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 ص:ـملخ

 القاسم الشايب،لشاعر أيب إىل الشعب" للتداولية ُب قصيدة "يتناوؿ ىذا ادلقاؿ موضوع األبعاد ا
صلازية : كاألفعاؿ اإلها ادلكونات اللغوية للقصيدةويرمي الكشف عن سلتلف القيم التداولية اليت حتمل

التأثَت ُب ادلخاطب  ىي عناصر غايتهاو  لصور اجملازية، والبٌت احلجاجية..االلواحق اإلشارية، و و 
،  موجو إىل سلاطب معتد بومنجزا وفق أحواؿ مقامية معينة و  القصيدة خطابا باعتبار ،واستمالتو
 .الشاعر عن ىويتو ُب عتبة العنوافكشف 

Résumé: 

Le présent article traite un sujet qui concerne les dimensions du 

pragmatique dans le poéme  «   au peuple» écrite par l’auteur :abi-

elkacem-Echabi, à travers cet  article j’essaie de soulever les différents 

valeurs pragmatiques qui sont portées par les conposantes linguistique 

du poème telles que :les actions de réalisation accessoires d’allusion,les 

images figurées et les structures argumentaire. les éléments leur 

objectif est de faire l’impression sur l’interlocuteur et çoncilier son bien 

veillance ( sa sympathie) étant donné que le poéme est un discours 

réalisé selon des situations précis et orienté vers un interlocuteur 

agressé le poéte a devoilé son identité au seuil du titre.     

 ئــة:توط -1

يتها ُب أمه ديدتحعلى وجو التكتسي ادلقاربة التداولية للخطاب األديب بوجو عاـ و الشعري 
طوي بياف ما تنالبٌت السطحية للغة، و جتلية معانيها الثاوية خلف الكشف عن خبايا النصوص و 
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فاخلطاب ،جتماعية حتيل إليو من مرجعيات معرفية وا ماو ، غيةيعليو من قيم تداولية و أىداؼ تبل
من آثار ُب نفس ادلتلقي من ينتجو  ام ، حيقق فعاليتو عربالشعري خطاب نوعي ذو خصوصية

وقد فنية، ماتو اجلمالية للغة، فهو يتوسل باللغة و بشىت احليل األسلوبية و التقنيات الاستخدخالؿ ا
إضافة إىل ر الفنوف األخرى. لكنو فوؽ ىذا و دتيزا عن سائفرادة و ؿ شتغااال/أمن لو ىذا التعاطي 

وظيفتو الشعرية اليت يعتربىا رواد الشعرية الوظيفية األساسية ادلهيمنة ُب ىذا اخلطاب، فإف لو 
ما جيعل منو خطابا تداوليا أو رلموعة من  ،ا، لعل أمهها الوظيفة اإلقناعيةوظائف أخرى يضطلع هب

 تكوف...و النهي ،ستفهاـاالادلعرب عنو باألمر، النداء، و الرامية إىل احلث و التحريض األفعاؿ اللغوية 
 اخلطابو تعديل قناعاتو و مواقفو ،إذ إف  غاية ىذه القوى اإلصلازية التأثَت ُب ادلتلقي/ ادلخاطب

كل يلتقي مع خطابات أخرى صادرة عن اإلنساف وال خيتلف عنها   ،الشعري ُب بعده التداويل
، لعملية التواصل هو رلموعة من األفعاؿ األدائية، تضبطها مجلة من العالقات ادلنظمةف ختالؼ،اال

 .سلوكو َتغيتتضع قواعد للتأثَت ُب ادلخاطب و اليت  pragmatique مثلما ىو األمر ُب التداولية

النقدية  ر النصوص ) األدبية( من ىيمنة ادلناىجييل ُب النقد األديب إىل حتر او النزوع التد أسهم
جتماعي والتارخيي.. ىا االالنصية و مجودىا و مبالغتها ُب عزؿ النصوص األدبية عن مؤلفها و إطار 

بنوايا توىل عناية بادلستوى التلفظي و  ،نفتاح على آفاؽ واسعةوقد ساعدت ادلقاربة التداولية على اال
فًتاضيا بادلخاطب وإف كاف ا االعتداد نتاج النص و تلقيو أيإمقاصده و بالظروؼ احمليطة بادلتكلم و 

 ت اليت وقعت فيها ادلناىج ادلذكورة سابقا.،ومن ٍب جتاوز بعض اذلفوا

 دة:ـل في القصيـزات التواصكـمرت -

 -للشايب ىي تلك البٌت التجريدية (1)إف ما نعنيو مبرتكزات التواصل ُب قصيدة "إىل الشعب" 
فًتاضية( اليت ترمي إىل فبحضورىا تنشأ عالقة التواصل ) االادلهيكلة للعملية التواصلية،  -األساسية
 س التداولية اآلتية:و ديكن الوقوؼ على األس،وإثارة اىتمامو  ادلخاطب التأثَت ُب

غايتو من إنشاء ىذا اخلطاب و ري و ديثل الذات ادلنشئة للقوؿ الشع المتكلم / الشاعر: 2-1
و ُب إطار حركة اإلصالح والتوعية اليت  موقعتلذا ديكن  م حلياة الذؿ و اذلواف،شعبو ادلستسل إيقاظ 

من بعث حلركة الشباب ادلسلم ة العربية ُب ادلغرب وادلشرؽ ، كانت تعتلج هبا نفوس شباب األم
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حرية  :ػػػكُب الوطن العريب،  حلريات مناصرة او هاز الثقاُب التقليدي ماء اجلملحة لتجديد دودعوة 
 .النقدرلاؿ اآلدب و  ودعوة إىل التجديد ُب  واالجتماعية واحلريات السياسيةة ادلرأ

ره اأشع حاوؿ جهده أف حيققها ُب،لة فاعنسانية نبيلة و إيؤمن الشايب أف لقادة الفكر رسالة 
 اليت مل تكن طويلة.وأفعالو اليت كرسها خلدمة رلتمعو على مدار حياتو 

أصيال مكنو عن شعوره تعبَتا واضحا و  عربإخالص كبَتين. و يب جتربتو بصدؽ و لقد عاش الشا
االستفادة ُب ىذا اإلطار من وديكننا  ، متلقيةىل نفوس معاناتو مع شعبو إنقل أحاسيسو و من 

ضمن اخلطابات ادلناىضة  الشعري الذي بُت أيدينا إذ إف الشايب يضع خطابو مفهـو التموضع
ُب وىي صفات متغلغلة  وادلعربة عن سلتلف اخلصاؿ اليت عرؼ هبا ُب عصره لالستبداد بكل أشكالو

