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ٕاىل كشف جوانب  ةراساF هدف هذهت
ٔاليب " لزوم ما ال يلزم " يف من شعرية  التداول 

تساوق هذه الشعرية مع ومدى  ، )املعري(  ءالعال
 تهفاللزوميات نص يفرض سلط  .الوظيفة  التداولية

امجلالية انطالقا من محموالته يف صلب احلياة 
املسكوت  نه نص ال يعرتف |ملمنوع وإ  .xجwعية
شييد مدينة الفضيK واملثل العليا اول ت حيعنه بل 
ٕان . اللغة حينا وضاقت حينا آخر فيه فاتسعت

متثل " للك مقام مقال"مقو� البالغة العربية 
كون  جناز فعل ماإ عهنا  ٕاسرتاتيجية ختاطبية ينجرّ 

أالفعال ال�مية تستند يف ٔاصل نشأهتا ٕاىل مفهوم 
 .xجناز فلك مجK يف حقيقهتا تؤدي فعال �ميا

ـ ا�ي  يف نص اللزوميات ويربز البعد التداويل
 املضطلعة |لوظيفة التواصلية ـ ، هتمين عليه الشعرية

الرتاكيب  تتبّع واسـتقصاءيف تقيص مقاصد املتلكم ب 
غوية وحماورهتا والنظر يف صلهتا بسـياقات ٕانتا¥ا لال
�مية دون التفريط يف  جناز ٔافعالإ ا يتعني عليه مم
   .ن شعرية النص يف لغتهة الٔ الشعري ايفهتظ و 

Résumé: 
Cet  article a pour objet la 

poétique de l’emploi dans 

son cadre pragmatique ou le 

texte impose son pouvoir 

esthétique et son contenu 

social. 

La dimension  

pragmatique, dominée par la 

poétique dans ce texte, et 

associée à la fonction 

communicative, est liée à 

l’intentionnalité et à la 

situation discursive 

(contexte) ou vivent les actes 

de paroles présentant le 

rapport  discours –contexte 

en tant que stratégie 

discursive. 
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املقار|ت الهامة املطبقة يف دراسة حظيت التداولية |سـ�w النقاد املعارصين وصارت من 

ومع نظرية أالفعال ال�مية ـ اليت تعد مكو± حمور° يف اFراسات التداولية ـ . النصوص الشعرية
اسـتجدت رؤية مهنجية حول اللغة وذ· |نفتاح اFرس اللساين عىل السـياق وكون التداولية يه 

ؤاصبح  ، معىن البنيات القولية بسـياق تلفظها ومن مث يتحدد ))))1111((((دراسة االتصال اللغوي يف السـياق
سواء اللسانية مهنا ٔام غري  ، وهو يشمل اكفة العنارص. ))))2222((((السـياق مفهوما مركز° ميت¿ طابعا تداوليا

ومن مث فالسـياق هو الوضعية امللموسة اليت توضع وتنطق من خاللها املقاصد وختص املاكن . اللسانية
  .))))3333((((ما حنتاجه من ٔاجل فهم وتقومي ما يقال والزمان وهوية املتلكمني ولك

من هنا يتجىل التقابل بني اللغة التداولية واللغة الشعرية اليت لفتت ـ منذ ٔامد بعيد ـ اهwم   
 ))))4444((((»فشعرية اللغة حزيها النص ونصية اللغة حزيها الشعرية«النقاد كوهنا ٔامه جتليات الظاهرة الشعرية 

الوظيفة الشعرية هتمين عىل اخلطاب أالديب حني ترتكز «ا؛ حيث ٕان فاللغة الشعرية يه غاية يف ذاهت
حتطمي للغة ال مبعىن الهدم وٕامنا «فهذه اللغة تتأسس عىل مبدٔا ٕاعادة البناء ٔالهنا . ))))5555((((»الرسا� عىل ذاهتا

عن طريق اللغة اجلديدة لغة عالية تنحرف عن املعيارية اللغة  ))))6666((((».ٕالعادة بناءها عىل مسـتوى ٔاعىل
  ))))7777((((».احنراف عن قوانني ال�م«منوذج فاللغة اجلديدة االٔ 

احلقيقة الوحيدة «فاللغة التداولية يه وسـيK لٕالقناع والتأثري السـÞ ٔان  ، ويف الضفة أالخرى  
سلسK من العالمات اللغوية تضطلع «ٔالن النص  ، ))))8888((((»اليت تستند ٕالهيا أالفعال ال�مية يه إالجناز

