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األبعاد التداولية لإلشاريات الشخصية
 يف شعر تأبط شرا - الضمائر امنوذجا -

       أ.م.د.فاطمة حميد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم

     جامعة القادسية/كلية الهندسة                جامعة واسط/كلية الرتبية األساسية

ملخص البحث:
ال شــك يف أن النــص الشــعري  بصــورة 
عامــة والنــص اجلاهــي عــى وجــه 
مــن  طياتــه  يف  حيمــل  اخلصــوص 
ــا مــا جتعلــه يواكــب  اخلصائــص واملزاي
ــدان  ــت يف مي ــي حصل ــورات الت التط
ومناهــج  نظريــات  وظهــور  النقــد 
ــور، إذ  ــر العص ــى م ــة وع ــة خمتلف نقدي
الــدالالت متعــددة، ألن الكلمــة  إن 
حتمــل طاقــة ودالالت واســعة ختتلــف 
باختــاف املوضــوع واملناســبة، فضــا 
عــن ذلــك أن املقــام أو الســياق يعطــي 
للكلمــة أبعــادا خمتلفــة. وهــذا الــكام 
املتلقــي  عــى  ينســحب  بالــرورة 
هنــا  ومــن  للنــص،  فهمــه  وكيفيــة 

وانطاقــا مــن دالالت النــص وأبعــاده 
املختلفــة تناولنــا يف هــذا البحــث شــعر 
وهــو  الصعاليــك،  الشــعراء  أحــد 
الدراســة  هــذه  لتكــون  رشا،  تأبــط 
ــعره  ــات ش ــن جزئي ــة م ــة بجزئي خاص
الشــخصية،  االشــاريات  وهــي  أال 
وبــا ان االشــاريات ميداهنــا واســع 
ــن دراســة احــد  ــر كان ال بــد م وكب
ــة  ــر، دراســة نقدي أناطهــا وهــو الضائ
ــا  ــداويل، الرتباطه ــج الت ــوء املنه يف ض
باملنهــج التــداويل، الــذي يعــد مــن 
واملهمــة  احلديثــة  النقديــة  املناهــج 
التــي خضعــت مــن خالــه النصــوص 
اإلبداعيــة اىل مقاربــات اجراهــا النقــاد 
ــاز  ــا ين ــم م ــث، بحك ــر احلدي يف الع
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بــه هــذا املنهــج مــن مزايــا مكنتــه مــن 
التعامــل مــع النــص الــذي يمتلــك هــو 
ــدرة  ــه الق ــات اعطت ــا وس ــر مزاي االخ
ــة. ــج احلديث ــع املناه ــي م ــى التعاط ع
إن موضــوع االشــاريات الشــخصية يف 
ــا-  ــر انموذج ــط رشا- الضائ ــعر تأب ش
ــي  ــة الت ــات املهم ــن املوضوع ــد م يع
ــة وال  ــة معمق ــث ودراس ــاج اىل بح حتت
ــاعر، كوهنــا  ــيا يف شــعر هــذا الش س
أخــذت ابعــادا تداوليــة كثــرة بحســب 
الــذي  والســياق  املوضــوع  طبيعــة 
الضائــر  ان  ســيا  وال  فيــه،  وردت 
ــرات  ــن املضم ــر م ــن كث ــف ع تكش
التــي ختتفــي وراء الكلــات، فضــا عن 
ــذي  ــخص ال ــا اىل الش ــا حتيلن ــك أهن ذل
ــا  ــر، وختربن ــه الضم ــن أجل ــع م وض
عــن الســياق املحــدد الــذي تشــر 
إليــه، وتظهر االشــاريات الشــخصية يف 
مواضــع خمتلفة يف شــعر الشــاعر الســيا 
ــث  ــس واحلدي ــر بالنف ــع الفخ يف موض
عــن الصفــات الذاتيــة، وال ينســينا ذلك 
املقــام االخــر الــذي ورد باســمه أو 
صفتــه يف شــعر الشــاعر، ومــن اجلديــر 
بالذكــر أن الضائــر ســيجري معاجلتهــا 
عــى وفــق طبيعــة اخلطــاب واملخاطب، 
ــم، وبعضهــا  إذ خيتــص  بعضهــا باملتكل

ســواء  احلــارض  باملخاطــب  االخــر 
ــق  ــا يتعل ــا م ــى، ومنه ــرا أم أنث أكان ذك
بالغائــب، هــذا مــن جانــب، ومــن 
جانــب آخــر ان الشــاعر يصنــف يف 
ضمــن طائفــة مــن طوائــف الشــعراء يف 
العــر اجلاهــي وهــي طائفــة الشــعراء 
شــعرهم  انــاز  الذيــن  الصعاليــك، 
ــث  ــاعد الباح ــا تس ــص ومزاي بخصائ
ــة  ــة احلديث ــج النقدي ــق املناه ــى تطبي ع

