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 ةـــمقدم 
  
 

 

 أ

 مقدمة

رات وتحوالت ين العلوم اللغوية ومجاالتها تغيتوالت المناهج الفكرية المعاصرة في شتى مياد
خالل اعتمادها على معايير جديدة في الوصف  الحديثة، منعديدة أفرزتها الثورة المعرفية 

واللغة وكان لها والتعليل والتقويم فصار لها أساليبها لمعالجة القضايا المتنوعة في كنف األدب 
  الدراسة.بالغ األثر واألهمية العتمادها على قواعد تخول لها الدقة والوضوح بميدان 

فإذا كانت اللسانيات علم من علوم المعرفة اإلنسانية التي مثلت دراسة اللغة على مستوى الشكل 
ان المستوى البنيوية بالمستوى األول منها ف اجتماعية، واهتمتبعدها ظاهرة  والمضمون، أي

هذه الدراسة دراسة اللغة  باالستعمال، لتصبحالثاني وجد مبحثا أخر حاول إن يدرسه ويربطه 
 بالتداولية.اليوم  االستعمال، تعرففي 

على دراسة اللغة  التحليلية، يركزواللسانيات التداولية تخصص معرفي منبثق عن تيار الفلسفة 
حسب أغراض المتكلمين وأحوال المخاطبين وفي الوقت أثناء االستعمال في المقامات المختلقة ب

الذي بات فيه من الصعب دراسة الملفوظات وداللتها في معزل عن ظروف االستعمال 
 األدبي، لجمعهاقدر المناهج سبرا لكوامن الخطاب أالتداولية  المختلفة، عدتومعطيات السياق 

  .الحقول التي تلتقي مع الدرس التداوليبين البنائية الوصفية السياقية والوظيفية وغيرها من 

التداولية الهامة في تحليل الخطاب األدبي آثرنا في دراسة هذه المذكرة في  إلستراتيجيةونضرا 
بخصائص البنية التركيبية في قصيدة ضوء المقاربة التداولية أن يكون عنوانها موسوما: 

 جبران.المواكب لجبران خليل 

 عليها:هذا من تساؤالت البد اإلجابة  وانطلقنا لدراسة موضوعنا

 في الخطاب األدبي أثرما طبيعة التداولية؟ وهل كان لها 



 ةـــمقدم 
  
 

 

 ب

وعلى اعتبار أن أفعال الكالم هي النواة المركزية لهذه النظرية والى أي مدى تطبيقها كآلية 
 المتلقي؟وكيف ساهمت في التفاعل بين  الشعري؟على الخطاب 

ة التداولية التي اعملها الشاعر لتحقيق التواصل في الخطاب ماهي مختلف اآلليات الحجاجي
 الشعري؟

فإذا كانت اإلجابة عن هذه التساؤالت هي القاعدة التي اعتمدت في تحليل الخطاب الشعري فان 
 باالطالعفي فضول معرفي تدرج نموه منذ وقت ذلك  التداولية، تمثلالدافع الختيار الدراسة 

  .للغوية المتنوعةالمتواصل على الدراسات ا

قلة الدراسات التطبيقية التي تناولت هذا االتجاه على حسب علمي خاصة بمعهد اآلداب 
 بجامعتنا.واللغات 

بالغ في محاولة تأصيل  أثراهتمامنا بالدراسات اللغوية عامة والتداولية خاصة لما لها 
 التراثية.المعرفة اللغوية 

وجددنا  جوانبه، لماالذي يساير الواقع االجتماعي بكل  إقبالنا الملح في دراسة الشعر الحديث
  التأثير، اإلقناع ،والشعور، والرمزفيه ما يناسب مباحث الدرس التداولي كالخيال 

المواكب لما  الشعرية، قصيدةوقد كان لنا نظرة في أعمال جبران اختيار نموذج من مجموعته 
 ناها األصلي إلى معنى آخر ضمني خرج بها الشاعر من مع ،تحمله من معاني ودالالت

مبحثين خاتمة تصدرتهما أساسا  منهجية، تضمنتوعليه فقد جاءت هذه الدراسة وفق خطة 
  البحث، وملحقتضمنت رؤية حول  ،مقدمة

في حين جاء المبحث األول معنونا ألهم قضايا التداولية في القصيدة تطرقنا فيه إلى دراسة 
تصنيف أوستن ثم عرضنا لدراسة أنواعها  بمفهومها، معتمدينبدء األفعال الكالمية في المدونة 

  السلوك، القرارات، واإليضاح األحكام، الوعد المواكب، كأفعالفي قصيدة 



 ةـــمقدم 
  
 

 

 ج

كما ركزنا على إبراز دور السياق في كشف داللة الخطاب لتوضيح قصد الشاعر من خالل 
  .آليتي االفتراض المسبق واالستلزام الحواري

بتقسيميه إلى مجموعة من اآلليات  التداولية، فقمنابحث الثاني لألبعاد الحجاجية وخصصنا الم
 والبالغية.الحجاجية اللغوية النحوية 

وقد اعتمدنا على المنهج الوصفي  ، ائج المتحصل عليهاوفي األخير خاتمة تضمنت أهم النت
حقائق ووصفها وتحليلها المنهج المناسب للدراسة والذي يمكننا من استقصاء ال ، وهوالتداولي

وتفسيرها وهي دراسة مكملة لجهود علمية سابقة في ميدان دراسة الخطاب الشعري وبعد بحث 
وتدقيق للحصول على كل هذه الدراسات وجدنا بعض الدراسات السابقة التي تعرضت لعناصر 

 جزئية من الخطاب الشعري  هي: التركيب اللغوي لبوابات النور لبوجادي خليفة 

أي بحث فقد واجهتنا صعوبات لعل أبرزها قلة الدراسات التطبيقية في مجال التداولية التي وك
 والمراجع.المصادر  الوقت، وقلةإلى ذلك ضيق  الدراسة، ضفيمكن أن تخدم هذه 

ولتذليل الصعوبات أعانتنا بعض المصادر والمراجع المتخصصة في ذلك على سبيل الذكر 
والتداولية عند علماء العرب لمسعود صحراوي واللسانيات  ،ة بوجادياللسانيات التداولية لخليف

ستراتيجيةالوظيفية ألحمد   ،الخطاب مقاربة تداولية لعبد الهادي بن ظافر الشهيري المتوكل، وا 
كما اعتمدنا على مجموعة من المراجع األجنبية المترجمة والرسائل الجامعية وبعض المجالت 

 العربية.

من هللا عز وجل أن نكون قد وفقنا فيما سعينا إليه خالل بحثنا المتواضع وان  وفي األخير نرجو
 .تكون دراستنا حافزا لدراسات أخرى تبحث فيما فاتنا من جوانب أخرى مهمة



 

 المبحث األولالمبحث األول

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

قضايا اللسانيات التداولية في قصيدة قضايا اللسانيات التداولية في قصيدة 

 المواكب المواكب 



 

 

 

 تمهيد 
 نظرية أفعال الكالم 
 صيغ تراكيب أفعال الكالم في القصيدة 
 االفتراض المسبق 
  االستلزام الحواري 

 ::  األولاألولالمبحث المبحث 

يا اللسانيات التداولية في قصيدة يا اللسانيات التداولية في قصيدة قضاقضا

 المواكب المواكب 
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 المبحث األول: قضايا اللسانيات التداولية في قصيدة المواكب

 : تمهيد
وان  خصوصية، السيمايختلف الخطاب األدبي عن باقي أنواع التعبير لما لهذا الخطاب من 

كان هذا الخطاب تجاوز لغته المألوف، واعتمد على التلميح والبعد في اإلشارة، وألفاظه متوثبة 
تها إال القليل، وما يطبع اللغة الشعرية كذلك اإليجاز وعدم الخوض في حرة ال يكاد يمسك بدالل

تخوض لغة النثر أو اللغة العادية، فالشعر بهذا المضاف يعد ثورة مستمرة  التفاصيل، كما
  .وتحطيم كلي لكل حواجز اللغة

 18جهاد فاضل قضايا الشعر الحديث ص

ثرنا أن نشير في تحليلنا للخطاب بداية ونضرا التساع مجاالت التداولية وتعدد قضاياها، أ
بتناول أفعال الكالم بأنواعها، وأثناء رصدنا لهذه األفعال في لقصيدة سنحاول من حين ألخر 

 الحواري.االفتراض المسبق واالستلزام  بها، ثمالوقوف على اهم المفاهيم 

 :الكالميةتعريف األفعال .1

في عالقة العالمة  نظرية، تبحثاس انها انطالقا من مفهوم التداولية المبنى على اس
بمستعمليها متجاوزة بذلك استعمال اللغة الى اإلنجاز فان الحديث عن التداولية يحيل مباشرة 

اللغوي  التداولية، فافعلتعكس الجانب المادي لألعمال  الكالم، ألنهاالى الحديث عن افعال 
عن ذلك يعد النشاط  يري، وفضالتأثملفوظ ينهض على نظام شكلي داللي انجازي  هو: كل

.الخ .، كالطلب، واألمر والوعد والوعيد.ةإنجازيماديا نحويا يتوسل افعال قوليه لتحقيق اغراض 
 ثم فهو فعل يطمح  والقبول، ومن المتلقي، كالرفضوغايات تأثيرية تخص ردود فعل 

او مؤسساتها  جتماعياالمخاطب، ااي يطمح الى ان يكون ذا تأثير في  تأثيراالى ان يكون فعل 
 ما.ومن ثم انجاز شيء 

 40د صحراوي المقاربة التداولية صمسعو 
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وقد اعتمدنا خالل دراستنا لألفعال الكالمية في هذا المبحث على تصنيف أوستن، الذي يعد 
 النظرية.تصنيفا محكما يمثل الى حد بعيد نضج هذه 

 اقسام:ثالثة وكان اوستن قد وضح ذلك عندما قسم الفعل الكالمي الى 

  الفاظ  إطالقالعمل الذي يتحقق ما ان تتلفظ بشيء ما، او بعبارة اخرى  : وهوالقولفعل
في جمل مفيد ذات بناء نحوي سليم وذات داللة، وفعل القول مكون من المستويات اللسانيات 

  (.فعاالوى الصوتي، المستوى التركيبي، المستوى الداللي، والتي يسميها اوستن اتالمعهودة )المس
  بالقوة  ما، ويسمىالعمل الذي يتحقق بقولنا شيئا  القول: وهوالفعل المتضمن في

 امر. وعد، اوتحذير، او  تأكيد، او إصداركأن يكون سؤاال، او  االنجازية
 :فعل ثالث يقوم به  شيئا، وهووهو العمل الذي يتحقق نتيجة قولنا  الفعل الناتج عن القول

 .بب في نشوء اثار في المشاعرالمتكلم به المتكلم ويس

 40-42المقاربة التداولية ص 
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 به.احكام على واقع او قيمة مما يصعب القطع  إطالقبجوهرها  وهي: الحكميات.1
 الكالم بين فالسفة أفعالطالب الطبطبائي نظرية  

 10المعاصرين والبالغيين العرب ص اللغة  

 ر استهلها بمجموعة من االفعال الكالمية الحكمية لقوله:انتقلنا الى مضمونها وجدنا الشاع إذا

ن قبروا  الخير في الناس مصنوٌع إذا ُجبروا***والشرُّ في الناس ال يفنى واِ 

 وأكثر الناس آالٌت تحركها***أصابع الدهر يومًا ثم تنكسرُ 

 فال تقولنَّ هذا عالم علٌم***وال تقولنَّ ذاك السيد الَوُقرُ 

في هذه االبيات على نتيجة سبقتها سلسلة من المقدمات ،حملت قوة  نجد الشاعر قد حكم 
اخبارية غرضها تصوير حياة المجتمع الواقعية، كما في ذهن الشاعر ،هذه االخيرة  إنجازية

اذا اجبر على ذلك ،وان الشر  إالقادته الى ان يحكم على ان االنسان بطبعه ال يصنع الخير 
 كأنهمضعفاء امام الدهر والدهر يتصرف بهم ويحركهم  به حتى بعد موته، فالناس متأصل
،اي كان البشر العاب طفل يلهو بها لكن حين يغضب يكسرها ،ثم يستعمل الفعل  آالت

بان االنسان ال يجب ان يفتخر بعلم هذا ومجد ذاك ومكانة  رأيهفي تجسيد  تقولنالكالمي 
 والعلم ودعا الناس الى التواضع، وعدم المباهاة بالجاه  اآلخر

  كذلك:وقوله 

 صوت الرعاة ومن لم يمِش يندثر***فأفضل الناس قطعاٌن يسير بها

في هذا البيت وصف الشاعر الناس بالقطيع الذي يمشي خلف راعيه دون تفكر او تبصر في  
 يضيع وهذا على ان االنسان يجب ان يتبع هذا القوي ومن لم يتبعه يزول، او السبيل، وحكم

 ضياعهم.و هو سبب هالكهم 
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ومما يالحظ ايضا ان كثير من افعال االحكام عرضت بقوة النفي الذي يحقق بالحرف ال 
الشاعر بالعودة الى عالم الغاب، حيث الحرية المطلقة والطبيعة الملهمة  رأي تأكيدللداللة على 

 قوله:دون وجود عوائق وتيارات تؤثر عليهم ويظهر ذلك في 

  فيها القطيع  ال وال ***ليس في الغابات راٍع 

 ال ُيجاريِه الربيع   ***فالشتا يمشي ولكن 

  الهموم   وال فيهاال  ***ليس في الغابات حزٌن  

 ظلُّ وهٍم ال يدوم   ***ليس حزن النفس إال 

الغناء هو الذي يحفظ العقول  الغاب، واعتبركما حكم الشاعر على ارتباط صوت الناي بصوت 
 قوله:قة، والدليل على ذلك ويرمز الى الوحدة والسعادة المطل

 فالغنا يمحو المحن   ***أعطني الناي وغنِ  

 بعد أن يفنى الزمن   ***وأنين الناي يبقى 

 قوله:كما يضاف إلى ذلك  

 غيُر األولى لهُم في زرعِه وطرُ ***الناِس حقٌل ليس يزرعهُ  والدين في

 يخاُف الناَر تستعرُ  ومن جهول***من آمٍل بنعيِم الخلِد مبتشرٍ 

 المرتجى كفروا ولوال الثوابُ رباًّ ***فالقوُم لوال عقاب البعِث ما عبدوا

 ِإن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا***كأنما الديُن ضرٌب من متاجرهم  
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فيها الشاعر على ان دين  حكم ةيإخبار  إنجازيةفي هذه السطور لوجدنا انها تحمل قوة  تأملناو ل
يزرعه من  النار، كالحقلما خوفا من ا  طمع في الجنة و  عن مابها، إالناس مصلحة ينتفعون 

هداف شخصية  ان نضيف الى ان هناك من يتمسك بالدين ال ورائه، ويمكنينتفع بالربح من 
جبران من خالل هذه االبيات ان ايمان  والتقوى، ويصرحفي هذه الحياة ليتظاهر بلباس الورع 

 ربا  أحدهملقيامة لما عبد العقاب يوم ا خالص، فلوالروحي  البشر مادي ال

ذلك في األبيات  ثواب، ويظهرثم يصف حياة الغاب ويدعو الناس لها حيث ال كفر فيها وال 
 اآلتية:

 ليس في الغابات ديٌن *** ال وال الكفر القبيح  

 *** لم يقل  هذا الصحيح   البلبل غنىفإذا 

 دين الناس يأ تي *** مثل ظلٍ  ويروح   إنَّ 

 والمسيحبعد طه ***ديٌن  لم يقم في األرض

التي يتضمنها القول عرضت بقوة التأكيد واإلخبار، لتحقق غرض الفعل  االنجازيةفالقوة 
الغاب يحتضن الجميع فهو  الغاب، النفيه الشعر الى العيش في  الطلب، يدعواإلنجازي وهو 

او االديان  اشارة الى تكفير بعض الفئات األصوات، وهنايقبل صوت البلبل كما يقبل باقي 
سرعان ما يزول، لكنه  الظللفئات او اديان أخرى ثم يحكم على ان الدين عند الناس مثل 

فهو يعترف بهاته  والسالم، وبالتالييتراجع فيذكر وجود اديان يعد المسيح والنبي عليه الصالة 
 الديانتين.
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 قوله:أما 

 ** فالغنا خيُر الصالةوغنِ  *الناي  أعطني

 ي يبقى *** بعد أن تفنى الحياة  وأنيُن النا
يؤكد ويصرح في نفس المقام بان صوت الناي هو الصالة والدين الحقيقي وهو خالد بعد  نجده
 الحياة.زوال 

يوسع دائرة خطابه وتعداها إلى قيم إنسانية أخرى  والدين، بلوال يكتفي الشاعر بقيمتي الخير 
 اآلتية:هذا من خالل األبيات  العدل، ويوضحمن بينها 

 لو نظروا ويستضحُك األمواتبِه ***والعدُل في األرِض ُيبكي الجنَّ لو سمعوا

 والمجُد والفخُر واإلثراُء إن كبروا***فالسجُن والموُت للجانين إن صغروا

 وقاتُل الجسِم مقتوٌل بفعلتِه***وقاتُل الروِح ال تدري بِه البشرُ 

ن في وصف منظومة العدل التي اسسه االنسان التعبير والمتمثل في اإلخبار بالغ جبرا ابهذ
بناءا على قوة األفراد والغرض من هذه الدعوة الى احتضان الغاب الذي يفوق قيم المجتمع 

بين  ظالم، فالضعيفالى ان العدل الذي يقيمه االنسان من وجهة نضره هو عدل  الزائفة، وأشار
القوي عمد ارتكابه خطأ حكم على  جرما، بينماارتكب خطأ صغيرا يعاقب ويعتبر  إذاقومه 

 :األمثاليبالغ في ضحك الموت على العدل ويضرب لنا  بطال، كماعتبر ييصفق له و 

وأذنب فله شديد العذاب، بينما الجاني الكبير فالقانون يحميه ويعظمه  أثم إذافالجاني الصغير 
على قاتل الروح الذي ارتكب جريمة يقتل، بينما حكم  إذاقاتل الجسد  أما، وأعماله بأفعاله

  .كانت أيايقاضيه على فعلته  أحديستعبد ويسلب حريات الناس فال 

 األبياتيوضح ذلك من خالل  المجتمع، ونجدهداخل  اإلنسانيةويواصل جبران حديثه عن القيم 
 التالية:
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 ُيرجى فإن صاَر جسمًا ملُه البشرُ ***في الدنيا سوى شبحٍ  وما السعادة

