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 التحليل السلوكي للغة
أنموذجا  إلياذة هوميروس   

 
 

 
 
 

 
 :الملخص

ــــــا ة       " ســــــلوكية"دراســــــة  اإللي
الغــرم منــو الوعــوخ علــه خ ــائ   ــ   
النظريـــة و كي يــــة  عبي نــــا علــــه ن ــــو  

 ،انعالعا منللغة امن خالل  حليل  ،لغوية
جـا,  } المثال البسيط ال ي ضربو بلوم يلـد

دراسة اللغة   روم و ي ،و جيل  وال  احة {
ر ـــد المثيـــرا   إلـــه ـــدعو ؛دراســـة علميـــة 

واالس جابا  المخ ل ة من خالل خل نا من 
نــــــ   واإلليــــــا ةالبيئــــــة ال ــــــي  حــــــيط بنــــــا ،

يســــاعد فــــي اســــ خرا  عــــدد ال  ؛دينــــاميكي
فــالمثير  ومــا يــدف   ،بـس  بــو مــن المثيــرا 

و يكـــون دائمـــا ممـــا  إلـــه االســـ جابةإنســـانا 
 أخوا نا.  يحيط بنا

 

 

Abstract:  

    Iliad "behavioral study" 

designed to stand on the 

characteristics of this theory and 

how to apply them to linguistic 

texts, through the analysis of the 

language, from the simple 

example set by Bloomfield {Jack 

and Jill, and apple}, which is 

intending to study language 

scientific study; calls for 

monitoring various stimuli and 

responses created by the 

environment that surrounds us, 

and dynamic text of the Iliad; 

assist in the extraction of quite a 

number of stimuli, witch pays a 

man to respond and will always be 

what surrounds us. 
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                                         مقدمة
                                                                         

المشكال  ال ي عرعل  معظم الدراسا  اللغوية، ل ال, نجد  عد دراسة المعنه من 
الكثير من البنويين يس بعدون المعنه في دراس نم للغة اس بعادا كليا، وين مون بالشكل 

أن اع بار المعاني يعد أضعف ن عة في دراسة اللغة ،      الخارجي لنا ف ط ، وي رر بلوم يد
األخيرة في رأيو ال   عدى كوننا شكال من أشكال الحافز فاالس جابة لن ا الحافز، فعن عريق 
نعق  يغة لغوية يحث الم كلم سامعو عله االس جابة لموعف   و   ا  و األسا  ال ي بنه 

في  عوير مننج البحث ال جريبي في اللغة ح ه عليو نظري و السلوكية ال ي ساعد  كثيرا 
 كون دراس نا دراسة علمية مس  لة عن العلوم األخرى ،و لكي  كون ال ائدة كبيرة بالنسبة 
للباحث في   ا المجال وجب عليو االعالع عله أغوار   ا العلم و شعبا و؛ أي: عله 

ال عبي ية  ب ه وحد ا ال ادرة عله الظروخ والمالبسا  ال ي  حيط بن ا العلم ،إال أن الدراسة 
 إيضاح ما يريد الباحث إفنامو فيح ل ال كامل بينو وبين ال اريء 

و بلوم يلد من ال ين يميلون إله اال جا  الع لي  لكن ال  اء  أس ا  علم الن  "واي  "         
السلوكية حملو عله النظر في أس  مبادئو األلسنية و  ل, انسجاما م  النظرية  1921سنة 

في علم الن  ، وعله الرغم من وجود من سب و في   ا المجال؛ إال أن رأيو العه ا  ماما 
كبيرا، ألنو يعد "واحدا من أكثر اللغويين  سثيرا في  عور الدراسة العلمية للغة في الن ف 

المسئول عله   ديم الم  ب السلوكي إله علم –أكثر من غير   -األول من   ا ال رن ، و و
 1اللغة " 

و عموما ف د كان المننج العلمي السائد في المراحل األوله للسانيا   و المننج البنوي ، 
وكان بلوم يلد رائدا من رواد   ا المننج، ف د لعب دورا منما في  عوير اللسانيا  األمريكية 

عام ، إال أن أشنر ك بو  و "اللغة" 1914من خالل مؤل ا و "مدخل إله علم اللغة " سنة 
،و ال ي و  و الباحثون بسنو إنجيل علم اللغة األمريكي ،وعد  يمن عله معظم 1933

الدراسا  اللغوية في السنوا  ال الية ل دور   لين ني بو  ل, إله إنشاء مدرسة لغوية  ن سب 
   إليو في أمريكا مازال  عائمة ح ه اليوم .

