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يسعى هذا املقال ٕاىل دراسة نظرية 
\رجة الثالثة؛ تداولية، تندرج مضن تداولية ا

ويه نظرية أالفعال ال�مية، وقد تأسست 
سوف gجنلزيي                 هذه النظرية عىل يد الفيل 

، "لسري "، مث قام بتطويرها تلميذه "ٔاوسـتني"
، ومن "ٔاوسـتني"اrي اقرتح تعديال لتقسـمي 

سـنحاول دراسة اخلطاب الشعري يف  هاخالل 
دين ، معمت"ٔاطلس املعجزات لصاحل خريف"

لٔالفعال ال�مية؛ "  سريل"يف ذy تقسـمي 
، الوعد}تالتقرير}ت، و : واملمتثل يف

  .والتوجهييات، والتعبري}ت، وإالعالنيات

                            
  

Abstract: 

This article seeks to 

examine the pragmatics theory, 

fall within the pragmatics third 

degree; a verbal acts theory, 

and this theory was founded  

by  the English "Austin" 

philosopher, and developed by 

his disciple "Searle", Where he 

presented the latter amendment 

to the division of his teacher, 

and through it we will try to 

study poetic discoursr in favor 

of  Atlas el Moajizatte from 

"saleh kharfi" depending on the 

division," Searle" acts of 

words, and of Assertive and 

Promissivs, and Directives and 

Expressives and Declarativs. 
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تعــد نظريــة أالفعــال ال�ميــة مــن بــني النظــر}ت التداوليــة الــيت اســـتأثرت �هــ�م 
ــد الفيلســوف  ــىل ي ــة ع ــذه النظري ــد تأسســت ه ــداويل، وق ــال ا\رس الت ــاحثني يف جم الب

يرى ٔان وظيفة اللغـة أالساســية ليسـت « ، اrي (J.L. Austin)"  ٔاوسـتني" إالجنلزيي 
، ٕامنا يه مؤسسة تتكفل بتحويل أالقوال اليت تصـدر ٕايصال املعلومات والتعبري عن أالفاكر

  )1(.»مضن معطيات سـياقية ٕاىل ٔافعال ذات صبغة اج�عية
يف تأسـيس هـذه النظريـة مـن انتقـاده للـرٔاي القائـل ٕان اللغـة " ٔاوســتني"وانطلق 

هتدف �خلصـوص ٕاىل وصـف الواقـع، ؤان وصـف يشء معـني، ال ميكـن ¢ ٔان خيـرج عـن 
اكنت آراؤه اليت حارض فهيـا تـريم ٕاىل تفكيـك ٔاوارص تـª « ولهذا  ٕاطار اخلطأ والصواب،

النظرية، وتفنيد مزامعها اليت حترص ´مة اللغة الوحيـدة يف ٕانتـاج تراكيـب خربيـة صـادقة ٔاو 
، ورصح ٔان هناك بعضا من امجلل ال ميكننا احلمك علهيا مبعيار الصدق ٔاو الكـذب، )2(»اكذبة

ابقة، وٕامنا تغريها ٔاو تسـعى ٕاىل تغيريهـا كجمـل gســتفهام، وال تصف احلاÀ الراهنة ٔاو الس
  . والتعجب، وأالمر

 Ãمــزي yيه املنطوقــات « بــني نــوعني مــن املنطوقــات" ٔاوســـتني" انطالقــا مــن ذ
التقريرية الوصفية، ونوع آخر يتشابه مع النـوع أالول تشـاهبا ظـاهر} يف البنيـة، غـري ٔانـه ال 

هـذا النـوع �ملنطوقـات " ٔاوســتني"ويسـمي [...] ذا النـوع يقوم �لوظيفة الـيت يقـوم هبـا هـ
  )3(.»أالدائية

ختضع ملعيار الصدق والكذب، فـٕان النـوع  -التقريرية -وٕاذا اكنت املنطوقات أالوىل
يتـيح « ال ختضع لهذا املعيار؛ٔالن هذا النـوع مـن املنطوقـات -أالدائية -الثاين من املنطوقات
  )4(.» من التلفظ بقول فقطٕاجناز معل ٔاكرثللمتلكم ٔاو الاكتب 

        ::::مفهوم الفعل ال�يممفهوم الفعل ال�يممفهوم الفعل ال�يممفهوم الفعل ال�يم: : : : ٔاوالٔاوالٔاوالٔاوال
وحفواه ٔان لك ملفوظ يهنض عىل نضام شلكي داليل ٕاجنـازي تـأثريي، وفضـال عـن 
ذy يعد نشاطا ماد} حنو}، يتوسل ٔافعاال قولية، لتحقيق ٔاغراض ٕاجنازية، وغا}ت تأثريية، 

  )6( :ة ٔانواع من أالفعال اللغويةبني ثالث" ٔاوسـتني"، وقد مزي )5(ختص ردود فعل املتلقي
  .اrي يتحقق ما ٕان نتلفظ بيش ما ::::الفعل القويلالفعل القويلالفعل القويلالفعل القويل    ----أ أ أ أ 
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وهو اrي يتحقق بقولنا شيئا ما؛ ٔاي ما يؤديه الفعل القـويل  ::::الفعل إالجنازيالفعل إالجنازيالفعل إالجنازيالفعل إالجنازي    ----بببب
  .من وظيفة يف gسـتعامل اكلوعد، والتحذير، وأالمر، والنصح

  .إالجنازي يف املتلقي وهو أالثر اrي حيدثه الفعل: : : : الفعل التأثرييالفعل التأثرييالفعل التأثرييالفعل التأثريي    ----جججج
        ::::ٔاصناف الفعل ال�يمٔاصناف الفعل ال�يمٔاصناف الفعل ال�يمٔاصناف الفعل ال�يم: : : : çنياçنياçنياçنيا

بتصـنيف أالفعـال ال�ميــة ٕاىل " جــون ٔاوســتني"لقـد قـام الفيلسـوف إالجنلـزيي 
  :)7(مخسة ٔاصناف، وتمتثل يف

ويه الـيت تعـرب عـن  ::::(Verdictivs)(Verdictivs)(Verdictivs)(Verdictivs)ٔافعال أالحاكم ٔاو القـرارات الترشـيعية ٔافعال أالحاكم ٔاو القـرارات الترشـيعية ٔافعال أالحاكم ٔاو القـرارات الترشـيعية ٔافعال أالحاكم ٔاو القـرارات الترشـيعية     ----1111
م من ُمَحمكÃ ختتاره أالطراف، ٔام من َحـَمكٍ، حمك؛ سواء ٔااكن ذy احلمك من هيئة قضائية، أ 

غري ٔانه ليس من الرضوري ٔان تكون هذه أالحاكم هنائية ٔاو ôفذة، فقـد تكـون تقديريـة ٔاو 
  .يعرتف، ويعني، ويصف، وحيلل، ويثبت، ويقدر، ويشخص: ظنية، حنو
ويه اليت تعرب عـن اختـاذ قـرار  ::::(Exercitives)(Exercitives)(Exercitives)(Exercitives)ٔافعال املامرسات الترشيعية ٔافعال املامرسات الترشيعية ٔافعال املامرسات الترشيعية ٔافعال املامرسات الترشيعية     ----2222

ــن، ويطــرد، : ، حنــو)8( صــاحل يشء ٔاو خشــص، ٔاو ضــدهيف ــار، وحيــذر، ويعل ــأمر، وخيت ي
  .ويسـيطر، وينصح