  .ا يسوّغ للغة التداولية حضورها املتساوق مع اللغة الشعريةمم ))))9999((((».بوظيفة تواصلية
  :النظم بني الشعرية والتداوليةالنظم بني الشعرية والتداوليةالنظم بني الشعرية والتداوليةالنظم بني الشعرية والتداولية----1111

، وبرز وعي اجلرجاين بقضية اللفظ واملعىن ، تبلورت معامل الشعرية العربية مع نظرية النظم
هو  ونظم ال�م ))))10101010((((    »وجعل بعضها بسبب من بعض ، تعليق اللكم بعضها ببعض«ليحسم النظم يف 

فهو ـ ٕاذن ـ نظم يعترب فيه حال  ، اéٓر املعاين و ترتيهبا عىل حسب ترتيب املعاين يف النفس«اقتفاء 
 ))))11111111((((».وليس هو النظم ا�ي معناه مض اليشء ٕاىل اليشء كيف جاء واتفق ، املنظوم بعضه مع بعض

لتكون أاللفاظ بذ·  ، مفسـتعمل اللغة ينتقي أاللفاظ وفق املعاين النفسـية اليت سـتطرح ٔامام املتلقي
وضعت «فلك لفظة تكتسب رشعية وجودها مضن الرتكيب اللغوي مىت . قوالب تشمل هذه املعاين

  ))))12121212((((».ويه تكتسب الشعرية من خالل النظم ، املوضع ا�ي يليق هبا
واملقام  ، مبراعاته حال اóاطب ، كام انصب اهwم اجلرجاين عىل اFور الفاعل للمتلكم وقصده

ôوهذا الطرح هو جوهر . ٔالن املقام هو ا�ي يلون املقال بألوان تتفق ومقاصد املتلكم ، اخلار
  .التحليالت التداولية اليت تعىن بأقطاب العملية التواصلية من خماَطب وخماِطب وسـياق
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ٔان ننظر ٕاىل الرتكيب |عتباره مكو± بنيو° من مكو±ت النص «فالنظم عند البالغيني يعين 
ؤان ننظر ٕاليه يف الوقت نفسه من منظور تداويل |عتبار التأثريات اليت حيدûا هو نفسه  ، اFاخلية

  ))))13131313((((».بشعريته يف مقام معني
هكذا فالنص الشعري فضاء تتشلك فيه اللغة لتتجىل الشعرية يف ٔافقه معلنة عن هويته و 

ملتخاطبني؛ حيث جند نصوص كام تربز التداولية لتعلن عن التفاعل xجwعي بني ا ، امجلالية الفنية
ٔاجاد لعبة البناء بتفجري طاقات ) املعري(فـ  ، اللزوميات قد حققت تآلفا وتواز± بني وظائف الرتاكيب

  .وxشـتغال عىل تعدد وتنوع صور الرتاكيب اليت متت¿ القدرة عىل xمتاع وإالقناع ، اللغة
 : ٕانشاءٕانشاءٕانشاءٕانشاء/ / / / خربخربخربخرب: : : : أالفعال ال�مية وثنائيةأالفعال ال�مية وثنائيةأالفعال ال�مية وثنائيةأالفعال ال�مية وثنائية----2222

سون العرب املعارصون ٔان ما يعرضه عمل املعاين يف البالغة العربية من تقسـمي ٔامجع اFار 
  .))))14141414((((ال�م ٕاىل خرب وٕانشاء هو مقابل للمصطلح الغريب ٔافعال ال�م

تتبع خواص تراكيب ال�م يف إالفادة وما «ٔان �مة عمل املعاين تمكن يف ) الساكيك(ٕاذ يرى 
لوقوف علهيا عن اخلطأ يف تطبيق ال�م عىل ما يقتيض يتصل هبا من xسـتحسان وغريه ليحرتز |

ومن مث قدم مقاربة متاكمK حيث تتعالق ثالثية وظيفية يف عنايهتا خبواص تراكيب  ))))15151515((((»احلال ذكره
ٔاولها الوظيفة اFاللية ـ إالفادة ـ وéنهيا الوظيفة امجلالية  ـ xسـتحسان ـ وéلهثا الوظيفة «ال�م 

