واألكثر مثالیة هو ذلك الذي 

ید الد�لیل، االقرتاح، الد�لیل، تأك: یضم� مخسة عناصر

، مبصطلح آخر، اخلامتة، 1"زیادة القیمة، امللخَّص

 .احلج�ة، احلجج املضمرة، إعادة الرتكیب، امللخَّص

 

  :معایري اخلطاب احلجاجي. 2.2  

 Patrickلقد حد�دا صاحبا قاموس حتلیل اخلطاب   

Charaudeau و Dominique Maingueneau  معایري

 : هي كاآلتياخلطاب احلجاجي، يف أربعة معایري

 :Cohérence Textuelleاالنسجام النص�ي -

                                                
1. Ibid, P. 70.  
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بالنسبة للتعالقات املقد�مة كتعالقات حجاجیة، هي 

 .النظریة وصفیة. تعالقات حجاجیة

 :L’éfficacitéالفعالیة  -

من . هأحسن خطاب هو الذي یؤد�ي إىل أحسن إجناز ل

وجهة نظر املتكّلم، إذا كان یتعلَّق األمر 

شراء أو باحلب، تثبت البالغة أیض�ا باالنتخاب، بال

 .على قاعدة فائدهتا

 :La véridictionاحلقائقیة  -

أحسن خطاب هو ذلك الذي ینتقي مقد�مات صحیحة 

 .والذي ی�وِصل بدّقة حقیقة املقد�مات إىل اخلامتة

 :La rectitude éthiqueاالستقامة األخالقیة  -

 أحسن خطاب هو ذلك الذي یوافق نظام املقاییس

بالنسبة ( Politico-moralesاألخالقیة -الس�یاسیة

 ).بالنسبة للخطاب الد�یين(، أو دیين )للكالم العام

املقاییس املعایري أو إنَّ األخذ بعني االعتبار   

األكثر قو�ة من االنسجام البسیط الذي یؤس�س الحتمال 

 .1نقد اخلطاب احلجاجي

يف  رتن هنا أنَّها معایري إذا ما توافنالحظ م

اخلطاب أصبح حجاجی�ا بالد�رجة األوىل، وإذا ما 

وتتمثل احلقیقة . انتفت إحداها أصبح اخلطاب عادی�ا

النطقیة اإلنسانیة يف الكالم، واخلطاب، واحلجاج وهي 

بؤرة عالقة حتلیل اخلطاب بالنظریة احلجاجیة، 

                                                
1. Op cit, P. 72.   
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يف  -حسب منظور طه عبد الرمحان–وميكننا متثیلها 

 :تياآل 05: الشكل رقم

                                                  
 ورث عن العالقة اليت یتحد�د    

یدّل                                   
التكوثر "على             هبا نوع�ا خاص�ا من 

 "النطقي
       عالقة ختاطبیة    الكالم    

 .تكاثر�ا يف ذوات املتكّلم

  اخلطاب     نیةاحلقیقة النطقیة اإلنسا

تكاثر�ا يف ذوات       عالقة استداللیة     

 .املخاطب

    عالقة جمازیة     احلجاج    

 .تكاثر�ا يف ذوات املستعري  

، خمطط توضیحي 05: شكل رقم  

 للحقیقة النطقیة اإلنسانیة

 

وهبذا، یتبی�ن أنَّ حقیقة الكالم لیست هي الد�خول   

لد�خول يف عالقة يف عالقة بألفاظ معی�نة بقدر ما هي ا

مع الغري، مبعىن أنَّ الذي حيد�د ماهیة الكالم إنَّما هو 

، ولیست العالقة الّلفظیة "العالقة التخاطبیة"

فال كالم بغري ختاطب، وال متكّلم من غري أن : وحدها

، وال مستمع من غري أن "املخاِطب"تكون له وظیفة 

، وال مستمع من غري أن "املخاطب"تكون له وظیفة 
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وهذه العالقة . 1"املخاَطب"كون له وظیفة ت

التخاطبیة، تتمّثل أساس�ا يف القیمة اإلبالغیة اليت 

تعد� ثانویة بالنظر إىل قیمة امللفوظ احلجاجیة اليت 

، وهذا معناه أنَّ كّل من العالقة 2تعد� أصلیة

التخاطبیة والقیمة اإلبالغیة تصب�ان يف جمال اإلقناع 

هو الذي تعىن به النظریة واالقتناع مبلفوظ ما و

 .احلجاجیة

 

حتلیل اخلطاب ونظریة األفعال : املبحث الثالث

  الكالمیة

 نييف املبحثني الس�ابقني، املمثل رأیناكما سبق و  

أو  3لعالقة حتلیل اخلطاب بكّل من نظریة التلّفظ

 - أیض�ا–امللفوظیة والنظریة احلجاجیة، نفرتض مسبًقا 

 ،بنظریة األفعال الكالمیةأّن لتحلیل اخلطاب عالقة 

الباحثني يف جمال حتلیل اخلطاب یستعینون وذلك ألنَّ 

                                                
: صطه عبد الرمحن، الّلسان واملیزان أو التكوثر العقلي، .  1

215.  
2. Jacques Moeschler et Anne Reboul, Dictionnaire 
Encyclopédique de Pragmatique, Edition de Seuil, Paris, 
France, P. 87.  

العالقة بني التلّفظ والفعل الكالمي عالقة وطیدة فكّل فعل .  3
للكالم یستلزم تلّفًظا إىل جانب امللفوظ مثلما ال ميكن تصو�ر تلّفظ 

یتطلَّب هذا األخري إجابة، أو على األقل رد�ة . مبعزل عن فعل الكالم
تماس�ا أو ل، وحال األفعال األقّل افعل يف حال األسئلة واألوامر
الذي تسقط صیغته اخلطابیة يف غیاب "طلبیة ظاهری�ا، مثل اإلثبات 

، وینبغي على اإلجابة أن تكون بی�نة كتحقیق "املتحد�ث إلیه
واألمر والنصیحة ": "أوركیوني"النصیحة بعد التلّفظ هبا، تقول 

التلّفظ هبما  والشرط يف ذلك أن یتحّقق فعل األمر والنصیحة بعد
ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ وتداولیة : ینظر. ("مباشرة

 ).128: اخلطاب، ص
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بكّل ما له عالقة بالتحلیل الّلغوي، مبا يف ذلك 

 .نظریة األفعال الكالمیة

 

فإذا كانت الّلسانیات التداولیة قد ارتبطت يف 

 أصبح، حىت 1بدایة نشأهتا بنظریة األفعال الكالمیة

فبمجر�د ما ذكرت األوىل بینهما، من املتعّذر الفصل 

بل إنَّ اللسانیات . صحیح والعكستبعتها الثانیة 

من إشكالیة أفعال "التداولیة كان منطلقها 

الكالم اليت من خالهلا استطاع الفیلسوف اإلجنلیزي 

أن یبی�ن أنَّ فكرة معىن   J. Austin"أوسنت. ج"

عن  القول ال تكون إال� حالة متثیلیة للعامل مبعزل

تلّفظه، ودراسة املعىن جيب أن تبتعد عن الرتاكیب 

" الثلج أبیض"، "البحر شاسع"اجلوفاء كقولنا 

من هذا املنطلق سنحاول إسقاط . 2"مبعزل عن سیاقها

                                                
الكالم یعين القول، ویتمّثل فیما یتلّفظ به املتحد�ث سواء . " 1

كان الكالم أو القول حرًفا أو مجلة، أو هو كّل لفظ نطق به 
رادًفا اإلنسان أفاد أو مل یفد، فإذا كان الكالم أو القول م

) 13: ص(فإنَّه من منظور التداولیة " ابن جّني"للجملة يف نظر 
 .E، حيد�د بنفنست )املسند واملسند إلیه(خيتلف عن اجلملة 

Benveniste  القول على أنَّه ذلك الفعل الناتج ضمن ظروف وأحوال
سیاقیة وحىت ی�عاجل البد� من دراسة تلك األحوال اليت شّكلته، 

م� من اجلملة یقتضي أن تكون داللة القول واعتبار القول أع
ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ ". (متجاوزة لداللة اجلملة

 .)14، 13: وتداولیة اخلطاب، ص
مكو�ن أو�ال�  "أنَّه  الذي یقول R. Barthesروالن بارث والكالم عند 

من الرتكیبات اليت تستطیع الذات املتكّلمة بفضلها استعمال شیفرة 
ّلسان قصد التعبري عن فكرها اخلاص�، وميكن أن یسم�ى هذا الكالم ال

خطاب�ا مثَّ من األوالیات النفسیة الفیزیائیة اليت متّكنه من جتسید 
روالن بارث، مبادئ يف علم األدلَّة، ترمجة  :ینظر( "هذه الرتكیبات

، 1986لدار البیضاء حممد بكري، دار قرطبة للطباعة والنشر، ا
  )81: املرجع نفسه، ص: ن، ضم35: ص

 .125: ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ وتداولیة اخلطاب، ص.  2
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املراحل التأسیسیة اليت مر�ت هبا الّلسانیات 

التداولیة يف نشأهتا على نظریة األفعال الكالمیة، 

الّلسانیات ریة من خالل واخلروج بتأصیل هلذه النظ

 .التداولیة واملراحل اليت مر�ت هبا

 

 :األفعال الكالمیة بني التأصیل والتأریخ. 1

ميكننا إرجاع البدایات األوىل لظهور نظریة   

حیث أنَّ خمتلف  1األفعال الكالمیة إىل فالسفة الّلغة

التیارات الفكریة املنبثقة من حقول معرفیة 

قد صاغت الفكرة   Austinمتنو�عة من قبل أوستني

تأكید ، وهي ال Austin اليت لطاملا نادى هبا أوستني

، من هذه Acte فعلعلى أنَّ القول هو أیض�ا 

 Leالتی�ارات ميكن اإلشارة إىل التی�ار البالغي 

courant rhétorique 2ألرسطو Aristote  وبريملان

                                                
ال ميكن إغفال املرجعیة السیمیائیة للسانیات التداولیة مع :  1

أنَّ : ، یقول سعید بنكراد Morrisوموریس  Peirceإسهامات بورس
ني إىل فیكو فلسفة الّلغة من الر�واقیني إىل كاسرير، ومن القروسطی"
)Vico( عن مساءلة �یس أوغستني إىل فتغنشتاین، مل تكف�ومن القد ،

أنساق العالمات، وبذلك تكون هذه الفلسفات قد طرحت بشكل جذري 
فاإلنسان هو الكائن الوحید املنتج للد�الالت، ". قضیة الس�یمیائیات

مبعاني، حو�ل األصوات إىل أشكال حاملة  وهو الكائن الوحید الذي
للد�الالت، وهو الكائن الوحید الذي حو�ل األصوات إىل أشكال حاملة 
للمعاني، وهلذا ما كان باستطاعته العیش يف هذا الكون دون 

سعید بنكراد، الس�یمیائیات مفاهیمها ." (االستعانة بالعالمات
 ).27: ، ص2005: ، ت02: وتطبیقاهتا، دار احلوار، سوریة ط

عىن االجتماعي الذي یصدر عنه، ابتداًء لقد اقرتن الفعل بامل. " 2
من أرسطو الذي ربط العالقة بني األفعال والعوامل االجتماعیة 
احملد�دة هلا، واليت تكون يف ایة األمر احملد�د األو�ل واألخري حلیاة هذه 

وبذلك، فإنَّه بدون تالزم بني الّلغة والفعل، ال یفقد . األفعال
بل یفقد هویته اإلجنازیة، ویصبح األمر  الفعل صفته املعلنة فحسب،

هنا أشبه بأفعال آلیة خالیة من أي� مقصدیة، مثلها مثل أي� فعل 
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Perlman، حیث متَّ تعریف البالغة كدراسة فّن اإلقناع 

من قبل اخلطاب، أو اخلطاب اإلقناعي الذي جيب أن 

 .1یتكی�ف مع الس�یاق التحادثي

 

بني أفالطون وما باإلضافة إىل التقاطع املوجود  

یضطر� " فیما بعد، حیث Austin  جاء به أوستني

أفالطون إىل أن خيلص إىل أنَّ الكلمة يف ذاهتا لیست 

ت قد بصادقة أو كاذب، برغم أنَّ تشكیلة الكلما

تعين شیًئا وال تدّل على شيء، وحامل هذه املفارقة 

 . 2"هو اجلملة ولیست الكلمة

كان ذلك هو الس�یاق األو�ل الذي اكتشف فیه 

آثار "أي أنَّ اخلطأ والص�واب مها : مفهوم اخلطاب

اخلطاب، ویتطّلب اخلطاب إشارتني أساسیتني مها االسم 

الكلمات والفعل، یرتبطان يف تركیب یتخطَّى حدود 

وارتباطهما وحده هو الذي . (...) كال� على حدة

حيّقق الر�ابطة اإلسنادیة، اليت ميكن أن تسم�ى لوغوس�ا 

Logos ا�وهذه الوحدة الرتكیبیة هي اليت . أو خطاب

إذ . تفید معىن الفعل املزدوج يف اإلثبات والنفي

                                                                                                                                                            
بولفعة خلیفة، مدخل إىل النظریات ".(صادر عن إنسان آيل

 .)81: التداولیة، ص
1. Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les actes de langages 
dans le discours Théorie et fonctionnement, sous la 
direction de : Henri Mitterand, édition Nathan-VUEF, 
Paris, 2001,  p.5. 

سعید : بول ریكور، نظریة التأویل، اخلطاب وفائض املعىن، تر.  2
، 01: ضاء، املغرب، طالغامني، املركز الثقايف العربي، الدار البی

 .24، 23: ، ص2003: ت
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ميكن أن یكون اإلثبات مناقض�ا إلثبات آخر، وميكن أن 

 . 1" حیح�ا أو زائًفایكون ص

من هنا فالّلغة ال تعين القدرة على التحد�ث، وال 

بل تشري إىل البنیة . الكفاءة املشرتكة على التكّلم

 .2اخلاصة للنسق الّلغوي اخلاص�

 

الذین  3باإلضافة إىل هذا جند تی�ار فالسفة الّلغة

أسهموا بشكل مباشر يف نشأة الّلسانیات التداولیة 

                                                
 .24:  ، صنفسه.  1
 .25:  نفسه، ص.  2
فلسفة الّلغة : جتدر اإلشارة هنا إىل الفرق الكامن بني كّل من.  3

والفلسفة الّلغویة أو التحلیل الّلغوي والفلسفة التحلیلیة 
 :واليت نعرضها يف اجلدول اآلتي

الفلسفة  فلسفة الل�غة
الل�غویة أو 
التحلیل 
 الل�غوي

 الفلسفة التحلیلیة
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فعال الكالمیة على وجه التحدید، بشكل عام واأل

الد�افع الذي كان وراء دراستهم لّلغة هو "أنَّ حیث 

التوص�ل إىل فهم أفضل لكیفیة عمل الّذهن يف تصو�ره 

وقد اتَّسمت هذه الد�راسة باختاذها (...) للعامل 

الصْ�یغة الص�وریة للقضایا، كما استقر�ت علیه يف 

للغة اصطناعیة صارمة  املنطق الر�مزي احلدیث منوذج�ا

وواضحة تفس�ر على ضوئها الرتكیبات الّلغویة 

يف الّلغات الطبیعیة بالر�غم مم�ا تّتصف به  املتداولة

ومن أبرز النماذج  .هذه الّلغات من أصناف الغموض

 Frege املمثلة للتی�ار الذي تبنَّى هذا االجتاه فرجيه
                                                                                                                                                            

حماولة لتقدمي أوصاف 
ة ملالمح عام�ة يف فلسفی

الّلغة من قبیل 
اإلشارة، والص�دق، 
واملعىن، والضرورة 
املنطقیة وال تتعلَّق 
بعناصر حمد�دة يف لغة 

 . بعینها
هي اسم ملبحث من 
مباحث للفلسفة 

فهي لیست . وفروعها
دراسة لّلغة بل حدیث 
فلسفي عن الّلغة 
ولیست من بني ما 
یقال يف علم الّلغة 

ا من مجیع جوانبه
الص�وتیة أو قل إنَّها 
تفلسف حول الص�رفیة 
والنحویة والد�اللیة 

والنفسیة 
 .واالجتماعیة إخل

مصطلح 
التحلیل 

الّلغوي یرادف 
مصطلح 

الفلسفة 
الّلغویة يف 

فإذا . الد�اللة
استعمل أحدمها 
أو كالمها فال 
یعين سوى 

منهج حلّل "
مشكالت فلسفیة 
عن طریق 

العنایة 
باالستعمال 

العادي 
لكلمات معی�نة 

ترتبط 
باملشكلة 
املطروحة 

 .للبحث
 

یعر�فها سكولیموفسكي 
اسم یطلق على : بأنَّها

نوع من فلسفة القرن 
العشرین تتمی�ز باخلصائص 

 :اآلتیة
اعرتافها بدور الّلغة  .1

. الفع�ال يف الفلسفة
أو ما ميكن أن نسم�یه 
اجتاهها الشعوري 

 .املتزاید حنو الّلغة
فتیت اّتجاهها إىل ت .2

املشكالت الفسفیة إىل 
أجزاء صغرية ملعاجلتها 

 .جزًءا جزًءا
 خاصیتها املعرفیة .3
املعاجلة البني ذاتیة  .4

 .لعملیة التحلیل

أوزوالد دیكرو وجان ماري سشایفر، : ینظر يف فلسفة الّلغة أیض�ا
منذر عی�اشي، : القاموس املوسوعي اجلدید لعلوم الّلسان، ترمجة

: ، ت02: ي، الدار البیضاء، املغرب، طاملركز الثقايف العرب
 .226، 218: ، ص2007
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 يف Wittgenstein وفیتغنشتاین Russelورسل  

 Tractaus »مرحلته األوىل اليت یعب�ر عنها كتابه 

Logico-Philosophicus » 1. 

 

وبعد هذا التی�ار یأتي تی�ار آخر من فالسفة   

دراسة "الّلغة عكس التی�ار الس�ابق حیث عكف على 

الّلغة الطبیعیة منفصلة عن الّلغات االصطناعیة 

صف به الص�ارمة، مؤّكد�ا على أنَّ الغموض الذي تتَّ

الّلغة الطبیعیة جوهري هلا، فال ميكن أو یصح� متثیله 

يف الّلغات االصطناعیة وإال� تغی�ر موضوع البحث، وهو 

الّلغة الطبیعیة، ومل تعد النتائج احلاصلة معب�رة 

 .عنه

ومن أبرز النماذج املمثلة هلذا التیار   

يف مرحلته املتأّخرة اليت  Wittgensteinفیتغنشتاین 

 Philosophical"حبوث فلسفیة"كتابه  ميثلها

Investigations ،  ورایلRyle  يف التحلیل

 Concept of" مفهوم العقل"الفلسفي يف كتابه 

Mind، وأوسنت  J. Austin  عة ويف حبوثه�أّمهها املتنو

 How to do thingsحماضراته اليت نشرت حتت اسم 

with words."2  

                                                
طالب سی�د هاشم الطبطبائي، نظریة األفعال الكالمیة بني .  1

فالسفة الّلغة املعاصرین والبالغیني العرب، مطبوعات جامعة 
 .أ: ، ص1994: الكویت، دط، ت

 .أ: صنفسه،  . 2
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ي علیه بدأت باإلضافة إىل هذا التی�ار والذ  

بوادر نظریة األفعال الكالمیة يف الظهور، يف هذا 

أین ميكننا أن نرى أیض�ا ) القرن العشرین(القرن 

تنامي الشعور بالوعي ملا نسم�یه الیوم بالبعد 

 La dimension pragmatique duالتداويل لّلغة 
langage  دة منها على سبیل�الذي أخذ أشكال متعد

 :املثال ال احلصر

ود وصف خمتلف أشكال اجلملة إىل التمییز یع .1

تعالقی�ا بني خمتلف األمناط اليت تعكس السلوكات 

األساسیة لإلنسان املتكّلم وأن یكون فع�ال من 

 .جانب خطابه

 .1Kوظائف الّلغة اليت أطلقها كارل بوهلر  .2

Buhler  ) املقرتح سنة " األورغانون"منوذج

ا القی�حیث أنَّه كّل ملفوظ مرتبط تع). 1993

بالتقدمي، وبالتعبري، : وظائف بثالث

فیما  Jakobson وباملناداة، وقد أخذ یاكبسون

وظائف مرجعیة، : بعد هذه الوظائف حتت اسم

بعدها تأتي الوظائف . تعبريیة، وإحيائیة

  .تواصلیة، فوق لغویة، وشعریة: اإلضافیة هي

باإلضافة  إىل استخالص بوهلر بأنَّ الشيء الذي 

                                                
ت إىل تصنیف سريل إنَّ الوظائف األساسیة لدى بوهلر، قد استعري.  1

للقو�ة اإلجنازیة، فأقسام اإلخباریات، وأقسام التعبريیات، وأقسام 
وظیفة : "التوجیهیات تتوافق تقریب�ا مع الوظائف الّلغویة

كالوس : ینظر. (العرض، ووظیفة التعبري، ووظیفة االستثارة
برینكر، التحلیل الّلغوي للنص� مدخل إىل املفاهیم األساسیة 

 .135: ص واملناهج،
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املتكّلمني أفراد�ا فاعلني وأطراًفا ذوي جيعل من "

نشاط لغوي حقیقي، أی�ا كانت الكیفیة اليت 

نعاجل هبا األشیاء فإنَّ سبیل البحث الّلغوي 

 acte deالتارخيي مير� عن الفعل الّلغوي 

langage  بوصفه مصدر كّل ما هو تارخيي يف

الّلغة، وهو يف حاجة إىل نظریة يف النشاط 

 1."الّلغوي

: ذا العرض یتواءم ترك مكان خاص� لـيف ه .3

، الذي یقرتح حتلیل حمتوى Ch. Ballyشارل بايل 

، dictumومنطوق  modus مستعمل: كّل ملفوظ إىل

 "حمتوى قضوي"و" قیمة إجنازیة"الذي حيیل إىل 

 J. Searle نادى هبما فیما بعد جون سريلنيالّلت

 .2وآخرون 

 

من  A. Reinachراینخ إىل إسهامات باإلضافة 

 ، « Les actes sociaux » االجتماعیةخالل األفعال 

واليت هلا تأثريات  ،Gardinerغاردینر إسهامات و

كما -حقیقیة على نشأة نظریة األفعال الكالمیة

 .3Pباإلضافة إىل غرایس -بذلك  Searleیصر�ح سريل

                                                
حممد : اجلیاليل دالش، مدخل إىل اللسانیات التداولیة، تر.  1

  .13: ، ص1992: حيیاتن، دیوان املطبوعات اجلامعیة، اجلزائر، ت
2 Catherin Kerbrat-Orecchioni, Les actes de langages dans 
le discours Théorie et fonctionnement, P. 6, 7. 

): Herbert Paul Grice )1913-1988هربرت بول غرایس : هو.  3
يف إطار  -1955مثل أوستني يف – 1967فیلسوف بریطاني، اشتهر سنة 

دورة حماضرات ولیام جاميس يف هارفرد، متَّ تلخیص فحوى حماضراته يف 
 Logic and »" احلواریة واملنطق: "املعنون بـ 1975مقال له سنة 
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Grice ، أوغوفمانGoffman  على تأكیدهم ، حیث جند

شيء لیست مرآة عاكسة للفكر الّلغة هي قبل كّل أنَّ 

 .1وإنَّما وسیلة للتأثري على اآلخرین

من هنا ميكننا تثبیت إسقاط نشأة اللسانیات     

التداولیة على نظریة األفعال الكالمیة من خالل 

 :املؤس�سني والرو�اد يف املخطط اآلتي

 

 األفعال الكالمیة  
 

 
            عند املؤس�سني               
 عند الرو�اد                

  
 
غري مباشرین                   مباشرون             

                أوستني                    متناوبان   
 سريل
 
 

       فریج      موریس          بورس    
 بارهیل            كارناب  فیتغنشتاین  

 

                                                                                                                                                            
conversation » ) بـترجم إىل اللغة الفرنسیة :Logique et 

conversation  رایس فیما بعد كتابه ونشر غ). 1979سنة
« Studies in the way of words )سنة ) دراسات يف طریق الكلمات

 Martine: ینظر. (، یعترب من فالسفة مدرسة أكسفورد1989
Brocops, Introduction à la pragmatique, P. 67(  ملزید من

عبد احلق�،  إمساعیلصالح : رایس، ینظراالّطالع على فلسفة بول غ
نظری�و املعىن يف فلسفة بول غرایس، الد�ار املصریة السعودیة 

 .2005: لّطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، دط، ت
1.  Jacques Moeschler, Anne Reboul, Dictionnaire 
Encyclopédique de pragmatique, P. 43. 
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: شكل رقم                                   
 1خمطط توضیحي لرواد ومؤس�سي األفعال الكالمیة، 06
 

 :رواد نظریة األفعال الكالمیة. 2

ارتبطت نظریة األفعال الكالمیة بامسني علمني مها 

 .J وتلمیذه جون سريل  J. Austin2جون أوستني

Searl . 

 : J. Austin األفعال الكالمیة عند أوستني. 1.2

الر�ائد األو�ل من  J. Austin 3یعد� جون أوستني

رو�اد نظریة األفعال الكالمیة إذ تأس�ست على یدیه 

 How to do thingsهذه النظریة من خالل كتابه 

                                                
 Françoise Armengaud, La: نظرملزید من التوضیح، ی.  1

pragmatique و:Anne Reboul, Jacques Moeschler, La 
pragmatique aujourd’hui une nouvelle science de la 

communication, Edition du Seuil, septembre 1998.  وترمجتهم
فرانسواز أرمینكو، املقاربة : إىل اللغة العربیة على التوايل

آن ربول : و. سعید علوش، مركز اإلمناء القومي: ترمجةالتداولیة، 
سیف : وجاك موشلر، التداولیة الیوم علم جدید يف التواصل، ترمجة

لطیف زیتوني، املنظمة : الدین دغفوس وحممد زیتوني، مراجعة
 .2003) یولیو(متوز : ، ت01: العربیة للرتمجة، بريون، لبنان، ط

، فیلسوف الّلغة John Rogers Searleجون روجرس سريل : هو.  2
دو�ن ). Californiaبكالیفورنیا ( Berckleyوأستاذ جبامعة بركلي 

األفعال الكالمیة عام : تأویله لنظریة األفعال الكالمیة يف كتابني
1969 Speech Acts  واملعىن والتعبريExpression and Meaning  عام
 Les actes de :، مرتمجني إىل اللغة الفرنسیة على التوايل1979

langage, Essais de philosophie du langage (1972) وSens et 
expression, etude des théories des actes du langage 

 Martine Brocops, Introduction à la :ینظر( .(1982)
pragmatique, P 47 .( 

 Quand dire c’est faireلقد أمجل أوستني آراءه يف كتابه  . " 3
كیف نصنع (ن فكرة استوحاها من املثل الذي یرد�ده االجنلیز م

كیف نبين (واليت هي صدى ثقايف ملقولة شعبیة ) األشیاء بالكلمات
عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغی�ر، : ینظر". ()مسكنا بأنفسنا

 ).65: ص
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with words1 "وهو " كیف ننجز األشیاء بالكالم

عبارة عن جمموعة حماضرات ألقاها يف جامعة هارفرد 

Harvard  1960رت بعد وفاته سنة ونش 1955سنة  

شهادة میالد حقیقیة لنظریة "حیث یعد� هذا الكتاب 

 2"األفعال الكالمیة

يف إجناز فلسفة  J. Austinتعم�ق أوستني "لقد  

داللیة هتتم� باملضامني واملقاصد التواصلیة وختتلف 

عم�ا عرفناه عند علماء الد�اللة الّلغویني، وخصوص�ا 

یلح� على  Austinن أوستني البنویني منهم، فقد كا

القیمة التداولیة لعبارات لغویة كثرية تستخدم يف 

 .3"الّلغة اإلنعلیزیة ورب�ما يف كّل الّلغات

فاملهم� يف هذا املبحث هو التعامل مع املصدر، 

كیف " How to think with words 4كتاب أوستني

                                                
1. J. L. Austin, How to do things with words, The William 
James Lectures delivered in 1955, Oxford University Press 
1962, London-Oxford-New York. 

، من  Quand dire c’est faire: املرتجم إىل الّلغة الفرنسیة بـ 
 .1970: سنة Gilles Lane جیل الن: طرف

 J. L. Austin, Quand dire c’est faire, trad. Gilles: ینظر 
Lane, Edition du Seuil, 1970, (202 pages) 

2. Catherine Kerbra-Orecchioni, Les actes de langages 
dans le discours théorie et fonctionnement, P.5.  

دراسة تداولیة -مسعود صحراوي، التداولیة عند علماء العرب.  3
لظاهرة األفعال الكالمیة يف الرتاث الّلساني العربي، دار 

 .10: ، ص2005) یولیو(متوز : ، ت01: لبنان، ط-الطلیعةـ بريوت
قد قمنا يف إطار الس�نة التحضريیة األوىل للماجستري بإعداد حبث ل.  4

: لـ" قراء يف كتاب كیف ننجز األشیاء بالكالم: "موسوم بعنوان
، وقد كانت تشتمل 01: عبد القادر قنیين، ط: جون أوسنت، ترمجة

بعة الثانیة، واليت سنعتمد على بعض النقائص جتنَّبها املرتجم يف الط
علیها يف هذا البحث عوض�ا عن ترمجة الطبعة األوىل عالوة على املؤلف 

 .يف نص�ه األصلي والنص� املرتجم إىل الّلغة الفرنسیة
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من  هما جاء فی، وعرض أهم� "ننجز األشیاء بالكالم

كیز على حماضراته األخرية اليت ترتكز فیها خالل الرت

جممل نظریته يف األفعال الكالمیة وذلك بدًءا من 

 .احملاضرة الثامنة إىل آخر حماضرة

 

هذا ال مينع من اإلشارة فقط إىل حماضرته إال� أنَّ   

األوىل اليت عرض فیها إىل اخللط املبدئي الذي سقط 

فهما سبب  فیه املذهب الفلسفي واملنهاج الفلسفي

 یطرحأین . ورة يف الفلسفة على حد� تعبريهحدوث ث

هل جيوز قول : ه احملوري يف هذه النظریةتساؤل هنا

هذا ، Can sayin make it soشيء ما هو إجنازه؟ 

نظریة  Austinاإلشكال هو الذي أس�س علیه أوسنت 

 األفعال الكالمیة أین بدأت تتبلور لدیه فكرهتا

، حیث یعود لطرح احملاضرة الثامنةيف  وتتجلَّى بوضوح

 سؤاله املركزي من جدید وإعطائه عد�ة صیاغات

 :كاآلتي

كیف أنَّ قول شيء ما هو األداء والتصر�ف، "

واإلجناز وبعبارة أخرى إنَّ قولنا شیًئا ما یعين 

أنَّنا قد تصر�فنا أو فعلنا شیًئا ما أو على وجه 

ملفعولیة، آخر إنَّ النطق بشيء ما هو حصول تعلق ا

                                                                                                                                                            
 Nicolas Journet, « Le Langage est une:ینظر أیض�ا مقالة

action a proppos du livre de John Austin : Quand dire 
c’est faire », Le Langage, édition Sciences Humaines.    
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بعدها جيیب . 1"إذ التصر�ف حيتاج يف حدوثه إىل النطق

عن ذلك بدخوله مباشرة يف نظریة األفعال الكالمیة 

إنَّ فعل التكّلم بشيء ما، باملعىن الواسع : " بقوله

هلذا املرّكب إنَّما أّمسیه بل أمنحه هذا الّلقب وهو 

، ومن هذا  Locutionary actإجناز فعل الكالم 

یاق فإنَّ دراسة العبارات املتلّفظ هبا هي يف الس�

احلقیقة، وللس�بب نفسه دراسة أفعال الكالم وإن 

شئت قلت دراسة الوحدات الشاملة لعناصر التكّلم 

speech 2"الّلغوي. 

 

بعدها یتوج�ه إىل التمییز بني الفعل الص�وتي 

، ونوجز ذلك يف 3والفعل الكالمي والفعل اخلطابي

 :اجلدول اآلتي

 متییز جون أوستني لألفعال الكالمیة
الفعل الص�وتي 
Phonetic act 

الفعل الكالمي 
Phatic act 

الفعل اخلطابي 
Rhetic act 

هو جمر�د فعل 
التلّفظ ببعض 

األصوات 
املقروعة 

احملمولة يف 
 .اهلواء

هو النطق ببعض 
األلفاظ أو 
الكلمات أي 
إحداث أصوات 
على أحناء 
خمصوصة، متَّصلة 

هو طریق تأدیة 
االجناز، وكیفیة 
استعمال تلك 

األلفاظ، 
مقرونة إىل حد� 
ما، ومبعىن ما، 

                                                
1. J. L. Austin, How to do things with words, P. 94. 
2. J. L. Austin, How to do things with words, P. 94. 

جون النكشو أوستني، نظریة أفعال الكالم العام�ة كیف ننجز : ینظر
عبد القادر قنیين، إفریقیا الشرق، املغرب، : األشیاء بالكالم، تر

 .124: ، ص2008: ، ت02: ط
3. J. L. Austin, Ibid, P. 95. 

 عام�ة كیف ننجزجون النكشو أوستني، نظریة أفعال الكالم ال: ینظر
 .124: ، صاألشیاء بالكالم
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و ما على حن
مبعجم معی�ن، 
ومرتبطة به، 
ومتمشیة معه، 

وخاضعة 
 .لنظامه

 .باملعىن واملرجع

 

یتدر�ج يف اكتشاف  J. Austinمثَّ جند أوستني 

ولكي ننجز : "األفعال الكالمیة الثالثة، حني یقول

الم، وبالتايل قو�ة فعل الكالم، البد� أیض�ا فعل الك

فأن نقول شیًئا . من أن ننجز نوع�ا آخر من األفعال

ما قد یرتتب علیه أحیًنا أو يف العادة حدوث بعض 

اآلثار على إحساسات املخاطب وأفكاره أو 

إىل تصنیفه  Austin  مثَّ خيلص أوستني. 1"تصر�فاته

أمثلة عن كّل فعل  ویعطي 2الثالثي لألفعال الكالمیة

 .من هذه األفعال

                                                
1. J. L. Austin, Ibid, P. 95  

من بني الص�عوبات اليت واجهتنا يف هذا البحث، إشكالیة ترمجة . 2
املصطلح، ورغبة منَّا توحید املصطلح يف الر�سالة آثرنا بعض الرتمجات 

 Austinدون سواها، فكانت مثال� يف األفعال الكالمیة عند أوستني 
  :كاآلتي

عال الكالمیة األف
 عند أوسنت

ترمجة 
عبد 

القادر 
 قنیين

الرتمجة اليت 
نؤثرها يف 
 هذا البحث

Locutionary 
act 

فعل 
 الكالم

الفعل 
 الّلفظي

Illocutionary 
act 

قو�ة فعل 
 الكالم

الفعل 
 االجنازي

Perlocutionary 
act 

الزم فعل 
 الكالم

الفعل 
 التأثريي
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أنَّ  Austin الثامنة یعترب أوسنت تهاضرويف ظّل حم

أفعالنا هي تصر�فاتنا ومن الواجب أن نتذكَّر 

دائم�ا التمییز احلاصل بني إحداث آلثار أو النتائج 

 :املقصودة وبني اآلثار غري املقصودة وأن نالحظ

أثر�ا ما أنَّه عندما یقصد متكلِّم أن حيدث ). 1

 دون أن یقع منه هذا احلدوث واحلصول

وعندما ال یقصد أن حيدث ذلك األثر، أو أنه ). 2

 .ال ینوي إحداثه، ولكن قد حصل احلدوث واإلیقاع

هو  actمثَّ خيرج بنتیجة مفادها أنَّ مفهوم الفعل 

مفهوم متشع�ب غامض، وهو یتصو�ر الفعل على أنَّه 

ازه، ونعتربه متمایًزا حدث ماد�ي فیزیائي نقوم بإجن

عن ضروب التواضع والتواطؤ يف كیفیة الوقوع 

 .1ومتمایزة أیض�ا عن آثاره ونتائجه

 

 Austinفنجد أوستني يف احملاضرة التاسعة أم�ا 

على فعل الكالم حبیث هو متمایز عن الزم فعل یرّكز 

 :الكالم یرتبط على وجه ما حبدوث بعض اآلثار

ض اآلثار تام�ة اإلجناز مل ألنَّه لو مل حتصل بع. 1

تكن قو�ة فعل الكالم مناسبة لالعتبار ومقبولة، 

. وبالتايل لو مل یكن كذلك مل یقع الفعل على وجهه

وجيب أن ال نفهم من هذا أنَّ قو�ة فعل الكالم ذاهتا 

حاصلة عن أثر وأنَّ وجودها معلول لعلَّة أخرى، 
                                                

1. J. L. Austin, How to do things with words, P. 106. 
جون النكشو أوستني، نظریة أفعال الكالم العام�ة كیف ننجز : ینظر

 138.: األشیاء بالكالم، ص
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ه مل حيمل فإذا مل یسمع خماطيب ما أخربته به أو أنَّ

كالمي حممل اجلد� وعلى وجهه مل یصح� أن نقول إنِّي قد 

وإذن ال بد� أن حيدث أثر وتأثري ما على . حّذرته

املخاطب حىت تتحّقق قو�ة فعل الكالم، وتكون قیمة 

 .العبارة به واصلة إىل تأدیة املقصود

" األثر ومفعوله"وینبغي أال� خنلط بني سریان . 2

یسري : "إذ أنَّ قو�ة فعل الكالم: وبني حدوث النتائج

وشتان بني . على بعض الوجوه" أثرها وحيدث مفعوهلا

وحصول النتائج وحدوثها على ترتب " سریان األثر"

وقوع أمور بشكل عادي كاحلال مثال� يف تعیري جمرى 

 .1"األحداث الطبیعیة

 

إىل أنَّ  Austinأوستني  العاشرة یشري تهاضرحميف و

 نستطیع معهما أن ني إضافینيلسانین یهناك اختبار

 :ة فعل الكالم عن الزم فعل الكالممنی�ز قو�

إذ یبدو أّننا يف حالة قو�ة فعل الكالم يف  -1

ميكن أن نقول يف ) الّلفظیة(الص�یغة الفعلیة 

أن نقول س هو أن تفعل ص وال (غالب األحوال 

طرقك املسمار هو أن جتعله : "یصح� أن تقول

بواسطة كونك (ص�حیح أن تقول ، بل ال"داخال�

غري ) طارًقا أو داًقا املسمار فقد جعلته یدخل

أنَّ هذه الص�یغة ال تعطینا حمّك اختبار جازم، ال 

                                                
1. J. L. Austin, Ibid, P. 116 
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ل ومعاني حيتمل إال� تأویال� واحد�ا، ألنَّه جيوز حمام

 .أخرى يف مناسبات خمتلفة

الد�اخلة حتت ) الّلفظیة(إنَّ الص�یغ الفعلیة  -2

ل الكالم تشبه إىل حد� ما أن تسمیة قوى أفعا

تكون قریبة من األفعال اإلنشائیة الص�رحية، 

" آمرك"، أو "إّني أحّذرك: "ألنَّه یصح� أن تقول

وهذه صیغ إنشائیة صرحية، ولكن امسي الفاعل 

 .1راجعان إىل قوى أفعال الكالم) حمذر�ا وآمر�(

وخيتتم حماضرته هذه بالتساؤل عن العالقة بني   

اإلنشائیة وقوى أفعال الكالم؟ ویشعرنا  العبارات

هذا السؤال بأّننا حینما حنصل على إنشاء صریح، 

األوىل نكون قد حصلنا يف احلقیقة  اجلانب فنحن من

 .على قو�ة فعل الكالم

 

 .Jفنجد أوستني  ةأم�ا يف احملاضرة احلادیة عشر

Austin ر ما یأتي�قد قر: 

یة ینبغي أن بأنَّ اجلملة اإلنشائیة باإلنغلیز -1

یتعی�ن املقصود منها، وهو فعل شيء ما، على 

 .نقیض االكتفاء بقول شيء ما

وبأنَّ اجلمل اإلنشائیة إم�ا أن یكون االعتبار  -2

املناسب فیها مقبوال� أو غري مقبول املناسبة 

 .على نقیض الص�دق والكذب
                                                

1. See : J. L. Austin, How to do things with words, P. 
130. 

 .165: جون النكشو أوستني، املرجع الس�ابق، ص: ینظر
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إنَّ الس�ماء ممطرة مل : يف حال قوله ویعطي مثاال�  

ا، وال جمادال�، وال حمّذر�ا، وإنَّما كان فقط یكن مراهًن

فحال اإلثبات هنا جيب أن . مثبًتا هلذه احلال كواقعة

تعامل معاملة االحتجاج واملراهنة والتحذیر، على 

 .حد� تعبريه

وبعدها یذهب لإلشارة إىل ضروب   

قد یلحقها يف ذاهتا هذا النوع   Statementاإلثبات

كالوعد والوعید  من عدم مطابقة مقتضى احلال،

والتحذیر وغري ذلك على حنو ما حلق بالعقود 

: وكما یذكر أنَّه غالب�ا ما یصر�ح. وااللتزامات

على معىن لیس لك احلق " أنَّك ال تستطیع أن تأمرني"

مم�ا هو مكافئ لقول القائل، " يف أن توجه إّيل أمرك

بأنَّك لست يف وضع أو مركز یسمح لك بأن تفعل 

 .1"ذلك

ثبات هو فعل، األساس فیه كسائر قوى واإل  

حصول طمأنینة النفس وسكوا إىل "أفعال الكالم 

والشك فیما إذا كنت قد أثبتت شیًئا ما ". الفهم

م أشبه ما یكون بالشك فه�فلم یسمع به أو مل ی�

 sotto »"بصوت مهموس غري مسموع"فیما إذا حذَّرت 

voice » مأخذ  أو احتججت صارًخا ومل یؤخذ احتجاجك

فإنَّنا يف حال اإلثبات نكون أو (...) اجلد� وغري ذلك
                                                

1. See: L. L. Austin, Ibid, P. 137 .     172: نفسه، ص     
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یصح� أن نكون منجزین لكّل ما ینطوي علیه الزم فعل 

 .الكالم من أنواع شىت

أنَّه قبل مبثاله  Austinوبعدها یفرتض أوستني   

أنَّ ): "س(مثال� اد�عى  Australia اكتشاف أسرتالیا

عد ذلك على مجیع أنواع البجع أبیض فإذا عثرنا ب

؟ وهل )س(جبع أسود يف أسرتالیا، فهل متَّ تنفیذ 

إنَّه لیس من الضروري أن  ! إثباته اآلن كاذب

نعتقد ذلك، فقد یعید النظر يف إثباته ویرد 

إنِّي مل أحتدث عن البجع يف كّل مكان على وجه : علینا

وعلیه، فإنَّ مسألة املرجع تتعلَّق مبا (...) اإلطالق 

 .معرفة وقت إصدار النطق بالعبارةیكون لنا من 

فصدق اإلثبات أو كذبه ال یتعلَّق فقط بدالالت 

األلفاظ، بل یتعلَّق مبا ميكن أن ننجزه من أفعال يف 

 . 1ظروف خمصوصة

بني  Austinأوستني  می�ز ويف آخر حماضرات الكتاب  

على  2مخسة أصناف لقو�ة فعل الكالم وإن كان غري راض

ذا حس� نقدي نلمسه يف الكاتب، أي� واحدة منها، وه

يف فكره Chomsky 3فهو یشبه يف ذلك تشومسكي 

                                                
1.Opcit, P. 143.                                             

.              179:املرجع الس�ابق، ص     
                                   

2. He said : « (…) but Im far from aqually happy about 
all of them » (Ibid, P. 150). 

لقد مر�ت فكر تشومسكي، والنظریة التولیدیة التحویلیة على :  3
شومسكي ت: وجه الدقَّة مبراحل ثالث ارتبطت بدورها مبؤلَّفات ثالث لـ

 : وهي على التوايل
  Syntaxic Structurs)1957" (البىن الرتكیبیة"مرحلة  -1
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النقدي إذ ما یفتأ یتوص�ل إىل نظریة أو فكرة إال� 

وبعد مد�ة من الزَّمن یأتي بنقد هلا وبأحسن منها، 

 Austin إال� أنَّ التباین بینهما هو أنَّ أوستني

نتقده مل یعم�ر طویال� لیتمكَّن من تعویض ما ا 

بنظریات وأفكار جدیدة فجاء بعده تلمیذه سريل 

Searle ل ما بدأه أوستني�1لیكم Austin . وميكننا

كما أوردها  –أن نوجز أصناف قو�ة فعل الكالم 

 : يف املخطط اآلتي -أوستني

 

 2أصناف قو�ة فعل الكالم      
 
 

           أفعال األحكام              أفعال القرارات        
أفعال التعه�د               أفعال الس�لوك                 

 أفعال اإلیضاح  
Expositives               Behabitives             

Exercitives          Commissives          
Verdictives         

              وعد      قد�ر         
 افرتض  شكر   عی�ن
كفل                       ..                حكم على          
 اعرتف  هنَّأ         نصح

 1رد�  لعن         حذَّر  التزم           
                                                                                                                                                            

 Aspects of the)1965" (مظاهر النظریة الرتكیبیة"مرحلة  -2
theory of syntax  

" دراسات الداللة يف القواعد التولیدیة"مرحلة  -3
)1972(Studies on semantics in generative grammar  

 Ferdinand deو أشبه بفردینان دي سوسري وهنا أیض�ا ه.  1
Saussure  على طلبته، ) 1911-1910(يف حماضراته اليت أبقاها

 Ch. Ballyشارل بايل: وهم 1916ومجعها فیما بعد تالمذته سنة 
حماضرات يف الّلسانیات "ونشراها بعنوان  A. Séchehayوسیشهاي 

 .Cours de linguistique générale" العام�ة
2. J. L. Austin, How to do things with words, P. 150.
.187:املرجع الس�ابق، ص   
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خمطط توضیحي ألصناف قو�ة ، 07: شكل رقم       

 تنيلكالم عند أوسفعل ا
 

كما جاء تعریفها عند  2وسنفص�ل يف هذه األفعال

أعاله الس�ابع باملوازاة مع الشكل  Austinأوسنت 

 :كاآلتي

 : Verdictivesأفعال األحكام  .1

عن إصدار حكم يف  اخيتص� هذا الص�نف بكونه ناًجت

احملكمة سواء كان ذلك احلكم يف هیأة قضائیة أم من 

غري ). يف امللعب مثال�(اف أم من حكم حمكم ختتاره األطر

أنَّه لیس من الضروري أن تكون القرارات ائیة، 

فقد یكون احلكم مثال� تقدیری�ا أو على صورة رأي أو 

ويف مجیع هذه الص�ور یتعلَّق األمر بإصدار . تقییم�ا

حكم حول شيء ما، واقعی�ا كان أم قیمة، ولكن 

خمتلفة غري الشيء احملكوم فیه قد یكون ألسباب 

 .متأّكدة متام التأكید

 :  Exercitivesأفعال القرارات .2

یتعلَّق هذا الص�نف مبمارسة الس�لطة، والقانون، 

والنفوذ، وأمثلة ذلك التعیني يف املناصب 

واالنتخابات وإصدار األوامر التفسريیة يف املذكرات، 

وإعطاء التوجیهات التنفیذیة القریبة من الّنصح 

 .اوالتحذیر وغريه

                                                                                                                                                            
 .25: اجلیاليل دال�ش، مدخل إىل الّلسانیات التداولیة، ص: ینظر.  1
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 :   Commissivesأفعال التعه�د .3

لوعد والتكّفل ومنوذج هذا الص�نف إعطاء ا

ويف كّل هذا یلتزم اإلنسان أن  ،والضمان، والتعه�د

وقد یندرج يف هذا الباب التصریح . یفعل شیًئا ما

ویدخل التصریح والقصد يف . وإعالن الّنیة والقصد

وهناك أمور أخرى جتتمع حتت خطبة الزواج  ،الوعد

أو التواعد به، واملناصرة لرأي ومن الواضح أنَّ 

هناك عالقات بني القرارات التشریعیة واملمارسات 

 .التشریعیة

  Behabitivesأفعال الس�لوك  .4

وختتص� مبجموعة منتشرة ال ميكن حصر أطرافها 

بسهولة، ولكنَّها كّلها تندرج حتت باب الس�لوك 

ات، واألعراف اتمعیة وأمثلتها االعتذار

والتهاني، والتعازي، والقسم وأنواع السباب، 

 1...والقذف والتحد�ي

 Expositivesأفعال اإلیضاح . 5

نَّ هذا الص�نف هو أصعب إ Austin یقول أوستني

األصناف األخرى تعریًفا، ولكنَّها تبی�ن كیف أنَّ 

العبارات املتلّفظ هبا جتري جمرى االحتجاج والنقاش 

نستخدم األلفاظ وبوجه عام، كما تكشف كیف أنَّنا 

: وأمثلة ذلك. یصلح هذا الص�نف لطریقة العرض

                                                
1. J. L. Austin, How to do things with words, P. 151.                                            

                      .  187:، صشو أوستني، كیف ننجز األشیاء بالكلمات، جون النك 
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وأوضح، وأفرتض، وأضع . ..أجیب، وأحج� وأعارض ولكن

 .كمسّلمة

 

فاألوضاع " تصنیفه لیس ائيإال� أنَّه یعرتف بأّن 

الس�لوكیة شأا یدعو إىل احلرية ألنَّها صنف واسع 

لنسبة لإلثباتات االنتشار متنو�عة، وكذلك احلال با

املوصوفة، فعددها كبري جد�ا، وبالغ األّمهیة، ونشعر 

بأنَّها تشرتك مع سائر األصناف األخرى حىت لتظهر 

وكأنَّها فریدة من نوعها، ویعرتف أیض�ا بأنَّه مل 

یفلح يف أن یشرح أمر هذا الص�نف لنفسه، مثَّ قال 

إنَّ مجیع الوجوه : بأنَّه ميكنه أن جيازف بالقول

 . 1"تتواجد يف أصنايف هذه

لتقدمي سريل األساسي هذه املقولة كانت الد�افع   

Searle  نقده لتصنیف أوستنيAustin  ه�الذي استمد

وطو�ر ذلك من نقد أوستني لنفسه بالد�رجة األوىل، 

 .بأن أحضر تصنیًفا بدیال� یكون أساسه هذا التصنیف

بقوله مثَّ یقوم بتلخیص تصنیفه يف آخر حماضراته   

جيوز أن نقول بأنَّ القرار هو ممارسة إصدار "إنَّه 

احلكم، أم�ا املمارسة التشریعیة فهي إثبات النفوذ 

واإلباحة حتمل االلتزام الس�لوكي، . ومزاولة الس�لطة

وأم�ا العرض الوصفي أو . فهو اختاذ موقف معی�ن

                                                
1.Opcit, P. 151. He said : « (…) I have not succeeded in 
making clear even to myself. It could well de said that 
all aspects are present in all my classes .»        جون

  .188: صالنكشو أوستني، كیف ننجز األشیاء بالكلمات، 
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اإلثبات الوصفي فهو حال وصف األسباب والد�واعي، 

 ویسوق يف األخري مثاال�. ضروب التواصلواحملاجة و

لطلبته من أجل أن یطب�قوا علیه نظریة األفعال 

، ومراده يف األخري أن "Goodجی�د "الكالمیة وهو لفظ 

یكون ما فص�ل فیه قد أصبح طریًقا مسلوًكا، 

وسیزداد زخم احلركة فیه، ویتقد�م صعد�ا حىت جيتاح 

 .1"بعض أجزاء الفلسفة

 

نَّ هذه النتائج األو�لیة إنا القول وعلیه، ميكن

يف اخلمسینات   J. Austinاليت توص�ل إلیها أوستني 

خضعت لدراسات نقدیة مكّثفة شارك فیها فالسفة "

 وكوهن  Strawsonسرتاوسن : الّلغة مثل

Cohen باإلضافة إىل سريلJ. Searle  الذي أخذت

وقد . النظریة على یدیه شكلها القیاسي النموذجي

یس�ا ملوضوع األفعال رت هذه الد�راسات تأسأمث

تارة  هم فیه تارة فالسفة الّلغة والكالمیة یس

 2".علماء الّلسانیات أخرى 

 

 : االنتقادات املوج�هة لتصنیف أوستني. 2.2

 :John Searleسريل جون نقد . 1.2.2

                                                
1. Ibid, P. 163.                                                                
                                                     . 

201، 200: ص ،نفسه  
نظریة األفعال الكالمیة بني فالسفة بائي، طالب سید هاشم الطبط.  2

 .ب: صالّلغة املعاصرین والبالغیني، 
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، اال أتقد�م أبد�: "عن نفسه  Austin یقول أوستني

 .1"ود�اإذا كان أقّل العامل حمد

أنَّه  Austin عن تصنیف أوستنيSearle  2یقول سريلو

 .إنَّه حيتوي على عد�ة مواقف ضعف: مل یراجع جبد�یة

تصنیف أوستني، أوىل األشیاء املالحظة، فیما خيص� ومن 

 actesلیس لألفعال اإلجنازیة هي أنَّ تقسیمه 

illocutoires ألفعال القواعدیة اإلجنازیة ل، وإنَّما

verbes illocutoires . 

االعرتاضات اآلتیة  Searleسريل  ویقد�م بعد ذلك  

 :Austinأوستني على تصنیف 

البدایة مع نقد صغري والذي مع ذلك وتكون  .1

هناك بعض األفعال املسج�لة  إذ یستحق� أن یسج�ل،

 و sympathiser تعاطف: لیست إجنازیة، مثال

 avoir l’intention  یقصد أنو vouloirأراد 

de لـ، نأخذ مثو �لدیه یقصد أن امستعد �ال

avoir l’intention de  ، فمن الواضح أنَّه

 ال حتمل فعال" أقصد أن"القول بـو. الیس أدائی�

                                                
1. He said : « I am not putting any of this foward as in 
the very least definitive » P. 151.  
Il a dit: « Je n’avance rien, qui soit le moins du monde 
définitif » (Austin, Quad dire c’est faire, traduction, 
Gilles Lane, P. 154) 

 : یتوّقف على جمموعة من االختالفات منها Austinتصنیف أوستني ".  2
إنَّ الغایة من األمر هو عمل : االختالف يف غایة الفعل الكالمي .1

 .آخر على اإلذعان
 .االختالف يف مطابقة العامل لألشیاء .2
إنَّ من یقسم یكون : ر عنهااالختالف يف احلالة النفسیة املعب� .3

عمر بلخري، حتلیل اخلطاب املسرحي يف ." إحساسه مطابًقا لذلك
 ).160: ضوء النظریة التداولیة، ص
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للتعبري عن  اإلجنازي، هناك طبع�ا الفعل اكالمی�

التعبري "هو  اإلجنازيقصد، لكن تركیب الفعل 

، لدیه قصد لیست "لدیه قصد"ولیس " عن قصد

هو أیض�ا  "تعب�ر عن قصد"فعال� كالمی�ا، أبد�ا 

 .فعل كالمي ولكن لیس دائم�ا

یكمن الضعف األكثر خطورة يف هذا التصنیف  .2

ببساطة يف الفعل الذي لیس له مبدأ، أو 

جمموعة من املبادئ، واضحة أو منسجمة على 

 .القاعدة اليت یبىن علیها التصنیف

مبا أنَّه ال یوجد مبدأ واضح للتصنیف، ومبا  .3

أنَّه یوجد غموض مستمر� بني األفعال 

 actesواألفعال االجنازیة  Verbeالقواعدیة

illocutoires  . تغطَّى األصناف بكثرة فیما

الذي وبینها، والبعض تنقصه الوحدة كّلیة 

یؤد�ي إىل مشكلة هو أنَّه یوجد عدد كبري من 

األفعال متجاذب بني صنفني ألنَّ مبادئ التصنیف 

 وصف"، نأخذ مثال� الفعل )منهجیة(لیست ممنهجة 

décrire "،  بالنسبة لكّل نظریة فهو �فعل مهم

ضمن  Austinاألفعال الكالمیة، یعد�ه أوستني 

 .1لوقت نفسهاأفعال األحكام وأفعال اإلیضاح يف 

 شكل موس�عّطي األصناف بعضها البعض بتغال  .4

 داخل بعض األصنافتفیما بینها، لكن أیض�ا ب
                                                

1 . John. R. Searle, Sens et expression études de théorie 
des actes du langages, trad. Joëlle Proust, Les édition 
de Minuit, Paris, France. P. 49. 
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من األفعال خمتلفة عن  اد نوع�، جنفیما بینها

أیض�ا   Austinیعد� أوستنيو. بعضها البعض متام�ا

حر�ض "و" défierحتد�ى "و "braver جابه"

provoquer"  لوك، إىل جانب�ضمن أفعال الس

، "s’excuserاعتذر "و، "remercierشكر "

 souhaiter la bienرح�ب "، و"déplorerحزن "و

venue..." 

 الس�یاق نفسه لالعرتاضات اليت صعوبة أخرى يف .5

سبقت، تأخذ يف االعتبار كّل األفعال اليت متَّ 

واليت ال ترض دائم�ا عن إحصاؤها يف كلِّ قسم 

حىت بأخذنا للتعریفات باملعىن  1التعریف املقد�م

اليت ینوي  Austin  املوس�ع وإحيائیة أوستني

 .تقدميها

 

إعادة ما طرقه من  Searle  بعدها یلّخص سريل

یثري تصنیفه "، حیث  Austinالنظر يف تصنیف أوستني 

: ستَّة مشاكل متناسبة، حسب النظام املتزاید األمهِّیة

واألفعال   Actesیوجد غموض مستمر� بني األفعال

، حیث أنَّ كّل األفعال لیست Verbesالقواعدیة 

إجنازیة، أم�ا تصنیفاته فتغطَّى على مستوى  أفعاال�

باإلضافة . یوجد تباین كبري بني الفئاتموس�ع، حیث 

إىل أنَّ الكثري من األفعال احملصاة يف التصنیف ال ترض 

                                                
1. John. R. Searl, Sens et expression études de théorie 
des actes du langages, P. 50.  
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الشيء  فإنَّ التعریف  املعطى هلذا التصنیف، وأخري�ا

أكثر خطورة هو أنَّه ال یوجد مبدأ منسجم 

 .1"للتصنیف

قاعدة إلنشاء التصنیف   Searleمثَّ یقرتح سريل

 laولوازمه، اّتجاه املطابقة اإلجنازيلهدف لمراعاة 
direction d’ajustement  ر�دق املعب�وشروط الص

 .  عنها

 

 :Alain Berrendonner نقد أالن بريوندونر .2.2.2

 Alain Berrendonnerبريوندونر یتمثل نقد أالن   

الذي مس�  نقد سريل رعلى غرا  Austinلتصنیف أوستني

ریة أوستني یتمّثل انتقاده لنظ حیث التصنیف فقط،

Austin هو نقیض ملا جاء به أوستني Austin :  أّننا

 Quand dire c’est » عندما نقول ننجز أشیاء

faire »، ا�بريوندونر أم  Berrendonner ّنهقول إفی :

 Quand dire, c’est ne »  عندما نقول ال ننجز شیًئا

rien faire »2 ،وهو عنوان فصل له يف كتابه 

« Eléments de pragmatique Linguistique » ، والذي

حناول من خالله استخراج النقد املوج�ه لنظریة 

 . ككّل أوستني

 

                                                
1. Ibid, P. 50. 

 Alain Berrendonner, Eléments de pragmatique: ینظر.  2
linguistique, Les éditions de Minuit, Paris, France, 

1981.  
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إشكالیة  Berrendonner لقد طرح أالن بريوندونر  

يف مستهّل كمسألة للمناقشة ) أو اإلجنازیة(األدائیة 

مهما تكن سخریة "نَّه هذا املدخل، حیث یقول إ

عن أنَّ األمر یتعّلق  عنوان هذا الفصل الذي یعب�ر

 Austinienneهنا باقرتاح ختیري للنظریة األوستینیة 

لألفعال الكالمیة، هذه النظریة اليت تتمّتع حالی�ا 

 بشهرة جممع علیها تقریب�ا عند الّلسانیني، حیث

اختالفات متعد�دة، لكن تشرتك كّلها يف مفهوم  دتوج

 :ت اآلتیةاألدائیة، مبعىن أنَّها جتیز كأساس االقرتاحا

كّل ملفوظ هو ألجل وظیفة داللیة ألجل خدمة "  . أ

إمتام بعض أمناط الفعل، اتفاقي، خلق احلقوق 

والواجبات بالنسبة مللفوظیة املخاطبني وتسمیته 

 .بالفعل اإلجنازي

هذه القیمة األدائیة ال ميكن أن تستخرج من    . ب

بل على العكس جيب أن كانت،  أی�اداللة امللفوظ 

مكم�ل لداللته الّلسانیة األكثر ُتلَزم جبزء 

 .1"بساطة

 

ویستشهد يف هذا الص�دد مبا جاء به أوزوالد 

القول : "يف كتابه O. Ducrot 2دیكرو

                                                
1. Opcit, P. 76. 

لساني فرنسي، مؤّلف للعدید  Oswald Ducrotو أوزوالد دیكر.  2
 Dire et ne pas »" القول والال�قول: "من املؤّلفات من بینها

dire » ،"مبادئ داللة لسانیة "« Principes de sémantique 
linguistique »  وقاموس موسوعي لعلوم الّلغة 1972علم ،

 Dictionnaire »  1983بالتعاون مع تودروف عام 
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: من أنَّ 1972سنة  Dire et ne pas dire"والال�قول

جيب التحو�ل القانوني الذي یعر�ف الفعل اإلجنازي "

. أن یكون أثر�ا أو�ال غري قابل للتحو�ل، عن التلّفظ

جيب إذن أّن القیمة اإلجنازیة للعبارة ال ميكن أن 

ُتتحو�ل عن داللة امللفوظ، الد�اللة اليت ميكن أن تشّكل 

نا على فكرة ذا الس�بب أصررمبعزل عن قیمتها، هل

أنَّه ال وجود ملعىن امللفوظ االستفهامي، األمري أو 

عدي الذي یسمح بشرح أنه عندما نستعمله، الو

على العكس كّل وصف داليل ملثل : نسأل، نأمر، أو نعد

ذلك امللفوظ جيب أن حيتمل، كجزء مكم�ل، اإلشارة إىل 

 .1"الفعل القانوني املنجز يف االستعمال

 

 Alain Berrendonner بعدها یقد�م أالن بريوندونر

اق یيف س  Austin انتقاد�ا آخر ملا جاء به أوستني

حدیثه على أنَّ الفعل هو عالمة حركیة، فنجده 

متأّثر�ا بالنظریة الس�لوكیة يف التواصل 

اليت ترى يف الّلغة حمّفًزا و،  Bloomfieldلبوملفیلد

                                                                                                                                                            
Encyclopédique des sciences du langage »السالمل "، و

، كلمات « Les échelle argumentatives »، 1980عام " احلجاجیة
، واحلجاج Alمع آل  « Les mots du discours » 1980: اخلطاب عام

 l’argumentation »1983عام  Anscombeيف الّلغة مع أنسكومب 
dans la langue » والقول واملقول ،« le dire et le dit »  عام

 ,Logique, structure » 1989، ومنطق، بنیة، تلّفظ عام 1984
énonciation » . هو مع جون كلود من أجل دراسة احلجاج، وهو

 ,Voire : Martine. (املمثل األساسي لتیار التداولیة املدجمة
Introduction à la pragmatique, P. 145.( 

 ,Oswald Ducrot, Dire et ne pas dire, PP. 79: نقال� عن.  1
 .76: املرجع نفسه، ص: ضمن 80
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و خيلص إىل أنَّ القول، حسب النظریة . للفعل

فالقول هو شيء . السلوكیة، هو بالضبط عدم الفعل

ستبدال الفعل بشيء، هو ا: آخر خمتلف عن الفعل

 .لیس الفعل، لكن ميكن أن حيدث آثار�ا

فحسب النظریة الس�لوكیة ال وجود لفعل دون 

واحلدس األساسي الذي . التطبیق احلركي لذلك الفعل

تستند علیه هو أنَّ الفعل یتم�م عن طریق األیدي 

لكن، ال یوجد يف أي� . واألرجل، األسنان، العیون

: نّتفق ونظّن بأنَّ . علی�ةحالة مع الد�الالت الف

  .1"الفعل هو حركة أو جمموعة من احلركات"

 

هلذا االقرتاح  Berrendonner أوجد بريوندونرقد و

عد�ة نتائج من بینها، أنَّنا جند انتقاده لتصنیف 

الفعل "للفعل الكالمي وبالتحدید   Austinأوستني

والذي اقرتح تسمیته  ،Acte locutoire" الّلفظي

یهم� وما . Acte d’énonciationلتلّفظ بفعل ا

بالنسبة إلیه هو أنَّ كّل فعل یتضم�ن نتیجة، 

أو جمموعة (ویستنتج يف األخري أنَّ كّل فعل هو حركة 

، إذن كّل فعل هو عالمة، أو على وجه )من احلركات

وغري مشّفرة  (encodé)الّتحدید رسالة، مشّفرة 

(décodé)  حسب شفرة احلركیة اإلميائیة

                                                
1. Alain Berrendonner, Eléments de pragmatique 
linguistique, P. 80, 81. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


                    مدخل                            
  حتلیل اخلطاب والّلسانیات التداولیة   

 68

(mimogestualité).  َّومن العبث التذكري بأن

 .1احلركات تكون إميائیة فهذا من التحصیل احلاصل

 

إذا ما أخذنا هبذه : مثَّ یقول بعدها

الس�یمیولوجیا البسیطة جد�ا، یقودنا ذلك إىل 

القبول بأنَّ الفعل، هو حركة، لیس شیًئا آخر سوى 

ة، رسالة منتجة حسب هذه الشفرة للحركة اإلميائی

بعض . واحملتملة، ككّل رسالة، إلظهار تركیب داخلي

األفعال تبدو وكأنَّها مكو�نة من حركات بسیطة، 

أكثر تعقید�ا، جيب أن توصف كوضع تعاقيب  وأخرى

 . لعد�ة حركات مكو�نة

رسالة الفعل إذا كان  هیستنتج يف األخري أنَّو

حركیة، جيب أن تكون له كّل املیزات العادیة 

ویلّخص يف األخري أنَّ تعریف مصطلح  .لرتكیيبللمظهر ا

 : هو حمص�لة لالقرتاحات اآلتیة Acte "الفعل"

 

یوجد نظام سیمیائي مستقّل أین تكون  .1

 .الوحدات هي احلركات

الفعل هو رسالة مبنیة على أساس قواعد  .2

تلك الّشفرة، جمه�زة برتكیب داخلي، أین یكون 

 .مرتبًطا بنتیجة

                                                
1. Ibid, P. 81.  
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، )لفعل القواعديا(إنتاج ملفوظ فعلي  .3

ینظر إلیه كحدث حركي خالص، هو الفعل 

 .1أي فعل التلّفظ: الّلفظي

باإلضافة إىل انتقادات أخرى قد�مت إىل نظریة 

ككّل وتصنیفه لألفعال الكالمیة  Austinأوستني 

 .على وجه التحدید

 

 

 :األفعال الكالمیة عند جون سريل. 3

جون : هو عنوان كتاب لـ 2"األفعال الكالمیة"  

 ، جاء لیطو�ر1969ظهر يف سنة  J. Searleسريل 

رى لیكمل ما مل حجاء به أستاذه أو باأل وینتقد ما

یستطع أستاذه أن یكمله والذي یتبد�ى لنا جلی�ا يف 

كیف ننجز " Austinاحملاضرتني األخريتني من كتاب أوسنت

 ."األشیاء بالكالم

 

ضیة یرتكز على فر J. Searlإنَّ مؤلَّف جون سريل   

 :اليت تقولAustin أوستني 

تكّلم لغة ما هو إجناز أفعال كالمیة،  أو�ال،"

إثباتات، إصدار أوامر، طرح ...  : أفعال مثل

، نی�اثا .الت، القیام بوعود، وهكذا دوالیكتساؤ

هذه األفعال عموم�ا جتعل من املمكن عن طریق 
                                                

1. Ibid, P. 82, 83.  
 Les actes de langages, essai de: مرتجم إىل الفرنسیة بـ.  2

philosophie du langage ن طرفم :Hélène Pauchard  1972، سنة 
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البدیهة أنَّ بعض القواعد تدیر استعمال العناصر 

یة وهذا ما یتواءم مع تلك القواعد اليت الّلسان

 .1"تتحقَّق

اهلدف الذي من أجله ترتكز هذه الد�راسة على إنَّ 

كّل تواصل  إنَّ" :األفعال الكالمیة، هو ببساطة اآلتي

ذو طبیعة لسانیة یتضم�ن أفعال ذات طبیعة 

حدة التحلیل الّلساني لیست كما أم�ا وو. لسانیة

الكلمة، أو اجلملة ولیست  نعتقد عموم�ا، الر�مز،

هي متوالیة من الر�موز، أو الكلمات، أو اجلمل يف 

 .2"الوقت الذي یتحقَّق فیه الفعل الكالمي

 

املعىن "مقد�مة كتابه  J. Searlیفتتح جون سريل  

حبدیثه عن بعض "  sens et expression" "والتعبري

املشاكل اليت تغلب على نظریة األفعال الكالمیة، 

االستعارة، اخلیال، األفعال الكالمیة غري : مثل

حیث . املباشرة، فهي متعّلقة بنظریة عام�ة للمعىن

توضیح بأي� طریقة تتأس�س فلسفة الّلغة الیسعى إىل 

على فلسفة الفكر، وعلى وجه التحدید كیف تتأس�س 

 .بعض خطوط أفعال الكالم على قصدیة الفكر

                                                
1 . John. R. Searle, Les actes de langage-essai de 
philosophie du langage, Collection Hermann, Paris, 1972, 
P. 52. 
2. Ibid, P. 52.   
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ا تغّطي شجرة وخيرج من هذا إىل القول أنَّه عندم  

غابة الّلسانیات فمن  Intentionalityالقصدیة 

 .1األحسن أن تنشر هذه الد�راسات يف شكل منفصل

بعدها یتوج�ه إىل طرح إحدى األسئلة األكثر  

كم توجد : إحلاح�ا يف الفلسفة ، على حد� تعبريه، وهي

 من طریقة الستعمال الّلغة؟ یعتقد فیتغنشتاین
2Wittgenstein  ال ميكننا اإلجابة على هذا أنَّه

لألصناف  3الس�ؤال بإنشائنا لقائمة حمدودة

ملاذا : بدوره  J. Searle  فیتساءل سريل. الّلغویة

جيب على الّلغة أن تكون أكثر متر�د�ا وخروج�ا عن 

ذلك بأخذه للفعل  Searle التصنیف؟ ویوض�ح سريل

كوحدة للتحلیل، عندها  (Illocutoire)اإلجنازي 

أنَّ هناك مخسة طرق عام�ة الستعمال الّلغة، یكتشف 

، نوجزها يف أصناف عام�ة لألفعال اإلجنازیة مخسة

 :اآلتي 08: الشكل رقم

                                                
1. John. R. Searle, Sens et expression études de théorie 
des actes du langages, tard. Joëlle Proust, P. 31. 

، 52: ملزید من التفصیل ینظر الفصل األو�ل من البحث ص.  2
 Ludwig Wittgenstein, Recherche: باإلضافة إىل

Philosophiques, Traduction de l’allemand par : Françoise 
Dasture et autres, nrf édition Gallimard, 2004. 

 وأرسطو  Platon أفالطونهذا ما كان متعارف علیه منذ .  3
Aristoteا بنحو بول روایال�مرورPort-Royal   حىت مدرسة
، ینظر يف  Chomsky إىل تشومسكي التوزیعیة  Bloomfieldبلومفیلد

 R. H. Robins, Brève histoire de la :هذا الص�دد
linguistique de Platon à Chomsky, Traduit de l’anglais 
par Maurice Borel, Travaux linguistique collection 
dirigée par Nicolas Ruwet aux Editions du Seuil, Paris, 

France, 1976.  
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 1أصناف األفعال اإلجنازیة     
 

توجیهیات             إخباریات             
     تعبريیات              وعدیات  

 إعالنیات
                   الطلب        التقریر                  

الوعد                   الشكر                  
 التعیني

                         األمر          الزعم                     
النذر                   التهنئة                   

 إعالن احلرب
                        الر�جاء             تنبؤ        ال   مثل        

العهد                    االعتذار                
 احلزن

             اإلرشاد        اإلیضاح                   
مثل      التهدید         مثل     التعزیة          

 مثل     اإلهداء
                        الد�عاء       مثلالتشخیص              

الرهان                  الشكوى                  
 اإلنذار

                        العرض         الوصف            
العقد                    حرارة الرتحیب          

 الفصل
                      االلتماس              

التحیة                               الضمان       
 الوصیة

                                                                            النصح             
 التواصل السابق

 التوصیة                                  
 االقرتاح                                  

 
خمطط توضیحي ، 08: شكل رقم               

 ألصناف األفعال اإلجنازیة
 

                                                
كالوس برینكر، التحلیل الّلغوي للنص� مدخل إىل : ینظر أیض�ا . 1

سعید حسن : ترمجه وعلَّق علیه ومه�د لهاملفاهیم األساسیة واملناهج، 
 01: ر والتوزیع، القاهرة، مصر، طحبريي، مؤس�سة املختار للنش

 .133-132: ص م2005-هـ1425: ، ت)مزیدة منّقحة(
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لألفعال  J. Searle 1 تصنیف سريل. 1.3

 :اإلجنازیة

، سنفص�ل تلك أعالهالثامن من خالل الشكل 

ذلك لكن قبل ، Searleاألفعال اإلجنازیة عند سريل 

اثين عشر بعد�ا اليت یتوج�ب علینا اإلحالة إىل 

ل اإلجنازیة استند إلیها سريل يف تصنیفه لألفعا

على األقّل اثين عشر  -رأیي حسب–یوجد "حیث أنَّه 

لالختالفات ذات معىن  (douze dimensions)بعد�ا 

 Actesواليت ميكن حسبها لألفعال اإلجنازیة

illocutoires  أن ختتلف الواحدة عن األخرى، وهي

 :باختصار كاآلتي

االختالفات يف اهلدف من الفعل الكالمي، فیمكن  .1

د اهلدف من األمر على أنَّه حماولة جعل أن حيد�

واهلدف من الوصف هو . املرسل إلیه یفعل شیًئا

سواء كلن صادًقا أم كاذب�ا، (متثیل الشيء 

، واهلدف من الوعد هو )أدقیًقا أم غري دقیق

تعه�د املرسل بإلزام نفسه أن یفعل شیًئا، وقد 

                                                
أنَّ اهلدف األساسي يف هذا الفصل هو تطویر تصنیف : یقول سريل.  1

قیاسي لألفعال اإلجنازیة يف بعض األصناف أو أمناط أصلیة، إنَّه 
أم�ا كم یوجد من نوع من األفعال اإلجنازیة؟ : لإلجابة على السؤال

تقدیر تصنیف أوستني، إلیضاح يف : اهلدف الثاني من هذا الفصل هو
ویفرتض أنَّه مدرك . أي� إطار هو مالئم ويف أي� إطار هو لیس كذلك

 force)ق(على وجه اخلصوص للتمییز بني القو�ة اإلجنازیة 
illocutoire (F)   م(واحملتوى القضوي( (P)    contenu 

propositionnelز له بـ تلّفظ ما�م(ق : املرم (F(P) إذن اهلدف ،
 :ینظر. من هذا الفصل هو تصنیف خمتلف أمناط القوى اإلجنازیة

John. R. Searle, Sens et expression études de théorie des 
actes du langages, tard. Joëlle Proust, P. 39 
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من أي� صنف من اإلجنازات  "اهلدف"أطلق مصطلح 

دف اإلجنازي، وهو جزء من القو�ة على اهل

اإلجنازیة، ولكنَّه لیس مطابًقا هلا، وهبذا، فإنَّ 

اهلدف اإلجنازي للطلب هو ذاته اهلدف اإلجنازي 

لألمر، كالمها حياول أن جيعل املرسل إلیه یقوم 

ولكّن القو�ة اإلجنازیة ختتلف عن . بفعل شيء ما

: قولوبوجه عام، ميكن ال. ذلك اختالًفا بی�ًنا

إنَّ القو�ة اإلجنازیة هي نتیجة لعدد من 

العناصر، يف حني یكون اهلدف اإلجنازي واحد فقط، 

 .1"ولذلك فإنَّين أعتقد أنَّه األكثر أمهِّیة

االختالفات يف اجتاه املطابقة بني الكلمات  .2

والعامل، إنَّه یتعلَّق باهلدف اإلجنازي لبعض 

حمتواها  أكثر دّقة(اإلجنازیات بإرجاع الكلمات 

ن هلم ومتالئم مع العامل، بینما اآلخر) القضوي

 .2هدف إجنازي بإرجاع العامل متالئم مع الكلمات

. االختالفات يف احلالة النفسیة املعب�ر عنها .3

، explique، یشرح affirmeالذي ی�ثبت 

 « P » 3"و"أنَّ  prétend، أو یطالب assertخيرب

ذي یعد هذا ال « P » تعب�ر عن اإلميان بأنَّ

                                                
1. John. R. Searle, Sens et expression études de théorie 
des actes du langages, P. 41. 

متَّت االستعانة يف هذا البعد األو�ل برتمجة عبد اهلادي بن ظافر 
: اسرتاتیجیات اخلطاب مقاربة لغویة تداولیة، ص: الشهري يف كتابه

157 ،158. 
2. Ibid, P. 41. 