ــه. علي
)التداوليــة-  : املفتاحيــة  الكلــات 
رشا-الضائــر( االشــاريات-تأبط 

ــاريات  ــور االش ــد حم ــاريات: يع االش
ــة  ــة املهم ــة احلديث ــاور التداولي ــن حم م
والرئيســة يف حتليــل النــص االديب حتليا 
تداوليــا، بحكــم مــا ينــاز بــه هــذا 
ــى  ــدرة ع ــا الق ــة هل ــن فاعلي ــور م املح
ــا  ــول وم ــرات الق ــن مضم ــف ع الكش
ــاء  ــن احي ــرره م ــاعر أن يم ــاول الش حي
ــال  ــن خ ــاء م ــك اإلحي ــواء أكان ذل س
الرمــز ام مــن خــال اإلشــارة، أو حتــى 
مــن خــال التعبــر عــن الــذات، وربــا 
جينــح الشــاعر اىل أبعــد مــن ذلــك 
ليســتعمل الزمــكان ويعطيهــا بعــدا 
ــا  ــر، وهن ــن املضم ــف ع ــاريا يكش اش
ــى  ــه ع ــاعر وقدرت ــال الش ــل خي يدخ
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توليــف الــكام ونظمــه بالطريقــة التــي 
يراهــا مناســبة ملقتــى الســياق وحــال 

ــي. املتلق
ــف  ــن الوظائ ــة م ــاريات جمموع لاش
النحويــة والدالليــة التــي تؤدهيــا داخــل 
ــن  ــة م ــق جمموع ــص، لتحق ــيج الن نس
الوظائــف كالتاســك الــذي يــؤدي 
بــدوره اىل وحــدة املضمــون، ومــن دون 
تلــك الوظائــف ال يمكــن الكشــف 
اال  تأويلــه  وال  النــص  تفســر  عــن 
مــن خــال الوقــوف عنــد دالالت 
اهبامهــا  فــك  يمكــن  وال  اإلشــارة 
ــى  ــوف ع ــا اال بالوق ــم بمرجعه والعل
الســياق الــذي وردت فيــه ، فضــا 
ــر  ــى غ ــي يبق ــل التواص ــن ان العم ع
فعــال اذا مل يســتطع املخاطــب ادراك 
التــي حتيــل  االشــاريات، واملراجــع 
ــل  ــاريات؛ ألن الفع ــك اإلش ــا تل عليه
اللغــوي ال يكــون ناجحــا إال »إذا علــم 
املخاطــب قصــد وإحالــة العبــارة، وإذا 
ــه  ــي بموجب ــرض ينبغ ــم غ كان للمتكل
أن يشــكل املخاطــب هــذه املعرفــة«)1(.
 وقبــل الدخــول يف مفهــوم االشــاريات 
ال بــد لنــا مــن وقفــة موجــزة مــع 

ــه. ــح ومفهوم ــذا املصطل ــات ه بداي
تعــد االشــاريات مــن املفاهيــم املبهمــة 

كــا يعتقــد احــد الباحثــن ان مصطلــح 
االشــاريات يقابلــه يف الــدرس اللغــوي 
وتشــر   ، املبهــات(()2(   (( القديــم 
املعجــات اللغوية اىل ان املعنــى اللغوي 
لاشــاريات مــن قوهلــم: أشــار الرجــل 
يشــر إشــارة، إذا أومــي بيديــه)3(، قــال 
ــراء  ــواو وال ــن وال ــارس: ))الش ــن ف اب
ــداء  ــا إب ــردان، األول منه ــان مط أص
ــذا  ــه(()4(، وه ــاره ، وعرض يٍشء وإظه
ــه  ــح عرف ــاريات مصطل ــي ان االش يعن
ــس  ــن لي ــم لك ــدي القدي ــدرس النق ال
الــدرس  عرفــه  الــذي  باملصطلــح 
ــب،  ــن جان ــذا م ــث، ه ــداويل احلدي الت
ومــن جانب آخــر نجــد ان االشــاريات 
اال  ومضموهنــا  مظهرهــا  يتحــدد  ال 
يف ســياق لغــوي وبنيــة نصيــة، فــا 
اشــاريات مــن دون نــص، وال بنيــة 
نصيــة مكتملــة مــن دون اشــاريات، 
ــة  ــاك عاقــة تازمي وهــذا يعنــي أن هن
بــن االشــاريات بوصفهــا نظامــا وبنيــة 
ــص  ــن الن ــص وب ــياق الن ــة يف س فاعل
بوصفــه بنيــة مكتملــة املعنــى والداللــة.
مفهــوم االشــاريات: حــن نتحــدث 
فهنــاك  االشــاريات،  مفهــوم  عــن 
إشــكالية ال يمكــن جتاوزهــا، وهــي 
عــدم اســتقرار املصطلــح بصيغــة هنائيــة 
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ــات  ــد يف الدراس ــا، إذ نج ــق عليه متف
ــة  ــة جمموع ــات الغربي ــيا الدراس ال س
مــن املصطلحــات منهــا: ))املعينــات((
الدراســات  يف   ،))deictiques((
ــة  ــن املدجم ــك: القرائ ــن ذل ــة، م الغربي
الواصلة)Embrayeurs(عنــد  او 
الوحــدة  او  جاكبســون،  رومــان 
االشــارية)Index(عند شــارل بــرس، 
او التعبــر االشــاري عنــد بــار هيليــل، 
او املــؤرش )in dicatenr (، او دليــل 
 ،)in dicedelenoncition(التلفــظ
)))Schifters(ــارية ــن االش او  القرائ
ان  النهائيــة  املحصلــة  يف  لكــن   ،)5(

ــوظ،  ــدد امللف ــا تع ــدة مه ــة واح الدالل
ــارش  ــا املب ــك ارتباطه ــن ذل ــا ع فض