ويه اليت تعرب عن الزتام املـتلكم بترصـف  ::::(Commissives )(Commissives )(Commissives )(Commissives )ٔافعال إال�حةٔافعال إال�حةٔافعال إال�حةٔافعال إال�حة    ----3333
  .ٔاعد، ؤاتعهد، ؤاقرر، ؤاقرتح، ؤاتعاقد عىل، ؤامضن، ؤاقسم عىل: ٔاو نشاط معني، حنو

ــال الســلوك     ----4444 ــال الســلوك ٔافع ــال الســلوك ٔافع ــال الســلوك ٔافع ــل ســلوك  ::::(itives(itives(itives(BBBBeeeehabhabhabhabitives ) ) ) )ٔافع ــن رد فع ــرب ع ــيت تع ويه ال
االٓخــرين، ومــواقفهم، ومصــائرمه اكالعتــذار، والشــكر، والتعــاطف، واملواســاة، والتحيــة، 

  .والرجاء
ويه الـيت تســتخدم لتوضـيح  ::::(Ex(Ex(Ex(Exppppositives)ositives)ositives)ositives)ٔافعال املعروضات املوصوفة ٔافعال املعروضات املوصوفة ٔافعال املعروضات املوصوفة ٔافعال املعروضات املوصوفة     ----5555

، وgعــرتاض، و�ــة النظــر، ٔاو بيــان الــرٔاي وذكــر احلجــة اكٕالثبــات، وإالنــاكر، واملطابقــة
  )9(.وgسـتفهام، والتشكيك، واملوافقة، والتصويب

: انتقد هذا التقسـمي؛ ٔالنه مل يراع مجموعـة مـن املعـايري ٔامههـا" سريل"غري ٔان تلميذه 
، rا اقـرتح تعـديال )10(غاية الفعل، وو�ة إالجناز، ؤاسلوب ٕاجناز الفعـل إالجنـازي وغريهـا

الغرض إالجنـازي، واجتـاه املطابقـة، : مهنجية يه ، يقوم عىل ثالثة ٔاسس"ٔاوسـتني"لتقسـمي 
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التقريــر}ت، والوعــد}ت، والتوجهيــات، : ، وجعلهــا مخســة ٔاصــناف)11(ورشط إالخــالص
والتعبــري}ت، وإالعالنيــات، وعــىل هــذا أالســاس ظهــرت عــىل يديــه نظريــة منتظمــة 

  .السـتعامالت اللغة، قامئة عىل ٔاسس مهنجية واحضة
وفق هـذه " طاب الشعري يف ديوان ٔاطلس املعجزاتاخل" وف� ييل حناول دراسة

  .التصنيفات
والغرض إالجنازي فهيا هو نقل املـتلكم واقعـة مـا  ::::Assertives(Assertives(Assertives(Assertives)( ( ( ( التقرير}تالتقرير}تالتقرير}تالتقرير}ت    ----1111

من خالل قضية يعرب هبا عن هذه الواقعة، ؤافعال هـذا الصـنف حتمتـل الصـدق والكـذب، 
، ورشط إالخـالص فهيـا Words- to- worldواجتاه املطابقة فهيا من اللكامت ٕاىل العـامل 

يمتثل يف النقل أالمني للواقعة، والتعبري الصادق عهنـا، وٕاذا حتققـت أالمانـة يف النقـل، فقـد 

جنـزت أالفعـال ٕاجنـازا ôحجـا ٔاو �مـا،  �حتقق رشط إالخالص، وٕاذا حتقق رشط إالخـالص ا
  )12(.وٕاال ٔاصبحت ٔاخبارا ال معىن لها

يف ا\يـوان؛ ٔالنـه جسـل ٔاحـداث �رخييـة،  وهذا الصنف من أالفعال موجود بكرثة
وتلبية فورية للمناسـبة العابرة، ولهذا يعرتف الشاعر بأنه مل يكـن يف وسـعه ٔان ميـر �حلادثـة 
التارخيية البطولية مر الكرام، ؤانه مل يكن يف وسع الثورة املتجـددة مـع ا\قـائق والثـواين ٔان 

الثورة يف حاجة ٕاىل صـوت حيمـس لهـا ٔاكـرث توفر ¢ الهُدٔاة اليت حيتا�ا لك معل فين؛ ٔالن 
من حاجهتا ٕاىل نغمة حاملة تتغـىن هبـا، وهـو لهـذه الرؤيـة ال يسـتنكف مـن ٔان يتحـول مـن 

، ولهذا ال جيـد تربيـرا فنيـا للتعبـري التقريـري املبـارش، بيـ$ يـرى بـأن )13(شاعر ٕاىل خطيب
  )14( .أالسلوب اخلطايب يربره املضمون امحلايس، بل يتطلبه    ويفرضه

مـن بـني اخلطـا�ت الشـعرية يف ) مأسـاة ( القصـبة(وجند ٔان اخلطاب الشـعري 
  :)15(ا\يوان اليت تضمنت ٔافعاال *مية تقريرية، ٕاذ يقول الشاعر

عْلَهنَا ِحَداَدا ْحَراِر ا-   عََىل اال-
ْرَسَل َدْمعِك الغَاِيل ِمَداَدا                 وا-

  رالَهتََمْتُه ôَ ) القَْصَبةِ (فََحي. 
  فَبَاَت املَْرُء واملَا0َوى َرَماَدا              
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ٕان القضية احملورية اليت عرب عهنا الشاعر يف هذا اخلطاب، تمتثل يف إالعـالن عـن 
املشهد املأساوي اrي آل ٕاليه ( القصبة، ولهـذا جـاءت جـل أالفعـال ال�ميـة املشـلكة 

  .قال من حال ٕاىل آخرللبنية اللغوية يف اخلطاب، تدل عىل التحول وgنت
و الزمن الغالب يف هذه أالفعال هو املايض اrي يفيد تقرير احلقائق؛ ٔالن الشاعر 

ــائع الثــورة؛ ويه مأســاة ومعــاôة ( القصــبة، اrي اكن مــن ٔامه « نقــل لنــا واقعــة مــن وق
ات أالحياء الشعبية يف مدينة اجلزائر ؤاقد´ا، والقلعة القوية للنشـاط الفـدايئ، وهـدفا لغـار 

  )16(.»الفرنسـيني طوال الثورة
ولهذا اسـهتل الشاعر خطابه بطرح القضية احملورية؛ واملمتث� يف النار اليت الهتمـت 

  )17(:( القصبة، وحتول ساكنه وسكناهتم ٕاىل رماد، حيث يقول
 Ãَساِكُنوَها وَداٌر َمكْ تُمىل  

ْسملَ                هُْم لَُهْم الِقيَ  َوا- Ãاَداـَحظ  
 َÃُبوَرافََصري و لَهُْم قُ   َها الَعد.