   P= Promesse )وعد"= و(".  3
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یعب�ر عن  « Q » 1"ش"یؤد�ي الیمني، یهد�د بفعل 

" أ"، الذي یطلب من "ش"قصده يف القیام بـ

يف القیام " أ"یعب�ر عن رغبة " ش"القیام بـ

یعب�ر عن " ش"، الذي یعتذر عن قیامه بـ"ش"بـ

 ...، وهكذا"ش"أسفه لعدم قیامه بـ

يف تقدمي اهلدف  لنرباالختالفات يف القو�ة أو ا .4

أقرتح أن : "مثال امللفوظات اآلتیة جنازياإل

أؤّكد على ذهابنا إىل "و" نذهب إىل السینما

، هلم اهلدف اإلجنازي نفسه، لكن "السینما

 .التقدمي كان بشد�ة خمتلفة

االختالفات يف وضع أو شرط املتكّلم واملستمع  .5

 .عندما حيد�دان القو�ة اإلجنازیة للتلفظ

ترتبط فیها  االختالفات يف الطریقة اليت .6

  .امللفوظیة باملصاحل اخلاص�ة باملتكّلم وباملستمع
 أخوذة إىل ما تبقَّى من اخلطاباالختالفات امل .7

تسعى بعض العبارات األدائیة إىل وضع حیث 

امللفوظیة بارتباط مع الباقي من اخلطاب 

 .2)وأیض�ا مع الس�یاق ااور(

ة اختالف احملتوى القضوي احملد�د مبؤّشر القو� .8

 .اإلجنازیة

االختالفات فیما بني األفعال جيب دائم�ا أن  .9

تكون أفعال كالمیة وأفعال ميكنها أن تكون 
                                                

 Q= Quelque chose ) شيء ما"= ش(".  1
2. John. R. Searle, Sens et expression études de théorie 
des actes du langages, tard. Joëlle Proust, P. 44.  
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منجزة كاألفعال الكالمیة، لكنَّها لیست 

 .بالضرورة كذلك

االختالفات بني األفعال الكالمیة عندما یتطلَّب . 10

انتماؤها مؤس�سة فوق لغویة وتلك اليت ال یتطلَّب 

 .ذلكإمتامها 

االختالفات فیما بني األفعال اليت فعلها . 11

املتوافق   verbe illocutoireاإلجنازيالقواعدي 

مع االستعمال األدائي واألفعال اليت فعلها 

لیس هلا    verbe illocutoireالقواعدي اإلجنازي 

  استعمال أدائي
 .اختالف األسلوب يف إمتام الفعل اإلجنازي. 12

 

 .Jسريل  نَّميكننا القول إ لذلك، وباختصارو  

Searle  م قد�عن تصنیف  بدیال 1اتصنیفقد

 اتصنیًفاعتباره  ، والذي ميكن Austinأوستني

فیه إىل ماذا یعود  بی�نجنازیة، لألفعال اإل اقاعدی�

، على حد� Austinوضوح تصنیفه على تصنیف أوستني

 .J، ونفص�ل يف أصناف األفعال اإلجنازیة لسريل تعبريه

Searle كاآلتي: 

 Assertifsاالخباریات . 1  

                                                
لقد أثارت نظریة سريل يف األفعال الكالمیة بعض املناقشات، حول . 1

تصنیفه لألفعال اإلجنازیة، مبدأ التعبريیة، قواعد : النقاط اآلتیة
، حتلیل اخلطاب )اإلخالص(ق القصدیة والتعاقدیة، قاعدة الصد

اخلیايل، حتلیل اخلطاب الكاذب، تأویل األفعال الكالمیة غري 
 Martine Bracops, Introduction à la: ینظر. (املباشرة

pragmatique, P. 53.( 
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اهلدف أو الغایة من قسم االخباریات هو االرتباط 

الة ححول وجود ) بدرجات خمتلفة(كلِّم مبسؤولیة املت

، حول حقیقة االقرتاح املعب�ر عنهاألشیاء، 

 .فاإلخباریات خترب اآلخرین كیف هي األشیاء وتصفها

 Directifs التوجیهیات .2  

هلذه األفعال على العمل الذي  اإلجنازيف یرتكز اهلد

إنَّهم إذن على : بدرجات متفاوتة(یتكو�ن من حماوالت 

وجه التحدید حمد�دات ملا ميكن حتدیده والذي یشتمل 

م لفعل شيء ما من جانب املتكّل) على فعل االختبار

، وهي ما یسعى املتكّلم فیها إىل من خالل املستمع

 .لقیام بأشیاء لآلخرینا

 Promissifs االلتزامیات. 3  

جيد سريل يف االلتزامیات ما یضیفه عن تعریف  ال

فهي أفعال إجنازیة ألفعال التعه�د،  Austinأوستني 

م على تبنِّي أین یكون اهلدف فیها هو إجبار املتكلِّ

بالقیام بأشیاء  ها، نتعه�د فیتصر�ف ثابت مستقبلي

 .لآلخرین

 Expressifsالتعبريیات . 4  

هلذا الص�نف هو التعبري عن احلالة  اإلجنازيدف اهلو

النفسیة املخصوصة يف شرط الص�دق، بالنظر إىل حالة 

من مناذج . األشیاء املخصوصة يف احملتوى القضوي

، "اعتذر"، "هنَّأ"، "شكر: "األفعال التعبريیة هي
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، ففي التعبريیات 1"رح�ب"، "حزن"، "قد�م التعازي"

 .عنانعب�ر عن أحاسیسنا وواق

 Déclarationsاإلعالنیات . 5  

یشتمل الطابع التعریفي هلذا الص�نف على العمل 

الذي یتم� إجناز أحد أجزائه، حيّث على وضع متطابق 

للمحتوى القضوي مع الواقع، یتم� إمتام ضمان أّن 

إذا أمتمتم بنجاح : احملتوى القضوي املوافق للعامل

م الر�ئیس، یشري إىل الر�ئیس، أنت" أنتم... "فعل

إذا أمتمتم بنجاح فعل اقرتاحكم كمرتشح، أنتم 

فهي دعوة املتكّلم إىل إحداث تغیريات يف  ...مرتشح

 .العامل مبلفوظاته

وال ميكننا حبث األفعال اإلجنازیة عند سريل دون 

اإلشارة إىل اجتاه املطابقة املرتبط ارتباًطا عضوی�ا 

 .هبذه األفعال اإلجنازیة

 

 :طابقةاجتاه امل. 2.3

، ميكن أن 2هناك أربعة اجتاهات للمطابقة

 : نوجزها كاآلتي

 Theإىل العامل  3اجتاه املطابقة من القول .1

word-to-word direction of fit: 

                                                
1. John. R. Searle, Sens et expression études de théorie 
des actes du langages, tard. Joëlle Proust, P. 54. 

طالب سید هاشم الطبطبائي، نظریة األفعال الكالمیة : ینظر.  2
 .30، 29: بني فالسفة اللغة املعاصرین والبالغیني العرب، ص

 .وجند يف بعض املراجع، العقل أو الكلمات، باإلضافة إىل القول.  3
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یتحّقق النجاح يف حالة تطابق احملتوى مع واقعة 

state of affairs  مستقلَّة يف العامل. 

 Theاجتاه املطابقة من العامل إىل القول  .2

world –to- word direction of fit: 

یتحقَّق النجاح يف املطابقة يف املطابقة بتغیري 

 .العامل لیطابق احملتوى القضوي للمتضمن يف القول

 Double directionاجتاه املطابقة املزدوج  .3

of fit: 

یتحّقق النجاح يف املطابقة بتغري العامل لیطابق 

لعامل على ا representingاحملتوى القضوي بتمثیل 

 .أنَّه تغی�ر على هذا النحو

 The null or emptyاجتاه املطابقة الفارغ  .4

direction of fit : 

ال توجد مشكلة يف جناح حتّقق املطابقة بني احملتوى 

القضوي والعامل، ألنَّه عموم�ا، یقع القول مع 

 .افرتاض حصول املطابقة مسبًقا

ألمریات وا commissivesفإنَّ كال� من الوعدیات 

directives   هلا اجتاه مطابقة واحد هو االجتاه

ولكن حیث كان املسؤول عن . من العامل إىل القول

حتقیق املطابقة يف الوعدیات هو املتكّلم، واملسؤول 

عن حتقیقها يف األمریات هو املخاطب، صار هناك 
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غرضان متضمنان يف القول متمیزان أخذ كّل منهما 

 . 1ملتضمنة يف القولجمموعته من األفعال ا

ميكننا مطابقة اجتاه املطابقة مع األفعال   

 :اإلجنازیة الس�ابقة يف الشكل اآلتي

 

 التوجیهیات     االخباریات    
     االعالنیات     القول                      

 االلتزامیات     القول      العامل
 
 

 :االنتقادات املوج�هة لتصنیف سريل. 4  

من االنتقادات  Searleینج تصنیف سريل مل   

 املوج�هة لتصنیفه، شأنه يف ذلك شأن تصنیف أوستني

Austin ومن بني تلك االنتقادات، االنتقادات اليت ،

 Wunderlich "وندرلیش"وج�هها كّل من 

 " Habermasهابرماس"و"  F. Récanatiریكاناتي"و

 :كاآلتي

 : Deiter Wunderlichلیشروند دییرت نقد. 1.4  

أّن كال� من تقسیم " Wunderlichیرى وندرالیش     

 أنَّ ویرى غري مقنع  Searle"سريل"و Austin" أوستني"

أفعال الوعد مثال� ال تشّكل منًطا كّلی�ا ألفعال الكالم، 

إنَّما جيب اعتبارها جمر�د استجابات ألفعال التوجیه 

یعترب أنَّ االستفهام مثال� هو جزء " Searle سريل"ـف

                                                
سعید : فرانسواز أرمینكو، املقاربة التداولیة، ترمجة: ینظر.  1

 .Françoise Armengaud, La pragmatique, P. 92 .69: علوش، ص
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من أفعال التوجیه، ومبا أنَّ االستفهام من الناحیة 

النحویة جنده معلما موسوم�ا، فإنَّه البد� أن یشّكل 

 .1"بذاته فعال� كالمی�ا مستقال�

 

 "وندرالیش"اقرتح Searle " سريل"وبدیال� لعمل 
Wunderlich ا وهي�س تصنیًفا جدید�شروًطا أخرى تؤس

 :أربعة

: فعال الكالماعتماد العالمات الّلغویة أل .1

 .مثل أدوات االستفهام وصیغ األمر

 .اعتماد احملتوى والغایة الكالمیة .2

 .اعتماد وظائف األفعال يف الكالم .3

كأن تكون أفعاال . اعتماد مصدر األفعال .4

 ...كالمیة، طبیعیة، اجتماعیة

 

 Françoie  ریكاناتينقد فرانسوا . 2.4
Récanati 2: 

 Françoie  يیستند نقد فرانسوا ریكانات

Récanati  لتصنیف سريل من تقسمه للفعل الكالمي إىل

هناك أفعال كالمیة ممثلة أساس�ا وأخرى غري "نوعني، 

ممثلة، األوىل تتمثل يف التعبري عن سلوك اجتماعي 

                                                
 عمر بلخري، حتلیل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظریة التداولیة،.  1

 .162، 161: ص، 2003: ، ت01: منشورات االختالف، اجلزائر، ط
2. Françoise Armengaud, La pragmatique, P. 92. (La 
critique de Françoie Récanati). 
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جتاه املستمع، فتنقسم إىل أفعال متحّققة أو 

 .إنشائیة وأخرى تقریریة

لوعد والفعل اإلنشائي ینقسم بدورة إىل فعل ا

: الشكل رقمح ذلك يف ویوضوفعل اإلعالن وفعل األمر، 

  :1اآلتي 09

 
الفعل                             

 الكالمي 
 
 

ممثل                                        
غري ممثل                 أساس�ا               

 أساس�ا
 

 تقریري        إنشائي             
 

الوعد           اإلعالن                    
 األمر

 
، خمطط توضیحي لتصنیف 09: شكل رقم      

 الفعل الكالمي عند ریكاناتي 

     

یالحظ بعض الباحثني أنَّ األفعال الكالمیة قد "و  

تتحّقق ولو مل تتوفَّر كّل شروط النجاح اليت تسمح هلا 

ن ینتظر إذ على املتكّلم أ. بالتأثري على املخاطبني

                                                
1. François Récanati, Les énoncés performatifs 
contribution à la pragmatique, Les éditions de Minuit, 
Paris, France, 1981, P. 181.                                                                                         

.162: ملرجع الس�ابق، صمتَّت االستعانة برتمجة عمر بلخري، ا  
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ن له حتقیق أفعال كالمه مجیع الشروط اليت تضم

 .1لیصدرها

 :Jurgen Habermas هابرماسیورغن نقد . 3.4   

ميكننا اختصار التصنیف الذي اقرتحه     

الشكل لألفعال الكالمیة يف  Habermas 2هابرماس

 :كاآلتي، 11: رقم

 

تصنیف هابرماس لألفعال                 

 3الكالمیة

 

التبلیغیة                التقریریة                         
املمثلة                   الضابطة          

 املقوالت التداولیة
  علم          أكَّد         قال         

 سّلم    أمر    
    تكلَّم                    أنكر�         

 شكر    رج�ا      فكَّر    
أمل          شكَّ         رد�                 
 هنَّأ    رفض      
أخفى          سج�ل                   أعلم    
 راهن    وعد      
حجب          اعرتف                 شرح    
 تزو�ج    عفا      

                                                
عمر بلخري، حتلیل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظریة التداولیة، .  1
 .184: ص

ولد يف مدینة دسلدورف . فیلسوف وعامل اجتماع ومفّكر أملاني.  2
ودراسته للفلسفة واكبت دراسته لعلم النفس . غربي أملانیا

دكتوراه يف عام قد�م رسالة . والتاریخ واألدب األملاني واالقتصاد
وكان . لشلنج) Weltalterویلتلرت (اليت تناولت فلسفة ال 1954

یقوم بنشاط صحايف ویكتب مقاالت يف عدد من الص�حف واال�ت، وبشكل 
 .ینتمي إىل فالسفة مدرسة فرانكفورت. خاص� عن األدب واملسرح

 .27: اجلیاليل دال�ش، مدخل إىل اللسانیات التداولیة، ص: ینظر.  3
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 خطب    نصح    سكت                  
 

: شكل رقم                                   
 المیةخمطط توضیحي لتصنیف هابرماس لألفعال الك ،11
     

وعلیه، نالحظ من خالل كّل تلك التصنیفات   

واالنتقادات، أنَّ املشرتك واملتواضع علیه هو أنَّ كّل 

اجلزء اإلجنازي  "فعل كالمي یتكو�ن من مكو�نني، من 

الوعد، : "مثل(الذي ی�ِسم منط الفعل الكالمي يف 

، واجلزء القضوي الذي یشتمل على مضمون ")والنصح

ضمون الوعد، ومضمون النصح م: مثل(الفعل 

 .1)"اخل...

وعلى الر�غم من كّل تلك االنتقادات املقد�مة إىل 

 Austinأوسنت نظریة األفعال الكالمیة عند كّل من 

إال� أنَّهما ميّثالن عماد نظریة األفعال  ،Searleوسريل 

الكالمیة يف الّلسانیات التداولیة، وعلیه حىت ال 

تقادات سنعتمد على تصنیف ندخل يف دو�امة تلك االن

لألفعال   Searleوسريل Austinكّل من أوستني 

 .الكالمیة يف الفصول التطبیقیة الال�حقة

 

 :ةاملباشر األفعال الكالمیة املباشرة وغري .5    

                                                
كالوس برینكر، التحلیل الّلغوي للنص� مدخل إىل املفاهیم .  1

: سعید حسن حبريي، ص: األساسیة واملناهج، ترمجه وعلَّق علیه ومه�د له
113. 
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هناك عد�ة حاالت للتمییز بني الفعل الكالمي   

يف حاالت  Searleطرقها سريل 1املباشر وغري املباشر

" معىن التلّفظ خيتلف عن معىن اجلملة"أنَّ  بی�نعندما 

 :  كاآلتي

املتلّفظ جبملة یرید أن یقول  املتكّلم :1احلالة 

خيتلف عن اجلملة، وهذه حالة  شیًئا

 . métaphoreاالستعارة

املتكّلم املتلّفظ باجلملة یرید أن یقول  :2احلالة 

عكس ما تقوله اجلملة، وهذه حالة الس�خریة 

l’ironie. 

املتكّلم املتلّفظ باجلملة یرید أن یقول  :3لة احلا

ما تعنیه اجلملة، ولكن زیادة على هذا شیًئا آخر، 

 Lesوهذه يف مثل حالة االستلزامات احلواریة 

implications conversationnels. 

املتكّلم املتلّفظ باجلملة یرید أن یقول  :4احلالة 

دودة، ما تعنیه اجلملة بالض�بط، وهذه هي احلالة احمل

للجملة  sens littéraleیسم�یها سريل املعىن احلريف  

 .أي الفعل الكالمي املباشر

فاملعىن احلريف هو من خصائص اجلملة، وهو فعل     

 .كالمي مباشر
                                                

ميی�ز أوزوالد دیكرو أیض�ا بني األفعال الكالمیة املباشرة أو .  1
، dérivés، وأفعال كالمیة غري مباشرة أو مشتقة primitifsأصلیة

سب املقام التواصلي، ميكن للجملة نفسها أن تشّكل ملفوظات فح
خمتلفة، اليت تكون مكان امللفوظات اإلجنازیة املختلفة، وتصل مر�ة 
إىل حد� الفعل الكالمي املباشر، ومر�ة إىل الفعل الكالمي غري 

 Martine Bracpos, Introduction à la: ینظر. (املباشر
pragmatique, P. 176.( 
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أم�ا املعىن التهّكمي، واالستعاري واالستلزام  

احلواري، فهي أفعال كالمیة غري مباشرة، تدخل ضمن 

 .1"هاصولیس خصائ خصائص التلّفظ باجلملة

حلاالت الفعل الكالمي  Searle وقد مّثل سريل    

 :2املباشر وغري املباشر باألشكال اآلتیة

 

                                                   3ت  

                      فعل كالمي مباشرج             

   ت

                                                                                       

 ت                                 ج.ج

                                 4ج                

 ض          ض

                              ت                                               
 ض                  ج مفهومة   

يف ت، لكن     5ض                          
 ت= ج 
 

عكس ج  تلّفظ = ت تلّفظ استعاري      ت= ج      

فعل كالمي غري   ت تلّفظ حريف= هتّكمي          ج

 مباشر

   
                                                

1. John. R. Searle, Sens et expression études de théorie 
des actes du langages, tard. Joëlle Proust, P. 168. 
2. Ibid, P. 164, 165. 

 .معىن التلّفظ : ت.  3
 .معىن اجلملة :ج.  4
 .موضوع اجلملة :ض.  5
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قد توّقف سريل يف الفعل الكالمي غري املباشر و  

بشيء من التفصیل،   La métaphoreعند االستعارة 

وميكن أن نسم�یها (وقس�مها إىل استعارة غري مفع�لة 

 ).أو استعارة مفتوحة(، وتلّفظ استعاري )مغلقة

 :Métaphore éteinteاستعارة غري مفع�لة "فـ -  

 امل املعىن األو�يل للجملة وتكتسب اجلملة معىن حرفی�

هناك انزیاح  تعاري،التلّفظ االسآخر هو نفسه معىن 

يف خمطط التلّفظ االستعاري أعاله إىل خمطط التلّفظ 

 1."احلريف

 Enonciation) مفتوحة( تلف�ظ استعاري  -  
métaphorique (ouverte) : َّیقول املخاطب بأن

اجلملة هلا معىن حريف " (ج=ض"موضوع اجلملة هو اجلملة 

ی�ا عن معاني ، ولكن یرید أن یعب�ر  استعار)هو ج

، "1موضوع اجلملة ض هو معىن التلّفظ "متعد�دة، 

وللوصول . إخل، "2موضوع اجلملة هو معىن التلّفظ "و

املرور  يف احلالة البسیطة جيب مثالإىل معىن التلّفظ 

 :ومّثل هلما يف الشكلني اآلتیني .2باملعىن احلريف للجملة

                                                                               
 3ت          2ت

                                          
                             1معىن اجلملة                   ت

 4ت
معىن اجلملة،                              

                         الس�ابق ج
                                                

1. John Searle, Sens et expression études de théorie des 
actes du langage, traduction : Joëlle Proust, P. 164.  
2. Ibid, P. 165. 
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 معىن التلّفظ                
 ج       اجلدید ج،ت                

             ض            
 ض                  

معىن اجلملة الس�ابق ج                                            = ت            
               2أو ج 1ج= ج 

             ىن اجلملة اجلدید جمع= ت             
 4أو ج 3أو ج

 
                    إستعارة غري مفع�لة                      

 )مفتوحة(تلّفظ إستعاري 
 

فص�ل لكّل من املعىن احلقیقي امل هبعد حتلیلو    

Littéral  خریة والفعل غري�واالستعارة والس

ال شرح�ا لكیفیة النتق  Searleاملباشر، اقرتح سريل

ص إىل أنَّ القول احلقیقي كذا خلوه. الالمباشرة

ینتصب وجوده مىت كان هناك تطابق بني معىن اجلملة 

. واملعىن الذي یقصده املتكّلم وما یفهمه املستمع

أم�ا االستعارة فهي عكس ذلك إذ جترب املستمع على 

االنتقال من املعىن احلقیقي إىل املعىن الذي یسنده 

 .1املتكّلم إىل قوله

 

كّل املقوالت نقوم بتلخیص آخر هذا املدخل  يفو

األفعال الكالمیة عند كّل من املتعلقة بنظریة 

 : اآلتياجلامع يف املخطط   Searleوسريل  Austinأوستني

 

                                                
 .29: اجلیاليل دال�ش، مدخل إىل الّلسانیات التداولیة، ص.  1
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                                              Austinأوستني جون                                    

 Searle جون سريل
   

  
                                                                               

الفعل        الفعل اإلجنازي            ضوي الفعل الق الّلفظي        الفعل
 التأثريي  

                                                                                                                               
Perlocutoire  Acte Performatif  Acte Acte 
Propositionnel  Acte d’énonciation 

                                                                                                                    ةاألفعال اإلجنازی                 
            

                           
                                                           

                                                        
 

                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                

                                                                                                                             
   الفعل الكالمي عند أوستني                                       

                                                           
          الفعل اإلجنازي   الفعل اللفظي                              

     الفعل التأثريي

خواص األفعال عند  
 أوستني

         
 اخلواص
 األفعال

موفقة  الكذب الصدق
أو غري 
 موفقة

 + اإلخباریة
- 

- 
+ 

 
/ 

       - األدائیة
- 

+ 

نظریة 

أفعال 
: إخباریة

constative 
وهي أفعال تصف 

 :أفعال أدائیة
:performative  تنجز
ا يف ظروف مالئمة هب

أفعال تؤدي، والتصف 

: املباشرة
direct  اليت

تطابق قوهتا 

 :غري املباشرة
indirect  
ختالف  فیها 

األفعال 

اإلخب
اریا

 
التو

   
االلتزا
  

التعب
   

اإلعالنی
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قبل الولوج يف صلب مباحث هذا الفصل التطبیقي 

األو�ل یتوج�ب علینا رفع الّلبس القائم من جر�اء 

كیف یتم� لنا االنتقال من عالقة : اإلشكال اآلتي

حتلیل اخلطاب بنظریة األفعال الكالمیة كآخر مباحث 

املدخل النظري دون اإلشارة إىل االنتقال من 

ة بالّلغة العادیة اهتمامات الّلسانیات التداولی

إىل الّلغة األدبیة، الشعری�ة منها على وجه اخلصوص؟ 

 وهل ميكننا إثبات هذا االنتقال؟ 

قد یتبادر إىل الذهن أنَّ هذین املفهومني  

فالتداولیة تعمل على حتلیل اخلطابات "متناقضان، 

العادیة والیومیة يف حالة االستعمال واإلجناز، يف 

ي، خطاب خیايل ووجداني عاطفي حني أنَّ اخلطاب األدب

قي والعقلي لدى اإلنسان، یصدر عن اجلانب غري املنط

یصفونه خلق لغة من لغة، ولذلك فهو  فهو كما

یبدو خطاب�ا منزوع الس�یاق، من خالل ما یالحظ علیه 

من مسافة زمنیة ومكانیة بني مرسله واملرسل إلیه 

 . 1"أثناء عملیة تلقي هذا اخلطاب

لق جاء التمییز بني دراسة من هذا املنط

الّلسانیات التداولیة من الّلغة العادیة إىل 

 .الّلغة الشعریة
                                                

ة، مدخل إىل النظریات التداولیة، مطبعة بولفعة خلیف.  1
: رویغي، األغواط، منشورات احلیاة الصحافة، اجللفة، اجلزائر، ط

 .2، 1: ، ص2008: ، ت01
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اللسانیات التداولیة من دراسة : املبحث األو�ل

 دیة إىل الل�غة الشعریةاالل�غة الع

یتطّلب منَّا هذا املبحث اإلشارة إىل إسهامات 

فالسفة الّلغة العادیة يف الّلسانیات التداولیة، 

كّنه قد سبق وأن أشرنا إىل جزء من ذلك يف املبحث ل

الثالث من املدخل، وعلیه سنكتفي باجلزء املتبقي يف 

الرتكیز على الفرق بني الّلغة بهذا املبحث وذلك 

العادیة والّلغة الشعریة، وأین یكمن ذلك 

يف اهتمامات الّلسانیات التداولیة، من االنتقال 

 عری�ة؟ الّلغة العادیة إىل الّلغة الش

 

دراسة الّلغة  بأّنهاكما سبق تعریف الّلسانیات 

، ومبوجب هذا االستعمال عكفت 1يف االستعمال

الّلسانیات التداولیة على دراسة وحتلیل الّلغة 

 ،"ناولين امللح: "العادیة، فتواترت أمثلة من مثل

وغريها من "... أغلق النافذة"، "القطة فوق احلصري"

تواترة يف أغلب مصادر األمثلة املتداولة وامل

هلذا جاءت دراستنا . ومراجع الّلسانیات التداولیة

تطبیق ر ذلك التواتر وحماولة هذه حماولة لكس

نظریة األفعال الكالمیة على لغة غري الّلغة 

                                                
1. Jacques Moeschler & Anne Reboul, Dictionnaire 
Encyclopédique de pragmatique, P. 17. 
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ميكن أن نتناول ذلك و العادیة وهي الّلغة الشعریة

 .موذجكنمن خالل لغة الشاعر نزار قباني 

احلدیث عن الّلغة العادیة ال ميكن  كما أنَّه

وفلسفة الّلغة العادیة دون اإلشارة إىل مواقف بعض 

الفالسفة منها، واليت ميكننا إمجاهلا يف اجلدول 

 :1اآلتي

 2املواقف الفلسفیة من الل�غة العادیة
 .Gموقف مور
Moor 

 .Bموقف رسل
Russell 

 موقف فتغنشتاین
L.Wittgenstein 

موقف 
 N.Malcomمالكوم

جورج یعترب 
مور أو�ل من 
وجه أنظار 
الفالسفة إىل 
البحث يف 

اللغة 
العادیة، 

وذلك ألنه 
استهدف حتلیل 

القضایا 
الفلسفیة اليت 
یتم� التعبري 
عنها باللغة 
العادیة بغیة 
حتدید ما 
تعنیه تلك 
القضایا على 

 .وجه الدّقة
ویلجأ مور إىل 

اللغة 
العادیة 

رفض القول بصدق 
اعتقادات احلس 
املشرتك، وراح ینقد 
اللغة العادیة 
بوصفها عاجزة عن 
التعبري بدقة عن 
املفاهیم العلمیة 

كثري�ا ما كما أا 
تضّللنا بنظمها 

Syntax  السیئ
وبألفاظها 

 .امللتبسة
مازلت : ... یقول

على اقتناع بأّن 
التشب�ث العنید 
باللغة العادیة يف 
أفكارنا اخلاص�ة هو 
واحد من املصاعب 
األساسیة يف سبیل 

 .التقد�م يف الفلسفة
ولكي تتحر�ر 

مل یلفت فتجنشتني 
تباه الفالسفة ان

إىل اللغة 
العادیة فحسب، 
فهذا أمر سبقه 
إلیه مور، بل 
نب�ههم إىل أّن 
اللغة العادیة 
هي املعیار الذي 
حنكم به على صح�ة 
أو بطالن ما 
نقوله من 

 .عبارات
واللغة العادیة 

جزء من عنده 
التاریخ 
الطبیعي 

اإلنساني، 
فاللغة اجلاریة "

هي جزء من 
الكیان العضوي 

مالكومل قد دافع 
أنَّ  فكرةعن 

الّلغة العادیة 
يف  صحیحة متام�ا
مور "مقاله 

واللغة 
بصورة " العادیة

 .واضحة
أقدم وكان ذلك 

دفاع عن وجهة 
نظر فالسفة 
أكسفورد فیما 
یتعّلق باللغة 

لقد . العادیة
حاول مالكومل يف 
تفسريه لدفاع 
مور عن احلس 
املشرتك أن یدحض 

األوىل إّن : فكرتني
اعتبارات احلس 
املشرتك خاطئة 

                                                
عند فالسفة صالح إمساعیل عبد احلق، التحلیل الّلغوي : ینظر.  1

، 01: أكسفورد، دار التنویر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط
  39-24: ، ص1993: ت

وأنا أعين بالكلمة : "الّلغة العادیة عند أرسطو تتمثل يف.  2
، تلك اليت یستعملها كّل الناس يف بلد "العادیة"أو " الشائعة"

هیم محادة، إبرا: أرسطو، فّن الشعر، ترمجة وتقدمي وتعلیق" (معی�ن
 )185: ص
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بوصفها اللغة 
املعب�رة بشكل 
صادق عن 

صو�رات الت
واملفاهیم اليت 
نتوص�ل إلیها 
باحلس� املشرتك 

Common sens 
ولقد استهدف 
مور من دفاعه 
عن احلس� املشرتك 

 :أمرین
التأكید . 1

على أنَّ هناك 
عدد�ا من 
القضایا اليت 
غالب�ا ما 

نؤّكدها 
ونعتقد فیها 
تكون صادقة، 
وأّن الفالسفة 

الذین 
استهدفوا 

إنكارها مل 
یقد�موا 
وجیهة أسباب�ا 
 .لدحضها

التأكید . 2
على أّمهیة 
التمییز بني 
صدق القضیة 

وحتلیلها، 
فإذا جاز 
الشك يف حتلیل 
القضیة فال 
جيوز الشك يف 

 .صدقها
یتمثل تفلسف 
مور يف املقام 
األول يف 
تفنیده آلراء 
منكري اللغة 

وإنَّ . العادیة

الفلسفة من هذا 
اخللط علیها أن تضع 

ة لذاهتا لغة سلیم
منطقی�ا هي اللغة 

یطلق . االصطناعیة
رسل على هذه اللغة 
االصطناعیة عد�ة 
أمساء متشاهبة إىل حد 
ما، ومن بني هذه 

اللغة "األمساء 
" الكاملة منطقی�ا

اللغة املنطقیة "و
اللغة "و" الكاملة

" املنطقیة املثالیة
اللغة "و

اللغة "و"املنطقیة
 ".املثالیة

ميكن تعریف اللغة و
أا نظام املثالیة ب

من الرموز 
Symbolism  سوف

یتخّلص متام�ا من 
العیوب واألخطاء 
الفلسفیة اليت یزعم 
رسل أن اللغة 

 .العادیة تزخر هبا
رسل يف كتاباته  ّنإ

املتقدمة كان یقصد 
أن  -فیما یبدو–

جيعل منها بالفعل 
لغة فلسفیة أعم من 
أن یقتصر 
استخدامها يف جماالت 

بل لعله . معینة
ذا یأمل أن كان يف ه

اللغة "حيقق 
اليت كان " العاملیة

یصبو إلیها 
 .لیبنتز

یعید النظر يف جماالت 
اإلفادة من اللغة 
املثالیة، فجاء يف 
أعماله املتأّخرة 

 ".نياإلنسا
غري أّن فتجنشتني 
قد مضى إىل 
مرحلة أبعد يف 

كتاباته 
املتأّخرة عندما 
قر�ر أّن اللغة 
العادیة صحیحة 
متام�ا، وال حيق 
للفلسفة أن 
تتدّخل يف 

االستعمال 
العادي للغة، 
وكّل ما ميكن أن 
تفعله هو أن 
تصف هذا 

 .االستعمال فحسب
ومعیار صحة 

استخدام 
الكلمات يف 

ة اللغة هو طریق
استعمالنا هلا يف 
اللغة العادیة، 
وعندما أتكّلم 
عن اللغة 

الكلمات، "
..) واجلمل، إخل

جيب أن أتكّلم 
لغة احلیاة 

ومن ". الیومیة
هنا ظهرت بعض 

األفكار 
الر�ئیسیة يف 
فلسفته مثل 

" لعبة اللغة(
" صورة احلیاة"و
تشاهبات "و

وكلها " العائلة
تدور يف فلك 
فكرته احملوریة 

ا اليت مفاده
معىن الكلمة هو "

استعماهلا يف 

جتریبی�ا، 
والثانیة إا 

. متناقضة ذاتی�ا
مثَّ انتهى إىل أنَّ 
اللغة العادیة 

 .صحیحة متام�ا
ولكي یكون 
التعبري عادی�ا 
جيب أن یكون 

" استعمال"لدیه 
مقبول بصورة 

 .شائعة
والسبب يف أّن 
التعبري العادي 

تناقض�ا هو لیس م
أنَّ التعبري 
املتناقض ذاتی�ا 
ال یتم� استعماله 

لوصف " أبد�ا"
موقف من أي 

إنَّه تعبري : نوع
لیس له استعمال 

والتعبري . وصفي
العادي هو 
التعبري الذي 
یتم� استعماله 
لوصف موقف من 

 .نوع معی�ن
ویلفت مالكومل 
انتباهنا إىل 
ضرورة التمییز 
بني نوعني من 

التعبريات 
 :ادیةالع

تعبريات . 1
عادیة مثل 

 ".یوجد شبح"
تعبريات . 2

عادیة تشري إىل 
عالقات زمانیة 
أو مكانیة مثل 

على "، و"مبكر�ا"
، أو تشري "یسار
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الدور 
التارخيي 

العظیم ملور 
 -حقیقة–یكمن 

يف أنه رمبا 
ل كان أو�

فیلسوف یدرك 
أی�ة "أّن 

عبارة فلسفیة 
حتید عن اللغة 
العادیة هي 
عبارة خاطئة، 
وأنه دافع 
بقوة عن 

اللغة 
العادیة ضد� 

احلیودات 
الفلسفیة 

 "عنها

لیحاول التضییق من 
هذه ااالت لتقتصر 
على جماالت معینة 
على وجه ال نستطیع 
معه إمكان القول 
بأا لغة فلسفیة 
عام�ة، بل لغة 

 ستخدمها يف بعضن
ااالت حیث تعجز 

 .اجلاریة اللغة
رسل أخري�ا من  یقرتب

موقف مور وفتجنشتني 
فیما یتعلَّق 
بالر�جوع إىل اللغة 
العادیة بكّل ما 
فیها من غموض ولبس 
واشرتاك يف املعاني، 
مع أّنه مل یسلم 
بدعوى فتجنشتني أنَّ 
اللغة العادیة 

 .صحیحة متام�ا

وتتمثل  ،"اللغة
مهم�ة الفیلسوف 
يف إعادة 
الكلمات من 

استعماهلا 
املیتافیزیقي إىل 

استعماهلا 
العادي يف احلیاة 

 .الیومیة
رأى فتجنشتني 
أنَّنا حینما 
نؤّلف لغات 
مثالیة فال متثل 
هذه اللغات إال 
مواضعات ال تزید 
قیمتها عن كوا 

نا توضیحات للغت
العادیة، وال 
ميكن أن حتّل 

 .حمّلها

 .ألشیاء ماد�یة

   

، یوضح خمتلف املواقف 01: جدول رقم     

 الفلسفیة من الل�غة العادیة

فلسفة الل�غة العادیة من خالل إسهامات  .1

 :نفتغنشتای

إنَّ املقام ال یسمح لنا مبناقشة ما جاء يف اجلدول 

لسفة الّلغة العادیة أعاله، ولكن تتطلَّب منَّا ف

ن أثَّروا بشكل واضح على رو�اد حد مم�الوقوف عند وا

نظریة األفعال الكالمیة على وجه اخلصوص وفالسفة 

أكسفورد على وجه العموم،وهو الفیلسوف لودفیك 
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من خالل كتابه  L. Wittgenstein  1فتغنشتاین

 ".حتقیقات فلسفی�ة"

 ميكننا تلخیص تأّثرات فتغنشتاینكما 

Wittgenstein �ةوتأثرياته على الس�احتني الفلسفی 

 :يف املخططني اآلتینيعلى وجه الّتحدید الّلغویة و

   
   

                                        دي سوسري                         
 مدرسة أكسفورد

                                                                                             
 سرتاوسن

                                                                                    
 تني وسريلأوس    ریل 

       
نظریة    مور            

 احلجاج 
                                                

حلقة فیینا                                                  
        يف الّلغة  

                                                                          
أعطى دفع�ا   

 للتدالولیة
                                                                                   

     بنوعیها                       أعطى دفع�ا قوی�ا
 الّلساني

                                                                                
          لمنطق الص�وريل

 واملنطقي  

                                                
تلمیذ رسل يف كمربیدج ): 1951-1889(لودفیغ فیتغنشتاین .  1

Cambridge )1912.(  فیلسوف يف القرن العشرین، أراد أن �هو أهم
یوض�ح أنَّ اخلطاب الذي نتفو�ه به هو سلسلة من األلعاب الّلغویة غري 

ن سريل، جو. (القابلة للرتمجة تبادلی�ا، اليت ال ميكن التأّكد منها
سعید : ترمجةالعقل والّلغة واتمع الفلسفة يف العامل الواقعي،

الغامني، منشورات االختالف، اجلزائر، املركز الثقايف العربي، 
- هـ1427: ، ت01: املغرب، الدار العربیة للعلوم، لبنان، ط

 ).14: ص م،2006

تأثري 
فتغن
شتای

تأّث
ر 
فتغ

الف
هم 
وال
قرا

النظریة 
التداول

واق
عیة 
 احلس�
املش

فلسفة 

ولی
ام 
جیم
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                             شارل ساندرس بورس          
   

                                                                                                    
 

 نيخمطط ،01: شكل رقم                     

 ین بني التأثري والتأّثرفتغنشتا:  لـ نيتوضیحی

 

 كانت بدایة إسهامات فتغنشتاینلقد 

Wittgenstein  يف فلسفة الّلغة العادیة من

أّن مثة ب" Oxford 1اعتقاده هو وفالسفة أكسفورد

شیًئا ما خطأ يف مناهج الفالسفة السابقني وأّن 

بد� أن املنهج الصحیح حلل املشكالت الفلسفیة ال 

 . ق اللغةیتضمن دراسة دقیقة ملنط

غري أنَّ اللغة اليت حفل فالسفة أكسفورد بفحص   

منطقها هي اللغة العادیة، وذلك على خالف رسل 

Russel   والوضعیني املناطقة الذین حاولوا

االستعانة بلغات اصطناعیة ذات صیاغة صوریة 

عالیة، وهذا یعين اختیار فالسفة أكسفورد لنقطة 

 . 2"بدایة خمتلفة

، الّلغة واختلفت عند فتغنشتاینمن هنا تعد�دت 

. غة احلركات، واملوسیقى واأللوانل: "فهي تشمل

                                                
، )اسرتاتیجیة التناص(حممد مفتاح، حتلیل اخلطاب الشعري : ینظر. 1

: ، ت02: املركز الثقايف العربي، الد�ار البیضاء، املغرب، ط
 .139: ، ص1992یولیو 

صالح إمساعیل عبد احلق�، التحلیل الّلغوي عند فالسفة أكسفورد، .  2
 .17: ص
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ولیست الّلغة املنطوقة إال� واحدة ضمن الّلغات 

 .1"املمكنة

، حىت إنَّه جنده هنا قد أعطى أّمهیة بالغة لّلغةحیث 

ميكننا إسقاطها على كّل شيء قد ربطها مبقابلة 

لغة یعين أن  أن تفهم قضیة یعين أن تفهم: وهي

 .2"تتحكَّم يف تقنیة

 

وهذه املقابلة ميكننا أن نسقطها يف حبثنا فنقول   

،  Wittgensteinباملوازاة مع ما قاله فتغنشتاین

أن تفهم الّشعر الس�یاسي لنزار قباني یعين أن 

تتحّكم يف تقنیة وهي وبالتايل تفهم لغته الشعری�ة 

وميكننا يف هذا البحث نظریة األفعال الكالمیة 

 02: رقم توضیح هذه املقابلة مع سابقتها يف الشكل

 : اآلتي

                         مقابلة فتغنشتاین   

 إسقاط املقابلة على البحث

فهم الشعر الس�یاسي       فهم قضیة      

 لنزار قباني

فهم اللغة         فهم لغة      

 الشعریة

                                                
: لودفیك فتغنشتاین، حتقیقات فلسفیة، ترمجة وتقدمي وتعلیق.  1

ة، بريوت، لبنان، مركز دراسات الوحدة العربی�عبد الرزَّاق بّنور، 
 .47: ص، 2007) أبریل(نیسان : ، ت01: ط

 .50: نفسه، ص.  2
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التحّكم يف نظری�ة       حتّكم يف تقنیة      

 فعال الكالمیةاأل

       

، خمطط توضیحي ملقابلة 02: شكل رقم       

 فتغنشتاین وإسقاطها على موضوع البحث

   

هي الطریق إىل املعرفة، باعتبارها إذن الّلغة ف

ونظر�ا لعالقة . وسیلة لفهم تكوین املعىن يف اخلطاب

التضم�ن أو التوازي بني الّلغة والتفكري  فال سبیل 

املعرفة والفهم دون الّلغة إذ إىل فلسفة التفكري و

  .1"كّل شيء حيدث داخل الّلغة"إنَّ 

 Wittgenstein ویذهب اهتمام فتغنشتاین

بالّلغة وحماولة فهمها إىل حد� تقریبه بینها وبني 

أّن الّلغة تتمّثل يف جمموع "الّلعبة حیث یعترب 

وأوجه االستعارة . األلعاب الّلغویة املمكنة

ضم�ن القواعد متام�ا مثل متعد�دة، فالّلعبة تت

مكو�نة  والّلغة. 2واللعبة فعل مثل الّلغة. الّلغة

. ن الّلعبة من قطع وأشكالتكو�تمن األلفاظ مثلما 

والّلغة نظام یأخذ فیه كّل لفظ مكانه باعتباره 

حمیطه، كذلك تكتسب كّل قطعة أو شكل يف الّلعبة 

                                                
 .64، 63: نفسه، ص.  1
، يف هذا "األفعال الكالمیة"يف كتابه  (Searle)یقول سريل .  2

إّن الفرضیة اليت یقوم علیها هذا البحث تتمّثل يف أنَّنا "الس�یاق 
 ". كمه قواعدعندما نتكّلم لغة ننجز شكال� من التصر�ف حت
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نَّ وأخري�ا ولیس آخر�ا فإ. قیمتها من القطع األخرى

الّلغة مؤس�سة اجتماعیة، ال ميكن تصو�رها خارج 

عملی�ات التبادل مثلما ال ميكن تصو�ر لعب یقوم به 

 . 1"شخص فرد مر�ة واحدة

 deجنده يف مقاربته هذه متأّثر�ا بدي سوسري 

Saussure  حیث یشرتك معه يف تشبیهه لّلغة بلعبة ،

قد  de Saussure الشطرنج، حیث جند أنَّ دي سوسري

حماضرات يف "استعمل هذه الّلعبة يف موضعني يف كتابه 

شب�ه اللغة بلعبة  ، فقد"الّلسانیات العام�ة

الشطرنج، واستعان أیض�ا هبذه الّلعبة يف الركين 

 . 2واالستبدايل يف الّلغة

لیست  3نَّ األلعاب الّلغوی�ةأ"لیخلص يف األخري إىل   

بواسطة تسلیط الضوء،  إال� عناصر مقارنة وظیفتها

من خالل   4."التشابه والتنافر، على أحوال لغتنا

 الشكل األو�ل الس�ابق، نالحظ أنَّ فتغنشتاین

Wittgenstein قد تأّثر بكّل من ویلیام جیمسW. 

James وبورس ،Peirce  ومور Mooreودي سوسري de 

                                                
: ترمجة وتقدمي وتعلیق لودفیك فتغنشتاین، حتقیقات فلسفیة،.  1

 .66، 65: ص عبد الرزَّاق بّنور،
 ,F. de Saussure, Cours de linguistique générale: ینظر.  2

édition critique préparée par Tullio de Mauro, Payot, 
Paris, France, 1983, PP. 43, 125. 

خلیفة بوجادي، يف الّلسانیات : ظر يف هذا الس�یاق أیض�این.  3
التداولیة مع حماولة تأصیلیة يف الد�رس العربي القدمي، بیت 

 .52، 51: ، ص2009: ، ت01: احلكمة للنشر والتوزیع، اجلزائر، ط
 .202: فلسفیة، صلودفیك فتغنشتاین، حتقیقات  . 4
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Saussureالفهم والقراءة والوعي : ، من خالل

س� املشرتك وفلسفة والنظریة التداولیة وواقعیة احل

   .الّلسانیات على التوايل

 

لودفیك فتغنشتاین يف نظریة  1إسهامات. 2  

 :األفعال الكالمیة

إنَّ املهم� يف هذا العنصر هو اإلشارة إىل إسهامات   

يف نظری�ته لألفعال  Wittgenstein فتغنشتاین

الكالمیة بشكل أو بآخر، وذلك من خالل تأثريه يف كّل 

من خالل بعض  Searle وسريل Austin من أوستني

تصو�راته عن الّلغة العادیة اليت كانت منطلق هؤالء 

ويف نظره أنَّه . الفالسفة يف نظریة األفعال الكالمیة

من املمكن تصو�ر لغة ال وجود فیها جلمل يف صیغ "

االستفهام أو األمر، یعب�ر فیها اإلقرار عن الطلب 

الّلغویة ال ميكن ولكن مثل هذه األلعاب . والسؤال

 أن تكون متماهیة ألنَّ لإلقرار قیمة حقیقیة، بینما

                                                
ة األفعال الكالمیة مل یسهم لودفیك فتغنشتاین فقط يف نظری.  1

هذه األشكال البدائی�ة هي : ولكن أیض�ا يف جمال التعلیمی�ة یقول
اليت یستعملها الّطفل عندما یتعّلم الكالم، فتعلیم الّلغة يف هذه 

یقول ، (Abrichten)احلاالت لیس تفسري�ا وإنَّما هو ترویض 
: سألترویضنا وتربیتنا كي نأنَّه متَّ : فتغنشتاین يف هذا الص�دد

وهناك لعبة  .وعندها تلحق التسمیة -"ما اسم هذا الشيء؟"
هذا : "فنقول. اسم لشيء ما (Erfindung)لغویة تتمثل يف ابتداع 

هبذه الّطریقة یطلق . ونستعمل عندها االسم اجلدید...) (یسم�ى
األطفال أمساء على د�ماهم مثال� ویتكّلمون عنها وإلیها ويف هذا 

ابة استعمال اسم علم ننادي به الّشخص الس�یاق، فّكر يف غر
، 140، 123: لودفیك فتعنشتاین، حتقیقات فلسفیة، ص) (! املسم�ى

141( 
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ال أحد سیقول إنَّ " لألوامر واألسئلة قیمة حقیقیة

". صائب أو خاطئ" هل كانت الس�ماء ممطرة؟"السؤال 

هذه األمثلة حتیلنا إىل األسس املعرفی�ة لنقد 

النظری�ة التحّققیة يف ما یسم�ى بعلم الد�اللة 

نطقي حیث إنَّ معىن القضیة هو توافقها مع أحوال امل

األشیاء يف العامل، وهذا التوافق ميّثل قیمة 

ومبا أنَّ األسئلة واألوامر مجل من الّلغة  ،احلقیقة

بدرجة اإلقرار نفسها، فهل سند�عي أنَّه لیس هلا 

معان� ألنَّ ال قیمة هلا؟ بل إنَّ هذه اجلمل بالذات هي 

 ی�ة األفعال الل�غویة يفنظراليت مّثلت أسس 

التداولیة، ألنَّه إن مل یكن لدیها قیمة حقیقیة، 

فلها وظیفة إنشائیة تغی�ر مبوجبها وضع املخاِطب 

إنَّ الّنحو هو زمام حسابات الّلغة، وما : "واملخاَطب

جنده به لیست االنطباعات الّتي ترافق الّلغة بل 

 .1"جممل املبادالت الّلسانیة احلقیقیة

إطار حبثه عن املعىن وحدوده، جنده أیض�ا یشرتك ويف   

يف أفعاله األدائیة والتقریری�ة،  Austinمع أوستني 

. يف أفعاله املباشرة وغري املباشرة Searle   وسريل

فلكي نتبی�ن حدود املعىن ونفصل بني املعىن والالمعىن 

تطبیق معیار أو "ال بد� من  أنَّه"یقول فتغنشتاین 

قل إنَّ حدود الّلغة ستكون حدود لن. وجود مسٍة

الكون، وما الكون إال� جممل األحداث والص�ورة 
                                                

 .56، 55: لودفیك فتغنشتاین، حتقیقات فلسفیة، ص.  1
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املنطقیة لألحداث هي التفكري وما التفكري إال� 

وتتكو�ن الّلغة من جممل  .القضی�ة ذات املعىن

  .1"القضایا

   

مفهومه للقضایا أو القضیة، فینحصر يف أم�ا 

الص�ورة ميكن  للواقع، وهذهصورة "إال� كونه ما هو 

أن تطابق أو ال تطابق الواقع، فإن طابقته كانت 

القضیة صادقة، وإن مل تطابقه كانت كاذبة، 

فمطابقة الواقع هو إًذا ظرف احلقیقة، ولكن 

القدرة التمثیلیة للص�ورة تكمن يف تشّكلها وهي 

بصرف -وما متّثله الص�ورة. مستقّلة عن قیمة احلقیقة

هو معناها، -م مطابقتهالنظر عن مطابقته أو عد

وما ال . متّثل ظروف احلقیقة حمتوى القضیةبینما 

ینتمي إىل التفكري وبالتايل إىل الّلغة لیس ما هو 

ویبدو لنا  .2"عدمي احملتوى بل ما هو عدمي املعىن

 جلی�ا بفلسفة فتغنشتاین  Austinتأّثر أوستني

Wittgenstein. 

 

 :عری�ةالل�غة الّشالل�سانیات التداولی�ة و. 3

إنَّ احلدیث عن تطبیق نظریة األفعال الكالمیة 

إحدى نظریات الّلسانیات التداولیة على الّشعر 

                                                
 .55: نفسه، ص.  1
 .56: نفسه، ص.  2
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الس�یاسي لنزار قباني، یستوجب منَّا التوّقف عند 

الّلغة الّشعری�ة يف عالقتها مع الّلسانیات وهل درست 

الّلسانیات بشكل عام الّلغة الّشعریة باألساس 

 الكالمیةستها من منظور األفعال لنتمّكن حنن من درا

اإلشارة إىل هذه العالقة ما جاء  یساعدنا يف والذي 

 .Rرومان یاكبسون: لـ" قضایا الشعریة" يف كتاب

Jakobson .1  يف جّل كتاباته على "حیث أنَّه �مل یكف

یّتسم بالتشدید على شكل  2التأكید أنَّ الشعر

ذاهتا بثقل الر�سالة، حیث تتمتَّع الد�الئل يف حد� 

خاص�، وتكتسب مسًكا ینقلها من وضع اإلحالة الشفافة 

وإىل وضع ... على احملتوى أو املرجع أو الذات 

باإلضافة إىل أنَّ  ".التمی�ز الذاتي بإزاء ذلك كّله

حماوالته يف توحید الّلسانیات والّشعری�ة قد تلّقت 

بعض التشجیعات وكانت ملهمة له يف املواصلة بني 

بني الّلسانیات والشعری�ة باإلضافة إىل  املزاوجة

                                                
إنَّ الّلسانیات عند یاكبسون هي العلم الذي یشمل كّل . " 1

ولكي تستوعب خمتلف هذه البنیات، . الّلفظی�ة األنساق والبنیات
". النحو"أو تكون مرادفة لـ" اجلملة"كان علیها أال� ُتختَزل يف 

رومان ". (لسانیات فعل القول"أو " لسانیات اخلطاب"فهي 
حممد الويل ومبارك حنون، دار : ترمجةیاكبسون، قضایا الشعری�ة، 

 )7: ص، 1988: ، ت01 :املغرب، ط-توبقال للنشر، الدار البیضاء
حيمینا ضد� األمتتِة الشعر من منظور رومان یاكبسون هو الذي .  2

والص�دإ الذي یهد�د تصو�رنا للحب والكراهیة والتمر�د والتصاحل 
رومان یاكبسون، قضایا الشعریة، : ینظر . (واإلميان واجلحود

 ).20:ص
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ربط "له على  Roland Barthesروالن بارث هتنیئ

 .1"العامل األكثر صرامة بعامل اإلبداع

لد�راسة أنَّ ل  Jakobsonرومان یاكبسون ویرى

، وبالتايل فهو یعترب الّلسانیة للّشعر أّمهیة مزدوجة

ة، الّلسانیات ممكن أن تكون مساعدة للشعری�"أنَّ 

باإلضافة إىل انتقاده لبعض األفكار اليت تعود إىل 

أین تقود جهل بالّلسانیات املعاصرة وأهدافها، 

ومن هذا . بعض النقَّاد إىل الس�قوط يف هفوات خطرية

القبیل االنطالق من الفكرة اليت ُتحصر الّلسانیات 

مبوجبها يف احلدود الضی�قة للجملة اليت ال ميكن 

ببناء القصائد، وهذا ما جاءت  بالتايل أن تعتين

لتبطله دراسة األقوال ذات اجلمل املتعد�دة وحتلیل 

اخلطاب، ومها ااالن الّلذان یتصد�ران الیوم، علم 

 .2"الّلغة

 

الّلسانیات                            
 الّلغة الشعری�ة     
 ميكن هلا أن تدرس      

                     الّلسانیات التداولی�ة       

 الّلغة الشعری�ة    

نظریة احلجاج  نظریة   نظریة التلّفظ    
 األفعال 

 الكالمیة     
                                                

 .79: ص رومان یاكبسون، قضایا الشعری�ة،.  1
 .78: ص نفسه،.  2
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 ميكن أن تطب�ق على                  
نظریة األفعال الكالمیة                                          

 الّلغة الشعری�ة
 

، خمطط توضیحي لعالقة 03: شكل رقم              

 .لّلسانیات والتداولیة بالّلفة الشعری�ةا

   

وهذا ما ميكننا أن نسقطه على موضوعنا 

والرد�  -أعالهالثالث ینظر الشكل – واحملاججة به

یقول بأنَّ نظری�ة األفعال الكالمیة على كّل من 

دیة ولیس الّلغة اهتم�ت بدراسة الّلغة العا

ال ميكن حصر هذه  ه�ّنهو اعتقادنا بأ الشعری�ة،

 ايف أمثلة حمد�دة، فطاملا أنَّ هناك ملفوًظ النظریة

ما هناك فعل ما متضم�ن يف هذا امللفوظ وهناك إجناز 

إذا كان هناك "و. وهناك تأّثر به ما لذلك الفعل

عامل "مشكل من مشكل يف دراسة الّلغة الشعری�ة فهو 

 .Ch. S ، حسب تعبري تشارلز سندرس بورس"اخلطاب

Peirceالقة بني اخلطاب واحملیط الذي ع، أي مشكل ال

إنَّ ). والذي یعرفانه(لیه املتكّلم واملستمع حيال إ

هذه املشكلة الضروریة لفهم اخلطاب ال ميكن أن ترتك 

كّل ما هو لساني لیس : الباحثني، املخلصني لشعار

فحىت العناصر اليت هي من . غریب�ا عّني، غري مبالني

عاجلتها، يف قبیل الكلمات املعزولة قد أمكنت م
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: 1الرتاث الّلساني، يف عالقتها مع األشیاء وفق شعار

 ."2كلمات وأشیاء

 

الد�راسة "ّشعریة أن ُتعر�ف بوصفها لميكن ل  

، يف سیاق الر�سائل "4الشعریة 3الّلسانیة للوظیفة

ویسند . الّلفظیة عموم�ا ويف الّشعر على وجه اخلصوص

حتدید "ع إىل النقَّاد إىل الّلسانیات نوع�ا من النزو

، "غري عاٍدوهو قول القول الّشعري بوصفه قوال� 

وبالفعل، فإنَّ هنا موقًفا منحرًفا نادر�ا جد�ا على 

 .مدى آالف الس�نوات اليت تطو�ر خالهلا علم الّلغة

 

 الوظیفة  Jakobsonیقد�م لنا رومان یاكبسون  

صورة ، باإلضافة إىل يف ظّل خمّطط التواصل 5الّشعری�ة

ة عن العوامل املكو�نة لكّل سريورة لسانیة خمتصر

                                                
، ینظر يف هذا الص�دد Les mots et les chosesكلمات وأشیاء .  1
 :Michel Foucault, Les mots et les choses une archéologie 

des sciences humaines, Edition Gallimard, France, 1966 
 .78: صقضایا الشعریة، رومان، یاكبسون،  . 2

الوظیفة : ثالث وظائف هييف مثلثه  Buhlerحيد�د بوهلر .  3
 fonction)والوظیفة التكلیفیة  (fonction émotive)االنفعالیة 
conative)  والوظیفة اإلحالیة(fonction référentielle) ،

 .كما یوضحه خمطط التواصل ویضیف یاكبسون ثالث وظائف أخرى،
بفضل " وظیفة شعری�ة"ویكتسب الشعر هذه الس�مة املسماة ".  4
، "بدأ املماثلة من حمور االختیار على حمور التألیفإسقاط م"

رومان یاكبسون، . (وینتج عن ذلك البنیة اليت تسم�ى التوازي
 )7: صقضایا الشعریة، 

بشري تاوریت، الشعریة واحلداثة بني أفق النقد : ینظر أیض�ا.  5
األدبي وأفق النظریة الشعریة، دار رسالن للطباعة والنشر 

 .27: ، ص2008: ، ت01: سوریا، طوالتوزیع، دمشق 
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إنَّ املرسل یوج�ه رسالة ". فعل تواصلي لفظيولكّل 

ولكي تكون الر�سالة فاعلة، . إىل املرس�ل إلیه

لیه قتضي، بادئ ذي بدء، سیاًقا حتیل إفإنَّها ت

باصطالح غامض " املرجع"وهو ما یدعى أیض�ا (

س�ل إلیه، وهو ، سیاًقا قابال� ألن یدركه املر)نسبی�ا

إم�ا أن یكون لفظی�ا أو قابال� ألن یكون كذلك، 

وتقتضي الر�سالة، بعد ذلك، سنًنا مشرتًكا، كّلی�ا أو 

أو بعبارة أخرى (جزئی�ا، بني املرسل واملرس�ل إلیه 

، وتقتضي الر�سالة، )بني اُملسنِّن وم�فكِّك الرسالة

ا بني أخري�ا اّتصاال�، أي قناة فیزیقیة وربًطا نفسی�

املرسل واملرس�ل إلیه، اّتصاال� یسمح هلما بإقامة 

وميكن ملختلف هذه العناصر . التواصل واحلفاظ علیه

أن ميثَّل هلا يف  اليت ال یستغين عنها التواصل الّلفظي

املخطط اآلتي، ومعه باملوازاة خمطط الوظائف 

 :التواصلیة كاآلتي

 سیاق            
.....................................مرِسل

.........................رسالة..............
 رس�ل إلیهم...........................
 اّتصال          
 سنن                    

 
 اإلحالیة  

االنفعالیة
  .........................................

..الشعریة  .....
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  .........................................
 كلیفیةالت.......
 التوصیلیة          
 املیتالغویة          

 
خمطط التواصل موازاة مع وظائف            

 التواصل لرومان یاكبسون

وباملوازاة مع مكو�نات خمطط التواصل نقابل كّل 

هتدف "حیث . عنصر بوظیفة من الوظائف التواصلیة

أو انفعالیة املرّكزة " تعبريیة"الوظیفة املسم�اة 

ن تعب�ر بصفة مباشرة عن موقف على املرسل إىل أ

إنَّ الوظیفة . املتكّلم جتاه ما یتحد�ث عنه

االنفعالیة، الظاهرة يف صیغ التعج�ب، ُتلو�ن إىل 

درجة ما أقوالنا على املستویات الص�وتیة 

 .ویة واملعجمیةوالّنح

 

وجيد التوج�ه حنو املرس�ل إلیه، أي الوظیفة 

وص�ا يف الّنداء اإلفهامیة، تعبريه الّنحوي األكثر خل

واألمر الّلذین ینحرفان، من جهة نظر تركیبیة 

وصرفیة وحىت فنولوجیة يف الغالب، عن املقوالت 

وختتلف ج�مل األمر عن اجلمل . االمسیة والفعلیة األخرى

فاجلمل اخلربیة ميكنها أن : اخلربیة يف نقطة أساسیة
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ختضع الختبار الص�دق وال ميكن جلمل األمر أن ختضع 

 .1"لذلك

الّلغة ال تستعمل ر�د القیام "عالوة على أنَّ 

بعملی�ات تواصل بل غالب�ا ما تستعمل لتمثیل 

ویتجلَّى . الكون احملیط بنا حبسب طریقتنا يف رؤیته

ذلك باخلصوص يف النصوص األدبی�ة ويف اإلبداع الفّني 

 .2"وصوال� إىل أمسى درجاته وهو الشعر

 

داولیة اهتم�ت منذ صحیح أنَّ الّلسانیات الت  

نشأهتا بدراسة الّلغة العادیة، ولكن إسقاًطا 

الّلغة الشعری�ة، الهتمامات الّلسانیات بشكل عام ب

نَّ الّلسانیات التداولی�ة ميكن أن ميكننا القول إ

هتتم� أیض�ا بالّلغة الشعری�ة، وخصوص�ا إذا تعلَّق 

األمر بلغة شاعر ع�رف عن لغته أنَّها أقرب إىل 

لّلغة الیومی�ة ووصف أسلوبه بالس�هل املمتنع، ا

وعلیه ميكننا يف هذا البحث تطبیق نظری�ة األفعال 

 .الكالمیة على الشعر الس�یاسي لنزار قب�اني

 

الفرق بني الل�غة العادیة والل�غة غري . 4 

  :العادیة

                                                
 .29، 28: رومان یاكبسون، قضایا الشعریة، ص.  1

أمحد : أمربتو إیكو، الس�یمیائیة وفلسفة الّلغة، ترمجة.  2
، 01: الصمعي، مركز دراسات الوحدة العربیة، بريوت، لبنان، ط

 .25: ، ص2005) نوفمرب(تشرین الثاني : ت
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لقد حظیت الّلغة يف شكلها املنطوق واملكتوب   

حثني، فكما كانت البدایة باهتمام الد�ارسني والبا

يف تفریقهم لّلغة املنطوقة واملكتوبة، حیث توص�لوا 

لكّل نوع مسات خاص�ة متی�زه "أنَّ  إىل يف هذا التمییز

عن اآلخر، وهذان النوعان یشاركان يف التواصل 

االجتماعي، فالّلغة وسیلة االّتصال األوىل يف اتمع، 

خالهلما، وعلیه  من 1"ویتحقَّق هذا التواصل الّلغوي

نَّ البدایة كانت هبذا التفریق ميكننا القول إ

لتكون أساس�ا للتفریق الذي حنن بصدده، إال� أنَّ 

غة العادیة هناك عد�ة اجتاهات يف التفریق بني الّل

 . والّلغة غري العادیة

ما هو إال�  اعتبارهفهناك من یستند يف ذلك إىل   

األدبیة، جند هذا  فرق بني الّلغة العلمیة والّلغة

 René Wellekرنیه ویلیك : الر�أي عند كّل من

نَّه ن إحیث یقوال،   Austin Warrenوأوستني وارین

أو (من الص�عب جد�ا التمییز بني الّلغة الیومیة 

) . أو الشعریة(والّلغة األدبیة ) العادیة

فهي تضم� : لیست مفهوم�ا مطرد�افالل�غة الیومی�ة "

ة االختالف، كالّلغة العام�یة والّلغة منو�عات شدید

ة غة الر�مسی�ة، ولغة الدین وعام�التجاریة، والّل

إال� أنَّ من الواضح أنَّ معظم ما قیل عن . الطلبة

                                                
خل نظري يف الّلغة العربیة، دار حممود عكاشة، علم الّلغة مد.  1

 .205: ، ص2006: ، ت01: القاهرة، مصر، ط–النشر للجامعات 
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الّلغة األدبی�ة ینطبق أیض�ا على االستعماالت األخرى 

فلّلغة الیومی�ة أیض�ا . لّلغة ما خال العلمیة

ذه الوظیفة ترتاوح بني وظیفتها التعبريی�ة، وأنَّ ه

البیانات الر�مسی�ة اليت ال لون هلا وبني التوس�ل 

إنَّ . العاطفي الذي تستثريه حلظة أزمة انفعالیة

الّلغة الیومی�ة مألى بالثغرات العقالنیة وتغی�رات 

القرائن اليت تعج� هبا الّلغة التارخيی�ة، مع أنَّها يف 

ة ذاهتا اليت بعض الّلحظات تتطلَّع تقریب�ا إىل الدّق

ة لیس يف الّلغة الیومی�. تتحلَّى هبا الّلغة العلمی�ة

ومع ذلك فإنَّ مثل . ر�اوعي باإلشارات ذاهتا إال� ناد

هذا الوعي یظهر فعال� يف الر�مز الص�وتي لألمساء أو 

وال ریب يف أنَّ الّلغة . األعمال أو التوریات

 الیومی�ة ترید يف الغالب أن تصل إىل نتیجة وأن

ولكن قد یكون من الضالل . تؤّثر يف األعمال واملواقف

فلغو الطفل لساعات . أن نقصرها على االتصال

قلیلة دون مستمع ومعظم ثرثرة البالغني 

االجتماعیة اليت ال معىن هلا، تظهر أنَّ لّلغة 

استعماالت متعد�دة لیست مقصورة على االّتصال، أو 

 .1"إلیهعلى األقّل ال هتدف بالد�رجة األوىل 

 
                                                

حمي الد�ین : ترمجةرنیه ویلیك، أوسنت وارین، نظریة األدب، .  1
حسام اخلطیب، املؤس�سة العربی�ة للد�راسات والنشر، : صبحي، مراجعة

 René Wellek and Austin.23: ص، 1981: ، ت02: بريوت، لبنان، ط
Warren, Theory of Litterature, Penguin Books, U.S.A, 

1949, P. 23, 24.  
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وهناك من ینظر إلیها من وجهة نظر   

، حیث یستبعد يف ذلك Herméneutiqueهريمینوطیقیة 

الّلغة العادیة عن الّلغة الشعری�ة استبعاد�ا 

كامال�، ویستشهد عن هذا، يف أغلب األحیان، مبقولة 

واليت توضح أسباب رفض حتویل  هولدرین، مأخوذة من

یشعر " : لدرینالّشعر إىل خطاب عادي، یقول هو

الشاعر، مبا ميتلكه من حساسیة خال�قة ذات طابع حمض، 

إنه يف قبضة حیاته الباطنیة واخلارجیة كّلها، 

یتطّلع حوله إىل هذا العامل، وهبذه الطریقة حصر�ا 

أي یكون حاصل جتاربه : یكون األمر غري معروف له

ومعرفته وحدسه وذاكرته وحاصل الفن والطبیعة 

فكّل -ورة اليت تتجّلى يف داخله وخارجهمجیع�ا بالص�

شيء یبدو كما لو أنه ال یبدأ من أي� شيء وضعي 

وأنَّ الطبیعة والفّن، كما تعلمهما وكما یرامها، 

 . 1"وال یتحد�ثان قبل أن تكون هناك لغة خاص�ة به

ومن أبرز الفروقات بني الّلغة العادیة وغري  

وتوفیقیة  العادیة، الّلغة العادیة هي لغة شفَّافة

ة ومباشرة، فاملتكّلم یستعمل الكلمات ملقارب

لیها، أو لنقل األشیاء، وملعرفتها، وللتعر�ف ع

األدبیة  أم�ا يف الّلغة غري العادیة أو. صفات عنها

فإنَّه عندما تستعمل الكلمات تنسحب من میدان 
                                                

دیفید كوزنر هوي، احللقة النقدیة األدب والتاریخ .  1
خالدة حامد، منشورات اجلمل، : واهلريمینوطیقا الفلسفیة، ترمجة

 .109: ، ص2008: ، ت01: كولونیا، بغداد، ط
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. الّلغة اليت تقف عند حدود االّتصال بالواقع

د من مكان استعمال فالشاعر یعمل يف مكان أبع

الكلمات يف سبیل االقرتاب من األشیاء حبد� ذاهتا، إنَّه 

. یعاجل الكلمات من حیث هي إشارات ألشیاء أخرى

خطابه حیاة خاص�ة به، فالكلمة عند الشاعر تكسب 

 .1عاملها الص�غري كذلكيف نفسها وحتلَّق ب

   

وعلیه، ميكننا يف هذا الس�یاق، إعادة طرح   

 David  دیفید كوزنر هويذي طرحه ال الاإلشك

Conzens Hoyة  أنهل ميكن ":من�تكون الّلغة الشعری

ممی�زة كّلی�ا عن الّلغة االعتیادیة؟ وهل تشتمل كّل 

لغة على شكل احلقیقة اخلاص� هبا فضال� عن شكل 

 التعبري؟

احلقیقة الشعریة غري : " نَّومن مثَّ جنده یقول إ

بل من املمكن أن  -ة مستنبطة من احلقیقة االعتیادی

تكون الثنائیة مستنبطة من األوىل، وال یتوج�ب 

علینا أن نفرتض أّن على االستعمال االعتیادي أن 

یكون معنی�ا باحلقیقة والزیف، بینما یعد� 

االستعمال الشعري جمموعة من العبارات الزائفة 

كما ال حياول . على حنو كامن اليت مل تتأّكد حقیقتها

ن تكه�ًنا، بل یعلق التكه�نات الشعر أن یكو
                                                

بسام بركة، املؤس�سة : األسلوبیة، ترمجةجورج مولینیه، : ینظر.  1
: اجلامعیة للد�راسات والنشر والتوزیع، بريوت، لبنان، دط، ت

 .17، 16: ، ص1999
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االعتیادیة كّلها والعامل االعتیادي حبد� ذاته، ألنَّه 

وبناًء على هذا الر�أي، . یفرتض عاًملا جدید�ا متام�ا

تعد� اللغة الشعریة أساس�ا للشعر، فهو یعمل من 

غري الر�جوع إىل واقع شامل أو خارجي أو إىل الّلغة 

ذه األبعاد، ویكون فالشعر یتعاىل على ه. الیومیة

 .1"انعكاسی�ا بالد�رجة األساس

أهم� ما حدث يف جمال الشعریة هو "عالوة على أنَّ 

االنتقال خالل العقدین األخريین من املواقع 

البنیویة إىل نطاق شعریة النص� والتداولیة 

نَّه ال وجود وهبذا ال ميكننا القول إ .2"األدبیة

فالنص� "عری�ة لعالقة بني التداولیة والّلغة الش

الّشعري أي� نص� هو حتقیق شيء من شيء حتقیق نص� مبهر 

فّذ من الّشائع املبتذل، فكونه جتربة فردی�ة ال ینفي 

مطلًقا انطالقه مم�ا هو مجاعي� مشرتك وإنَّما تكمن قدرة 

الشَّاعر أساس�ا يف ضروب الّتغیري أو التعدیل الّتي 

 صورة جدیدة یدخلها على الّشائع املعروف فیأتي يف

أو كاجلدیدة صورة نسجتها املوهبة والّثقافة وثراء 

األحاسیس والر�ؤیة املتمی�زة للعامل واألشیاء والّلغة 

 .3"أیض�ا

                                                
دیفید كوزنر هوي، احللقة النقدیة األدب والتاریخ .  1

 .110: واهلريمینوطیقا الفلسفیة، ص
 .69: صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص، ص.  2
دي، احلجاج يف الشعر العربي القدمي من اجلاهلیة سامیة الدری.  3

إىل القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه، عامل الكتب للنشر 
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فقیل عنها الكثري أم�ا شعریة نزار قباني، 

شعریة حمایثة مكتفیة بذاهتا إذا ما " منها أنَّها 

ات عددنا األسلوب حًقا حمایثة الذات الشاعرة بالذ

النص�یة، وتتبد�ى مظاهر أدبیتها وخصائصها 

األسلوبیة ار�دة املتعالیة على املعایري يف شد�ة 

اّتكائها على ذاهتا، وكأنَّ احلركة الشعریة خارج 

جمر�هتا، وتند� عن كوا األدبي، إنَّها شعریة متارس 

حتد�ی�ا ملا هو شائع يف السّلم الرتاتيب للمستویات 

شعر نزار من الّلغة ضافة إىل اقرتاب إ .1"الشعریة

احنرافات كبرية، "حیث ال یسج�ل شعره  ،2الیومیة

وینصاع لنحویة عالیة وتندر يف شعره االستعارات 

العمیقة وروح التغریب الشعریة اليت یطلبها نقَّاد 

وإمكانیة الشاعر الفذَّة على  الشعریة احملدثون

داللیة  التنویع والتولید الذي قد ال یصنع كثافة

                                                                                                                                                            
والتوزیع، إربد، األردن، جدار للكتاب العاملي، عمان، األردن، 

 .75: ، ص2007: دط، ت
وتطبیقات، املركز ... أصول -بشرى موسى صاحل، نظریة التلقي.  1

 .118: ، ص2001: ، ت01: بريوت، لبنان، ط الثقايف العربي،
هناك شبه إمجاع على اقرتاب لغة نزار الشعریة من لغة احلیاة .  2

-بشرى موسى صاحل، نظریة التلقي: الیومیة، ینظر يف هذا الص�دد
لغته اليت : "، وهاني اخلی�ر يف قوله128: وتطبیقات، ص... أصول 

شاعرنا الكبري لقد خلق  .استمد�ها من مفردات األحادیث الیومیة
لغة خاص�ة به، كأنَّها أجبدیة جدیدة، وابتكر مفردات مدهشة وغري 
مألوفة ومطروقة يف الشعر العربي القدمي أو احلدیث، مم�ا أعطى 

، نزار قباني هاني اخلی�ر."(لشعره العذب نشو الشعر العظیم
الم الشعر قصائد صنعت جمدي وقصائد تعر�ضت ملقص� الر�قیب، موسوعة أع

العربي احلدیث، دار رسالن للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، 
 .)9، 8: ، ص2006: ، ت01: سوریا، ط
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أو ترمیًزا عالی�ا أو ابتعاد�ا عن ختوم التجربة 

الواقعیة املباشرة، إال� أنَّنا نلمس فیه حرارة 

التصویر والتعبري ما مينح التجربة املعیشة دفًقا 

حیوی�ا ال ینضب على الرغم من االبتعاد الكبري عن 

 . 1"زمن التجربة

 

هي آراء حاولنا رصدها للتفریق بني الّلغة 

دیة والّلغة الشعری�ة، ألجل التوص�ل إىل نتیجة العا

مفادها أنَّ الّلسانیات بشكل عام قد اهتم�ت بدراسة 

الّلغة الشعریة وهذا ما ینطبق على الّلسانیات 

التداولیة، باإلضافة إىل أنَّه ميكن تطبیق إحدى 

نظریات الّلسانیات التداولیة على الّلغة الشعریة 

ى الشعر الس�یاسي لنزار وهي األفعال الكالمیة عل

قباني، حىت ولو كانت لغته قریبة إىل الّلغة 

 .العادیة إال� أنَّها تعد� انزیاح�ا عنها

 

 :نزار قباني والل�غة العادیة. 5

: لطاملا ارتبط شعر نزار قباني مبقوالت من مثل

شعر الّلغة الیومیة "، و"الس�هل املمتنع"

رصد أهم� ما ، وسنقوم يف هذا املقام ب"املتداولة

الشعر قاله الشاعر عن شعره وعن لغته الشعریة، ف

أفق مفتوح وال شكل ائی�ا له ألنَّه باستمرار "عنده 
                                                

 .120: أصول وتطبیقات، ص-بشرى موسى صاحل، نظریة التلقي.  1
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تعریفات الشعر ال أّمهیة هلا، . یهرب من مجیع أشكاله

. إنَّها جمر�د اصطالحات تنظريیة ومدرسیة ونقدیة

الشعر كما رآه هو احتمال لغوي مفتوح على احلر�یة 

ند الصیدلیات ميكن وضعه يف زجاجات مغّلفة كما عوال 

ذا شعر عمودي وهذا شعر ، هونكتب على الزجاجات

.. وهذه قصیدة نثر .. وهذه قصیدة خلیلیة .. حر 

 . 1"وهذه قصیدة بیاض.. وهذه قصیدة موزونة 

فهذا التحدید بالنسبة لنزار قباني هو قتل 

كل أي� شاعر أي� شللشعر نفسه، فهو ال یفرض على 

ك له احلر�یة أن یعمر يف بل یرت.. هندسي أو معماري 

بالشكل الذي یرید ؟؟ باحلجر .. البیت الذي یرید 

، لكنَّه ال یسمح له أن یهدم له بیته ..الذي یرید

 .2القدمي حبجة احلداثة ویرتكه على األرض

ونالحظ أنَّ اقرتاب الشاعر نزار قباني من   

شعره، كان قد خّطط الیومیة املتداولة بني الناس يف 

: له منذ زمن بعید، منذ بدایاته الشعریة یقول

منذ أربیعني عام�ا وضعت خمطًَّطا جلعل الشعر یقرتب من "

أنفاس الناس وأصواهتم ورائحتهم وأحالمهم وكالمهم 

وحتقیق هذا احللم الكبري كان یتطلَّب مّني .. الیومي 

يف، أن أختلَّى عن التشاوف والتعايل والغرور الثقا

إنَّ  ..وأكون بسیًطا ومقتنع�ا وعفوی�ا كنسمة صیف
                                                

نزار قباني مخسون عام�ا من الشعر، دار جوزیف اخلوري طوق، .  1
 .100: ، ص2005: ، ت02: نوبلس، بريوت، لبنان، ط

 .101: نفسه، ص.  2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل األو�ل       
القو�ة اإلجنازیة لألفعال                     

 الكالمیة يف الشعر الس�یاسي لنزار قب�اني

 76

وعملة متداولة .. حتویل الشعر إىل خبز یومي 

وجعله جزًءا من شفاه الناس ومن حوارهم الیومي 

  1". طلیس بالعمل البسی.. 