قهم  لم يسعد الناُس إال   فتروا إلى المنيع فان صاروا بهِ *** في تشوُّ

 عن المنيع فقل في ُخلقِه العبرُ ***وهو منصرفٌ لقيَت سعيدًا فإن 

ذا النضر في هذه السطور نجد الشاعر يصور ويصف قيمة السعادة داخل المجتمع من  أمعنا وا 
 الشيءفي تحقيق  وجهة نظره، فالسعادة وهم ال يتحقق وسعادة الناس هي في الطموح واألمل

 .المرجو

 ذلك من الحقيقية، ويكمنالغناء هو سر السعادة  أنقانون الغاب فيحكم ويؤكد  إلىثم بعود 
 التالية: األبياتخالل 

 ونور  ** فالغنا ناٌر وغنِ  *الناَي  أعطني

 شوٌق *** ال يدانيِه الفتور وأنين الناي

ترك حياة التمدن  إلىنها، ودعا الناس وفي تعبيره وصف الشاعر طبيعة لبنان وتخيل نفسه بي
 الغاب.حياة  إالالزائفة والتوجه 

الحياة تفرض عليه تعقيدات  بذلك، النبالضعف والعجز عن القيام  اإلنسانثم حكم على 
 التالية: األبياتصارمة لتحقيق مصالحه ويصرح هذا من خالل 

 اب تنتثرُنظمت***في قبضتي لغدت في الغ واأليام لوالعيُش في الغاب 

 فكلما رمُت غابًا قاَم يعتذرُ ***لكن هو الدهُر في نفسي له َأربٌ 

 والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا***وللتقادير سبٌل ال تغيرها
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التفسيريات الهدف منها الحجاج والنقاش والتبرير وتختص بعرض مفاهيم  : تسمى.العرضيات2
 الوصف.مفصلة مثل التأكيد النفي 

 فيليب بالنشيه التداولية                                                                       

 62غوفمان ص  إلى أوستنمن  

يقوم بنقل طائفة  أووتأكيدا، الشاعر بيان مجموع حقائق وصفا وتقريرا  اال يعدو في هذا الصنف 
 الواقعية.ة في ظروف الحيا والفتى، تحديدامن التجارب التي عاشها كل من الشيخ 

 ما تتبعنا المدونة نجد هذا الموقف يظهر تدريجيا في قوله: إذا

ن قبروا  الخير في الناس مصنوٌع إذا ُجبروا***والشرُّ في الناس ال يفنى واِ 

 وأكثر الناس آالٌت تحركها***أصابع الدهر يومًا ثم تنكسرُ 

 فأفضل الناس قطعاٌن يسير بها***صوت الرعاة ومن لم يمِش يندثر

الشاعر يرمي من  التواصلية، الننشأت في ظل العملية  األبياتفالبنية التركيبية في هاته 
زيادة التقرير، والى حمل المتلقي على التصديق فيبالغ بقوله بان الشر  إلى األسلوبخالل هذا 

عليه  أرغم إذاال يفعل الخير إال  اإلنسان أنحين  موته، فيمتأصل به حتى بعد  اإلنسانفي 
عن طيب خاطر ثم ليشفع التقرير بالتعليل بتشبيهه الناس باآلالت لكن سرعان ما تنكسر  ال

 ويزول.الناس بقطيع غنم يسيره راع ومن ال يتبعه فانه يضيع  أفضلالدهر ثم تراه يصف  أمام

الشاعر من استعمال التكرار، قصد تقوية المعنى من خالل تكرار  إكثاروما يالحظ في القصيدة 
بشكل ملفت للنظر في  يبقى(، أنينفالغنا، غنى، ، الناي، أعطنيالسم والفعل :)صيغتي ا

 مقاطع القصيدة، نحو قوله في األمثلة اآلتية:

 أعطني الناَي وغنِ  *** فالغنا يرعى العقول  
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 وذليل  وأنيُن الناي أبقى ***من مجيٍد 

 ** فالغنا خيُر الصالةوغنِ  *الناي  أعطني

 * بعد أن تفنى الحياة  وأنيُن الناي يبقى **

 فالغنا عدُل القلوب  **وغِن *الناي  أعطني
 بعد أن تفنى الذنوب   ***يبقى  وأنين الناي

 فالغنا خير العلوم   **وغنِ  *الناَي  أعطني
 بعد أن تطفي النجوم   ***يبقى  وأنيُن الناي

 ونور  فالغنا ناٌر  **وغنِ  *الناَي  أعطني
 يِه الفتورال يدان ***شوٌق  وأنين الناي

 فالغنا سرُّ الخلود**وغنِ  *الناي  أعطني
 بعد أن يفنى الوجود ***يبقى  وأنين الناي

، أن إن، نحو: إن اإليضاح أفعال بإنجازالنحوية التي قامت  األدواتوقد استعمل جبران بعض 
ما  مثلةأ والتوضيح، ومناالستعمال يكون للتأكيد  واالستثناء، وهكذاوعن طريق النفي  قد، ولقد،

 به:صرح 

وا كأنهمُ  فالناس  قد ُفطروا وَعلَى التخديررهُن الهوى ***إن شربوا ُسرَّ

 أَلعيٍن فقدت  أبصارها البصرُ ***فان لقيَت قوياًّ لينًا فبه

بمجرد التقدير بل لحمل المتلقي  ، وقدإنكما هو واضح في هذه السطور قوله هذا لم يوصف 
التأكيد، فلو تجرد التركيبان منهما  إلىهذا التوكيد امتدت على التصديق فالقوة االنجازية في 

 إقرارتمثلت في  إنجازيه( لتغيرت الداللة وهذا الفعل الكالمي غير المباشر، تضمن قوة ، قدإن)
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فيها من سيئات وما ينشا  الواقعية، وماصوت الشيخ الخارج من المدينة يصور حياة المجتمع 
 وخداع.منها من نفاق 

 القصر عن طريق النفي واالستثناء كما هو وارد في: أسلوبح توظيف جبران ومن الواض

 أحالم من بمراِد النفس يأتمرُ ***سوى نوٍم تراوده وما الحياةُ 

 ظلُّ وهٍم ال يدوم   ***ليس حزن النفس إال 

 غيُر األولى لهُم في زرعِه وطرُ ***الناِس حقٌل ليس يزرعهُ  والدين في

قهم  لم يسعد الناُس إال في ت  إلى المنيع فان صاروا بِه فتروا***شوُّ

 السعادة، الدين)الخير،  اإلنسانيةيجسد لنا مجموع القيم  أن األبياتجبران من خالل هذه  أراد
الغير مباشر، الذي عرض بقوة التوكيد  أإلنجازيالتي تحاكي الواقع عن طريق الفعل  العلم(

 أكيد.والت، اإلخبارمن ذلك  ضليس، سوى، غير( والغر )

، تتبعت جلست، تسلقت) األفعاليوصف مجموعة من  األخيرةكما نجد الشاعر في مقطوعته 
براز طبيعة لبنان الجميلة، التي يتخيل نفسه بين فرشت، تلحفت  أحضانها( من اجل وصف وا 

 :اآلتية األبياتويظهر ذلك في 

 كالذي عاش الدهور  ***فالذي عاش ربيعًا 

 تلحفَت الفضاو  ***هل فرشَت العشب لياًل 

 وتسلقَت الصخور   ***فتتبعَت السواقي 

منه التمني فهو  ، والغرضواإلثباتففي التراكيب السابقة عرضت هذه المنطوقات بقوة التوكيد 
يريد العيش في الطبيعة كما يتصورها في الغاب، حيث التمتع بالسواقي والتسلق على الصخور، 

 .األزهاروالعيش بين عطور 
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 فواالعترا كالسلو تندرج تحت باب  األفعالمجموعة منتشرة من  تخص .السلوكيات:3
 االجتماعية.

 الكالم بين فالسفة اللغة أفعالنظرية 

 10المعاصرين والبالغيين العرب ص        

السلوكية كثيرة في القصيدة وارتبطت ضمنيا بتصوير الموقف النفسي  األفعاللقد كانت 
والحزن وذلك تحديدا في  األسفتحمل دالالت  أساليببرية الخ األساليبللشاعر، التي تقمصت 

 قوله:

 منزاًل دون القصور  ***هل تخذَت الغاب مثلي 

 وتسلقَت الصخور ***فتتبعَت السواقي 

 وتنشقت بنور   ***هل تحممَت بعطٍر 

 في كُؤوس من أثير ***خمرًا  وشربت الفجر

 بين جفنات العنب   ***هل جلست العصر مثلي 

 وتلحفَت الفضا ***العشب لياًل هل فرشَت 

لدى جبران )التمني( هو العودة  واألسفالحزن  منشأ أننجد  األبياتهذه  إلىعند النظر 
بالغاب  الطبيعة، ثم نجده يشخص إليهاالطبيعة وبساطتها التي يريدها ويتعطش  ألحضان
سواقي، والتسلق التمتع بال الطبيعة، حيث إلىيترك حياة القصور ويتوجه  أن اإلنسانويدعو 
، وان يسكر اإلنسان، والنور الذي يبعث الدفئ في األزهاربين عطور  الصخور، والعيشعلى 

بمنظر بزوغ الفجر وطلوع الشمس، وفي ساعات العصر يتمتع بعناقيد العنب ثم يحدثنا  اإلنسان
 الليل.في ساعات  األخضرعن االستلقاء على العشب 
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الالت متباينة تقف عند مقصدية الشاعر، بين ثنايا ذلك بعض التعبيرات بد إلىويضاف 
 قوله:صريح في  أسفغرض التمني المتوالي خلف  إلىالقصيدة من ذلك نشير 

 في قبضتي لغدت في الغاب تنتثر***ُنظمت واأليام لوالعيُش في الغاب 
 فكلما رمُت غابًا قاَم يعتذرُ ***لكن هو الدهُر في نفسي له َأربٌ 

 والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا***تغيرها وللتقادير سبٌل ال

يعيش في هذا الغاب المنشود الن  أنالقدر، فهو ال يستطيع  أمامبعدها يعلن الشاعر استسالمه 
الطبيعة  إلىمصالح لهذه الحياة، لذلك كلما لجا  صارمة، وللشاعرالحياة بتعقيداتها لها نضم 

يمكن تغيرها والناس ال يحققون ما  عليه، وال وامتنعت عنه وهذه هي الطريق التي فرضها القدر
 عجزهم.يريدون بسبب 

 بأنهاكالمية تحمل تعبيرات مجازية، والتي تعتبر  أفعالومما هو مالحظ في هذا الخطاب وجود 
المقاربة التداولية للخطاب الشعري فمن بين  أمامالعقبات المستعصية التي تقف حائال  إحدى
 جبران: أوردهما  المجازية نذكر بعض األفعال

 صوت الرعاة ومن لم يمِش يندثر***فأفضل الناس قطعاٌن يسير بها

 غيُر األولى لهُم في زرعِه وطرُ ***الناِس حقٌل ليس يزرعهُ  والدين في

 ِإن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا***كأنما الديُن ضرٌب من متاجرهم  

 لو نظروا تضحُك األمواتويسبِه ***والعدُل في األرِض ُيبكي الجنَّ لو سمعوا

 وسارق الحقل ُيدعى الباسُل الخطر***فسارُق الزهر مذموٌم ومحتقرٌ 
 وقاتُل الروِح ال تدري بِه البشرُ ***وقاتُل الجسِم مقتوٌل بفعلتهِ 

 ُيرجى فإن صاَر جسمًا ملُه البشرُ ***في الدنيا سوى شبحٍ  وما السعادة
 ويعتكرُ اَءُه يبطي حتى إذا ج***كالنهر يركض نحو السهل مكتدحاً 
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يرات المجازية تحمل دالالت مكثفة تشكل بمجموعها مسيرة الحياة التي تحمل القيم بهذه التع
:)يسير، يمشي، يزرعه، ربحوا ،خسروا ،يبكي  األفعالالزائفة للمجتمع المتحضر، ولعل هذه 

 نسانيةاإليستضحك، نظروا ،يركض، يعتكر( كلها تعبر عن موقف الشاعر في تجسيده للقيم 
الناس بقطيع غنم يسيره راع ومن لم يتبعه يزول  أفضلداخل حياة المجتمع الواقعية ،فتراه يشبه 

لتحقيق رغباتهم الشخصية  إالالبشر ال يتمسكون بالدين  أنجبران  رأىويضيع، وهكذا الدين فقد 
 .خسروا )النار(  أهملوهواضبوا عليه ربحوا )الجنة( وان  إن،والدين عند الناس نوع من التجارة 

، فالعدل عند الناس يبكي الجن ويضحك الموتى، اإلنسانثم يسخر الشاعر من قيم العدل عند 
)الجرم  والعظمةالسارق الكبير فالمجد  أماويحتقر،  مالصغير( يذفالسارق الصغير )الجرم 

البطش( ال  الكبير( بيمنا قاتل الجسد يقتل، وقاتل الروح )االستبداد سلب حريات الناس التسلط
 كانت. أيايقاضي على فعلته 
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  .فعل معين بإنجازالتكليف ألنها تلزم المتكلم  أفعال أوتسمى كذلك االلتزاميات  :.الوعديات4
 فيليب بالنشيه التداولية                                                         

 62غوفمان ص  إلى أوستنمن 

الكالمية اعتمد جبران على بنية المضارع المقترنة بحرف السين  ألفعالافي هذا الصنف من 
 قوله:إلنشاء غرض الوعيد والتمني بدليل 

 كل الليل يندثرُ  ومن نامَ يبقى ***فمن يعانق في أحالمه سحراً 
 تربًا حاَل يقظتِه***يعانُق الترَب حتى تخمد الزهرُ  ومن يالزمُ 

 لفضاوتلحفَت ا ***هل فرشَت العشب لياًل 
 ناسيًا ما قد مضى***زاهدًا في ما سيأ تي 

بانتقال  التمني، وذلكالدالة على  اإلخبارية األفعالحمل هذه  إمكانية إليه اإلشارةمما تجدر 
في القول، فسعادة الناس في الشوق  المتضمنالوعيد وهو المعنى  إلى اإلخبارالداللة من 

السعيد هو  اإلنسانالوصول تزول لذلك الشيء الصعب، لكن بعد  إلىواألمل في الوصول 
 صعب. أمل أيالذي يبتعد وال يطلب تحقيق 

 : أمثلتهاومن االلتزاميات التي احتوتها القصيدة توظيف جبران لألفعال الدالة على التمني ومن 

 فأفدني ما فعلنا ***هباٌء النطُق  إنما
 منزاًل دون القصور   ***تخذَت الغاب مثلي اهل 

، ويرى انه ال أحضانهاسابقة يصور الشاعر طبيعة لبنان ويتمنى العيش بين في السطور ال
يترك حياة القصور  أن اإلنسانفائدة من الكالم الن الفائدة الحقيقية هي بالفعل، لذلك على 

 .حياة الغاب إلىويتوجه 

 قوله:العالج والشفاء ويتجلى ذلك في  الغنا، ألنهلذلك يطلب  اإلنسانثم يعترف بعجز 



 المبحث األول: المواكب قصيدة في التداولية اللسانيات قضايا
  
 

 

20 

 وزحام  في اجتماع  ***يت شعري أي نفٍع ل
 واحتجاٍج وخصام  ***وجداٍل وضجيجٍ 

يعيش في هذا الغاب المنشود رغم  أنالقدر فهو ال يستطيع  أماموفي النهاية يعلن استسالمه 
انه يتشوق ويتمنى لذلك، والن الحياة بتعقيداتها لها نضم صارمة، ويظهر ذلك من خالل 

 التالية: األبيات

 في قبضتي لغدت في الغاب تنتثر***ُنظمت واأليام لوفي الغاب العيُش 
 فكلما رمُت غابًا قاَم يعتذرُ ***لكن هو الدهُر في نفسي له َأربٌ 

 والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا***وللتقادير سبٌل ال تغيرها
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ضد سلسلة  أوقرار لصالح  إصدارالممارسات تقوم على  أوالتمرسية  : تسمى.التنفيذيات5
 .أفعال

 الكالم بين فالسفة اللغة المعاصرين أفعالنظرية 

             10والبالغيين العرب ص               

 يلي:جبران في قصيدته كما  وظفهاالتي  األفعالويمكننا رصد هذه 

 وال تقولنَّ ذاك السيد الَوُقرُ ***فال تقولنَّ هذا عالم علمٌ 
 صوت الرعاة ومن لم يمِش يندثر***فأفضل الناس قطعاٌن يسير بها

 ظلُّ وهٍم ال يدوم   ***ليس حزن النفس إال 
 من ثناياها النجوم   ***وغيوم النفس تبدو 

 فالغنا يرعى العقول  ***أعطني الناَي وغنِ  
 وذليل  من مجيٍد ***وأنيُن الناي أبقى 

من خالل هذه السطور  الدالة على القرارات التي نلتمسها األفعالوقد اعتمد جبران جملة من 
التالية  األفعالما جسدته  ويؤكد، وهذاوتوضيحات بل نجده يقر  أحكامحيث انه لم يكتفي بتقديم 

 (.يرعى، يدوم، تبدو:)تقولن، يسير، يمش، يندثر، 

الدهر والدهر  أمامضعفاء  ألنهممجد ذاك،  أوفالشاعر يطالب الناس بان ال يفتخروا بعلم هذا 
يضيع بينما  أولم يتبعه يزول  القوي، ومن أوبالقطعان التي تتبع الراعي يلعب بهم فشبههم 

والحياة ربيع مستمر، وصوت الناي يؤكد فكرة  األمثلعن حياة الغاب حيث الوضع  أشار
 العقول.الغناء هو الذي يحفظ  أنالكاتب  الغاب، ورأيصوت 

تنطوي تحت مجموعة من القيم ويواصل جبران تصويره لمواكب الناس ومعتقداتهم الخاطئة التي 
 قوله:في  اإلنسانية



 المبحث األول: المواكب قصيدة في التداولية اللسانيات قضايا
  
 

 

22 

 غيُر األولى لهُم في زرعِه وطرُ ***الناِس حقٌل ليس يزرعهُ  والدين في

 المرتجى كفروا ولوال الثوابُ رباًّ ***فالقوُم لوال عقاب البعِث ما عبدوا
 ِإن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا***كأنما الديُن ضرٌب من متاجرهم  

 ويروح  مثل ظلٍ   ***لناس يأ تي دين اإنَّ 
 والمسيحبعد طه ***لم يقم في األرض ديٌن 

 أصحابب إالشبه الدين بالحقل الذي ال يهتم  إذعرض جبران في هذا التركيب صورة شعرية 
ربا، فالدين يدخل  أحدهمانه لوال وجود الثواب والعقاب يوم القيامة لما عبد  المصالح، ووضح

