
 

 

 الجميورية الجزائرّية الديموقراطية الشعبية

 وزارة التعميـ العالي والبحث العممي                                

 -البويرة–المركز الجامعي أكمي محند أولحاج 

 معيد المغات واألدب العربي

 سـ الّمغة العربية وآدابػياق

 

 

 

 

 

 مـذكـرة لـنيـل شـهادة المـاجـسـتيـر

 : دراسات لغوّية وأدبّية.الشعبة              

 : تحميؿ الخطاب.التخّصص              

 :إشراف الدكتور       :                                            إعداد الطالبة

 بوعمي كّحاؿ                                     أمينة لعموري           

 لجنة المناقشة:

 ساػػيػػرئ                                    سالـ سعدوف                 /د )1

 ومقّررا مشرفابوعمي كحاؿ                                                    /د )2

         عػػضػػوارابح مموؾ                                                      /د )3

 

 9002/9000السنة الجامعّية:

   

 



 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 داءــــإه 

 
 إلى أحّق النـّاس "أبي وأّمي "

 وزوجي حسين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مــقّدمــــة
 



 

 

كثيرة ىي المناىج الّتي يطرحيا الفكر الغربي في مجاؿ الّمغة واألدب، ومف بينيا تحميؿ         
الخطاب في شّقيو الفرنسي واألنجموساكسوني. فقد اىتّمت المدرسة األنجموساكسونّية بتحميؿ الخطاب 

الستعماؿ نظاـ الّمغة، ) باعتباره المثاؿ األكثر تجسيدا Discours ordinaireاليومي (العادي والحي 
 كما أّف أوضح صورة لمدت تحّكـ الظروؼ االجتماعّية في ىذا االستعماؿ.

 
وبما أّف الّشعر العربي القديـ ىو صورة عف ذلؾ الخطاب اليومي ألّف العرب قديما تطابقت        

ؿ المحادثة لمقاربة لغتيا اليومّية مع لغة اإلبداع الّشعري، وعميو رأينا أّنو باإلمكاف استغبلؿ تحمي
لى أّي حّد  الّشعر العربي القديـ. ولكف إلى أّي مدى تحّقؽ ىذه المقاربة قراءة جديدة ومختمفة ؟ وا 
يمكف استثمار أدوات ىذا المنيج الغربي في إعادة قراءة الّتراث؟ وما ىي األدوات األكثر نجاعة 

 إلنجاح ىذه المقاربة؟
 

بنا إلى الّتركيز عمى محور التفاعؿ الكبلمي في تحميؿ شعر  ىذه الّتساؤالت وغيرىا دفعت       
الّدعوة اإلسبلمّية وعمى الخصوص أشعار غزوة بدر. واختيارنا لمحور واحد محّدد تمميو التوّجيات 
الحديثة في تحميؿ الخطاب ألّف ذلؾ يبتعد بالبحث العممي عف الفوضى والّتعتيـ الّذي قد تمارسو 

الكبلمي ىو أحد المفاىيـ اإلجرائّية لمتداولّية، انبثؽ عف العمـو اإلنسانّية في العمومّيات. والتفاعؿ 
اىتماميا بتمظير العناصر االجتماعّية في الممارسات المغوّية. ويقـو ىذه المفيـو عمى فكرة أّف كّؿ 
حدث لغوي ىو في الحقيقة إّما استجابة لحدث لغوي/اجتماعي آخر أو ىو مثير لفعؿ و/أو أفعاؿ 
لغوّية أخرى خاّصة إذا جرى الحديث عف عمؿ مشترؾ بيف أكثر مف فاعميف. فالتفاعؿ يشترط وجود 
مشاركيف  أو أكثر لكي يتحّقؽ. وعمى ىذا األساس فإّف دراسة أشعار غزوة بدر عمى أّنيا تفاعؿ 

ط كبلمي، دفع بنا إلى تضييؽ دائرة األشعار المدروسة وذلت بالّتركيز عمى مدّونة تحّقؽ شرو 
التفاعؿ، وعميو سيّتضح مف خبلؿ صفحات البحث أّف المدّونة موضوع الّدراسة ىي مناقضات غزوة 

 بدر.
وحّتى يحّقؽ البحث مبدأ العممّية والشموؿ، سيكوف مف األفضؿ الّتركيز عمى نوع معّيف مف        

سبة (غزوة بدر).ثـّ األشعار وىو المناقضات، خاّصة أّنيا وسيمة الّتعبير األحسف في مثؿ ىذه المنا
عمييا في كتب الّسير  ؽإّف ىذه المناقضات تمّثؿ الجزء األكبر مف أشعار غزوة بدر، وقد تـّ االتفا

 واألدب والّتاريخ.
 



 

 

وعميو فإّف دراسة التفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر مف الوجية التداولّية يجعؿ مف        
معالميا في مقّدمة وثبلثة فصوؿ وخاتمة، تمييا قائمة الّضروري بناء البحث وفؽ منيجّية تتحّدد 

 المصادر والمراجع المعتمدة.
 

ىو بمثابة مدخؿ نظري لمّدراسة، تـّ خبللو تحديد بعض المفاىيـ النظرّية  فالفصل األّول      
اعؿ الضرورّية الّتي تعّد مرتكزا في الّتحميؿ. وىذه المفاىيـ ىي الممّخصة في عنواف البحث وىي التف

الكبلمي وشعر الّدعوة اإلسبلمّية. عمى أّف ترتيب ىذه المحاور جاء بطريقة يممييا منطؽ التدّرج مف 
العاـ إلى الخاص، أي اعتماد التراتبّية في التطّرؽ إلى ىذه المفاىيـ. فالتداولّية مفيـو عاـ يجب 

محاور التداولّية، وبعدىا  تحديده أّوال ثـّ االنتقاؿ إلى تحديد التفاعؿ الكبلمي بوصفو محورا مف
 الحديث عف شعر الّدعوة اإلسبلمّية بوصفو ميدانا لمّتطبيؽ.

 
فقد خّصص لدراسة سياؽ التفاعؿ الكبلمي لما يكتسيو ىذا المفيوـ مف  الفصل الثانيأّما        

 أىمّية قصوى في إنارة جانب يعتبر الباعث عمى إنتاج الخطاب، فبل وجود لمخطاب دوف عالمو
)Univers du discours وال يمكف لممحّمؿ أف يصؿ إلى مبتغاه دوف اإللماـ بالعناصر المكّونة (

ليذا العالـ وىي إطار المشاركة واإلطار الزمكاني واليدؼ. ولكف ىناؾ عناصر أخرى قد تبدو لموىمة 
األولى أّنيا تنفمت مف سياؽ الخطاب لكّنيا تعتبر مف صميمو وىي الخمفيات التاريخّية 

 ).Context étenduواالجتماعّية... وتنتمي ىذه العناصر إلى ما يعرؼ بالسياؽ الممتد (
 

و لمخطاب، فإّف ىذه األىمّية تزداد مع         كما تكتسي دراسة السياؽ أىمّية مف حيث أّف موجِّ
فريؽ  الّطابع الّذي يمّيز سياؽ' ىذا التفاعؿ، فيو سياؽ عاـ واحد ولكف تـّ استغبللو مف قبؿ كؿّ 

 مشارؾ بحسب اإليديولوجّية الّتي يتبّناىا مّما يجعمو يخضع لنوع مف التضارب والجدلّية.
 

فقمنا فيو بدراسة بنية التفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر. والمقصود  الفصل الثالثأّما        
لمتراتبّية. غير أّف  بالبنية ىنا أّف ىذا التفاعؿ ىو نظاـ مف الوحدات المتكاممة، بحيث يخضع تكامميا

ىذه التراتبّية والتكامؿ ال يمنع كوف ىذه الوحدات مف طبيعة مختمفة، فيناؾ الوحدات الحوارّية الصادرة 
عف مشاركيف أو أكثر وىناؾ الوحدات المونولوجّية الّتي يساىـ بيا مشارؾ واحد في التفاعؿ. ويبقى 

) ىي رىينة خصوصّية المدّونة موضوع Roulet(أّف ىذه الوحدات المؤّسس ليا نظرّيا مف قبؿ رولي 
 الّدراسة.



 

 

 
البحث بالنتائج المتوّصؿ إلييا مف خبلؿ استثمار محور التفاعؿ الكبلمي بوصفو  ختمناو        

نتاج التوّجو التداولي لمفكر الغربي في دراسة أشعار ليا ممّيزاتيا وخصائصيا النابعة مف الثقافة 
إلجابة الصادرة عنيا ومف كونيا نقطة تغيير حاسمة في ىذه الثقافة العربّية القديمة. وتتضّمف بالّطبع ا

عف التساؤالت المطروحة في بداية البحث والّتي تـّ تحميميا ومناقشتيا في المتف لتصاغ كنتيجة في 
 الخاتمة.

 
ولـ يتأّت لنا صياغة البحث بيذه الطريقة دوف اعتمادنا عمى منيج محّدد في الّدراسة. فقد        

التداولي لمخطاب والّتي وجدناىا مبثوثة أو  أخذنا عمى عاتقنا االستناد إلى األدوات اإلجرائّية لمّتحميؿ
و  Goffmanمضبوطة في مصادر ومراجع ما زاؿ أغمبيا حبيس لغتو األصمّية مثؿ أعماؿ غوفماف 

. حيث أّف Orecchionniوأوركيوني  Searleوسيرؿ  Austinو أوستيف  Benvenisteبنفنست 
ف نظرة إلى الخطاب تتمّيز بالشمولّية والدّقة اعتمادنا عمى التداولّية فتح المجاؿ أمامنا لبلستفادة م

وذلؾ اّف التداولّية تيدؼ إلى اإللماـ بعالـ الخطاب دوف إغفاؿ جزئّيات قد تكوف ذات أىمّية قصوى. 
وىذا ما يجعؿ مجاؿ التداولّية غنّيا بالمصطمحات والمفاىيـ الكفيمة باإلجابة عف أّي سؤاؿ يتعّمؽ 

ىذا الغنى المصطمحي قد يخمؽ اضطرابا إذا تعّمؽ األمر بالّنقؿ إلى  بالخطاب. مع اإلشارة إلى أفّ 
 الّمفة العربّية.

 
ونذىب إلى أّف ىذا االزدواج الجامع بيف النظرّيات الحديثة والمدّونات القديمة وحده كفيؿ       

لى أّي حّد يمكف لنتاج العقؿ  بإثبات مدى حيوّية تراثنا العربي ومرونتو في تقّبؿ القراءات المتعّددة، وا 
لنا تكييؼ المنيج مع الحديث أف يحتـر خصوصّية األدب باختبلؼ عصره وعرقو. وليذا الّسبب حاو 

ما يتبلءـ وخصوصّية المنظومة الّتي تنتمي إلييا المدّونة، تكييفا ال يمّس بالمبادئ النظرّية لممنيج 
ّنما قولبتيا بطريقة تنـّ عف القدرة في مناقشة ما يردنا مف أفكار.ولعّؿ ىذه المحاولة في المزاوجة  وا 

باستثناء الدكتور طو عبد –لمنّظريف العرب واالعتماد عمى منيج غربي لـ يحض بعد باىتماـ ا
خمؽ صعوبة في الّتطبيؽ، إضافة إلى كوف مفيوـ التفاعؿ الكبلمي ييتـّ  -الّرحمف بنظرتو الفمسفّية

 بالخطاب الحي العادي بينما تنتمي المدّونة المختارة إلى األدب المكتوب.
 



 

 

ا الّشكؿ لوال جيود شخص لـ يتواف عف وخبلصة القوؿ أّف ىذا البحث لـ يكف لو أف يخرج بيذ       
تذليؿ الّصعوبات، فيو إذف أحّؽ الّناس بالّشكر واالمتناف أستاذي المشرؼ الدكتور بوعمي كّحاؿ 

 وكذلؾ األستاذ بوعبلـ العوفي.
 

 و الحمد.                                                                   
 .2009البويرة في ماي                                                             
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 في مفهوم التداولية׃المحور األول



 

 

 المفهوم والنشأة׃التداولية-0

﴾Pragmatique﴿يعود استعماؿ مصطمح التداولية            
 إلى الفيمسوؼ األمريكي شارؿ موريس ﴿ 

Charle Morris (يدرس عبلقة ﴿لمّداللة عمى مكّوف مف مكّونات الّمغة إلى جانب المكّوف التركيبي
ويعنى  ﴾يدرس عبلقة العبلمات بالواقع الّذي تحيؿ عميو﴿ والمكّوف الداللي ﴾ببعضيا البعض العبلمات

 1المكّوف التداولي بدراسة عبلقة العبلمات ومستعممييا مف خبلؿ استعماالتيا وتأثيراتيا.

، وعميو ﴾السميائية﴿وتأتي جيود موريس في إطار صياغة نظرية جديدة ىي عمـ العبلمات         
وتمميذه موريس  ﴾Pierce﴿تكوف التداولية فرع مف فروع السميائية ظيرت مف خبلؿ تبّني بيرس 

 لمفمسفة البراغماتية وذلؾ بالتركيز عمى الّمغة في حالة االستعماؿ.

فالتداولية إذف تختّص بدراسة الظواىر التي تنتمي إلى المكّوف التداولي وعميو يمكف تعريفيا         
فاىتماـ التداولية ينصّب عمى دراسة  2«.دراسة استعماؿ الّمغة في مقابؿ دراسة النظاـ الّمغوي »ابأّني

كيفية استعماؿ الّمغة مف طرؼ متكّمـ محّدد في سياؽ محّدد لمّتأثير عمى متمّؽ محّدد، فيي ال ُتعنى 
ستعمالو. والحقيقة أّف نظاـ بالّمغة كنظاـ مستقؿ و إّنما يعنييا تحّقؽ ىذا النظاـ في الواقع مف خبلؿ ا

المغة ال تظير خصائصيا إاّل مف خبلؿ المنجز »الّمغة ال يتحّقؽ إاّل مف خبلؿ التمّفظ نظرا إلى أّف 
  3«التمفظي في سياؽ معّيف.

المنيج ﴿ والتداولية كمنيج في تحميؿ الخطاب جاءت لترّد االعتبار لما أىممتو المناىج السياقية        
التي اىتّمت بالحيثيات الخارجية التي ساىمت في إنتاج النص دوف  ﴾ المنيج االجتماعي...النفسي، 

                                                           

التي تعني   pragmatikosالمنحدرة عف اليونانية  pragmaticaإلى الكممة البلتينية  ﴾بالفرنسية﴿pragmatiqueيعود مصطمح  

 في﴾ Pragmatique ﴿ ينظر مادةالفعؿ والعمؿ.

Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaire alphabétique et analogique de langue française,Paris -  1995.  

وقد ترجـ المصطمح إلى العربية عمى أّنيا البراغماتية و الذرائعية وكذلؾ التداولية، وىو المصطمح األكثر شيوعا ألف معناه يقترب مف 
ينظر مادة  ﴾ مشتؽ مف َدَوؿَ ﴿المعنى األصمي لممصطمح األجنبي حيث يعني التداوؿ عمى الشيء أي أخذه مرة ليذا ومرة ليذا 

 في﴾دول﴿

 .212،ص0991،دار صادر، بيروت 00ج، 10ر اإلفريقي، لساف العرب، طابف منظو - 
 .بمعنى أّف المتخاطبيف يتداولوف عمى الكبلـ لياتركز عمى الخاصية التفاعمية  في دراسة الّمغة ثـّ أّف التداولية كمنيج

1
 Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, Dictiobbaire d’analyse du discours, Editions du Seuil, Parisينظر: - 

2002.p454.                                                                                                                                                    
2
 -Ibid, p455. 

3
 .19ص .2112، دار الكتاب الجديد المتحدة، لبناف 0عبد اليادي بف ظافر الشيري،استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، ط - 



 

 

التي أغمقت الّنص عمى نفسو  ﴾الشكبلنّية، البنيوية﴿االىتماـ بالّنص كشكؿ لغوي والمناىج الشكمية 
اىج لموصوؿ باعتباره بناء لغويا محضا.فالتداولية حاولت استثمار العناصر األساسية في كّؿ ىذه المن

إلى مقاربة متكاممة بالّتركيز عمى الّمغة كنظاـ ال يمكف لو أف ينجز وظائفو إاّل مف خبلؿ التمّفظ بو 
 في سياؽ محّدد.

ال تشّكؿ نظرّية »ومف خبلؿ استثمارىا ألسس ومفاىيـ مف حقوؿ معرفية مختمفة فإّف التداولّية        
ف ذلؾ تعرؼ بقّمة البلتجانس في أصوليا وفي واحدة وال مجاؿ بحث موّحد، بؿ عمى العكس م

، حيث أّف التداولّية ليست نظرّية موّحدة بقدر ما ىي نقطة التقاء العديد مف العمـو 4«توّجياتيا
استقبمت ميراث »والمناىج كالمسانيات وعمـ الّنفس وعمـ االجتماع وفمسفة المغة العادية.فالتداولية إذف 

ءىا مجموع مكتسبات الحركة التحميمية في الفمسفة وبصورة أكبر تحميؿ لسانيات التمفظ، كما أّف ورا
 5«.المغة العادية

وعمى اختبلؼ أصوؿ التداولية نجد التنّوع في محاورىا وفي المفاىيـ الّتي تقـو عمييا. فكّؿ         
تستمد  مفيوـ مف مفاىيميا الكبرى انبثؽ مف حقؿ معرفي ما. فأفعاؿ الكبلـ واالفتراضات المسبقة

مفيـو المحادثة الّذي انبثؽ مف فمسفة بوؿ «تواجدىا مف أعماؿ الفمسفة التحميمية، وكذلؾ 
 6.»ونظرية المبلءمة الّتي ولدت مف رحـ عمـ الّنفس المعرفي...  (Grice)غرايس

قـو وما تجدر اإلشارة إليو أّنو عمى اختبلؼ أصوؿ المفاىيـ التداولّية إاّل أّف األساس الّذي ت       
أّي تحميؿ تداولي »عميو يبقى واحدا ويتمّثؿ في الّسياؽ الّذي يجري فيو الحدث الكبلمي، ذلؾ أّف 

 7«.يستمـز بالضرورة الّتحديد الضمني لمسياؽ الّذي تؤّوؿ فيو الجممة

دراكيا، مّما جعؿ الّنظرة إلى العناصر الّتي          ويختمؼ الباحثوف في تحديد عناصر السياؽ وا 
عؿ النظرية التداولية تضـّ تقـو عمييا التداولّية تختمؼ باختبلؼ وجية النظر إلى السياؽ. وىذا ما ج

ت ثبلثة إلى بشكؿ عاـ ثبلث درجات مختمفة لكّنيا متداخمة. ويعود تقسيـ التداولّية إلى درجا
                                                           

4
 -Georges-Elias Sarfati, Précis de pragmatique, Nathan, Paris 2002. p05. 

5
 .00ص .0991ترجمة سعيد عموش، مركز اإلنماء القومي، الرباط فرنسواز أرمينكو، المقاربة التداولية،  - 

6
 . 01ص.  2112 بيروتدار الطميعة لمطباعة والنشر، ، 10سعود صحراوي، التداولية عند العمماء العرب،طم - 

7
 -Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation de la subjectivité dans le langage, Armand Colin, Paris 
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كّؿ درجة تعتمد عمى اعتبار مظير مف مظاىر السياؽ »الّذي يرى أّف  (Hanson)اليوالندي ىانسوف
 وىذه الدرجات ىي: 8«.ويمكف القوؿ باغتناء السياؽ مف درجة إلى أخرى وتعقده كذلؾ

بارات وموضوع الدراسة في ىذا المستوى ىو الرموز اإلشارية والعمن الدرجة األولى: تداولية -أ
المبيمة الّتي ال يتحّدد معناىا إاّل في سياؽ الخطاب، وقد يتنّوع معناىا حسب تنّوع السياقات الّتي ترد 

 فييا. وىذه الّرموز تحيؿ إلى عنصر الذاتّية في الخطاب.

محّددات الموجودات، الموجودات أو » أّما عف عناصر السياؽ الّتي تستثمر في ىذه الدرجة ىي        
             9«.فالسياؽ الوجودي واإلحالي ىو:المخاطبوف، ومحّددات الفضاء والّزمف ومف ثـّ 

يختّص ىذا المستوى بدراسة كيفية ارتباط القوؿ بالقضّية المطروحة،  تداولية من الدرجة الثانية: -ب
عمى أف تكوف ىذه األخيرة مختمفة عف الداللة الحرفية لمقوؿ. أو بمعنى آخر دراسة كيفية انتقاؿ 

 المعنى مف المستوى الّصريح إلى المستوى الّتمميحي.

ات المتقاسمة، ال السياؽ الذىني، بؿ سياؽ اإلخبار واالعتقاد»أّما سياؽ ىذه الدرجة فيو       
بمعنى أّف السياؽ يضـّ المعمومات والمعتقدات 10«.السياؽ المترجـ إلى تحديدات العوالـ الممكنة

المشتركة بيف المتخاطبيف والّتي تمّكف مف استمرارية الّتواصؿ بينيـ مف خبلؿ فيـ الكبلـ الّضمني 
 الّذي قد تحممو الّرسالة.

 ﴾ Austinوىي المعروفة بتداولية أفعاؿ الكبلـ الّتي أّسس ليا أوستيف ( ة الثالثة:تداولية الدرج -ج
ّنما تسعى إلى تغييره، فيي إذف ليست  وتنطمؽ مف فكرة أساسيا أّف األقواؿ الصادرة ال تصؼ الواقع وا 

 مجّرد أقواؿ بؿ أفعاؿ ذات أبعاد اجتماعّية.

وتعقيدا مف سياقات الدرجتيف السابقتيف ولكّنو ليس والّسياؽ في ىذه الّدرجة ىو أكثر غنى        
معزوال عنيا، ذلؾ أّنو إضافة إلى دور العناصر المشّكمة لمسياقات السابقة في تحديد بعض أفعاؿ 
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الكبلـ المتضّمنة في القوؿ والمبيمة، ىناؾ عناصر أخرى تمعب الّدور نفسو وتتعّمؽ بالعوامؿ 
 11ّممة.االجتماعية والفردية لمفواعؿ المتك

 أهم المفاهيم التداولية: -9

تقوـ التداولية عمى مجموعة مف المفاىيـ الّتي تشّكؿ ركيزة أساسّية لممقاربة التداولية وال تّتضح        
 إاّل مف خبلليا وتتمّثؿ في:

  Théorie de l’énonciationنظرية التمّفظ:-أ

.  ﴾ (Benvenisteالّتي أرسى دعائميا بنفست ترتبط التداولية ارتباطا وثيقا بنظرية التمّفظ        
ـّ بالكبلـ الّذي يعتبر تجسيدا لمّنظاـ المغوي، وال يتـّ  ّنما تيت ـّ بالّمغة كنظاـ وا  حيث أّف التداولية ال تيت

توظيؼ الّمغة في الواقع مف خبلؿ االستعماؿ »ىذا التجسيد إاّل مف خبلؿ عممّية التمّفظ. فالتمّفظ ىو
نشاط لغوي يمارسو المتكّمـ »التمّفظ ىو استعماؿ األفراد لّمغة في الواقع، وىو أيضا ، ف12«الفردي ليا
 13«.لحظة تكّممو

ولكف يجب أف نفّرؽ بيف التمّفظ كممارسة فردية لنظاـ الّمغة وبيف الممفوظ الّذي ىو نتيجة ىذه        
.لّذات الّتي أنجزتوالموضوع المغوي المنجز والمنغمؽ والمستقؿ عف ا»الممارسة.فالممفوظ ىو »14 

فالممفوظ مف ىذه الناحية قد يكوف بنية مساوية لمّنص، أّما التمّفظ فيو عممّية إنتاج ىذا 
الّنص(الممفوظ) مف طرؼ شخص معّيف (متكّمـ) .وعميو فنظرية التمّفظ تقـو عمى محوريف أساسييف 

 ىما التمّفظ والممفوظ.

ذا كاف التمّفظ ىو عممّية استعماؿ فردّية لّمغة، فيذا ال يعني أّف ىذا الفرد يمتمؾ ىذا الّنظاـ،         وا 
ّنما استعمالو ليذا الّنظاـ يخضع لقيود مختمفة حّددىا مانغونو في:  وا 

 ال يرقى الفرد لمتمّفظ إاّل مف خبلؿ القيود المختمفة ألنواع الخطابات. -1»
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 - Emile Benveniste, Problèmes de linguistique générale, T2, Editions Tel-Gallimard,    Paris 1974. 
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ّنما التفاعؿ ىو الّذي يأتي في المقاـ األّوؿال يقـو التمفّ  -2  15«.ظ عمى المتمّفظ وحده وا 

وعميو ال يمكننا دراسة التمّفظ إاّل مف خبلؿ األخذ بعيف االعتبار نوع الخطاب الّذي يندرج        
ف ضمنو، كما أّف التمّفظ يرتبط ارتباطا وثيقا بعناصر التفاعؿ الكبلمي ليس فقط المتكّمـ بؿ المشاركو 

(المتمّقوف)فيو ككؿ. وكوف التفاعؿ الكبلمي عنصرا أساسيا في التمّفظ يصدر مف اعتبار بنفنست أّف 
المناجاة (المونولوج) رغـ مظيرىا يجب أف تأخذ عمى أّنيا »الكبلـ ذو طابع تفاعمي، حيث يرى أّف 

مف الحوار ألّنو  فالمونولوج الّذي يعطي االنطباع بأّنو خاؿ 16«.نوع مف الحوار، فيي حوار داخمي
حديث الّشخص مع نفسو،      ال يخمو مف عنصر التفاعؿ وذلؾ ألّف وجود(أنا) المتكّمـ ال ينفي 

ف تطابقتا وعميو يصبح ىذا الحوار الداخمي يحتكـ إلى نوع مف التفاعؿ.  وجود (أنا) المستمع وا 

) عند Polyphonieكما يمكننا أف نربط مفيوـ التمّفظ بمفيوـ تعّدد األصوات(       
)، حيث ذىب إلى وجوب تعريؼ التمّفظ بمعزؿ عف المتكّمـ،ذلؾ أّنو بإمكاف المتكّمـ Ducrotديكرو(

ّنما تبّناىا واستعمميا لغاية ما  أف يدرج في خطابو ممفوظات ليس ىو المسؤوؿ عف عممّية التمّفظ بيا وا 
 17«.الممفوظالحدث الّذي ينتج عنو ظيور »وعميو فالتمّفظ عنده يعّرؼ بأّنو 

ف كاف ديكرو قد تجاوز بعممّية التمّفظ حدود المتمّفظ، وربطيا مباشرة بنتيجتيا التي ىي         وا 
الحالة النفسية والنبرة والمحيط »الممفوظ، إاّل أّف التمّفظ يبقى مرتبطا ارتباطا وثيقا بعوامؿ أخرى مثؿ 

وال يمكف أف . 18«في عممّية التمّفظ المادي واالجتماعي وىي عوامؿ يجب أف تؤخذ بعيف االعتبار
نتاج الممفوظ فيي األساس الّذي تقـو عميو.  نعزؿ ىذه العوامؿ عف عممّية التمّفظ وا 

ـّ أّف الممفوظ يحمؿ عادة بصمات تدّؿ عمى الّذات المتمّفظة بو وعمى ىذا ترتبط نظرّية التمّفظ         ث
 بمفيـو الذاتّية.

  La subjéctivitéالذاتّية: -ب
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تختمؼ الذاتية في الحقؿ التداولي عف المفيوـ الكبلسيكي الّذي يعني أّف الحكـ عمى فكرة ما        
قدرة » ىو نتاج وجية نظر شخصّية وىي نقيض الموضوعّية. فالذاتية في التحميؿ التداولي يقصد بيا

ؿ استعماؿ وتظير ىذه القدرة مف خبل 19«.المتكّمـ عمى تقديـ نفسو عمى أّنو الفاعؿ في خطابو
 20«.الّشخص ال يمكف لو أف يكوف فاعبل إاّل مف خبلؿ الّمغة وفييا»المتكّمـ لّمغة ذلؾ أّف 

وعميو فالذاتية ىي تمؾ اآلثار المسانية المادّية الّتي يتركيا المتكّمـ في خطابو والّتي تشير إلى        
ار الّدالة عمى الذاتية ألّف شخصيتو كصاحب ذلؾ الخطاب. وال نكاد نجد نّصا يخمو مف ىذه األث

الذات الناطقة بالّنص تسّجؿ دائما حضورىا في ممفوظيا، بيد أّف ىذا الحضور قد يكوف مرئيا إف »
 21«.قميبل أو كثيرا

وعف ىذه اآلثار المسانية الّتي تشير إلى الذاتية في الخطاب، رّكز بنفنست عمى مؤّشر واحد        
وىو الّضمائر حيث يرى أّنو ال يمكف لّمغة أف تكوف مفيومة دوف ىذه الّضمائر ويوّضح ذلؾ 

ف كانت »بقولو: ىناؾ أّف الّمغة الّتي ال تمتمؾ عبارات تحيؿ عمى شخص ىي لغة غير مفيومة، وا 
بعض الّمغات الّتي تستغني عف الّضمائر الّتي تحيؿ إلى أشخاص(في بعض األحياف) كمغات الشرؽ 
األقصى حيث تستعيض عف تمؾ الضمائر باستعماؿ عبارات وكنايات تحيؿ في حّد ذاتيا إلى وجود 

ى وجود وىكذا يؤّكد بنفنست عمى أىمّية الضمائر في الّمغة ألّنيا مؤّشر عم  22«.ضمني لمّضمائر
المتكّمـ وحضوره في خطابو، وأّف غياب ىذه الضمائر يجعؿ الّمغة غير مفيومة مّما يصّعب 
الّتواصؿ.أّما استغناء بعض الّمغات اآلسيوّية عف الّضمائر في سياقات وطقوس معّينة واستبداليا 

فييا تماما ألّف بصياغات لغوّية اصطبلحّية فذلؾ قد يمارس بعض الّتعتيـ عمى الذاتّية لكّنيا ال تخ
مثؿ ىذه الصياغات تشير بشكؿ أو بآخر إلى مستعمميا وحضوره في ممفوظو ألّنيا تعّد طريقة 

 لمّتعبير عف الّذات. وعمى ىذا البّد مف دراسة الذاتّية والعناصر المشيرة إلييا ضمف مؤّسسة الّمغة.

الّضمائر تشّكؿ »مائر وذلؾ ألّف وعميو يرى بنفنست أّف الذاتية إّنما تتمحور حوؿ قضّية الضّ        
المرتكز في خمؽ الذاتّية في الّمغة.وتشترؾ ىذه الّضمائر مع أنواع أخرى مف الّضمائر واإلشاريات في 
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نفس الوضع. إّنيا أسماء اإلشارة أو الحاؿ أو الّنعت الّتي تنّظـ العبلقات المكانية والزمانية حوؿ 
وات تقاربيا في المعنى مثؿ:األمس، العاـ الماضي، غدا...وال الفاعؿ.ومثاؿ ذلؾ:ىذا، ىنا، اآلف، وأد

 23«يمكف فيـ مدلوؿ ىذه األدوات إاّل مف خبلؿ معرفة سياؽ الكبلـ الّذي استعممت فيو.

الّدليؿ الوحيد لوجود الذاتّية في الخطاب  )jeوال يقتصر بنفنست عمى اعتبار ضمير المتكّمـ(       
)ىو أيضا مؤّشر عمى الذاتّية، حيث أّنو ال وجود ؿ(أنت) بدوف (أنا) tuبؿ يرى أيضا أّف الّضمير(

وضع الّذات ال يتحّدد إاّل مف خبلؿ وضعيا في مقابؿ اآلخر. فأنا ال أستعمؿ الّضمير(أنا) »ذلؾ أفّ 
إاّل عندما أتوّجو بالحديث إلى شخص آخر يكوف ىو(أنت).فشرط الحوار ىذا ىو الّذي يؤّسس لمفيوـ 

 24«ّنو يستدعي أف أصبح (أنت) في كبلـ اآلخر الّذي يتحّوؿ بدوره إلى(أنا).(الّضمير) أل

خطى بنفنست في البحث عف الذاتّية في  )Kerbrat-Orecchioniلقد اقتفت كربرات أوركيوني (        
الّمغة، وذلؾ مف خبلؿ محاولتيا إحصاء ووصؼ مواطف الذاتّية المغوّية وكاف ذلؾ بتوسيع قائمة 

). وىذه الوحدات تتمحور حوؿ محوريف أساسييف ىما susjectivèmesالذاتّية(الوحدات 
 les expressions porteurs) والعبارات ذات القيـ النعتية والّتقييمّية(déictiquesاإلشاريات(

d’évaluation.(              

المسانية الّذي  تمؾ الوحدات) »Shiftersويقصد باإلشاريات أو ما أطمؽ عمييا ياكبسوف (       
يتعّمؽ انشغاليا في اإلطار الداللي المرجعي باألخذ بعيف االعتبار بعض عناصر وضعّية 

وعمى ىذا األساس يمكف اعتبار اإلشاريات جزءا ميّما مف الّمغة نظرا لوظيفتيا الميّمة   25«التخاطب.
نأخذ بعيف االعتبار سياؽ في تحقيؽ التواصؿ، ولكف تبقى ىذه العناصر الّمغوّية غير مفيومة ما لـ 

الكبلـ الّذي وردت فيو. وال نقصد بذلؾ أّف الّداللة المعجمّية ليذه اإلشاريات تتغّير بتغّير السياؽ ولكف 
الّضمائر مثؿ أنا، »ما يتغّير ىو المرجع الّذي تحيؿ عميو. وقد حصرت أوركيوني اإلشاريات في:
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 - Catherine Kerbrat-Orecchioni, L’énonciation de la subjectivité dans le langage,p36. 



 

 

الزماني والمكاني مثؿ اآلف، األمس،بعد أّياـ،ىنا،  أنت...،أسماء اإلشارة مثؿ ىذا وذلؾ...،التحديد
...  26«.أماـ...،وألفاظ القرابة مثؿ أخ وعـّ

أّما فيما يخص المفردات الداّلة عمى القيمة فقد أوردتيا أوركيوني مصّنفة إلى        
اصّية بالّتعبير عف خ»حيث يتعّمؽ الّصنؼ األّوؿ  évaluatifs».(27) وتقييمّية(affectifsتأثرّية(»

أّما التقييمّية فيي تقييـ المتحّدث عنو وتكوف إّما  28«الّشيء ورّدة فعؿ تأثيرية مف لدف المتمّفظ.
وىي الّتي تضيؼ لتقييـ المعيار حكـ قيمة إيجابي     أو سمبي، أّما غير  )axiologiquesقيمّية(»

ولتوضيح ذلؾ ساقت  29«القيمّية فيي ال تحوي أحكاـ قيمة غير أّنيا تفترض تقييـ معيار ما.
يحمؿ درس في الجغرافيا عنواف (فرنسا بمدنا الجميؿ)، فالذاتّية ىنا واضحة » أوركيوني المثاؿ التالي 

 مف خبلؿ استعماؿ مؤشريف اثنيف ىما:

 )الّضمير "نوف الجمع" في "بمدنا" والّداؿ عمى الجماعة المتكّممة(الفرنسّيوف).1

ميؿ" وىي كذلؾ حكما تقييمّيا أطمقو المتكّمـ عف الموضوع )استعماؿ صفة ذات قيمة وجدانّية "ج2
 30«المذكور.

وتبقى الذاتّية تدّؿ عمى ىوّية المتكّمـ، ألّف مضموف خطابو ال يدّؿ سوى عمى وجية نظره        
 الخاّصة الّتي تترجـ مف خبلؿ استعماؿ أدوات لسانّية داّلة عمى مستعمميا.

  Les actes de langageأفعال الكالم:-ج

تعتبر نظرية أفعاؿ الكبلـ مف المفاىيـ األساسّية الّتي يقـو عمييا الّتحميؿ الّتداولي        
الّذي   )Searleلمخطاب،ويعود الفضؿ في تنظيرىا إلى الفيمسوؼ اإلنجميزي أوستيف وتمميذه سورؿ(

 عّمؽ ىذا المفيوـ.
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وقد انبثؽ ىذا المفيـو مف فمسفة الّمغة العادية حيف رأى أصحابيا أّف وظيفة الّمغة ال تقتصر        
ّنما تغييرىا، حيث أّنؾ عندما تنطؽ بعبارة ما فإّنؾ ال تنشئ قوال بؿ  عمى تقرير الوقائع أو وصفيا وا 

فعؿ لغوي، فيناؾ أعماؿ ال فالّتمفظ بالخطاب ليس فعبل تصويتّيا فحسب، بؿ ىو  »تؤّدي فعبل وعميو 
 31«.يمكف إنجازىا إاّل مف خبلؿ الّمغة، وىذا ما يجعؿ الخطاب فعبل بمجّرد التمّفظ بو

الوحدة الصغرى الّتي بفضميا تحّقؽ الّمغة فعبل بعينو(أمر، طمب، »ويعّرؼ فعؿ الكبلـ بأّنو         
ال يمكنو  )coénonciateurلمشارؾ(تصريح، وعد...) غايتو تغيير حاؿ المتخاطبيف، إّف المتمّفظ ا

، أي أّف األقواؿ المتمّفظ بيا في 32«لفعؿ المتمّفظ. تأويؿ ىذا الفعؿ إاّل إذا اعترؼ بالّطابع القصدي
ظروؼ سياقّية معّينة تتحّوؿ إلى أفعاؿ ذات صبغة اجتماعّية، فقوؿ الّرجؿ لزوجتو (أنت طالؽ) ليس 

ّنما ىو فّؾ لمربا  ط الّزوجي الّذي كاف يجمعيما وبالّتالي ىو فعؿ منجز ومحّقؽ.مجّرد تمّفظ بأصوات وا 

 وقد مّيز أوستيف بيف نوعيف مف األقواؿ:       

الّتي تصؼ الكوف ويمكف الحكـ عمييا بالّصدؽ أو »األقواؿ التقريرية أو الجمؿ الوصفّية وىي -1
 33«.الكذب

صدؽ والكذب بؿ تخضع لقانوف ال تصؼ الكوف وال تخضع لقانوف ال»األقواؿ اإلنشائّية وىي-2
وىذه الجمؿ ىي أفعاؿ إنشائّية ويقصد بيا كّؿ جممة تاّمة تقابؿ إنجاز عمؿ  34«.التوفيؽ واإلخفاؽ

 لغوي.

