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 األُمويالسياسي االستلزام الحواري في الشعر 

  
 

 

 
 

 

 الخالصة 
االستلزام الحواري من المقوالت التداولية، ذات النفع الكبير على المتواصلين في العملية الكالمية، وتأتي اهميتها من 

توظيفها لتقنية االضمار في الخطاب، بعيدا عن التصريح، والمباشرة، والخدش، ولعل هذه التقنية هي األصلح في 

السياسي األموي؛ لوعورة مفاصله، وحساسية مواقفه، وال يمكن الخطاب السياسي؛ والسيما في بيئة البحث الشعر 

بلوغ الدالالت، واستكناه المقاصد مع تقنية االضمار اال من خالل االستعانة بمنهج تحليل الخطاب ومعرفة ظروف 

 الخطاب ومناسبته ، فهي ألصق باالستعمال الداللي لأللفاظ منه إلى االستعمال التركيبي . 

 

 

 

The Necessary Operative Discourse Regarding to 

Umayyad Political Poetry  
 

 
Assist. Pof. Dr .Qussay Ibrahim Al- Hassona 

Dr.RahiqSalihFinjan 

 

 

ABSTRACT 
Sometimes, What might be the social , Political , or religious reasons prevent the exact meaning 

to be attached compositionally but only be attained through discourse analysis and the occasion 

of presentation. However, the main phenomena of the semantic use of speech those which are 

called the necessary operative discourse, the implied statements, and the Verbal acts. 

Accordingly, the recent study is interested only with first phenomenon of the operative 

discourse as kind of semantic speech which involves the harmony of the components of text and 

its function. Additionally , it is one of the concepts underlying the semantic approach where 

Grice had the great merit in detected it on parliamentary scene by stressing on the need for the 

indication and interstation of terms that cannot be confined to the formal image only if it is 

taken into account the conditions and occasions where completed . Hence, semantically, it 

makes the audience be intending more that saying oppositely of what it is said. So that, it seeks 

on the intents and meaning behind the evident statements.   
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 المقدمة : 
 . وصحبه المنتجبين  ،له الطيبينمرسلين وعلى آالحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على سيد ال     

 اما بعد .. 

الكبير في الكشف عنه  يس الفضلااالستلزام الحواري من المفاهيم التي يقوم عليها المنهج التداولي ، وكان لكر     

ها في صورتها حصرأويل للعبارات التي ال يمكن والت ،على مسرح التداولية ، ويؤكد فيه على ضرورة الداللة

على المعنى الذي  ، فينصب االهتمامه عكسغير ما يقول، و، فيقصد المتلقي   فيه الشكلية بمراعاة المقام المنجزة

 . المتلقي بعيدا عن ظاهر اللفظيصاله الى يسعى المتكلّم إ

 إليصالوبيان أثر االستلزام الحواري في سعيهم  ،مويفي العصر األشعرية لشعراء السياسة أفاد البحث من صور  

الوظائف التي تؤديها أساليب االنشاء الطلبي ، التي  على وفقمباشرة للمتلقي ، وعرضت بصورة غير  أفكارهم

 فكاره بصورة غير مباشرة .، وإيصال أتنسجم وطبيعة العملية السياسية التي يسعى فيها المتكلم الى بلوغ غاياته

 

 في مفهوم االستلزام تمهيد :ال
 

يتجاوز المعنى الظاهري لكالمه إلى ه جاعال مستمع ،ليه المتكلم بنحو غير مباشرإ" ما يرمي  قيل في معناه :   

خر " معنى آ
(1)

بوساطة قرينة  ، ويمكن للمتلقي الفهغير ما يُظهره من لفظ ان يقصد المتكلم معنى ضمني، أي أ 

ووظيفة متغيرة  ،صلية قارة في القواعد المضبوطة، ألن للجملة وظيفتين دالليتين، وظيفة أتوحي بالمعنى المقصود 

والموقف ،والمتلقي ،االستعمالي للباثتتغير بتغير الظرف 
(2)

 ،، وقد وضع كرايس مبدأ التعاون وسيلة لفهم الحوار

وهي :  مبادئ أربعةوبلوغ المقاصد ، وقد اشتمل على  ،وتبسيطه للمتلقي
(3 )

 

 و نقصان .قدر الفائدة الداللية دون زيادة أن يكون القصد على قاعدة الكم : مفادها أ -

 .ى دليلاترك الكذب أو ما افتقر إلو بالصدق،استعن قاعدة الكيف :  -

 .المقاممع تناسب د المالئمة : أي تكلم بما يو الوروقاعدة العالقة أ -

 ،سلوب المناسب لذلك ويشترط فيها تجنب االلتباسة : وهي مختصة بما يراد قوله واألو الكيفيقاعدة الجهة أ -

يجاز .، واإلوالترتيب ،ومراعاة التدرج
(4)

 

تكون المعاني  لوضوح؛ إذتبليغ الغاية في ا مما يضمنالدكتور طه عبد الرحمن هذه القواعد التخاطبية  لجعلوقد 

يخالفان بعض هذه القواعد على  َي صريحة وحقيقية، إال أن بعض المتخاطبينالتي يتناقلها المتكلم والمخاطب معان

لى غير صريح ، وتكون المخاطبية من ظاهر حقيقي إ اإلفادةفاختالفهما ينقل  ،مبدأ التعاون انحفظي انهما الرغم من

المعاني المتناقلة بين المتخاطبين ضمنية 
(5)

بنية مرتبطة بعرى مع التوجه الوظيفي في كون اللغة ، وهذا ما ينسجم  

ية لى البنتكون على عكس التيار البنيوي ذلك الذي ينظر إ وبهذا ،داة للتفاعل االجتماعيظروف الكالم ، أو كونها أ

وهذا ما يسبب االختزال اللغوي في جمل  ،وظيفة التواصليةاليمكن وصفه بمعزل عن  ،اللغوية بوصفها نطاقا مجردا

ومقبولة في صور صارمة محددة.  ،محدودة
(6)

 

، وبخالفها فإن االلتزام بهذه قائما مع االلتزام بمبدأ التعاونكرايس يجعل االستلزام الحواري  مبادئحد خرق أ     

القواعد ال يخرج الحوار الى معنى االستلزام ، الذي اشترط أن يراعيها المتكلم وهي : 
(7 )

 

 حالية .المستعملة ، وتعريف العبارات اإل المعنى الحرفي للكلمات -

 مبدأ التعاون والقواعد المتفرعة منه . -

 السياقان اللغوي وغير اللغوي للخطاب . -

 تتصل بالخلفية المعرفية . خرعناصر أ -

ثناء عملية التحاور عن ة ، وأن يصدرا أروذكمال معطياتن يكونا على علم باليجب على المساهمين في الحوار أ