       : النظرية السلوكية  -1 
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ظرية أساسا عله ال  سير ال ي عدمو السلوكيون للمعنه "فالمواعف عام      الن       
االج ماعية ال ي يعمل ضمننا اإلنسان  ي بمثابة منبنا   دفعو إله سلو, معين و ما ي در 

،أي إن المعاني عبارة عن منبنا    بعنا  2عنو من كالم  و اس جابة ل ل, المنبنا  "
 3اس جابة ل ظية 

رائد   ا اال جا ، إنو يجب اع بار اللغة أو عملية ال كلم اللغوية ال ي ي وم يرى بلوم يلد        
بنا اإلنسان سلوكا مثل أي سلو, آخر يمكننا أن نرا  مباشرة،إ ا فن   النظرية " ركز عله ما 
يس لزمو اس عمال اللغة )في اال  ال ( و  ععي ا  ماما للجانب ال ي يمكن مالحظ و عالنية 

البداية يكون غير مسموع  وكما يرى السلوكيون يكون الكالم خ يا )ي بح في  فالكالم في  4"
    الحالة   كيرا (، لكنو ي حول بعد  ل, إله كالم مسموع عندما نح ا  إليو    و  نا ي بح 
من حيث المبدأ سلوكا مرئيا يمكننا مالحظ و عالنية، وعد رفم بلوم يلد كل الظوا ر ال ي ال 

مننج ال جريبي ،ألن   ا األخير يع مد المالحظة المباشرة و و ينظر إله يمكن أن  خض  لل
ظا ر السلو, اللغوي منمال ب ل, دراسة المعنه ألنو في نظر  أمر ن سي، فنو "لي  مظنرا 

ف عريف المعنه  5خارجيا يمكن النظر فيو بالمننج الموضوعي المس خدم في العلوم ال جريبية "
غاية ألنو ي علق بالمواعف واألحداث الكالمية ال ي يكون ضمننا  عري ا علميا أمر  عب لل

اإلنسان، وال ي  مكننا من معرفة االس جابة إ ا عرفنا الظروخ و المالبسا  ال ي  حيط بند  
المواعف و د  األخيرة غالبا  خ لف عن بعضنا، وبال الي فان المعنه يخ لف باخ الفنا، ألن 

، 6نعق فيو الكالم و االس جابة ال ي يس دعينا عند السام  "المعنه  و " ل, الموفق ال ي ي
وبما أنو من ال عوبة معرفة كل ما يحدث في عالم الم كلم من مواعف وأحداث ، فبالضرورية 

 ي عب إععاء  عريف علمي دعيق للمعنه 
نس خل  من  ال, أن بلوم يلد يحاول دائما ربط األحداث ال ي يمكن مالحظ نا            

لمواعف المباشرة ال ي  ن ج فينا     األحداث مركزا علينا و ل, المواعف؛ أي: ما يسمه با
بالمثيرا  واالس جابا  و  و ما اسما  بلوم يلد}ال يغة اللغوية{ و الشكل ال ي يس عمل عادة 

 ل وضيح العالعة بين المثير واالس جابة  و :
    عني اس جابة { –م  ____________________       }م  عني مثير     
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و بما أن السلو, اللغوي مجموعة من المثيرا  واالس جابا  الم  الية ال ي  شكل فينا الكلمة  
األوله للحدث الكالمي اس جابة لمثير داخلي؛ و    الكلمة  س خدم كمثير آخر لكلمة أخرى 

 م يكون كاآل ي :و ك ا؛ فإن شكل الكال
 {...الخ           3______  3{___ }م2_____   2{_____ }م1_____   1}م      

إن     النظرية لم   سلم كغير ا من االن  ادا  ، إال أن بلوم يلد ُيع بر ن عة البدء         
األعمال  ال ي انعلق مننا كثير من اللغويين من بعد  ،وأعمالو ال  زال  سنم في بناء كثير من

 اللغوية رغم  جران بعضنا .
 
