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ًدىاوٌ هرا البدث كلُت ذاث أهمُت بالغت جخمثل في الخعبير اللضاوي في ألاداء
املضرحي خُث ًطسح حملت مً الللاًا اللظاهُت وما جؤدًه مً وظابف داخل الخطاب
الدزامي.
حػد اإلاظسخُت إبداغا فىُا وػىال دزامُا جبرش مػاإلاه اإلافسدة اللغىٍت وما جدىٍه مً
خمىلت مػسفُت لظاهُت ،هدفها ألاوٌ وألاخير هى الخػبير غً أخدار احخماغُت وغيرها
ًخىشغه وظم خىازي مخميز جميز الحدر الري ٌػبر غىه .فاإلاىكف ذو الؼيل اإلاأطاوي
ٌظخميز غً ؿىىه ذي الؼيل اإلالهاوي وهىرا… وهى بهرا يهدف إلى جدلُم ملاؿد
مػُىت وإًـالها إلى اإلاخفسج بيل ما جدمله مً شحىاث مؤزسة وهاكدة لىكؼ ما ،ومثله
في هرا مثل بلُت ألاحىاض ألادبُت ألاخسي والؼػس والسواًت واإلاىطُلى والسطم.
إن اللغت هي مظهس مً مظاهس الظلىن ؤلاوظاوي ٌػىع كدزاث ؤلاوظان الػللُت
والفىسٍت ،وما الحدر اللظاوي غىد ؤلاوظان إال ججظُد لهره اللدزاث الػللُت التي
ًملىها والتي ًدلم مً خاللها جىاشهه الاحخماعي وذلً بىاططت الخىاؿل مؼ أفساد
مجخمػه .وفي هرا الـدد ًلىٌ ابً صيىا في هخابه الؼفاء " :إلاا واهذ الطبُػت ؤلاوظاهُت
مدخاحت إلى اإلاداوزة ،الكطسازها إلى اإلاجاوزة ،اهبػثذ إلى اختراع ش يء ًخىؿل به إلى
ذلً" 1ولهرا هجد بأن دي صوصير كد غسف اللغت بأنها هظام خاؾ مً الػالكاث
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 1الػبازة مً الؼفاء البً طِىا ،جدلُم مدمىد الخليري ) ،(1970اللاهسة ،الهُئت اإلاـسٍت الػامت
للىخاب ،ؾ.8-0 .
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أو ؤلاػازاث اإلاخمفـلت حظاغد ؤلاوظان غلى الاجـاٌ هما هي هخاج احخماعي مخفم غلُه.2
هما أنها "جىاكػاث ملحت والشمت ًخبىاها الجظم الاحخماعي لدظهُل ممازطت ملىت
اللظان لدي ألافساد".3
أما أهدري مرجيني ،ففي حػسٍفه للغت ًلىٌ" :اللغت هي وطُلت اجـاٌ جظهس فيها
الخجسبت ؤلاوظاهُت مخخلفت مً كىم إلى كىم آخس في وخداث ذاث مدخىي داللي وحػبير
ؿىحي ًخمفـل بدوزه في وخداث مخميزة ومخخالُت .إن ألاؿىاث les phonèmes
أو الحسوف بػددها اإلاددود هي ذاث طبُػت وغالكت مخبادلت بُنها جخخلف مً لغت إلى
أخسي" .4فاهطالكا مً هرا الػدد اإلاددود مً ألاؿىاث التي حػد اإلاادة ألاطاطُت للغت
البؼسٍت والتي جدمل داللت مػُىت في ذاتهاً ،دؼيل غدد غير مددود مً التراهُب اللغىٍت
الالمخىاهُت ،التي حػد الىطُلت الىخُدة لدسجُل أخدار ووكاةؼ ال وحىد لها في الػالم
الخازجي واطخدلاز الغابب وججظُده بىاططت زمىش لغىٍت جدمل دالالث ذاث أبػاد
شمىُت مخخلفت.
إن الفً اإلاظسحي هى "جمثالث للطبُػت واإلاجخمؼ ،وٍمىً أن جيىن هره الخمثالث
خلُلُت أو مخخُلت ،مسبُت أو ال مسبُت ،مىكىغُت أو ذاجُت".5
هما ٌظخػمل الفً الدزامي وطابط وأهظمت مً السمىش اللظاهُت اإلاالبمت ،و"بىاء غلى
هرا اإلاػنى ،فئن الفىىن جخلم مدلىالث هي في آلان ذاجه دالاث ،و هرلً الحاٌ باليظبت
لآلداب التي لِظذ طىي فىىن الىالم اللادزة غلى خلم دالاث مً ألاػُاء ألالظيُت".6
واإلاظسح باغخبازه ظاهسة زلافُت ذاث وظُفت جىاؿلُت ٌؼترط في بىِخه وحىد الػىاؿس
آلاجُت :
 اإلاسطل  :وهى اإلامثل فىق الخؼبت. اإلاخللي  :وهى الجمهىز اإلاخفسج.Galisson, R. et Coste, D. (1988), Dictionnaire de didactique des langues, éd N°6, hachetteFrance. p 306.
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 3مداكساث في ألالظيُت الػامت ،لفسدًىان ،دي طىطير .جسحمت غاشي ًىطف ،ومجُد الىـس ،الجصابس،
) ،(1986اإلاؤطظت الجصابسٍت للطباغت ،ؾ.80 .
A. (1991), Eléments de linguistique générale, 3ème éd, armand colin, p. 20.