 

لشاملة ا یةفعال الكالماأل: املبحث الثاني  

   اخلطابوحتلیل 

بأي�  یرتبط مفهوم األفعال الكالمیة الشاملة

دراسة ألفعال الكالم يف اخلطابات األدبیة واملسرحیة 

الوعد، : اليت ال تكتفي باألفعال الكالمیة األوىل

إنَّما تتجاوز و إخل...التحذیرالشكر، التهنئة، 

هذا املستوى إىل مستوى داليل أعلى فهي أفعال ذات 

 هذا اخلطاب واملقصود بذلك أنَّ. قیمة كالمیة شاملة

ه فإنَّه قد یؤد�ي فعال� كالمی�ا واحد�ا مهما كان طول

، وجند ذلك )ولو تعد�دت فیه األفعال الكالمیة(

أحیاًنا يف املقاطع اليت تشري إىل مناسبات دینیة أو 

التأبني أو املدح أو الشكر أو : عرفیة مثل

 .أو أفعال كالمیة عادیة... التعمید 

قد یكون املقطع النص�ي أو النص� الد�ال على و

متضم�ًنا موعة من األفعال الكالمیة األوىل، ذلك 

                                                
 .103، 102: نفسه، ص.  1
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ولكن ذلك ال یؤثر يف شيء يف تأدیته لفعل كالمي 

 .1"أمشل

حیث إنَّ تطبیق نظریة األفعال الكالمیة على 

الشعر الس�یاسي لنزار قباني، ال یندرج إال� ضمن 

مفهوم األفعال الكالمیة الشاملة أو الكّلیة، ألنَّ 

مي يف قصیدة من قصائد نزار كّل فعل كاللكّل رصد 

في املقطع الواحد فقباني یعين حبثه يف مشولیته، 

للقصیدة، أو عد�ة مقاطع متتالیة، نالحظ سیطرة 

فعل كالمي مشويل مقارنة باألفعال الكالمیة األخرى، 

وهذا الذي یندرج ضمن إطار التداولیة الكربى اليت 

 يفُتعىن بدراسة التنظیم الشامل للفعل املشرتك 

اإلجناز أي متوالیة أفعال الكالم والس�یاق 

وعالقتهما ببنیة اخلطاب، فاألفعال مثل الد�الالت 

تنتظم وتقرتن مع أفعال أخرى لكي تشّكل أفعاال� 

 . 2مركَّبة ومعقَّدة ومتوالیات من األفعال

 

إنَّ مشولیة الفعل الكالمي اإلجنازي والقو�ة 

یة الفعل الكالمي لشمول داإلجنازیة ما هي إال� امتدا

فمتوالیات أفعال الكالم اإلجنازیة، "بشكل عام، 

مثلها مثل األفعال ار�دة تستدعي وضع ختطیط 
                                                

عمر بلخري، حتلیل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظریة التداولیة، .  1
 .186: ص
فان دیك، النص� والس�یاق استقصاء البحث يف اخلطاب الداليل : ینظر. 2

عبد القادر قنیين، إفریقیا الشرق، الدار : ترمجةوالتداويل، 
 .310، 309: ص، 2000: ت البیضاء، املغرب، دط،
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اخلاص�ة بأفعال وتأویل، أعين أنَّ بعض املتوالیات 

الكالم اإلجنازیة املتنو�عة تنوي قصد�ا وختطیًطا، 

 . 1"وتفهم كما لو كانت فعال� إجنازی�ا واحد�ا

: رد أفعال كالمیة مثلیدة الواحدة تففي القص

إال�  إخل،...أفعال التعه�داإلخباریات والتعبريیات و

هو فعل وأنَّها ترید فعال� كالمی�ا واحد�ا شامال� 

 .الشاعر

فإنَّ أفعال الكالم الكّلیة هلا وظائف يف "ولذلك 

وإنَّ ما یتعلَّق هبذا . ختطیط وتنفیذ األفعال الشاملة

ألفق عن الفعل املشرتك اإلجناز إن الس�یاق الواسع ا

هو األحوال الذهنیة اتمعیة احلادثة بواسطة فعل 

، ألنَّه ال ميكن يف ظّل نظریة األفعال 2"الكالم ككل

الكالمیة إال� احملافظة على قطيب العمل الفّني 

والقطب  artisticالقطب الفين  "املتمثلة أساس�ا يف 

ي هو نص� املؤّلف، فالقطب الفّن ،aestheticاجلمايل 

والقطب اجلمايل هو التحّقق الذي ینجزه القارئ، 

وبالنظر إىل هذه القطبیة، فإنَّه من الواضح أنَّ 

العمل نفسه ال ميكن أن یتطابق مع النص�، أو مع 

وجوده الفعلي، ولكن جيب أن یقع يف مكان ما بني 

االثنني، فالعمل من حیث طبیعته، موجود وجود�ا 

ل حمتوم، كما ال ميكنه أن ی�ختزل إىل فعلی�ا وشك

                                                
 .316: نفسه، ص.  1
 .322: نفسه، ص.  2
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واقعیة النص� أو إىل ذاتیة القارئ، ومن وجوده 

وهذا ما حناول . 1"الفعلي هذا تنشأ دینامیته

لكّل عمل فّني قو�ة  أنَّ طرقه يف هذا الفصل، إذ

 .إجنازیة

وحبث القو�ة اإلجنازیة لألفعال الكالمیة يف الشعر 

ذین القطبني مع الس�یاسي لنزار قباني يف ظّل ه

هو ما نسعى إلیه يف  احملافظة على فّنیة القصیدة

 .هذا الفصل التطبیقي األو�ل

 حصر قصائد مدو�نة الفصل األو�ل: املبحث الثالث

مدو�نة الفصل (مدو�نة الر�سالة من خالل  سنحاول

الوقوف عند حدود ) الثاني مدو�نة الفصل+ األو�ل 

بتطبیق نظریة  املتعّلقم مع موضوع البحث والءما یت

الشعر الس�یاسي لنزار على  األفعال الكالمیة

نظر�ا لعدد القصائد اهلائلة املنشورة يف و. قب�اني

مصدر البحث ) 1981(أعماله الس�یاسیة الكاملة 

باإلضافة إىل قصائد أخرى نشرت بعد هذا التاریخ يف 

جمال الشعر الس�یاسي لنزار قباني، ارتأینا 

اليت سیشملها  2د�د من القصائداختیار عدد حم

                                                
سوزان روبني سلیمان، إجني كرومسان، القارئ يف النص� مقاالت يف .  1

حسن ناظم وعلي حاكم صاحل، دار الكتاب : اجلمهور والتأویل، ترمجة
 .130: ص ،2007: ، ت01: اجلدید املتحدة، بريوت، لبنان، ط

على حتلیل بعض املقاطع يف القصائد، بشرط أن تشمل كنَّا مصم�مني .  2
، إال� أنَّه "األعمال الس�یاسیة الكاملة"تلك املقاطع مجیع قصائد 

وجدنا أنفسنا حنّلل كّل القصیدة، باألحرى مل ترتكنا القصیدة نكتفي 
یدة تأتي مرتابطة مبقطع منها فقط، باإلضافة إىل أنَّ مقاطع القص
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 شامل اعتبارها يف األخري أنَّها فعل كالميبالتحلیل،

من خالل حبث املشرتك بني مجیع قصائد املدو�نة وربطه 

من شاعر یكتب "بالشاعر نزار قب�اني الذي حتو�ل 

، یقول "شعر احلب واحلنني إىل شاعر یكتب بالسّكني

 :نزار قباني

 ن�ی�ا و�ط�ِني احل�ز�ی

 ح�و�ل�ت�ِني ب�ل�حظ�ٍة

 ِمن َشاِعر� ی�كت�ب� ِشعر� احل�ب� واحل�ِنني�

 .1إل�ى َشاِعر� ی�كت�ب� بالسك�ني

یقوم اخلطاب الشعري يف مدو�نة هذا البحث على 

الفعل اإلجنازي والفعل التأثريي، : نوعني من األفعال

مدو�نة الفصل األو�ل ومتثیلها يف قصائد  حتدید ميكنناو

 :ول اآلتياجلد

 
 

 

 

عنوان 
 القصیدة

يف رقمها 
 الد�یوان

سنة 
 نظمها

عدد 
 املقاطع

عدد 
األسطر 
 الشعریة

 156 10 1968 08 املمثلون. 1
شعراء . 2

 األرض احملتّلة
11 1968 04 71 

هوامش . 3
على دفرت 

 الّنكسة

07 1967 20 158 

 259 27 1970 13قصیدة . 4

                                                                                                                                                            
 برتها عن سیاقها لها عن بعضها البعض والوثیق ال ميكن فصبشكل 

 .العام، فأخضعنا األفعال الكالمیة لرتاتبیة مقاطع القصیدة
نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، منشورات نزار .  1

 .73: ، ص1981: ، ت01: لبنان، ط -قباني، بريوت
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منشورات 
فدائیة على 

جدران 
 إسرائیل

مجیلة . 5
 بوحريد

05 1957 04 59 

احلب� . 6
 والبرتول

06 1958 05 67 

 38 / / 12 القدس. 7
قص�ة . 8 

راشیل 
 شوازنبورغ

03 1955 05 112 

 

يف الشعر الس�یاسي اإلجنازیة  األفعال الكالمیة. 4

 :لنزار قباني بني تصنیف أوستني وسريل

الشعر  إنَّ تطبیق نظریة األفعال الكالمیة على

حث، مير� عرب بالس�یاسي لنزار قب�اني يف هذا ال

 Austinحسب تصنیف أوستني–الرتكیز على فعلني كالمیني 

الفعل اإلجنازي بالرتكیز على قو�ته اإلجنازیة : مها -

. ل التأثريي يف الفصل الال�حقيف هذا الفصل، والفع

ىل هذا التقسیم الثنائي لألفعال أد�ى بنا إ والذي

میة من دون إمهال للفعل الّلفظي الذي الكال

یتضمنهما، هو الر�غبة يف البحث عن الر�ابط واجلامع 

،  Searle2لوسري Austin 1في أوستنيیبني كّل من تصن

                                                
 .31، 29: تصنیف أوستني لألفعال الكالمیة يف املدخل، ص: ینظر.  1
 .37، 36: تصنیف سريل لألفعال اإلجنازیة يف املدخل، ص: ینظر.  2
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 1فرأینا أّنهما یشرتكان على مستوى القو�ة اإلجنازیة

اليت أتت مبوجبها األفعال اإلجنازیة متشاهبة إىل حد� 

ا يف هذا الفصل اجلمع بني ارتأین لذلككبري، و

 .التصنیفني يف التطبیق

أم�ا بالنسبة للمنهجیة املعتمدة يف التطبیق، 

إّن القصیدة ف":  Jakobsonفكما یقول یاكبسون

جمموع مرّكب وغري قابل للتجزيء، یصري كّل شيء فیه، 

داال� ومتبادال� ومتضاد�ا "حسب عبارة بودلري، 

ل مع عدم التعامإىل ما دفعنا هذا  2"ومتناسب�ا

القصیدة،  ال وحدةمقاطع وأجزاء من القصائد وإمه

تعاملنا مع القصیدة كوحدة كاملة غري قابلة  بل

للتجزيء، ورصدنا الفعل اإلجنازي األكثر تواتر�ا، 

وهو الذي مثَّل القو�ة اإلجنازیة يف تلك القصیدة، 

 وبناًء على ذلك مثَّلت كّل قصیدة من املدو�نة فعال�

، أو مجعت بني عدد من األفعال اإلجنازیة، اكالمی�

                                                
إنَّ التمییز بني القو�تني اإلجنازیتني احلرفیة واملسَتلزمة ". 1

 :اآلتینيمقامی�ا، ميكن إیراد الفرقني األساسیني 
احلرفیة مالزمة للعبارة الّلغویة يف خمتلف  تظّل القو�ة اإلجنازیة) أ(

أم�ا القو�ة اإلجنازیة املسَتلزمة . كن أن ترد فیهااملقامات اليت مي
فهي مربوطة مقامی�ا حبیث ال یتم� توّلدها إال� يف طبقات مقامیة 

 . معی�نة
، وضع�ا ثانوی�ا )أ(تأخذ القو�ة املستلزمة، نتیجة للخاص�یة ) ب(

 :بالنظر إىل القو�ة احلرفیة، وتتجلَّى ثانویتها يف أمرین اثنني
 .ها ميكن أن ُتلغى إلغاًءيف أنَّ -)1(
ويف أنَّها ال ی�توص�ل إلیها إال� عرب عملیات ذهنیة استداللیة  -)2(

تتفاوت من حیث الطول والتعقید، يف حني أنَّ القو�ة احلرفیة تؤخذ 
أمحد املتوكل، آفاق جدیدة يف ". (مباشرة من صیغة العبارة ذاهتا

 )23 ،22 :نظریة النحو الوظیفي، ص
 .79: ان یاكبسون، قضایا الشعری�ة، صروم.  2
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وتستخدم األفعال اإلجنازیة األخرى يف دعم هذا الفعل 

، وتسم�ى أوجه 1اإلجنازي املهیمن، أي يف تأكید جناحه

أن یبين فعَله ... فاملتكّلم جيب ". مساعدة"إجناز 

الكّلي على حنو ُتَتجنَّب فیه أشكال سوء الفهم 

غري املرغوب فیها من جانب  والر�فض وردود الفعل

اإلمكانیة هذه توجد ، حیث الس�امع تبع�ا إلمكانیة

من خالل دعمه فعال� إجنازی�ا مهیمًنا بفعل إجنازي 

وحيدث ذلك على أساس معارف نظام أمناط ، مساعد

  .2أفعال إجنازیة

یغدو "لذلك فلكي نفهم القصیدة ككّل متكامل و

نا لكي نفهم ضروری�ا فهم األجزاء، يف حني أنَّ

األجزاء، ال ینبغي لنا إال� استیعاب شيء من 

 . 3"الكّل

وحنن نرید استیعاب هذا الكّل املتكامل يف الّشعر 

الس�یاسي لنزار قب�اني، والبدایة تكون بتطبیق 

  Austinنظریة األفعال الكالمیة من منظور أوستني

خمتلف  اإلجنازی�ة من خالل َةببحث القو�Searle وسريل 

                                                
شروط التوفیق العام�ة لألفعال اإلجنازیة هي على سبیل املثال .  1

قارن موتش (شرط الفهم، وشرط املقبولیة، وشرط إمكانیة التنفیذ 
 )58، ص 1967

كالوس برینكر، التحلیل الّلغوي للنص� مدخل إىل املفاهیم . 2
 .119: صاألساسیة واملناهج، 

دیفید كوزنر هوي، احللقة النقدیة األدب والتاریخ . 3
عبد القادر قنیين، إفریقیا : ، ترمجة واهلريمینوطیقا الفلسفیة،

 .2000: الشرق، الدار البیضاء، املغرب، دط، ت
 .5: ص 
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فالفعل "،الفعل اإلجنازي فعال الكالمیة اإلجنازیةاأل

الكالمي ی�راد به اإلجناز الذي یؤد�یه املتكّلم مبجر�د 

  .1"تلّفظه مبلفوظات معی�نة

 

باإلضافة إىل ارتباط الفعل اإلجنازي مبقاصد 

حيّقق املتكّلمون مبساعدة اللغة أشد� "املتكّلم حبیث 

ك ال ميكن أن حتد�د ويف ذل. اختالًفا) مقاصدهم(قصودهم 

املقاصد وأن حتّلل على حنو مباشر مثل األفعال 

ويف اللغة . القولیة وأفعال التحّقق إىل حد� ما

الس�ائرة یفرق أیض�ا بشكل حدسي بني ما یقال، وما 

يف املقام األو�ل باجلانب " اَملعين�"ی�قصد، إذ یتعلَّق 

إىل  اإلجنازي للفعل الكالمي املتمم، وجيب أن ینظر

اإلجناز بوصفه جانب�ا قصدی�ا لفعل كالمي يف سیاق 

السیاق (التواصلي  -املوقف الكّلي الربامجاتي

ویشتمل املوقف الكّلي ). التواصلي-الربامجاتي

التواصلي، الذي یتضمن فیه كّل فعل  -الربامجاتي

كالمي العالقات اخلارجیة والداخلیة أیض�ا بني 

كن أن توح�د يف بعض املتكّلمني والس�امعني اليت مي

وتتبع ضمن ما تتبع التكوینات . تكوینات عالئقیة

                                                
مسعود صحراوي، التداولیة عند العلماء العرب، دراسة .  1

: ساني العربي، صتداولیة لظاهرة األفعال الكالمیة يف الرتاث الّل
11. 
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العالئقیة الداخلیة املعرفة السابقة املعینة 

 . 1"والفروض املسبقة املتعّلقة بالشركاء

 

حتت مقصد فعل الكالم إجنازه كما ميكن أن یفهم 

ویربز يف هذا ". أو دوره اإلجنازي املقصود واملتحّقق

ي، كیف ميكن أن ی�فهم املتحد�ث اآلت الس�یاق السؤال

إلیهم مقاصد املتكّلمني، إذا كان من غري املمكن أن 

قبل، من املادة تعرف املقاصد، كما قیل من 

ال ميكن أن یسفر فهم أفعال الكالم  الّلغویة دائم�ا؟

لذلك عن فوضى ال ایة هلا من التفسريات 

. عداالعتباطیة، ألنَّه ال یوجد نشاط توجهه القوا

فمن خالل التمّكن من قواعد الفعل الكالمي وشروطه 

أیض�ا، اليت جتعل إتباع القواعد املناسبة أمر�ا 

ممكًنا، املطلبني الر�ئیسني لتحلیالت الفعل الكالمي 

الذي یوفر أساس�ا تطبیقی�ا لبناء نظریة للفعل 

 . 2"الكالمي

 

اإلجنازیة حسب تصنیف لقد غطَّت مجیع األفعال 

مدو�نة الفصل األو�ل، Searle  وسريل Austinأوستني 

الثالث ولكن بنسب متفاوتة، املمثلة يف اجلدول 
                                                

زتسیسالف واورزیاك، مدخل إىل علم النص� مشكالت بناء النص�، .  1
سعید حسن حبريي، مؤس�سة املختار للنشر : ترمجه وعلَّق علیه

، 21: م، ص2003-هـ1424: ، ت01: والتوزیع، القاهرة، مصر، ط
22. 
 .25:  نفسه، ص.  2
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تقریبیة متَّ احلصول هي اآلتي، علم�ا أنَّ هذه النسب 

 وذلك الفصل األو�لعلیها، بعد حتلیل قصائد مدو�نة 

ببحث القو�ة اإلجنازیة فیها من خالل تصنیفي أوستني 

Austin  وسريلSearle ،حیث ميّثل  لألفعال اإلجنازیة

أو اثنني من  اشعری� اعدد واحد من هذا اجلدول مقطع�

القصیدة، ألنَّنا يف حبثنا للقو�ة اإلجنازیة يف قصائد 

ارتباط الفعل اإلجنازي  ة اقمنا مبراعهذه املدو�نة 

باملعىن الكامن وراء مقطع بأكمله يف يف مشولیته 

ن شعریني يف أحایني أحایني كثرية، ويف سطر أو سطری

وعلى ضوء هذه النسب واألفعال اإلجنازیة . قلیلة

األكثر تواتر�ا سیأتي حتلیلنا للقو�ة اإلجنازیة يف 

الشعر السی�اسي لنزار قباني بني تصنیف أوستني 

Austin وسريلSearle. 

 قصائد
مدو�نة 
الفصل 
 األو�ل

األفعال اإلجنا Austinاألفعال اإلجنازیة عند أوستني 
 عدد التواتر

أفعال 
 األحكام

أفعال 
 القرارات

أفعال 
 التعه�د

أفعال 
 الس�لوك

أفعال 
 اإلیضاح

التوجیهیات اإلخباریات

1 .
 املمثلون

/ / / / 04 12 

شعراء . 2
األرض 
 احملتل�ة

/ / / / / 03 

هوامش . 3
على دفرت 

 النكسة

/ / / 02 05 07 

4 .
منشورات 
فدائیة 

 
/ 

 
02 

 
08 

 
/ 

 
01 

 
10 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل األو�ل       
القو�ة اإلجنازیة لألفعال                     

 الكالمیة يف الشعر الس�یاسي لنزار قب�اني

 87

على جدران 
 إسرائیل

مجلة . 5
 بوحريد

/ / 01 / / 01 

احلب . 6
 والبرتول

/ / / 01 / 06 

 03 / 02 / / / القدس. 7
ة قص�. 8

راشیل 
 شوازنبورغ

01 01 / / / 10 

جمموع 
 التواتر

01 03 09 05 10 52 

   

تر األفعال ، یوض�ح توا03: جدول رقم  

 الفصل األو�ل مدو�نةاإلجنازیة يف قصائد 

   

 :القو�ة اإلجنازیة واإلخباریات .1

على  "اإلخباریات"لقد طغت األفعال اإلجنازیة 

مدو�نة الفصل األو�ل، وذلك بتواترها يف جممل قصائد 

من مدو�نة الفصل األو�ل، كما  اموضع� )52(إثين ومخسن 

 .یوض�حه اجلدول أعاله

تصنیف سريل ضمن تندرج  Assertivesواإلخباریات 

Searle  واجتاه معلوم،  كما هو -لألفعال الكالمیة

إىل ) الكلمة: أو(املطابقة فیها یكون من العقل 

وتشمل اإلخباریات األفعال اليت تصف  ،العامل

الوقائع واألحداث يف العامل اخلارجي، وتنقل أحواهلا 
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تكون مع القصیدة  ومتابعة اإلخباریات 1"نقال� أمیًنا

اليت تواترت فیها اإلخباریات بشكل كبري، وهي 

تواترت فیها  ، اليت"املمثلون: "قصیدة نزار قباني

القول أنَّ  فیمكن مر�ة 12إخباریات الشاعر 

خطاب إخباري بالد�رجة األوىل، لكن هذا " املمثلون"

 . ها من بعض القوى اإلجنازیة األخرىو�ُلال یعين ُخ

 

بأفعال  2"املمثلون"ته الشاعر هذه قصید بتدئی

تكون موّفقة إىل حد�  actes performatifsأدائیة 

 3"حني"تدّل و .ما كبري يف وصف وضع الفكر يف مدینة

أنَّ األشیاء فسیاق القصیدة یدّلنا على  ،منالزَّعلى 

قد حصل حتو�ل إىل  أنَّه مل تكن هكذا يف الس�ابق، مبعىن

عن  Expressifsفیوض�ح  يف تعبريیاته . األسوأ

إحساسه اجتاه الفكر يف مدینته أو يف وطنه الذي 

                                                
مع حماولة تأصیلیة يف خلیفة بوجادي، يف الّلسانیات التداولیة . 1

: بیت احلكمة للنشر والتوزیع، اجلزائر، طالد�رس العربي القدمي، 
 .214: ص، 2009: ، ت01

هو اإلنسان الذي جيس�د شخصیة غري شخصیته احلقیقیة : املمثل. "2
: ویقال يف مثل هذه احلالة. أمام مجهور ما، ویقوم بذلك عن قصد

ماري إلیاس، حنان قصاب ". (امثَّل، شخَّص، أد�ى دور�ا، لعب دور�
حسن، املعجم املسرحي، مفاهیم ومصطلحات املسرح وفنون العرض 

، 1997: ، ت01: ، مكتبة لبنان ناشرون، ط)فرنسي-إجنلیزي-عربي(
 ).478: ص

: الد�هر، وقیل: احلُني: حني/"ح ي ن/ورد يف لسان العرب يف ماد�ة .  3
كّلها، طالت أو قصرت،  وقت من الد�هر مبهم یصلح جلمیع األزمان

ع وخص� بعضهم به أربعني سنة أو سب یكون سنة أو أكثر من ذلك،
. املد�ة: احلُني. الوقت: واحلُني. سنني أو سنتني أو ستَّة أشهر أو شهرین

: التهذیب. هل أتى على اإلنسان حٌني من الد�هر�: ومنه قوله تعاىل
، 03: لسان العرب، مجابن منظور، . ..." (وقت من الزَّمان: احلُني

 ).422: ، ص"ح"
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یدّل حتو�ل وأصبح مسطَّح�ا كحذوة احلصان، وهنا 

وعدم عمقه ورؤیته ملا التسطیح على سطحیة الفكر 

كحذوة احلصان، فهنا  "مدو�ر�ا"أم�ا . وراء األشیاء

التدویر داللة على االنغالق، فالفكر على هذا 

فتستطیع ... الشكل یسهل ختویفه وجتویعه وترهیبه

 .بذلك أي� بندقیة یرفعها جبان أن تسحق اإلنسان

 

اليت یصف  Expressifsیواصل الشاعر تعبريیاته و  

لدة بأسرها كأنَّها مصیدة والناس بداخلها فیها ب

كالفئران، وهذا تصویر حلالة احلصار اليت یعیشها 

السجن الكبري الذي یشمل بهؤالء الناس، فقد مّثلها 

ؤد�یان إىل یفسطحیة وانغالق الفكر . ع اجلمیعویس

 ىإىل الس�جن الد�اخلي، فالناس أسرالس�جن ال حمالة، 

بل ،  توجد حر�یة التعبريففي هذا الس�جن ال .خلوفهم

اجلرائد املوج�هة تصبح أوراق نعي متأل احلیطان فیموت 

كّل شيء، يف ظّل املصیدة والس�جن الكبري وسطحیة 

ویكر�ر الشاعر هذا . یموت كّل شيءفالفكر وانغالقه 

 امللفوظ لريّكز علیه، فاملوت ال یشمل اإلنسان فقط،

 -النبات -ءاملا(بل كّل املوجودات يف هذا الس�جن 

وحىت األشجار هترب من جذورها، ) األصوات واأللوان

 :بل

 ان�املك� كانِهم� ن�هرب� ِمی�    
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إخباریات             1اني اإلنس�ه�ینت�و�    

 ایة اإلنسان

اليت تؤد�ي  إىل  احلیاة ال ُتطاق يف ظّل املصیدةتصبح ف

الذي ینتهي عندما یتسّطح فكره و 2ایة اإلنسان

 . حد�د وميوتتیوینغلق ف

خيربنا الشاعر يف املقطع الثاني، ملاذا ّمت الوصول   

وذلك بشيء من  ؟إىل تلك النتیجة يف املقطع األو�ل

التفصیل، فاألمر كّله یتعلَّق بأوامر الس�لطة 

العلیا يف املدینة على منع الفكر من أن خيرج من 

رف حشیشة مينعها سطحیته ومجوده وانغالقه فیصبح احل

 ر یستعني هنا بأفعال احلكمیاتعن، والشاالقانو

Verdictifs لیضفي على تعبريیاته  Expressifs 

اليت ميارسها  force illocutionnaire قو�ة إجنازیة 

القانون ضد� احلرف، والتفكري الذي یصبح يف نظر 

واألفیون وهذه جرائم  البغاءو القانون كالّلواط

األحكام فهنا ختلَّلت أفعال . یطاهلا القانون

تعبريیات الشاعر لتدّل على منع احلرف والتفكري 

 .بسلطة القانون

ن أوضاع الناس يف م ویتهّكم الشاعریسخر بعدها 

ة مفقوء 1هذه املدینة حیث أنَّهم قد صاروا ضفادع

   .لقبح والس�طحیةلالعینني، والضفدع هنا رمز 
                                                

 .102: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
ستهداف أیض�ا جند هذا اال) هوامش على دفرت النكسة( قصیدةيف .  2

 .ن قضی�ة اإلنسانععن طریق انفصال الس�لطان 
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أفعال  assertifsوبعدها تتخّلل هذه اإلخباریات 

تبی�ن كیف أنَّ العبارات "اليت  Expositifs اإلیضاح 

یف صار َكِل 2"املتلّفظ هبا جتري جمرى االحتجاج والنقاش

 :ـــف أناس تلك املدینة

 شك�ون�ا ی�ل�ون� و�ور�ُثی� ال�ف�    

إخباریات            ون�ك�ب�ا ی�ل�ا ی�غن�ون� و�ل�و�    

 توضح سلبیة أناس املدینة

 حیون�ا ی�ل�ون� و�وت�م�ا ی�ل�و�    

 ار�األزه�ال�، و�األطف�ات�، و�اب�ق� الغ�ر�حت�ت�    

                               ار�م�ق� الِثر�حت�ت�    

إخباریات توض�ح املنزلة اليت حيتّلها أناس تلك 

      املدینة

 وِطِنِهي م�ان� ِفح� اإلنس�صب�ی�و�    

  3..ص�ر�ص�ار� ن�ل� ِمَذَأ

عل جتارس علیهم إىل األفعال اليت مت باإلضافة

الفكر مسطَّح�ا ومنغلًقا واحلرف ممنوع�ا والتفكري جرمية 

                                                                                                                                                            
إنه فتان ومثري للفنت . حیوان ال عالقة له بالتنبؤ: الضفدع.  1

لضفدعة هي طورا قدیس وتارة شیطان، ال جيوز قتلها فا. مع�ا
الضفدعة كانت "ویذكر توفیق فهد أنَّ . فنقیقها مدائح هللا عز وجّل

عند قدماء العرب تنتمي إىل فئة اللجمة، وهو اسم یطلق على نوع 
فاملفرد جلمة تعين . أو على الضفدعة -سام أبرص. من الزحافات

حیوان صغري یعترب مصادفته وعطاسه الشؤم واجلمع ُلجم یطلق على كّل 
مالك شبل، معجم الرموز اإلسالمیة، ". (ومن اخلطورة قتله. شؤم�ا

: ، ص2000: ، ت01: حضارة، دار اجلیل، لبنان، ط-تصو�ف-شعائر
186.( 

 .187: جون النكشو أوستني، كیف ننجز األشیاء بالكلمات، ص.  2
 .104: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  3
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یعاقب علیها القانون، یصل الشاعر إىل الفعل 

الشامل وهو فعل اإلذالل املمار�س على أناس املدینة 

 .يف القواننيیتحّكمون من طرف الذین 

 assertifsالشاعر إخباریاته بعدها یواصل 

ويف هذا . ضاح إىل قر�اء شعرهاليت یتبعها بفعل اإلی

نا عن العدل وكیف صار يف هذه املدینة، اطباملقطع خي

، فلم یعد للعدل ةنصافقد أصبح سفینة یركبها قر

هو  1"العدل أساس امللك"و. مكان يف مدینة األحزان

الفعل الكالمي� الذي جيب أن ینجز ویؤّثر يف أي� 

اعر مهما كانت، ولكن يف مدینة الش) دولة(مدینة 

سفینة یركبها  العدل أصبح نَّإحیث یوجد العكس 

 .، ميشي هبا إىل حیثما شاءالس�لطان

ویوض�ح لنا الشاعر كیف یعیش اإلنسان يف هذه 

اليت ترتبط ر�ا يف سریره باخلوف واألحزان املدینة حماص

  ": حني"دائم�ا بعودة 

 حني� یصري� الدمع� يف مدینٍة  

إخباریات            أكرب� من مساحة األجفان�   

 عن حزن املدینة

  2یسق�ط� كل� شيْء

 من أفعال إخباریةهنا فقد حتو�ل الشاعر 

assertifs  كبري يف �إىل أفعال أدائیة موّفقة إىل حد
                                                

، يف الفصل "عزف منفرد على الطبلة"ینظر حتلیل قصیدة . 1
 .178: صالثاني، 

 .106، 105:  نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  2
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جتس�د ) إجنازیة(وصف واقع املدینة، أفعال أدائیة 

الشمس، : هنا، فكّل شيء یسقط 1فعل الس�قوط

یل، النهار، النجوم، اجلبال، الودیان، الّل

فتصبح املدینة . البحار، الشطآن، واهللا واإلنسان

يف  "مدینة مهجورة مهج�رة"أشبه مبدینة الشاعر 

 ".هذه البالد شقة مفروشة: "قصیدة

من Expositifs یواصل الشاعر يف أفعال اإلیضاح 

عن أوضاع هذه املدینة، احلزینة ه تعبريی�اتخالل 

شيء بسقوطه یأتي  فبعد حدیثه عن العدل وسقوط كّل

واخلودة رمز لطبیعة  احلدیث عن خوذة احلاكم،

 :حني یقول النظام العسكري يف البالد،

 حني تصري� خ�وَذة�  

 كالرب� يف الس�ماْء  

 تصن�ع� بالِعب�اد ما ت�َشاْء  

تعبريیات حزینة لسحق     ..ت�م�ع�س�ه�م�  

 ألناس املدینة احلاكم الس�لطان خوذة

 ..ت�هر�س�ه�م�  

 ..ت�میت�ه�م�  

 ..ت�ب�ع�ُثه�م�  

  2تصنع� بالعباد ما تشاْء  

                                                
يف الفصل " املهرولون"ینظر أیض�ا حتلیل فعل الس�قوط يف قصیدة .  1

 .117: صالثاني، 
 .107:  نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل األو�ل       
القو�ة اإلجنازیة لألفعال                     

 الكالمیة يف الشعر الس�یاسي لنزار قب�اني

 94

إنَّ هذا املقطع شبیه باألو�ل، حیث ابتدأه 

وتأتي النتیجة بعدها، بل هو " حني"الشاعر بــ

املقطع الشاعر  أیبدكّلها هكذا مسار القصیدة 

 .بعدها مثَّ تأتي النتیجة" حني:"بـ

ما هو إال� یتحو�ل إىل احلدیث عن احلكم الذي مثَّ 

الشاعر كیف صارت  خربناامتداد لتلك اخلوذة، فی

 : دینةاملاألشیاء يف 

                                                

 أصبح

 نوع�ا من البغاء       فاحلكم    -

         والتاریخ -  إخباریات عن حالة حتو�ل األشیاء

 ممسحة

 كاحلذاء         والفكر -

بل حىت التغیري قد مشل نسمة اهلواء،           

 وحب�ة القمح وقطرة املاء، 

 :یقول الشاعر  

 حني تصري� ن�س�مُة اهلواْء  

  1تأتي مبرسوم� من الس�لط�ان�  

 اليت نأك�ل�ها 2وحب�ُة الق�مح  

                                                
 .108: نفسه، ص.  1
كان القمح بصورة دائمة وحىت الیوم، أساس الغداء، وقد اختذ .  2

وبالفعل فإنَّ السنوات اليت یكون حمصوله . قیمة الرخاء والوفرة
 .فیها سیًئا أو تالًفا كانت تعترب سنوات جماعة، وتعاسة وأماتة
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             تأتي مبرسوم� من الس�لط�ان�  

 إخباریات تغی�ر التاریخ

 شرب�هاوق�ط�رة� املاء اليت ن

 تأتي مبرسوم� من الس�ل�ط�ان�

 حني تصري� ُأم�ٌة بأسرها

 ماشیًة ت�عل�ف� يف زریبة الس�ل�ط�ان�

 خيتنق� األطفال� يف أرح�اِمهم

                           ..وت�ج�هض� النساْء

 نتیجة إخباریات تلك التحو�الت

 وتسق�ط� الشمس� على ساحاِتن�ا

  1..م�ْشن�ق�ًة سوداْء

، فهي أفعال "حني: "ه النتیجة منطقیة لـفهذ

أدائیة موفَّقة يف وصف حالة احلصار اليت یعیشها 

أناس املدینة، فحىت الشمس ال ترمحهم، فهي رمز 

التعذیب واإلعدام على مشس منتصف النهار لیكونوا 

خيسر "ففي هذا اجلو� من القمع ال  .عربة ملن مل یعترب

ر ما یكون العرب معاركهم ألسباب سیاسیة بقد

 .2"الفساد الس�یاسي هو الس�بب

عدها یتحو�ل نرب القصیدة من اإلخباربات ب

والتعبريیات وأفعال اإلیضاح إىل االستفهامیات اليت 

 :تتخّللها الطلبیات، یقول الشاعر
                                                

 .109:  نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
قریب�ا من .. سوسن األبطح، نزار قباني بعید�ا عن املرأة .  2

 www.aawasat.comفلسطني، 
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 مىت سرتحلون؟  

                   املسرح� اار� على رؤوسك�م�  

 حلكَّاماستفهامیات مطالبة برحیل هؤالء ا

 مىت سرتحلون؟  

 ..یبصق�ون�.. والناس� يف القاع�ة یشتمون�  

ویّتضح يف هذا املقطع أنَّ تلك املدینة هي فلسطني، 

وتوحید السؤال وتواتره ألنَّه موج�ه إىل هؤالء احلكَّام 

األعداء واألعداء األعداء ومطالبته بأن یرحلوا عن 

 :فقد. فلسطني

 كانت فلسطني� لكم�  

          ..ًة، من ب�ی�ِضها الثمني� تأك�ل�ون�دجاج  

 إخباریات عن فلسطني وكیف كانت هلم

 كانت فلسطني� لكم�  

 1قمیص� عثمان� الذي به تتاجرون�  

إىل هؤالء  directifsه توجیهیاتب ّمث یتحو�ل الشاعر

األعداء الذین على یدیهم أصبحت حدودنا من ورق، 

ل إلیه وضع ونظر�ا حلسرة الشاعر هنا إىل ما آ

الوطن یشكرهم يف هتّكم وسخریة لیخّفف عبء خمرج 

 :الكلمات من صمیم فؤاده فـ

 على یدی�ك�م� أصبحت� بالد�نا  

توجیهیات                     ..امرأة� م�ب�اح�ٍة  

 إىل األعداء
                                                

 .110: األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص نزار قباني،.  1
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 1 ..فألف� ت�ْشك�رون�  

 

فالشاعر هنا یشكرهم لیس لغرض الشكر، ولكن 

حاله وحال الشعوب  یشكرهم ویسخر منهم ومن

ها اليت مل تستطع الد�فاع عن املغلوبة على أمر

 .د األقصىجسامل

 

بشكل من  نا الشاعرخيربيف املقطع املوايل، و 

أحوال تلك املدینة املرتبطة حبرب  التفصیل عن

اليت انتهت، ولكن يف سخریة وهتّكم، فهو  2حزیران

یكن،  یصو�ر لنا أوضاعنا بعد اهلزمية كأنَّ شیًئا مل

 :فیقول يف إخباریاته يف هتّكم وسخریة

 ..حرب� ح�ز�ی�ر�ان� انت�ه�ت�  

 ..فك�ل� حرب� بعد�ها، وحنن� طی�ب�ون�  

 أخبار�ن�ا جی�دة�

 ..على أحسن� ما یك�ون� -احلمد هللا–وحال�نا 

             على أحسن� ما یك�ون�.. ج�م�ر� النراج�یل� 

ثلون كأنَّ شیًئا مل تصویر حال املمثلني بعد احلرب، مي

  یكن، بل كّل

                         - مازالت-وطاوالت� الز�هر

 .شيء على أحسن ما یكون
                                                

 .111: نفسه، ص.  1
فیها العرب هبزمية  ي�ِن، وهي احلرب اليت م�1967حرب حزیران سنة .  2

 .نكراء
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 على أحسن� ما یك�ون�

 والقمر� املزر�وع� يف مساِئن�ا

  1..م�د�و�ر� الوجِه، على أحسن� ما یك�ون�

  

ن لشاعر يف إخباری�اته الس�اخرة مویستمر� ا

، فباستماعنا ألغنیة 1967كسة أحوال العرب بعد ن

واليت مازلنا نرد�دها بالر�غم " حنن راجعون"فريوز 

تالل ة، فأي� رجوع هذا بعد اهلزمية واحمن اهلزمي

ا زلنا ، ولكّل شيء فینا إال� أّننا مالیهود ألرضنا

إن�ا و� إن�ا ِهللا"راجعني، بل ما منلك أن نقول سوى 

 : ، یقول"2ون�ع�اج�ر� إلیِه

 

 

 

 

 وصوت� فريوز�،   

 من الفردوس یأتي،  

 "..حنن راج�ع�ون�"  

 ت�غ�لغ�ل� الیهود� يف ثیابن�ا  

إخباریات                    "..حنن� راج�ع�ون�"و  

 شاعر الس�اخرة من ملفوظات العرب اليت مازالت

                                                
 .112: یة الكاملة، صنزار قباني، األعمال الس�یاس.  1
 .156: سورة البقرة، اآلیة.  2
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تود� الر�جوع إىل          ..ن�ام�وا على فراِشن�ا  

 الأرض الوطن، أو إىل جبهة القت

 "..حنن� راجع�ون�"و  

 ما منلك� أن نقول�ه� 

 1.."إن�ا إىل اِهللا لراج�ع�ون�"

وما " حنن راجعون"رغم ما كانت متثله عبارة   

حتدثه أغنیة فريوز يف وجدان كّل عربي وهي ترد�د 

راجعون ویّتخذ منها نزار سوًطا قاسی�ا یلهب به 

ظهر وجلد اإلنسان العربي� ویسقیه من خالهلا كأس 

 . 2"املذّلة حىت الثمالة

 - دائم�ا–ویواصل الشاعر يف إخباریاته الس�اخرة 

الذي  يف هذا املقطع الذي یربط فیه اهلزمية بالفكر

، تابعون ني مقموعني، جمو�عنيعاطل 3أصبح كتَّابه

للس�لطان فقد اعتزلوا الفكر، فممارستهم له كانت 

ه الذي مرد�د�ا امللفوظ نفس ،وكّل شيء خبري. منذ قرون

حرب حزیران "ابتدأ به املقطع الس�ابق الذي یقول 

 :یقولوكأنَّ شیًئا مل یكن، " انتهت

 حرب حزیران انتهت            
                                                       

                                                
 .113: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة ، ص.  1
الدار ار قباني والشعر السیاسي، أمحد تاج الد�ین، نز.  2

 .111: ص، 2001: ، ت01: الثقافیة للنشر، القاهرة، مصر، ط
د شقة البالهذه "ینظر أیض�ا يف الس�یاق ذاته، قصیدة .  3

اب مسؤولیة يف قصائده دائم�ا حيم�ل الكتَّ ، فنزار قباني"مفروشة
 .الوضع العربي الر�اهن
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 حالنا على أحسن ما یكون

 
                                                          

 كت�ابنا
 
 

على رصیف الفكر عاطلون                          
 مارسوا التفكري منذ قرون       حيیون يف إجازة

                                
                                                  

 1خارج التاریخ یسكنون
ت عن أحوال الكتَّاب بعد النكسة، اومن إخباری  

إىل وصف للحیاة الیومیة بعد النكسة، حیث مل 

 .یتغی�ر شيء

 وحرب� حزیران� انتهت�  

 جرائد� الص�باح، ما تغی�رت�  

 ما تغی�ر�ت�.. األحر�ف� الكبري�ة� احلمراُء   

 ما تغی�رت�.. الص�و�ر� الع�اریُة الن�ك�راُء   

                                        ..هثون�والناس� یل  

 إخباریات بأحوالنا بعد حرب حزیران

 حتت سیاط اجلنس یلهثون�  

 ..یسق�ط�ون�.. حتت سیاط األحرِف الكبريِة احلمراِء   

 ..الناس� كالثريان يف بالدنا  

  1..باألمحر� الف�اِقع� ی�ؤخ�ُذون�  

                                                
، 114: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص: ینظر.  1
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ليت أد�ت فمازالت املمارسات واألفعال املشینة ا  

. إىل اهلزمية سائرة يف حیاة العرب بعد النكسة

يف إخباریات خمتلفة عن سابقتها ألنَّ الشاعر یستمر� و

وضاع ) 1967(يف هذا املقطع قد انتهت حرب حزیران 

كّل شيء بعدها، فهذه اإلخباریات جتس�د فعل الضیاع 

الشرف الر�فیع، القالع، احلصون، املال : (لكّل شيء

وقد ابتدأ الشاعر فعل الضیاع .) ..والبنون

بالشرف الر�فیع ألّننا يف هذه احلرب اسُتبیحت 

، )ثباتیاتاإل(ویتخّلل هذه اإلخباریات ....ادماؤن

عالقة  الذي ميثل يف احلجاج )mais(لكن الر�ابط 

تعارض�ا حجاجی�ا من جهة  ، ومن جهة القو�ة احلجاجیة

قة القو�ة وعال) وهو خمالف للر�ابط أیض�ا(أخرى، 

تنتمي ) ب(احلجاجیة تفرتض أنَّه إذا كانت هناك حج�ة 

فإنَّ هناك حجة ) ن(إىل فئة حجاجیة حمد�دة بنتیجة 

 ).ال ن(تنتمي إىل فئة حجاجیة حمد�دة بنتیجة ) ج(

منتمیان إىل الفئة ) ج(و) ب(وحني یكون قوالن 

، نقول بأنَّهما موج�هان إىل االجتاه نفسها احلجاجیة

، وحني یكون هلما اجتاه حجاجي معاكس نفسه اجياحلج

: نَّهما ینتمیان إىل فئتني حجاجیتني متعارضتنيإنقول 

 :اآلتي 2منثل هلما بالشكل

                                                                                                                                                            
 .115: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
ة عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغی�ر، مقارب: ینظر.  2

تداولی�ة معرفی�ة آللیات التواصل واحلجاج، إفریقیا الشرق، 
 .86: ، ص2006: املغرب، دط، ت
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 )ن(  ) ال ن(      

 )ب(  ) ج(

فبالر�غم من ضیاع كّل شيء إال� أّننا باقون، ولكن 

يف حمّطة اإلذاعة، وخيربنا الشاعر هنا بسخریة أین؟ 

 :ذهبأفعال البقاء ه

 ...لكن�نا  

 1.. باق�ون� يف حمط�ة اإلذاع�ه

   .."فاطمٌة ت�هدي إىل والدها سالم�ها"

 ..وخالد� یسأل� عن أعماِمِه يف غز�ٍة"

                                   ."وأین یقط�ن�ون�؟

تعربیات آملة متأّلمة عن ما آلت إلیه أوضاعنا 

 بعد النكسة

 .."هانفیسٌة قد وضعت� مولود�"

 .."وسامر� حاز� على شهادة الكفاءه�"

 ..فطمئنونا عنك�م�"

  2.."عنوان�نا امل�خی�م� التسعون�"

كما يف احلیاة العادیة، ولكن  تعبريیة أفعال وهذه

حيدث كّل هذا العادي يف ظّل نتائج اهلزمية املتمثلة يف 

بل هو قبول  .الكارثةهول رقم املخی�م الذي یعكس 

قع املر� الذي فرض علیهم بالقو�ة، باألمر الوا

واستمرار احلیاة يف ظّل هذا الواقع یعب�ر عنه 

                                                
 .116: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
 .117: نفسه، ص.  2
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الشاعر يف سخریة وهتّكم، فكیف یضیع كّل شيء ونبقى 

حنن؟ إنَّها ملفارقة كبرية ترجعنا إىل دائرة سطحیة 

 ولكن يف نيوانغالقه، فلوال ذلك لكنَّا باق الفكر

املواجهة بهة ج يف(مكان آخر ولیس يف حمّطة اإلذاعة 

مثَّ یعید الشاعر لیثبت لنا ، )أو يف قائمة الشهداء

غري املصد�قة ملا جرى أو اليت تأىب تصدیق ما (ولنفسه 

أنَّ حرب حزیران انتهت وكأنَّ شیًئا مل یكن ) جرى

 :یقول

 ..حرب� حزیران� انت�ه�ت�  

 ..كأن� شیئ�ا مل یك�ن�  

         مل ختتلف� أمام�نا الوجوه� والع�ی�ون�  

 تعبريیات ساخرة لعدم تغی�ر أي� شيء بعد النكسة

         ..واملفت�ُشون�.. حماكم� التفتیش عادت�  

 ما زالوا ی�َشخ�ص�ون�.. والد�نكشوتی�ون�  

            ..والناس� من ص�ع�وبة البكاِء  

 تعبريیات متأّلمة

  1..یضحكون�  

فت، فلم یتغی�ر شيء، ال وجوه احلكَّام اختل

تلك الوجوه زوال  يف فكأّننا بالشاعر یضمر رغبته

أم�ا املغلوبون على أمرهم فمن شد�ة . يف احلرب

                                                
 .118: ، صنفسه.  1
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للهزمية وفرض وذلك لعدم تقب�لهم  1البكاء یضحكون

اجلمیع مّتفقون وامهون على أن ميّثلوا األمر الواقع و

 :یقول وخانع أنَّ شیًئا مل یكن، فالكّل قانعب

 ..ن�وحنن� قاِنع�و  

 ..والِسلم� قانع�ون�.. باحلرب� قانع�ون�   

                 ..والب�ر�ِد قانعون�.. باحل�ر� قانع�ون�   

 توضیحیات فعل القناعة عندنا

 والن�س�ل قانعون�.. بالع�ق�م قانعون�   

 ..بكل� ما يف لو�ِحن�ا احملفوِظ يف السماء  

 

 ..قانعون�  

 :وكل� ما منلك� أن نقول�ه�  

  2"...إن�ا إىل اِهللا لراج�ع�ون�"  

هي أفعال توضیحیة لقناعتنا بكّل شيء ورضوخنا   

لألمر الواقع، حىت أنَّ هزميتنا اعتربناها من عند 

                                                
إذ ی�عّلل ضحك اإلنسان يف بعض هذه احلاالت العصبیة  بصرف نصیب ". 1

 أسهل طرق املقاومة، وهو تقّلص بعض العضالت من الطاقة العصبیة يف
الّلطیفة يف الوجه، وعند ذلك یكون تفریًغا للشحنة العصبیة، فهو 

ولعّل هذا هو السر� الذي یربط بني الضحك . بذلك تنفیس وتفریج
الذي قد  -أیض�ا–ولعلَّه السر� . والبكاء، ألنَّ يف كلیهما ختفیًفا
ىل البكاء، وباألمل واحلزن املباغت یؤد�ي بالسرور املفاجئ اهلاجم إ

عبد : ینظر " ( ! إىل الضحك، فینقلب الضحك بكاًء والبكاء ضحًكا
احلمید خطاب، الضحك بني الداللة السیكولوجیة والد�اللة 

دیوان  االستیطیقیة دراسة حتلیلیة يف ماهیة الضحك اهلزيل فّنی�ا،
 )20، 19: ص، 2006: املطبوعات اجلامعی�ة، اجلزائر، دط، ت
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 یِهل�إن�ا إ�"اهللا، فكّل شيء من عنده تعاىل و

 .، جتس�د قم�ة الر�وح االزامیة االستسالمیة1"ون�ع�اج�ر�

 

إىل احرتاق البالد  كما أنَّ هذه احلرب أد�ت  

بأكملها معادل املسرح يف هذا اجلزء، ومل ميت بعد 

 .حكَّامها املمثلني املتسب�بني يف حرقها

تعبريیات            إحرتق� امل�س�ر�ح� من أركاِنِه  

 الشاعر احملرتقة بنار النكسة

 2..امل�م�ثل�ون� -ب�ع�د�–ومل ی�م�ت�   

اد�ا ولكن مل ميت هبذا الفعل اإلجنازي أصبحت البالد رم

 .املمثلون، فلم تتغی�ر وجوه احلكَّام والناس

 :القو�ة اإلجنازیة والتوجیهیات. 2  

، الفعل "شعراء األرض احملتلَّة": قصیدةمتثل 

اإلجنازي للتوجیهیات، واليت یكون اجتاه املالءمة 

فیها من العامل إىل العقل، أي من العامل إىل 

بتوجیهاته یبتدئ الشاعر قصیدته الكلمة، 

directifs  إىل شعراء األرض احملتلَّة بوصفه هلم

وألوضاعهم، هؤالء الشعراء الذین محلوا على 

والشاعر یعب�ر عن . أكتافهم قضیة الوطن فرفعتهم

نفسه هنا أنَّه من الشعراء املهزومني الذین 

یتعلَّمون من شعراء األرض احملتلَّة، ویفرد نوع�ا من 
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رض احملتلَّة والشعراء املقارنة بني شعراء األ

املهزومني، وإخباریاهتم عنهم وهو یعترب نفسه واحد�ا 

إخباریات الشاعر يف هذا  ، ولذا ميكننا إمجال1منهم

 :املقطع يف اجلدول اآلتي

 
            

              
               

یا من     

شعراء األرض 
 احملتل�ة

الشعراء 
 املهزومون

 مأوراق دفاترك
بالد�مع مغم�سة، 

 وبالطني

حنن الغرباء عن 
 التاریخ

 نربات حناجركم
 2تشبه حشرجة

 3املشنوقني

وعن أحزان 
 احملزونني

 ألوان حمابركم 
تبدو كرقاب 

 املذبوحني

كیف احلرف یكون 
 4له شكل السّكني

                                                         

 نني حنُننتعلَّم منكم منذ س

یواصل الشاعر يف املقطع الثاني من هذه  

القصیدة تعبريیاته الواصفة بأمجل األوصاف لشعراء 

األرض احملتلَّة، هي إخباریات جتس�د تأّثر الشاعر 

بإجنازات شعراء األرض احملتلَّة، فكانوا مبثابة طري 
                                                

هل یوجد شاعر حتد�ث عن شعراء وامتدحهم، بل اعترب نفسه أدىن .  1
لبه مستوى منهم وهو معاصر هلم؟ هذا دلیل على تواضع الشاعر، وط

 .للتعّلم من شعراء یعتربهم قدوة له، وهم شعراء األرض احملتلَّة
ترد�د : حشرجُة: حشرج/ "ح ش ر ج/يف ماد�ة  ورد يف لسان العرب.  2

الغرغرة : احلْشرجُة: صوت النفس، وهو الغرغرة يف الص�در، اجلوهري
رد�د صوت النفس يف حلقه : وحشرج�. (...) عند املوت وترد�د النفس

، 03: ابن منظور، لسان العرب، مج." (غري أن خيرجه بلسانه من
 )186: ، ص)ح(
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یأتینا من لیل األسر، مبعىن كانوا مبثابة الطائر 

يف األسر من إخواننا الفلسطینیني املخرب بأحوال من 

فشعراء األرض احملتلَّة كانوا لسان حال شعبهم الذي 

وكانوا حزینني جد�ا ملا . یعاني من ویالت االحتالل

آلت إلیه وضعیة أرضهم احملتلَّة بل هم شجر الورد 

النابت يف أحشاء اجلمر، فهم الشيء اجلمیل املغروس 

ب علیها واستیطاا يف أرض متوّقدة كاجلمر بفعل احلر

 .من أعدائها

 

إىل  Expressifsویذهب الشاعر يف تعبريیاته   

أبعد ما یكون فیشب�ه شعراء األرض احملتلَّة باملطر 

الذي یسقط رغم الظلم ورغم القهر، فشعرهم باق� ال 

یتوّقف، وهم بأشعارهم یغسلون قلوبنا وخيّففون عنَّا 

غم من من شد�ة الظلم والقهر، بل وعلى الر�

التنكیل هبم وترحیلهم شأم يف ذلك شأن مجیع 

الفلسطینیني إال� أنَّهم مل یتوقَّفوا عن نظم الشعر 

 .وخدمة قضیتهم بسالح القلم

تأتي بعد هذه اإلخباریات الواصفة إخباریات   

تثبت تعّلم الشاعر والشعراء املهزومني، تعّلمهم 

 :الكثري من شعراء األرض احملتلَّة، یتعلَّمون

 حر�الب� ماق�أع� ن�ِم ق�ار�ن�ي الغ�غ�ی� یف�ك�    
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 1رالقب� یِهم�د�ى ق�ل�ر ع�ی�یِس یف�ك�    

فجمیع شعراء األرض احملتلَّة الثابتني الص�امدین يف 

أرضهم مشاریع شهادة، ولكنَّهم ال خيافون یواصلون 

نظم شعرهم حاملني نعوشهم على أیدیهم، یسريون على 

 .فنوا يف أي� حلظةأقدامهم معر�ضني ألن ید

هذا  Expressifsیعود الشاعر يف تعبريیات   

املقطع لیقارن بني شعراء األرض احملتلَّة والشعراء 

 .املهزومني حیث مات الشعراء لدیهم ومات الشعر

بتكراره لعنوان ویبتدئ الشاعر املقطع الثالث   

لیصف هؤالء الشعراء  "شعراء األرض احملتل�ة" القصیدة

املتأّثرة بشعراء األرض   expressifsتهيف تعبريیا

احملتلَّة، فهم الذین أناروا دربنا وأمسعوا أصواهتم 

للعامل وكتبوا أمساءهم بأحرف من ذهب يف سجّل شعراء 

فالتكرار هنا یوّفر  .القضیة شعراء األرض احملتلَّة

طاقة مضافة حتدث أثر�ا جلیال� يف املتلّقي "للملفوظ 

يف إقناعه أو محله على  وتساعد على حنو فع�ال

اإلذعان ذلك أنَّ التكرار یساعد أو�ال� على التبلیغ 

واإلفهام ویعني املتكّلم ثانی�ا على ترسیخ الر�أي أو 

الفكرة يف األذهان فإذا رد�د احملتج� لفكرة حجة ما 

أدركت مرامیها وبانت مقاصدها ورسخت يف ذهن 

تناغم�ا بی�ًنا املتلّقي وإن رد�د رابًطا حجاجی�ا أقام 

                                                
 .153: نزار قباني، األعمال السیاسیة الكاملة، ص.  1

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل األو�ل       
القو�ة اإلجنازیة لألفعال                     

 الكالمیة يف الشعر الس�یاسي لنزار قب�اني

 109

، وبتكرار الشاعر لـملفوظ 1"بني أجزاء اخلطاب

یقنعنا بأنَّ كّل ما یرتبط " شعراء األرض احملتلَّة"

هبؤالء الشعراء صحیح، فهم الذین أد�وا الواجب، 

 .وهم الذین بقوا شرفاء ومل یبیعوا قضیتهم

بعدها یتساءل كأنَّه حياورهم، فالشاعر حمتار يف   

األدب والشعر والفكر الذي خلَّفته ماذا خيربهم عن 

لنا النكسة، هي إذن استفهامیات الشاعر احلائرة 

وهذا معناه أنَّه عاجز وغريه من . ملخّلفات النكسة

الشعراء أن یأتوا بأدب وشعر وفكر يف ظّل هذه 

النكسة، يف حني أنَّ شعراء األرض احملتلَّة أبدعوا 

صامدین قصائد يف ظّل النكسة ومل ینهزموا وبقوا 

 .شاخمني على هامات شعر املقاومة

له وأحوال الكتاب والشعراء مثَّ خيربهم عن أحوا  

زالوا أسريي حزیران ومل ینجزوا ما املهزومني الذین 

مذ ذاك فعال� شعری�ا مقاوم�ا مثلما الذي أجنزه 

زلنا خائفني ، بل ما )شعراء األرض احملتلَّة( مؤهنظرا

 : من الوهم والس�راب یقول

 حنن� الك�ت�اب�.. مازلن�ا منُذ حزیران   

 ..نتمط�ى فوق� وسائِدن�ا   

 نلهو بالص�رِف وباإلعر�اب�  

                                                
سامیة الدریدي، احلجاج يف الشعر العربي القدمي من اجلاهلی�ة .  1
عامل الكتب احلدیث  القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه، إىل

-األردن، جدار للكتاب العاملي، عمان-للنشر والتوزیع، إربد
 .168: ص، 2007: األردن، دط، ت
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یطُأ اإلرهاب مجامج�ن�ا                         

 إخباریات الشاعر لشعراء األرض احملتلَّة عن أحواهلم

 ون�قب�ل� أقدام� اإلرهاب�  

 نركب� أحصنًة من خ�َشب�  

 ..باح�ا ون�قاِتل� أش  

  1..وس�ر�اب�   

 وبعدها جيس�د فعل الّنداء حرفی�ا بالفعل  

فعل (ر لنا ، بعدما كان یظه"ننادي"القواعدي 

، ینادي "یا"فقط من خالل أداة النداء  )النداء

الشاعر هنا رب� األرباب وخيربه عن ضعفهم وفقرهم 

وجبنهم، ويف مقابل ذلك یعب�ر عن صفات اهللا، وكأنَّه 

املهزومني، ضعفه وفقره  ءومعه مجیع الشعرایسّلم، 

 :وجبنه هللا الغال�ب، یقول

 :ون�ن�اِدي  

 یا رب� األرباب�  

  وأنت� املنتِصر� الغال�ب�.. حنن� الضعف�اُء   

نداءات الشاعر ونداءات مثله من عن إخباریات   

 الضعفاء

 وأنت� الرز�اق� الوه�اب�.. وحنن� الفقراُء   

 2وأنت� الغف�ار� التو�اب�.. حنن� اجلبناُء   
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وكأنَّه یرید أن یقول، امنحنا یا رب� األرباب   

الّنصر فأنت املنتِصر، وارُزقنا فأنت الرزَّاق واغفر 

لنا جبننا وخوفنا وختاذلنا اجتاه قضیة إخواننا 

فأنت الغفَّار التو�اب، فأنت رب�نا خلقتنا، وهذا 

عاء إذا مل منطق الضعفاء اخلاضعني املهزومني، فالد�

 .یتبعه الفعل ال رجاء منه

مثَّ یعود يف ندائه لشعراء األرض احملتلَّة، لیشكي   

 Expressifsهلم مهومه اليت تثقل كاهله يف تعبريیات 

 :هذا املقطع اليت یقول فیها الشاعر

 احملتل�ة  راء األرض�ع�ُش  

 اب�بي أعص�ِاما عاد� ألعص�  

تعبريیات            د انت�ه�كت� ق� ح�ر�مات� الق�دس�  

           الشاعر عن مهومه

 ..اب� األسل� ن�اح� الد�ین ِمل�وص�  

 1ن�ا كت�اب�؟؟س�سم�ي أنف�ون�  

جند الشاعر يف تعبريیاته هذه یعب�ر عن مهومه 

هلم فرط  إىل شعراء األرض احملتلَّة لیشكوبالّلجوء 

الكتَّاب قابعون يف أعصابه هلول ما جيري هلم، وهم 

ن مبصريهم، وهذه الص�فات ال یتَّسم هبا كنهم قانعوأما

الكتَّاب فهو يف آخر هذا املقطع یشّكك يف انتسابه 

 .وانتساب الشعراء املهزومني إىل فئة الكتَّاب
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نلمس فأم�ا يف آخر مقطع من هذه القصیدة   

اخنفاض�ا يف نرب القصیدة یعو�ضه الشاعر بتعریفنا 

یهم كّل القصیدة، هبؤالء الشعراء الذین تنبين عل

حیث ینادیهم بأمسائهم وحيی�یهم ویسّلم علیهم، فهم 

بالر�غم مم�ا عانوه من ویالت االستیطان والتهجري 

والّنفي إال� أنَّهم مل یفر�طوا يف أقالمهم وال يف شعرهم، 

مل تكن املعاناة حاجًزا أمام كتابتهم، فهم الذین 

، مبعىن 1"اام�األلغ� ِتام�ِلالك�ي ِف ج�ر�ف�ت� كیف�"علَّمونا 

هم علَّمونا الشعر املقاوم وخيربهم أنَّه مازال الشعر 

والشعراء بكم وبصمودكم أمام األعداء، وخيربنا يف 

األخري تأكیده أنَّ شعراء األرض مجیع�ا ال یقارنوا 

یشعراء األرض احملتلَّة الص�امدین وال شعرهم یقارن 

وهم  ،ةفأنتم شعراء الثورة واملقاوم ،بشعركم

شعراء الر�ضوخ واالستكانة، فنحن أمامكم لسنا سوى 

 :أقزام، یقول يف آخر هذا املقطع

 االم�س�..  حممود� الدرویَش  

 االم�س�.. وفیق� الزی�اد ت�  

 ا الم�س�.. ان وق�ى ط�دو�ا ف�ی�  

 ااألقالم� ى األضالع�ل�ا م�ن� تربون� ع�ی�  

 ..ك�م� ن�عل�م� ِمت�ن�  

 اام�األلغ� اِتم�ِلي الك�ر� ِفت�فج� ف�ی�ك�  

 امل�حتل�ه� ُشع�ر�اَء األرض�  
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 یُش الك�ِلم�ه�او�ر�ال� د�ا ز�م�  

 ام�ا رق�، ی�ك�شُّون� ح�م�يف الشَّ  

 ..ا ام�جيرت�ون� األحل�.. ر� األخض� اي�حيس�ون� الَش  

 كم� ِداِئص�ق� ام�ون� أم�ف�ِقا، ی�ین�اَء لد�ر�ع�و أن� الُشل�  

  1..ا ام�أقز�.. قزام�ا لب�د�و�ا أ  

نَّ وسیط نزار قب�اني وميكننا القول يف األخري إ

للقضیة هم شعراء القضی�ة شعراء األرض احملتّلة 

 .الذین یعتربهم قدوة ومثال ال بد� أن ی�حتذى به

جبمیع " شعراء األرض احملتلَّة"ونقوم بتمثیل قصیدة 

 :أفعاهلا اإلجنازیة يف املخطَّط اآلتي
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 :القو�ة اإلجنازیة والتعبريیات .3

للتعبريیات يف هذا الفصل  ةتتمثَّل القو�ة اإلجنازی

، اليت یكون 1"هوامش على دفرت النكسة"يف قصیدة 

اجتاه املطابقة فیها فارًغا، إال� أنَّ نسبة 

اإلخباریات يف هذه  التعبريیات هي مساویة لنسبة

 .لكلیهما )7( مر�اتبع سالقصیدة ب

یوان، یقول لنا بطریقة إنَّ ترتیب القصائد يف الد�

" احلب� والبرتول"نَّ ذالك األمري النفطي� يف أو بأخرى إ

هوامش على دفرت "هو سبب من أسباب النكسة يف 

 .، موضوع التحلیل2"النكسة

مثرة شدیدة املرارة "لقد كانت نكسة حزیران   

ّزته من أعماقه، لكّنه أصابت نزار يف مقتل، وه

                                                
. الّلبنانیة) اآلداب(ُنشرت القصیدة أو�ل ما نشرت يف جملَّة . " 1

سوف " سهیل إدریس"ولن یكن نزار نفسه متأّكد�ا أنَّ صدیقه 
إنَّ هذه القصیدة : ینشرها، لكنه نشرها رغم حتذیر نزار له قائال�

ن نوع العبوات الناسفة اليت قد حترق جمّلتك أو تعرضها لإلغالق أو م
وكان ال یرید ـن یور�ط صدیقه أو یكون سبب�ا يف تدمري . املصادرة

نوال مصطفى، ". (وفعال� صدقت توقعات نزار، وصودرت الَّة. الَّة
: ، ت01: وقصائد ممنوعة، مركز الر�ایة للنشر واإلعالم، ط.. نزار 
 ).16: ، ص1998

عندما ذلك و هي رسالة نزار إىل عبد الناصر" اهلوامش"قصیدة ". 2
منعت القصیدة وصودرت يف مصر أرسل نزار رسالة خّطیة إىل عبد 
الناصر استجاب هلا عبد الناصر وأصدر قرارات فوریة مبنع كّل 

أمحد تاج الد�ین، ( ."اإلجراءات التعس�فیة ضد� القصیدة والشاعر
 ).32: والشعر السیاسي، صنزار قباني 
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رفضها بقو�ة وحبسم، ولكنَّه صم�م على أن یربز األسباب 

، حیث 1"اليت أد�ت إىل تلك النكسة حىت نتجنَّبها

وأاها باألمل يف النصر من  ،باهلزمية قصیدته دأابت

خالل جیل جدید غري اجلیل املهزوم املكسور الذي فقد 

 وظَّفاعر كما أن الش ،كّل مقو�مات الصالحیة

أنعي "یلقي اخلرب مباشرة اإلخباریات يف قصیدته، ل

التأثري مثل الص�دمة الكهربائیة لیكون  قعفی" لكم

 .2یأتي بالغرض املطلوب منهو شدید�ا ومباشر�ا

 
ما ميكن مالحظته يف املقطع األو�ل من قصیدة و  

الفعل هذا هو سیطرة  "هوامش على دفرت النكسة"

 تندرج هاما جيعل لذي، اللنعي Verbeالقواعدي 

باب ( بلغة أوستني  behabitives  ضمن الس�لوكیات

لفعل كالمي  assertives، وهي إخباریات )التعازي

رب فنزار قب�اني هنا ینعي وخي. أمشل بلغة سريل

 :كّل من أصدقاءه بوفاة

 الّلغة القدمية   

                      والكتب القدمية   

 الوفاةإخباریات ب     

 وكالمنا املثقوب كاألحذیة القدمية   

                                                
حممد رضوان، أسرار القصائد املمنوعة لشاعر احلب� واحلر�یة .  1

نزار قباني، قصائد خلف األسوار، دار الكتاب العربي، دمشق، 
 .30: ، ص2004: ، ت01: القاهرة، مصر، ط -سوریة

: أمحد تاج الد�ین، نزار قباني والشعر الس�یاسي، ص: ینظر.  2
41. 
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 ومفردات العهر واهلجاء والشتیمة   

القصیدة وسیاقها، حیث  focusإىل أن یصل إىل بؤرة 

یكون نعیه مضاعًفا لینعي ایة الفكر الذي قاد 

إىل اهلزمية وهي الفعل الكالمي الشامل هلذه 

 :القصیدة، حني یقول

تواتر امللفوظ مر�تني دلیل       .. م�ك�ي ل�ِعن�َأ  

 على صعوبة خمرجها وأمل النطق بالنعي 

بل عودة ورجوع الذي یلي،       ..م�ك�ي ل�ِعأن�  

 .إىل سیاق ما حدث

 1مي�هز�اد� إىل اهل�ي ق�َة الِفك�ر� الِذای�ه�ِن  

 

وما یالحظ على ضمري الشاعر يف هذا املقطع فإنَّه     

صوصیته الفردیة مزدوج، فهو فرد ال یعب�ر عن خ"

یقف موقف الناعي يف حلظة الفجیعة، وهو موقف 

وفاة "مأثور يف وظائف الشعر العربي، لكنه یعلن 

له،  ، وهي بطبیعة احلال لیست ملًكا"الل�غة القدمية

وهو  "كالمنا"بل هو یربأ منها وهو یسندها للجمع 

ميارس أو�ل فعل صریح يف نقد الذات وصناعة الوعي 

علن انتهاء لون من الفكر بانقضاء اجلدید حني ی

هذه الّلغة املهرتئة لكّنه یقوم بتمثیلها وهو یدعو 

                                                
 .71: باني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، صنزار ق.  1
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ائم تصو�ر على أنَّها فاهلز... للقضاء علیها

 . 1"انتصارات

الرتكیز على الفكر هنا حىت على مستوى     

عالمات اإلعراب حىت ال ی�خطأ يف قراءته، هلو دلیل على 

وأصل كّل هزمية،  أنَّ الفكر هو أصل كّل انتصار

وكأنَّنا . فكیفما یكون الفكر تكون مبوجبه األشیاء

 سواء كانوا( بالشاعر هنا یعّزي نفسه وأصدقاءه

يف هذا املصاب ) لقصیدتهني أو مستمعني متلّق قر�اء

 .اجللل

 

وتعود صعوبة التلّفظ ونطق ما جرى إىل كلمة   

 ،املقطع الثاني Expressifsتعبريی�ات يف " 2امللوحة"

، 3فطعم كّل شيء تغی�ر بعد اهلزمية وأصبح ماًحلا

 :یقول

 
                                                

صالح فضل، نربات اخلطاب الشعري، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، .  1
 .14: ، ص1998: القاهرة، مصر، دط، ت

 مثال�؟ارة ملاذا اختار الشاعر امللوحة ومل خيرت املر.  2
" إحباط "ي قصیدته ة متواترة كثري�ا عند الشاعر، ففجند امللوح 

 :على سبیل املثال ال احلصر یقول فیها
  .. ت�د�ر�َأ 
  ة یل�ِماجل� اِتم�ِلر الك�ی�ِفس� ون�ك�َأ ن�َأ
  .. ح�ب�ي الق�ِنب�ل�غ�ف�
  اء حر�الص� ري�شج�ت� ت�د�ر�َأو�
 ...حمل�ي اِلِنل�أك�ف�

یطیب به ما : امللح" /م ل ح/ورد يف لسان العرب يف ماد�ة . 3
وقد م�َلح� القدر . والتأنیث فیه أكثرالّطعام، یؤّنث ویذكَّر، 

وملَّحها . جعل فیها ملح�ا بقدر�: ميلجها وميلحها ملح�ا وأملحها
ابن منظور، . ..." (سدها والتملیح مثلهفأكثر ملحها فأ: متلیح�ا

 )168: ، ص"م"، 13: لسان العرب، مج
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 د�اِئص�ا الق�ن�ِميف ف�اِلح�ٌةِ م�    

               ر� الِنس�اْءاِئف�اِلح�ٌة ض�م�    

 تعبريیات عن ملوحة األشیاء

 امل�ق�اِعد�ار�، و�األست�یل�، و�الل�و�    

 1..اْءاِلح�ٌة أم�ام�ن�ا األشی�م�    

حني یعب�ر فهذا املقطع،  اتتعبريیهنا جند   

ذلك و ،الشاعر عن إحساسه مبلوحة األشیاء من حوله

، هكذا قبل اهلزميةلم تكن األشیاء ف، بسبب اهلزمية

بل كان ملحها بشكل طبیعي، أم�ا بعد اهلزمية فقد 

ازدادت شد�ة امللوحة حىت أصبحت ال تطاق، من هنا 

نتبی�ن أنَّ الشاعر قد أحسن اختیار الّلفظة 

املناسبة، فجاءت امللوحة يف هذا الس�یاق أبلغ 

تصبح فمثال�، فلو اختار املرارة  2تعبري�ا عن املرارة

لوة، حبكم أنَّ املر� نقیضه األشیاء بذلك قبل ذلك ح

، لكنَّة اختار امللوحة، اليت ال نقیض هلا، مبعىن احللو

ولكنَّه  اقبل مل یكن شیًئا حلو� من اأنَّ ما كان سائد�

هبذه الشد�ة بل كانت ملوحته عادیة أو  اماًحل مل یكن

بدرجة مقبولة، وعلیه ميكننا التمثیل لشد�ة 

                                                
 .72: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
(...) واملر� نقیض احللو / "م ر ر/العرب يف ماد�ة ورد يف لسان .  2

شجرة أو بقلة، ومجعها م�ر� : والُكر�ة. وشيء م�ر� واجلمع أمرار
وعیش . (...) دواء كالص�رب ّمسي به ملرارته: املر�(...) وأمرار�، 

ابن منظور، لسان العرب، . ..." (مر�، على املثل، كما قالوا حلو
 ).731-730: املصدر نفسه، ص
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امللوحة تلك ما قبل اهلزمية وما بعدها بسّلم شد�ة 

 :امللوحة اآلتي

 

 ماحلٌة أمامنا األشیاء -

والل�یل             1967هزمية  بعد             

 واألستار، واملقاعد

 اءماحلة ضفائر الن�س -

 ماحلٌة يف فمنا القصائد -

 عادی�ٌة أمامنا األشیاء -

والّلیل            1967هزمية قبل               

 واألستار، واملقاعد

 عادی�ٌة ضفائر الّنساء -

 عادی�ٌة يف فمنا القصائد -

مل یبق بعد "ویقول نزار عن هذا التحو�ل 

حزیران للشاعر سوى حصان واحد ميتطیه هو الغضب 

یبدأ حدود هذا الغضب وأین ینتهي  ولكن أین.. 