يمان البشر غير ثابت سرعان ما يزول، ثم تراه يتراجع ليقر بالديانتين ضمن الربح والخسارة و  ا 
 والنصرانية. اإلسالمية

بين ثنايا الخطاب يقر جبران بمأخذ العدل عند الناس التي فيها من العيون والنقائض ما يعيب 
نا وال وهو يبرز ما في حياة البشر في المدينة من سلبيات فيأتي الحقيقي، كيفمفهوم العدل 

 قوله: ويظهر فيببعض الشواهد 

 والمجُد والفخُر واإلثراُء إن كبروا***فالسجُن والموُت للجانين إن صغروا
 وسارق الحقل ُيدعى الباسُل الخطر***فسارُق الزهر مذموٌم ومحتقرٌ 

 وقاتُل الروِح ال تدري بِه البشرُ ***وقاتُل الجسِم مقتوٌل بفعلتهِ 

 إذامنظومة العدل، فيقر بان الجاني  الواقعية، ضمتة فالشاعر يشخص مجموعة من األمثل
ذا كان كبيرا المجد  يسرق زهرة يذم ويحتقر وسارق الحقل  والغنى، ومنكان صغيرا يعاقب وا 

 يعاقب.عن قاتل الجسم يقتل وقاتل الروح ال  فيها، بينمايعتبر بطال 

وترصد  اإلنسانيةلقيم ثم ليمضي الشاعر في توسعه نطاق مفهومه الذي ينطوي ضمن منظومة ا
 قوله:هذا في 
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 ومحتقرُ  وهو منبوذٌ عن قومِه ***فان رأيَت أخا األحالم منفرداً 
 عن ُأمٍة برداِء األمس تأتزرُ ***يحجبهُ  وُبرد الغدفهو النبيُّ 

 ُيرجى فإن صاَر جسمًا ملُه البشرُ ***في الدنيا سوى شبحٍ  وما السعادة
 ويعتكرُ  يبطئإذا جاَءُه  حتى***كالنهر يركض نحو السهل مكتدحاً 

بدايته واضحة  اإلنسانفضل عن  والسعادة، فالعلمويصرح جبران في هذا السياق بقيمتي العلم 
المتعلم  اإلنسانبمساواة  بطموح، واقرالعيش والتعلم  إلى اإلنسان دعي مجهولة، كماونهايته 

سعادة الناس  أنقر أيتحقق و  السعادة وهم ال أنعلى  أشارالمنفرد بعلمه بمنزلة النبي، في حين 
هي فقط في الطموح واألمل في تحقيق الشيء المرجو، ثم يشبه السعادة بالنهر الذي يركض 

 شيء. يعقيه أنمسرعا نحو هدفه دون 

قراره انه ال فائدة من الكالم وان الفائدة  األخيرةويظهر في المقطوعة  وصف الشاعر للطبيعة وا 
الطبيعة الجميلة، ثم  إلىيترك حياة القصور وليتوجه  أن اإلنسانالحقيقة هي بالفعل، لذلك على 

القدر،  أمامالنهاية يعلن الشاعر استسالمه  الغناء. وفييعترف بعجز اللسان لذلك يطلب 
 يعيش في هذا الغاب المنشود ألن الحياة معقدة ولها نضم صارمة  أنويصرح انه ال يستطيع 

 التالية:وهذا ما ورد في السطور 

 فأفدني ما فعلنا *** النطُق هباءٌ  ماإن
 منزاًل دون القصور***هل تخذَت الغاب مثلي 

 ودواء وانَس دا ء ***وغن ِ عطني الناي أ

 فهو في بطٍء يموت   ***فالذي يحيا بعجٍز 
 في قبضتي لغدت في الغاب تنتثر ***ُنظمت واأليام لوالعيُش في الغاب 
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ال نذكرها بصريح العبارة وهذا  أمورانضمن في قولنا  اأننمما نقول بمعنى  أكثركثيرا ما نقصد 
هذا المفهوم برصد جملة من الظواهر المتعلقة بجوانب  القول، ويتعلقما يدعى متضمنات 

الحال وغيره وتتشكل  العامة، كسياقضمنية وخفية من قوانين الخطاب تحكمها ظروف الخطاب 
ن ينطلقون من معطيات وافتراضات متضمنات القول من: االفتراض المسبق، فالمتخاطبو 

 بينهم.معترف بها ومتفق عليها 

 مسعود صحراوي التداولية 

  31-30عند علماء العرب ص 

 المسبق:االفتراض .2
هذا المفهوم اهتمام الدارسين والباحثين منذ مطلع العقد السابع من القرن العشرين حيث  أثارلقد 

بوصفه مشكلة من  فريحة، وهذالماني ظهر المصطلح ألول مرة من طرف الفيلسوف األ
بعد  فيماأرسى مبادئ هذا المفهوم  الصدق، ثممشكالت علم الداللة المنطقي المؤسس على 

فالسفة أكسفورد، ويشكل االفتراض السابق الخلفية األساسية إلنجاح العملية  أحدستراوس وهو 
مشتركة  افتراضات تكونو حواراتهم من معطيات  أثناءالتواصلية حيث ينطلق المتخاطبون 

نماومعلومة لديهم، ال يصرح بها المتكلمون   القول.تكون محتواة في  وا 

 في القصيدة قوله: أمثلتهومن 

 غيُر األولى لهُم في زرعِه وطرُ ***الناِس حقٌل ليس يزرعهُ  والدين في

 يخاُف الناَر تستعرُ  ومن جهول***من آمٍل بنعيِم الخلِد مبتشرٍ 

 االمرتجى كفرو  ولوال الثوابُ رباًّ ***ب البعِث ما عبدوافالقوُم لوال عقا

 ِإن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا***كأنما الديُن ضرٌب من متاجرهم  
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ذاالتزم بها الناس ربحوا،  إذاوصف الشاعر في النص الشعري الدين بالتجارة، الذي   أهملوها وا 
مة لما عبدوا ربا، وكأنه يوحي للملتقي خسروا، ووضح انه لوال وجود العقاب والثواب يوم القيا

 دين الناس مصلحة نفعية يتمسكون بها لرغبات شخصية مسبق: بانبافتراض 
 بقوله:العدل داخل المجتمع فيصرح  منظومةثم تراه يصور ويسخر من 

 لو نظروا  ويستضحُك األمواتبِه ***والعدُل في األرِض ُيبكي الجنَّ لو سمعوا
 والمجُد والفخُر واإلثراُء إن كبروا***نين إن صغروافالسجُن والموُت للجا

 وسارق الحقل ُيدعى الباسُل الخطر ***فسارُق الزهر مذموٌم ومحتقر
 وقاتُل الروِح ال تدري بِه البشرُ ***وقاتُل الجسِم مقتوٌل بفعلتهِ 

ءا على بنا اإلنسانيتضمن هذا التركيب افتراضا مسبقا أشار فيه الشاعر إلى العدل الذي يقيمه 
 العدل الظالم الذي نعيشه في المجتمع وان كان غير واضح المعالم  ، وهواألفرادقوة 

 قوله:داخل المجتمع نحو  اإلنسانيةويواصل جبران شخصيته للقيم 
لها والعلُم في  أما أواخرها فالدهُر والقدرُ  ***الناِس سبٌل بأَن أوَّ

 أبناء الكرى سخرواوسرَت ما بين ***وأفضُل العلم حلٌم إن ظفرت بهِ 
يفضي استعمال الشاعر لكلمة العلم افتراضا مسبقا بان علم الناس في المدينة كالضباب 

دعا  مجهولة، كمابداية العلم معروفة ونهايتها  أن الحقيقة، ووضحالمنتشر يزول بسطوع شمس 
 .اإلنسانالتعلم والعيش بطموح لفضل العلم على  إلى اإلنسان
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بعالقة استداللية وحيدة  إالالدراسات القديمة )قبل ظهور التداولية ال يعترف لقد كان منطق  
  أخرىظواهر  إليها أضافتالطبيعية قد  األلسنةوقوية هي االستدالل المادي، فان الدراسات 

   غرايس.تماثلها هي االستدالالت الخطابية المحادثية بمفهوم  أن منها، دونقريبة 
 18ام الحواري صشي أدراوي االستلز العيا

  االستلزام الحواري:.3

مقاالت غرايس وهو المقال  أشهريعد بول غرايس واضع مفهوم االستلزام الحواري حيث يدور 
على ما يسميه صاحب )منطق المحادثة( وليسجل هذا المقال تطورا في  1975المنشور سنة 

ا غير تواضعية حصرا وقد الجمل وتأويله إنتاجمفهوم الداللة غير الطبيعية، ويصوغ مقاربة 
غرايس ركز  أنالخطابي ومبدأ التعاون بمعنى  هما: االستلزامادخل فيه غرايس مفهومين مهمين 

 الحوار.التعاون الذي اعتبره ركيزة مهمة في قيام  مبدأعلى 

 روبول جاك موشالر التداولية اليوم  آن

 54علم جديد في التواصل ص 

الستلزام الحواري بوضوح في علمي المعاني والبيان، وقام تناول الشاعر في قصيدته ظاهرة ا
بوصفها وتحليلها تحت مصطلحات عدة تسير في نفس المضمون، وهذا ما سيتضح من خالل 

 قوله:

 أصابع الدهر يومًا ثم تنكسرُ ***وأكثر الناس آالٌت تحركها

لزمن يغير نفوس ا أنيرى الشاعر  إذضمنية، يحمل هذا التركيب معاني مجازية تعكسها صورة 
حين  بها، لكنالناس الضعفاء ويتحكم ويعبث بهم كاآلالت، وكان البشر العاب طفل يلهوا 

 ستلزاماتاما ينوي الشاعر التصريح من  إلىيغضب يكسرها فهذا التعبير المجازي يضفي 
العابث، يوم يتحرر فيه الناس من تحكم هذا الزمن  مجيءانه البد من  صادقة: علىحوارية 

 التواضع وعدم المباهاة بالجاه والعلم والمجد  إلىدعوة  ناوه
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 قوله:حقيقة البشر في  تأكيدليواصل جبران في المقطع نفسه 

 صوت الرعاة ومن لم يمِش يندثر***فأفضل الناس قطعاٌن يسير بها

تفكر في  أوفي هذا السياق شبه الشاعر الناس بالقطيع الذي يمشي خلف راعيه دون تبصر 
هذا التركيب  تشاء، ليشكلال  أوحيث تشاء  إلىالترابية تساق  أجسامهمولئن كانت  السبيل،

 إلىاستلزامات حوارية تعرب عن قصدية الشاعر: نحو الدعوة  إلىغير الحرفي مجازا يقودنا 
 وهالكهم.سبب ضياعهم  ألنهالقوي  إتباعالكمال والتحرر من 

 قوله:اتضح في  آخريها مفهوما ثم ليصور جبران داخل المجتمع قيمة الدين ويعط

 غيُر األولى لهُم في زرعِه وطرُ ***الناِس حقٌل ليس يزرعهُ  والدين في

شبه الدين عند الناس بالحقل الذي ال  إذقدم جبران من خالل هذا القول صورة شعرية مركبة 
ع النف أوصاحب الدين ال يقوم بعمل في سبيل الدين  المصالح، وهكذا أصحاب إاليهتم به 
نما اإلنساني واضبوا عليه  إذايشبه الدين بالتجارة  النار، ثمفي الجنة ويبعد عن  يأملكونه  وا 
ذاربحوا  تعبيرا عن المعنى ولعل هذه  أكثرهذه التجارة خسروا، ليجعل من الصورة  أهملوا وا 

 التالية:استلزامات حوارية  إلىالمعاني السياقية تحيلنا 

يمان البشر مادي ال روحي  والخسارة،ساب الربح الدين مصلحة نفعية تدخل في ح  وا 

 قوله:ويتضح  أخرىدالالت  البشر، ويعطييكشف الشاعر حقيقة منظومة العدل عند 

 إن  رأتُه الشمس ذاب  ***إن عدَل الناِس ثلُج 

اعتمد الشاعر بين ثنايا الخطاب على عرض صورة شعرية، شبه فيه عدل الناس بالثلج سرعان 
الشمس، واستعمال هذا المعنى السياقي لحقيقة التشبيه التي  أشعةشى بعد سطوع ما يذوب ويتال

 إلىفي نفس السامع، فالغاية من االستعمال غير الحرفي الوصول بالسامع  التأثير إلىترمي 
 .أفعالهموعدم االعتراض على  اآلخرينعدم التدخل في شؤون  الصادق:االستلزام الحواري 
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 الخالصـــة:
 لنا:هذا العرض البسيط ألهم قضايا اللسانيات التداولية تبين من خالل 

تمالية صعوبة تطبيق األفعال الكالمية في النص الشعري لما للغة الشعر من حرية واتساع اح.1
استعصاء تصنيفها داخل  إلى أدىالكالمية  األفعالي بعض مفاهيم فالتداخل  أنالتأويل، كما 

 المواكب.قصيدة 
بوجود  التواصل، تعلقالمسبق داخل قصيدة المواكب دورا مهما في عملية  لعب االفتراض.2

 والتأويل.المتلقي للفهم  إلىخلفيات مشتركة من االفتراضات المسبقة الموجهة 
 أثناءالتي تميز الخطاب الشعري  اآلليات أبرزظهر االستلزام الحواري في القصيدة من .3

 قول والمتلقي يدرك قصد المتكلم مما ي أكثرعملية التواصل فالشاعر يعني 
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ية في القصيدة  المبحث الثاني: األبعاد الحجاجية التداول

  تمهيد:
نتناول في هذا المبحث قيمة الحجاج باعتباره أهم أركان اللسانيات التداولية وقد مهدنا للحديث 

 بكل أنواعها . بعنه بتعريف الحجاج إلى جانب خصائص التركي

 تضبط تأملوقفة  إلىمنزلة نظريات الحجاج في الدراسات العربية الحديثة  إلىيحتاج الناظر 
الحدود الزمانية لبداية االهتمام بهذه النظريات والى نظرة نقدية لممارسات هذه النظريات 

ب افي الخط أساسيهو مقصد  اإلقناعوتطبيقاتها على النصوص العربية المختلفة ولعل 
قد شكل نواة البحث الحجاجي والقلب الرابط بين البالغة القديمة  التأثيريوالنصوص ذات المنزع 

وفي صيغتها العربية القديمة ( والبالغة الجديدة )نظريات الحجاج والتداولية  األرسطية)
بالغية )لغوية  وأساليب أدواتيتحقق عبر توسل  هدف فاإلقناعاللغوية (  األعمالونظريات 

 كيبة بيانية نحوية (تر 

بريلمان وتيتيكاه حيث تطلق كلمة  إلىويؤرخ بعض الباحثين للدراسات الحجاجية بالرجوع 
argumentation   الحجاج في  أنيمكن القول  آخرعلى العلم وموضوعه على صعيد

طابات له ومن ثم سيكون فحص الخ اإلعداد أوحصول عمل ما  إلىارتباطه بالمتلقي يؤدي 
البني  إلىالتي تنتمي  األقوالبين  الترابطالسياقية وعالقة  أغراضها المختلفة بحثا في الحجاجية
 الحجاجية  اللغوية

 التداولية والحجاج مداخل ونصوص

74-45لحباشة ص لصابر ا 
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تتوفر مجموعة  أنمن الضروري  أصبحتداولية حجاجية لقصيدة المواكب لجبران  دراسة وألجل
الوقوف على الظروف و  عن الخطاب الشعري واإلبهاملرفع الغموض من المعطيات السياقية 

 :اآلتيةوالمالبسات العامة التي قيلت في قصيدة المواكب من خالل عناصر السياق 

هو ذاك الذي يرسل الرسالة سواء كانت سمعية أو بصرية ويمكن أن يكون ذاتا أو : المرسل.1
  آلة أو عنصرا طبيعيا   

 ك الذي يتلقى الرسالة ويقوم بعملية االسترسال :هو ذاإليهالمرسل .2

 : هي التي تحقق التواصل ويمكن أن تكون لسانية أو سميائية .الرسالة3

 49-48عمر أوكان اللغة والخطاب ص

فالمرسل في هذا الخطاب هو الشاعر جبران خليل جبران والمرسل إليه هو المتلقي المؤؤل   
قناعه للخطاب الذي يهدف بكالمه إلى استما  لة المخاطب وا 
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 الحجاجية  اآلليات.1

يساعد التكرار على التبليغ واإلفهام ويعين المتكلم على ترسيخ الرأي أو الفكرة في  التـكــــرار:أ.
األذهان فإذا ردد المحتج لفكره حجة ما أدركت مراميها وبانت مقاصدها ورسخت في ذهن 

 المتلقي 
  168عر العربي القديم ص سامية الدريدي الحجاج في الش

 في القصيدة هي:وأكثرها بروزا  أهمها أنمختلفة إال  أشكااللقد اتخذت ظاهرة التكرار 

 قوله: ويتضح اللفظة:تكرار  .1

 ن قبرواا  والشرُّ في الناس ال يفنى و ***الخير في الناس مصنوٌع إذا ُجبروا

 ي زرعِه وطرُ غيُر األولى لهُم ف***الناِس حقٌل ليس يزرعهُ  والدين في

 إن  رأتُه الشمس ذاب   ***إن عدَل الناِس ثلُج 

لها*** أما أواخرها فالدهُر والقدر والعلُم في  الناِس سبٌل بأَن أوَّ

قهم ***إلى المنيع فان صاروا بِه فتروا  لم يسعد الناُس إال في تشوُّ

 كتبت لكن بماء ***الناس سطوٌر  إنما

من موضع  أكثر ، في"الناسالمرسل للفظة " لتراكيب، تكراراالناظر في القيمة الحجاجية لهذه 
 المتلقيعلى  المجتمع، للتأثيرداخل  اإلنسانيةفالشاعر يعرض صورة عن مجموعة القيم 

قناعه.  وا 

 قوله:في  أيضاوقد استعمل الشاعر التكرار 

 وأكثر الناس آالٌت تحركها***أصابع الدهر يومًا ثم تنكسر



 المبحث الثاني: األبعاد الحجاجية التداولية في القصيدة
  
 

 

34 

 سكروا اآللي***وليس يرضى بها غير احبهاوالدهر صفاألرض خمارٌة 

لها  والعلُم في  أما أواخرها فالدهُر والقدرُ ***الناِس سبٌل بأَن أوَّ

 فكلما رمُت غابًا قاَم يعتذرُ ***لكن هو الدهُر في نفسي له َأربٌ 

في ذهن  ،الدهرهذه التراكيب تحمل بعدا حجاجيا تداوليا يتجلى من خالل تكرار المرسل للفظة 
قناعه.لقي والغرض من ذلك التأثير في المخاطب المت  وا 