 :   اإللياذة في ضوء النظرية السلوكية  - 2

 ع بر اإلليا ة أعظم عمل ملحمي و ل إلينا من اآلداب الغربية   اس عاع ناظمنا          
الشاعر اليوناني و بواسعة أسلوب مبسط أن يجعل مننا فنا م سلسل األحداث   وميرو 

نم أن موضوع اإلليا ة  واحد،  دور حولو أحداث م رابعة رغم كثرة  جعل ال اريء لنا ي 
األشخا  ، والملحمة  ي أعدم ال نون األدبية، و ي"من حيث أننا جن  أدبي ،  ي ع ة 
بعولة ُ حكه شعرا،  ح وي عله أفعال عجيبة ؛أي عله حوادث خارعة للعادة، وفينا ي جاوز 

ب  ولكن الحكاية  ي العن ر ال ي يسيعر الو ف م  الحوار، و ور الشخ يا  و الخع
و  ظنر  7عله ما عدا ،عله أن     الحكاية ال  خلو من االس عرادا  وعوارم األحداث"

    ال  ا  جليا في اإلليا ة، فالمعار, في     الملحمة  ع مد الخوارق و األساعير دفاعا 
الع ر المسيني المشربة  عن الم دسا  ال ي   علق بن ا الشعب اليوناني فني  حكي أحداث

 باألساعير.
و ي مملكة كان   م د من جنوبي آسيا  –  ور اإلليا ة جزءا من حرب عروادة           

و اليونان ال ي  -ال غرى إله النلسبنع  أو مضيق الدردنيل   َملُكنا فريام و عاعد نا إليون 
بيننا و عد دام      الحرب   شكل بعم الممالي, ال غيرة وال ي كان  كثيرا ما   شاجر فيما

عشر سنوا  كاملة  إخ ار مننا  وميرو  أياما عالئل من السنة العاشرة واألخيرة ،وال ي 
حدث فينا ح ار إليون ، وبنه علينا منظوم و ، و  كون     المنظومة من أرب  و عشرين 

غاممنون نشيدا ،  دور اإلليا ة حول موضوع واحد  و >غضب أخيل < و مجمل ال  ة أن آ 
المل, اإلسبارعي أعجب بإحدى سبايا أخيل فان زعنا منو موثرا بنا لن سو، الشيء ال ي جعل 
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أخيل يح دم غضبا و ي  دى آلغاممنون، و كاد أن يبعش بو لوال  دخل إلنة الحكمة أثينا، 
ال ي أخمد   ل, النزاع ، فغضب أخيل وانسحب من ال  ال وب ي بعيدا في عزلة م  ن سو 

 اليونان أخيل بسبب اش داد الوطء علينم من عرخ العرواد ،اف  د
فلجس حشد كبير من اإلغريق إله أخيل الس رضائو بالعودة ، إال أنو ام ن  عن الرجوع معنم، 
الشيء ال ي أدى إله ضعف عوى اليونانيين ، وفي الم ابل فإن عوة العرواد  زيد يوما بعد 

اد وابن فريام  وعندما رأى فعرعل  ديق أخيل يوم، خ و ا ما كان من  كعور زعيم العرو 
ما آل  إليو بالد  ،  حاول مس عع ا أخيل الرجوع إله ال  ال رغم ام ناع   ا األخير ثانية، 
ولكن بعد جند جنيد أ ن لو أخيل بسن ي  لد سالحو ويحمل عله العرواد بجند المرامدة ، 

أمام  ك ور، و ل نبس وفاة فعرعل إله  وخر  علينم فعرعل فش   شملنم ، إال أنو ار د ع يال
أخيل فحزن عليو حزنا شديدا  حول فيما بعد إله غضب عله العرواد  فخر  لألخ  بثسر 
 دي و  فناجم العرواد وبعش بنم ، ثم برز لو  كعور ف  لو أخيل ونكل بو ليكون عبرة لغير  

سجايا ال ي  جعل من اإلنسان .     ي األحداث ال ي  ناول نا اإلليا ة   فن ا أخيل ي  ف بال
 مثار إعجاب  ألننا نلحظ  ل, الرفعة في   رفا و و مشاعر . 

إن دراسة     اإلليا ة  ي دراسة للغ نا و ال ي  ي مجموعة من العادا  ال و ية          
،ال ي   حكم فينا مثيرا  بيئية ؛أي: إن األحداث الكالمية ما  ي إال سلو, ي وم بو اإلنسان 

ي وم ببعم األعمال في حيا و اليومية ، و  ا السلو,  ك ن و بعم الظروخ و كما 
المالبسا ، فإ ا فنمنا الموعف ال ي يكون فيو الم كلم و المس م  ، فإننا ن نم المعنه، و 
ي وا ل  ل, ال سثير في شكل سلسلة من المثيرا  واالس جابا  مشكال اللغة ،و  عبيق  ل, 