نواع:الناس في خطاباتهم ثالثة أن هذه المعطيات ، ولذلك يرى كرايس أافتراض 
(8)

 

 قد يقولون ما يقصدون . -
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 كثر مما يقولون .قد يقصدون أ -

 قد يقصدون عكس ما يقولون . -

والنوع الثاني هو ما يهمنا في هذا المقام أي في االستلزام الحواري ، فهناك فرق واضح بين القول الظاهر    

لى ضرورة عن الكالم المركب إشار في حديثه ، إذ أ األمرفي هذا  هـ226ت السكاكي إليهوالمقصد ، وقد سبق 

لفاظه ه ، وبين تراكيبه أي أم أي معانيالتمييز بين خواص الكال
(9)

، فمن المعنى ما يمكن التوصل إليه من خالل  

لتعرض لها منتشرة ، بوجود قرينة دالة ، يقول : " ال يخفى عليك حال الفاظ ، ومنها ما يمكن رده الى السياق األ

ما عدا ذلك عليه شيئا  ثم ُحملوسابق في االعتبار ،  ،صل لهابتعين ما هو أيرادها تحت ضبط فيجب المصير إلى إ

فشيئا على موجب المساق" .
(11 )

 

ن لم تكن على درجة من المنهجية العرب قديما ، وإ دعن اريظاهرة االستلزام الحوالبد من التنويه بتجذير      

نهم لم يغفلوا عن االهتمام بجانب المعنى والداللة بوصفه ضرورة لفائدة معنى الخطاب إال أضوح في التسمية ، ووال

، المعنى مع مراعاته لجانب المقام يؤكد على ضرورة تحقيق الخطاب للمنفعة المتأتية منهـ 255ت ، فالجاحظ 

ل مقام من المقال " .حراز المنفعة مع موافقة الحال وما يجب لك، وإفيقول : " إنما مدار الشرف على الصواب
(11)

 

لى فهم المعنى المقصود منه هـ إلى حصول فهم الكالم بين الناس بالرجوع إ471ت شار عبد القاهر الجرجانيوأ   
(12)

كثر مما يظهر بحسب ما يستوجب سياق الحال ، أو أ ن يقصد المتكلم غير ما يظهر،فاالستلزام الحواري هو أ 

التي كثيرا ما تخرج عن معناها والتأويل ،  ،المتنوعة التي تعد ميدانا خصبا للتأليفساليب اللغة العربية أمسخرا 

ليب غير المباشرة في التعبير عن ساضعت له ، وعادة ما يلجأ الشعراء إلى هذه االصلي ، فتأتي على غير ما واأل

التقريرية  األساليب إلى والجألو فيما  ة،ريكبثيف الداللة والمبالغة ذات األثر بصورة ومشاعرهم بقصد تك ،فكارهمأ

، ا البالغية والتوجيهيةثر كبير في عملية االستلزام الحواري بحكم طبيعتهأ لطلبيا اإلنشاء ألساليبولعل المباشرة ، 

ساليب البالغية التي تقوم التمني ، وعدّها البالغيون من األمر ، النهي ،   المتوزعة على االستفهام ، النداء ، األ

لكنها غير  نجازيةإ وأفعال ،فهي مقاصد م  ومن ثَ  ،" تحمل معاني يريد المتكلم تبليغها للمستمع ألنها تبليغية بوظيفة

غير مصرح بها . ألنهامباشرة ؛ 
(13 )

 

 

  في الشعر السياسي الحوارياالستلزام صور 

 
 االستفهام :

 أو بإثبات إجابةدوات االستفهام الموضوعة له ، والحصول على فهام: طلب العلم بشيء باستعمال أاالستيراد ب     

نفي
(14)

في غير االستفهام مما يتناسب مع  قد يحدث إنزياح في استعمال االدوات االستفهاميةن ، فضال عن ذلك أ

 المقام بمعونة القرائن .

المتلقي، وقد يخرج عن تلك لدى لم يكن معروفا من قبل  ،طلب معرفة العلم بشيء والوظيفة األصلية لالستفهام    

ليها من خالل السياق الوظيفة إلى تأدية أغراض مجازية يمكن التوصل إ
(15 )

 ،، وهو ما يخرجنا الى مقاصد تداولية

ى ، خرعنى الظاهر ، وقد جاء به بسبب األساليب التي يُستجلى منها معان أوبلوغ معان باطنية لخطاب غير الم

 امهما محورالمستجلى ويكون هذا المعنى 
(16)

 . 

للمتلقي ، قصدوا توصيلهااالستفهام للتعبير عن معان مختلفة بأسلوباستعان شعراء السياسة      
(17)

، الن االستفهام  

حامال معه معنى غير مباشر الذي يجلب  ،لى المخاطب بصورة مباشرة؛ كونه موجها إقوى وسائل الحجاجمن أ

لى عالم النص ته المباشرة يكون أكثر قدرة على حمل المخاطب إ،  وذلك بطاقانتباه المتلقي
(18)

، لذلك يعدّه النقاد من  

ذ يتوجب س في عملية االستلزام الحواري ، إ، وهو ما اشترطه كراي لمناسبته السياقفعال اللغوية حجاجا ، أنجح األ

تي قدمها المتكلم ، والتي تعد ئن العلى المخاطب بلوغ المعنى المقصود من خالل السياق باالعتماد على القرا

خطل في مدح يزيد بن معاوية : ت دالة على ذلك المعنى ، يقول األشاراإ
(19 )

 

 

ن نأيَت وسيٌب منك مرفودُ ما يزال َجدا نُعماك يمطرني    وإ
(02)

 

هل تبلّغني يزيدا ذات معجمة     كأنها صخرة صّماء صيخودُ 
(02)

 

من اللواتي إذا النت عريكتها    كن لها بعدها آل ومجلودُ  
(00)
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عدة ليحمل خطابه معنى الشكوى و ال ، بل خرق القافلسفة السؤال في قول األخطل التتطلب اإلجابة بنعم أ     

 صفات القوة فأضفى ،يزيد إلىفصاح عن شعور عميق بالمرارة ، وقد بلغ من الكبر ما حال بينه وبين السفر واإل

ذ قال : إيبكي بها على شبابه الذي ولّى ،  بأبياتلى الممدوح ، وقد سبقها المفقودة على الناقة التي تمنى أن توصله إ
(23)

 

 م هل دواء يردُّ الشيب موجود ؟مردود    أ هل للشباب الذي قد فات

 ورق العودُ نا ولن       عدل الشباب لهم ما ألن يرجع الشيب شّبا

جابة على وفق ما يرسمه له البعد االستفهامي أن يحصل على إن يفهنا استطاع الشاعر من خالل االستفهام     