صعب علي� كثري�ا أن أرسم حدود غضيب فطاملا أنَّ هناك 

سنتمیًرتا واحد�ا من أرضي حتتّله إسرائیل وتذّله 

 .1"وتقیم علیه مستعمراهتا فإنَّ غضيب حبر ال ساحل له

 

أم�ا املقطع الثالث فمرتبط بالثاني، فمصاب   

الشاعر، وجعلت  اهلزمية جعل القصائد ماحلة يف فم
                                                

 .21: أمحد تاج الد�ین، نزار قباني والشعر الس�یاسي، ص.  1
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من شاعر یكتب شعر احلب� واحلنني  فتحو�لوطنه حزین 

تعبريیات هذا املقطع وإىل شاعر یكتب بالسّكني، 

تتخّللها توضیحیات للمقطع الس�ابق، اليت توض�ح 

ملوحة القصائد وضفائر الّنساء، فالشاعر مل یعد 

یكتب الشعر كما كان ومل یعد للغزل طعم بعد 

 .اهلزمية

 

سؤال یراوده، الشاعر عن جيیب املقطع املوايل، ويف 

 فیقول؟ ما حجم ما حدث: ویراود القارئ من خالله

 :يف إخباریات هول الكارثة

 ألن� ما ن�ِحس�ه�  

إخباریات هول   ..أكب�ر� من أوراِقن�ا  

 الكارثة

 1البد� أن ن�خ�ج�ل� من أشعارن�ا  

زن على إثر فهنا یعب�ر عن إحساسه العمیق باحل

لم یلّقبه وترك فیه باب التأویل مفتوح�ا ف، زميةاهل

، ا الشيء ار�د الذي مل حيد�دههذ ،باإلحساس اومرتبًط

الذي ال ميكن تقدیره بالنظر  هوترك لنا تقدیر حجم

بل اكتفى بوصفه بأّنه أكرب من  املصاب،إىل هول 

أوراقنا، والنتیجة احلتمیة لذلك هي اخلجل من 

أصغر من هذا اق ى أوراألشعار اليت تكتب عل

اخلجل من تلك األشعار اليت ال تستطیع أن اإلحساس، 
                                                

 .74: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
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تقارب حّتى ذاك اإلحساس، فكّل شيء ماحل، فأي� قلم 

 یكتب ذلك اإلحساس وأي� ورقة تستوعبه؟

يف الغالب واإلخباریات هو الفعل اإلجنازي   

املقطع اخلامس، فالشاعر خيربنا حبالة األشیاء، 

م والس�خریة ها بأسلوب التهّكربطفوحقیقة ما حدث 

الّشدید  باحلزن العمیق اإلحساسثقل عّله حيّفف من 

على قلبه، وميكننا أن نطلق علیها تسمیة 

 ،assertifs ironique  "اإلخباریات التهّكمیة"

 وهذا التهّكم راجع باألساس إىل اإلحساس باهلزمية

، فمن غري تعبري عنهالكلمات عن الالذي تعجز 

باألفعال  اهادخلنألنَّنا  ،أن خنسر احلرباملستغرب 

مواهب اخلطابه، العنرتیات : الّلفظیة املتمثلة يف

، دون بابةوالر�اليت ما قتلت ذبابه، منطق الطبلة 

األفعال اإلجنازیة فهذا املنطق الكالمي غري الفعلي 

 .اهلزميةإىل  بنا اإلجنازي هو الذي أد�ىغري و

بسخریته من یواصل الشاعر يف إخباریاته و  

ومن الذین انساقوا وراء منطق الر�بابه  ،نفسه

 .الدبابةوختّلوا عن منطق 

ة اليت سخرت يف سخریته وهتّكمه من اهلزميوهذه املر�ة 

رى اليت سخرت من الذین سخروا حمن اجلمیع، أو باأل

من اجلماهري والشعوب العربیة باملنطق الكالمي ال 

 :يف قولهیتجس�د ما اإلجنازي وهذا -الفعلي

 الِسر� يف مأساِتن�ا  
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                صراخ�ن�ا أضخ�م� من أصواِتن�ا  

 ازی�ةات عن األفعال الّلفظی�ة دون اإلجنتعبريی�

 ..وس�یف�ن�ا  

  1..أطو�ل� من ق�ام�اِتن�ا  

فنزار قباني، یرى أنَّ الشعوب العربی�ة تعیش يف 

جيب  التاریخ حمّنطة، وأنَّ التاریخ عبء على أكتافها

أن یزول، أم�ا رأیه يف هذه الشعوب أنَّها طی�بة، 

وأكثر ما ختدع . بسیطة، ساذجة، ویسهل خداعها

بالكلمات املعسولة وباستخدام الد�ین كوسیلة 

بدال� من أن یكون وسیلة السرتداد كرامتها  لتخذیرها

مفادها أنَّه الشاعر خالصة  یستنتجبعدها . 2وعزَّهتا

ألشیاء لنا حنن بالذات دون ملاذا حتدث لنا هذا ا

 :ألّن سوانا من بين البشر؟

 خ�ال�ص�ُة القضی�ه�  

 ت�وج�ز� ِفي عبار�ه�  

 لقد لب�س�ن�ا ِقْشر�ة� احل�ضار�ه�  

 3...والروح� جاهلی�ه�  

التهّكمیة املتعّلقة دائم�ا تعربیاته یواصل الشاعر و

 :، یقول1967باملنهزمني يف حزیران 

                                                
 .76: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
باسم عبدو، التاریخ والس�یاسة يف شعر نزار قباني، : ینظر.  2

www.sama3y.net  
 .77:  عمال الس�یاسیة الكاملة، صنزار قباني، األ.  3
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تعبريی�ات                 بالناي واِملزمار�  

 عن أفعالنا الّلفظی�ة دون اإلجنازی�ة

 1…ال حيدُث انتصار�  

يف احلرب  قرار االنسحابیعلن تكلفة ارجتالنا بف

 وذلك من خالل إعالنیاته عن مخسني ألف خیمة جدیدة

 . االرجتالذلك تكلفة  كانت

 : الشاعر للمنهزمني أن وامرأ مثَّ تأتي

 الس�م�اْءوا ن�لع�ت�ا ل�  

تعبريیات                  م�ك�نل�ت� ع�ا َختإَذ   

 ساخرة من املنهزمني

 وا الظ�ر�وف�ن�لع�ا ت�ل�  

 فاُهللا ی�ؤت�ي الن�ص�ر� من یشاْء  

املرب�رات هلزميتكم، فاألسالیب  بحثوا عنمبعىن آخر ال ت

ف على البدائیة يف تقریر مصائر الشعوب والتخّل

للحرب اليت  العسكریة تالقیادامستوى األسلحة و

، وذلك يف أصدرت قرار االنسحاب املفاجئ دون أي� مرب�ر

 :هتّكمه منهم حني یقول

 ..د�ا لد�یك�م�اولیس� حد�  

  2..ی�ص�ن�ع� الس�ی�وف�  

فهؤالء املنهزمني قد لعنوا الس�ماء من جر�اء 

 Expressifs هزميتهم، ویواصل الشاعر تعبريیاته

                                                
 .78: نفسه، ص.  1
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باء اهلزمية يف الص�باح، حیث یوجعه أن یستمع ألن

من الذین مل فهو یتهّكم ویسخر وميثل هلا بالنباح، 

جيه�زوا أنفسهم للحرب إال� بالطبلة واملزمار واآلن 

لك العنرتیات یلقون إلینا الكالم االزامي�، فأین ت

 :یقول وأین كّل ذلك الوهم

 ی�وجعين أن أمسع األنباء يف الص�باح  

         ..ب�وجعين   

 تعربیات خاص�ة بالشاعر

  1...أن أمسع الن�باح  

 مير� الشاعر إىل أفعال اإلیضاحومن التعبريیات 

Expositifs  الذي یتخّللها نوع من اإلثبات

 :والتأكید أنَّ

 ان�ن ح�د�وِدهود� ِما د�خ�ل� الی�م�  

                           ..وإن�ما  

 هلزميةإیضاحیات أسباب ا

  2..ن ع�ی�وب�ن�االن�م�ل� ِمسر�ب�وا ك�ت�  

دلیل كبري على حالة التقاعس اليت كان إنَّ هذا   

العیوب هي عیب من املنهزمون و) العرب(علیها 

إىل أرضنا الكثرية اليت تسر�ب من خالهلا الیهود 

احتالل انتشارهم يف  سرعةل 3شب�ههم بالنمل الذینو

                                                
 .81: نفسه، ص.  1
 .82: نفسه، ص.  2
حشرة تعیش يف مجاعات منظمة، ولذلك : النملة: "رمزی�ة النمل.  3
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: هان عیوبنا، منم هایلع مواستیالئهأرضنا 

 . االرجتال الذي أشار إلیه سابًقا

یؤر�خ الشاعر هلذه العیوب من خالل إخباریاته ف  

assertifs  وذلك منذ مخسة ) حنن العرب(عن أحوالنا

وهذا  ،فیصف حالنا كیف كانت يف الس�رداب. آالف سنة

تعبري وإسقاط عن حالتنا الیوم، فلم ) كنایة(

حلضارة وبقیت الر�وح نتطو�ر فقد لبسنا قشرة ا

   : جاهلی�ة، یقول

 ..س�ن�ه� ُة آالِفمس�خ�      

إخباریات           حن� يف الِسرد�اب�ن�و�    

 تصف كیف كنَّا نعیش يف عزلة وملد�ة طویلة

 ُذق�ون�ن�ا ط�ویلٌة    

 1..رافئ� الُذباب�ع�یون�ن�ا م�    

.بنا كأنَّنا لسنا أحیاء ب�صنعیش يف عزلة والكّل یرت

   

فعل يف هنا إىل مناداة أصدقائه، مثلما  یعودف

ه أن خيرجوا ءالشاعر أصدقا ّثحي ، حیثاملقطع األو�ل

ر�وح من عزلتهم، وذلك بأن یغسلوا أفكارهم من ال

یرّكز نزار قباني و. أن یكتبوا كتابواجلاهلیة، 

                                                                                                                                                            
فهو یلتهم أعداد� كبرية من احلشرات، ویساعد . الطبیعة توازن

ویرمز النمل إىل ." بذلك على احلد� من أعدادها املتزایدة
املوسوعة العربیة العاملیة، : ینظر( .املثابرة، وسرعة االنتشار

 : ص
 .83: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
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على العلم واملعرفة اليت ستخرجنا ال حمالة من 

 .الر�وح اجلاهلی�ة

دائم�ا مع طلبیاته اليت ویواصل الشاعر   

تتخّللها توجیهاته إىل أصدقائه أن یعر�فوا 

العزلة (وأن خيرجوا خارج ذلك الس�رداب  ،بأنفسهم

 :فیقول) عن العامل

 ..أن تزرع�وا احل�ر�وف�  

 ..والر�م�ان�  

 ..واألع�ن�اب�  

       أن ت�بِحر�وا إىل بالد الثلج والض�ب�اب�  

 هتوجیهیات الشاعر إىل أصدقائ

 فالناس� جيهلون�ك�م�  

 يف خارج الِسر�د�اب�  

 الناس� حيس�ب�ون�ك�م   

  1...نوع�ا من الِذئاب�  

هذا املقطع یعب�ر  assertifs يف تعبريیات  

ا یدور مبإحساس اآلخرین  بعدمعن إحساسه الشاعر 

والشطرنج  الزَّار حوهلم، فتجد أی�امهم ضائعة بني

تشكیكي حبقیقتنا يف استفهام مثَّ یتساءل . والنعاس

ك�نت�م� خ�ري� أم�ة ": مستلهم�ا ذلك من خالل قوله تعاىل

                                                
 .85: ، صنفسه.  1
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ُأخر�ج�ت� للن�اس� ت�ام�ر�ون� ب�امل�عر�وِف و�ت�نه�ون� ع�ن� امل�ن�ك�ر� 

 : يف آخر املقطع1"و�ت�وِمن�ون� باِهللا

  2؟؟)ر�ج�ت� للن�اس�خحنن� خ�ی�ر� أم�ٍة قد ُأ(ه�ل�   

بأنَّه  لشاعرا expositifs تظهر توضیحیات  

أن نكون خري أم�ة قد أخرجت للناس لو بإمكاننا 

 ،هلبو نفطنا الد�افق يف الص�حاري خنجر�ا من نار حتو�ل

كما ) املی�تة(من أنفسنا  ،ولكن یأتي العارض منَّا

وصفها سابًقا، مثَّ یعود لنعیه يف شكل ندب خجل 

 3األشراف من قریش وخجل األحرار من قبیليت أوس

فقد أصبح الدم� یراق ألجل اجلواري ولیس  4ونزار

كأنَّه یرید أن . ألجل القبیلة أو يف سبیل الوطن

                                                
 .110: اآلیة آل عمران،: سورة.  1
 .86: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة ، ص.  2
قبیلة من الیمن :  أوس/ "أ و س/ورد يف لسان العرب يف ماد�ة .  3

واألوس من أنصار النيب صّلى اهللا علیه وسّلم، كان یقال (...) 
ألبیهم األوس، فكأنَّك إذا قلت األوس وأنت تعين تلك القبیلة إنَّما 

: وجدت سلیمان بن أسلم األنصاري، قال: قال. (...) ألوسی�نيترید ا
ختلَّف عن اإلسالم أوس اهللا فجاءت اخلزرج إىل رسول اهللا صلى اهللا علیه 

یا رسول اللهائذن لنا يف أصحابنا هؤالء الذین : وسّلم، فقالوا
إنَّ اخلزرج ترید أن تأثر : ختلَّفوا عن اإلسالم، فقالت األوس ألوس اهللا

یوم ب�عاث، وقد استأذنوا فیكم رسول اهللا، فأسلموا، وهم  منكم
، 01: ابن منظور، لسان العرب، مج. ..." (أم�ی�ة وَخْطم�ٌة ووائل

 )263، 262: ، ص)ب-أ(
: ونزار: (...) نزار/ "ن ز ر: /ورد يف لسان العرب يف ماد�ة.  4

اب إىل االنتس: والّتنّزر�. أبو قبیلة، وهو ِنزار� بن م�عد� بن عدنان
تنزَّر الر�جل إذا تشب�ه بالّنزاری�ة أو أدخل : ویقال. نزار بن معد
س�م�ي نزار� نزار�ا ألنَّ أباه ملَّا و�لد : ويف الر�وض األنف. نفسه فیهم

له نظر إىل ُنور النبو�ة بني عینیه، وهو النُّور الذي كان ی�نقل يف 
ا شدید�ا وحنر وأطعم األصالب إىل حممد صلى اهللا علیه وسلَّم ففرح فرح�

." إنَّ هذا كّله لَنَزر� يف حق� هذا املولود، فسم�ي نزار لذلك: وقال
 ).105: ، ص)ن(، 14: ابن منظور، لسان العرب، مج(
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یقول لنا أنَّ ما حنن فیه اآلن ما هو إال� امتداد ملا 

 .كان حيدث يف اجلاهلیة

ومن سیاق الص�حراء واجلاهلی�ة، یرجع الشاعر إىل 

العرب الیوم وملاذا ) اهلزمية(سیاق احلال، حالة 

ة االجنازیة للفعل ا�زموا؟ ففي هذا املقطع جند القو

 :الكالمي هي الس�لوكیات حني یقول

 نرك�ض� يف الشوار�ع�  
 حنِمل� حتت� إب�ِطن�ا اِحلب�اال� بال� تبص�ر�  
 ن�ح�ط�م� الزج�اج� واألق�ف�اال�  
 ن�مد�ح� كالضفادع�  
                                1ن�ْشت�م� كالضفادع�  

 یاتنا توضح أسباب اهلزميةسلوك
 ن�جعل� من أقزاِمن�ا أبطاال  
                       ن�جع�ل� من أشراِفن�ا أنَذاال�  
 نرت�ج�ل� البط�ول�َة ارِتج�اال�  
 نقع�د� يف اجلوامع�  
                             تنابال�، ك�س�اىل  

 سلوكیاتنا توضح أسباب اهلزمية
 و نؤل�ف� األم�َثاال�نثَشط�ر� األبیات�، أ  
 ونشحُذ النصر� على عدو�ن�ا  
 .2..من عنِدِه ت�ع�ال�ى  

 
 فسلوكیات املنهزمني تقول بفعل كّل شيء إال� الشيء

الذي یؤدْ�ي إىل الّنصر فنشحذه من عدو�نا، الفعلي� 

ونطلبه . وهذا أمر مستحیل فالعدو� ال مينحك النصر

                                                
 .88: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
 .89: ، صنزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة.  2
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لك أي� شيء، من اهللا تعاىل دون أن نفعل يف سبیل ذ

 .واهللا ال ینصر املستكینني اخلائبني

 

مثَّ یعود الشاعر لیفص�ل يف أصل املشكلة،   

املعادل للس�لطة (بإخباریاته عن الس�لطان 

، وممارساته اليت أد�ت بدورها إىل اهلزمية، )والتسّلط

 :فیقول

                     لو أح�د� مينحين األم�ان�  

 طلبی�ات خائفة

 نت� أستطیع� أن أقابل� الس�لط�ان�لو ك  

ن قم�ة اخلوف اليت یعاني منها االس�طر جيس�د هذان

اول الشاعر أن یتقم�ص دوره الشعب املقموع، الذي حي

، فهو یواجه كان العكسيف إخباریاته ه ولكنَّ

 : الس�لطان دومنا خوف منه

 ی�ا سی�دي الس�لطان�  

 ئيِكالب�ك� املفرتس�ات� مز�قت� ردا  

 ..وم�خب�ر�وك� دائم�ا ورائي  

                         ..ع�ی�ون�ه�م ورائي  

 إخباریات حتد�ي الس�لطان  

 ..أن�ف�ه�م� و�ر�ائي  

 ..أقد�ام�ه�م� ورائي  

 ..یستجوبون� زوجيت  
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 1..ویكت�ب�ون� عنده�م� أمساء أصدقائي  

اإلخباریات أن یرو�ح من خالل هذه یرید الشاعر   

خریة وهتّكم من النظام القمعي، عن نفسه يف س

التخویفي� التسّلطي، هذا النظام الذي ميارس سلطته 

على بين جلدته بالقمع والتخویف والس�جن والتعذیب 

والرتهیب، وینسى أو یتناسى العدو� اخلارجي املرتب�ص 

نَّ مبثل هذا إكّل حني، وكأنَّه یرید أن یقول  به يف

قد  النظام ا، ألنَّالس�لطان نكون لقمة سائغة لعدو�ن

نسي العدو� اخلارجي واحلقیقي أو استبدله بنا 

وملن یتكّلم أو یقرتب من . واعتربنا أعداءه بالد�اخل

 : حضرة الس�لطان یواصل الشاعر يف إخباریاته فیقول

 یا حضرة� الس�لط�ان�  

 ..ألن�ين اقت�ربت� من أسو�ار�ك� الصم�اْء  

      عن ح�ز�ني وعن بالئي ألن�ِني ح�اولت� أن أكشف�  

 تعبريی�ات حماولة االقرتاب من حضرة الس�لطان

 ..ض�ر�بت� باِحلَذاِء  

 2..ي ج�ن�د�ك� أن آك�ل� من ِحَذائيِنأرغ�م�  

   

حالة كّل من تعبريی�ات حزینة تظهر لنا هي   

تسو�ل له نفسه الكالم أو االقرتاب من حضرة 

بالر�عیة  زاءهوهي تصویر بشع لقم�ة االست، الس�لطان

                                                
 .91، 90: نفسه، ص.  1
 .91: صنزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة،  . 2
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 ذيوالظلم التسّلط وحبیاهتم وكرامتهم، وقم�ة ال

الض�رب حد�  ميارسه الس�لطان على رعی�ته، لتصل إىل

، حىت اإلرغام على األكل من احلذاءباحلذاء، بل 

واحلذاء یرمز إىل كّل ما هو دوني� یستحق� أن یداس 

كّل من تسو�ل له نفسه  علیه، هكذا یعترب الس�لطان

 .حضرة الس�لطان الكالم يف

بعدها یواجه الشاعر الس�لطان، وذلك بتقدميه 

يف احلرب،  هزميتهمعن أسباب  Expositifs لتوضیحات

تتضم�ن االهتام حلضرة الس�لطان، فسیاسته  يوه

اليت أوصلنا إىل اهلزمية مر�تني هي القمعی�ة تلك 

 :فیقول

 ان�لط�ي الس�ی�ِدا س�ی�.. ی�دي ا س�ی�  

 ب� مر�تني�ر�ت� احل�ر�ِسخ� د�ق�ل�  

 ِلس�ان� ه�ل� یس�ا ل�ن�ب�ع�ف� َشص�ن� ِنأل�  

                س�ان�؟ِل ه�ل� یس�ي ل�ب الِذع�یم�ُة الشَّم�ا ِق  

 توضیحی�ات ألسباب اهلزمية

 اجل�ر�َذان�و� الن�م�ل�ر� ك�ح�اص�ا م�عبن�صف� َشأن� ِنِل  

  1..ان�ر�داجل� ل�اِخي د�ِف  

فعال التوضیحیة تدخل يف إطار معرفة فهذه األ  

أسباب اهلزميتني واليت كانت واحدة اليت تتمحور 

 .القمع واحلصار: أساس�ا يف فعلي
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مثَّ یعود الشاعر جمد�د�ا لیطلب األمان من خالل   

إىل الس�لطان اليت تتضم�ن  Expressifsتعبريیاته 

ه توضیحه ألسباب اهلزمية، ودائم�ا یذّكر الس�لطان بأنَّ

قد خسر احلرب مر�تني، واليت أعطاها الشاعر بعد�ا 

آخر يف هذا املقطع وهو انفصال السلطان عن قضیة 

اإلنسان والذي یعين بقاءه حبیس قصره وال یستمع 

هلموم رعی�ته وانشغاالهتم، ببساطه انفصاله عم�ا جيري 

ولكن، ال وجود لقم�ة من دون قاعدة،  .يف القاعدة

وتنهار فیه تلك القم�ة وتتأس�س  وعلیه سیأتي یوم

بناًء على تلك القاعدة قم�ة جدیدة، وهذا ما 

 .یأمله الشاعر

   

ویواصل الشاعر توضیحیاته يف هذا املقطع   

لیعطیها بعد�ا قومی�ا فتأتي لواله التحس�ریة على 

وهي الوحدة بني سوریا (الوحدة اليت دفنت يف الرتاب 

بها باجلسم الطري� ومتزیقها باحلرب وقد لّق) ومصر

ألنَّها فتی�ة ومل تدم طویال�، فلو حافظنا على تلك 

الوحدة داخل العیون واألهداب ملا استباحت حلمنا 

الكالب، یقول نزار، وهذا سبب آخر من أسباب 

 :یقول. اهلزمية

 

 ي الت�راب�ة� ِفحد�الو� ن�دف�م ن�و أن�نا ل�ل�  
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         اب�اِحلر�ب�ي� ر�ا الط�م�ه�س�مز�ق� ج�م ن�و ل�ل�  

 توضیحی�ات ألسباب اهلزمية

 اب�األهد�و� ون�ی�الع� ل�اِخي د�و ب�ق�ی�ت� ِفل�  

 1..ب�ا الِكال�حلم�ن� ت�اح�ب�ا است�مل�  

 

إىل جیل آخر یضع له یتوج�ه الشاعر بعدها   

حىت ال ینهزم . مواصفات غري مواصفات جیله املهزوم

جس�د توی. هن سبقیل اجلدید ویكر�ر ما فعله مهذا اجل

الص�ارخة  Expressifs ذلك من خالل تعبريیاته

یتساءل يف قرارة نفسه اآلملة، كأنَّنا به و املتأّلمة

ه اتهب ماذا نرید؟ وماذا ینقصنا؟ نرید جیال�: 

 :املواصفات اليت تنقصنا

 

 ن�رید� جیال� غاضب�ا  

 ن�رید� جیال� ی�ف�ل�ح� اآلف�اق�  

 ج�ُذور�ِه وینك�ُش التاریخ� من  

                    و ینك�ُش الفك�ر� من األعماق�  

 تعبريیات الشاعر اآلملة

 ح�الِمامل� تلفخ�م� ن�ن�رید� جیال� قادم�ا ِم  

 ال ی�ساِمح�.. ال یغفر� األخط�اَء   

 ..ال یعرف� النفاق�.. ال ینحين   

  1..نرید� جیال�، رائد�ا، عمالق�  
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یل اجلدید اليت یطلبها ونلمس أنَّ مواصفات هذا اجل

أنَّ جیل اهلزمية  من خالهلا نتجأن نست ناالشاعر، ميكن

یوض�حه جدول املقارنة بني كان عكسها متام�ا وهذا ما 

 :اجلیلني كاآلتي

مواصفات اجلیل 
الذي یریده 

 الشاعر

استلزام 
مواصفات جیل 

 اهلزمية
 جیال� غاضب�ا  -
 عنده آفاق -
قارئ  -

 للتاریخ
 جیل مفّكر -
ف جیل خمتل -

 املالمح
ال یغفر  -

 األخطاء
 ال یسامح -
 ال ینحين -
ال یعرف  -

 النفاق
جیال� رائد�ا  -

 عمالق

مل یكن جیال�  -
 غاضب�ا

مل یكن لدیه  -
 آفاق

ال یعرف عن  -
التاریخ 

 شیًئا
مل یكن جیال�  -

 مفّكر�ا
جیل متشابه  -

املالمح 
 مستسلم

 یغفر األخطاء -
 یسامح -
 ینحين دائم�ا -
 منافق -
جیل متخاذل  -

 جبان
وايل ویتحو�ل إىل إخباریاته ويف املقطع امل

assertifs ن توجیهات�اليت تتضم directifs  إىل

یل جاهلزمية هم  هذه  اجلیل اجلدید، فأطفال جیل
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عن آبائهم وأجدادهم الذین أورثوهم  تلف املالمحخم

حىت عندما كرب هؤالء األطفال وحتم�لوا " ،هزمية ثقیلة

كانوا  مسؤولیة النضال القومي على اعتبار أنَّ من

م أصبحوا جمندین يف اجلیوش العربیة 1948أطفاال� عام 

م هم أیض�ا توارثوا كّل سلبیات ومعتقدات 1967عام 

وتكر�رت نفس املمارسات  ،وخملفات آبائهم وأجدادهم

مل یفقد نزار .. م أیض�ا 1967املتخاذلة وهزم جیل 

وهو أیض�ا من -األمل وظلَّ یتطلَّع إىل اجلیل اجلدید

وراح خياطب األطفال اجلدد ویعقد علیهم  -العرب

 ، فهو1"اآلمال قائال� يف هوامش على دفرت النكسة

 معندما خياطب األطفال من احملیط إىل اخللیج ویصفه

جیل التغیري ) الذي سیكسر األغالل(جیل األمل  مبأّنه

 :واآلمال حني یقول

 :ا أی�ها األطفال�ی�  

 ل� اآلم�ال�اب�ن�یج�، أنت�م� س�ِلیط للخ�اِحمل ن�ِم  

          ال�ر� األغل�كِسی�ي س�أنت�م� اجلیل� الِذو�  

 إخباریات آملة متأم�لة يف جیل جدید

 ان�وِسؤ�ي ر�ون� ِفیقت�ل� األفی�و�  

 2..ال�ی�ویقت�ل� اخل�  
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تلت اهلزمية                1967             

           هزائم والوضع مازال على حاله) سةالنك(

2009   

 

لم إال� أّنه جتري الر�یاح مبا ال تشتهي الس�فن، ف  

تكن مواصفات جیل هؤالء األطفال كما شاءها نزار 

، بل )بدلیل بقاء دار لقمان على حاهلا(قباني 

وأصبحت  1967سوًءا وتدهور�ا عن سنة  مورازدادت األ

 ها، فقد هبط سقف1948املطالب بالعودة إىل حدود 

ة، فالس�ابق أصبح أرحم من التابع إىل حدود اهلزمي

ویستحیل العودة إىل حدوده، ألنَّ العدو� ) الال�حق(

 ...، ألنَّنا ممثلونبت يف عدائه لنا وحنن املتحو�لونثا

 

 : وأفعال اإلیضاحالقو�ة اإلجنازیة . 4

منشورات فدائیة على جدران "متثل قصیدة 

حیث یبتدئ الشاعر أفعال اإلیضاح، " إسرائیل

والذي یرفقه " لن"حبرف النفي  هذه دتهقصی

إىل هؤالء الذین یریدون  directifs بتوجیهات

 :إثبات ما نفاه الشاعر بقوله

 ان�عب�ن َشوا ِمن جتعل�ل�    

 1مرح� نوِده� عب�َش    
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، اجلماعیة إلبادةاوهنا اهلنود احلمر داللة ورمز 

السكَّان ) الوافدین من أوروبا(فقد أباد البیض 

 .يف أمریكا) اهلنود احلمر(األصلیني 

وبعدها هذا النفي یؤّكد فعل البقاء بتوجیهیاته 

من  نستنتجولكن  ،دائم�ا إىل هؤالء الذین مل یعر�فهم

سیاق هذا املقطع أنَّهم أعداء لألم�ة العربیة دون 

 :حتدید ودون تعریف، یقول

 ..ا ن�اق�ون� ه�حن� ب�ن�ف�  

 ي ِمع�ص�ِمهاس� ِفلب�ي ت�الِت ه األرض�ِذي ه�ِف  

 ..ن ز�ه�ر� ة� ِمار�إسو�  

توجیهیات تؤّكد فعل البقاء   االد�ن�ه ب�ِذه�ف�  

 والتشب�ث باألرض

 الع�مر� ر�ج�نُذ ف�ا م�ا و�ج�دن�یه�ِف  

 ..ِشق�ن�ا ع�و�.. فیها ل�ِعب�ن�ا   

  1..ا الشِّع�ر� بن�ت�ك�و�  

على فعل الوجود والبقاء يف هذه األرض  اتأكید�

ي� شيء ويف كّل شيء من هذه باقون يف أفنحن موجودون 

، حیث ینقسم فعل الوجود علیها إىل قسمني األرض

 :كاآلتي

                                               

 )مثل حشیش البحر(خ�لجاا 
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 تارخيها

خبزها          :  يف) متجّذرون(مشر�ُشون  •

إخباریات                      املرقوق

 التجّذر باألرض والتمس�ك هبا

                                                 

 زیتوا

                                                 

 قمحها املصفر�

                                                

 وجداا

 آذارها                               

 نیساا                                 

             كاحلفر يف صلباا           :  باقون يف •

 خباریات البقاء يف األرض والتمس�ك هباإ

 نبی�ها الكرمي                            

 قرآا                            

 الوصایا العشر                           

یتني حتمل قو�ة إجنازیة تؤّكد فعل رفكال اإلخبا  

البقاء حىت على مستوى امللفوظات فقد اختارها 

 .الشاعر بعنایة فائقة
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هي إخباریات ( بعد هذه التأكیدات واإلثباتاتو

، تأتي التوجیهیات )لن(املسبوقتني بالنفي  )ةتمثب

 :ىل هؤالء األعداء بأنإ ) ال: (بـ أیض�ا بالنفي

 توجیهیات إىل األعداء       ال تسك�ر�وا بالن�ص�ر�  

 إذا ق�ت�لت�م� خالد�ا  

بل یؤّكد هلم يف شيء من التعه�د بأنَّه سیأتي 

عمرو، وحىت إن سحقتم وردة فالعطر باق�، مبعىن لن 

 اُتعِدمونا ولن ُتطفئونا، فبالدنا لیست عاقر�

شهدائها أنبتت  وأرضها خصبة كّلما رویت بدم

 .ورود�ا معّطرة

 ي ع�م�روأِتوف� ی�س�ف�  

 أفعال التعه�د           ة�رد�قت�م و�ح�ن س�إ�و�  

 1..طر�ى الِعبق�ی� وف�س�ف�  

اليت  املقطع الثالث assertifsأم�ا إخباریات 

بعدم  ةاملرتبط" ألنَّ" أداة النصبب یبتدئها الشاعر

یده وكسر  بسبب قطع) علیه السالم(فاعلیة موسى 

عصاه، وهنا موسى داللة على الشعب الفلسطیين فلیس 

عناه أنَّهم عاجزون ال ألنَّهم اآلن يف مرحلة ضعف م

بأنَّهم لیسوا  إخباریاته یذّكرهم يفبل یقاومون، 

لسنا هنود محر، وعلیه لن تستطیعوا ومثل أمریكا 

مهما فعلتم أن جتعلوا منَّا شعب هنود محر ألّنكم 

ریكا وألّننا مقاومون، فلن تستطیعوا لستم مثل أم
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إبادتنا، بل یتعه�د الشاعر إلیهم بأّنهم سوف 

وبإحالة . یهلكون عن آخرهم فوق صحارى مصر

الشاعر هنا إىل مصر وارتباطها بالقدس حيیلنا إىل 

احلرب العربیة اإلسرائیلیة، وأن ال یسكروا هبزمية 

 .ال حمالة )1973( فأكتوبر آٍت 1967حزیران 

 

یأتي املقطع الر�ابع  expressifs تعبريیاتيف و  

املسجد (یضیفه لالشاعر على ذكر املسجد األقصى 

قائمة الشهداء وهذه كنایة عن حرق ضمن ) األقصى

أعداء اإلسالم واألم�ة (املسجد األقصى من طرف األعداء 

عن ما حلَّ باألقصى، إال�  ، ویعب�ر الشاعر)العربیة

إىل احلساب العتیق املتمثل يف اسرتجاع كّل ه أنَّه یضیف

اسرتجاع  إىل باإلضافةشرب من أراضینا املغتصبة 

 . القدس

ویستجمع الشاعر قواه آمال يف املستقبل، فالنار 

اليت اشتعلت يف األقصى واحلریق الذي شب� فیه لیست 

 : یقولف وى قنادیل تضيء لنا درب املقاومةس

 جدید� املس�ج�د� األق�ص�ى، شهید�    

            ن�ضیف�ه� إىل احلساب الع�تیق�    

 تعبريیات حرق املسجد األقصى

 ولیست النار�، ولیس� احلریق�    
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  1سوى قنادیل� ت�ِضيء الطریق�    

ملقاومة اليت یتعر�ض هلا يف املقطع املوايل من وا  

 ّنبش expositifs )التوضیحیات(خالل أفعال اإلیضاح 

ي من كّل شيء، تلكم ونأاملقاومة، بأّننا سنخرج 

وعلیه . من أیدینا یتعه�د بأنَّهم لن یفلتواو

 لتوضیحیات وأفعال التعه�داميكننا متثیل 

commissifs باملقاومة يف املخطط اآلتي: 

 قصب الغابات                        

 خنرج� كاجلّن لكم                          

   یدر�َزم الرب                     

مقاعد الباصات                                                                           

علب الد�خان                                                            

 الر�یح

                               صفائح البنزین                            

 املاء            مبثوثون يف   

           شواهد األموات       :       من   

فنحن                  لن تفلتوا            نتعه�د  

 النبات

         الطباشري                                        

معجونون           من یدنا               

 باأللوان
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األلواح                                                                       

 واألصوات

 ضفائر البنات                     

أغطیة الصالة                                                

 فكّل بیت فیه بندقی�ة 

                                          ورق املصحف                     

 ..من ضفَّة النیل إىل الفرات

 نأتیكم                              

 السطور واآلیات                    

   

 ضاح   أفعال اإلی                            

 أفعال التعه�د          املقاومة     

كّل املعاني "ففي هذا املقطع یؤّكد الشاعر 

الص�راع العربي الصهیوني، فهو والقیم اليت حيملها 

 .1"انبعاث الفلسطیين� وعزمه على العودة دّكیؤ

 إىل األعداء directifsيف إطار توجیهیاته و

 هنا هلم استحالة البقاء والعیش الشاعر یؤّكد

 :إنَّكممعنا بل 

 ..لن� تسرتحي�وا م�ع�نا   

إخباریات                ك�ل� قتیل� عندنا  

                 "لن"مثبتة حبرف النفي 
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 1..ميوت� آالف�ا من املر�ات�   

املقاومة أن  executifsحيّذرهم بأفعال قرارات و

ینتبهوا من كّل شيء، فكّل شيء يف أرضنا له سالح 

 :، یقولواملوت یأتیكم من كّل جانب هیقاوم ب

 ..إن�ت�به�وا   

                                        ..إن�ت�به�وا   

 )ذیرحالت(أفعال القرارات 

 أعمدة النور هلا أظاِفر�  

 وللشبابیِك عی�ون� ع�ْشر�  

بعد هذا یتعه�د إلیهم بأنَّ املوت يف انتظارهم يف كّل 

 املوت         :شيء یقول

 واملوت� يف انتظارك�م�  

 ..  أو خ�ص�ر� .. أو ل�ف�ت�ٍة .. يف ك�ل� وجٍه عابر�   

املوت� خمبوٌء لك�م�                                 

 أفعال التعه�د

 ..يف ِمْشط ك�ل� امرأٍة   

  2...وخ�ص�ل�ٍة من َشع�ر�   

یتوج�ه يف هذا املقطع إىل العدو� ویسم�یه بعدها   

 اإلخباریة هویصفه يف أفعال" یا آل إسرائیل"

assertifs   اليت ینصحهم فیها بأن ال یأخذهم

ویعظهم بنوع من األحكام اليت بازامنا الغرور 

                                                
 .174: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص . 1
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فنحن قادمون " لن تفلتوا من یدنا"تصب� يف فلك 

 :یقول

 یا آل� إسرائیل�، ال یْأخ�ْذك�م� الغ�ر�ور�     

 عقارب� الساعة إن تو�ق�فت�    

 ..ال ب�د� أن ت�د�ور�     

 إن� اغتصاب� األرض ال ی�خیف�نا    

 فالریش قد یسق�ط� من أجنحة الن�س�ور�     

                        والع�ط�ُش الطویل� ال ی�خیف�ن�ا    

 إخباریات تؤّكد النهوض من جدید

 فاملاُء یبقى دائم�ا يف باطن الص�خور�      

 مل هتزموا الُشع�ور� إال� أن�كم�.. هز�مت�م� اجلیوَش     

 وِسه�اؤ�ن ر�ار� ِمعت�م� األشج�ط�ق�    

  1..ظ�ل�ِت اجل�ُذور� و�    

 assertifs یواصل الشاعر يف إخباریاتهو

أن ینصحهم يف سخریة الناصحة للعدو� ولكن هنا 

یقرأوا ما جاء يف زابورهم وتوراهتم أن یقرأوا 

ال مكان هلم هنا وتارخيهم فلیس هلم تاریخ معنا 

 : قولی

 واُأقر�ك�م� أن ت�ح�ص�ن�ن�  

 ..ي الز�ب�ور� اَء ِفا ج�م�  

               وا ت�ور�ات�ك�م�ل�حِمت� ن�ك�م� َأح�نص�ن�  

 إخباریات ناصحة للعدو�
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 بی�ك�م� للط�ور�وا ن�عتتبو�  

 وال لك�م� ح�ض�ور�.. هنا  1فما لك�م� خبز�  

سیأتي بأنَّه متعه�د�ا ویواصل الشاعر إخباریاته 

أعاد إىل (الذي  2قادة أشد�اء یهزمونكم مثل احلج�اج

الذي أس�س ( 3واملنصور) الد�ولة اإلسالمیة وحدهتا

، )مدینة بغداد فصارت عاصمة للخلفاء العب�اسیني

 : یقول

 ع�اِمك�ل� ج� اب�ن ب�ِم  

إخباریات تعه�د          كس�ور�نرب� م�ك�ل� م� لِفن خ�ِم  

 لألعداء

                                                
إنَّ رمز اخلبز الذي نقطعه بالید ونقد�مه للمدعویني : اخلبز. " 1

عربون عهد وصداقة، هو رمز مسیحي، واخلبز مبارك يف اإلسالم وهو 
والتصد�ق باخلبز "على غرار األغذیة األرضیة األساسیة  هبة من اهللا

حيتوي اخلبز شیًئا من بركة ال یستهان هبا ". هو أفضل أعمال الرب�
حبیث إنَّه بركة األرض الرت ُتحرث واحلصاد الذي ینضح والبئر اليت 

 ".حتفر
من فصحاء العرب، ) هـ 95 – 41: "(الثقفياحلج�اج بن یوسف .  2

ة من أهل اخلطابة والبیان يف العصر األو�ل،، وهو ویعد� يف الذرو
من دعائم دولة األمویني . سیاسي حمنَّك، وقائد عسكري وخطیب مفوه

تعد� خطبه لوًنا جدید�ا من . (...) حیث نصر حكمهم بیده ولسانه
ألوان اخلطابة الس�یاسیة، إذ ترتسم سیاسة الدولة وتقد�م فصاحة 

ثر بأمساعهم، ومن أشهر هذه اخلطب تلك وبالغة تبهر الس�امعني وتستأ
املوسوعة ".(اليت خطبها يف الكوفة حني قدم والی�ا على العراق

 ).82: ، ص3: العربیة العاملیة، مج
م يف احلمیمة من  718/ هـ101ولد سنة : " أبو جعفر املنصور.  3

أرض الشراة على مقربة من العقبة يف أواخر خالفة عمر بن عبد 
شأ وسط كبار الر�جال من بين هاشم، وصحب أباه عبد العزیز، وقد ن

اهللا بن حممد بن علي وكان من دعاة الدولة العباسیة، فنشأ أدیب�ا 
هـ تولَّى مقالید 132ويف سنة . فصیح� ملم�ا بسري امللوك واألمراء

األمور يف اجلزیرة وأرمینیة وأذربیجان مثَّ تولَّى إمارة احلج سنة 
عون الروضان، موسوعة تاریخ العرب،  عبد: ینظر.". (هـ 136

تاریخ، ممالك، دول، حضارة، األهلیة للنضر والتوزیع، عمان، 
  ).176، 175: ، ص02: ، مج2007: ، ت02: األردن، ط
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 ..ٍة یل�ات� ل�ج�اج� َذاحل� ج�یخر�س�  

  1...ور� نص�خرج� امل�ی�و�  

یطلب منهم أن ینتظرونا يف إخباریات هذا املقطع و

باملقاومة وأنَّنا يف كلِّ یعدهم دائم�ا، فالشاعر هنا 

وخنرج من أي� شيء، فیوض�ح ذلك من خالل  كائنون شيء

نا إمجال القو�ة اإلجنازیة له يف هذا تعه�ده الذي ميكن

 :يف املخطط اآلتي 2املقطع

                                                                                               

 روما

                                                      

 يف                            املطارات

     فنحن               ..   إنتظر�ونا دائم�ا 

         نطلع          يف كّل                        

 زوریخ

        يف كلِّ ما ال ی�نَتَظر�                           

حتت   من       بطاقات الس�فر               

 احلجر

                                                                  

 خلف التماثیل

                                                                                     
 أحواض الزمر
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 دون موعد

                                              رجالنا                           
 یأتون            يف غضب الر�عد

                                                                              
 زّخات املطر

                                                                                      
 يف عباءة الر�سول

                                                                                     
 أو سنني العمر

 
نساؤنا                                                            

   یقربن  أطفال فلسطني بوجدان البشر 
 

                                                                 
 حيملن أحجار فلسطني إىل أرض القمر

 
 

                                                                   

 أطفال احلجارة

املقطع العاشر من قصیدة  متثیل                  

 "منشورات فدائیة على جدران إسرائیل"

 assertifs یتوج�ه إلیهم الشاعر بإخباریاتهمثَّ 

هم املرتكبة يف الشنیعة وجمازرلیواجههم بأفعاهلم 

، وهي فعل واحد یشمل مجیع األفعال حق أهل البلد

اليت ارتكبوها، إال� أنَّه یرّكز على فعل الس�رقة فهو 

األكثر تواتر�ا باإلضافة إىل فعلي املصادرة والبیع، 
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من ذلك يف كّل  ویوضح لنا ماذا كان موقف العامل

 :یقولف مر�ة

 ..لقد سرق�ت�م� وطن�ا   

 لعال�م� للم�غام�ر�ه�فصف�ق ا  

 صادرت�م� األل�وف� من ب�ی�وتنا  

 وبعت�م� األلوف� من أطفالنا  

                      فصف�ق العال�م� للسماِسر�ه�  

 إخباریات مبا ارتكبه األعداء يف حّقنا

 سرقت�م� الزیت� من الكناِئس�  

 سرقت�م� املسیح� من منزله يف الناِصر�ه�  

 عامل� للمغام�ره�فصف�ق� ال  

 وتنصب�ون� مأًمتا  

  1..إذا خ�ط�ف�نا طائر�ه�   

تشري هذا املقطع  assertifs إخباریاتآخر إنَّ 

يف غابة جرمية ال  ذئبقتل : "إىل تلك احلكمة الشهرية

، وهذا "شعب بكامله مسألة فیها نظر قتلُتغتفر، و

یدخل يف إطار سیاسة الكیل مبكیالني وأنَّهم حيّلون 

... سهم القتل والذبح واالستیطان واالختطافألنف

على غريهم من أصحاب األرض واحلق� يف  املقاومة وحير�مون

 .الد�فاع عن أنفسهم

دّقة الشاعر يف اختیار وحداته الّلسانیة نالحظ و

، فكان ارتباط فعل الس�رقة على أّنها الدالَّة
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املصادرة والبیع  ع�ال�ِف امغامرة والس�رقة كذلك، أم�

ومها كذلك، وهناك تدر�ج  بالس�ماسرةهما یرتبطان ف

حجاجي يف األفعال، فالس�رقة تأتي أو�ال� لتتبعها 

املصادرة والبیع وما بینهما تصفیق العامل الذي 

یعين تشجیعهم ورضاهم على ما یقوم به هؤالء 

 .األعداء يف حق� القدس

 

املقطع املوايل   directifsویذّكرهم يف توجیهیات  

هنا  تنتجأمریكا لیست اهللا وبذكره ألمریكا نسبأّن 

بالتحاور وااورة للمقطع الس�ابق أنَّ رد� فعل 

بالد�رجة  العامل الس�ابق ما هو إال� رد� فعل أمركي

اليت تقد�م الد�عم الكامل والال�مشروط ، فهي األوىل

 :فیطلب منهم أن یتذكَّروا دائم�ا فیقولللعدو�، 

 ..تَذك�روا   

 ..تذك�روا دائم�ا   

 -على شأا–بأن� أم�ریكا   

 لیست� هي اهللا العزیز� القدیر�  

 -على بأِسها–وأن� أمریكا   

إخباریات      لن� متن�ع� الطیور� من أن تطري�  

 یطلب فیها الشاعر األعداء أن یتذكَّروا دائم�ا

 قد تقت�ل� الكبري�، بارودة�  
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  1صغرية�، يف ید طفل� صغري�  

 بأنَّ الزمن بیننااألعداء یتوع�د شاعر الف

، وحنن نعلم أنَّ الذي بیننا ال ینتهي وبینهم

بسرعة، وحنن على یقني بأنَّ معارك التحریر طویلة 

یته، فهو له داللته ورمزالذي ، 2ویشب�هها بالص�یام

ل مشاق املعارك، والص�وم عن كّل یدّل على الص�رب وحتم�

 :التحریر، یقول هيواحدة  شيء واالهتمام بقضیة

 ال ینتهي بعام�.. وبینكم .. ما بین�ن�ا   

     ال ینتهي خبمسٍة، أو عْشرٍة، وال بألِف عام�  

 أفعال التوع�د والتعه�د

 3طویلٌة معارك� التحریر كالصی�ام�  

فعل مؤّكد�ا  assertifsیواصل الشاعر إخباریاته و

 :یقول بقائه يف كّل شيء

 النقش يف الر�خ�ام�يف صدوركم ك            

ويف .. يف صوت املزاریب                      

 أجنحة احل�م�ام�

                                                
 .181: نزار قباني، األعمال السیاسیة الكاملة، ص.  1
هو الر�كن الر�ابع من أركان اإلسالم ویعادل شهر�ا : الصیام. " 2

إنه . قمری�ا بدًءا من الّلحظة اليت یشاهد فیها اهلالل بالعني ار�دة
الشهر احلرام بامتیاز ألنه فیه أوحي القرآن للنيب وبالتايل إىل 

ویرد ذكر الصیام مرارا وتكرار� يف القرآن الكرمي . عالعامل أمج
مالك شبل، معجم الر�موز : ینظر" (االمتناع"لیدّل على معىن 

، باإلضافة إىل أنَّه یرمز إىل اإلحساس باآلخر، )183: اإلسالمیة، ص
 .الفقري واجلوعان

 .182: نزار قباني، األعمال السیاسیة الكاملة، ص.  3
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يف ذاكرة الشمس، ويف أجنحة                      

 احل�م�ام�

يف َشی�ط�ن�ة األوالد، يف خ�ر�ب�َشة            باقون 

إخباریات تؤّكد   األقالم�

 فعل البقاء

ی�س�، ويف يف شعر امرئ الق                     

 شعر أبي متَّام 

 يف شفاه من ن�ِحب�هم�                      

 يف خمارج الك�ال�م�                      

                                                      

 حني جييء املغیب : زمانه

      یضرب الشاعر هلم موعدالتعه�د والتوع�د بعدها 

                                  تل أبیب :ومكانه

                                              

 قریب نصر من اهللا قریب، وفتح :وموضوعه

فهذا التزام باملوعد وتعه�د بالنصر يف اآلن ذاته، 

بان، وحنن ج) يف احلروب(والذي ال یلتزم باملوعد 

ینفي أن یكون حزیران هو بعدها . جبناءلسنا 

بالضرورة لیس و أی�امنامن وهو دائم�ا  ،حنن ادائم�

فالبد� أن یأتي  حزیران باهلزمية،دائم�اط أن نرب

أمال� بالنصر  ناویعطی حزیران االنتصار ذات یوم، 

 :يف یوم من األیام یقول
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 األی�ام� ن�وم� ِمى ی�و�ح�ز�ی�ر�ان� ِس یس�ل�    

  1ان�حز�األ ِةیق�ِدي ح�نبت� ِفا ی�ود، م�ر�ل� الو�أمج�و�    

 أتيففي ظّل احلزن على حزیران وهزمية حزیران سی

 .نصر قریب ویشب�هه بأمجل الورود

أنَّ اهلزمية مؤّكد�ا خيربنا الشاعر يف هذا املقطع و  

ففي هذا  نا،سیكربون وخيرجوكم من أرض اأوالد�ختّلف 

املقطع تتجلَّى لنا مقولة األمل يف املستقبل، األمل يف 

قصیدته ن أعد� هلم الذیلناشئة، ، ا"العرب الص�غار"

 :یقول ،"قص�ة راشیل شوازنبورغ"

 

 ك�ب�رون�ی�د� س�أوال� زن�لح�ِل  

                          ..كب�رون�ی�والد� س�للو�ج�ع� الطویل�، َأ  

 لألمل يف الغد املشرق إخباریات مثبتة

 ..كب�ر�ون�ی� وف�ار� س�غ�ني ِصسِطل�ي ِفمل�ن� قتلت�م� ِف  

اد� أول�.. ألبواب ِل..  اِتار�لح�ِل.. رض� ألِل  

 2كب�رون�ی�س�

" هؤالء"أنَّ وضمن إخباریاته يف هذا املقطع یؤّكد 

ني،  واملوجوعنياحملزونأولئك إىل مجیع اليت تعود 

، سیعودون السرتجاع أراضیهم املغتصبة ذات یوم

 :یقول

                                                
 .183: عمال الس�یاسیة الكاملة، صنزار قباني، األ.  1
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 ن�ه�س� ني�اِثل�َث نُذم�ع�وا م�ج�ت�.. كل�ه�م�  ؤالِءه�و�  

ي ِف..  یس�وِلالب� ز�اِكر�ي م�ِف..  یق�حِقالت� ي غ�ر�ِفِف  

 الس�ج�ون�

 ..ي الع�ی�ون� ِف معالد�وا ك�م�ع�ج�ت�  

 العودةحق إخباریات   ..ك�ل�ه�م�  اِءل�ؤ�ه�و�  

 أي� حلظٍة.. يف أي�   

  1..دخ�ل�ون� ی�ني� س�سِطل�اب ِفكل� أبو� ن�ِم  

 :تيخطط اآلوميكننا التمثیل لذلك يف امل

 هؤالء 

عن قتلكم يف فلسطني     للوجع        للخزن    

 لألبواب       للحارات      لألرض       

 

                                                      

 أوالد سیكربون

غرف   :   قد جتم�عوا منذ ثالثني سنة يف      

 التحقیق

 مراكز البولیس            

 كالد�مع يف العیون  

 سیدخلونيف أي� حلظة من أبواب فلسطني              
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ن الذین أجربوا على ترك ون الفلسطینیوالال�جئو

قتالهم، أرضهم، حاراهتم، أبواهبم، وأخذوا معهم 

یوم�ا  ونعودسیجاع واألحزان ومفاتیح الد�یار األو

 .ویدخلون من أبواب فلسطني

ین كربوا سیفتحون هلم أبواب هؤالء األوالد الذألنَّ   

شاعر نربة نلمس هنا لدى الوالعودة إىل فلسطني، 

 .عمیقني أمل یتخّللها حزن وأمل

، لكن يف assertifs ویواصل الشاعر إخباریاته  

لیؤّكد خروج  ،تعاىلیستند إىل كتاب اهللا هذا املقطع 

 :اإلسرائیلیني من أرضنا فیقول

 

 :ىال�ع�ت� ِهاب�ت�ي ِكِف اَءج�و�...   

 ..ج�ون� ر�خ�ر� ت�ص�ِم ن�ِم م�أن�ك�ب�  

      ون�ُشعط�ت�ون� و�وع�ج�ت� وف�ا س�ه�یه�وأن�كم� يف ِت  

 إخباریات خروج األعداء من أرضنا

 ب�ك�م�ون� ر�ون� الِعج�ل� د�د�عب�ت�م س�أن�ك�و�  

 .1ون�ر�كف�ت� وف�یك�م�، س�ل�ع� عم�ِة اِهللاِنأن�ك�م� ب�و�  

عر هنا من آیات اهللا تعاىل لیعطي فقد استلهم الشا

قو�ة إجنازیة لفعل اخلروج، وأضاف إلیها لیس فقط 

من مصر وإنَّما من األراضي العربیة األخرى املغتصبة 

 ).اجلوالن، ضّفة األردن(أیض�ا 
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 ون�ج�خر�ت� وف�س�

                                                    

 نو�ُشعط�ت�و� ون�وع�ج�ت� وف�ا س�ه�یه�ِتي ِف               

       صر�ِم ن�ِم       ى  ال�ع�ت� ِهاب�ت�يف ِكِ اَءج�

 م�ك�بّ�ر� ون�د� ل�ج�الِع ون�د�عب�ت�س�             م�أن�ك�

                                                     
 ون�ر�كف�ت� وف�، س�م�یك�ل�ع� اِهللا ِةم�ع�ِنب�
 

                                                  

 استلهام من قوله تعاىل

 ون�ج�خر�ان ت�ول�ى اجل�ر�ُذ ن�ِم        

ا ه�ل�حِمي ی�الِت ري�اِشن�ي امل�ِف                  

 ون�ج�خر�ن ت�األرد� ِةف�ِضو�       ان�ال�ج�ر�

                                                    

 ون�ج�خر�ح ت�الس�ال� و�ِةق�ب�

 

ويف آخر هذا املقطع یؤّكد لنا الشاعر صراحة 

دون قو�ة الس�الح أي احملتّلني اخلروج أنَّه ال یتم� هلؤالء 

 .إال� بالقو�ة ة ال یسرتد�خذ بالقو�، فما أدون مقاومة
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یواصل الشاعر إخباریاته التأكیدیة، اليت و  

تتواتر اليت  1لتقول بأنَّه سیموت األعور الدج�ا

ال وظهور املسیح الدج�دلیل على تأكید موتع،  مر�تني

إخراج العدو� الغاصب  حيدث فتنة كربى، فموته معناه

 .من أرضنا

ّكد فعل البقاء على وأنَّنا باقون هنا، فالشاعر یؤ

لن حيیدنا اليت رضنا ويف كّل شيء من هذه األرض، أ

 عنها األعور الدج�ال أو حيیدنا عن اسرتجاعها

وميكننا تقسیم فعل البقاء هذا إىل . والبقاء فیها

، الفلسطیينوبقاء يف كّل ما یتعّلق ب رضبقاء يف األ: 

 :املمثلني يف الشكل اآلتي

 فعل البقاء          
 

        
                                    رض فلسطنييف األ         

  صاحب القضی�ة الفلسطیين�
يف                    حدائًقا         

 قصائد احلب�
  عطر برتقال                                  

 يف قصائد النضال        

                                                
ورد ذكره يف أخبار األنبیاء الس�ابقني مثل : املسیح الدج�ال".  1

حذَّر الر�سول صّلى اهللا علیه  نوح وسلیمان وعیسى علیهم الس�الم، وقد
وسلَّم أم�ته من فتنه وأبان هلم أمره، فقد ورد يف صحیح البخاري 

جييء : "قال النيب� صلَّى اهللا علیه وسلَّم: عن أنس بن مالك قال
الدج�ال حىت ینزل يف ناحیة املدینة، مثَّ ترجف املدینة ثالث رجفات 

ة العربیة العاملیة، املوسوع". (فیخرج إلیه كّل كافر ومنافق
: ، ص)م(، 23: ، ج02: مؤس�سة أعمال املوسوعة للنشر والتوزیع، ط

148.( 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل األو�ل       
القو�ة اإلجنازیة لألفعال                     

 الكالمیة يف الشعر الس�یاسي لنزار قب�اني

 158

  بال       فیما رسم اهللا على دفاتر اجل        
 يف الشعر       
  يف معاصر الزیت                           
 يف األزجال      
يف األنوال                                    
 يف عطر املنادیل        
يف املد�                                     
 )الد�بكة(يف         
يف اجلزر                                    
 )املو�ال(يف         
                        الشروق والزواليف        

 يف القصص الشعيب               
    مراكب الص�ید                              
 يف األمثال      

    يف األصداف والر�مال                    
   يف مروءة اخلیل      

 يف مروءة اخلی�ال                          
يف املهباج                                  

 ..والّنب.. 
                                            

 يف حتی�ة الر�جال للر�جال           
  

 1ویعلن الشاعر يف هذا املقطع عن عدد األعراب

یوجدون خلف ) تسعون ملیون، وهو عدد مجیع األعراب(

                                                
البدوي�، وهم : واألعرابي�/ "ع ر ب/ورد يف لسان العرب يف ماد�ة.  1

: واألعرابي� إذا قیل له(... ) مجع األعراب : األعراب، واألعاریب
یا : قیل له والعربي� إذا. فرح بذلك وهشَّ له ! یا عربي�
فمن نزل البادیة، أو جاور البادین وظعن . غِضب له ! أعرابي�

فهم أعراب�، ومن نزل ببالد الر�یف : بظعنهم، وانتوى بانتوائهم
فهم : واستوطن املدن والقرى العربی�ة وغريها مم�ن ینتمي إىل العرب

قالت األعراب : وقول اهللا، عزَّ وجلَّ. عرب�، وإن مل یكونوا فصحاء
فهؤالء قوم من بوادي . مل تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا: آمنَّا، قل

الع�رب� قِدموا على النيب� صّلى اهللا علیه وسلَّم املدینة، طمع�ا يف 
الص�دقات ال رغبة يف اإلسالم، فسم�اهم اهللا تعاىل األعراب، ومثلهم 
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ول ویثأرون، احلدود غاضبون ینتظرون أي� فرصة للد�خ

فیحّذر الشاعر األعداء من ثأر األعراب یوم یطلعون 

واملقصود به اجلر�ة، فهم یسخنون بنار ( 1من القمقم

. الثأر لیثأروا إلخوام املذبوحني اروحني يف فلسطني

 :یقول

 

 ..ِتس�ع�ون� ملیون�ا من األعراب�   

إعالنیات عن              خلف� األفق غاِضب�ون�   

 الثأرفعل 

 ن ثأرِهم� یا و�ی�ل�ك�م� ِم  

  2..طلع�ون� م� ی�مق�یوم� من الق�  

 

أفعال الثأر إىل  déclaratifsوتتحو�ل إعالنیات 

عنها، اليت مارسها العرب   assertifsإخباریاته

: الشاعر هذا املقطع بــویبتدئ  .فیما بینهم

الواردة يف عراب األرد� حرارة ثأر اليت ت" ألنَّ"

لتاسع عشر بثأر هؤالء األعراب من هارون املقطع ا

، )الذي حالف شارملان ملك اإلفرنج(، 3الر�شید

                                                                                                                                                            
رة ومثلهم الذین ذكرهم اهللا يف سو/ الذین ذكرهم اهللا تعاىل اإلعراب�

ابن منظور، لسان ". (األعراب� أشد� كفر�ا وِنَفاًقا: "التوبة، فقال
 )113، )ع(، 09: العرب، مج

وعاء من النحاس یسّخن فیه املاء، : احللقوم، اجلر�ة: القمقم.  1
 .إناء العطَّار

 .189: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  2
كان أبوه املهدي . م763/ هـ145ولد سنة : "هارون الر�شید.  3

(...) هـ 156هـ وسنة 163یعد�ه للخالفة فجعله أمري الصائغة سنة 
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والسؤال الذي ميكننا طرحه هو ملاذا يف نظر الشاعر 

عرب هارون لن یضمرون شر�ا ثأر األعراب الذی

ملاذا : الر�شید، وما یهم�نا يف هذا املقطع هو

بالعصر نعت هارون الر�شید الذي ع�رف عصره  الشاعر

كما هو ممثل يف املخطَّط ؟ اجلبان 1باألرنبالذهيب 

 :اآلتي

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                            
 14بویع هارون الر�شید باخلالفة یوم وفاة أخیه موسى اهلادي يف 

وقد اشتهر الر�شید حبسن معاملة . سنة 25هـ وسّنه  170ربیع األو�ل 
 بوالیة وكان هارون الر�شید أوحى إلبنه األمني. (...) العلماء

العهد بعده على أن خيلفه ابنه اآلخر عبد اهللا املأمون، ومن مثَّ 
ابنه الثالث املؤمتن، وكتب بذلك صحیفة أشهد فیها القضاة 

وقع الرشید والفقهاء وأكابر بين هاشم وعّلقت يف الكعبة، وبذلك 
الذي وقع فیه أسالفه اخللفاء العب�اسیون ومن قبلهم  يف اخلطأ نفسه

، فوالیة االثنني الواحد بعد اآلخر كانت جتر� على األم�ة األمویون
املصائب، إذ یعمد األو�ل إىل إقصاء الثاني وتولیة ابنه بدله، 
وقد ینجح، وقد خيفق، فإذا خفق عمد الطرف الثاني الذي وقع 
علیه فعل اإلقصاء غري الناجح إىل التنكیل مبن ناصر الطرف األو�ل 

ذلك إىل حرب أهلیة، كما حدث بني األمني  وقد جير�.. على إقصائه 
عبد عون الروضان، موسوعة تاریخ العرب، : ینظر" (واملأمون

والیة العهد وتكرار ). (234، 227: تاریخ، ممالك، دول، حضارة، ص
 ). أرنب جبان=اخلطأ القاتل

األرنب هو رمز لعدم الدّقة، ويف الّلغة الفرنسیة یقال وضع . " 1
واألرنب (...) ختّلف عن موعد كان أعطاه،  Poser un lapinأرنب�ا 

ويف األیقونات املسیحیة، ميكن (...) الرب�ي هو رمز اجلنب والنذالة، 
 فیلیب سرينح، الرموز..." (أن یكون األرنب الرب�ي رمًزا للمذنب، 

عبد اهلادي عباس، دار دمشق، : احلیاة، ترمجة-األدیان-يف الفن
 )78: ص ، 1992: ، ت01: دمشق، سوریا، ط
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 ألن�   

   

مات من زمان                               هارون الر�شید      

 غلمان

 مل یعد يف القصر             

ألن�نا                                                               

 وال خصیان

حنن        قتلناه،                  

 وأطعمناه للحیتان

مل یعد                                   

 إنسان

 ألن�ه يف ختته الوثري   

                                                 

 وما بیسان.. ال یعرف ما القدس 

نا قطع                                   

 رأسه

                                                  

 وعل�قناه يف بیسان

 أرنب جبان                                  
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.. فقد جعلنا قصره                          

 قیادة األركان

ميكننا أن نقرأ هذا املقطع املتعّلق هبارون الر�شید 

ملَّا جنب (نَّ هارون الر�شید بالتدر�ج احلجاجي، فنجد أ

 فلم یعد) وحالف األعداء

مبوجب هذا الفعل إنسان فوجب قتله فمات من زمان  

وهذا ما یوض�حه السّلم احلجاجي املستوحى من املخطَّط 

 :اآلتي أعاله

 مات من زمان -      

 مل یعد إنسان -                             

 أرنب جبان -                             

فتحو�ل قصره الذي كان لّلهو والغناء إىل قیادة 

فهذا هو الظاهر فقط على املقطع، أم�ا  .األركان

بربطه بالذي سبقه، یّتضح لنا أّن الشاعر یسخر من 

شید ألّنه يف نظرهم األعراب الذین قتلوا هارون الر�

هم أرنب جبان، وال ميكن لصاحب العصر الذهيب أن 

 .ب جبانیتحو�ل إىل أرن

اليت ف، assertifsویواصل الشاعر إخباریاته   

هي عن أم�ا هذه فسبقت كانت بشأن هارون الر�شید، 

الفلسطیين� الذي ظلَّ أعوام�ا وأعوام ینتظر العدل 

من أعدائه الذئاب، فقد سبق له أن جر�ب الكثري من 

موائد املفاوضات أو املساومات مع (املوائد 

وهذا هو املشرتك بینه ) عداءاألصدقاء واألشقاء واأل
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وبني هارون الر�شید ألنَّه فاوض وحالف العدو� قبلهم، 

فُقتل، وعلیه نفرتض مسبًقا أنَّ مصري الفلسطیين 

املفاوض املساوم لن یكون أبعد من مصري هارون 

مل یستیقظ ویغی�ر أوضاعه، یقول  االر�شید، إذ

 :الشاعر

 وابظل� الفلسطیين� أعوام�ا على األب  

       یشحُذ خبز العدل من موائد الذئاب�  

 إخباریات عن املفاوضات

 1ویشتكي عذابه للخالق التو�اب�  

املرتبطة باختاذ القرار " عندما"بعدها تأتي 

واملواجهة وعدم القبول باألمر الواقع وقلب موائد 

الذّل وحتو�له من شح�اذ إىل مقاوم ی�حسب له ألف 

 : حساب، یقول

 ..ا م�ند�ِعو�  

 ان�ه�ص�ِح ِهبِلن إسط�أخ�ر�ج� ِم  

     اب�رد�ي الس�ة� امل�لقاة� ِفود�ار�ی�ت� الب�ز�و�  

 إخباریات عن قرار املقاومة

 ِهور�قد�ي م�أصب�ح� ِف  

 2..اِحلس�اب�  َأبد�ی� أن�  

طریق واحد "ونزار قباني إميانه عمیق بالثورة، و

الم وأنَّ للحر�یة وأنَّ الكفاح املسلَّح هو طریق الس�

                                                
 .191: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
 .191:  نفسه، ص.  2
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املسد�س البد� منه لیحرس السنابل اخلضراء وأنَّ 

الشوكة حتمي الوردة هكذا كان اجتاه نزار 

 :1"الثوري

 ياِمم�َأ الر�سم� َةاس�ر�ي ك�ابِن ع�ض�ی�    
 حم�ق� َةل�نب�س� م�رس�َأ ن�ي َأنِِّم ب�طل�ی�و�    
 م�ل�الق� ك�مِسُأ    
 س�اد�س�م� ه�ل� م�رس�َأو�    
 م�الر�س� ن�ي ف�ي ِفهِلج� ن�ي ِمابِن ر�خ�س�ی�    
 ب�ار�غ�ست�م� ول�ق�ی�و�    
.. ه ل�نب�الس� ني�ب� رق�ي الف�ب�ا َأی� ف�عر�ا ت�ل�َأ    

   2؟..د�س�س�امل�و�
   

فیعلن بذلك املقاومون رفضهم ملا جيري، 

ویقاومون العدو� بكّل ما أوتوا من قو�ة، فتنقلب 

م زمام التحّكم يف بذلك موازین املعركة ویصبح بیده

 :ذا املقطع كاآلتياألمور، جند هذا يف إعالنیات ه

 یط�ه�ر�رس�م� اخل�الذین� ن� حن�ن�  

إعالنیات اب�           ض�اهل�وح� و�رس�م� الیف�ن�و�  

 الشعب املقاوم

 أ احملاك�م�ه�بد�ن� حن� الذین�ن�  

  3..الِعق�اب� اب� و�و�ض� الَثفر�ن�و�  

 

                                                
 .91: أمحد تاج الدین، نزار قباني والشعر الس�یاسي، ص.  1
املرجع : ، ضمن115: نزار قباني، قصائد مغضوب علیها، ص.  2

 .91: نفسه، ص
 .192: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  3
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 إىل عرب الیوم،بإخباریاته  مثَّ یتوج�ه الشاعر

الذي ولیس األعراب مثلما سبق، فمثلما الفلسطیين� 

ل الس�الح وقاوم ومل اكتشف عبثی�ة موائد الذّل، ومح

ینتظر فتات املوائد، كذلك العرب كانوا قبل 

حزیران یصد�رون األحالم واألوهام، هم اآلن وبعد 

حزیران أقوى بكثري بل حقل من األلغام، یقول 

 :اعر بشأن فعل تغی�ر العربالش

 ك�م�ند�وا ِعان�ك� الع�ر�ب� الذین�  

 ام�حل�م�ص�د�ري َأ  

     ام�األلغ� ن�قل� ِمى ح�إل� -انزیر�ح� عد�ب�–و�ل�وا ح�ت�  

 إخباریات عن تغی�ر العرب بعد حزیران

 ..ا ه�اِنك�م� ن�ِم) ويان�ه�( ت�ل�ق�وانت�  

 )..ام�یتن�ِف( ت�ل�ق�انت�و�  

   

 :ميكننا أن منّثل له باملخطط اآلتيوالذي 

                                                           

 1967حرب حزیران 

العرب                                     

قبل                                  العرب 

 بعد  

كانوا                                    

م                    حقل من یصد�رون األحال

 األلغام
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 أصبحوا حقل ألغام        العرب بعد 
   

 
 

  كانوا یصد�رون األحالم                              
 العرب قبل

 
 
 

خمطط توضیحي ألحوال العرب قبل نكسة   
 وبعدها 1967

 
" منشورات فدائیة على جدران إسرائیل"متّثل قصیدة 

بكّل ما تضم�نته من معان� وأفكار، انشغال نزار 

قب�اني وهاجسه الوحید يف هذه املرحلة، وهو القضیة 

إذ حتفل هذه "الفلسطینیة، وشاغل كّل عربي 

فاهیم والقیم واملنطلقات اليت القصیدة بكّل امل

یستند إلیها العربي يف تأكید حّقه، وحتریر أرضه، 

يف صراعه مع العدو� الص�هیوني، وهي جدیرة أن تكون 

وما خمطط حتو�ل نزار  .1"حبق� قصیدة فلسطني األوىل

شاعر یكتب "قب�اني يف شعره بعد نكسة حزیران من 

                                                
أمحد زیاد حمبك، الشعر العربي املعاصر والقدس، .  1

www.diwanalarab.com 

نكسة 
1967 

نكسة 
1967 
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إال� امتداد  1"شعر احلب� واحلنني لشاعر یكتب بالسّكني

لتحو�ل العرب بعد نكسة حزیران إىل حقل من األلغام 

وميكننا متثیل خمطط حتو�ل نزار قباني . على حد� قوله

من شاعر احلب واحلنني إىل شاعر الثورة والسّكني يف 

 :الشكل اآلتي

                         

نزار بعد النكسة             

 شاعر الثورة 

 

 

      شاعر احلب                               

 النكسة نزار قبل

 

 

خمطط توضیحي                                   

 ألحوال نزار قباني قبل النكسة وبعدها

القو�ة اإلجنازیة وأفعال التعه�د  .5

 ):االلتزامیات(

أفعال التعه�د عند " مجیلة بوحريد"تغطي قصیدة 

اليت ، Searle لوااللتزامیات عند سري Austinأوستني 

یكون فیها اجتاه املطابقة من العامل إىل الكلمة، 

                                                
 .73: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
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 1"مجیلة بوحريد"ةلشاعر قصیدا بتدئی حیث 

عن كّل ما یتعّلق جبمیلة  assertives بإخباریات

بوحريد وهي يف الس�جن، فیخربنا يف البدایة عن مجیلة 

یصف لنا الشاعر املناضلة من منظوره يف الس�جن ّمث 

 :یقولهلا ف

 مجیلُة بوح�ی�ر�د�: االسم

: ر�ق�م� الزن�ز�ن�ِة    متعّلقات اهلویة         

عن ) إثباتیات(إخباریات           ِتس�ع�ون�ا

 املناضلة يف الس�جن

 يف السجن احلربي� بو�ه�ر�ان�

 إثنان� وِعْشر�ونا: والعمر�

 عب�د�یلي� م�نِدِقعینان� ك�      أوصاف املناضلة       

                 د�أسو�عربي� ال�ر� الوالَشع�    

 لمناضلة عند الشاعرل واصفة إخباریات

  2ان�أحز�ال�ل ال�َشیِف، ك�كالص�

                                                
اجلزائر ب، حي القصبةيف  1935: ولدت سنة( :مجیلة بوحريد.  1

بشكل  الئي سامهنلة من أكرب املناضالت اهي جماهدة جزائری) العاصمة
يف داخل  .هلا االستعمار الفرنسيضد�  الثورة اجلزائریةمباشر يف 

تعرضت للصعق ، حیث بتعذیب املناضلة الفرنسیوناملستشفى بدأ 
الكهربائي ملدة ثالثة أیام كي تعرتف على زمالئها، لكنها حتملت 

 اجلزائرهذا التعذیب، وكانت تغیب عن الوعي وحني تفیق تقول 
حني فشل املعذِّبون يف انتزاع أي اعرتاف منها، تقررت . ُأم�نا

 7، وحتدد یوم 1957حماكمتها صوریًا وصدر حبقها حكمًا باإلعدام عام 
جلنة حقوق لتنفیذ احلكم، لكن العامل كله ثار واجتمعت  1958 مارس

، بعد أن تلقت املالیني من برقیات االستنكار باألمم املتحدة اإلنسان
تأجل تنفیذ احلكم، مث ع�د�ل إىل السجن مدى . من كل أحناء العامل

 .نمن السجاحلیاة، وبعد حتریر اجلزائر، خرجت مجیلة بوحريد 
 .51:  نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  2
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ودائم�ا ويف إطار الفعل اإلجنازي تأتي 