ٕان التعرض «: طرحه قائال) الساكيك(ويواصل  .))))16161616((((».ق ال�م عىل ما يقتيض احلال ذكرهالتداولية ـ تطبي
ويه لفتة �مة ٕالدراك ٔاغراض  ، ))))17171717((((»خلواص تراكيب ال�م موقوف عىل التعرض لرتاكيبه رضورة

ما  ، )تراكيبه(ودال� ) خواص تراكيب ال�م(ٔالنه يشري رصاحة ٕاىل xختالف بني دال�  ، املتلكم
وما ينجم عهنا من معاين خمصوص متعلقة  ، يشري ٕاىل xختالفات اFقيقة بني التنويعات الرتكيبية

  مبقاصد املتلكم
 :حركية اخلرب و تعدد أالغراضحركية اخلرب و تعدد أالغراضحركية اخلرب و تعدد أالغراضحركية اخلرب و تعدد أالغراض    ----3333

ٔاما ما يتفرع عهنام من ٔاساليب فهـي . يه أالصل يف اللغة العربية) ٕانشاء/ خرب(ٕان ثنائية 
وكذ· أالمر يف . أالمر ٔاو الهنـي ٔاو التحذير ٔاو النصح كخروج اخلرب ٕاىل ، معاين فرعية مسـتلزمة

  . خروج الهنـي وxسـتفهام ٕاىل النصح ٔاو اFعاء ٔاو إالناكر
والسابق يف xعتبار يف �م العرب « :يف حقيقة ال�م) الساكيك(ويف هذا الصدد يقول 

فهذه اFالالت  ))))18181818((((».أالصلوما سوى ذ· نتاجئ امتناع ٕاجراء ال�م عىل (...) اخلرب والطلب : شيئان
ٕاذن فالصيغة  ، املسـتلزمة تعد احنرافا عن الصيغة الرتكيبية ٔالن املتلكم يقول شيئا وهو يقصد ٔامرا خالفه

  .ٔاما يف بنيهتا العميقة فيتوارى معىن éنيا ، احلرفية يف بنيهتا السطحية تقول معىن ٔاوليا
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 ، يثبت ٕادراكه للمكون التداويل ، تلزمةللمعاين املسـ ) الساكيك(ٕان هذا التصور ا�ي يعرضه 
من متيزي بني ) سريل(وهنا يتقاطع طرحه مع ما توصل ٕاليه  ، ما يتيح ٕاماك±ت فهم ٔافضل ملقاصد املتلكم

  . أالفعال ال�مية املبارشة و أالفعال ال�مية غري املبارشة
ماذا يريد ٔان يقول ـ مل ـ يقول املتلكم شيئا وهو يقصد شيئا آخر؟  :ٕان ٔاسـئK من قبيل 

  .املتلكم؟ ٔاسـئK مرشوعة وواعية يف سبيل تفسري واع لظاهرة أالفعال ال�مية غري املبارشة
معناها مطابقا ملا يريد املرسل ٔان ينجزه مطابقة «وأالفعال ال�مية املبارشة يه اليت يكون 

ختالف فهيا «ة غري املبارشة يف حني ٔان أالفعال ال�مي ، ))))19191919((((»واFا� عىل قصده بنص اخلطاب ، �مة
وحينئذ يؤدى الفعل إالجنازي عىل حنو غري مبارش من خالل فعل ٕاجنازي  ، قوهتا إالجنازية مراد املتلكم

  ))))20202020((((».آخر

قد جتلت فيه ظاهرة أالفعال ال�مية التوجهيية  ″لزوم ما ال يلزم″وميكن القول ٔان ديوان 
حيث ٔالقى ُجل� توجهياته يف  ، ية التلميح بدال من الترصحيآثر اسرتاتيج ) املعري(ٔالن   ، غري املبارشة
 ، النصح ، الهنـي ، أالمر: �· شاع يف ديوان اللزوميات خروج اخلرب ٕاىل ٔاغراض مهنا ، قالب خربي

   :)املعري(قول  ، ومن مناذج الظاهرة الشعرية. والتحذير
ىىىى     قَقَقَقَ �� ْْ الت الت الت الت�� ـَـَـىىىى ِمن ِمن ِمن ِمْنْ َـَ ْْ هبهبهبْهبْ �� ُُ ا ا ا ا�� ْْ ه ه ه هُُُُ    ********َوَما ِلبََس إالنَوَما ِلبََس إالنَوَما ِلبََس إالنَوَما ِلبََس إالنَْْْْسانَسانَسانَساُنُ نننْنْ