  فََاكنَْت َداُرُمهْ ُدنَْيا ِمَعاَدا               
ٍة ِيف    َ�تَْت ) احلَيِّ (وَمكْ ِمن ا�ْرسَ
لَفًة وَصَفْت ِوَداَدا                  �  تََساَمْت ا

ْنِح لَْيلٍ  و ِجبَ َمهَا الَعد. Ãتََيم  
رْ                    ِض َزاَدافَغَاَدَرَها لَبْطِن اال-

د َخًزا تََداَعى Ãُموس Ãفَُرب  
َش الِوَهاَدا                   ِبِه َما0واُه فَافَْرتَ

ْمَىس ) احلَـي. (وَاكَن    َحيًا ُمثÃ ا-
نَْيا ِعَباَدا                ْن لَْم يَا0ِو ِيف ا\. -?َ  

ْب َمغَاِنيِه ِلَحيٍّ    ولَْم تَُرّحِ
  اِتُعُه اْرِتَياَداوَال َطابَْت َمرَ                

 yفبعد ٔان رصح الشاعر يف بداية اخلطاب �لفعل ال�يم النـواة، راح يفصـل ذ
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بوصف ما حل �حلي مـن خـراب ودمـار، وكيـف ٔان النـار قـد ٔاتـت عـىل لك يشء، وهـو 
بــذy ٔاجنــز ٔافعــاال *ميــة تقريريــة، تتظــافر مجيعــا لتعيــدô ٕاىل الفعــل الــ�يم املنجــز يف 

متثل يف التغري اrي ٔاصاب ساكن احلي؛ فبعد ٔان اكنت ا\}ر عامرة بسـاكنهيا، املقدمة، وامل 
حولهــا العــدو الغاصــب هلــم قبــورا، وبعــد ٔان اكن املوســد يتوســد حريــرا، اهنــار بــه مــأواه، 

  .فافرتش أالرض، وبعد ٔان اكن احلي حيا بساكنه، ٔاصبح ٔ?ن مل يأو من قبل عبادا
ميـة مجيعـا ٔادت ٕاىل ٕاحـداث فعـل تـأثريي، ومما الشك فيه ٔان هـذه أالفعـال ال�

مضمونه ٔان لك ذy التعذيب والتنكيل والعنف، مل يطفئ ôر الثورة، بل زادها لهيبـا؛ ٔالن 
فرنسا قامت بلك الطرق وأالساليب القمعية يف اجلزائر، من ٔاجل ٕاخامد ôر الثورة امللهتبة، 

  )18( :وقتل روح املقاومة، ٕاذ يقول الشاعر
 َªًْرا) ْصَبةُ القَ (فَِتôَ اِملْصَالُة  

قَاَدا                  فََزاَدْت ôََر ثَْوَرِتنَا اتِّ
يًبا ؟ ْطَفا- لَهِ وُهتَا ا-   فَهْل َجَربُ

ْم ُمَراَدا؟                 وَهْل بَلَُغوا ِبقَْسَوَهتِ
ومبا ٔان هذا اخلطاب الشعري ينـدرج مضـن التقريـر}ت، فاجتـاه املطابقـة فيـه مـن 

، " ٔاعلهنـا حـدادا : "  العامل، ولهذا اكنت امجلل التقريرية يه أالوفر حضورا حنـواللكامت ٕاىل
، ٔاما امجلل الطلبية فمل تتجاوز ثالث "�ت املرء" ،  و"الهتمته ôر "، و"ٔارسل دمعك " و

ــا ؟: " مجــل، ويه ــأ لهيب ــرادا؟ " ، و"فهــل جربوهتــا ٔاطف ــوا بقســوهتم م } " ، و"هــل بلغ
  ".فرنسا

الغرض التداويل من هذا اخلطاب الشعري؛ هو رغبـة الشـاعر يف نتوصل ٕاىل ٔان 
تصوير بشاعة اجلرامئ، اليت اقرتفها gسـتعامر الفرنيس ضد الشعب اجلزائري وممتلاكته؛ ٔالن 

من بني اrيـن عايشـوا ٔاهـوال الثـورة التحريريـة، وشـاهدوا مـا اكن " صاحل خريف" الشاعر
دنيني أالبر}ء، مـن الشــيوخ وأالطفـال والنسـاء، يفعg Iسـتعامر الفرنيس، ويقرتفه ضد امل

اخلربيـة الـيت تـدل هنـا عـىل مـدى كـرثة اال�َرس الـيت ٔابيـدت عـن " مك" ولهذا وظف أالداة 
  .آخرها، فأصبحت يف حلظة من الزمن يف عداد العدم
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  :وميكن تلخيص ذy يف الشلك االٓيت
  العامل                              اخلطاب الشعري    املتلكم                   

  مأساة ( القصبة                                 
  
  

  مجل طلبية            مجل تقريرية                            
  
  
    

  اسـتفهام ٕاناكري           نـداء                    الشاعر              
                           " صاحل خريف " 

   
  يـا                  هـل                                                   

  

  

                                                    

   

  

  

  

  

 ".مأساة ( القصبة " العنارص التداولية يف اخلطاب الشعري 

 تطابق
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وغرضـها إالجنـازي هـو الوعـد؛ ٔاي الـزتام املـتلكم  ::::    (romissivs(romissivs(romissivs(PPPPromissivs))))الوعـد}ت الوعـد}ت الوعـد}ت الوعـد}ت     ----2

-World - Toفهيــا مــن العــامل ٕاىل اللكــامت بفعــل يشء يف املســـتقبل، واجتــاه املطابقــة 

Words ورشط إالخـــالص هـــو القصـــد ،Intention  ـــدخل فهيـــا ٔافعـــال الوعـــد ، وي

  :)20( )نومفرب(كقول الشاعر يف اخلطاب الشعري . )19(والوصية

تَْجَمُعنَا    َعْوَدُة الغَـ) ِلَيافَا(قََسًما سـَ

ْسَفَرا َباُح وا- Ãـاِزي، ٕاَذا انَْبلََج الص  

نَْجَعُل َعهَد ) َ} َ}فَا(َعْينَاِك                    ا( سـَ   ٕاْرسَ

يلَ                      بَْيـَن ُجُفـوِهنَا َطْيـًفا َسـَرى) ئِ

  :نالحظ ٔان الشاعر يلزتم �لقيام بفعلني

العـودة للغـزو وٕان حتــررت اجلزائـر، وذy لتحريــر فلسـطني، وتطهــري أالرض  -1

  .املقدسة من خمالب الصهيونية

  .جعل ٕارسائيل بني جفوهنا اكحلمل اrي يزول بزوال النوم -2

والغرض إالجنازي من ذy هو ٕاثبات ٔان حتـرر اجلزائـر مقـرتن بتحـرر فلسـطني، 

فٕاذا حتررت اجلزائر فٕان حتررهـا مل يكمتـل مـا مل تتحـرر فلسـطني، وهـو موقـف اRاهـدين 

 يعد منهتيا، ما دامت فلسطني يف اجلزائريني اrين ٔاعلنوا غداة ٕايقاف القتال، بأن �ادمه ال

؛ ٔالهنم يرون ٔانه ال فرق بني gسـتعامر الفرنيس يف اجلزائر، وgســتعامر )21(قبضة الصهاينة

الصهيوين يف فلسطني، ولهذا البد من تلبية نداء الواجـب واجلهـاد، وإالقـدام حبـزم وثبـات 

  .ٕالنقاذ فلسطني اجلرحية

ــبلج، ؤاســفرا، وســـنجعل، "  :ولهــذا جــاءت أالفعــال فهيــا حركيــة قويــة ســـتجمعنا، وٕاذا ان

، وجند اجتاه املطابقة يف هذه أالفعال من العامل ٕاىل اللكامت، واحملتوى القضوي فهيـا "ورسى

هو ٔان يفعل املتلكم شيئا يف املسـتقبل، ولهذا بدٔا *مه �لقسـم، وقـد عـده النحـاة ٔاسـلو� 
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اعـمل ٔان «: ، ويقـول ٔايضـا)23(»كيـداحللـف تو«: ، ٕاذ يقـول سـيبويه)22(مـن ٔاسـاليب التوكيـد