بالتداوليــة.
 ان مفهــوم االشــاريات يأخــذ حيــزا 
واســعا وكبــرا يف الدراســات اللســانية 
ــروع  ــن ف ــا م ــا مه ــل فرع ــا متث كوهن
االشــاريات  تتموقــع  إذ  التداوليــة، 
تعــارف  لســانية،  ســرورة  ضمــن 
عليهــا علــاء اللســانيات، وأطلقــوا 
عنــارص  عــى  الفاظا))دالــة  عليهــا 
غائبــة حــارضة(()6( ، وعرفهــا بعضهــم 
))العنــارص اللغويــة التــي حتيــل مبارشة 
عــى  املقــام مــن حيــث وجــود الــذات 

ــث  ــكان، حي ــن او امل ــة او الزم املتكلم
ينجــز امللفــوظ ،والــذي يرتبــط بــه 
ــال  ــن خ ــا م ــح لن ــاه(()7( ، ويتض معن
ذلــك أن االشــاريات مفهــوم يتســم 
بالعمــوم والشــمولية يف احالتها وتوجيه 
ــم أو  ــد املتكل ــم مقاص ــى فه ــي ع املتلق
ذاتــه وحتــى صفتــه، فضــا عــن ذلــك 
ونتيجــة لعموميتهــا اهنــا تشــمل الزمــان 
واملــكان، وبــا أن االشــاريات هبــذه 
والعموميــة  االتســاع  مــن  الصــورة 
كوهنــا تشــمل الــذات والعنــارص الدالــة 
ــان  ــارصه، والزم ــكان وعن ــا، وامل عليه
وعنــارصه، ســيكون حمــور احلديــث 
عــن االشــاريات الشــخصية املتلقــة 
بالــذات دون احلديــث عــن االشــاريات 

ــة. ــة، واملكاني الزماني
تعــد  الشــخصية:  االشــاريات 
االشــاريات الشــخصة واحــدة مــن 
العنــارص املهمــة جــدا والتــي ال يمكــن 
التخــي عنهــا بــأي وجــه مــن الوجــوه 
ــاب  ــة، واخلط ــورة عام ــاب بص يف اخلط
ملــا  اخلصــوص،  وجــه  عــى  االديب 
حتملــه مــن مزايــا خاصــة يف أثنــاء 
ــا  ــى هل ــا معن ــياق، ف ــا يف الس وجوده
ــارات  ــا إش ــوى اهن ــياق س ــارج الس خ
اذا  أمــا  مبهمــة ال حتيــل عــى يشء، 
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دخلــت يف ســياق النــص فســتكون 
ــف  ــة والتولي ــة يف الدالل ــرة وفاعل مؤث
عــى  وبنــاء  والقصــد)8(،  واملعنــى 
ــخصية  ــاريات الش ــون االش ــك تك ذل
ــدى  ــل اىل اح ــارص حتي ــن عن ــارة ع عب
أنــاط الشــخصية )أمــا املتكلــم، أو 
ــارض  ــب( احل ــي )املخاط ــر املتلق اآلخ
أو الغائــب( بوســاطة أحــد الضائــر 
أو األدوات اللغويــة قصــد اإلشــارة 
ــه أو الكشــف واالفصــاح عــن  أو التنبي
أمــر معــن أو االخبــار عــن حالــة 
معينــة)9(، وغــر ذلــك مــن األمــور 
الســياق،  حيددهــا  التــي  األخــرى 
ــة،  ــم القصدي ــري فه ــا جي ــن طريقه وع
ــا  ــا هن ــا يعنين ــدا، وم ــرة ج ــي كث وه
ــق  ــى وف ــنتناوهلا ع ــط، وس ــر فق الضائ
مســتوياهتا الثاثــة، وكا وردت يف شــعر 
املتكلــم، وضمــر  الشــاعر )ضمــر 
الغائــب، ألن  أو  احلــارض  املخاطــب 
ــر  ــع ضم ــل م ــب يتداخ ــر الغائ ضم

املخاطــب(.
أوال: ضمــر املتكلــم: تعــد الــذات 

ــات  ــم مقوم ــن أه ــدة م ــانية واح اإلنس
اخلطــاب الــذي يصــدره املتكلــم، ال 
ســيا حــن يكــون احلديــث عنهــا، 
بنفســه،  االعتــداد  كثــر  واالنســان 
ــه  ــه وكيان ــن ذاتيت ــرب ع ــا يع ــا م فدائ
بعنــارص اشــارية تــدل عــى مكانــة 
ــن  ــف ع ــب، وتكش ــن جان ــذات م ال
أن  يريــد  التــي  الكاميــة  املقاصــد 
ــن  ــص)01( م ــل الن ــا مرس ــف عنه يكش
جانــب آخــر، ألن كل خطــاب يكشــف 
عــن وظيفــة معينــة، ويتضــح لنــا ذلــك 
مــن خــال اطروحــات النقــاد املحدثن 
وتعاملهــم مــع اخلطابــات األدبيــة، 
وهــذا  وغــره،  جاكوبســن  أمثــال 
االمــر جعــل بعــض النقــاد العــرب 
اللغــة،  وظائــف  بقضيــة  يؤمنــون 
ويبــدو أن الغذامــي قــد آمــن باطروحــة 
جاكوبســن املتضمنــة وظائــف اخلطــاب 
ــه أضــاف عليهــا وظيفــة  واللغــة، إالَّ إنَّ
ســابعة هــي الوظيفــة النســقية، ليكتمــل 