 .يعربعنها نص القصيدة بطريقة ضمنية غَت مباشرة أشعاره،

إنو كاىن الظالـ،  ،اة ادلستبدينغادلستسلم للط ىو الشعب التونسيو المتلقي/ الشعب:  2-2
ستبدؿ حياة احلرية الذي ا ، الناسك القديس...احملطم الروح الشقي، عجوز الشعوب، الفيلسوؼ

حتريكو فيو و  التأثَتإىل هدؼ ويبذلك فالشاعر خياطب متلقيا معينا الكرامة حبياة اخلنوع واليأس، و و 
 خطاب العنواف الذي  ىذا ما نلمسو ُبو  -ولو صدمو -ورهعلى إفادتو بنرار جرأة وإصبكل قوة و 

 صة إىل الشعبكاف رسالة خا

  

 القــول: 2-3

 ديكن ىي خطاب أديبالية و مجوديثل القصيدة كبنية سوسيوفنية و  بنية لغوية:القول / 2-3-1
رتباطو الوثيق عن أصالة الشاعر وا الذي يعرب اءالبنجتماعي اال إدراجو ضمن قصائد الشعر

خ حتت نَت سراسي ال شعبو التونىللة قوية اللهجة موجهة من الشايب إفالقصيدة رسا مبجتمعو،
راهتا اللغوية صورة ناطقة اخلموؿ.. نرى من خالؿ كثَت من مؤشلليأس و  ادلستسلماالستعمار و 

صراحة الرجل  ،ة و احلديث عنها صراحةتمأتفحص عيوب  إحساسو الوطٍت العميق وحرصو على ب
 ادلدرؾ السليم من ادلرض.

القصيدة / إلى  الشاعــر
 الشعب

الشعب 
 التونسي
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زلاولة استمالتو جبملة من األدوات الفنية كانتظاـ الشاعر ُب التأثَت على ادلخاطب و ستعاف لقد ا
( اليت )فاعالتن مستفعلن فاعالتنعتماد تفعيالت اخلفيف اإليقاع الذي تفرضو وحدة الوزف، و ا

إف كنا نسلم بأف طبيعة ادلعاٍل، ىي ما ا، و مراميهانسجمت وأحاسيس الشاعر وأجواء القصيدة و 
ُب ىذه القصيدة ال ب فيو ألفاظو. فالوزف ادلختار الشاعر القالب ادلوسيقي، الذي يصيفرض على 

ادلشوبة بادلرارة جتربة الشاعر ي هبدوء تاـ وعلى مهل متواشجا و الصخب، بل يسر يتسم بالقوة و 
 الذي يعيشو الشعب.نو يعرؼ أشد ادلعرفة حجم األمل واحلزف، إذ إ

يع ُب القافية والروي هبدؼ عر وحدة البحر، إال أنو حاوؿ التنو على الرغم من التزاـ الشالكن و 
فاإليقاع كما يذىب   إحياء ما ال حياة فيو،ادلخاطب و  تكثيفها للتأثَت ُبتقوية حركة القصيدة و 

 انتباه ادلتلقي )السامع( وإثارة مشاعره والتأثَت ُب نفسو كثَت من النقاد أحسن وسيلة لشد

احلسرة العذاب الروحي و األمل و  بإحساساتتفيض والقصيدة من زاوية أخرى ذلا أبعاد رومانسية 
شتمالو ادلوضوع بالطبيعة واة اليت حيي فيها اجملتمع التونسي وامتزاج اجلهالاحلرماف و على حالة البؤس و 

، الزىر، الربيع ، الوادي،، الشعب، الًتابالظالـ، النور، العواطف ، األنواء، الوردعلى رموزىا: 
ظهر على أيدي شعراء  ،جتاه جديد ُب الشعر العريبا ىل تشخيصها،وميل الشاعر إ ...الفجر

 ُب مشرؽ الوطن العريب ومغربو.وسار على درهبم ادلهجر ومن حاكاىم 

، فتتوىل ، فهو ينفعلنفعاالت الشاعردوره ُب جتليو انبات ة من مجاد و كاف لتشخيص الطبيع
، كما مفعم بادلعٌتزلسوس معنوي ُب ثوب  برازىاحتضاف مشاعره و أحاسيسو و إصوره البيانية ا

 ،وإمتاعو وجعلو يتفاعل مع أقواؿ الشاعر ادلتلقي ب ُب القصيدة دورىا ُب التأثَت َبأدت الًتاكي
وىي ُب رلملها عناصر  اإلضافات و توظيف كثيف للنعوت و  يةنسياببو من يسر وا دلا دتتاز نظرا

 .مكنت أشعار الشايب من اخللود ُب الذاكرة العربية 

 جتماعي للشعب التونسي الشايب بالواقع اال يتصل القوؿ ُب قصيدةموضوع القول:  2-3-2
إف كاف الشاعر قد نزع ُب بعض األبيات من القصيدة إىل و  ،ت وطأة ادلستعمر الفرنسيحتالرازخ 

 اجملللة بادلشاعر و األحاسيس النبيلة.اإلنسانية التعميم و اإلطالؽ و احلكمة 
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فهو ال يسعى  ،كتفاءه بالعيش البسيطا ستسالـ الشعب حلياة الذؿ والعبودية و يصور النص ا
ة، ففي الوقت الذي دير فيو موكب احلياة طالعا أبدا ُب سبيل احلياة الكرديلتغيَت واقعو و ال يكافح 

يقف ىذا الشعب  واحللم مبستقبل زاىر، التجديدء ادلعمورة. حتذوه آماؿ التغيَت و من كل أضلا
تدوسو سرعاف ما ، لذا عن قضاياه ادلصَتية ف مباضيو و عاداتو البالية منشغال غمسلوب اإلرادة يش

على تغيَت نظرة ،من ىنا يعمل الشايب جاىدا  احلضارةو تاريخ يتالشى ُب أجواء العجلة الزمن و 
 .شعبو للحياةوحلركة التاريخ من حولو 

الجتماعي من إفرازات الواقع اإفراز القصيدة  :سياق التلفظ /السياق الخارجي 2-4
اجتاه عدـ شعور بادلسؤولية ستسالـ وخضوع و يع فيو من اوما يش -ُب تونس -السياسي و النفسيو 

 .نعتاؽ من قيود العبوديةالاو  اجلد و اإلدياف بقيم التغيَت ف روحو فقداطن الذات والو 

