
 
 

 .تداولّية وظيفّية مقاربة خلوف بن لخضر لسيدي مزغران ملحمة
 .مستغانم جامعة فاضل، علي حاج: األستاذ

 :تقديم
 هاووظائف الل غوي ة، املفردات وضوح على قاصرا   يعد مل«اخلطاب يف الت داول   الوظيفي   املعىن عن البحث إن  

 يغفلو  الرت كيبي ة، الل غوي ة اجلوانب على يرك ز ألن ه، (1)».الرت كيب مستوى على واملعجمي ة والن حوي ة والص رفي ة الص وتي ة
 على االقتصار أن   ، كماهوتقييد الكالم معىن توضيح يف الفاعلة العناصر من تعد   ال يت والس ياقي ة االجتماعي ة العوامل

 فهم إىل للوصول نالقرائ من جمموعة تضافر من بد   ال وهلذا. املعىن لتحديد كاف   غري اإلعراب كقرينة بعينها قرينة
 :الت ال الن حو على القرائن هذه تصنيف وميكن. الكالم من املقصود املعىن
 (.syntagmatiques relationsالس ياقي ة العالقات) الن حو معاين وهي املعنوي ة، القرائن.1
 .خمتلفة قرائن من الن حوي   للرت كيب والص رف الص وت علما يقد مه ما وهي الل فظي ة، القرائن.2
املعىن،   حتديد على املساعدة القرائن أهم   من تعد   اليت (contexte of situationاحلالية) املقامي ة القرائن.3

 ذات وفوظر  مالبسات من بالكالم حييط وما عالقات، من بينهما وما املخاطب، وشخصي ة املتكل م، كشخصي ة
اه متث ل املختلفة االعتبارات هذه مراعاة إن  . (2)به صلة  االكتفاء وإن   .املعىن عن الكشف يف والض روري   الص حيح االّت 

 من الكثري إبداء عن قاصر ألن ه الفهم، قصور يف سببا   دائما يعترب الن ص   ظاهر معىن أو املقال معىن أو احلريف   باملعىن
 امي ة،مق لظروف خيضع الل غوي ة الظ واهر فهم أن   لنا يت ضح هنا ومن.(3)املقام تكوين يف تدخل ال يت احلالي ة القرائن

 وأهم   أبرز من لعل  و  .وتوجيهها الد الالت خبلق صلة من هلا ملا نظرا مساعدة، كقرائن لغوي ة وغري لغوي ة واعتبارات
 وال نظري ة"الفريثي ة" لن ظري ةا -األخرية اآلونة يف - العرب   الل ساين   البحث أط رت ال يت الت داولي ة الوظيفي ة الن ظري ات

. (4)اجلملة يف املكو نات فلوظائ عنايتها جل   تعطي الل غة يف نظري ة والوظيفي ة ".الوظيفي   الن حو" ونظري ة"الن سقي ة"
ا حبكم لل غة الت داول   البعد إىل تستند وهي اه ويتمي ز. تواصل وسيلة أّن  اهات بني من لت داول  ا الوظيفي   االّت   االّت 

 (5)».آخر جانب من اصرالعن وتضافر االجتماعي ة وبالبيئة جانب، من تؤد يها ال يت بالوظيفة الل غة يربط« بأن ه األخرى
 املنحى هذا داياتب وتعود. باملقام املقال ربط من انطالقا   الد اللي ة شكال األ بدراسة يهتم ون الوظيفيني جند ولذلك

( م1441)املاضي القرن يف نشاطها أو ج بلغت ال يت" Prague" براغ مدرسة -:إىل احلديث الغرب   الل ساين   الد رس يف
 األفراد خدمهايست وسيلة ات صال بوصفها الل غة استخدام بكيفي ة وهتت م. (6")بنفنيست إميل"و" مارتينيه أندريه"يد على

 ال يت الوظائف: ماوثانيه. الت واصل يف الل غة وظيفة: أو هلما: أمرين على وتؤك د معي نة، وغايات وألهداف للت واصل
 مدرسة أن   ويبدو. خرآ إىل لغوي   جمتمع من بنيتها اختالف رغم إنساني ة مؤس سة باعتبارها الل غة مستويات تؤد يها