�� ��
َمالِبسَمالِبسَمالِبسَمالِبسَواَواَواَوا ْْ         ))))21212121((((....َو غَاَىل ِيف ِحَساِن الَو غَاَىل ِيف ِحَساِن الَو غَاَىل ِيف ِحَساِن الَو غَاَىل ِيف ِحَساِن الْْ

لكن مقاصد املتلكم ال  ، يتأسس العفل التوجهيـي عىل اخلرب اFال يف ظاهره عىل التقرير
ولفهم دال� اخلرب نسـتحرض  ، تتطابق مع ظاهر الرتكيب بل يتوارى معىن آخر نسـتنتجه من السـياق

�ه ) مسعود حصراوي(تعريف  املكمتل ٕافاد° وا�ي يريد املتلكم من نسبته اخلطاب التواصيل «للخرب ٔان
؛ ٔاي ٔان املتلكم |سـتخدامه للخرب يريد التقرير؛ مبعىن إالخبار ))))22222222((((»ال�مية ٔان تطابق نسبته اخلارجية

وغرضها يربز يف ٕاحداث  ، مت تصنيف اخلرب يف أالفعال التقريرية) سريل(ووفقا لرؤية . ووصف الواقع
  �· لنا ٔان نتساءل االٓن ما دال� اخلرب هنا؟. مطابقة بني العامل واللكامت

ٔاي ٕاجياد نسـبة  ، ٔالنه يريد ٕاحداث ٔامر ما ، ينحو منحى الطلب) املعري(يبدو ٔان قصد  
اخلطاب التواصيل املكمتل ٕافاد° وا�ي يريد «وهذا يسـتدعي تعريف إالنشاء ٔانه  ، خارجية ل�مه

، ومن مث يتبني وجود عدول يف الصيغة احلرفية ))))23232323((((».ارجيةاملتلكم من نسبته ال�مية ٔان توجد نسبته اخل

كون أالمر  ″اتق هللا″كون املتلكم عزف عن الترصحي |ٔالمر املبارش ، حيث القصد ٕاىل الطلب
ٔالنه يدل عىل حرص الطالب عىل ، آكد يف اFال� عليه من صيغة فعل أالمر«|سـتخدام اخلرب طلب 

وما لبس إالنسان ٔاهبـى من ″صدية الشاعر مع القول xسـتعاري مث تتكثف مق ، ))))24242424((((    »حتقيق مطلوبه

لتwىش مع ذوق اóاطب ٕالغرائه جباملية  ، صورة مسـتقاة من احلياة xجwعية العباسـية ″.التقى
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 2018جانفي                                     473                                   - بسكرة-جامعة محمد خيرض

دور يف رمس معامل الصورة  ″ٔاهبـى″فاكن للنفي و صيغة التفضيل  ، بل بأفضلية التقوى ، التقوى
يفيد تأكيد احلمك حىت ٔ'نه سورع «وبذ· اكن اخلرب هنا ٔابلغ يف اFال� ٔالنه  ، قناعالشعرية احملفزة عىل االٕ 

  .والفعل التوجهيـي هو التوجيه وإالرشاد ))))25252525((((».فيه ٕاىل xمتثال وxنهتاء منه
يف حماو� املتلكم توجيه «ومن املهم التذكري ٔان أالفعال التوجهيية يتحدد غرضها إالجنازي 

ورشط إالخالص فهيا يمتثل  ، واجتاه املطابقة فهيا من العامل ٕاىل اللكامت ، ء معنياóاطب ٕاىل فعل يش
وعىل هذا أالساس شـيد املعري بنيان عقيدته عىل ٕابطال الباطل و  ))))26262626((((».يف الرغبة الصادقة للمتلكم

كام  ما ميثل ش� من ٔاشاكل املقاومة؛ مقاومة اجلهل والالوعي ورشور النفس إالنسانية ، ٕاحقاق احلق
    :يف حنو قو*