عن  غير ممكن حصوله ألمر، وقد كرر الشاعر حرف االستفهام )هل (ليعطي الخطاب داللة التمني  القتضائيا

يت دواء يرد الشيب موجود ، لذلك ول ،ت مردودنه يقول : ليت الشباب الذي فايق االستلزام الحواري المعمم ، كأطر

، خذ يستذكر مغامرات الشباب، فأبالمعنى المقصود من االستفهامحساس التمني تنبيها للمتلقي أمعن في ذكر إ

مر لم يعد يعنيه ، ثم توجه لحديثه ، والشباب ، وكأن األقبلن على ذوي الهمة، وأعرضن عنهوالغواني اللواتي أ

، وإن ضّمه القبر جزاء إحسانه ، ه، وأفضاله عليه ، فعاهد نفسه أنه لن ينسمعاوية ممتدحا خصالهممتدحا يزيد بن 

ويحظى  ،ليه، فتنقله إوالمسافات ،فيتمنى الشاعر لو تختصر به ناقة قوية بعد الطريق ،ن حال ضعفه عن بلوغهوإ

ة االقتناع بالنتيجة االستفهام هو الذي يعمق درجصل المعنى المستفاد من فـ " المعنى الثاني الزائد على أبرؤياه ، 

ليها الملفوظ " .التي يتوجه إ
(24 )

 

بما يعلمه المخاطب دة تنص على المتكلم أن يتكلم خرقا في قاعدة كم الخبر ، فالقاع كرايس نجد مبادئوفق على و  

ستفهام من شكوى وتمني ، اللكنه في هذا الموضع دفع المتلقي للبحث عن ما هو غير معلوم من معنى تضمنه ا

 مامنا المعادلة التالية : فتصبح أ

 استفهام بـ) هل ( + خرق لقاعدة كم الخبر = معنى مستلزم حواريا ) تمني + شكوى(

تعجبه ممن يجادلونه في حب آل دمحم ) عليهم السالم( ، فيقول  إلظهارمن االستفهام وسيلة واتخذ السيد الحميري      

 :
(25)

 

 اءـــن الفُهمــــهم مــــالمة فـــع قائل لي مّرة     ــــجبُت لــــد عـــولق           

 أهجرت قومك طاعنا في دينهم     وسلكت غير مسالك الفقهاء ؟ 

 وفاء أهلميع فكنت ــُحّب الج ّب آل دمحم     ـــــحــــت بـــزجــــال مــــه              

 لبوس عليه غطائيــللحق م   باعد    ــــــــــــــبجواب غير م فأجبته              

 لهم علّي والئي اإللهفرض  هم اللذو      ــف أحبتيل الكساء ـــاه              

مة يسأله كيف يترك مذهبه ويتفرد قلبه بحب ال التعجب على لسان عاّل  إلظهاراالستفهام وسيلة  اتخذ الشاعر    

والية آل البيت مفروضة من هللا تعالى ، وهو  أن فأجابهن يحب جميع الصحابة دون تمييز ، منه أ؟ طالبا البيت

وسيلة  ع عن عقيدته ، فكان االستفهاموعدم التراج ،الدليل على حبّه لهم ، كما حمل داللة الثبات على الموقف

في  وتأثيرمن جمالية خاصة  األسلوبما لهذا ، وموقفه تجاه أهل البيت )ع( ، فضال ععن عاطفة الشاعر لإلفصاح

 ،وتجنب الغموض ،و الكيفية التي تقوم على التزام الوضوح في الكالموالخرق هنا جاء في قاعدة الجهة أ المتلقي ،

، لكن ن توجد قرينة تمنع ذلك ادة عندما تحتمل العبارة معنيين أو أكثر ، دون أوااللتباس القصدي الذي يحصل ع

 وعدم التزام الوضوح في سؤاله :  ،موضد الغالسائل تقص  

 دمحم   ُحّب الجميعِ فكنَت أهل وفاءِ  آلهال مزجَت بحّب 

وهم  ،شراك جميع الصحابة التعميم على الرغم من المقصود الذي قصده محددفلم يحدد من هم الجميع ، فتقصد إ     

 جابه بقوله : المتلقي ) الشاعر( معلوم لذلك إى مر لدحولهم ال جميع الصحابة ، ويبدو أن األ من كان الخالف يدور

 لهم علّي والئي اإللهفهم اللذو    فرض  أحبتيأهل الكساِء 

 يجاز ما سبق بالخطاطة التالية : ا إبآل البيت )ع( ، يمكنن امختصفحدد وجوب الوالية     

 تعجب + انكار(  استفهام بالهمزة )أ( + خرق لقاعدة الجهة والكيفية  = معنى مستلزم حواريا ) 

، واستنهاض الهمم ضد األمويين، فأرسل مخاطبا سكان مرو بعد أن ثاروا االستفهام للنصح وقد وظف الكميت   

د القسري أسد بن عبد هللا ، فقال:ليهم خالعلى الحكم األموي ، وأرسل إ
(26)

 

 لفا     رماكم خالد بشبيه قرد ؟فكيف وأنتم سبعون أ

وفي بعهد وشيعته ولم ي    ى بذمته رزينا   ومن ول
(02)
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 ،سد ، واستنهاضهم ضد حكومتهم الظالمة، وعبد هللا بن أهل مرو من غدر خالد القسرييحاول الشاعر تحذير أ     

حيوان قبيح  راد هنا السخرية ، فجاء باسم، ولعله أالذي وصفه بالقرد ،ألسدوعدم الخضوع لها ، فال يجب الخضوع 

ذ لم يأت المتكلم بمعلومات ق جاء في قاعدة الكم في الخبر ، إسد ، والخرجبان هو في الحقيقة أقرب إليه من اسم األ

 ،وغدر معلوم لدى الطرفين بقصد النصح ،وجبن ،جديدة غائبة عن المتلقي ، بل راح يسرد صفات المهجو من ظلم

 والتحقير .