اإلخباریات يف هذا املقطع، لتشمل حدود احلی�ز 

 خيربنا الشاعراملكاني املتواجدة فیه املناضلة حیث 

ن اإلنفرادي من إبریق املاء مبوجودات زنزانة الس�ج

وتتحو�ل من  وسج�ان واملناضلة اليت تقرأ القرآن

 : ، یقولإخباریات الس�جن إىل تعبريیات حول املناضلة

 ج�ان�س�و�..  اِءإبریق� للم�

 ى الق�رآن�ل�د� ت�ن�ض�م� ع�ی�و�

 ..الص�ب�ح�  وِءي ض�أة� ِفامر�و�

ت متعّلقة تعبريیا  ل� الب�و�ح�ْثست�ر�ج�ع� يف ِمت�

 جبمیلة بوجريد

 آیاٍت م�ح�ز�ن�َة اإلر�ن�ان�

 ) ..مری�م�(ِمن� س�ورِة 

 1) ... الف�ت�ح�(و�

 

فتعبريیات الشاعر يف هذا املقطع حزینة على 

مجیلة تعكس معاناة ااهدة، ولكن بالر�غم من كّل 

و�هتا هذا إال� أنَّها مل تستلم ومل تنهار، بل استمد�ت ق

، من خالل تالوهتا آلیات سورتي عاىلتمن كتاب اهللا 

والفتح، فمن سورة مرمي تستمد� الطهارة  2مرمي

                                                
 .52: ، نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص1

یدور سیاق هذه السورة على حمور التوحید، ونفى الولد ". 2
هذا .. والّشریك، ویلم� بقضی�ة البعث القائمة على قضی�ة التوحید 

إنَّ سیاق هذه ..) (..هو املوضوع األساسي الذي تعاجله الس�ورة
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بشكل من  والنقاء وتعّزي نفسها هبا فكالمها ظلما

ف�َأت�ت� ب�ِه ق�وم�ه�ا ت�ح�ِمل�ه� ": ، قال تعاىلاألشكال

 ت�أخ�ا ی�) 27(مرمي� لقد جئِت شیئ�ا فری�ا  یا :قالوا

 ِكأم� ت�ان�ا ك�م�و� ٍءو�س� َأامر� وِكأب� ان�ا ك�م� ون�ار�ه�

متاسكها وقو�هتا، ومن سورة الفتح تستمد� ، 1"بغی�ا

و�ی�نص�ر�ك� اُهللا ن�صر�ا ع�ز�یز�ا ه�و� الِذي َأنز�ل� ": قال تعاىل

الس�كین�َة ِفي ق�ل�وب� امل�وِمِنني� ِلی�زد�اد�وا إ�مي�ان�ا م�ع� 

األرض� و�ك�ان� اُهللا ع�ِلیم�ا إمي�اِنه�م� وِهللا ج�ن�ود� الس�م�اواِت و

 .2"ح�ِكیم�ا

 

مطارحة الّنصوص املقد�سة باستثمار "فقد كانت 

إشعاعاهتا الر�وحیة عي أوىل خطوات نزار قب�اني يف 

 .، كما رأینا يف املقطع الس�ابق3"هذا الص�دد

                                                                                                                                                            
االنفعاالت يف النفس .. الس�ورة معر�ض لالنفعاالت واملشاعر القوی�ة 

فهذا الكون الذي نتصو�ره . الكون من حوهلا" نفس"البشری�ة، ويف 
مجاد�ا ال حس� له یعرض يف الس�یاق ذا نفس وحس� ومشاعر وانفعاالت، 

اوات واألرض حیث نرى الس�م. تشارك يف رسم اجلو� العام للس�ورة
واجلبال تغضب وتنفعل حىت لتكاد تنفطر وتنشق� وتتنه�د استنكار�ا 

أم�ا االنفعاالت يف الّنفس البشری�ة فتبدأ مع مفتتح الس�ورة (...) 
والقصص الر�ئیس فیها حافل هبذه االنفعاالت يف . وتنتهي مع ختامها

 . سىوخباص�ة يف قص�ة مرمي ومیالد عی. مواقفه العنیفة العمیقة
سی�د قطب، ." (والظّل الغالب يف اجلو� هو ظّل الر�محة والر�ضى واالّتصال

 07: يف ظالل القرآن، دار إحیاء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، ط
 ).422: م، ص1971-هـ1391: مزیدة ومنّقحة، ت

 .28، 27: سورة مرمي، اآلیات.  1
 .4، 3: سورة الفتح، اآلیات.  2
دار قباء للطباعة والنشر  اخلطاب الشعري، صالح فضل، نربات.  3

 .23: ص ،1998: والتوزیع، القاهرة، مصر، دط، ت
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يف  انالحظ من خالل ما سبق أنَّ هناك تدر�ج�

رتاوحت بني إخباریات الشاعر يف هذه القصیدة، ف

 ،إخباریات عن املناضلة ووصفها عند الشاعر

 .وإخباریات عم�ا حدث داخل الس�جن

 

ویكر�ر الشاعر مقد�مة املقطع األو�ل يف املقطع 

الثاني، حیث یؤّكد على االسم الكامل جلمیلة بوحريد 

يف لنا  هاال ویرسخ يف الوجدان، فیصفحىت حيفظه األجی

ألوصاف وألیقها إخباریات هذا املقطع بأنسب ا

یقول يف فمبجاهدة كبرية، بعدها یتساءل مناجی�ا اهللا، 

 :هذا املقطع

 مجیلُة بو ح�ی�ر�د�: اإلسم�

 ي امل�غ�ر�ب�ٍة ِفی�غِنمجل� ُأَأ

أوصاف                      ل� ن�خ�ل�ه�و�أط�    

 املناضلة عند الشاعر

 غر�ب�ات� امل�اح�ل�م�حت�ه�ا و�

 ل� ِطف�ل�ه�م�ج�َأ

 ت�ت�ع�ب� م�ل�مس�، و�ِت الشَّتع�ب�َأ

 ب�؟وك�حت� الك�ل ت�ه�. ب�ير� ای�

                         ان�إنس� د�وج�ی�  

 تعبريی�ات استفهامی�ة تعج�بیة من معّذبي مجیلة بوحريد

 ی�ْشر�ب� أن�.. یأك�ل�  ن�ى َأرض�ی�
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 1..م�ج�اهدٍة ت�ص�ل�ب�  م�حل� ن�ِم

ن عّذبوا مجیلة الشاعر مستغرب من هؤالء الذیف

 .من دمها وأكلوا وشربوا من حلمها

ویواصل الشاعر يف إخباریاته عن مجیلة ومعاناهتا يف 

أنذال جیش بتوج�هه إىل هؤالء األنذال، الس�جن، 

فرنسا املغلوبة الذین انتصروا على أنثى، 

بتعذیبهم هلا بأبشع طرق التعذیب اليت خيرب الشاعر 

كّل هذه املعاناة إال� ببعض منها، لكن بالر�غم من 

ي مل تتكّلم أنَّ مجیلة هي والتحریر على موعد، فه

بصمودها ومقاومتها لشىت أنواع بالر�غم من كّل ذلك 

التعذیب وحمافظتها على السر� الثوري سامهت يف 

 :یقولحني . التحریر

 ضئیله�) الباستیل(أضواُء     
 وس�عال� امرأٍة م�س�ل�ول�ه�    
                األغالل� أكل�ت� من رئتیها    

 إخباریات بأفعال التعذیب
 ..أك�ل� األنذال�     
 ، وآالف� األنذال�)الكوست�(    
 من جیش فرنسا املغلوب�ه�    

 
 ..إنت�ص�روا اآلن� على ُأنثى   تعبريیات الشاعر

  2ُأن�َثى كالَشم�عة مصلوب�ه�    
 الق�ی�د� یعض� على الق�د�مني�    
 لنهدینوسجائر� ت�طف�ُأ يف ا    

                                                
 .53: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
 54: ، صنفسه.  2
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                     ..ودم� يف األنف     
 إخباریات بأفعال التعذیب

 ..ويف الشفتني�     
 وجراح� مجیلة بو ح�ی�ر�د�  تعه�د بالتحریر

 .. على موِعد� .. هي والتحریر�     
 واألشرار�.. ِمق�ص�لٌة ت�ن�ص�ب�     
 1یلهون� بأنثى دون� إزار�    

مجیلة بشيء من  بعدها خيربنا الشاعر بأفعال تعذیب

فرنسا الوحشیة، كي  لالتفصیل، یفضح فیها أعما

 .حيفظ التاریخ ذلك

 ومجیلُة، بني بنادقهم�  تعبريیات الشاعر

 ..عصفور� يف وِسِط األمطار       

 اجل�س�د� اخلمري� األمس�ر�      

إخباریات       تنفض�ه� ملس�ات� التی�ار�      

  بأفعال التعذیب

      یسر�وح�ر�وق� يف الثدي األ      

 ..يف احل�ل�مِة       

 2.. یا للعار� .. يف .. يف       

ویكر�ر الشاعر أیض�ا االسم الكامل جلمیلة يف 

ذا من هخري لیبقى حمفور�ا يف ذاكرتنا، واملقطع األ

 :یقول ،خالل إخباریاته اليت یصف فیها مجیلة بوحريد

 مجیلُة بو ح�ی�ر�د�: اإلسم�  

                                                
 .55نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، .  1
 .59:  نفسه، ص.  2
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                           تاریخ� ترویِه بالدي  

 إخباریات عن مجیلة بوحريد

 حيفظ�ه� بعدي أوالدي  

 تاریخ� امرأٍة من وطين   

  1..ج�ل�دت� مقصلَة اجلال�ِد   

 إمرأة� دو�خت الشمسا  

                       جرحت� أبعاد� األبعاِد  

) اجلهاد(إخباریات حول األفعال اليت أجنزهتا 

 املناضلة

 بل األط�ل�س�ثائرة� من ج  

 یذكر�ها الل�یلك� والنرج�س�  

 ..یذك�ر�ه�ا ز�ه�ر� الكب�اِد   

 ف�ر�ن�س�ا) جان� دار�ك�(ما أصغ�ر�   

 2 ...بالدي ) جان� دار�ك(يف جانب   

 

 "مجیلة بوحريد"فالشاعر یؤّكد على اسم ااهدة 

حىت ال ینساه بتواتره ثالث مر�ات يف هذه القصیدة 

و  "قص�ة راشیل"يف الس�ابق على مثلما رّكز . أوالده

وباملقارنة  خالطة الشعوب الذین استوطنوا بالدنا،

املسكوت عنه والذي یریدنا الشاعر بني القصیدتني 

 "راشیل"ال ی�خر�ج أَنه أن یقول   أن نصل إلیه هو

                                                
 .57: صنفسه، .  1
 .58: ، صالس�یاسیة الكاملةنزار قباني، األعمال .  2
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 ماماليت بصمودها أ "مجیلة بوحريد" من موطننا إال�

رنسا همت يف إخراج فأسأنواع التعذیب  أبشع

) فرنسا جان دارك(منهزمة من اجلزائر، فما أصغر 

راشیل (، بل ما أصغر "مجیلة بوحريد"أمام 

اليت ستأتي يف یوم من  "مجیلة"أمام ) شوازنبورغ

مجیلة "األی�ام لتسرتد� حّقها يف فلسطني وهي من صلب 

 .اليت أخرجت فرنسا من اجلزائر "ريدبوح

 

 :القو�ة اإلجنازیة واإلعالنیات .6

  Searleدرج اإلعالنیات ضمن تصنیف سريلتن

لألفعال اإلجنازیة، ویكون اجتاه املطابقة فیها من 

على "الكلمات إىل العامل، حیث تشتمل هذه القصیدة 

هجوم شدید وهجاء الذع للذین یهدرون الثروات 

العربیة على الغواني وامللّذات وینامون على نصرة 

دة تتَّسم قضایا النضال العربي، وإن كانت القصی

 .1"بالنضج الشعري والبعد عن اخلطابیة والس�ردیة

 "احلب� والبرتول"ة یبتدئ الشاعر قصیدو

 إىل سی�دها تسأله توج�ههعلى لسان امرأة  باستفهام

 :یقول الشاعرعن الوقت الذي سیفهم فیه، 
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 تفهم؟ 1مىت  

 مىت یا سی�دي تفهم�؟  

 ..بأن�ي لست� واحدة�   

                           صدیقاِتك�  كغريي، من  

 إعالنیات تثبت أنَّها لیست مثل غريها

 وال ف�ت�ح�ا نسائی�ا ی�ض�اف� إىل ف�ت�وحاِتك�  

 یعب�ر� يف ِسجال�ِتك�.. وال ر�ق�م�ا من األ�رقام   

  2مىت تفه�م�؟  

تلك  إحساسعن اعر على لسانه وبعدها یعب�ر الش

 تعبريیات هذا املقطع، السی�د يف كذلوصفها لب املرأة

ل من الص�حراء مل یلجم وهذا داللة على أنَّ مجبأنَّه 

هذا السی�د من الص�حراء ومن العصر اجلاهلي، وتؤّكد 

جاریة من جواریه ولن تكون له أنَّها لن تكون 

 :طوع�ا ألوامره

 مىت تفهم؟  

                          ..أیا مجال� من الصحراء مل ی�ل�ج�م�   

 واصفة أو بلغة أوستني إثباتیات موصوفة إخباریات

 ..ویا من� یأك�ل� اجل�د�ر�ي� منك� الوجه� واِملع�ص�م�   

 ..بأن�ي لن أكون� هنا   

 رماد�ا يف سجاراِتك�   
                                                

كلمة استفهام عن وقت أمر، وهو : مىت/"م ت ي/ورد يف ماد�ة .  1
اسم مغن� عن الكالم الكثري املتناهي يف البعد والّطول، وذلك أنَّك 

...". اإذا قلت مىت تقوم أغناك ذلك عن ذكر األزمنة على بعده
 )19: ، ص)م(، 13: ابن منظور، لسان العرب، مج(

 .61: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  2
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              بني آالف الرؤوس على خمد�اِتك�.. ورأس�ا   

إخباریات توكیدی�ة على أنَّهل لن تكون كما   

 یشاء هو

 ..متثاال� تزید� علیه يف ح�م�ى مزاداِتك� و  

 ..تسج�ل� َشك�ل� ب�ص�ماِتك� .. ون�ه�د�ا فوق مرمر�ِه   

  1مىت ت�فه�م�؟  

ویواصل الشاعر يف املقطع الثالث من هذه 

القصیدة يف إخباریاته التوكیدی�ة أو اإلثباتیات 

 اتنصاع لرغباته، ولن ميتلكها مهم بأنَّها سوف لن

 :والنفوذ والس�لطان، یقول الّشاعر بلغ من اجلاه

 مىت تفهم؟

 ..بأن�ك� لن ت�خذٍّر�ِني 

 ..جباِهك�، أو إماراِتك� 

إخباری�ات توكیدی�ة على   ..ول�ن� ت�تم�ل�ك� الد�نی�ا 

 أنَّها لن تستسلم لرغباته ولن تنصاع ألومره

 وامتیازاِتك�..  2بنف�طك�

 ك�اِتاَءب�ع� ن�عب�ق� ِم، ی�ول�رت�الب�ب�و�

                                                
 .62:  ، صنفسه.  1
جند نزار قباني، یهاجم يف قصائده دول اخللیج النفطیة .  2

 ..":هجم النفط كذئب علینا "املتخاذلة، یقول يف قصیدته 
 ع�ل�ین�اه�ج�م� الن�فط� ِمثل� ِذئب�   
 ف�ارت�م�ین�ا ق�ت�ل�ى ع�ل�ى ن�علیِه  
 واقت�ن�عن�ا.. و�ق�ط�عن�ا ص�ال�ت�ن�ا   
 أن� م�جد� الغ�ين� ِفي ِخصی�ت�یِه  
 أمر�یك�ا ت�ج�ر�ب� الس�وط� ِفین�ا   
: نزار قباني، أوراق أدبیة، ص(   و�ت�ُشد� الك�ب�ري� ِمن� ُأُذن�یِه  
119 ،www.awrag.com ( 
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 1اِتك�یق�ِشي ع�ى ق�د�م�ل�ح�ه�ا ع�اِت ت�طر�ب�ر�الع�ب�و�

 . اِتك؟اق�ن� ور�ه�ظ� أین�ف�.. ع�د�ٍد  ال�ب�

یك؟                د�ی� وق�شم ف�الو� أین�و�

استفهامیات عن أحوال ذلك السی�د قبل أن یصري ما 

 صار

 2ك؟اِتیم�قوب خ�ُث ین�َأ

ن حباجة إىل حن: "یقول نزار قباني يف هذا الص�دد

ویوقف .. شعر ینهي وصایة رأس املال على الكلمة 

تدّخل البرتودوالر يف شراء ضمري اخللیل بن أمحد 

حنن حباجة إىل شاعر ال ینحين يف حضرة  ..الفراهیدي 

، 3"وإنَّما ینحين اخللیفة يف حضرة شعره.. اخللیفة 

وهذه املرأة تندرج ضمن الر�فض الذي یدعو إلیه 

  .نزار

 یا عبد� انفعاالتك�.. یا متشق�ق القد�مني� أ

 ویا من� صارت الزوجات� بعض�ا من هوایاِتك�

 ت�كد�س�ه�ن� بالع�َشراِت فوق فراش لذَّاتك�

                            ..ت�ح�ن�ط�ه�ن� كاحل�َشراِت 

 إخباریات واصفة يف سخری�ة وهتّكم لذلك السی�د

 ..يف جدران صاالتك� 

 4ت�ف�ه�م�؟م�ت�ى 

                                                
 .63: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
 .64، 63: نفسه، ص.  2
 .55: ، صنفسه.  3
 .64: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  4
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ویبقى الر�ابط بني املقاطع يف هذه القصیدة هو 

الذي یعد� بؤرة القصیدة، فال " مىت تفهم؟"استفهام 

یكاد خيلو مطلع أي� مقطع وال خامتته هبذا االستفهام 

فشكل هذه القصیدة ومقاطعها یشبه الشكل الد�ائري 

حیث أنَّه یبتدئ يف كّل مر�ة هبذا االستفهام لیختم به 

طعه، وهكذا دوالیك، لنخلص يف النهایة إىل مق

دائرة شاملة لعدم الفهم، منثل هلا يف آخر حتلیل 

 .هذه القصیدة

یبتدئ الشاعر املقطع الر�ابع، كما عو�دنا، يف 

إال� أنَّه هذه املر�ة هذه القصیدة، باالستفهام نفسه، 

 ،"یا أی�ها املتخم": ادیه فیه بــملفوظ ینختّلله 

هو من  -حمور القصیدة-ة إىل أنَّ السی�دوهذه إشار

رتاكم واملكد�س الذین یعتقدون أنَّه أصحاب املال امل

بإمكام شراء مجیع كّل شيء بأمواهلم، ولكنَّ املرأة 

اليت یرید شراءها بأمواله يف هذه القصیدة غري 

مهتم�ة بكّل أمواله، وال أهبرهتا جنَّاته وال ذهبه ألنَّ 

عفَّتها أغلى من كّل كنوز الد�نیا كرامتها وشرفها و

والقو�ة اإلجنازیة لفعل الر�فض هذا تكمن من خالل 

اإلثباتیات من عدم القبول وال االستسالم، وخيتم 

الشاعر املقطع بإخباریات ساخرة من هذا السی�د 

على لسان تلك املرأة الر�مز يف هذه القصیدة، بأّنه 

ه عار على كرس النظام اإلقطاعي بنهجه ذاك وأنَّ

 :هذه األم�ة، یقول الشاعر
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 ا أی�ها امل�ت�خ�م�؟ى ی�ت�م�

 فه�م�؟  ى ت�ت�م�

 هتم�ن ت�ست� م�أن�ي ل�ب�

إخباریات ساخرة من األمري   ك� أو جبن�اِتك�ار�ن�ب�

 النفطي

 ي أكر�م�ِتام�أن� كر�و�

 اِتك�اح�ر� ني�ب� كد�س�امل� ه�ب�الَذ ن�ِم

 ذر�اِتك� ط�اع� يف ذر�اِتی�ا م�ن� فر�خ� اإلقَأ

 اِتك�اد�ن�م� ن�ت�ى ِماُء ح�حر�ل� الص�خج�ا م�ن� ت�ی�و�

 1ى ت�ف�ه�م�؟ت�م�

وابتداًء من املقطع األخري يف هذه القصیدة تتَّضح 

لنا هویة ذلك السی�د الذي یرمز إىل أمراء دول 

النفط من دول اخللیج العربي، وتّتضح لنا قضی�ة 

يف حد� ذاهتا، اليت تركها صاحب  تلك املرأة القضی�ة

القصیدة تتحد�ث عن نفسها، وهنا خياطب الشاعر ذاك 

األمري النفطي يف إخباریات یكشف فیها الشاعر عن 

سلوكیات هذا األمري النفطي، وكیف یتصر�ف يف أمالك 

شعبه لصاحل شهواته ولذَّاته، وعلى من یوّزع ثروات 

لى قدمي صحرائه، اليت ختجل حىت من مناداته، ع

خلیالته يف كهوف الّلیل يف باریس أین قتل مروءته 

القدس، (هناك، ودفن ثأره القدمي وباع كّل شيء 

                                                
 .65: ، صنفسه.  1
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، وكأنَّ شیًئا مل یكن، یقول )اهللا، رماد أمواته

 :الشاعر

 ..متر�غ یا أمري النفِط 

فوق� و�ح�ول لذَّاِتك                          توجیهیات             

 داّل على االزدراء من أمري النفط فعل أمر

 ..كم�م�س�ح�ٍة       وإخباریات بسلوكاته    

 تتمر�غ يف ضالالِتك�

 على ق�د�م�ي� خلیالِتك�

..        ت�ل�ت� م�ر�وءاِتك� ك�ه�وف� الل�یل يف باریس قد ق

 سلوكیات أمري النفط وشهواته

 ..على أقدام مومسٍة هناك� 

                              1..دفنت� ثاراِتك� 

 ..فبعت� الق�دس� 

سلوكیات          ..             ب�ع�ت� اهللا 

    أمري النفط وخیانته

 ب�ع�ت� رماد� أمواِتك� 

 كأن� ِحر�اب� إسرائیل� مل ت�جه�ض� شقیقاِتك�

 ..ومل ت�هد�م� منازلن�ا 

 ..ومل ت�ح�ر�ق� مصاِحفن�ا 

..                             وال رایات�ه�ا ارتفعت�

تعبريیات الشاعر عن ما ارتكبته إسرائیل يف حق� 

 أبناء أم�ته
                                                

 .66: ص نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة،.  1
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         ..على أشالء رایاِتك� 

 وكأنَّه لیس معين� مبا قامت به إسرائیل

 ..كأن� مجیع� م�ن� ص�ِلی�وا 

 ..ويف حیفا .. على األشجار يف یافا 

 لیسوا من س�الالِتك�.. ع وبئر الس�ب�

 تغوص� القدس� يف دمها، 

                  وأنت� صریع� َشهواِتك�

سلوكیات أمري النفط وال   

 مباالته

 كأن�ما املأساة� لیست� بعض� مأساِتك�.. تنام� 

مىت تفهم؟                                       

 استفهامیات

 1؟مىت یستیقظ� اإلنسان� يف ذاِتك�

یكون أسري لشهواته، فینام  ،وهو ببیعه للقضیة

 .یه، وكأنَّ القضی�ة لیست قضی�تهوكأنَّ األمر ال یعن

وخيتم الشاعر قصیدته باستفهامیات البحث عن  

الوقت اليت سیفهم فیه ذلك األمري، وكأّننَا بالشاعر 

ام أن یفهموا یوم�ا من یرید أن یستعجل هؤالء احلكَّ

فهمون بأنَّ الذي قمتم به خیانة فمىت تاألی�ام، 

، وعن الوقت الذي سیستیقظ ...للتاریخ والوطن

اإلنسان يف داخل األمري النفطي لیدرك ما الذي 

... ارتكبه يف حق� شقیقاته ومنازله ودینه وأرضه
                                                

 .68، 67: ، صلسیاسیة الكاملةنزار قباني، األعمال ا.  1
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فهو اآلن حیوان صریع شهواته مل یرتق بعد ملرتبة 

 .اإلنسان

خیص ميكننا يف األخري، كما سبق لنا القول، تل

هذه القصیدة يف دائرة عدم الفهم، باحثني عن مىت 

 :یفهم األمري النفطي؟ يف املخطَّط اآلتي
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 :القو�ة اإلجنازیة وأفعال الس�لوك .7

يف  1"القدس"فشعراء األرض احملتّلة، حافظوا على 

وهذا ما  .أشعارهم وجعلوها أم� قضیتهم وقصائدهم

                                                
القدس قلب العرب النابض، عاصمة فلسطني، مسرى النيب حممد . " 1

صلى اهللا علیه وسلَّم، ومهد السی�د املسیح علیه الس�الم، أوىل 
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بسلوكیاته الشاعر يف قصیدته اليت یبتدؤها طرحه 

comportatifs أوىل القبلتني وثالث احلرمني  اجتاه

بكائه على القدس وصالته وركوعه ألجل أن : تتمثل يف

 :یرجها هلم، فكانها اهللا من أقدام املدّنسني هلا حيمی

 حىت                    
انتهاء      البكاء             

 الدموع

                 الصالةوكیات الشاعر      سل     

 ذوبان الشموع

 مل�         الر�كوع                      

 ه الر�كوعمن�

یسأل  ، comportatifsهذه الس�لوكیات يفو  

 نميثل هنا القدس وبالتايل القرآ( الشاعر عن حممد

ميثل (وعن یسوع  )حادثة اإلسراء واملعراج/ الكرمي

يف القدس، ) مة وبالتايل اإلجنیلهنا كنیسة القیا

وإحالة الشاعر إىل هذین النبیني علیهما الصالة 

 تنيیانتني اإلسالم واملسیحیة الّلوالس�الم هو متثیل للد�

 .منذ قرون يف القدس بسالم تعایشانت

 

                                                                                                                                                            
حظیت القدس باهتمام الشعراء العرب، يف . القبلتني وثالث احلرمني

شعراء أهبى أقطار الوطن العربي كّله، حىت يف املهجر، فنظن ال
القصائد يف التغين� هبا والد�فاع عنها، وتأكید األمل يف خالصها من 

أمحد زیاد حمبك، الشعر العربي املعاصر ". أذى العدوان الص�هیوني
 www.diwanalarab.comوالقدس، 
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ینادي على  assertifs هالشاعر يف إخباریاتو

صفها بأحسن األوصاف، وميكننا تقسیم یالقدس و

ریات اخلاص�ة بوصف القدس إىل إخباریات اإلخبا

عقائدیة وإخباریات متعّلقة باحلزن ومتثیلها یكون 

 :يف املخطط اآلتي

 

 اإلخباریات اخلاص�ة بوصف القدس 

 

                             إخباریات عقائدیة                       

          إخباریات حزینة

 
        واحة ظلیلة      منارة       أقصر       مدینة تفوح   

     حزینة حجارة     حزینة عیناك       طفلة مجیلة  
 یا مدینة        حزینة  

      مر� هبا         الشرائع      الدروب      أنبیاء         
وارع     الش    یا مدینة البتول       حمروقة   

 تلتف�         مآذن  
الر�سول              بني األرض                         

               األصابع                                  
 بالس�واد     اجلوامع   
 والسماء                 

 
یزداد اجلرح عمًقا،  1967وبعد حدوث نكسة حزیران 

تزداد القدس معاناة، فتلتف� حوهلا القلوب، و

ه ریاتإخباالشاعر ینهي ، ف1وتتطلَّع إلیها األحداق

                                                
أمحد زیاد حمبك، الشعر العربي املعاصر والقدس، .  1

www.diwanalarab.com 
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 assertifs  يف آخر هذا املقطع حول مدینة القدس

 :األو�ل باستفهامیات تتمثل فیما یأتي

 الس�و�اد�ف� ب�لت�ًة ت�ین�ِدا م�ی�.. دس� ا ق�ی�  

 ام�ه�؟ی�الِق ِةیس�ِني ك�اس� ِفع� األجر�قر�ن ی�م�  

                              ..اد� اآلح� َةیح�ب�ص�  

 حزینة استفهامیات عن سلوكیات

 اد�؟ول�اب� لأل�ل� األلع�حِمی� ن�م�  

  1..د� یال�اِمل ِةیل�ي ل�ِف  

دینة ملهذه اإلخباریات أوصاف حقیقیة  فجمیع

حزینة مثل القدس، ویكتمل حزن القدس ومأساهتا من 

ستفهامیات ال هطرحهلها وناسها بدلیل أخلو�ها من 

األجراس يف كنیسة  عمنفی�ة لعدم وجود من یقر

القیامة وال یوجد من حيمل األلعاب لألوالد، فهذه 

السلوكیات اليت كانت عادیة يف القدس مل تعد 

ن لذیاالستیطان  الو موجودة الیوم، بسبب العدوان

ت ، فكانقدس مدینة حزینة ملتّفة بالس�وادال جعال

 يف سالم لوال جميء األغراب يف الد�یانتان متعایشتني

 .الغیاب

 assertifsویواصل الشاعر يف إخباریاته   

يف هذا املقطع أنَّها مؤكِّد�ا الواصفة هلذه املدینة 

 :مدینة األحزان

 یا مدینَة األحزاْن.. یا ُقد�س�   
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 یا دمعًة كبريًة جتوُل يف األجفاْن  

احلزینة استفهامیات حزینة وتتضم�ن هذه اإلخباریات 

 :حبًثا عن

 ؟ان�دو�الع� ف�وِقی�      

 ان�األدی� ة�ؤ�ؤل�ا ل�یِك، ی�ل�ع�       

 ن�اَء ع�م�الد� ل�غِسی�                      

 ان�؟در�اجل� ِةار�ج�ِح

 یل�؟ُذ اإلجن�نِقی�                   من؟      

 رآن�؟ُذ الق�نِقی�              

وا ل�ت�مم�ن� ق� یح�ِسامل�ُذ نِقی�                      

 یح�؟ِسامل�

  1ان�؟ی�نقُذ اإلنس� ن�م�                     

 بعدها یتغی�ر نرب القصیدة من إخباریات 

assertifsحزینة إىل تعبريیات  

expressifs ر كّل شيء بدًءا�متفائلة، فقد مشل التغی

زان إىل اعتبارها أوصاف القدس بأنَّها مدینة األحب

ا د�ویعلن الشاعر أنَّه غ. احلبیبة وبلد الس�الم

  déclaratifs سیزهر الّلیمون من خالل إعالنیاته

اليت تتضم�ن یقیًنا برجوع املیاه إىل جماریها وعودة 

 :كّل شيء یقول

 

 یا مدینيت.. یا ق�دس�   
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 یا حبیبيت.. یا ق�د�س�   

 ون�سی�زِهر� اللیم.. غد�ا.. غد�ا   

 وتفرح� السنابل� اخلضراُء والغ�ص�ون�  

 وتضحك� الع�ی�ون�  

 وترجع� احلمائم� املهاج�ر�ه�  

 إىل الس�ق�وف الطاهر�ه�  

 ویرجع� األطفال� یلعب�ون�   

 ویلتقي اآلباُء والبن�ون�  

 ..على ر�ب�اِك الزاهر�ه�  

  1..یا ب�ل�د� السالم والزیت�ون�.. یا ب�ل�دي   

 

یوان كأنَّ الشاعر يف الد� وحسب ترتیب القصائد

نَّه ال یتحّقق هذا إال� مبنشورات إیرید أن یقول 

فدائیة على جدران إسرائیل وما حتمله هذه 

 أمل واسرتجاع كّل شيء باملقاومةالقصیدة من 

 .وحدها

 

 

 

 

وأفعال  ال القراراتالقو�ة اإلجنازیة وأفع .8

 :األحكام
                                                

 .164: ، صنفسه.  1
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توجد اليت هي القصیدة " راشیل شوازنبورغ"قصیدة 

، فیها أكثر أفعال األحكام وأفعال القرارات

ذات فهي فعال الكالمیة األخرى، باإلضافة إىل األ

طابع حكائي سردي، تروي قص�ة إرهابیة جمنَّدة امسها 

 .1"راشیل"

 ةقصیدهذه الیفتتح الشاعر 

املرتبطة بفعل الكتابة   Directivesبالتوجیهیات

أن یقول لنا كأنَّه یرید و ،إىل األطفال الص�غار

إىل العرب الص�غار دون سواهم، فبعدما  ةموج�ه اأنَّه

أن یئس من تغی�ر حال العرب الكبار والشیوخ 

التجأ إىل الص�غار عّله جيد فیهم األذن املنصتة، 

 :فیقول

 ..ار� أكت�ب� للص�غ�

 ون�ی�وج�د� یُثار ح�غ�الص� ب�ر�للع�

 هل�م�، 

                                                
ة على يف شعر نزار قباني، للد�الل" راشیل"یتواتر اسم .  1

راشیل "، یقول يف قصیدته الیهود الذین نّكلوا بالفلسطینیني
 ":وأخواهتا

 ..و�جه� ق�ان�ا     
 ه� ی�س�وعو�ج ك�ما َشاِحب�    
 و�ه�و�اُء الب�حر� ِفي ِنیس�ان،    
 ..َأمط�ار� ِدم�اٍء و�د�م�وع�     
 د�خ�ل�وا ق�ان�ا ع�ل�ى أجس�ِدن�ا    
 ی�رف�ع�ون� الع�ل�م� الن�ازي� ِفي أرض� اجل�ن�وب�    
: نزار قباني، أوراق أدبیة، ص(و�ی�ِعید�ون� ف�ص�ول� امل�حر�ق�ة     
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هیات الشاعر بالكتابة توجی  ون�،الل� ِفال�ى اخِتل�ع�

 إىل األطفال الص�غار

 ار�،عم�األ�و�

 ون�ی�الع�و�

 ون� ی�ل�د� وف�أكت�ب� للذین� س�

 ..ل�ه�م أنا أكت�ب� 

 ..ار� غ�لص�ِل

  1ار�ه�ا الن�ه�اِقي أحد�رك�ض� ِفن� ی�ألعی�

التأكید بالتوجیه إىل الكتابة للعرب بعد هذا 

أو  )الر�سالة( الص�غار، خيربهم مبحتوى هذه الكتابة

ما الذي سیكتبه هلم، فكما أنَّ األطفال حيب�ون القصص 

یكتب هلم قص�ة ولكن هذه القص�ة خترتق أفق سف

ذات القبعة احلمراء، (توقعاتنا، فهي لیست قص�ة 

بل هي قص�ة للص�غار ...)  بیاض الثلج، أو جحا أو

أطفال بال طفولة ويف هذا املعىن "فهؤالء  الكبار

اإلشارة املوحیة إىل الواقع الطبقي هلؤالء  ترتّكز

فهم ميثلون بشخوصهم واقع طبقة ال متلك حق . األطفال

أن تكون هلا طفولتها بكّل ما حتمله من طبیعیة 

 .النشوء والنمو�

إذن لیس الطفل هو من مير� يف الذاكرة، بل الطفل 

فعینه تتفح�ص العامل، وتراقب . وعالقته الواقعی�ة

                                                
 .28، 27: قباني، األعمال السیاسیة الكاملة، صنزار .  1
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قص�ة إرهابیة یروي هلم  ،1" مالحظتهأو تشارك يف

هذه  assertivesجمّندة، والشاعر من خالل إخباریات 

 : هذه فیقول )راشیل(القص�ة یعر�ف للص�غار من تكون 

 ار�ص�أكت�ب� باخِت

 ی�ٍة م�ج�ن�د�هاب�إره� ص�َةِق

 )یل�اِشر�(ون�ها دع�ی�

إخباریات   د�ه�ر�نف�ي ز�ن�ز�ان�ٍة م�رب ِفني� احل�ِنض�ت� ِسق�

 )راشیل(سردیة لقصة 

 اْغ ي بر�ا األمل�ان� ِفه�ی�د�َش

 ود�ه�ر الی�أقَذ ن�ا ق�ِذر�ا ِمأب�وه� ان�ك�

 و�ر� الن�ق�ود�ز�ی�

 اْغر�ي ب�ال� للف�ح�ش� ِفنز�یر� م�ت�ِد– ي�ِهو�

  2..ه اجل�ن�ود� قصد�ی�

اإلرهابیة انَّدة ) راشیل(مثَّ یربط الشاعر بني 

ب الص�غار الذین یكتب هلم فیواصل سرده وأرض العر

للقص�ة يف شكل سرد ألحداث ووقائع التاریخ، فتأتي 

 verdictifsيف املقطع الثاني أفعال األحكام 

لتضع ایة للحرب  commissifsوأفعال القرارات 

 ع�قَّو�الس�الم وی� ُنَلع�وی�) احلرب العاملیة الثانیة(

 :میثاق األمم املّتحدة، یقول

                                                
حممد األسعد، مقالة يف الّلغة الّشعری�ة، املؤس�سة العربی�ة .  1

: ، صم1980/ هـ 1400: ، ت01: للد�راسات والنشر، بريوت، لبنان،ط
120. 
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 ام�ى خِترب� إل�ِت احل�آل�و� -

 ُأعِلن� الس�ال�م�و� -

 ار�ب�ق�ع� الِكو�و� -

 ِكب�ار� م�فس�ه�ون� ن�لق�ب�ی�.. ٌة ع�أرب�  

  ةد�ِحت�امل� م�م�األ� وِدج�ك� و�ص�  

القص�ة يف هذا املقطع هي فعل Focus لكن بؤرة 

اإلحبار لسفینة حتمل الیهود من خالطة الشعوب، 

هؤالء عن كیف متَّ ّمل مشل   assertivesإخباریات

 :الیهود، یقول

 ا وب�ور�ُأ رق�َش ن�وأب�ح�ر�ت� ِم... 

 ... اح� ب�الص� ع�م�

 اح�ی�ا الر�ه�ن�لع�ٌة ت�ین�ِفس�

 وب�ن�ج�ه�ت�ه�ا اجل�و�

 ون�، والیهود�اع�الط�، و�ان�رَذاجل�ص� ب�غ�ت�

 أرض�    كانوا خلیط�ا من س�قاطة الشعوب�

 ا،ند�ول�ب�

                                                           

 ..االنمس�

                                        

 ول�،مب�است�      ن�ِم

  ..براْغ 
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 1آخر األرض�، من الس�عري�

هنا، هي اليت تربط بني  assertivesفاإلخباریات 

ي ما هالص�غار ألنَّ التقاطع بینهقص�ة راشیل والعرب 

 .أرض العرب الص�غار" فلسطني"

 

قص�ة راشیل                     

 العرب الص�غار        أرض    

فلسطني                                  
   

 

 
إحبار                                      

   الس�فینة
 

        فلطَّخوا                                 
 اترابن

وأعدموا           جاؤوا إىل موطننا الص�غري    
 نساءنا

ویتَّموا                                        
 أطفالنا

                       
هم أجنزوا كّل تلك األفعال وارتكبوا أبشع 

األمم املّتحدة  "وحنن ننتظر من  ،اجلرائم يف حّقنا

" طري وحق تقریر املصري واملثل ار�دةومن میثاقها اخل

یقول  أن ختّط لنا جر�ة قلم أو ترفع عنَّا االستیطان؟

 .الشاعر هذا يف استفهامیات ساخرة
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وبعد أن خيرب الشاعر العرب الص�غار بقص�ة 

حيّثهم بل اإلرهابیة اّندة وخالطة الشعوب، یطلب 

ا وال ینسوه أن یتذّكروا دائم�ا هذه القص�ةعلى 

 :، یقولأبد�ا

 ..فلی�ْذك�ر� الِصغ�ار� 

 العرب� الصغار� حیث ی�وج�دون�

 )س�یول�د�ون�(من و�لدوا منه�م�، وم�ن� 

 قص�َة إرهابی�ٍة جمن�ده�

 )راشیل�(یدع�ون�ها 

للعرب  assertivesویواصل الشاعر إخباریاته 

الص�غار، فیقول هلم أنَّ تلك اإلرهابی�ة قد حلَّت حملَّ 

مد�دة، فالشاعر هنا یطلب منهم أن یتذّكروا أم�ه امل

یقعوا يف فّخ القبول ینسوا و دائم�ا هذا حىت ال

باألمر الواقع على أنَّه واقع والتسلیم به فهو 

. لیس كذلك فالقص�ة قضیة استیطان وعدوان

، حكایة األرض اليت ضی�عها الكبار ولیذكروا أیض�ا

 .آباؤهم وأجدادهم الكبار

ن�دة ج�م� ٍةی�اب�إره� ص�َةِق                     

 ةد�د�م�ل� أم�ي امل�ح�م� ل�ت�ح�

ا ه�ع�ی�ي ض�الِت األرض� َةای�ك�ِح     ار�الص�غ� ر�ذك�لی�ف�

 ار�الكب�

           ةد�ِحت�م امل�واألم�                              
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مثَّ یواصل الشاعر يف إخباریاته للعرب الص�غار 

ويف هذا املقطع . لكتابة إلیهم هم دون سواهمبا

بئر الس�بع، (یكتب هلم قص�ة املدن الفلسطینیة 

اليت اغتصبها الیهود، فقتَّلوا ) الّلطرون، اخللیل

وخيربهم يف . وأعدموا وشر�دوا أبناء وبنات تلك املدن

وماذا فعل املعتدون هبا، " نوار"تساؤل عن أخته 

 :یقول

 یل�ي األِصود� ِفه�ا الی�ه�ق�ل�ي ع�ي الِتخِتُأ  

 یل�و�ا الط�ه�عر�َش ن�ِم  

 ار�ا ن�و�ن�ي َأخِتُأ  

 .1ار�ُة اإلز�یك�ِتا اهل�ن�ي َأخِتُأ  

وهذا الفعل الشنیع املمارس يف حق� أخته، فهي رمز 

لوطنه، واليت مازال جرحها الطلیل يف انتظار ار 

ثأر واحد على ید العرب الص�غار، وهنا هنا 

حنو الثأر ملا حدث للوطن، الذي یركز له  یوج�ههم

 :هنا بنوار، یقول

 یل�ِلا الط�رح�ه�ج� 2ال�ا ز�ي م�ي الِتخِتُأ  

 ار�ظ�ال بانِتاز�م�  

                                                
 .33: نزار قباني، األعمال السیاسیة الكاملة، ص.  1
اّتصاف امسها مبعىن  -امسها وخربها–تفید مع معمولیها : مازال. " 2

خربها اّتصاًفا مستمر�ا يف املاضي مذ كان قابال� له وال ینقطع إىل وقت 
د من الكالم، وقد یستمر� إىل وقت طویل بعد ذلك، كّل هذا ال یستفا

: سوا كانت بصیغة املاضي أو املضارع، وقال الرضى. مضمون اجلملة
ما فتئ ومابرح " ومازال الد�ال على االستمرار وكذا أخواهتا"

عبد اهللا بوخلخال، التعبري الزمين عند النحاة العرب، ." (وماانفّك
 )144: ، ص02: دیوان املطبوعات اجلامعیة، اجلزائر، مج
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 .. ٍداِحأر� و�ار� َثه�ن�  

 ..ار� ثار� ه�ن�  

 ار�غ�الص� ِدى ی�ل�ع�  

 ار�غ�الص� ن�ائي� ِمد�یل� ِفج�  

 ن�وار� ن�ف� ع�عر�ی�  

 یل�و�ا الط�ه�َشعر�و�  

 ار�ف�يف الِقع�ِ اِئرب�ه�ا الض�ق�و�  

  1..ار� ب�ف� الِكعر�م�ا ی�ر� ِمأكَث  

فالشاعر یشحن هذا اجلیل لیكون جیال� مقاوم�ا   

فدائی�ا یعرف عن نوار أكثر مم�ا یعرف الكبار، 

وال ینسى وال یسامح وال  ،یقرأ التاریخ ویفهم قصصه

مبثیلتها، فمهم�ة بل یسرتجع ما أخذ بالقو�ة  ،یهادن

الشاعر هي إخبارهم بتوجیه الكتابة إلیهم وخص�هم 

 .والتغیري باهتمامه فقد رأى فیهم بذور األمل

بالكتابة   directivesودائم�ا يف إطار توج�هه  

هذا   assertivesإىل الص�غار، یكتب هلم يف إخباریات

وعن مرفئها القدمي، ومجیع املدن  "یافا"املقطع عن 

تب عنها الشاعر قد اغتصبها اخللیط من اليت ك

الشعوب الذین أحبروا يف تلك الس�فینة  ِةاَطَقس�

 :واستوطنوا أرضنا، یقول

 ار�غ�لص�ب� ِلأكت�  

 مي�ِدا الق�ه�ِئرف�م� ن�ع�ا، و�اف�ی� ن�أكت�ب� ع�  
                                                

 .34: عمال السیاسیة الكاملة، صنزار قباني، األ.  1
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 ار�ج�یة اِحلاِلٍة غ�قع�ب� ن�ع�  

 وم�ج�الن� ِةیم�خ�ا ك�ه�ال�ق�رت�ب� يُءِضی�  

 ..ي ِداِلرب� و�م� ق�ض�ت�  

 ار�غ�ي الص�ِتإخو�و�  

 ي؟ِداِلون� و�ف�عر�ت� ل�ه�  

 1ار�؟غ�ي الص�ِتإخو�و�  

، "یافا"مثَّ خيربهم عن تارخيه يف هذه األرض يف مدینة 

أین قرب والده وإخوته الص�غار، وكیف كانوا 

 :یعیشون فیها هانئني مطمئّنني فیقول

 ..ار� د�ٌة و�یق�ِدا، ح�ن�ا ل�اف�ي ی�ِف ان�إْذ ك�  

 ..یم� ِعا الن�لف�ه�ی�  

 یم�ِحي الر�ِداِلو� ان�ك�و�  

 اب�ر�الت�مس� و�یخ�ا ی�ِحب� الشَّع�ا َشار�ز�م�  

 الك�ر�وم� ون�، و�یت�الز�اَهللا، و�و�  

 ..یت�ه� ی�ِحب� ب� ان�ك�  

 ..وج�ه� ز�و�  

 2..وم� ج�الن�الَشج�ر� امل�ْثق�ل� ب�و�  

، مع جميء ايء رماد�ا ونار�فجأًة، یصبح كّل شو

األغراب مع الغیاب من شرق أوروبا ومن غیاهب 

الس�جون، فقاموا بإتالف الثمار وكس�روا غصون 

                                                
 .35: نزار قباني، األعمال الس�یاسة الكاملة، ص.  1
 .36:  نفسه، ص.  2
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األشجار وأشعلوا النريان وأحرقوا كّل شيء، فأصبح 

 ...للیلكّل شيء حزین األطفال اخلمسة وا

ه اإلخباریات احلزینة عم�ا فعله ذوبعد ه 

تهم، تأتي تعبريیات هذا الیهود مبنزهلم وحدیق

 :املقطع حني یقول الشاعر

 اب�ر�ُة الت�ام�ر�ي ك�ِداِلي و�ِف ت�ل�ع�اشت�و�   

 یم�ِحى اجل�ل�وا إ�ب�إذه�: یهماح� ِفص�ف�   

  !!1ب�ا�ا س�ال�لَة الكِلي ی�وا أرِضب�سِلت� ن�ل�   

فهذه تعبريیات رافضة ومقاومة من والد الشاعر 

رفض ذلك وصاح فیهم  بأن ال یسلبوا أرضه، فحني

 .وقاوم وجودهم قتلوه

یبدأ الشاعر مقطعه األخري بإخباریات حزینة   

عن موت والده بطلقة سد�دها أحد الغاصبني الذین 

شاعر میتة ویصف لنا ال ،أحرقوا له أرضه ومنزله

ا إىل الرتاب متس�ًكا بأرضه حىت د�أبیه بكّفه املشدودة ش

 :بعد موته یقول

 یم�ِحي الر�ِداِلو� ات�م�...   

 ب�ال�الِك ن�لب� ِما ك�ه�د�د�ب�طل�قٍة س�  

 یم�ِظي الع�ِداِلات� و�، م�یِهل�ع�  

 یم�ِظالع� ن�وِطي امل�ِف  

 1اب�ر�ى الت�ل�د�ا إ�ة� َشود�د�ْشف�ه� م�ك�و�  

                                                
 .37: نفسه، ص.  1
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ویعود الشاعر إىل توجیهیات القصیدة يف آخر 

هذا املقطع إىل العرب الص�غار، ودائم�ا یطلب منهم 

، فقد سرد هلم ویتذّكروا وأن ال ینسوا أن یذكروا

يف هذه القصیدة مرتبطة كّلها بقص�ة  االشاعر قصص�

والده الذي مات وكّفه مشدودة شد�ا إىل الرتاب 

لیدركوا أّمهیة الرتاب ألنَّ يف انتظارهم معركة 

النتقام علیهم األمل من أجل ایعّلق "فهو الرتاب، 

ویظّل نزار حىت النزع  لكّل خطایا وأخطاء الكبار،

باجلیل اجلدید الذي یصنع .. األخري مؤمًنا باألطفال 

ومن الس�قوط .. ومن الظالم فجر�ا .. من الیأس أمال� 

لعصر .. انطالًقا من الر�كام واحلطام بناًء جدید�ا 

فوسط أحلك الظلمات البد� أن . وفجر جدید.. جدید 

 :یقول. 2"یشرق فجر جدید

 ون�وج�د�ی� یُثار� ح�غ�ذك�ر� الصِّلی�ف�

                                                                                                                                                            
ر بشكل الفت يف هذه بود الص�بیتقاطع الشاعر مع صالح ع.  1

 : "موت فالح" النقطة، یقول صالح عبد الص�بور يف قصیدة 
 وعندما جاء مالك املوت یدعوه  
 لو�ن بالدهشة عین�ا وفم�ا              
 واستغفر اهللا    
 ّمث ارمتى    
 والفأس والدرة يف جانبه تكو�ما     
   ... 
 مثَّ مضوا لرحلٍة خيوضها بقریيت الصغرية    
 من أو�ل الدهر، رجال�   
 ...من أول الزمان�    
أقول لكم، : صالح عبد الصبور، دیوان(...حىت املوِت يف الظهريه   

: صم، 1986-هـ 1406: ، ت06: اهرة، طلشروق، بريوت، القدار ا
13 ،14(  
 .190: أمحد تاج الد�ین، نزار قباني والشعر الس�یاسي، ص.  2
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 م�ن� س�ی�ل�د�ون�و�.. نه�م� وا ِمم�ن� و�ِلد�

 اب� ُة الت�ر�یم�ا ِقم�

  1...الت�راب�  َةك�عر�هم� م�ار�ظ�ألن� يف انِت

.. يف اآلتي  "نزار دائم�ا يف املستقبل  أمل إنَّ 

يف اجلیل القادم لعلَّه یكون جیال� أفضل من جیل 

ترب دلیال� قوی�ا ضد� الذین وهذا األمل یع.. اآلباء 

یتهمون نزار بالشعوبیة وبكراهیته للعرب رغم 

أنَّه منهم وأنه یعّذب العرب من خالل هجائه 

الس�یاسي ر�د أنَّهم عرب ویتصد�ى ملمارستهم احلیاتیة 

بشيء من الشماتة والس�خریة والتقریع إىل حد� 

ر وإذا كان نزا.. اهلجوم الّشدید والنقد الال�ذع 

شعوبی�ا ملا اّتجه بآماله إىل األطفال فهم عرب أیض�ا 

فهو كان .. ومن أنسال هؤالء العرب الذین یهامجهم 

ميكن أن یوصف بأنَّه شعوبي إذا هاجم العرب واّتجه 

.. باألمل واملدح لشعب آخر غري العرب لیحر�ر العرب 

ولكنه یؤّكد أنَّ العرب متهمون بسبب بعض املمارسات 

بب بعض الرتاكمات والتداعیات النفسیة اخلاطئة بس

 . 2"واالجتماعیة والس�یاسیة ولیس لكوم عرب�ا

 
األخري من وميكننا تلخیص ما ورد يف هذا املقطع 

املخّطط اآلتي، وبعدها يف "قص�ة راشیل شوازنبورغ"

                                                
 .38: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
 .23: أمحد تاج الد�ین، نزار قباني والشعر الس�یاسي، ص.  2
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" قص�ة راشیل شوازنبورغ"قصیدة لاملخّطط العام 

 :كاآلتي
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   مىت تفهم؟

 
  

        مىت تفهم؟                                                        
                                           مىت تفهم؟            مىت تفهم؟                           

 مىت تفهم؟
 

 ود�ا فوق مرمره                                                          
               بأّني لن أكون هنا      تسج�ل شكل    بأّني لست             

                                            لن ختد�رني 
        بصماتك         واحدة من صدیقاتك     1.م                        

      جباهك أو  إماراتك    3.م                                            2.م
 بأّني لست من هتتم�                  4.م    وأنَّ مناخ أفكاري 

                                                                                                                                              ..وال رقم�ا        
 غریب عن مناخاتك                  بنارك أو جنَّاتك

  رماد�ا يف سجاراتك  یعرب يف سجال�تك    
 ال� تزید علیهوال فتحا نسائی�ا     ومتثا                               
                                                   يف ّمحى مزاداتك    من فتوحاتك                                   

                               لن تتمّلك الد�نیا
                                                                            

                              بنفطك وامتیازاتك                      فورأس�ا بني آال
 وأنَّ كراميت أكرم 

                                                                            
       على                 وبالعربات اليت تطرحها   الرؤوس على خمد�اتك

 من الّذهب املكد�س بني راحاتك
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قدمي                                     
 عشیقاتك بال عدٍد

 فأین ظهور ناقاتك؟          
 

فوق وحول       یا أمري النفط       متر�غ    
 لّذاتك

 كممسحة           
 يف ضالالتك                  

 كلك البرتول     فاعصره على قدمي خلیالت
                                                                                              

 كهوف الّلیل يف باریس قتلت مروءاتك
 على أقدام مومسة هناك      
 ..دفنت ثاراتك      
 ..القدس      عتفب       
خمطط         ..اهللا                    

 "احلب والبرتول"م يف قصیدة توضیحي لدائرة عدم الفه
  رماد أمواتك                   
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 نبحث يف الظالم عن قبورنا

                                                                                                           
 كاألمس أغبیاء

                                                                                                         
 )الصرب مفتاح الفرج(نرد�د اخلرافة البلهاء

 یا فتح 
                                                                                            

 نظّن النصر 
خنجر إسرائیل يف           مل یزل           الدمع يف عیوننا    شاب

ولیمة                  مل تزل                           ظهورنا    
 تأتي لنا وحنن يف سریرنا

)                                      مر�ة واحدة(                   

 نظّن أنَّ اهللا يف السماء      )         ست مر�ات(

 یعیدنا لدورنا    

                                                                                                 

 من سنني     نقعد
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 على رصیف األمم املّتحدة

                                                                                                      
 نشحذ من جلاا احللیب والطحني 

                                                                                                         
 والذّل والسردین واملالبس املستعملة                       منضغ ساذجني

                                                                                                        

 حكمتنا املفض�لة

                                                                                                     

 )الصرب مفتاح الفرج(

                                                                                                       

                                                                                                

 هإنَّ الر�صاص وحد

فعل إجنازي واحد أال وهو فلمواجهة الفعل الواحد البد� من     

ال الصرب                       .املغروس يف أرضنا إلزالة اخلنجر "الر�صاص"

 مفتاح الفرج
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 بعد الیوم طی�بني       

    نرفض            یا رب�نا                                        

فالطی�بون كّلهم أنصاف                                   أن نكون

 می�تني

                                                                             
   سرقوا بالدنا  هم     

                                                                                                                             
 فامسح
 قتلوا أوالدنا                                       

             
املقطع اخلامس                                                                     

 )هلم(أن نكون قاتلني 
                                                                     
                                                                          

 كاخلراف وادعني
 یا طبلنا                                        
                  یا زارنا                                              

 دائخني..مسطولني       أن نظلَّ     
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 یا قاتنا                                        
 

 یا شعرنا                                       
           یا نثرنا                                                     

 فعصرنا الذین نعیش فیع عصر غاضبني     غاضب�ا       ُكن     
 یا عقلنا                                       

  
         یا حقدنا                                                         

 كي ال نصري كّلنا قطیع الجئني        رًقاحا
                         

                                                                     
 قم�ة الفعل اإلجنازي 
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 هل تعرفون والدي؟       
 وإخوتي الصغار؟      

 حدیقة                                                      
 یلّفها النعیم         يف یافا لنا            كان  

ودار                                                                                       
   شرق أوروبا

      الر�حیم والدي                                                
 جاء أغراب من الغیاب من             الشمس والرتاب

مزارع�ا                                                              
                                                           واهللا                 شیًخا    

 غیاهب الس�جون
                                                                           

 والزیتون والكروم         حيب� 
                  وزوجه                   

 فأتلفوا الثمار
                                                                                         

 وكس�روا الغصون           والشجر املثقل بالنجوم
وأشعلوا النريان يف بیادر     

 النجوم

                                                                                    
                                                                                                            واخلمسة األطفال يف وجوم

                                                                                                        
 والّلیل يف وجوم

 :فصاح فیهم       كرامة الرتاب                 
 إذهبوا إىل اجلحیم                 

 لن تسلبوا أرضي یا ساللة الكالب                                 
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 الر�حیم والديومات 
                                                                     

 ما قیمة الرتاب
ألنَّ يف                                                           

بطلقة سد�دها                         انتظارهم معركة الرتاب               
 كلب من الكالب

                                                                                         
 العظیم والدي

                                                                                     
 يف املوطن العظیم

                                                                                              
   وكّفه مشدودة شد�ا إىل الرتاب

                                                                                             
                                                                                             

 العرب الصغار حیث یوجدون      فلیذكر الص�غار
                                                                                                                  

 ومن سیولدون..من ولدوا منهم
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أوراق دفاتركم                                                                
بالد�مع مغم�سة                    یا من                                  

 الشعراء املهزومني                  والّطني                                 
نربات حناجركم                                                                            

 حنن        الغرباء عن التاریخ وعن  نتعلَّم منكم منذ سنني 
تشبه حشرجة                                         01: املقطع        

 املشنوقني                                               أحزان احملزونني
ألوان حمابركم                                                                                                      

 كیف احلرف      یكون له شكل السّكني
تبدو كرقاب                                                           

 املذبوحنب
                                                     أمجل طري یأتینا من لیل األسر                                           

 یغّني الغارُق من أعماق البئر                        الشعراء
                            حزًنا شفَّاف العینني                       02: املقطع        

 كیف       یسري على قدمیه القرب        فلدینا                   نتعلَّم منكم   
 مات 

               نقی�ا مثل صالة الفجر                                                      
 یكون الشعر                                       الشعر

 مطر�ا یسقط رغم الظلم ورغم القهر                                          
                                                  یا          شعراء األرض احملتلَّة
 نتمطَّى فوق وسائدنا

                                             ضوء الشمس اهلارب من ثقب األبواب                                          
 نلهو بالص�رف واإلعراب                             أدب النكسة

             قرع الّطبل القادم من أعماق الغاب                       03: املقطع        
یطأ مازلنا منذ حزیران           شعر النكسة عن           ماذا خنربكم یا أحباب؟

 وننادي       اإلرهاب مجامجنا
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                                             كّل األمساء احملفورة يف ریش األهداب                                          
 ونقب�ل أقدام اإلرهابفكر النكسة                             

                                                                                    
 نركب أحصنة من خشب

حرمات القدس قد                                                        
                                                                        انتهكت

 ونقاتل أشباح�ا وسراب
                    ونسم�ي أنفسنا كتَّاب       ما عادت ألعصابي              04: املقطع      

 وأنت�     
         وصالح الد�ین من األسالبأعصاب                                              

حنن                    
 الضعفاء         املنتصر الغال�ب

                                                                                                                             
 الرزَّاق الوه�اب          یا رب� األرباب       حنن الفقراء  

                                                                                                                                                                
                                                                                      حنن اجلبناء            الغفَّار التو�اب                     

 حممود الدرویش                               
توفیق� الزیاد           سالما                                                                    

یا فدوى طوقان             یا من تربون على                                
 الكلمات األلغامايف تعلَّم منكم        كیف نفج�ر ناألضالع األقالما   

                                               
                     مازال دراویش الكلمة                                           

 أنَّ الشعراء لدینا، یقفوَن أمام� قصائدكم�
يف الشَّرق                                                                  
    لویكّشون محاما                         

حيسون                                                                  
              .. أقزام�ا.. لبدوا أقزام�ا              ..جيّرتون األحالما.. الشاي األخضر�
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إنَّ نظریة األفعال الكالمیة ال یكتمل وجودها 

بعد الفعل الّلفظي واإلجنازي إال� بوجود الفعل 

: أي(ما التأثريي، والذي یرتبط ارتباًطا وثیًقا هب

ملَّا كانت الّلسانیات و، )اإلجنازيالّلفظي و الفعلب

متَّ  فقد التداولیة هتتم� بدراسة الّلغة العادیة،

جنازي والقو�ة اإلجنازیة له، الرتكیز على الفعل اإل

وكان الفعل التأثريي من التحصیل احلاصل هلما، 

وذلك نظر�ا لطبیعة األمثلة املستشهد هبا من الّلغة 

الیومیة املتداولة، واليت ميكن توّقع فعلها 

 . التأثريي واحتماالت كیف یكون هذا الفعل

أم�ا بالنسبة لّلغة الشعریة واألدبیة عموم�ا 

خمتلف، كما كانت صعوبة حتدید القوة فاألمر 

اإلجنازیة لألفعال الكالمیة يف مدو�نة الفصل األو�ل، 

وكیف متارس جند صعوبة يف رصد وحتدید الفعل التأثريي 

القو�ة اإلجنازیة يف قصائد نزار قباني أفعاال� 

قباني يف تأثريیة على اجلمهور املستمع إللقاء نزار 

ءمة املدو�نة مع طبیعة مالوقصد . مدو�نة هذا الفصل

الفعل التأثريي اخرتنا قصائد نزار املسج�لة، واليت 

 .سنحصرها الحًقا

س علیه ار�م�ی�املستمع هو الذي س�-فهذا اجلمهور

نزار قباني الفعل التأثريي، وما علینا حنن إال� 

 .رصد موقع ذلك الفعل يف القصیدة وعالقته مبوضوعها
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 وحتلیل التأثري 1التأثري: املبحث األو�ل

إنَّ التأثري والتأّثر مسألة كائنة منذ أن وجد   

الكالم والتواصل بني البشر، فالكالم هو الوسیلة 

اليت یؤّثر هبا اإلنسان يف الغري ویتأّثر هبا أیض�ا، 

أن یوج�ه "وأم�ا أن یتخاطب املرء مع غريه، فهو 

ر كالم�ا إىل الغري، وانتظار رد�ة  فعله، فال ميكن تصو�

حیاة إنسان بدون كالم حبیث هو الوحید الذي خيرجه 

من العامل الس�اكن اهول إىل عامل احلیویة 

 .2"والتجّلي

إنَّ أهم� أهداف أمسیاته أم�ا بالنسبة للشاعر ف

التأثري على اجلمهور، حیث یسعى جاهد�ا هي الشعریة 

عرب موضوع القصیدة، ، للوصول إىل استحسان اجلمهور

ة األحاسیس غراض اليت یتضم�نها بواسطوإبراز األ

واالنفعاالت املناسبة، بل إنَّ نزار قباني یذهب إىل 

                                                
التأثري أو الواقع هو مفهوم طرحه الشكالنی�ون الر�وس ومن .  1

ا بعد جزًءا من علم مجال مبعدهم أعضاء حلقة براغ وصار فی
حینما نشر  1914عام "التلّقي، وبدایات الشكالنیني الر�وس كانت 

مقالته عن الشعر املستقبلي  Victor Shklovskyفیكتور شكلوفسكي 
أم�ا ایتها، اليت جنمت عن ضغط سیاسي خارجي، ". انبعاث الكلمة"

الثاني  فتتحد�د بالرتاجع العلين الذي نشره شلوفسكي يف كانون
غري أنَّ احلركة كانت يف احلقیقة هدًفا هلجوم متواصل . 1930) جانفي(

حینما كر�س تروتسكي فصال� من كتابه، األدب  1923منذ عام 
آن جفرسون، دیفید روبي، النظریة ". (والثورة، لنقد الشكالنیة

مسري مسعود، منشورات وزارة الثقافة، : األدبیة احلدیثة، ترمجة
 ).32: ، ص1992: دمشق، دط، ت

لقد صعد التأثري على سطح البحوث العلمیة، ملناقشته وتفسريه 
، وحبث ما بعد التأثري من نتائج تسمح لرجال الدراما )علمی�ا(

 .واملخرجني باستعماهلا، تطویر�ا للفنون املسرحیة
، 135: ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ وتداولیة اخلطاب، ص.  2

136. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل الثاني                                                                        
 الفعل التأثريي يف الشعر الس�یاسي لنزار قباني

 139

أبعد من حدود التأثري إىل نشدان التغیري وإحداث 

 .ثورة فعلیة يف العامل العربي

 الشكالنیني ويف إطار لفت انتباه املستمع جند أنَّ 

التأثري ُتحد�د نوع "الر�وس بی�نوا أنَّ هذه العملی�ة 

ضمن هذا املبدأ طرح . اُملفَتر�ض إحداثه عند املتلّقي

 Priem ostranenijaمفهوم   Chkolovskiشكلوفسكي 

الذي یعين بالتشیكیة اإلبراز، وهو لفت� النظر إىل 

 .1"شيء ما وج�عله يف الص�دارة

 

هذا النوع من املعاجلة نظری�ا بالتمییز وقد مسح   

كل اإلنتاج على التلّقي بني إطارین عام�ني لتأثري ش

انطالًقا من عالقة العمل الفّني بالواقع وأسلوب 

 :تصویره

وخيُلق لدى  Effet de réelالتأثري الواقعي " -

املتلّقي الشعور بأنَّه أمام شيء حقیقي كالواقع 

یولِّد ذلك عنده . ولیس أمام شيء خیاّيل ،متام�ا

لتمّثل ُشعور�ا باالندماج واُملتعة ألنَّ اإلیهام وا

یتحقَّقان بالشكل األمثل ویؤد�یان إىل َتعر�ف 

یتحقَّق . اجلمهور على ما یسمعه جزء من واقعه هو

هذا التأثري حني ی�خفي العمل طریقة إنتاجه 

والص�نعة األدبی�ة والفّنیة فیه، فال یبدو وكأنَّه 

نسیج مصَطنع حول الواقع وإنَّما انعكاس�ا 
                                                

-عربي(املسرحي، مفاهیم ومصطلحات وفنون العرض املعجم .  1
 .115: ، ص)فرنسي-إجنلیزي
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سة الطبیعیة للواقع، وهذا ما س�عت املدر

والواقعی�ة لتحقیقه، وهذا ما جنده أیض�ا يف 

 .السینما والدراما التلفزیونیة

، وهو Effet d’étrangetéتأثري الغرابة  -

التأثري الذي ال یسعى لإلحياء بالواقع أو مبا هو 

حقیقي�، وإنَّما یربز ما هو شاّذ وم�صَطنع وغري 

 .1مألوف يف املاد�ة الفّنیة

 

يف قصائده واقع العرب الذي  فنزار قباني

لقصائده احلاضر ألمسیاته یشملهم اجلمهور املستمع 

الشعریة، وكان بذلك تأثريه واقعي، من الواقع 

وحتلیل تأثري قصائد نزار قباني على وإلیه، 

اجلمهور هو الذي نسعى إلیه يف هذا الفصل، حیث 

یعين كّل ما یّتصل بعامل التأثري  )حتلیل التأثري( هأنَّ

يف أمسیات نزار قباني الشعریة، أثناء إلقاء 

، كما یشتمل التحلیل حبث هنزار قباني لقصائد

. أسلوب أداء الشاعر وطریقة إلقائه للقصائد

باإلضافة إىل أنَّ حتلیل التأثري یعمد إىل فّك رموز 

ویعمد . القصیدة وحبث لقصد الشاعر من ورائها

تطو�ره أو التحلیل أیض�ا إىل أسلوب اإللقاء ذاته، و

عدم تطو�ره، ویسعى التحلیل للتأثري من هذه 

الد�راسات الفّنیة والبحثیة إىل الكشف عن اضطراب 

                                                
 .115: نفسه، ص.  1
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الذي  لرتكیب الفّني يف اإللقاء الشعريأو امتزاج ا

 .1یؤّثر بالس�لب على عمّلیة التأثري

 

یة التلقي من القارئ إىل آل: املبحث الثاني

 اجلمهور

ة اجلمهور بإلقاء عالق ختتلف طبیعة االستقبال حسب

فذوق املتفر�ج وتكوینه املعريف  الشاعر لقصائده،

ومدى اعتیاده على قصائد الشاعر، ومعرفته 

أو من خالل حضوره  ،املسبقة بالقصیدة بالقراءة

أو أنَّها ألو�ل مر�ة یستمع إلیها،  ،ألمسیات سابقة

. كّلها عوامل تلعب دورها يف مستوى ونوعی�ة التلّقي

فإنَّ عملی�ة التلقي واملتابعة تتم� على كذلك 

املضمون، الشكل (املستوى االنفعايل والفكري واحلس�ي 

، وهي اليت حتد�د مستوى )اجلماّيل أو مستوى األداء

املتعة وطبیعتها ومن ناحیة الثانیة، هناك عوامل 

أخرى تلعب دورها يف االستقبال لدى اجلمهور منها 

ل مع الشاعر ودرجة عوامل ذاتیة مثل درجة التمّث

اإلنكار بالنسبة ملا یقد�م من املوضوعات اليت 

ويف الواقع فإنَّ املهم� يف عملی�ة . تعاجلها القصائد

هو رد�ة الفعل اليت یقوم هبا اجلمهور جتاه  االستقبال

ما یسمعه، ففي كّل أمسیة شعریة یربط اجلمهور بني 
                                                

: كمال الد�ین عید، أعالم ومصطلحات املسرح األوروبي، مراجعة.  1
إبراهیم محاده، قاموس منهجي لدارسي الفنون يف الوطن العربي، 

، 01 :والنشر، اإلسكندریة، مصر، طدار الوفاء لدنیا الطباعة 
 .160، 159: ، ص2006: ت
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املعروض مرجعه اخلاص� ومرجعی�ة القصیدة، وبني العامل 

وبالنسبة . 1وعلیه يف القصیدة وبني واقعه ه

لقصائد نزار قباني الس�یاسیة فقد استمد�ها من 

 .الواقع العربي املعاش

ضمن یندرج هذا الفصل التطبیقي فإنَّ وعلیه، 

ذلك التحو�ل من حبث آلیة تلقي القارئ للعمل 

اإلبداعي، والذي كنَّا طرًفا فیه يف الفصل األو�ل، إىل 

ّقي اجلمهور املستمع لألمسیات الشعریة يف هذا تل

االنشغال باجلمهور والقر�اء "الفصل، حیث أصبح 

والتلقي واالستجابة والتأویل أمر�ا مركزی�ا يف 

 .  2"النقد املعاصر

 

حماوالت الر�بط هذه بني القارئ واجلمهور، أنَّ إال� 

على أنَّه قارئ مستمع، باإلضافة إىل كونه حاضر يف 

مفهوم القارئ يف (نصوص حیث یشوب هذا املفهوم ال

تناقض إىل حد� بعید حبیث ینم� عن غموض متأص�ل ) النص�

والنصوص الفّنیة تتضم�ن، على حنو . يف مفهوم اجلمهور

فاجلمهور یستحضر : ثابت، مفاتیح لكیفیة تأویلها

غري أنَّ . يف النصوص، أو ميثل فیها بكفایة يف األغلب

، بصرف النظر عن استعداده التباع اجلمهور الفعلي
                                                

املعجم املسرحي، مفاهیم ومصطلحات وفنون العرض : ینظر.  1
: لبنان، ط-مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، )فرنسي-إجنلیزي-عربي(

 .29: ، ص1997: ، ت01
سوزان روبني سلیمان، إجني كرومسان، القارئ يف النص� مقاالت يف .  2

وعلي حاكم صاحل، دار الكتاب  حسن ناظم: اجلمهور والتأویل، ترمجة
 .7: ، ص2007: ، ت01: اجلدیدة املتحدة، بريوت، لبنان، ط
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الختزال، ل هذه املفاتیح یظّل هو نفسه غري قابل

على وقف ذوقه وأغراضه ویظّل مستولی�ا على النص� 

 .1اخلاص�ة

دراسة آلیة التلّقي أو االستقبال يف األمسیات ف

فاعلیة الشعریة لنزار قب�اني، یندرج ضمن تلك الت

ُتعىن بالعمل آلیة بني الشاعر واجلمهور، وهي 

التفسريي� الذي یقوم به اجلمهور املستمع لقصائد 

وهذا املبحث مستقى من دراسة . نزار قباني

االستقبال للمتفر�جني يف املسرح، حیث هناك تشابه 

فلقد أخذ مفهوم االستقبال عرب . كبري بني الس�یاقني

 :تطو�ره معاني متعد�دة، فهو یدّل على

أعمال كاتب أو كیفی�ة تعامل جمموعة ما مع  .1

مؤلٍّف أو فنَّان أو مدرسة أو تی�ار أو أسلوب عرب 

التاریخ، وهذه هي نظری�ة االستقبال األملانیة 

اليت انصب�ت على البعد التارخيي لعملی�ة 

وقد ترافق ذلك بظهور الد�راسات . االستقبال

 .اليت اهتم�ت جبمالیات تأثري العمل

واجتماعه  العناصر اليت تتحكَّم خبلق مجهور ما .2

 . يف أمسیة شعریة لنزار قباني

الفعل الذي ی�مارسه املتفر�ج الفرد كإنسان  .3

له مكو�ناته النفسی�ة والذهنی�ة واالنفعالی�ة 

واالجتماعی�ة لتفسري ما یقد�م إلیه يف العرض 

                                                
 .11: نفسه، ص: ینظر.  1
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وعملی�ة االستقبال هبذا املعىن تتضم�ن . املسرحي�

راك عملی�ات متعد�دة یدخل فیها اإلحساس واإلد

 .1واحلكم أو ب�ناء املعىن والذاكرة

 

بني الشاعر واجلمهور ما هو  2فإنَّ التفاعل ولذلك

إال� امتداد للتفاعل بني اخلطاب والقارئ، فاجلمهور 

نزار قباني، من خالل االستماع هنا قارئ لقصائد 

ومقاربة قصد الشاعر  إلیها والتمع�ن يف معانیها

ر بالتصفیق املكثف والتأّثر هبا والتأثري يف الشاع

أو الضحك داللة اإلعجاب مبقطع ما لیعیده الشاعر 

إذا كان املوقع  "مستجیب�ا لرغبة اجلمهور، و

الفعلي للعمل یقع بني النص� والقارئ، فإنَّ حتّققه 

كذلك فإنَّ : هو بشكل واضح، نتیجة تفاعل االثنني

الرتكیز الكّلي على تقنیات املؤّلف أو نفسیة 

لنا، بشكل ضئیل، عن عملیة  القارئ سیكشف

وهبذا جند أنَّ تفاعل اجلمهور مع . 3"القراءة نفسها

الشاعر ما هو إال� امتداد لتفاعل القارئ مع 

 . النص�

                                                
املعجم املسرحي، مفاهیم ومصطلحات وفنون العرض : ینظر.  1
 .27: ص، )فرنسي-إجنلیزي-عربي(

العالقة "من يف األصل متَّ استلهام هذه العالقة التفاعلیة .  2
 .Bیعترب املسرحي� األملاني� برتولت بریشت  "، الذي "املسرحیة
Brecht  )1898-1956 ( ج، واعترب�ل من لفت النَّظر إىل دور املتفر�أو

ینظر املصدر ." (املسرح فّن املتفر�ج، لكنَّه مل یذهب أبعد من ذلك
 )29: نفسه، ص

سوزان روبني سلیمان، إجني كرومسان، القارئ يف النص� مقاالت يف .  3
 .130: حسن ناظم وعلي حاكم صاحل، ص: اجلمهور والتأویل، ترمجة
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مثلما نستعني مبناهج النقد األدبي سواء و  

النسقیة أو السیاقیة يف قراءة النص� املكتوب، 

ها كذلك هناك اعتبارات جيب مراعاهتا واالحتكام إلی

يف قراءة النص� املسموع، واليت تسهم بشكل مباشر يف 

الفعل التأثريي، كالتكرار والنرب والتنغیم حیث 

للفعل " 1أنَّها تعترب باألساس عالمات إضافیة

اإلنشائي اليت ترد يف حال التواصل العادي لتدعم 

، والذي یدعم بدوره الفعل 2"الفعل اإلجنازي

ازیة اليت حيملها الفعل التأثريي، فلوال القو�ة اإلجن

، باإلضافة إىل إلقاء اإلجنازي ملا حدث التأثري أصال�

 . القصائد بنرب وتنغیم حمد�د، وتكرار ملقاطع معی�نة

الزمن يف : لقد قام واینریش بدراسة حول

اخلطابات املختلفة، وخُلص إىل نتیجة مفادها أنَّ 

اخلطاب الشدید یتبدى وهو یلفت انتباه املتلقي، "

أما اخلطاب اهلادئ ) السامع(نه اخلطاب الذي یشد إ

                                                
یعترب الشكالنی�ون الر�وس أو�ل من طرح فكرة وجود عناصر ِضمن ".  1

العمل الفّني ُتعترب إشارات موج�هة للمتلّقي وهلا دور التأكید على 
وقد اعترب هؤالء أنَّ تأثري هذه . الص�نعة األدبی�ة وشكل إنتاج العمل

إلشارات على املتلّقي هو بدایة للعملی�ة الد�اللیة يف التلّقي ألنَّها ا
، وتنب�ه املستقب�ل Emetteurتأتي بشكل واع� ومقصود من قبل املرِسل 

Récepteur . بیري فولتز �ن الناقد الفرنسي�وقد بیP. Voltz  يف
دراسته حول ما هو غریب وشاّذ يف مضمون العمل أنَّ هذه العناصر 

املعجم املسرحي، (. "تلعب دور احملر�ض يف عملي� التلقيرابتها بغ
 .28: ، ص)فرنسي-إجنلیزي-عربي(مفاهیم ومصطلحات وفنون العرض 

حممد : اجلیاليل دال�ش، مدخل إىل الّلسانیات التداولیة، ترمجة.  2
 .25: حيیاتن، ص
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 .1"فهو اخلطاب الذي ال یفعل شیئا للفت االنتباه

وميكن حتدید الس�مات املختلفة للتفاعل احلواري، حسب 

 :، كاآلتي Van Dijkفان دیك

 .تتابع أفعال كالمیة." 1  

فئات املشاركني يف التفاعل وإسهاماهتم . 2  

 .املمكنة

 )خاص�، عام�، مؤس�ساتي(جتماعي املوقف اال. 3  

 )املعیاري(درجة التشكیل املعريف . 4  

 .اهلدف االجتماعي للتفاعل. 5  

القواعد، املعایري، االستعالمات (األعراف . 6  

 2)"اخل...