 ويصّنؼ أوستيف أفعاؿ الكبلـ وفؽ معياريف ىما:       

 ) وينتج عف ذلؾ:le mode: حسب الّصيغة(المعيار األّول
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إطبلؽ األلفاظ في جمؿ مفيدة ذات بناء »ويراد بو  )Acte locutoire أ) فعؿ الكبلـ (فعؿ القوؿ/
فالمقصود بو ىو فعؿ التمّفظ بالكبلـ وفؽ المستويات الصوتّية والتركيبّية  35«.نحوي سميـ وذات داللة

 والداللّية.

ىذا الّنوع ىو مرتكز نظرّية  )Acte illocutoireب) الفعؿ المتضّمف في القوؿ(الفعؿ اإلنشائي/ 
 الكبلـ والمقصود بو ىو الفعؿ المنجز مف خبلؿ قوؿ ما. أفعاؿ

وىو اآلثار الّتي يتركيا القياـ  )Acte perlocutoireج) الفعؿ الناتج عف القوؿ(الفعؿ الّتأثيري/
التسّبب في نشوء آثار في المشاعر والفكر، ومف أمثمة تمؾ »بالفعؿ الكبلمي والفعؿ اإلنشائي، أو ىو 

   36«.ميؿ،...اآلثار:اإلقناع، التض

:حسب المعنى أو المضموف، وىنا يرى أوستيف أّف األفعاؿ اإلنشائّية يمكف أف تصّنؼ المعيار الثاني
 إلى خمسة أصناؼ ىي:

تقـو باإلبانة عّما قيؿ(عف الطريؽ الّرسمي ») وىي أفعاؿ verdictifs) األفعاؿ الداّلة عمى األحكاـ(1
، قّيـ classerومف أمثمتيا صّنؼ 37«.يمة أو حدثأّوال) انطبلقا مف شيادات أو دواع حوؿ ق

évaluer وصؼ ،décrire... 

بصياغة حكـ(إيجابيا       أو سمبيا) ») وىي تتعّمؽ exercitifs) األفعاؿ الداّلة عمى الممارسات(2
ومف 38«.حوؿ سموؾ أو حوؿ تبرير.يتعّمؽ األمر بحكـ حوؿ ما يجب أف يكوف ال عمى ما ىو موجود

 ...choisir، اختارordonner، أمر déclarer ouvertالكثيرة نجد:أعمف افتتاحبيف أمثمتيا 

ال تنشد سوى شيء واحد، إلزاـ المتكّمـ ») وىي أفعاؿpromissifs) األفعاؿ الداّلة عمى الوعود(3
 ،...jurer de، أقسـ بػ décider، قّرر promettreومف ىذه األفعاؿ وعد  39«.بتبّني سموؾ معّيف
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وجود رّدة فعؿ إزاء ») تعّبر ىذه األفعاؿ عف فكرة comportatifsالداّلة عمى السموكات ()األفعاؿ 4
 blamer، وّبخremercier ، شكرs’éxcuserومف ىذه األفعاؿ نجد اعتذر  40«.سموؾ ومآؿ الغير

... 

 تفسير وجية نظر،تقديـ حّجة،») تيدؼ ىذه األفعاؿ إلى éxpositifs)األفعاؿ الداّلة عمى العرض(5
، remarquer، الحظ affirmerومف ىذه األفعاؿ نذكر أّكد  41«.توضيح استعماؿ ومرجع الكممات

 ...interposer، تدّخؿ argumenter، حاجج informerأخبر 

لـ »أّما بالنسبة لسيرؿ الّذي عّمؽ نظرّية أفعاؿ الكبلـ فإّنو انتقد تصنيؼ أوستيف خاّصة وأّنو        
وبيف الفعؿ اإلنشائي الّذي ىو  verbe illocutoireيفّرؽ بيف الفعؿ اإلنشائي كصيغة صرفّية 

ف إنشائييف مختمفيف، ، وىذا يعني أّف فعميف إنشائييف يؤّدياف بالضرورة عمميacte illocutoireإنجاز
ومف مجيودات سيرؿ أيضا أّنو صّنؼ األفعاؿ اإلنشائّية وفقا لميدؼ ذلؾ أّف  42«.وىذا غير صحيح

ّنما قد يتحّدد مف خبلؿ ىدؼ المتكّمـ أو  مضمونيا ال يتحّدد مف خبلؿ تحديد المعنى المقصود فقط وا 
ـّ أّف ىذه األفعاؿ تحمؿ ىدفا يّتض 43طريقتو في الّتعبير... ح مف خبلؿ دراسة نظاـ العبلقات القائمة ث
 بيف الكممات والعالـ.

 

ويذىب سيرؿ إلى اعتبار الفعؿ الكبلمي مكّوف مف عنصريف اثنيف ىما المحتوى الّمغوي والقّوة        
ويمكف إيضاح ذلؾ مف خبلؿ المثاؿ  force illocutoire(44اإلنشائّية(القّوة المتضّمنة في القوؿ،

فالجممتيف(ىؿ جاء بوؿ؟)و (جاء بوؿ) ليما نفس المحتوى الّمغوي، ولكف »رده مانغونو التالي الّذي أو 
ليس ليما نفس القّوة اإلنشائية، فاألولى عبارة عف سؤاؿ في حيف أّف الثانية عبارة عف تصريح/إثبات. 
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ولكف  modalitéأو بواسطة الصيغة الجممّية  verbeإّف القّوة اإلنشائية يمكف وسميا صراحة بفعؿ 
 45«.غالبا ما يتعّرؼ عمييا بواسطة السياؽ...

كما  اىتـّ سيرؿ بتقسيـ أفعاؿ الكبلـ إلى أفعاؿ مباشرة وأفعاؿ غير مباشرة. فاألولى ىي الّتي        
)، وىي تمؾ actes de langage indirectesتدّؿ صيغتيا عمى محتواىا ومعناىا، أّما الثانية(

ّنما عمى معنى خفي وراء الصيغة الحرفّية األقواؿ الّتي ال تدّؿ صيغتيا  عمى المعنى الحرفي ليا وا 
ومثاؿ ذلؾ قولنا: "ىؿ يمكنؾ أف تناولني الممح؟" وىي ال تدّؿ عمى استفياـ رغـ مظيرىا االستفيامي، 

 46بؿ ىي طمب لتقديـ الممح.

  L’impliciteالضمنيات:-د

تعتبر الضمنيات مف المفاىيـ اإلجرائّية التداولّية، وىي مف األشكاؿ المختمفة الّتي يعّبر بيا        
محتويات يمكف أف تستنبط مف الممفوظ، ال تشّكؿ مبدئيا »عف المعنى. ويعّرؼ الكبلـ الّضمني بأّنو 

مف خبلؿ المعنى ف 47«الموضوع الحقيقي لمتمّفظ، ولكّنيا تظير مف خبلؿ المحتويات الصريحة.
المباشر لمممفوظ يمكف أف نستنبط معنى غير مباشر ولكّنو ىو المقصود مف التمّفظ وعميو تكوف 

 الضمنيات ىي الكبلـ غير المباشر.

 

فاألولى ليا » وتكوف الضمنيات في الخطاب إّما ذات طبيعة داللّية أو مف طبيعة تداولّية،       
يس إاّل،والستخراج الثانية (الضمنيات التداولّية) يعمد المتمّفظ المشارؾ ارتباط بالمادة المغوية لمممفوظ ل

إلى ربط الممفوظ بسياقو باستدعاء قوانيف الخطاب أساسا.فمف الممفوظ التالي (لـ يعد بوؿ يعيش في 
لندف بؿ في باريس) يمكننا أف نستنبط مثبل ىذيف الضمنييف الداللييف:(يعيش بوؿ حاليا في فرنسا) 
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ذلؾ كاف يعيش في لندف), وفي سياؽ معّيف، يمكف لممتمّفظ المشارؾ كذلؾ استنباط ضمنيات  و(قبؿ
 48«.تداولّية، مف ذلؾ مثبل (ال يمكف لبوؿ أف يمبي دعوتنا) أو(لـ يستطع بوؿ استبلـ دعوتؾ)

 وقد صّنفت أوركيوني المحتويات الضمنّية إلى أنواع ىي:       

كّؿ جممة ضمنّية يمكف أف نفصميا عف الممفوظ       أو أف » ): وىوinférence)االستدالؿ (1
نستنتجيا مف معناه الحرفي، وذلؾ باالعتماد عمى معمومات مف أوضاع متغّيرة(داخمّية وخارجّية) 

فيذا الّنوع مف الضمنيات يحمؿ داللة واسعة بحيث يشمؿ الضمنيات الداللية والضمنيات  49«.
 التداولية.

): ىو نوع مف الضمنيات الداللية يتعّمؽ بالبنية المغوية présupposé)االفتراض المسبؽ (2
فأّوؿ معيار يسمح لنا » لمخطاب، ويمكف أف يحّدد بواسطة اختبار النفي أو االستفياـ، وعميو 

بالّتصنيؼ ىو تصّرؼ المفترضات المسبقة الفريد عندما يخضع الممفوظ الّذي يحمميا لبعض 
في واالستفياـ، حيث تتأّكد أكثر ىذه المفترضات المسبقة عند تحويؿ الممفوظ الّتغييرات التركيبّية كالنّ 

ومعنى ىذا أّف االفتراضات المسبقة لممفوظ ما يمكف استنباطيا مف  50«.إلى استفياـ أو عند نفيو
خبلؿ تحويؿ ىذا الممفوظ إلى نفي أو استفياـ ويبقى المعنى الّضمني نفسو. ومثاؿ ذلؾ الممفوظ 

افذة" حيث تكوف الجممة "النافذة مفتوحة" مفترضة مسبقة لمممفوظ بما أّنو يمكننا استنباطيا "إغمؽ الن
مف "ال تغمؽ النافذة" و"ىؿ أغمقت النافذة؟".وال يمكف ألّي ممفوظ أف يستغني عف االفتراض المسبؽ 

 ألّنو يعتبر القاعدة األساس لتحقيؽ مبدأ االنسجاـ في الخطاب.

):يرتبط ىذا النمط مف المحتويات الضمنّية بوضعّية sous-entendu)القوؿ المضمر(3
كّؿ المعمومات الّتي يمكف لمكبلـ أف يحتوييا ولكف تحقيقيا في الواقع »الخطاب.وتعّرفو أوركيوني بأّنو 

فيذا الّنوع مف الضمنيات يتـّ استنباطو بواسطة عممّيات  51«.يبقى رىف خصوصّية سياؽ الحديث
 ىؿ ستأتي عند بوؿ؟ -أ»انيف الخطاب ومثاؿ ذلؾ:ذىنّية تعتمد عمى قو 
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 أختي مريضة. -ب      

يظير مف المعنى المصّرح بو في(ب) أّف المتمّقي خرؽ بشكؿ صريح قانونا مف قوانيف الخطاب، ألّنو 
ّنما حمؿ(أ) عمى إجراء استنباط لمجواب، أي أّف (ب) أجاب بطريقة ضمنّية  لـ يجب عمى السؤاؿ وا 

ـّ بأختووذلؾ أّنو أرا  52«.د القوؿ "ب لف يذىب عند بوؿ ألّنو يجب عميو أف ييت

وتجدر اإلشارة إلى أّف الضمنّيات ترتبط بنظرية أفعاؿ الكبلـ، حيث أّف أفعاؿ الكبلـ غير        
أّنو ال يمكف لمقّوة اإلنشائّية »المباشرة الّتي تحّدث عنيا سيرؿ ىي نوع مف الكبلـ الّضمني وذلؾ 

تبّمغ بشكؿ غير مباشر بفضؿ ضمني مف الضمنيات، وىذا األخير يمكف أف يشّفر في  لممفوظ ما أف
الّمغة. وىكذا فإّف ممفوظات مثؿ (ىؿ تفضمت بإعطائي الكتاب؟)...تفضي بشكؿ شبو آلي إلى تأويؿ 

 53«.السؤاؿ بوصفو طمبا

الضمنّيات الداللّية وىكذا فإّف الكبلـ الضمني يأتي في الخطاب بأشكاؿ متنّوعة تتراوح بيف        
كاالفتراض المسبؽ والضمنّيات التداولّية كالقوؿ المضمر وأفعاؿ الكبلـ غير المباشرة، ومنيا ضمنيات 

 داللية وتداولية في الوقت ذاتو كاالستدالؿ.

  L’argumentationالحجاج: -ه

يعّد الحجاج مف المواضيع الّتي أخذت حيزا واسعا مف الّدراسات عمى اختبلفيا، ويمكف أف         
المقاربة المعيارّية لمحجاج في مقابؿ »نصّنؼ ىذه الّدراسات وفؽ اّتجاىيف أساسّييف يتمّثبلف في 

الكبلسيكّية كما وتبقى الدراسات المعيارية متعّمقة بالببلغة   54«.الدراسة الوصفّية لآلليات الحجاجّية
نجدىا عند أرسطو، أّما الدراسات الوصفّية فيي الّتي طبعت أعماؿ الببلغّييف الجدد أمثاؿ برلماف 

دراسة التقنيات الخطابّية الّتي تسمح بإحداث أو »وتيتيكاه. ويعّرؼ ىذاف العالماف الحجاج بأّنو 
فالحجاج ىو دراسة الطرائؽ   55.«بتوسيع انخراط األذىاف في األطروحات الّتي تقّدـ الستمالتيـ
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المستعممة في الخطاب والتي غايتيا جعؿ المتمّقي يسّمـ بما طرح عميو مف أفكار. وىنا تتجّمى فكرة 
الّربط بيف الحجاج والخطاب، وىي فكرة توّسع في دراستيا طو عبد الّرحمف حيث رأى أّف الخطاب 

المنطوؽ بو الّذي يستحّؽ أف يكوف خطابا ىو »ىو وسيمة الحجاج وغايتو ويوّضح ىذه العبلقة بقولو:
الّذي يقـو بتماـ المقتضيات التعاممية الواجبة في حّؽ ما يسّمى بالحجاج، إذ أّف حّد الحجاج أّنو كّؿ 

فالحجاج ال  56«.منطوؽ بو موّجو إلى الغير إلفيامو دعوى مخصوصة يحّؽ لو االعتراض عمييا
كرة ويكوف موّجيا إلى متمّؽ يحّؽ لو قبوؿ الفكرة أو رفضيا، يتحّقؽ إاّل في خطاب يحمؿ قضّية أو ف

كما أّف الخطاب يجب أف يكوف مبنيا عمى الحجاج. فالعبلقة بيف الحجاج والخطاب تكاممّية وغير 
 قابمة لمفصؿ.

 57«.طريقة في بناء الخطاب تجعمو أكثر مقاومة لمّدحض»كما يمكف اعتبار الحجاج        

 ميؿ التداولي لمخطاب فإّف الحجاج يندرج ضمف اإلطار العاـ لمتداولّية المدمجة (أّما في التح       

pragmatique intégrée) الّتي أّسس ليا كؿ مف ديكرو وأنسكومبر (Anscombre ويعّرفاف ،(
(أو مجموعة مف الممفوظات) موّجو إلى جعؿ المخاطب  1أف يقّدـ المتكّمـ ممفوظ ـ»الحجاج بأّنو 
 58«.(مجموعة مف الممفوظات). ويحكـ ىذه العممّية شروطا نجدىا في الّمغة 2آخر  ـ يقبؿ ممفوظا

 وتعتبر الّمغة نقطة حاسمة ىنا ويمكف توضيح ذلؾ مف خبلؿ المثاؿ التالي:

 

 ) لـ يشاىد بوؿ كّؿ أفبلـ كوروزاوا.1ـ» 

 ) شاىد جوف بعض أفبلـ كوروزاوا.2ـ  

إذا تحّدثنا مف مقاـ إخباري محض سيكوف مف الممكف اعتبار بوؿ أكثر معرفة بإنتاج كوروزاوا      
مف جوف، لكف إذا أدرجنا ىذه الممفوظات في الحجاج فإّننا سنجد اختبلفا غير متوّقع إذ سيكوف 

ىذا يتأّسس ، و 1وال يمكف فعؿ ذلؾ مع الممفوظ 2باإلمكاف إضافة عبارة(يمكنو إفادتؾ) إلى الممفوظ
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ّنما ىي جزء مف بنيتو  59«.بعيدا عف محتوى الممفوظيف فالحجاج ليس مجّرد حجج تقّدـ في ممفوظ وا 
ّنما ببنيتو المغوّية في حّد ذاتيا. وعميو  المغوّية، فالحجاج ال يتعّمؽ بالمحتوى اإلخباري لمممفوظ وا 

 فالحجاج ىو جزء مف الّمغة وليس عنصرا خارجيا عنيا.

أشار ديكرو وأنسكومبر إلى ظاىرة لغوّية تضبط التسمسؿ الحجاجي وتسمح لممتكّمـ بتوجيو وقد        
 خطابو وجية معّينة، ىذه العناصر المغوّية عمى نوعيف ىما:

تستخدـ في ممفوظ واحد وتعمؿ عمى  :)opérateurs argumentatifsالعوامؿ الحجاجّية( -أ
 60إكسابو حجاجا خاّصا.

: تضطمع ىذه العناصر بربط ممفوظيف  )connecteurs argumentatifs(الروابط الحجاجّية -ب
  61أو أكثر عمى أف تنسب لكّؿ ممفوظ دورا معّينا في االستراتيجّية الحجاجّية.

 les كما صاغ ديكرو في إطار دراستو لمحجاج في الّمغة نظرّية تسّمى "السبللـ الحجاجّية"(       

échelles argumentatives(.القيمة الحجاجّية لمممفوظ »ذه النظرّية عمى فكرة مفادىا أّف تقـو ى
غير ناتجة عف المعمومات الّتي يحتوييا فقط، بؿ قد تحتوي الجممة عمى مورفيمات وصيغ،إضافة إلى 
محتواىا اإلخباري، تفيد في إعطاء توّجو حجاجي معّيف لمممفوظ وحمؿ المتمّقي إلى وجية أو 

معنى ذلؾ أّف الممفوظ يكتسب قّوتو الحجاجّية مف اقتراف الحّجة                          62«.أخرى
بالّنتيجة، مع إمكانّية صياغة عّدة حجج لنتيجة واحدة، وتختمؼ ىذه الحجج فيما بينيا مف حيث 

 قّوتيا. ومف أمثمة ذلؾ

 63«.ىذا الماء....                                                 ىذا الفعؿ... 

 متجّمد                                        إجباري                   ساخف             

 بارد                                        ينصح بو              دافئ           
                                                           

59
-Dominique Maingueneau, Les nouvelles tendances en analyse du discours, édition Hachette, Paris 

1987.p117.                                                                                                                                             
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 بارد تقريبا                              يكاد ينصح بو             تقريبا دافئ     

 منعش                                      مسموح بو               فاتر           

ـّ إّف الحجج األعمى تتضّمف الحجج األقّؿ منيا في السّمـ فقولنا (الماء ساخف) يستمـز أّنو         ث
 (ساخف) الحّجة األقوى. (دافئ) وأّنو(فاتر) ألفّ 

وخبلصة القوؿ أّف الحجاج عمى اختبلؼ األشكاؿ الّتي يّتخذىا واالستراتيجيات الّتي يعتمدىا        
فإّف ييدؼ إلى الّتأثير في المتمّقي مف خبلؿ البنية المغوّية لمممفوظ الموّجو لئلقناع، مع ربط ىذه 

تمّفظ (المشاركوف، سمطة المتكّمـ، الييئة، نوع البنية بالعناصر السياقّية المحيطة بعممّية ال
 الجميور...)، ومف ىنا اكتسب الحجاج أىمّيتو التداولّية ألّنو عنصر تنبني عميو كّؿ عممّية تواصمّية.

 المحور الثاني:في مفهوم التفاعل الكالمي

 التفاعل الكالمي:المفهوم والنشأة -0

ى الفعؿ ورّد الفعؿ، أو ىو وجود فعؿ متبادؿ بيف يحمؿ التفاعؿ الكبلمي في الّمغة معن       
ّنما ىو مفيـو متنّقؿ ظير بداية في العمـو الطبيعّية  طرفيف.ولـ يقتصر استعمالو عمى مجاؿ محّدد وا 

ـّ انتقؿ إلى العمـو االجتماعّية لوصؼ التفاعبلت التواصمّية, ويمكف أف يعّرؼ التفاعؿ بأّنو  كّؿ فعؿ »ث
أو تعاوني، يضع في المواجية فاعميف      أو أكثر. وىو بيذا المعنى يشمؿ  يمّتصؿ، جدال

  64«.المبادالت الكبلمّية مثمما يشمؿ المعامبلت المالّية وكذلؾ عبلقات الحب ومنازالت المبلكمة
فالتفاعؿ ىو مواجية بيف فاعميف أو أكثر يمارس مف خبلليا كّؿ منيما تأثيرا عمى اآلخر عمى أف 

 و في الوقت نفسو بما يصدر عف ىذا اآلخر.يتأّثر ى

أّما عف التفاعؿ الكبلمي فواضح أّف الفعؿ ورّد الفعؿ يكوف بواسطة الكبلـ.وقد بدأ االىتماـ        
بيذا المفيوـ في إطار عمـ االجتماع بتياراتو المختمفة خاّصة اإلثنوميتودولوجيا الّتي انبثؽ عنيا تيار 
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الخطاب مف حيث ىو إنتاج »الّذي ييتـّ بدراسة الخطاب مف خبلؿ التفاعؿ أي  تحميؿ المحادثة
ذا كاف كذلؾ  مشترؾ بيف اثنيف مف المشاركيف أو أكثر... وأّف التفاعؿ المغوي يجري بشكؿ منّظـ وا 

فعمى ىذا   65«.فؤلّنو يمتمؾ بنية معقدة ومنظمة تنظيما تتابعيا، وتستند إلى نسؽ القوالب الكبلمّية
ساس يكوف التفاعؿ الكبلمي ىو الخطاب المتداوؿ بيف مشاركيف أو أكثر بشكؿ مقّنف ومنّظـ لغوّيا األ

. كما أّف االىتماـ بيذا المفيوـ واجتماعّيا، وعميو فالتفاعؿ الكبلمي ىنا ىو مفيـو موازي لممحادثة
لمدونة المسانية بوصؼ ا»وذلؾ حيف اضطمع ىذا الميداف  كاف ضمف ما عرؼ بإثنوغرافيا الّتواصؿ

ـّ فييا وينتشر   66«.ألعضاء الجماعة ووصؼ ممّيزات الظروؼ الّتي يمكف لبلتصاؿ أف يت

 

 وفي مرحمة متقّدمة أخذ مفيـو التفاعؿ الكبلمي حيزا واسعا في إطار المسانيات التفاعمّية       
جوىرا في الّمغة وىذا ما  الّتي نّشطتيا أعماؿ باختيف، حيث ينظر فييا إلى الّتفاعؿ الكبلمي بوصفو

إّف حقيقة الّمغة ال تتشّكؿ مف الّنظاـ المجّرد لؤلشكاؿ المسانّية وال مف التمّفظ الفردي وال »يوّضحو قولو:
ّنما تشّكميا الظاىرة االجتماعّية المتمّثمة في التفاعؿ  حّتى مف الفعؿ الفزيولوجي الّنفسي إلنتاج الّمغة، وا 

                                                           
 .تقـو الدراسة في ىذا التيار عمى اعتبار التفاعؿ بوصفو  تأسس ىذا التيار عمى يد ىارولد غارفانكؿ ومعاونيو ساكس و شيغموؼ

 األفعاؿ ودراستو مف حيث ىو إنجاز عممي يتحّقؽ مف خبلؿ الخطاب اليومي أو ما يعرؼ بالمحادثة.إجراء معقدا لوصؿ 
ثقافي العربي، ، المركز ال2أوزوالد ديكرو وجاف ماري شافير، القاموس الموسوعي الجديد لعمـو المساف، ترجمة منذر عياشي، ط- 65

 .021ص .2111المغرب


تحميؿ الخطاب بمعناه الضّيؽ الّذي يحّدد نوعا خاّصا مف التفاعبلت الكبلمّية. كما يستعمؿ يستعمؿ مصطمح محادثة في ميداف   
 بمعناه العاـ الّذي يحيؿ إلى كّؿ نوع مف المبادالت الكبلمّية ميما كاف شكميا وطبيعتيا. ينظر:

-Patrick Charaudeau, Dominique Maingueneau, op.cit, p142. 

مع يعّد ىذا الميداف مف المياديف المتوّلدة عف التقاليد األنتروبولوجّية، وتنطمؽ مف الدراسة المقارنة لقضايا الكبلـ الخاّصة بكّؿ مجت  

 وبكّؿ ثقافة. وموضوع الّدراسة في ىذا الميداف ىو "الكفاءة االتصالّية". مف رّواده ىايمس وغمبرز.
 .081 081وس الموسوعي الجديد لعمـو المساف، ص صالقامأوزوالد ديكرو وجاف ماري شافير، - 66
  

لؾ تمثؿ ىذه الدراسة امتدادا إلثنوغرافيا التواصؿ، وقد اىتّمت بإدماج األبعاد التداولّية والتفاعمية في تحميؿ الوقائع االجتماعّية، ذ
االجتماعي ولكنو يعد أيضا مصدرا اتصاليا موضوعا  ألّنيا ترى أّف التغير المساني في التبادؿ الحواري، ال يشكؿ فقط معمما لمسموؾ

 تحت تصرؼ المشاركيف. ينظر:
 .081أوزوالد ديكرو وجاف ماري شافير، القاموس الموسوعي الجديد لعمـو المساف، ص-



 

 

فالّمغة عمى  67«.ؿ التمّفظ. فالتفاعؿ الكبلمي ىو الحقيقة األساسّية لّمغةالكبلمي والمتحّققة مف خبل
ف كاف التمّفظ فرديا فإّنو ال يخمو مف ىذه الّسمة.  ىذا األساس تحمؿ بعدا تفاعميا أو حواريا حّتى وا 

مي، وبما أّف كؿ األشكاؿ المغوّية المستعممة في الّتواصؿ ال يمكف أف تخمو مف التفاعؿ الكبل       
أصبح ليذا المفيوـ أىمّية في ميداف تحميؿ الخطاب فظيرت ما يعرؼ بالمقاربة التفاعمّية الّتي مف 

) وأوركيوني، ىذه األخيرة الّتي توّصمت إلى تعريؼ التفاعؿ الكبلمي بأّنو Rouletأىـّ رّوادىا رولي(
البعض في التبادؿ شبكة الّتأثيرات المتبادلة الّتي يمارسيا مختمؼ المشاركيف عمى بعضيـ »

فأثناء تعامبلتنا الكبلمّية اليومّية ال نقوـ  68«.التواصمي. فالكبلـ ىو تبادؿ وىو تغيير حيف التبادؿ
ّنما يؤّثر بعضنا عمى بعض مف أجؿ الّتغيير مف خبلؿ ىذه المبادالت.  بتبادؿ المعمومات فقط وا 

خطاب الحواري المنطوؽ بالّشكؿ الّذي يتحّقؽ وترّكز المقاربة التفاعمّية عمى ضرورة االىتماـ بال       
الّتواصؿ وجيا لوجو يعّد أكثر تمثيبل لمميكانيزمات »بو في مختمؼ أوضاع الحياة اليومّية، حيث أّف:

  69«.الخاّصة بالتفاعؿ

 

يقتصر التفاعؿ عمى المبادالت الكبلمّية واألشكاؿ الحوارّية المباشرة(وجيا لوجو) ولكف  وقد ال       
ىناؾ أشكاؿ أخرى لممبادالت الكبلمّية الّتي تحدث عف بعد  ويمكف إدراجيا في إطار التفاعؿ 

الّتأثير المتبادؿ بيف مرسؿ ومتمّؽ، في حالة حضور أو » وعميو يكوف التفاعؿ الكبلمي ىو الكبلمي
الّتأثير ، عمى أف يحكـ ىذا 70«.غياب، باستعماؿ األدّلة المغوّية، مطابؽ لمقتضى المقاـ والمقاؿ

المتبادؿ قواعد وقوانيف تسمح باستمرارّية التفاعؿ وىي قواعد ضمنّية متعارؼ عمييا بيف األفراد 
المتفاعميف. وعادة ما يشّبو الفاعميف المشاركيف في تفاعؿ ما بعازفي مقطوعة موسيقّية كما يرى ذلؾ 

يوجد قائد وال توليفة، كّؿ واحد  في ىذه األوركسترا الثقافية الواسعة، ال») حيث يقوؿ:Winkinوينكف (
يعزؼ باالنسجاـ مع اآلخريف، ووحده المبلحظ الخارجي، ونقصد بو الباحث في التواصؿ، يمكنو 
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  les éditions de Minuit, Paris 1977. p136.                                                                         
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فالمشاركيف في التفاعؿ يحترموف  71«.تدريجيا إعداد توليفة مكتوبة تكوف عمى درجة عالية مف الّتعقيد
القواعد ضمنّية وال يتـّ االّتفاؽ عمييا بشكؿ عمني  القواعد الكبلمّية لتحقيؽ االنسجاـ، ولكف تبقى ىذه

قبؿ كّؿ تفاعؿ، وتبقى ميّمة الباحث في ميداف التفاعؿ الكبلمي ىي استخراج ىذه القواعد والبحث 
 عف العناصر المحّققة لبلنسجاـ الكبلمي.

 عناصر التفاعل الكالمي:-9

الّتأثير المتبادؿ بيف مرسؿ ومتمّؽ، في حالة » لقد سبقت اإلشارة إلى أّف التفاعؿ الكبلمي ىو       
وعميو فتحّقؽ التفاعؿ «. حضور أو غياب، باستعماؿ األدّلة المغوّية، مطابؽ لمقتضى المقاـ والمقاؿ

الكبلمي يشترط وجود عناصر أساسّية تنتمي إلى الّسياؽ التواصمي الّذي يجري فيو التفاعؿ.وقد 
 :72ليحّددتيا أوركيوني في المخّطط الّتا

  

 

 

 الّسياؽ                                                   

 

 المشيد                    كوف                        المشار                          

 

 دؼ اإلطار الزمكاني                              الي                                                 

 

 (cadre participatifالمشاركون أو إطار المشاركة:)  -أ
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يعّد مفيـو إطار المشاركة مف المعايير الّتي تسمح بتمييز وضعّية التواصؿ في مختمؼ أشكاؿ      
 التفاعبلت الكبلمّية. وندرس ضمنو:

 الواحد أف تصّنؼ :يمكف لمعبلقات الّتي تربط بيف المشاركيف في التفاعؿ العبلقات بيف المشاركيف
 وفؽ محوريف:

أّف المشاركيف في التفاعؿ قد يكونوف »(محور القرب والبعد) ويحيؿ ىذا المحور إلى أفقي األّوؿالمحور 
عمى عبلقة وطيدة مع بعضيـ البعض أو غرباء عف بعضيـ.ويتحّكـ في المسافة التي بيف المشاركيف 

 المعايير التالّية:

 درجة معرفة كّؿ منيـ لآلخر. -

 طبيعة العبلقة االجتماعّية والشخصّية التي تربطيـ -

  73«.طبيعة الوضعّية التواصمّية -

(محور السمطة) والمقصود بو أّف المشاركيف في التفاعؿ قد يحتّموف نفس  عمودي الثانيالمحور 
ّما تكوف العبلقة التي تربط بينيـ تراتبّية مبنّية عمى  األماكف بمعنى يتساووف في الدرجة والسمطة وا 

 74عنصر مييِمف وعنصر مييَمف عميو.

وف أدوارا تفاعمّية يمكف أف تكوف ليا المشاركيف يمعب»وتكمف أىمّية معرفة ىذه العبلقات في أّف         
عبلقة مباشرة أو ال بأصناؼ العبلقات الّتي تربط بينيـ...ويمكف ليذه األدوار التفاعمّية أف تتغّير عمى 

ذلؾ أّف درجة قرب المتفاعميف مف بعضيـ       أو بعدىـ يتحّكـ في المواضيع  75«.مدار التفاعؿ
بنيتو وأساليبو.ويمكف لؤلدوار التفاعمّية أف تتغّير عمى مسار  الّتي يمكف يدور حوليا التفاعؿ وكذلؾ

التفاعؿ ذلؾ أّنو مف الممكف أف يبدأ التفاعؿ والمتفاعميف عمى درجة مف البعد وينتيي وىـ عمى عبلقة 
 أكثر حميمّية و قربا.
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 فروضة : إذ قد يؤّثر عدد المشاركيف في التفاعؿ عمى سيرورتو ويغّير الشروط المعدد المشاركيف
في وضعّية ثنائّية يكوف عمى كّؿ مشارؾ أف ينخرط في التفاعؿ إلى »عمى كّؿ مشارؾ، حيث أّنو 

  76 «.أقصى حد، بينما في وضعّية تضـّ أكثر مف مشاركيف فإّف انتباه البعض قد يكوف مشّتت

منيـ ما ) و Goffmanوىنا يمكف أيضا اإلشارة إلى نوع مف المشاركيف تحّدث عنيـ غوفماف (        
أشخاص يمكف اعتبارىـ شيود أو »)" ويقصد بيـ bystanderيطمؽ عميو "المشارؾ المتفّرج (

فالمشارؾ المتفّرج ىو الّذي يكوف  77«.متفّرجيف عمى تبادؿ ما، ولكّنيـ في األساس مقصّيوف منو
ؾ سمبي حاضرا أثناء عممّية التخاطب ولكّنو ال يشارؾ فييا وىو غير معني بالمشاركة، فيو مشار 

 يكمف دوره في تمّقي الخطاب واستيبلكو وال يؤّثر في الّتفاعؿ إاّل في حدود ضّيقة.

 يمكف لكّؿ صفة مف الصفات الممّيزة لممشاركيف (السف، الجنس، االنتماء خصائص المشاركيف :
 الجغرافي واالجتماعي، الخصائص الثقافية...) أف تمارس تأثيرا عمى آليات اشتغاؿ التواصؿ.

 

 :(cadre spatio-temporelleاإلطار الزمكاني ) -ب

يتعّمؽ األمر ىنا بمكاف التفاعؿ وزمانو. وتعود أىمّية ىذا اإلطار إلى تفاصيمو وما قد يترّتب        
عنيا مف تأثير عمى سيرورة التفاعؿ ووجيتو. ويمكف لئلطار الزمكاني أف يتحّدد وفؽ خصائصو 

غمؽ، عاـ  أو خاص ، شّقة    أو مطعـ أو عيادة طبّية...)، كما الفيزيائية المحضة(مكاف مفتوح أو م
يمكف أف يتحّدد وفؽ وظيفتو االجتماعّية والمؤسساتّية ومثاؿ ذلؾ:المحكمة فيي ليست مجّرد بناية 

ّنما ىي مكاف لمزاولة مينة القضاء.  78وا 

وىو الّذي ينحصر في وتجدر اإلشارة إلى أّف ىذا المكاف يمكف أف يكوف مباشرا أو ضّيقا         
ـّ فيو  إطار حقؿ رؤية المشاركيف، كما يمكف أف يكوف أشمؿ مف ذلؾ بمراعاة المدينة أو البمد الّذي يت

 التفاعؿ. وعميو فالمكاف ىنا يخضع لقانوف الّتراتب حيث يتـّ مراعاة المكاف والخاص والعاـ واألعـ.
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تبر عنصرا مؤّثرا في التفاعؿ. إذ يجب واألمر نفسو ينطبؽ عمى اإلطار الزماني حيث يع       
معرفة الوقت المناسب لكّؿ موضوع قد يطرؽ أثناء الكبلـ، فمف غير الممكف تقديـ تياني عيد الميبلد 
في فصؿ الصيؼ، كما ال يمكف إلقاء التحّية في وسط الّمقاء.كما أّف المّدة الزمنّية ليا دور في بناء 

ع مف إجراء التفاعؿ وقد يسّرعو وقد يؤّثر عمى مضمونو، وىذا ما قصر الوقت قد يمن» التفاعؿ.إذ أّف 
  79«.نبلحظو في طابور االنتظار في المحبّلت مّما يوجب تسريع المعامبلت التجارّية

وقد تغوص دراسة اإلطار الزمكاني أحيانا في الخمفيات التاريخّية واالجتماعّية أي دراسة        
والّتي تمعب دورا في توجيو الخطاب أثناء …)، الحياة السياسية،الظروؼ السابقة لمخطاب (البيئة

 التفاعؿ وجية معّينة.