 ل, المثيرا  واالس جابا  من اجل فنم الكالم المل وظ   ي ول  عله اللغة يعني اس خرا 
  وميرو  في معل  اإلليا ة: 

 8ربة الشعر عن أخيل بن فيال            أنشدينا و ارو اح داما و بيال             
فنو يس مد المعونة من ربة الشعر ل ثب  فيو روح النظم و اإلنشاد  أثار  ل, ربة الشعر إال    

أننا بدل أن  س جيب  ي بالغناء؛عام  باس جابة بديلة، ف د أ بح   نشد عله لسانو فني 
 احبة ال ضل، و و ناعل يملي عله المإل ما ي ل نو من فيم روحنا، إ ا فدعاء الشاعر  نا 

 لمثير  أما االس جابة فني إنشاد الشاعر ن سو :يمثل ا
  ا, كيد عم اإلخاء بال                            فكرام الن و  أل   أفوال            
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  9أل ي  ان  ن منحدرا                            و فرى العير و الكالب ال يوال            
وحو م  روح اإللو ي ف ما حدث الخيل ،  ال, ف د أ بح الشاعر ال ي ال حم  ر         

البعل ال ي أحاط باألعداء فكان كيد  لنم كيدان ، عله الجيش بسن ع لنم و  ركنم في العراء 
  يب العير  و الكالب من جثثنم ، و عد جعل الشاعر آللنة الشعر مكانة كبيرة ل ل, 

لخعاب لم يكن ا عناعا، بل كان خاعبنا مجلال إيا ا بان جعلنا  ي المنشدة ،إال أن   ا ا
ع ويا الن الم كلم عادة يكيف  يغة خعابو حسب أ ناخ ال ين يخاعبنم فـــــــــ " ال يكلم سيد 
األمة بكالم األمة   و ال الملو, بكالم السوعة  ويكون في عوا  فضل ال  رخ في كل عب ة، 

وال ي  ينا كل ال   ية و ال ين بنا وال يدعق المعنه كل ال دعيق وال ين ح األل اظ كل ال ن يح  
  10غاية ال ن يب ، وال ي عل  ل, ح ه ي ادخ حكيما، أو فيلسوفا عليما"

أال  رى  ل, في كالم الشاعر فنو في سياق النظم يس نشد ا حينا بعد حين لئال           
 غرب عن   ن ال اريء ، و ب ل, نجد إنشاد الشاعر في كل مرة يمثل  ل, المثير، و ال ي 
يس دعي دائما اس جابة ل ظية، فالمثير     المرة عبارة عن سؤال عرحو الشاعر عله إلنو : 

منبنا إيا ا إله االس جابة لسؤالو ف  ول لو: إن السبب  و فيبو  إلو الشم   أي رب عضه ؟
لي  غير ، و أكمل  حديثنا بسن ع   عليو ما كان من فيبو  و ععف زف  عليو، و ي ما 
كان  ل  م كالمنا لو لم  جد اس حسانا وان با ا من عرخ الشاعر و  ا  و الثواب؛ أي حسن 

 االس ماع 
خريس  رافعا  ولجان إلنو ال  بي، و خاعب آل االولمب ،كان خعابو  ل د   دم الكا ن

غاية في البالغة و ال سثير، فغرم الكا ن  و اس رضاء جيش اليونان في اس رجاع ف ا و؛ لم 
يعلب مننم  ل, مباشرة ،بل  اغ خعابو بسساليب جعل  آل االولمب ي جاوبون معو و 

 مدح و دعا لنم بالن ر ال ي  و غاية أمانينم :يس جيبون لو، ف ي البداية اس عع نم بال
 و عوم أخيا                 يا من خدي م عرا ح اء جميال ’فرعي أ را               
  11منح كم آل االولمب اع زازا            عنر فريام و عودا جليال               

 لة الحديث، و كان أثر  ل, كان ل ل, وع  في أ اننم و اس حساننم لكالمو شجعو عله موا
واضحا بسن غيَّر نبرة كالمو ، و يوضحو  غير ال يغ اللغوية المس عملة ، ف د اس عمل  يغة 

 ال سم؛ واس حل نم بإلننم فيبو : 
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  12فب يبو ، فرع زف  المعله             من سنام الردى ينيل  موال               
 اس حالفنم باال نم الُمَعلَّه   علب مننم ما يريد :فبعد اس ععافنم و الدعاء لنم، و ثم 

"اعبلوا فدي ي و ردوا ف ا ي " و و لم يعلب مننم  ل, مباشرة فربما  كون اس جاب نم           
مخ ل ة  ف د يرفضون علبو أو يسومونو ج اء كما فعل  ل, أغا ممنون، وعلبو   ا كان 