وضاعو أيسعى إىل التأثَت ُب شعبو و توعيتو بر خطابو الشعري من رحم الواقع، و ينسج الشاع
القة التواصلية بُت ما يزيد من قوة العو  ،دمة شعبوخل تأمالتو ُب احلياة صة جتربتو و يسخر خالو 

اآلالـ اليت يعيشها  خاطب( ىو وعي الشاعر الكبَت حبجمالشعب )ادللم( و الشاعر )ادلتك
اح على أف يتخلق شعبو يلح كل اإلحلذلك صلده حيرص كل احلرص و ، ل-_فآالمهما واحدة

بالسياؽ  إىل الشعب"نص "يرتبط السياؽ التداويل ل ومن ٍب،ديتلك عزديتو ر بطريقتو و يفكبأخالقو و 
اليت  ا حيدد بدقة مناسبة أفعاؿ الكالـىو مالذي ظهر فيو، و ربولوجي األنثجتماعي و اال

ادلتلقي على فهم السياؽ ، كما يساعد اليت تنطوي عليها دالالت اخلطابو تتضمنها)القصيدة(، 
 غايات خطابو ادلنجز.ديد مقاصد ادلتكلم و حتفك شفراتو و النص و 
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 تية:آلقصيدة " إىل الشعب" للشايب بالًتسيمة ال ألىم ادلرتكزات التواصلية ُب و ديكن أف منث

 

                      

 

 

 

 

        يدةـة في القصـر التواصليـالعناص  

 ال يع

 

ب الشعري، إمنا يرتبط بو كذات منشئة ذلذا اخلطا،بر الشايب ُب ىذه القصيدة عن موقف فردي 
 ،التونسي و كأنو جزء ال يتجزأ منوجتماعيا و نفسيا، فهو خياطب الشعب جيسد كذلك موقفا ا

كل  يقسوعها ادلًتدية، و على حقيقة أوضا إطالعهاخلة الذات الوطنية النائمة فيو و وحياوؿ خل
ث التشبف ادلسؤولية و فقدابالغباوة والكسل و : يرمي شعبوحُت  القسوة ُب شرح عيوب اجملتمع

ىديو إىل مل لشعبو و يكوف القصد من كل ىذا و ذاؾ إعادة احلياة وروح األماض وىل.. و  بأىداب
 و وإثبات وجوده.النهوض لبناء رلتمعادلضيئة حىت يتسٌت لو  دروب اجملد

 ة:ــيـداولم التـالقي -3

العملية التواصلية ُب القصيدة  يرـو ىذا ادلبحث التعرؼ على أىم البنيات اللغوية اليت تضطلع ب
وىي األفعاؿ اإلصلازية )األدائية( اليت تعد حجر األساس ُب إقامة دعائم التواصل بُت الشاعر   اآل

التغيير/ التوعية و 
 اإلقناع

الذات/ 
 الشاعر

 الوعي
 اإليجابي

 الواقعي السلبي
 الموضوع
التخلف 
 االجتماعي

المتلقي/الشعب 
 التونسي/ خاص

الشعوب العربية 
 المستسلمة/عام
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إىل أىم اوؿ التطرؽ كما حي،ليا خطابا شعريا تداو من نص القصيدة وادلخاطب، شلا جيعل 
 .و اخلطاب الشعري يرتباط مباشر بتبليغاباعتبارىا عالمات لغوية ذات ،ها اإلشاريات الواردة في

 ة:ـال الكالميــة األفعـتداولي3-1

 ات:ـاألمري 3-1-1

 يءفعل شتسمى أيضا التوجيهات، ألف ادلتكلم يوجو فيها خطابو للمخاطب ليحملو على و 
الذي يتمثل ُب الرغبة  ط اإلخالص:ًت تشقة فيها من العامل إىل الكلمات و جتاه ادلطابيكوف اما، و 

اإلرشاد، ستفهاـ، النداء، النصح و تشمل كل من األمر، االقية للعمل و ة احلقيراداإلالصادقة و 
 (.2)احلض، الدعاء ..وغَتىا

ُب القصيدة ما ورد على لساف الشايب، عندما أحس بأف جذوة احلياة  مريةمن صور األفعاؿ األ
ثو على ضرورة اليقظة و النهوض، حيث خاطبو ليح، س واخلموؿفاستسلم لليأقد مخدت ُب شعبو، 

 (3)إف كاف األمر قد ًب بطريقة غَت صرحية، إذ يقوؿ:و 

 قلبو و خرابو  صمت ُب  لـز القرب..فهو بيت شبيو  *   بك اف
 كر صور* ادلاضي، فدنيا العجوز ذكرى شبابومس و اد بد األو اع

  (4)خر.يقوؿ ُب مقطع آو 

 فاحذر السحر أيها الناسك  *  إف احلياة يغوي هباىا.
 دتل اجلماؿ ُب رمم ادلوتى * بعيدا عن سحرىا و صداىاو 
 بسحر أيامك األوىل * و خل احلياة ختطو خطاىا. تغزؿو 

: ادلقطعُت الشعريُت وادلتمثلة ُبية ) األمرية( الواردة ُب اكيب اإلنشائفإذا ما أمعنا النظر ُب الًت 
تغزؿ  -دتل اجلماؿ ُب رمم ادلوتى -حذر السحرا -ادكر صور ادلاضي  -اعبد األمس –الـز القرب 

لزاـ، أي ستعالء واإلفإننا صلد األمر فيها مل يأت على سبيل اال .خل احلياة.. -بسحر أيامك األوىل
 حقيقة األمر ال يطلب من دٌل على وجو الوجوب، ألف الشاعر ُبمن األعلى إىل األ طلب الفعل

النفسية للمتكلم، قرائن األحواؿ، كاحلالة عاؿ، فادلتأمل ُب سياؽ القصيدة و شعبو القياـ هبذه األف
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نصرؼ عن معناه األصلي إىل معٌت احلسرة و اليأس، اللذين يعتصراف قلب الشاعر يدرؾ أف األمر ا
األمرية إىل زيادة  فعاؿنزياح الداليل لألوقد أدى ىذا اال إفادتو بنوره،شعبو و  سكوف هباجس توعيةادل

نكفاء على مستقبلو، بدؿ االالشعب على ضرورة إصالح حاضره والتطلع إىل حتفيز ادلخاطب/ 
 ادلاضي.