یكون للمتكلم موقف شدید فإن عباراته "حینما و

ألن ما یتكلم عنه ميسه من  (aiguisé)تكون حادة 

ن ميس هذا الذي یوجه إلیه قریب وعلیه أیضا أ

الكالم، فاالثنان یعنیهما األمر، فهما یؤثران 

مىت یعلنون وفاة "، مثال� يف قصیدة 3"ویتأثران

ظ الشاعر بعنوان یتأثَّر اجلمهور ر�د تلّف" العرب

القصیدة فیضحكون، ویتأّثر نزار باجلمهور لتأّثرهم 

 مبقطع فیعیده هلم بنرب وتنغیم خمتلف عن األو�ل
                                                

: مفتاح بن عروس، اإلنسجام واالتساق يف القرآن،  ص: ینظر.  1
147. 

فان دیك، علم النص� مدخل متداخل االختصاصات، ترمجة . تون أ.  2
 .371: سعید حسن حبريي، ص: وتعلیق

زوبري : مفتاح بن عروس، االنسجام واالتساق يف القرآن، إشراف.  3
سعدي، وحواس مسعودي، رسالة مقد�مة لنیل شهادة دكتوراه الدولة 

قسم الّلغة العربیة لسانیات النص�، كّلیة اآلداب والّلغات، : يف
 .147: ، ص2008، 2007وآداهبا، جامعة اجلزائر، 
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یم عالیني لیصل إىل الفعل غلیواصل مقطعه يف نرب وتن

التأثريي يف اجلمهور فینفجر املسرح تصفیًقا، فكّل من 

الشاعر واجلمهور يف املقطع اآلتي يف حالة تأثري 

 : وتأّثر متبادل

 ام�اع� ني�ِسم�خ� د�بع� ..أنا"
 أیت�ر� د�ا ق�م� یل�سج�ت� اول�أح�
 ِث اِحجال� املب�ظن� بأن� ر�وب�ا ت�ع�ُش أیت�ر�

 ..اهللا ن�ِم أمر�
   ام�ك�ومثل� الز�.. اع� د�الص� ثل�ِم
                   ب�ر�اجل� ثل�وِم..  ام�َذاجل� ل�ْثوِم

الشاعر أعاد على إثره  )ثا 13(تصفیق مكثَّف  
 املقطع

  وضًةمعر� وبَةر�الع� رأیت�
 مي�ِدالق� األثاِث زاِديف م�

                      1"ب�ر�الع� أیت�ا ر�ولكن�ين م�
 تصفري+ ثا 15تصفیق مكثَّف 

 

فهذا التفاعل بني الشاعر واجلمهور یزیح 

تأسیس ترابطات تداولیة  الالتوازن، وذلك من خالل

هو التصفیق كفعل تأثريي، وإعادة  تفضي إىل فعل ما

. اإللقاء بنرب وتنغیم معی�ن من الشاعر كفعل تأّثري

فإنَّ الال�توازن بني النص� والقارئ  وعلى أی�ة حال"

غري حمد�د، وهذا الال� حتدید نفسه هو الذي ینم�ي 

 . 2"إمكانیة تنو�ع التواصل

                                                
نزار قباني، األعمال الكاملة للشاعر، شاعر احلب والثورة، .  1

: ، ص2007: ، ت01: كنوز للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط
 ).مىت یعلنون وفاة العرب، قصیدة تسجیلیة بصوت الشاعر. (173

إجني كرومسان، القارئ يف النص� مقاالت يف  سوزان روبني سلیمان،.  2
 .133: حسن ناظم وعلي حاكم صاحل، ص: اجلمهور والتأویل، ترمجة
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داخل اال " موقع املستمع"إنَّ البحث يف 

التداويل یلغي تقریب�ا الطرائق املعیار وینتج 

طرائق متنو�عة تتالءم مع الوضع التخاطيب أو 

 عملی�ات التأثري واإلقناع التواصلي املطلوب يف

ذلك . 1"االی�ة"باإلضافة إىل الشروط واالقتضاءات 

ألنَّ الفعل التأثريي یستوجب منَّا منذ البدایة 

 . 2االهتمام باملستمع والبحث فیه

 

قبل أن یؤّثر ال بد� أن یتأّثر هو فالشاعر 

لكي  ویهّز وجدانه باألساس، وأن یكون تأّثره عمیق،

وإنَّ . "يف اجلمهور ن یكون تأثريه فاعال�یستطیع أ

حتویل فعل لفظي إىل أثر، ونسق األدوات اليت تنجز 

هذا الّتحویل، هي املوضوع الذي طو�ره الّلساني يف 

وعلى عكس ما ید�عیه الناقد . حتلیله للقصائد

للوقائع "األدبي، فإنَّ هذا املنهج یؤد�ي إىل ختصیص 

ب، بالتايل، أمم املدروسة، ویفتح البا" األدبیة

 .3"تعمیمات واضحة

 

                                                
االیة مصطلح جغرايف وّظف يف اال الس�یاسي مثَّ يف املنهج .  1

 .التداويل مثَّ احلجاجي
عبد السالم عشري، عندما نتواصل نغی�ر مقاربة تداولیة : ینظر.  2

 .21: آللیات التواصل واحلجاج�، ص معرفی�ة
 .78: رومان یاكبسون، قضایا الشعریة، ص.  3
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لقد د�رست آلیة االستقبال كعملی�ة خال�قة حبد� 

. ذاهتا ألنَّها تشمل التلّقي وعملیة تركیب املعىن

كذلك ُطر�حت العالقة ما بني اإلنتاج واالستقبال 

فالشاعر یأخذ . كعالقة تأثري متبادل هلا طابع جدّيل

 بقصائده الذي یتوج�هاملتفر�ج  اجلمهور بعني االعتبار

إلیه وقدرته على تركیب املعىن، ویتخی�ر له نوعی�ة 

. التأثري املالئمة، وهذا ما ی�سم�ى اسرتاتیجی�ة العمل

من جهة أخرى فإنَّ اجلمهور بدوره یستقبل العرض من 

انفعال، إدراك، فهم، تأثري، (خالل تكوینه اخلاص� 

و عالقة ما أي إنَّه جيد لنفسه موقع�ا أ). وذاكرة

تربطه باخلطاب أو بإلقاء الشاعر بنرب وتنغیم 

وعملی�ة التلّقي هذه أو تأویل القصائد . معی�ن

 .1تشّكل ما ی�طلق علیه اسم القراءة

 

والتفاعل الفعالیة الشعریة  :املبحث الثالث

 الكالمي

إنَّ الفعالیة الشعریة هي من بني املسائل اليت 

لقارئ للقصیدة، أو تعىن بالتفاعل بني الشاعر وا

بني الشاعر واجلمهور، وتنشأ هذه الفعالیة نتیجة 

حلظة من التفاعل الكالمي ويف تواصله واستمراریته، 

لیست وسیلة التعبري عن األفكار أو توصیل  الّلغةف

للمعلومات، بل هو نشاط یتسب�ب يف حتویل الوضعیات 

                                                
 . 28: رومان یاكبسون، قضایا الشعریة، ص: ینظر.  1
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، )للمتكّلم(جبعل اآلخر یعرتف بالنوایا التداولیة 

ا أنَّ احلدیث هو عملیة مؤس�سة على مشاركة أطراف ومب

) املتكّلم(ب اخلطاب، فإنَّ األساس فیه هو املخاط

هذا التصو�ر مبين على التصو�ر . )املستمع(واملخاطب 

القائل بأنَّ الّلغة هي مؤس�سة تتحّكم يف ثباهتا 

 .استمراریة التبادالت الكالمیة

 

دور تلعب ألفعال الكالمیة من هنا، جند أنَّ ا

حتویل معتقدات املتخاطبني من جهة، واستمراریة 

إنَّ أقوال املتكّلم . اخلطاب بني أطرافه من جهة أحرى

تنبين على ما قاله املخاطب، فال توجد هناك أقوال 

قوالب، كّل قول خيضع ملضمون القول الس�ابق 

  .1"فرتاضات والتأویالت اليت حيتویهاولال

 

إىل إحداث الفعالیة والتفاعل الكالمي یقود 

نا متَّ اعتبارها الشعریة بني الشاعر واجلمهور، من ه

من عد�ة زوایا، وميكن یة على أنَّها مسألة إشكال

 :2متثیلّ هذه اإلشكالیة يف املخطط اآلتي

 

 

                                                
عمر بلخري، حتلیل اخلطاب املسرحي يف ضوء النظریة التداولیة، .  1
 .193: ص

حممد األسعد، مقالة يف الّلغة الشعریة، :  ميكن العودة إىل.  2
: ، ت01: س�سة العربیة للد�راسات والنشر، بريوت، لبنان، طاملؤ

 .9، 8: م، ص1980-هـ1400
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مشكلة لغویة                                                                           
 إلیها يف عالقتها بقضیة من القضایاینظر 

أي مشكلة أداء لغوي                                                                  
 السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة

 
 

    إشكالیة الفعالیة الّشعریة         
                       Problématique de 

l’efficacité poétique                     مشكلة تأثري أو
 انقطاع

                                                                                            
  عن التأثري يف اموع 

  
  مشكلة وعي الّلحظة التارخيیة                   

                            معی�نومصري الشاعر يف منحى تارخيي                
 مشكلة حتقیق ذاتوي للشخصیة

                                                                      
 اإلنسانیة داخل أو خارج اإلطار االجتماعي

                       
 
 
 
 
 

 ال تتجس�د الفعالیة الّشعری�ة دون
 
 

                                               
 شرط حر�یة الشاعر
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وعي جوهر                           

                      الّلحظة
                                                                        

 وجود اآلخر
 

   
الشمول                                  

املعاصرة                 للوعي     
 واألصالة مع�ا

                                     
 الشخصي

 
 

 خمطط، 01: شكل رقم                    
توضیحي إلشكالیة الفعالیة الشعری�ة وشرط 

 جتس�دها
 

وال ميكن تفسري إشكالیة الفعالیة الشعریة وشرط 

نبني حتلیل هذین اجلاجتس�دها كجانبني منفصلني 

املتكاملني ملزید من الوضوح النقدي إىل أربعة 

الّلغة والتجربة والتوصیل : موضوعات هي

    .والثقافة

 

ة مجیع هذه العناصر األربعة مهم�ة يف الفعالیو

ا، فكما أنَّ الشعریة، وهي مرتبطة فیما بینه

التجربة مرتبطة بالثقافة، فإنَّ الّلغة مرتبطة 

أن نعرف منًطا من الّلغة، ال ميكن "بالتوصیل، حیث  
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مثل الّلغة االنفعالیة إال� إذا كان املعىن الذي 

حتمله هذه الّلغة جمر�ب�ا، وإذا كنَّا يف موازاة ذلك 

نقبل أن یكون املعىن األويل لكلمة ما يف الّلغة، هو 

معىن قابل للتصو�ر، فإنَّ الص�ورة الشعریة هي تغیري 

 :للمعىن على الطریقة اآلتیة

 . 1"التأثري        التصو�ر        لد�الا  

رتبط بتأثري الشاعر على أم�ا التوصیل فهو م

فإذا كان التوصیل یعين التذو�ق فهو يف "، اجلمهور

. العصر الر�اهن یعين التأثري يف الوعي وتغیري بنیته

ونعترب التوصیل أحد مشكالت الفعالیة الشعری�ة ألنَّه 

إطار�ا اجتماعی�ا یفرتض بداهة لغة مشرتكة و

 .2"متناغم�ا

 

فعل التأثريي بني الفهم ال: املبحث الر�ابع

 والتأویل

للتأثري والتأویل شرطان ضروریان  إنَّ الفهم  

فقد إحداث الفعل التأثريي، يف وبالتايل للتأّثر، و

 إىل أنَّ النص� أو اخلطاب Van Dijkانتهى فان دیك 

بالس�یاق تتوًجيا لدراسات سیاقیة تبدأ "یعترب 

- التداويل، فالس�یاق املعريف، مثَّ الس�یاق االجتماعي

النفسي، وأخري�ا الس�یاق االجتماعي الثقايف، وربط 
                                                

النظریة الشعریة بناء لغة الشعر اللغة العلیا، جون كوین،  1
أمحد درویش، دار غریب للطباعة والنشر : ترمجة وتقدمي وتعلیق

 .186: ص ،2000: والتوزیع، القاهرة، مصر، دط، ت
 .8: لة يف اللغة الشعریة، صحممد األسعد، مقا. 2
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كّل دراسة سیاقیة هبدف له عالقة بالنص� األدبي، 

تبدأ بالنص� كفعل لغوي، مثَّ بعملی�ة فهمه، وتأثريه، 

إذ حيد�د . وأخري�ا تفاعالته مع املؤس�سة االجتماعیة

الس�یاق االجتماعي نوع اخلصوصیة اليت ميكن أن تطبع 

یستقبل املتلقي قوال ما " حینمافولذلك . 1"الّنصوص

فإنه یشرع يف تأویله على ضوء ما ميلك من معطیات 

ویصبح ما توصل إلیه من فرضیات سیاقا یستقبل 

فیه القول الالحق و تتحول جمموعة من الفرضیات 

ستنتاجي و اليت مل تلعب املوجودة يف ذاكرة اجلهاز اال

دورا يف تأویل القول السابق إىل ذاكرة عامة قصرية 

وميكن متثیل دور الس�یاق يف عملیة الفهم يف  .2"املدى

 :الشكل اآلتي

 

الشاعر                                                                           

 سیاق م ن اجلمهور

 ن املقطع             
 3م+ 2سیاق م                الشاعر     

 العام للقصیدة اجلمهور   التأویل
 3املقطع                

سیاق           الشاعر                   
 اجلمهور 2م+ 1م

 2املقطع       
    الشاعر                            

 اجلمهور  

                                                
عبد اهللا إبراهیم، التلّقي والس�یاقات الثقافیة، منشورات .  1

 .15: م، ص2005-هـ1426: ، ت02: االختالف، اجلزائر، ط
 .188: مفتاح بن عروس، االنسجام واالتساق يف القرآن، ص.  2
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 1املقطع     
 

طط خم، 02: شكل رقم                       
 دور الس�یاق يف عملیة الفهم والتأویل توضیحي
 
مىت وصل اجلمهور إىل فهم مقطع من مقاطع هذه ف

القصیدة حيدث ذلك أثر�ا يف نفسه، وكلَّما استعصى 

علیه الفهم زادت استعانة اجلمهور بسیاق املقاطع 

الس�ابقة لفهم املقاطع الال�حقة وهكذا دوالیك، حىت 

ني القصیدة، واالكتفاء یصل اجلمهور إىل فهم معا

 .بالفهم أو تصل درجة الفهم إىل حد� التأثري

حني یكون كّل من املتكّلم والس�امع يف مستوى "و

الفهم واإلفهام ینبغي نشوء عالقة تبادلیة بني قطيب 

بعالقة "Orecchioni أركیوني"التواصل دعتها 

، يف حدوده خيضع املتكّلم كالمه "لتحدید املتبادل"

ینتظره من املخاِطب باستثناء احلاالت اليت حسب ما 

 .1"بأشیاء ویصطدم برد� فعل املستمعیقول فیها 

وميكننا التمثیل لعالقة التحدید املتبادل هذه 

 :2بالشكل اآلتي

املتكّلم                              

Personne = الشاعر                املخاَطب

Personne =اجلمهور 

       
 

                                                
 .120: ذهبیة محو احلاج، لسانیات التلّفظ وتداولیة اخلطاب، ص.  1
 .121: نفسه، ص: ینظر.  2
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الظروف اليت خيضعون هلا                                             
الزمان واملكان ومعرفتهما (                 

املوضوع )       circonstancesاخلارجیة 
(Propos) =مواضیع القصائد 

 
                                            

خمطط توضیحي لعالقة التحدید  ،03: شكل رقم

 ملتبادلا

ريتبط فيف األمسیات الشعریة  1أم�ا التأویل  

، ویظّل بتفسري اجلمهور للقصائد والبحث عن معانیها

هي عملی�ة تلّقي لعملیة التأویل اال األهم� 

القصیدة ، خاص�ة أنَّ واستقبال اجلمهور للقصائد

مكو�ن من جمموعة من أنظمة الشعریة هي خطاب 

ا على كون مفتوحة دائم�العالمات، وهذه األنظمة ت

، امبا هو أبعد منه احتماالت متعد�دة ترب�ط القصیدة

إلقاء القصائد  طلَّبلذلك یت. أي بالعامل اخلارجي�

عملی�ة تفسري تتدخَّل فیها عوامل من طرف الشاعر 

اجلمهور املستقب�ل هلذه القصیدة أساسیة منها وضع 

                                                
والتأویل كجزء من عملی�ة االستقبال هو عملی�ة تتخطَّى جمر�د تفكیك  . "1

الر�موز للبحث عن املعىن، فقد دلَّت التجربة أنَّ التأویل والتفسري ميكن أن 
ی�صبح قراءة متكاملة تتم� على مستویات متعد�دة وتأخذ أبعاد�ا خمتلفة منها 

وتاریخ املسرح یظهر كیف ميكن أن . إخلاالجتماعي� الس�یاسي� والنفسي� و
خيضع النص� الواحد لتفسريات وتأویالت متعد�دة ح�س�ب منظور العصر 
وح�س�ب مستوى املعرفة، وهذا ما جنده على سبیل املثال يف كتاب 

 .J. Jحیث یستعرض الباحث الفرنسي� جان جاك روبني " قراءة راسني"
Roubine  ات الكاتب  الِقراءات املختلفة�اليت خضعت هلا مسرحی

.  "عرب العصور) J. Racine )1639-1699الفرنسي جان راسني 
-عربي(مفاهیم ومصطلحات املسرح وفنون العرض املعجم املسرحي، (

 )117: ص، )فرنسي-إجنلیزي
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هذه وخربته وخلفی�ته الثقافیة واملعرفی�ة اخل، و

 .1العملی�ة هي جزء من البحث عن املعىن الشامل

 

 وقصدیته مفهوم الفعل التأثريي : املبحث اخلامس

رد�  "ث بواسطته حِدالفعل التأثريي هو الذي ُأ

: وهذا یعين من مجلة ما یعين فعل وتأثري لدى خماطيب،

  .2"نَّين أؤّثر على أفكاره ومشاعرهبأ

ردود األفعال یشري إىل تلك التأثريات و فالقول

اليت ميكن أن حيدثها الفعل اإلجنازي يف املتلّقي، ويف 

ميكن أن ی�ثري إجناز ، لذلك 3اخل...أفكاره، ونظراته 

، أو فعل  Searleبلغة سريلمثال�  فعل اإلخباریات

 یقول نزار قباني حني  Austinتقریري بلغة أوستني

مىت یعلنون "عامه األخري قبل رحیله، عندما صرخ "يف 

املتفج�رة اليت أثارت "تلك القصیدة " وفاة العرب؟

أثارت معركة ضد� نزار قباني وفتحت اليت معركة ضد� 

  :، یقول فیها4"النار يف وجهه

 ةز�لف�الت� ِةاَشى َشل�ع� وب�ر�ل� احل�ك� عت�اب�ت�و�

 ةز�لف�ِة الت�اَشى َشل�ى ع�تل�ق�ف�

                                                
-عربي(املعجم املسرحي، مفاهیم ومصطلحات املسرح وفنون العرض . 1

 .117: ، ص)فرنسي-إجنلیزي
حممد : جلیاليل دال�ش، مدخل إىل الّلسانیات التداولیة، ترمجةا. 2

 .25، 24: حيیاتن، ص
كالوس برینكر، التحلیل الّلغوي للنص� مدخل إىل املفاهیم : ینظر. 3

سعید حسن حبريي، : األساسیة واملناهج، ترمجه وعلَّق علیه ومه�د له
مزیدة ( 01: مؤس�سة املختار للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

 .115: م، ص2005-هـ1425: ، ت)منقحة
 .62: وقصائد ممنوعة، ص.. نوال مصطفى، نزار .  4
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 ةز�لف�ة الت�اَشى َشل�ى ع�رح�وج�      إخباریات   

ة اَشى َشل�ا ع�ي إلین�أِتی� اِهللا ن�ِم صر�ن�و� 

 ) ثا 8تصفیق (         ةز�لف�الت�

 ل� ر�عب� لس�س�وك� م�ل�ع�ي ج�ِنط�ا و�ی�َأ

 اْءس�ي امل�ِف ه�اَثع� أحد�اب�ت�ن�

       1؟اْءب�ر�ه�وا الك�ع�ط�ا ق�إَذ اك�ر�ن� كیف�ف�

  )تصفیق+ ضحك (

ى اجلمهور رد� هي إخباریات ساخرة، أحدثت لد

فعل وأّثرت فیه فصّفق تارة وضحك تارة أخرى، وكّل 

من التصفیق والضحك یعد�ان فعلني تأثريیني يف هذا 

 .املقطع

 

 Anscombeالقصد على حد� تعبري أنسكومب أم�ا 

فنلمسه عندما یقول أي� شخص أنَّه سیقوم بكَذا 

. وَكَذا، فیجب أن نقول بأنَّ هذا تعبري عن قصد

ا نتحد�ث عن فعل على أنَّه قصدي، وجيب وأحیاًن

فقصدیة الفعل . 2الس�ؤال كذلك بأي� قصد فعل الشيء

اخلطاب املثري لالنفعال الذي " جندها يف التأثريي، 

. یتقد�م بكّلیته وكأّنه مستكٍف متام�ا بذاته ومبوضوعه

ذلك أنَّ املتكّلم یتموضع داخله بدون مراعاة أیة 

                                                
نزار قباني، األعمال الكاملة للشاعر، شاعر احلب والثورة، .  1
 .173: ص

2. G. E. M. Anscombe, Intention, Harvard University 
Press, Cambridge, Massachusetts, London, England, 1957, 
P. 1. 
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فإّن اخلطاب املثري لالنفعال  ومن ّمث. مسافة أو تقیید

بل هو كذلك ألنَّ . 1"یبدو كأّنه خطاب قصدي� مباشرة

قصد من ورائه هو إثارة املتلّقي، والقصدیة  لدیه

ترتبط باملخاطب، أو الطرف املستمع، ال بوصفه "

طرًفا منتج�ا أساسی�ا، بل لكونه معترب�ا يف العملی�ة 

ر إىل اآلخرین التواصلیة، ألنَّنا إذ نتكّلم، ال ننظ

باعتبارهم طرًفا مستهلًكا سلبی�ا بل طرًفا فاعال�، 

كما أنَّنا إذ نفعل ذلك فإنَّما نتكّلم عربهم ومن 

 .2"خالهلم

 

متَّجه�ا یكون "، جند أنَّ اخلطاب غة العادیةّلالويف   

إنَّه یستثري : املستقبل-اجلواب-حنو اخلطابمباشرة 

وباملوازاة مع . 3"اجلواب، یستعجله، ویسی�ر للقائه

ذلك، جند إجابة اجلمهور على األفعال الكالمیة 

لنزار قباني يف أمسیاته الشعریة، تكمن يف ثالثة 

التصفیق، والضحك، : مظاهر من الفعل التأثريي

 .والصمت

أم�ا يف اخلطاب الشعري، فالشاعر هو الذي ميتلك   

 لغته، وهو الذي یتحّكم فیها، وعلیه أن ميتلكها

وأن یقبل مسؤولیته تام�ا وشخصی�ا، امتالًكا "
                                                

حممد برادة، : میخائیل باختني، اخلطاب الر�وائي، ترمجة وتقدمي.  1
 .133: ، ص1987: ، ت02: املغرب، ط-دار األمان، الر�باط

يف الّلسانیات التداولیة مع حماولة تأصیلیة خلیفة بوجادي، .  2
یت احلكمة للنشر والتوزیع، اجلزائر، ، بيف الد�رس العربي القدمي

 .34: ص، 2009: ، ت01: ط
 .46: میخائیل باختني، اخلطاب الر�وائي، ص.  3
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الكاملة عن مجیع مظاهرها، وأن خيضع تلك املظاهر 

یتحتَّم . الّلغویة ملقاصده اخلاص�ة ال لشيء آخر غريها

على كّل كلمة أن تعب�ر تلقائی�ا ومباشرة عن قصد 

الشاعر، وال جيب أن تكون هناك مسافة بینه وبني 

لغته وكأنَّها كلٌّ إنَّ علیه أن ینطلق من . كلماته

إذ ال ینبغي أن ینعكس أي� تنضد وال : قصدي ووحید

للغات أو، أسوأ من ذلك، أي تنافر، ملحوظ –تنو�ع 

 . 1"على العمل الشعري

وميكننا مثال� التمثیل لقصدیة الفعل التأثريي،   

بتوّقف الشاعر عند ملفوظات معی�نة أمال� يف أن یؤّثر 

فعله، كما يف املقطع األو�ل على اجلمهور، منظر�ا رد�ة 

، يف "الس�رية الذاتیة لسی�اف عربي"من قصیدة 

توجیهیات الشاعر إىل الناس، خياطبهم بل یأمرهم 

أن یطیعوه، حیث یلبس الشاعر ثوب السی�اف العربي 

ال یستطیوا  ویتكلَّم بامسه، ویطلب منهم إجناز أفعال

 :الر�ضوخ فیها لرغبته، حني یقول

 یك�مل�ان�ا ع�حت� س�لط�د أصب�ق�ل�
   ل�،ال�عد� ض�ك�م ب�ام�ر�وا أصن�اكِسف�    

 ..ي واعب�د�وِن  
ا إن�ين ل�      أی�ها الناس                  

 م�ااِئل�ى د�أَجت
 یِف الص�ب�ر�،ِصوق� ر�س�وا ف�فاجِل  

 .ى ت�بِصر�ونيت�ح�            01املقطع 
 ..بز� ر خ�ی�ن غ�ال�ك�م� ِماتر�ك�وا أطف�       
 عل�ب� ري�غ� ن�اتر�ك�وا ِنسو�انك�م� ِمو�       

                                                
 .58: میخائیل باختني، اخلطاب الر�وائي، ص.  1
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 ..اتب�ع�وني و�      
 إح�م�د�وا اَهللا على ِنعمتِه  
 یخ�، ار�ي أكت�ب� الت�ي ك�د أرس�ل�ِنق�ل�ف�  
        . ی�ك�ت�ب� د�وِني یخ� ال�ار�الت�و�  

قصدیة "ثا ومل یتأثر اجلمهور 4توّقف الشاعر قلیال� (
 ")التأثري

 ف�وس�إن�ين ی�     أی�ها الناس                    
 س�ن�،ي احل�ِف

 ثل�ی�ا ِمب�ه�ی�خل�ق� اخل�اِلق� َشعر�ا َذ م�ل�و�  
 يَشعر�

 ..ي یِنب�ج�ی�ا ك�و�ب�ین�ا ن�ب�ج�و�  
 ..نيع�ی�و�و�  
 الل�و�ز،ن َشج�ر� الز�یت�ون� و�ٌة ِماب�غ�  
 .ي ی�ح�ف�ظ� اُهللا ع�ی�وِنيك�.. م�ا اِئف�ص�ل�وا د�  
 .جن�ون� ل�ی�ل�ىنا م�َأ  
 اب�ع�ُثوا ز�و�جاِتك�م� ی�حِمل�ن� من�يف�  
 …اب�ع�ُثوا أزواج�ك�م� كي ی�شك�ر�وِني و�  

َشر�ف� أن تأك�ل�وا   أی�ها الناس                   
 ِحنط�ة ج�س�م�ي

 وِتیِني.. َشر�ف� أن تقط�ف�وا ل�وز�ي   
 ..َشر�ف� أن ت�ْشب�ه�وِني   
 ما ح�د�ثت� فأن�ا حادثٌة   
توّقف (         1..منُذ آالِف الق�ر�ون�   
 )ثا قصد التأثري ومل یتأثر اجلمهور3الشاعر قلیال� 

 
إنَّ عدم استجابة اجلمهور مع نزار قاني، يف   

هذا املقطع یعود بالد�رجة األوىل إىل خوفهم ورفضهم 

لوجود مثل هذا السی�اف العربي على رأس حكم 

خص نزار هذا السی�اف فأرادوا بلدهم، ورأوا يف ش

معاقبته بأن ال یستجیبوا لقصده التأثريي 

                                                
بصوت " الس�رية الذاتیة لسی�اف عربي"التسجیل الص�وتي لقصیدة .  1

 .لحقاملالشاعر نزار قباني، ميكن الر�جوع إىل القرص املضغوط يف 
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باالكتفاء بالص�مت وعدم التفاعل مع الشاعر، فكّل 

شخص من اجلمهور احلاضر یرفض أوامر السی�اف العربي 

، فكیف یصّفقوا وشرفه ألنَّها متس�ه يف كرامته وشخصه

دیة أو یضحكوا لوجود مثل هذا السی�اف، وهنا قص

التأثري، ميكن أن تكون معادل للفعل التأثريي 

 .الص�امت إن كان هناك فعل تأثريي كقراءة ثانیة

 

من واجلمهور  الفعل التأثريي : املبحث الس�ادس  

 منظور نزار قباني

 : الفعل التأثريي من منظور نزار قباني. 1. 6  

لقد خلَّف نزار قب�اني وراءه رصید�ا ثری�ا من 

شعریة والنثریة، واملقابالت الصحافیة، األعمال ال

تكّلم فیها عن شعره، وعن قصائده وعن حیاته وعن 

كّل شيء یتعلَّق به، لذلك آثرنا عدم ختّطي نظرة 

نزار للفعل التأثريي، واليت تتجس�د مباشرة يف 

، لذلك آثرنا رصد بعض ما قاله عن هدفه قصائده

من وراء شعره، وكیف یؤثر شعره على مجهوره 

 :یقول. لقارئ واملستمع له على حد� سواءا

ويف . أنا أمارس التحریض الشعري بكّل أشكاله"

زمن منع فیه التظاهر والتجم�ع واالحتجاج، فإنَّين 

يف اجتاه كّل املدن ) تظاهراتي الشعریة(أطل 

العربیة ویسري ورائي كّل املعّذبني يف األرض، وكّل 
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دوبوا (، والذین صودرت أصواهتم، وصودرت أفكارهم

  .1")يف حامض الكربیت كالدیدان

ولكن .. قد ال یستطیع الشعر أن یثقب املعدن "و

.. التاریخ علمنا أنَّ معدن الدكتاتوریة هّش جد�ا 

حرًفا اليت تتشّكل منها األجبدیة العربیة  28وأنَّ ال 

إنَّين .. فرقة كوماندوس  28تستطیع أن تتحو�ل إىل 

م�د يف الساحات العربیة، ويف أمارس كسر اجللید املتج

 .اآلنأفعله هذا ما . وجدان األم�ة العربیة

وأعتقد أنَّ التغیري الكبري الذي أحدثته، هو إنزال 

الشعر إىل الشارع العام، وحتویله إىل ماد�ة متفج�رة 

 .وحركة عصیان شعبیة.. 

ال أحد یستطیع أن یقول لك الیوم إنه ال حيب الشعر 

فلقد مزجت الشعري .. و ال یفهمه أ.. أو ال یقرأه 

وأزلت الكلفة .. والسیاسي والشعيب يف كأس واحدة 

 .من أجلهم تائی�ا بني القصیدة وبني من ُكتب

وبكلمة واحدة، ألغیت فاكهة الشعر من حیاة 

 .2"الناس وأطعمتهم حنطة الشعر

 

یتجاوز فالفعل التأثريي للشاعر نزار قباني،   

ىل إجبار مجهوره العرض على حدود التأثري فقط، بل إ

وذلك تغیري الواقع العربي، الفعل والتغیري، 
                                                

اني مخسون عام�ا من الشعر، دار جوزیف اخلوري طوق، نزار قب.  1
 .86: ، ص2005: ، ت02: نوبلس، بريوت، لبنان، ط

: جوزیف اخلوري طوق، نزار قباني مخسون عام�ا من الشعر، ص.  2
87. 
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: فعله التأثريي بالبولدوز یقولشبه ی ماحین

عندما یكون اخلراب خمیًفا إىل هذا احلد�، فلیس هناك "

جيب أن ) البولدوز الشعري(، )البولدوز(من حّل إال� 

اكم يف الزبالة الس�یاسیة اليت ترتجيرف أو�ال كّل هذه 

كما ترتاكم الزبالة منذ اثين . الشوارع العربیة

 .1"عشر عام�ا يف شوارع بريوت

 

لقي نزار قباني الّلوم على الزمان وال ی�  

هو الذي أوصلنا إىل هذا االحنطاط، فلیس العربي، 

بل حنن الذین أوصلنا أنفسنا إىل هذه احلالة، 

ا فالشعر وكّل شيء يف هذا العامل العربي بريء مم�

فعلناه حنن بأیدینا، ففي حدیثه عن أزمة الشعر 

 : العربي یقول

أو أفلس .. وإذا كان الشعر العربي� قد انطفأ   

يف مرحلة ما، فألنَّ اإلنسان العربي� .. أو انتحر .. 

 .. يف ذات املرحلة كان منطفًئا، ومفِلس�ا، ومنتحر�ا 

وعندما كان اإلنسان العربي� عظیم�ا، كتب شعر�ا 

 .اعظیم�

 . وعندما صار هابًطا، كتب شعر�ا هابًطا

 .هذه هي املعادلة الص�حیحة

وهي ال تطب�ق على الشعر العربي� وحده، وإنَّما 

 ..تطب�ق على الشعر يف كّل زمان ومكان 

                                                
 .90: نفسه، ص.  1
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إنَّ حب�ة العنب يف أساس تكوینها حلوة املذاق، 

وكّل محوضة فیها، هي محوضة اإلنسان الذي زرع العنب 

  1..ة العنب ال محوض.. 

ویتجس�د الفعل التأثريي عند نزار قباني يف 

.. عمل حتریضي من الطراز األو�ل "القصیدة، فهي 

وجيلب .. ولیست كرسی�ا هزَّاًزا یساعد على االرختاء 

 .النعاس

مهم�ة القصیدة أن تشعل النار، ال أن تطفئ .. 

 .احلرائق كما یفعل رجال اإلطفاء

ال أن .. ع أنظمة الس�ري مهم�تها أن ختالف مجی  

 ..تكون شرطي سري 

مهم�تها أن تدخل البحر، دون أن یكون یدها   

 . 2"شهادة تأمني

على حد� تعبري عبد اهللا -فالكلمات يف الشعر   

لیست سوى دموع الّلغة، والشعر لیس " -الغد�امي

والبكاء لیس له معىن ولكّنه أثر، . سوى بكاء فصیح

معىن وإنَّما هي أثر، فالشعر كما أنَّ الد�موع لیست 

إًذا أثر ال معىن، وهذا هو ما جيب أن نتطّلبه يف كّل 

 .3"جتربة لغوي مجالیة

                                                
منشورات نزار قباني، نزار قباني، األعمال النثریة الكاملة، .  1

، 17:  ص، 1999) رینای(كانون الثاني : ، ت02: بريوت، لبنان، ط
18. 
 .52:  ، صنزار قباني، األعمال النثریة الكاملة.  2

عبد اهللا الغد�امي، اخلطیئة والتكفري من البنیویة إىل .  3
التشرحيیة، نظریة وتطبیق، املركز الثقايف العربي، الد�ار 

 .259: ، ص2006: ، ت06: ت، لبنان، طبريو -البیضاء، املغرب

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل الثاني                                                                        
 الفعل التأثريي يف الشعر الس�یاسي لنزار قباني

 166

 

 :اجلمهور من منظور نزار قباني .2. 6  

عن سؤال تعلَّق نزار قباني  جاء يف إجابة

على  1بتقوميه لشاعریته من خالل إقبال اجلمهور

جلمهور أمسیاته الشعریة وعلى جمموعاته، فهل ا

 بالنسبة لنزار هو دائم�ا على حق؟

اجلمهور دائم�ا .. بدون أدىن شك  :أجاب قائال�

 .على حق

فهو هیئة التحكیم العلیا اليت تتوج قصیدة من 

 .وحتكم على قصیدة أخرى باإلعدام. القصائد ملكة

وهو الذي یقر�ر فصیلة ) خمترب القصیدة(هو  

لنهائي دمها، ونوعها وجنسها، ویعطي التقریر ا

 .عن حالتها الصحیة

. ولیس صحیح�ا أنَّ اجلمهور ال عقل له وال بصرية

 .إنَّه كتلة من اهلیجانات واالنفعاالت الغرائزیة

هذا كالم الشعراء الذین ال یستطیعون أن یصلوا 

 إىل عناقید العنب

إنَّ اجلمهور يف العامل كّله متشابه، وهو یبحث عن 

وینتظر من .. دة صورته وحقیقته ومثاله يف القصی

الشاعر أن یفتح له األبواب، أن ال یسد� علیه 

                                                
والشعب العربي� هو الشعب الوحید الذي ": يیقول نزار قبان.  1

یذهب لسماع أمسیة شعری�ة باحلماس ذاته الذي یذهب به إىل حفلة 
". أو مباراة لكرة القدم، أو إىل كارنافال� للر�قص الشعيب.. عرس 

 )13 ،12 :ص ل النثریة الكاملة،نزار قباني، األعما(
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ینتظر من یفّك له عقده النفسیة، ال من . األبواب

 .یزرع يف أعماقه عقد�ا جدیدة

واجلمهور العربي كائن شعري بامتیاز، 

وحساسیته الشعریة ال تعادهلا حساسیة أي� شعب آخر 

الم بعض فلماذا نستهني هبذه احلساسیة، ونصد�ق ك.. 

.. الشعراء الذین عجزوا عن التفاهم مع أی�ة خنلة 

 أو أی�ة منلة يف الوطن العربي؟

أم�ا النقاد فهم . اجلمهور هو البطل احلقیقي

 .كومبارس ثانوي على هامش العمل الشعري

.. إنَّ ألف ناقد ال یستطیعون أن یصنعوا شاعر�ا 

 .أو یطلقوا عصفور�ا شعری�ا واحد�ا

 .1"حده هو صانع الشعراء والعصافريفاجلمهور و  

كالطفل البد�، من أخذه " بل اجلمهور عنده هو 

بالعنف، إذا اقتضت الضرورة، والبد� من شد� أذنیه 

 ..إذا أمهل واجباته القومیة .. 

، یرفض أن 1979ذ عام إذا كان اجلمهور من

وینام .. رفض أن ی�ذاكر دروسه یو.. یستحم� 

فكیف .. ة أشهر يف السنة كاحلیوانات القطبیة تسع

 2"أتعامل معه؟

                                                
: من الشعر، صجوزیف اخلوري طوق، نزار قباني مخسون عام�ا .  1
91 ،92. 
: جوزیف اخلوري طوق، نزار قباني مخسون عام�ا من الشعر، ص.  2
75. 
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ألقیه : وعندما س�ئل على من تلقي شعرك؟ قال

 .1"على املعّذبني يف الشتات

ونزار قباني یربط بني اجلمهور وأّمهیته بالنسبة 

وأزمة الشاعر العربي الیوم "لكّل شاعر عربي، 

. فهو یقف يف قار�ة ثانیة. أضاع عنوان اجلمهور أنَّه

ار من التعايل، والصالفة، وعقد وبینهما حب

 . 2"العظمة

وبدال� من أن تكون ثقافة الشاعر وسیلة "  

أصبحت قلعة من الغرور ال .. للتفاهم واالقرتاب 

وبو�ابة من األسالك الشائكة ال جيرؤ .. یدخلها أحد 

 أحد على االقرتاب منها ؟؟

 ملاذا؟  

ملاذا یعید موّزع الربید قصائد أكثر شعرائنا   

 م؟إلیه

أو .. ألنَّهم نسوا عنوان الشعب، أو تناسوه   

 ..ألم نفوا أنفسهم خارج أسوار الّلغة 

تتطلَّب أن .. إنَّ الّلغة، مثل كّل خطوط املواصالت 

ویتالقون .. ویعودون .. یكون هناك بشر یسافرون 

  3.."ویتفامهون .. ویتحاورون .. ویفرتقون .. 

ة على اجلنَّة وهو الذي آثر قلب اجلماهري العربی

وال على هذه .. ال أرید قصور�ا يف اجلنة : "حني قال
                                                

حممد رضوان، أسرار القصائد املمنوعة لشاعر احلب واحلر�یة .  1
 .221: نزار قباني، قصائد خلف األسوار، ص

 .48: نزار قباني، األعمال النثریة الكاملة، ص.  2
 .49: نفسه، ص.  3
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.. تنقلين عرب البحار " خيوًتا"وال أرید .. األرض 

ولكّنين أرید أن أحبر إىل جهة واحدة هي قلب اجلماهري 

 .1"العربی�ة

أمسیاته الّشعریة اليت كان یقد�مها " بدلیل أنَّ 

ظواهر الثقافیة يف كّل املدائن العربی�ة تعترب من ال

الناذرة، كما تعترب تأكید�ا ملوقع الشاعر اخلطري يف 

 .2"حیاة العرب، ويف تشكیل وجدان اإلنسان العربي�

 

 

 حصر مدو�نة الفصل الثاني: املبحث الس�ابع

تشمل مدو�نة الفصل الثاني على بعض القصائد   

واليت ألقاها  3املسموعة بصوت نزار قبانياملختارة 

وميكننا متثیلها يف اجلدول ، 4ه الشعریةيف أمسیات

 :اآلتي

عنوان 
 القصیدة

مد�ة 
 التسجیل

سنة 
 نظمها

عدد 
 املقاطع

عدد 
املقاطع 

التسجیلیة 

عدد 
األسطر 
 الشعریة

عدد األسطر 
التسجیلیة

                                                
سی�د عبد العزیز، نزار قباني وحید�ا على القم�ة يف  جمدي. .  1

: ، ت01: دار األمني للنشر والتوزیع، مصر، ط مملكة الشعر،
 .28: م، ص2001-هـ1422

 .20: نفسه، ص.  2
ملنشئ النص� " ملًكا"تعد� النصوص املنطوقة يف وقت إنشائها  ".  3

لك تكتسب وبذ. لكّل قارئ حمتمل" ملًكا"فإنَّ النصوص املكتوبة 
نصوص، " محیمیة"النصوص غربة معی�نة حنو مؤّلفیها، تفرتق بوضوح عن 

تتمی�ز النصوص املنطوقة بتوال ذاتي (...) نطق هبا مؤّلفوها
زتسیسالف : ینظر( ." ، والنصوص املكتوبة بتجاور بني الذوات)زمين(

واورزنیاك، مدخل إىل علم النص� مشكالت بناء النص�، ترمجه وعلَّق 
 ).43: سعید حسن حبريي، ص: علیه

ال منلك معلومات أكثر حول هذه األمسیات الشعریة، مكاا .  4
 .زماا، إال� ما قاله نزار بصوته
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يف التسجیل الص�وتي يف الد�یوان املكتوب   
مرسوم . 1

بإقالة 
خالد بن 

 الولید

99 99 08 08 1977 د 07:29

الس�رية . 2
الذاتیة 

لسی�اف 
 عربي

184 193 08 08 1994 د 10:56

من . 3
یومیات 
 كلب مثقف

32  / /  د 02:59

هذه . 4
البالد� 

شقة 
 مفروشة

44  56   د 05:09

عزف . 5
منفرد 

على 
 الطبلة

53 80 04 05  د 03:47

6 .
 املهرولون

73 118 12 18 1994 د 05:31

أطفال . 7
 احلجارة

24 22 / /  د 02:14

احلاكم . 8
 والعصفور

28 28 03 03  د 01:56

قرص . 9
 األسربین

79 67 / /  د 04:38

توضیحي حلصر مدو�نة  01: جدول رقم        

 الفصل الثاني

ونالحظ من خالل اجلدول أعاله أّن هناك تفاوًتا يف   

مد�ة التسجیل من قصیدة إىل أخرى، وهذا راجع 
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ملتوّفرة لدینا، فلیست ا 1باألساس إىل التسجیالت

كّلها تسجیالت لقصائد كاملة، فالبعض منها تسجیالت 

ناقصة، باإلضافة إىل وجود بعض االختالف أو احلذف 

والتغیري يف قصائد الد�یوان املكتوب، مقارنة 

بالقصائد التسجیلیة بصوت نزار قباني لذلك 

وض�حنا ذلك بالفصل بني عدد أسطر ومقاطع القصائد 

 .ان املكتوب وعددها يف التسجیل الص�وتييف الد�یو

 

هي التواصل، الذي لّلغة إنَّ الوظیفة األساسیة 

یفرتض وجود متحاثني، أم�ا التواصل يف الفعل 

   :التأثريي یكون على الشكل اآلتي

 

 

یؤثر                )  متكّلم(الشاعر         

 )مستمع(اجلمهور

   

          یتأّثر     )مؤّثر(الشاعر   

 )متأّثر(اجلمهور 

                                             

تصفیق   ضحك                    إعادة املقطع

 صمت
                                                

تقسیم القصائد إىل مقاطع، كان بالنظر إىل األعمال الس�یاسیة .  1
الكاملة للشاعر، أم�ا بالنسبة لقصائد أخرى فكان تقسم املقاطع 

وتیة وتأّثر اجلمهور، وهذا راجع باألساس إىل قصر حسب املقاطع الص�
 .القصیدة يف الّطول
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شكل                                         
 خمطط توضیحي للتواصل يف الفعل التأثريي 04: رقم
   

التعبري عن أثر الفعل التأثريي يف قصائد و  

ال  مدو�نة الفصل الثاني، املوضحة يف اجلدول أعاله،

: ارجي واملتمثل يفیكون إال� بطریقتني التأثري اخل

صفري، والضحك، والتأثري الد�اخلي التصفیق، الت

الص�مت، كما هو موض�ح يف الشكل اخلامس  :املتمثل يف

 :اآلتي

 

 الفعل التأثريي

 التعبري عن أثر الفعل التأثريي

 التأثري الد�اخلي     تأثري اخلارجيال  

 الص�مت  التصفیق      التصفري     الضحك  

خمطط توضیحي ألثر  05: شكل رقم  

 الفعل التأثريي

   

وباملوازاة مع خمّطط الفعل التأثريي وقصائد   

مدو�نة الفصل الثاني املوض�حة يف اجلدول أعاله، یصبح 

س�یاسي لدینا خمطط الفعل التأثريي يف الشعر ال

 :لنزار قباني كاآلتي
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الفعل التأثريي يف                    

 الشعر السی�اسي لنزار قباني

 

                          التأثري اخلارجي        
 التأثري الداخلي

   
                                    التصفیق          

 الص�مت  الضحك
 

هذي م بإقالة    الس�رية الذاتیة     من یومیات    مرسو
املهرولون      أطفال احلجارة     عزف منفرد    البالد    

 قرص    احلاكم والعصفور     
شقة خالد بن الولید  لسی�اف عربي     كلب مثقف   

                                                     على الطبلة    مفروشة  
 األسربین                                        

   

خمطط  06: شكل رقم                         

توضیحي لتوزیع أصناف الفعل التأثريي على قصائد 

 املدو�نة

 

استماع�ا األفعال التأثريیة تلك ف برصدنا ملختل  

إىل قصائد التسجیل الص�وتي جاء متثیل حاالت الفعل 

ع�ا على مقاطع القصائد املكتوبة موزَّالتأثريي 

اجلدول يف دو�نة املواملقاطع الص�وتیة املسج�لة لقصائد 

 :اآلتيالثاني 
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قصائد 
مدو�نة 
الفصل 
 الثاني

على مقاطع قصائد مدو�نة الفصل 1لفعل التأثرييا االتتوزیع ح
9م 8م 7م 6م 5م 4م 3م 2م 1م

مرسوم 
قالة بإ

خالد بن 
 الولید

ت 
 ثا8

 ت
 ثا06

 ت
 ثا14

 ت
 ثا10

 ت
 ثا07

 ت ص ص
 ثا09

 

الس�رية 
الذَّاتیة 

لسی�ف 
 عربي

 ف.ت.ض ص
 ثا 14

 ت ص
 ثا05

 ت
 ثا05

 ت
 ثا05

 ت ص
 ثا08

 

من 
یومیات 
 كلب مثقف

 ت
 ثا04

 ت
 ثا04

 ت
 ثا04

      

هذه 
البالد 

شقة 
 ! مفروشة

 ت
 ثا05

 ت ض ض
 ثا04

 ت.ض
 ثا05

 ت ض ض ض
ثا05

عزف 
منفرد 

على 
 الطبلة

         

املهرولون 
 07ض.ت(

 )ثا

 ت ص
 ثا 07

 ض
 

 ص ص ص ص ص ص

أطفال 
 احلجارة

      ص ص ص ص

احلاكم 
 والعصفور

 ت ص ص ص
 ثا06

     

    ت ت ص ت ض ت 
                                                

قمنا باختصار كّل فعل تأثريي إىل حرف، فكان متثیل األفعال .  1
 :التأثريیة كاآلتي

 -الفعل التأثريي الضحك، : ض -الفعل التأثريي التصفیق، : ت -
 .الفعل التأثريي الص�مت: ص -الفعل التأثريي التصفري، : ف
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 ثا05 ثا05 ثا02 ثا04

قرص 
 األسربین

 ت ص
 ثا07

 ت ص ص
 ثا04

    

لتوزیع حاالت الفعل  02: جدول رقم           

 التأثريي على مقاطع قصائد مدو�نة الفصل الثاني

أعاله، والشكل الثاني إنَّ ما یوض�حه اجلدول   

دو�نة يف فعل تأثريي معی�ن، ، ال حيد�د قصائد املالس�ادس

ل جاء ذلك التقسیم لتوضیح كّل فعل تأثريي على ب

غیاب حدة، وكیف متّثل يف بعض القصائد، وهذا ال یعين 

األفعال التأثريیة األخرى من القصیدة الواحدة، 

فكما هو موضح يف اجلدول، على األقّل یوجد فعالن 

سیتم� الرتكیز  ك، ولذل1تأثريیان يف كّل قصیدة عموم�ا

ى القو�ة اإلجنازیة لألفعال يف حتلیل القصائد عل

الكالمیة يف القصیدة اليت أد�ت إىل خلق هذا الفعل 

التأثريي أو آخر، مع اإلشارة إىل األفعال التأثريیة 

األخرى املصاحبة للفعل التأثريي املمّثل لكّل قصیدة، 

فمثال� عند حبثنا للضحك كفعل تأثريي، جند أنَّ 

ب�ا للضحك فال التصفیق يف غالب األحیان یكون مصاح

 .مل التصفیق على حساب الضحك وهكذا دوالیك

 

إىل حتو�ل نزار  -ذلكقبل –بنا اإلشارة  روجتد

 ،من شاعر إىل ثائر"قباني يف بدایة الثمانینات 

                                                
ما عدا قصیدة أطفال احلجارة، اليت جتس�د قم�ة الفعل التأثريي .  1

 .الص�امت
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مهم�ته حتریض تلك اجلماهري على الثورة على التمر�د 

على كسر األغالل على رفض وصایة احلكَّام علیهم .. 

.. مقی�د للحر�یات ومكب�ل لإلرادة  على كسر ما هو

راح یطلب من اجلماهري التمر�د وأن تنضم� إلیه 

لیجمع كتائب الثوار لیقودهم حنو احلر�یة حنو الغد 

وهذا أیض�ا حتو�ل مهم�  .املشرق حنو العامل األفضل

فالثورة على الظلم وعلى .. بالنسبة لنزار 

د�ي اخلنوع والنوم والنعاس والكسل واهلزمية والرت

واجلنود هنا هم .. وكّل هذا ال یكون إال� جبنود 

، 1العرب أنفسهم فنزار یستعني بالعرب على العرب

والغالب على حترضه الشعري� هو الس�خریة والتهّكم 

من األنظمة العربة واحلكَّام العرب والشعوب 

ى مدو�نة الفصل العربیة، وهذا هو الغالب عل

 . الثاني بشكل عام

 

 التصفیق كفعل تأثريي: ثامناملبحث ال

إنَّ التصفیق يف األمسیات الشعریة و يف املسرح 

عموم�ا، هو من أكثر املظاهر شیوع�ا ویكون  

التصفیق بالیدین، حیث یعترب شكل من أشكال أو "

مظاهر االستحسان أو الر�ضا عن العمل الفّني يف 

واجلماهري هبذا التصفیق تعب�ر عن رضاها عن . املسرح

ويف املسارح األوروبیة یعين التصفیف املتكر�ر  .العرض

                                                
 .105: أمحد تاج الد�ین، نزار قباني والشعر الس�یاسي، ص.  1
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دعوة املشرتكني يف العرض عد�ة مر�ات أمام ستار 

املقد�مة أو الستار احلدیدي لتحیة طاقم 

 . 1"التمثیل

والذي ینطبق على املسرح، ینطبق أیض�ا على   

األمسیات الشعریة اليت ميكننا أن نعتربها مسرح�ا 

الذي "هو الشاعر  خمرجها وممثلها هو شخص واحد

یضيء خشبة املسرح حبیث ال یبقى شيء يف العتمة، مثَّ 

. ، على حد� تعبري نزار قباني2"حيمل معطفه وینصرف

العالقة اليت تنشأ بني املؤّلف : حیث منی�ز يف املسرح بني

واجلمهور، وبني خمتلف سیاقات التفّلظ املعروضة عل 

 . 3اخلشبة والتفاعالت بني الشخصیات

 

فهو خيتلف  clackالتصفیق املزی�ف "أیض�ا ك وهنا

اختالًفا تام�ا عن التصفیق احلقیقي النابع حقا من 

االستحسان وهذا التصفیق امللفق، عادة ما یبدؤه 

مشاهد من أقارب أو أصدقاء املمثل، یبدأ به 

إال� أنَّه تصفیق . لتتبعه اجلماهري يف حلظة من الغفلة

لعجائز، ال فائدة منه یشبه الطقطقة أو ثرثرات ا

                                                
: كمال الد�ین عید، أعالم ومصطلحات املسرح األوروبي، مراجعة.  1

 .176: إبراهیم محاده، ص
: عام�ا من الشعر، صجوزیف اخلوري طوق، نزار قباني مخسون .  2
75. 

3. Dominique Maingueneau, éléments de l’inguistique pour 
le texte littéraire, Bordas, 1er édition, (Nouvelle 
édition, revue et argumentée), Paris, 1986, P. 73. 
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وهذا ما مل جنده يف قصائد أمسیات . 1"على اإلطالق

من هنا . نزار قباني، موضوع التحلیل على األقّل

يف  هالتصفیق يف األمسیات الشعریة ال خيتلف عنجند أنَّ 

حفلة موسیقیة، فالتصفیق عادة ما  يف املسرح أو

یكون يف بدایة األمسیة الشعریة عند دخول الشاعر 

، ويف یقف اجلمهور ویصّفق إىل املسرح كنوع من التحی�ة

أیض�ا یقف  األمسیة الشعریةختام ختام كّل قصیدة و

وهذا هو املتعارف علیه بني . اجلمهور ویصّفق للشاعر

اجلمهور، لكن التصفیق الذي یرتبط مبوضوعنا هو 

 تأّثر الذي یتخّلل القصائد، مبعىن ینتج نتیجة

برسالة یود� الشاعر  ما مبقطع وإعجابه اجلمهور

، ویؤد�ي ذلك أحیاًنا بالشاعر إىل إیصاهلا إلیه

قطع حسب درجة استحسان اجلمهور له، إعادة امل

 .الذي یقد�ره عادة حبرارة التصفیق وطول مد�تهو

إنَّ أوىل القصائد اليت متثل التصفیق كفعل 

مرسوم بإقالة خالد بن "تأثريي، هي قصیدة 

التصفیق يف سّتة مواضع من ، أین تواتر 2"الولید

 .القصیدة

                                                
: جوزیف اخلوري طوق، نزار قباني مخسون عام�ا من الشعر، ص.  1

177. 
صحابي جلیل كان يف اجلاهلیة من سادة : "ن الولیدخالد ب.  2

تأّخر خالد عن تلبیة دعوة . وقد و�كلت إلیه قیادة فرساا/ قریش
اإلسالم، وشهد مع املشركني مواقع بدر وأحد واخلندق، كما شهد معهم 

فكَّر خالد بن الولید يف أمره وما يف الشرك من ضاللة . احلدیبیة
نيب صلَّى اهللا علیه وسلَّم وأعلن إسالمه، فأسرع إىل املدینة ولقي ال

فس�ر� الر�سول صلى اهللا علیه وسّلم وأصبح خالد جندی�ا من جنود احلق� 
من املعارك اليت انتصر فیها املسلمون "، و"وُلّقب بسیف اهللا املسلول
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 :"مرسوم بإقالة خالد بن الولید"قصیدة . 1

املالحظ بشكل عام على هذه القصیدة هو  

استعانة الشاعر وتوظیفه للشخصیات التارخيیة 

اإلسالمیة، باإلضافة إىل تراوح تعد�د األصوات بني 

 .ضمري الغائب اهول وضمري املخاَطب" هم"

خباریات املقطع األو�ل اليت نتج وميكننا عرض إ  

عنها الفعل التأثريي التصفیق يف آخر املقطع 

 :كاآلتي

 من�ا الزمان� العربي�                    
 سرقوا            
 فاطمة الزهراء من بیت آل النيب�             
النسخة األوىل                 01:املقطع

 إخباریات  من القرآن�
 ا باعو              
 احلزن يف عیين علي                

 یا صالح الد�ین           
                         

 ..             باعوك، وباعونا مجیع�ا      
 

                  ..1يف املزاد العلين�             
 )فعل تأثريي) (ثا 8(تصفیق اجلمهور 

 ن إىلاهولو "هم"تراوح األصوات من ر فعلى إث

، 1صالح الد�ینعلى لینادي الشاعر  ،املعلوم" أنت"

                                                                                                                                                            
ضد� جیوش الفرس والر�وم وعرب تغلب ": الفراض"معركة  -: بقیادته

" فحل بیسان"معركة  -هـ،  12القعدة  ذي 15: وإیاد والنمر، يف
الوسوعة : ینظر. (هـ 13ذي القعدة  28: ضد� جیوش الر�وم، يف

العربیة العاملیة، مؤس�سة أعمال املوسوعة للنشر والتوزیع، 
، )12: ، ص10: م، مج1999-هـ1419: ، ت02: العربیة السعودیة، ط

 ).211: حممود مسري، من ذاكرة األمة، ص(و
 .487: ، األعمال الس�یاسیة الكاملة، صنينزار قبا.  1
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الشاعر واجلمهور قد فقرتن بفعل البیع الذي ا

البیع هذا خباریات نَّ إوا يف املزاد العلين، فإیع�ب�

 مشلت اجلمیع حىت اجلمهور أثَّرت فیه، فصفَّق ملد�ةاليت 

 .ثوانيمثاني 

إخباریات الذي افتتحه بأم�ا املقطع الثاني   

الس�رقة، من سرقة الزمان العربي يف املقطع فعل 

الطموح العربي، فكیف  ةاألو�ل إىل إخباریات عن سرق

ت لأن ی�سر�َق؟ إنَّه تعبري جمازي عن ما آا ميكن لكلیهم

وتصاحب القو�ة اإلجنازیة . أوضاع العرب إلیه

لإلخباریات قو�ة أفعال األحكام املمارسة يف حق� خالد 

األحكام اليت صدرت يف حّقه س�ر�ق بن الولید، فبتلك 

الطموح العربي، لیقرا الشاعر باستفهام حول 

خالد بن الولید، رمز البطولة والطموح يف هذه 

                                                                                                                                                            
ولد صالح الد�ین األیوبي وامسه یوسف بن : "صالح الد�ین األیوبي.  1

م وكان أبوه جنم الد�ین 1132/ هـ532أیوب بقلعة تكریت سنة 
جاءت الفرصة اليت كان ینتظرها، حني أغار (...)والی�ا علیها، 

وقطع طریق احلج وأخذ رینولد صاحب الكرك على سواحل بالد احلجاز 
بعض قوافل املسلمني وهو يف طریقهم إىل املسجد احلرام وقتل مجع�ا 
منهم، فأغار صالح الد�ین على الوالیات الصلیبیة وهزم الص�لیبیني 

(...) هـ، 579هزمية منكرة يف موقعة حطني القریبة من طربیة سنة 
افها وخاطبهم وملَّا صار على مشارف املدینة املقد�سة بعث يف طلب أشر

بقوله أنَّه حيرتم مدینة القدس وال یرغب يف انتهاك حرماهتا بإراقة 
الد�ماء ولذلك ینصح هلم برتك استحكاماهتم وتسلیم مدینتهم من غري 
حرب على أن یعو�ضهم عن أمالكهم باألموال واألراضي، لكن الص�لیبیني 

اصرة بیت رفضوا إجابة هذا الطلب، فلم یر صالح الد�ین بد�ا من حم
دخل صالح الد�ین بیت املقدس بعد حتریره من الصلیبیني يف .  املقدس

بعد . (...) م، وأمر برتمیم ما دم�رته احلرب1187/ هـ"58رجب  27
أقّل من سنة حّقق صالح الد�ین أهم� ما كان یصبو إلیه يف حیاته، 
وهو إخراج الص�لیبیني من فلسطني وإعادة وحدة املسلمني، لكن ذلك 
اجلهاد الطویل واحلروب املستمر�ة كانت على حساب صح�ته، فقد وهنت 

. وهبا دفن 1192/ هـ588قو�ته، فأصیب باحلمى وتويف بدمشق سنة 
 ).672، 670: عبد عون الوضان، موسوعة تاریخ العرب، ص(
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القصیدة، هذا االستفهام هو الذي یستثري اجلمهور 

هكذا ُتخصى البطوالت "ویؤّثر فیه القرتانه مبلفوظ 

ندنا إىل ، مبعىن هكذا یتحو�ل األبطال ع"لدینا یا ب�ين

 :دیكة ورقیة، فیأتي هذا املقطع ممثال� كاآلتي

 سرقوا من�ا الطموح العربي�    

 إخباریات   2املقطع    

 عزلوا خالد يف أعقاب فتح الشام    

 مس�وه سفري�ا يف جنیف،                

..                   یلبس القب�عة الس�وداء               أفعال  

تصفیق        هم� قد دج�نو�ا هذا األمري� الق�رشي� أت�را

 )ثا 6(

.. یستمتع بالسیجار                األحكام  

هكذا ت�خص�ى البطوالت� لدینا         ..والكافیار 

           1..یا ب�ين�

..                        ی�رغي بالفرنسی�ِة                   

 ..راوات أوروب�ا ميشي بني شق                 

 ..كدیك ورقي�                     

وهنا یوّظف الشاعر الس�خریة اليت تؤد�ي إىل 

. "هو"و" هم" :املقرتنة بصوتنيوالفعل التأثريي 

والس�خریة ضمن االستعمال "عروف عن كما هو مو

تنطلق من قصدیة توظیف أكثر من " أنَّها الّلغوي

واالحتماء بصوت  اخلطاب،/ صوت قصد توصیل الر�سالة
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كّلما تطلَّب األمر ذلك، فهي على شكل لعبة مزدوجة، 

الغایة منها الوصول إىل اهلدف املنشود واملتمثل يف 

اإلساءة غالب�ا، إال� أنَّ وجود االزدواجیة تلك تسمح 

للمتكّلم بعدم حتم�ل املسؤولیة فیما یقول، فیمكن 

إىل  احلدیث عن اإلسرتاتیجیة التواصلیة اليت حتتكم

آلیا الظاهر واخلفي من القول، وإىل التعد�د 

 .1"الص�وتي

 

 ویأتي املقطع الثالث لیعید الشاعر مبوجبه

الذي یعد� بؤرة و إعادة لولبة وتدویر فعل الس�رقة

هذه القصیدة، ويف كّل مر�ة یفاجئنا الشاعر بسرقة 

وال ترتبط هذه املر�ة باألشیاء ار�دة مثل جدیدة 

طموح، بل شيء ملموس هو سرقة املعطف الزمان وال

األندلسي� لطارق بن زیاد، وهذا املعطف رمز 

االحتماء والوطن، هو رمز سقوط األندلس لتأتي 

بعدها القو�ة اإلجنازیة ألفعال األحكام اليت مورست 

 .علیه، من إقالة وإدانة وحتویله من فاتح إىل جمرم

 

وعلى إثر ذلك یستغرب الشاعر والقارئ 

، لیأتي ذلك ور مع�ا ملا حلَّ بطارق بن زیادمهواجل

                                                
ص�وتي من خالل الس�خریة من التعد�د ال"ذهبیة محو احلاج، .  1

، جملة اخلطاب، منشورات خمترب حتلیل اخلطاب، جامعة "املنظور التداويل
 .242، 241: ، ص2009جانفي : ، ت04: تیزي وزو، اجلزائر، العدد
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مستنكرة على شكل  1االستغراب يف شكل استفهامیات

حلقیقة جميء هذا ) اجلمهور(حماورة الشاعر البنه 

الزمن الذي أصبح فیه النصر حمظور�ا علینا، 

وأصبحنا نعاقب وندان بامسه مثلما فعلوا بطارق 

یاته ، وعندما یواصل الشاعر استفهامزیادبن 

ا بالواقع العربي احلايل من تطبیع نلريبط املستنكرة

 ، واستحي نساءنا،مع العدو� الذي قتَّل أبناءنا

 ،استقبلناه بالورود وآالف احلمائم ،واغتصب أرضنا

رمز توقیع معاهدة الس�الم اليت أدخلت الشاعر يف 

دائرة عدم الفهم، شأنه يف ذلك شأن اجلمهور الذي 

 14ثَّر بذلك مصّفًقا بكثافة ملد�ة مل یفهم شیًئا فتأ

 :ثانیة وميكننا متثیله كاآلتي

 معطف طارقسرقوا من 
 أخذوا منه النیاشني�

أفعال   أقالوه� من اجلیش
 األحكام

 أحالوه� إىل حمكمة األمن،          
أدانوه� جبرم                   3املقطع  

 النصر، 
 

ا صار فیه النصر حمظور�                
 علینا یا ب�ين؟

                                              
                         یقف السیف� به مت�هم�ا
 استفهامیات مستنكرة

                                                
لقد ختم الشاعر أیض�ا املقطع الس�ابق املتعّلق خبالد بن .  1

 .الولید باستفهامیات ما حلَّ بذلك األمري القرشي�
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هل جاء                                 
          1زمان؟             عند أبواب القضاء العسكري�

 ملا آل إلیه الوضع العربي�
فیه نستقبل إسرائیل               
 وآالف احلمائم.. بالورد

                                              
 ..والنشیِد الوطين� 

                                             
 ..مل أعد أفهم� شیئ�ا یا ب�ين�      

مل أعد أفهم� شیئ�ا یا                
 )ثا 14(تصفیق مكّثف             2..ب�ين� 
" هم"إنَّه جيس�د ممارسة فأم�ا يف املقطع الر�ابع،   

اليت متثل أعداء العرب، الذین سرقوا منَّا كّل -

إبعادهم عن فعال األحكام على العرب بأل -شيء

بن  كسرهم لسیف عمرم، وهحضارهتم وبرتهم عن تارخي

، حىت ال ینتشر العدل يف البالد العربیة، اخلطاب

لعربي حىت ال ینجب أبطاال� مثل وإجهاض التاریخ ا

خالد بن الولید، وصالح الد�ین األی�وبي، وطارق بن 

ر فتوحاهتم حىت ال تتكر�... زیاد، وعمر بن اخلطاب،

 .ویعیدون أجماد العرب

وميكننا متثیل القو�ة اإلجنازیة ألفعال هذا    

ت أفعال اإلجهاض ملقطع، من أفعال أحكام وإخباریاا

 : كاآلتيواملنع 

 ابني�املر� ى كل�مس� لد�وا الَشن�ه�ر�                   
 ..القم�ر�  یم�وا باملالِلاع�وب�                   

 أفعال األحكام  ..یف ع�م�ر� وا س�ر�س�ك�  

                                                
 .489: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
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   یِهل�ج�ر� ن�ِم اریخ�وا الت�ق�ن�َش                   
، یل�وا       اخل�اع�ب�                    

                     اَءالبیض� َةوفی�ك�وال
 .. ر�ج�اق الَش، وأور�الل�یل� م�أُجن     

 ني�،الع� ن�ل� ِمح�وا الك�ق�ر�س�   
                        1وباعوا يف عیون البدوی�اِت احل�و�ر�   

 مثَّ أعطونا مفاتیح الوالیات
                                             4املقطع 

 )ثا 10(تصفیق   2..ومس�ونا ملوك�ا للطوائف� 
 
 

   أجهضونا قبل أن حنبل
    أعطونا حبوب�ا  
 ..متنع التاریخ أن ی�نجب� أوال�د�ا      
 وأعطونا لقاح�ا  
..مينع الشام� بأن تصبح� بغداد�ا      
 إخباریات  
 ..وأعطونا حبوب�ا   
سطیين� أن یصبح� بستان� متنع اجلر�ح� الفل      

 خنیل�
لقتل اخلیل، أو قتل .. ومارجيوانا       
 ..الصهیل� 
 ..وسقونا من شراب�   
 جيعل� اإلنسان� من غري مواقف�      

لیصل الشاعر يف آخر هذا املقطع إىل اإلخباریات 

اليت أد�ت إىل انفجار الفعل التأثريي، وهي 

من إخباریات اإلجهاض، واملنع، لیسخر الشاعر 

العرب، وإرادهتم املسلوبة بفعل ما أعطاه هلم 

األعداء من حبوب متنع التاریخ أن ینجب أوالد�ا، 

ولقاح�ا مينع الشام بأن تصبح بغداد� وحبوب�ا متنع 
                                                

 .491: ، صنزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة.  1
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حو�ل إىل بستان خنیل أو یزهر اجلرح الفلسطیين� أن یت

رجيواًنا وسقونا من شراب جيعل اإلنسان من غري ما

لس�خریة والتهّكم من العرب، مواقف، وهنا قم�ة ا

كیف تفعل فیهم كّل هذه األفاعیل مثَّ یعطوهم مفاتیح 

ویسم�وم ملوًكا للطوائف، هؤالء امللوك الوالیات 

الذین ضی�عوا ما بناه طارق بن زیاد يف األندلس 

فجاء الفعل التأثريي . وخرجوا منها صاغرین

موافقتهم لقول يف هذا املقطع نتیجة " التصفیق"

لشاعر الس�اخر من حكَّام األمس الذین ضی�عوا ا

 .األندلس، وحكَّام الیوم الذین ضی�عوا فلسطني

 

بعد إحالته على –یعود الشاعر يف هذا املقطع 

ین إىل مناداة صالح الد -ع الس�ابقالفلسطیين� يف املقط

للمر�ة الثانیة بعد أن ناداه يف بدایة القصیدة، 

احلكَّام لوضع العربي، ووضع ر�ة لیشكو له اوهذه امل

العرب، حیث یدخل يف نوع من احلواریة مع صالح 

سأله مل حيافظوا على نصرك يف حّطني، یبأنَّهم الد�ین، 

العلين�،  م، وصوت بغائهمإذاعاهتهل یسمع تعلیق 

لیتحو�ل هذا احلوار إىل ) العرب(وخيربه عن ما حلَّ هبم 

وال یرید  كر ملا جيري،شكل استفهامیات شخص مستن

لدرجة أن یعترب هذا حّل به،  تصدیق ما الذي

الواقع العربي� رب�ما مسرحیة متثل، ولكن من 

ة املسرحی�أم� . املخرج؟ ال أحد یدريالكاتب؟ ومن 
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تصنع أحداثها خلف الكوالیس فالفعلیة الواقعیة 

بكأسني من  هبل یبیعونفلسطني  -یغتصبون الوطن

لس�اخر، من احلكَّام هذا الفعل الكالمي ا .مراخل

العرب الذین خانوا أمانة صالح الد�ین، وباعوها 

ملذَّاهتم، هذا  بشيء وضیع مستجیبني يف ذلك لصوت

و الذي فج�ر الفعل التأثريي الفعل الس�اخر ه

 : يف هذا املقطع كاآلتي التصفیق

 ..اإلذاعاِت 1هل تسمع� ت�علیق�    
توجیهیات   .. یا صالح الد�ین  

 إىل صالح الدین تفهامیةاس
وهل ت�صغي إىل هذا البغاء         
 العلين�؟
 وبالوا .. أكلوا الطعم   
 فوق وجه العنفوان العربي�          
 ح؟ى املسر�ي عل�ما الذي جير�  
جيذب� خیطان� الستار  من                
توجیهیات استفهامیة إىل          املخمليْ�؟
 اجلمهور
من هو الكاتب؟ ال                 5املقطع 

 ندري
         من املخرج؟ ال ندري                 
یا ب�ين� .. وال اجلمهور یدري                 

..2 
 ..إن�هم خلف الكوالیس�   
 ..وهم یغت�ِصب�ون� امرأة� ت�دعى الوطن�   
                                            ..ویبیعون     اخلالخیل� برجل�یها   

 خباریات فعل البیعإ
 ..البساتني� بعینیها                

                                                
من االختالفات املوجودة بني القصیدة يف الد�یوان والقصیدة .  1

 "هل تسمع صوت اإلذاعات: "املسج�لة، ففي الد�یوان جند
 .493: زار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، صن.  2
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 العصافري� اليت                               
                                              

 تسكن يف نافدة النهدین من بدء الزمن
بكأسني من                                 

 7(تصفیق      الویسكي                     
                   )ثا

 1..أمالك الوطن                      
الد�وران يف  إىل رقة الزمان العربيویعود فعل س  

هذه القصیدة لیفتتح به الشاعر مقطعه الس�ادس، 

. ویقرنه بأفعال إجنازیة هي امتداد لسابقاهتا

ومبجر�د عودة فعل الس�رقة للزمان العربي یعود معه 

تفهام الذي لطاملا الزمه، استفهام الشاعر االس

الزمن الذي انقلبت  اجلمهور عن جميء ذلك–البنه 

، زمان ُتقمع فیه الكلمة فیه كّل املوازین والقیم

وُتساق إىل الس�جن، زمان أصبح فیه حتریر الشعوب 

وختذیرها توأمني، زمان أصبح فیه الفعل ضد� الیدین 

راع حىت مع الذات والكالم ضد� الشفتني، زمان الص�

فجاء الفعل التأثريي . النقالب الذات على الذات

صامًتا، لیجس�د حقیقة تأثري الشاعر على اجلمهور، 

بل تأثري الواقع على اجلمهور فأصبح فعل التصفیق 

يف هذا املقطع حقیقة ضد� الیدین، واكتفى اجلمهور 

إخباریات واستفهامیات املقطع بالص�مت والتمع�ن يف 

 :يكاآلت

 بي�ر�الع� ان�م�ن�ا الز�وا ِمق�ر�س�  
 أطفأوا اجلمر� الذي ی�حرق صدر� الب�د�وي�  

                                                
 .494: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
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                       عل�ق�وا ال فتَة البیع على كل� اجلبال�  
 إخباریات األفعال املرتكبة يف حق� العرب

واللیل� .. والزیتون� .. ل�موا احلنط�َة س�  6املقطع 
.. 