 عدة كم الخبر = معنى مستلزم حوايا ) تذكير + نصح (استفهام بـ ) كيف ( + خرق لقا
: فيقول،لتعظيم من شأن المرثي عبد هللا بن وهب الراسبيوأفاد الشاعر الخارجي أبو بالل مرداس من االستفهام ا

(28)
 

 أبعد ابن وهب ذي النزاهة والتقى    ومن خاض في تلك الحروب المهالكا ؟

 وقد قتلوا زيد بن حصن ومالكا  رجى سالمة   أحب بقاء أو أ

 اولئكا أالقيفيا رب سلم نيتي وبصيرتي    وهب لي التقى حتى 

وجعل من سرد صفات المرثي الحقا قرينة لفهم ذلك المقصد ، فلم  ،ظهر االستفهام معنى الرثاء في الخطابأ     

عالن حزنه لفقدان لمعنى التعجب ، كما أراد إ ا، خرجانشائي اسلوبأو ال ، إنما كان أالمتلقي بنعم ينتظرها  بإجابةيأت 

قبال على الموت الذي سيكون  موعدا للقاء بهم ، وفي وإعالن اإلوترك الدنيا التي لن تهنأ له بعد موتهم ،  ،صحبه

وامتالك  ،ما يرجو المتلقي من دالالت ، وبهذا تكون الغلبة بأكثرالخطاب كما نرى خرقا لقاعدة الكم فجاء الخبر 

، الذي يقوم بدوره المتلقي إلىيوصل قصده  نجازياإلنه ومن خالل هذا المعنى إ إذالخطاب بيد الناص ،  أمور زمام

دراك هذا القصد واالقتناع به .بإ
(29)

 

 يقول : ف ،يمانهم، وإظهار ضعف إالخصومي أي تبكيت عيسى بن فاتك الخط وجاء التبكيت قصدا من االستفهام عند

 الفا مؤمٍن فيما زعمتم     ويهزمهم بآسك اربعونا أأ

كذبتم ليس ذاك كما زعمتم     ولكن الخوارج مؤمنونا 
(02)

 

مكننا والتبكيت ، ي ،نجاز التعجبالستفهام  هنا عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر قصد منه الشاعر إخرج ا     

وجذب  ،ثارة التحريكوقد ورد بصيغة االستفهام من أجل إ ر ،دلة المقدمة من قبل الشاعاالستدالل عليه من خالل األ

 وأوجزه ،طريق بأجملاالنتباه 
(31)

، ربعون من الخوارج، وكأن الشاعر يقول للخصم أما خجلتم أن ينتصر عليكم أ 

يمان ، ولكن النصر كان من نصيب ؤمنا فيما زعمتم ( أي ادعائهم اإليمانهم بقوله )موأنتم ألفان ، ويسخر من إ

الخوارج المؤمنين حقا كما يعتقدون ، وقد استوحى قوله من قوله تعالى : " إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبون 

مائتين ، وإن يكن منكم مائة يغلبوا الفا من الذين كفروا " 
(32)

ة الكيف؛ الن الشاعر ، والخرق هنا يكون في قاعد 

قناعه وهذا ؛ ليصل إلى إن يخرق قناعات المتلقي، وهنا استطاع الناص أالخصم للمستمعظهر غير ما صرح به أ

 مبتغاه الذي يبحث عنه .

 استفهام بالهمرة )أ( + خرق لقاعدة الكيف = مستلزم حواريا ) التبكيت ، التعجب (

وابنائه :  ،الزبيرعبدهللا بن ل المدح وراء االستفهامالشاعر الزبيري عمرو بن هند النهدي خفى وأ    
(33)

 

 والد الزبير تحالفوا    على المجد ما صامت قريش وصّلت ؟ألم تر أ

 صبحت     اميّة تاهت في البلد وظلّتهم منعوا البيت الحرام فأ

 قريش غياث السنين وانتم غياث     قريش حيث سارت وحلّت

صالة ، وأمجادهم المتأصلة أه، وابنائابن الزبير :صفات الممدوح وتأكيد ،وتشويقه ،المستمع إلثارةجاء االستفهام   

 أحقيتهموتأكيد على  ،سالم ، فهو تعظيم لشأن الممدوحين، وقدسيتها عند العرب منذ األزل في الجاهلية واإلقريش

لى المتلقي بالتلميح ، وبذلك يكون الخرق في قاعدة الكم وكيفية إ الفة المزعومة التي حاول الشاعر إيصالهابالخ

 . لتي اتبعها الشاعر معتمدا على اإلشارةخبار ااال

 استفهام بالهمزة )أ( + خرق لقاعدة الكم  = مستلزم حواريا ) المدح(

 مر األ -

المتكلم من المخاطب القيام بفعل ما على سبيل االستعالء وفق صيغ معينة في اللغةهو طلب 
(34)

معنى وهو ال،  

والقرائن الدالة على المعنى ، وبحسب رتبة  ،مختلفة بحسب السياقنه يمكن تضمينها على معان األصلي ؛ إال أ

فعال الكالمية التي يأتي بها الناص في كانت أعلى أو أقل من المخاطب ، وهو من األ إذافيما  لألمرالجهة المصدرة 

لية الخطابية بل على العم ،والمتلقي ،على الناص تأثيرهخطابه عبر السياق الوارد فيه هذا الفعل الكالمي يدرك 
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والحركة والمعنى عقليا عند  ،لى دالالت بديلة تبعا للسياق، فتتحول إبرمتها ؛ الن هذه الصيغة تتحرك موضعيا

المتكلم
(35)

 ، سنأتي على بيانها من خالل تحليل بعض النماذج الشعرية . 

قال جرير مادحا هشام بن عبد الملك :  
(36)

 

 البلد المبارك فانزلوا    وخذوا منازلكم من الغيث الحيا إلىسيروا 

لى ابن ارومٍة عاديٍة    وابن الفروع يمدّها طيب الثرى سيروا إ
(02)

 

فانزلوا     باب الرصافة تحمدوا غّب الُسرى  سيروا فقد جرت األيام     
(03)

 

ا فيها وقدرن ،رى التي باركنا فيها قرى ظاهرةمن قوله تعالى : " وجعلنا بينهم وبين الق استوحى الشاعر خطابه    

ياما آمنين " السير، سيروا فيها ليالي وأ
(39)

، وفلسطين ، إذ ردن، واألالكريمة : الشام اآلية، فالقرى المباركة في  

لقصر المسافة بينها ولتوفر ما  ؛منين، والماء ، وكان الناس يسيرون إليها آوالثمار ،نعم هللا تعالى عليها بالشجرأ

، أي : مكناهم من السير خبارتمكين خرج إلى داللة اإل أمرالشريفة  اآليةفي  واألمريحتاجونه من ماء وطعام ، 

واياما . ،ليال
(41)

 

 النهي :  -

نه ال أ، ووجوب إلزام المخاطب به ، كما في فعل األمر ، إالنهي هو طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء     

وله صيغة واحدة ) ال تفعل ( ،اختلف عنه في الصيغة
(41)

قناع المتلقي بترك فعل ما ، ويتوقف  ، يحاول فيها المتكلم إ 

ل طاقة ترك الفعل المنهي عنه ، خالذلك على مدى نجاح العملية التواصلية " فالمرسل يتواصل مع المتلقي من 

ليه لالنتباه إخر نقيضه ، الن صيغة النهي تبرز فيما بعدها وهو ) المفضل ( ،وان هذا المفضل ادعى وإنجاز فعل آ

وهذا ما يستلزم السرعة في الترك "  ،وترك ما يناقضه
(42)

 . 