املخطــط بالشــكل اآليت:
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                                                                                 السياق
                            املرسل      الرسالة           املستقبل 

                                                                                 قناة التواصل
                                                                               شيفرة النص          
                                                                                   العنرص النسقي

 

والــذي رصح الغذامــي بــه قائــًا :« إذا 
قبلنــا بإضافــة عنــر ســابع إىل عنــارص 
الرســالة الســتة، و ســميناه بالعنــر 
النســقي، فهــو ســيصبح املولــد للداللــة 
النســقية، وحاجتنــا إىل الداللــة النســقية 
ــده  ــا نعه ــة. إذ إن م ــب القضي ــي ل ه
كافيــة  تعــد  مل  لغويــة  دالالت  مــن 
ــزون  ــن خم ــة م ــه اللغ ــا ختبئ ــف م لكش
ــي  ــة الت ــة الرحي ــا الدالل داليل، ولدين
هــي الداللــة املعهــودة يف التــداول، 
ويف األدب وصــل النقــد إىل مفهــوم 
عــى  وبنــاء  الضمنيــة«)11(،  الداللــة 
ــر  ــول: إن ضم ــتطيع الق ــدم نس ــا تق م
املتكلــم أداة فاعلــة ومهمــة يف خلــق 
مبــارش  بشــكل  واالســهام  الداللــة 
بصــورة  االديب  اخلطــاب  صناعــة  يف 
عامــة، واخلطــاب الشــعري عــى وجــه 

اخلصــوص.

مــن  نمطــا  رشا  تأبــط  شــعر  يعــد 
األنــاط التــي حفلــت بكثــرة ورود 
ضمــر املتكلــم فيهــا، وربــا ذلــك 
ــن  ــه م ــا، أن ــرة منه ــباب كث ــود ألس يع
فئــة الشــعراء الصعاليــك تلــك الطبقــة 
املهمشــة يف جمتمعــه والتــي عانــت مــن 
التــرد واحلرمــان عــى املســتويات 
كافــة)21(، هــذا مــن جانــب، ومــن 
ــداد  ــر االعت ــه كان كث ــر أن ــب آخ جان
مــن  دافعــا  ذلــك  ليكــون  بنفســه، 
ــا  دوافــع التعويــض، فكلــا كانــت األن
عاليــة عنــد املتحــدث كان ذلــك وســيلة 
ــذات،  ــن ال ــف ع ــائل التخفي ــن وس م

ــه: ــك قول ــور ذل ــا يص وم
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ٌة َضنَّت بِناِئِلها َوَأمَسَكت بَِضعيِف الَوصِل َأحذاِقإِّن إِذا ُخلَّ
َألَقيُت َليَلَة َخبِت الَرهِط َأرواِقَنَجوُت ِمنها َنجائي ِمن َبجيَلَة إِذ
بِالَعيَكَتِن َلدى َمعدى اِبِن َبّراِقَليَلَة صاحوا َوَأغَروا يب ِساَعُهُم

َأو ُأمَّ ِخشٍف بِذي َشثٍّ َوُطّباِقَكَأنَّا َحثَحثوا ُحّصًا َقواِدُمُه
َوذا َجناٍح بَِجنِب الَريِد َخّفاِقال يَشَء َأَسُع ِمنّي َليَس ذا ُعَذٍر
بِوالٍِه ِمن َقبيِض الَشدِّ َغيداِقَحّتى َنَجوُت َومَلّا َينِزعوا َسَلبي

َمت ٌة رَصَ يا َويَح َنفِسَ ِمن َشوٍق َوإِشفاِق)13(َوال َأقوُل إِذا ما ُخلَّ

افتتــح الشــاعر نصــه الشــعري بضمــر 
ذات  عــن  ليكشــف  )ان(  املتكلــم 
ــس  ــزاز بالنف ــا االعت ــد خاهل ــة أك عالي
واهلمــة الكبــرة التــي يمتلكهــا، فضــا 
ــع أوارص  ــى قط ــرة ع ــدرة كب ــن ق ع
التواصــل بأشــكاهلا كافــة، عمــن ال 
يرغــب فيــه، مــع العلــم أنــه غــر 
ــه  ــه، كون ــط جمتمع ــه وس ــوب في مرغ
مــن فئــة شــكلت هاجــس قلــق للقبيلــة 
ــاه  التــي تنتمــي اليهــا، وممــا يلفــت انتب
ــا  ــر مفتاح ــل الضم ــه جع ــي ان املتلق
بنائيــا فــكان قطــب الرحــى الــذي 
ويبــدو  الكلــات،  فلكــه  يف  تــدور 
الشــكل  ان اســتعال الضمــر هبــذا 
بنيــة  يف  املتحكمــة  الســلطة  ومنحــه 
ــرى  ــل ج ــا، ب ــص مل يــأت اعتباط الن
اســتعاله بقصديــة، ألن العــادة هــي 

اســتعال االفعــال واالســاء واالقــوال 
حــاول  هنــا  فالشــاعر  الضائــر،  ال 
ــص  ــة الن ــر بني ــات وتكس ــرق الكل خ
ــس  ــن لي ــاء، لك ــادة البن ــل اع ــن اج م
ــذات  ــاء ال ــا بن ــودة، إن ــة املعه بالطريق
مــن خــال النــص، فهــذا التكســر 
النــص  بنيــة  ليقتــر عــى  مل يكــن 
الشــعري فقــط، بــل كان عــى مســتوى 