اكيب لاجلم من بعدد املتكلمني اللغ ة هبا تزو د ال يت الكيفي ة دراسة على منصب ا   اهتمامها كان( براغ)  املناسبة والرت 
 .خمتلفة مقامي ة لظروف

 الس ياق" أو"الن ص   ياقس"بشقيه الفريثي ة وتستند الد راسات الوظيفي ة أيضا إىل مفهوم الس ياق عند املدرسة
 سياق"أو الل غوي   غري الس ياق أو (7)"املوقف سياق"و ،"contexte linguistiquesاملقال سياق"أو"الل غوي  
 ريغ القرائن على احملدثون أطلق وقد .معا   واملقام املقال يشمل وهو. non linguistiques contexte"احلال

 الظ روفبالكالم،ك احمليطة اخلارجي ة والظ روف العناصر جمموع  بذلك يقصدون وهم ،( 8)احلال سياق مصطلح الل غوي ة
 والس امع املتكل م شخصي ة: العناصر هذه ومن. (4)الكالم يف واملشرتكني للمتكل م والث قافي ة والن فسي ة االجتماعي ة
 لطبيعي ةا العوامل أيضا   ومنها. الكالمي   احلدث يف دورهم وبيان الكالم، يشهدون من وشخصي ات وثقافتهما،

، ةالكالمي ،كحال املوقف يف للمشاركني الل غوي   الس لوك على تأثري هلا ال يت االجتماعي ة والظ واهر  والوضع اجلو 
 رفضهم أو ماستجابته ومدى املستمعني يف الكالمي   الن ص   أثر أيضا   ومنها .ذلك وغري الكالم ومكان الس ياسي ،

 املوقف يف املشرتكني وكل   املتكل م به يقوم ال ذي االجتماعي   األثر إظهار" احلال سياق"خصائص من ألن   له،
 هو ما بكل   الص لة ذات املالبسات أو الظ روف« مبعرفة إال   يتحق ق ال املقصود املعىن إدراك فإن   وعليه. (11)الكالمي  

 باحلدث يت صل مم ا" linguistique non"لغوي   غري أم" linguistique" لغوي ا كان سواء الن ص   خارج
ا احلال سياق أو املقام تناولت ال يت الت عاريف غالبي ة على ويالحظ (11)».الل غوي    املكو نة لعناصرا على ترك ز أّن 

 مؤك دا   ي ة؛االجتماع نظري ته يف"فريث"معامله أرسى ال ذي املنحى نفس وهو ،(  12)اخلارجي ة والظ روف الكالمي   للحدث
 الوظائف مجيع سريوتف وصف على تساعد كقرينة -الل غوي ة وغري الل غوي ة -الس ياق لعناصر االجتماعي   الد ور على

 املقام أو احلال سياق وفكرة. (13)احلال لسياق والد اللي ة واملعجمي ة والن حوي ة الص وتي ة الوظيفة فيها مبا الكالمي ة
 .الوظيفي ة الد راسات ومنها (14)»الداللة بدراسة تقوم ال يت املناهج كل   أساس«هي

 إىل بالن ظر خمتلفة ائفوظ من مستوياهتا تؤد يه وما للغة، الوظيفي   اجلانب على الرت كيز يف موقفها ويتلخ ص
لوظيفي ا ومن نتائج الد راسات الوظيفي ة يف الس بعيني ات من القرن العشرين الن حو .فيها الواردة واملقامات الس ياقات

 .وهي وظيفة الل غة األساس ،"(la communication)ال ذي يعد  من صورها العام ة، ويهتم  بوظيفة"الت واصل
 les function "الت داول  حتديده ملا يعرف بالوظائف الت داولي ة لل غة ومن أهم  ما متي ز به الد رس

pragmatiques "الوظائف، وأمه ها: أن  الل غة ذات وظيفة تأثريي ة يف الس لوك  إذ ّتاوز وظيفة الت واصل إىل تعد د
ات يف اآلراء واملواقف اإلنساين ، وتنبين  la fonction de la)ف الل غةوالواقع أن  مسألة تعد د وظائ .عليها تغري 

langue) هاليداي":"،وتطو رت مع باحثني آخرين،مثلجاكبسوننضج الد رس الت داول  مع" نشأت قبل ،"
اإلخباري ة يف عالقة اجلملة بالبىن  وغاية الوظائف الت داولي ة حتديد مكو نات اجلملة بالن ظر إىل البنية ."وغريمهابوهلرو"