 

 

 (:butالهدف)  -ج

والمقصود باليدؼ ىو الغاية الّتي اجتمع األفراد مف أجميا وعمى أساسيا أقاموا تفاعبل كبلميا.        
وينقسـ اليدؼ إلى ىدؼ عاـ ومثاؿ ذلؾ التفاعؿ الكبلمي بيف الّطبيب والمريض ىدفو العاـ الفحص 

مختمؼ أفعاؿ الكبلـ » الطّبي. وىناؾ أىداؼ أخرى لمتفاعؿ تكوف أكثر تحديدا ويتعّمؽ األمر ىنا بػ
 80«.المنجزة عمى مدار المقاء

واليدؼ العاـ في حّد ذاتو يتنّوع عمى حسب طبيعة التفاعؿ الكبلمي، إذ ىناؾ تفاعبلت        
اليدؼ ىنا يتعّمؽ بأمور خارجة عف العبلقة الرابطة بيف »كبلمّية ذات نياية خارجّية ويعني أّف 
ت التجارّية الّتي يكوف ىدفيا العاـ ىو شراء أو بيع شيء المتفاعميف وىذا ىو الحاؿ في التفاعبل

وعميو فالتفاعؿ الكبلمي ليس مف  81«.بغّض النظر عف طبيعة العبلقة الّتي تربط البائع بالمشتري
ّنما غايتو تكوف معزولة عف ىذه العبلقة وال  ىدفو الّتأثير عمى العبلقة الّتي تجمع بيف المتفاعميف وا 

ومنحاىا، ومف ثـّ سيكوف الّنوع اآلخر مف التفاعبلت الكبلمّية ىو ذلؾ الّذي يكوف  تؤّثر عمى طبيعتيا
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المحادثات الّتي »اليدؼ فيو داخمّيا أي ذو تأثير عمى طبيعة العبلقة الرابطة بيف المشاركيف، ومثاليا 
 تيدؼ إلى متعة التواصؿ، حيث أّف الغاية منيا ىي صيانة وتوطيد العبلقات االجتماعية بيف

فيذا النوع مف التفاعبلت ذو طبيعة شخصّية أكثر حيث يكوف اليدؼ منو الّتأثير   82«.المتفاعميف
عمى نوعّية العبلقة الموجودة بيف المشاركيف مف خبلؿ تقميص المسافة بينيـ وجعميا أكثر حميمّية 

لزمكاني وشخصّية وىي ذات ىدؼ اجتماعي بالّدرجة األولى. فطبيعة المشاركيف وخصائص اإلطار ا
 ليا تأثير ودور كبير في تحديد اليدؼ مف التفاعؿ الكبلمي.

وتجدر اإلشارة إلى أّف اليدؼ واإلطار الزمكاني ىما عنصراف مكّوناف لما يسّمى المشيد        
)scène والّذي غالبا ما يتطابؽ مع المقاـ التواصمي ولكّنو عمى عبلقة وطيدة بنوع الخطاب حيث (

ـّ إاّل في فضاء مؤّسس يحّدده نوع الخطاب وبعُده التركيبي. أّف المشيد يؤّكد  عمى أّف التمّفظ ال يت

 

 وحدات التفاعل الكالمي:-3

مّما ىو متعارؼ عميو أّف الكّؿ ما ىو إاّل أجزاء مترابطة، وىو المبدأ الّذي ُطّبؽ في عمـ        
التراكيب حيث ينظر إلى الرسالة المغوّية عمى أّنيا وحدات متراتبة، يتداخؿ بعضيا مع البعض اآلخر 

، وبيف الفونيـ وذلؾ مف أصغر وحدة وىي الفونيـ إلى أكبر وحدة وىي الّنص بوصفو كبّل متكامبل
والّنص نجد وحدات لغوّية مف مستويات مختمفة ونقصد بذلؾ المورفيـ والكممة والجممة. وقد تـّ استعارة 
ىذا المبدأ مف المسانيات ليطّبؽ في تحميؿ المحادثة وكانت النتيجة أّف التفاعؿ ما ىو إاّل وحدات 

عبارة عف ىندسة معّقدة  وخاضعة »ؿ ىو مختمفة ومتداخمة فيما بينيا وفؽ قانوف التراتب. فالتفاع
لقانوف التراتب، وىي مشّكمة مف وحدات تنتمي إلى مستويات مختمفة. ىذه الوحدات مندمجة في 

 83 «.بعضيا وفؽ قوانيف تنظيمّية

وقد توّصمت الدراسة في إطار المسانيات التفاعمية وخاّصة عمى يد رولي إلى أّف الدراسة       
 (المحادثة) تكوف وفؽ خمس مستويات ىي: التراتبّية لمتفاعؿ
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  :)intéractionالتفاعؿ (-أ

ىذه الوحدة إلى المستوى األعمى وقد أطمقت عمييا عّدة تسميات مف بينيا "المقابمة" (وقد  تنتمي       
دموندسوف). ويعّرفيا غوفماف بقولو: المقصود بالتفاعؿ ىو جممة التفاعؿ »أطمقيا كؿ مف غوفماف وا 

دث في مناسبة ما عندما يتواجد أعضاء مجموعة بشكؿ مستمر مع بعضيـ البعض، يمكف الّذي يح
قد يحدث خمط بيف التفاعؿ الكبلمي كظاىرة عاّمة وبيف   84«.لمصطمح مقابمة أف يفي بالغرض

التفاعؿ كوحدة أعمى في التحميؿ ورّبما ليذا السبب فّضؿ غوفماف تسمية ىذه الوحدة بالمقابمة ألّنيا 
 يف أشخاص محّدديف في مناسبة محّددة ويكونوف فييا وجيا لوجو.تحدث ب

وعمى أساس تعريؼ غوفماف لمتفاعؿ (المقابمة) يكوف باإلمكاف تحديد ىذه الوحدة مف خبلؿ        
 المعايير التالية:

عدد محّدد مف المشاركيف، حيث يكوف االنتقاؿ إلى تفاعؿ جديد بمجّرد تغيير عدد المشاركيف أو  -»
 يعتيـ.طب

 وحدة المكاف والزماف. -

 85«.وحدة الموضوع -

ولكف ىذه المعايير تعتبر قاصرة عف تحديد التفاعؿ، حيث يمكف ألحد المشاركيف أف ينسحب        
مف المجموعة أو أف ينتقؿ المشاركوف مف مكاف إلى آخر ومف موضوع إلى آخر دوف أف ينقطع 

يكوف ل»التفاعؿ أو أف يكّؼ المشاركوف عف التحادث. ولذلؾ تقترح أوركيوني التعريؼ التالي لمتفاعؿ 
لدينا تفاعؿ واحد ونفسو يكفي، بؿ ويجب، أف تكوف ىناؾ مجموعة مف المشاركيف قابمة لمتغيير ولكف 
دوف انفصاؿ، في إطار زمكاني قابؿ لمّتغيير دوف أف يحدث انقطاع، تتحّدث في موضوع قابؿ 

دة إطار فالمعيار في تحديد التفاعؿ كمستوى أعمى في التحميؿ ليس وح  86«.لمّتغيير دوف انقطاع
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ّنما ىو عدـ حصوؿ انقطاع في الّتفاعؿ الكبلمي  المشاركة واإلطار الزمكاني وموضوع المحادثة  وا 
ف حدث تغيير في عناصر السياؽ أو حّتى في الموضوع المطروؽ.  بيف المشاركيف وا 

 ): séquenceالمتتالية (-ب

تبقى أعمى مف الوحدات األخرى  تنتمي ىذه الوحدة إلى مستوى أقؿ مف مستوى التفاعؿ ولكّنيا       
جممة مبادالت مرتبطة بدرجة عالية مف »الّتي سنذكرىا الحقا. ويمكف أف تعّرؼ المتتالية بأّنيا

فكّؿ جممة مف المبادالت الكبلمّية تحّقؽ انسجاما تداولّيا أو داللّيا  87«.أو التداولي/و االنسجاـ الّداللي
 تكوف عبارة عف متتالية، عمى أّف تحقيؽ االنسجاـ يكوف بتوّفر معايير محّددة ىي:

 .داللّيا:يجب أف يكوف ىناؾ وحدة في الموضوع المطروؽ 
  اء متتالية إذا كاف ىدفيا واحدا تداولّيا: ووفؽ ما ذىب إليو لسانّيو مدرسة جنيؼ، فإّننا نكوف بإز

وميّمتيا نفسيا. ومثاؿ ذلؾ: أّف الزبوف في المكتبة يكوف عميو أف يقـو بعّدة مياـ مف خبلؿ تفاعبلتو 
أو وجود ثالث. وىذه العمميات المختمفة ىي عبارة عف  اب وطمب آخر واالستفسار عف سعركشراء كت

  88متتاليات مختمفة في تفاعؿ كبلمي واحد.

وتجدر اإلشارة إلى أّف طبيعة المتتالية ىو الّذي يحّدد ما إذا كاف التقطيع إلى متتاليات يخضع        
 إلى المعيار الداللي أو إلى المعيار التداولي.

 ): échangeالتبادؿ (-ج

فالحوار في معناه المباشر ىو عبارة عف  89«.أصغر وحدة حوارّية»يعتبر موشمير ىذه الوحدة        
 ت، وعمى أساسيا يبدأ التواصؿ. ويتشّكؿ التبادؿ مف تدّخبلت.تبادال

 ):  interventionالتدخؿ ( -د

يتـّ في ىذا المستوى االنتقاؿ مف الوحدات الحوارّية إلى الوحدات الفردّية، ألّف ىذه الوحدات        
في ىذه مشاركة متكّمـ خاص في تبادؿ خاص، ولكف »يكوف مصدرىا متكّمـ واحد. والتدّخؿ ىو 

الحالة ال يجب الخمط بيف التدّخؿ ودور الكبلـ، ففي كّؿ مّرة يتغّير المتكّمـ يكوف ىناؾ تغيير في 
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فالنقطة الممّيزة لمتدّخؿ أّنو وحدة عممّية وال يتعّمؽ إاّل بالتبادؿ وعمى ذلؾ فيو يختمؼ   90«.التدّخؿ
 عف دور الكبلـ الّذي لو عبلقة بالتفاعؿ الكبلمي ككؿ.

وقد يكوف التدّخؿ بسيطا أي مكّوف مف فعؿ كبلمي واحد، وقد يكوف معّقدا إذا كاف عدد        
 المشاركيف في التفاعؿ كبير.

 

 

 

 فعؿ الكبلـ:  -ى

ىو أصغر وحدة يصؿ إلييا تحميؿ التفاعؿ الكبلمي، وىو أيضا أصغر وحدة في السّمـ        
ي تعارؼ عميو التداولّيوف.عمى أّف الّنظر إلييا يكوف بما التراتبي لوحدات التفاعؿ. وىو بالمفيوـ الذّ 

 يتوافؽ وطبيعة التفاعؿ الكبلمي.

 

 المحور الثالث:في مفهوم شعر الدعوة اإلسالمّية

 في مفهوم الّشعر: -0

ال يمكف ألحد أف ينكر األىمّية الكبيرة والمكانة الّتي حظي بيا الّشعر عند العرب، وقد تجّمى        
 ذلؾ في اجتيادىـ في إيجاد تعريؼ لمّشعر وىذا ما نجده مبثوثا في كتب التراث المغوي والنقدي.

َشَعَر بو وَشُعَر »مة مف والّشعر لغة مف الّشعور الّذي معناه العمـ والفطنة والفيـ، فأصؿ الكم      
... وحكي عف الكسائي: أشعرت فبلنا ما عممو، وأشعر لفبلف ما  ـَ يشُعر ِشعرا... وُشعورا كّمو َعِم
عممو، وما شعرت قبلنا ما عممو، وقاؿ: وىو كبلـ العرب. وليت شعري أي ليت عممي أو ليتني 
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ة...وقاؿ األزىري: الّشعر القريض عممت...والّشعر منظوـ القوؿ، غمب عميو لشرفو بالوزف والقافي
فكممة شعر اشتّقت مف الشعور لمّداللة عمى العمـ  91«.المحدود بعبلمات ال يجاوزىا وجمعو أشعار...

بالّشيء ومعرفتو. وقد أطمؽ عمى القريض مف الكبلـ ألّف صاحبو (الّشاعر) يتفّطف لما ال يتفّطف لو 
فالّشعر إذف يدّؿ عمى الّشعور بالّشيء والتفّطف إليو  غيره مف األشياء بسبب سعة الخياؿ والموىبة.

 والعمـ بو، وىذه مف ميزات الّشاعر الّذي يمكنو الّتعبير بطريقة متفّردة عف أمور قبيمتو وأّياميا.

 

كبلـ »ولعّؿ داللة الّشعر عمى العمـ ىو الّذي أّسس لمفيومو االصطبلحي، حيث يعّرؼ بأّنو        
فالّشعر في رأي قدامى بف جعفر ىو لوف مف الكبلـ يبنى وفؽ  92«.مى معنىموزوف مقّفى يدّؿ ع

األوزاف العروضّية تّتفؽ أجزاؤه في القافية باإلضافة إلى داللتو عمى معنى معّيف، وعمى ىذا يكوف 
لساف العرب وكبلميـ عمى فّنيف في الّشعر »الوزف ىو الخط الفاصؿ بيف الّشعر والّنثر، ذلؾ أّف 

وىو الكبلـ الموزوف المقّفى، ومعناه الّذي تكوف أوزانو كّميا عمى روّي واحد وىو القافية. المنظوـ، 
فكبلـ العرب عند ابف خمدوف شعر ونثر ويتمّيز الّشعر  93«.وفي الّنثر وىو الكبلـ غير الموزوف...

 عف الّنثر بالوزف والقافية.

ف يجعؿ منو شعرا ؟ لعّؿ مثؿ ىذا االقتصار ولكف ىؿ يمكف لتوّفر الوزف والقافية في الكبلـ أ       
الكبلـ البميغ »في الّنظر إلى الّشعر عمى الجانب العروضي دفع بابف خمدوف إلى تعريؼ الّشعر بأّنو 

المبني عمى االستعارة واألوصاؼ، المفّصؿ بأجزاء مّتفقة في الوزف والروي، مستقّؿ كّؿ جزء منيا في 
فالّشعر إذف  94«.لجاري عمى أساليب العرب المخصوصة بوغرضو ومقصده عّما قبمو وبعده، ا

يتحّقؽ مف خبلؿ الجمع بيف الببلغة والوزف واإلعراب ووجوب التكامؿ بيف ىذه الجوانب. فبل يمكف 
يقـو مف بعد النّية عمى أربعة أشياء وىي الّمفظ والمعنى والوزف »لموزف وحده أف يصنع الّشعر ألّنو 
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لّشعر، ألّف مف الكبلـ موزونا مقّفى وليس بشعر، لعدـ القصد والنّية كأشياء والقافية، فيذا ىو حّد ا
  95«.اّتزنت مف القرآف ومف كبلـ الّنبي صمى ا عميو وسّمـ، وغير ذلؾ مّمؿ لـ يطمؽ عميو أّف شعر

يشير ابف رشيؽ في قولو إلى أّف أركاف الّشعر أربعة ىي الّمفظ والمعنى وتبلؤميما والوزف        
والقافية وانسجاميما، مع اشتراطو لحّد القصد والنّية في الّشعر، فالّشاعر ال ينطؽ إاّل قاصدا فيو قبؿ 

 أف ينظـ الّشعر يشعر بما يقولو أّوال.

 

وقد يعود تمجيد العرب لمّشعر وتفضيميـ لو عمى الّنثر إلى خاصّية الّنظـ، فحّتى لو اّتفؽ        
كبلـ العرب »ى الّشعر أفضؿ مف الّنثر بفعؿ الّنظـ وذلؾ ألّف الّشعر والّنثر في القيمة يبق

نوعاف:منظـو ومنثور، ولكّؿ منيما ثبلث طبقات:جّيدة ومتوّسطة ورديئة، فإذا اتفقت الطبقتاف في 
القدر، وتساوتا في القيمة ولـ يكف إلحداىما فضؿ عمى األخرى كاف الحكـ لمّشعر ظاىرا في التسمية، 

سف مف كّؿ منثور مف جنسو في معترؼ العادة. أال تر أّف الدّر وىو أخو ألّف كّؿ منظـو أح
الّمفظ...وبو يشّبو إذا كاف منثورا لـ يؤمف عميو، وال ينتفع بو في الباب الّذي كسب لو...، فإذا نظـ 
كاف أصوف لو مف االبتذاؿ، وأظير لحسنو مع كثرة االستعماؿ، وكذلؾ الّمفظ إذا كاف منثورا تبدد في 

سماع...فإذا أخذه سمؾ الوزف، وعقد القافية تألفت أشتاتو وازدوجت فرائده وبناتو، واّتخذه البّلبس األ
 96«.جماال والمّدخر ماال...

إذا فممّنظـ أثر جمالي يتمّثؿ في تبلحـ أجزاء الّشعر، كما لو أثر نفعي يتمّثؿ في كونو يؤّدي        
ا جعمو(الّشعر) الوسيمة األحسف لحفظ أّياـ العرب إلى سرعة حفظ الّشعر ورسوخو في األذىاف ممّ 

وتسجيؿ تاريخيـ ألّف قوالبو الموزونة تتناسب وميؿ اإلنساف وحّبو لموزف واإليقاع. وىذه الفكرة لـ 
ّنما نجدىا ضاربة في عمؽ الّتاريخ عند اليوناف والّروماف الّذيف ولعوا بالّشعر  تقتصر عمى العرب وا 

 والتغّني بو.
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قد ربط أرسطو ماىّية الّشعر بعامميف اثنيف حّددىما في غريزة المحاكاة المتجّذرة في اإلنساف ل       
 97مف جية وغريزة حب الوزف واإليقاع مف جية أخرى.

ىذا ىو مفيـو الّشعر الّذي اّتخذه العرب ديوانا ليـ وسجبّل لمآثرىـ وأّياميـ، وعنو قاؿ عمر بف         
ف لـ يكف  98«.لّشعر عمـ قـو لـ يكف ليـ عمـ أعمـ منوا»الخّطاب رضي ا عنو: فالّشعر عمـ وا 

 يمتمؾ طبيعة العمـو األخرى وكيفيتيا العقمّية فإّنو يشترؾ معيا في المعرفة بشكؿ عاـ.

 

ومف ىذه المكانة الّتي أوالىا العرب لمّشعر استمّد الّشاعر قيمتو ومكانتو داخؿ مجتمعو وقبيمتو        
القبيمة عند العرب إذا نبغ فييا الّشاعر أتت القبائؿ فيّنأتيا وصنعت األطعمة، »كانت  إلى درجة أف

واجتمع الّناس بالمزاىر، كما يصنعوف في األعراس ويتباشر الّرجاؿ والولداف، ألّنو حماية ألعراضيـ 
شادة بذكرىـ، وكانوا ال ييّنئوف إاّل بغبلـ يولد  أو شاعر ينبغ أو ودّب عف أنسابيـ وتخميد لمآثرىـ، وا 

فمف فضؿ الّشعر عمى العرب ومكانتو الرفيعة في نفوسيـ أّنيـ كانوا يقيموف الوالئـ  99«.فرس تنتج
إذا نبغ فييـ شاعر ألّنو لساف حاليـ وسبلح دفاع عف قبيمتيـ لدرجة جعمتيـ يجيزوف لو ما ال 

بالكاؼ كما يخاطب أىؿ يخاطب الممؾ باسمو وينسبو إلى أّمو، ويخاطبو »...يجيزونو لغيره فيو
السوقة فبل ينكر ذلؾ عميو، بؿ يراه أوكد في المدح، وأعظـ اشتيارا لمممدوح، كّؿ ذلؾ حرصا عمى 

 100«.الّشعر ورغبة فيو ولبقائو عمى مّر الّدىور واختبلؼ العصور

تّتفؽ ىذا ىو الّشعر لغة واصطبلحا، واقتصارنا عمى ىذه التعريفات ال ينفي وجود أخرى إّنما        
كّميا في اعتبار الّشعر دليؿ العمـ والفطنة وىو كبلـ مبني عمى الوزف والقافية مّما يسّيؿ حفظو 

 وميّمتو في تسجيؿ األّياـ.

 اإلسالم والّشعر: -9
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يعتبر الّشعر مف الّظواىر المتجّذرة في المجتمع العربي ومع أّننا ال نستطيع الجـز عمى وجو        
الّتحديد بتاريخ نشأة الّشعر إاّل أّف كتب الّتراث ترجع أقدـ ما وصؿ إلينا مف الّشعر إلى ما يقارب 

إلى حّد ما، وىي الّتي مائتي سنة قبؿ اإلسبلـ, ولكف قد يكوف الحديث ىنا عف القصيدة المكتممة 
وأّما الّشعر فحديث » أعادىا الجاحظ إلى زمف امرئ القيس بف حجر والميميؿ ابف ربيعة في قولو:

الميبلد، صغير الّسف، أّوؿ مف نيج سبيمو وسّيؿ الّطريؽ إليو امرؤ القيس بف حجر وميميؿ بف 
 101«.ربيعة...

 

زيرة العربّية، راح يعيد الّنظر في الكثير مف قيـ وحيف جاء اإلسبلـ ونزلت آياتو عمى شبو الج       
المجتمع العربي آنذاؾ.فاإلسبلـ يعّد أكبر حدث قمب موازيف المجتمع وفيو قاؿ المستشرؽ ووؿ 

وأّف الحدث الجمؿ الّذي تمّخضت عنو جزيرة العرب والّذي أعبو استيبلؤىا عمى نصؼ » ديورانت:
  102«.في ربوعو ليو أعجب الظواىر في العصور الوسطىعالـ البحر المتوسط ونشر دينيا الجديد 

ولعّؿ قّوة ىذا الّديف تنبع مف قيامو عمى عممّية ثنائّية أساسيا اليدـ والبناء.يستيدؼ اليدـ كّؿ        
القيـ السمبية والمفاىيـ الخاطئة الّتي كاف يعيشيا المجتمع العربي في جاىميتو وبناء أسس إيجابّية بدال 

ّؿ قيمة سمبّية تيدـ كانت ىناؾ قيمة إيجابّية تولد. وبما أّف الّشعر سمة مف سمات العرب منيا،فمع ك
وظاىرة مف ظواىر مجتمعيـ كاف البّد أف يكوف لئلسبلـ موقفا محّددا حيالو. ولكف الّدارسوف اختمفوا 

 في تحديد ىذا الموقؼ وتراوحوا بيف رفض اإلسبلـ لمّشعر وبيف دعمو لو. 

أصحاب فكرة رفض اإلسبلـ لمّشعر فيدّعموف مذىبيـ ىذا بآيات مف القرآف الكريـ منيا  ّماأ        
     :قوؿ ا تعالى
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الّشعراء يتبّجحوف بأقواؿ وأفعاؿ ال تصدر منيـ والعنيـ، فيتكثروف بما »وىذه اآلية تفيد بأّف         
أي أّف قوؿ الّشعر ذنب كبير ألّف الّشعراء قد يخوضوف في المحاـر  ويرتكبوف الكبائر  104.«ليس ليـ

زيؼ. ويقؼ أصحاب وال يمكف أف يقاـ عمييـ الحّد  ألّف ما يقولونو غير ما يفعمونو وىذا دليؿ كذب و 
موقؼ رفض اإلسبلـ لمّشعر عند ىذا الحّد مف الّسورة. كما يدّعموف رأييـ بآيات أخرى نفى فييا ا 

 ﴿تعالى صفة الشاعرّية عف رسولو الكريـ صّمى ا عميو وسّمـ، كما في قولو جّؿ وعبل: 
    

       
  ﴾105  حيث استخمصوا منيا أّف القرآف يحّط مف قيمة

ألن يمتلئ جوف أحدكم  »الّشعر وينّفر المسمميف منو ويصرفيـ عنو.كما أّف قولو عميو الّصبلة والّسبلـ:

دليؿ عمى تحريـ اإلسبلـ لمّشعر واّتخاذ موقؼ العداء  106.«قيحا حّتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا
  منو.

ولكف إذا كاف اإلسبلـ قد حّرـ الّشعر، فكيؼ يمكف تفسير االستثناء الوارد في سورة الّشعراء؟        
: حيث يقوؿ تعالى وىذا ما اعتمده الّدارسوف في الحكـ بأّف اإلسبلـ لـ يرفض الّشعر بؿ دّعمو،

﴿  
      

     
     
   

   
    

     
    .107 

ّنما  فاالستثناء في اآلية يحّدد الموقؼ الحقيقي لئلسبلـ مف الّشعر،إذ لـ يرفضو جممة وتفصيبل، وا 
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يمكف أف نحّدد موقؼ اإلسبلـ مف  و يخالفو. كما الأرفض منو ما يسيء إلى الّديف الجديد وتعاليمو 
 االستثناء.الّشعر بمعزؿ عف ىذا 

أّما بخصوص اآلية الّتي نفى فييا ا تعالى صفة الشاعرّية عف الّنبي عميو الّصبلة والّسبلـ       
ّنما ىو تفريؽ بيف طبيعة الّرسالة وصاحبيا  وما يوحى إليو، فيي ليست دليبل عمى رفض الّشعر وا 

ّف ىذه الّرسالة تستدعي ومصدرىا اإلليي  وبيف طبيعة الّشعر وقائمو ومصدره اإلنساني.حيث أ
خصائص في األنبياء ال تتوّفر في غيرىـ مف البشر، وطبيعتيا العقمّية ال يمكف أف تتوافؽ وطبيعة 

 الّشاعر الّذي تتحّكـ فيو العواطؼ واألىواء.

 

وقد يرجع سبب نفي الشاعرّية عف الّرسوؿ صّمى ا عميو وسّمـ إلى أّف العرب آنذاؾ إّنما رأت        
في الّشعر النموذج األسمى في الببلغة والفصاحة، فأرجعت حّجة الّرسوؿ صّمى ا عميو وسّمـ 

لياـ شيطانو ال إلى فضؿ الّرسالة ومصدرىا اإلليي . وىذا الّنفي ال يدّؿ البالغة إلى تأثير الّشعر وا 
لو أّف كوف الّنبي صّمى الّمو عميو »عمى الّرفض المطمؽ لمّشعر وال عمى اإلنقاص مف قيمتو ذلؾ ألّنو

وسّمـ غير شاعر غّض مف الّشعر، لكانت أّميتو غّضا مف الكتابة، وىذا أظير مف أف يخفى عمى 
   108«.أحد

ألف يمتمئ جوؼ أحدكـ قيحا حّتى يريو خير لو »ـ:أّما فيما يخص قولو عميو الّصبلة والّسبل       
ينطبؽ عمى مف ممؾ الّشعر نفسو وغمب عمى قمبو »فيفّسره ابف رشيؽ بأّنو «. مف أف يمتمئ شعرا

 109«.حّتى شغمو عف أمور دينو وفرائضو وحاؿ دوف ذكره لرّبة وتبلوة ذكره

يعترؼ فييا بفضؿ الّشعر وحكمتو  وقد نقؿ عف الّرسوؿ صّمى ا عميو وسّمـ مواقؼ وأقواؿ       
ال تدع العرب الّشعر حّتى تدع اإلبل  »وتجّذره في المجتمع العربي، فقد قاؿ عميو الّصبلة والّسبلـ: 
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وىذا اعتراؼ صريح منو بأّف الّشعر ظاىرة ممتّدة الجذور عند العرب ال يمكف ليـ  110«.الحنين
يجابي.التخّمي عنيا، فيي ظاىرة تحمؿ مف القيـ نوعيف مت  ضاربيف سمبي وا 

وعميو ومّما سبؽ ذكره مف آيات قرآنّية وأحاديث نبوّية يّتضح لنا موقؼ اإلسبلـ مف الّشعر،        
حيث رفض اإلسبلـ الّشعر الّذي يحمؿ في طّياتو معاف ال تّتفؽ وتعاليـ اإلسبلـ وجبللة رسالتو بينما 

 د.استحسف غير ذلؾ مف الّشعر الّذي يخدـ الّديف الجدي

فاإلسبلـ لـ َيُرد العرب عف قوؿ الّشعر ونظمو، ولـ يذّمو ويعاديو بؿ ارتضاه واستحسنو، وذـّ        
نوعا خاّصا منو وىو الّشعر الّذي يذّكي روح العصبّية، ويثير الحروب ويرفع مف العادات والقيـ الّتي 

ّنو عمى العكس مف ذلؾ فقد امتدح الّشعر وكّرـ ا لّشعراء أصحاب الّدعوة اإلسبلمّية حاربيا اإلسبلـ، وا 
وحاوؿ االرتقاء بالّشعر والّشاعر لخدمة الّرسالة والّدعوة إليو خاّصة مع ما كاف لمّشعر مف ىيبة في 

 قموب العرب.

ولعّؿ الحديث عف موقؼ اإلسبلـ مف الّشعر يدفعنا إلى إثارة قضّية ميّمة وشديدة االرتباط       
 الّشعر في صدر اإلسبلـ، فما مدى صّحة ىذه الفكرة ؟ بموضوعنا ىذا وىي قضّية ضعؼ

طريؽ الّشعر إذا أدخمتو في باب » قد يكوف األصمعي ىو أّوؿ مف طرح ىذه الفكرة في قولو:       
الخير الف، أال ترى أّف حّساف بف ثابت كاف عبل في الجاىمّية واإلسبلـ، فمّما دخؿ شعره في باب 

الّصبلة والّسبلـ وحمزة وجعفر رضواف ا عمييما وغيرىـ الف شعره. الخير مف مراثي الّنبي عميو 
وطريؽ الّشعر ىو طريؽ شعر الفحوؿ مثؿ امرئ القيس وزىير والنابغة، مف صفات الّديار والّرحؿ، 

 111«.واليجاء والمديح واالفتخار، فإذا أدخمتو في باب الخير الف

بالّضعؼ والّميف، والّشعر المقصود ىنا ىو  فاألصمعي حكـ عمى الّشعر في صدر اإلسبلـ       
ذلؾ الّذي تحّوؿ إلى خدمة الّديف الجديد وترؾ قيـ الجاىمّية. وقد تكوف عّمة ضعؼ الّشعر في أّف 
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اإلسبلـ حّرـ الخوض في مواضيع كانت قد صنعت فحولة الّشعراء في الجاىمّية، في حيف لـ يكف 
فالّناحية الّروحية »قيـ اإليجابّية) قد استقّر في نفوس المسمميف،البديؿ المعنوي الّذي أتى بو اإلسبلـ (ال

والمعنوّية مف اإلسبلـ لـ تزؿ إذ ذاؾ في مستيّميا ولـ تكف قد نفذت بعد إلى قموب المسمميف في شكؿ 
 112«.قوّي مميـ يفّجر ينابيع الفّف الّرفيع

ة إلى انشغاؿ الّناس عنو ومف جية أخرى ىناؾ مف أرجع سبب ضعؼ الّشعر في تمؾ الفتر        
انصرؼ العرب عف ذلؾ (الّشعر) أّوؿ اإلسبلـ بما شغميـ مف أمر الّديف والنبّوة »بالّديف الجديد، حيث

والوحي، وما أدىشيـ مف أسموب القرآف ونظمو، فأخرسوا عف ذلؾ وسكتوا عف الخوض في الّنظـ 
 113«.والّنثر زمانا

عجازه ليـ لـ تسكت الّشعراء بؿ تأّثرت بو طائفة ولكف حقيقة إبيار أسموب القرآف ل        مّشعراء وا 
منيـ وحاولت الّسير عمى خطى الّدعوة الجديدة والّنيؿ مف منابعيا وىذا الّذي أضعؼ الّشعر في نظر 
» األصمعي. لكف ىذا الّضعؼ والّميف الّذي اعترى الّشعر في تمؾ الفترة أمر طبيعي،  ألّف ىذا الّشعر

عنى الجديد، فغدت لغتو سيمة لّينة، ابتعدت عف خشونة الكممة الجاىمّية وصعوبة أصبح خاضعا لمم
 114«.تركيب عباراتيا، ولذلؾ فميس مف الغريب أف يميف شعر حّساف بف ثابت...

فالّشعراء في محاولتيـ مجاراة عذوبة كممات القرآف وسبلسة أسموبو وقعوا في التصّنع الّذي قد        
الّشعر لـ يتوّقؼ »ونزؿ بو عف الّدرجة الّتي كاف عمييا في الجاىمّية، إذ أّف يكوف أضعؼ أسموبيـ 

ولـ يتخّمؼ في ىذا العصر، وىذا طبيعي ألّف مف عاشوا فيو كانوا يعيشوف قبمو في الجاىمّية وكانوا قد 
سبلـ ظّموا انحّمت عقدة لسانيـ وعّبروا بالّشعر عف عواطفيـ ومشاعرىـ ، فمّما أتـّ ا عمييـ نعمة اإل

فالتخّمي عف األساليب المتوارثة في نظـ الّشعر، خاّصة تمؾ المتعّمقة  115«.يصطنعونو وينظمونو
الخوض فييا، وعدـ إيجاد بديؿ قوّي ليا سّبب عجز معظـ الّشعراء عف  ـبمواضيع حّرـ اإلسبل
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ضعؼ تمؾ األغراض  استبطاف الّدعوة الجديدة بكّؿ أبعادىا. ومع ذلؾ يبقى ىذا الّنقد غير دقيؽ ألفّ 
سّبب نمّو وازدىار أغراض أخرى ذات عبلقة وثيقة بالّرسالة الجديدة فأصبح عندنا ما يعرؽ بشعر 

 الّدعوة اإلسبلمّية.

 دور الّشعر في الّدعوة اإلسالمّية: -3

دفعت الّدعوة إلى اإلسبلـ بالّرسوؿ الكريـ إلى حمؿ الّسيؼ لمّدفاع عف دينو، خاّصة مع ما        
ّنما جّند  القيو مف معارضة شديدة مف قومو. ولـ يكتؼ الّرسوؿ صّمى ا عميو وسّمـ بتجنيد الّسيوؼ وا 

العرب مف جية، ومف جية الشعر أيضا لخدمة الّدعوة. ولعّؿ ما دفعو إلى ذلؾ ىو مكانة الّشعر عند 
أخرى نجد أّف قريشا كانت قد اّتخذت مف الّشعر وسيمة لمحاربة اإلسبلـ والمسمميف وعميو كاف البّد 
مف الرّد عمى المشركيف بالّمغة الّتي يفيمونيا، مّما جعؿ الّشعر سبلحا فّعاال استغّمو الّرسوؿ عميو 

 الّصبلة والّسبلـ وأدخمو في معركتو مع قريش. 

لقد أّيد الّرسوؿ الّشعراء المسمميف في دفاعيـ عف الّدعوة وُأعجب بأصحاب الّذوؽ الّسميـ أمثاؿ        
حّساف بف ثابت وعبد ا بف رواحة وكعب بف مالؾ. وما يظير لنا تأييده ليـ قولو عميو الّصبلة 

 116«.أهج المشركين، فـإّن جبريل معك»والّسبلـ لحّساف:

في سبيؿ الّدعوة إلى اإلسبلـ غّير مبلمحو بطريقة تمّكنو مف إرساء دعائـ  إّف تجنيد الّشعر      
ذلؾ الّشعر الّذي » الّديف الجديد، فأصبح ىذا الّشعر يعرؼ بشعر الّدعوة اإلسبلمّية، والمقصود بو 

 فالّدعوة إلى الّديف الجديد 117«.نشأ في ظّؿ العقيدة اإلسبلمّية وتأّثر بيا وأحسف الّتعبير عنيا...
وّلدت أدبا متأّثرا بتعاليمو ويقؼ إلى جانبو في الّصراع بيف الخير والّشر. فأصبح محّتما عمى الّشعراء 

رسالة كريمة ال » الّذيف اعتنقوا اإلسبلـ أف يساىموا في معركة الّدعوة. وعميو أصبحت رسالة الّشعر
يا رسالة سماوّية مستمّدة مف تعرؼ الفحش بالقوؿ وال الجير بالّسوء، وال تخوض فيما حّرـ ا ألنّ 

بمعنى أّف اإلسبلـ أّثر في الّشعر وأعطاه مسؤولّية واضحة  118«.روح اإلسبلـ وتعاليمو الّسمحة
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توافقت وما دعا إليو. وكما تغّيرت ميّمة الّشعر فإّف معيار الّنظر إليو قد تغّير لتطغى عمية الّصبغة 
 األخبلقّية.