، لزاىرا  بناء مستقبلووحينما يطلع ادلوكب اإلنساٍل من كل األمكنة حتذوه آماؿ كبَتة ُب
 ،ر فتنتوأف حيذو  ،طرفو للنور الساطع بأف يكسر :اجلهل طب الشاعر شعبو ادلستغرؽ ُب ظالـخيا

 عن حتقيق طموحاهتم.  -أمثالو -يشق على الضعفاء العاجزين  ،أىواؿ ألف النور ذو

 (5)ة النور فهي رؤيا مهولوفتنفأغضض الطرؼ ُب الظالـ و حاذر * 

مر الشاعر شعبو مبغادرة الوجود إذا مابقي أالقصيدة، حيث ي يظهر توظيف األمر ُب خادتةو 
 وىو أمر ،ين ال شغف لديهم باحلياة الكردية، ألف الوجود يستغٍت عن ادلتقاعسُت الذعلى تقاعسو

لحاؽ بركب التاريخ لو على كسر قيود العبودية، واثحيرمي إىل حتريك الشعب و  –كسابقو-
 (6):واحلضارة إذ يقوؿ

 .* فغادره إىل ادلوت فهو عنك غٍتُب الوجود  أنت ال شيء

ستعاف الشاعر ُب األمثلة ادلختارة، ا مر الواردةتصاذلا بالغرض اإلصلازى ألفعاؿ األاومن زاوية ذلا 
لى ع -ببعض الصور اجملازية "دعم هبا" "القوة اإلصلازية لألمر"، وكانت مبثابة زلفزات. للمخاطب

 ..مستجدات العصرالتفاعل و الصحوة من الغفلة و 

لتونسي بالقرب ُب بو الشاعر الشعب اشمن الصور الواردة ُب ىذه النماذج: التشبيو، فقد و 
ىو ُب نظره مثل حاضره بذكريات ادلاضي وصوره، و  بالعجوز ادلقعد الذي ديألوحشتو وصمتو و 

يصنعو  نادلستقبل، بالغيبيات مستغنيا مبا مضى عن راىناسك القديس ادلنشغل عن احلاضر و ال
ألف لشاعر خياؼ أف يتالشى شعبو ُب قيد احلياة..و ىذا أقصى طموحو، و حىت يبقى على  ،بيديو
تعديل موقفو، صلده يأٌب بأوامره ضمن نقاذه من السقوط و حيرص على إء التاريخ واحلضارة و أجوا

هتدؼ إىل و  قع،عن مواقف الشاعر الرافضة لسلبية الوا ئببنيات ذىنية رلازية ذات دالالت كثيفة تن
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ليمتثل ألوامر ادلتكلم، فأسلوب األمر ُب القصيدة اليت بُت أيدينا  ،إثارة ادلخاطب وتعديل موقفو
إمنا ىو فعل أدائي تداويل، ،على غرار األساليب البالغية العربية، ليس رلرد داللة أو معٌت لغوي 

 التأثَت ُب ادلخاطب.و ما يرمي إىل إنتاج موقف 

 :كػػاإلصلازية لألفعاؿ الواردة ُب القصيدة ببعض األساليب اإلنشائية الطلبية  يدعم الشاعر القوة  
 (7)و تنبيهو لإلصغاء و مساع ما يريد ادلتكلمتوظيفو للنداء الذي يعٍت توجيو الدعوة إىل ادلخاطب 

قد ورد و  ،مة للموقف الشعريوؼ النداء و أكثرىا تداوال و مالءستعمل أداة النداء " يا" أعم حر وا
 إثارة ادلخاطبتقوية و تأكيدا لرغبة التواصل و  الذي جرى تكراره،ستفهاـ النداء متعددا مرفوقا باال

 (8)يقوؿ الشايب:

 ين الطموح و األحالـ؟ن يا شعب قلبك اخلافق * احلساس؟ أأي
 أين يا شعب روحك الشاعر* الفناف أين اخلياؿ و اإلذلاـ؟

 اـ؟غالرسـو و األنين ين يا شعب فنك الساحر * اخلالؽ؟ أأ
 (9)و يقوؿ ُب مقطع آخر للقصيدة:

 فلماذا تعيش ُب الكوف يا * صاح وما فيك من جٌت يستفيده

كذا تعدد االستفهامات "بأين" يدؿ على شعب( وتكرارىا و  ف تعدد النداءات )ياال غرو أ
 -د إيصالوذي يرينتباىو إىل ادلضموف القضوي ال،و حرصو على لفت اىتماـ الشاعر مبن خياطب ا
عن اخللل الذي أودى و فالشاعر يريد أف يكشف لشعبو عن تناقضات الواقع،  -يلح على ذلكو 

 جعل منو صحراء أحزاف.ف احلياة اجلميلة ُب وطنو ، بكل مظاىر

قد عرب هبا الشاعر عن حَتتو و  ،ستفهاميةدة الًتاكيب االتشيع ُب القصي ،سبقماإضافة إىل 
 ادلرير نشغالو ادلرير بواقع شعبواو 

 (10)مهتو:ثَتا تيقوؿ الشايب سلاطبا شعبو مس

 ماـأي حياة؟ * رب عيش أخف منو احلأي عيش ىذا و 
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 أي سحر دىاؾ ىل أنت * مسحور شقي؟ أو مارد يتهكم
 (12)حيث يقوؿ: (11)معناه طلب الشيء بلُت و رفق،ويوظف الشاعر أسلوب العرض و 

 ما تشتكي؟ أما تتكلم؟ ؟ أماحتس أما * تشدو يا إذلي أما

( و كذا تعدد العرض ؟ ، ىل أنت؟أي سحر ؟أي حياة ؟االستفهاـ )أي عيش دينبئ تعد
ىتماـ الشاعر أما تشتكي، أما تتكلم( عن ا ،راكيبو )أما حتس، أما تشدووتواتره دوف فاصل بُت ت

ُب ذىن شعبو  ،ادلصَتية نشغاالتبأحواؿ سلاطبو كما حيمل رغبتو اجلازلو ُب إثارة مثل ىذه اال
اليقظة للحاؽ مبوكب اإلنسانية الطالع من كل فيحرضو بذلك على الصحوة و ، تسلم ليأسوسادل

 مكاف.