 .وهي وظائف مرتبطة باملقام والس ياق، ومبدى إجنازها يف واقع الت واصل واإلبالغ. ( 15)تنجز فيهااملقامي ة احملتمل أن 
وتت سم  .(61)" مستندا إىل نوعني: داخلي ة وخارجي ة)dik semon(سيمون ديكوقد جعلها أحد الباحثني "

ا مكو نات داخلي ة، وتضم   (61)ذاهتاعناصر تنتمي إىل اجلملة  الوظائف الت داولي ة الد اخلي ة بكوّنا تستند إىل أي أّن 



مكو نات خارجي ة  وظيفيت احملور والبؤرة، أم ا الوظائف الت داولي ة اخلارجي ة فغري مرتبطة بعناصر اجلملة، إذ تستند إىل
يف ض"إىل أربع، ويسيمون ديكويصل جمموع الوظائف الت داولي ة حبسب " .عن اجلملة، وتضم  وظائف املبتدأ والذ يل

الوظيفتني الت داولي تني  ونقرتح شخصي ا أن تضاف إىل »وظيفة خامسة، هي وظيفة املنادى، إذ يقول: المتوّكل
اإلخبار أو الط لب، وهو وظيفة تستند إىل أحد مكو نات اجلملة،  فاملنادى شأنه شأن (61)«اخلارجتني وظيفة املنادى.

ويقوم مفهوم  .ذلك من الوظائف تباط وظيفة املبتدأ أوالذ يل، أو غريالت داولي ة مرتبطة باملقام على حنو ار  فالوظيفة
 قصد فيها؛ الواردة اقاتوالس ي املقامات أمناط من انطالقا   الت داولي ة على ربط البنية الل غوي ة بوظيفتها يف االستعمال

، األداء عملي ة تصاحب ال يت والت داولي ة الد اللي ة ووظائفها أغراضها على الوقوف  رؤية مع ينسجم ما وهو الكالمي 
اه اه" Pragmatiqueوالت داولي ة " .الل غة إىل( Pragmatique) الت داولي ة ونظرته الوظيفي   االّت   الد راسات يف اّت 

 الل غوي ة املعطيات كل   دراسة اعلالت ف هذا ويستتبع اخلطاب، موقف يف الت خاطب   الت فاعل بأثر يهتم   املعاصرة؛ الل ساني ة
 بعض استعمل وقد. (14)س ياقال يف االستعمال يول دها ال يت واملدلوالت املضامني وخباص ة بالت لف ظ، املتعل قة واخلطابي ة
وقد  .ي  الل غو  باالستعمال املعىن ربط على ّتمع لكن ها أحيانا ، ومتباينة(21)كثرية ومصطلحات تعاريف احملدثني

لي ة ال يت تؤد يها لغوي ا منظورا  إليه يف عالقاته بظروفه املقامي ة والس ياقي ة، وبالوظيفة الت واص اهتم ت باخلطاب لكونه إنتاجا
حتليل  ينصب  أساسا على املتكل م انطالقا من سياق امللفوظات ال يت يؤد يها إىل جانب هذه الظ روف، فاهتمامها يف

ا تبحث يف معرفة مقاصد املتكل م  ومساهتا يف عملي ةاألفعال الكالمي ة، ووظائف املنطوقات الل غوي ة  االت صال؛ ألّن 
 .وأغراض كالمه. والختصاص الت داولي ة مبقاصد املتكل م؛ جعلها بعضهم تدرس وضعي ة الت واصل وسياقاته املختلفة

  :خلوف بن لخضر سيدي للّشاعر البطولّية مزغران ملحمةمظاهر الّتداولّية الّلغويّة في -*