  )         24(.»القسم توكيد ل�مك

  :)25(ويسـمتر الشاعر يف توكيد ٔافعا¢ من خالل القسم ٕاذ يقول 

ريَـا       ِّ ْمَضاِء ِفهيَا، ِ�ل Ãْقَسْمُت ِ�لر   ا-

  حِ الهَْوجِ، تَنْتَِعُل اجلَِديَب املُْقِفَرا

  ـاِء ِفهيَا لَْم تَـَزلْ ِ�لنÃاقَِة الَوْجنَ                  

َرا                  .rَة اخلُُطَواِت، َشاِمَخَة اÃَعَربي  

ْقَسْمُت ِ�حلَاِدي، وِ�لُفْصَحى الّيتِ    ا-

Ãْيَل اجلـَِميَل املُـْقِمَرا   Tَôَ ِهبَا الل

ِنيِس                   Ãْيِل اال- ْوداِء، ِ�لل Ãِ�خلَْيَمِة الس  

                  Ãالُقَرى) َطاِيئ (ِبنَاِرَها، َما انَْفك  

ْحَرا، َعِشْقُت َسواَدهُ  Ãْفطِ ِيف الص   ِ�لنِّ

ْصَفَرااَ\اUِ، وَعفÃْت ِبه الن.    َضار اال-

ْقَعـَد َراِجـالً                      ْعنَـاِء، ا- Ãِة الر Ãر Ãr�ِ  

ْمعَى مُ                      إاْشَعاُعهَا املُوِدي، َوا-   ْبِرصَ

ْحَراِء َمهًْدا النِْبـثَا Ãْقَسْمُت ِ�لص   ا-

  َوَطهÃَرا) ِحَراء(ِق الَوْ( نَقَاَها 

نَُعـيُد ِذْكـَرى                      ـى) القَاِدِسـيÃة(سـَ هَ ـ.   ِللْن

ِوي                      ا( ٔاو تُِطيُح ) ِبِكْرسَى( َهتْ   )ِبقَْيَرصَ
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َا  هن. Ãةً ( َسنَشـُ رِي Ãةً ( )ُمعَ   )َسْعِدي

ُنِثُري َرْملََهتَا ُقتَامَ  ْغبَـَراسـَ   ا ا-

نَْجَعلُهَا، َوتَْبقَى ِعْبـَرةً                        ِذْكَرى سـَ

  ِيف اخلَاِفِقَني ِلَمْن َوَعى وتََذكÃَرا                    

نالحظ ٔان عدد أالفعال الـواردة يف هـذا املقطـع الشـعري قـد بلـغ اثنـني وعرشـين 

؛ موزعة بني الـزمنيني املـايض واملضـارع، وهـذه أالفعـال تتضـمن الوعـد؛ ٔالن الشـاعر فعال

ثـالث مـرات، فهـو يقسـم ) ٔاقسـمت(يلزتم �لقيام بأفعال يف املسـتقبل، ولهـذا كـرر الفعـل 

�لرمضاء احملرقة، و�لر}ح الهوجـاء، و�لناقـة الوجنـاء، و�حلـادي اrي ينـاU القمـر بلغـة 

السوداء، و�لليـل أالنـيس، و�لنـار املتقـدة لرياهـا أالضـياف مـن بعيـد فصيحة ، و �خلمية 

وغريها من الصور املسـمتدة من البيئة الصـحراوية، ويه تتـداخل وتنسـجم مـع الفكـرة الـيت 

ــة، وان�ؤهــا العريــق ٕاىل  يريــد الشــاعر جتســـيدها وتأكيــدها؛ ويه ٔاصــاÀ الصــحراء اجلزائري

، ولهــذا يقــول )26(ام تكــن املــؤامرات gســـتعامريةعروبهتــا وٕاســال´ا، ومتســكها هبــام ´ــ

  :)27(الشاعر

ُهـَما َ*ِ ، َشـّمِ   الِبيـُد َسْفٌح ِلال-

َواِرصِ َوالُعَرى Ãا0ِر َمْشُدوَد اال-   ِللْث

ْحَراِء َساَل ُلَعاَهبُم،               Ãَمْن عََىل الص {َ  

ْصَدرَ                  ا؟َمكْ َمْوِرٍد ِفهيَا، َسلُوا َهـْل ا-

فالشــاعر يلفــت gنتبــاه ٕاىل ٔامهيــة الصــحراء الواجــب حتريرهــا مــن املســـتعمرين؛ 

ــة  ــا المثين ــوفرية، وثرواهت ــا ال ــل يف خرياهت ــا امجلــي� حفســب، ب ؤامهيهتــا ال تمكــن يف مناظره

اخلربيـة " مك"  لرثوات، ولهذا وظـف الشـاعر أالداةاكلبرتول، والغاز، واrهب وغريها من ا

  .»مك مورد فهيا، سلوا هل ٔاصدرا ؟« :ة يف قو¢اليت تدل عىل الكرث 
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والغـرض إالجنــازي مـن ذy هــو التأكيـد عــىل ٔاصـاÀ الصــحراء اجلزائريـة وارتبــاط 

  )28(شاملها جبنوهبا، ردا عىل املتآمرين عىل فصل الصحراء عن الشامل

تعيني اخلطاطـة » نومفرب« وميكننا بعد حتديد ٔافعال الوعد}ت يف اخلطاب الشعري 

  :ةاالٓتي
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  ا^اطب              اخلطاب                      املتلكم           
  

  املسـتعمر الفرنيس)       فلسطني(}فا        حمتوى اخلطاب        الشاعر صاحل  
  "نومفرب" الشعري       خريف    

                    
  

  ٕاجناز ٔافعال الوعد}ت                        اللكامت       العامل              
                              

                           
  علهاسـنج   سـنثري سـتجمعنا  سـنجعل  سـنعيد  سنشـهنا                     

  
                     

  الغرض إالجنازي              الغرض إالجنازي                    
  

  التأكيد عىل ٔان حترر      التأكيد عىل ٔان الشامل اجلزائري                   
  اجلزائر مرتبط بتحرر فلسطني             مرتبط �جلنوب       

  
  

  
        

        

 "نومفرب " ٔافعال الوعد}ت يف اخلطاب الشعري 
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ــات((((التوجهيــات التوجهيــات التوجهيــات التوجهيــات     ----3333 ــاتالطلبي ــاتالطلبي ــاتالطلبي وغرضــها إالجنــازي حمــاوÀ املــتلكم  ):):):):DDDDirectivesirectivesirectivesirectives) () () () (الطلبي

 -Worldا مـن العـامل ٕاىل اللكـامت توجيه ا^اطب ٕاىل فعل يشء معني، واجتاه املطابقة فهي

to- Words ورشط إالخالص فهيا يمتثل يف الرغبة الصادقة، ويـدخل يف هـذا الصـنف ،

  )29(.صيغ gسـتفهام، وأالمر، والهنـي، وا\عوة، والتشجيع، والنصح، وgسـتعطاف

العديد من أالفعال الـيت تنـدرج مضـن » اخلفافيش« و قد تضمن اخلطاب الشعري

  :ومن بيهنا التوجهيات،

وهو ٔاكرث ٔاساليب الطلب انتقاال ٕاىل دالالت حتويلية مغايرة \اللتـه  ::::gسـتفهامgسـتفهامgسـتفهامgسـتفهام    ----أ أ أ أ 