 تقالوعطر الرب          
 ساق�وا.. م�ن�ع�وا األحال�م� أن حتل�م�     
 كل� أنواع العصافري اليت تكت�ب� أشعار�ا  

                                                      
 صار فیه كل� من حيمل� صندوق� سالح�

        فهل جاَء زمان�؟..جن�إىل الس�  
كالذي حيمل� ص�ندوق� حشیش�                 

 استفهامیات الشاعر       1یا ب�ن�ي�.. 
أصبح التحریر والتخدیر                 

 ..فیه توأمني�
أصب�ح� الفعل�         ان�؟م�ز� اَءج� ل�مثَّ ه�      

 ال تصفیق    به ضد� الیدین�
ر فیه احلرف� ضد� صا               

 2الَشف�ت�ی�ن�؟
كما افتتح الشاعر قصیدته مبناداته لصالح 

 ،لشخصیة األكثر تواتر�ا يف هذه القصیدةالد�ین ا

واألكثر تأثري�ا على معانیها، یعود يف آخر مقطعني 

خيربه، يف أفعال و النداء األخريمن القصیدة لینادیه 

، عن هذا الزمان Austinبلغة أوستني  تقریریة

ه زمن الرد�ة واملد� الشعوبي� القوي�، مد� وتوس�ع بأنَّ

الصدیق  بیت أبي بكر أعداء العرب الذین أحرقوا

وألقوا القبض على آل النيب�، الذین مل یسلموا من 

 .بطش األعداء، هذا يف مقابل ضعف العرب واحنطاطهم

ضمري�ا، " هم"وإىل آخر هذه القصیدة یبقى الضمري 
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بالذین اغتصبوا أرض فلسطني ) هم(فتارة یربطه 

وتارة بالذین ضی�عوا األندلس، ولكن املتفق علیه 

مني، سواء كانوا أعداء أعداء اإلسالم واملسل أنَّهم

 .أعداء داخلیني خارجیني أم

استفهامیات مستنكرة بوخيتم الشاعر قصیدته 

ألفعال الكلمة يف هذا الزمان الباطين�، ویتساءل عن 

 ام�ل�الك� اُهللا ي�ِسن�"جدوى وفعالیة الشعر وقد 

، وهذا فعل كالمي� ساخر من مجیع العرب، 1"ي�ب�ر�الع�

سیانه كالمهم أفعال العرب، حىت اهللا نسیهم بنو

وكان الشاعر دقیًقا ومل یقل الّلغة  .العربي�

العربی�ة، فهناك فرق، فالكالم، هنا معادل للكالم 

ي باعوا مبوجبه دون الفعل العربي�، للكالم الذ

أمالك الوطن، هي استفهامیات  بكأسني من اخلمر

ذا الزمان ساخرة لعبثیة كّل شيء حىت الكلمة يف ه

العربي� الذي یؤّكد الشاعر جمیئه، ویتأّثر اجلمهور 

ذا املقطع والقصیدة ویصّفق ملد�ة تسع يف آخر ه

ثواني، فاجلمهور حمبط من جميء هذا الزمان العربي� 

 :زمان الكالم ال الفعل كاآلتي

 ..هذا ز�م�ن� الر�د�ِة   
 وامل�د� الشعوبي� القوي�     

أحر�ق�وا ..       یا صالح� الدین�        7املقطع 
 إخباریات  ..بیت� أبي بكر� 

وألق�وا القبض� يف اللیل                  
 على آل� النيب�

                                                
 .498: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  1
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 فشریفات� ق�ر�ی�ش�           
 1..ِصرن� یغِسلن� ص�ح�ون� األجنيب�           

ماذا تنفع� الِكل�م�ُة يف هذا الزمان�   
 الباطين�
وملاذا نكت�ب�    ..الدین� یا صالح   8املقطع 
إستفهامیات                     وقد.. الِشعر� 

 عبثیة الكلمة
تصفیق     نِسي� اُهللا الكالم� العربيْ�؟؟    

 ثا 9ألكثر من 
 

 ":الس�رية الذاتیة لسی�اف عربي"قصیدة . 2  

ما یالحظ على املقطع األو�ل من القصیدة، الذي 

تأثري، عدم اجنرار سبقت اإلشارة إلیه يف قصدیة ال

اجلمهور وراء الشاعر، ومل یستجیبوا لرغبته، فهو 

 2كالتفاحالسی�اف العربي الذي یرید أن یقطع 

نوع من تبدأ تنشأ أعناقهم، ولكن مع مرور الزمن 

الثقة تنشأ بني الشاعر واجلمهور يف عدم اخلوف من 

نفسهم بأنَّه هو، أالسی�اف الذي أومهوا  -الشاعر

من املقطع الثاني للقصیدة الذي یظهر  وذلك بدًءا

فیه التصفیق كفعل تأثريي عندما یتوج�ه الشاعر 

، لیخاطب هؤالء الناس باسم السی�اف العربي دائم�ا

                                                
 .497: نفسه، ص.  1
شارة يف قص�ة إغراء آدم وحواء، مل ترد اإل: "رمزیة التفاح.  2

للتفاحة، وإنَّما لثمرة األشجار، والتقلید الرب�اني الذي جعل من 
ذلك تفاحة ملفت للنظر، إذ یّتفق العلماء احملدثون على أنَّ شجرة 

". التفاح هي األكثر قدم�ا من كّل األشجار على سطح األرض
عبد اهلادي : احلیاة، ترمجة-األدیان-فیلیبسرينح، الر�موز يف الفّن(

 ).320: عب�اس، ص
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أین تنقسم القو�ة اإلجنازیة لتوجیهیات هذا املقطع 

 . هإىل ضمري املتكّلم واستفهامیات

ع ضمري املتكّلم یبدأ السی�اف يف مدح نفسه، وم

وخيرب حمكومیه بأنَّه كلَّما فكَّر يف أن یعتزل الس�لطة 

ینهاه ضمريه، وهذه الس�خریة هي اليت استثارت 

اجلمهور وأثَّرت فیه فضحك، فهو یسخر هنا من احلاكم 

العربي�، حیث ال یوجد حاكم عربي یقر�ر اعتزال 

، وأي� ضمري هذا الذي االس�لطة، وأنَّهم ال ميلكون ضمري�

تزال الس�لطة؟ وهنا یواصل الشاعر ینهاه على اع

من "سخری�ته يف توجیهیاته للناس املقرتنة باستفهام 

أو (؟ وسخری�ات هذا اجلزء مرتبطة باحملكومني "ُترى

، لیتمادى السی�اف العربي يف الس�خریة )الرعی�ة

جلدهم : منهم بذكر األعمال اليت ميارسها يف حّقهم من

 توجیهیات آخر إىل أن یأتي يف.. وصلبهم وقتلهم

املقطع إىل هؤالء الناس وإىل اجلمهور وإىل القر�اء، 

وفعل بقاء السی�اف على كرسي الس�لطة،  تؤّكد فعل

احلكم الذي أصدره حبق� الشعب بأن یركبه من اآلن إىل 

یوم القیامة هو الذي فج�ر املسرح تصفیًقا وتصفري�ا 

ذا كأفعال تأثريی�ة مس�ت واقع اجلمهور، مم�ا ح

نیة، للمر�ة الثا ملقطعبالشاعر إىل إعادة ذلك ا

 :كاآلتيوميكننا التمثیل ملا جاء فیه 

 أنا األو�ل�، واألعدل�،         
 واألمجل�، من بني مجیع� احلاكمني�        
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    ضمري املتكل�م                            
 .وأنا ب�د�ر� الد�ج�ى، وب�ی�اض� الیاس�مني�

 ك�رت� أن أعت�ز�ل� الس�ل�ط�َة،ك�ل�ما ف        
                 توجیهیات                 

 ضحك اجلمهور          ..ی�ن�ه�اِني ضمريي 
   حيك�م� ب�ع�ِدي هؤالِء الطی�بني�؟  

أی�ها الناس                                     02املقطع 
 ..من س�ی�ْشِفي ب�ع�ِدي� 

 ..األع�ر�ج�     
 .. ص� واألبر�  
 ..واألع�م�ى   

ومن� ی�ح�یي              من ت�رى      
 استفهامیات ساخرة من احملكومني  ِعظ�ام� املی�تني�؟
 ی�خ�ر�ج� من ِمع�ط�ِفِه     

 ضوَء القمر؟    
 ی�ر�ِسل� للناس� امل�ط�ر�؟  
 ..ی�جِلد�ه�م� ِتس�ِعني� جل�ده�   
 ..ی�صل�ب�ه�م� فوق� الَشج�ر�   
 ی�ِغم�ه�م�  
 ن ی�ِعیُشوا كالب�ق�ر�؟أ    
 وی�م�وت�وا كالب�ق�ر�؟    
 كل�ما فك�رت� أن أتر�ك�ه�م�  

ف�اض�ت� د�م�وِعي   ضمري املتكل�م     
 تعه�د السی�اف بالبقاء يف الس�لطة  كغ�م�امه�

 ..وتوك�لت� على اهللا   
..وقر�رت� أن أركب� الشعب�   
ثا مم�ا  14تصفري +تصفیق مكثَّف  

 أد�ى 
إىل یوم� الِقی�ام�ه� .. ن من اآل  

 .زءبالشاعر إىل إعادة هذا اجل  ..1
     

                                                
بصوت " الس�رية الذاتیة لسیاف عربي"التسجیل الص�وتي لقصیدة .  1

 .نزار قباني، ميكن الر�جوع إىل القرص املضغوط يف امللحق
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يف املقطع " التصفیق"ویأتي الفعل التأثريي   

الثالث والر�ابع املرتبطني يف توجیهیات الشاعر 

دائم�ا إىل هؤالء الناس، واملرتاوحة يف هذین املقطعني 

، وأفعال األمر )ضمري السی�اف(بني ضمري املتكّلم 

وعودة إىل ضمري ) السی�اف إىل هؤالء الناس أوامر(

 السی�اف معتد�املتكّلم يف املقطع الر�ابع، فهنا جند ا

ذ قراره املصريي والنهائي يف ركوب بنفسه بعد أن اّخت

الشعب إىل یوم القیامة، جنده يف هذا املقطع یؤّكد 

ساخر�ا منهم أنَّه ) الناس الذین خياطبهم(لشعبه 

لك خیله وعبیده، وميشي علیهم ميلكهم مثلما مي

مثلما ميشي على سج�اد قصره، ما دام قد ركبهم 

ومسحوا له بذلك، فكّل شيء ميارس علیهم یأتي يف 

ومبوجب ذلك احلق� الذي خو�له لنفسه خانة الر�كوب، 

یطلب منهم بل یأمرهم أن یسجدوا له يف قیامه 

وقعوده، فهو له الفضل علیهم أومل یعثر علیهم 

 . وم بني أوراق جدودهذات ی

مثَّ تأتي أفعال حتذیر السی�اف لشعبه ومنعهم من 

أن یقرأوا أي� كتاب أو یكتبوا أي� خطاب فهو الذي 

یفعل ذلك عنهم فهو وّيل أمرهم، حيّذرهم من أن 

یقرأوا حىت جيهلوا حقیقته، ویظّنوا أنَّ الذین هم 

فیه نعمة وحيمدوا اهللا علیها، وبعد حتذیرهم، 

بأن ميج�دوه ویبج�لوه وحيّققوا له كّل  یأمرهم

وجنده یذّكرهم جبهاز القمع يف .. مطالبه، وإال� 
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مملكته الذي لیس یشیخ، هذا اجلهاز املرعب لدیه هو 

يف الذي یكون فاحتة املقطع الر�ابع بعدما یؤّكد 

توجیهیاته خبطبته إىل هؤالء النَّاس، املقرتنة بضمري 

حلج�اج الذي ألقى خطبته فیذّكرهم أنَّه ااملتكّلم 

أمام مرآى مجیع الناس یهد�دهم ویتوع�دهم شأنه شأن 

     : السی�اف العربي يف هذه القصیدة

إّني ألرى رؤوس�ا قد أینعت وحان ِقطاُفها، وإنِّي "

 .لصاحبها

ولكأّني أنظر إىل الد�ماء بني العمائم والّلحى، 

 .قد ّمشرت عن ساقها تشمري�ا

ذن الويل بذنب مواله، واملقیم وقسم�ا باهللا آلخ

بذنب الظاعن، واملطیع بذنب العاصي، حىت یلقى 

أنج� س�ع�د فقد هلك : الر�جل أخاه، فیقول له

 .1"سعید

 

قد جاءهم بكّل  2وخيرب هم أیض�ا أّنه جنكیز خان

وسائل القمع يف مملكته من حراب، وكالب، وسجون، 

                                                
 .218، 217: حممود مسري، من ذاكرة األم�ة، ص.  1

بدأ التتار زحفهم بقیادة ملكهم جنكیز خان حنو اجلزء .  2
حىت وصلوا إىل بغداد  -ركستانإیران وت–الشرقي للعامل اإلسالمي 

هـ والد�افع املباشر  665وقاموا بتدمريها وإبادة علمائها سنة 
ملا قام به التتار هو قتل جتار قافلة كان أفرادها مجیع�ا من 

وملَّا شكا جنكیز خان إىل خوارزم شاه  -التتار حبج�ة أنَّهم جواسیس
اقني الذین الفرصة فقتل رئیس السفراء، وأمر بإحراق حلى الب

رجعوا إىل جنكیز خان، وقتل الرسل عمل ال یقر�ه أي� قانون، وهذا 
یدّل على عدم تقدیر األمور الذي هو أهم� شيء يف القیادة 

 .الس�یاسیة لدولة من الد�ول
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سی�اف فكیف هلؤالء الناس إال� أن یرضخوا إلرادة ال

هذا بعد  الذي محل مواصفات أشرس البشر، و

التهدید والوعید، ینخفض نرب القصیدة يف هدوء، 

بدعوة السی�اف لشعبه أن ال یضیقوا ببطشه هذا، 

الذي ما هو إال� إجراء احتیاطي� للمحافظة على 

نفسه، وكأنَّه حق� مشروع يف الد�فاع عن نفسه، فهو 

ال ی�شنق، و هو یدفن یقتل كیال ی�قتل، وهو یشنق كی

يف القرب اجلماعي� رمز اازر املرتكبة كیال ی�دفن، 

هذه التعابري الس�اخرة من هؤالء الناس وسذاجتهم 

إن صد�قوا خطبة حاكمهم السی�اف تفج�ر الفعل 

 :كاآلتي" التصفیق"التأثريي 

 أنا أم�ِلك�ك�م�        
 ..وع�بیدي .. مثل�م�ا أمِلك� خ�یلي       

 وأنا أمشي علیك�م�                   
    )أنا(                                      

 ..مثلما أمشي على س�ج�اد ق�ص�ري   
 فاسج�د�وا يل يف قیامي       توجیهیات

 واس�ج�د�وا يل يف ق�ع�ودي      
أو�ل�م� أعَثر� علیك�م�     أی�ها الناس  03املقطع 

   ذات� یوم�
 بني� أوراق� ج�د�وِدي؟؟      
 أن تقرأوا أي� ِكتاب�      

 ..فأنا أقرُأ عنكم�           
أن تكت�بوا     حاِذر�وا                    
 أي� خطاب�

                                                                                                                                                            
إذا كانت : "وثار جنكیز خان هلذا العمل وقال قولته املشهورة

وهزَّت  .ال حتتمل ملكني–الس�ماء ال حتتمل وجود مشسني، فإنَّ األرض كذلك 
غارات التتار العامل اإلسالمي هزا عنیًفا وغلب على الناس الیأس 

حىت دخل يف قلوب الناس أنَّ مقاومتهم مستحیلة، وشاع يف النَّاس أنَّ –
 .التتار ال یهزمون
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 فأنا أكت�ب� عنك�م�          
 أن ت�س�م�ع�وا ف�ی�ر�وز� بالسر�      
 فإن�ي ب�ن�وای�اك�م� ع�لیم�        
   
 ار�ف�ع�وا فوق� املیادین� ت�صاویر�ي      

وِني بغ�یم� الك�ِلم�اِت وغ�ط�  أوامر       
.. 

واخ�ط�ب�وا يل أص�غ�ر� الز�وج�اِت ِسن�ا       
.. 

 ..فأنا لست� أِشیخ�         
 ..ج�س�ِدي لیس� ی�ِشیخ�         
 ..وس�ج�وِني ال ت�ِشیخ�         
وج�ه�از� الق�م�ع� يف مملكيت لیس�         

 …ی�ِشیخ� 
 
 
 
 

إن أن�ز�ع ِقن�اِعي، . أنا احلج�اج�        
 يت�ع�ر�ف�وِن

 ..وأنا جنكیز� خان جئت�ك�م�         توجیهیات
 ..ب�ِحر�اب�ي     )أنا(                   
 ..وكالبي         أی�ها الناس�  04املقطع 
 ..وس�ج�وِني           
 بب�ط�ِشي -أی�ها الناس�–ال تضیق�وا         
 ..فأنا أقت�ل� كي ال تقت�ل�وِني         
 ..وأنا أْشن�ق� كي ال تشن�ق�وِني         
وأنا أد�ف�ن�ك�م� يف ذلك الق�ب�ر         
 اجل�م�اعي�
      .. لك�ی�ال ت�د�ف�ن�وِني       
 )ثا 5(تصفیق   

فبعدما حّذرهم الس�یاف وأمرهم وهد�دهم   

وتوع�دهم، یأتي يف توجیهیات هذا املقطع املرتاوحة 

بني أن یطلب منهم أن یشرتوا له ما یرید وضمري 
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 ا له ما یریداملتكّلم، مثَّ یعود لیأمرهم أن یشرتو

لیلحقها بضمري املتكّلم، وكأنَّه  بل كّل ما ال یشرتى

هناك عالقة سببیة بني أمر فعل الشراء وضمري 

احلجاج وجنكیز ( يل ألّني أنا اشرتوااملتكّلم، مبعىن 

مبا حتمل أناه من هتدید ووعید ، وهبا یستطیع  )خان

ني لك مالیني بیت مال املسلممي رید، ألنَّهأن تشرتي ما ی

وفعل الطلب األخري طلب . اليت ورثها عن أبیه

بتزویر التاریخ ورشوة من یكتبوه بأن یقولوا 

بأنَّ عصر هذا السی�اف هو عصر هارون الر�شید، وقد 

وظَّف الشاعر السخریة بالضد�، يف هذا امللفوظ الذي 

ارون هلأثَّر يف اجلمهور فصفَّق فشتان بني العصر الذهيب 

الحنطاط مع حكم السی�اف العربي، الر�شید، وعصر ا

 :كاآلتي

 ..ص�ح�ف�ا تك�ت�ب� عن�ي     
إن�ها معر�وضٌة مثل�       

 الب�غ�ای�ا يف الشوارع� 
ورق�ا أخض�ر� م�ص�ق�وال� كأع�َشاب�      

 الر�بیع�
ومد�د�ا     اشرتوا يل                

                           ..وم�ط�ابع� .. 
 توجیهیات طلبیة

 كل� شيء ی�ْشت�رى يف عصر�ن�ا          
 ..حىت األصابع�          
 ..فاِكه�ة الِفك�ر�        
 .وخ�ل�وه�ا أم�اِمي          
 واطب�خ�وا يل شاعر�ا       

 واج�ع�ل�وه�، بني� أطباق� ط�ع�اِمي  أنا            
 أنا أم�ي       
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 وعنِدي ع�قد�ة� مم�ا یقول� الُشعر�اْء      
 
 
 

 اًء یتغن�ون� حب�س�ينُشع�ر�              توجیهیات
 واج�ع�ل�وِني ن�ج�م� ك�ل� األغ�ِلفه�      

فاشرت�وا أی�ها الناس                    05املقطع 
 ف�ن�ج�وم� الر�قص� واملسرح�،   يل

.. لیس�وا أبد�ا أج�م�ل� من�ي     
 )ثا وال تصفیق 3توّقف (

 ك�ل� ما ال ی�ْشت�ر�ى     
 يف األرض� أو يف الس�ماْء      
 ..غابٍة من ع�س�ل� الن�ح�ل�     
 ..ورطال� من ِنس�اْء     

   
                                       

 بالع�م�ل�ِة الص�عب�ِة أشري ما ُأرید�
                                              

 أْشت�ر�ي دیو�ان� ب�شَّار� ب�ن� ب�رٍد
                                              

 ..وشف�اه� امل�ت�ن�ب�ي 
                           ..وأن�اشید� ل�ببید�              

 إخباریات
فاملالیني�      فأنا                              

 اليت يف بیت مال امل�س�ِلِمني� 
هي                                       

 .مرياٌث قدمي� ألبي
ف�خ�ُذوا                                       

 ِمن� َذه�ب�ي
                                      

 واكت�ب�وا يف ُأم�ه�اِت الك�ت�ب�
إن�                                        

 ..عص�ر�ي 
ع�صر�                                        

 )ثا 5(تصفیق       .. ه�ار�ون الر�ِشید� 
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قطع الس�ادس أم�ا التصفیق كفعل تأثريي يف امل  

و�ل مهم� على مستوى توجیهیات فیأتي من جر�اء حت

الشاعر، من مناداته للنَّاس يف املقاطع الس�ابقة، 

نَّهم  هذا املقطع هبویة هؤالء الناس بأإىل التعریف يف

، فأعلن "الشعوب العربیةمجاهري "بالده، مجاهري 

، فرتاوحت توجیهیات 1ا املقطع هویتهماالشاعر يف هذ

هذا املقطع بني ملفوظات ضمري املتكّلم وملفوظات 

، بالر�غم من تغیري "صو�روني"أدائیة لفعل األمر 

املنادى يف هذا املقطع إال� أنَّ ثبات الضمري وأفعال 

خصوص�ا ثبات و ر ظلَّ قائم�ا وهذا راجع باألساساألم

اخلطاب هو عبارة عن سرية ضمري املتكّلم إىل أنَّ هذا 

 . ذاتیة لسی�اف عربي

ویتابع السی�اف فعل النفاق الس�ابق لیوهم   

مجاهري بالده أنَّه روح نقي� جاء لیحض�رهم ویغسلهم من 

غبار اجلاهلی�ة، وهذا تعبري ساخر، فبالنظر إىل 

اء على دة الس�ابقة جند أّن السی�اف جمفلوظات القصی

ن اجلاهلیة، ویطلب منهم أن العكس لريجعهم إىل زم

یصو�روه باًمسا وودیع�ا عندما یقطع كالتفاح أعناق 

الرعی�ة، وهنا صدق تشبیهه الس�ابق باحلج�اج، یطلب 

مجاهري  ختلید صور جمازره اجلماعیة اليت ارتكبها يف حق�

بالده العربی�ة، فارتباط مجیع هذه األفعال البشعة، 
                                                

كانت اهلویة العربیة للحاكم واحملكومني واضحة بدًءا من عنوان .  1
 ".تیة لسی�اف عربيالس�رية الذا"القصیدة 
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یقول هلم خّلدوني ، كأنَّه "صو�روني"بفعل األمر 

وافرحوا مبا ارتكبته يف حّقكم، وامللفوظ الس�اخر 

صو�روني عندما أمحلكم فوق أكتايف لدار "األخري 

ة جتمیل صورة اإلبادة ، وهو حماول"!! األبدی�ه

اليت ارتكبها السی�اف يف حق� مجاهري الشعوب  اجلماعیة

ى باجلمهور إىل التأّثر العربیة، هذا ما أد�

 :وميكننا التمثیل هلذا املقطع كاآلتي. قوالتصفی

 یا مجاهري الشعوب العربی�ه�    
جاء كي .. إن�ين روح� نقي�       

 یغِسل�ك�م� من غ�ب�ار اجلاهلی�ه
س�ج�ل�وا صوتي على أشرطة     أنا  

.. 
إن� صوتي أخض�ر� اإلیقاع       توجیهیات

 كالناف�ورة األندلسی�ه�
 

باِسم�ا         :الديیا مجاهري ب  06املقطع 
 )اجل�وك�ن�د�ا(مثل 

وودیع�ا مثل وجه                        
 امل�ج�دلی�ة

 -كالت�فاح–وأنا أقطع              
 ..أعناق� الرعی�ه�
وأنا أفرت�س� الشع�ر�   ص�و�ر�وِني            

 بأس�ن�اِني
 وأمتص� دماَء األجبدی�ه�  
بوقاري، وجاليل، وعصاي   

 العسكری�ه�
أو .. ند�ما أصطاد� وع�ال� ع  

 غ�ز�اال�
عندما أمحلك�م� فوق� أكتايف       

  !! لدار� األبدی�ه�
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یا مجاهري الشعوب العربی�ه�            
 )ثا 5(تصفیق 

 
ويف آخر مقطع يف القصیدة یعود الشاعر   

ولكن هذه املر�ة إىل الناس كما بدأها،  بتوجیهیاته

على هذا املقطع إذ یغلب  ،تكون سرية ذاتیة حبق�

السی�اف ومناداته هلؤالء -إخباریات بضمري املتكّلم

لیؤّكد هلم ما یكون هو بالنسبة إلیهم الناس 

أم أبوا منذ أن جاؤوا ذلك وأنَّهم يف خدمته شاؤوا 

إىل الس�لطة طفال، مبعىن أنَّهم هم املسؤولون عن حتو�له 

جدید وعن سلوكیاته غري الواعیة مبا  1إىل هوالكو

عل هبم يف سخریة وهتّكم منهم، فهم املسؤولون عن یف

هذه التصرفات ألنَّهم مسحوا له أن یفعل هبم ما 

یشاء، فهو سی�اف نبیل مل یقتل لوجه القتل یوم�ا 

، وهذا تصویر لقم�ة سخف وإنَّما یقتل لیتسلَّى فقط

حیاة الرعی�ة عند السی�اف، یأتي الفعل التأثريي 

                                                
مث دخل الوزیر  –اخللیفة املستعصم يف خیمة  هوالكو وقد أنزل.  1

واستدعى التتار أهل احلّل والعقد، لیحضروا املعاهدة فخرجوا من 
وهكذا خترج طائفة وراء أخرى لتلقى نفس  -بغداد فضربت أعناقهم

هـ حیث  658وكما فعلوا يف بغداد فعلوا يف حلب سنة  -املصري
مثَّ وصل  -تولوا علیها وأحرقوا مساجدها، وجرت الد�ماء يف األزّقةاس

فخرج هارب�ا  -التتار إىل دمشق وسلطاا النَّاصر یوسف بن أیوب
ومعه األغنیاء، ودخل التتار دمشق وتسّلموها باألمان، مثَّ غدروا 

 .بأهلها، ووصلوا إىل نابلس والكرك وبیت املقدس وغزة
الصاعقة وحرب األعصاب إىل أقصى حد  وقد استثمر التتار حرب

وحیثما اجتهت قواهتم  –فنشروا الذعر واخلوف من بطشهم يف كّل مكان 
وقد تدّفقت  -كانت تسبقهم األقاصیص عن طغیام وقسوهتم ومذاحبهم

على مصر مجوع الفار�ین من التتار ناشرین الر�عب والفزع بني 
 .ئع املغولأفراد الشعب من هول ما یرونه من أخبار وفضا
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ذه القصیدة اليت ميكن متثیل بتصفیق مكثَّف يف آخر ه

 :مقطعها األخري كاآلتي

 وأنا م�س�ج�ون�ك�م�. س�ج�ان�ك�م�    
 ف�ل�ت�ع�د�ر�وِني    
  املنفي� يف داخل ق�ص�ري    أنا  
 إخباریات  

 ..وال جنم�ا .. ال أرى مشس�ا     
 ..وال ز�ه�ر�ة� دف�ل�ى    

 منُذ أن ج�ئت� إىل الس�لط�ِة ِطف�ال        
 السريك یلتف�ون� ح�و�ِلي و�ر�جال�    

 ..ینف�خ� نای�ا   توجیهیات
ی�ضر�ب� ط�ب�ال�    واحد�    أی�ها الناس    08املقطع 

... 
 ...ی�م�س�ح� ز�وخ�ا   
 ...ی�م�س�ح� ن�ع�ال�   

   
 )ك�ال�: (مل ی�ق�ل� يل مستشار� الق�ص�ر    

مل ی�ق�ل� يل   منُذ أن ج�ئت� إىل الس�لطِة ِطف�ال           
 )ك�ال�(ز�ر�ائي أبد�ا يف الوجه و�

مل ت�ق�ل� إحدى نسائي يف سریر احل�ب�     
 )كال�(

إن�ه�م� قد عل�م�وني أن أرى نفسي إهل�ا   
.. 

 ..وأرى الَشع�ب� من الشرفة ر�م�ال�   
 إن� حتو�لت� هلوالك�و جدیٍد.. فاع�ُذر�وني   
 ..أنا مل أق�ت�ل� لوجه القتل یوم�ا   
..               ك�ي� أت�س�ل�ى .. م� إن�ما أقتلك�  

 )ثا 8(تصفیق مكّثف 
 

 :"مثقف 1كلب من یومیات"قصیدة . 3  

                                                
والكلب حیوان غري طاهر يف الشریعة اإلسالمیة : "رمزیة الكلب.  1

والكلب رمز الوفاء، وهلذا الس�بب فإنَّ . (...)وبعضهم ميج�ده
شاهدات قبور األساقفة اليت تعود بتارخيها إىل القرون الوسطى 
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مبجر�د تلّفظ الشاعر بعنوان هذه القصیدة،   

 هور، ویصاحب التصفیق الضحك كفعلنيیضحك اجلم

تأثريیني بارزین من بدایة القصیدة، وذلك نظر�ا 

لشاعر اإلنسان لعنوان القصیدة الس�اخر، حیث شب�ه ا

املثقف بالكلب، وذلك خوًفا من السی�اف العربي، 

الذي طالب شعبه أن ال یقرأوا أي� كتاب وال یكتبوا 

أي� خطاب، لذلك ختفَّى الشاعر وراء الكلب املثّقف 

لريوي لنا معاناة هذا املثّقف يف ظّل حكم السی�اف، 

حیث یبتدئ قصیدته بتوجیهیات إىل هذا السی�اف 

ویكر�ر الشاعر هذا امللفوظ " موالي: "بـ وینادیه

، وامللفت لالنتباه واجلمهور لیلفت انتباه احلاكم

أّنه یبتدئ كالمه بنفي أن یكون یرید أي� شيء، ال 

الیاقوت والذهب، بل عنده رجاء هو أن یسمعه 

فقط، ألنَّه ینقل يف قصائده مجیع أصوات العرب 

ا املشهد والشاعر هنا یصو�ر لن. ولعناهتم ومهومهم

وكأّنه یتكّلم مع نفسه، وجيیب، فإذا كنت یا موالي 

ال حتب� الشعر والص�داح، فأنا أرجوك أن تقول 

أن مينحين فقط حر�یة النباح، هذا امللفوظ  1لسی�افك

الس�اخر یثري اجلمهور ویصو�ر جو� القمع الس�ائد يف 

                                                                                                                                                            
أرجل موضوعه على كلب، لكن الكلب املصاحب متثاال� لرجل مضطجع أو 

وعند . هو بالنسبة لرجل عادي رمًزا للص�ید أذن للتبالة المرأة،
شعوب السلت، كان الكلب، على األغلب، حیوان املوتى، ومازال 

فیلیب ." (یعرف يف اخلرافات اإلیرلندیة بالشیطان بل مبفرتس اجلیف
عبد اهلادي عباس، : احلیاة، ترمجة-األدیان-سرينح، الر�موز يف الفن

 )75: ص
 .لسی�اف، والسی�اف هو احلاكماحلاكم هو ا.  1
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هذا الزمان العربي، فیكون الفعل التأثريي 

 :كاآلتي

 وال َذه�ب�.. منك� یاقوتا� ُأرید� ال        
 وال أرید� منك� أن ت�ل�ب�س�ين  
 الدیباج� والق�ص�ب�  
توجیهیات   يكل� الذي أرجوه� أن ت�س�م�ع�ِن  

 الشاعر ملواله بأن یسمح له بقول الشعر
 ألنين أنقل� يف قصائدي إلیك�  ..موالي  

  مجیع� أصواِت العرب�   
 ..مجیع� ل�ع�ناِت الع�ر�ب�  
 -یا موالي�–كنت� إن   
 ال ت�ِحب� الشعر� والص�داح�  
 ف�ق�ل� ِلسی�اِفك� أن ی�م�ن�ح�ِني   
                      1ح�ر�یَة الن�باح�  

 )ثا 4(تصفیق 
 

وابتداًء من املقطع املوايل، یغی�ر الشاعر   

، يف "یا سی�دي"إىل  يملفوظ النداء من موال

إخباریات عن توجیهیات هذا املقطع اليت ترتاوح من 

سی�ده، ووعیه التَّام لقدرات الفعل لدیه، إال� أنَّ 

هذا ال مينع الشاعر املقموع من أن یسأله، 

وتستوقفنا هنا ظاهرة السؤال وقیمته يف مدو�نة 

ال تكاد ختلو قصیدة من سؤال حیث نزار قباني إذ 

أنَّ طاقة  "اإلقناع، كما لطاملا ارتبط السؤال ب

ة تنبين على الض�مين ال على املصر�ح الس�ؤال اإلقناعی�

يف إطار   Ducrotبه وهو أمر تعر�ض إلیه دیكرو

                                                
، بصوت نزار "من یومیات كلب مثقف"التسجیل الص�وتي لقصیدة .  1

 .قباني، ميكن الر�جوع إىل القرص املضغوظ يف امللحق
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نظری�ة املساءلة حني بی�ن أنَّ االفرتاضات الض�منی�ة يف 

بعض األسئلة هي اليت جتعل من االستفهام أسلوب�ا 

حجاجی�ا ألنَّ أی�ة إجابة مهما كان نوعها ال بد� أن 

 .1"تقر� ضمنی�ا بصح�تهابتلك االفرتاضات بل  تسّلم

نزار بسؤاله هذا یكشف لنا املكشوف من أنَّ احلاكم و

لیس ضد� الشعر فقط، بل ضد� العشق والعّشاق، فهو 

الذي یرید من شعبه أن یعیشوا كالبقر وميوتوا 

بالر�غم من أّن للحاكم كّل ما یطلبه، . كالبقر

ومطالبه هنا ال ختتلف عن مطالبه يف األفعال 

ة للقصیدة الس�ابقة بل هي امتداد وتأكید الكالمی

جند وسجون ومشانق، إال� أنَّ الشاعر يف : ، مناعلیه

هذه القصیدة یضیف إىل حاكمه صفة اإلله الذي ميلك 

، واملیزان واحلساب، الربق والر�عود والص�واعق

والثواب والعقاب، فمن جيرؤ على حتد� اإلرادة 

بطش  ،خریة وهتّكميف سیصو�ر لنا الشاعر، اإلهلیة؟ 

رمز املواطن هو احلكَّام العرب وجربوهتم، أم�ا 

العربي، فمهنته هي زرع الزنابق وإطالق احلمام، 

لكن من طبع سی�ده إطالق النار على احلمام، فكیف 

یأتي فميكن لكلیهما أن یتعایشا يف وطن واحد؟ 

 :التصفیق كفعل تأثريي يف هذا املقطع كاآلتي

 
                                                

سامیة الدریدي، احلجاج يف الشعر العربي القدمي من اجلاهلی�ة .  1
ث إىل القرن الثاني للهجرة بنیته وأسالیبه، عامل الكتب احلدی

-األردن، جدار للكتاب العاملي، عمان-للنشر والتوزیع، إربد
 ..143، 142: ، ص2007: األردن، دط، ت
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 قادر� أن ت�قط�ع� األعن�اق� ال َشك� أنت�  
 وت�قطع� األرز�اق�  
 لكن� ِملاَذا أنت� ِضد� الِعشق� والع�شَّاق�؟  
 واِحلرب� واألوراق�  
 ل�دیك� كل� م�ا تطلب�ه�  
اجل�ند� والس�جون�   ..یا سی�دي           

توجیهیات                          واملَشاِنق�
 الشاعر إىل سی�ده على شكل حوار

والب�رق� والر�ع�ود�               
 خيربه فیها مبا ميتلك      والص�واِعق�

 وعندك� امل�یزان� واِحلس�اب�  
 وِعند�ك� الثواب� والِعق�اب�  
 أم�ا أن�ا فِمه�ن�ِتي أن� أزر�ع� الزن�اب�ق�              
 وُأطِلق� احلم�ام�  
 وأنت� ِمن ط�ب�ِعك� یا سی�د�ن�ا   

        ر� ع�لى احلم�ام�     أن ت�طلق� النا   
 )ثا 4(تصفیق 

 
، نالحظ ويف توجیهیات املقطع األخري من القصیدة  

أنَّ هذه القو�ة اإلجنازیة هلذا الفعل الكالمي غلبت 

علیها قو�ة السؤال، أو استفهامیاته املوج�هة إىل 

، واليت من خالل هذه االستفهامیات سی�ده احلاكم

ملفوظات الشاعر، أنَّ نستلزم حواری�ا من خالل 

الزرع، األعشاب، البحر، : احلاكم ضد� كّل شيء

األمطار، الس�حاب، فكیف ال یكون ضد� الشاعر 

بعدها یأتي نداءه لسی�ده بإخبارنا أنَّ . وكلماته

ذلك احلاكم، مبمارساته تلك هو احلائز على جائزة 

الد�ولة يف اإلرهاب، وهذا وصف ساخر للحاكم الذي 

ا على جائزة الد�ولة يف ض أن یكون حائًزمن املفرو
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أو الر�یاضیات أو الفیزیاء  العلوماألدب أو 

، ولیس يف اإلرهاب، هذا الوصف ینطبق مع اخل...

إخباریات املقاطع الس�ابقة، لیعود ویسأله، بل 

ملاذا هو یكره الكتاب؟ وملاذا : یأمره أن یقول له

؟ هذان خيشى على ملكه من قواعد اإلمالء واإلعراب

السؤاالن وأسئلة أخرى موج�هة إىل احلاكم یوجزمها يف 

ملاذا ختاف : يف سؤال شامل مقرتن بفعل اخلوفاألخري، 

ر فج�هو الذي یمن ثقافة الكالب؟ هذا السؤال 

 ".التصفیق"فعل التأثريي ال

 

 :عرض ملفوظات هذا املقطع كاآلتيوميكننا    

 

 

 واألعَشاب�ق�ل� ملاَذا أنت� ِضد� الز�ر�ع�   
ق�ل� يل ملاَذا أنت� ِضد� البحر� واألمط�ار�   

 والس�ح�اب�
یا أی�ها احل�اِمل� ع�ن ج�د�ارٍة ج�ائزة�   

 الد�ول�ِة يف اإلره�اب�
ق�ل� يل ملاَذا   ..یا سی�دي            
                             ت�كره� الِكت�اب�؟

 هإىل سی�د باستفهامیاتتوجیهیات الشاعر 
 ق�ل� يل ملاَذا أنت� یا س�ی�د�ن�ا  
ختَشى على م�لِكك� من ق�واِعد اإلمالِء   

 واإلعر�اب
 ق�ل� يل مل�اَذا أنت� یا س�ی�د�ن�ا   
                ت�خاف� من ثق�افِة الِكل�اب�  

 )ثا 6(تصفیق 
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قصائد التصفیق كفعل  يف األخري عنما یالحظ   

لغالبة هي ا تأثريي، أنَّ قو�هتا اإلجنازیة

عر إىل التوجیهیات، سواء كانت توجیهیات الشا

يف تاریخ من ذهب ها شخصیات تارخيیة كتبت أمساؤ

احلضارة العربیة اإلسالمیة، أو توجیهیات الشاعر 

إىل حكَّام قاموا بتحطیم كّل ما بناه أسیادهم يف 

توجیهیات حّكام إىل شعوهبا تقمعهم  وأاملاضي، 

، فقد أد�ت يلتاوبال .اءوتفعل هبم ما تش

الفعل التوجیهیات كأفعال كالمیة إجنازیة إىل 

 ".التصفیق"التأثريي الواحد 

   

 الضحك كفعل تأثريي :املبحث التاسع             

شأنه شأن التصفیق يف إنَّ الض�حك فعل تأثريي   

األمسیات الشعریة لنزار قباني، إال� أنَّه أقّل منه 

وهجاء  قدححيدث نتیجة  وغالب�ا ماتواتر�ا وحدوًثا، 

صریح، ویأتي عادًة عند انزیاح الشاعر يف 

بذلك أفق توّقع  خرتقملفوظاته عن املألوف فی

من یومیات " ةاملستمع، مثل عنوان القصیدة الس�ابق

إذ حيمل العنوان داللة جمازیة غري " كلب مثقف

 . مألوفة لدى اجلمهور

جزء من الس�لوك اإلنساني الذي "هو الضحك  و

اطفة الشعوریة من الدرجة ینظمه املخ، وتساعد الع

يف إطار  إلنسان على أن یوضح نوایاهاألوىل ل
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تبلور بالضحك إحدى كما ت. التفاعل االجتماعي

جوانب االتصال واملشاركة مع اآلخرین، فهو العالمة 

اليت تشري إىل تواجد اإلنسان يف اموعة االجتماعیة 

فاؤل اإلجيابي بینه لتكما أنَّه إشارة إىل قبوله ا

 .وبني اآلخرین

وعندما نضحك على موقف أو شخص فهذا یعين 

، ویعترب هذا النَّوع من الضحك اإلنكاري ما 1إنكاره

هو إال� وسیلة من وسائل تطهري العقل من مجیع اخلربات 

 .2واألفكار الس�لبیة احملتمل وقوع النفس فیها

 

هذا هو مفهوم الضحك من الناحیة 

لوجیة، لكن الضحك من الناحیة النفسیة الفیزیو

اإلنشراح واالبتهاج والتسلیة  "یدّل على 

واالستئناس أحیاًنا، فقد یدّل أحیاًنا أخرى، على 

السخریة واهلزء والتهّكم واالزدراء، وهي األمور 

القصصیة : اليت سو�غت لقیام منط من الفنون اجلمیلة

كومیدیا، والتمثیلیة والتصویریة، كفّن ال

. والنكتة، والفكاهة، والكاریكاتور، وما إىل ذلك

                                                
عندما یرى شخص شخص�ا آخر یقع على األرض : ومثال للتوضیح.  1

ینفجر من الضحك، ألنَّه یدرك حقیقة رفضه لوقوعه هو نفسه، 
قوع على وبانطالق الضحك فهو حياول أن یبعد الفكرة الس�لبیة للو

 .األرض عن ذهنه وتفكريه
2. www. Feedo.net/quality of life/hapiness/laugh.htm ،2010-2001الشركة العربیة للنشر اإللكرتوني.
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وهي أمناط من الفن ما كان هلا أن تقوم لوال ظاهرة 

 .1"الضحك هذه يف اإلنسان

وغالب�ا ما جند اجلمهور یضحك يف األمسیات   

الشعریة لنزار قباني، إذا تعّلق األمر بأسلوب 

ب الس�خریة والتهّكم من اآلخر، الذي هو يف الغال

احلكَّام العرب والشعوب العربیة الس�خریة من األعم� 

 .املغلوبة على أمرها

كما فهمه الفالسفة واملفكرون –الضحك أم�ا 

فهو اجلمع بني االثنني أي أنَّه  -2السیكولوجیون

ی�ن يف تعبريات عضالت ظاهرة فیزیولوجیة ونفسی�ة تتب"

                                                
عبد احلمید خطاب، الضحك بني الداللة السیكولوجیة والداللة .  1

االستیطقیة دراسة حتلیلیة يف ماهیة الضحك اهلزيل فّنی�ا، دیوان 
 .5: ، ص2006ملطبوعات اجلامعیة، اجلزائر، ا

ندرج يف اجلدول أهم� تعریفات هؤالء الفالسفة واملفّكرون .  2
 :والسیكولوجیون كاآلتي

 مفهومه للضحك اسم الفیلسوف
أرسطو 

Aristote 
حنن نضحك على من هم أقّل منَّا وعلى القبحاء من "

األشخاص، والفرح یأتینا من الشعور بأنَّنا طبقة 
 ".على منهمأ

سقراط 
Socrate 

 ".الس�خریة تنبع  من جتاهل الذات"

ینشأ الضحك نتیجة لوجود التناقض بني املفهوم "  Hegel هیجل
". واملعىن احلقیقي الدفني الذي یقد�مه هذا املفهوم

الشيء الظاهر لنا " املظهر"وهو یشري إىل مفهوم 
 .وبالضحك ینكر وجوده كّلیة

ظاهرة وظیفتها إطالق الطَّاقة النفسیة  الضحك"  Freud فروید
اليت تتم� تعبئتها بشكل خاطء أو بتوقعات 

 "كاذبة
 جون موریال

J. Morreall  
الضحك اإلنساني له أصوله البیولوجیة كنوع من "

 ".أنواع التعبري عند املرور خبطر ما
بیرت 

 .P مارتینسون
Marteinson 

بأنَّ الضحك هو االستجابة لإلدراك الذي یقر� "
 ".الكینونة االجتماعیة لیست شیًئا حقیقی�ا

 www. Feedo.net/quality of life/hapiness/laugh.htm: ینظر
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م والعینني، یرافقها شعور بالتلقائیة الوجه والف

وهي متعد�دة اجلوانب، متشع�بة املسالك، . االرتیاحو

حتدث يف شروط عدیدة ومتنو�عة وأحیاًنا غري متجانسة 

حبیث یتعّذر رد�ها إىل سبب واحد ووحید، ذلك أنَّ 

صفة ما ی�دعى يف علم  -من جهة–الض�حك هذا هو 

 (psychologie de l’instinct)النفس الغریزي 

كما  (stimulus conditionné)" املنعكس الشرطي"بـ

 - من جهة أخرى–یظهر ذلك يف الدغدغة، ولكنَّه 

منعكس عامله عقلي نفسي ولیس حس�ی�ا فیزیولوجی�ا 

وعامله العقلي هذا مشتبك . كما يف الدغدغة

العناصر متداخل اجلوانب، یشتمل تارة على خروج 

عند املضحوك –املألوف، وتارة أخرى یدّل على عیب 

لغفلة أو احلمق أو البخل، يف الطباع كا -منه

وطور�ا یفاجئ مبخالفته آداب الّلیاقة والس�لوك، 

 وخفض وسخریة وهجاء، وأحیاًنا ومر�ة یومئ إىل حتقري

 .1"صح عن تسلیة واستمتاع يف املؤانسة والّلهویف

 

أنَّ ضحك اجلمهور يف األمسیات  من هنا نرى

الشعریة لنزار قباني ما هو إال� رد� فعل على شيء 

یستثريهم ویستفّزهم فیضحكهم تارة ویرفقونه 

بتصفیق حار� يف الغالب األعم�، فالضحك ميكن أن یتبع 

من هنا یأتي تركیزنا على الضحك كفعل  .بالتصفیق
                                                

عبد احلمید خطاب، الضحك بني الداللة السیكولوجیة والداللة .  1
 .19: ص االستیطقیة دراسة حتلیلیة يف ماهیة الضحك اهلزيل فّنی�ا،
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تأثريي يف هذا املبحث من وجهة النظر النفسیة اليت 

غریزة من الغرائز له ما  "یعترب الضحك مبوجبها 

مؤثر یستثريه، : ًنا ثالثةأركا -مثلها –هلا، ألنَّ له 

وحالة انفعالیة خاص�ة تصاحبه، ووظیفة یؤد�یها أو 

ولیم "وهلذا فإنَّ سیكولوجی�ا كـ . غایة یسعى إلیها

علم النفس "يف كتابه  –یعد� الضحك " ماكدوجال

غریزة هلا مجیع اخلصائص اليت للغرائز "–" االجتماعي

اإلنسان يف ال یتحكَّم وغالب�ا  .1"األصلیة عند اإلنسان

غرائزه فنجده یضحك ر�د الشعور باهلزل، أم�ا إذا 

ما استعرضنا املواقف اليت تستدعي الضحك جندها يف 

ترتبط بصفة من صفاته "وجمملها تدور حول اإلنسان 

، ألنَّ "اآلخرین"، أو "اآلخر"غري السوی�ة، وبالضبط بـ

سلوك اآلخرین هو املنبع األصیل للنكتة والفكاهة 

رح، مع اهلزل والسخریة والتنّذر، ومجیع هذه ملوا

 .2"ألوان وأصناف ملوضوعات هذا النوع من الض�حك

يف أمسیات نزار " الضحك"أم�ا الفعل التأثريي   

 :على مظهرین فیأتيقباني الشعریة، 

الضحك ر�د التلّفظ بعنوان القصیدة، مثاله  -

ن یومیات م"، "مىت یعلنون وفاة العرب: "قصائد

 ".املهرولون"، "ب مثقفكل
                                                

، دار النهضة وجیة الضحكسیكولأمحد عطیة اهللا : ینظر.  1
املرجع الس�ابق، : ، ضمن13، 9: ، ص1965القاهرة،  2العربیة، ط

 .20: ص
عبد احلمید خطاب، الضحك بني الداللة السیكولوجیة والداللة .  2

، 20: ص االستیطقیة دراسة حتلیلیة يف ماهیة الضحك اهلزيل فّنی�ا،
21. 
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القصیدة، مثاله أثناء إلقاء مقاطع والضحك  -

هذه البالد شقة مفروشة، أنا یا صدیقة : قصائد

 .متعب بعروبيت، عزف منفرد على الطبلة

 

 :"!هذه البالد شقة مفروشة"قصیدة . 1

الضحك هو فعل تأثريي لفعل إجنازي ساخر ینجزه 

خریة نزار قباني، ولطاملا ارتبط الضحك بالس�

 "! هذه البالد شقة مفروشة"والتهّكم كما يف قصیدة 

سبع " الضحك"اليت تواتر فیها الفعل التأثريي 

مر�ات ويف كّل هذه املواقع ترتبط باحلاكم العربي� 

حیث . 1الذي یسخر منه الشاعر ویلقبه بعنرتة

ذه القصیدة هلتتمثل القو�ة اإلجنازیة للمقطع األو�ل 

ه البالد اليت أصبحت شقَّة مفروشة إخباریات عن هذيف 

للحاكم العربي�، ویصاحب الشاعر ومزرعة شخصیة 

بسلوكیات عن احلاكم العربي�، الذي خباریات هذه اإل

یسكر طول الّلیل عند باب شقته املفروشة واملتمثلة 

، وجيمع اإلجيار من رعی�ته ویطلب )الوطن العربي�(يف 

                                                
 . والشجاعة يف احلربالس�لوك يف الشدائد، : معىن اسم عنرتة. " 1

هو أبو الفوارس، أحد فرسان العرب وأجوادها وشعرائها 
بني " داحس والغرباء: "املشهورین بالفخر واحلماسة، وشهد عنرتة حرب

وأظهر بطولة ناذرة، فضرب به املثل يف ) عبس وذبیان(قبیليت 
الشجاعة، وروى له الرواة كثري�ا من القصص اليت تتجلَّى فیها 

عرف عن عنرتة من الشجاعة واملروءة واإلقدام ما مل یعرف . "بطولته
وكان . عن سواه، حىت أصبح مضرب املثل يف ذلك، ال مياري يف هذا أحد

شرح دیوان عنرتة بن : ینظر". (شهم�ا كرمي النفس یعفى عن احملارم
سیف الدین الكاتب وأمحد عصام : شد�اد قد�م له وّلق على حواشیه

: ر مكتبة احلیاة، بريوت، لبنان، دط، دت، صالكاتب، منشورات دا
5 ،7(. 
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ا هو إال� امتداد الّزواج من نسواا، وهذا احلاكم م

، "من یومیات كلب مثقف"للحاكم العربي� يف قصیدة 

فهو ال یكتفي بإطالق النار على احلمام، بل یطلق 

النار على كّل شيء األشجار واألطفال والعیون 

والضفائر املعطَّرة، ومجیع هذه امللفوظات ترمز إىل 

مظاهر احلیاة يف تلك البالد، اليت یقتلها احلاكم 

. فتصبح بذلك مدینة مهجورة مهج�رة العربي�

بالد إىل هذه الحتو�ل الثاني هو  اخرس�ال لفوظوامل

باإلضافة إىل إخباریات عن مزرعة يف خدمة عنرتة، 

وعلى إثر يف كّل شيء يف هذه البالد، عنرتة وتواجده 

اإلخباریات الس�اخرة  لتواجد عنرتة یأتي التصفیق 

 :تيكفعل تأثريي يف هذا املقطع كاآل

 

ُشق�ٌة مفروَشٌة، ميلك�ها شخص� ی�س�م�ى عنرته�         
.. 

ها، و طوال� اللیل عند� باب�یسك�ر�             
 ..ا س�ك�ا جيم�ع� اإلجيار� من

ی�طل�ب� الزواج� من و         إخباریات عن البالد    
 .. ار�ها، و� ی�طلق� النار� على األشجسواِنِن

و … واألطفال       هذي البالد                  
 ..والضفائر امل�ع�ط�ر�ه… العیون 
   .. ه�رت�ا م�زر�ع�ـٌة شخصی�ـٌة لع�نل�ه�ك�        
… اؤها سن… ه�واؤها .. مساؤها          

 .. وض�ر�ه�ضح�قول�ها امل�خ
 عل�یها صور�ة� لع�نت�ر�ه� بابیِككل� الَش        

.. 
 .. ل� اسم� ع�ـنت�ر�ه�ه�نا، حتِم كل� املیادین�       
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ي ِف… نا ع�ـنت�ر�ة� ی�قـیم� فـي ثیاب�          
 .. اخلبز ِةبط�ر�

و يف زجاجة الك�وال، و�يف أحالمنا         
 .. ت�ضر�ه�حامل�

 … يف عر�بات اخل�س�، و البط�یخ        
فـي الباصات، يف م�حط�ة القطار، يف         

 ..مجارك املطار
يف طوابع الربید، يف مالعب الفوتبول،         
 … یتزاالب يف مطاعم�
ك�ل� فئات و يف                   

                                 …1 الع�مل�ة امل�ز�و�ر�ه
 )ثا 5(تصفیق 

ويف املقطع الثاني تتحو�ل إخباریات هذه البالد، 

مدینة  أصبحتاليت باریات عن وصف هذه البالد إىل إخ

ملفوظ الذي یعترب مهجورة مهج�رة، فبعد حكم عنرتة 

وال  لملس�خریة بالضد� ألنَّ احلاكم العربي ال حيا(خرسا

تتحو�ل ) صفة من صفات عنرتة الفارس البطل الشجاع

هذه البالد إىل مدینة مهجورة مهج�رة فكّل شيء هجر 

من هذه املدینة فلم یبق فیها ال فأرة وال منلة وال 

حتو�ل إىل صورة لعنرتة  شيءجدول وال شجرة، فكّل 

 . یة من زوایا هذه املدینةموجودة يف كّل زاو

 وعلى إثر هذا التعبري الس�اخر من احلاكم

ك يف سبعة مواقع العربي یأتي الفعل التأثريي الضح

القو�ة اإلجنازیة لفعل املرتبطة ب، من هذا املقطع

 Austinنياإلخباریات أو الفعل التقریري بلغة أوست

، عن تواجد عنرتة يف كّل زاویة من زوایا هذه 
                                                

بصوت " هذه البالد شقة مفروشة"التسجیل الصوتي لقصیدة .  1
 .نزار قباني، ميكن الر�جوع إىل القرص املضغوط يف امللحق
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نة املهجورة، والشاعر یشّخص يف حسرة وأمل أنَّه املدی

منذ أن ولدنا وحنن حمكوم علینا التواجد يف هذا 

زجاجة الثقافة "الس�جن العنرتي، حیث متَّ حبسنا يف 

مبعىن رمز االنغالق الثقايف  ،"املدو�رة والّلغة املدو�رة

والّلغوي وعدم االنفتاح على ثقافات أخرى ولغات 

فة املتعّلقة بعضالت عنرتة الذي أخرى، سوى الثقا

حىت أفالم السنیما ینتج عنه فعل تأثريي الضحك، 

حتو�لت كّلها إىل شریط مضجر یلعب فیه عنرتة، فما 

بلك بأخبار إذاعة الص�باح، فكّل األخبار فیها عن 

عنرتة، وإذا ما انتهت األخبار فهناك يف الربنامج 

 .ةف على القانون من مؤّلَفات عنرتالثاني عز

 

وهنا ميتزج الضحك والتصفیق يف فعل تأثريي  

، فاملسكوت "نالقانو"واحد، نظر�ا النفتاح ملفوظ 

لفوظ هو تالعب عنرتة بالقانون عنه من وراء هذا امل

كیفما یشاء، وعزفه علیه كیفما بشاء، ألنَّه بامسه 

أصبح الشعب حمبوس�ا يف دائرة عنرتة اليت مل یر 

القانون الذي یتالعب به لسواها بدیل، لوال سلطة 

جعله آلة وتریة بیده، فمن عنرتة حیث كیفما یشاء 

العازف على آلة القانون، إىل عنرتة الرس�ام، 

، "اخلربشات"یسخر الشاعر من رمسه وینعته بـالذي و

باإلضافة إىل وعلى إثر هذا امللفوظ یضحك اجلمهور، 

عنرتة الشاعر، الذي یأتي نظمه للشعر يف الربنامج 
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إلذاعي� الثاني، ویسخر الشاعر من شعر عنرتة ا

وأردئ ) باقة أزهار(بوصفه مبتناقضات بني باقة 

الشعر، وعلى إثر هذا التناقض یأتي الضحك كفعل 

، وميكننا التمثیل ملواقع الضحك املشار تأثريي

 :كاآلتي إلیها، يف املقاطع 

 

فأرة�، أو منل�ٌة، أو  –فیها  –مل یبق�       

 … شج�ر�ه�جدو�ل�، أو 

ی�دهُش الس�یاح إال�  –فیها  –الشيء     
 .. امل�ق�ر�ر�ه� الصور�ة� الرمسی�ة

             … للجنرال ع�نت�ر�ه�
 ضحك    

 ..يف میالده الس�عید... يف غرف�ة اجللوس       
يف ق�صوره الشاخم�ة،   … مدینٌة م�هجور�ة� م�ه�ج�ر�ه�

 .. الباذخ�ة، امل�س�و�ر�ه�
املدین�ة  ِه حیاة هذما من جدیٍد يف      

 .. امل�ست�عم�ر�ه�
ونكه�ُة  ف�ح�زن�نا م�ك�ر�ر�، و�م�وت�نـا م�ك�ر�ر،      

 .. شفاهنا م�ك�ر�ر�ه� القهو�ة يف
و ن�حن� م�حبوس�ون� يف  ف�م�نُذ َأن� و�لدنا،      

 1..والل�غ�ِة امل�د�و�ره�  امل�د�و�ر�ه� زجاجة الثقافة
 

   
 
 
 

 ن�در�س� إال� سري�ة� و حنن� ال در�س�ه�،ا امل�ن�و�م�ْذ د�خ�ل  
 ذاتی�ـًة واحد�ه�

                                                
بصوت " فروشةهذه البالد شقة م"التسجیل الص�وتي لقصیدة .  1

 .يف امللحقنزار قباني، ميكن الر�جوع إىل القرص املضغوط 
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                   .. ع�نت�ر�ه� الِتا عن ع�ض�ن�خترب� 
 ضحك

 ..  و�م�عجزات ع�نت�ر�ه�… و�م�كر�مات ع�نت�ر�ه�     
وال نرى يف      إخباریات

 كل� د�ور السینما إال� شریطا� عربی�ا� م�ضجرا� یلعب� فیه
 )ثا 4(تصفیق     .    . ع�نت�ر�ه�

تم�  – اح�ب�يف إذاع�ة الص� – ال شيَء    الس�رية الذاتیة
 .. به

خرب� عن  –فیها  –فاخلب�ر� األو�ل�ــ    للحاكم عنرتة
 ضحك    .. ع�نرت�ه�

واخل�ب�ر� الَثالُث واخلاِمس� والت�اِسع� والع�اِشر�    
 ..فیها خرب� عن عنت�ر�ه� 

 :سو�ى –ثاني يف الربنامج ال –ال شيَء    
      … من م�ؤل�فات ع�ـنت�ر�ه� –على القانون  –عزف�     

 )ثا 5(تصفیق + ضحك 
..        زیتی�ـٌة من خرب�شات ع�نت�ر�ه� ةو�ل�وح�   
 ضحك    
  ..  من أرد�ئ الشعر بصوت عنرت�ه� ةوباق�   
 ضحك  

 
القصیدة كنوع من  لیصل الشاعر يف آخر هذه  

طریقة غري مباشرة عن سبب وصول خربنا يف احملاججة، لی

نته على مجیع مشاهد هذه البالد، عنرتة للحكم وهیم

ذلك عندما مينح كتاب هذه املدینة أصواته حيدث كّل 

للحاكم عنرتة وميج�دونه، فیعترب بذلك سی�د املثقفني، 

الذین من املفروض أن خياف من ثقافتهم، ویطلق 

جند هذه النخبة، ، )كتاباهتم(النار على محامهم 

من یومیات كلب "اليت علمنا بالتجاور مع قصیدة 

أنَّها هي اليت هتد�د وجود مثل هؤالء احلكَّام  "مثّقف

لم لعنرتة ومينحونه صوهتم، فما سعلى عروشهم، تست
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الذي سیتبقى هلم؟ فهم ال ميلكون سوى هذا الص�وت 

ن الس ض، الذي إذا منحوه لعنرتة، یصبحونالر�اف

فیجم�لون قبحه، ویؤر�خون عصره، وینشرون حاله، 

وا إىل حد� قرع الطبول له يف حروبه ُلِصفكره، بل ی�

كتَّاب املضّفرة، وعلى إثر هذا الفعل الس�اخر من ال

الذین استسلموا لقمع عنرتة ومل یصمدوا يف وجهه 

فطار العصفور من جیوهبم، وأصبحت كتاباهتم كما 

مىت یعلنون "ى تعج�ب منها الشاعر يف قصیدة أخر

 :یقول" وفاة العرب

 فلم أر� إال� قصائد�"
 س� ر�جل اخللیفِةتلح� 
 ..ز�من أجل حفنة ر� 
 م�ره�مسني ِدوخ� 
 1.."ب�ج�ا للع�ی�ف� 

وبفضل صوت هؤالء الكّتاب یسطع جنم عنرتة،   

الوحید على شاشة التلفاز، ويف كّل مر�ة یأتینا 

ى دب�ابة بزي� خمتلف، وتقاسیم وجه ملو�نة، وعل

روسی�ة أو جمنزرة، لیأتي امللفوظ الس�اخر األبرز، 

والذي یشرتك فیه اجلمیع هنا من خالل ضمري املتكّلم يف 

، )الشاعر، اجلمهور، قر�اء القصیدة(اجلمع 

السی�د، والسی�اف، واملوىل، وفجمیعهم، یقف احلاكم، 

عنرتة لكّل شيء -على أضالعهم املكس�رة، فتغطیة احلاكم

هذه البالد، ال ميكن له إال� بوقوفه على أضالع  يف

                                                
نزار قباني، األعمال الكاملة للشاعر، شاعر احلب والثورة، .  1
 .171: ص
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شعبه املكس�رة، فماذا یستطیع شعب كس�رت أضالعه أن 

یفعل، فیكون التصفیق كفعل تأثريي يف آخر هذه 

 :القصیدة كاآلتي

 ص�وت�ه�م، –فیها  –الك�ت�اب�ح� ن�هذي بالد� ی�م  
 ضحك  .       . امل�َثق�فني� ع�نت�ر�ه� لس�ی�د

بح�ه�، ی�ؤ�ر�خون� عصر�ه�، و ینُشرون� م�ل�ون� ق�ی�ج�  
 .. كر�ه�ِف

    ..       بل� يف حروبه امل�ظف�ر�ه�طو ی�قر�عون� ال  
 )ثا 5(تصفیق 

يف شاَشة التلفاز  –ال ن�جم�    إخباریات   
 .. إال� ع�نت�ر�ه� –

 .. بق�د�ه امل�ی�اس، أو ضحك�ته امل�ع�رب�ه�  عن عنرتة   
 بزي� ا�یوم… الد�وق و األمري بزي�  ا�یوم    

 ..الفقري ح�الكاِد
یوما� على ...  ی�وما� على دب�اب�ة روسی�ـٍة    

 م�ج�نز�ر�ه�
                 ...       1 یوما� على أضالعنا امل�ك�س�ر�ه�    

 )ثا 5(تصفیق 
 
 

 :"منفرد على الطبلة عزف"قصیدة . 2  

توضح قصیدة عزف منفرد على الطبلة، الضحك 

كفعل تأثريي يف موقع واحد وما تبقى من أفعال 

قباني  یكشف نزارتأثريیة متعّلقة بالتصفیق، حیث 

الستار عن الر�قص السیاسي " يف هذه القصیدة

والطبل والعزف على وتر الس�لطة وتردید الشعارات 

الس�لطویة اليت ترضي احلاكم وتغازل النظام واليت 

                                                
بصوت " هذه البالد شقة مفروشة"التسجیل الصوتي لقصیدة .  1

 .نزار قباني، على مستوى القرص املضغوط يف امللحق
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سباب إضعاف وأصبحت من أ 1967انتشرت بعد نكسة 

وما هذه األفعال . 1"رد� فعل الر�أي العام العربي

عنرتة يف -إال� امتداد ملنح الكتاب أصواهتم للحاكم

 .القصیدة الس�ابقة

 

یبتدئ الشاعر قصیدته بإخباریات عن أفعال 

احلاكم، واليت تتمحور حول فعل غریب ميارسه احلاكم، 

الس�اخر فعل الضرب بالطبلة، ومن خالل هذا امللفوظ 

نستلزم أنَّ وظیفة احلاكم أنَّه طب�ال إذا كان یضرب 

بالطبلة، بل یؤّكد الشاعر هذه الوظیفة من خالل 

أنَّ وزارات اإلعالم تدّق على ذات الطبلة، وهنا 

نالحظ أنَّ هذه الطبلة ما هي إال� تصرحيات وخطب 

احلاكم العصماء لشعبه اليت تؤّكدها وزارات اإلعالم 

وكاالت األنباء، وميّثل لعمل الص�حف وتضّخمها 

بالر�اقصة يف ملهى متلكه الد�ولة، هي أفعال 

تقریریة ساخرة عن اخلطاب الر�مسي للد�ولة، فاحلاكم 

، والص�حف الكربى والص�غرى ترقص )مبعىن خيطب(یطب�ل 

يف ملهى متلكه ) تنم�ق اخلطاب وتقد�مه لالستهالك(

ه امللفوظات لیخرج الشاعر من مجیع هذ. الد�ولة

الس�اخرة إىل فعل تقریري ساخر، یؤّكد فیه أن ال 

وجود لصوت يف املوسیقي أبشع من صوت الد�ولة، 

 :لینتج عنه فعل تأثريي هو التصفیق كاآلتي
                                                

: أمحد تاج الد�ین، نزار قباني والشعر الس�یاسي، ص: ینظر.  1
100. 
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وج�میع� وز�ار�ات اإلعالم ت�د�ق� ع�لى َذاِت     
 الط�ب�ل�ه�

وج�ِمیع� وك�اال�ِت األنب�اء ت�ض�خ�م� إیق�اع�   
 ه�الط�بل�

 والص�غر�ى.. والص�ح�ف� الك�ب�ر�ى   
 ت�عم�ل� أیض�ا ر�اقص�ًة     احل�اِكم� ی�ضر�ب� بالط�بله�     

 ! ..ِفي م�له�ى ت�مِلك�ه� الد�ول�ه     
 ال ی�وج�د� ص�وت� ِفي امل�وِسق�ى   
                 !! 1..أبَشع� من ص�وِت الد�وله�   

 )ثا 4(تصفیق 
 

، خيربنا الشاعر عن صوت ويف املقطع املوايل  

ن رالد�ولة هذا، ویضیف إلیه متغی�ر جدید، حني یق

ملفوظ الطرب بأنَّه رمسي�، فنتأكَّد هنا بأنَّ الطبلة 

ما هي إال� اخلطابات الر�مسیة للحاكم، وخيربنا الشاعر 

يف هذا املقطع أنَّ الطرب الر�مسي� یباع على العربات، 

باع يف كّل مكان، مثله والعربة رمز التنّقل، مبعىن ی

مثل ضروریات احلیاة، اليت تباع على العربات واليت 

حيصرها الشاعر يف ملفوظات ساخرة تعكس الوقع 

واخلبز، املعاش يف تلك البالد، مثله مثل الس�ردین، 

والشاي، وحبوب احلمل، وحبوب الضغط، ومثل غیار 

بّث السی�ارات، باإلضافة إىل أنَّ هذا الّطرب الر�مسي� ی

ألخبار  على كّل املوجات، وذلك ما هو إال� امتداد

 .عنرتة وصوت عنرتة

                                                
ي، األعمال الكاملة للشاعر، شاعر احلب والثورة، نزار قبان.  1
 .193: ص
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ویأتي امللفوظ الس�اخر الذي یؤد�ي إىل الفعل    

التأثريي من تواتر ملفوظ الر�قص للمر�ة الثانیة يف 

هذه القصیدة، يف وصف جمازي� للشاعر من أنَّ كالم 

هذا ما الس�لطة بر�اق جد�ا مثل ثیاب الرقاصات، 

یؤد�ي إىل باجلمهور إىل الضحك، فمعرفة كّل من 

اجلمهور والس�لطة بثیاب الرّقاصات الرب�اقة واخللعة 

ومتثیلها بكالم الس�لطة هلو أكرب دلیل على فراغ 

وميكن متثیل الفعل . ودائری�ة كالم الس�لطة هذا

 :التأثريي الضحك الوحید يف هذه القصیدة كاآلتي

 ی�ب�اع� ع�لى الع�ر�ب�ات� الط�ر�ب� الر�مسي�  
 ..ِمثل� الس�ردین�     

 ..وِمثل� اخل�بز�     الط�رب الر�مسي�           
 ..وِمثل� الَشاي�     
 ..ومثل� ح�ب�وب� احل�مل�     
 ..وِمْثل� ح�ب�وب� الض�غ�ِط     
 .. وِمثل� ِغی�ار� السی�ارات�     
 ..ات� الط�ر�ب� الر�مسي� ی�ب�ثُّ على ك�ل� امل�وج�  
..                      وكال�م� الس�لط�ِة بر�اق� ج�د�ا   

 )ثا 2(ضحك 
                              1..ك�ِثی�اب� الرق�اص�ات�   

وبعد وصف كالم الس�لطة تأتي أخباریات وصفات   

احلكم وأدویة الس�لطة املتضمنة يف كالم الس�لطة ذلك، 

رّمسي من الس�لطة، فال وصفات للحكم بدون خطاب 

ویؤّكد الشاعر يف مستهّل إخباریاته أن ال أحد ینجو 

من هذه الوصفات واألدویة، فكّل الشعب جمرب على أن 

 :یأخذها يف التوقیت اآلتي

                                                
 .194، 193: نفسه، ص.  1
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 ال أح�د� ی�نج�و من وص�ف�اِت احل�ك�م�،  
 ..وأد�و�ی�ِة الس�لط�ه   
 فثال�ُث م�الِعق� ق�ب�ل� األك�ل  
 وَثالُث م�ال�ِعق� بعد� األك�ل  كموصفات احل         
وَثالُث م�الِعق� ق�ب�ل� ص�الِة   وأدویة الس�لطة        

 الظ�ه�ر
 وَثالُث م�الِعق� ب�عد� ص�الِة الع�ص�ر  
 ق�ب�ل� م�ر�اِسیم� الت�شییع�،.. وَثالُث م�ال�ِعق�   
 1..وق�ب�ل� د�خ�ول� الق�ب�ر�   

 
 الحظ، نلس�لطةفة لاملكّثالوصفة من خالل هذه   

هو شعبها أنَّ تشبیه الشاعر للس�لطة كأنَّها طبیب و

ه هبذا الكم� اهلائل من مم�ریض، تداویه بأن تسامل

ختذیر ما هو إال� األدویة يف كّل األوقات، وهذا 

من غیبوبتها، وتنظر من للشعوب حىت ال تستفیق 

حوهلا فتجد أنَّ كّل شيء قد ضاع منها، وأصبح ملًكا 

لیختتم الشاعر ملفوظات . ةلشخص واحد هو عنرت

وصفة الس�لطة باستفهام حزین ملا آلت إلیه 

م مهوضعیتهم، وتوجیهیات یدعو فیها اهللا بأن یله

الص�رب، مع مثل هذا القهر الذي متارسه الد�ولة 

علیهم، الذي ینتج عنه الفعل التأثريي التصفیق 

 :كاآلتي

 

 ق�ه�ر�؟ه�ل� مثََّة ق�هر� ِفي الت�ار�یخ� ك�ه�َذا ال  

                                                
نزار قباني، األعمال الكاملة للشاعر، شاعر احلب والثورة، .  1
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الط�ب�ل�ُة ت�خت�ر�ق�   استفهامیات الشاعر ودعائه
استفهام ینتج عنه فعل               األع�ص�اب�،

 التصفیق تأثريي
                   1.. أهل�من�ا الص�ب�ر� : فی�ا رب�ي  

 )ثا 5(تصفیق 
   

وتتعلَّق إخباریات املقطع املوايل بالد�ولة   

ولة هنا هي معادل خلطاب والوطن، ونالحظ أنَّ الد�

. ة وشعره الر�دئطرب احلاكم عنرتالس�لطة الر�مسي�، 

باملوازاة مع القصیدة الس�ابقة جند التطابق كائن و

هي ة والد�ولة، فعنرتة هو الد�ولة، والد�ولة بني عنرت

 :عنرتة كاآلتي

   

 الد�ولُة  ت�حِسن� ت�أِلیف� الك�ِلم�ات�   
جتید .. وت�جید� الن�ص�ب�  ولةإخباریات عن الد�     
 ..جید� اجلر�ت�.. الك�س�ر�

 ت�جید اسِتعر�اض� الع�ضالت�  
 2عر� أردُأ من ِشع�ر� الدول�ه�وجد� ِشال ی�  
   

وب�اق�ٌة من أردئ الشِّعر�   إخباریات عن عنرتة     

 3..ب�ص�وِت ع�نت�ره� 

 عنرتة=الد�ولةباملطابقة، جند أنَّ      

- للحاكم ةالد�ولة املعادل ومن إخباریات عن  

، تأتي إخباریات الشاعر )السی�اف العربي(عنرتة 

عن الوطن، الذي مل یصبح له وجود، فقد شنقه 
                                                

 .194: نفسه، ص.  1
شاعر احلب والثورة،  نزار قباني، األعمال الكاملة للشاعر، .  2
 .194: ص
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السی�اف العربي�، وباملوازاة مع القصیدة الس�ابقة 

جند أنَّ معادل الوطن، هو الشعب العربي�، الشاعر 

 :ضمري املتكّلم حنن كاآلتيوواجلمهور، 

 ت�ااألنین� ال�ب�ِح وق�وق� ف�شن�م�ن� ط�و�  
 ]1...یوم�ا على أضالعنا املكس�رة [   

ى و�ِس رب�احل� قنیِةن ِتف� ِمعر�وطن� ال ی�  وطن  
 ات�م�الكِل

لى ید� الن�ص�ر ع�ذیع� نِشا زال� ی�وطن� م�  
 )ثا 4(تصفیق      2األموات�

 
یشمل (وبالتايل، فإنَّ الوطن هو الشعب العربي�   

مهور أیض�ا والقارئ العربي� هلذه الشاعر واجل

، كیف حتو�ل إىل بوق للنظام، ال یعرف كیف )القصیدة

ل هذا ، بتردید كالم الس�لطةفقط ب، بل یعرف رحيا

ما زال یذیع  الوطن معادل للشعب العربي� الذي

م نفسه وِهنشید النصر على األموات، مبعىن ما زال ی�

. عل تأثرييفیأتي التصفیق كف. باالنتصارات الومهیة

تأّثر اجلمهور بسخریة الشاعر من الوطن أي كان 

، الذین مازلنا حنتفل بأجماد وانتصارات )حنن(

ام املاضي، ونذیع نشید النصر على األموات يف كّل ع

 .من عید الثورة أو عید االستقالل

 