يتناول هذا البحث دراسة اخلصائص الش كلي ة لعناصر الرت كيب الل غوي  املتعد دة يف القصيدة، من)أفعال، وبىن 
ودراسة  –كما حد دها الد رس الل ساين  الوظيفي  الت داول  –الت داول ية  حجاجي ة، وتكرار، وحذف...(، وبيان وظائفها

 .جيعل من نص  القصيدة خطابا شعري ا متداوال ما
 الوطني ة واملناقب يدة،اجمل واألعمال بالبطوالت يتغىن ال ذي ،امللحمي   القصصي   الش عر إىل القصيدة هذه تنتمي

 صل ى الر سول مبدح راشته الش اعر أن   ورغم. القارئ واملتلقي املبدع املتكل م بني واملشاركة الت فاعل خالل من احلميدة
 بني رحاها دارت وال يت ،"مزغران معركة وصف" منها كثرية بطولي ة مالحم له سج ل الت اريخ أن   إال   وسل م عليه اهلل

 خيميناس والكاردينال دالكوتيت الكونت بقيادة اإلسباين   الص ليب   واجليش بربروس، الد ين خري بقيادة العثماين   اجليش
وحيمل هذا الن ص  قيما وظيفي ة تداولي ة، غايتها الت أثري . اخل...اإلسالمي   للجيش فيها الغلبة وكانت م،8551 سنة

 .والت وصيل اإلبالغ غرضها ال يت الكالمي ة األفعال من مجلة خالل منيف املخاطب وتعديل مواقفه 
 الّنّص الّشعرّي بالمفهوم الّتداولّي:-*

هوجمموعة أفعال أدائي ة تضبطها مجلة من العالقات والوظائف املتحك مة يف عملي ة اإلبالغ والت واصل، وهو 
 (16)«لي ة واجتماعي ة.تنظر إىل الل غة بعد ها ظاهرة خطابي ة وتواص»الت داولي ة املعاصرة ال يت الوظيفي ة ما تنادي به املقاربة 

دراسة شروط وصول الن ص  الش عري  إىل املتلقي،   هذا الن ص  الش عري ، من حيثوهلذا ميكن الكالم عن الت داولي ة يف



والبىن ال يت تتكف ل بذلك. ويهدف هذا البحث إىل الت عرف على أهم  اخلصائص الرت كيبي ة  والت أثري فيه، ودراسة الص ور
داول بعام ة، أي : إن ه ارتباطها مببدأ الت  يف القصيدة؛ ليس من ناحية البنية الن حوي ة والص رفي ة فحسب، بل من حيث 

يبحث يف اخلصائص ال يت ّتعل من تراكيب القصيدة موج هة لغرض ما أومقصد بذاته، لذلك فهو ال يعتمد الوصف 
اكيب الن حوي ة، ا يتجاوزها إىل الكشف عن الوظائف الت داولي ة الث اوي ة خلف الرت كيب. الش كلي  للرت   وإمن 

 :بالمستوى الّتداولي في الّتراكيباالهتمام -*

إن  املتكل م ينجز خطابه وفق  إذ –غالبا  –إن  االهتمام باملستوى الت داول  ظاهرة تت سم هبا كل  اخلطابات 
افرتاضا ، وال خيتلف الن ص  الش عري  عن نص  آخر يف هذا املبدأ  أحوال مقامي ة، واعتدادا  مبخاطب حاضر حقيقة أو

ويتعد د احلضور يف هذا الن ص  من خالل اهتمام الش اعر  .حضور املخاطب فيه يكون افرتاضي ا عموما ن  العام ، غري أ
 املقال، فيبدو ذلك على مستوى البنية الرت كيبي ة على الش كل الت ال: بأحوال خماطبيه حبسب مقتضي ات

اكيب اإلنشائي ة إلثارة املخاطب واستجابته، خاص ة ال -أ  :11ن داء واألمر واالستفهام يف قولهاستعمال الرت 
 **اليوم جيت مث من فارس يا-