ولكونه طلب ارتسام صورة مـا يف اخلـارج [...] طلب الفهم« ؛ واملمتث� يف )30(اليت وضع لها

يف اrهن، لزم ٔاال يكون حقيقة ٕاال ٕاذا صدر من شاك مصـدق ٕ�مـاكن إالعـالم، فـٕان غـري 

ٕاذا اسـتفهم يلزم منه حتصيل احلاصـل، وٕاذا مل يصـدق ٕ�مـاكن إالعـالم انتفـت عنـه الشاك 

  ) 31(.»فائدة gسـتفهام

 ،Àســـتفهام التحويليــة ٕاىل اثنــني وثالثــني دالg وقــد وصــل الســـيوطي بــدالالت

Iمــــا ذكــــره العلــــامء قــــب yســـــتفهام يف اخلطــــاب )32(جامعـــا بــــذg مفــــا يه ِدالالت ،

طلــب الفهــم؟ ٔام يه دالالت ٔاخــرى يكشــف عهنــا الســـياق ؟ ٔايه »اخلفــافيش«الشــعري

  وقرائن أالحوال؟

  :)33(يقول الشاعر

  بَْسَمُة النÃْرصِ ِتªَْ ِيف يَْوِم ِعيد

يد؟ هِ Ãْمَعُة اْحتََفْت ِ�لش Ã\ٔاْم ِيه ا  
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يـِد تَْرِوي                        هِ Ãَيا َدْمـَعَة الش   َخلِّ

وِدي. ُمْقلَِيت                         َياُه، يَُذّيكِ ُمصُ   َخلِّ

َمـاِنـي   َال تَُقوَال ٔايَْن ابِْتَسـام اال-

، َضاَق َعْهنَا ُوُجوِدي   بَْسَمُة الِبْرشِ

ي. ôٍَر عََىل احلُُدوِد تََواَرْت؟                        ا-

تََطاَرْت ِفميَا َوَراَء احلُُدودِ                         فَاسـْ

؟ ولِ  ي. ِسْملٍ ا}َ ا-   لÃرَصـاِص َحضَ

Ãرِصيِف املَـِديد اَمى عََىل ال   تََرتَ

ْطَالِق ôٍَر؟                      
d
يÃ ِعيٍد ِبوْقِف ا   ا-

لُْف ِعيـدٍ                        نَا ا-   ولَهُْم ِيف ِدَمائِ

جنــد ٔان الشــاعر قــد صــاغ املقطــع أالول مــن هــذا اخلطــاب الشــعري يف شــلك 

، حيث ٔانـتج ٔاول تسـاؤل فعـال *ميـا ٕاجنـاز} ٕاخبـار}، مفـاده ٔان سلس� من التساؤالت

دمعة الشهيد يه اليت تروي مقلته، وتذيك مصوده، ال بسمة النرصـ، ؤاي بسـمة نرصـ ودم 

مل يزل يتزنى، ؤارواح مل تزل تنـتفض يف ٔارصـفة الشـوارع، وذy عـىل يـد املنظمـة الرسـية 

فانطلقت يف سـاحات « ف ٕاطالق النار،للجيش الفرنيس، اليت اسـتغلت وفاء الشعب لوق

املدن وشوارعها، تطلق الرصاص عىل الراحئ الغادي، وتشفي الغليل �لرض�ت العشـوائية، 

لهـذه املنظمـة ٕاىل لك بيـت " اليـد امحلـراء" وقـد امتـدت . بعد ٔان خانهتا الرض�ت الهادفـة

سـلطة الفرنســية ٔان مفٔالته رعبا، وي�، وث�، ومتكنت يف جـنح الظـالم، وحتـت حاميـة ال 

  )34(.»تطرق لك �ب، وتثلك اجلزائر يف ٔاعز ٔابناهئا وقادهتا
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ومدى بشاعة هذه اجلرامئ، وفضاعة القمع، ووحشـية إال�دة، ومبالغـة املعمـرين يف 

زرع صور املوت وا\مار والفناء هنا وهناك، دون شفقة ٔاو رمحة، يه اليت جعلت الشاعر 

  :يتساءل مرة ٔاخرى

   احلُُدوِد تََواَرْت؟ٔاي. ôٍَر عََىل 

تََطاَرْت ِفميَا َوَراَء احلُُدودِ    فَاسـْ

ولكن هذه املساءÀ ٔانتجت فعال *ميا ٕاجناز} ٕاخبـار}، ٔاخـذ شـلك gســتفهام، 

وتضمن قوة ٕاجنازيـة ٕاخباريـة مفادهـا ٔان النـار مل تتوقـف، مـا مل تـزل تتطـاير وراء احلـدود، 

  :ٕاذ يقولوختلف حضا} ترتاىم عىل ٔارصفة الشوارع، 

ا}َ  َصاِص َحضَ Ã؟ َوِللْر   ٔاي. ِسْملٍ

ِصيِف املَِديد Ãاَمى عََىل الر   تََرتَ

ْطَالِق ôٍَر؟               
d
  ٔاي. ِعيٍد ِبَوْقِف ا

لُْف ِعيـد                نَا ا-   .َولَُهْم ِيف ِدَمائِ

ام فالشاعر ٔاراد ٔان خيربô مـن خـالل gســتفهام، ٔان السـمل مل يتحقـق بعـد، مـاد

الرصاص خيلف ٔارواحا ترتاىم عىل الرصيف، ؤانه ال ميكننـا gحتفـال بعيـد وقـف ٕاطـالق 

  .النار، وهلم يف دمائنا ٔالف عيد

  :نتوصل ٕاىل ٔان هذه أالسـئ� حتمل دالÀ ظاهرة، ؤاخرى خفية مسـتلزمة

  .اليت حتققت من الشلك) gسـتفهامية(ا\الÀ الظاهرة * 

  .اليت حتققت من املضمون) ةإالخباري(ا\الÀ املسـتلزمة * 

وهـو الطلـب مـن ا^اطـب حصـول فعـل مـا عـىل وجـه gســتعالء  ::::أالمـرأالمـرأالمـرأالمـر    ----بببب
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مضــن الطلبيــات، واجتــاه املطابقــة فيــه مــن العــامل ٕاىل " ســريل" ، ولهــذا صــنفه )35(وإاللــزام

  .اللكامت

  :)36(يف قول الشاعر» اخلفافيش« وجند ٔافعال أالمر حارضة يف اخلطاب الشعري

َيا دَ  هِـيِد تَـْرِويَخلِّ Ãْمَعَة الش  

وِدي َياُه يَُذّيكِ ُمصُ   ُمْقلَِيت َخلِّ

خليـا، « نالحظ ٔان الشاعر يف هذا السـياق خياطـب ذاتـه، ولكـن بصـيغة املثـىن

ٕافعـال ذy، : من سـنن العـرب ٔان تـأمر الواحـد بلفـظ ٔامـر االثنـني؛ حنـو« ؛ ٔالن »وخلياه

  )37(.»ويكون ا^اطب واحد

اعر، حلهثا عىل القيام بفعل الـرتك؛ ٔاي تـرك دمعـة الشـهيد فأالمر موجه rات الش

ثالث مرات، ليؤكد وجـوب الـرتك، ٕاذ » خليا« تروي مقلته، وتذيك مصوده، وقد كرر فعل

   )38(:يقول

ـُدو ِب َحتْ Ãـَيا آَهـَة املَُعذ   َخلِّ

  ثَْوَرِيت، ِالنِْطَالِقهَا ِمْن َجِديد

، حيـث حتمـل قـوة »خليـا آهـة املعـذب« فامجل� الطلبية املتضمنة لفعل أالمر يه

  :)39(ؤاما يف قو¢. ٕاجنازية ٔامرية، مفادها ٕاجناز فعل الرتك من قبل ا^اطب؛ وهو الشاعر