تشمل األفعاؿ اليت الثاٍل من األفعاؿ ُب القصيدة و  دتثل الضربو  ات:ـير ـالتقري 3-1-2
جتاه ادلطابقة فيها ايكوف أمينا، و ي، و تنقل أحواذلا نقال تصف الوقائع و احلقائق ُب العامل اخلارج

 من الكلمات إىل العامل، و شرط اإلخالص فيها يتمثل ُب النقل األمُت ،على خالؼ التوجيهات
إذا ما حتققت األمانة ُب النقل، حتقق شرط اإلخالص، وأصلزت و التعبَت الصادؽ عنها، و  للواقعة

 (13)عتربت ال معٌت ذلااإال ، و األفعاؿ إصلازا ناجحا

ستسلم لليأس والقنوط اظف الشاعر ىذا النوع من األفعاؿ لإلخبار عن حالة شعبو الذي و 
فلة من أمره، مل ينعم بفصوذلا و مل غنطفأت جذوة احلياة فيو، و حُت أقبلت عليةالدنيا ألفتو ُب او 

على يبتهج ألزمنتها اجلميلة، و حينما دوت العواصف و األنواء و دكتو الشدائد و احملن مل يقو 
 (14)يقوؿ الشايب:،ن األعداء و جرفو هنر الزمن إىل حيث الفراغ و الصمت ثمواجهتها، فناشتو برا

 غنتك، فلم تبتهج، ومل تًتًلقد مشت حولك الفصوؿ * و 
 األنواء* حىت أوشكت أف تتحطمف و دوت فوقك العواصو 

 مل تتأملطرب و ضناشتك * فلم تطافت بك الوحوش و أو 
 أنقاض عمرؾ ادلتهدـ* ادلوتى، و  ل هنر الزماف أيامك م

 أبدا يرمق الفراغ بطرؼ * جامد ال يرى العوامل مظلم.
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 الزمن ادلاضي ) مشت، ادلتمعن ُب األفعاؿ الواردة ُب ىذا النموذج الشعري يرى أهنا تًتاوح بُتو 
مل ،مل تتحطم ،مل( و احلاضر )مل تبتهج، مل تًتًل ،ناشتك ،أطافت ،أوشكت ،غنتك، دوت

 هحاضر و و ماضيرصدا لواقع الشعب/ ادلخاطب ُب قد جاءت ال يرى..( و  ،رمقي ،طربمل تض،ملتتأ
 .من حولو إىل نواميس الطبيعة وحركة الكوف ولتفاتعدـ اانكفائو على الذات و حلالة دقيقا  تصويرا و 

ورد متعددا ُب األبيات دلا يتوفر عليو من قوة بالغية حيث  ستعاف الشاعر بالنفياىذا وقد 
فقد نفى عنو الشاعر:  ،قر اليت عليها الشعب التونسيهو التق،معانا ُب تأكيد معاٍل اخلموؿ إ

ضطراب التأمل و الرؤية الثاقبة، فرسم بذلك مناخا كئيبا خاليا من اإلحساس الًتًل، االبتهاج و اال
 باجلدوى.

الفكرة ُب  ظالؿ ُب ىذا ادلقطع الشعري أبعادا رمزية تومئ إىلكما حتمل مؤشرات لغوية منتشرة 
الفراغ، مظلم وغَتىا من  ـ العواصف، األنواء،اطب، حيث يتحوؿ ادلوت، اخلواء، اآلالنفس ادلخ

 شقائو ُب احلياة.إىل عالمات دالة على بؤس الشعب و الطبيعة  رموز

احلثيثة طى اخلالطبيعة، فَتصد بارية، يصف الشاعر حركة احلياة و خوضمن منط األفعاؿ اإل
 (15)حيث يقوؿ: ،مستقبلو الزاىر بكل عزدية وثبات ومسارعتو لصناعة ،اإلنساٍلللموكب 

 ناىاغماد تتغٌت احلياة بالشوؽ و العـز * فيحي قلب اجل
 ب منشدا تياىاعشالالربيع اجلميل يرقص فوؽ* الورد و و 

 ىواىاشاعرىا * ادلفتوف، يغري حببها و  الربيع الفنافو 
 يتملوف* مجاؿ الوجود ُب مرآىا مشى الناس خلفهاو 

يهيمن على زمن األفعاؿ الواردة ُب ادلقطع الشعري الزمن احلاضر، فهي أفعاؿ مضارعة ذات 
يغرى..( ،يتملوف  ،يرقص،حيي ،ستمرار ُب الزمن ) تتغٌت طاقة إصلازية تنبض باحلركة و التجدد و اال

فقد بدا ،لكوف و الطبيعة و الناس من حولو نتباىو إىل حركة ااولفت ،ترمي إىل التأثَت ُب ادلخاطب 
لم سيؤنس الكوف بنشاطو و حيويتو إال شعبو ادلست،للشاعر أف كل شيء ُب الوجود حي عطوؼ 

 .خرمع اآل و التفاعل،فعل النهوض بالذات لبناء اجملتمع ضلسار على الفعل للغفلة و اال
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شعبو  الصفات، ينعت هبامن القصيدة بنقيض ىذه ادلعاٍل و  يأٌب الشاعر ُب أبيات أخرىو  
روح ادلتقاعس عن اللحاؽ مبوكب اإلنسانية العامر بقيم احلرية و ،الظالـ ادلستغرؽ ُب غياىب اجلهل و 

بُت نواميس الطبيعة ادلختلفة و يكوف قصده من ىذه ادلقارنة الضمنية بُت حركة الكوف و التغيَت، و 
حركة احلياة مم و نغالؽ وعدـ مواكبة األحتذيره من خطر اال ُب ادلخاطب و ىو زلاولة التأثَت شعبو،

 والعصر.

 (16)يقوؿ الشايب:

 كي حياتو و يفيدهذ كل شيء يعاطف العامل * احلي و ي
 ؾ حي عطوؼ* يؤنس الكوف شوقو و نشيدهكل شيء إال

 أنت قلب ال شوؽ فيو و ال* عـز و ىذا داء احلياة الدوي
 * ادلاضي، و ليل الكآبة األبدي لها أفقيظأنت دنيا 

 القصي دَلمات فيها الزماف و الكوف إال * أمسها الغابر الق
نت( دلا لو من قيم تداولية تشي  ف الشاعر التكرار )كل شيء(، )أظاطبو و حىت يؤثر ُب سلو 

 ،لشعبوكيد الفكرة ادلراد توصيلها لتأستعاف هبذا األسلوب احيث ،ىتماـ ادلتكلم بادلخاطب مبدى ا
 .هالعميق الذي طاؿ أمد من سباتو توصحو ضرورة ادلتمثلة ُب حتريضو على الثورة و و 

حىت ديكن خلطابو  صاحبت األفعاؿ التقريرية ُب القصيدة رلموعة من اإلشارات، وظفها الشاعر
ومن الظواىر الالفتة ،فيحقق بذلك األغراض التواصلية اليت يتوخاىا )ادلتكلم(  ،ُب ذىن ادلتلقي

 ..للنظر ُب القصيدة بوجو عاـ: توظيف احلاؿ ، النعت

أي بأداء -باخلطاب  هارتباطامن قيمة تداولية ذلا  ادلا ذل اختلف صورىيشيع توظيف احلاؿ مب
اآلتية و قد وردت ُب ادلقطع اخلامس  و سبل تبليغو للرسالة، و ديكن أف نقف على األمثلة -اللغة

 من القصيدة.