 **امللجوم ريض ياعجالن-
 **الروم طراد عن سايلني يا-
 **القصة ذا كيف سايلين يا-

 للكيد اتحزموا مغراوة يا -

لذلك و  وقد استخدم الش اعر املتكل م هذا الن مط الرت كيب  ليحدث إثارة يف نفس خماطبه، ويضمن استجابته،
اكيب اكيب،  اإلنشائي ة تضم  إىل جانب الد الالت الواضحة يف األبيات مستوى تداولي ا متث له فإن  هذه الرت  هذه الرت 

رتض حينا آخر. حينا، ومف مم ا جيعل استجابة املخاطب وقبوله الط لب املوج ه إليه، وهو خماطب معلوم لدى الش اعر
 "للكيد مغراوةاتحزموا اي:"قوله يف أم ا جزائري ، أوغري جزائري ا مفرتضا، إنسانا الش اعر خياطب" سايلين يا"ففي قوله:

 .اجلزائري ة مغراوة قبائل وهم لديه، معلوما حقيقي ا إنسانا الش اعر خياطب
فقد أخ ر " اَعلي  ِإْرَفْع رَْأَسَك يَ تقدمي مضمون الن داء، وتأخري املنادى واألداة لالهتمام باملضمون يف مثل قوله:" -ب

الهتمام والعناية "، وهو مجلة أمري ة؛ تفيد اِإْرَفْع رَْأَسكَ أداة الن داء مع املنادى يف قوله:"يَاَعليُّ"، وقد م مضمون الن داء"
 .باملقد م، ألن ه هو املعل ق بالن فس أو ال  

 :استخدام الوصف والت كرار يف الرت كيب، وذلك ألغراض ومقاصد تداولي ة، منها قوله -ج
 معلومــة مزغران قصة**  الروم طراد عن سايلني يا

؛ املتمث ل يف اّنزام  فقد كر ر هذا البيت بعد كل  مخسة أبيات كالزمة للتأكيد على أمهي ة احلدث الكالمي 
يف موقعة مزغران. فقص ة مزغران شاهد على بطولة وشجاعة  الد ين خري بقيادة العثماين   اجليشجيش الر وم أمام 

 الش عب اجلزائري  يف مقارعة العدو  وطرده من اجلزائر. وقوله:



 وفاطــــمة الحسنين سّيدَ  يا**    المفــهوم علي يا  راَسك ِاْرفعْ 
 الظـالمــة الكفر  أهل تسبيها**    اليوم كراها المسلمين بالد ُشوفْ 

إىل الت اريخ لطلب الن جدة منه، واالستعانة به على األعداء يف شخص اإلمام علي  رضي الل ه عنه؛ إن  الل جوء 
 فيه حث  وتشجيع للمخاطب على املقاومة واالستبسال. وقوله:

 مهـدومة الكفر بيت تمسى**         القــيوم الواحد اهلل بإذن
 الفعلي ة اجلملة على"اهلل بإذن"واجملرور اجلار تقدمي أن   باهلل،كما واالستعانة الوسيلة يفيد الباء حبرف البدء إن  

...مهدومة"، فيه ختصيص للمعىن، أي  أن  الن صر على األعداء اليكون إال  بإذن اهلل، وتلك وظيفة متسى" الن اسخة
 تداولي ة عند الوظيفيني الت داوليني. ويف قوله:

 األمة طاعتو عادل سلطان**    طموم العرب جات أمرو في

وطاعة  السلطان أمرب باالهتمام األوىل يف يوحي الفعل؛ على"عادل سلطان"و ،"أمرو يفتقدمي اجلار واجملرور يف:" -د
 الن اس له، أم ا الث انية فتوحي بالعناية واالهتمام بشخصي ة الس لطان وعدالته ال يت استوجبت الط اعة من لدن الن اس.