++ خليلَــــــها خليلَــــــها خليلَــــــها خليلَــــــها ــــرــــرــــرــــر++ ُُ ِض ٔاجفاهنا    ، ، ، ، وتبدوتبدوتبدوتبد*ُُ*ُُ*ُُُ*ُ        ********ومل تفـــــــتأ الـّدنـيا تغومل تفـــــــتأ الـّدنـيا تغومل تفـــــــتأ الـّدنـيا تغومل تفـــــــتأ الـّدنـيا تغُُ ِض ٔاجفاهناَ ِض ٔاجفاهناَ دادادادا    ، ، ، ، من من من من مغمغمغَمغِض ٔاجفاهناَ     سهسهسهسهــــ
. يف هي يف هي يف هي يف هيئئئئِة النّورِة النّورِة النّورِة النّور �. �. �. �Fتريه اFتريه اFتريه اFـه صـا|ـه صـا|ـه صـا|ـه صـا|ًًًً    ********خـــــدعةخـــــدعةخـــــدعةخـــــدعةًًًً        ، ، ، ، تريه ا ُُ ُُ شــهدا شــهدا شــهدا شــهدا    ، ، ، ، وتوتوتوتُُُُطِعمطِعمطِعمطِعُمُ     فيحِسـبهفيحِسـبهفيحِسـبهفيحِسـبُهُ

    ٍٍ ُُ فــــــوَق نعش فــــــوَق نعش فــــــوَق نعش فــــــوَق نعٍشٍ لَتُهُ َ لَتهَ َ لَتهَ َ لَتهَ ٍٍ    ********وطـاملا وطـاملا وطـاملا وطـاملا     ، ، ، ، وقد وقد وقد وقد محمحمحَمحَ ًً هندا هندا هندا هندا    ، ، ، ، رسرسرسرسى فوَق عنسى فوَق عنسى فوَق عنسى فوَق عنٍسٍ     ٔاو عال فرسأاو عال فرسأاو عال فرسأاو عال فرساًً
ــــّرهــــّرهــــّرهــــّرهُُُُ     ُُ ٍٍ لتغ لتغ لتغ لتغُُ         ))))27272727((((ومل يبق يف ٕاخالصه حّهبا ¥داومل يبق يف ٕاخالصه حّهبا ¥داومل يبق يف ٕاخالصه حّهبا ¥داومل يبق يف ٕاخالصه حّهبا ¥دا********        ولـم تتّــــِرولـم تتّــــِرولـم تتّــــِرولـم تتّــــِركككك مـــــن حيـلـَة مـــــن حيـلـَة مـــــن حيـلـَة مـــــن حيـلـٍَةٍ

يدل احملتوى القضوي عىل الوصف وإالخبار؛ فنحن ٔامام مشهد شعري يقرر الواقع بلغة 
علهيا |سـتحضار  نسـتدل ، لكن هذه الرتاكيب لها ٔاغراض ومقاصد بعيدة ، رسدية تتقىص الوقائع

معروف ) املعري(وتعويال عليه جند ٔان  ))))28282828((((»فلك سـياق هو عبارة عن اجتاه جمرى أالحداث«السـياق 
ومن مث . مسـهتجنا ٕاقبال الناس عىل اFنيا وم6اهتا -هنا-عنه ٔانه الزاهد النامق عىل ا4متع؛ ٕاذ يبدو 

اعر من الواقع ؤاحداثه العينية مادة لبناء فشعرية الفعل التوجهيـي ترتكز عىل لغة إالخبار؛ ٕاذ اختذ الش
ففي ٕاطار هذا التشكيل الشعري القامئ عىل اللغة التقريرية ـ حيث يتطابق العامل مع  ، صوره التخيلية

خلف جحب الرسد ـ جيد املتلقي عنارص خفية تبوح مبا وراء ) املعري(اللكامت وتتوارى مقاصد  
يف رحK ) املعري(مث املرجعية الفكرية للمتلكم عندها جند    ،الوصف والرسد ومهنا السـياق xجwعي

ويه جعل العامل يتطابق مع اللكامت وفق التوصيف  ، حبث عن مطابقة جديدة يه ما جيب ٔان يكون
  :التداويل االٓيت
 
 
 
 
 

  
  

صنيع 
  اFنيا

  انتبه خلداعها  مل تفتأ تغر خليلها
  عليك |لرضا والقناعة  تبد* من مغض ٔاجفاهنا سهدا