4 Martinet,

 5الظُمُاء ،لبُاز غيرو .جسحمت أهطىان أبى شٍد ،بيروث  -لبىان ،الطبػت ألاولى ،(1984) ،ميؼىزاث
غىٍداث ،ؾ.28 .
 6اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.28 .
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 الػمل الفني وهى الىف اإلاظسحي. أهظمت طُمُابُت أخسي غير لغىٍت واللباض والحسواث وألاكىاء واإلاىطُلىوالدًيىز…
وٍمىً جمثُل هره الظاهسة الخىاؿلُت في اإلاثلث الداللي الري طً غلى مىىاله الىلاد
اإلاثلث اإلاظسحي آلاحي :
الدال أو العالقت بين املضرحيت واملوضوع
أو الكاجب والجمهور

اإلاىكىع أو الػمل

اإلادلىٌ أو اإلاىكىع الجمالي

اإلاظسحي ( الىف )

اإلاىحىد في الىعي الجمعي

وغلُه ،هجد أن الىاكد اإلاظسحي ٌػمل غلى جفىًُ وجدلُل ول وخداث اإلاثلث
اإلاظسحي ،وذلً كـد إًجاد الػالكاث التي جسبطها فُما بُنها ومػسفت البيُت اإلاظسخُت
للػمل الدزامي مً خاللها.
وهجد مدزطت براغ الىظُفُت كد أهدث هرا الاججاه الىلدي مىر  0282وذلً مً
أحل دزاطت الىف اإلاظسحي مً خالٌ الىظابف الظخت غىد جاكبضون التي جؤٍدها
اإلاسطلت اللغىٍت وهي: 7
الوظيفت الخعبيريت الاهفعاليت  )émotive( :وجظهس في اإلاسطالث التي جخمدىز غلى
اإلاسطل وحؼير بـىزة مباػسة إلى مىكفه مً مخخلف الللاًا التي ًخيلم غنها وَػسكها،
وهرا ما ًبرز وحىد اإلاظسخُت.