- حنن إىل إخباریات الد�ولة-من إخباریات الوطن  

، یذّكرنا )معأو هم أي احلكَّام بالعرب باجل(هو 
                                                

 ".هذه البالد شقة مفروشة"ملفوظ شعري من قصیدة .  1
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 قطع األو�ل، لیوض�ح لنا ما مضمونالشاعر بطبلة امل

احلاكم منذ -ضرب الطبلة ذاك، حیث أنَّ الد�ولة

بدایة هذا القرن تعید تقاسیم الطبلة، 

بفعل و ،كیف كان العدل وكیف أصبحعن بإخباریات 

خباریات هذا املقطع الس�اخر ینتج عنه يف إلاإلعادة 

یوقفه الشاعر مبواصلته يف األخري تصفیق مباشر 

دفقته الشعوریة املرتفعة سخًطا على الطبلة 

 :والد�ولة كاآلتي

 لكامل� اس�أس� دل�الع�           
 لكامل� اس�أس� اس�الن� ني�ى ب�ور�الُش     

 عب�الَش                                       
یات إخبارلك          امل� اس�ور أس�ست�الد� ما نص�ك�

 كیف كان العدل
 رب�ن ض�ا ِمعن�ب�ون َشالك� ب�ا ر�ی� 

 بلةالط�
 د�أح� ال�          رن�ا الق�َذه� ِةای�د�ب� نُذم� ُةول�الد� 
 ولةى الدّ�و�مات ِسِلالك�ب� ص�رق�ی�

 القمع�              ةبل�الط� یم�اِسق�ت� ید�ِعت�     
 لكامل� اس�أس�

 لكامل� اس�أس� ان�اإلنس� نق�َش        
لك                      امل� اس�أس� ولیس�الب� كم�ح�        

 إخباریات كیف حتو�ل العدل
 لكامل� اس�أس� خص�الَش ألیه�ت�        
 وق�از�ى اخل�ل�ع� لماِتالك� ضع�و�        

 ملكال� اس�أس�
         ..ه بلط� ..ه بلط�        

 ة الشعرتصفیق أوقفه الشاعر مبواصلته قراء
 تها تن�ِف ض�عر�ة ت�ول�الد�و�        
 اجل�ملة وق�ا يف س�اه�ح�ل�و�        
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ن ع�ري ِم ح�أفض� ع�ري� د�وج�ی� ال�        
  )ثا 5(تصفیق              . 1لةالد�و

 

ویتبد�ى من القو�ة اإلجنازیة لإلخباریات اقرتاا   

العدل "بشكل أساسي مبقولة جوهریة يف كّل حكم، أنَّ 

الطبلة اجلدید تنقلب حكم ، لكن مع 2"أساس امللك

القیم، ویصبح القمع هو أساس امللك، وإذا جر� حقل 

العدل، الشورى، والشعب، والد�ستور، فإنَّ حقل 

القمع جير� أصوات وأفعال الطبلة من  شنق لإلنسان، 

وحكم البولیس، وتألیه الشخص، ووضع الكلمات على 

بحت اآلن أساس امللك يف ظّل حكم هي اليت أص 3اخلازوق

ویواصل الشاعر إخباریاته عن هذه  .الطبلة

أو (الطبلة، بتشبیهها بالر�اقصة  -الد�ولة

، اليت تعرض فتنتها وحالها يف سوق اجلملة، )العاهرة

وجد عري لتأتي إثباتیاته يف األخري من أنَّه ال ی

 .ریصّفق اجلمهو أفضح من عري الد�ولة، وعلى إثرها

                                                
نزار قباني، األعمال الكاملة للشاعر، شاعر احلب والثورة، .  1
 .196، 195: ص

كّل الشد�ة، كان عمر شدید�ا على نفسه : " عمر بن اخلطاب.  2
وشدید�ا على غريه كّل الشد�ة أیض�ا يف مال املسلمني، فكان حياسب نفسه 

. أشد� احلساب على ما یأخذ من مال املسلمني لنفقته ونفقة أهله
". إّني أنزلت نفسي من هذا املال مبنزلة مال الیتیم: وكان یقول

 طه حسني، اخللفاء الر�اشدون، دار الكتاب الّلبناني، بريوت،(
كان الفاروق "لقد)  114: ، ص04، مج، 1973: ، ت01: لبنان، ط

عدلت فأمنت : "عمر بن اخلطاب هو أعدل الناس يف حكمه، قیل له
 ".فنمت

قلت یا رسول اهللا إنا : ويف حدیث عدي. الطعن: اخلزق: خزق".  3
كّل ما خزق وما أصاب بع�ِضِه فال تأكل، َخَزَق : نرمي باملعراض، فقال

ابن منظور، لسان ." (ق� إذا أصاب الر�میة ونفذ فیهاالسهم وَخس�
 ).83: ، ص)ذ-خ(، 04: العرب، مج
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 ":املهرولون"قصیدة . 3  

إنَّ ما یالحظ على الفعل التأثريي يف هذه   

ثريیة القصیدة اليت جتمع بني مجیع األفعال التأ

نَّ القو�ة اإلجنازیة ، إ"الضحك والتصفیق والص�مت"

تؤد�ي إىل رد� الفعل التأثريي " 1املهرولون"مللفوظ 

ة مبجر�د ما یتلّفظ هبا الشاعر ألو�ل مر�" الضحك"

 .ثواني سبعویصاحب هذا الضحك تصفیق ملد�ة 

وقد ارتبط الض�حك كفعل تأثريي يف املقاطع األوىل   

من القصیدة مرتبًطا بفعل سقوط كّل شيء، بدًءا 

 .2جبدران احلیاء إىل غرناطة

ذه القصیدة هلكما جند نزار قباني يف سرده   

جتربته الس�یاسیة، ومم�ا حتّقق له من "ینطلق من 

ریخ، ومن ارتباطه فة بأحوال األمم عرب التامعر

املخاطبني، هذه شده كعامل مشرتك إىل بعروبته اليت ت

                                                
بني املشي والعدو، : هرولة/"ه رل/ورد يف لسان العرب يف ماد�ة .  1

ابن ". (اهلرولة فوق املشي ودون اخلبب، واخلبب دون العدو: وقیل
 ).83: ، ص)یاء-ه(، 15: منظور، لسان العرب، مج

قباني ولنزار . 1492: اطة اليت سقطت من ید العرب عامغرن.  2
 : یقول فیها" غرناطة"قصیدة كاملة حول 

 ِفي مدخ�ل� احل�مراء ك�ان� ِلق�اؤ�ن�ا    
 م�ا أطی�ب� الل�قیا ب�ال� ِمیع�اد    
 ع�ین�ان� س�ود�او�ان� ِفي ج�حر�یه�م�    
 ت�ت�و�ال�د� األبع�اد� ِمن� األبع�اِد    
 ی�ة؟ س�ألت�ه�اه�ل� أنِت إسباِن    
 و�ِفي غ�رن�اط�ة ِمیال�ِدي: ق�ال�ت�    
نزار قباني، أوراق (  ت ق�ر�ون س�بعةوصح غ�رن�اط�ة؟    

 )www.Awrag.com 72: أدبیة، ص
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القومیة اليت یراها احنرفت عن دروب احلضارة، 

فسقطت، وسقط ما كان هلا، لذلك كانت األفعال 

مشربة مبوقف ...) سقطت، سرقوا، دخلنا، (احلاكیة 

عال التقریریة حیال تلك الوقائع مم�ا یسم هذه األف

فجاءت إخباریات  .1"يف عمومها بقصدیة تعبريیة

املقطع األو�ل والثاني من هذه القصیدة مرتبطة 

بفعل الس�قوط هذا الذي جاء بعد توقیع سالم 

ودخول مجیع العرب إىل ) اتفاقیة أوسلو(اجلبناء 

، والشاعر حيیل هنا إىل هرولة مجیع 2زمان اهلرولة

كة هذا الس�الم وتقبیل أحذیة األنظمة العربیة ملبار

القتلة، فیأتي مبوجب ذلك الفعل التأثريي التصفیق 

 :املكّثف كاآلتي

 آخر جدران� احلیاء                     
 ور�قصنا.. وفر�حنا                              

وتباركنا بتوقیع                               
 )01قطع امل(سالم� اجل�بن�اء            

 مل یع�د ی�رهبنا شيء         سقطت    
 وال ی�خ�ج�ل�نا شيء                              

                                                
نواري مسعود أبوزید، يف تداولیة اخلطاب األدبي املبادئ .  1

: ، ت01: واإلجراء، بیت احلكمة للنشر والتوزیع، اجلزائر، ط
 .80: ، ص2009

خص�صت صفحة األهرام األدبي " "املهرولون"مبجر�د صدور قصیدة .  2
مساحة كبرية یومی�ا لنشر هجوم الشعراء والنقاد الص�حفیني على 
قصیدة نزار، واملتتبع ملا نشر وقتها یشعر بأنَّ املوضوع مل یكن 
نقد قصیدة بل كان تأّثر�ا مبی�ًتا يف قلوب هؤالء، وأي� قارئ حماید 

يف اجلرائد املصریة يف ذلك الوقت یشعر بأنَّ اهلجوم على ملا نشر 
وهناك فارق بني اهلجوم الشخصي على .. نزار كان هجوم�ا شخصی�ا 

نوال مصطفى، ". (وبني نقد إحدى قصائده نقد�ا قاسی�ا.. شاعر 
 ).59: وقصائد ممنوعة، ص.. نزار 
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فقد ی�ب�س�ت� فینا                              
 .. ع�ر�وق الكربیاْء

للمر�ة اخلمسني�                                
 ع�ذری�ت�ن�ا 

 أو نصرخ�.. دون أن تز�   
 بنا مرأى الد�ماءأو ی�رع  
                 ودخ�لن�ا يف ز�مان� اهل�رولة  

 )02املقطع (
 و�و�ق�ف�ن�ا بالطوابري� كأغنام� أمام املقصلة  
 وهل�ثن�ا.. وركضن�ا   
           1وتس�اب�ق�ن�ا ِلتق�ب�یل� ِحَذاء الق�ت�ل�ة  
 )ثا 10(تصفیق مكثف 

ت أم�ا إخباریات املقطع الثالث، فهي إخباریا  

عن جتویع القتلة، الذین تسابقنا لتقبیل 

أحذیتهم، فهم الذین جو�عوا أطفالنا مخسني عام�ا، 

وحيیلنا العدد إىل أنَّ األطفال الذین یقصدهم 

الشاعر هنا هم أطفال فلسطني الذین احتّلت أرضهم 

من قبل األعداء الصهاینة منذ مخسني عام�ا، فكأنَّه 

ملثل هؤالء أن  كیف ميكن: یتساءل يف حوار ذاتي

نصافحهم ونوّقع معهم اتفاقیة سالم، وهم الذین 

جو�عوا أطفالنا، ورموا إلینا يف آخر الص�وم بصلة، 

وهي سخریة مم�ا حصل علیه املفاوض الفلسطیين� يف 

أوسلو، مل حيصل على شيء بل على العكس، قد�م املزید 

ألنَّ ". إىل بصلة 2من التنازالت، فتحو�ل برتقال عزة

                                                
رة، نزار قباني، األعمال الكاملة للشاعر، شاعر احلب والثو.  1
 .182، 181: ص

 :طریق الشام" یقول الشاعر حممود درویش يف قصیدته .  2
 من الربتت�ق�ايل� یبتدئ الب�رت�قال"

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل الثاني                                                                        
 الفعل التأثريي يف الشعر الس�یاسي لنزار قباني

 233

اقتفاء خطى العدو� وترس�مها يف مطب�ات الس�الم، 

احملبوكة خیوطها بأیدي العرب أنفسهم، أفقدت كّل 

أصحاب القضیة مفهوم أساسي من مقو�مات وجود 

الشعوب، وهو األرض باغتصاهبا كّلیة، مثَّ انتزاع 

، 1"شرعیة االنتزاع من ضحایا االنتزاع أنفسهم

قطع الس�ابع من املوهذه البصلة نعرف ماهیتها يف 

القصیدة الذي خيربنا فیه الشاعر عن ما تركه 

 :األعداء لنا بعدما أخذوا كّل شيء يف سخریة وهتّكم

 ع�لب�َة سردین� بأیدینا        

 )غز�ة�(ت�س�م�ى       
عظمًة یابسة تدعى     ت�ر�ك�وا                   

 )أرحيا(
 ف�ند�ق�ا ی�دعى فلسطني�      07املقطع   
 سقٍف وال أعِمدٍة بال        

 جسد�ا دون� ِعظام�   ترك�ونا         
 .2وید�ا دون� أصابع        

   

تفج�ر لنا  فالقو�ة اإلجنازیة مللفوظ البصلة  

الفعل التأثريي الضحك يف آخر هذا املقطع، وكان 

 :آخر ضحك يف هذه القصیدة، كاآلتي

                                                                                                                                                            
حممود (  "الربتقال ألن�ه دمها املعل�ب وغز�ة ال تبیع 

درویش، األعمال الشعریة الكاملة، دار احلر�یة للطباعة 
 ).2000: ، ت02: بغداد، ط-والنشر

زید، جدلیة احلركة والس�كون حنو مقاربة ي أبونواري سعود.  1
أسلوبیة لدالئلیة البىن يف اخلطاب الشعري عند نزار قباني 

: ، بیت احلكمة للنشر والتوزیع، اجلزائر، ط"الغاضبون منوذج�ا"
 .58: ، ص2009: ، ت01
شاعر احلب والثورة،  نزار قباني، األعمال الشعریة الكاملة،.  2
 .184: ص
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 جو�ع�وا أطفالن�ا مخسني� عام�ا          
             الصوم إلینا ور�موا يف آِخر      
 )03املقطع (  ضحك

                                1بص�لة     
   

ما تبّقى من القصیدة بدًءا من املقطع الر�ابع و  

إىل املقطع احلادي عشر معادل للص�مت كفعل تأثريي، 

، ناجم عن سرد الشاعر حلقائق ووقائع فعل اهلرولة

سالم اجلبناء، هرولة مجیع العرب للتوقیع على 

فإخباریات هذا املقاطع . ومباركة اتفاقیة أوسلو

جتس�د فعل الس�قوط، سقوط غرناطة للمر�ة اخلمسني من 

وفعل الس�رقة، . أیدي العرب، وحطني وعموریة ومرمي

سرقتهم لكّل شيء كان ملًكا لنا حىت قنادیل 

اجلوامع، وتركوا لنا تلك البصلة لیختم هذه 

الغزل الذي جرى بعد هذا  املقاطع بنتیجة ما

العربي  االیار" أنَّ ذلك السر�ي يف أوسلو، حیث جند

مظهر عام اختذه الشاعر مقد�مات مبا یتفر�ع عنها من 

وجود، وصوال� إىل املوضوع، الذي ترتاءى بعض مالحمه 

وتستقر� يف النهایة، يف شك النتیجة املنطقیة هلذه 

صورهتا يف املوقف الر�تابة االزامیة واملتمثلة يف 

 . 2) ..."املفاوضات على الال�شيء(

                                                
، شاعر احلب والثورة اني، األعمال الشعریة الكاملة،نزار قب . 1
 .182: ص

زید، يف تداولیة اخلطاب األدبي، املبادئ أبو يسعودنواري .  2
 .80: واإلجراء، ص

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل الثاني                                                                        
 الفعل التأثريي يف الشعر الس�یاسي لنزار قباني

 235

لیدخل الشاعر بعد الفعل التأثريي الضحك يف   

ما یسرده من وقائع  اثريي صامت متمع�ًنفعل تأ

تارخيیة الس�قوط العربي، فبعد سقوط األندلس بدأ 

العرب يف التهاوي والس�قوط، ووصل هبم حد� التنازل 

كتفاء ببصلة، حیث إىل التخّلي عن كّل شيء واال

تسیطر على خطاب نزار قباني نربة احلزن، لیأتي يف 

استفهامیات آخر القصیدة، خياطب العرب ویسأهلم عن 

ما فائدة اهلرولة، عندما یبقى ضمري الشعب حی�ا 

كفتیل القنبلة، ویؤّكد يف األخري أنَّ توقیعات أوسلو 

لن تساوي خردلة يف مقابل فتیل القنبلة املشتعل 

ا دفاع�ا عن الوطن، ویأتي التصفیق اآلمل يف غد دوم�

 :مشرق آخر هذه القصیدة كاآلتي

 عندما یبقى ضمري� الَشعب� حی�ا   
 كفتیل� القنبلة  ما ت�فید� اهلرولة؟  

 لن ت�ساوي كل� توقیعات أوس�ل�و  
                               12خ�ردل�ة              

 )ثا 8(تصفیق 

باني يف سؤال عن حالة احلزن وقد أجاب نزار ق  

القول أّني : "هاته اليت طبعت شعره وشخصیته، فقال

حزین ال یعين أنَّين ختلَّیت عن غضيب وثورتي، 

كما ال یعين أنَّين استسلمت لعصر االحنطاط .. وعدوانیيت

                                                
قطَّع� : َخر�د�َل اللحم�/ "خ ر د ل/ورد يف لسان العرب، يف ماد�ة .  1

ر�دل خ: خردل اللحم قطَّعه ِصَغار�ا، وقیل: أعضاَءه وافرة، وقیل
ضرب من اُحلر�ِف معروف، الواحدة : واَخلرد�ل...اللحم قطَّعه وفر�قه، 

 ). 57-56: ، ص)د-خ(، 4: ابن منظور، لسان العرب، مج." (خردلة
 .185: نزار قباني، األعمال الكاملة للشاعر، ص.  2
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وكّل ما يف األمر، أنَّن أشعر بأنَّ صراخي . العربي�

ی�ة، وأنَّ یتفّتت على رمال هذه اجلاهلی�ة العرب

الشعر وحده مل یعد كافی�ا إلخراج اجلسد العربي� من 

 .1"الكوما"حالة 

 

 الص�مت كفعل تأثريي  :املبحث العاشر  

إنَّ حلظات الص�مت اليت ختی�م على األمسیات الشعریة 

لنزار قباني يف وقت من األوقات إللقاء القصائد، 

لتها تعين الفراغ، وتكتسب وقع�ا خاص�ا وتكون هلا دال

قدر الكالم وأكثر أحیاًنا، فالكّل مشغول بالتفكري 

 .والتمع�ن يف ملفوظات الشاعر وحبث ملقاصده

أنَّ الص�مت ومن هنا ميكننا القول يف هذه احلالة 

الس�كوت من "هو معادل لإلنصات الذي یفهم منه أنَّه 

أجل حسن االستماع، وسامع الص�وت متجاوب� معه، 

ولقد كان أو�ل ظهور ، 2"لب�امتأّثر ومؤّثر به غا

للص�مت يف األعمال الفّنیة يف املسرح، وحنن ال نقصد يف 

هذا املبحث صمت الشاعر مثلما املقصود صمت املمثلني 

على خشبة املسرح، وإنَّ املقصود هنا هو صمت 

أم�ا مسرح الص�مت فنستعني به إلسقاط داللته . اجلمهور

ضمن حركة "اء مهور، هذا املسرح الذي جعلى اجل

                                                
حممد رضوان، أسرار القصائد املمنوعة لشاعر احلب� واحلر�یة .  1
 .227: خلف األسوار، صزار قباني، قصائد ن

مكي در�ار وسعاد بزناسي، املقر�رات الص�وتیة يف الربامج .  2
الوزاریة للجامعة اجلزائریة، دراسة حتلیلیة تطبیقیة، منشورات 

 .67: ، ص2007: ، ت01: دار األدیب، وهران، اجلزائر، ط
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التجدید يف الكتابة واإلخراج منذ ایة القرن 

حیث وعى الكتَّاب واُملخرجون دور . التاسع عشر

الص�مت وقدرته على التعبري مثل الكالم، وكانت 

نتیجة ذلك ظهور ما ی�مكن أن ی�طلق علیه اسم 

 Théâtreدراماتورجی�ة الص�مت، أو مسرح ما ال ی�قال 

de l’inexprimé مت، أو�ويف مسرح القرن . مسرح الص

العشرین اسُتثمر الص�مت يف حد�ه األقصى للتعبري عن 

فكان غیاب . اغرتاب اإلنسان وأزمته املیتافیزیقی�ة

الكالم تعبري�ا عن غیاب الوعي وغیاب القدرة على 

 . 1"التعبري

ومن هنا حناول إجراء عملیة إسقاط ملسرح الص�مت 

لقصائد كاملة لنزار على صمت اجلمهور يف بعض ا

قباني، مثل قصیدة أطفال احلجارة، أین یكون 

الص�مت على مستوى كّل القصیدة، ويف بعض املقاطع من 

القصائد اليت ختلَّلها صمت ملفت لالنتباه، أین یعترب 

فعال� تأثريی�ا كبري�ا حیث مل الص�مت يف هذه احلالة 

ل یستطع املستمعون أن حيملوا أیدیهم والتصفیق، ب

أعجزهتم أفعال الشاعر وأشعرهتم بالشلل، اإلحساس 

                                                
 .Sوهذا ما جنده يف أغلب مسرحی�ات اإلیرلندي صموئیل بیكیت .  1

Beckett )1906-1989( مسرحیة �يف " أفعال بدون كالم"، وعلى األخص
الذي أخرجه التونسي� ) 1995" (فمتال"املسرح العربي� ی�عترب عرض 

توفیق اجلبايل استثمار�ا للص�مت يف حالته القصوى، ولغیاب� احلركة 
ِضمن أداء املمثلني يف عرض یقوم بأكمله على حالة صمت ومجود تضع 

ربة أدائی�ة فریدة، وتور�ط املتفر�ج يف حالة انتظار املمثلني ضمن جت
املعجم املسرحي، مفاهیم . ("وتوّتر من البدایة حىت النهایة

 ).292، 291: ، ص)فرنسي-إجنلیزي-عربي(ومصطلحات وفنون العرض 
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هموا بطریقة أو بأخرى بالوضع املنتقد أسبالذنب، 

 .من طرف الشاعر الذي كانت له اجلرأة على تعریته

مسرح احلیاة الیومی�ة جند نوع�ا من التعاُقب  أم�ا

بني ما ی�قال وما ال ی�قال حبیث یكون الص�مت معب�ر�ا 

 .1ان عن واقعه اُملعاشعن ُغربة اإلنس

غیاب التصفیق ومم�ا سبق ميكننا التوص�ل إىل أنَّ 

التفكري : أو الضحك، له عد�ة قراءات، منها

والتمع�ن يف معاني القصائد، حماولة مقاربة قصد 

الشاعر، ألنَّ التصفیق أو مقاطعة الشاعر يف بعض 

مقاطع أفكار و األحیان تؤد�ي إىل برت تسلسل

املقطع، وهناك  الشاعر خمافة ذلك دالقصیدة، فیعی

على غیاب القدرة على دلیل الص�مت أنَّ أیض�ا 

التعبري نامجة عن حتمیل الشاعر للجمهور مسؤولیة مل 

يف وقتها، يف جتّنبها یتحم�لوها يف وقتها أو تقاعسوا 

فهو نوع من التأنیب مثلما جند صمت اجلمهور أثناء 

رة، أوىل قصائد ء الشاعر لقصیدة أطفال احلجاإلقا

هذا املبحث اليت جتس�د فعال� تأثريی�ا صامًتا من 

  .بدایتها إىل ایتها

 ":أطفال احلجارة"قصیدة . 1

يف سیاق القصائد  "أطفال احلجارة"تأتي قصیدة 

اليت ینتقد فیها نزار الوضع العربي، من مثل 

                                                
-عربي(املعجم املسرحي، مفاهیم ومصطلحات وفنون العرض .  1

 .292: ، ص)فرنسي-إجنلیزي
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أنا یا صدیقة "، "مىت یعلنون وفاة العرب: "قصائد

اخل، ...، "من یومیات كلب مثقف"، "متعب بعروبيت

ونظر�ا إال� أنَّ هذه القصیدة على غرار سابقاهتا 

للقو�ة اإلجنازیة ألفعاهلا الكالمیة حدت بنزار إىل حد� 

التعبري عن قصائده اليت یكتبها عن أطفال احلجارة 

، 1أنفسهم ه مل یكتبها هو بل أطفال فلسطنيبأّن

لص�امدة باحلجارة، نظر�ا إلهبارهم العامل مبقاومتهم ا

 .2"فكیف ال یستطیعون أن یكتبوا قصائدهم بأنفسهم

فلو كان هجاء نزار ر�د اهلجاء من باب الشعوبیة 

ملا كان هناك أمل يف األطفال واألجیال القادمة 

ألنَّهم عرب وأنسال عرب ویصدق علیهم ما یصدق على 

العرب من عیوب وسلبیات ولكن هو مصدوم جبیل من 

و نوعیة من العرب بسبب ممارساهتم العرب أ

وتصر�فاهتم ال بسبب أصلهم وجنسیتهم أو عرقیتهم 

والد�لیل على ذلك أنَّه ميج�د أطفال احلجارة وغضبة 

الفلسطینیني ضد� احملتّلني وكذلك یثىن على نضال منظمة 

فتح كما یشید بشعراء األرض احملتلَّة ویرى فیهم 

ان فاقد األمل يف ولو كان شعوبی�ا لك.. بارقة أمل 

 .3كّل األم�ة العربیة زماًنا وإنساًنا ومكاًنا

 

                                                
 .79 :نفسه، ص.  1
ونزار هنا ال یعدو أن یكون ناقل لواقع مقاوم فرضه أطفال .  2

 . احلجارة
: أمحد تاج الد�ین، نزار قباني والشعر الس�یاسي، ص :ینظر . 3

110. 
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نَّ هذه هذا أیض�ا ال مينعنا من القول إ إال� أنَّ

القصیدة جاءت لیست فقط هجاًء للعرب، بل تعریة 

للعرب كّلهم الذین تركوا أطفاال� یقاتلون عنهم 

وبقوا هم ميارسون حیاة الرتف والّلهو واون من 

رات هلؤالء األطفال وكأنَّهم لیسوا أبناءهم، دون اكث

بل هذه القصیدة تذهب إىل حد� جتسید املفارقة بني 

ا األرض وباعوا اآلباء واألبناء، اآلباء الذین ضی�عو

أمالك الوطن، واألطفال الذین  بكأسني من اخلمر

 . ناألرض املغتصبة حبجارة هذا الوطحياولون اسرتداد 

أساس تقابلي، "لى لقد قامت هذه القصیدة ع

یقف فیه القارئ مندهًشا مأخوًذا بني طرفني حياول 

أحدمها أن یغي اآلخر، وال یقبله مزاًمحا، لیندحر 

األنا املریض حتت وطأة نوعیة الواقع الذي فرضه 

وعلى الر�غم من أنَّ الشاعر اّتخذ هذه ، 1"األطفال

ملواصلة هجومه الشدید وهجائه القاسي "القصیدة 

رب وعلى األخص� تلك الفئة اليت تستحق� ذلك على الع

جاءت قصرية نفسه اهلجاء املقذع ولكنها يف الوقت 

مبتورة مل تعط أطفال احلجارة حّقهم ومل متجد نضاهلم 

املقد�س ومل یرسم صورة كاملة عن تلك امللحمة الكربى 

اليت هبرت العامل يف الشرق والغرب السیما أطفال 

                                                
زید، جدلیة احلركة والس�كون حنو مقاربة نواري سعودي أبو.  1

أسلوبیة لدالئلیة البىن يف اخلطاب الشعري عند نزار قباني 
 .39: ، ص"ن منوذج�االغاضبو"
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ائم�ا هم األمل بالنسبة لنزار احلجارة ألنَّ األطفال د

 . 1"منذ قصیدة هوامش على دفرت النكسة

 

" أطفال احلجارة"جند نزار قباني يف قصیدته 

یسخر من األجیال املاضیة وكیف فشلوا يف خدمة 

وطنهم وتأدیة واجبهم، فیشري إىل أطفال احلجارة 

كمثال إجيابي�، ویرمز هلم بالنقاء، ویتَّهم يف مقابل 

بأنَّهم سبب فشل وهزمية الوطن العربي، ذلك العرب 

حیث جند أنَّه یقس�م القصیدة إىل ثالثة أقسام، بدایة 

یشد : یسخر من سلبیة الر�جال العرب، ثانی�ا

وكیف أنَّهم هم األمل  الشاعر بشجاعة أطفال احلجارة

الوحید النتصار الفلسطینیني على العدوان 

س اليت یناقش الشاعر الد�رو: الص�هیوني، وثالًثا

وباملوازاة  .2علینا أن نتعّلمها من أطفال احلجارة

ميكننا تقسیم القو�ة اإلجنازیة ملختلف مع ذلك 

األفعال الكالمیة هلذه القصیدة، بالتوازي مع 

، أنتم )العرب(، حنن )أطفال احلجارة(هم (ضمائرها 

، إىل ثالثة أفعال إجنازیة ممثَّلة )جیل اخلیانات(

 :كاآلتي

 

 

 
                                                

 .188: أمحد تاج الد�ین، نزار قباني والشعر الس�یاسي، ص.  1
2  .www.romanticrevolutionary.blogspot.com 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل الثاني                                                                        
 الفعل التأثريي يف الشعر الس�یاسي لنزار قباني

 242

 

 

 

أطفال "قو�ة اإلجنازیة لـال
 "احلج�ارة

ختاذل           إجنازات أطفال احلجارة
 )اجلمهور+الشاعر(العرب 

                                  ..وما يف یدهم إال� اِحلج�ارة ..ب�ه�ر�وا الد�نی�ا
 وبقیًنا د�ب�ب�ا قطبیًة

وأضاؤوا كالقنادیل، وجاؤوا   ..هب�ر�وا الد�نی�ا
ص�فِّحت أجسادها                        كالبشاره
 ضد� احلرارة

 ..واسُتشه�د�وا .. وانَفج�ر�وا .. قاوم�وا     

وج�َلسَنا يف م�َقاِهیَنا                 
 كبص�اق� اَملح�ارة.. 

واِحد� یبح�ُث منَّا عن               إعالنیات 
 إخباریات ..              ِتج�ارة 

 واِحد� یطُلب�              أطفال احلجارة

  التخاذل..                ِملی�ار�ا ج�ِدید�ا 

وَزواج�ا         ..َقاَتُلوا عنَّا إىل أن ُقِتُلوا   

 ..                              راب�ع�ا 

     العربي

وود�ا صقلته�نَّ                 
 ..                   اَحلض�ارة 
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یبحُث يف .. واحد�                 
 لندَن عن قصر� منیٍف

ی�عم�ُل ِسمس�ار� .. واِحد�                 
 سالح�

ی�طُلب� يف .. واِحد�                 
 ..الباراِت ثاره 

ی�بحُث عن .. واِحد�                 
 ..عرش� وعن جیش� وإمارة 

 ..یا جیَل اِخلی�اَناِت .. آه            

 ..ویا ج�یَل الع�م�والت     توجیهیات الشاعر    

 ..ویا ج�یَل الد�ع�ارة     إىل جیل اخلیانات    

م�هم�ا أبطَأ –س�وَف جيَتاح�َك     وهتدیدهم       
 -التاریُخ

 ..أطفاُل اِحلج�اره              

 1إنَّ حبث الص�مت كفعل تأثريي، جيعلنا نفرتض مسبًقا

فعل على كّل هذه القصیدة، بالر�غم هذا الأنَّ ختییم 

من ثالثیة قو�ة األفعال اإلجنازیة، راجع باألساس إىل 

سؤولیة اجتاه دم أطفال اإلحساس بالذنب وامل

احلجارة، فاجلمهور یشعر أنَّه ساهم بتقاعسه عن 

اجلهاد يف حتمیل أطفال احلجارة قضیة فلسطني وحدهم، 

وتركهم حبجارهتم ميوتون أمام دب�ابات ومدافع 
                                                

أن تفرتض مسبًقا حمتوى ما، معناه طرح قبول هذا احملتوى كشرط .  1
 ,Paul Larreya: حلوار الحق، ملزید من التفصیل ینظر أیض�ا

Enoncés performatifs présupposition, éléments de 
sémantique et de pragmatique, Edition Pernand Nathan, 

1979.  
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وهم ساكتون ویا لیتهم مل یسمعوا مثل . األعداء

 . هذه القصیدة

فرتاضات وعلیه ميكننا يف هذه احلالة وصف هذه اال

 Actesأنَّها أفعال كالمیة افرتاضیة  "املسبقة على 

de parole présuppositionnels درجة ، فهي على

وال ُتسند وظیفة اآلمر إال� ملن ... األمر واالستفهام 

فنزار  ، 1"وجد يف وضع یسمح له بإصدار األوامر

قباني من موقع اآلمر هنا یأمر ضمائرهم بأفعاله 

يت استحالة إىل فعل تأثريي صامت إىل أن اإلجنازیة وال

یراجعوا أنفسهم، ویغی�روا اهتماماهتم املنحصرة يف 

البحث عن اكتناز األموال وطلب امللذَّات واحلكم 

والس�لطان على مدینة مهجورة مهج�رة، إىل مساندة 

ودعم أطفال احلجارة بل یطالبهم بالتغی�ر اجلذري 

اجتاحهم يف یوم من  والتحو�ل إىل رجال مقاومة وإال�

األیام أطفال احلجارة ونزعوا عنهم ملكهم وإمارهتم 

 .الومهیة

 

 :"احلاكم والعصفور"قصیدة . 2

                                                
التعد�د الص�وتي من خالل الس�خریة يف املنظور "ذهبیة محو احلاج، .  1

 .124: ، ص"التداويل
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حكایة جتو�ل " احلاكم والعصفور"تروي قصیدة 

يف الوطن العربي�، وما تعر�ضا  1الشاعر مع عصفوره

له يف الطریق، حیث أوقفهما الضابط، طالب�ا جواًزا 

العصفور یقصد به الشاعر حری�ة للعصفور، وهنا 

الكلمة اليت حتتاج يف بالده إىل جواز مرور، بالر�غم 

من هذا التعبري اازي املعب�ر عن قمع الكلمة يف 

كتفى هذه البالد إال� أنَّ اجلمهور مل یصّفق بل ا

 :باإلصغاء إىل ایة احلكایة، یقول الشاعر

 

 

 ألقرأ شعري للجمهور    
 فأنا مقتنع�  

أن� الشعر� رغیف� خيبز�       
 للجمهور
منذ بدأت بأن�      أجتو�ل يف الوطن العربي�  

 األحر�ف� أمساك�
وأن� املاء هو                  
 2..اجلمهور
 ..ولیس معي إال� د�فرت�           
 ..ی�رِسل�ِني املخف�ر� للمخف�ر�           
 ..یرمیين الع�سك�ر� للع�سك�ر�           

                                                
یرمز العصفور للحر�یة واالنطالق، أم�ا عصافري الد�وري فقد .  1
رب�ة " فینوس"حی�ة للعشق الغرامي، مغریة ُنظر ألیها كشعارات "

احلب� والّلذة، كانت تتبع بعصافري تتطایر، ویذكر برولد يف القرن 
املشتقة من جذر إغریقي  Struthum"سرتوتوم"الكلمة الالتینیة  16

معروف كما لو أنَّه كان یعين يف األصل العضو الذكوري وعصفور 
: احلیاة، ترمجة-األدیان-لفنفیلیب سرينح، الر�موز يف ا". (الد�وري

 ).194: عبد اهلادي عباس، ص
 .243: نزار قباني، األعمال الس�یاسیة الكاملة، ص.  2
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 ي إال� ع�ص�ف�ور�وأنا ال أمحل� يف جیب�          
 لكن� الضابط� ی�وِقف�ِني           
 وی�رید� جواز�ا للع�ص�ف�ور�          
 حتتاج� الِكل�م�ُة يف و�ط�ِني           
 1 !! جل�و�از� م�ر�ور�          

وضمري املتكّلم الغالب يف هذه القصیدة، هو ضمري   

الشاعر، وهو نزار قباني ذاته، وصوت هذا الضمري 

حیث یواصل  ردي للقصیدة،یتوافق مع الطابع الس�

الشاعر إخباریاته عن ما وقع له وهو يف طریقه 

للجمهور، مثلما یذهب الشاعر من بلد عربي لبلد 

من أجل أن یقرأ شعره للجمهور، یوقفه الضابط 

نَّ قصد متحج�ج�ا بكّل احلجج وخمتلًقا كّل األكاذیب، لك

الضابط یدركه نزار قباني، وهو جواز مرور 

نَّ الكلمة احلر�ة مصادرة يف الوطن للكلمة، أل

العربي�، فیصو�ر لنا الشاعر معاناة االنتظار 

إال�  الطویل لیفرجوا عنه ویسمحوا لكلمته باملرور،

الشاعر ما یصو�ر لنا  و. أنَّ ذلك ضرب من املستحیل

رآه، تلك الال�فتة اليت تتحد�ث عن وطن واحد وشعب 

يف الّلافتة،  ظَّف هذا التعبري كما جاءقد واحد، و

ولكن مقصوده منه هو استفهام ضمين فعن أي� وطن 

واحد یتكّلمون وأي� شعب واحد یتكّلمون؟ لتأتي 

القو�ة االجنازیة لإلخباریات ممثلة يف هذا املقطع 

لتؤد�ي إىل الفعل التأثريي الص�امت، فاجلمهور كّله 

                                                
 .244: ، صنفسه.  1
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لساعات أو متأّثر حلال الشاعر، ومجیعهم متَّ رمیهم 

 .بطریقة أو بأخرى وتكر�ر معهم املشهد نفسه أی�ام

 م�نتِظر�ا ف�ر�م�ان� املأم�ور�          
 أتأم�ل� يف أكیاس� الر�مل�،        
 ود�م�ِعي يف عیين� ب�ح�ور�    أبقى مرمی�ا ساعاٍت  
 وأم�اِمي، ارت�ف�ع�ت� الِفت�ٌة          
 ) ..و�ط�ن� واِحد�(ت�ت�حد�ُث عن           
1) ...ب� واِحد�شع(تتحد�ُث عن           

 الفعل التأثريي الص�امت  
 

ویواصل الشاعر إخباریاته اليت تصو�ر وضعیته 

املذّلة، فیشب�ه بقاءه هناك كاجلرذ قاعد، یسرتجع 

: أحزانه، ویدوس مجیع شعارات الطبشور، مثل شعار

الوطن الواحد والشعب الواحد، ویؤّكد لنا يف األخري 

ب بالده مرمی�ا مصريه اهول، بأنَّه بقي على با

كالقدح املكسور، مجیع هذه امللفوظات تفتح باب 

ما ميكن أن لنا التأویل على مصراعیه، لتصو�ر 

لشاعر من إهانة وتعذیب، كاآلتي، یكون قد حدث ل

خامتة هذه  یأتي الفعل التأثريي التصفیق كاآلتيو

 :القصیدة اليت غلب علیها الفعل التأثريي الص�امت

 ..حزاني أتقی�أ أ          
وأدوس� مجیع�   وأنا، كاجل�رِذ، ه�ن�ا ق�اِعد�  

 شعارات الط�بُشور�
     وأظل� على باب� بالِدي    
  2...م�رمی�ا كالق�د�ح املك�س�ور�     
 .ثا 6تصفیق         

                                                
 .245: نفسه، ص.  1
 .246:  ، صنزار قباني، األعمال السیاسیة الكاملة.  2
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 :"قرص األسربین"قصیدة . 3  

" 1قرص األسربین"یستعرض نزار قباني يف قصیدة 

حجم  "هذه القصیدة  من خالل القو�ة اإلجنازیة ألفعال

وحجم اخلدیعة وحجم الوهم الذي عاش .. املأساة 

فیه سنوات عمره وعاشت معه اجلماهري العربیة حتلم 

بالوطن العربي الكبري الذي حتو�ل إىل جتم�عات مثَّ 

أقطار مستقّلة منفصلة مثَّ حتو�ل الوطن الواحد إىل 

عر كنتونات صغرية متّزقها الطائفیة لدرجة أنَّ الشا

الصغري  ..احلقري .. خيجل من هذا الوطن الضئیل 

الفأر املذعور املهزوم  اخلائف مثل. املهان اجلبان

، فأتى الفعل التأثريي يف هذه 2"مثل الس�یف املكسور

القصیدة صامًتا نظر�ا للمعرفة املشرتكة بني الشاعر 

واجلمهور، فكالمها مههما واحد وانشغاهلما واحد، 

ت كان شرًطا ضروری�ا حلدوث التواصل فتقاسم املعلوما

، فكّل فرد من 3الداخلي بني الشاعر واجلمهور

اجلمهور، یتحاور داخلی�ا مع الشاعر وبرفض يف نفسه 

ا الوطن العربي� هو وطنهم الكبري، أن یكون هذ

إرادة التغیري "ومهم�ة الر�فض بشكل عام تكمن يف 

فهم ال وهبذا ال. ولیس استجداء الر�احة والس�الم

                                                
هو أحد أشهر األدویة وأكثرها شعبیة يف كّل مكان : األسربین.  1

أنقد مالیني البشر من احلمى والنوبات القلبیة واآلالم  عندما
الر�وماتیزمیة خالل القرن املاضي، ومازال یعترب عالج�ا متمی�ًزا ضد� 

واجلرعات الزائدة . الص�داع وااللتهابات ومسّكن لآلالم ومضاد� للحم�ى
 .من األسربین تؤد�ي إىل نزیف يف املخ، وفقدان الس�مع

 .62: ن، نزار قباني والشعر الس�یاسي، صأمحد تاج الدی.  2
 .56: عبد الس�الم عشري، عندما نتواصل نغی�ر، ص: ینظر.  3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


الفصل الثاني                                                                        
 الفعل التأثريي يف الشعر الس�یاسي لنزار قباني

 249

یكون الر�فض هرب�ا أو نفی�ا، بل هو مواجهة للواقع 

ودفاع عن احلر�یة، یتیح لنا أن نأمل بالطوفان 

هرب�ا أو نفی�ا، بل مواجهة للواقع ودفاع�ا عن 

احلر�یة، یتیح لنا أن نأمل بالطوفان الذي یغسل 

 . 1"وجيرف، وبالشمس اليت تشرق وراء خطواته

لي بني الشاعر ونفسه هناك نوع من احلوار الد�اخ

اليت تقول له هذا هو وطنك الكبري، فهو یفتش عنه 

يف أوراق تارخيه وجغرافیته اليت درسها منذ 

طفولته، فال جيده مطابًقا ملا درس للوطن العربي 

الكبري، الذي أصبح صغري�ا بتصر�فات السی�اف العربي 

اخل، وامللفت لالنتباه يف ملفوظات هذه ...وعنرتة 

ة ااز املستعمل يف اإلخباریات، أین تتحو�ل القصید

خرائط الد�ول ومساحاهتا إىل مرب�عات شبیهة خبانات 

الشطرنج، وكیف حتو�لت الد�ول العربی�ة إىل كانتونات 

متّزقها الطائفیة والعرقیة واحلروب األهلیة، كّل 

ذلك حدث عندما أصبح احلكَّام العرب جمانني وقراصنة 

وهنا یأتي الفعل التأثريي . موسج�انني لشعوهب

التصفیق، كتأّثر فعلي� حبقیقة هؤالء الذین یعرفوم 

وميكننا التمثیل إلخباریات هذا املقطع . جی�د�ا

 :كاآلتي

 

                                                
بس�ام قّطوس، إسرتاتیجی�ات القراءة التأصیل واإلجراء النقدي، .  1

: ، ت01: عامل الكتب، نشر، توزیع، طباعة، القاهرة، مصر، ط
 .147: م، ص2005-هـ1425
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 وطين الكبري..       
 ..امل�ر�ب�ع اخل�ان�اِت كالشطرنج       

..             والق�اب�ع� مثل� منلٍة يف أسف�ل� اخلریطة   
الوطن الذي أنكرته اجلغرافیا فعل إنكار 
 والتاریخ

هو الذي قال� لنا مدر�س� التاریخ يف   
   شبابنا

 .بأن�ه� موطننا الكبري  ..ال.. ال         
املصن�وع من عشرین كانتون�ا ..   لیس� هذا        

.. 
 ..ومن عشرین� دك�ان�ا     
 ..ومن عشرین� حالق�ا    
 ..و صر�اف�ا               
 ..ا وشرطی�      
   ..وراِقصًة .. وطب�اال�       
 ..ی�سم�ى وط�ِني الك�بري       
 الوطن� احملكوم�      
 ..من ِعشر�ین� م�جن�ون�ا       
یسم�ى ..         ومن ِعشر�ین� س�لط�ان�ا       

 )ثا 7(تصفیق وطين الك�بري        
 ..وِمن ِعشر�ین� ق�رص�ان�ا       
 1..وِمن ِعشرین� س�ج�ان�ا       
   

دها تأتي ثنائیة األضداد اليت جتس�د حرفی�ا بع  

التناقض الس�ابق، واليت یصبح مبوجبها الوطن 

العربي مدو�ر�ا كقرص أسربین، واليت ميكننا التمثیل 

لتناقضات هذا الوطن الكبري كحب�ة أسربین اليت ميكن 

 :قصمها إىل نصفني، نصف مناقض للنصف اآلخر كاآلتي
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شكل قرص أسربین -                              
 -الوطن العربي�

 
 

                                          
       

                                               
 والف�اشي� .. الس�ادي�                
 والن�فطي�.. والشح�اُذ                
 واأل�م�ي� .. والف�ن�ان�          
 والر�جعي�.. والثوري�                
 واجل�نسي�.. والص�ويف�                
 1والن�يب�.. والشیط�ان�               

أم�ا قصدیة التأثري يف هذه القصیدة، فنلمسها   

ظر�ا تأین یتوقَّف الشاعر من ،من خالل املقطعني اآلتیني

رد� فعل اجلمهور، الذي اكتفى بالص�مت، فیقول يف 

 :ات ساخرة من هذا الوطن الكبريإخباری

 الر�ج�ل� امل�حك�وم� باإلعد�ام�..       
إخباریات ساخرة     وامل�ص�اب� بانِفص�ام�      

 عن الوطن الكبري
 واجل�اِلس� مثل� الك�لب� حتت� ح�زم�ِة النظام      
                     واملمن�وع� من ح�ر�یِة التعب�ري    ..ال.. ال   

 وال تصفیق) ثا 2توقف (      ريب�ي الك�ِنط�ا و�َذه� یس�ل�
 اجل�س�د� املصل�وب�..     لیس� هذا  
 ف�وق� حاِئِط األحزان� كاملِسیح      
 لیس� هذا الوطن� امل�م�س�وخ� كالص�ر�ص�ار�، ..       
   ..والضی�ق كالضریح�       
 األبله� املرق�ع الثیاب� وامل�ع�اق�..       
..                   واملغل�وب� واُذوب�،     ..ال.. ال   

 وال تصفیق) ثا 3توقف (      لیس هذا وطين الكبري
 ..واملشغ�ول� يف النحو ويف الص�رِف     لیس� هذا  
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 ..ويف ِقراءِة الفنجان� والتبصري�       
وتكرار الشاعر للنفي، من أن یكون هذا وطنه   

الكبري، هو نوع من إقناع اجلمهور املستمع له أنَّه 

یوّفر لألفعال س وطنهم هم أیض�ا، فالتكرار لی

طاقة مضافة حتدث أثر�ا جلیال� يف املتلّقي "الكالمیة 

وتساعد على حنو فع�ال يف إقناعه أو محله على 

اإلذعان ذلك أنَّ الّتكرار یساعد أو�ال� على الّتبلیغ 

واإلفهام ویعني املتكّلم ثانی�ا على ترسیخ الر�أي أو 

ان فإذا رد�د احملتج� لفكرة حج�ة ما الفكرة يف األذه

أدركت مرامیها وبانت مقاصدها ورسخت يف ذهن 

املتلّقي وإن رد�د رابًطا حجاجی�ا أقام تناغم�ا بی�ًنا 

بني أجزاء اخلطاب وأكَّد الوحدة بني األقسام أو أوهم 

هبذه  اولیس الشاعر وحده مقتنع�. 1"املتلّقي هبا

ملستمع إلیه كذلك، احلقیقة املنفیة، بل اجلمهور ا

الذي اكتفى باالستماع وإعادة شریط الوطن العربي 

يف ذاكرته ومقارنته هبذا الص�غري فكان رفضه  الكبري

 .له مضاعًفا

وكّل ملفوظات هذه القصیدة هي امتداد وتكرار 

لنفي الشاعر ورفضه واقع هذا الوطن العربي�، ومن 

الم تنكیس األعالم، والغرق يف ظ: خالل مظاهره من

التخّلف والتحج�ر، واجلمود الفكري والعقلي، وامتد� 

حىت ألفراد هذا الوطن  رفضه للوطن العربي� 
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عدم : واحد تشخیص هیأة رجلالعربي�، الذي اكتفى ب

اإلحساس، املریض، املقهور واملكسور، واملذعور، 

واملخّذر واهلارب إىل الوراء ببحثه عن مصري يف زجاجة 

ل أو اإلنسان العربي� أو حىت الكحول، وهذا الر�ج

... الوطن العربي� هو نتیجة حكم السی�اف، وعنرتة، 

والقو�ة اإلجنازیة إلخباریات هذا املقطع، أد�ت إىل 

كّل فرد من  رأىالفعل التأثريي الص�امت حیث 

اجلمهور نفسه ذلك العدمي اإلحساس، املریض، املقهور، 

 :كاآلتييف ظّل قرص األسربین هذا ... املكسور 

 ..الو�ط�ن� املنك�س� األعالم� ..       
 والغ�ار�ق� يف مستنقع� الظالم�      

واحلايف على سطح من                        
 الكربیت والقصدیر

 الر�ج�ل� املنق�ول� يف سی�ارِة اإلسعاِف،..   
 واحملفوظ� يف ثال�جِة األمواِت،  ..ال.. ال             
 وامل�عط�ل� اإلحس�اس� والض�مري�  هذا لیس�           
 ..الر�ج�ل� املقه�ور� ..   
 ..واملكسور�   
 ..واملذع�ور� كالفأرِة   
 والب�اِحُث يف ز�ج�اج�ِة الك�ح�ول� عن م�ِصري�  

يف آخر هذه القصیدة لیبحث عن  يإىل أن یأت

وطنه الض�ائع يف الزَّمان واملكان لینادیه، ومن 

نَّه قد كرب واكتشف أنَّ الوطن خالله نظامه احلاكم أ

قد ضاع، هذا الوطن الذي من أجله مات صالح 

الد�ین، الوطن الذي انتصر من أجله صالح الد�ین يف 

معركة حطني، مل یعد ذلك الوطن، وهو فلسطني 

یأكلها ) غزة(التارخيیة، بل أصبح علبة سردین 
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اجلائع يف سهولة، ویبلعها كقرص األسربین، وهنا 

ز العدو� الذي ال یشبع، بالتهامه للمزید اجلائع رم

بق من فلسطني التارخيیة من األرضي العربی�ة، حىت مل ی

" املهرولون"سوى غزة، وهنا نالحظ تناص� مع قصیدته 

 : الس�ابقة، واليت یقول فیها

 و�ط�ن� ن�بل�ع�ه� ِمن� غ�ري� م�اٍء

 1ك�ح�ب�وب� األسب�ر�ین�

م حبة األسربین فهي جتسید حلجم الوطن الذي هو حبج

أم�ا الوطن  . املرتوك هلم، بعد توقیع سالم اجلبناء

بحكم عوامل التأقلم، والتشرذم ف"العربي� ككّل 

والتقّزم أصبح فرًقا وشرائح ودكاكني احتّل كّل قطعة 

منه حاكم بأمره یتصر�ف على هواه دون الر�جوع إىل 

عدة شعبیة أو حىت إىل حنكة عقل أو برملان أو قا

لیس هو .. والوطن لیس هو اجلغرافیا فقط ة، شخصی

.. املعىن األصلسي للمكان بل هو مرتبط مع املواطن 

ذلك اإلنسان الذي طحنته األحداث وعركته برحاها 

فامتألت بكّل األمراض اليت تسم�ى عادة خملفات احلرب 

الفعل األخري فجاء على إثر هذا املقطع ، 2"

  :التأثريي التصفیق كاآلتي

 یا أی�ها الضائع� يف الزمان� واملك�ان�،    
 ..والب�اِحُث يف م�ن�از�ل� الع�رب�ان�   یا وطين     

 عن سقٍف، وعن س�ریر�  
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 لقد ك�ب�رن�ا واكتَشفن�ا ل�عب�َة التزویر    إخباریات 
 عن الوطن

 املن أجِلِه م�ات� ص�ال�ح� الد�ین  
 یأك�ل�ه� اجل�اِئع� يف س�ه�ولٍة  

 ..كع�لب�ِة السردین   فالو�ط�ن�      
 املن أجِلِه قد غن�ِت اخل�ی�ول� ِفي ِحط�ني           
 ..یبلع�ه� اإلنسان� يف س�ه�ولٍة       
                1!! ..كق�رص� أسب�ر�ین�       
 )ثا 4(تصفیق    
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 :خامتة 

األفعال الكالمیة يف الشعر " إنَّ املتأم�ل يف مجلة  

إىل ذهنه أنَّه ال  یتبادر" الس�یاسي لنزار قباني

ميكن اجلمع بني الّلسانیات التداولیة أو إحدى 

نظریاهتا الثالث والّلغة األدبیة أو الشعریة 

حتدید�ا، إال� أنَّه متكَّنا يف هذا البحث من تطبیق 

الشعر الس�یاسي لنزار  الكالمیة على نظریة األفعال

يف ظّل الفعل الكالمي الشمويل، ومبوجب  قباني، وذلك

رصد أهم� النتائج اليت ّمت التوص�ل هذا سنقوم ب

 :إلیها يف هذا البحث كاآلتي

 

تتمّثل عالقة حتلیل اخلطاب بالّلسانیات  .1

التداولیة يف نظریة األفعال الكالمیة، اليت 

الشعري لنزار قباني، خلطاب امكَّنتنا من حتلیل 

فت هبا الّلسانیات ر�اليت ع� النظریة وهي

 .التداولیة يف بدایة نشأهتا

باإلضافة إىل أنَّ عالقة الّلسانیات التداولیة  .2

بشكل عام� واألفعال الكالمیة على وجه التحدید 

ما هي ) الّلغة غري العادیة(بالّلغة الشعریة 

لعام�ة إال� امتداد لعالقة الّلسانیات ا

خصوص�ا إذا تعلَّق األمر بلغة شاعر . بالشعریة

حیث ع�رفت أنَّها أقرب إىل الّلغة املتداولة إال� 

أنَّها لغة شعریة، وهذا ما ساعدنا على رصد 

 .األفعال الكالمیة يف مدو�نة الشاعر املدروسة
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لقد ساعد میدان حتلیل اخلطاب كثري�ا حتو�ل  .3

ة اللغة الّلسانیات التداولیة من دراس

العادیة إىل دراسة الّلغة األدبیة، الشعریة 

خصوص�ا، على الر�غم من نذرة الد�راسات يف هذا 

املیدان، إال� أنَّ ربطها بتحلیل اخلطاب یساعد 

كثري�ا يف إبراز ذلك التحو�ل فاخلطاب منفتح 

دائم�ا على التأویل، الذي حال دون حصر الفعل 

ب امتداد للفعل الكالمي يف جمال ضی�ق فكان اخلطا

 .الكالمي

الثالثي للفعل  Austinإنَّ تصنیف أوستني  .4

الكالمي یبقى أساس كّل تصنیف وكّل حتلیل، حیث 

ميكننا تطبیقه على الّلغة العادیة والّلغة غري 

العادیة، وذلك بشرط االنتقال والتدر�ج من فعل 

كالمي إىل آخر، من الفعل الّلفظي إىل اإلجنازي 

التدر�ج كان هو التدر�ج العام  فالتأثريي، وهذا

يف هذا البحث، من الفعل الّلفظي فالقو�ة 

اإلجنازیة اليت استعنَّا فیها بتصنیف كّل من 

إىل الفعل التأثريي   Searleوسريل  Austinأوستني

الذي قادنا إلیه مجهور نزار قباني يف أمسیاته 

 .الشعریة

من هذا املنطلق ميكننا اعتبار أّن كّل خطاب  .5

فعل كالمي مشويل، أو جمموعة من األفعال هو 

الكالمیة، وحيمل قو�ة إجنازیة، مثلما رأینا مع 

القو�ة اإلجنازیة يف الشعر الس�یاسي لنزار 
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قباني، اليت تراوحت بشكل كبري بني االخباریات 

والتعبريیات والتوجیهیات، ألنَّها موج�هة باألساس 

رب، فاملَخاطب إىل مجهور معی�ن، أو إىل احلكَّام الع

يف الشعر الس�یاسي لنزار قب�اني معروف، یا إم�ا 

السی�اف العربي، أو الشعوب العربیة املقموعة، 

أو یتوج�ه إىل املقاومني، من شعراء األرض احملتلَّة، 

 .وأطفال احلجارة 

إنَّ ثالثیة القوى اإلجنازیة هذه األكثر  .6

 تواتر�ا يف مدو�نة الفصل األو�ل من الشعر

الس�یاسي لنزار قباني، هي القوى اإلجنازیة 

: نفسها اليت أد�ت إىل ثالثیة القعل التأثريي من

 . تصفیق وضحك وصمت

لقد مكَّننا تطبیق نظریة األفعال الكالمیة  .7

على الشعر الس�یاسي لنزار قباني وخصوص�ا 

الفعل اإلجنازي من خالل خمتلف القوى اإلجنازیة 

الس�یاسي لنزار قباني  اليت متَّ رصدها يف الشعر

الشاعر واالقرتاب من واقعه  من مالمسة قصد

من خالل الفعل وهذا ما الحظناه ش املعا

 ر لنا الواقع العربي يف كّلالتأثريي، الذي صو�

 .مراحله التارخيیة

لقد خرجنا من هذا البحث مبفهوم للخطاب  .8

الشعري مفاده أنَّ اخلطاب الشعري لنزار قباني 

الیة متنو�عة من األفعال عبارة عن متت

الكالمیة، تتواتر فیها قوى إجنازیة متنو�عة، 
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وهناك القو�ة اإلجنازیة الغالبة اليت تكون يف 

غالب األحیان اإلخباریات، أین ميكننا ربط 

اخلطاب الشعري باسم تلك القو�ة اإلجنازیة، 

فنقول إنَّ اخلطاب الشعري الس�یاسي لنزار قباني 

ا بالد�رجة األوىل مثَّ تعبريی�ا كان خطاب�ا إخباری�

 . وتوجیهی�ا

یعرض نزار قباني يف قصائده واقع العربي  .9

املستمع لقصائده احلاضر  رالذي یشملهم اجلمهو

ألمسیاته الشعریة، وكان بذلك تأثريه واقعي، 

 .من الواقع وإلیه

إنَّ املهم� يف عملی�ة االستقبال هو رد�ة الفعل  .10

یسمعه، ففي كّل أمسیة  اليت یقوم هبا جتاه ما

شعریة یربط اجلمهور بني مرجعه اخلاص� ومرجع 

الواقع العربي "القصیدة الذي هو واحد 

 ".املرتد�ي

لقد تراوح الفعل التأثريي يف الشعر  .11

التصفیق : السیاسي لنزار قباني بني ثالثیة

والضحك والص�مت، حیث ) التصفري أحیاًنا قلیلة(

ع لقصائد نزار كان رد� فعل اجلمهور املستم

قباني يف أمسیات الشعریة باألفعال التأثريیة 

 .الثالثة

التفاعل بني الشاعر واجلمهور ما هو إال�  .12

امتداد للتفاعل بني اخلطاب والقارئ، فاجلمهور 

هنا هو قارئ لقصائد نزار قباني، من خالل 
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االستماع إلیها والتمع�ن يف مضامینها، ومقاربة 

ا والتأثري يف الشاعر من قصد الشاعر والتأّثر هب

 .خالهلا، بالتصفیق املكّثف أو الضحك، أو الص�مت

نزار قباني شاعر تأثريي وتأّثري، یؤّثر يف  .13

مجهوره املستمع له ویتأّثر به، فمهم�ة القصیدة 

 .ال أن تطفئ احلرائق عنده هي أن تشعل النَّار

لقد قد�ر نزار قباني مجهوره فرفعه فوق  .14

وقه وإحساسه املرهف، فكان رأسه، بتقدیره لذ

اجلمهور يف نظره هو الذي یصنع الشعراء، 

 .فارتفع منزلة يف أوساطه

لقد اقرتن الفعل التأثريي التصفیق بالقو�ة  .15

اإلجنازیة للتوجیهیات، أین توج�ه الشاعر إىل 

شخصیات تارخيیة كتبت أمساءها حبروف من ذهب يف 

ىل تاریخ احلضارة اإلسالمیة، وتوج�ه كذلك إ

شخصیات طاغیة متجب�رة كتبت أمساءمها بدماء 

 .الشعوب العربیة

إنَّ الفعل التأثريي الضحك، كان ناجم  .16

بالد�رجة األوىل من توظیف الشاعر نزار قباني 

م يف قصائده، وذلك ألسلوب الس�خریة والتهّك

ألوف، وما الضحك إال� رد� فعل على خبروجه عن امل

ه فیضحكه وغالب�ا ملفوظ یستثري اجلمهور ویستفّز

 .ما یرفق اجلمهور الضحك بالتصفیق

من أجل فهم اخلطاب الشعري النزاري، على  .17

 وسهولته إال� أنَّه یتوج�ب علینا قدر بساطته
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اإلملام بالعدید من القضایا واملسائل املرتبط 

من أجل فّك شفرة ... بالتاریخ واحلضارة والفّن 

 .الر�موز املوّظفة يف فصائد الشاعر

د متّكنا من تطبیق نظریة األفعال الكالمیة لق .18

على الشعر الس�یاسي لنزار قباني ولو يف 

طابعها الشمويل، والذي ساعدنا بشكل كبري هي 

الّلغة الشعریة للشاعر نزار قباني اليت تقرتب 

من الّلغة العادیة، فمثَّل هذا البحث جتسید�ا 

لذلك االنتقال  والتحو�ل من اهتمامات 

التداولیة من دراسة الّلغة الّلسانیات 

العادیة إىل طرق أبواب الّلغة غري العادیة، 

 .الشعریة منها على وجه التحدید

باإلضافة إىل أنَّ هذا البحث قد مسح لنا بكسر  .19

ذلك التواتر على مستوى تطبیقات الّلسانیات 

التداولیة على الّلغة العادیة، وبذلك قمنا 

بحوث يف هذا باب التطبیق على ملزید من البطرق 

اال، باإلضافة إىل باب النقد املفتوح أصال�، 

ألنَّه قمنا بتطبیق نظریة األفعال الكالمیة من 

منطلق تطبیق استیعابنا للجانب النظري على 

الشعر الس�یاسي لنزار قب�اني مباشرة ومن دون 

أي� وسیط، ما عدا بعض املراجع املساعدة يف فهم 

 .ملفوظات نزار قباني
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حاولنا األخري ال یسعنا إال� القول أّننا  ويف

جاهدین اإلملام جبوانب املوضوع ومقاربة االشكالت 

على الر�غم من الص�عوبات اليت واجهتنا املطروحة، 

يف التطبیق، ونذرة املراجع املتخص�صة يف هذا 

النوع من التطبیق، الذي بذلنا فیه قصارى 

 جمال جهدنا فكان منتوج أربع سنوات من البحث يف

الّلسانیات التداولیة، ونظریة األفعال 

وكما ال خيلو حبث من النقائص، .  الكالمیة

والكمال هللا عّز وجّل، ال یسعنا يف األخري إال� أن 

نأمل أن نكون قد وّفقنا يف طرق باب تطبیق 

نظریة األفعال الكالمیة على الشعر الس�یاسي 

 بال�، لنزار قب�اني وفتحه لدراسات معم�قة مستق
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 قائمة املصادر واملراجع
 

  .بروایة ورش عن اإلمام نافع القرآن الكرمي
  

 : املراجع العربیة .1

أمحد تاج الد�ین، نزار  .1

الدار الثقافیة قباني والشعر الس�یاسي، 

 .2001: ، ت01: للنشر، القاهرة، مصر، ط

أمحد املتوكل، آفاق جدیدة  .2

دار اهلالل العربیة، ، يف نظریة النحو الوظیفي

ات كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة منشور

، 01: ، ط5بالر�باط، سلسلة حبوث ودراسات رقم 

 .1993: ت

بس�ام قّطوس، إسرتاتیجی�ات  .3

القراءة التأصیل واإلجراء النقدي، عامل 

الكتب، نشر، توزیع، طباعة، القاهرة، مصر، 

 .م2005-هـ1425: ، ت01: ط

موسى صاحل، نظریة  بشرى .4

ت، املركز الثقايف التلقي أصول وتطبیقا

تشرین : ، ت01: العربي، بريوت، لبنان، ط

 .2005) نوفمرب(الثاني 

بشري تاوریت، الشعریة  .5

واحلداثة بني أفق النقد األدبي وأفق النظریة 
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الشعریة، دار رسالن للطباعة والنشر 

 .2008: ، ت01: سوریا،ط -والتوزیع، دمشق 

بولفعة خلیفة، مدخل إىل  .6

، مطبعة رویغي، األغواط، النظریات التداولیة

: منشورات احلیاة الصحافة، اجللفة، اجلزائر، ط

 .2008: ، ت01

جوزیف اخلوري طوق، نزار  .7

قباني، مخسون عام�ا من الشعر، دار نوبلس، 

 .2005: ، ت02: بريوت، لبنان، ط

، يف خلیفة بوجادي .8

الّلسانیات التداولیة مع حماولة تأصیلیة يف 

یت احلكمة للنشر الد�رس العربي القدمي، ب

 .2009: ، ت01: والتوزیع، اجلزائر، ط

ذهبیة محو احلاج، لسانیات  .9

التلّفظ وتداولیة اخلطاب، دار األمل للطباعة 

 .2005: ، ت01: والنشر والتوزیع، اجلزائر، ط

، احلجاج يف سامیة الدریدي .10

الشعر العربي القدمي من اجلاهلی�ة إىل القرن 

ه، عامل الكتب الثاني للهجرة بنیته وأسالیب

األردن، جدار -احلدیث للنشر والتوزیع، إربد

 .2007: األردن، دط، ت-للكتاب العاملي، عمان
.  

سعید بنكراد،  .11

الس�یمیائیات مفاهیمها وتطبیقاهتا، دار 

 .2005: ، ت02: احلوار، سوریة ط
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سعید یقطني، حتلیل اخلطاب  .12

، املركز )التبئري-الس�رد-الزمن(الر�وائي 

: عربي للطباعة والنشر والتوزیع، طالثقايف ال

 .1997: ، ت03

سی�د قطب، يف ظالل القرآن،  .13

: دار إحیاء الرتاث العربي، بريوت، لبنان، ط

 .م1971-هـ1391: ، ت)مزیدة ومنّقحة( 07

صالح إمساعیل عبد احلق،  .14

التحلیل الّلغوي عند فالسفة أكسفورد، دار 

: التنویر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط

 .39-24: ، ص1993: ، ت01

صالح فضل، بالغة اخلطاب  .15

صفر : وعلم النص�، عامل املعرفة، الكویت، دط، ت

 .1992آب / أغسطس-هـ1413

صالح فضل، نربات اخلطاب  .16

، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع، الشعري

 .1998: القاهرة، مصر، دط، ت

طالب سید هاشم  .17

فالسفة  الطبطبائي، نظریة األفعال الكالمیة بني

الّلغة املعاصریني والبالغیني العرب، مطبوعات 

 .1994: جامعة الكویت، الكویت، دط، ت

طه حسني، اخللفاء  .18

الر�اشدون، دار الكتاب الّلبناني، بريوت، 

 .04: ،مج1973: ، ت01: لبنان، ط
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الّلسان والمیزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي  طھ عبد الّرحمن، .19

 .1998: ، ت01: البیضاء، المغرب، طالعربي، الدار 
عبد احلمید خطاب، الضحك  .20

بني الد�اللة الس�یكولوجیة والد�اللة االستیطیقیة 

دراسة حتلیلیة يف ماهیة الضحك اهلزيل فّنی�ا، 

: دیوان املطبوعات اجلامعی�ة، اجلزائر، دط، ت

2006. 

عبد الس�الم املسد�ي،  .21

التونسیة  الّلسانیات من خالل الّنصوص، الد�ار

 .1984جوان : للنشر، تونس، النشرة األوىل، ت

عبد الس�الم عشري، عندما  .22

نتواصل نغی�ر مقاربة تداولیة معرفی�ة آللیات 

التواصل واحلجاج، إفریقیا الشرق، املغرب، دط، 

 .2006: ت

عبد اهللا إبراهیم، التلّقي  .23

والس�یاقات الثقافیة، منشورات االختالف، 

 .م2005-هـ1426 :، ت02: اجلزائر، ط

عبد اهللا الغد�امي، اخلطیئة  .24

نظریة والتكفري من البنیویة إىل التشرحيیة، 

وتطبیق، املركز الثقايف العربي، الد�ار 

: ، ت06: بريوت، لبنان، ط-البضاء، املغرب

2006. 

عبد اهللا بوخلخال، التعبري  .25

دیوان املطبوعات الزمين عند النحاة العرب، 

 .1987: ، دط، ت02: جاجلامعی�ة، اجلزائر، 
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عبد اهلادي بن ظافر  .26

الشهري، إسرتاتیجیات اخلطاب مقاربة لغویة 

تداولیة، دار الكتب اجلدیدة املّتحدة، بريوت، 

 .2004: ، ت01: لبنان، ط

عمر بلخري، حتلیل اخلطاب  .27

، منشورات املسرحي يف ضوء النظریة التداولیة

 .2003: ، ت01: االختالف، اجلزائر، ط

ین عید، أعالم كمال الد� .28

إبراهیم : ومصطلحات املسرح األوروبي، مراجعة

محادة، دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، 

 .2006: ، ت01: اإلسكندریة، مصر، ط

جمدي عبد العزیز، نزار  .29

قباني، وحید�ا على القم�ة يف مملكة الشعر، دار 

: ، ت01: األمني للنشر والتوزیع، مصر، ط

 .م2001-هـ1422

تاح، حتلیل اخلطاب حممد مف .30

، املركز الثقايف )إسرتاتیجیة التناص�(الشعري 

: ، ت02: العربي، الد�ار البیضاء، املغرب، ط

 .1992یولیو 

حممد األسعد، مقالة يف  .31

الّلغة الشعریة، املؤس�سة العربیة للد�راسات 

-هـ1400: ، ت01: والنشر، بريوت، لبنان، ط

 .م1980
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حممد اخلطابي، لسانیات  .32

، مدخل إىل انسجام اخلطاب، املركز الثقايف النص�

: العربي، الد�ار البیضاء، املغرب، دط، ت

1988. 

حممد رضوان، أسرار  .33

القصائد املمنوعة لشاعر احلب� واحلر�یة نزار 

قباني، قصائد خلف األسوار، دار الكتاب 

، 01: القاهرة، مصر، ط -العربي، دمشق، سوریة

 .2004: ت

األم�ة،  حممود مسري، من ذاكرة .34

: ، ت01: زهرة املدائن، املنصورة، مصر، ط

 .م2001

حممود عكاشة، علم الّلغة  .35

مدخل نظري يف الّلغة العربیة، دار النشر 

 .2006: ، ت01: للجامعات، القاهرة، مصر، ط

مسعود صحراوي، التداولیة  .36

عند العلماء العرب، دراسة تداولیة لظاهرة 

ني العربي، األفعال الكالمیة يف الثرات الّلسا

متوز : ، ت01: دار الطلیعة، بريوت، لبنان، ط

 .2005) یولیو(

نواري سعودي أبو زید،  .37

جدلیة احلركة والس�كون حنو مقاربة أسلوبیة 

لدالئلیة البىن يف اخلطاب الشعري عند نزار 
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، بیت احلكمة للنشر "الغاضبون منوذج�ا"قباني 

 .2009: ، ت01: والتوزیع، اجلزائر، ط

أبو زید، يف  يودسعنواري  .38

تداولیة اخلطاب األدبي املبادئ واإلجراء، بیت 

: ، ت01: احلكمة للنشر والتوزیع، اجلزائر، ط

2000. 

.. نوال مصطفى، نزار  .39

وقصائد ممنوعة، مركز الر�ایة للنشر واإلعالم، 

 .1998: ، ت01: ط

، نزار قباني هاني اخلی�ر .40

یب، قصائد صنعت جمدي وقصائد تعر�ضت ملقص� الر�ق

موسوعة أعالم الشعر العربي احلدیث، دار رسالن 

: للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق، سوریا، ط

 .2006: ، ت01

 

 :املراجع املرتمجة .2

ترمجة أرسطو، فّن الشعر،  .41

 .، دط، دتإبراهیم محادة: وتقدمي وتعلیق

أمربتو إیكو، الس�یمیائیة  .42

أمحد الصمعي، مركز : وفلسفة الّلغة، ترمجة

، 01: لوحدة العربي، بريوت، لبنان، طدراسات ا

 .2005) نوفمرب(تشرین الثاني : ت
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آن جفرسون، دیفید روبي،  .43

مسري مسعود، : النظریة األدبیة احلدیثة، ترمجة

 .1992: منشورات وزارة الثقافة، دمشق، دط، ت

آن ربول وجاك موشلر،  .44

: التداولیة الیوم علم جدید يف التواصل، ترمجة

لطیف : حممد زیتوني، مراجعةسیف الدین دغفوس و

زیتوني، املنظمة العربیة للرتمجة، بريون، 

 .2003) یولیو(متوز : ، ت01: لبنان، ط

أوزوالد دیكرو وجان ماري  .45

سشایفر، القاموس املوسوعي اجلدید لعلوم 

منذر عی�اشي، املركز الثقايف : الّلسان، ترمجة

: ، ت02: العربي، الدار البیضاء، املغرب، ط

2007. 

بول ریكور، نظریة  .46

سعید : التأویل، اخلطاب وفائض املعىن، ترمجة

الغامني، املركز الثقايف العربي، الدار 

 .2003: ، ت01: البیضاء، املغرب، ط

جان سريفوني، امللفوظیة،  .47

قاسم املقداد، منشورات احتاد الكّتاب : ترمجة

 .1998: العرب، دمشق، سوریة، دط، ت

جورج مولینیه، األسلوبیة،  .48

بسام بركة، املؤس�سة اجلامعیة للد�راسات : رمجةت

: والنشر والتوزیع، بريوت، لبنان، دط، ت

1999. 
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جون سريل، العقل والّلغة  .49

: ترمجة ،واتمع الفلسفة يف العامل الواقعي

سعید الغامني، منشورات االختالف، اجلزائر، 

املركز الثقايف العربي، املغرب، الدار العربیة 

 .م2006-هـ1427: ، ت01: ط للعلوم، لبنان،

جون كوین، النظریة  .50

الشعریة بناء لغة الشعر العلیا، ترمجة وتقدمي 

أمحد درویش، دار غریب للطباعة : وتعلیق

: والنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، دطـ ت

2000. 

جون النكشو أوستني، نظریة  .51

أفعال الكالم العام�ة، كیف ننجز األشیاء 

ادر قنیين، إفریقیا عبد الق: بالكالم، ترمجة

 .2008: ، ت02: الشرق، املغرب، ط

اجلیاليل دال�ش، مدخل إىل  .52

حممد حيیاتن، : الّلسانیات التداولیة، ترمجة

 .1992: دیوان املطبوعات اجلامعی�ة، دط، ت

دیفید كوزنر هوي، احللقة  .53

النقدیة األدب والتاریخ واهلريمینوطیقا 

اجلمل،  خالدة حامد، منشورات: الفلسفیة، ترمجة

 .2008: ، ت01: كولونیا، بغداد، ط

روبرت دي بوجراند، النص�  .54

متَّام حس�ان، عامل : واخلطاب واإلجراء، ترمجة
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-هـ1418: ، ت01: الكتب، القاهرة، مصر، ط

 .م1998

قضایا رومان یاكبسون،  .55

حممد الويل ومبارك حنون، دار : الشعریة، ترمجة

: طتوبقال للنشر، الدار البیضاء، املغرب، 

 .1988: ، ت01

رینیه ویلیك وأوسنت  .56

حمي الد�ین صبحي، : ، ترمجةوارین، نظریة األدب

حسام اخلطیب، املؤس�سة العربی�ة : مراجعة

: ، ت02: للد�راسات والنشر، بريوت، لبنان، ط

1981. 

زتسیسالف واورزیاك، مدخل  .57

إىل علم النص� مشكالت بناء النص�، ترمجه وعلَّق 

سعید حسن حبريي، مؤس�سة املختار للنشر : علیه

- هـ1424: ، ت01: والتوزیع، القاهرة، مصر، ط

 .م2003

سوزان روبني سلیمان، إجني  .58
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