ي الدفاع عن ابن و من جنة، و وجود إنسان اس جابة لدواف  ملحة  فنو اس جابة لحاج و ف
ي وع  أن يح ق لو     الحاجة من جنة أخرى ،و كل     األسباب والمثيرا  أد  إله 
اس جابة جيش اليونان، ف د اجمعوا و إجماعنم يدل عله أننم حكموا حكما  وابا، فآغا 

 ممنون جائر وم عسف " فجمي  اإلغريق ضجوا عبوال" 
 

 13أننم آثروا حرمة الشيخ فينم         و ار ضاء ال كا, منو بديال  إال            
ألن خوفنم من آغا ممنون كان أعوى مننم ، وبال الي خوفنم منعنم من ال  ا  منو ألاّل  

يخ ل نظام الحكم فرضوا بو عله رأسنم ، فإ ا كان خعاب خري  عد اثر في جيوش اليونان 
 و ؛إال أن اس جابة آغا ممنون كان  سلبية ف د رفم علبو  باإليجاب و اس جابوا لو كما أراد

 و أرجعو مخ وال :
 

    14غير أن الم ال ساء آغا ممـ                   نون أ را   فرد  مخ وال             
عندما يغضب شخ  ما فان  ل, يظنر عله سلوكو، فجسد  يس جيب ل ل,             

احمرار الوجو ن يجة ار  اع ضغط الدم ،و ا ساع حدعة العين اإلحسا  بجملة من ال غيرا ؛ك
، و  بب العرق  كل     ال غيرا   ؤدي إله  غير السلو, اللغوي، ومنو ي حدد الموعف 
الكالمي و    الظروخ والمالبسا   جعلنا ن نبس باالس جابة، أو بالكالم ال ي سوخ ينع و   ا 

  أو المدح الشخ ، فنو لن ي ول كالما في الغزل مثال
فسخيل عندما رأى ال ي حدث للكا ن خري  غضب، وضاق  رعا بال ي فعلو آغا          

ممنون ف ب جام غضبو عليو، وما لبث الموعف أن  حول إله حوار حاد، وم  ما يح ويو 
  ا الحوار من نبرة السخرية، فإننا نجد  يرعه إله مس وى يدل عله عوة وجد يثيران االن با  ، 

لما  ال ي ينع نا أخيل  ثير آغاممنون و  حثو عله الكالم، ومن ثم يس مر ال راع بيننما فالك
،و    الكلما   مثل الخيل اس جابا  بديلة لمنبنا  داخلية يح  بنا ،وعد أحسن في اخ يار  
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األساليب ال ي  دل كلنا عله ال نويل و ال حريم ،ل ا جاء  م  الية مما أض ه علينا عوة 
 في ن سية آغاممنون الثائرة بسبب ما رما  بو:و سثيرا 

 
 ف ال أخيل يشزر  غضوبا :           "أيا عمعا  دثر بالشنار              
 فنل في ال وم بعد ف ه خداعا            غر  نا ف بدر في بدار؟              
 دة الكبار علم  بسنني لم آ  بغضــــــــا            بسعوام العراو              
 ف ط علي لم يبغوا بســــــــــوء            وما سلبوا خيولي أو ثياري               
 15وما ننبوا بسم البـــــــنم فثيــا           و ا  الخ ب زرعي في دياري             

ل و عد اس عمل أسلوبا إنشائيا  مثل في االس  نام وال ي خر  إله معاني أخرى ، و و سؤا
الغرم منو ال وبيخ واالح  ار، وعد كان أخيل مع زا ببسسو ف ندد آغاممنون بال  ول إله أوعانو 

 ح ه إ ا اش د بنم البس  علبو ، بن ا يش ي غليلو من آغاممنون  ي ول:
 سسعل  راجعا ولدي خير                  أعاود موعني و أحل داري            
 16واشند لس   ل ه بعد خ لي               كنوز المال في جرخ البحار          

إن الكلما  ال ي ي  و  بنا أخيل عام  بدور ال حريم ال و ي بالنسبة آلغاممنون، ل ا أثار و 
 وحث و عله الكالم ف ال:

 "إ ن وعد رم  اننزاما                  ف ر فلس  مل مسا ب اكا           
 17فلي بسوا, غزوة خير ر ط           أجلوني و زف  لي سواكا            