ــأيت: ــا ي ــك م ــد ذل ــا يؤي ــذات، وم ال
بدايــة  يف  الــوارد  الــرط  1-فعــل 
ــث  ــور احلدي ــعري وكان حم ــص الش الن
عــن اخلــل، التــي مثلــت يف جانــب 
مــن جوانبهــا الغــدر الــذي اتضــح مــن 

الســياق يف النــص.
2-النــص مــن خــال مــا يظهــر ال 
يمتلــك وحــدة موضوعيــة يف بنائــه 
احلــايل، اذ بامــكان املتلقــي ان يقطــع أي 
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بيــت مــن األبيــات الشــعرية ويســتغني 
ــال  ــن خ ــة وم ــه يف احلقيق ــه، لكن عن
بوصفــه  املتكلــم  ضمــر  اســتعال 
عنــرا اشــاريا يكشــف عــن بنيــة 
ــرة لظاهــر النــص، فهــا هــي ذات  مغاي
ــة  ــل يف األمكن ــرك وتعم ــاعر تتح الش

واألزمنــة مجيعهــا.
3-يف البيــت األخــر يظهــر الشــاعر 
ــدم  ــال ع ــن خ ــذات م ــاء ال ــادة بن اع
اهتامــه باآلخــر مهــا كانــت صلــة 

ــه. قرابت
4-اهلــدم واعــادة البنــاء ثيمــة أساســية 
مــن ثيــات النــص، ألنــه اســتطاع 
ذهنيــة  يف  الراســخة  القيــم  خلخلــة 
مــن  )الفــرار  اجلاهــي  املجتمــع 
ــة،  ــام بالقطيع ــدم االهت ــة، وع املواجه
ــى  ــة ع ــع املحافظ ــاة، م ــرح بالنج والف
الكيــان الداخــي وعــدم تأثــر العوامــل 

ــك  ــن ذل ــا ع ــه(، فض ــة علي اخلارجي
املتكلــم(  )ضمــر  الضمــر  ان  كلــه 
ــر  ــرة ظه ــورة، فم ــن ص ــر م ــاء بأكث ج
واخــرى اســترت، وثالثــة فهــم مــن 

خــال الســياق.
النــص  يف  طاغيــة  األنــا  5-كانــت 
طغيانــا كبــرا يــي بــذات مقاومــة 
ــن  ــات م ــن األبي ــت م ــو اي بي ــا خيل ف

)االنــا(.
وبنــاء عــى مــا تقــدم، فــإن ضمــر 
املتكلــم الــذي اســتعمله الشــاعر بأكثــر 
اعتــزاز  عــن  كشــف  طريقــة،  مــن 
كبــر بــذات قويــة هلــا القــدرة الكبــرة 
ــدم  ــاء وع ــل األعب ــى حتم ــة ع والفاعل
كانــت  مهــا  للظــروف  االستســام 

قســوهتا.
ــي  ــة الت ــجاعة الفردي ــور الش ــن ص وم

ــه: ــعره، قول ــرت يف ش ظه

َتقوُل َلَقد َأصَبحَت َأشَعَث َأغَبراَأال َعِجَب الِفتياُن ِمن ُأمِّ ماِلٍك
َرَأيُتَك َبّراَق الَمفاِرِق َأيَسراَقليَل اإِلتاِء َوالَحلوَبِة َبعَدما
َأُهزُّ ِبِه ُغصنًا ِمَن الباِن َأخَضراَفُقلُت َلها َيوماِن َيوُم ِإقاَمٍة

َلُه ِنسَوٌة َلم َتلَق ِمّني َأنَكراَوَيوٌم َأُهزُّ الَسيَف في جيِد َأغَيٍد
َلَقد ُكنَت َأّباَء الُظالَمِة َقسَورا)14(َيُنحَن َعَليِه َوهَو َينِزُع َنفَسُه
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مل يســتعمل الشــاعر ضمــر املتكلــم 
ــه  ــرب ب ــا خي ــرة، ألن م ــه الظاه بصورت
عــن نفســه يغنيــه عــن اســتعاله بصورة 
ظاهــرة، وهــذا ال يعنــي عــدم حضــور 
االنــا مطلقــا، بــل كانــت حــارضة 
بعــض  يف  وكبــرا  طاغيــا  حضــورا 
النــص  بنــي عليهــا  التــي  االلفــاظ 
ــز  ــز، وأه ــت، وأه ــل )قل ــعري مث الش
الســيف، منــي، وأبــاء(، فهــذه الكلات 
ــي  ــا الت ــور األن ــى حض ــدل ع ــا ت كله
تشــر اىل صاحبهــا، وهــذه املرة أشــارت 
رصاحــة وبصــورة واضحــة اىل الدليــل 

)ينحــن عليــه( ليكشــف عــن شــجاعة 
نــادرة ال تغرهــا مــرارة االيــام، وال 
ســطوهتا، فااللفــاظ التــي احتــوت عــى 
الضائــر كلهــا كانــت تــؤدي اىل نتيجــة 
ــأس  ــوة الب ــجاعة وق ــي الش ــدة ه واح
واملواجهــة)51(، يف هــذا النــص، وتتغــر 
دالالت الضائــر بوصفهــا اشــاريات 

ــوع. ــرض واملوض ــب الغ بحس
واســتعمل الشــاعر يف بعــض نصوصــه 
الضمــر املســترت مســتغنيا عــن اظهــاره 