على غيره  باإلقبال هوإغراؤن المتكلم يطلب من المخاطب ترك فعل ما ، ؛ ألكثر من داللةالنهي أ أسلوبيتضمن    

ا وتوجيه ا،ونهي ا،مرالصريح المنهي عنه ، فهو يتضمن أ ويكون عادة الضد من الفعل ،وهو مضمر ،راه مناسبايبما 

، واالعتدال ،ن واحد ، ويعتمد ذلك على كيفية تسخير اللغة لخدمة تلك الدالالت التي تتطلب التنسيق بين الشدةفي آ

 لطبيعة تفكير المخاطب . م المدركمن قبل المتكل غراء ، ويتطلب ذلك استراتيجيات خاصةواإل
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وبذلك يحيل دون  ،وتجنب الغموض ،للمتلقيفكاره كلم توخي االيجاز غير المخّل في إيصال أيجب على المت     

، ويضمن بلوغ األهداف شعور المتلقي بالضجر والوقوع في اللبس ، وبهذا ينأى بالعملية التواصلية عن الفشل

 قناعية .المرجوة في مهمته اإل

النصح ، ومن  ى استلزامي يحمل داللة االلتماس أو الدعاء أو التهديد أولى معنقد يخرج النهي عن معناه األصلي إ

، ولعله كان أكثر شعراء بني امية شعاره في مواضيع كثيرةذلك ما قاله األحوص الذي تغنى بوالئه لبني أمية في أ

 ساء لهم : والء وإخالصا ، فنراه يتحامل على إعدائهم وال يغفر لمن أ

 ن قربت      يوما واهدي لها نصحي واشعاريأهوى امية إن شطت وإ

 وردت عليها الفيض ما حلفت    وال شفت عطشي من مائه الجاري ولو

 و طرح الحزامي في النارـــــرا ولـــضه     ــــــــب تــــرأيزمي ــــن لحــــال تأوي    

 دارـــعلى عثمان في ال والمقحمينذي ُخُشٍب      ـــــين بمروان بـــالناخس 

لها ، وكأنه يمهد  هشواق، ولن يروي ذلك ظمأ عطش أشعارهيفصح الشاعر عن هواه لبني أمية، باذال لها أ     

ذلك نجده يضمر حقدا لمن تسبب ن يكون وفيا للمعشوق ، لك العشق يحتم عليه أسيأتي عليه الحقا ، فذل للخليفة لما

با بكر بن دمحم بن عمرو بن حزم ، وهو ما قصده بقوله أة في الماضي ، فيطلب من الخليفة أن يعزل ميفي أذى بني أ

وكان أيضا مع القوم الذين فعدّه شريكا لهم ،  ،ليه من خوخة بدار والدهلكون قتلة عثمان بن عفان دخلوا إ ) الحزمي(

خرجوا مروان بن الحكم من المدينة. أ
(43)

 

الفعل  إلعطاءلقد اعتمد الشاعر في طلبه للخليفة على صيغة النهي ) ال تأويّن( المؤكد بنون التشديد الثقيلة ،     

سلوب النهي هنا داللة ه الشديدة في ضرورة تنفيذ هذا األمر ، وقد حمل أزيادة في القوة ، مما يدل على رغبت

سبب بكر الحزمي من  أبيوهو ما تسبب به والد التحريض ، لذلك حرص الشاعر على تقديم سبب ذلك التحريض 

ن يحمل النهي داللة ، وهنا من الممكن أن ال يأمن الخليفة وجوده في السلطةفي الماضي ، لذا يجب أ أميةلبني  األذى

، بكر الحزمي على الفور أبيمر بعزل ، فأفجاء التنفيذ سريعا ،قناعيةته اإلهمنجح في م النصح، يبدو أن الشاعر

وتنصيب عثمان بن حيّان على المدينة  ،موالهة أوتصفي
 (44)

 ، وهنا تتشكل لدينا ترسيمة مفادها :  

 

 اسلوب االستفهام 

 

 

 

 قوة انجازية       

 

 

 

 نهي         

 

                                   

 

 

 فعل مضارع    نون التوكيد     ال                                                        

 

 

 = النهي ) ال + فعل مضارع + ّن( األصليةالقوة االنجازية 

 ة (ي=  التحريض + النصح ) وظيفة توجيه المستلزمة القوة االنجازية

     

 ( في قوله : مام علي ) عليه السالملوالية اإلهي لتحذير المنكرين أسلوب النورد السيد الحميري بينما أ 
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 فيقول فيه معلنا خير الورى     جهرا وما ناجى به اسرارا

 ذا وصيي فيكم وخليفتي     ال تجهلوه فترجعوا ُكفّاراـــــه

( ، عليه السالم( في حديث الغدير في تولية اإلمام علي ) ر قول الرسول ) صلى هللا عليه وآلهيضمن الشاع     

سلوب النهي الذي حمل غي ، وأورد الشاعر أوالب ،لى الكفريرجع إمؤكدا أن من ال يعمل بنهج علي )عليه السالم( 

، وترك مر بااللتزام بوصية الرسول ) صلى هللا عليه واله (، واإلرشاد بقوله ) ال تجهلوه( ، فهو أداللة النصح

 هللا .وامر رسول كون حكمهم حكم الكافر لمخالفتهم أوالتحذير من مغبة ذلك الفعل ي ،والتجاهل لذلك ،نكاراإل

 = النهي ) ال + فعل مضارع( األصليةالقوة االنجازية 

 .ة (ي+ التحذير  ) وظيفة توجيه واإلرشاد=  النصح  المستلزمة القوة االنجازية

 بينما ينهى القطري بن فجاءة صحبه عن االحجام عن القتال ، يقول :      

 حجام     يوم الوغى متخوفا لحمامال يركنن أحد الى اإل

 ماميمن عن يميني مرة وأ  راني للرماح دريئة     أفلقد 

خوفا من مواجهة الموت ، مفتخرا  ؛حجام في ساحة المعركة، وعدم اإلصحابه للقتالري بن الفجاءة أيدعو قط     

بل هو من يتعرض له ، جاء النهي هنا  ،ن يخشى الموتح التي تتلقفه يمينا وشماال دون أبمقدرته على مواجهة الرما

كد الفعل بنون التوكيد الخفيفية ) ال يركنْن( لتقوية داللة مواجهة الموت ، وقد أو ندي مهمة الترغيب في الجهادليؤ

 النهي في نفس المتلقي .