ً 7ساحؼ ألالظيُت  -علم اللغت الحديث  -املبادئ و ألاعالم ،مِؼاٌ شهسٍا ،بيروث-لبىان ،الطبػت
الثاهُت ،)0221( ،ؾ.44 .
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الوظيفت الىدائيت  )conative( :وجظهس في اإلاسطالث التي جخىحه إلى اإلاخللي أي
اإلاخفسج إلزازة اهدباهه والخأزير فُه.
الوظيفت املرجعيت  )référentielle( :وجظهس في اإلاسطالث ذاث اإلادخىي الري
ًدىاوٌ مىكىغاث وأخدازا مػُىت إذ حؼيل الخبرًس ألاطاس ي لػملُت الخىاؿل بين اإلامثل
واإلاخفسج بهدف جأهُد مىكف اإلامثل مً الللاًا اإلاطسوخت في الػسق اإلاظسحي.
وظيفت حعدد اللغت  )métalinguistique( :وجظهس في اإلاسطالث التي جخمدىز غلى
اللغت هفظها ،فخدىاوٌ بالىؿف اللغت ذاتها ،وحؼمل حظمُت غىاؿس البيُت اللغىٍت
وحػسٍف اإلافسداث وجلسٍب اإلالـىد مً خاللها إلى اإلاخللي.
الوظيفت الاهدباهيت  :أو وظُفت إكامت الاجـاٌ ( ،)phatiqueوجظهس في اإلاسطالث
التي جساعي إكامت الاجـاٌ وجأمين اطخمسازه وحؼىٍم اإلاخللي للػمل اإلاظسحي.
الوظيفت الشعريت  (poétique) :وجظهس في الؼيل الفني والجمالي للػسق الدزامي.
وجخم دزاطت هره الىظابف في الػمل اإلاظسحي وذلً بسؿد الىظابف ألاهثر اطخػماال
مً غيرها بخـيُفها وإًجاد الػالكاث اإلاترابطت اللابمت بين اإلاسطل واإلاخللي ومدي جأزيرها
فُما يهدف إلُه هرا الفً الدزامي وذلً مً خالٌ الخػابير اللظاهُت وغيرها .وجخمثل
فُما ًأحي :
 الىف اإلاظسحي وما ًدىٍه مً مفسداث وجساهُب وأطالُب. اإلامثل وما ًلىم به مً خسواث وما ًسجدًه مً لباض. الخؼبت وما جدىٍه مً دًيىز وأكىاء ومىطُلى وول ما ًلخلُه هرا الفلاءالخازجي.
وإذا وان الفً الدزامي وطُلت اجـاٌ لظاوي داخل أداء مظسحي ال جؤدي إال بخػابير
ذاث دالالث إًدابُت لظاهُت فما هي هره الخػابير اللظاهُت ،وفي ماذا جخمثل ؟
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الرموز اللضاهيت في ألاداء املضرحي
إن مً السمىش اللظاهُت في ألاداء اإلاظسحي ما ًأحي :

الخىغيم
إن الخىغُم هى مـطلح ؿىحي ًدٌ غلى ازجفاع واهخفاق الـىث وفم غدد
الربرباث الىاججت غً الىجسًٍ الـىجُين ،فهره الربرباث هي التي جيخج الىغمت ()le ton
اإلاىطُلُت في الىالم ،وبالخالي فئن الخىغُم هى الػىـس اإلاىطُلي في الىالم الري ًدٌ غلى
لحىه.8
وللد خدد جمام حضان مىاشًٍ الخىغُم في الػسبُت وهي .:9
 ؤلاًجابي وهى إما هابط أو ؿاغد.اليظبي وهى إما هابط أو ؿاغد. الظلبي وهى هرلً إما هابط أو ؿاغد.إن هره اإلاىاشًٍ الخىغُمُت جظهس حلُت في الىـىؾ اإلاظسخُت وهي ممثلت .وكد اخترث
لرلً مظسخُت "لجـواد" لعبد القادر علولت.
الىغمت إلايجابيت الهابطت  :وهي التي حظخػمل في جأهُد ؤلازباث وجأهُد الاطخفهام
بيل أدواجه باطخثىاء الهمصة وهل وهلمظه في كىٌ اإلامثل الربوحي الحبيب غىدما زآه
العضاش داخل خدًلت الحُىاهاث وهى ٌػطيها ألاول :
"واغ بًُ ًا اإلاغبىن واغ واًً… واغ بًُ دهؼان جىرز في مً بػُد ،وجسغؽ…
واغ بًُ ؟ ".10
فالىغمت في هره اإلالاطؼ اطخفهامُت الداللت وأدواتها هي :واغ بًُ ،واغ واًً ،أي
ما بً وماذا خدر ؟
وٍىاؿل العضاش خدًثه وبىغمت اطخفهامُت باخثا غً ؿفازجه كابال :
ً 8ساحؼ علم اللغت – مقدمت للقارئ العربي ،الظػسان مدمىد ،اللاهسة  -مـس ،الطبػت الثاهُت،
) .(1997داز الفىس الػسبي ،ؾ .021 .وٍساحؼ مبادئ اللضاهياث ،أخمد مدمد كدوز ،دمؼم -طىزٍا،
الطبػت ألاولى ،)0222(.داز الفىس ،ؾ.002 .
ً 9ساحؼ مىاهج البدث في اللغت ،جمام خظان ،)0292( ،داز الثلافت ،الداز البُلاء ،ؾ.811-022 .
 10غلىلت ،غبد اللادز ( ،)0224ألاجواد ،وهسان  -الجصابس ،ؾ.01-2 .
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"وًٍ هي الـفازة جاع الهم… وًٍ هي بيذ اليلب" .11فلد اطخػمل أداة الاطخفهام
وًٍ  :أًً.
زم ًلىٌ العضاش  " :واغ زان خامل مػً"  :أي ش يء أهذ خامل مػً… "واغ
في اإلاىشٍط اللي غلى الُمىت .طالح ًاه… طالح ؟ … كىابل ًاه".12
الىغمت إلايجابيت الصاعدة  :وهي جلً التي ًيىن فيها الاطخفهام باألداجين هل
والهمصة ،ولم أغثر في اإلاظسخُت غلى ما ًمثل هره الىغمت ألن هرا ال ًيىن في الىـىؾ
اإلاىخىبت بالػامُت.
الىغمت اليضبيت الهابطت  :وهي التي حظخػمل في الىالم الػادي والخدُت مثال،
وهجدها في كىٌ اإلامثل مىور وهى ًدلس هُيل ؿدًله عكلي للخالمُر لُدزطىهه خُث
خُاهم كابال :
"مظاء الخير ًا ولُدحي".13