بجملــة مقــول القــول:

ِعيابي َوَيومي َديُِّق الِحجِر ُمعِوُرَأقوُل ِلَلحياٍن َوَقد َصِفَرت َلُهم
ّما َدٌم َوالَقتُل ِبالَمرِء َأجَدُرَلُكم َخصَلٌة ِإّما ِفداٌء َوِمنٌَّة َواِإ

نَّها َلُخطَُّة َحزٍم ِإن َفَعلُت َوَمصَدُرَوُأخرى ُأصادي الَنفَس َعنها َواِإ
ُر)16(َفَرشُت َلها َصدري َفَزلَّ َعِن الَصفا ِبِه ُجؤُجٌؤ َعبٌل َوَمتٌن ُمَخصَّ

ــاريا  ــرا اش ــترتة عن ــت األن املس مثل
داال عــى ذات الشــاعر، فكانــت فاعلــة 
يف النــص، اذ عــرب الشــاعر عــن ســلطته 
)ســلطة صاحــب النــص( عــى املتلقــي 
ــن  ــت، م ــايف ذات الوق ــب مع واملخاط
املخاطــب  ضمــر  اســتعاله  خــال 
األول  البيــت  يف  جســد  اذ  مســترتا 

ــه الفاعــل  ســلطته عــى الشــاعر بوصف
ــا عــى  ــة، وم ــة التخاطبي وحمــور العملي
اآلخــر اال االصغــاء واالســتاع ملــا 
يقــول، ال ســيا ان اخلطــاب مل يكــن 
متوجهــا اىل فــرد بعينــه، بــل اىل حليــان، 
وبــا ان اخلطــاب موجــه اىل مجــع، فهــذا 
يــدل عــى مكانــة ومقــام عــال، وتقديــر 
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ــأن  ــا اطم ــا(، وبعدم ــول أن ــكام )أق ال
الشــاعر مــن وقوفــه عــى حــد فاصــل 
قــدم خيــارات اخــرى )الفــداء، واملنة(، 
لكنــه يف الســياق ذاتــه قــدم مفارقــة 
كبــرة تذهــل املتلقــي )القتــل باملــر 
اجــدر(، ليعــود بعــد ذلــك اىل اســتعال 
الضمــر بوصفــه العنــر االشــاري 
الــذي يــدل عــى الــذات، ليقــدم نفســه 
بطريقــة رائعــة اســتطاعت النجــاة مــن 
املــوت املحقــق، فهــو مؤمــن ان املــوت 
ســيدركه، لكنــه يف الوقــت نفســه ال 
يســلم نفســه اليــه، مــا مل يســتنفذ حلوله 

ــا. مجيعه
ــط  ــر ارتب ــن ان الضم ــدم يتب ــا يق ومم
ــل  ــد، مث ــل واح ــرة ال فع ــال كث بأفع
ــار،  ــوة وااليث ــة، والق ــة واملواجه اهلزيم
ــن ال  ــم ع ــه ين ــك، فإن ــن ذل ــا ع فض
مبــاالة وعــدم اهتــام باآلخــر، ممــا يــدل 
ــة  ــس متمنع ــر، ونف ــان كب ــى عصي ع
االخــر،  اىل  باالنقيــاد  راغبــة  غــر 
ــان  ــن االحي ــر م ــا يف كث ــكل األن وتش
ــة، أو  ــة معين ــاه قضي ــف جت ــان موق لبي
لتبــن مــدى القــوة، ومــن ذلــك قولــه:

ِإلى صاِحٍب حاٍف َوُقلُت َلُه ِانَعِلَوَنعٍل َكَأشالِء الُسمانى َنَبذُتها

ِلَوِقرَبِة َأقواٍم َجَعلُت ِعصاَمها َعلى كاِهٍل ِمّني َذلوٍل ُمَرحَّ
ِبِه الِذئُب َيعوي َكالَخليِع الُمَعيَِّلَوواٍد َكَجوِف الَعيِر َقفٍر َقَطعُتُه

َوَمن َيُك َيبغي ُطرَقَة الَليِل ُيرِمِلَتَعّدى ِبَزيزاٍت َتِعجُّ ِمَن القوا

ِل)17(َفُقلُت َلُهم َلّما َعوى َأنَّ ثاِبتًا َقليُل الِغنى ِإن ُكنَت َلّما َتَموَّ

ــرا  ــه عن ــا( بوصف ــر )أن ــاء الضم ج
اشــاريا مثقــا بالــدالالت واالشــارات 
ليؤكــد  الرحيــة،  وغــر  الرحيــة 
ــاة  ــر احلي ــن مظاه ــن م ــن مهم مظهري
ــجايا  ــن الس ــة ع ــل أمهي ــجايا ال تق وس
ــخصية  ــرت يف ش ــي ظه ــانية الت االنس

أن  اســتطاع  إذ  الصعلــوك،  الشــاعر 
يظهــر ذلــك مــن خــال مظهريــن جتــى 
املظهــر األول بااليثــار عــى النفــس 
بالرغــم مــن احلاجــة املاســة لذلــك 
)اىل صاحــب حــاف وقلــت لــه انعــل(، 
واالمــر اآلخــر الــذي ظهــر جليــا أيضــا 
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هــو مظهــر القــدرة والقــوة وحتمــل 
مصاعــب احليــاة بقــوة االرادة، وممــا 
ــر  ــادة النظ ــة اع ــام وحماول ــر االهت يث
ــي وردت  ــاب الت ــغ اخلط ــه، صي وانعام
بطريقتــن خمتلفتــن أيضــا، ومهــا صيغــة 
األمــر ومقــول القــول، وكامهــا تدالن 
عــى مكانــة الفاعــل صاحــب الرســالة 
وقدرتــه عــى اختــاذ القــرار املناســب يف 