 = النهي ) ال + فعل مضارع + ْن( األصليةالقوة االنجازية 

 =  الترغيب في الجهاد ) وظيفة تعبيرية توجيهية ( المستلزمة القوة االنجازية

، وترك قريش تختار وما يحدثه من فتنة بين القبائل العربية ،من الصراع على السياسة ويحذر الشاعر الزبيري    

 مامها ، يقول : أ

 رض نجد وشامهاغيالن مالكا     من اجتاز منهم أ فمن مبلغ قيس بن   

كحيران في طخياء داج ظالمها أهلـــــــــها        ال تهلكنكم فتنة كل ـــف   
(54)

 

وخلوا قريشا والخصومة بينها     اذا اختصمت حتى يقوم امامها 
(54)

 

بترك الصراع على السياسة التي سببت فتنة ستهلكهم مشبها حالهم بالرجل الحائز الذي يسير ينصح الشاعر      

ر قريش من يقودها ، فهي ن تختاب منهم أن ينتهي به المطاف ، ويطليغير هداية في ظالم دامس ال يعرف أعلى 

( وقد  وسوء المصير ) فال تهلكّنكم ،مر الحقيقي فيما يخص الخالفة ، وَردّ النهي بفعل يدل على الهالكصاحبة األ

ورد بصيغة الجمع ، فالكالم موجه للقبائل ، وقد سبق الفعل بـ ) فاء( التعليل لبيان العلّة من ترك الصراع السياسي 

بهدف التأثير في ، م سوء العاقبة يوتعظ داللة الفعل،كما الحق نون التوكيد الثقيلة بالفعل ، لتقوية  ،وهو الهالك

 وحثّه على الترك . ،المتلقي

 = النهي ) ال + فعل مضارع + ّن( األصليةنجازية إلالقوة ا

 ) وظيفة توجيهية (  واإلرشاد=  النصح  المستلزمة نجازيةالقوة اإل

فت عليه بُعدا جماليا ، ضالخطاب اإلقناعي ، فأثر واضح في وظيفة تضمنت صيغة النهي دالالت مختلفة لها أ لقد    

هذا المتكلم من  ويهدفركها طلب الكّف عن العمل مع تقديم العلة ، بعاد النفسية والفكرية التي يتفضال عن األ

والتأثير باستعمال  ،لى تكثيف الداللةلقي ؛ لذلك يسعى في معظم نواهيه إالتجاوب السريع مع المت االستعمال  إلى

 حروف التوكيد .

 النداء : -

قبال على المتكلم، وطلب اإللتنبيهتنبيه المخاطب بحروف معينة تؤدي مهمة ا النداء   
(47)

، ولكل حرف من حروف  

مختلفة يحددها السياق " الن  يتضمن معانيلبعيد ، كما ، فبعضها يكون للقريب ، وبعضها لالنداء استعماال خاصا به 

نجازي ما عن طريقه " . ، وانما يؤتى به لتنفيذ فعل إصغاء فحسب، واإلالنداء ال يؤتي به لمجرد االنتباه
(48)

 

نجازية بمعزل عن الجانب النفسي ؛ العتماده على عنصر الصوت ناول النداء وما يحققه من وظائف إن تال يمك  

لدى المخاطب وما يمكنه من توليد دالالت نفسية لدى المتلقي التي يتحدد مدى استجابته للخطاب 
(49)

 . 

 موي للتعظيم ، يقول : فيخاطبه باسم البيت األ ،بن مروان خطل عبد الملكيمتدح األ     

مْت فال منّة فيها وال كدرـــــتنعـــماكم مـــــــــجللـــــــة          ةــــأميي ــــــبن       
 (42)

 



 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.4 

 
49 

 
  

 بناء قوم هو آووا وهم نصرواأ    م     ـــــكـــلت دونـــــــمية قد ناضبني أ            

عليا معدّ وكانوا طالما هدروا أفحمت فيكم بني النجار قد علمت           
(42)

 

 والقول ينفذ ما ال تنفذ االبر  حتى استكانوا وهم مني على مضض               

ال يبيتن فيكم امنا زفر ـــف   كم      ــــــــــــاصح لــــة اني نــــــي اميــــبن           
(40)

 

متناسبا وقصد المتكلة  للتعظيم من شأن المخاطب ، وجاء التكرارمية ( ثالث مرات يكرر الشاعر نداء ) بني أ     

ها في ذهن السامع ، كما حرص على إثبات فكرة أخرى وهي تذكير وترسيخ ،عالء من شأنهم، واإلمويينفي مدح األ

، داءداة الن، وشدة هجاءه لهم ، وقد حذفت أوهجاء خصومهم مستذكرا حادثة بني النجار ،مويينالخليفة بوالئه لأل

من نهم يرون الجملة تؤدي معنى التواصل المطلوب ولعل البالغيين يسوغون مسألة حذف أداة النداء بدون قيد ، أل

داة هنا لكون المنادى مضاف ، فيجوز حذف األلى القاعدة النحوية دون اللجوء إلى تقدير محذوف ، اما إذا نظرنا إ
(53)

 . 

قرب ما يكون للنصح بالرجوع لطريق ، المتبعين غير سبيلهم بأسلوب أالل البيت يخاطب الكميت المخالفين      

 الحق ، يقول : 

 فيا موقدا نارا لغيرك ضوؤها     ويا حاطبا في غير حبلك تحطبُ 

 أتــــــــــــــرقبائفا ــــخ دوـــغأو أروح ب ال دمحم     ـــي من حـــــالم ترن              
(45)

 

فتين لمحاولة النصح التي قدمها له بتكرار المعنى في صورتين مختلداة النداء مرتين بقصد التنبيه يكرر الشاعر أ     

 ،عليهم السالم( فهو كمن يوقد ناراتخاطب الذي يوالي غير ال البيت )يصال فكرة ال) يا موقدا / يا حاطبا ( ، أراد إ

ول من خاللها أن يرجعّه إلى طريق الصواب ، ، وسيخرج بدون فائدة وهي وسيلة إقناعية يحاويحطب حطبا لغيره

 ثير في المتلقي .وصف ما يقوم به من عمل بغرض التأ ورد المخاطب بصيغتي اسم الفاعل للمبالغة فيوقد أ

 وترك هذه الدنيا ، يقول :  ،والشهادة ،صحابه يحثهم على الجهادويخاطب معاذ بن جوين الطائي أ     

 ن يترحالالمرى    شرى نفسه هلل أن قد حان يها الشاروأال أ

تم بدار الخاطئين جهالة      وكل امرىء منكم يصاد ليقتال ــــــــــقمأ      
(44)

 

 وشراء االخرة بدل الدنيا التي نعتها ،( عن فلسلتهم في بذل النفسيفصح الشاعر في خطابه ألصحابه )الشارون     

همية الخطاب ، كما جعل من ) اال ( لتركيز انتباه المتلقي ألداة تنبيه بأ بـ ) دار الخاطئين ( ، وقد سبق أداة النداء

 صفة ) الشارون ( وسيلة اليصال فلسفتهم للمتلقي .