الّشعر في ظّؿ تمؾ الّظروؼ قد بمغ مف األىمّية مبمغا جعؿ مف  وما تجدر اإلشارة إليو أفّ        
أصبح أعظـ جند يجّنده رسوؿ ا صّمى ا عميو » الّصعب االستغناء عنو، وحسبنا في ذلؾ أّنو 

وسّمـ عمى المشركيف،يدّؿ عمى ذلؾ قولو لحّساف:سّف الغطاريؼ عمى بني عبد مناؼ فوا لشعرؾ 
 119«.ّسياـ في غمس الّظبلـ، وتحّفظ ببيتي فييـأشّد عمييـ مف وقع ال

وبما أّف الّشعر قد تغّيرت رسالتو وميّمتو في ظّؿ الّدعوة اإلسبلمية، كاف البّد لمبلمحو أف        
تتغّير بشكؿ يتناسب والميّمة الجديدة.وعميو أصبح لمّشعر أغراض جديدة وّلدىا الوضع الجديد 

ف قد نجد أف ىناؾ مف األغراض ما كتبت لو االستمرارّية وفؽ وتخالؼ ما كاف سائدا قبؿ ذلؾ، ولك
مثؿ اإلسبلـ وقيمو وما ُأبطؿ مف الّشعر ىو الخوض في المحّرمات كشرب الخمر واألخذ بالثّأر 

 والّتشبيب واليجاء المقذع والفخر الكاذب...

اوؿ الّشعراء مجاراة القرآف وتجدر اإلشارة إلى أّف الّشعر قد سار في ركاب الّدعوة وتأّثر بيا وح       
في جزالة الّمفظ وسمّو المعاني وروعة األسموب وىذا ما انعكس في شعرىـ مف خبلؿ استعماؿ معاف 
إسبلمّية وألفاظ قرآنّية. ولكف ىناؾ مف يرى أّف الّشعراء في مذىبيـ ىذا لـ يوّفقوا كّؿ التوفيؽ ألّنيـ 

مف تكوينيـ العقمي والفّني وبيف انجذابيـ إلى حاجات  تذبذبوا بيف موروثيـ الجاىمي الّذي كاف جزءا
اإلسبلـ الجديدة الّتي أصبحت ىي األخرى جزءا مف حياتيـ مّما جعميـ مقّصريف في تمّثؿ المعنى 

 120الّديني بشكؿ واضح.

ف لـ تبرز تعاليـ اإلسبلـ جمّية في شعر الّدعوة اإلسبلمّية في عصر النبّوة إاّل أّنو         وحّتى وا 
يبقى شعرا ذا قيمة فنّية وخصائص ممّيزة نابعة مف كونو أداة إعبلمّية صّورت كّؿ حدث مف أحداث 
الّدعوة بؿ وساىمت فيو. وال يمكف لنا أف نآخذ ىذا الّشعر عف عدـ جودتو جودة الّشعر الجاىمي وىو 

 يختمؼ عنو في ظروؼ نشأتو ودوافع نظمو وىدفو.
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لتداولّية قد طّورت مجاالت اىتماميا مف الّمغة في عبلقتيا بمستعممييا إلى وصفوة القوؿ أّف ا       
الخطاب اليومي الّذي يتجّسد مف خبلؿ المحادثة أو التفاعؿ الكبلمي وذلؾ ألّف ىذا الميداف يعتبر 

ويؿ) األكثر تجسيدا لمعبلقة الموجودة بيف الّمغة ومستعممييا ومؤّولييا وكيؼ أّف عممّية (االستعماؿ/التأ
ـّ أّف دراسة التفاعؿ الكبلمي ال تقتصر عمى مجاؿ الخطاب  تخضع لقوانيف وشروط يفرضيا السياؽ. ث

أّف  السيماالحي (الكبلـ العادي) بؿ يمكف أف تتعّداه إلى الخطاب األدبي بوصفو استعماال لّمغة، 
ؼ فالعرب في الخطاب الذي سندرسو ىو شعر الدعوة اإلسبلمية في صدر اإلسبلـ. وكما ىو معرو 

ذلؾ الوقت أكثر مف نظـ الّشعر واستعمالو في مختمؼ المناسبات. أضؼ إلى ذلؾ أّف لغة الّشعر 
 عندىـ تتطابؽ مع الّمغة العادّية. 

ولعّؿ دراسة مختمؼ جوانب التفاعؿ الكبلمي الذي تجّسده أشعار غزوة بدر مف خبلؿ االعتماد       
داولي كفيمة بإزالة الّستار عف جوانب مف ىذا الشعر قد ال يمكف عمى األدوات اإلجرائية لمّتحميؿ التّ 

 معرفتيا بتطبيؽ مقاربات أخرى وىذا ما سيوّضحو الفصميف القادميف. 
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 ة:ـئـتوط

لقد انبنت الّدراسات الشكمّية عمى فكرة وجوب وصؼ الّنصوص بمعزؿ عف الّسياؽ الّذي         
وردت فيو، وىذا ما سّبب قصورا في عممّية تأويؿ الّنصوص. ولكف ىذه الفكرة تغّيرت مع ظيور 

الّمغوي في  دراسة االّتصاؿ»التداولّية الّتي انبنت أساسا عمى فكرة الّسياؽ، حّتى أّنيا تعّرؼ بأّنيا
بمعنى أّف لمسياؽ أثر في إنتاج الخطاب وفي عممّية تأويمو. وعميو ال يمكف لمخطاب أف 121«.الّسياؽ

الخطاب ىو نشاط مشروط »يؤّوؿ إاّل إذا كاف متمّقيو عمى معرفة بالمعمومات السياقّية، ذلؾ ألّف 
الّتفاعؿ، ولكّنو يتغّير وفقا لطريقة سير ىذا بالسياؽ ومغّير لو في الوقت نفسو. فالّسياؽ يقّدـ في بداية 

ّنما ىي عبلقة جدلّية و   122.«التفاعؿ. وعميو فالعبلقة بيف الّنص والّسياؽ ليست أحادية الجانب وا 
عمى ىذا فخبلؿ عممّية تحميمنا لمّنصوص وتأويميا ال يجب إسقاط العناصر السياقّية الخارجّية عمى 

ّنما البحث عف تج  ّميات ىذه العناصر داخؿ بنية الّنص.ىذه الّنصوص وا 

تتوّقؼ »أّما بخصوص العناصر المكّونة لمّسياؽ، فقد اختمؼ الّدارسوف في تحديدىا حيث         
العوامؿ المعتمدة في الّسياؽ عمى اإلشكالّية المطروحة، ومع ذلؾ، توجد نواة مف المقّومات مجمع 

.الغاية عمييا:المشاركوف في الخطاب، اإلطار الزمكاني، ـّ إّف كّؿ عنصر مف العناصر 123« ث
 األساسّية السابقة تنضوي تحتو عناصر أصغر تساىـ معرفتيا في فيـ معنى الّنص وتأويمو.
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وما تجدر اإلشارة إليو ىو أّف التفاعؿ الّذي نحف بصدد دراستو ينتمي إلى األدب القديـ والّذي         
ـّ فإّننا  124«.مات خارجّية يوّفرىا راويو أو شارحويمكف إعادة تركيب سياقو اعتمادا عمى معمو » ومف ث

ـّ فيو ىذا التفاعؿ الكبلمي.  سنستغّؿ المعمومات المتوّفرة في كتب الّتراث إلعادة بناء السياؽ الّذي ت

 

 المحور األّول: إطار المشاركة

إطار المشاركة  إذا أخذنا مناقضات غزوة بدر عمى أّنيا تشّكؿ تفاعبل كبلمّيا عاّما فإفّ          
كبل الفريقيف (المسمميف والمشركيف)، إضافة إلى  فسيضـّ مجموعة الّشعراء أصحاب المناقضات م

 المشارؾ الغائب في كّؿ نّص والمشارؾ المتفّرج مف كّؿ فريؽ.

 المشاركون الفعمّيون: -0

 :10المشارؾ

حمزة بف عبد المّطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ القرشي الياشمي أبو عمارة عـّ الّنبي »ىو        
وقريبو مف أّمو أيضا ألّف  -أرضعتيما ثويبة موالة أبي ليب-صّمى ا عميو وسّمـ وأخوه مف الّرضاعة

ـّ الّنبي أـّ حمزة ىي ىالة بنت أىيب بف عبد مناؼ بف زىرة بنت عـّ آمنة بنت وىب بف عبد م ناؼ أ
 125«.صّمى ا عميو وسّمـ بسنتيف وقيؿ بأربع وأسمـ في السنة الثانية مف البعثة

فحمزة رضي ا عنو صاحب نسب رفيع مف ناحيتي أّمو وأبيو، كما كاف صاحب مقاـ عاؿ         
جيؿ أّف أبا »في قومو لما عرؼ عنو مف شجاعة ورجولة ومثاؿ ذلؾ ما ذكر خوؿ قّصة إسبلمو حيث

مّر برسوؿ ا صّمى ا عميو وسّمـ عند الصفا، فآذاه وشتمو وناؿ منو بعض ما يكره مف العيب 
لدينو والّتضعيؼ ألمره، فمـ يكّممو رسوؿ ا صّمى ا عميو وسّمـ، وموالة لعبد ا بف جدعاف...في 

فجمس معيـ فمـ يمبث مسكف ليا تسمع ذلؾ، ثـّ انصرؼ عنو فعمد إلى ناد مف قريش عند الكعبة، 
حمزة بف عبد المّطمب رضي ا عنو أف أقبؿ متوّشحا قوسو راجعا مف قنص لو ، وكاف صاحب 
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قنص يرميو ويخرج لو. وكاف إذا رجع مف قنصو لـ يصؿ إلى أىمو حّتى يطوؼ بالكعبة، وكاف إذا 
تى في قريش وأشّد فعؿ ذلؾ لـ يمر عمى ناد مف قريش إاّل وقؼ وسّمـ وتحّدث معيـ، وكاف أعّز ف

شكيمة. فمّما مّر بالموالة، وقد رجع رسوؿ ا صّمى ا عميو وسّمـ إلى بيتو، قالت لو: يا أبا عمارة، 
لو رأيت ما لقي ابف أخيؾ آنفا مف أبي الحكـ بف ىشاـ، وجده ىاىنا جالسا فآذاه وسّبو وبمغ منو ما 

يو وسّمـ. فاحتمؿ حمزة الغضب لما أراد ا بو مف يكره ثـّ انصرؼ عنو ولـ يكّممو محّمد صّمى ا عم
، فأقبؿ نحوه حّتى إذا قاـ عمى  كرامتو، فخرج يسعى ...،فمّما دخؿ المسجد نظر إليو جالسا في القـو
رأسو رفع القوس فضربو بيا فشجو شجة منكرة، ثـّ قاؿ: أتشتمو وأنا عمى دينو وأقوؿ ما يقوؿ؟فرّد 

ـ حمزة عرفت قريش أّف رسوؿ ا صّمى ا عميو وسّمـ قد عّز وامتنع، عمّي إف استطعت...فمّما أسم
وىكذا كاف إسبلـ حمزة بف عبد المّطمب  126«.وأّف حمزة سيمنعو فكّفوا عف بعض ما كانوا ينالوف منو

منعة لئلسبلـ وحماية لمّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ، وما كاف ذلؾ إاّل لما عرؼ عف حمزة مف قّوة 
 والّشجاعة واإلقداـ، حّتى أّنو كاف رضي ا عنو يمّقب بأسد ا وأسد رسولو.الشخصّية 

وقد حسف إسبلـ حمزة رضي ا عنو، ودليؿ ذلؾ أّنو استمات في الّدفاع عف الّدعوة إلى          
 اإلسبلـ. فقد تقّدـ الجمع يوـ بدر وقاتؿ بكّؿ بسالة وقتؿ رؤوس الّشرؾ وعمى رأسيـ شيبة بف ربيعة

 .واشترؾ مع عمي بف أبي طالب في قتؿ عتبة بف ربيعة

وليس مف بني عبد المطمب رجاال ونساء »وكاف رضي ا عنو معروفا بقوؿ الّشعر إذ يقاؿ:        
مف لـ يقؿ الّشعر، حاشا الّنبي صمى ا عميو وسّمـ: فمف ذلؾ قوؿ حمزة بف عبد المّطمب رحمو ا 

 يذكر لقاءه أبا جيؿ وأصحابو في قصيدة تركت أكثرىا اختصارا:

 ف وكمّػػنا             مراجمو مف غيظ أصحابو تغميعشّية صاروا جاشدي

  127«.فمما تراءينا أناخوا فعػػقموا               مطايا وعقمنا مدى غرض النبؿ 
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 أّما قصيدتو في غزوة بدر فمطمعيا:

 ألـ تر أمرا كاف مف عجب الّدىر             ولمحيف أسبػاب مبّينة األمػر

 ىـ             فخانوا تواص بالعقوؽ وبالكفروما ذاؾ إاّل أّف قومػا أفػػاد

 عشّية راحوا نحو بدر بجمػعيـ              فكانوا رىونا لمّركية مػف بدر

 128وضرب ببيض يختمي الياـ حّدىا             مػشيرة األلواف بّيػنة األثػر

جبير بف استشيد رضي ا عنو في غزوة أحد عمى يد وحشي ابف حرب الحبشي، مولى         
قطعت ىند بنت عتبة كبده، وجدعت أنفو، وقطعت أذنيو، »عدي. وقد نّكؿ بجثّتو أشّد تنكيؿ، فقد

  129«.وبقرت بطنو

فحمزة بف عبد المّطمب رضي ا عنو كاف ذا شخصّية قوّية وذا صيت مسموع في مجتمعو         
تعاليـ اإلسبلـ مّما جعؿ لو سمطة  القرشي قبؿ إسبلمو. وبعد أف أسمـ قّوى شخصّيتو بإيمانو واّتباعو

ونفوذا، إضافة إلى صمة القرابة الّتي تربطو بالّرسوؿ صّمى ا عميو وسّمـ. كّؿ ىذه الممّيزات  تجعمو 
 يحتّؿ مكانة أعمى مف غيره في سّمـ التراتبّية الّذي سنصّنؼ وفقو المشاركيف في التفاعؿ الكبلمي.

 :10المشارؾ

طالب بف عبد المّطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ، ابف عـّ الّنبي صّمى ا عمي بف أبي »ىو        
   130«.عميو وسّمـ ألبويو. أّمو فاطمة بنت أسد بف ىاشـ، أّوؿ ىاشمّية ولدت ىاشمّيا

فقد كاف عمي أقرب الّصحابة نسبا إلى الرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ، إضافة إلى كونو نشأ         
قريشا أصابتيـ أزمة شديدة، »صّمى ا عميو وسّمـ بعد أف كفمو وذلؾ ألّف وترّبى في بيت الّرسوؿ 

وكاف أبو طالب ذا عياؿ كثيرة فقاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسّمـ لمعّباس عّمو، وكاف مف أيسر 
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بني ىاشـ:"يا عّباس إّف أخاؾ أبا طالب كثير العياؿ، وقد أصاب الّناس ما ترى مف ىذه األزمة، 
وتأخذ أنت رجبل فنكفيما عنو".فقاؿ  نا إليو، فمنخّفؼ عنو مف عيالو، آخذ مف بنيو رجبلفانطمؽ ب

العّباس:نعـ...فأخذ رسوؿ ا صّمى ا عميو وسمـ عمّيا فضّمو إليو وأخذ العّباس جعفرا فضّمو 
 131«.إليو

وبقي عمي بف أبي طالب في كنؼ الّرسوؿ صّمى ا عميو وسّمـ حّتى بعثو ا نبّيا، فكاف          
رضي ا عنو أّوؿ مف أسمـ مف الّصبياف، وأّوؿ مف ىاجر بعد الّنبي صمى ا عميو وسّمـ وأبي بكر، 

ّصبلة خرج إلى كاف الّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ إذا حضرت ال»وأّوؿ مف صّمى مف المسمميف حيث
شعاب مّكة وخرج معو عمي بف أبي طالب مستخفيا مف أبيو أبي طالب ومف جميع أعمامو وسائر 

 132«.قومو، فيصّمياف الّصموات فييا، فإذا أمسيا رجعا

وقد اختمفت الّروايات في تحديد الّسف الّتي أسمـ فييا، وتراوحت بيف عشرة سنيف وأربعة عشر         
الّصواب اإلضراب عف توقيت إسبلمو ألّنو لـ يكف مشركا فيستأنؼ اإلسبلـ، فمـ »سنة وقاؿ بعضيـ:

 133.«يسجد رصي ا عنو لصنـ قطّ 

اّتسـ عمي كّرـ ا وجيو بكّؿ الّصفات الحميدة واألفعاؿ الكريمة والّشجاعة المنقطعة الّنظير.         
» وؿ صمى ا عميو وسمـ وذلؾ أّف فقد حصر جميع الغزوات إاّل غزوة تّبوؾ وذلؾ بأمر مف الّرس

سباع بف عطرفة، وخّمؼ  -حيف خرج إلى تبوؾ-رسوؿ ا صّمى ا عميو وسّمـ استعمؿ عمى المدينة
عمي بف أبي طالب عمى أىمو، وأمره باإلقامة فييـ، فأرجؼ بذلؾ المنافقوف وقالوا: ما خّمفو إاّل 

سبلحو وخرج حّتى أتى رسوؿ ا صمى ا عميو  استثقاال لو وتخّففا منو، وسمع ذلؾ عمّي، فأخذ
وسّمـ، وىو نازؿ بالجرؼ، فقاؿ: يا نبّي ا؛ زعـ المنافقوف أّنؾ استثقمتني وتخّففت مّني! فقاؿ: كذبوا، 
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ولكّني خّمفتؾ لما تركت ورائي، فارجع فاخمفني في أىمي وأىمؾ، أفبل ترضى أف تكوف مّني بمنزلة 
  134«.و ال نبّي بعدي! فرجع عمّي إلى المدينة، ومضى الّرسوؿ عمى سفرهىاروف مف موسى إاّل أنّ 

وما ىو معروؼ أّف ىاروف عميو الّسبلـ كاف نبّيا أّيد بو ا تعالى أخاه موسى عميو الّسبلـ         
    ﴿:وذلؾ كما ورد في قولو تعالى

     

     

    

     

     

﴾.135 

الّرسوؿ الكريـ لعمي بف أبي طالب رضي ا عنو بياروف عميو الّسبلـ ما ىوف إاّل وتشبيو         
مكانتو كّرـ ا وجيو الّتي تضاىي مكانة األنبياء غير أّنو ال نبّي بعد محمد صمى ا  دليؿ عمى

 عميو وسّمـ مّما يجعؿ عمّيا في عمية القـو ويمنحو سمطة بيف أبناء قومو.

تزّوج رضي ا عنو مف فاطمة الزىراء بنت الّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ، فأنجبت لو الحسف         
ما توّلى خبلفة المسمميف بعد مقتؿ عثماف بف عّفاف رضي ا عنو، وبقي فييا مّدة يسيرة والحسيف.ك

نقؿ عف أبي معشر أّنو قاؿ: كانت خبلفة عمي خمس سنيف إاّل ثبلثة أشير...وقاؿ أبو »حيث 
 136«.الحسف: كانت والية عمي أربع سنيف وتسعة أشير ويوما أو غير يوـ

يو سنة أربعيف لميجرة بسيؼ ابف ممجـ المرادي، وتختمؼ الّروايات في قتؿ عمي كّرـ ا وج        
وفي ىذه السنة(سنة أربعيف) قتؿ عمي بف »تحديد يوـ مقتمو، وذلؾ حسب ما أورده الطبري حيف قاؿ:

أبي طالب عميو الّسبلـ، واختمؼ في وقت قتمو، فقاؿ أبو معشر ما حّدثني بو أحمد بف ثابت، فقاؿ: 
بف عيسى، عف أبي معشر قاؿ: قتؿ عمي في شير رمضاف، يـو الجمعة لسبع  حّدثت عف إسحاؽ
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عشرة خمت مف سنة أربعيف. وكذلؾ قاؿ الواقدي، حّدثني بذلؾ الحارث عف ابف سعد عنو. وأّما أبو 
زيد فحّدثني عف عمي بف محّمد أّنو قاؿ: قتؿ عمّي بف أبي طالب بالكوفة يـو الجمعة إلحدى عشرة. 

ثبلث عشرة بقيت مف شير رمضاف سنة أربعيف. قاؿ: وقد قيؿ في شير ربيع اآلخر قاؿ: ويقاؿ: ل
   137«.سنة أربعيف

 

أّما عف تكوينو الجسمي  فقد نقمت لنا بعض كتب الّتراث صفاتو، فقد كاف رضي ا عنو         
لّمحية ورّبما آدـ الّموف، مربوعا، أدعج العينيف عظيميما، حسف الوجو كأّنو القمر، أبيض الّرأس وا»

خّضب، وكانت لحيتو طويمة، عظيـ البطف، عريض المنكبيف ولمنكبو مشاش كمشاش الّسبع ال يبيف 
عضده مف ساعده قد أدمج إدماجا، كأّف عنقو البريؽ فّضة، أصمع ليس في رأسو شعر إاّل مف 

  138«.خمفو

ّنو كاف راوية لمحديث إذ روي وباإلضافة إلى حنكتو السياسّية وشجاعتو الحربّية، فقد عرؼ بأ        
في الّصحيحيف أربعة وأربعيف حديثا، اّتفقا عمى عشريف وانفرد البخاري بتسعة، ومسمـ بخمسة  »عنو 

 139«.عشر؛ وخّرج لو الجماعة. ولـ يكذب عمى أحد مف الّصحابة مثؿ ما كذب عميو

ؾ يؤّكده ما نقمتو كتب التراث كما عرؼ عنو رضي ا عنو البراعة األدبّية  والببلغّية، وذل        
 األدبي مف كبلمو نثرا وشعرا.أّما في الّشعر فقد روي عنو قولو إذا أراد المبارزة في الحرب:

 أّي يومي مف الموت أفّر                     يوـ ال يقدر أـ يػـو يػقدر

  140يـو ال يقدر ال أرىػػبو                    ومف المقدور ال ينجو الحذر 

 وكذلؾ ما رواه ابف ىشاـ حيف قاؿ عمي رضي ا عنو بعد نصرة بدر في قصيدة مطمعيا:        
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 ألـ تر أّف ا أبمى رسػػػولو              ببلء عزيز ذي اقتدار وذي فضؿ

 بما أنزؿ الكػػػفار دار مذّلة               فبلقوا ىوانا مف إسار ومػف قتؿ

 ه              وكاف رسػػوؿ ا أرسؿ بالعدؿفأمسى رسوؿ ا قد عّز نصر 

 141فجاء بقػرآف مػف ا مػنّزؿ              مبيػػػػػػّنة آياتو لذوي العقؿ.

 :10المشارؾ

حّساف بف ثابت بف المنذر بف حراـ بف عمرو بف زيد مناة بف عدي بف عمرو بف مالؾ »ىو        
ى أبا عبد الّرحمف، وقيؿ: أبا الحساـ. وأّمو الفريعة بنت خالد ...يكّنى أبا الوليد، وقيؿ: يكنّ بف النّجار

 142«.بف خنيس بف لوذاف بف عبد وّد بف زيد بف الخزرج بف كعب بف ساعدة

وكاف أبو حّساف ثابت وجّده المنذر مف أشراؼ القـو وحّكاما بيف مف اختمفوا منيـ، ودليؿ         
ثابت بف المنذر بف حراـ كاف مف سادة قومو  أبوه»ذلؾ حكميـ بيف األوس والخزرج حيث أّف 

، وكانوا -وىو يـو مف أّياميـ مشيور -وأشرافيـ. والمنذر الحاكـ بيف األوس والخزرج في يـو سميحة
حّكموا في دمائيـ يومئذ مالؾ بف العجبلف بف سالـ بف عوؼ فتعّدى في مولى لو قتؿ يومئذ وقاؿ: ال 

ف يرضوا بحكمو، فحّكموا المنذر بف حراـ، فحكـ بأف ىدر دماء قومو آخذ فيو إاّل دّية الّصريح فأبوا أ
وعميو فحّساف ذو نسب رفيع في قومو وبيف العرب لما عرؼ عف  143«.الخزرج  واحتمؿ دماء األوس
 آبائو مف عدؿ وحكمة وسؤدد.

ا أّما عف وقت ميبلده فيمكف استنباطو مف رواية حّساف نفسو حوؿ والدة الّرسوؿ صمى         
وا إّني لغبلـ يفعة، ابف سبع سنيف أو ثماف، أعقؿ كّؿ ما سمعت، إذ سمعت »عميو وسّمـ حيف قاؿ:
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ييودّيا يصرخ بأعمى صوتو عمى أطمة بيثرب: يا معشر ييود. حّتى إذا اجتمعوا إليو، قالوا: ويمؾ 
يف الّرسوؿ الكريـ ىو وعميو ففارؽ الّسف بينو وب 144«.مالؾ؟!قاؿ:طمع الميمة نجـ أحمد الّذي ولد بو

 سبع أو ثماف سنيف أي أّنو ولد حوالي سّتيف سنة قبؿ اليجرة.

 

نشأ حّساف بف ثابت شاعرا يتكّسب بشعره، حيث كاف في الجاىمّية يتنّقؿ بيف ببلطات مموؾ         
مثالو الميتو لخـ وغّساف طمبا لمماؿ والّثراء، حّتى قيؿ أّف أجود شعره ما قالو في آؿ جفنة الغساسنة، و 

 الّتي مطمعيا:

  دّر عػػػػػػصابة نادمتيـ              يوما بجّمؽ في الّزمػػاف األّوؿ

 يمشوف في الحمؿ المضاعؼ نسجيا            مشي الجماؿ إلى الجماؿ البػّزؿ

 والخالػطوف فقػػػيرىـ بغنّييـ              والمنعموف عمى الّضعيؼ المرّمؿ

  145حوؿ قبر أبييـ             قبر ابف مػػارية الكريـ المفّضؿأوالد جػػػػفنة 

أبو »وشاعرّية حّساف ال يختمؼ فييا اثناف، بؿ أكثر مف ذلؾ فقد تـّ اإلجماع عمييا وذلؾ أفّ         
عبيدة قاؿ: أجمعت العرب عمى أّف حّساف أشعر أىؿ المدر.أخبرنا بذلؾ أيضا أحمد بف عبد العزيز 

ر أىؿ المدر أىؿ الجوىري قاؿ: حّدثنا عمر بف شّبة عف أبي عبيدة قاؿ: اّتفقت العرب عمى أّف أشع
  146«.يثرب، ثـّ عبد القيس ثـّ ثقيؼ؛ وعمى أّف أشعر أىؿ يثرب حّساف بف ثابت
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 ىاجر الّرسوؿ صمى ا عميو وسمـ غمى المدينة وىو  في الثالثة والخمسيف مف العمر.  
 .12. ص2111، د ط، دار صادر ، بيروت 10عرفات، جحّساف بف ثابت، الّديواف، تحقيؽ: وليد  -145
. 2112، دار صادر، بيروت 12، ط12أبو الفرج األصفياني، األغاني، تحقيؽ: إحساف عّباس،إبراىيـ السّعافيف، بكر عّباس، ج -146
 .011ص

البحريف) ووصفو بالمكثر المجيد. كما جعمو ابف سبّلـ الجمحي عمى رأس شعراء القرى العربّية (المدينة، مّكة، الطائؼ، اليمامة،   

 .202ابف سبلـ الجمحي، المصدر السابؽ، ص -ينظر: 



 

 

أسمـ حّساف بعد ىجرة الّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ إلى المدينة، وقد كاف عمره يناىز         
سانو مدافعا عف الستّيف، وعاش مثميا في اإلسبلـ.وقد وىب نفسو في ىذه الفترة لخدمة الّديف الجديد بم

الّرسوؿ واإلسبلـ، بؿ إّنو كاف شاعر الّرسوؿ األّوؿ وذلؾ حيف انتدبو عميو الّصبلة والّسبلـ ليجاء 
المشركيف. إذ يروى أّنو لّما ىجا عبد ا بف الزبعرى وأبو سفياف بف الحارث وعمرو بف العاص 

 عنو الرّد عمى المشركيف، لكّف رسوَؿ ا صّمى ا عميو وسّمـ طمب المسمموف مف عمّي رضي ا
ما يمنع القـو الّذيف نصروا رسوؿ ا بسبلحيـ أف ينصروه "قاؿ لؤلنصار:» الّرسوؿ أبى ذلؾ ثـّ 

أنا ليا، وأخذ بطرؼ لسانو وقاؿ: وا ما يسّرني بو مقَوؿ بيف بصرى فقاؿ حّساف بف ثابت: "بألسنتيـ؟

  147.«اؿ: إّني أسّمؾ منيـ كما تسّؿ الّشعرة مف العجينةفق "كيؼ تيجوىـ وأنا منيـ؟"وصنعاء. فقاؿ: 

وقد كاف حّساف بف ثابت ييجو القـو ويعّيرىـ بأنسابيـ، وقد أمره الّرسوؿ في ذلؾ أف يعود         
ىجاء حّساف تتأّكد مف ضموع أبي بكر  إلى أبي بكر الصّديؽ، حّتى أّف قريشا لّما كانت تسمع

إّف ىذا الّشتـ ما غاب عنو ابف أبي قحافة...أو جعموا يقولوف: لقد قاؿ أبو »الصّديؽ في األمر فتقوؿ:
 148«.بكر الّشعر بعدنا

كما تذكر بعض الّروايات أّف درجة قرب حّساف مف الّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ جعمتو         
الّرسوؿ بالمدينة ينشد فيو الّشعر، وقد كاف عميو الصبلة والسبلـ يحسف يحظى بمكاف في مسجد 

استماعو ويكافئو. وما يؤّكد صّحة ىذه الّروايات ما جرى بيف حّساف وعمر بف الخّطاب رضي ا 
فقاؿ لو حّساف: قد  »عنو عندما سمعو ىذا األخير يقوؿ الّشعر في مسجد الّنبي فانتيره لفعؿ ذلؾ،

 149.«يو مف ىو خير منؾ، يعني الّنبي صمى ا عميو وسّمـ.فسكت عمركنت أنشد وف

وخبلصة القوؿ أّف حّساف بف ثابت قد نذر نفسو لخدمة الّديف بما أوتي مف موىبة، خاّصة         
أّنو لـ يكف قادرا عمى المشاركة في الّدعوة بالّسبلح لما عرؼ عنو مف الجبف. ومّما يروى في ىذا 

وكاف حّساف فيو مع  -حصف حّساف بف ثابت -ة بنت عبد المّطمب كانت في فارعصفيّ »الّشأف أفّ 
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الّنساء والّصبياف، فمّر رجؿ مف ييود فجعؿ يطيؼ بالحصف، ولّما رأتو صفّية قالت: إّف بني قريظة 
قطعت ما بينيا وبيف رسوؿ ا مف عيد، وليس بيننا أحد يدفع عّنا، ورسوؿ ا والمسمموف في نحور 

 -كما ترى–ىـ ال يستطيعوف أف ينصرفوا إلينا إف أتانا آت، ثـّ قاؿ لحّساف:إّف ىذا الييودي عدوّ 
ّني وا ما آمنو أف يدّؿ عمى عوراتنا مف وراءه مف ييود، وقد شغؿ عّنا رسوؿ ا  يطيؼ بالحصف، وا 

 لقد عرفت ما أنا وأصحابو، فانزؿ إليو فاقتمو. فقاؿ حّساف: يغفر ا لؾ يا بنت عبد المّطمب! وا
بصاحب ىذا. فمّما قاؿ ليا ذلؾ ولـ تر عنده شيئا احتجزت، ثـّ أخذت عمودا ونزلت مف الحصف، 
وضربتو بالعمود حّتى قتمتو. ولّما فرغت منو رجعت إلى الحصف فقالت: يا حّساف، انزؿ إليو فاسمبو 

  150«.بو مف حاجة يا ابنة عبد المّطمبفإّنو لـ يمنعني مف سمبو إاّل أّنو رجؿ. فقاؿ حّساف: ما لي بسم

ّنما جبف لعّمة أصابتو وىي أّف          وىناؾ مف يذىب إلى أّف الجبف لـ يكف طبعا في حّساف وا 
أّما عف صفاتو الجسمّية فمـ تحفظ لنا كتب الّتراث  151«.أْكحُؿ حّساف قد قطع فمـ يكف يضرب بيده»

يا بيف عينيو، وكاف يضرب بمسانو روثة أنفو مف لحّساف يسدل» إاّل اليسير منيا، إذ يروى أفّ 
 152«.طولو

وقد سمحت البراعة الشعرّية لحّساف بمواكبة جميع أحداث الّدعوة اإلسبلمّية، كما منحتو القدرة         
عمى حسف الّتصوير والوصؼ، وىذا ما نجده واضحا في قصيدتو الّتي رّد فييا عمى ابف الزبعرى بعد 

 وؿ في مطمعيا:غزوة بدر، والتي يق

ـّ تبػادرت                بدـّ يعّؿ غروبيا بسػػجاـ  ابؾ بكت عيناؾ ث

 ماذا بكيت عمى الّذيف تتابعوا                ىبّل ذكرت مكاـر األقػواـ

 153وذكرت مّنا ماجدا ذا ىّمػة                 سمح الخبلئؽ ماجػد اإلقداـ

 :10المشارؾ
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كعب بف مالؾ بف عمرو بف القيف بف سواد بف غنـ بف كعب بف َسِمَمة بف سعد بف عمي »ىو        
 154«.بف أسد بف الخزرج

 

شيد كعب بف مالؾ بيعة العقبة مع قومو وعمره يقارب الخامسة والعشريف وفييا دخؿ         
سبلـ، حيث شيد الوقائع كّميا اإلسبلـ. وبعدىا لـ يتواف عف خدمة الّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ واإل

.وكاف مف الّثبلثة الّذيف لـ تقبؿ أعذارىـ لمتخّمؼ عف القتاؿ ثـّ تاب ا عمييـ في قولو جّؿ إاّل تبوؾ
    ﴿وعبل:

    

    

   

       

    

     

  ﴾.155            

يشيد لكعب بالّشجاعة واإلقداـ واالستبساؿ في الّدفاع عف الّديف الجديد، فقد جرح  ومع ذلؾ         
 156ُأحد أحد عشر جرحا في سبيؿ ا.في غزوة 

أّما مف الّناحية األدبّية فقد كاف كعب بف مالؾ ينحدر مف عائمة الّشعراء، فأبوه مالؾ كاف         
لكعب بف مالؾ أصؿ  »شاعرا وكذلؾ عّمو قيس. كما أورث ىذه الّصفة ألبنائو وأحفاده حيث أّف 

وقد استغّؿ كعب بف  157.«ف مقّدموف في الّشعرعريؽ وفرع طويؿ في الّشعر...إّنيـ جميعا مجيدو 
مالؾ موىبتو الشعرّية إلى جانب شجاعتو الحربّية في الّدعوة اإلسبلمّية. فقد كاف أحد شعراء الّرسوؿ 
الّثبلثة المكثريف المجيديف إلى جانب حّساف وعبد ا بف رواحة. وكانت ميّمة كعب تخويؼ 
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  :وفي بعص الروايات يقاؿ أّنو لـ يشيد مع المسمميف بدرا. وفي ىذا ينظر 
 .221يحي العامري، المرجع السابؽ، ص-

 .009سورة التوبة، اآلية  -155
 .221ينظر: يحي العامري، المرجع السابؽ، ص -156
 .021، ص01أبو الفرج األصفياني، المصدر السابؽ، ج -157



 

 

حّساف وكعب يعارضانيـ »...ـ بمثؿ ما جاء منيـ إذ كاف المشركيف مف وقائع الّسيؼ والرّد عميي
بمثؿ قوليـ، بالوقائع واألّياـ والمآثر، ويعّيرانيـ بالمثالب.وكاف عبد ا بف رواحة يعّيرىـ بالكفر 

 158«.ونسبيـ إليو...فكاف في ذلؾ الّزماف أشّد شيء عمييـ قوؿ حّساف وكعب...

 

وأعجب بشعره وأثنى عميو  الصبلة والسبلـ كعب بف مالؾ منولقد قّرب الّرسوؿ الكريـ عميو         
 قاؿ كعب: نعـ يا رسوؿ ا أنا الّذي أقوؿ:  "أأنت الّذي تقوؿ:ىّمت؟"قولو:» في 

 ىّمت سخينة أف تغالب رّبيا                 وليغمبّف مغالب الغبّلب.

صابتو  159«."أّما إّف ا لـ ينس لؾ ذلؾ"فقاؿ: فاعتراؼ الّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ بإجادة كعب وا 
في القوؿ يمنحو مصداقّية ويبّوؤه مكانة خاّصة. ونحف نمحظ ىذه اإلصابة في قصيدتو الّتي رّد بيا 

 عمى ضرار بف الخّطاب الفيري، والّتي مطمعيا:

 عجبت ألمػر ا وا قػػادر           عمى ما أتراد ليػػس  قاىر

 قضى يـو بدر أف نبلقي معشرا            بغوا وسبيؿ البغي بالّناس جائر

 وقد حشدوا واستنفروا مف يمييـ            مف الّناس حّتى جمػعيـ متكاثر

  160وسارت إلينا ال تحاوؿ غيػرنا            بأجمعيا كعب جميعا وعػػامر.