 وقوله:
 الواد عبد النطح وفراسين**  سويتد آل و راشد بني من  

؛ الت فاعلي   احلدث صنعت ال يت الش خصي ات حضور على تركيز فيه  اجملد صنع ال ذي البطل دمتجي جانب إىل امللحمي 
 حتقيق على وعزمه رة،املتكر   ونداءاته لدعوته اجلزائري ة والعروش القبائل وأهال شيوخ ِاستجابة بعد االحتالل، وطرد

 :قوله يف الن صر،كما
 وُمحمدْ  َبكرْ  أبو وفيهمْ  **للّسلطان   ْسويدْ  ْشيوخْ  َجاْوا

 محمـدْ  دينْ  إالّ  دينْ  ال  ** تـَْلياْن  ال أميرْ  يا له قالوا
 

 لغة بني اجلمع خالل من ذلك ويظهر كمخاطبني، األهال وبني كمتحد ث، الس لطان بني تفاعل فهناك
 األهال) ملَخاَطبا أصبح فقد ،"تليان ال"والن هي ،"ياأمري"الن داء يف املتمث لة اإلنشائي ة؛ واألساليب" قالوا" حلوار

 املتكل مني بني لت فاعلا على القائم الت داول   الفعل مسات من وتلك خَماطَبا ،( الس لطان) واملتكل م متكل ما،( والش يوخ
 .واملخاطبني

 واجليش املقاوم روسبرب الد ين خري بقيادة العثماين   اجليش بنيمث  يسرتسل الش اعر يف وصف صورة امللحمة  -ـه
وليستجيب  احملتل ، ويزيد يف وصفها برتاكيب متقاربة، مماثلة، ليحدث الد هشة لدى املخاطب، اإلسباين   الص ليب  

 (  :23)للط لب،كقوله

َراسْ  َحْوُضه في َصْبحوا َيا َذا نـَْزَلواْ **  لْمومْ  التـْ  ْيَمةخَ  ذا وُ  َخبـْ
 الوادْ  َعْبدَ  النَّطحْ  ُوْفراسينَ **   ْسويتدْ  آلْ  وُ  رَاَشدْ   بْني  َمنْ 



 الميَعادْ  َجنَّة ْسَكنْ  َماتْ  َمنْ **   ْبعيدْ   ليسْ  اْلَحْربْ  تيَجان يَا

 َمْغـموَمة الُقْنتْ  ْمزاميرْ  وَ **     النَّومْ  حاْرمينَ   الُكفَّارْ  بَاتُوا       

 َمْعدوَمة جناحْ  بيهْ  ضاقتْ **     ْيهومْ  غيرَ  ُسْلطانْ  ْبالَ  جيشْ        

 الُجْمَعة بـَْفَضاَيلْ  َواْرتَـّْعبوا**     الكرْ  َحلْ  الَفْجرْ  ْطلوعَ  َعْندْ 

 بالس ـرَعة الميَدانْ  َواْحتَّلْ **   كالزَّخـارْ  ْغزيرْ  جيشْ  ليُهمْ        

َعة الص ورْ  يـَْغنيهْ   َمنْ **  ْعسارْ  ْعليهْ  ْضَحى الُكْفرْ  جيشَ         لْلَمنـْ

 َمْذموَمة الُكفَّارْ  َوْعمـَارْ **    َمْرحــومْ  ْمَشى منَّا الَميَّتْ        

 َمْغنوَمة بـَْقاتْ  ااَلفْ  تَـْسعَ **  اليُـومْ  ذاكَ  للص ورْ  َحْزنَاُهمْ 

 َمْحطوَمة ْمَساتْ  ااَلفْ  َتْسَعة**  الد ومْ  ْلَحوضَ  الدَّْشَرة َحْيط َمنْ      
 َمزَّْغرانْ  بابْ  َمنْ  لكْ  َخْرُجوا**  السَّبـْتْ  يومَ  الُكفَّارْ  ْعلى َطلْ 

 بالقطْــرانْ  ْطالَوهْ  َواالَُّذوذْ **   ْفتْ زَ  كانُوا الصَّورْ  َغْربَ  إلى     
 َتْحقيقْ  الْعُدو ْمنَ  الثَّارْ  اْخَلفْ **      زَّْغرانْ مَ  يومْ  َحَسانْ  األميرْ 

 ْلبيقْ  ُوَنْصرْ  َشتَّى بـَْغَنايَمْ **     البـُْلدانْ  َرْوَضة لْلبَـْهَجة ْرَجعْ       

 ريقْ طْ  اْلْمضيقْ  يومَ  رَبِّي ُلو َيْجَعلْ **    بَالغُـْفرانْ  نَاسْ  يَا لُه اْدُعوا      
 :قوله يف حتاللاال جبيش ماحل   إىل" على الن اسخ قصد لفت انتباه املخاطب الُكْفرْ  جيشتقدمي اسم أضحى" -و