  بن قيس الرقيات عبد الملك بن مروان : يخاطب عبيد هللا     

 د هللا عمرها والفناءــــــبي ايها الُمشتهي فناء قريش      

ان تودّع من البالد قريش     ال يكن بعدهم لحّي بقاء        
(44)

 

يها ( واصلها ) أي + ها ( ، ويبدو ان المسافة بين المخاطب والمتلقي خاطب الشاعر المتلقي بأداة النداء ) أ     

د طبيعة وسطى بحسب تقسيمات التداوليين ، قد تكون هذه المسافة حقيقية في المكان او مجازية ولها اثر في تحدي

دوات النداء بـ ) المركز بين المنادي والمنادى في توزيع أ اسلوب النداء وادواته ، يطلق التداوليون على المسافة

االشاري ( 
(57)

 ، وقد رتب التداوليون المسافات بحسب البعد بين المخاِطب والمخاَطب . 

دوات المسافة الوسطى هي : ) يا ، آ ، هيا ، أي ( ون لكل مسافة أدوات خاصة وأجعل التداولي     
(58 )

، ولو نظرنا 

فال  ،مويى عبد الملك بن مروان وهو خليفة ألوالمنادي في هذا الخطاب الموجه إ لى المسافة المجازية بين المناديإ

ونية لمركزه االجتماعي نظرة د ن ينظر لهوال يمكن أ جالل المبالغ بها ،، واإليكّن له الشاعر الزبيري مشاعر المودة

 شاري المتوسط .، وإن كان من الخصوم ، لذا يمكننا أن نضعها في المركز اإل

و بلقبه ، فلم يناديه باسمه أرسالها لهانما يحمل رسالة قصد الشاعر إاالستفهام هنا ال يتطلب جوابا من المتلقي       

، ن يبلغ المخاطب بسوء نواياهاد الشاعر من خاللها أ) أيها المشتهي فناء قريش ( ، أراالجتماعي انما بعبارة 

ومؤكدة  ،حقاده المعروفة تجاه قريش وسعيه للقضاء عليها ، فاصطبغ الخطاب بنبرة التحدي التي بدت واضحةوأ

، مر ، ويزداد التحدي ليرافقه تهديدا، فانت أضعف من اإلقدام على ذلك األبقوله ) بيد هللا عمرها والفناء ( ال بيدك

حياء ، وكأن بزوالها نهاية الحياة ، بانزال هللا عليهم ، فلن يبقى بعد زوالها أوقضي عليها ،ما يتمناه ان حدثفيؤكد أ

 عقوبة الفناء .

 

 



 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.4 

 
50 

 
  

 الخاتمة :

موي نا بتحليل نماذج شعرية لشعراء األحزاب السياسية في العصر األقم ، وتناول البحث ظاهرة تداولية مهمة     

ه الظاهرة مدى قدرة الشعراء على إبالغ مقاصدهم للمتلقين وتبين هذعلى وفق طرح كرايس لهذه الظاهرة ، 

سمح بها قناعهم بصورة قد ال ت، وإوالتأثير فيهم ،طلق عليه تسمية التواصل غير المعلن، وهو ما أساليب خفيةبأ

لمستلزمة التي يستشفها المتلقي من خالل القرائن سلوب من بلوغ الدالالت االطرق المباشرة ، وتأتي أهمية ذلك األ

الذي قيلت فيه ، فيستطيع المتلقي بموجبها بلوغ الدالالت والمقام  ،التي يضمنها المتكلم في خطابه فضال عن السياق

 المستلزمة من الخطاب .

هانة ، التعظيم ، كيت ، اإل: النصح ،  التهديد ، اإلباحة ، التعجب ، التب غراضا مضمرةأتضمنت أساليب الطلب      

 . فاد منها الشعراء في الموقف السياسي تقريباأ، وقد الدعاء ، التحدي ، ويتم تحديدها حسب الموقف الذي ترد فيه

 

 الهوامش 
 .18م : 2111،  1االستلزام الحواري ، العياشي ادراوي ، منشورات االختالف ، دار االمان ، الرباط ، الجزائر ، ط .1

 .18.ن : ينظر : م  .2

 .111-99ينظر : م.ن :  .3

 .111ينظر : م .ن :  .4

م :  1998،  1العربي ، الدار البيضاء ، طاللسان والميزان او التكوثر العقلي ، د. طه عبد الرحمن ، المرز الثقافي  :ينظر .5

239. 

 .19م : 1988،  1ينظر : الوظيفة بين الكلية والنمطية ، احمد المتوكل ، دار االمان للنشر ، الرباط ، ط .6

 .114االستلزام الحواري في التداول اللساني :   .7

 .34-33فاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر : ينظر : آ .8

 . 161ينظر : مفتاح العلوم للسكاكي :  .9

 .164م.ن :  .11

 .132البيان والتبين :  .11

 .21:  اإلعجازينظر دالئل  .12

 .298: بين النظرية والتطبيق  التداولية   .13

،  1اعرابه ، عبد الكريم محمود يوسف ، مطبعة الشام ، دمشق ، ط -غرضه  -االستفهام في القران الكريم سلوب ينظر : أ .14

 .8م : 2111

 .17ينظر : م.ن :  .15

،  1فراد والتركيب في النقد العربي القديم ، د. دمحم عبد المطلب ، الشركة العالمية المصرية ، القاهرة ، طينظر : جدلية اإل .16

1999  :194. 

 .98تلزام الحواري في التداول اللساني : االس .17

 .71:  2113ينظر: في حجاج النص الشعري ، دمحم عبد الباسط ، افريقيا الشرق ، المغرب ،  .18

 .81الديوان :  .19

 َجدا : الجدوى . ّسيب : العطاء . مرفود : الرفد : العون . .21

 : شديدة الصالبة كالصخرة الصماء . معجمة : الصالبة والشدة . صماء صيخود .21

 النت عريكتها : سهلة االنقياد . مجلود : اذا اجدت بالسير لم يذهب شخصها وجلدها . .22

 .79الديوان :  .23

 .99:  2111،  1في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات ، عبدهللا صولة ، تونس ، ط .24

 .22الديوان :  .25

 .126الديوان :  .26

 مان ثم لم يف بوعده.أعطاه خالد األرزين : خرج على خالد بالكوفة ف .27

 .49-48شعر الخوارج :  .28

 .135:  2114،  1ينظر : استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية ، عبد الهادي الشهري ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، ط .29