 في:قد ورد هذا النوع من التكرار في القصيدة بأكثر من موضع ويتضح  :الفعلتكرار ..2

 فال تقولنَّ هذا عالم علٌم***وال تقولنَّ ذاك السيد الَوُقرُ 

***حدَّ الكمال تالشت   وانقضى الخبرُ فذا يقول هي األرواح إن بلغت 

 وال سمرُ لم يبَق في الروح تهويٌم ***هي األجسام إن هجعت وذا يقول

الشاعر من خالله تحقيق المرسل لهدفه  حجاجيا، يريدالحديث عن هذه التراكيب يلتمس قيمة 
قناعهفي المتلقي  التأثيرفي  ،الحجاجي المتمثل  مختلفة: أشكالفي  "تقولن"فاخذ يكرر الفعل  وا 

وقد كان غرض  ،أكثر إبداعازاد صورة التكرار  ارع( هذامضال تقولن )بالنهي( وتقولن )فعل 
 قالهوالتأكيد بصحة ما  ،المرسل من الخطاب استمالة المتلقي

وتعميق الداللة  التراكيب، إلضفاءاستعان جبران باسم الفاعل ووظفه في  :الفاعلتكرار اسم  .3
 قوله:وتأكيدها في 

 دعى الباسُل الخطرفسارُق الزهر مذموٌم ومحتقٌر***وسارق الحقل يُ 
 وقاتُل الجسِم مقتوٌل بفعلتِه***وقاتُل الروِح ال تدري بِه البشرُ 

المتلقي والتأثير فيه من  إقناعاعتمد فيه على  ،المرسل على هذا السياق بعدا حجاجيا أضفى
ليؤكد خطابه الذي نلتمسه داخل المجتمع  ،مرتين ، وقاتلسارقالفاعل: خالل تكرار لفظة اسم 
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ورد  إذ ،الصرفية في صياغته لهذا االسم المكرر األبنيةقصد التنوع في  (، وقدالسرقة القتل)
الصورة جماال ويتضح غرض  دزا (، ماقاتلاسم الفاعل ) (، وصيغةمقتولبصيغة المصدر )

 فيه  والتأثيراستمالة المتلقي  إلى ،المرسل من تكرار صيغة اسم الفاعل

 تكرار الجملةولم يبق سوى  اإلقناعيةما في العملية التواصلية اللفظ ودورهتكرار سبق وان تناولنا 
 في:تقدما في الخطاب ويتجلى ذلك  أكدما 

 فالغنا يرعى العقول  ***أعطني الناَي وغنِ  

 فالغنا خيُر الصالة **وغنِ  *الناي  أعطني

 فالغنا عدُل القلوب  **وغِن *عطني الناي أ

 علومفالغنا خير ال **وغنِ  *عطني الناَي أ
 ونور  فالغنا ناٌر  **وغنِ  *عطني الناَي أ

 فالغنا سرُّ الخلود **وغنِ  *عطني الناي أ

ويتضح من  ،السياق يقتضيهتكمن فعالية البعد الحجاجي لهذه التراكيب في التناسق مع ما 
المرسل بهذا التكرار تثبيت وتأكيد حقيقة  "، ويقصدالناي وغني أعطنيخالل تكرار العبارة "

يدعوا المتلقي للغناء ألنه يمثل سر الحياة  الغنا، فالمرسلاة المجردة في نظره التي هي الحي
 فيه.المتلقي والتأثير  إقناعالمثالية ويظهر الغرض من التوجه العلمي في 

 قوله:في  أيضاوقد وظف الشاعر التكرار 

 وذليل  من مجيٍد  ***وأنيُن الناي أبقى 

 وجليل  من زنيٍم ***أبقى  وأنين الناي

 وضليع  من ضعيٍف  ***أبقى  وأنين الناي
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 فالغنا ظرُف الظريف   وغنِ  ***الناي  أعطني
 وكثيف  من رقيق  ***أبقى  وأنين الناي

من موضع  أكثرفي  "أبقيالناي  أنينيشمل هذا التركيب قيمة حجاجية تضمنت عبارة "
قناع المتلقي غيير المقاييس المعتمدة في فالشاعر يريد ت ،استخدمها المرسل لتوجيه خطابه وا 

والجمال،  .يمثل صورة لالماني البشرية حيث الحق والخير الغاب، الذيحياة  إلىالواقع والتوجه 
عمد المرسل على تكرار  ونشوة، وقدهو صوت الفتى الذي يعزف على نايه بمدح  أخرى بعبارة

 .إليهويلتزم بما دعا  ،جتهالعبارة السابقة للتأكيد والتأثير في المتلقي واستمالته ليقبل ح

 .تابع يذكر في الكالم لدفع ما قد يتوهمه السامع مما ليس مقصودا :. التوكيـدب
   علي الجارم ومصطفى أمين

 396النحو الواضح في قواعد اللغة العربية ص  

خالل  للقصيدة، منمتعددة من التوكيدات التي تسهم في التماسك النصي  أنواعاوظف جبران 
 يلي:ما  أمثلتهومن  ،وعة من الحجج وترسيخها في ذهن المتلقيعرض مجم

 ويروح  مثل ظلٍ   ***دين الناس يأ تي إنَّ 
 إن  رأتُه الشمس ذاب  ***إن عدَل الناِس ثلُج 

 إيمان أنفالمرسل يؤكد للمتلقي  "إن"وحاصل النظر في التراكيب استخدام الشاعر ألداة التوكيد 
 إثباتكان غرض المرسل من توظيف األداة هو  يزول، وقدما  البشر غير ثابت كالظل سرعان

قناعه بان دين الناس غير مستقر والطابع الديني  ،حجته التي مفادها التأثير في المتلقي وا 
يثبت الشاعر للمتلقي بان عدل الناس مزيف فهو كالثلج سرعان ما  ، ثماأليامسينتهي بيوم من 

وكان هدف المرسل من  "إن"الل استعمال أداة التوكيد الحقيقة من خ الشمس، وهي أماميذوب 
 الحجج إلقناع المتلقي وتثبيتها في ذهنه  إبرازهذا التوظيف هو 
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 ، والفعل"قدألسلوب التوكيد منها التوكيد المتحقق بحرف التحقيق " األخرىومن الطرائق 
 قوله:الماضي الذي يؤكد مضمون الجملة من ذلك 

 فبِه***أَلعيٍن فقدت  أبصارها البصرُ فان لقيَت قوياًّ لينًا 
 وتلحفَت الفضا ***هل فرشَت العشب لياًل 

 ناسيًا ما قد مضى زاهدًا في ما سيأ تي ***

حتى يؤكد للمتلقي سبب احتضانه لحياة  قد"ما يميز التراكيب توظيف الشاعر ألداة التوكيد " أهم
ساعات الليل ما يجعلنا  ، فيألخضراحيث االستمتاع بالطبيعة واالستلقاء على العشب  ،الغاب
 الماضي. أالمننسي 

قناعهفي المتلقي  للتأثير واإلثباتفالمرسل يبني حجته على التوكيد  خالل رصد هذا  ، منوا 
 قد" الرابط الحجاجي "

قناعه، بماللتأثير في المتلقي  األسلوبثم اخذ الشاعر يبني حجته بنفس   اإلنسانيتصف بها  وا 
وقد كان الهدف الحجاجي للمرسل من  ،قوة بالرغم مما يظهره من لطف ولينالمتعلم من شدة و 

 فيه.استمالة المتلقي والتأثير  ،ترابط حجج هذه التراكيب

 قوله:ونمثل ذلك في  "إنما" األداةحججه  إثباتفي  أيضالقد وظف الشاعر 

 وقلنا** وانس ما قلُت وغنِ  *أعطني الناي 
 ما فعلتا النطُق هباٌء *** فأفدني إنما

الناس وبات مسلما  واقعية، يحياهاعمد الشاعر في هذا السياق إلقناع المتلقي على حجج 
دعوة لترك حياة القصور والتوجه للطبيعة  بالكالم، وهنافالفائدة الحقيقية بالفعل ال  ،بصحتها

مدينة ليجعلها في ال ،ليؤكد للمتلقي رفضه لحياة البشر "إنماالتأكيد " أداةوظف  الجميلة، فالمرسل
قناعهسبيال في استمالة المخاطب   .وا 
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وفعالية في استمالة المتلقي  تأثيرا أكسبتهوليرتئي المرسل بتقديم حججه في صورة مجازية 
قناعه  قوله:في  ، ويظهروا 

 ودواء وانَس دا ء **وغنِ  *الناي  أعطني
 كتبت لكن بماء ***الناس سطوٌر  إنما

بان الغناء  "إنمالتأكيد على موقفه من خالل توظيفه ألداة التوكيد "الشاعر في هذا السياق ا أراد
لذلك ال فائدة من خصام  ،سطور كتبت لكن بماء سرعان ما يزولون والشفاء، فالناسهو العالج 

 .فيه والتأثيرالمتلقي  إقناعكان الغرض من هذا التوكيد هو  بعضهم، وقد إزاءالناس وحيلهم 

 خالصــة: 

 :إلىاستقراء القصيدة تم التوصل  من خالل

  إقناعيقال لغاية تتمثل في  حجاج، النثريا بال  أوانه ال وجود لخطاب شعريا كان 
 االذعان.المتلقي وحمله على 

  في  أسلوبيةكالتكرار الذي مثل خاصية  الحجاجية: اآللياتتنوع الشاعر في استعمال
 .اعل، والجملةالفاسم  ،الفعلاللفظة، خالل تكرار  القصيدة، من

 ليصيب مبتغاه ولتبدو  ،وكذلك التوكيد الذي عمد الشاعر على توظيفه بمختلف وسائله
 الشك. إليهابالثوابت التي ال يتسرب  أشبه أخباره
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 اللغوية: اآلليات. 2
على تحديد طبيعة تركيب الجمل في مجالها اللغوي  أساسهشعرا نثرا في  األدبييقوم الخطاب 

التي  األساليب إلى اإلشارةالبعض في بنية النص وفي هذا السياق البد من  يبعضها وعالقتها
ورد فيها هذا التركيب من خالل ما وظفه الشاعر في قصيدة المواكب وبحسب كثرة مجيئها في 

 .والعطفالشرط  أسلوبالقصيدة وهي 

رط التي وظفها الش أساليبمتعددة من  أنواعااشتملت قصيدة المواكب  قد :الشرط أ.أسلوب
 الشاعر ويظهر ذلك في قوله:

 ربا ولوال الثواب المرتجى كفروا***لوال عقاب البعث ما عبدوافالقوم 

وجملة لوال" لجا الشاعر في التركيب للربط بين الجمل بصيغة شرطية تتضمن حرف الشرط "
قناعه، بيبرز حجته بأسلوب الشرط الستمالة المتلقي  وجوابه، فالمرسلالشرط  البشر  إيمان انوا 

ربا، فلوال العقاب يوم القيامة لما عبدوا  ،اإليمانمادي ال روحي فالثواب والعقاب سببان في هذا 
عندما ربط المتكلم بين المقدمة والنتيجة في  ،القيمة اللغوية ألداة الشرط لوال في التركيب وتتضح

قناعه.حد التأثير فيه  إلىصورة تواصلية بالمتلقي   وا 

 قوله:في  أيضاالشرط وقد ورد 

 لم يقل  هذا الصحيح  *** البلبل غنى فإذا

ليثبت حجته التي مفادها التأثير في المتلقي  "إذاتطرق الشاعر في هذا التركيب ألداة الشرط "
قناعه بغض النظر  األصوات جميعبان الحياة في الغاب هي النموذج المثالي الذي يتقبل  ،وا 

 وأشكالهم. أصواتهميتقبل جميع الطيور  كما ،إليهاعن الفئات التي ينتمون 

 قوله:الشرط في  أسلوبتضح يو 



 المبحث الثاني: األبعاد الحجاجية التداولية في القصيدة
  
 

 

40 

 ومحتقرُ  وهو منبوذٌ عن قومِه ***فان رأيَت أخا األحالم منفرداً 
 عن ُأمٍة برداِء األمس تأتزرُ ***يحجبهُ  وُبرد الغدفهو النبيُّ 

منفرد بعلمه بمنزلة المتعلم ال اإلنسانتناول الشاعر في هذا التركيب صورة شعرية ساوى فيها 
وكأنه قصد ترابط حجج هذه التراكيب للربط بين  ن"النبي من خالل توظيفه ألداة الشرط "إ

قناعه  ،الشاعر إليها آلترابطا مثيرا لينتهي بحقيقة ما  ،السبب والنتيجة وهي استمالة المتلقي وا 
 فيه.والتأثير 

شعور نفسي لدى  إضفاءجل ا شرطية، منفالمرسل يبرز موقفه باعتماده لصيغة لغوية 
 المتلقي.

 قوله:في  أيضاالشرط  أسلوبويتجسد 

 في قبضتي لغدت في الغاب تنتثر***ُنظمت واأليام لوالعيُش في الغاب 

معتمدا  ،القدر أماموعجزه  اإلنسانيعرض الشاعر في التراكيب صورة عن حقيقة ضعف 
لفظة  إلىالمرسل  أشارحيث  ،هاوجملة الشرط وجواب لو"الشرط " أداةتضمنت  ،لصيغة شرطية

تمثل  أخرىوبعبارة  ،الغاب ويقصد بها: صورة لالماني البشرية التي تهدي لنور المعرفة الحقيقية
الحياة تفرض عليه تعقيدات  أن إال ،حقيقة الحياة المجردة التي يتمناها الشاعر ويتشوق لها

رط للتأثير في المتلقي فالمرسل يبرز حجته بصيغة الش ،ونضم صارمة لتحقيق مصالحه
قناعه.  وا 

 إضفاءوهي تقف على عتبات البيت الشعري في  لو"وتتضح القيمة الجمالية ألداة الشرط "
 أسلوبذات الشاعر في ابتكار  ، وحققتاإلبداعية األدبية إلىبالقصيدة  نصية، سمتشعرية 
 به.خاص 

 



 المبحث الثاني: األبعاد الحجاجية التداولية في القصيدة
  
 

 

41 

 العطــــف: ب.أسلوب

كان  عرضها، وقدبط بين النتائج والحجج التي العطف للر  أدواتتوظيف  إلىعمد الشاعر  
الواو" التي استعملها حرف " األدوات أهمومن  ،دور حجاجي برز في القصيدة اآللياتلهذه 

 ويتضح ذلك في قوله: 

ن قبروا***الخير في الناس مصنوٌع إذا ُجبروا  والشرُّ في الناس ال يفنى واِ 

حتى  ،الذي يفيد الربط الواو"العطف " وقف الشاعر في تصويره لهذه التراكيب على حرف
الشر فمتأصل بهم  أما ،اجبروا إذايوضح في نفس متلقيه بان الناس ال يصنعون الخير إال 

 موتهم.الشر بهم حتى بعد  ، يبقىأخرىويقصد بعبارة 

وكأنه يريد  ،عطف المتكلم الناس على الشر والقبر للعطف، عندماوتظهر القيمة اللغوية 
قناعه.ثير في المتلقي ممارسة التأ  وا 

رسمت  إبداعيةحتى شكلت سمة  ،وقد تنوعت حروف العطف في شعر جبران في شعر جبران
 قوله:ويظهر في  ،مالمح تشخيصاته في نفس المتلقي

 أصابع الدهر يومًا ثم تنكسرُ ***وأكثر الناس آالٌت تحركها

قد برزت في  الترتيبالتي تفيد  ثم""العطف  أداة نأالمتأمل في البنية اللغوية للتركيب يبين لنا 
إلضفاء شعور تأثيري لدى المتلقي  ،القصيدة للربط بين الحجج التي عمد المتكلم رصدها

قناعه.  وا 

الزمن يغير نفوس الناس الضعفاء ويتحكم فيها  أنويقصد به الدهر" المرسل للفظة " أشار
 العابث.تحكم الدهر  الناس، منوأكد انه البد من مجيء يوم يتحرر فيه  ،كاآلالت

قناعه  ،وتتضح القيمة الحجاجية للبنية اللغوية في هذا التركيب  بطلبه.بالتأثير في المتلقي وا 
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 قوله:في  الفاء"العطف " أداةوقد وظف المرسل 

 لو نظروا  ويستضحُك األمواتبِه ***والعدُل في األرِض ُيبكي الجنَّ لو سمعوا
 والمجُد والفخُر واإلثراُء إن كبروا***فالسجُن والموُت للجانين إن صغروا

 وسارق الحقل ُيدعى الباسُل الخطر***فسارُق الزهر مذموٌم ومحتقر

في ذلك  ،صورة مركبة لتشخيص مظاهر حياة المجتمع الواقعية األبياتعرض الشاعر في 
 التي ذكرت في موضعين موضحة الترتيب والتسلسل التعاقبي للحجج  الفاء"العطف " أداةعلى 

قناعه بالوصول  المرسل باستعمال  هدفه، ويقصد إلىفالمرسل يبني حجته بالتأثير في المتلقي وا 
 الكالم.الربط بين حججه في  إلىاللغوية )العطف(  اآللياتهذه 

عند رصده  ،لفت انتباه المتلقي والتأثير فيه إلىالتكثيف في االستعمال فيهدف به المرسل  أما
  .عيةإبدا لحججه في صورة شعرية 

 قوله:في  "أوالتخيير " أداة ،اللغوية التي استعملها الشاعر كذلك اآللياتومن 

 ِإن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا***كأنما الديُن ضرٌب من متاجرهم  

ليجعلها سبيال في  ،التي تفيد التخيير "أوالعطف " أداةلجأ المرسل في هذا التركيب الستعمال 
الدين نوع من  أنهي  ،تتمثل في توضيح حقيقة امن بها البشروالتي  ،منح حجته للمتلقي

ذا  إذاالتجارة   خسروا. أهملوهاواضبوا عليه ربحوا وا 

 فيه.المتلقي والتأثير  إقناعفالقيمة الحجاجية اللغوية المتولدة عن هذا التركيب هو 

 قوله:في  أيضاوقد ورد العطف 

 ال وال فيها القطيع   ***ليس في الغابات راٍع 
 ال ُيجاريِه الربيع   ***فالشتا يمشي ولكن 
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يدعوا  االستدراك، فالمرسلالتي تفيد  لكن"الناظر في التركيب توظيف الشاعر ألداة العطف "
الحرية المطلقة والطبيعة  للحياة، حيثالمتلقي للعيش في الغاب باعتباره النموذج المثالي 