ــب. ــت املناس الوق
ان الضمــر أنــا املضمــر- وان جــاء 
مســترتا يف النــص- فانــه أدى ابعــادا 
ــى  ــا حت ــا وعمودي ــظت أفقي ــرة تش كث
عــى  قامــت  دائريــة  بنيــة  حققــت 
االنســان  فيهــا  واشــرتك  التضــاد، 

العاقــل مــع احليــوان غــر العاقــل 
)الذئــب( لتكشــف عــن مشــرتكات 
القــوة والصــرب  ومضمــرات كانــت 
مظاهرهــا،  أبــرز  واملنعــة  وااليثــار 
فضــا عــن ذلــك كلــه كشــف الضمــر 
املنتــج  البــاث  املســترت عــن ســلطة 
للنــص عــى الزمــان واملــكان والفعــل، 
وهنــا كانــت الوظيفــة االشــارية فاعلــة 

عــى األصعــدة مجيعهــا.
ــال  ــن خ ــة م ــذات الفردي ــر ال وتظه
ــدم  ــة لتق ــورة غريب ــم بص ــر املتكل ضم
صــورة مــن صــور التضحيــة واملغامرة، 
واثبــات الــذات، فيقــول الشــاعر يف 

ــده: ــن قصائ ــدة م واح

َمجاِمُع صوَحيِه ِنطاٌف َمخاِصُرَوَشعٍب َكَشلِّ الَثوِب َشكٍس َطريُقُه

َدليٌل َوَلم ُيحِسن ِلَي الَنعَت خاِبُرَتَعسَّفُتُه ِبالَليِل َلم َيهِدني َلُه

َكَأنَّ الَطخا في جاِنَبيِه َمعاِجُر)18(َلُدن َمطَلِع الِشعرى َقليٍل َأنيُسُه

الكلــات  يف  الشــاعر  تاعــب  إن   
واســتعال الضمــر اهلــاء )تعســفته( 
كان خــر وســيلة للتعبــر عن القــوة، إذ 
ــاعر  ــتعمل الش ــرورة ان يس ــس بال لي
ضمــر املتكلــم بصيغتــه الرحيــة، بــل 
ــاء  ــون اخف ــان يك ــن االحي ــر م يف كث

الضمــر االشــاري ابلــغ وأكثــر تأثــرا، 
ــد  ــا يري ــال م ــى ايص ــدرة ع ــر ق وأكث
ومــن  املتلقــي،  اىل  ايصالــه  الشــاعر 
ــة  ــا املقطوع ــي تضمنته ــات الت املفارق
ــى  ــدل ع ــن لت ــاء مل تك ــاه أن اهل يف أع
ــر  ــى االخ ــت ع ــل دل ــاعر، ب ذات الش
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)الشــعب( غــر العاقــل، ليكشــف مــن 
ــازت  ــجاعة ان ــدرة وش ــن ق ــه ع خال
هبــا شــخصية الشــاعر نفســه، ولــو جاء 
النــص بالصيغــة االتيــة )تعســفت الليل 
ــت  ــل( الختف ــاد وال دلي ــر ه ــن غ م
الصــورة وتاشــت الداللــة، ومــن هنــا 

ــارية. ــر االش ــة الضائ ــا أمهي ــن لن يتب
ومــن صــور البطولــة االســطورية التــي 
ــم  ــر املتكل ــاعر ضم ــا الش ــف فيه وظ
توظيفــا بعــث يف القصيــدة احليويــة 
ــول،  ــى الغ ــه ع ــا تغلب ــة، مبين واحلرك

ــول: فيق

ِبما الَقيُت ِعنَد َرحى ِبطاِنَأال َمن ُمبِلٌغ ِفتياَن َفهٍم
ِبَسهٍب َكالَصحيَفِة َصحَصحاِنِبَأّني َقد َلقيُت الغوَل َتهوي
َأخو َسَفٍر َفَخّلي لي َمكانيَفُقلُت َلها ِكالنا ِنضُو َأيٍن
َلها َكّفي ِبَمصقوٍل َيمانيَفَشدَّت َشدًَّة َنحوي َفَأهوى
َصريعًا ِللَيَديِن َوِللِجراِنَفَأضِرُبها ِبال َدَهٍش َفَخرَّت
َمكاَنِك ِإنَّني ثَبُت الَجناِن)19(َفقاَلت ُعد َفُقلُت َلها ُرَويدًا

ان اســتحضار اآلخــر )فتيــان فهــم( 
ــة  ــاء بقصدي ــل ج ــا، ب ــن اعتباط مل يك
عاليــة مــن لــدن الشــاعر، ال ســيا وأنــه 
سيكشــف عــن أمــر خــارق للعقــل 
والشــعور ويمثــل نوعــا مــن العصيــان 
واملجتمــع  الــذات  عــى  والتمــرد 
التــي  الفكــرة  ألن  املتلقــي،  وحتــى 
ــكل  ــا يش ــا م ــص فيه ــا الن ــام عليه ق
ــة  ــا متعلق ــعور، ألهن ــل والش ــى العق ع
بأمــر غــر مرئــي، وممــا ياحــظ أيضــا 
ــن  ــن مهمت ــه قضيت ــاعر يف نص أن الش