فسدوا غلُه كابلين :
"مظاء الخير ًا الس ي مىور".14
هما هجد هره الىغمت ذاث اإلاظخىي الػادي في هالم عكلي وهى ًددر ؿاخبه مىور
غً هُيله وماذا ًفػل به بػد وفاجه إذ ًلىٌ له :
"فىسث وكلذ بػدما همىث بػامين والال زالزت ججبدوا غظامي مً جدذ الازق
وجـاوبىهم… جسهبىهم هُيل غظمي ًبلى ملً للثاهىٍت… ٌظخػملىه للدزوض في الػلىم
الطبُػُت… ما دام مدزطدىا فليرة مً هاخُت ألادواث اإلادزطُت… البُداغىحُتٌ ،ظخافدوا
به أوالدها وأخظً مً اللي ٌظخىزدوا واخد مً الخازج".15
هما هجد ذلً في هالم عكلي غىدما أكىؼ الجمُؼ بأن يهدي غظامه للمدزطت وبىغمت
غادًت ًلىٌ :
 11اإلاسحؼ هفظه.01-2 ،
 12اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.01.
 13اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.82
 14اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.11
 15اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.84.
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"آلان هلدز همىث هاوي مسجاح الباٌ ،مً حهخً أزمي الػين غلى خىن .إذا ػفخني
هخدهؼس … أخسشوي لخللبني طُازة أها أؿبدذ ملً ألامت وأهذ الحازض اإلاظؤوٌ غلي".16
الىغمت اليضبيت الصاعدة  :وهي مظخػملت بىثرة في هره اإلاظسخُت واطخػمالها
ًيىن بدون أداة الاطخفهام مً ذلً كىٌ مىور لـدًله عكلي مظخغسبا أمسه في مىده
حظده للمدزطت بػد وفاجه :
"ًا خافظ الػلاًب جفىٌ غلى زوخً باإلاىث… ججهل وأهذ ببرهت هللا مجهد غلى زىز
17
اطباهُا؟ " .
هما ًظهس ذلً في كىٌ مىور غىدما أخلس الهُيل إلى الخالمُر وواهىا ًتهافخىن باطمه
لُديي لهى كـت ؿدًله عكلي فسد غليهم:
"خابين جلػبىا لي بخبزحي ؟ اإلادًس ًدوز في الحىغ وأهخم مىىكين غلي خُداًت".18

وهجد ذلً أًلا في كىٌ العاملت وهي جخددر غً جلول الفهايمي إلى شمُلها العامل
خُث واهذ جظً أهه كد أؿِب بالجىىن :
هُا كىٌ هبلىا هخفسحىا وهخلىه للػدًان ٌظدؼفاو فُه ؟ ".19
الىغمت الضلبيت الهابطت  :وهلمظها في كىٌ مىور وهى ًلدم هُيل ؿدًله ووله
خظسة وأس ى وبىغمت ؿىجُت مىخفلت وبدؼسحت ملُئت بالحصن خُث ًلىٌ :
"ها هى مغلف مظخىز هما كالذ الؼسَػت هُيل… غمىم غلي زخمه هللا… اكسوا غلُه
واطدىفػىا حظدىفؼ مىىم البالد… اطمدىا لي هاخر الىسس ي هللؼ غلُه… الغالف مظىين
20
… أًىي… ها هى السحل الصًٍ… الـ"
وغىدما طألخه املعلمت :
"وهرا ًاس ي مىىز ؟ "