و كسن  ل, عندما عال لو أخيل أنو سيش د وطء الحرب بو إ ا ع ل عنو ،فسجابو آغاممنون بسن 
نما  و اننزام ،فإن   ب أخيل فإن زف  معنم وآغاممنون ال يبالي  ع ولو لي  عوة منو وا 

 عند  سواء : بغضبو وال ب  ابو ألن  ل,
ن    ب سواء             فلي  يزعجني   ا و اكا             18فإن  غضب وا 

 وكلما عال المجال خشن  اللنجة ،وأدى  ل, إله اش داد ال  نة بيننما 
{، أما االس جابة 1نعلق عله العوامل ال ي وجن  رغبة أخيل في الكالم بمثيرا  }م          

{، أما آغاممنون ف مثل كلما  أخيل مثيرا  1الل ظية ل ل, المثيرا  فني اس جابة بديلة } 
{ و  مثل العملية الرابعة في كون     المثيرا  عد عمل  اس جابة ل ظية لدى 2بديلة لو }م

{ ...." وبما أن اللغة عبارة عن سلسلة من األحداث الكالمية ال ي  ي بدور ا 2نون } آغامم
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االس جابا  ، فإن كل حدث كالمي يمثل بدور  مثيرا ، وكل  -عبرة عن سلسلة من المثيرا  
ر  آغاممنون بعلو منزل و ، في ول   17مثير   بعو اس جابة ل ظية " فكلما  كر أخيل بعشو  كَّ

           أخيل:
 علم  بسنني لم آ  بغضا           بسعوام العراودة الكبار                
  19ورم  سبية ما نل  إال            ببعشي إثر إعالء الغبار               

 فيرد عليو آغاممنون:
 ف ا , من, أع ام اع دارا            ف عرخ ما مداي وما مداكا               

 20فيخشه من سواي  نا بوجني        م اخر ي فال ينوى  واكا               
 و يس مر الكالم بيننما    مثل الكلمة األوله فيو مثيرا للكلمة الثانية و  ك ا...

اس جابة في اإلليا ة ، فيما فعلو او ي  أحد أبعال –كما نجد  ورة أخرى لمثير         
المل, من آغاممنون من عال بما فعل   ا األخير من اليونان المغاوير ، ف د اندف  وأخ  ع ا 

أمر الجيش بال  ول عن الحرب ، فجرى أو ي  وامس, ال ولجان ،ثم  اح مخاعبا  ل, 
 الجيوش علَّو يس عي  اس رجاعنا إله ما أراد زف  ، ف ال:

 
 21أَو كيف  اح يليق كاألن ال  ر         عدون خوفا، فاْرَ دع لن يح ي             

 
و و سؤال لي  الغرم منو اإلجابة، ب در ما و ل   لالن با  ،ثم وا ل كالمو آمرا  ل, 

 الجيوش      و نا حا لنا بالعودة .في ول مخاعبا عائد :
 "فَ روَّ واْحَ ر غيظو، إ ا لم  كن         عرا لديو بين أ ل الندوة               

 22 بل  انو بكرامة و مودة       من كان موله زف  لي  ي لو                  
 

ن ا      الجمل و ال ي  ع بر  ثم يوا ل كالمو بين اآلمر حينا و النا ي حينا آخر، وا 
 اس جابة لبعم المثيرا  يس خدم كمثير للجيش ال ين اس معوا لرأيو ف د:

 23 ركوا الس ائن و الخيام منروليـ       ن بكل جمعنم ولم ي ش                   
 ثم انظر  نا في   ين البي ين:

 فام  ك ور علبو بحبور                  و  دنه لساحة الميدان                   
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 24و بزراعو آمال  ويو                          وع وا لو بالوعار و اال عان                 
الجمي  فإ ا أمر م بإشارة منو ف ينما مثير و اس جابة ، فنك ور كان  لو مكانة كبيرة في علوب 

بسي و بالوعوخ لو)مثير( فإننم سيس جيبون لو مباشرة ،وعد كان  ل, في ساحة ال  ال عند 
وعوفو أمام آغاممنون، إال أن اإلغريق أمعرو  نباال وحجارة ،وكان      األسباب دافعا 

 آلغاممنون في سلوكو سلوكا معينا ف د:
 لجموع اغاممـ             نون" منال  يا ع بة اليونان  اح يس وعف ا                 
 25فكسني بدا لنك ور أمــــــــر              ير ابو لنا عله االعـــــــــــالن                  