 (17)يقوؿ الشايب:

 بيع اجلميل يرقص فوؽ * الورد و العشب منشدا تياىاوالر 
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 إذا مرت احلياة حواليك * مجيال كالزىر غضا صباىاو 
 مشى الناس خلفها، يتملوف * مجاؿ الوجود ُب مرآىاو 

 ىواىاي حببها و يغر  فالربيع ادلفتوف شاعرىا* ادلفتو و 
قولو يتملوف، يغري  أما ُبوردت حاؿ مفردة ...  احلاؿ ُب قولو: منشدا، تياىا، مجيال، غضاو 
 .مجلة فعلية تورد ،فقدحببها

عٌت وضوحا وبينت ىيئة ادل تاألمثلة ادلختارة زادمبختلف أنواعها ُب  حلاؿ ف ا أما من شك ُب 
كل شيء حولو حي ادلخاطب يدرؾ أف   وجعلت ،أثناء حدوث الفعل (الربيع، الناسصاحبها )

 اإلنساف ُب كل مكاف.. إال نواميس الطبيعة ادلختلفة إىل: من وحيويتو حبركتوعطوؼ يؤنس الوجود 
 .ادلخاطب( ال يزاؿ يقبع ُب دائرة اجلهل و الظالـ غَت آبو حبركة الكوف من حولو ىو )الشعب/

 ،عاد تداوليةبدلا ذلا من أ ،ن التقريريات الواردة ُب القصيدةكما يشيع أيضا توظيف النعوت ضم
نساب على لساف الشاعر ُب وصف الطبيعة ا، ما اأمثلتهمن ،و باألداء اللغوي للخطاب  تتصل
 حوؿ شعبو ادلستغرؽ ُب ظالـ البؤس و احلرماف:ة الغناء

 إذا ىبت الطيور مع الفجر* تغٍت بُت ادلروج اجلميلةو 
 العامل احلي* بصوت احملبة ادلعسولةو  وحتي احلياة،

 طلولوالفراش اجلميل رفرؼ ُب * الروض، يناجي زىوره ادلو 
 للسعي، و ادلعاٍل اجلليلةأفاؽ الوجود للعمل اجملدي * و و 

 (18)ال يرحم اجلفوف الكلية وصباح احلياة ال يوقظ ادلوتى * و 
ىتماـ الشاعر بقوتو امدى  ؤكد ما يحيضر النعت ُب ادلقطع السابع من القصيدة بكثافة، و 

 .اإلصلازية

 د ادلوت ...، أنت روح شقيعبأنت يا كاىن الظالـ حياة * ت
 و احلجريلبكافر باحلياة و النور..ال * يصغي إىل الكوف ق

 أنت دنيا يظلها أفق * ادلاضي، وليل الكآبة األبدي
 (19)مات فيها الزماف و الكوف * إال أمسها الغابر،القدَل، القصي 
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ادلتدىورة  احلالة وضيح و ت، مجلة( لبياف بيات ادلختارة على النعوت )مفردةيتكئ الشاعر ُب األ
حدث عن ادلروج اجلميلة، احملبة تيتخذ من وصف الطبيعة مطية لذلك، فيو  ،اليت يعيشها شعبو

وىي ُب رلملها أوصاؼ  .. اجلميلةٍلادلعا ادلعسولة، العامل احلي، الفراش اجلميل، العمل اجملدي
اء بُت إقباال حقيقيا  يضمن لو البق وؿ الشاعر أف يغري هبا سلاطبو حىت يقبل على احلياةامجيلة ح

 األمم العظيمة.

، قلبو حجري، يظلها أفق ... الكآبة اآلبدي( وقد ي)روح شق يصف ُب ادلثاؿ الثاٍل شعبوو 
 ُب البيت األخَت من األبيات ادلختارة: الغابر، القدَل ،القصي.. يتعدد النعت كما ُب قوؿ الشاعر

 ات:ــة اإلشاريــتداولي -4

ىتمامها ادلباشر بالعالقة بُت تركيب تداولية من حيث ات لغوية ذات قيم اإلشاريات عالما
 .(20)اخلطاب تباط مباشر بالعملية التبليغية و ر ياؽ الذي تستخدـ فيو، فهي ذات االلغات و الس

جيمع ىذا ادلفهـو اللساٍل سلتلف العناصر اللغوية اليت حتيل مباشرة على ادلقاـ، من حيث وجود 
كاف، حيث ينجز ادللفوظ ادلرتبط بو معناه، ومن اإلشاريات: الذات ادلتكلمة، أو الزمن أو ادل

 (21)نتباه إىل موضوعها من خالؿ اإلشارة إليو.توجيو االالضمائر، الظرؼ و 

لشخصية، فقد  اإلشاريات ا :يباكثافة ُب نص الششاريات اليت سجلت حضورىا بقوة و من اإل
اف تأثره واستجابتو وضم التأثَت ُب ادلخاطبم ُب جتليو مقاصد الشاعر وُب مهكاف ذلا دور ريادي و 

ستعماذلا، يعٍت احلديث عن الضمائر اليت تلعب دور حتويل اللغة افاعلية ُب اللغة و ف " حتقيق الإذ إ
يتحكم فيها حيث إف ادلتكلم حُت ديلك اللغة و ستعماؿ، نشاط فردي من خالؿ اال شلارسة و إىل
ال يتحدث إال ة عالية ضمن العملية التخاطبية و ينصب نفسو ُب مرتبو  جيعلها من إمكاناتو،،

 (22) .لشخص أمامو"

ىو شعبو ادلستسلم حلياة الركود ُب ،إف ىذا الشخص ادلخاطب / الذي خيصو الشايب باحلديث 
يف ضمَت ادلخاطب "أنت" دوره ُب لذا كاف لتوظ،جتماعية االالصحوات واليقظات الفكرية و  زمن
 ُب ادلباحث اجلزئية اآلتية: ىذا ما سنحاوؿ أبرازهغايات وأىداؼ و  ما يرمي إليو الشايب من جتلية



 هنٍت جىادي                                      7102العذد العاشر                                             مجلت قراءاث

253 

 :نتاألاألنا و -

مالتو تساحترص كل احلرص على إثارتو و و  ،ىتماما بالغا بادلخاطب )األنت(يل األنا اتو    
متعددا ُب أغلب مكررا و  "أنت"وامتثالو مبا حتض عليو ) الذات/ األنا(، فقد ورد الضمَت ادلنفصل 

 ذلك بالًتاكيب االتية:،و ديكن أف منثل لمقاطع القصيدة 

 أنت ال ميت فيبلى 
 ..؟ىل أنت مسحور

 آه بل أنت ُب الشعوب عجوز
 أنت داء..