  ال تنخدع بربيقها  تريه اF. يف هيئة النور خدعة
  احرتس لزيف نعميها  تطعمه صا|

  تأمل مصري من سـبقك  قد محلته فوق نعش
  احذر xنسـياق وراء متاعها  مل ترتك حيK لتغره
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وٕامنا هو جزء اكمل من  ، ٔان اسـتعامل اللغة ليس هو ٕاجناز فعل خاص«) فان دايك(يرى 
x عيالتفاعلwعية ))))29292929((((».جwجx عي يتفاعل مع ٔافراد جممتعه داخل املؤسسةwفإالنسان اكئن اج ،

وعىل هذا النحو فالنصوص أالدبية جزء ال يتجزٔا من هذا التفاعل . لتحقيق منافع و لتلبية احتياجات
غوية مسهتا ٔاهنا ما يعين ٔاهنا تنجز ٔافعاال ل ، xجwعي؛ ٕاذ تضطلع بدور �م يف صلب احلياة xجwعية

ويتعرف لك فعل بكونه فعال ٕاجناز° حال حصو* عىل  ، وجود ٔافعال جزئية«وتقوم عىل  ، ٔافعال مركبة
وهو التحذير يف صورة  ، هنا يتظافر مجموع أالبيات ليتوF عهنا فعل �يم بؤرة .))))30303030((((    »ٔاثر واحد مراد
الن  ، وينطوي هذا الفعل ال�يم البؤرة عىل متوالية من أالفعال التوجهيية اجلزئية ، لكية من اFنيا

فالتحذير يف هذا املقام مل  ، للك عبارة ذات دال� اكمK غرض معني ميثل فعال �ميا توجهييا جزئيا
ا�ي ، صفالرغبة الصادقة للمتلكم تيش برشط إالخال، بل هو من آليات التوجيه، يرده املتلكم �اته

  . يعد لبنة لقصدية املتلكم
ٕان مجموع الصور الشعرية تتحقق ٕاجنازيهتا بفعل الصور اليت شلكها املتلكم يف ذهنه عن واقع 

فاóاطب قد  ، وهذه الصورة الواقعية قوية لٕالقناع ، كونه جاهل ٔامحق خاضع لسلطة هواه، خماطبه
�ا فنجاح . فإالجناز يتحقق عرب آلية إالقناع، املؤملٔاحيل عىل الواقع ليتحقق بدقة نظره وتأم@ لواقعه 

ختاطب يف إالنسان عق@ املفكر ا�ي خيترب الفكرة و يتفحصها حىت ٕاذا اقتنع هبا «اخلطاب يعين ٔان 
  ))))31313131((((».اسـتقرت يقينا

فهـي ال  ، فاكنت لغته توB |لواقع أاللمي ، بفكره ؤابرص بوعيه ما حو*) املعري(لقد جال 
ٕاننا ٔامام نص شعري مثقل . وٕامنا ٔاراد هبذا اخلطاب ٕاحداث التأثري ا�ي يرافقه التغيري ، عدمتتلكم من ال
  .هذه الهواجس اليت سامهت يف تفجري طاقات اللغة عرب امتدادات النص اللزويم ، )املعري(هبواجس  

ٔاقدر عىل التأثري يف اعتقاد «فاكن عنرص التصوير ركزية شعرية الفعل التوجهيـي فأصبح 
اóاطب وتوجيه سلوكه ملا هيهبا هذا إالمتاع من قوة يف اسـتحضار أالشـياء ونفوذ يف ٕاشهادها 

  ))))32323232((((».ٔ'نه يراها رٔاي العني ، للمخاطب
ٔالنه خطاب  ، مبزية التوسع يف التأثري املرجو ، ويمتتع النص الشعري كبايق النصوص أالدبية

ٕاىل ٕاéرة ٕاجابة «وهو ال هيدف  ، مان واملاكنكام ٔانه نص حترر من سلطة الز  ، موجه óاطب افرتايض
|لتحليل ٔاو |النفعال  ، بل ٕاىل ٕاéرة ٕاجابة |لقبول ٔاو |لرفض ، مبارشة من خالل تسلسل أالحداث

  ))))33333333((((».ٕازاء منوذج فعل ٔاو ٔافعال اللغة اليت يقرتFا
  ) : املعري(ويف صورة ٔاخرى يقول  