 :10المشارؾ

                                                           
 .028، صنفسو -158

حيث أّف قربو مف الّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ جعمو مّمف رووا عنو الحديث، فقد أخرج لو البخاري ومسمـ سبعة أحاديث، اّتفقا عمى   

 ثبلثة منيا.
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بف عدي بف سعد بف سيـ بف عمرو بف ىصيص بف عبد ا بف الزبعرى بف قيس » ىو        
فيو إذف مف أشراؼ قريش. وقد كاف مف  161«.كعب بف لؤي بف غالب بف فير بف مالؾ بف الّنضر

 الّشعراء المعدوديف في مّكة ويحكـ لو بالجودة والحسف مع اإلقبلؿ في القوؿ.

         

وقد استغّؿ عبد ا بف الزبعرى شاعرّيتو في محاربة اإلسبلـ وىجاء المسمميف، إذ كاف أغمب         
 شعره منظوما لتحريض كّفار قريش عمى قتاؿ المسمميف والّدليؿ عمى ذلؾ قولو بعد غزوة أحد:

 ليت أشياخي ببدر شػيدوا                    جزع الخزرج مف وقع األسؿ

 واستحّر القتؿ في عبد األشؿ                    اء بركيػا حيف حكمت بقب

 ثـّ خّفا عف ذاكـ رقصػػا                    رقص الحفاف يعمو في الجبؿ            

 162فقتمنا الّضعيؼ مف أشرافيـ                    وعّدلنا ميؿ بدر فاعػػتدؿ.

وقد عرؼ عنو رّده عمى حّساف بف ثابت ومناقضتو في أغمب المناسبات، فكاف أف نقض         
 حّساف أيضا قصيدتو الّتي قاليا بعد انيزامو يـو بدر والتي مطمعيا:

 ماذا عمى بدر وماذا حولػػو                  مف فتية بيض الوجوه كراـ

 وابني ربيعة خير خصـ فئاـ    تركوا نبييا خمفيـ ومنّبػػيا               

 والحارث الفياض يبرؽ وجيو                  كالبدر جمى ليمة اإلظػػبلـ

 163والعاصي بف منبو ذا مػػّرة                  رمحا تميما غير ذي أوصاـ.

ا  أسمـ عبد ا بف الزبعرى بعد فتح مّكة، حيث فّر خائفا ثـّ عاد واعتذر مف الّرسوؿ صمى        
 عميو وسّمـ بقصيدة مطمعيا:
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 منع الرقاد ببلبؿ وىمػػـو                   والّميؿ معتمج الرواؽ بييػػـ

 مّما أتاني أّف أحمد المػػني                  فيو فبّت كأّنني محمػػػػوـ

 إّني لمعتذر إليؾ مف الػػّذي                 أسديت إذ أنا في الّضبلؿ أىيـ

. فاغفر فدى  164لؾ والدي كبلىما                  زلمي فإّني راحـ مرحػػػـو

 فقبؿ الّرسوؿ عميو الصبلة والّسبلـ اعتذاره وأّمنو.

 :10لمشارؾا

، يكّنى أبا عبد الّرحمف. » ىو         الحارث بف ىشاـ بف المغيرة بف عبد ا بف عمرو بف مخزـو
     165«.جيؿ وابف عـّ خالد بف الوليدوأّمو فاطمة بنت الوليد بف المغيرة. أخو أبي 

كاف الحارث مف فرساف قريش الشجعاف حيث شيد أغمب المشاىد مع قومو، وخاض معيـ         
الحروب ضّد الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ. فقد حضر بدرا مع أخيو عمرو (أبو جيؿ) ولكّنو سرعاف 

 ما وّلى فاّرا فعّيره بذلؾ حّساف بف ثابت في قولو:

 كنت كاذبة بما حّدثتني                  فنجوت منجى الحارث بف ىشاـ إف

 166ترؾ األحّبة أف يقاتؿ دونيـ                 ونجا برأس طمّرة ولجػػػاـ.

وشاعرّية الحارث بف ىشاـ سمحت لو بالرّد عمى حّساف بف ثابت ومعتذرا عف فراره يـو بدر،         
 ، وقد قاؿ فييا:167«االعتذار أبياتو أحسف ما قيؿ في» فكانت 

 ا يعمـ ما تركت قتاليػـ                     حّتى حبوا ميري بأشقر مزبد

 وعرفت أّني إف أقاتؿ واحدا                    أقتؿ وال ينكي عدّوي مشيدي
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 168فصددت عنيـ واألحّبة فييـ                    طمعا ليـ بعقاب يوـ مفسػد.

 

ـّ ىانئ، إذ يروى أّف          » كما شيد مع المشركيف ُأحد وأسمـ بعد فتح مّكة بعد أف استأمنت لو أ
ـّ ىانئ بنت أبي طالب استأمنت لو النبّي صمى ا عميو وسّمـ فأّمنو يوـ الفتح، وكانت إذ أّمنتو قد  أ

ّمـ منزليا ذلؾ الوقت، فقالت: يا أراد عمّي قتمو وحاوؿ أف يغمبيا عميو، فدخؿ النبّي صمى ا عميو وس
رسوؿ ا أال ترى إلى ابف أّمي يريد قتؿ رجؿ أجرتو؟ فقاؿ رسوؿ ا صمى ا عميو وسّمـ: قد أجرنا 

وقد حُسف إسبلـ الحارث وأصبح مف فرساف المسمميف األشّداء  169«.مف أجرت وأمّنا مف أّمنت، فأمنو
حنينا، فأّلؼ الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ قمبو بمائة مف حيث شيد مع الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ 

 اإلبؿ.

فيو إذف يحتّؿ  170«.فشعر الحارث بف ىشاـ ليس بالجّيد وال الّردئ» أّما مف الناحية األدبّية         
مكانة وسطا وىذا أمر طبيعي ألّف البيئة الّتي عاش فييا (مّكة) ال تنّمي الخياؿ الّشعري، إضافة إلى 

الو بالفروسّية عف الّشعر. ومع ذلؾ فقد كاف يحسف القوؿ ويجيد الّتصوير ومثاؿ ذلؾ قولو بعد انشغ
 غزوة بدر مناقضا عمي بف أبي طالب بقصيدة مطمعيا:

 عجبت ألقواـ تغّنى سفييػػػيـ            بأمر سفاه ذي اعتراض وذي بطػؿ

 مف غبلـ ومف كيػؿ تغّنى بقتمى يـو بدر تتابػػػعوا            كراـ المساعي

 171مصاليت بيض مف لؤي بف غالب           مطاعيف في الييجا مطاعيـ في المحؿ.

كما نظـ قصيدة في المناسبة نفسيا ولكّنو ناقض فييا قصيدة حمزة بف عبد المّطمب. يقوؿ         
 في مطمعيا:
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 الّصدر أال يا لقومي لمصبابة واليجػر                ولمحزف مّني والحرارة في

 ولمّدمع مف عيني جودا كأّنػو                 فريد ىوى مف سمؾ ناظمة تجري

 172فإال أمت يا عمرو أتركؾ ثائرا               وال أبؽ بقيا في إخاء وال صػػير.

، ثـّ  وكمتا القصيدتيف نظميما في معنى واحد وىو بكاء قتمى قريش واالفتخار بكونيـ مف عمية القـو
 خذ الثّأر مف المسمميف.التوّعد بأ

 :10المشارؾ

ضرار بف الخّطاب بف مرداس، مف محارب بف فير، مف ظواىر قريش وكاف ال يكوف » ىو        
وقد نشأ ضرار في وقت كاف أبوه رئيسا لبني فير مّما أّىمو ليكوف فارسا مف  173.«بالبطحاء إاّل قميبل

» فرساف قريش وشجعانيـ، حيث شيد مع قومو العديد مف الوقائع ومنيا مقاتمتو لدوس حيث يروى أفّ 
ضرار بف الخّطاب بف مرداس الفيري، خرج في نفر مف قريش إلى أرض دوس، فنزلوا عمى امرأة 

يبلف، موالة لدوس، وكانت تجّيز العرائس، فأرادت دوس قتميـ بأبي أزيير. فقامت يقاؿ ليا: أـّ غ
فموال شجاعة ضرار لما خرج لمقاتمة دوس ورّد الثّأر  174«.دونيـ أـّ غيبلف ونسوة معيا حّتى منعتيـ

 عف أىمو في أبي أزيير.

كري فّذ، حيث أّنو كما شارؾ ضرار في غزوة ُأحد، وكانت مشاركتو فييا تنـّ عف فكر عس        
بحث عف ثغرة يتغّمب مف خبلليا عمى المسمميف ىو مف أعمـ خالد الوليد بخمّو الجبؿ مف رماة 

أقاـ رسوؿ » كما شارؾ في غزوة الخندؽ وكاف مف الفرساف الّذيف اقتحموا الخندؽ، إذ  175المسمميف.
ـ قتاؿ، إاّل أّف فوارس مف ا صمى ا عميو وسّمـ والمسمموف وعدّوىـ محاصروىـ ولـ يكف بيني

قريش، منيـ عمرو بف عبد ود بف أبي قيس أخو بني عامر بف لؤي، وعكرمة بف أبي جيؿ، وىبيرة 
بف أبي وىب المخزومّياف وضرار بف الخطاب الّشاعر ابف مرداس، أخو بني محارب بف فير، تمّبسوا 
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ـّ تي ّمموا مكانا ضّيقا منو، فضربوا خيميـ لمقتاؿ، ثـّ خرجوا عمى خيميـ...حّتى وقفوا عمى الخندؽ ث
 176«.فاقتحمت منو

ومع ما عرؼ عف ضرار مف شجاعة وحنكة حربّية ال تصدر إاّل مف قمب شجاع، إاّل أّنو         
كاف مرىؼ الحّس مطبوعا عمى قوؿ الّشعر. وقد عّد مف الشعراء المجيديف طرؽ أغمب أبواب 

تو إذ استعممو في حربو ضّد المسمميف، ومثاؿ ذلؾ قولو الّشعر.بؿ كاف الّشعر وجيا آخر مف فروسيّ 
 بعد غزوة بدر:

 عجبت لفخر األوس والحيف دائر             عمييـ غدا والّدىر فيو بصائر

 وفخر بني النّجار إف كاف معشر              أصيبوا ببدر كّميـ ثـّ صابػر

 177عدىـ سنغػػادر.فإف تؾ قتمى غودرت مف رجالنا              فإّنا رجاؿ ب

ّنما أسمـ بعد فتح مّكة، وأصبح مف فرساف اإلسبلـ فشارؾ في          لـ يبؽ ضرار عمى شركو وا 
، فالتقى ضرار بالفرس .كما أمره عمر بف الخّطاب بالخروج في جند إلى ماسبذافمعركة بيرسير

 178وىـز جيشيـ وأسر قائدىـ آذيف بف اليرمزاف.

المشاركوف الفعمّيوف في التفاعؿ الكبلمي الّذي حدث بمناسبة غزوة  ىؤالء الّسبعة ىـ        
بدر.ولكّنيـ لـ يكونوا بمعزؿ عف باقي األفراد الّذيف شاركوىـ بطريقة ما في الّسياؽ الّتواصمي لمتفاعؿ 

 الكبلمي.

 المشارك الغائب والمشارك المتفّرج: -9
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  .موضع عف يميف حمواف إلى ىمذاف 
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ال تسمح لنا المعمومات الّتي توّفرىا كتب الّتاريخ (األدبي والّتراجـ) بإعادة بناء إطار المشاركة          
ـّ فيو التفاعؿ الكبلمي بيف المسمميف والمشركيف، مّما ال يتيح لنا فرصة التعّرؼ  أو المشيد الّذي ت

 عمى المشارؾ المتفّرج.

 

ي نقصد بو ذلؾ المشارؾ في التفاعؿ ليس بحضوره الفعمي أّما بالّنسبة لممشارؾ الغائب والذّ         
ّنما بأفكاره وتوجييو لممشاركيف الفعمّييف. فنجد أّف المسمميف بصفتيـ المحور األساس في شعر  وا 
الّدعوة اإلسبلمّية قد تأّثروا بمحّمد رسوؿ ا عميو الصبلة والسبلـ. وعمى ىذا يكوف عميو الصبلة 

 لغائب في ىذا التفاعؿ.والسبلـ ىو المشارؾ ا

محّمد بف عبد ا بف عبد المّطمب بف ىاشـ بف عبد مناؼ بف قصي بف كبلب بف مّرة » وىو        
بف كعب بف لؤي بف غالب بف فير...وأّمو آمنة بنت وىب بف عبد مناؼ بف زىرة سّيدة بني زىرة 

 179«.نسبا وشرفا وموضعا

واشتغؿ بالّرعي والجارة إلى أف أكرمو ا تعالى بالنبّوة وكّمفو ولد عميو الصبلة والسبلـ يتيما،         
 بالّدعوة إليو وحده ال شريؾ لو. فاستمات محمد صمى ا عميو وسّمـ في أداء رسالتو.

وكاف يشيد لو بالّصدؽ المطمؽ وااللتزاـ الكامؿ والعقؿ العظيـ. وقد حباه ا بمعجزة القرآف         
ف ا ينّزؿ عمى رسولو صمى ا عميو وسمـ بوساطة الوحي جبريؿ عميو السبلـ، الكريـ وىو كبلـ م

وقد استمّر الوحي مّدة ثبلث وعشريف. فكاف القرآف دستور المسمميف ومنياجيـ الّذي بّمغو الّرسوؿ 
 عميو الصبلة والسبلـ وعمؿ عمى تطبيؽ ما جاء فيو وترسيخو بيف الّناس.

كما كاف محمد صمى ا عميو وسّمـ قدوة في الجّد واليزؿ، في الّرأفة والّصرامة حيث كاف         
عميو الصبلة والسبلـ أبا رحيما وزوجا كريما وصديقا متواضعا. كما كاف رجؿ دولة سياسّيا وعسكرّيا 

 يحكـ بالعدؿ ويحّكـ العقؿ ويقيـ دولة أساسيا التساوي والّشورى.
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ىذه األمور والمبادئ الّتي جاء بيا القرآف الكريـ وجّسدىا الّرسوؿ صمى ا عميو والسبلـ  فكؿّ         
في شخصو وعممو، ىي الّتي أّثرت في المسمميف وحاولوا المضّي قدما لممحافظة عمييا وتطبيقيا. 

 وىذا ما نجده ماثبل عمى ألسنة المشاركيف في التفاعؿ الكبلمي موضوع الّدراسة.

 

 القات بين المشاركين:الع -3

 المحور األفقي: -أ

يقوـ المحور األفقي لمعبلقات بيف المشاركيف في التفاعؿ الكبلمي عمى معرفة العناصر         
 التالية:

 درجة معرفة كّؿ مشارؾ باآلخر-»

 طبيعة العبلقة االجتماعّية التي تربطيـ-

 180.«طبيعة الوضعّية الخطابّية-

في التفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر وعميو يمكف تحديد العبلقة األفقّية بيف المشاركيف       
 عمى الّنحو اآلتي:

يمكف أف نستشّؼ مدى معرفة المشاركيف المسمميف بالمشاركيف المشركيف مف خبلؿ بعض         
ء المسمميف يعرفوف أّف مقتؿ رؤوس العبلمات المغوّية المستثمرة في بناء الخطاب. ومثاؿ ذلؾ أّف شعرا

الّشرؾ مف سادة قريش شديد التأثير عمى شعرائيا ولذلؾ ذكروىـ في شعرىـ وكيؼ سيكوف مصيرىـ 
 وكاف ذلؾ بمثابة المثير. ويوّضح ذلؾ قوؿ عمي بف أبي طالب:

 فكـ تركوا مف ناشئ ذي حميػػة            صريعا ومف ذي نجدة منيـ كيؿ
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-      Catherine Kerbrat-Orecchioni, Les Interactions Verbales, T2, p39.                                    
  ّنما العبلقة بيف المشاركيف مف كبل الفريقيف ألّف التفاعؿ  ليسما ييّمنا في ىذه الدراسة العبلقة بيف المشاركيف مف الفريؽ الواحد وا 

 كاف بيف المشركيف والمسمميف وليس بيف شعراء الفريؽ الواحد.



 

 

 النائحات عميػػػيـ             تجود بإسباؿ الرشاش وبالوبػؿتبيت عيوف 

 نوائح تنعي عتبة الغي وابػػػنو            وشيبة تنعاه وتنعي أبا جػػيؿ

 181وذا الّرجؿ تنعي وابف جدعاف فييـ           مسمبة حرى مبػينة الثكػػػؿ.

 وىذا القوؿ أثار الحارث بف ىشاـ فرّد عميو:

 موىـ فقتميـ                 لكـ كائف خببل مقيما عمى خبػؿفبل تفرحوا أف تقت

 فإّنكـ لف تبرحوا بعد قتمػيـ                  شتيتا ىواكـ غير مجتمعي الّشمؿ

 بفقد ابف جدعاف الحميد فعالو                 وعتبة والمدعو فيكـ أبا جػػيؿ

 ى المعتريف وذو الّرجؿوشيبة فييـ والوليد وفييػػـ                أمّية مأو 

أولئؾ فابؾ ثـّ ال تبؾ غيرىـ                نوائح تدعو بالرزية والثكػػػؿ.
182 

كما استعمؿ الحارث بف ىشاـ في األبيات السابقة ما يدّؿ عمى معرفتو بما يدور بيف         
ويشتير في  ذلؾ أّف أخاه ىو عمرو بف ىشاـ«. والمدعو فيكـ أبا جيؿ» المسمميف وذلؾ في قولو:

 قومو بأبي الحكـ، أّما الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ فقد أسماه أبا جيؿ وىذا ما اّطمع عميو المشركوف.

أّما عف طبيعة العبلقة االجتماعّية الّتي كانت تربط بيف المشاركيف ببعضيـ البعض فيمكف         
 أف يوّضحيا قوؿ ضرار بف الخّطاب:

 دائر              عمييـ غدا والّدىر فيو بصائػػرعجبت لفخر األوس والحيف 

 وفخر بني النجار إف كاف معشر               أصيبوا ببدر كّميـ ثـّ صابػػػر

... 

 فإف تظفروا بيـو بدر فإّنػػما                 بأحمد أمسى جّدكـ وىو ظاىػػر
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 واء والموت حاضروبالّنفر األخيار ىـ أوليػػاؤه                 يحاموف في الؤل

 يعد أبو بكر وحمزة فيػػػيـ                ويدعى عمي وسط مف أنت ذاكػر

 ويدعى أبو حفص وعثماف منيـ               وسعد إذا ما كاف في الحرب حاضر

 أولئؾ ال مف نتجت في ديارىػا               بنو األوس والنّجار حيف تفاخػػر

  183إذا عدت األنساب كعب وعامػػر.             ولكف أبوىـ مف لؤي بف غالب   

حيث أّف ضرار بف الخّطاب يفتخر بكوف أحمد وأتباعو الّذيف حّققوا الّنصر مف نفس نسبو         
وعرقو، وىذا أمر يوّضح مدى تعّصب المشركيف لقبيمتيـ دوف الّنظر إلى الّديف، ومدى العداوة الّتي 

مميف.وعميو فالعبلقة الّتي تربط بيف مشركي قريش ومسممي األنصار يكنّونيا لغيرىـ مف األنصار المس
تقـو عمى التناحر والتعّصب القبمي لقريش ونسبيا. فبعيدا عف االعتقاد والّديانة تتوّتر العبلقة بيف 
المشاركيف عمى مستوى االنتماء القبمي وىذا ما ال نمحظو عند المشاركيف المسمميف الّذيف اقتصر 

 يف دوف العرؽ والّنسب.تعّصبيـ لمدّ 

كما أّف طبيعة الوضعّية الخطابّية الّتي أنتجتيا غزوة بدر جعمت مف المشاركيف المسمميف         
يمعبوف دور المفتخر صاحب الّسمطة والقّوة وىذا نتيجة انتصارىـ. أّما المشاركوف المشركوف فيـ في 

جعؿ التفاعؿ مف جيتيـ مبنّيا عمى فكرة الثّأر موقع أقّؿ قّوة بسبب انيزاميـ وفقدانيـ قادتيـ مّما 
 واالنتقاـ.وعميو فالمسافة الفاصمة بيف المشاركيف كبيرة أساسيا التناحر والعداوة.

 المحور العمودي: -ب

العبلقة الّتي تربط بيف »وأساس تصنيؼ العبلقات بيف المشاركيف وفؽ ىذا المحور ىو أّف         
ّما أف يكوف  المشاركيف تكوف إّما تراتبّية مبنّية عمى عنصر مييمف وعنصر مييَمف عميو، وا 

  184«.المشاركوف عمى نفس الدرجة مف السمطة
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ـ ومف تأييد ا ليـ بجنده، فيـ بذلؾ يحتّموف الدرجة وعميو فسمطة المسمميف تنبع مف انتصارى        
األعمى في سّمـ التراتبّية وبالّتالي ىـ المييِمنوف، بينما انيزاـ المشركيف جعؿ ىـ ذوي درجة أقؿ أي 
أّنيـ يمّثموف دور المييَمف عمييـ كما نمحظ محاولة المشركيف إحداث الّتوازف في الّدرجات مف خبلؿ 

 ثّأر مف المسمميف واالنتصار عمييـ في المعركة الموالية.التوّعد بأخذ ال

 

 المحور الثاني: اإلطار الزمكاني

 اإلطار المكاني: -0

ونقصد بو المكاف الّذي جرى فيو التفاعؿ الكبلمي ولكف في أشعار غزوة بدر لـ يجر التفاعؿ         
ّنما حدث عف بعد. فكاف لكّؿ فريؽ بيئتو الخاّصة الّتي احتضنت نظـ أشعاره.  وجيا لوجو وا 

اف خاص ، وكما سبقت اإلشارة إليو في الفصؿ السابؽ، فالمكاف يخضع إلى مبدأ التراتب (مك        
و مكاف أعـ)، ولكف في التفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر ال يمكف تحديد المكاف الخاص   مكاف

ـّ فيو قوؿ  ألّف كتب التاريخ لـ تذكر أّي معمومات مف شأنيا تحديد المكاف الضّيؽ (الخاص) الّذي ت
قوؿ أّف مف عادة العرب األشعار. لكّننا سنحاوؿ تحديده مف خبلؿ المعمومات العاّمة حيث يمكف ال

عرض بضاعتيا الشعرّية في األسواؽ المشيورة كسوؽ عكاظ وسوؽ مجتة وذي المجاز وىي أسواؽ 
مسرحا مفتوحا لتبادؿ اآلراء وعرض األفكار »معروفة يقارب موقعيا مّكة. وقد كانت ىذه األسواؽ

ومنبرا تمقى فيو روائع  والتشاور في مشكبلت األمور، ومجاال لممفاخرات والمنافرات والمحاورات
 185«.األشعار وميدانا يتبارى فيو رواد الفصاحة والببلغة والبياف

وبما أّف فريؽ شعراء المشركيف كاف ال يزاؿ محافظا عمى عاداتو الجاىمّية(ألّنو كاف يعيش         
أشعاره، الجاىمية ولـ يتأّثر باإلسبلـ) فمف الطبيعي أف يكوف قد استغّؿ أحد ىذه األسواؽ لعرض 

تتيح ليـ فرصة عرض بضاعتيـ عمى أكبر عدد ممكف مف المتمّقيف. كما  -األسواؽ-خاّصة وأّنيا 
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في نوادي قريش أو حّتى عمى باب الكعبة إلكسابيا أىمّية خاّصة   يمكف لمثؿ ىذه األشعار أف تنشد
تيدؼ إلى إيصاؿ  وأّف الّشعر في مثؿ ىذه المواقؼ يمعب دور الّصحؼ اليوـ أي ىو وسيمة إعبلمّية

 األخبار إلى المسمميف.

ـّ فإّف المكاف العاـ الّذي احتضف التفاعؿ الكبلمي في شّقو القرشي ىو مّكة الّتي كاف          ومف ث
المشركوف يتمركزوف فييا. ومّكة في الحقيقة مف القرى المشيورة في تاريخ العرب لمكانتيا الّدينّية 

جاري ووضعيا األمني. أّما مف الناحية الطبيعّية فقد كانت مّكة مكانا المقّدسة، إضافة إلى مركزىا الت
قاحبل مجدبا ال زرع فيو، وقد جاء وصفيا في قولو تعالى عمى لساف إبراىيـ عميو الّسبلـ:﴿ 

    

     

  .﴾
186  

أّما بخصوص المشاركيف المسمميف، فيمكف أف يكونوا قد حافظوا عمى عادة العرب في         
استغبلؿ األسواؽ لعرض بضاعتو األدبية أو أّنيـ عرضوىا في مسجد الّنبي عميو الصبلة والسبلـ، 

الّشعر  وىي عادة ابتدعيا المسمموف ووافؽ عمييا النبّي عميو الصبلة والسبلـ ألّنو استحّب استعماؿ
كسبلح في الّدعوة وعميو أجاز لمّشعراء إنشاد الّشعر في مجمسو وفي مسجده. حّتى أّف حّساف بف 

 ثابت كاف يحظى بمنبر في مؤّخرة مسجد النبي عميو الصبلة والسبلـ بالمدينة.

وعميو فالمدينة ىي المكاف العاـ الّذي نظمت فيو أشعار المسمميف بعد غزوة بدر.خصوصا         
أّنيا كاف مستقّرىـ بعد اليجرة ولـ ترد أخبار تقوؿ بمغادرتيـ ليا إاّل بعد فتح مّكة، باستثناء خروجيـ و 

لمغزوات. ولقد جمعت بيئة يثرب قوى المسمميف مف مياجريف وأنصار وغّذت قرائحيـ الشعرّية، فقالوا 
 الوحؿ، في الراسخات يريد كاف ومف »فقد قيؿ عنيا:عمى ذلؾ وأجادوا خاّصة وأّف بيئتيا تساعد 

وقد ورد ذكرىا في القرآف الكريـ باسمييا   187.«.النخؿ ذات بيثرب فميمحؽ المحؿ، في المطمعات
    ﴿يثرب والمدينة وذلؾ في قولو تعالى:
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   ﴾188      :وفي قولو أيضا ،﴿  

    

    

     

   

﴾.189 

ولكف تبقى البيئة األعـ الّتي جرى فييا التفاعؿ الكبلمي ىي شبو الجزيرة العربّية بأماكنيا         
الّتي تشّكؿ الحدود الّرابطة بيف المكانيف العاّميف. ومف ىذه األماكف نجد منطقة بدر الّتي شيدت 

الحرب الكبلمّية.تسّمى التقاء الفريقيف في حرب الّسيؼ، وقد تكوف ىي نفسيا البيئة الّتي احتضنت 
وكاف  190«.ماء مشيور بيف مّكة والمدينة، بينو وبيف البحر ليمة»المنطقة عادة آبار بدر وىي 

الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ قد قصد بدرا طمبا ألمواؿ المسمميف الّتي خرج بيا أبو سفياف بف حرب 
ع أبي سفياف، فالتقى الجيشاف وكانت لمّتجارة، أّما المشركوف فقد قصدوىا حماية ألمواليـ الّتي م

 الغزوة الكبرى في ذلؾ الموقع (آبار بدر)  الّذي قد يكوف ىو الموقع الفعمي لمتفاعؿ الكبلمي.

 اإلطار الزماني: -9

أيضا، وىو أّف المعمومات  يما سبؽ قولو عف اإلطار المكاني ينطبؽ عمى اإلطار الزمان        
يد الّدقيؽ لزمف قوؿ ىذه األشعار. ولكف يبقى األمر األكيد أّنيا قيمت بعد المتوّفرة ال تساعد في الّتحد

كانت وقعة بدر يوـ الجمعة صبيحة سبع عشرة مف شير رمضاف مف السنة الثانية »الغزوة و
وعميو فأّف األّياـ الّتي أعقبت ىذا الجمعة ىي الّتي جرى فييا الّتفاعؿ الكبلمي. وقد  191«.لميجرة

ا وقد يقصر خاّصة مع ما ُفرض في قريش مف منع بكاء القتمى بعد الّرجوع مف يطوؿ الّزمف ىن
ـّ قالوا: ال تفعموا، فيبمغ محّمدا وأصحابو فيشمتوا بكـ، ق »الغزوة حيث أف  ريش ناحت عمى قتبلىا، ث

ـ إاّل ومنو يمكف القوؿ أّف الّشعر الّذي قيؿ لـ ينظ192«.وال تبعثوا في أسراكـ حّتى ال يشتّدوا في الفداء
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بعد انقضاء ىذه الفترة، خاّصة وأّف أغمب أشعار المشركيف ىي بكاء عمى قتمى المشركيف، كما أّنيا 
 تصؼ نواح نساء قريش عمى قتبلىا ومثؿ ذلؾ ما ورد في قصيدة الحارث بف ىشاـ:

أولئؾ فابؾ ثـّ ال تبؾ غيرىـ                   نوائح تدعو بالرزية وبالثكؿ.
193 

أّف » ويمكف جعؿ اإلطار الزماني أكثر تحديدا مف خبلؿ بعض المعمومات الّتي تقوؿ:        
 194«الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ لـ يقـ في المدينة بعد غزوة بدر إاّل سبع لياؿ، ثـّ غزا بني سميـ...

الحرب وعميو قد يكونوا  وىذا يعني أّف المسمميف لـ يبقوا إاّل ثمانية أّياـ بعد غزوة بدر ثـّ عادوا إلى
اّل تركوا ذلؾ لوقت الحؽ.  استغبّل ىذه الفترة لنظـ أشعارىـ وا 

وىكذا فإّف اإلطار الزماني الّذي جرى فيو التفاعؿ الكبلمي يختمؼ عند الفريقيف ولكف تبقى          
خبار واألشعار الّنقطة المرجعّية فيو ىي الفراغ مف الغزوة. مع مراعاة الوقت المستغرؽ في تناقؿ األ

 بيف مّكة والمدينة المنّورة.

 الخمفّيات التاريخّية:-3

إّف اإلطار الزمكاني ألّي تفاعؿ كبلمي يمكف أف يغوص في الخمفّيات التاريخّية والمعمومات         
االجتماعّية الّتي أّثرت عمى منحى التفاعؿ ووجيتو. وعميو سنرّكز ىنا عمى الخمفّيات الّتي كاف ليا 

ّد ذاتيا. ويمكف تحديدىا تأثير عمى التفاعؿ الكبلمي في غزوة بدر، والّتي نستشّفيا مف األشعار في ح
 في:

 العداوة بيف المشركيف والمسمميف: -أ

لقد رفضت قريش نبوءة محّمد عميو الصبلة والّسبلـ ورمتو بالّسحر والجنوف وأنكرت دعوتو         
وصّدتو بكّؿ الّطرؽ، فعّذبت أصحابو وىّجرتيـ واستباحت أمواليـ، كما ناصبت العداء لمحّمد وىو 

ف مّكة والّدماء تغّطيو. لقد لقي رسوؿ ا صمى ا عميو وسّمـ مف قومو ما ال يطيقو منيـ فأخرجوه م
أّف قريشا اشتّد أمرىـ لمّشقاء الّذي أصابيـ في عداوة رسوؿ ا صمى ا عميو وسّمـ ومف »بشر حيث
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وه بالّشعر والّسحر أسمـ معو منيـ، فأغّروا برسوؿ ا صمى ا عميو وسّمـ سفياءىـ، فكّذبوه وآذوه ورم
 195«.والكيانة والجنوف، ورسوؿ ا صمى ا عميو وسمـ مظير ألمر ا ال يستخفي بو

وثبت كّؿ قبيمة »فقد بمغت عداوتيـ لممسمميف أف عّذبوىـ أشّد تعذيب ليرّدوىـ عف دينيـ إذ         
والعطش، وبرمضاء مّكة إذا  عمى مف فييا مف المسمميف فجعموا يحبسونيـ ويعّذبونيـ بالّضرب والجوع

 196«.اشتّد الحّر...

ونجد ىذه العداوة حاضرة ومصّورة أحسف تصوير في قصائد المشركيف في ىذا التفاعؿ         
 الكبلمي. وذلؾ مثؿ قوؿ الحارث بف ىشاـ:

 فما لحميـ قد أراد ىبلكػػكـ                فبل تعذروه آؿ غالػػب مف عػذر

 197وازروا                وكونوا جميعا في التآسي وفي الّصبر.وجّدوا لمف عاديتـ وت

والّشاىد عمى عداوة المشركيف لممسمميف كائف في البيت الثّاني حيث يحّرض الّشعر قومو         
 عمى محاربة مف عادوىـ.كما صّور شعراء اإلسبلـ ىذه العداوة في أشعرىـ كقوؿ كعب بف مالؾ:

 مف الّناس حّتى جمعيـ متكاثر         وقد حشدوا واستنفروا مف يمييـ             

    198وسارت إلينا ال تحاوؿ غيرنػا              بأجمعيا كعب جميعا وعامػر.

والمعنى ىنا نفسو الّذي تحّدث عنو الحارث بف ىشاـ في بيتو المذكور سابقا، وىو أّف المشركيف قد 
ودعوا موالييـ وحمفاءىـ لمقاتمة الّنبي عميو الصبلة والسبلـ ومف معو، فخرجوا استنفروا حشودىـ 

 طالبيف دماءىـ دوف شيء آخر.

 سبب الغزوة ونتيجتها: -ب

 يقوؿ حمزة رضي ا عنو في قصيدتو:          
                                                           

 .022، ص10ابف ىشاـ، المصدر السابؽ، ج -195
 .010ص ،10ابف ىشاـ، المصدر السابؽ، ج -196
 .891، ص12نفسو، ج -197
 .899، صنفسو -198



 

 

 فكانوا رىونا لمركية مف بدر            عشّية راحوا نحو بدر بجمعيـ   

 فساروا إلينا فالتقينا عمى قدر           ـ نبغ غيرىا    وكّنا طمبنا العير ل

 199لنا غير طعف بالمثقفة السمر.            فمّما التقينا لـ تكف مثنويػػة    

وىذه األبيات توّضح لنا سبب خروج المسمميف والمشركيف إلى بدر.فالمسمموف خرجوا لطمب         
سمع رسوؿ ا بأبي سفياف بف حرب مقببل في » األمواؿ الّتي كانت مع أبي سفياف بف حرب حيث 

ا أمواليـ، عير عظيمة لقريش، فييا أمواليـ وتجارة، فندب المسمميف إلييا، وقاؿ: ىذه عير لقريش فيي
وعميو فالمسمموف لـ يخرجوا طمبا لمحرب إّنما أرادوا األمواؿ الّتي  200«.فاخرجوا إلييا. فانتدب الّناس

كانت مع أبي سفياف وذلؾ ألّف قريش كانت قد اغتصبت أمواؿ المياجريف الّتي خّمفوىا بعدىـ في 
 مّكة، وىذا ما وّضحو حمزة رضي ا عنو في البيت الثّاني.

أّما المشركوف فقد خرجوا إلى بدر بعد أف تحّسس أبو سفياف األخبار وعرؼ أّف محّمدا عميو         
» الصبلة والسبلـ قد استنفر لو ولعيره، فبعث ضمضـ بف عمرو الغفاري إلى مّكة طمبا لمحماية، و

حيف وصؿ ضمضـ إلى بطف الوادي وقؼ عمى بعيره، قد حّوؿ رحمو وشّؽ قميصو وىو يقوؿ: يا 
شر قريش، الّمطيمة الّمطيمة! أموالكـ مع أبي سفياف، قد عرض ليا محّمد في أصحابو، ال أرى أف مع

وبعد ىذا الخبر تجّيزت قريش بسرعة وخرج أشرافيا ولـ يتخّمؼ منيـ  201«.تدركوىا!الغوث الغوث!
بدر ومعو أحد إاّل أبو ليب. وفي الوقت نفسو خرج الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ مف المدينة قاصدا 

 رايتاف إحداىما مع عمي في المياجريف واألخرى مع سعد بف معاذ في األنصار.

ومع أّف أبا سفياف بف حرب كاف قد ابتعد بقافمتو عف مكاف تواجد المسمميف بعد تحّسس         
اّل بعد أخبارىـ وبعث بالخبر لقريش طالبا منيـ العودة إلى الّديار إاّل أّف سادة القـو رفضوا العودة إ

مقابمة المسمميف وقتاليـ فإّما الّنصر أو اليزيمة. والتقى الجيشاف في بدر، وكاف ىناؾ اختبلؿ في 
 القوى وىذا ما يوّضحو قوؿ حمزة رضي ا عنو:

                                                           
 .892، ص2ابف ىشاـ، المصدر السابؽ، ج -199
 .00محمد أبو الفضؿ إبراىيـ وعمي محمد البجاوي،المرجع السابؽ، ص -200
 .02ص، نفسو -201



 

 

 فكانوا غداة البئر ألفا وجمعنا                 ثبلث مئيف كالمسدمة الزىػر

 بيـ في مقاـ ثـّ مستوضح الّذكر    وفينا جنود ا حيف يمّدنػػا            

 202فشّد بيـ جبريؿ تحت لوائنػا                لدى مأزؽ فيو مناياىـ تجػري.