غرض المرسل من هذا الرابط الحجاجي  نعليهم، وكاالملهمة دون وجود عوائق وتيارات تؤثر 
قناعه، بأنهو التأثير في المتلقي  الحياة في الغاب ربيع مستمر بعد زوال الشتا وكأن الربيع  وا 

 القوي.ال يخضع للشتا 

المتمثل في  ،وتظهر القيمة الحجاجية التداولية لهذا التركيب في تحقيق المرسل لهدفه الحجاجي
قناعه بتنفيذ طلبه  ، ثمأخرىصورة  إلىورة نقل المتكلم لمخاطبه من ص  التأثير فيه وا 

 قوله:في  أيضاويظهر العطف 

 ُيرجى فإن صاَر جسمًا ملُه البشرُ ***في الدنيا سوى شبحٍ  وما السعادة
 ويعتكرُ  يبطئحتى إذا جاَءُه ***كالنهر يركض نحو السهل مكتدحاً 

 الغاية فالمرسلالتي تفيد  ،حتى"العطف " أداةوالجدير بالذكر في التراكيب اعتماد الشاعر على 
لنا مثال  منه، ويضربيوضح للمتلقي بان السعادة مجرد وهم يلهث الناس وراءه ثم يملون 

 ولكن حين حصوله يبطئ ويتعكر  ،بالنهر الذي يكون مسرعا نحو هدفه

في  يهدف من خاللها المرسل الحجج، التيوتكمن القيمة الحجاجية للتركيب في الربط بين 
 فيه. والتأثيرالمتلقي  إقناع
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 مما تقدم تبين لنا: :الخالصــة

  ثم، الفاء  ،الواو" القصيدة:حروف العطف داخل  ستعمالاالتنوع في  إلىميول الشاعر
 واستمراريته.للمبالغة وتوكيد الفعل  لكن" ،حتى ،أو

  المتلقي.في والتوصيل للتأثير  اإلبالغ جبران، غرضهافي شعر  أثركان لظاهرة العطف  

  شعورا نفسيا لدى المتلقي  أضفتالقصيدة، توزع أدوات الشرط بشكل متوازن في كامل
إن، إذا، استعماال هي: " األكثراألدوات  واإلبداعية، ومناألدبية  إلىأسمى بالخطاب الشعري 

 لوال "  ،لو
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 اآلليات النحوية.3

 :  .القوى االنجازية1
كل ما يواكب  للجمل، ويشملزية إحدى اهتمامات الدراسات التداولية يعد مفهوم القوة اإلنجا

وغير ذلك  ،األمر ،االستفهام ،اإلخبارنحو:  ،التواصل أثناءنصا كامال من مقاصد  أوجملة ما 
 العربية.من األساليب 

 17الوظيفة بين الكلية والنمطية صاحمد المتوكل 

 يلي:ة ما في تراكيب القصيد االنجازيةالقوى  أنواعومن 

إذ أن مفهومه  ،الخطاب أثناءللنعت قيمة تداولية تمثلت في اهتمام المتكلم بالمخاطب  النعتأ.
 القصيدة:ومن أمثلة ما ورد في  ،مرتبط ببيان المنعوت وتوضيحه

 وال تقولنَّ ذاك السيد الَوُقرُ ***فال تقولنَّ هذا عالم علمٌ 

 بغيم ممطر قمرُ  هل استظلَّ ***فإن رَأيت أخا صحٍو فقل  عجباً 

 القبيح   وال الكفرال  ***ليس في الغابات ديٌن 

 وسارق الحقل ُيدعى الباسُل الخطر***سارُق الزهر مذموٌم ومحتقرٌ 

 حتى إلى أوِج مجٍد خالٍد ِصغرُ ***تسرُّعهِ  ولكن في وهو الطليقُ 

تضح القوة وت ،صغر ،مذموم ،القبيح، الخطر ،ممطر ،الوقر التالية:يظهر النعت في األلفاظ 
وضوحا يسهل بلوغه الى نفسه ويجعله يقتنع  أكثرألنه  ،له في اهتمام المخاطب به االنجازية

 به.
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 : الحـــالب.
فهي أكثر  ،ارتبط مفهومها بأداء الفعل حيث أنها تصف هيئة صاحبها ،للحال قيمة تداولية

  قوله:لك ذ أمثلة استخدامها، ومنارتباطا بأداء اللغة وأكثر إحالة على واقع 

 للذي يأ بى الخضوع  ***ُخلَق الناس عبيدًا 

 وهي تحتضروفي البزاِة شموٌخ ***وهي طائرةوفي الزرازير ُجبن 

 قوم إذا ما رَأوا أشباههم نفروا***فإن رأيَت ضعيفًا سائدًا فعلى
 في جوعِه شبٌع في ِوردِه الصدرُ ***فان لقيَت محبًا هائمًا كلفاً 

 عبيدا ،هائما منفردا في:فنجد المفرد  ،استخدم المتكلم الحال مفردا وجملة في هذه التراكيب
لبيان ووضوح هيئة صاحبها حين وقوع  ،هو منبوذ ،وهي طائرة ،تحتضر في: وهيوالجملة 

اهتمام المتكلم بالخطاب وحرصه على بلوغه  للحال، في االنجازيةالقوة  الفعل، وتظهر
 .للمخاطب

 :ستفهاماالج. 
لتعبر عن  ،يمثل االستفهام في قصيدة المواكب خاصية تداولية بارزة حملت معاني كثيرة 

ويتضح في  ،تساؤالت الشاعر في جلب اهتمام وانتباه المخاطب الفعلي المقصود بالمخاطب
 قوله:

 منزاًل دون القصور   ***هل تخذَت الغاب مثلي
 وتسلقَت الصخور  ***فتتبعَت السواقي 

 وتنشفت بنور   ***مَت بعطٍر هل تحم
 في كُؤوس من أثير***خمرًا  وشربت الفجر
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تشربت معاني  ، التي"هليظهر استفهام الشاعر بوضوح في التراكيب بتوظيفه ألداة االستفهام "
غرض مستفاد من السياق تمثل  إلى ،طلب االستخبار األصليمتعددة خرج فيها عن غرضه 

باعتباره نموذج الحياة المثالية والمعرفة الحقيقية والجمال  ،في تمني جبران العيش في الغاب
 المطلق.

خالل طرح  للمخاطب، منإن توظيف الشاعر لالستفهام في القصيدة ينم عن محاولة استدراجه 
المتلقي، يهيئ نفسية وانتباه  عليها، بل إجاباتتساؤالت كثيرة ال ينتظر المتكلم عند طرحها 

 له:قو ذلك يمكن رصده في  ولعل

 وتلحفَت الفضا***هل فرشَت العشب ليال
 زاهدًا في ما سيأ تي ***ناسيًا ما قد مضى

 وزحام  ليت شعري أي نفٍع *** في اجتماع 
 واحتجاٍج وخصام  ***وجداٍل وضجيجٍ 

االستفهام التي جاءت  االنجازيةيكرر الشاعر في هذا السياق تساؤالت من خالل عرض القوة 
 إلىتأسيس عالقة تواصلية مع المتلقي ومحاولة التأثير فيه بتوجيهه ل هل"" أسمائها أحدبصيغة 

العودة ألحضان الطبيعة وبساطتها التي تفوق القيم الزائفة  إلىوهو الدعوة  الخطاب،قصده من 
  .للمجتمع المتحضر

مد جسور التواصل مع  إلىوقد كان الغرض التداولي في التراكيب الذي تشرب معنى التمني 
 المتلقي.

 القصيدة:لواحق إنجازيه في تراكيب .2

كل الوحدات اللغوية التي تكون مسؤولة عن توجيه الخطاب  االنجازيةيشمل مفهوم اللواحق 
ارتباطا بالداللة العامة  أكثروسيقتصر البحث على دراسة اللواحق التي تكون  ،وانجازيته
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 واإلشاراتالمكانية  اإلشارات داللتها نحو: إلىللتراكيب والتي ال يتحدد معناها إال بالنظر 
 .الزمنية

 المكانية: أ.اإلشارات

على  أوهي عناصر اشارية تدل على أماكن يعتمد استعمالها وتفسيرها على معرفة مكان التكلم 
 أوفي العناصر التي قربا  أثرلتحديد المكان  المخاطب، ويكون أومعروف للسامع  أخرمكان 
 جهة. أوبعدا 

 جديدة  اقآفمحمود احمد نخلة 

 54في البحث اللغوي المعاصر ص

التي  ،الشاعر عناية كبيرة بألفاظ داخل النص الشعري السيما الدالة على المكان أولىلقد  
أثرت فيه بظروفها ومالبساتها ومن  ،تساهم في نقل صورة واقعية لتجربة صادقة عاشها جبران

 قوله:الواردة في القصيدة  أمثلتها

 

ن قبرواالخير في الناس مص  نوٌع إذا ُجبروا***والشرُّ في الناس ال يفنى واِ 

 ليس في الغابات راٍع *** ال وال فيها القطيع  

 بِه الضجر   ولم يحكموقلَّ في األرض َمن يرضى الحياة كما***تأتيِه عفوًا 

 فالسجُن والموُت للجانين إن صغروا***والمجُد والفخُر واإلثراُء إن كبروا

 *** مثل طعم السلسبيل  إن باألنهار طعمًا 

راسخة  أماكنتمثلت في  ،المكانية في التراكيب وطبعتها دالالت جمالية فنية األلفاظلقد تنوعت 
 .المقبرة، السجن، الغابات ،، النهراألرض وهي:في ذهن الشاعر 
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  :الزمانية ب.اإلشارات
اإلشارة الزمانية في زمان التكلم هو مركز  إلىهي كلمات تدل على زمان يحدد السياق بالقياس 

 السامع.على  األمرالتبس  ،الزمانية اإلشارةمركز  أوفإذا لم يعرف زمان التكلم  ،الكالم

 المرجع السابق

تتشكل القصيدة بنائيا من ستة مقطوعات شعرية مفصلة يجمعها خيط زماني يدل على الحركية 
لواقع االجتماعي لينقل تجربته تجاوز قيم ا إلىبما يناسب طموح الشاعر الذي يصبوا  ،والتجديد

 صورة. أحسنفي 

في هذه القصيدة التي بصدد  ،الزمن خاصة ألفاظومن السمات التي تميز بها شعر جبران تعدد 
 قوله: أمثلتهادراستها ومن 

 وأكثر الناس آالٌت تحركها***أصابع الدهر يومًا ثم تنكسرُ 

 وأنين الناي يبقى ***بعد أن يفنى الزمن  
 يحجبُه***عن ُأمٍة برداِء األمس تأتزرُ  وُبرد الغد فهو النبيُّ 

***  يومًا عافها الشجر ومرَِّت الريحكأنما هي أثمار إذا نضجت 

 حوٌر *** ظنَّ لياًل فرقد   وظالُل الحورِ 

ما يحيط به بشكل  إزاء ،مما تقدم تبين توظيف الشاعر أللفاظ الزمن بحسب تجربته وموقفه
الليل  ،األمس ،اليوم، الزمن، الغد ،الدهر الدالالت:هذه  اءتالنفسية، فجيتالئم وحالته 

 الخطاب.ذلك فقد حققت نجاح العملية  معناها، ومعغامضة مبهمة غير دالة على 
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 :الخالصـــة
  أويعدل سلوكا  أوارتبط مفهوم الشعر عند جبران بوظيفة الحياة الواقعية كأن يحمل موقفا 
يكون له تأثير على  أنانه عند الشاعر فعل وسلوك وينبغي  بل ، عنهينهى  أو أمر إلىيدعوا 

 المتلقين 

  جملة.تكرر في أكثر من  إذاالستفهام  أسلوبشيوع  

  إليهم، بما وكل  ستمالتهم وقيامهمال اإلنشائيةيبدوا اهتمام الشاعر بمخاطبيه في التراكيب
 .النعت ،، الحالتراكيب: االستفهامذلك  ومن

  والغموض.انية باإلبهام الزم اإلشاراتتميزت 

  من حياته وكان لها  معينة،عاش فيها الشاعر فترة  أماكنالمكانية عن  اإلشاراتعبرت
  وشعره.تأثير على نفسيته 
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 البالغية:. اآلليات 4
الكاتب ورؤيته  أصالةالبالغية في قصيدة المواكب وتنوعت حيث ظهرت  األساليباكتست 

بقضاياها بأسلوب فني جمع فيه بين جمال التعبير وقوة  حياة، ووعيهالالخاصة بنقل تجربته في 
 تزيينيهالتي تحول النظر فيها من مجرد آليات  ،االستعارة، التشبيه، الكنايةفي:  ، المتمثلةاإلثارة
 حجاجية.كونها آليات  إلى

 التشبيه: أ.
هما اشتراك في معاني يقع بين شيئين بين إنماالتشبيه: " نأ إلىه( 337ذهب قدامه بن جعفر)ت

 ".ينفرد كل واحد منهما عن صاحبه بصفتها أشياءفي  بها، وافتراقتعمهما ويوصفان 

 109بن جعفر نقد الشعر ص قدامه

"العقد على  أنه: إلىه( ذهب 346)ت وضوحا، فالرمانيويزيد فهم الرماني للتشبيه التعريف 
 .في حسن أو عقل " األخرالشيئين يسد مسد 

 80القران  إعجازكت في الرماني الن

 واالختصار. ،اإليجازمع  ،والبيان اإليضاحوالغرض من التشبيه: هو 

 قوله:ويتضح  ،تظهر التشبيهات في القصيدة بشكل مكثف ومتواتر في تراكيب حجاجية

 وأكثر الناس آالٌت تحركها***أصابع الدهر يومًا ثم تنكسرُ 

سرعان ما تنكسر  باآلالت، التيعر الناس تجسد في هذا الخطاب صورة شعرية شبه فيها الشا
من خالل توظيفه  ،التأويل وفهم المراد من الصورة إلىوكأنه يريد دفع المتلقي  ،الزمن أمام

 البليغ.للتشبيه 
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فالمرسل يؤكد  ،الزمن يغير نفوس الناس ويتحكم ويعبث بهم أن إلىكما نجد المرسل يشير  
قناعه بصحة للمتلقي بأنه ال بد من مجيء التشبيه ل  الصورة.لتأثير في المتلقي وا 

 قوله:في  أيضاونجد المرسل يوظف التشبيه 

 ويروح  إنَّ دين الناس يأ تي*** مثل ظلٍ  

من خالل سعي المرسل للتأثير  للتشبيه"يلتمس جبران في التراكيب البعد الحجاجي التداولي" 
قناعه شبه دين الناس)المشبه(  ية، حيثالشعر بفهم المعنى المراد من الصورة  ،في المتلقي وا 

 فقد جاءت فعال )مثل( على سبيل التشبيه التام األداة  أماالمشبه به( )بالظل 

البشر مادي ال  إيمانبان  ،وقد كان غرض المرسل في هذا التصوير توجيه المتلقي والتأثير فيه
 يزول.روحي غير ثابت سرعان ما 

 قوله:في  أيضاويظهر التشبيه 

 ناِس ثلُج ***إن  رأتُه الشمس ذاب  إن عدَل ال

شبه جبران  إذالداللة، جسد الشاعر الصورة الشعرية في التركيب في توجيه المتلقي لبيان حدود 
 أداةحذف  الشمس، مع أشعةعدل الناس الزائف )المشبه( بالثلج )المشبه به( الزائل بعد سطوع 

 البليغ.التشبيه ووجه الشبه على سبيل التشبيه 

قناعهوتتضح  بفهم المعنى الضمني  ،القيمة التداولية في السياق من خالل التأثير في المتلقي وا 
المرسل يحقق غرضه الحجاجي على مستوى التشبيه البليغ برسمه لمنظومة  الصورة، وبهذامن 

 المجتمع.العدل داخل 

 :أيضاوقوله 

لها*** أما أواخرها فالدهُر وا والعلُم في  لقدرُ الناِس سبٌل بأَن أوَّ
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خالل الدور الحجاجي التداولي  ، مناإلنسانفضل العلم على  إلىيشير المرسل في التركيب 
هذا الثوب البياني لجذب انتباه المتلقي في تبيين موقفه الذي  البليغ، فيالذي يلعبه التشبيه 

ه( مشبه ب)بالسبيل شبه العلم في الناس )مشبه(  بطموح، حيثالتعلم  إلى اإلنسانيدعوا فيه 
العلم في البداية واضح لدى الجميع بينما نهايته  نأالضمني، بليدرك المتلقي مقصد المرسل 

قناعه.فالمرسل يبرز القيمة الحجاجية التداولية بالتأثير في المتلقي  ،مجهولة  وا 

  االستعارة:ب.
 أو"هي تشبيه حذف منه المشبه به السكاكي: في معجم المصطلحات العربية اقتباس قول 

حالية  أوكما البد من وجود قرينة لفظية  ،تكون العالقة بينهما المشابهة دائما أنمشبه وال بد ال
 ".المشبه أوللمشبه به  األصليالمعنى  إرادةمانعة من 

 19ت العربية في اللغة واألدب ص معجم المصطلحا

لفظ يكون  نأاالستعارة في الجملة  أن"اعلم قال: ولم يبعد تعريف الجرجاني عن هذا عندما 
تدل الشواهد على انه اختص به حين وضع ثم يستعمله  ،في الوضع اللغوي معروفا األصل
 كالعارية.نقال غير الزم فيكون هناك  إليه ، وينقلهاألصلغير الشاعر في غير ذلك  أوالشاعر 

 22البالغة ص أسرارقاهر الجرجاني عبد ال

لتي كانت جزء ال يستهان بها في عرض ا ،لم تخلو قصيدة المواكب لجبران من االستعارة
قناعه  قوله:وقد جاء ذلك في  ،قضاياها ودعم حججه قصد التأثير في المتلقي وا 

 فالشتا يمشي ولكن ***ال ُيجاريِه الربيع  

يشبه فصل الشتاء بالكائن الحي الذي يمشي مع حذف  خطابه، اذيرسم المرسل لهذه اللوحة في 
يحاول من  المكنية، التيه وهو الفعل يمشي على سيبل االستعارة لوازم أحدالمشبه والبقاء على 
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بهذه اللوحة يكون قد حقق الوظيفة  الرسالة، فالمرسلخاللها توجيه المتلقي للمسار السليم من 
قناعه.قصد التأثير في المتلقي  ،التداولية الحجاجية الموجهة للمتلقي  وا 

 نجد المرسل يبرز االستعارة في قوله:

***كأنما ه  يومًا عافها الشجرُ  ومرَِّت الريحي أثمار إذا نضجت 

حيث شبه الريح باإلنسان الذي  ،لعل اهتمام المرسل بمخاطبه يبدوا جليا في هذا القالب البالغي
رموزه هو الفعل يمر على سبيل االستعارة  أحديمر مع حذف المشبه به واإلبقاء على  أويعبر 
والقصد المزدوج  ،ى توصيل الرسالة وفهم المراد منهاحرص الشاعر عل إلىراجع  ،المكنية

قناعه.التأثير في المتلقي   وا 

 إحداثمع  ،لهدفه الحجاجيوتكمن القيمة الحجاجية التداولية لالستعارة في تحقيق المرسل 
 للمتلقي.التأثير الذي ينشده المرسل 

ما عافه واشمئز  أمروفي نفس التركيب شبه المرسل الشجر باإلنسان الذي عندما ال يعجبه 
جزء كبيرا  المكنية، يمثللوازمه على سيبل االستعارة  أحدحذف المشبه به والبقاء على  منه، مع

  .في شعره مما يفسر بأنه شاعر مصور

 قوله:في  أيضاوظف المرسل االستعارة 

***فال المظاهُر تبديها   وال الصَورُ غايُة الروح طيَّ الروح قد خفيت 

 إذمثلها المرسل في صورة بيانية  ،لحياة الشاعر أدبيةوظ خالصة تجربة شعرية يحمل هذا الملف
كلمة طي  ،لوازمه أحدبالورق القابل للطي مع حذف المشبه به والبقاء على  اإلنسانشبه روح 

 المكنية.على سبيل االستعارة 

قناعه  جتمع بمعنى السعادة داخل الم ،وظف المرسل هذه الصورة للتأثير في المتلقي وا 
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 الصعبة.فالشاعر يؤكد بان سعادة الناس في الحصول على المستحيل واآلمال 

دراك  إلى للصورة، للوصولوتتضح القيمة الجمالية في تأويل المتلقي   حججه.مقاصد المرسل وا 

 الكنــاية:ج.
معنى من المعاني فال يذكره باللفظ  إثباتيريد المتكلم  أن" الجرجاني:يعرفها عبد القاهر  

ويجعله  إليهمعنى هو تاليه وردفه في الوجود فيؤمن به  إلىالموضوع له في اللغة ولكن يجئ 
 .دليال عليه"

 52ص اإلعجازقاهر الجرجاني دالئل عبد ال

المعنى  إرادةقرينة ال تمنع من  الحقيقي، معوأريد الزم معناه  أطلق"بأنها لفظ  السبكي:ويعرفها 
 ".مع المعنى المراد األصلي

  األفراحالدين السبكي عروس  بهاء

 237تلخيص المفتاح صفي شرح 

الجسر الواصل بين  القصيدة، وكانتومن الجماليات البالغية التي رسمت معالم الحجاج في 
قناعه   بقوله:المتكلم والسامع للتأثير وا 

 ففي العرينة ريٌح ليس يقربُه***بنو الثعالِب غاَب األسُد أم حضروا
 طائرة***وفي البزاِة شموٌخ و هي تحتضر وهي وفي الزرازير ُجبن 

من خالله صقل خيال  والمجد، يحاولتناول المرسل في التركيب كناية عن صفة لبقاء العز 
ثراء  بحقيقة منظومة العدل في المجتمع كيف ال وهو يبرز ما في حياة البشر  ،وعيهالمتلقي وا 

 وسلبيات.من ظلم 
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تمثلت في التأثير في المتلقي  ،قيمة حجاجية تداولية وكان الغرض األساسي للكناية بحملها
قناعه بصحة   قوله:استعمال في  إلىالمرسل  موقفه، ولجأوا 

 ومحتقرُ  وهو منبوذٌ فان رأيَت أخا األحالم منفردًا***عن قومِه 
 يحجبُه***عن ُأمٍة برداِء األمس تأتزرُ  وُبرد الغدفهو النبيُّ 

التعلم بطموح من خالل توظيفه  إلى اإلنسانوة جبران يبدوا جليا في هذا النص الشعري دع
مساواة المرسل  إلى إشارة النبي، وهناذكر لفظة  المتزن، فالمرسلالعقل المتعلم  الكناية، عن

 .النبي  المتعلم بمنزلة اإلنسان

دراك ما تحيل الداللة ذلك لتحريك همة  ،ويتضح البعد الحجاجي للكناية بالتأثير في المتلقي وا 
 .اإلقناع إلىمتلقي ال
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 الخالصــة:
  حملت في طياتها طابعا حجاجيا  الشعري، التيالبالغية في الخطاب  اآللياتساهمت

قناعه.بالتأثير في المتلقي   وا 

 االستعارة، والتشبيهبين  ،وقد تعددت العوامل البالغية في قصيدة المواكب لجبران 
 المتلقي.وقلب  كان لها وقع فعال في عقل والكناية، التي

  تعلقت االستعارة الحجاجية في قصيدة المواكب بمقاصد المتكلمين وسياقاتهم التخاطبية
     والتواصلية.
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 خاتمة:

 فيماجملة من النتائج على مستوى الدراسة التداولية نوردها  إلىوفي ختام هذا البحث نصل 
 يلي:

 أمرافي اللساني وهذا ما يجعل تحديد مفهومها تقع التداولية في مفترق طرق البحث الفلس 
 والمعرفية.وذلك بسبب اختالف المذاهب ووجهات النظر الفكرية  صعبا،

  يحدده السياق  المعنى، الذيتهمل  أناستعمالها دون  أثناءتهتم التداولية بدراسة اللغة
 التواصلية.المقامي مركزة في ذلك على عناصر العملية التبلبغية 

  من خالل قصيدة المواكب التي  مخاطبيه،ان من التواصل والتفاعل مع تمكن جبر
 بنجاح.ساهمت في ضمان العملية التخاطبية 

  تهتم هذه  التداولية، حيثالكالمية النواة المركزية لكثير من البحوث  األفعالعدت نظرية
 الحال، والغرضاق سي وتبليغ، وبمراعاة وتأثير، انجاز،النظرية بما يفعله المتكلمون باللغة من 

 الوعد،والفائدة التي يجنيها المخاطب من الخطاب مثل:  كالمه،الذي يريده المتكلم من 
  ...الخ.السلوك ،األحكام ،اإليضاح

  توظيف الشاعر لالفتراض المسبق في القصيدة ساهم في تفعيل عملية التواصل ونجاحها
 .بناء على افتراضات وخلفيات سابقة ،

 يقول شيئا  للناس، فالشاعرلحواري وسيلة لشرح كيفية وصول المعاني يعد االستلزام ا
 .أخراويعني شيئا 

  خالل تكرار الشاعر  ، منأسلوبيةيتجلى استعمال التكرار في القصيدة كونه خاصية
للمتلقي، دالالت تمثلت في التأكيد  أضفى والحرف، الذيالسم الفاعل والجملة واللفظة والفعل 

 به.االقتناع حمله على  ومحاولة
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 ما علق في نفس المخاطب  إزالةالمواكب، التوكيد في قصيدة  أسلوباستعمال  أضفى
بالثوابت التي ال  أشبه أخبارهمبتغاه ولتبدوا  ، ويصيبأمرهوتثبيت الشيء في النفس وتقوية 

يصالالشك  إليهايتسرب   المتلقي. إلىمكنوناته  ،وا 
  أثروالعطف فاألول كان له  الشعري: الشرطاستعمال الشاعر لألساليب لغوية في النص 

بالشاعر، خاص  أسلوبوابتكار  واألدبية، اإلبداعية إلىبالقصيدة  المتلقي، سمتقوي في نفس 
حجاجية وقيمة لغوية تمثلت في نقل  غراضأ  والنتائج، ولهالذي كان رابطا بين الحجج  والعطف

 .أخرىصورة  إلىالمخاطب من صورة 
 ليات النحوية قي القصيدة استخلصنا:خالل استقرائنا لآل

  إلثارتهم واستمالتهم وقيامهم  اإلنشائيةيظهر اهتمام الشاعر بمخاطبيه في توالي التراكيب
 واالستفهام. والحال، كالنعت، إليهمبما وكل 

  وظائف تواصلية مهمة وحافظ  بإنجازانه قام  القصيدة، إالبالرغم من قلة االستفهام في
 فيه.هي استمالة المتلقي والتأثير  يةاالنجاز على قوته 

  وأثرساعد في تطور العالقة بين مخاطبيه  أنواعهابمختلف  لإلشاراتاستعمال الشاعر 
 الخطاب.ذلك في 

  في  أساسيامثلت ركنا  رصدها،شحن القصيدة بدالالت مكانية تم  إلىعمد الشاعر
 وشعره.ثير على نفسيته لها تأ الشاعر، وكانعاش فيها  أماكنالخطاب الشعري عبرت عن 

  ما يحيط به بشكل  إزاءموقف الشاعر  إلىالزمانية يحيل  لإلشاراتاستعمال الشاعر
  .غامضة دالة على الغرابة األلفاظفجاءت هذه  النفسية،يتالئم وحالته 

  واستعارة وكناية  تشيبه،البالغية التي تحملها مختلف الصور البيانية من  اآللياتساهمت
الجانب التداولي للصياغة اللغوية والبنية التركيبية واالنتقال من معنى  إثراءفي  ي،الشعر بالنص 
 وراقية،عن المعاني بطرق غير مباشرة بصورة جميلة  المتكلم، التعبيرالذي قصده  إلىالجملة 
 .إقناعهي متلقي الخطاب ومحاولة فوالتأثير 
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در والمرجع     قائمة المصا

 ية ورش عن نافع القران الكريم بروا  
 .أوكان عمر1    

     2001اللغة والخطاب إفريقيا الشرق المغرب لبنان 
 بوجادي خليفة. 2

بيت الحكمة العلمة  ،يات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديمناللسا
  2009 ،1ط ،الجزائر 

 الجارم علي وأمين مصطفى .3
 2004ط( ،)د1م ،بيةالنحو الواضح في قواعد اللغة العر 

 الجرجاني عبد القاهر .4

  1978 ،دار المعرفة بيروت ،شرح محمد رشيد رضا،لبالغة اأسرار 

  .الجرجاني علي بن محمد الشريف5

  1978 ،مكتبة لبنان ،كتاب التعريفات

 جهاد فاضل .6

  1984، 1ط ،بيروت لبنان،دار الشروق ،قضايا الشعر الحديث 

 الحباشة صابر .7

  2008 ،سوريا دمشق ،دار النشر،لية والحجاج مداخل ونصوص التداو 

 الدريدي سامية .8

الحجاج في الشعر العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة بنيته واسالببه عالم 
  2004مارس  1الكتب الحديث األردن ط
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 الرماني .9

ومحمد زغلول ،لف هللا تحقيق محمد خ،النكت في إعجاز القران ضمن ثالث رسائل     
 1976 ،دار المعارف مصر      سبام 

 بهاء الدينالسبكي .10

 بيروت  ،دار السرور،عروس األفراح في شرح تلخيص المفتاح

 شهاب الدين ابن الخفاجي .11

  2الجزء  ،2000، 1طو بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية  ،منشورات على بيضون 

 الشهيري عبد الهادي بن ظافر.12

 ،1بيروت لبنان ط،دار الكتب الجديد المتحدة ،إستراتيجية الخطاب مقاربة تداولية لغوية
  2004مارس 

 صحراوي مسعود .13
التداولية عند علماء العرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التراث اللساني 

  2005،يوليو ، 1ط ،دار الطليعة بيروت لبنان ،العربي 
 عيل عبد الحق صالح إسما.14  

  1ط ،بيروت لبنان ،دار التنوير للطباعة والنشر،التحليل اللغوي عند مدرسة اكسفورد 
1993  
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 الطبطبائي سيد هاشم .15

       1،طنظرية األفعال الكالمية بين فالسفة اللغة المعاصرين والبالغيين العرب     
 1993،الكويت

 طه عبد الرحمان .16

  1993، 2ط ،لبنان ،م التراث المركز الثقافي العربي تجديد المنهج في تقوي

  عباس محمود العقاد.17

 2012، هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة ،ركتاب الفصول ،دارا لنش

 العياشي أدراوي .18

االستلزام الحواري من الوعي بالخصوصية النوعية الظاهرة إلى وضع القوانين الضابطة 
  2000، 1ط  ،المغربالرباط  ،دار األمان ،لها

 قدامه بن جعفر .19

  1982 ،بيروت،دار الكتب العلمية  ،كتاب نقد الشعر 

 ابن فارس أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا الرازي اللغوي .20

دار الفكر للطباعة والنشر  ،تحقيق وضبط عبد السالم محمد هارون،معجم مقاييس اللغة 
 1997 ،والتوزيع لبنان

 احمد المتوكل .21

  1987،الرباط ،منشورات عكاظ  ،اللسانيات الوظيفية مدخل نظري 
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  2003،المغرب  ،دار األمان للنشر والتوزيع،الوظيفة بين الكلية والنمطية  

 محمود احمد نخلة .22

مصر  ،دار المعرفة الجامعية اإلسكندرية ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر
2002  

 مكرم ابن منظور محمد بن .23

  1997 6ط،لبنان  ،دار صادر بيروت ،لسان العرب 

 وهبة المهندس .24

 1989 ،مكتبة لبنان،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب 

 المصادر والمراجع المترجمة:

 أن روبول جاك موشالر.1

 ومحمد الشيباتي ،ترجمة سيف الدين دغسون  ،جديد في التواصل متداولية اليوم عل   
  2003 ،1ط  ،دار الطليعة بيروت لبنان ،ظمة العربية للترجمةالمن

 جون أوستن .2

القادر قنيني افرقيا  دترجمة عب،نظرية أفعال الكالم العامة كيف ننجز األشياء بالكالم    
   1991،الشرق األوسط 

 فرانسواز ارمينكو ،3

  1968المغرب  ،رباطال،مركز االتحاد القومي  وترجمة سعيد علوش،المقاربة التداولية 
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 فيليب بالنشيه.4

دار الحوار للنشر والتوزيع ،ترجمة صابر الحباشة  ،التداولية من أوستن إلى غوفمان
  2007، 1ط  ،سوريا

 دالش الجياللي.5 

ديوان  ،ترجمة محمد يحياتن ،مدخل إلى اللسانيات التداولية لطلبة معاهد اللغة العربية وآدابها
  1992 ،الجزائر،المطبوعات الجامعية 

 والمجالت: الجامعيةالرسائل    
 إبراهيم عبد الهادي 
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في النحو ،التركيب النحوي في معلقة  عبيد بن األبرص  .1

تلمسان  ،العربية جامعة أبي بكر بلقايد ةقسم اللغ،كلية اآلداب واللغات ،والصرف 
2013/2014  

 دفة بلقاسم 
للشاعر عبد القادر ،ديوان كأني أرى  ،ور اللسانيات التداوليةظمن التركيب اللغوي من .2

قسم األدب العربي كلية ، 2009،مارس ، 5العدد  ،مجلة المخبر ،الحصني أنموذجا
 جامعة محمد خيضر بسكرة ،اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

  عويسات عائشة 
كرة من متطلبات نيل شهادة مذ،تواصلية األسلوب في روميات أبي فراس الحمداني  .3

كلية اآلداب واللغات قسم  ،الماجستير في اللغة العربية وآدابها في البالغة واألسلوبية
  2009/2010جامعة قاصدي مرباح ورقلة  ،اللغة العربية
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 محمد مدور 
مجلة ،نظرية األفعال الكالمية بين التراث العربي والمناهج الحديثة دراسة تداولية  .4

المركز الجامعي غرداية  وقسم اللغة العربية وادابها ،بحوث والدراسات الواحات لل
  2012 ،16العدد 

 المصادراالجنبية :

La rousse  

 المواقع االلكترونية : 

ENG://http :art.Montadarabi.com 
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 ملحق

طابع التوسع  أضفىمما ،ة المختلف اإلنسانيةكثير من مكاسب المعرفة  إلىتستند التداولية 
 البحوث.وجعلها تتخذ لنفسها مكانة مهمة بين  ،والثراء في معالجاتها المختلفة للغة

  التداولية:تعريف .1

 أنهابمكان ذلك  ،من الصعوبة أمرتقديم تعريف للتداولية يلم بجميع جوانبها ويشملها  إن
تتقاذفها مصادر معرفية  رىأخمبحث لساني ونظرية لم يكتمل بعد هذا من جهة ومن جهة 

مما جعل كل باحث ينطلق في تعريفها  األخرىتتداخل مع كثير من العلوم  أنهاكما ،عديدة 
  .في تعريفها ءما جا أهم بإيرادلذلك سنكتفي  ،من مجال تخصصه

 خليقة بوجادي في اللسانيات التداولية

 63في الدرس العربي القديم ص تأصيليةمحاولة 

الجذر اللغوي )دول(  إلىالعربي  أصله: يرجع مصطلح التداولية في المفهوم اللغوي .أ
 والتحول.عن معاني التبدل  جال تخر لكنها  ،ولها معاني مختلفة

مداولة  أي ،وقالوا دواليك ،بالدول أخذناه األمر"تداولنا  منظور:وجاء في لسان العرب البن 
هذه مرة  أخذته ،األيديالناس وتداولته وهللا يداولها بين  ،دارت أي األيامودالت  ،األمرعلى 

  "فعمل هذه مرة وهذه مرة تعاوناهالمعنى  ،بيننا واألمروتداولنا العمل ،وهذه مرة 

 253-252ابن منظور لسان العرب ص

يدل على تحول  أحدهما ،أصالنالدال والواو والالم  إن" فارس:وجاء في مقاييس اللغة البن 
  أهلفقال  ،األول فأمايدل على ضعف واسترخاء  ،واآلخرمكان  إلىمن مكان  شيء
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 بينهم  الشيءومن هذا الباب تداول القوم  ،أخر إلىتحولوا من مكان  إذا ،القوم ندالإاللغة: 

 .بعض " إلىمن بعضهم  رإذا صا

 314احمد ابن فارس مقاييس اللغة ص

قات بين اللغة تعريف آخر للتداولية بأنها: "فرع من اللسانيات يدرس العالقد ورد في 
 والمتكلمين في وضعياتهم التواصلية" ،واالستعمال

La rousse p.775  

تكاد تخرج في داللتها للجذر دول على المعاني  أنها" العربية:فالمالحظ على المعاجم 
مما يقتضي وجود  ،آخر إلىمن حال  أم رأخ إلىسواء من مكان ،التحول والتبدل واالنتقال 

وتلك حال اللغة  ،شترك في فعل التحول والتغير والتبدل والتناقلمن طرف واحد ي أكثر
ومنتقلة بين الناس يتداولونها  ،لدى السامع أخرىحال  إلىمتحولة من حال لدى المتكلم 

 األخرىبهذه الداللة من المصطلحات ،ثبوتا  أكثربينهم ولذلك كان مصطلح التداولية 
  .الذرائعية النفعية السياقية"

 148ص  يات التداوليةفي اللسان

 التداولية في القران الكريم ب.