 .54شعر الخوارج :  .31

 .86:  1المقدسة ، طينظر : اساليب المعاني في القران ، جعفر الحسيني ، مطبعة بوستان كتاب ، قم  .31



 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.4 

 
51 

 
  

 .18سورة االنفال :  .32

 .43شعر الحركة الزبيرية :  .33

 .318ينظر : مفتاح العلوم :  .34

، وينظر : اسلوبية الحجاج التداولي البالغي ، مثنى كاظم  196ينظر : جدلية االفراد والتركيب ، ج. دمحم عبد المطلب :  .35

 .144:  2115،  1صادق ، الجزائر ، ط

 .11الديوان :  .36

 عادية : نسبة الى عاد القديمة .ارومة  .37

 االيامن : البركات . الرصافة : اراد بها رصافة هشام وهي غربي الرقة . .38

 سورة سبأ. .39

هـ( ، تح : عبدهللا عبد المحسن التركي واخرون ، 671، ابو عبدهللا دمحم بن احمد القرطبي )  17الجامع الحكام القران ج .41

 .299:  2116،  1مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط

 .321ينظر مفتاح العلوم :  .41

اسلوبية الحجاج التداولي والبالغي تنظير وتطبيق على السور المكية ، د. مثنى كاظم صادق ، منشورات الضفاف ،  .42

 .148:  2115،  1بيروت ، لبنان ، ط

 .167ينظر : شعر االحوص االنصاري :  .43

 .166ينظر : م.ن :  .44

 طخية : قطعة من السحاب.طخياء : الليالي الشديد الظالم .  .45

 . 97شعر الحركة الزبيرية :  .46

النداء بين التداولية واراء النحاة والبالغيين العرب القدماء ، د. اسيل سامي امين ، مجلة دراسات اسالمية معاصرة ، العدد  .47

 .265السادس ، السنة الثالثة : 

 .151المكية : اسلوبية الحجاج التداولي والبالغي تنظير وتطبيق على السور  .48

 .151ينظر : م.ن :  .49

 مجللة : شاملة . .51

 افحمت : اسكت . .51

 .116الديوان :  .52

 . 265بين التداولية واراء النحاة.. : النداء  .53

 .535الديوان :  .54

 شعر الخوارج :  .55

 الديوان : ـ  56

 .73:  م2116،  1، ع 24، مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية ، مج   التعبير االشاري في الخصيبي مقاربة تداوليةـ 57

 .ينظر : المصدر نفسه ـ  58

  

 المصادر 
  القرآن الكريم . 

 . ــ 1المعاني في القران ، جعفر الحسيني ، مطبعة بوستان كتاب ، قم المقدسة ، ط أساليبـ  .1

 . 2114،  1استراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية ، عبد الهادي الشهري ، دار الكتاب الجديد ، بيروت ، ط .2

،  1، الرباط ، الجزائر ، ط األماناالستلزام الحواري ، العياشي ادراوي ، منشورات االختالف ، دار ـ  .3

 م . 2111

اعرابه ، عبد الكريم محمود يوسف ، مطبعة الشام ،  -غرضه  -االستفهام في القران الكريم  أسلوبـ   .4

 م . 2111،  1دمشق ، ط

 1تنظير وتطبيق على السور المكية ، مثنى كاظم صادق ، الجزائر ، طالحجاج التداولي البالغي   أسلوبية .5

 ،2115 . 

 م .2112،  1، أحمد محمود نحلة ، دار المعرفة ، مصر ، ط جديدة في البحث اللغوي المعاصر آفاقـ  .6

ـ البيان والتبيين ، ابو عمر بن بحر الجاحظ ، وضع حواشيه موفق شهاب الدين ، دار الكتب العلمية ،  .7

 .1971روت ـــ لبنان، بي



 

 

 

DOI: 10.33193/JALHSS.40.4 

 
52 

 
  

،  1دار النابغة للنشر والتوزيع ، جامعة القاهرة ، ط، التداولية بين النظرية والتطبيق ، احمد حسن كنون  .8

 م .2115

،  1، ع 24، مجلة جامعة بابل للعلوم االنسانية ، مج    التعبير االشاري في الخصيبي مقاربة تداولية .9

 م .2116

في النقد العربي القديم ، د. دمحم عبد المطلب ، الشركة العالمية المصرية ، ـ جدلية االفراد والتركيب  .11

 . 1999،  1القاهرة ، ط

، عبد القاهر الجرجاني ، تحقيق ، محمود دمحم شاكر ، مكتبة الخانكي ــ مطبعة المدني ،  دالئل االعجاز  . .11

 .م  2118

تح مهدي دمحم ناصر الدين ، دار الكتب ، غياث بن غوث بن طارقة ابو مالك االخطل ، ديوان االخطل  .12

 م .1994، 2طالعلمية ، 

 م .1986، جرير بن عطية الخطفي ، دار بيروت للطباعة والنشر ، ديوان جرير  .13

 م . 1999، تح ، ضياء حسين ، األعلمي للمطبوعات ،  ديوان السيد الحميري .14

 م .1995،  1دار الجيل ، بيروت ، ط، تح ، عزيزة فّوال بابتي ، ديوان عبيد هللا بن قيس الرقيات  .15

 م .2111،  1، تح ، دمحم نبيل طريفي ، دار صادر ، بيروت ، طديوان الكميت  .16

 2مكتبة الخانجي ، القاهرة ، ط: تح عادل سليمان جمال تقديم ، شوقي ضيف ، شعر االحوص االنصاري .17

 م .1991، 

: جمع وتوثيق ودراسة خليل عبد المجيد عبد الحميد صالح ، جامعة الخليل ،  شعر الحركة الزبيرية .18

 م. 2115

 .  2113ــ في حجاج النص الشعري ، دمحم عبد الباسط ، افريقيا الشرق ، المغرب ،  .19

 . 2111،  1ـ في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقات ، عبدهللا صولة ، تونس ، ط .21

،  1عقلي ، د. طه عبد الرحمن ، المرز الثقافي العربي ، الدار البيضاء ، طــ اللسان والميزان او التكوثر ال .21

  م. 1998

ابو يعقوب يوسف بن دمحم علي السكاكي ، تح عبد الحميد هنداوي ، دار الكتب : مفتاح العلوم للسكاكي.  .22

 م .1971العلمية ، بيروت ـ لبنان ، 

ب القدماء ، د. اسيل سامي امين ، مجلة دراسات اسالمية النداء بين التداولية واراء النحاة والبالغيين العر .23

 معاصرة ، العدد السادس ، السنة الثالثة .

 .م 1988،  1للنشر ، الرباط ، طـ الوظيفة بين الكلية والنمطية ، احمد المتوكل ، دار االمان  .24

 

 
  