فقريش خرجت في تسعمائة أو ألؼ رجؿ وخرج المسمموف في ثبلثمائة رجؿ وسبعيف بعيرا         
ىذا الموقؼ فنصرىف وىذا  يتداولوف عمييا. وقد ناشد الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ رّبو الّنصر في

    ﴿كما جاء في قولو جّؿ وعبل:

    

     

    

    

   

 ﴾203:وكذلؾ في قولو تعالى .﴿ 
   

    

   

﴾.204 

وقد أقّر المشركوف بأّف المبلئكة كانت تقاتؿ إلى جانب المسمميف وذلؾ حيف وصفيا أبو         
وا ما ىو إاّل أف لقينا القـو فمنحناىـ أكتافنا يقتموننا كيؼ » سفياف بف الحارث ألبي ليب قائبل:

عمى خيؿ بمؽ بيف  شاؤوا، ويأسروننا كيؼ شاؤوا. وأيـ ا ما لمت الّناس، لقد لقينا رجاال بيضا
 205«.الّسماء واألرض، وا ما تميؽ شيئا، وال يقـو ليا شيء

وىكذا انتصر المسمموف في أّوؿ غزوة كبرى ليـ، وكاف نصرىـ عظيما ألّنيـ قتموا رؤوس         
الّشرؾ مف قريش ومف ناصرىا. وىـ أولئؾ الّذيف بكاىـ الّشعراء في قصائدىـ وافتخر المسمموف بقتميـ 

                                                           
 .892، ص12ابف ىشاـ، المصدر السابؽ، ج -202
 .022-028سورة آؿ عمراف، اآليات  -203
 .19سورة األنفاؿ، اآلية  -204
 .20، ص18ابف جرير الطبري، المصدر السابؽ، ج -205



 

 

عبد ا بف  وىـ: عتبة بف ربيعة وأخوه شيبة وابنو الوليد، وأبو جيؿ عمرو بف الحارث وعمرو بف
جدعاف وأمّية بف خمؼ وغيرىـ كثيروف. وقد تكّرر ورود ىذه األسماء في التفاعؿ الكبلمي في أشعار 

 غزوة بدر. مثؿ قوؿ عمي بف أبي طالب:

 نوائح تنعي عتبة الغّي وابنػػػو            وشيبة تنعاه وتنعي أبا جيؿ

   206ى مبينة الثكػػؿ.وذا الّرجؿ تنعي وابف جدعاف فييـ           مسمبة حر 

 كما ذكرىـ الحارث بف ىشاـ في قولو:

 بفقد ابف جدعاف الحميد فعالو                 وعتبة والمدعو فيكـ أبا جػيؿ

  207وشيبة فييـ والوليد وفييػػـ                أمّية مأوى المعتريف وذو الّرجؿ.

ىي سبب الغزوة الّتي التقى فييا فكانت عير قريش الّتي خرج بيا أبو سفياف بف حرب         
المشركوف والمسمموف، فانتصر المسمموف عمى قّمتيـ وانيـز المشركوف ىزيمة نكراء ذىب فييا رؤوس 
الّشرؾ الّذيف وعدىـ ا دار الجحيـ بما كّذبوا. وعميو تعتبر ىذه الغزوة بأسبابيا ونتائجيا نقطة تحّوؿ 

ت موازيف القوى ورّجحت كّفة المسمميف، كما أّنيا خمفّية ليا أثر في تاريخ الّدعوة اإلسبلمّية، حيث قمب
قريحة شعراء  كبير عمى سير التفاعؿ الكبلمي وتوجييو خاّصة وأّنيا كانت مف العوامؿ الّتي حّركت

 قريش مف المشركيف الّذيف أجادوا في رثاء سادتيـ مّمف فقدوا في الحرب. 

 

 

 

 دفــهـالث: الالمحور الثّ 

                                                           
 .891ص، 12ابف ىشاـ، المصدر السابؽ، ج -206
 .891نفسو، ص -207



 

 

إّف كّؿ الخطابات الّتي بيف أيدينا تنتمي إلى جنس أدبي واحد ىو الّشعر، وقد عّرؼ سابقا         
وقد نظمو العرب في أغراض شّتى تراوحت بيف الغزؿ  208«.كبلـ موزوف مقّفى يدّؿ عمى معنى»بأّنو 

 والمدح واليجاء والّرثاء والفخر والوصؼ.

ّنما كانوا يقوموف ببناء كما عرؼ عف العرب قديما عدـ إفرادىـ لقص         ائد في غرض معّيف، وا 
قصائدىـ بشكؿ يسمح ليـ بالتطّرؽ إلى أكثر مف موضوع وأغراض مختمفة. ولكف يبقى ىناؾ الغرض 
الّرئيسي المييِمف عمى طابع القصيدة وىو المقصود مف الّنظـ، أي ىو اليدؼ الّرئيسي لقوؿ 

 القصيدة.

ىدؼ الخطاب الّذي »دؼ في ىذا التفاعؿ إلى ىدؼ كّمي وىو وعمى ىذا يمكف لنا تصنيؼ الي       
وىو ىنا يختمؼ بيف 209«.يصبو المرسؿ إلى تحقيقو مف خبلؿ خطابو، أي ىو سبب الخطاب

الفريقيف المشاركيف، حيث يتحّدد اليدؼ الكّمي لممسمميف في الّدعوة إلى اإلسبلـ بينما يبقى ىدؼ 
الجديد.فيذه االزدواجّية في ىدؼ التفاعؿ الكبلمي تجعؿ مف أشعار المشركيف ىو محاربة ىذا الّديف 

غزوة بدر تنحو منحى الخطاب اإليديولوجي الجدالي الّذي يكوف ىدفو اجتماعي أكثر مف كونو 
سياسي.حيث أّف فريؽ المسمميف ييدؼ دعوة الّناس إلى اعتناؽ الّديف الجديد واإليماف بما جاء بو 

وسّمـ والعمؿ وفؽ مبادئو. وفي المقابؿ ىناؾ خطاب مضاد لو صبغة الّرسوؿ صمى ا عميو 
إيديولوجّية أيضا ىو أشعار المشركيف الّتي تيدؼ إلى دعوة الّناس إلى رفض ىذا ما يدعو إليو 

 الخطاب األّوؿ والتمّسؾ بالمبادئ األولى.

لمشارؾ عمى أىداؼ جزئّية ، وال يمكف لميدؼ الكّمي أف يتحّقؽ في ىذه الحالة إاّل إذا اعتمد ا       
تمؾ األىداؼ الّتي تسيـ في بموغ المرسؿ ىدفو الكّمي وقد يكوف ضرورّيا في »والمقصود بيا 

  210«.االستراتيجّية غير المباشرة وقد ال يكوف كذلؾ

                                                           
 .12قدامى بف جعفر، المصدر السابؽ، ص -208
 .018عبد اليادي بف ظافر الشيري، المرجع السابؽ، ص -209
 نفسو، الصفحة نفسيا. -210



 

 

ومف المنظور التداولي فإّف الحديث عف غرض قصيدة معّينة وىدفيا ىو حديث عّما يطمؽ         
يمكف عّدىا  )genre de discoursأّف أنواع الخطابات ( »المقصود بو و  "كبلـ الكّميفعؿ ال"عميو 

أفعاال لغوّية كبرى تنطوي عمى أفعاؿ لغوّية أولّية (توجيو سؤاؿ، الوعد،...)، إّف قيمتيا اإلنشائّية 
 211.«خاضعة لتحقيؽ عدد مف شروط النجاح الخاّصة

 "الّدعوة إلى اإلسبلـ"عار غزوة بدر لو ىدؼ رئيسي ىو وعميو فإّف التفاعؿ الكبلمي في أش        
وىو يتطابؽ مع فعؿ الكبلـ الكّمي لكّؿ قصيدة مف قصائد المسمميف المشاركيف في التفاعؿ. أّما 

الّتي  األىداؼ الفرعّية فتختمؼ باختبلؼ القصائد ويمكف تحديدىا مف خبلؿ أفعاؿ الكبلـ الجزئّية
 تكّوف مف خبلليا التفاعؿ الكبلمي. ويمكف توضيح ىدؼ التفاعؿ الكبلمي مف خبلؿ المخّطط التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 اليدؼ الّرئيسي

 

 الّدعوة اإلسبلمّية

                                                           
 .11دومينيؾ مانغونو، المرجع السابؽ، ص -211
  .سيتـّ التطّرؽ إلى أفعاؿ الكبلـ الجزئّية في الفصؿ الموالي 



 

 

 

 األىداؼ الفرعّية

 

 

 الفخر                               المدح                                 اليجاء     

 

 (الفخر بقيـ دائمة ال تزوؿ)     (مدح الّنبي المؤّيد مف ا)          (ىجاء المشركيف) 

 

 (تحبيب اإلسبلـ إلى قمب المشركيف وأّنو ديف الحؽ)          (بياف أّنيـ عمى ضبلؿ   

ؿ وعميو فاليدؼ الّرئيسي  مف نظـ أشعار غزوة بدر ىو الّدعوة إلى اإلسبلـ وذلؾ مف خبل        
الفخر باإلسبلـ واالنتماء إليو والّنصر الّذي حّققو المسمموف في بدر، وكذلؾ مدح رسوؿ ا صمى ا 
عميو وسّمـ الّذي كاف سببا في ذلؾ الّنصر، ثـّ ىجاء المشركيف الّذيف حاربوا اإلسبلـ فمقوا ىزيمة 

 نكراء.

   

        

رعّية مف طبيعة داخمّية حيث أّف الغاية ىنا ىي الّتأثير والحقيقة أّف اليدؼ الّرئيسي بأىدافو الف       
في المشركيف (سواء المشاركيف في التفاعؿ أو غيرىـ) وجعميـ يعترفوف بأّف اإلسبلـ حّؽ وأّنو الّسبب 
في نصر المسمميف، فإيمانيـ با ورسولو جمب ليـ تأييد ا ليـ بجنده فغمبوا فئة كبيرة كانت قد 

يبل، وعميو محاولة تقريب اإلسبلـ مف عقوليـ وتحبيبو إلى قموبيـ ومنـّ تحقيؽ الغاية اّتخذت الكفر سب
المنشودة وىي الّدعوة إلى اإلسبلـ والّنجاح في ذلؾ. ولو تحّقؽ ذلؾ لتغّيرت العبلقة الّرابطة بيف 



 

 

يتحّقؽ إذ المسمميف والمشركيف وقصرت المسافة بينيـ مّما يجعؿ ىدؼ التفاعؿ داخمّيا. ولكّف ذلؾ لـ 
ّنما أسمـ أغمبيـ بعد فتح مّكة.  لـ يسمـ أحد مف المشاركيف الفعمّييف بعد بدٍر وا 

وجدير بالّذكر أّف االقتصار في تحديد اليدؼ وتوضيحو عمى أشعار المسمميف ىو أّف         
لرّد عمى الّدراسة تتمحور حوؿ شعر الّدعوة اإلسبلمّية الّتي لـ يساىـ فيو المشركوف إاّل مف خبلؿ ا

أو رّد الفعؿ عمى إثارة المسمميف ، فدورىـ يكمف إّما في اإلثارة شعراء اإلسبلـ أو إنطاقيـ لمرّد عمييـ
 ليـ. ومع ذلؾ فقد كاف ليـ أىدافيـ الخاّصة الّتي يمكف توضيحيا في المخّطط الّتالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اليدؼ الّرئيسي

 

 محاربة اإلسبلـ

 



 

 

 األىداؼ الفرعّية

 

 

 الفخر                               الّرثاء                                    اليجاء            

 

)              (الفخر بالقبيمة والنسب)                (ىجاء أصحاب الّديف الجديد) (بكاء قادة القـو

 

 (التأثير عمى مف أسمـ ليعود لمّمتو) (إثارة مشاعر المسمميف)        (إثبات أّنيـ عمى حؽ)            

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 بنية التفاعل الكالمي في أشعار غزوة بدر 
 

 مقدمة تمييدّية
 المحور األول: الوحدات الحوارّية



 

 

 المقابمة -1
 المتتالية -2
 التبادؿ. -3
 

 الوحدات المونولوجّيةالمحور الثاني: 
 التدخؿ -1
 فعؿ الكبلـ. -2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقّدمة تمهيدّية: 

تسمح لنا نظرّية "المستويات"، الّتي جاءت فكرتيا مف المسانيات واعتمدىا رولي ولسانّيو       
مدرسة جنيؼ في تحميؿ المحادثة، باعتبار التفاعؿ الكبلمي بنية ىندسّية مرّكبة تتأّلؼ انطبلقا مف 
وحدات تنتمي إلى مستويات مختمفة.وقد سبقت اإلشارة إلى أّف ىذه الوحدات تكوف إّما حوارّية أو 

   مونولوجّية متداخمة فيما بينيا لكّنيا خاضعة لنظاـ تراتبي معّيف.



 

 

وعمى .212«تحميؿ بنيوي أي وصفي يسمح بمعرفة البنية الكمّية لممحادثة»راتبي ىو والتحميؿ الت      
فإّف معرفة البنية الكمّية لمتفاعؿ الكبلمي يقتضي تحميمو إلى عناصر مكّونة متراتبة ىذا األساس 

ومنظمة بشكؿ تدريجي إّما تصاعدّيا أو تنازلّيا، حيث تتضافر الوحدات الصغرى لتشكيؿ الوحدات 
األكبر أو تتفّرع الوحدات الكبرى إلى وحدات اصغر منيا. واختيار طريقة التحميؿ مف األكبر إلى 

     .األصغر أو العكس إّنما تتحّكـ فيو طبيعة المدّونة المراد تحميميا

وقد يتطّمب تحميؿ التفاعؿ الكبلمي وفؽ بنيتو التراتبّية أف يكوف ىذا التفاعؿ قد حدث بشكؿ        
 مباشر (وجيا لوجو)، ألّف ىذا الّنوع مف المحادثة ىو األكثر تجسيدا لمبادئ التفاعؿ وىو أكثر قابمّية
لمّتحميؿ وفؽ المبدأ التراتبي المتعارؼ عميو. ولكّننا في أشعار غزوة بدر نتحّدث عف تفاعؿ حدث عف 
بعد، فالمشاركوف فيو لـ يمتقوا وجيا لوجو، وىذا النوع مف التفاعؿ لو خصائص وممّيزات تخضع ليا 

ء كمّيا لموصوؿ إلى بنيتو التراتبّية ولذلؾ سيكوف مف األحسف االنطبلؽ مف ىذه الشعار بوصفيا بنا
 وحداتيا المكّونة، بطريقة تنازلّية.

 

 لمحور األّول: الوحدات الحوارّيةا
نقصد بالوحدات الحوارّية تمؾ الوحدات المشّكمة لمتفاعؿ الكبلمي، والّتي يساىـ في تكوينيا        

المشاركوف في التفاعؿ كؿٌّ مف جيتو. ويمكف تعريفيا بأّنيا الوحدات المكّونة لمحوار الّدائر بيف 
مشاركيف اثنيف أو أكثر في تفاعؿ كبلمي ما. وقد سبؽ تحديدىا في الفصؿ األّوؿ 

 لتفاعؿ(المقابمة)، المتتالّية والتبادؿ.في:ا
 
 المقابمة:-0

تعرؼ المقابمة بأّنيا اكبر وحدة يمكف أف نحّمؿ وفقيا التفاعؿ الكبلمي. وىي وحدة حوارّية         
ـّ افتراقيـ.وغالبا ما يكوف ىناؾ لبس في التفريؽ  تتشّكؿ بمجّرد التقاء مشاركيف أو أكثر في محادثة ث

 كوحدة كبرى وبيف التفاعؿ الكبلمي كظاىرة عاّمة.بيف المقابمة 

فالتفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر بوصفو ظاىرة عاّمة فإّنو يتجّسد في كّؿ تمؾ األشعار        
الّتي قاليا المسمموف والّتي قاليا المشركوف أيضا.أّما المقابمة في ىذا السياؽ فالمقصود بيا تمؾ 
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وؿ مف خبلليا كّؿ شاعر الرّد عمى شاعر معارض معّيف محاوال مناقضة النصوص الثنائّية الّتي حا
ما جاء بو الّشاعر األّوؿ مف معاني.وعمى ىذا األساس فالمقابمة تتطابؽ مع ما يعرؼ في األدب 

 العربي بالمناقضات.

مف نقض البناء أي وىو ىدمو أي ينقض قولي وأنقض »والمقصود بالمناقضات أو النقائض        
و وأراد بو المراجعة والمراّدة وناقضو في الشيء مناقضة ونقاضا خالفو...والمناقضة في القوؿ أف قول

يتكّمـ بما يتناقض معناه والّنقيضة في الّشعر ما ينقض بو...وكذلؾ المناقضة في الّشعر ينقض 
تخر وعمى ىذا فالنقائض ىي أف يقوؿ شاعر قصيدة ييجو فييا شاعرا آخر ويف 213«.الشاعر اآلخر

فييا بنفسو وقومو، فيجيبو الشاعر الثاني بقصيدة ناقضا ما جاء بو األوؿ مضيفا إلى ذلؾ بيدؼ 
 إفساد عمى األّوؿ معانيو.

والنقائض فّف قديـ غّذتو المناحرات القبمّية والتعّصب مّما يدفع بكّؿ شاعر إلى تمثيؿ ذلؾ في         
ي خاّصة في النزاع بيف شعراء مّكة والمدينة بؿ قصائده. وقد تطّورت النقائض في العصر اإلسبلم

وكثر استعمالو في مناسبات خاّصة ىي الغزوات والفتوح. وتعود أىمّية ىذا الفف إلى قدرتو عمى 
تسجيؿ األحداث إضافة إلى تسجيؿ وجيات الّنظر المختمفة والمتناقضة الّتي توّلدىا مثؿ ىذه 

ّف الحدث واحد لكف اختمفت وجيات الّنظر إليو بيف األحداث. وىذا ما نجده في غزوة بدر حيث أ
 المسمميف المنتصريف والمشركيف الميزوميف.

وعميو فالتفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر يتشّكؿ مف أربع مقاببلت تمّثميا المناقضات         
 الّتي جرت بيف شعراء اإلسبلـ وشعراء المشركيف، والّتي نحّددىا فيمايمي:

 ارث بف ىشاـ لقصيدة حمزة بف عبد المّطمب رضي ا عنو.نقيضة الح-
 نقيضة الحارث بف ىشاـ لقصيدة عمي بف أبي طالب كّرـ ا وجيو.-
 نقيضة كعب بف مالؾ رضي ا عنو لقصيدة ضرار بف الخّطاب.-
 نقيضة حّساف بف ثابت رضي ا عنو لقصيدة عبد ا بف الزبعرى.-

ويمكف تفسير مذىبنا ىذا في اعتبار كّؿ نقيضتيف  مقابمة يمكف تفسيره بكوف أّف المشاركيف         
كانوا يتبادلوف أطراؼ الحديث حوؿ موضوع  غزوة بدر، وكّمما تدّخؿ مشارؾ آثر مشارؾ مف الفريؽ 

تقتضيو طبيعة الثّاني الرّد عميو فيكوف ىو المتمّقي لكّنو ليس وحده المخصوص بالحديث وىذا ما 
النقائض. حيث يتوّلى كّؿ شاعر الرّد عمى شاعر آخر ونقض معانيو، فتتشّكؿ بذلؾ المقابمة كما لو 
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ّنما ىو حضوره مف  كاف وجيا لوجو، أي أّف حضور المشارؾ بمقابؿ المشارؾ اآلخر ليس فعمّيا وا 
 خبلؿ قصيدتو وىكذا يتشّكؿ الحوار. 

 مة في ىذه النقائض فيمكف أف نحّددىا بالّشكؿ اآلتي:أّما عف توّفر شروط المقاب        
 

 الزماف والمكاف:    -أ
لقد سبقت اإلشارة في الفصؿ السابؽ إلى اختبلؼ زماف ومكاف نظـ القصائد بيف شعراء         

الفريقيف حيث تمركز شعراء المشركيف في مّكة وشعراء اإلسبلـ في المدينة. لكف ىذا االختبلؼ لـ 
 يؤّثر عمى سيرورة التفاعؿ الكبلمي إذ لـ يحدث انقطاع في التفاعؿ.

 : المشاركوف -ب
لـ يحدث أّي تغيير في إطار المشاركة في التفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر. وما حدث         

في كّؿ مقابمة ىو توّلي شاعريف اثنيف ميّمة الحديث بالنيابة عف المشاركيف اآلخريف مف ؾ فريؽ. 
ـ حدوث وعميو فشرط الوحدة الّذي فرضو غوفماف في المقابمة متوّفر في ىذه الحالة إضافة إلى عد

 انقطاع في ىذا اإلطار كما اشترطت ذلؾ أوركيوني.
 
 الموضوع: -ج

ّنما ىو نقاش جدالي تتضارب          بالّنظر إلى طبيعة التفاعؿ الكبلمي الّذي ليس تفاعبل ودّيا وا 
ضؼ إلى ذلؾ أفيو األفكار ووجيات الّنظر فإّف الموضوع ليس موّحدا ولكّنو لـ يتعّرض ألّي انقطاع. 

طبيعة الّشعر عند العرب آنذاؾ تقتضي بناء القصيدة وفؽ أغراض مختمفة لكف يبقى الموضوع أّف 
العاـ واحد وىو غزوة بدر أسبابيا ونتائجيا. ويرافؽ وحدة الموضوع وحدة شكمّية أخرى تنبع مف 

 مة.في كّؿ مقاب خصوصّية الّشعر العربي وتعّبر عف وحدة طريقة التخاطب وىي وحدة الوزف والقافية

وىذه المقاببلت األربعة المشّكمة لمتفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر ما ىي إاّل بنية مرّكبة         
مف وحدات أصغر تساىـ معرفتيا في إنارة جوانب البنية الكبرى. والمقابمة يمكف تحميميا في المستوى 

 الموالي إلى متتاليات.

 
 المتتالّية: -9

                                                           
  يمكف اعتبارىما (الّنغـ) طريقة في الحديث تشبو استعماؿ  فإّنوالبحر والقافية يحمبلف داللة ويمعباف دورا في بناء القصيدة، نظرا ألّف

 بعض المصطمحات واإليماءات في أثناء الحديث الحي.



 

 

المتتالّية وحدة حوارّية مرّكبة تتمّيز باالنسجاـ الّداللي و/أو التداولي. وبما أّف االنسجاـ         
ّننا سنجد أّف إفّجب االنسجاـ التداولي وحدة اليد ؼ الّداللي يتوّجب وحدة الموضوع ، كما يتو 

  ي القصيدتيف المتناقضتيف.المتتاليات ما ىي إاّل األغراض الّتي بنيت وفقيا النقائض وىي المتوّفرة ف

وبما أّف كّؿ مقابمة يمكف تحميميا إلى متتاليات ستكوف المتتاليات المشّكمة لمتفاعؿ الكبلمي في        
 أشعار غزوة بدر ىي:

 متتاليات المقابمة األولى: 
ىذه المقابمة ىي نقيضة الحارث بف ىشاـ لقصيدة حمزة بف عبد المطمب رضي ا عنو       

 :وتتشّكؿ مف المتتاليات التالية
 
 ىو مف االعتزاز بالّشيء والتغّني بو. ونجد ىذه المتتالية حاضرة في المقابمة الّتي جمعت الفخر :

المتتالية مرتبطة بإيديولوجّية الّشاعر. حيث نجد كّؿ مف حمزة والحارث، لكف تبقى زاوية استغبلؿ ىذه 
أّف حمزة بف عبد المّطمب يفتخر باإلسبلـ كديف حّؽ وصواب. كما يفتخر بالّنصر يـو بدر والّذي 
 تحّقؽ مف خبلؿ تأييد ا لعباده بجند مف المبلئكة يحاربوف إلى جانبيـ. وىذه المتتالية يجّسدىا قولو:

 الّسمْػرِ  ِباْلُمثَّقَفةِ  َطْعفٍ  َغْيرَ  َلَنا        َمْثَنِوّيػةٌ  َتُكػػػفْ  ـْ لَ  اْلَتَقْيَنا َفَمّما

 214اأْلُثُػػػِر. َبّيَنةِ  اأْلَْلَوافِ  ُمَشّيَرةِ         َحّدَىا اْلَياـَ  َيْخَتِمي ِبِبيضِ  َوَضْربٍ 

وفي ىذه األبيات فخر بالشجاعة الحربّية مف خبلؿ وصؼ وقع الّسيوؼ وقطعيا لرؤوس        
. وكذلؾ في قولو: ّنما قطعت رؤوس القـو  الكفر، فسيوؼ المسمميف لـ تقطع رؤوس الرجاؿ وا 

 الّزْىػػرِ  َكاْلُمَسّدَمةِ  ِمِئيفٍ  َثبَلثُ         َوَجْمُعَنا َأْلفًػػا اْلِبْئرِ  َغَداةَ  َفَكاُنوا

 الّذْكرِ  ُمْسَتْوَضحِ  َثـّ  َمَقاـٍ  ِفي ِبِيـْ          ُيِمّدَنا ِحيػػػفَ  الّموِ  ُجُنودُ  َوِفيَنا

 215َتْجػِري. َمَناَياُىـْ  ِفيوِ  َمْأِزؽٍ  َلَدى          ِلَواِئَنػػا َتْحتَ  ِجْبِريؿُ  ِبِيـْ  َفَشدّ 
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يفيد التشبيو في البيت األّوؿ عمى أّف فئة المسمميف عمى قّمتيا ىزمت جيشا عظيما ألّف         
لممسمميف مف القّوة والشجاعة ما ليس لغيرىـ خاّصة مع تأييد ا ليـ بجنده استجابة لدعاء الّرسوؿ 

 صمى ا عميو وسّمـ،وىذا فخر ضمني.

تخر بقيـ جاىمّية كاف ال يزاؿ متمّسكا بيا وىي االنتماء إلى أّما الحارث بف ىشاـ فنجده يف         
ّنما جاءت بطريقة ضمنّية في معرض رثاء  نسب شريؼ وأصؿ رفيع. ولـ تأت ىذه المتتالّية مستقّمة وا 

 قتمى قومو وذكر مناقبيـ ، وذلؾ في قولو:

 َغْمرِ  ُخُمؽٍ  َذا َكافَ  َنَدـٍ  ِذي َوِمفْ         ُقَراَبػػػةٍ  ِذي ِمفْ  َعْمُرو َيا َتْبُعْدفَ  َفبَل 

 الّدْىػػرِ  ُدَوؿِ  ِمفْ  ِلؤْلَّياـِ  ُبدّ  َفبَل          َدْولَػػػػةً  ِمْنؾ َصاَدُفوا َقْوـٌ  َيؾُ  َفِإفْ 

 َوْعػػرِ  ُسبػػُؿٍ  َذا ِمْنؾ َىَواًنا       َمَضى اّلِذي الّزَمافِ  َصْرؼِ  ِفي ُكْنت َفَقدْ 

 ِصيػِر. َواَل  إَخاءٍ  ِفي ُبْقَيا ُأْبؽِ  َواَل        ثَاِئػػػػػًرا َأْتُرؾْ  َعْمُرو َيا َأُمتْ  َفِإالّ 

فالحارث بف ىشاـ في ىذه األبيات يبكي أخاه عمرو المكّنى بأبي جيؿ ويذكر خصالو ويعده         
ذلؾ. بأخذ الثّأر مف قتمتو مفتخرا في ذلؾ بما سيجمعو مف أبناء القـو والحمفاء الّذيف لف يتأّخروا عف 

 ويواصؿ فخره في قولو: 

 اأْلُثْػػرِ  َبّيَنةَ  اْلَياـَ  ُتِطيرُ  َوِميٌض         َكَأّنَيا اأْلَُكػػػػػػؼّ  ِفي ِبُمَطّرَداتِ 

 216اْلُخػْزِر. أِلَْعَداِئَيا َيْوًما ُجّرَدتْ  إَذا         ُمتػػػػػُوِنَيا َفْوؽَ  الّذرّ  ُمِدبّ  َكَأفْ 

وفخره في البيتيف أعبله متضّمف في وصؼ وقع الّسيؼ يوـ األخذ بالثّأر ووصؼ البسالة         
 واالستماتة في مجابية األعداء.

 ِفْيرِ  ِمفْ  اْلَقَباِئؿِ  ِفي الّصِميـَ  َوَنْحفُ        َوِشيػػػػػَظةٍ  ِمفْ  َجّمُعوا َما َأُغّرُىـْ 

 اْلفَػػْخرِ  ِلِذي َتْتُرُكوَىا اَل  َوآِلَيةٍ         َحِريمػػػػػُِكـْ  َعفْ  َذّببوا ُلَؤيّ  َفَياؿَ 

 217َوالّسْتِر. الّسْقؼِ  َذا َواْلَبْيتَ  َأَواِسّيَيا       َوَوِرْثتُػػػػػػـْ  آَباُؤُكـْ  َتَواَرَثيػػَا
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ونجد ىنا فخرا صريحا بالّنسب واألىؿ وحّتى المذىب الّديني حيث عرؼ عف القرشّييف        
 افتخارىـ باآللية والبيت العتيؽ الّذي كاف مزارا لمّناس مف كّؿ صوب.

 ىو تعيير اآلخر وذكر عيوبو ومساوئو. وىذه المتتالية صنعت الجزء األكبر مف ىذه الهجاء :
المقابمة(حمزة/الحارث)، وىي كسابقتيا تعّبر عف اختبلؼ في وجيات الّنظر مع وحدة اليدؼ وىو 
ىجاء اآلخر وبياف أّنو عمى خطأ.فحمزة رضي ا عنو ييجو المشركيف بتصوير الطريقة المشينة 

قوا بيا حتفيـ وما ذاؾ إاّل ألّنيـ اّتبعوا الّضبلؿ وحادوا عف الحؽ فيمكوا وما أىمكيـ إاّل الّتي ل
عصيانيـ ألمر ا الّذي بعث بو رسولو.كما ىجاىـ مف خبلؿ تصوير ما سيبلقيو يوـ الحساب مف 

 عذاب وما وعدىـ ا مف عقاب شديد، وذلؾ في قولو:
 اأْلَمػػْػرِ  ُمَبّيَنةُ  َأْسَبابٌ  َوِلْمَحّيفِ            الّدْىػرِ  بِ َعجَ  ِمفْ  َكافَ  َأْمًرا َترَ  أَلـْ 

 َوِباْلكػُْفرِ  ِباْلُعُقوؽِ  َتَواصٍ  َفَحاُنوا           َأَفاَدُىػػػػـْ  َقْوًما َأفّ  إالّ  َذاؾَ  َوَما

 َبػػػْدرِ  ِمفْ  ِلمّرِكّيةِ  ُرُىوًنا َفَكاُنوا           ِبَجْمِعِيػػـْ  َبْدرٍ  َنْحوَ  َراُحوا َعِشّيةَ 

فاليجاء ىنا جاء في معرض سرد أسباب الغزوة، وىدؼ المسمميف مف طمب العير الّذي كانت        
تحمؿ أمواليـ الّتي اغتصبت بعد اليجرة، أّما الكّفار فإّف عصيانيـ  تعالى وشركيـ بو كاف وراء 

 طمب الحرب وبالّتالي ىبلكيـ. 

 اْلَجْفرِ  ِفي َتَجْرُجـُ  اْلَقْتَمى ِفي َوَشْيَبةَ            ثَاِوًيػػػا اْلَغيّ  ْتَبةَ عُ  َتَرْكَنا َوَنْحفُ 

 َعْمِرو  َعَمى الّناِئَحاتِ  ُجُيوبُ  َفُشّقتْ           ُحَماِتِيـْ  ِمفْ  َثَوى ِفيَمفْ  َثَوى َوَعْمٌرو

 الّنصْػرِ  ُمْحَتَضرِ  َغْيرَ  ِلَواءً  َوَخّمْوا      َضبَللػػػيـ      ِفي ُقّتُموا َقْوـٌ  ُأوَلِئؾَ 

 غػػَْدرِ  إَلى اْلَخِبيثَ  إفّ  ِبِيـْ  َفَخاَس           َأْىػػػػَموُ  إْبِميُس  َقادَ  َضبَلؿٍ  ِلَواءَ 

 َصبْػرِ  ِمفْ  اْلَيْوـَ  ِبي َما إَلْيُكـْ  َبِرْئت           َواِضًحػا اأْلَْمرَ  َعاَيفَ  إذْ  َلُيـْ  َوَقاؿَ 

ّنِنػػػي َتَرْوفَ  اَل  َما َأَرى َفِإّني  َقْسػػرِ  ُذو َوَالّموُ  الّموِ  ِعَقابَ  َأَخاؼُ            َواِ 

 218ُخْبػػِر. َذا اْلَقْوـُ  َيْخُبْر  َلـْ  ِبَما َوَكافَ             َتَوّرطػػػُوا َحّتى ِلْمَحْيفِ  َفَقّدَمُيـْ 

                                                           
218

 .892ابف ىشاـ، المصدر السابؽ، ص- 



 

 

وىذا ىجاء صريح لممشركيف وتعيير بالكفر والّضبلؿ مف خبلؿ تصوير مصرعيـ وسبب ذلؾ         
 أّنيـ اّتبعوا إبميس الّذي أودى بيـ إلى اليبلؾ ثـّ سيتبّرأ منيـ يـو يسأؿ عف ذلؾ.

وآثروا أّما الحارث بف ىشاـ فييجو المسمميف المياجريف ألّنيـ باعوا عشيرتيـ وتنّكروا لمّمتيـ         
عمى قوميـ قوما مف غير نسبيـ خاّصة وأّف رؤوس قريش القوا حتفيـ عمى يد أبناء قوميـ عمي 
ـّ أّنو يعيب عمييـ ترؾ األصؿ مف القوـ والتمّسؾ  وحمزة وعمر  والّرسوؿ صمى ا عميو وسّمـ. ث

ذا كاف حمزة رضي ا عنو ييّددىـ بما ت وّعيـ بو ا فإّف بالحشو مف آؿ غّساف (األوس والخزرج).وا 
الحارث ييّدد المسمميف بأخذ الثّأر والفتؾ بعمية المسمميف وتشتيت شمؿ مف تجّمع حوليـ. ويمّثؿ ذلؾ 

 قولو:

 الّدْىػػػرِ  ُدَوؿِ  ِمفْ  ِلؤْلَّياـِ  ُبدّ  َفبَل                َدْوَلةً  ِمْنؾ َصاَدُفوا َقْوـٌ  َيؾُ  َفِإفْ 

 َظْيِري َقَطُعوا َما ِمْثؿَ  َعَمْيِيـْ  ِكَراـٍ               ِبَمْعَشرِ  ِرَجاؿٍ  ِمفْ  َظْيًرا َوَأْقَطعُ 

 ِفْيرِ  ِمفْ  اْلَقَباِئؿِ  ِفي الّصِميـَ  َوَنْحفُ               َوِشيَظػةٍ  ِمفْ  َجّمُعوا َما َأُغّرُىـْ 

 219عػػُْذِر. ِمفْ  بٍ َغالِ  آؿَ  َتْعِذُروهُ  َفبَل               َىبَلَكػػػُكـْ  َأَرادَ  َقدْ  ِلَحِميـِ  َفَما

ىجاء الحارث في ىذه األبيات مقذع يرتكز عمى التعيير بالنسب مف خبلؿ وصؼ األنصار         
بوشيظة القـو وىي الحشو فيو دوف األصؿ. كما أقذع في ىجاء الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ في 

 البيت األخير الّذي غّيرت بعض ألفاظو كما ذكر ذلؾ ابف ىشاـ.