"وال  تعال:والشاهد على ذلك قوله  ،الكريمة اآلياتوردت التداولية بمعناها اللغوي في بعض 
 وأنتمالناس باإلثم  أموالفريقا من  التأكلو  ،الحكام إلىبينكم بالباطل وتدلوها  أموالكم اتأكلو 

 ".تعلمون

 188البقرة 



 ملحق 
  
 

 

 أي اإللقاء ،واإلدالء، اإلدالءلتأكلوها بالتحاكم فتدلوا من  ،الحكام إلىا بأموالكم ال تلقو  أي
ودلوتها نزعتها ومن  أرسلتها ،دلوي في البشر أدليت األساسوفي  ،الحكام إلى األموال إلقاء

 أظهرهابحجته  وأدلى ،إليهفالن تشفعت به  إلىطلبتها ودلوت به  ،المجاز دلوت حاجتي
  .الحكام إلى أرسله أيالحكام رفعة  إلىالن بمال ف ،وأدل

 476شهاب الدين ابن الخفاجي ص

 . المفهوم االصطالحي:ج

 . عند الغربيين 1

حيث  1938سنة  موريس زتشارلالفيلسوف  إلىاستعمال لمصطلح التداولية  أولويرجع 
ركز فيه  وذلك في مقال له ،العام لعلم العالمات طارلإلم لها تعريفا في سياق تحديده قد

 أن إلىليصل  الداللة التداولية()التركيب  ،على مختلف التخصصات التي تعالج اللغة
   .التي تعالج العالقة بين العالمات ومستعملي هذه العالمات ،التداولية جزء من السيميائية

 12ارمينكوا المقاربة التداولية صفرانسواز 

 ويأتيتداولية تعنى بدراسة اللغة في االستعمال ال أنالباحث اللساني ليفنسون : "فهو يرى  أما
التي اهتمت بدراسة اللغة باعتبارها نظاما ،هذا التعريف تمييزا لها عن الدراسات البنيوية 

  .معزوال من المؤثرات الخارجي " ،مغلقا

  30المقاربة التداولية ص 

 أن إلىيشير  ألنهصل التوا أوفي ،ويعرف جون بول التداولية : "دراسة اللغة في االستعمال
 سياق  بط المتكلم والسامع فيوال يرت،المعنى ليس شيئا متأصال في الكلمات وحدها 
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  .المعنى الكامن في كالم ما"  إلىمادي اجتماعي ولغوي وصوال  محدد
 جديدة في آفاقاحمد محمود نخلة 

 14البحث اللغوي المعاصر ص 

 عند العرب: .2

الرحمان  طه عبدجهود الباحث  أهمهاعلى الرغم من قلتها من المجال برزت جهود جادة في 
 إلىبالتداوليات  pragmatique األجنبي حالمصطل ترجمةترجع  حيث،المتوكل واحمد

ويقول في هذا الصدد وقع اختيارنا منذ  1970سنة  طه عبد الرحمان ،الباحث المغربي
يوفي المطلوب  ألنه ،ماتيةعلى مصطلح التداوليات مقابال للمصطلح الغربي براغ 1970

حين قبوال من لدن ولقي منذ ذلك ال ،حقه باعتبار داللته على معنيي االستعمال والتفاعل معا
ة ومن هذا المنطلق يعرف طه عبد الرحمان التداولي ،أبحاثهماخذوا يدرجونه في  أين الدارسين

ما كان مظهرا من بالممارسة التراثية هو وصف لكل  قفي قوله التداول عندنا متى تعل
المجال  أنبين صانعي التراث من عامة الناس وخاصتهم كما  ،مظاهر التواصل والتفاعل
هو وصف لكل ما كان نطاقا مكانيا وزمانيا لحصول التواصل  ،في سياق هذه الممارسة

محل التواصل والتفاعل بين  إذنوالتفاعل فالمقصود بمجال التداولية في التجربة التراثية هو 
  .نعي التراثصا

 يد المنهج طه عبد الرحمان وتجد

 244في تقويم التراث ص   

حول الوظائف التداولية بعنوان  احمد المتوكلظهر مؤلف الباحث المغربي  1585وفي سنة 
 إثراءفي  أسهمحيث عد مؤلفه انجازا تداوليا نحويا هاما  ،الوظائف التداولية في اللغة العربية

اللغوي العربي عند العرب في  ،لذي حصر مصادر التفكير التداوليهذا االتجاه الدراسي ا
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يرى  إذالمبادئ الوظيفية  إلىعلم النحو والبالغة وأصوله وتفسيره وكل هذه العلوم تؤول 
اعتبر في مجموعه )نحوه وبالغته وأصوله وتفسيره ( درس  إذالعرب القدماء  ،اللغويين إنتاج

 .احل تطور المقاربات الوظيفية في الفكر اللساني مر  أهملغوي وظيفي يشكل مرحلة من 

 9احمد المتوكل اللسانيات الوظيفية مدخل نظري ص
 127-115بالكالم ص  األشياءكيف ننجز    

 اللسانيات التداولية : أهمية.2
اللسانيات التداولية في دمجها للمستويات اللغوية المختلفة في منظومة واحدة  أهميةتتجلى 

االتصال اللساني)دراسة اللغة قيد االستعمال ( فتجعل  أثناء،أساسهاعلى  ودراسة اللغة
انجاز  أثناءليراعيه ،المتلقط بالخطاب ) المرسل( يرتبط بالمقام فيتنبأ بما يستلزمه الموقف 

  .فظطاب في سياق التللخيكتسبها ا التيوبذلك ال يغدو معنى الملفوظات هو القيمة  ،خطابه
 الشهيري بن ظافر الهاديعبد 

 23-22 استراتيجيات الخطاب ص 
اتساع مجال البحث في التداولية،نتيجة تعدد المشارب جعلها درسا لغويا غزيرا وحيويا،  إنثم 

والمفاهيم الرؤى الجديدة التي ستضيء بها  األفكارتمد الدراسات اللغوية والمعرفية بعدد من 
في ضوء  إالقيمة، ماكانت لتبرز  نتائج إلىويصلون من خاللها  ،الباحثون في دراستهم
 اللسانيات التداولية.

فيه نحو  ،مشروع شاسع في اللسانيات النصية تهتم بالخطاب ومناحي النصية إذنفالتداولية 
الملفوظ  إنتاجالمحادثة ،المحاججة، التضمين، ودراسة التواصل بشكل عام بدءا من ظروف 

مايمكن تنشئته من تأثيرات في  إلىقصد محدد الحال التي يكون فيها لالحداث الكالمية  إلى
 وعناصر السياق                  السامع

 135ادي في اللسانيات التداولية صخليفة بوج
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 جبران خليل جبران :

يعتبر شعر المهجر أو ما يسمى بمدرسة المهجر تيارًا فكريًا وأدبيًا، وقد ظهر في األمريكيتين 
شعراء العرب الذين هاجروا إليها، والذين سموا بشعراء المهجر، الشمالية والجنوبية على يد ال

فكتبوا ونظموا الشعر فيها، وقد جمعتهم الرابطة القلمية التي ُنِشَر من خاللها العديد من 
المجالت وأشهرها مجلة السمير، ومن أشهر أدباء المهجر إيليا أبو ماضي وعبد المسيح حداد 

  .يتم التركيز على جبران خليل جبران على وجه الخصوصوغيرهم وس وجبران خليل جبران""

 جبران خليل جبران:حياة   

في لبنان، وُيعتبر من أهم الكتاب العرب  1883يناير سنة  6ولد في  جبران خليل جبران
والشعراء، وهو من أحفاد يوسف جبران الماروني، اسم أّمه كاميليا، واسمها األصلي كاملة 

سنة، وكانت عائلته معروفًة في احترامها ونزاهتها؛ لكّنها  30ن عمرها عندما أنجبت جبران كا
 كانت فقيرًة فوالده لم يكن يعمل وذلك لكثرة ُشربه للخمر وتكاسِله عن العمل. 

لم يدخل جبران المدرسة كبقّية األطفال في عمره إاّل أن كاهن القرية لم يكن يقبل أن يبقى 
بيته كل مساء لتعليمه اللغة العربية والسريانية وكان ُيدعى جبران دون تعّلم، فكان يذهب إلى 

باألب جرمانوس، كما عّلمه كيفية الكتابة والقراءة وكان له فضٌل كبيٌر على جبران، وفي سنة  
للميالد ُسِجن والد جبران بتهمة اختالس وتّمت مصادرة جميع أمالكه القليلة، فقّررت 1891

ا إلى أمريكا إلى مدينة نيويورك، واصطحبت معها جبران وأختيه والدة جبران أن ُتهاجر مع أخيه
 ماريانا وسلطانة وأخيه بطرس؛ حيث درس الفن هناك وبدأ مشوراه األدبي. 

 جبران خليل جبران في أمريكا

سكنت عائلة جبران خليل جبران في بوسطن، وبدأت أمه في البحث عن عمل، وعملت في 
رس بفتح متجٍر صغيٍر، ثم سجَّل جبران في المدرسة ولكن الخياطة المتجولة، وقام أخوه بط

سجل اسمه فيها خليل جبران، وتعّلم فيها اللغة اإلنجليزية، ثم التحق في مدرسة الفنون وتمت 
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تنمية مواهبه الفنّية وقامت معلمته بتشجيعه على ذلك، كما قامت المدرِّسة دغيسي بيل بكتابة 
 ند عن جبران خليل ومدى موهبته لتشجيعه ودعمه له. رسالة إلى صديقها الغني فريد هوال

 :جبران خليل جبران في بيروت

عاد جبران مع عائلته إلى بيروت في الخامسة عشر من عمره، والتحق في مدرسة إعدادية 
مارونية، وأول عمل قام به بالتعاون مع صديقه إصدار مجلة أدبية طالبية، ثم قام الطالب 

ة، وكان يقيم مع ابن عمه نقوال، وكانت هناك عالقة حب بينه وبين حال بانتخابه كشاعر للكلي
الضاهر؛ حيث كانت شقيقة صديقه سليم الضاهر أستاذته في الطفولة، واستوحى منها قصة 

األجنحة المتكسرة، وبعد عشر سنين من اإلقامة في بيروت عاد إلى بوسطن؛ ولكن قبل عودته 
في بطرس أيضًا بمرض السل وأمه بمرض السرطان توفيت أخته سلطانة بمرض السل وتو 

 وبقيت أخته ماريانا معه وعملت في الخياطة.

عن عمر يناهز  1931إبريل سنة  10توفي جبران خليل جبران بمرض السل في نيويورك في 
 سنة. 48

 :أسلوبه األدبي وأعماله

د الدينية، والثاني يميل إلى كانت كتاباته تميل الّتجاهين األّول يأخذ القوة والثورة على العقائ 
االستمتاع بالحياة، وقد ظهر االّتجاهان في قصيدة المواكب، التي غنتها السيدة فيروز تحت 

اسم أغنية "أعطني الناي وغّني"، وكان من أكثر الشعراء تفاعاًل مع القضايا المنتشرة في 
حاربها في كثير من كتبه  العرب للحكم العثماني التي كان ضدها وقد إتباععصره، ومن أبرزها 

م الدين اإلسالمي وكان دائمًا يتمّنى أن  ورسائله، وفيما يتعلق بديانته فقد كان مسيحيًا و يحترِّ
يعود اإلسالم إلى مجده السابق وتتخّلص المجتمعات من فكرة تسييس الدين اإلسالمي أو حّتى 

  المسيحي
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هجر، وقد كانت له خبرٌة كبيرٌة في مجاالت يعتبر جبران خليل جبران أحد أهم أدباء وشعراء الم
الشعر والكتابة والفلسفة وعلم الروحانيات والرسم باإلضافة إلى النحت والفن التشكيلي، فقد كان 
متعدد المواهب ومرهف الحس، وكان يظهر في أشعاره وكتاباته حب االستمتاع بنقاء الحياة، ، 

خرى في اللغتين العربية واإلنجليزية، نذكر منها ما باإلضافة إلى العديد من الكتب والمؤلفات األ
 .يلي

 مؤلفاته باللغة العربية

 رواية العواصف. 

 األجنحة المتكسرة. 

 دمعة وابتسامة. 

 األرواح المتمردة. 

  البدائع والطرائف: وهو عبارة عن مجموعة من مقاالت وروايات تتحدث عن مواضيع
والتي قد نشرها في  ."عديدة مقالة "األرضشتى وعديدة لمخاطبة الطبيعة ومن مقاالته ال

  • .1923مصر في عام 

  عرائس المروج•  

  نبذة في فن الموسيقى 

  المواكب 

 مؤلفاته باللغة اإلنجليزية

كتاب النبي، وهو كتاب مكون من ستة وعشرين قصيدة شعرية وقد ترجم إلى ما يزيد على  •
  .عشرين لغة
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  .كتاب المجنون• 

  .كتاب رمل وزبد •

  .كتاب يسوع ابن اإلنسان •

  .كتاب حديقة النبي• 

 كتاب أرباب األرض •

وانه لحري بالمحققين أن يتابعوا ويجمعوا جميع أعماله المنشورة هنا وهناك كشذرات لكي يضمها 
كتاب وال يذهب اإلبداع الذي فيها طي النسيان ، إن كافة أعماله لها حضورها ورونقها المميزان 

 األبد . في نفوسنا إلى 

وسيبقى اسم جبران خليل جبران هرما أدبيا رفيعا خالدا في صرح األدب العربي على مر 
  . العصور
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 قصيدة المواكب:
 الخير في الناس مصنوٌع إذا ُجبروا
ن قبروا  والشرُّ في الناس ال يفنى واِ 

 وأكثر الناس آالٌت تحركها
 أصابع الدهر يومًا ثم تنكسرُ 

 عالم علمٌ  فال تقولنَّ هذا
 وال تقولنَّ ذاك السيد الَوُقرُ 

 فأفضل الناس قطعاٌن يسير بها
 صوت الرعاة ومن لم يمِش يندثر

*** 
 ليس في الغابات راٍع .......... ال وال فيها القطيع  
 فالشتا يمشي ولكن ........... ال ُيجاريِه الربيع  
 ُخلَق الناس عبيدًا ........... للذي يأ بى الخضوع  

 ا ما هبَّ يومًا ........... سائرًا سار الجميع  فإذ
 أعطني الناَي وغنِ  ........... فالغنا يرعى العقول  
 وأنيُن الناي أبقى .......... من مجيٍد و ذليل  

* * * 
 و ما الحياُة سوى نوٍم تراوده
 أحالم من بمراِد النفس يأتمرُ 

 و السرُّ في النفس حزن النفس يسترهُ 
 باألفراِح يستترُ فِإن تولىَّ ف

 و السرُّ في العيِش رغُد العيِش يحجبهُ 
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لى حجبُه الكدرُ   فِإن ُأزيل توَّ
 فإن ترفعَت عن رغٍد و عن كدرِ 
 جاورَت ظلَّ الذي حارت بِه الفكرُ 

*** 
 ليس في الغابات حزٌن ......... ال و ال فيها الهموم  

 معه السموم   تجيءفإذا ... هب  ... نسيٌم......... لم 
 يس حزن النفس إال ......... ظلُّ وهٍم ال يدوم  ل

 وغيوم النفس تبدو ........... من ثناياها النجوم  
 أعطني الناي وغنِ  ........... فالغنا يمحو المحن  
 وأنين الناي يبقى ............. بعد أن يفنى الزمن  

* * * 
 وقلَّ في األرض َمن يرضى الحياة كما

 بِه الضجر   تأتيِه عفوًا و لم يحكم
لوا نهر الحياة إلى  لذلك قد حوَّ
 أكواب وهٍم إذا طافوا بها خدروا
وا كأنهمُ   فالناس إن شربوا ُسرَّ

 رهُن الهوى و َعلَى التخدير قد ُفطروا
 فذا ُيعربُد إن صلَّى و ذاك إذا
 أثرى و ذلك باألحالم يختمرُ 

 فاألرض خمارٌة و الدهر صاحبها
 واوليس يرضى بها غير األلى سكر 
 فإن رَأيت أخا صحٍو فقل  عجباً 
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 هل استظلَّ بغيم ممطر قمرُ 
*** 

 ليس في الغابات سكٌر ......... من مداِم أو خيال  
 فالسواقي ليس فيها ............ غير أكسير الغمام  
 إنما التخديرُ  ثدٌي ............... و حليٌب لألنام

 فطام  فإذا شاخوا و ماتوا ...............بلغوا سن ال
 الناَي و غنِ  ...........فالغنا خير الشراب   أعطني

 و أنين الناي يبقى ......... بعد أن تفنى الهضاب
 

* * * 
 و الدين في الناِس حقٌل ليس يزرعهُ 
 غيُر األولى لهُم في زرعِه وطرُ 
 من آمٍل بنعيِم الخلِد مبتشرٍ 

 و من جهول يخاُف الناَر تستعرُ 
 ِث ما عبدوافالقوُم لوال عقاب البع

 رباًّ و لوال الثواُب المرتجى كفروا
 كأنما الديُن ضرٌب من متاجرهم  
 ِإن واظبوا ربحوا أو أهملوا خسروا

*** 
 ليس في الغابات ديٌن ......... ال و ال الكفر القبيح  
 فإذا... البلبل ... غنى .......... لم يقل  هذا الصحيح  

...دين الناس يأ تي .......... مث  ل ظلٍ  و يروح  إنَّ



 ملحق  
  
 

 

 لم يقم في األرض ديٌن ...........بعد طه و المسيح
 الناي و غنِ  ............ فالغنا خيُر الصالة أعطني

 وأنيُن الناي يبقى .............. بعد أن تفنى الحياة  
* * * 

 والعدُل في األرِض ُيبكي الجنَّ لو سمعوا
 بِه و يستضحُك األموات لو نظروا 

 موُت للجانين إن صغروافالسجُن وال
 والمجُد والفخُر واإلثراُء إن كبروا
 فسارُق الزهر مذموٌم ومحتقرٌ 

 وسارق الحقل ُيدعى الباسُل الخطر
 وقاتُل الجسِم مقتوٌل بفعلتهِ 

 وقاتُل الروِح ال تدري بِه البشرُ 
*** 

 ليس في الغابات عدٌل .......... ال و ال فيها العقاب  
 ....... ظله فوق التراب  فإذا الصفصاف ألقى ...