فاس جابوا لو بان  وع وا عن فعل  ل,، أما  كعور ف د عمل      الكلما  ال ي ان  ل  م  
أ ن  ك ور ف سر نا كمثير ، و    المثيرا  أد  إله اس جابة  النواء من فم آغاممنون إله

  كعور بالكالم ف ال:
 ........................" سمعا               بم الي يا أينا الجيشان                 
 26 اكم ما فاري  يل ي عليكم               و و   درون أس    ا النوان                 

يل وا سالحنم وال يدافعوا عنو إ ا برز إله ال  ال م  آغاممنون، وأمر م ك ال, أن وأمر م أن 
ن غلب أحد الرجلين، ثم عمل   ل, االس جابة دور المثير آلغاممنون ،  يب وا م حدين ح ه وا 
وبما أن ال  ا م ال ي م عله أكمل  ور  إال إ ا اس جاب العرخ الثاني بالرد ف د  اح مخاعبا 

 ق:جيش اإلغري
 " فلي اآلن سمعكم : لي  منكم          من يعاني بلوعو ما أعاني؟            

 بين فاري   ا الخ م و بيني           عد د اكم ب اجعا  الزمان               
     27 و باد للوغه و أنـــــــا  اد           إنما رم  كف حرب عوان               

 م عندة بزعامة فريام المل,، و أن ي بح كبشان للشم  و ال مر.ثم اس عرد في علبو إبرا
إن االس جابة ال  كون دائما ردا بالكالم المل وظ، ف د  كون إيماء بالرأ ، أو حريكا         

لليد أوغير ا من الحركا  ،كسن ي وم المس م  برد فعل يبين اس حسانو أو اس  باحو ل ل, 
الة رد جيش اإلغريق باإليجاب ، فحديث آغاممنون سر م، الكالم ال ي سمعو، وفي     الح
 وبال الي عملوا ما علبو مننم ف د:

 
 سر   ا الحديث كل فريق               رغبة في ادراء  ا الحدثان                
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 28ف دنوا بالمركبا    و  وا              عدد الحرب بالحضيم دواني                
 

إ ا  كلم إنسان ما فمعنه  ل, أن  نا, سببا ما أخرجو عن سكو و، و  ا                
السبب عبارة عن محر, أو مثير، يؤدي   ا المثير عادة إله اس جابة ل ظية، فنكعور عندما 
دخل إله ع ر فريام لرؤية زوج و عبل الرحيل إله الحرب لم يجد ا في مكاننا ، وعلينا أن 

ب ، وعلق، واضعرابو   ا ال ي يمثل اس جابة أوله ، دفعو ن  ور حال و  ل,، فنو مضعر 
إله البحث عننا في أرجاء ال  ر كاس جابة ثانية و ي عيامو ب عل معين ، وبما أنو حدث وأن 
كان أمامو بعم النسوة ؛ عمل  الكلما  اس جابة بديلة لما كان يس عي  أن ي علو ف د بادر 

 بسؤالنن: 
 29ي النسا علن لنا              أندروماخ مض  أي عبيل ؟أين يا                    

إله غير  ل, من األسئلة المحرضة وال ي  دل عله حير و، وعد عمل      األسئلة دور 
المثير اللغوي بالنسبة للنسوة ف د و ل   ب با نا إله أ ننن ف نمننا ، و حول  إله أ وا  

  عبيرية ف لن:
 لحقَّ والحقُّ ي ال            فني في السرو بِلَبال و بال ريد ا"                    
 فرأينا ا جر  نحو الح ون       جري من دا مو م  الجنون                     

 30   حب المرض  والع ل الحنون                                          
خائ ة ك ل, عليو ، ورؤي نا لو يمثل ف د زاد      الكلما  في عل و ، وعندما ال  ه بنا، و ي 

لنا مثيرا ف د انعكس   ور و في   ننا ،و بال الي حرض  جناز ا الع بي، وال ي بدور  نبو 
 ل, الغدد المسئولة عن إفراز الدموع ،و    كلنا  مثل أحداثا ساب ة للكالم، ثم يس ي الكالم 

 ن سو و و عولنا:
   الوخيم       سوخ يل ا, بلجا  الجحيميا ش ي البحث  ا البس                

 ولي االرمال  والع ل ي يم                                   
 31سوخ  ل ا, جما ير عدا,            و  ل ي, مضاضا  النال,                 

ثم عرع  كل باب يعرق المسا,  كعور عن اإلل اء بن سو إله ال نلكة، منيجة فيو عواعف 
 الحنان ف ال :
 إن  موَ نَّ  األسه يخلد لي       و عنا الن   و دم  الم ل                 
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 ال أبا أسلو بو ال أم لي                                    
 ..... أن  أمي ، وأخي، أن  أبي                              

 أن  كل اإلرب أن  بعلي ،                                      
 32آ    فارحم و انععف رف ا علي    ......  .............................                