ا يف املَعاِرشِ ظاهِ ا يف املَعاِرشِ ظاهِ ا يف املَعاِرشِ ظاهِ ا يف املَعاِرشِ ظاهِ                          ًً ْْ َ±َل َخري َ±َل َخري َ±َل َخري َ±َل َخًريً ا ا ا ا قَدقَدقَدقَْدْ ًً         من اكن حتت لسانِه خمبوءا من اكن حتت لسانِه خمبوءا من اكن حتت لسانِه خمبوءا من اكن حتت لسانِه خمبوءا ************    رررًرً
                            ْْ ُُ مل مل مل ْملْ تتتُتُ ْْ ـــــمـــــمـــــمـــــْمْ �� ٍٍ والص والص والص والص�� GGمثمثمثمثٍٍ GG ُُ مبَا مبَا مبَا مبَا َ�مَ�مَ�مَ�ُمُ ْْ وَءاوَءاوَءاوَءا************    َ|َء الَ|َء الَ|َء الَ|َء الْْ ُُ ٍٍ لَيب لَيب لَيب لَيُبُ GGمثمثمثمثٍٍ GG         ))))34343434((((....يَـيَـيَـيَـكُكُكُُك يف أالَعــــــّمِ مبَا يف أالَعــــــّمِ مبَا يف أالَعــــــّمِ مبَا يف أالَعــــــّمِ مبَا
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يرتبط الفعل التوجهيـي |لوعي الاكمن يف الضمري امجلعي؛ ٕاذ املتلكم يسعى ٕاىل ٕاعادة بناء 
مفامِّ . القوامس املشرتكة بينه وبني اóاطب مرجعية متينة لتدعمي موقفه متخذا من ، منظومة القمي املهّدمة

رِحم هللا عبدا قال خريا فغمن ٔاو سكت عن سوٍء «: ورد عن الرسول ـ صىل هللا عليه وسمل ـ قو*
  . )35(»فسمل

يف وهكذا مت بلورة الطلب  ، ٕان اختيار العبارة اخلربية يف البيتني يشري ٕاىل ٕاهنا توB |لواقع
ٕان احلمك مسمل� به وال ميكن املناقشة فيه وال «أالمر ا�ي يرخس يف ذهن اóاطب  ، شلك قضية

وذ·  ، يف التحفزي" يربز الغرض إالجنازي" قد ±ل خريا يف املعارش ظاهرا " ففي عبارة  ))))36363636((((».املنازعة
فالقصد " ،  املعارشيف" خاصة يف فصل املوصوف عن الصفة |جلار وا4رور ، ٕاéرة عاطفة اóاطب

ف يف مجK فعلية . بيان رشف أالمر املعروض ويف املطابقة بني ال�م والصمت جند ٔان أالول وّظِ
يف حني . حيث دلت عىل جتدد اخلطا° مع لك ممارسة �مية؛ فلك حدث �يم يتساوق مع خطيئة

. وثبوت هذه املزية للصمت ٔان للصمت مزية وفضل �· مت اختيار امجلx Kمسية لتفيد اسـمترارية
  .والفعل التوجهيـي هو النصح وإالرشاد

  :ويف منوذج شعري آخر تربز فيه جتليات الفعل ال�يم التوجهيـي قو*
    ًً ًً َى َصَدٔاَى َصَدٔاَى َصَدٔاَى َصَدٔا ُُ ال ال ال الرث�رث�رث�رث� وهوهوهوُهُ ُُ سسسُسُ ْْ ِر يَكِر يَكِر يَكِر يَْكْ ْْ فففْفْ �� ُُ اكلص اكلص اكلص اكلص�� مممُمُ ْْ ُ        ************    اِجلاِجلاِجلاِجلــــسسسْسْ ُْ ُْ ُُ التِّرب التِّرب التِّرب التِّْربُْ ُُ ََ ننننُُُُو و و و ***َ*َ ْْ ْْ َال يَد َال يَد َال يَد َال يَْدْ ُ َاكلتِّرب َاكلتِّرب َاكلتِّرب َاكلتِّْربْ ُْ ُْ ا اخلَريا اخلَريا اخلَريا اخلَْريُْ �� مممم�� ��         اااا��

ِض ِض ِض ِض معمعمعمع ْْ رررْرْ �� ±ًًًً    لَو َداَم ِيف االلَو َداَم ِيف االلَو َداَم ِيف االلَو َداَم ِيف اال�� ِ َ± ِ َ± ِ َ± َزتِ زتْ زتْ ِر َمخِر َمخِر َمخِر َمْخزتْ ْْ هههْهْ �� ُُ الـد الـد الـد الـد�� ُُ    ************رررُرُ ننننْْْْـسـسـسـُسُ MM MMاال اال اال اال ُُ         ))))37373737(((( ....ملَا تَغَـَريَ َعـَما يَعهَـدملَا تَغَـَريَ َعـَما يَعهَـدملَا تَغَـَريَ َعـَما يَعهَـدملَا تَغَـَريَ َعـَما يَعهَـُدُ
املشاهبة عالقة جامعة لوجوه جيمتع هبا املتشاهبان « التشبيه صورة تمتتع ٕ|حياءات مكثفة ٔالن

ىل التعالق فيكون هذا امجلع بني وجوه ائتالف الطرفني ووجوه اختالفهام ٔادل� ع ، ولوجوه يفرتقان هبا
فر  ))))38383838((((».بيهنام يف ) ا�هب(ٔاما اخلري فيأتلف مع الترب . يف الصدأ ) النحاس(ومن مث فاجلسم يأتلف مع الص�

 ، فهذا امجلع يشري ٕاىل وقعه عىل النفس وقعا اجيابيا ملا حيدثه من انفعال وتفاعل Fى اóاطب. خلود بريقه
ح بوجه ) املعري(مث ٕان  ))))39393939((((».واحلقري ميثل * |حلقري ، العظمي يُمث�ل * |لعظمي«وعند ٔاهل البالغة  رص�

ولعل املتلكم حريص عىل هذا اجلامع حتديدا بني أالطراف . الشـبه فاكن ماثال ٔامام مرٔاى اóاطب
ؤان ينأى بنفسه عن  ، ٕاذن فاóاطب مطالب بأن يتفكر يف حقيقة وجوده. اFاخK يف عالقة املشاهبة
) املعري(دعوة  . وهذا ما يدمعه ٔاسلوب الرشط يف البيت الثاين ويقّويه. ائلٕاشـباع نزوات اجلسم الز 

والفعل  ، تتأسس عىل نزعة ٕانسانية تتعاىل فهيا النفس عن سفاسف أالمور لالرتقاء هبا يف سامء اخللود
  .الرتغيب والرتهيب: ال�يم التوجهيـي اللكي هو إالرشاد القامئ عىل فعلني جزئيني هام 

ـ املنتسب زمانيا ٕاىل العرص العبايس ـ اكن شاهد عيان عىل وقائع ) املعري(فٕان   ، وختاما
لك هذا ٔالقى . وهتاوي ا4متع ٕاىل اFرك أالسفل ، وتدين القمي أالخالقية ، عرصه؛ من فوىض سـياسـية
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ان ملا مما وF Fّيه مشاعر xسـهتج ، فاكنت العز� اختيارا ٕالعالن حا� xغرتاب ، بظال* عىل فكره
  .هو سائد من خطا° يف جممتع مادي منغمس يف م6ات اFنيا

بل انفتح عىل جممتعه فشّخص  ، ال تعين انكفاؤه عىل ا�ات) املعري(لكن العز� عند  
�· تعّد اللزوميات رصخة مضري ضد لك ما هو فاسد  ، مواطن اFاء بفضل نفاذ بصريته وقوة وعيه

وهو ا�ي ٔاقر يف مقدمة اللزوميات رفضه  ، هفة اللغة ترجامن فكر حيث اختذ شاعر الفالس ، وظامل
  . وما اسـتجزي فيه الكذب ، الشعر

وقد تكون هذه الرؤية أالخالقية لوظيفة الشعر تفسريا لشـيوع أالفعال التوجهيية غري املبارشة 
هنجه إالصالB مث ٕان هذا النص قام عىل اسرتاتيجية التلميح؛ حيث اعمتد املعري يف  ، يف اللزوميات

مما حول دال� اخلرب من إالخبار والوصف ٕاىل ٔاغراض ٔاخرى تسـتفاد من  ، عىل أالسلوب اخلربي
الرتغيب والرتهيب لتمتوضع حتت فعل  ، التحذير: فتأسست ٔافعال توجهيية جزئية مثل ، السـياق

  .هو التوجيه وإالرشاد ، )الفعل البؤرة(توجهيـي 
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