 أنت فقر جهنمي..
 أنت يا كاىن الظالـ ..

 أنت قلب ال شوؽ فيو ..
 أنت دنيا يظلها أفق ادلاضي ..

 أنت ال شيء ُب الوجود..
و ُب تقدديو ما ينبئ ،يتصدر ضمَت ادلخاطب " أنت" أغلب الشواىد اليت وردت ُب القصيدة 

ىتماـ الشاعر اف تكرار ىذا الضمَت و تعدده عن اعن مكانتو العظيمة ُب نفس الشايب، وقد أب
وجرى توظيف ضمَت وحرصو على إيصاؿ رسالة التوعية و التحريض على النهوض لبناء ادلستقبل، 

ستقرار، فقد ورد ُب دالئل اإلعجاز بأهنا تفيد ثبوت ، تفيد الثبوت و االمسيةن مجل ا"أنت" ضم
 (2 3)من غَت أف يقتضي جتدده شيئا فشيئاادلعٌت أو الصفة للشيء 

الركود اليت يعيشها شعبو، فقد ا إىل ذىن الشاعر أوضاع اخلموؿ و وحالة اجلمود ىذه ساقته
النغالؽ على الذات، ا :ػجتماعية كمن األمراض اال فحص أمتو على كثَتوقف الشايب و ىو يت

 ويتواتر االىتماـ بالقيم البالية.. شبثالتات و االستسالـ للماورائيسعي لتغيَت الواقع ادلًتدي و وعدـ ال
من خالؿ اإلشارة  -ليغ و التأثَتعلى التبيؤكد حرص الشاعر  ُب قصيدة الشايب وىوما  بادلخاطب

 تية: إىل األفعاؿ اآل ،و ديكن أف نشَتليو بالضمَت ادلستًت ُب سياقات عديدة من القصيدة إ
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 مل تتأمل، أما حتس، أما تشدو، أما تشتكي، أما تتكلم..مل تضطرب،

رتباطو ُب سياقات أخرى ،ُب حُت جرى ا تارة أخرى العرض،بو تارة بالنهي  اوقد ورد مرتبط
 غزؿ، خل،تبينو األفعاؿ اآلتية: الـز ، اعبد ، اذكر ، احذر، دتل ، تألمر مثلما بالقوة اإلصلازية ل

 غادر ... اغضض حاذر

مثلما يظهر ذلك ُب الكلمات  ،قات أخرى للمخاطب بالضمَت ادلتصلكما أشار ُب سيا
، ، أوشكت، بك، ناشتك، أيامك عمرؾفوقك تية: قبلك، روحك، فنك حواليك، حولك،اآل

 أيامك...

 ة:ــالزماني اتـاإلشاري 4-2

،إذ إف زماف تدؿ على زمن زلدد بسياؽ قياسا إىل زمن التكلم  ،دتثل اإلشارات الزمانية عناصر
مر على ادلتلقي التبس األ،مركز اإلشارة الزمانية ُب اخلطاب، فإذا مل يعرؼ ىذا الزماف  التكلم ىو

األياـ الساعات الفصوؿ، و الكوٍل السنوات، األشهر ، :منُت قد تدؿ اإلشارات الزمانية على الز و ،
" فادلاضي يضع احلدث ُب نقطة زمنية سابقة عن تدؿ على الزمن النحوي كادلاضي أو ادلضارع،

 (24)زمٍت التكلم بينما ادلضارع ، يضع احلدث ُب نقطة زمنية ليس سابقة عن زمن التكلم"

ىل نزوع الشاعر إوف على لغة القصيدة ويعود ذلك هتيمن اإلشاريات الزمنية الدالة على الك
فالزمن كما يصور الشايب ُب ىذه القصيدة  ،الزواؿم البقاء و هبالرومنسي و إحساسو الكبَت بالزمن و 

لتعلن عن حركة احلياة، ولكن شعبو مستسلم، ومقيم على ،يتغَت و الفصوؿ تدور و العواصف هتب 
و كما يربزه الشايب ال ميت، وال ناحدة حىت مل هنر الزماف أيامة ادليتة وأنقاض عمره ادلتهدـ إحالة و 

 (25)حي بل كائن ال يفهم إذ يقوؿ

 قد مشت حولك الفصوؿ و غنتك * فلم تبتهج ومل تًتًل
 دوت فوقك العواصف و األنواء * حىت أوشكت أف تتحطم.و 

زمنية )كونية( أخرى  وظف الشاعر إشاريات السابقُت إضافة إىل اإلشاريات الواردة ُب البيتُت
لفاظ ذات داللة ... كما حتضر أمثل: الزماف، أيامك، أياـ ، الزمن الربيع الليل، الفجر، صباح 
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مثلما سبق وأف  –زمنية كػ: عمر، حياة، شيخ، شباب قدَل، أمس، أفق، ادلاضي، الغابر.. كما نوع 
ادلستقبل وىو يقرأ ما بُت أسطر من زمن الفعل، فًتاوح بُت ادلاضي واحلاضر ادلنفتح على  -أشرنا

 ىذه القصيدة اليت يظل فيها الشاعر كاجلبار حيدؽ ُب صباح شعبو اجلديد.

 ة:ــات المكانيـاإلشاري 4-3

و دتثلها بوجو أو تشَت إليو ،يقصد باإلشاريات ادلكانية سلتلف العناصر اليت تدؿ على ادلكاف 
يتطلب أف تشملو داللة  ( اليت تشَت إىل مكافسلتلف اللواحق )أمساء اإلشارةعاـ ظروؼ ادلكاف و 

حولك، فوقها، ىناؾ بُت، يدركو ادلخاطب و من جتلياهتا ُب القصيدة: الظرؼ )حواليك، ادلتكلم و 
كذا األمساء الدالة على مكاف زلدد: كالقرب، الوادي، النهر، قبور، بيت، الروض الكوف، و  خلفها..