  َ} فََرنَْسا لَنَا َوفَاٌء َرشِيٌف 

  ولَنَا َوثَْبَة القَِديـِر الَعـِنيد

ْبًعا ِشَداًدا َخَربِت قَْد            َباَع سـَ   الّطِ

  ي ثَوَرًة لَهَا ِمْن َجِديـدفَاْحَذرِ           
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  َ�ِدِلينَـا َوفَـاَءôَ َ} ِفَرنَْسـا

لِْجِمي ُسوَرَة اجلَُموحِ احلَُقود   ا-

، حيث حيمل قوة ٕاجنازية »احذري« فرنسا من خالل فعل أالمرٕاىل فأالمر موجه 

متتثـل ٔامرية، مفادها الهتديد وإالنذار، فهو ينـذرها بعـودة الثـورة والغـزو مـن جديـد، ٕاذا مل 

  .للوفاء املتفق بيهنام

ــا ٕاىل لك  ــا¢ ال يو�ه ــيت يقصــدها؛ ٔالن ٔافع ــة ال ــد ذy الفئ ــدد الشــاعر بع مث حي

  :)40(الشعب الفرنيس، وٕامنا ٕاىل جامعة بعيهنا، ٕاذ يقول

ْعِب َعهًْدا Ãِللْش Ãْعِب ٕان Ãقَاَدُة الش  

  فَلَْيُكْن َرْمُزُمكْ َوفَاَء الُعـهُود

لِْجُموا فَْوَهَة احلَ    ديِد َوآَسـواا-

  ُجْرَح َشْعٍب ُمنَغÃٍص َمْنُكـود

َالِم ِلَشْعـٍب                    Ãْعزِفُوا نَْغَمَة الس   ا-

  عَاَش ُدنَْياُه ِيف َجِحِمي الَوِعيـِد                 

ُعوُه َزْغُروَدًة، تَتََالَىش    ا-ْمسِ

ِْديـد Ãِيف َصَداَها قَنَاِبَل الهت  

  لُوُه ِبَرايَـٍة، ٕانÃ ِفـيـهِ َظـلِّ                  

يـد                  هٍْد َ�ِ   نَـَفًسا َالِهثًا، ِجبُ

ــــادة الشــــعب، ومه اجلــــرنgت  فــــاملالحظ ٔان الشــــاعر يوجــــه ٔافعــــا¢ ٕاىل ق

، اrيـن سـاعدوا املعمـرين يف تأسـيس املنظمـة )شـال، وزيلـر، وسـاالت، وجـوهر(أالربعة
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،  ولهذا كـرثت )41(ا إالرهابية؛ من قتل وتدمري وحرقالعسكرية الرسية، اليت عرفت بأعامله

ــادة الشــعب، وهـــي ــة املو�ــة لق ـــوا، ؤامسعــوه، : أالفعــال ال�مي ــيكن، ؤامجلــوا، و آس فل

  .وظللوه

ــد؛ ٕاذ  ــه هيــدده بعــودة الثــورة مــن جدي ــزتم ا^اطــب هبــذه أالفعــال، فٕان وٕان مل يل

  :)42(يقول

ِر ôًَرا   ِعْشِت َ} ثَْوَرَة اجلََزائِ

  نَاًرا عََىل َصِعيِد الُْوُجـودَومَ 

يِه َوفَاء                   ، فَاْحرسـِ ْملِ   ِعْشِت ِللّسِ

َالَم، فَـُعوِدي                   Ãوٕاَذا َخانَِك الس  

  :يف الشلك االٓيت» اخلفافيش« وميكننا ٕاجامل ٔافعال أالمر يف اخلطاب الشعري
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آسوا
 

ٔامجلوا
 

يكن ل
 

ٔامجلي
 

نا ي �دل
 

احذري
 

يا خل
 

ب
شع قادة ال

 
سا فرن

 
شاعر ت ال

ذا
 

ب
ا^اط

 
Àالرسا

 

ب 
توى اخلطا حم

شعري ال
"

اخل
ش

ي فاف
" 

ت
اللكام

 

تلكم امل
شاعر  ال
 

العامل
    

شعري  ب ال
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ــري}ت  -4 ــري}ت التعب ــري}ت التعب ــري}ت التعب ــف  ::::(ressives(ressives(ressives(ExExExExppppressives))))التعب ــري عــن املوق وغرضــها إالجنــازي هــو التعب

النفيس، تعبريا يتوافر فيه رشط إالخالص، وليس لهذا الصـنف اجتـاه مطابقـة، فـاملتلكم ال 

حياول ٔان جيعل اللكـامت مطابقـة للعـامل، وال العـامل مطابقـا لللكـامت، ويـدخل فهيـا الشـكر، 

  )43(.والهتنئة، وgعتذار، واملواساة

، يعــرب عــن حــاالت "ديــوان ٔاطلــس املعجــزات"اخلطــاب الشــعري يف  وجنــد ٔان

نفسـية مر هبا الشاعر ٕا�ن الثورة التحريرية؛ ٔالن واقع اجلزائر آنذاك اكن واقعا مأساو}، ممـا 

ــوان يغلــب عهنــا طــابع أالىس والتحرســ؛ ٔالهنــا تعكــس  جعــل اخلطــا�ت الشــعرية يف ا\ي

مأسـاة تبسـة، ومأسـاة ( القصـبة، : آنـذاك، حنـواحلوادث التارخيية اليت مرت هبا اجلزائـر 

« : يقـول الشـاعر صـاحل خـريف. واجلزائر يف إالرضاب العام، ويـوم اجلزائـر، وأالمم املتحـدة

ورمبـا بـرر . ٔاعرتف بأن ٔاغلب اRموعة جسل تلبية للمناسـبة العـابرة، وحتـت ٕاحلاtـا القـايس

� يف حاجة ٕاىل صوت حيمس لها، ٔاكـرث هذه التلبية الفورية عندي ٕامياين بأن الثورة املشـتع

ومل يكـن يف وسـعنا ٔان منـر �حلادثـة التارخييـة [...] تتغـىن هبـا) حاملـة(من حاجهتا ٕاىل نغمـة 

  )44(.»البطولية مر الكرام، سعيا وراء الفن أالمثل

ولهــذا جنــده يف ٔاغلــب املواقــف يــوايس الشــعب اجلزائــري، ٕاذ يقــول يف اخلطــاب 

  :)45(»مأساة تبسة« الشعري 

ا  ةَ (َصْربً Ãٕاْن َشِقيـِت ِبـنَارِ ) تِْبس  

ْوغَاٍد ِب0uَِس gنِْتقَاِم ُسَاكَرى                   ا-

ْسَاكِر فَْجرٌ 
d
ُحي َعْهنُُم ُظلَْمَة اال   َسُزيِ

ـُر أالنْـَظاَرا                 ِر يُْهبِ   ِللَْجـَزائِ

َزِين ِللْوْكَراِن َعَصَفْت َجبَا   ال ََحتْ
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ُب ِريٌع فََطاَرا                 ْ   ِبَرٌة ِبِه، َوالّرسِ