 

 متتاليات المقابمة الثانية:

نقيضة الحارث بف ىشاـ لقصيدة عمي بف أبي طالب كّرـ ا وجيو. وتقوـ وىذه المقابمة ىي         
 عمى المتتاليات التالية:

 ونجد فييا أّف فخر عمي رضي ا عنو ال يختمؼ عف فخر عّمو حمزة رضي ا عنو،  :الفخر
فخر يجّسد االعتزاز باإلسبلـ وقيمو ومدح الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ وأتباعو عمى اختبلؼ أصميـ 

 ونسبيـ، ويمّثؿ ذلؾ قولو:
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 َفْضؿِ  َوِذي اْقِتَدارٍ  ِذي َعِزيزٍ  َببَلءَ             َرُسولَػػػوُ  َأْبَمى الّموَ  َأفّ  َترَ  َأَلـْ 

 ِباْلعػَْدؿِ  ُأْرِسؿَ  الّموِ  َرُسوؿُ  َوَكافَ             َنْصُرهُ  َعزّ  َقدْ  الّموِ  َرُسوؿُ  َفَأْمَسى

 اْلَعػػػػػْقؿِ  ِلَذِوي آَياُتوُ  ُمَبّيَنةٌ            ُمنػػَػّزؿٍ  الّموِ  ِمفْ  ِبُفْرَقافِ  َفَجاءَ 

 الّشْمؿِ  ُمْجَتِمِعي الّموِ  ِبَحْمدِ  َفَأْمَسْوا       َوَأْيَقنػػػػُوا      ِبَذاؾَ  َأْقَواـٌ  َفآَمفَ 

 اْلِفْعػِؿ  َأْحَسفُ  ِفْعُمُيـْ  ِغَضاًبا َوَقْوًما           َرُسولَػػوُ  َبْدرٍ  َيْوـَ  ِمْنُيـْ  َوَأْمَكفَ 

 َوِبالصػػّْقؿِ  ِباْلَجبَلءِ  َحاَدُثوَىا َوَقدْ             ِبَيا َعَصْوا ِخَفاؼٌ  ِبيٌض  ِبَأْيِديِيـْ 

 220َكػْيؿ. ِمْنُيـْ  َنْجَدةٍ  ِذي َوِمفْ  َصِريًعا          َحِميػّةٍ  ِذي َناِشئٍ  ِمفْ  َتَرُكوا َفَكـْ 

وفي ىذه األبيات يفتخر عمي بالّنعمة الّتي أنعـ ا بيا عمى رسولو ومف تبعو مف المسمميف         
لحاؽ ىزيمة حيف نصرىـ في بدر، وتمكّ  ف القـو عمى اختبلؼ أنسابيـ مف التغّمب عمى المشركيف  وا 

 نكراء بيـ وذلؾ ألّنيـ اجتمعوا عمى كممة الحّؽ.

 

أّما الحارث بف ىشاـ فيتمّسؾ بالموقؼ نفسو ، حيث أّنو في سياؽ رثائو لقتمى بدر مف قومو         
يضا بقتميـ ألّنو في نظره أشرؼ طريقة يفتخر بنسبو وبرجاؿ قومو وأفعاليـ الحميدة. بؿ يفتخر أ

 لمموت، ويتجّسد الفخر في قولو:

 َكْيػؿِ  َوِمفْ  ُغبَلـٍ  ِمفْ  اْلَمَساِعي ِكَراـِ            َتَتاَبعػػػُوا َبْدرٍ  َيْوـَ  ِبَقْتَمى َتَغّنى

 اْلَمْحؿِ  ِفي َمَطاِعيـَ  اْلَيْيَجا ِفي َمَطاِعيفَ           َغاِلبٍ  ْبفِ  ُلَؤيّ  ِمفْ  ِبيضٍ  َمَصاِليتَ 

 َواأْلَْصػػؿِ  الّدارِ  َناِزِحي ِسَواُىـْ  ِبَقْوـِ            َعػِشيَرةً  َيِبيُعوا َلـْ  ِكَراًما ُأِصيُبوا

 اْلَقْتػػػؿِ  ِمفْ  َيُكوفُ  َما اْلَمَناَيا َوَخْيرُ           ِلَسِبيِمِيػػـْ  َمَضْوا َقدْ  َقْوـٌ  َيؾُ  َفِإفْ 

 َجيػػػْػؿِ  َأَبا ِفيُكـْ  َواْلَمْدُعوّ  َوُعْتَبةَ            ِفَعالُػػوُ  اْلَحِميدِ  ُجْدَعافَ  اْبفِ  ِبَفْقدِ 

 الّرْجػػػؿِ  َوُذو اْلُمْعَتِريفَ  َمْأَوى ُأَمّيةُ           َوِفّييػػػػـُْ  َواْلَوِليدَ  ِفيُيـُ  َوَشْيَبةَ 
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 َوالّثكػػػػْػؿِ  ِبالّرِزّيةِ  َتْدُعو َنَواِئحُ            َغْيػػَرُىـْ  َتْبؾِ  اَل  ُثـّ  َفاْبؾِ  ُأوَلِئؾَ 

 الّصػػػػْقؿِ  ُمْحَدَثةِ  اأْلَْلَوافِ  ِبَخاِلَصةِ            وَذّببػوا َكْعبٍ  آؿَ  َوَحاُموا َجِميًعا

 تَػػػْبؿِ  َعَمى ُتِقيُموا اَل  َأفْ  َواِثؽٌ  ِبُكـْ            َفاْعَمُموا َقْوـُ  َيا َوَالبّلِتي َأّنِني َعَمى

221َوالّنبػْػؿ. اْلَقَواِطعِ  َواْلِبيضِ  َوِلْمِبيضِ            َوِلْمَقنػػَا ِلمّساِبَغاتِ  َجْمِعُكـْ  ِسَوى  

وفي ىذه األبيات فخر بالّنسب وبالوفاء لؤلىؿ والمّمة، وقد حّقؽ الحارث ىذا الفخر مف خبلؿ        
رثاء قتمى قومو وذكر شيامتيـ وكرميـ وعّزىـ. ويتواصؿ الفخر في آخر األبيات حيف يدعو قومو 

صار في اليـو القادـ الّذيف يثؽ بيـ وبحمّيتيـ الّتي تمنعيـ مف قبوؿ اليزيمة ويصّور قدرتيـ عمى االنت
 مع المسمميف.

 لقد آثر عمي بف أبي طالب رضي ا عنو أف ييجو المسمميف مف خبلؿ تعييرىـ بالكفر  :الهجاء
والعقوؽ ومخالفة أوامر ا تعالى.كما أّف ىجاءه قاـ عمى تصوير مصارع القـو والّتأكيد عمى جزائيـ 

 الّذي سيحضوف بو يـو القيامة نتيجة إنكارىـ ما دعا إليو رسوؿ الحّؽ، وذلؾ في قولو:
 َقْتػػِؿ... َوِمفْ  إَسارٍ  ِمفْ  َىَواًنا َفبَلَقْوا         َمَذلػػػػّةٍ  َدارَ  اْلكػُّفارَ  َأْنَزؿَ  اِبمَ 

 َخْبػػؿِ  َعَمى َخْببًل  اْلَعْرشِ  ُذو َفَزاَدُىـْ        ُقُموُبيػػػػـُْ  َفَزاَغتْ  َأْقَواـٌ  َوَأْنَكرَ 

 اْلِفعػْػؿِ  َأْحَسفُ  ِفْعُمُيـْ  ِغَضاًبا َوَقْوًما        َرُسولَػػػوُ  َبْدرٍ  َيْوـَ  ِمْنُيـْ  َوَأْمَكفَ 

 َجػػػػيػؿِ  َأَبا َوَتْنَعى َتْنَعاهُ  َوَشْيَبةَ         َواْبنػػػَوُ  اْلَغيّ  ُعْتَبةَ  َتْنَعى َنَواِئحَ 

 الّثكػػػْػؿِ  ُمَبّيػػػَنةَ  َحّرى ُمَسّمَبةً        ِفيُيـُ  ُجْدَعافَ  َواْبفَ  َتْنَعى الّرُجؿِ  َوَذا

 اْلَمْحؿِ  َوِفي اْلُحُروبِ  ِفي َنَجَداتٍ  َذِوي        ِعَصابػػَةٌ  َبْدرٍ  ِبْئرِ  ِفي ِمْنُيـْ  َثَوى

 اْلَوْصػػػػؿِ  ُمَرّمَقةُ  َأْسَبابٌ  َوِلْمَغيّ         َفَأَجاَبػػوُ  َدَعا َمفْ  ِمْنُيـْ  اْلَغيّ  َدَعا

 222الشغؿ. َأْشَغؿْ  ِفي َواْلُعْدَوافِ  الّشَغبِ  َعفْ        ؿِ ِبمػَْعزِ  اْلَجِحيـِ  َدارِ  َلَدى َفَأْضَحْوا

 وقد رّد عميو الحارث بف ىشاـ بيجاء مقذع قصده فيو لشخصو كما جاء في البيت التالي:        
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 223ُبْطِؿ. َوِذي اْعِتَراضٍ  ِذي َسَفاهٍ  ِبَأْمرِ        َسِفييُػػػُيـْ  َتغػَّنى أِلَْقَواـِ  َعِجْبت

حيث يصؼ الحارث في ىذا البيت عمي بف أبي طالب بالّسفيو الّذي يصدر كبلما ال أساس        
 لو مف الصّحة، ويتعّجب مف القـو الّذيف يسمحوف بمثؿ ىذا األمر.أّما في قولو:

 ؿِ َواأْلَصْ  الّدارِ  َناِزِحي ِسَواُىـْ  ِبَقْوـِ        َعِشػػيَرةً  َيِبيُعوا َلـْ  ِكَراًما ُأِصيُبوا

 ِفْعػػػػؿِ  ِمفْ  َلؾ َفَيا ِمّنا َبَداًل  َلُكـْ        ِبَطانػػَةً  ِفيُكـْ  َغّسافُ  َأْصَبَحتْ  َكَما

ّنَما ُعُقوًقا  َواْلَعْقؿِ  الّرْأيِ  َذُوو ِفيَيا َجْوَرُكـْ  َيَرى     َوَقِطيَعػػػػػػةً  َبّيًنا َواِ 

 َخْبػػؿِ  َعَمى ُمِقيًما َخْببًل  َكاِئفٌ  َلُكـْ         َفَقْتُميػػػـُْ  َتْقُتُموُىـْ  َأفْ  َتْفَرُحوا َفبَل 

 224الّشْمػِؿ. ُمْجَتِمِعي َغْيرُ  َىَواُكـْ  َشِتيًتا        َقْتمػػػػِِيـْ  َبْعدَ  َتْبَرُحوا َلفْ  َفِإّنُكـْ 

وىنا يوّجو الحارث ىجاءه ألنصار المسمميف مف خبلؿ لـو عمي وأبناء قومو مف لؤي بف        
غالب عمى إيثار األوس والخزرج عمى أىميـ مف مشركي قريش. كما تضّمف اليجاء ىاىنا الوعيد 

 والتيديد بأخذ الثّأر مف المسمميف ولف يتحّقؽ ذلؾ إاّل بقتؿ أعّز الّرجاؿ بينيـ.

ما يبلحظ في المقابمتيف السابقتيف أّف الّشاعر نفسو آثر الرّد عمى عمي بف أبي طالب وحمزة و         
بف عبد المّطمب، ويعود ذلؾ إلى أّنيما مف نفس نسبو وىو لؤي بف غالب بف فير. وعميو فكما توّلى 

ىشاـ شّف حمزة بف عبد المّطمب وعمي بف أبي طالب قتؿ أبناء قوميـ مف المشركيف أراد الحارث بف 
الحرب الكبلمّية عمييـ بنفسو. وليذا الّسبب نجد أّف المقابمتيف تقوماف عمى المتتاليات نفسيا، حيث 
أّف ميّمة المسمميف بياف مواقع الّضعؼ لدى المشركيف بيجائيـ وبياف مواطف القّوة لدى المسمميف مف 

راض نفسيا، بينما تفّردت خبلؿ الفخر. فكاف البّد لمحارث بوصفو مناقضا أف يعتمد عمى األغ
قصائده  في المقابمتيف بالّرثاء ألّف المسمميف لـ يكونوا بحاجة لبكاء شيدائيـ الّذيف قاؿ فييـ ا عّز 

     وجؿ: 
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 متتاليات المقابمة الثالثة:

ىذه المقابمة جمعت بيف ضرار بف الخطاب الفيري وكعب بف مالؾ الخزرجي، وتتشّكؿ مف         
 المتتاليات التالية:

 :يقيـ ضرار بف الخّطاب فخره عمى االنتماء القبمي والّنسب الّشريؼ الّذي   وفي ىذه المتتالية الفخر
 لّضمني في ذلؾ حيث يقوؿ:ال يضاىيو نسب في العرب وىو لؤي بف غالب.وقد اعتمد الكبلـ ا

 َظاِىػػػرُ  َوُىوَ  َجّدُكـْ  َأْمَسى ِبَأْحَمدَ            َفِإّنػػَما َبْدرٍ  َيْوـِ  ِفي َتْظَفُروا َفِإفْ 

 َحاِضػرُ  َواْلَمْوتُ  الؤّلَْواءِ  ِفي ُيَحاُموفَ           َأْوِلَيػػاُؤهُ  ُىػػـْ  اأْلَْخَيارِ  َوِبالّنْفرِ 

 َذاِكػػرُ  َأْنتَ  َمفْ  َوْسطَ  َعِميّ  َوُيْدَعى          ِفيػػػػػُيـُ  َوَحْمَزةُ  َبْكرٍ  َأُبو ُيَعدّ 

 َحاِضرُ  اْلَحْربِ  ِفي َكافَ  َما إَذا َوَسْعدٌ            ِمْنػُيـْ  َوُعْثَمافُ  َحْفصٍ  َأُبو َوُيْدَعى

 تَُفاخػػِػرُ  ِحيفَ  َوالّنّجارِ  اأْلَْوسِ  َبُنو           ِدَيػػاِرَىا ِفي َنّتَجبُ  َمفْ  اَل  ُأوَلِئؾَ 

 َوَعامػػِػرُ  َكْعبٌ  اأْلَْنَسابُ  ُعّدتْ  إَذا          َغاِلػػبٍ  ْبفِ  ُلَؤيّ  ِمفْ  َأُبوُىـْ  َوَلِكفْ 

 226ػػػِػُر.باأْلََكا اأْلَْطَيُبوفَ  اْلِيَياجِ  َغَداةَ           َمْعَرؾٍ  ُكؿّ  ِفي اْلَخْيؿَ  الّطاِعُنوفَ  ُىـْ 

ويبدو جمّيا في ىذه األبيات أّف ضرار بف الخّطاب يمدح الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ         
والصحابة مف أبي بكر وعمر بف الخّطاب وحمزة بف عبد المّطمب وعثماف بف عّفاف وسعد بف أبي 

خار وّقاص رضي ا عنيـ، لكف ىذا المدح ليس مقصودا في ذاتو إّنما ييدؼ مف خبللو إلى االفت
 بالّنسب الّذي ينحدروف منو وىو آؿ لؤي بف غالب الفيري وىو الّنسب نفسو الّذي ينحدر منو الّشاعر.
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أّما كعب بف مالؾ فيرّد فخر ضرار بافتخاره باإلسبلـ ولّمو شمؿ المسمميف عمى اختبلؼ         
في الجياد في سبيؿ أنسابيـ حوؿ الّنبي صمى ا عميو وسّمـ. كما فخر باستبساؿ األوس والخزرج 

 الشيادة، ويمّثؿ ذلؾ قولو:

 َوَناصػِػرُ  َعِزيزٌ  ِمْنُيـْ  َمْعِقؿٌ  َلوُ             َحْولَػوُ  َواأْلَْوُس  الّموِ  َرُسوؿُ  َوِفيَنا

 ثَاِئػرُ  َوالّنْقعُ  اْلَماِذي ِفي ُيَمّشوفَ             ِلَوائِػػوِ  َتْحتَ  الّنّجارِ  َبِني َوَجْمعُ 

 َصاِبرُ  الّنْفسِ  ُمْسَتْبِسؿُ  أِلَْصَحاِبوِ              ُمَجػػػػاِىدٌ  َوُكؿّ  َلِقيَناُىـْ  َفَمّما

 َظاِىػرُ  ِباْلَحؽّ  الّموِ  َرُسوؿَ  َوَأفّ              َغيػْػَرهُ  َربّ  اَل  الّموَ  ِبَأفّ  َشِيْدَنا

 َشاِىػرُ  ِلَعْيَنْيؾ يَياُيْزىِ  َمَقاِييُس              َكَأّنػَيا ِخَفاؼٌ  ِبيٌض  ُعّرَيتْ  َوَقدْ 

 227َفاِجُر. ُىوَ  َمفْ  اْلَحْيفَ  ُيبَلِقي َوَكافَ             َفَتَبػػػػّدُدوا َجْمَعُيـْ  َأَبْدَنا ِبِيفّ 

وال يخمو فخر كعب بف مالؾ مف النزعة القبمّية الّتي أنكرىا اإلسبلـ، حيث ال ينفّؾ يذكر         
 األوس والخزرج.

 

 ضرار بف الخّطاب األنصار مف األوس والخزرج باليجاء ألّنيـ يفتخروف وىـ : لقد خّص الهجاء
ليسوا أىبل لذلؾ.كما تضّمف ىجاءه ليـ تيديدىـ بأخذ الثّأر منيـ عمى وجو الخصوص  وذلؾ في 

 قولو:

 َبَصػػاِئرُ  ِفيوِ  َوالّدْىرُ  َغًدا َعَمْيِيـْ         َداِئػػػػرٌ  َواْلَحْيفُ  اأْلَْوسِ  ِلَفْخرِ  َعِجْبت

فْ  الّنّجارِ  َبِني َوَفْخرِ   َصاِبػػػرُ  َثـّ  ُكّمِيـْ  ِبَبْدرِ  ُأِصيُبوا         َمْعشػػَػرٌ  َكافَ  َواِ 

 َسُنػػػػَغاِدرُ  َبْعَدُىـْ  ِرَجاؿٌ  َفِإّنا          ِرَجاِلنػػػَا ِمفْ  ُغوِدَرتْ  َقْتَمى َتؾُ  َفِإفْ 

 ثَاِئرُ  الّنْفَس  َيْشَفى َحّتى اأْلَْوسِ  َبِني         َوْسَطُكػػػـْ  اْلَعَناِجيجُ  اْلُجْردُ  ِبّنا َتْرِدي

 َزَواِفػػػرُ  َوالّداِرِعيفَ  ِباْلَقَنا َلَيا         َنُكػػػػّرَىا َسْوؼَ  الّنّجارِ  َبِني َوَوْسطَ 

 َناِصػػرُ  اأْلََمػاِنيّ  إاّل  َلُيـْ  َوَلْيَس           َحْوَلػُيـْ  الّطْيرُ  َتْعِصبُ  َصْرَعى َفَنْتُرؾُ 
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 َساِىػػرُ  الّنْوـِ  َعَمى َلْيؿٌ  ِبَيا َلُيفّ           ِنسػْػَوةٌ  َيثْػػػِربَ  َأْىؿِ  ِمفْ  َوَتْبِكيِيـْ 

 228تَُفاخِػُر. ِحيفَ  َوالّنّجارِ  اأْلَْوسِ  َبُنو           ِدَياِرَىػػا ِفي َنّتَجػػت َمفْ  اَل  ُأوَلِئؾَ 

ما ورد مف معمومات تقوؿ أّف ضرار بف الخّطاب كاف يكّف العداء الشديد  وىذه األبيات تؤّكد        
 لؤلوس والخزرج دوف غيرىـ مف المسمميف وذلؾ لتعّصبو القبمي.

أّما ىجاء كعب بف مالؾ لضرار بف الخّطاب وقومو المشركيف فانصّب عمى تعييرىـ بالكفر         
 لحساب وذلؾ في األبيات التالية:واالنيزاـ يـو بدر وما سيبلقونو مف عذاب يـو ا

 َجاِئػػرُ  ِبالّناسِ  اْلَبْغيِ  َوَسِبيؿُ  َبَغْوا        َمْعَشػًرا ُنبَلِقيَ  َأفْ  َبْدرٍ  َيْوـَ  َقَضى

 ُمَتكػػَاِثرُ  َجْمُعُيـْ  َحّتى الّناسِ  ِمفْ         َيِمييػـِْ  َمفْ  َواْسَتْنَفُروا َحَشُدوا َوَقدْ 

 َوَعاِمػػػرُ  َجِميًعا َكْعبٌ  ِبَأْجَمِعَيا        َغْيَرنػػَا ُنَحاِوؿُ  اَل  إَلْيَنا َوَساَرتْ 

 َفاِجػػرُ  ُىوَ  َمفْ  اْلَحْيفَ  ُيبَلِقي َوَكافَ         َفَتبػػػػَّدُدوا َجْمَعُيـْ  َأَبْدَنا ِبِيفّ 

 َعاِئػػػػرُ  َوُىوَ  َغاَدْرَنوُ  َقدْ  َوُعْتَبةُ        ِلَوْجيػػِوِ  َصِريًعا َجِيؿَ  َأوْ  َفُكبّ 

 َكافػػِػرُ  اْلَعْرشِ  ِبِذي إالّ  ِمْنُيـْ  َما       اْلَوَغى ِفي َغاَدْرفَ  َوالّتْيِميّ  َوَشْيَبةُ 

 َصاِئػػػػرُ  َجَيّنـَ  ِفي َكُفورٍ  َوُكؿّ        ُمْسَتَقّرَىػا ِفي الّنارِ  َوُقودَ  َفَأْمَسْوا

 َساِجػػػرُ  َواْلِحَجاَرةِ  اْلَحِديدِ  ِبُزُبرِ         َحْمُيَيا َشبّ  َقدْ  َوِىيَ  َعَمْيِيـْ  َتَمّظى

 َساِحػػػرُ  َأْنتَ  إّنَما:  َوَقاُلوا َفَوّلْوا        َأَقبِػُموا َقاؿَ  َقدْ  الّموِ  َرُسوؿُ  َوَكافَ 

 229َزاِجػػػػُر. الّموُ  َحّموُ  أِلَْمرِ  َوَلْيَس        ِبػػػوِ  َيْيِمُكوا َأفْ  الّموُ  َأَرادَ  أِلَْمرِ 

 

 متتاليات المقابمة الرابعة:

 جمعت ىذه المقابمة بيف حّساف بف ثابت وعبد ا بف الزبعرى، وتتشّكؿ مف المتتاليات اآلتية:        
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 لقد نظـ عبد ا بف الزبعرى قصيدتو لمدح أبناء قومو ورثاء مف قتؿ منيـ يوـ بدر ذاكرا المدح :
 القصيدة الّتي يقوؿ فييا: مناقبيـ ومزاياىـ. وىذا ما اقتصرت عميو أبيات

 كػػَراـِ  اْلُوُجوهِ  ِبيضِ  ِفْتَيةٍ  ِمفْ          َحْولػػَوُ  َوَماَذا َبْدرٍ  َعَمى َماَذا

 ِفَئػاـِ  َخْصـِ  َخْيرِ  َرِبيَعةَ  َواْبَنيْ           َوُمَنّبػػًيا َخْمَفُيـْ  ُنَبْيًيا َتَرُكوا

ْظػػػػبَلـِ  َلْيَمةَ  َجّمى َكاْلَبْدرِ          َوْجُيوُ  َيْبُرؽُ  اْلَفّياَض  َواْلَحاِرثَ   اإْلِ

 َأْوَصػاـِ  ِذي َغْيرَ  َتِميًما ُرْمًحا          مػػِّرةٍ  َذا ُمَنّبوٍ  ْبفَ  َواْلَعاِصيَ 

 َواأْلَْعػػػَماـِ  اأْلَْخَواؿِ  َوَمآِثرُ          َوجػػػُُدوُدهُ  َأْعَراُقوُ  ِبوِ  َتْنِمي

َذا  ِىَشاـِ  اْبفِ  اْلَماِجدِ  الّرِئيسِ  َفَعَمى          َشجْػَوهُ  َفَأْعَوؿَ  َباؾٍ  َبَكى َواِ 

َلوُ  َحّيا . َوَخّصُيـْ  اأْلََناـِ  َربّ          َوَرْىَطػػوُ  اْلَوِليدِ  َأَبا اإْلِ  230ِبسػػَػبَلـِ

        

عا عّما يعتقده حيث يذكر ابف الزبعرى مف توّلى يتيما مف أبناء قومو ومف غادرىـ مقتوال دفا        
 ويؤمف بو وأّنيـ األحّؽ بالبكاء والّرثاء، فكانوا بذلؾ مصدر شعره.

أّما حّساف بف ثابت فقد رّد عمى ابف الزبعرى مدحو ىذا وبكاءه بمدح الّرسوؿ عميو الصبلة         
والسبلـ وذكر أخبلقو متسائبل عف جدوى مدح أشخاص ليسوا مف مقاـ الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ 

اد منيا وىذا دليؿ عمى ىجاء مف مدحيـ ابف الزبعرى وىجاء البف الزبعرى نفسو في صيغة يستف
 مدحو لنفسو وذلؾ في قولو:

 َسجػػػّاـِ  ُغُروُبَيا ُتَعؿّ  ِبَدـِ          َتَبػػػاَدَرتْ  ُثـّ  َعْيَناؾ َبَكتْ  اْبؾِ 

 اأْلَقػػْػَواـِ  َمَكاِرـَ  َذَكْرت َىبّل          َتَتاَبعػػػُوا اّلِذيفَ  ِبوِ  َبَكْيت َماَذا

ْقػَداـِ  َصاِدؽَ  اْلَخبَلِئؽِ  َسْمحَ           ِىّمػػػةٍ  َذا َماِجًدا ِمّنا َوَذَكْرت  اإْلِ

ْقَسػاـِ  َعَمى ُيوِلي َمفْ  َوَأَبرّ          َوالػّنَدى اْلَمَكاِرـِ  َأَخا الّنِبيّ  َأْعِني  اإْلِ

. َغْيرَ  َثـّ  اْلُمَمّدحَ  َكافَ          َلوُ  َيْدعػػػػُو َما َوِلِمْثؿِ  َفِمِمْثِموِ      231َكػػَياـِ
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وما يبلحظ كذلؾ في ىذه األبيات أّف حّساف بف ثابت ضرب بأحزاف ابف الزبعرى عرض         
الحائط، ويصفو بالعاجز عف مجاراتو في القوؿ ألّف قولو سديد بمدح الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ 

 ينضّب.أّما ابف الزبعرى فيرثي أناسا دفعوا بأنفسيـ إلى التيمكة فيـ إذف مصدر إلياـ سرعاف ما 

وخبلصة القوؿ أّف المتتاليات المشّكمة لمتفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر تكاد تكوف         
نفسيا في القصائد كّميا ىي الفخر واليجاء بما يتضّمناف مف مدح ورثاء وتيديد، وىذا التشابو في 

اّتجاىات الفريقيف. المتتاليات تفرضو طبيعة الموقؼ حيث أّف ىذه األغراض ىي األكثر تعبيرا عف 
كما أّنيا ذات طبيعة تأثيرّية أي أّنيا تيدؼ إلى الّتأثير في المتمّقي ليعدؿ عف رأيو ويغّير موقفو وىذا 

 ىو اليدؼ الّذي كاف يطمح إليو شعراء كّؿ فريؽ.

 ويمكف أف تحّمؿ ىذه المتتاليات إلى وحدات أصغر ىي التبادالت.     

 

 

 التبادل:- 3
يعتبر التبادؿ أصغر وحدة حوارّية يصؿ إلييا تحميؿ التفاعؿ الكبلمي، وبما أّف لمّشعر         

خصوصّية وطريقة ممّيزة في بناء القصيدة فمف الّصعب رسـ الخّط الفاصؿ بيف المتتاليات والتبادالت 
ا المتناقضة ، خاّصة إذا اعتبرنا أف التبادالت في الّشعر الّتي تطّرؽ إلييا كبل الشاعريف في قصائدىم

 حيث يكوف قوؿ الّشاعريف في المعنى نفسو تبادال.

كما أّف صعوبة تحديد التبادالت راجعة إلى أّف ىذا المفيـو توّلد عف تحميؿ الخطاب الحي،         
ومع ذلؾ ىناؾ بعض األبيات الّتي تشّكؿ تبادال وذلؾ إذا أعدنا بناء القصائد تصبح فييا وكأّنيا 

 لتداوؿ عمى الكبلـ.ومف أمثمة التبادالت في أشعار غزوة بدر نجد:نظمت مف خبلؿ ا

ذا بكى باؾ فأعوؿ شجوه     فعمى الرئيس الماجد ابف ىشاـ.         ابف الزبعرى:وا 

  حّساف:ماذا بكيت بو الّذيف تتابػػػػعوا    ىبّل ذكرت مكاـر األقػػواـ.       

 ببلء عزيز ذي اقتدار وذي فضؿ    عمي:ألـ تر أف ا أبمى رسولػػو          

 بما أنزؿ الكفار دار مذلّػػة        فبلقوا ىوانا مف إسار ومف قتػؿ.            
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 الحارث:عجبت ألقواـ تغّنى سفيييـ     بأمر سفاه ذي اعتراض وذي بطػؿ      

 يؿ. تغّنى بقتمى يـو بدر تتابعوا       كراـ المساعي مف غبلـ ومف ك            

 

 عمي: فآمف أقواـ بذلؾ وأيقنػػػوا       فأمسوا بحمد ا مجتمعي الّشمؿ.      

 

 الحارث:كما أصبحت غّساف فيكـ بطانة   لكـ بدال مّنا فيا لؾ مف فػػػعؿ      

ثما بّينا وقطيػػػعة    يرى جوركـ فييا ذوو الّرأي والعقؿ.              عقوقا وا 

 

 

 ا مف ناشيء ذي حمّية     صريعا ومف ذي نجدة منيـ كيؿ.عمي:فكـ تركو        

 

 الحارث:فإف يؾ قـو قد مضوا لسبيميـ   وخير المنايا ما يكوف مف القتؿ      

 فبل تفرحوا أف تقتموىـ فقتميـ    لكـ كائف خببل مقيما عمى خبؿ.            

 

 عمي:تبيت عيوف النائحات عمييـ         تجود بإسباؿ الرشاش وبالوبؿ.         

 

 الحارث:أولئؾ فابؾ ثـّ ال تبؾ غيرىـ     نوائح تدعو بالرزية والثكؿ.         

 

 حمزة:وعمرو ثوى فيمف ثوى مف حماتيـ   فشّقت جيوب النائحات عمى عمرو.        



 

 

 

 قرابة   ومف ذي ندـ كاف ذا خمؽ غمرالحارث:فبل تبعدف يا عمرو مف ذي       

 فإف يؾ قوـ صادفوا منؾ دولػة    فبلبّد لؤلّياـ مف دوؿ الّدىػػر           

 فإال أمت يا عمرو أتركؾ ثائرا     وال أبؽ بقيا في إخاء وال صير.           

 حمزة: جيوب نساء مف لؤي بف غالب   كراـ تفّرعف الذوائب مف فػػير.       

 

 الحارث:فياؿ لؤي ذّببوا عف حريمكـ      وآلية ال تتركوىا لذي الفخػػر       

 توارثيا آباؤكـ وورثتػػػـ      أواسييا والبيت ذا الّسقؼ والّستر.          

 حمزة: فكانوا غداة البئر ألفا وجمعنا     ثبلث مئيف كالمسدمة الزىػػر.        

 الحارث:أغّرىـ ما جمعوا مف وشيظة    ونحف الصميـ في القبائؿ مف فير.       

 ضرار:عجبت لفخر األوس والحيف دائػر   عمييـ غدا والّدىر فيو بصائر     

ف كاف معشرا    أصيبوا ببدر كّميـ ثـّ صابػر.             وفخر بني النّجار وا 

 

 ما أراد ليس  قاىػركعب:عجبت ألمر ا وا قػػادر      عمى    

 وفينا رسوؿ ا واألوس حولو      لو معقؿ منيـ عزيز وناصر        

 .وجمع بني النجار تحت لوائو       يمشوف في الماذي والنقع ثائر        

 

 ضرار:فإف تؾ قتمى غودرت مف رجالػنا    فإّنا رجاؿ بعدىـ سنغػػػػادر    

 وتردي بنا الجرد العناجيج وسطكـ    بني األوس حّتى يشفي الّنفس ثائر         

 ووسط بني النّجار سوؼ نكّرىػا     ليا بالقنا والّدارعيف زوافػػػر.         



 

 

 

 كعب:وقد عّريت بيض خفاؼ كأّنػػيا       مقاييس يزىييا لعينيؾ شاىػر    

 وا      وكاف يبلقي الحيف مف ىو فاجربيّف أبدنا جمعيـ فتػػػػػبّدد         

 فكّب أبو جيؿ صريعا لوجيػػو       وعتبة قد غادرنو وىو عائػػر         

 وشيبة والتيمي غادرف في الوغى       ما منيـ إاّل بذي العرش كافػر.         

ىذه ىي التبادالت الّتي يمكف أف نستنتجيا مف قراءتنا لمقصائد المشّكمة لمتفاعؿ الكبلمي في         
ينجز ») حيثconfirmatifsغزوة بدر. وىي في غالبيا مف الّنوع نفسو وىو التبادالت الّتأكيدّية (

عمى وجود الرابط وتتوّلى ىذه التبادالت ميّمة الّتأكيد  232«.المشاركوف أعماال مف نفس القبيؿ
االجتماعي بيف المشاركيف في التفاعؿ الكبلمي، حيث أّف ىذه التبادالت ىي ىجاء/ رّد اليجاء، 

 مدح/ رّد المدح بمدح أو ىجاء وىو نابع مف طبيعة فف النقائض.

ويمكف توضيح ىذه التبادالت مف خبلؿ تحميميا إلى بنى أصغر مف طبيعة مختمفة، ىي        
 ولوجّية.الوحدات المون

 

 

 المحور الثّاني: الوحدات المونولوجّية

يقصد بالوحدات المونولوجّية أو الفردّية تمؾ الوحدات الّتي تصدر عف مشارؾ واحد، ومف         
خبلليا يسّجؿ حضوره في التفاعؿ الكبلمي. وىي في أشعار غزوة بدر تمؾ الوحدات المشّكمة 

 لمقصيدة الواحدة. وقد تـّ تحديد ىذه الوحدات في عنصريف ىما: التدّخؿ وفعؿ الكبلـ.

 

 تدّخـل:ال 1-
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  اإلصبلحّية   تآخر ىو التبادال انوع باإلضافة إلى التبادالت التأكيدّية نجدréparateurs  تبادؿ ثبلثي األبعاد، إذ يسمح »وىي

 ينظر: نفسو، الصفحة نفسيا.«. بإصبلح التيديد حوؿ الوجو السمبي الّذي يستشيره التدّخؿ األّوؿ 



 

 

التدّخؿ ىو أكبر وحدة مونولوجّية وتمّثؿ مساىمة المتكّمـ في التبادؿ.وتتراوح التدّخبلت بيف        
رّدات » ) الّتي ىي réactives) والتدّخبلت االستجابّية (interventions initiativesالمباِدرة (

وىذه التدّخبلت تكوف إّما بسيطة أو مرّكبة، وذلؾ  233«.فعؿ إيجابّية أو سمبّية حياؿ التدّخبلت المبادرة
 بالّنظر إلى إمكانّية تحميميا إلى فعؿ كبلمي   أو أكثر.

وعمى أساس ىذه المعمومات يمكف القوؿ أّف التدّخبلت المكّونة لمقصائد المنقوضة ىي تدّخبلت       
و الّشاعر المناقض لتش كيؿ تدّخبلت استجابّية. كما ال يمكف أف مبادرة ألّنيا قيمت أّوال، وىي الّتي توجِّ

المبادرة/ االستجابّية)، فيي األولى في التبادؿ ب(ننكر أّف ىناؾ في القصيدة األولى تدّخبلت توصؼ 
 لكّنيا تعتبر استجابة لمثير خارجي ىو مناسبة الّنظـ أو السياؽ.

 

 

 ومف أمثمة التدخبلت المبادرة نجد:              

 اأْلَْمػػرِ  ُمَبّيَنةُ  َأْسَبابٌ  َوِلْمَحّيفِ          الّدْىرِ  َعَجبِ  ِمفْ  َكافَ  ًراَأمْ  َترَ  َأَلـْ 

 َوِباْلُكْفِر. ِباْلُعُقوؽِ  َتَواصٍ  َفَحاُنوا         َأفَػػػاَدُىـْ  َقْوًما َأفّ  إالّ  َذاؾَ  َوَما

و (فيو          وىذا تدّخؿ مبادر لحمزة بف عبد المّطمب يحتوي عمى فعميف اثنيف، أحدىما موجِّ
ـّ الّرد عمى ىذا التدّخؿ بتدّخؿ  يتعّجب) والثّاني وفعؿ تابع (تبريره لمعجب بالبيت الثاني). وقد ت

 استجابي لمّشاعر الحارث بف ىشاـ في قولو:

 فبل تعذروه آؿ غالب مف عذر.     فما لحميـ قد أراد ىبلكػػكـ        

حيث أّف حمزة رضي ا عنو بادر إلى وصؼ ىبلؾ القـو لكفرىـ وعقوقيـ، فاستجاب         
 الحارث لذلؾ التدّخؿ بتدّخؿ يعّبر فيو عف التصّدي لمف أراد أف ييمؾ قومو.

وعمى ىذا األساس فإّف جميع التبادالت الّتي سبؽ ذكرىا تتشّكؿ مف تدّخبلت عمى الّنحو         
 اآلتي: 

ذا بكى باؾ فأعوؿ شجوه     فعمى الرئيس الماجد ابف ىشاـ.  وا 
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وىذا تدّخؿ مبادر مف ابف الزبعرى حيث أّف قصيدتو كانت منقوضة مف طرؼ حّساف فيو        
لكف في الوقت نفسو ىو تدّخؿ استجابي، حيث أّف قولو ىذا ىو رّد فعؿ عمى المبادر إلى القوؿ، 

مقتؿ عمرو بف ىشاـ.وقد توّلد عف ىذا التدّخؿ المبادر تدّخؿ استجابي في القصيدة المناقضة وىو 
 قوؿ حّساف:

 ماذا بكيت بو الّذيف تتابػػػػعوا    ىبّل ذكرت مكاـر األقػػواـ.