 ادلسالك..األرض ، الوجود الشعاب مسكنا، 

ىذا داء احلياة الدوي، ش ىذا.. و ىذا ) أي عي:حتضر ُب القصيدة بعض أمساء اإلشارة: ؾو 
تنطوي عليو من طاقة دلا  ، و يستثمرىا السائدة ُب القصيدة ألهنا تنسجم و الرؤية،خيتارىا الشايب 

 ادلخاطب على النهوض و التحدي. من شأهنا أف تعُت

أي بالسياؽ ادلرجعي  ( 26) اؽ ادلادي ادلباشر الذي قيلت فيوتعتمد ىذه اإلشاريات على السي
ن تداوليتها ُب أف مكة ) الشاعر و ادلتلقي(، و بذلك تلعملية التواصل ) التخاطب( و بطرُب العملي

 انزياحيا. رلازياسا الشاعر أراد ذلا احملافظة على طاقاهتا الداللية مع إلباسها ُب بعض السياقات لبو 

 خاتمـــة:

ايب، من خالؿ خلص البحث ُب موضوع تداولية اخلطاب الشعري لدى الشاعر أىب القاسم الش
 إىل الشعب" إىل مجلة من النتائج نوجزىا ُب اآلٌب:القصيدة األمنوذج "

مية ىو رسالة ساو  ،وسلوؾ، فهو فعل باجملتمع واحلياة، * يرتبط مفهـو الشعر لدى الشايب
ترتبط بالفعل، فإذا  ه،حتريضو على الفعل، فحياة الشعوب ُب نظر و  ،ينهض هبا الشاعر لتوعية شعبو

التاريخ واكتفت بالعيش البسيط حتولت إىل ما قعدت واستكانت عن الفعل والتفاعل ُب الوجود و 
  .موت
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*يويل الشاعر عناية خاصة ألحواؿ ادلخاطب، وىذا ما تربزه سلتلف البٌت اللغوية ُب القصيدة 
بُت متلقيو ،من خالؿ توظيفو على إقامة دعائم العالقة بينو و  وقد بدا حريصابدءا بعتبة العنواف، 

 النهيوظيفو متصال على األغلب باألمر و ادلتعدد لضمَت ادلخاطب "أنت"الذي جرى ت

يتعدد توظيفها، اؿ اإلصلازية: األمر االستفهاـ والنداء والتقرير و * تشيع ُب نص القصيدة األفع
، توكيدات.. ُب رلازات، تكرار، نعوت، إضافات من:مها بو الشاعر وىي أفعاؿ أسهمت مبا دع

وختليصو  ،صالح ،الرامي إىل حترير ادلخاطباإلاألكرب ادلتمثل ُب فعل التوعية و بناء الفعل اإلصلازي 
 الشعور باالهنزاميةاليأس واالستسالـ و من حالة 

حلضور الرمزي لعناصر الطبيعة ا حيث ،وظف الشايب اإلشاريات الشخصية والزمانية وادلكانية *
ُب حُت يغدو الشعب  ،بيع الصباح...كرموز شفيفة للحياةالكوف: الرياح العواصف، األنواء، الر و 
 الفناء. دلستسلم ُب القصيدة رمزا للموت و ا

 قصيدة الشايب ُبضر حت إىل جانب القيم التداولية ادلشار إليها فيما ًب تناولو من عناصر، -
، ترمي إىل جتليو وىي ُب رلملها  ذات أبعاد تداولية ،صعب اإلدلاـ هبا ُب ىذه ادلقاربةي ،أخرى قيما

 تعديل مواقفو.و  ،مقاصد الشاعر والتأثَت ُب ادلخاطب

 ش:ـــالهىام

 153أتى القاسم الشاتي، أغاني الحياج، دار الجيل، تيروخ د.ط. )خ( ص  -1

أحمذ نحلح، آفاق جذيذج في الثحث اللغىي المعاطر، دار المعرفح الجامعيح  محمىد -2

 .49، ص 2001 1مظر ط

 .196أتى القاسم الشاتي، أغاني الحياج، ص  -3

 المظذر نفسه ص نفسها -4

 .197المظذر نفسه ، ص  -5

 .198المظذر نفسه، ص  -6

المناهج، للنشر و التىزيع عمان، عثىد االمراني، األسالية اإلنشائيح في العرتيح، درا  -7

 .61، ص 1.2008األردن ط

 .198المظذر نفسه ص  -9

 195ص  194المظذر نفسه ص  -10

 1974عثذ العسيس عتيك: علم المعاني، دار النهضح للطثاعح و النشر تيروخ لثنان  -11

 .118ص 

 .195أتى القاسم الشاتي/ أغاني الحياج ص  -12

 .80أفاق جذيذج في الثحث اللغىي المعاطر ، ص  ينظر محمىد أحمذ نحلح: -13
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 195ص  194أتى القاسم الشاتي: أغاني الحياج ص  -14

 196المظذر نفسه ص  -15

 .198ص  197المظذر نفسه ص  -16

 .196المظذر نفسه ص  -17

 .197المظذر نفسه ص  -18

 .198المظذر نفسه ص  -19

النظريح التذاوليح( منشىراخ  عمر تلخير، تحليل الخطاب المسرحي ) في ضىء -20

 .68، ص  2003. 1الجسائر. ط االختالف

ينظر األزهر السناد: نسيج النض) ما يكىن ته الملفىظ نظا( المركس الثقافي العرتي،  -21

 .116الذار الثيضاء )د.ط( ص 

عثذ الهادي الشهري: إستراتيجياخ الخطاب) مقارنح لغىيح تذاوليح( دار الكتاب الجذيذ  -22

 .97ص  2004 1يروخ طت

ينظر عثذ القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تج عثذ المنعم خفاجي، مكتثح القاهرج  -23

 و ما تعذها 134ص  1969( 1)ط

 19أفاق جذيذج في الذرش اللغىي المعاطر ص محمىد أحمذ نحلح،– 24

 22الخطاب، ص  يجياختترااس ،عثذ الهادي الشهري -25

  194الحياج صأتى القاسم الشاتي: أغاني -26

 .22محمىد أحمذ نحلح: آفاق جذيذج في الذرش اللغىي المعاطر ص  -27
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