ُدو ْريُ َواالَٓماُل َحتْ Ãفَغًَدا تَُؤوُب الط  

ْوَكـاَرا                 ُد اال- َهبَـا فَُتـَجّدِ   ِرسْ

نالحظ ٔان الشاعر يعرب عن مشاعره ٕازاء الواقع املأساوي ، اrي آلت ٕاليه مدينة 

ــرون يف  ــا املعم ــار علهي ــار  4(تبســة، حــني ٔاغ ــوا )م1956س م ــا وقتل ــا ودمروه ، فأحرقوه

  . ساكهنا، وعذبومه ٔاشد تعذيب، فرتكومه يف الشوارع رصعى مابني قتيل وجرحي

صــربا تبســة ٕان شـــقيت، وال « : فأالفعــال ال�ميــة املتضــمنة للبوحيـــات يه 

، وغرضها إالجنازي املواساة، ويه تعرب عن نفسـية املـتلكم ٕازاء هـؤالء اrيـن ذاقـوا »حتزين

رة القمع والتعذيب، وفقدان أالهـل واملمـتلاكت، ولهـذا ٔاراد الشـاعر مواسـاهتم، وحـهثم مرا

عىل الصرب والثبات والصمود ٔامام هؤالء أالوغاد، اrيـن ال يعرفـون سـوى سـياسـة ا\مـار 

  . واخلراب، وإال�دة والتعذيب

اوية، غري ٔان أالمة العربية آنذاك مل تبق مكتوفة أاليـدي ٔامـام هـذه أالوضـاع املأسـ

الــيت مــرت هبــا اجلزائــر خــالل فــرتة gســـتعامر الفرنيســ، بــل قــدمت املســاعدات املاديــة 

واملعنوية لهذا الشعب أاليب ، اrي جترع مرارة gسـتعامر وويالته ، بلك ٔاشاكلها وصورها 

فالعـامل العـريب هبـذه العروبـة « ":محمـد البشـري إالبراهميـي"البشعة، ويف هذا السـياق يقـول 

اكجلسد الواحد ٕاذا ٔامل جبزء مـن ٔاجزائـه حـادث، ٔاو نزلـت بـه مصـيبة ، تـداعت ¢  املكينة

ٕان هـذا التضـامن طبيعـي؛ [...] سائر أالجزاء �لنرصـة والغـوث، ٔاو �لتوجـع وgمتعـاض 

ٔالنه حنـني العـرق ٕاىل العـرق ، وجماوبـة الـروح للـروح، ونـداء ا\م لـxم، ؤانـه فـيض مـن 

  .)46(»شعاب الفطرة إالنسانية 
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ولهذا جند الشـاعر يف كثـري مـن املواقـف يقـدم الشـكر ٔالشـقائنا العـرب ، اrيـن 

قدموا للشعب اجلزائري، وللثورة اجلزائرية من د´م و�ـدمه ومـاهلم بـلك خسـاء وزهـد، ٕاذ 

  : )47(»اجلزائر الثائرة« يقول يف اخلطاب الشعري 

  َمك ا-ْحبََرْت ِمْن ِمْرص ُسُفٌن ٔاًنَْطقَْت 

َعا                 Ãِ�حلَْمِد ِيف ُكوخِ املََجاعَِة ُرض  

ْرَسْت ُهنَاَك، فَا-َدفَـا-ْت  نًَة ا-   َمكْ ُحشْ

عَا                Ãـرِيِق ُمـَمز Ãَشلًْوا ِبقَاِرعَِة الط  

...........................  

 ُIَْهـ ُمـدُه وُهيْـِدي ا-   َالَزاَل َحيْ

اُت ُشْكـٍر َال يُفَ                َعـاعََربَ   اِرقُهَا ا\.

َا Ãْج، َوَال تَنَْىس الُكويْت، فَٕاهن   َعّرِ

َماَحـِة َمْدَمـَعا                Ãْرقَا-ْت ِبَيِد الس   َمكْ ا-

..........................  

ْوعِ ِيف  Ãْرصِ نَْشُكُر ِمن غَُداِة الرÃِ�لن  

ْروَ                   َب اِملثَاِل اال- ْسَعاِفـنَا، َرضْ
d
  عَاا

فالشاعر من خـالل هـذه أالبيـات يقـدم الشـكر ٔالهـل مرصـ، والكويـت، ولـلك 

الشعوب العربية الـيت وقفـت مـع اجلزائـر يف حمنهتـا؛ ٔالن اجلزائـر جـزء ال يتجـزٔا مـن أالمـة 

العربية، ولهذا البد من التضامن معها، نظرا ملا حلقها من اضطهاد، وما ٔاصـاهبا مـن ويـالت، 

  .اح ٔارضها، واسـتزنف ثرواهتابسبب gسـتعامر اrي اجت

  :وميكننا تلخيص ما سـبق ذكره يف الشلك االٓيت
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  ا^اطب    ال�م                                املتلكم                

   

  ساكن تبسة      الشعوب العربية   اخلطاب الشعري    اخلطاب الشعري       

  » رةاجلزائر الثائ»       « مأساة تبسة«     

  

  

عربات                                                                              تقدمي الشكر    صربا، ال حتزين             املواساة           

  شكر، نشكر                                                                            

  

  

  البوحيات        الشاعر        

  

  

  

وتسمى كذy إاليقاعيات، ؤاداؤها الناحج يمتثل : : : : (tivs(tivs(tivs(DéDéDéDécccclalalalarrrraaaativs))))إالعالنيات إالعالنيات إالعالنيات إالعالنيات     ----5555

يف مطابقــة حمتواهــا القضــوي للعــامل اخلــارU، واجتــاه املطابقــة فهيــا اجتــاه مــزدوج؛ ٔاي مــن 

  )48(.اللكامت ٕاىل العامل، ومن العامل ٕاىل اللكامت، وال حتتاج ٕاىل رشط إالخالص

 .أفعال البوحيات الواردة في ديوان أطلس المعجزات
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فعـل ٕاعـالن احلـرب ٔاداء ôحجـا فـاحلرب معلنـة،  وٕاذا ٔادى  –مـثال  -يت فٕاذا ٔاد

  .أالسـتاذ فعل تعيني الطالب رئيسا للقسم ٔاداء ôحجا فهو رئيس القسم وهكذا

ؤامه ما ميزي هذا الصنف من أالفعال عن أالصناف أالخرى، ٔاهنا حتدث تغيـريا يف 

» ٔاطلس املعجزات« ٕاال ٔان ديوان  ،)49(الوضع القامئ، فضال عن ٔاهنا تقتيض عرفا غري لغوي

  .ال يتضمن هذا الصنف من إالعالنيات

نصل ختاما ٕاىل مج� من النتاجئ ٔامهها تنوع ٔاصناف الفعـل الـ�يم؛ مـن تقريـر}ت 

ووعد}ت ؤامر}ت وبوحيات، ولكن احلضور املكثف اكن للتقرير}ت، نظرا لكون ٔاطلـس 

د الشــاعر تبليغهــا للمتلقــي هبــدف التــأثري املعجــزات عبــارة عــن تقريــر ٔاحــداث �رخييــة، ٔارا

ورمبا يرجع ذy ملا يمتزي بـه ) إالعالنيات( وإالقناع، وعدم حضور النوع أالخري من أالفعال 

هذا النوع من أالفعال، اrي يقتيض عرفا غري لغـوي، ٔامـا الوعـد}ت فقـد كـرث ورودهـا يف 