لزبعرى ألسياد القـو مف قتمى قريش يوـ بدر تدّخؿ حّساف بف ثابت ورّد فنتيجة لبكاء ابف ا        
عميو قولو بالّتساؤؿ عف جدوى بكاء قـو ال خير فييـ.فقوؿ ابف الزبعرى كاف بمثابة المثير وقوؿ 

 حّسف ىو االستجابة لذلؾ المثير.

 وكذلؾ قوؿ عمي بف أبي طالب:        

 بلء عزيز ذي اقتدار وذي فضؿألـ تر أف ا أبمى رسولػػو       ب

 بما أنزؿ الكفار دار مذلّػػة        فبلقوا ىوانا مف إسار ومف قتػؿ.

وىذا تدّخؿ مبادر/استجابي ألّف عمي رضي ا عنو بدأ بو قصيدتو المنقوضة مف قبؿ         
ه الحارث بف ىشاـ، وىو في الوقت نفسو يقيـ العجب لما فعمو ا تعالى بالكّفار ونصر 

لممسمميف،ولكف ىذا التعّجب لـ يكف وليد الّصدفة إّنما ىو استجابة لمّظروؼ الخارجّية وىي غزوة بدر 
ونتيجتيا الّتي كانت في صالح المسمميف. وقد وّلد ىذا التدّخؿ استجابة عند المشارؾ المناقض 

 تجّسدت في تدّخؿ استجابي يقوؿ فيو:

 ذي اعتراض وذي بطػؿعجبت ألقواـ تغّنى سفيييـ     بأمر سفاه 

 تغّنى بقتمى يـو بدر تتابعوا       كراـ المساعي مف غبلـ ومف كيؿ.  

وفي ىذا التدّخؿ يصؼ الحارث عمّيا بالّسفو لتغّنيو بأمكر باطؿ وىو يتعّجب مف قبوؿ قومو بذلؾ، 
 ويبّيف موقع البطبلف في رأي عمي برثاء قومو.

وعميو فجميع التدّخبلت المكّونة لمقصيدة األولى (المنقوضة) ىي تدّخبلت مبادرة ألّنيا قيمت         
أّوال فصاحبيا ىو المشارؾ المبادر لمتدّخؿ في التفاعؿ (الحديث) ولكّنيا استجابّية في عموميا ألّنيا 

يديد وذلؾ حسب انتماء جاءت نتيجة لموقؼ سياقي محّدد ىو الفخر بالّنصر أو بكاء القتمى والتّ 



 

 

المشارؾ المتدّخؿ.اّما تدّخبلت القصائد المناقضة فيي استجابّية ألّف اليدؼ منيا الرّد عمى ما قيؿ 
 في القصيدة األولى وبالّتالي يمكف اعتبارىا رّد فعؿ لمثير ىو تمؾ القصيدة المبادرة.

دور الكبلـ. فالتدّخؿ متعّمؽ بالّتبادؿ  والتدّخؿ بيذا المفيـو التداولي يمتبس مع مفيوـ آخر ىو       
 ـ يتعّمؽ بالتفاعؿ بوصفو ظاىرة عاّمة. ال غير بينما دور الكبل

) عنصر متجّذر في تحميؿ  Tours de paroleفدور الكبلـ أو قواعد التداوؿ عمى الكبلـ (        
، ونعني بالتداوؿ عمى كّؿ حوار يتبّدى بوصفو تداوال لممتخاطبيف عمى الكبلـ»المحادثة ويعني أفّ 

) اآللية الّتي تحكـ ىذا التداوؿ أو التعاقب وخاّصة ، مف باب turn-talkingالكبلـ (في اإلنجميزّية 
وىذه اآللية الّتي تتحّكـ في التداوؿ  234«.المجاز المرسؿ، مساىمة كّؿ مشارؾ وكّؿ كبلـ يدلي بو

التداوؿ عمى الكبلـ خاّصة بو أو ما  عمى الكبلـ إّنما تخضع لنوع الخطاب حيث لكّؿ نوع قواعد
 .  contract du Discours(يسّمى ميثاؽ الخطاب    (

وعميو فإّف قواعد التداوؿ عمى الكبلـ في التفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر تخضع         
 ةلمؤّسسة األدب ألّف الممفوظات المشّكمة لمتفاعؿ ىي مف جنس الّشعر، إضافة إلى خصوصي

المجتمع العربي في عصر صدر اإلسبلـ وما كاف يحكمو مف تقاليد وأعراؼ وكذلؾ الوضع 
 االجتماعي لممشاركيف في التفاعؿ وىدؼ كّؿ مشارؾ مف تفاعمو.   

 وخبلصة القوؿ أّف دور الكبلـ في ىذه الحالة يخضع لممعايير التالّية:        

 ـّ ينتقؿ الّدور إلى  تقتضي طبيعة المناقضات أف يقوؿ الّشاعر األّوؿ قصيدتو كاممة وفؽ المناسبة ث
الّشاعر المناقض لقوؿ قصيدتو المبنّية عمى نفس وزف وقافية القصيدة األولى، ويتعّرض فييا 

 لممواضيع نفسيا ويزيد عمييا.

 إّف المسمميف باحتبلليـ لمكانة المنتصريف توّلوا ميّمة البدء بالفخر واليجاء والسخرّية مف المشركيف 
المنيزميف. وعميو فالوضع االجتماعي لممسمميف بعد غزوة بدر ىو موضع القّوة والّسمطة مّما يجعميـ 

 يتحّكموف في قواعد التداوؿ عمى الكبلـ في أغمب األحياف.
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المشاركيف في التمّفظ يجب عميعيـ أف يقبموا بشكؿ ضمني عددا محّددا مف المبادئ الّتي »مفيـو العقد يستخدـ لمّتأكيد عمى أّف   

تجعؿ التخاطب ممكنا وعددا مف القواعد الّتي تسّيره، األمر الّذي يستمـز أف يعرؼ كّؿ واحد حقوقو وواجباتو وكذا حقوؽ وواجبات 
 ينظر:«.اآلخر

 .29، صونفس -



 

 

 

أو صعب تحديده دور الكبلـ، وىذا الفرؽ إف خفي  وبيذا يتـّ تحديد الفرؽ بيف التدّخبلت وبيف        
فإّف خصوصّية الّشعر والّنقائض عمى وجو الخصوص رسـ الحدود الفاصمة بيف  في الخطاب الحيّ 

 ىذيف المفيوميف المتقاربيف.

تجدر اإلشارة إلييا وىي أّف تدّخبلت المشاركيف المسمميف اعتمدت  مالحظة هاّمةوىناؾ         
عمى الّتضميف مف خبلؿ تمّثؿ بعض المعاني القرآنّية  فبل يكونوا مسؤوليف عف التّمفظ بيذه المعاني 

ّنما نقموىا مف القرآف الكريـ وبالّتالي أصبحت خطاباتيـ متعّددة األصوات ( ). polyphoniqueوا 
 لفكرة في األبيات التالية:وتتجّسد ىذه ا

 فأمسوا وقود الّنار في مستقّرىػا        وكّؿ كفور في جيّنـ صائػر

 235تمّظى عمييـ وىي قد شّب حمييا         بزبر الحديد والحجارة ساجر.

   وىذا تمّثبل لمعنى اآلية الكريمة 
    

   
   

 .236  

 وكذلؾ قوؿ كعب:    
 237وكاف رسوؿ ا قد قاؿ أقبموا          فوّلوا وقالوا:إّنما أنت ساحر.

   وىذا تأّثرا بمعنى  قولو تعالى:
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 ونجد أّف حمزة بف عبد المطّمب تأّثر بالقرآف الكريـ في قولو:        

 لواء ضبلؿ قاد إبميػػػس أىمو            فخاس بيـ إّف الخبيث إلى غػدر

 برئت إليكـ ما بي اليـو مف صبر           وقاؿ ليـ إذ عايف األمر واضحا  

ّننػي              أخاؼ عقاب ا وذو القسػػػر.فإّني أرى ما ال تروف   239وا 

       بقولو تعالى:
     

    
      
     

      
    

     
      

     .240
 

 أّما في قولو:

بيـ في مقاـ ثـّ مستوضح الّذكر.       وفينا جنود ا حيف يمّدنػػا     
241                                                                                                                   

  فنجد أّف المعنى مقتبس مف قولو تعالى: 
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  .242   

 والّشيء نفسو ينطبؽ عمى قوؿ عمي بف أبي طالب:         

 دعا الغّي مف دعا فأجػػػػابو            ولمغّي أسباب مرّمقػػة الوصػػؿ

 243فأضحوا لدى دار الجحيـ بمعزؿ            عف الّشغب والعدواف في أشغؿ الّشغؿ.

    وفيو تأّثر بقولو تعالى:
  
   .244  

ىذه ىي التدّخبلت المكّونة لمتفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر وطريقة بنائيا. ويبقى أّف         
 التدّخؿ ىو بنية مرّكبة قابمة لمّتحميؿ إلى وحدات أصغر ىي أفعاؿ الكبلـ.

 

 

 فعل الكالم: -9

يتعّدى فعؿ الكبلـ كونو أصغر وحدة تحّقؽ الّمغة مف خبلليا فعبل معّينا إلى كونو أصغر وحدة        
الّتفاعؿ يتكّوف مف خبلؿ سبلسؿ األفعاؿ الكبلمّية لممشاركيف في »مشّكمة لمتفاعؿ الكبلمي، ذلؾ أّف 

ّف التفاعؿ الكبلمي ما وىذا يعني أ 245«.الحديث المختمفيف، وتنّظـ تمؾ السبلسؿ وفؽ قواعد عرفّية
ىو إاّل تبادؿ ألفعاؿ كبلـ بيف المشاركيف، ييدؼ مف خبلليا كّؿ مشارؾ إلى الّتأثير عمى متمّقيو في 

       سياؽ معّيف. ويخضع فعؿ الكبلـ لمعرفّية الّتي تحكـ الّمغة وقصدّية المتكّمـ.

ومة قوانينو، مّما يجعمنا ننظر إلى وبيذا فإّف فعؿ الكبلـ يخضع بدوره لمؤّسسة الخطاب ومنظ        
القصيدة المشاركة في التفاعؿ الكبلمي عمى أّنيا فعؿ كبلـ كّمي. يضـّ فعؿ الكبلـ الكّمي ىذا أفعاؿ 
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كبلـ جزئّية تتجّسد في جنس الخطاب، وىي ىنا مختمؼ األغراض الّتي نظمت فييا القصائد والّتي 
ة حوارّية). وعميو فما ييّمنا في ىذا الموضع بالّذات ىو سبؽ اإلشارة إلييا عمى أّنيا متتاليات (وحد

نشاء  أفعاؿ الكبلـ المشّكمة لمتدّخبلت والّتي تخضع إلى خصوصّية المغة العربّية فتصّنؼ إلى خبر وا 
 بنوعيو. وىذه األنواع غالبا ما تتوافؽ مع التصنيؼ الّذي تبّناه أوستيف وسيرؿ.

أو            ال عف الّسياؽ بؿ تحكمو قوانيف تحّدد نجاحو    ومفيـو فعؿ الكبلـ ليس معزو         
 إخفاقو. ترتبط ىذه القوانيف بمفيوميف آخريف ىما الوجو والكفاءة.

 في مفيـو الوجو والكفاءة:

الّصورة اإليجابّية الّتي نرسميا ألنفسنا خبلؿ لقاء ») لمّداللة عمى faceيستعمؿ مفيـو الوجو (        
حيث أّننا خبلؿ لقائنا مع  246«.ىذه الّصورة خاضعة لؤلعراؼ االجتماعّية المشتركةما. وتكوف 

أشخاص آخريف نحاوؿ أف نظير بصورة إيجابّية أماميـ،وىذه اإليجابّية إّنما تنبع مف احتراـ عرؼ 
) Brown et Levinsonالجماعة الّتي ننتمي إلييا أو نتخاطب معيا. أّما براوف وليفنسوف (

 .)face positive) والوجو اإليجابي (face négativeفيوميف لموجو ىما الوجو السمبي (فيقترحاف م
يغّطي العديد مف المجاالت، وخاّصة الجسـ (لكف كذلؾ المبلبس...) والممتمكات »فالوجو السمبي

يمّية (الّزوج، السّيارة...) والفضاءات الخاّصة (حوؿ الجسـ، البيت...) واألخبار الخاّصة الحم القريبة
فيذا المفيـو يتعّمؽ بالمحيط الخاص  247«.والكبلـ الّذي نتفّوه بو (الّذي ال ينبغي عمى الغير قطعو)

لممتكّمـ وكّؿ ما يمكف أف ينير شخصّيتو سواء كانت أشياء مادّية أو معنوّية وىذا ما يسّميو غوفماف 
الواجية، »وجو اإليجابي وىو أّما مف الناحية األخرى فنجد مفيـو ال.)«territoireمممكة الّشخص(»

 248«.والصورة اإليجابّية الّتي نسعى إلى إعطائيا عف أنفسنا

وعميو ففي لقاء بيف مشاركيف اثنيف يكوف ىناؾ أربعة أوجو. أّما عف عبلقة الوجو بأفعاؿ         
وفي حالة الكبلـ فيي أّف ىناؾ بعض األفعاؿ الكبلمّية الّتي تيّدد أحد األوجو األربعة عمى األقؿ. 

 وجود فعؿ ميّدد لموجو فيذا يدّؿ عمى عدـ الكفاءة.

 ) حيثcompétence communicationnelleالتواصمّية ( وىنا يتدّخؿ مفيـو الكفاءة        
لكي يقّيض لمفرد الكبلـ، البّد لو أف يحسف استعماؿ الّمغة بكيفّية مناسبة تتماشى والمقامات »
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وعميو  249«.الممكة التبميغّية /االّتصالّية ضمنّية وتكتسب في صمب التخاطبواألحواؿ المتنّوعة. وىذه 
فاألفعاؿ الّتي تيدؼ إلى إصبلح الوجو أو الحفاظ عميو تدّؿ عمى كفاءة المتكّمـ، أّما األفعاؿ الميّددة 
لموجو (عمى اختبلفو) فتدّؿ عمى عدـ كفاءة خاّصة وأّف الحفاظ عمى الوجع عنصر أساسي في 

 ّية التفاعؿ.    استمرار 

ـّ فأفعاؿ الكبلـ المكّونة لمتفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر يمكف تحميميا كاآلتي:          ومف ث

 

 

 

 

 

 

 

 قصيدة حمزة بف عبد المّطمب: 
 ىجاء المشركيف.                                                          

 غرضو التعّجب           ألـ تر؟!   استفياـ    

 الفخر باإلسبلـ.                                                          

 

 فعؿ تقريري غرضو         مدح نساء قريش           نساء كراـ    وصؼ

                                   )assertif        (         (الحفاظ عمى الوجو اإليجابي لممتمّقي) 

 كفاءة                                                             
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 ىجاء المشركيف بمفظ حسف             

 (الحفاظ عمى الوجو اإليجابي لممتكّمـ)                                                       

 كفاءة                                                                    

 

 قصيدة الحارث بف ىشاـ: 

 .رثاء أخيو عمرو بف ىاشـفعؿ تعبيري غرضو                 أال يا لقومي   استغاثة     

                                      )expréssif( 

 .المسمميف بأخذ الثّأرتوّعد                                                                  

 مف األمريات غرضو      رثاء القتمى.        فبل تبعدّف يا عمرو   نيي   

                                        )directif( 

 الفخر بآؿ غالب.                                                                

 

 غرضو         تحريض القـو لمرّد عمى المسمميف.        واستغاثة    فياؿ لؤي ذّببوا     نداء 

                                         

 الفخر بالقـو الّذيف لف يتأّخروا عف             

 أخييـ.                                                                  

 

 

 نيي        ىجاء الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ.            فما لحميـ...ال تعذروه آؿ غالب      

 (تيديد الوجو اإليجابي لممتمّقي والمتكّمـ)                                                          



 

 

 عدـ كفاءة                                                                       

                                                      

  الفخر بالّنسب و القبيمة.                                                                 

 

 تحريض القـو عمى األخذ بالثّأر.             

 

 

 فعؿ أمر غرضو        الّتحريض عمى األخذ بالثّأر.           جّدوا لمف عاديتـ        

 الّدعوة إلى تآزر القبائؿ.                                                           

 ىجاء المسمميف                                                             

                       (تيديد وجو المتمّقي والوجو اإليجابي لممتكّمـ)                                                                                                                                     

 .عدـ كفاءة 

 تعيير أنصار المسمميف    فعؿ تقريري غرضو               ما جّمعوا مف وشيظة       

 (تيديد وجو المتّكمـ ووجو المتمّقي                                                               

 عدـ كفاءة) –اإليجابي                                                                    

                                            

 : قصيدة عمي بف أبي طالب

 رّد العجب إلى قدرة ا ونعمو.      غرضو                 استفياـ  ألـ تر؟

 

 مدح الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ.                                               



 

 

 

 

 ىجاء المشركيف بوصفيـ بالّضبلؿ.         غرضوفعؿ تقريري             تنعي عتبة الغّي     

 (تيديد وجو المتمّقي والوجو اإليجابي لممتكّمـ)                                                      

 عدـ كفاءة.                                                                     

 :قصيدة الحارث بف ىشاـ                

 مف األمريات غرضو         ىجاء المسمميف عمى فخرىـ بأمر                                ال تفرحوا بقتميـ  نيي  

 باطؿ. 

 رثاء قتمى بدر.                                                                

 

 أمر غرضو         رثاء قتمى المشركيف.           أولئؾ فابؾ ثـّ ال تبؾ     

                                                 

 الفخر القبمي واالنتماء.                                                         

 مف األمريات غرضو        الّدعوة إلى الحرب.          عمى أّنني والبّلت    القسـ  

                                       

 التوّعد بأخذ الثّأر.                                                                   

 

 الفخر بالقـو المتحاشديف.                                                                   

 

 ب.ىجاء المسمميف وشتـ عمي بف أبي طال                   تغّنى سفيييـ        



 

 

 (تيديد الوجو اإليجابي لممتكّمـ ووجو المتمّقي)                                      

 عدـ كفاءة                                                     

 قصيدة ضرار بف الخّطاب: 

 فعؿ تعّجب غرضو         ىجاء األنصار مف األوس والخزرج.               عجبت      

 

 مدح المسمميف المياجريف.          ىـ الّطاعنوف الخيؿ..األطيبوف األكاثر      

 (الحفاظ عمى وجو المتمّقي والوجو اإليجابي                                                  

 كفاءة). -لممتكّمـ                                                           
 

 الفخر بالّنسب.                                                        

 

 ىجاء األنصار.                                                       

 

 

 قصيدة كعب بف مالؾ: 
 فعؿ تقريري       الّتأكيد عمى التمّسؾ باإلسبلـ.            شيدنا بأّف ا ال رّب غيره       

                                                          

 ىجاء المشركيف لكفرىـ.                                                                 

 

 الّتأكيد عمى أداء الّرسوؿ لرسالتو.     فعؿ أمر (خطاب منقوؿ)                  أقبموا     

   



 

 

 ىجاء المشركيف لرفضيـ الخضوع ألوامر                                                       

 ا تعالى.     

 قصيدة عبد ا بف الزبعرى: 
 استفياـ(مف األمريات)       رثاء المشركيف مف قتمى بدر.            ماذا عمى بدر؟     

 

 الفخر بالمّمة والّنسب.                                                             

 رثاء عتبة بف ربيعة وغيره مف القتمى      مف البوحيات          حّيا اإللو أبا الوليد    دعاء  

 (الّتعبيريات)                                  

 الفخر بالقـو والّنسب                                                            

 

 ىجاء غير المشركيف مف المسمميف.        
 

 

 

 قصيدة حّساف بف ثابت: 

 فعؿ أمػر        ىجاء المشركيف الّذيف بكاىـ ابف الزبعرى.           ابؾ بكت عيناؾ      

 

 ىجاء ابف الزبعرى.                                                  

 

 االستيزاء بمشاعر عبد ا بف الزبعرى.                                                 

 (تيديد الوجو اإليجابي لممتكّمـ ووجو المتمّقي)                                                 



 

 

 عدـ كفاءة.                                                            

 

 استفياـ         ىجاء المشركيف بأّف ال مكاـر ليـ.          ىبّل ذكرت مكاـر األقواـ؟        

 (تيديد وجو المتمّقي والوجو اإليجابي                                                             

 عدـ كفاءة) -لممتكّمـ                    

 مدح الّرسوؿ عميو الصبلة والسبلـ.                                                          

 

 

 

 

 

وخبلصة القوؿ أّف كّؿ الوحدات سواء الحوارّية أو المونولوجّية المشّكمة لمّتفاعؿ الكبلمي في         
غزوة بدر إّنما تخضع لطبيعة الّشعر العربي عموما وفّف الّنقائض عمى الخصوص. كما أّف أفعاؿ 

ختمؼ بعض الّشيء عف تمؾ الكبلـ عمى اختبلفيا ال تتحّدد إاّل في إطار الّمغة العربّية مّما يجعميا ت
ـّ إّف طبيعة الّسياؽ ومناسبة نظـ القصائد  الّتحديدات الّتي أّسس ليا عمماء التداولّية المعاصروف. ث
جعمت أفعاؿ الكبلـ في ىذه األشعار تكوف إّما تقريرّية وتصّنؼ في الببلغة العربّية ضمف األسموب 

كوف تأثيرّية  ألّنيا تعتمد المباشرة أكثر مف الّتمميح، الخبري أو أمرّية وىي أفعاؿ إنشائّية قميبل ما ت
وحّتى في حالة تعّدد معانييا فإّف المعنى الّضمني المييمف يبقى اليجاء لطبيعة الموقؼ. ويبقى أّف 
القصيدة األولى غالبا ما تقـو عمى فعؿ تأثيري واحد بينما تقـو القصيدة المناقضة عمى أكثر مف فعؿ 

بداء رأيو واحد ويرجع ذلؾ إ لى أّف المشارؾ األّوؿ ال ييدؼ إلى أكثر مف اإلببلغ عف فكرتو وا 
يصالو غمى أكبر عدد مف المتمّقيف دوف تحديد متمّؽ معّيف بينما يكوف لممشارؾ الثّاني فرصة نقض  وا 

أثير المعاني والّزيادة عمييا ألّنو يتوّجو إلى متمّؽ معّيف ىو المشارؾ األّوؿ، فينظـ قصيدتو بغرض التّ 
سقاط ما جاء بو مف حجج.  فيو وا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خـــاتــــمـــة
 

البحث عمى محاولتنا لمقاربة شعر الدعوة اإلسبلمية استنادا إلى أحد المفاىيـ يقـو ىذا        
يمانا مّنا بأّف ىذا المفيـو الّذي  األساسية لمتحميؿ التداولي لمخطاب والمتمّثؿ في التفاعؿ الكبلمي. وا 

ب ولد مف رحـ االىتماـ بالخطاب الحي العادي سيكوف لو عظيـ األثر في إنارة بعض جوانب الخطا
األدبي في فترة تطابؽ فييا كبلـ الّشعر مع الكبلـ اليومي لمعاّمة. فاىتمامنا بشعر الّدعوة اإلسبلمّية 
ممّثبل في أشعار (مناقضات) غزوة بدر كاف محاولة لمخروج مف دائرة االىتماـ بشعر الدعوة 

ة أخرى مف خطوات اإلسبلمية عمى أّنو تمثيؿ إليديولوجيا جديدة فقط وأّف أشعار غزوة بدر ىي خطو 
تطّور فّف النقائض، خاّصة وأّف مفيوـ التفاعؿ الكبلمي يثير جميع التساؤالت ويحيط بجميع الجوانب 
الّتي يمكف مف خبلليا الولوج إلى عالـ الخطاب والمساىمة في إنجاح العممّية التأويمّية لمثؿ ىذه 

العناصر الداخمّية والخارجّية لمخطاب  األشعار مف خبلؿ النظرة التكاممّية والّشاممة لكّؿ عنصر مف
 ).non- verbalesوغير كبلمّية   verbales(كبلمّية 



 

 

ولّما وجدنا أّف كّؿ الّدراسات الّتي اّتخذت ىذه المدّونة موضوعا ليا لـ ترّكز إاّل عمى جانب        
ارتأينا أف نسّمط  المعنى (انعكاس اإليديولوجيا عمى الّشعر)، والمقارنة بيف كّؿ نقيضتيف عمى حدى

الّضوء عمى ىذه المناقضات بوصفيا ظاىرة عاّمة تّتسـ بالجدلّية والتناقض في التوّجو. فيذه الّطبيعة 
الممّيزة ليذه األشعار تفرض عمينا الخروج مف بؤرة الّدراسات الّتقميدّية، وذلؾ لمّتأكيد عمى خصوصّية 

رضت استغبلؿ مبادئ التفاعؿ الكبلمي لتحمييا األشعار. وعمى ىذا فإّف المدّونة ىي الّتي ف هىذ
 وقراءتيا.

وعمى ىذا األساس فقد أّدت دراستنا ألشعار غزوة بدر، باعتبارىا ظاىرة مجّسدة لمتفاعؿ        
الكبلمي، إلى مجموعة مف النتائج يتعّمؽ البعض منيا بالمنيج والبعض اآلخر يتعّمؽ باستغبلؿ ىذا 

، وذلؾ إيمانا مّنا بنجاعة ىذه الخطوة وما مدى إسياميا في إنارة المنيج في قراءة خطاب تراثي
الّتراث بقراءتو قراءة عممّية موضوعّية ونتمّنى أف نكوف وّفقنا في ذلؾ.وجممة النتائج المتوّصؿ إلييا 

 يمكف صياغتيا في النقاط التالّية:

كيف حّتى يتحّقؽ التفاعؿ يشترط منّظروا تحميؿ المحادثة توّفر التقابؿ وجيا لوجو بيف المشار   )1
الكبلمي، لكف بعد ىذه الدراسة يمكف القوؿ أّف التفاعؿ الكبلمي قد يتحّقؽ عف بعد شرط توّفر القصد 
(قصد المشارؾ األّوؿ إثارة رّد فعؿ عند متمّقيو ليصبح ىذا األخير مشاركا أو متدّخبل ثانيا). وعميو 

ّنما تحّقؽ الفعؿ ورّد الفعؿ. وبذلؾ فاألسس فأّف شرط التفاعؿ الكبلمي ليس الحض&ور الفعمي  وا 
 النظرّية تبقى خاضعة لخصوصّية المدّونة.

يرتبط نجاح التفاعؿ الكبلـ بمدى توّفؽ المشاركيف في تحقيؽ االستمرارّية وذلؾ مف خبلؿ وجود   )2
، لكف في ىذه الحالة يصبح cadrage(االنسجاـ بينيـ مف حيث اليدؼ والموضوع ووحدة الّتأطير (

نجاح التفاعؿ الكبلمي خاضعا لخصوصّية المنظومة المسّيرة لنوع الخطاب، وىي في ىذه الحالة 
مؤّسسة األدب والّنظاـ الخاص لّمغة العربّية.فشرط نجاح التفاعؿ الكبلمي في شعر الدعوة اإلسبلمّية 

ّنما في مدى احتراـ قواع د المناقضات واستغبلؿ الّسمطة (سمطة ليس في وحدة الموضوع واليدؼ وا 
) في autorité du locuteur vs autorité du locutaireالمتكّمـ في مقابؿ سمطة المتمّقي 

توجيو الخطاب وجية تخدـ موقؼ المشارؾ دوف غيره مف المشاركيف. ويعتمد المشارؾ في إثبات 
االستراتيجّية التوجييّية، الّتي غالبا ما سمطتو وتحقيؽ مقصده عمى استراتيجيات خطابّية متعّددة منيا 

استغّميا الّشعراء المسمموف في محاولة منيـ الستمالة الّشعراء المشركيف والّتأثير عمى معتقداتيـ 

                                                           

طار المشاركة.     يقصد بالّتأطير اإلطار الزمكاني وا 



 

 

ووجيات نظرىـ وىذه إحدى الّسبؿ المّتبعة في الدعوى إلى اإلسبلـ. كما اعتمدوا عمى االستراتيجّية 
ـ حيث يحاوؿ المسمموف تقديـ الحّجة ليبّينوا أّنيـ عمى حّؽ وأّف الحجاجّية لجعؿ الموقؼ في صالحي

غيرىـ عمى باطؿ ، ودعوة غيرىـ مف المشركيف إلى االنضماـ إلى صفوفيـ. أّما المشركوف فاعتمدوا 
 عمى االستراتيجّية نفسيا بتقديميـ حّجة أّف غيرىـ ضّؿ عف الطريؽ باّتباعو شيئا مبتدعا.

إلى عناصر التفاعؿ الكبلمي المنّظر ليا مف قبؿ غوفماف ورولي وأوركيوني أّما إذا عدنا        
وغيرىـ والمتمّثمة في السياؽ والبنية، فإّف تمظيرىما في أشعار غزوة بدر يختمؼ بعض الّشيء عّما 

 وضعو المنّظروف.

. وينقسـ السياؽ فالّسياؽ لو دور كبير في عممّية تأويؿ لذا نجد أّنو أخذ حيزا كبيرا مف ىذه الّدراسة  )3
) وسياؽ بعيد. فالسياؽ القريب في أشعار غزوة بدر contexte immédiatإلى سياؽ قريب (

مزدوج الزدواج انتماء الفريقيف المشاركيف العقائدي، ولطبيعة الموقؼ الّذي جمعيما بصفة المنتصر 
.كما أّف العداوة الّتي تحكـ العبلقة بيف الفريقيف استحاؿ تواجدى ما في مكاف واحد لمتواجو والميزـو

مباشرة مّما خمؽ لدينا إطاريف زمكانييف وىدفيف مختمفيف لكف بقي إطار المشاركة والموضوع واحدا 
مع االختبلؼ في وجية الّنظر.ىذه االزدواجّية ألقت بظبلليا عمى التفاعؿ الكبلمي ممّثبل في 

ي حيف تشيد أشعار المشركيف بعض المناقضات حيث تّتسـ أشعار المسمميف بالتماسؾ واالّتساؽ، ف
االضطراب الّناجـ عف الحالة النفسّية الّتي كانوا يعيشونيا بعد ىزيمتيـ في بدر. وعميو فإّف  اليدؼ 
حّدد تبعا ليذه االزدواجّية. حيث ىدؼ المسمموف إلى الفخر بالّنصر واإلسبلـ وبتأييد ا ليـ وتوّعده 

شركيف الّذيف جعموا ىدفيـ مف ىذا التفاعؿ الكبلمي ورثاء المشركيف بأشّد العذاب، عمى عكس الم
.   قتمى قريش وىجاء المسمميف وتوّعدىـ بأخذ الثّأر وىذا سبيؿ المنيـز

أّما بالّنسبة لمسياؽ البعيد الّذي يغوص في الخمفّيات التاريخّية فإّننا آثرنا الّتركيز عمى النقاط        
اوة الّتي يكّنيا بعضيـ لبعض، وسبب الغزوة ونتائجيا. أّما عف المشتركة بيف الفريقيف مف حيث العد

الخمفّيات الثقافّية واالجتماعّية الخاّصة بكّؿ فريؽ مف حيث مدى انعكاس العقمّية العربّية والعادات 
والتقاليد في ىذه األشعار فقد تفادينا ذكرىا ألسباب عممّية بحتة، ذلؾ أّف االىتماـ بيذه العناصر قد 

بالبحث عف اليدؼ المنشود ألّف لكّؿ شاعر انتماء قبمي وعقائدي معّيف يمقي بظبللو عمى يخرج 
 خطابو مّما سيجعؿ عممّية تحديد ىذه العناصر صعبة ودوف جدوى.

تكشؼ لنا الّدراسة التراتبّية لمتفاعؿ الكبلمي في أشعار غزوة بدر عف مدى أىمّية االلتزاـ بيوّية   )4
تحميؿ األشعار إلى وحدات حوارّية ومونولوجّية إلى نوع مف الّتكرار  الخطاب المدروس.حيث أفضى



 

 

تفرضو طبيعة الّشعر. ليس ىذا فقط بؿ نجد أحيانا تداخبل كبيرا بيف الوحدات لدرجة يصعب الّتمييز 
بينيا وبالّتالي صعوبة تحديدىا. فإذا كانت المقابمة كوحدة حوارّية كبرى تحّددت عمى أّنيا قصيدتيف 

تيف فإّف المتتالية بوصفيا الغرض الّشعري والتّبادؿ بوصفو المعنى المطروح يجعؿ ىذيف متناقض
الوحدتيف متطابقتيف إلى حّد كبير. ولذلؾ فّضمنا أف نقّدـ ونؤخر في األبيات لجعؿ التبادؿ واضحا 

ث أّدى وقاببل لمّتمييز. والّشيء نفسو صادفناه عند االنتقاؿ إلى مستوى الوحدات المونولوجّية حي
 .تحديدنا لمتدّخبلت إلى إعادة ما جاء في التبادالت وىذا ما تمميو طبيعة الّشعر

إّف دراستنا ألفعاؿ الكبلـ في التفاعؿ الكبلمي لـ يكف مف باب تصنيفيا ومطابقتيا مع األسس   )5
ّنما جاءت دراستيا مف ناحية أّنيا وحدة صغرى يفضي إلييا الّتحمي . وا  ؿ. النظرّية ليذا المفيـو

فاىتمامنا بأفعاؿ الكبلـ عمى أّنيا عنصر مف عناصر بناء لتفاعؿ الكبلمي نتج عنو ضرورة ربطو 
بمفيوميف أساسييف في تحميؿ المحادثة ىما الوجو والكفاءة. فأفعاؿ الكبلـ ليست فقط أفعاؿ إنشائّية 

ّنما ىي أفعاؿ قد تكوف ميّددة ألوجو المشاركيف عمى اختبلف يـ وىذا دليؿ عمى عدـ وأفعاؿ تقريرّية وا 
كفاءة المشارؾ تداولّيا. أو قد تكوف أفعاؿ كبلمّية تحافظ عمى الوجو فيي دليؿ عمى كفاءة المشارؾ. 
فربطنا ىذه المفاىيـ الثبلث أوصمنا إلى تحديد مدى نجاح التفاعؿ الكبلمي أو فشمو. وما تّمت 

يف كانوا أكثر كفاءة مف غيرىـ مف مبلحظتو خبلؿ ىذه العممّية أّف شعراء المسمميف مف المياجر 
األنصار. وقد نرجع ذلؾ إلى عدـ تمّثؿ ىؤالء األنصار لتعاليـ الّديف الجديد بطريقة تنعكس عمى 
تعامبلتيـ حّتى الشعرّية منيا.بينما الحظنا تيديد الوجو المستمر عند الحارث بف ىشاـ ألّنو الّشاعر 

كانت أفعاؿ ضرار بف الخّطاب دليبل عمى تعّصبو القبمي الّذي الوحيد الّذي فَقد قريبا في الغزوة بينما 
 غّذتو جاىميتو.

وفيما يخص المضاميف اإلنشائّية والّتأثيرّية ألفعاؿ الكبلـ فمـ يتـ الّتركيز عمييا بالّتفصيؿ         
ّنما تّمت اإلشارة إلييا بما يتوافؽ وتحديدنا ليدؼ كّؿ مشارؾ واستغبللو لسمطتو، ومدى توّفقو في  وا 

الكّمي بينما تحّددت األىداؼ  إنجاح التفاعؿ مف عدمو.خاّصة وأّننا ربطنا اليدؼ العاـ بفعؿ الكبلـ
الجزئّية في أفعاؿ الكبلـ الفرعّية.ويمكف توضيح ما سبؽ ذكره عف أفعاؿ الكبلـ في التفاعؿ الكبلمي 

 في المخّطط التالي:

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درــزوة بــعار غــالم في أشــعال الكــأف
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 فشؿ التفاعؿ الكبلمي                نجاح التفاعؿ الكبلمي                                 

 



 

 

وصفوة القوؿ أّف ىذه النتائج تبقى بسيطة مقارنة بما قد تفضي إليو دراسة تقوـ عمى استثمار         
كؿ المحاور التداولّية في تحميؿ الخطاب األدبي العربي. فما تطرحو المناىج الغربّية مف أدوات 

يؿ بإنارة جوانب ال تزاؿ خفّية مف تراثنا األدبي، شريطة إجرائّية وحسف استغبلؿ ىذه األدوات كف
إخضاع ما نستورده مف أفكار لخصوصّية العقؿ الّذي أبدع ىذا األدب، وذلؾ عمبل عمى توسيع 
اآلفاؽ أماـ دراسات أخرى في مجاؿ القراءات التأويمّية العممّية الّشاممة لمّتراث. ىذا الّتراث الّذي أظير 

 مع المناىج الحديثة وذلؾ لوجود أصوؿ ليا في العقؿ العربي أصبل.مرونة في التعامؿ 
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