 ال يقول السرُو هذي .......... بدعٌة ضد الكتاب  
 إن عدَل الناِس ثلُج ......... إن  رأتُه الشمس ذاب  

 الناي و غِن ............فالغنا عدُل القلوب   أعطني
 و أنين الناي يبقى ............ بعد أن تفنى الذنوب  

* * * 
 قويت   والحقُّ للعزِم و األرواح إن

 سادت  و إن ضعفت  حلت بها الغيرُ 
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 ففي العرينة ريٌح ليس يقربهُ 
 بنو الثعالِب غاَب األسُد أم حضروا
 وفي الزرازير ُجبن و هي طائرة
 وفي البزاِة شموٌخ و هي تحتضر
 والعزُم في الروِح حٌق ليس ينكره
 عزُم السواعد شاَء الناُس أم نكروا
 فإن رأيَت ضعيفًا سائدًا فعلى

 م إذا ما رَأوا أشباههم نفرواقو 
*** 

 ليس في الغابات عزٌم ......... ال و ال فيها الضعيف  
 فإذا ما اأُلسُد صاحت .......... لم تقل  هذا المخيف  
 إن عزم الناس ظلٌّ .......... في فضا الفكر يطوف  
 و حقوق الناس تبلى ........... مثل أوراق الخريف  

 ........ فالغنا عزُم النفوس  الناي و غنِ  ..... أعطني
 وأنيُن الناي يبقى ........... بعد أن تفنى الشموس  

* * * 
لها   و العلُم في الناِس سبٌل بأَن أوَّ

 أما أواخرها فالدهُر والقدرُ 
 وأفضُل العلم حلٌم إن ظفرت بهِ 

 وسرَت ما بين أبناء الكرى سخروا
 فان رأيَت أخا األحالم منفرداً 

 منبوٌذ ومحتقرُ عن قومِه و هو 
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 فهو النبيُّ و ُبرد الغد يحجبهُ 
 عن ُأمٍة برداِء األمس تأتزرُ 

 وهو الغريُب عن الدنيا وساكنها
 وهو المهاجُر الَم الناس أو عذروا
ن أبدى مالينةً   وهو الشديد وا 

 وهو البعيُد تدانى الناس أم هجروا
*** 

 ليس في الغابات علٌم .......... ال و ال فيها الجهول  
 إذا األغصاُن مالت  ............ لم تقل  هذا الجليل  ف

 إن  علَم الناس طرَّا ............. كضباٍب في الحقول  
 فإذا الشمس أطلت ............. من ورا األفاق يزول  

 الناَي و غنِ  .............. فالغنا خير العلوم   أعطني
 وم  و أنيُن الناي يبقى ........... بعد أن تطفي النج

* * * 
 و الحرُّ في األرض يبني من منازعهِ 
 سجنًا لُه و هو ال يدري فيؤتسر  
ر من أبناء بجدتهِ   فان تحرَّ

 يظلُّ عبدًا لمن يهوى و يفتكرُ 
 و لكن في تصلبهِ  األريبفهو 

 حتى و للحقِ  ُبطٌل بل هو البطرُ 
 و هو الطليُق و لكن في تسرُّعهِ 
 حتى إلى أوِج مجٍد خالٍد ِصغرُ 
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*** 
 ليس في الغابات حرٌّ ........... ال و ال العبد الدميم  
 إنما األمجاُد سخٌف ............... و فقاقيٌع تعوم  
 فإذا ما اللوز ألقى ............ زهره فوق الهشيم  

 لم يقل  هذا حقيٌر ................ و أنا المولى الكريم  
 ثيل  الناي و غني .............. فالغنا مجٌد ا أعطني

 و أنين الناي أبقى ................. من زنيٍم و جليل  
* * * 

 و اللطُف في الناِس أصداف و إن نعمت  
 أضالعها لم تكن في جوفها الدررُ 

 فمن خبيٍث له نفسان واحدةٌ 
 من العجين و ُأخرى دونها الحجرُ 
 و من خفيٍف و من مستأنث خنِث 

 تكاُد ُتدمي ثنايا ثوبِه اإلبرُ 
 للنذِل درٌع يستجيُر بهِ و اللطُف 

 إن راعُه وجٌل أو هالُه الخطرُ 
 فان لقيَت قوياًّ لينًا فبهِ 

 أَلعيٍن فقدت  أبصارها البصرُ 

*** 
 ليس في الغاِب لطيٌف ............ لينُه لين الجبان  
 فغصوُن البان تعلو ............. في جوار السنديان  

 رجوانو إذا الطاووُس ُأعطي .......... حلًة كاأل 
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 فهَو ال يدري أحسن  ............. فيِه أم فيِه افتتان
 الناي و غنِ  .......... فالغنا لطُف الوديع   أعطني

 و أنين الناي أبقى .......... من ضعيٍف و ضليع  
* * * 

 و الظرُف في الناس تمويٌه و أبغضهُ 
 ظرُف األولى في فنون االقتدا مهروا

 هامن ُمعجٍب بأموٍر و هو يجهل
 و ليس فيها له نفٌع و ال ضررُ 
 و من عتيٍ  يرى في نفسِه ملكاً 
 في صوتها نغٌم في لفظها ُسَورُ 
 و من شموٍخ غدت مرآتُه فلكاً 
 و ظلُه قمرًا يزهو و يزدهرُ 

 
 ليس في الغاب ظريف ......... ظرفُه ضعف الضئيل  

 فالصبا و هي عليل .................. ما بها سقُم العليل  
 نهار طعمًا .................. مثل طعم السلسبيل  إن باأل 

 و بها هوٌل و عزٌم ................ يجرُف الصلَد الثقيل  
 الناي و غنِ  ............. فالغنا ظرُف الظريف   أعطني

 و أنين الناي أبقى ............ من رقيق و كثيف  
* * * 

 و الحبُّ في الناس أشكاٌل و أكثرها 
 الحقل ال زهٌر و ال ثمرُ كالعشب في 
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 و أكثُر الحبِ  مثُل الراح أيسره
 ُيرضي و أكثرُه للمدمِن الخطرُ 

 و الحبُّ إن قادِت األجسام موكبهُ 
 إلى فراش من األغراض ينتحرُ 
 كأنُه ملٌك في األسر معتقلٌ 

 يأبى الحياة و أعوان له غدروا

*** 
 ليس في الغاب خليع ............ يدَّعي ُنبَل الغرام  
 فإذا الثيران خارت  .............. لم تقل  هذا الهيام  
 إن حبَّ الناس داٌء ............... بين حلٍم و عظام  
 فإذا ولَّى شباٌب ................. يختفي ذاك السقام  

 الناَي و غنِ  ........... فالغنا حبٌّ صحيح   أعطني
 و أنيُن الناي أبقى .......... من جميل و مليح  

* * * 
 فان لقيَت محبًا هائمًا كلفاً 

 في جوعِه شبٌع في ِوردِه الصدرُ 
 و الناُس قالوا هَو المجنوُن ماذا عسى
 يبغي من الحبِ  أو يرجو فيصطبرُ 
 َأفي هوى تلك يستدمي محاجرهُ 
 و ليس في تلك ما يحلو و يعتبرُ 
 فقل  هُم البهُم ماتوا قبل ما ُولدوا

 ا اختبرواأنَّى دروا كنَه من يحيي و م
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 ليس في الغابات عذٌل ......... ال و ال فيها الرقيب  
 فإذا الغزالُن ُجن ت  ............ إذ ترى وجه المغيب  
 ال يقوُل النسُر واهًا ............. إن ذا شيٌء عجيب  
 إنما العاقل يدعى .............. عندنا األمر الغريب  

 غنا خيُر الجنونالناي و غنِ  ..............فال أعطني
 و أنين الناي أبقى ........... من حصيٍف و رصين  

* * * 
 و قل نسينا فخاَر الفاتحيَن و ما 
 ننسى المجانين حتى يغمر الغمرُ 
 قد كان في قلب ذي القرنين مجزرةٌ 
 و في حشاشِة قيِس هيكٌل وقرُ 
 ففي انتصارات هذا غلبٌة خفيت  

 و في انكساراِت هذا الفوُز و الظفرُ 
 و الحبُّ في الروح ال في الجسم نعرفهُ 

 كالخمر للوحي ال للسكر ينعصرُ 
*** 

 ليس في الغابات ذكٌر ............... غير ذكر العاشقين  
 فاألولى سادوا و مادوا ............ و طغوا بالعالمين
 أصبحوا مثل حروٍف ........... في أسامي المجرمين  

اح يدعى ............  . عندنا الفتح المبين  فالهوى الفض 
 الناي و غن  ............... و انس ظلم األقوياء أعطني
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 إنما الزنبق كأٌس .................. للندى ال للدماء
* * * 

 و ما السعادة في الدنيا سوى شبحٍ 
 ُيرجى فإن صاَر جسمًا ملُه البشرُ 
 كالنهر يركض نحو السهل مكتدحاً 
 حتى إذا جاَءُه يبطي و يعتكرُ 
قهم    لم يسعد الناُس إال في تشوُّ
 إلى المنيع فان صاروا بِه فتروا
 فإن لقيَت سعيدًا و هو منصرفٌ 
 عن المنيع فقل في ُخلقِه العبرُ 

*** 
 ليس في الغاب رجاٌء ............... ال و ال فيه الملل  
 كيف يرجو الغاب جزءا ........ و َعلَى الكل حصل  

 .........َأماًل و هو األمل  و بما السعُي بغاٍب ........
 العيش رجاًء .............. ِإحدى هاتيك العلل   إنما
 الناَي و غنِ  ................. فالغنا ناٌر و نور   أعطني

 و أنين الناي شوٌق .................. ال يدانيِه الفتور
*** 

 غايُة الروح طيَّ الروح قد خفيت  
 رُ فال المظاهُر تبديها و ال الصوَ 
 فذا يقول هي األرواح إن بلغت  

 حدَّ الكمال تالشت و انقضى الخبرُ 
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 كأنما هي...أثمار إذا نضجت  
 و مرَِّت الريح يومًا عافها الشجرُ 
 و ذا يقول هي األجسام إن هجعت
 لم يبَق في الروح تهويٌم و ال سمرُ 

 كأنما هي ظلٌّ في الغدير إذا
 تعكر الماُء ول ت ومَّحى األثر

 ميع فال الذرَّاُت في جسدٍ ضلَّ الج
 و ال هي في األرواح تختصر تسوى

 فما طوت  شمأٌل أذيال عاقلةٍ 
 إال و مرَّ بها الشرقي  فتنتشرُ 

 لم أجد في الغاب فرقًا ............. بين نفس و جسد  
 فالهوا ماٌء تهادى ........... . و الندى ماٌء ركد  

 هٌر جمد  و الشذا زهٌر تمادى ........... و الثرى ز 
 و ظالُل الحوِر حوٌر ............ ظنَّ لياًل فرقد  

 الناَي و غنِ  ........... فالغنا جسٌم وروح أعطني
 و أنيُن الناي أبقى ............... من غبوق و صبوح  

 
* * *  

 و الجسُم للروح رحٌم تستكنُّ بهِ 
 حتى البلوِغ فتستعلى و ينغمرُ 
 سوىفهي الجنيُن و ما يوم الحمام 

 عهِد المخاض فال سقٌط و ال عسرُ 
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 لكن في الناس أشباحا يالزمها
 عقُم القسيِ  التي ما شدَّها وترُ 
 فهي الدخيلُة و األرواح ما ُولدت

 و لم يحبل بها المدرُ  الكفيلمن 
 و كم َعَلى األرض من نبٍت بال َأرجٍ 
 و كم عال األفق غيٌم ما به مطرُ 

 ال و ال فيها الدخيل   ليس في الغاب عقيٌم ............
 إنَّ في التمر نواًة ............ حفظت سر النخيل  
 و بقرص الشهد رمٌز.......... عن فقير و حقول  

 ... العاقُر ... لفظ ........ صيغ من معنى الخمول  إنما
 الناي وغنِ  ............. فالغنا جسٌم يسيل   أعطني

 سوخ و نغول  وأنيُن الناي أبقى ............... من م
* * *  

 و الموُت في األرض البن األرض خاتمةٌ 
 و لألثيري  فهو البدُء و الظفرُ 
 فمن يعانق في أحالمه سحراً 
 يبقى و من ناَم كل الليل يندثرُ 
 و من يالزُم تربًا حاَل يقظتهِ 
 يعانُق الترَب حتى تخمد الزهرُ 

 َمن  خف ت عناصره ،فالموُت كالبحر 
 قال ينحدرُ و أخو األث ،يجتازه 

 ليس في الغابات موٌت ......... ال و ال فيها القبور
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 فإذا نيسان ولىَّ ......... لم يمت  معُه السرور  
 إنَّ هوِل الموت وهٌم ........ ينثني طيَّ الصدور  
 فالذي عاش ربيعًا ......... كالذي عاش الدهور  

 الناي و غنِ  ............ فالغنا سرُّ الخلود أعطني
 أنين الناي يبقى ............ بعد أن يفنى الوجودو 

* * * 
 الناي و غنِ  ............ وانس ما قلُت و قلتا أعطني
 هباٌء .............. فأفدني ما فعلنا النطقُ  إنما

 هل تخذَت الغاب مثلي ..... منزاًل دون القصور  
 فتتبعَت السواقي ............... و تسلقَت الصخور  

 َت بعطٍر .............. و تنشقت بنور  هل تحمم
 و شربت الفجر خمرًا ............ في كُؤوس من أثير
 هل جلست العصر مثلي .......... بين جفنات العنب  

 و العناقيد تدلت  ............. كثريات الذهب  
 فهي للصادي عيوٌن ............ و لمن جاع الطعام  

 لمن شاَء المدام   و هي شهٌد و هي عطٌر ....... و
 هل فرشَت العشب لياًل ........... و تلحفَت الفضا

 زاهدًا في ما سيأ تي .............. ناسيًا ما قد مضى 
 و سكوت الليل بحٌر ..............موجُه في مسمعك  
 و بصدر الليل قلٌب .............. خافٌق في مضجعك  

ء و دواءالناي و غنِ  ................ و ان أعطني ًً  َس دا 
 الناس سطوٌر ................. كتبت لكن بماء إنما
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 ليت شعري أي نفٍع ............... في اجتماع و زحام  
 و جداٍل و ضجيٍج.................و احتجاٍج و خصام  
 كلها إنفاق ُخلٍد .............. و خيوط العنكبوت  

 بطٍء يموت  فالذي يحيا بعجٍز ................ فهو في 
* * * 

 العيُش في الغاب و األيام لو ُنظمت
 في قبضتي لغدت في الغاب تنتثر
 لكن هو الدهُر في نفسي له َأربٌ 

 فكلما رمُت غابًا قاَم يعتذرُ 
 وللتقادير سبٌل ال تغيرها

 والناس في عجزهم عن قصدهم قصروا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ملخص:

لبنية التركيبية في قصيدة المواكب يكون موضوع البحث تحت عنوان : خصائص ا أن أثرنا
 لجبران خليل جبران 

النحو التالي : مقدمة  علىجاءت ، ما يناسب طبيعة الموضوع وفق الدراسةخطة فكانت 
  .وملحق،خاتمة  ،ومبحثين

من خالل رصدنا ،اسة قضايا التداولية في الخطاب الشعري ر د إلى :األولتعرضنا في المبحث 
في قصيدة  أنواعهامتطرقين في دراسة  أوستنبمفهومها معتمدين تصنيف بدء  ،الكالمية األفعال

اعتماد على االفتراض المسبق  ،مع ذكر التعبير في السياق عن قصد الشاعر،المواكب 
 .واالستلزام الحواري

بعاد الحجاجية التداولية في القصيدة انصب اهتمامنا حول تطبيق األ :وفي المبحث الثاني  
حجاجية كالتكرار التوكيد ولغوية كالشرط والعطف ونحوية كالنعت والحال  ياتآل إلىاستنادا 

 الكناية و واالستعارة  كالتشبيهواالستفهام وكذا بالغية 

 .إليهاالنتائج التي توصلنا  ألهمثم كانت الخاتمة عرضا 

 الكلمات المفتاحية :
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Résumé :  

L'impact du sujet de la recherche sous le titre: Caractéristiques de la structure 

structurelle dans les processions poèmes de « Gibran Khalil Gibran »  Le plan 

d'étude était conforme à la nature du sujet et se présentait comme suit: 

Introduction et deux articles conclusion et supplément  Dans le premier sujet, nous 

avons discuté des questions de délibération dans le discours poétique par 

l'observation des verbes, en commençant par leur concept, en adoptant la 

catégorisation d'Austin dans l'étude de leurs types dans le poème des processions, 

en mentionnant l'expression dans le contexte de la Expression de l'intention du 

poète de s'appuyer sur l'hypothèse préconçue et le dialogue  

Dans le deuxième sujet, nous nous sommes concentrés sur l'application des 

dimensions du pèlerinage circulaire dans le poème basé sur les mécanismes des 

pèlerins, tels que l'accent de répétition et l'état linguistique et la compassion et la 

grammaire, l’adjectif et cas et question ainsi que la rhétorique comme la 

métaphore métonymie analogie 

La conclusion a été une présentation de nos résultats les plus importants 

Mots clé 

 Délibération, Verbes verbaux, Présomption,  Dialogue de 

participation, Pèlerins. 

Abstract :  

The impact of the subject of the research under the title: Characteristics of the 

structural structure in the processions poems of “Gibran Khalil Gibran”. The 

plan of study was consistent with the nature of the subject and was presented as 

follows: Introduction and two articles conclusion and supplement In the first 

subject ,. We discussed issues of deliberation in poetic discourse by observing 

verbs, beginning with their concept. Adopting the categorization of Austin in the 

study of their types in the poem of the processions, mentioning the expression in 

the context of the Expression of the poet's intention to rely on the preconceived 

hypothesis and dialogue 

In the second subject, we focus on the application of the dimensions of the circular 

pilgrimage in the poem based on the mechanisms of pilgrims, such as repetition 

accent and linguistic state and compassion and grammar, Kalnat and case and 

Question as well as rhetoric as metaphor metonymy analogy 

The conclusion was a presentation of our most important results 

Key words      :  

Deliberation   ,  Verbal actions ,    Presumption Invitation, Requiring 

dialogue Arguments 
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