َعة الص ورْ  يـَْغنيهْ  َمنْ **  ْعسارْ  ْعليهْ  ْضَحى الُكْفرْ  جيشَ   لْلَمنـْ
 :قوله يف الفعل على الفاعلتقدمي 

  الثَّارْ  اْخَلفْ  َحَسانْ  األميرْ 
الت عل ق بالد ين والوطن والت اريخ، ويف ذلك ضمان  وهي كما جلأ الش اعر إىل استخدام وسيلة إلثارة املتلقي،

 يا"،"علي يا"إىل طلبه، ويظهر جل ي ا حرص الش اعر على إثارة خماطبه يف مثل قوله: ألن يتلقى اخلطاب، وجييبه
 "وُمحمدْ  َبكرْ  أبو وفيهمْ "،"القيوم الواحد اهلل بإذن"،"وفاطمة سّيَد الحسنين

 :الّتراكيب الّنحويّةالقوى اإلنجازيّة في  -
ويشمل كل  ما يواكب مجلة ما  يعد  مفهوم القو ة اإلجنازي ة أحد اهتمامات الد راسات الت داولي ة للجمل،  

، وغري ذلك من األساليب (12)أونص ا كامال من مقاصد أثناء الت واصل، مثل :اإلخبار، االستفهام، األمر، الن داء
 :اإلجنازي ة يف تراكيب القصيدةالقوى  العربي ة، ومن أنواع

 يعد  الن داء من األدوات اإلجنازي ة ال يت تسهم يف حتقيق مقاصد الرت كيب، حنو قوله: الّنداء: -
 .اخل"...للكيد اتحزموا مغراوة يا "،" المفهوم علي يا" ،" اْلَحْربْ  تيَجان يَا "

 .اإلشارات المكانّية واإلشارات الّزمانّية-



املتكل م، ويدركه املخاطب )املتلقي(،  وهي لواحق تشري إىل مكان ينبغي أن تشمله داللة المكانّية:اإلشارات  -أ
يف القصيدة أن يشري املتكل م إىل مكان صريح معلوم، وينبغي على املخاطب  لتنجح العملي ة الت واصلي ة، ومن صورها

ا، بكل  ما ميكن أن يتعل ق به، وإالا  أن  اخلطاب، ومنه قوله: أخفق يف تلقي يكون عارف ا له حتديد 
 .اخل"...الد ومْ  ْلَحوضَ  الدَّْشَرة َحْيط َمنْ " ،"زَّْغرانْ مَ  يومْ " ،"معلومة مزغران قصة "

ولكي يتعر ف املخاطب على احلي ز  أن يشري إىل زمن مهم من حيث الد اللة الن حوي ة،اإلشارات الّزمانّية:  -ب
ما يفضي به يف البنية، وما يشري إليه، ليتحق ق له الفهم من ذلك مثال:  عليه أن يستغل  كل  الز مين  املراد يف اخلطاب، 

 .اخل"...الَفْجرْ  ْطلوعَ  َعْندْ "،"الُيومْ  ذاكَ  للص ورْ  َحْزنَاُهمْ ،""السَّْبتْ  يومَ "
 عدليويف األخري يرتبط مفهوم الش عر عند سيدي خلضر بن خلوف بوظيفة احلياة،كأن حيمل موقفا أو 

الش عر فن ا لذاته، بل إن ه فعل وسلوك؛  سلوكا، أويدعو إىل أمر أوينهى عنه؛ بعيدا عن املفاهيم األخرى ال يت ّتعل
اإلسالمي ة  على املتلقني، إن ه يف نظره رسالة يؤد يها الش اعر باإلخالص الت ام  النتماءاته ينبغي أن يكون له تأثريه

ائم على االلتزام مببادئهاوالوطني ة والت ارخيي ة، واحلث    .الد 
 .إن  الشعر أكثر مالءمة للد راسة الت داولي ة، وذلك أن هدفه الت أثري يف املخاطب وتعديل مواقفه وسلوكاته
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