بل، ٔامـا الطلبيـات فقـد تنوعـت بـني ا\يوان، نظرا اللزتام الشاعر �لقيام بأفعال يف املســتق 

gســـتفهام وأالمــر، يف حــني ٔان التعبــري}ت قــد جتلــت يف صــنفني هــام املواســاة، وتقــدمي 

  .الشكر للك الشعوب العربية اليت وقفت مع اجلزائر يف حمنهتا
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        املراجـــــــعاملراجـــــــعاملراجـــــــعاملراجـــــــعو و و و     ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
                                                                        

معـــر بلخـــري، حتليـــل اخلطـــاب املرســـ( يف ضـــوء النظريـــة التداوليـــة، منشـــورات )  1(

  .155، ص g1 ،2003ختالف، اجلزائر، ط

عبد القـادر عبـد اجلليـل، املعجـم الـوظيفي ملقـاييس أالدوات النحويـة والرصـفية، دار ) 2(

  .193، ص 2006، 1صفاء، عامن، أالردن، ط

صالح ٕاسـامعيل عبـد احلـق، التحليـل اللغـوي عنـد مدرسـة ٔاكسـفورد، دار التنـوير   )3(

  .137، ص 1993، 1للطباعة والنرش، بريوت، لبنان، ط

(4   ) John lyons an introduction combridje university press, 
linguistic Semantics,2nd Published 1996,p238.     

أالفعــال «د العلــامء العــرب، دراســة تداوليــة لظــاهرة مســعود حصــراوي، التداوليــة عنــ) 5(

، ص 2005، 1يف الــرتاث اللســاين العــريب، دار الطليعــة، بــريوت، لبنــان، ط» ال�ميــة

40.  

آن روبول، جاك موشالر، التداوليـة اليـوم عـمل جديـد يف التواصـل، ترمجـة ســيف   ) 6(

، 31، ص 2003، 1، طا\ين دغفـوش، ومحمـد الشـيباين، دار الطليعـة ، بـريوت، لبنـان

32.  

ٔاوسـتني، نظرية ٔافعال ال�م العامة، كيف ننجز أالشـياء �لـ�م، ترمجـة عبـد القـادر ) 7(

  .174، ص 1991ط، .قينيين، ٕافريقيا الرشق، ا\ار البيضاء، املغرب، د

محمـود ٔامحـد حنـ�، آفـاق جديـدة يف البحـث اللغـوي املعـارص،دار املعرفـة اجلامعيـة،  ) 8(

  .69، ص 2002مرص، 

  .70املرجع نفسه، ص  ) 9(
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فرانسواز ٔارمينكو، املقاربة التداوليـة، ترمجـة سـعيد علـوش، مركـز gمنـاء القـويم،  ) 10(

  .88- 84، ص 1987، 1الر�ط، املغرب، ط

  .49محمود ٔامحد حن�، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص، ص  ) 11(

  .املرجع نفسه ) 12(

، 2جزات، الرشكة الوطنيـة للنرشـ والتوزيـع، اجلزائـر، طصاحل خريف، ٔاطلس املع ) 13(

  .6، 5، ص 1982

صـاحل خـريف، الشـعر اجلزائـري، الرشـكة الوطنيـة للنرشـ والتوزيـع، اجلزائـر، ص  ) 14(

347.  

  .39املصدر السابق، ص  ) 15(

نور سلامن، أالدب اجلزائري يف رحاب الرفض والتحرير،دار العمل للماليني، بريوت، ) 16(

  .261ص لبنان، 

  .40، 39املصدر السابق، ص  ) 17(

  .41املصدر نفسه، ص )  18(

  .50محمود ٔامحد حن�، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص، ص   ) 19(

  .172ا\يوان، ص   ) 20(

دراسة ، "1962 -1954" شعر املغرب العريب مصطفى بيطام، الثورة اجلزائرية يف )  21(

  .451، ص 1998جلامعية، بن عكنون، اجلزائر، موضوعية فنية، ديوان املطبوعات ا

ٕابراهمي عبود السامرايئ، أالسـاليب إالنشـائية يف العربيـة، الـمنط وgســتعامل، دار )  22(
  املناجه، عامن، أالردن، 

  .135، ص 2008، 1ط 



 سامية شودار/ أ                              . تداولية الفعل ال�يم يف ديوان ٔاطلس املعجزات لصالح خريف

 
 

 2014ديسمبر                                  301                        - بسكرة-جامعة محمد خيرض

 

، الكتـاب، حتقيـق ورشح عبـد السـالم هـارون، )ٔابو برش معرو بـن قنـرب(سيبويه  ) 23(

  .497، ص 3، ج3بريوت، لبنان، ط دار الكتب العلمية،

  .104، ص 3املصدر نفسه، ج ) 24(

  .178، 177ا\يوان، ص  ) 25(

، "1975 -1925" محمد ôرص، الشعر اجلزائري احلديث، اجتاهاته وخصائصه الفنية ) 26(

  .438، 437، ص 1985، 1دار الغرب إالساليم، بريوت، لبنان، ط

  .177املصدر السابق، ص ) 27(

  .437لسابق، ص املرجع ا) 28(

  .50، 49محمود ٔامحد حن�، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص، ص   ) 29(

حسام ٔامحد قامس، حتويالت الطلب وحمـددات ا\الÀ، مـدخل ٕاىل حتليـل اخلطـاب ) 30(

  .111، ص 2007، 1النبوي الرشيف، دار االٓفاق العربية، القاهرة، مرص، ط

علـوم القـرآن، حققـه ، إالتقـان يف )بن ٔايب بكـر جالل ا\ين عبد الرمحن(السـيوطي ) 31(

  .636، ص 2004، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، فواز ٔامحد زمريك

حسام ٔامحد قامس، حتويالت الطلب وحمـددات ا\الÀ، مـدخل ٕاىل حتليـل اخلطـاب ) 32(

  .117النبوي الرشيف، ص 

  .205ا\يوان، ص ) 33(

  .272صاحل خريف، الشعر اجلزائري، ص  ) 34(

  .641السـيوطي، إالتقان يف علوم القرآن، ص   ) 35(

  .205ا\يوان، ص   ) 36(

السـيوطي، املزهر يف علوم اللغة ؤانواعها، رشحـه محمـد ٔامحـد جـاد املـوىل وآخـرون، ) 37(

  .334، ص 1دار اجليل، بريوت، لبنان، ج
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  .206املصدر السابق، ص) 38(

  .207نفسه، ص املصدر ) 39(

  .209، 208 السابق، ص املصدر ) 40(

صاحل فركوس، ا^ترص يف �رخي اجلزائر، من عهـد الفينيقيـني ٕاىل خـروج الفرنســيني ) 41(

  .279، 278، دار العلوم، عنابة، اجلزائر، ص )م 1962  -م.ق 814(

  .209املصدر السابق، ص ) 42(

 .50محمود ٔامحد حن�، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص، ص ) 43(

 .6، 5ص  املصدر السابق،)44(

 .22املصدر نفسه، ص  ) 45(

ــن) 46( ــال ع ــة يف: نق ــورة اجلزائري ــام، الث ــطفى بيط ــريب  مص ــرب الع ــعر املغ -1954(ش

 .250، دراسة موضوعية فنية، ص)م1962

 .125، 124املصدر السابق، ص )47(

 .80محمود ٔامحد حن�، آفاق جديدة يف البحث اللغوي املعارص، ص ) 48(

 .املرجع نفسه ) 49(