21

 16اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.82.
 17اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.84 .
 18اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.10 .
 19اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.48 .
 20اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.11 .
 21اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.11 .
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فسد وبىغمت ال جخخلف غً ألاولى بل وأػد منها جأزسا خُث كاٌ :
" هرا مدصام الحسفت… الطابلُت مخاع الخدمت اهخاع اإلاسخىم هرا ما خلى
في الترًىت…لبظتها له للظترة… الظترة ملُدت ًا بىتي والدغىة زاها غىدن
مخلطت".22
وٍلـد مً "الدغىة مخلطت".
أن اللظم فُه بىاث وبىين.
هما هجد هرا الىىع مً الخىغُم هرلً دالا غلى الحظسة والحصن في هالم املىصور
الري أخُل غلى الخلاغد خين وان ًخاطب آلالت التي وان ٌؼخغل غليها وهى وله ألم غلى
فساكها :
"ودع أصحابه بدماض ملثم غلى الغمت ،داخله خصًٍ ،لظاهه زلُلت غلُه اليلمت،
اوكف غىد آلالت خيران ،خط فىكها السشمت ،جنهذ وغىلها جلىٌ بِىاتهم ذمت ،خاطبها
بمهلت وهدوء غاطيها كُمت .أها هبرث وخازج في زاخت مىػمت .وأهذ زػُتي غً كسٍب
ًـِبىن غسمت .خىمىا غلُىا بالفساق ها ًىم الخاجمت .بػدما حػاػسها طىين فاجىا
واإلاىامت أوكفذ مػان طىٍل ووظخً بمداومت.
طىين غدًدة وأها بجىبً والدغمت.
بددان غؼذ أهثر مً ما حمػذ مؼ الحسمت.
وىٌ الػهد وأها لًُ وافي ؿافي الهصٍمت.
مً غير أًام اإلاسق وؤلاكساب غلى الظىمت.
ما حغُبذ طاغت غلًُ ما زخفذ الخدصٍمت.
ػىفي لدي شحاٌ زطمتي فيها مً وػمت.
ػىفي لجظدي هُف ًخلىض غلًُ بسخمت.
داخلً وػسفه ملُذ خافللً الىغمت.
طبػً طاغاث لين وخلى ما غلُه لىمت.
طاغاث غداز ولب هاحىم الهف بال همامت.
 22اإلاسحؼ هفظه ،ؾ.11 .
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إذا طهُذ ودزهذ غلًُ جفصزي لي اللحمت.
اشحاٌ اػسبتي مً دمي اشحاٌ بلػتي مً حغمت.
إلى أن ًلىٌ وهى دابما ًخألم :
خان وكذ اإلاؼىز وأها خازج في طالمت.
الىداع ًا آلالت هفتركىا بال هلمت".23
أما الىغمت الضلبيت الصاعدة  :فلد وزدث في كىٌ مىور وهى ٌػاجب املعلمت
غلى ما بدز مً الخالمُر خين أزادوا أن ًديي لهم كـت عكلي :
"ول ش يء مً جدخً ًا اإلاػلمت… وظسخىا س ي اإلاىىز وأهذ جطلعي ًدًً
للظماء ،غالغ زاوي طالؼ هخدم في الظماء… وظسخىا اإلاىىز ،وػتي الباب".24
هما ٌػاكب إخدي الخلمُراث كابال :
"أهذ لُىدة الجػبىزي زاها فًُ الحلفت غير جباهِؽ لخالخً مامت" ...

25

الخاجمت
وهىرا فئن الخػبير اللظاوي في الخطاب الدزامي ٌػخمد الخىغُم بيل مىاشٍىه وال ًظهس
هرا ألاخير إال في الىالم الحي اإلامثل غلى الخؼبت اإلاظسخُت الري ًبرش خـابـه وٍددد
مػاإلاه .فاالطخفهام أو الخعجب أو الحصن أو الخدظس مثال فهره الخػابير وغيرها ال حػسف
مً خالٌ الىـىؾ اإلادوهت في الىخب ،ولرا ًجب إغادة جـىز ما ًمىً جـىزه وإدزاهه
وبالخالي جمثُله وإبساش مػاهُه بؼتى أهىاغها
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