ثم  وا ل حديثنا مس جيبة لبعم المثيرا  الداخلية، منبنة العرخ الثاني بالرد، فإ ا أخ  في 
دف  ال كلم" فإن عضال  البعن    ل  عبل النعق بسول م ع   و ي، و  ا ال  ل  ي

باألمعاء إله الجزء األس ل من ال    ال دري ل كون سندا عويا لعضال  ال در ، وعندئ  
   ل  العضال  الواععة بين األضالع بحركا  سريعة  دف  النواء إله األعله عبر 
األعضاء المحدثة لأل وا    و  وا ل عضال  البعن   ل ا نا في حركة بعيئة مضبوعة 

ن الجملة األوله   فإ ا فرغ مننا فإن عضال  الشنيق  مأل ال در إله أن ين ني اإلنسان م
و   ا ال ي حدث لنكعور عندما  33ثانية و بسرعة اس عدادا للنعق بالجملة الثانية و ك ا..."

نعق بالجملة األوله " ما يشجي, يوليني الشجا" ثم  كرر   ل, العملية عدة مرا  إله أن 
إيا ا بسنو دائما ب در ال يلق و أنو ال يثنيو الخمول عن  اك مل كالمو كلو ، م كرا ن سو و

 واجبو   وعندما أح  بالضجر و ال لق  عبر عن  ال, اإلحسا  باأل وا :
 34 آ  لكن فؤادي و الحجه              ينبآني أن  م امي كليل                    

 ، في سو  ثانية :و كان كلما  كر جملة ما اس حضر  ورة زوج و من بعد  كيف  كون 
 35بيد أن الخعب كل الخعب آ           أن  كوني في سبيا  العدا                   

فن   كلنا اس جابا  ل ظية من عرخ  كعور إضافة إله اس جابا  حسية أخرى، فسوله     
االس جابا   ي  ل, ال ي  ظنر عله الجسد من سيالن للدموع، و  نا المثير  و خوفو عله 

جو ،أما االس جابة الثانية فني االضعرابا  الداخلية و ال ي يح  بنا  كعور ن سو  وعد زو 
عبر العرفان عما يحسان بو بواسعة األل اظ ، ألن ال عبير عن األحاسي  و  بليغ األفكار 
من الم كلم إله السام   و وظي ة اللغة فني وسيلة لل  ا م بين البشر وأداة ال غنه نعنا 

 ا في حيا نم لل عامل بن
 وعد اخ  م  كعور كالمو  ال, ب نبيننا إله  عند شؤوننا ف ال:

 ولكل عمل  امم  ك ه              واعلبي أعمال ربا  السديل                 
 فل, النسج و ف ل المغزل            و لنا أعمال السمر ال بل                  
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 36 و أنا اإلي اع باألبعال لي                                  
اس جابا  ،  –و  وا ل اإلليا ة في إععائنا  ورا كثيرة و أمثلة جمة عن المثيرا           

ال ي  وضح المعنه و  ربو إله األ  ان ، من خالل أعوال ، وأعمال ، وحركا  شخ يا نا 
عله   رفا نا، وما يعرأ عله مالمحنا من  غيرا  أحيانا ، و  ال ي ال    س   سثر فيظنر  ال,

 حاول كل الشخ يا  الموجودة اس ن ا  كل عاعا نا ال و ية ب يم من الم ردا  و الجمل و 
 ال ي  ي في الح ي ة عبارة عن منبنا  مر بعة بمثيرا  أخرى داخلية أو خارجية 

     
معظمنا عبارة عن مثير ، فال اريء ال ي ي رأ جملة  و أخيرا ن ول أن اإلليا ة في             

مننا  ثير  و  حرضو عله موا لة عراء و ، و ربما  ثير فيو بعم األحاسي  فين عل ب  اعل 
األبعال ويبكي لبكاء الناحبا  ، و و ال يمل،   ل, أن شعر  وميرو   و شعر  ادق، و 

بة ال   ل في الحرارة و النبل و ال  اء الشعر ال ادق"  و وحد  ال ي يولد في ال اريء اس جا
    37عن  جربة الشاعر ن سو ، أي سيد الكالم ألنو سيد ال جربة"
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