اليهــا  اشــار  والتــي  جمتمعيــة  االوىل 
اســطورية  والثانيــة  فهــم(  )بفتيــان 
متمثلــة بالغــول، واســتعان الشــاعر 
بـــ )أال( و)مــن( وكامهــا هلــا مــن 
الــدالالت الــيء الكثــر، ومــن تلــك 
الــدالالت أمهيــة الرســالة التــي اراد 
الشــاعر ايصاهلــا، وممــا يثــر انتبــاه 
املتلقــي تعامــل الشــاعر مــع نصــه 
يســتعمل  مل  انــه  إذ  عاليــة،  بحرفيــة 
الظاهــرة،  املتكلــم بصورتــه  ضمــر 
ــض  ــف بع ــه خل ــل عمــد اىل اخفائ ب
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التــي  بالقرائــن  مســتعينا  الكلــات 
لــو  ممــا  أوضــح  بصــورة  أظهرتــه 
ــود  ــرة، فوج ــه الظاه ــتعمله بصورت اس
ــت  ــت( يف البي ــة )القي ــر يف كلم الضم
األول اعطــى للمتلقــي مســاحة فكريــة 
للتأمــل والبحــث عــن الــذي يريــد 
الشــاعر ايصالــه اليــه، فضــا عــن 
حماولتــه اجيــاد العنــارص االشــارية التــي 
ــده وتقــوده اىل احلــدث،  ــوف ترش س
التأمــل  يف  املتلقــي  ينشــغل  وبينــا 
ــاعر  ــد الش ــالة نج ــن الرس ــث ع والبح
ضمــر  باســتعال  املتلقــي  يفاجــي 
ــدو ان  ــة، ويب ــه الرحي ــم بصورت املتكل
اللجــوء اىل التريــح وتقديــم الضمــر 
وبصورتــه  اشــاريا  عنــرا  بوصفــه 
ــور  ــن ص ــورة م ــو اال ص ــا ه ــة م املعلن
ــاعر  ــا الش ــي اراد ان حيدثه ــة الت الدهش
عنــد املتلقــي لتتناســب والفعــل الــذي 
ســيقوم به)بــَأّن َقــد َلقيــُت الغــوَل 
ماقــاة  تكــن  مل  فاملاقــاة  َتــوي(، 
كانــت  بــل  طبيعيــة حتــى يضمــر، 
ــن  ــدرك، بكائ ــل ي ــان عاق ــاة إلنس ماق
غــر مــدرك بالبــر، وهنــا كانــت أنــا 
البطولــة تظهــر وتتحــدث، لتجعــل 
مــن اخليــال حقيقــة تظهــر للعيــان، 
ــة  ــاعر احلقيقي ــاة ذات الش ــة ماق معلن

نصــا  منتجــة  االســطورية  بالغــول 
ابداعيــا فاعــا، لينتقــل بعــد ذلــك 
ــن  ــد م ــذي يع ــوار ال ــلوب احل اىل اس
تقنيــات الــرد املهمــة والفاعلــة يف 
ــى  ــذي أخف ــعري وال ــص الش ــة الن بني
خلفــه أنــا املتكلــم )قلــت( ليســبغ عــى 
ــل  ــن اج ــة، م ــة واحلقيق ــص الواقعي الن
ــا  ــر، مقي ــدق األم ــي بص ــام املتلق اهي
ــدا  ــا معتم ــوارا تفاعلي ــا ح ــه وبينه بين
عــى الضائــر بوصفهــا عنــارص اشــارية 
مهمــة اقناعيــة يف الوقــت ذاتــه، ومــا ان 
ــة  ــر الوامه ــة األم ــي بحقيق ــعر املتلق يش
حتــى يدخــل الشــاعر يف رصاع مــع 
ذلــك  خــال  مــن  مظهــرا  الغــول 
الــراع مظاهــر القــوة والعــزة واملنعــة 
التــي امتلكهــا، حتــى اســتطاع ان خيــرج 
تــكاد تكــون  منتــرا مــن معركــة 

خــاسة يف الواقــع.
لقــد اســتعمل الشــاعر ضمــر املتكلــم 
ــرات  ــع م ــرا تس ــرا ومضم ــا( ظاه )ان
بــن االضــار واالظهــار ليفصــح عــن 
شــجاعة نــادرة قــل نظرهــا، مــع العلم 
عــى  يكــن  مل  للضائــر  اســتعاله  ان 
ــدة،  ــة واح ــه دالل ــدة او ل ــرة واح وت
بــل كان لــكل ضمــر داللتــه يف البيــت 
االول  البيــت  ففــي  ينتمــي،  الــذي 
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اســتعمله للكشــف عــن امــر مهــم 
ــة، ويف  ــة اخباري ــه تنبيهي ــت داللت فكان
ــه ليكشــف عــن  ــان، جــاء ب ــت الث البي
خصمــه، ويف البيــت الثالــث، جــاء 
ــن  ــدث، ويف البيت ــا ح ــار ع ــه لاخب ب
ــا  ــد اىل توظيفه ــس عم ــع واخلام الراب
ــذا  ــار، وه ــوة واالنتص ــجاعة والق للش
وظائــف  عــرف  الشــاعر  ان  يعنــي 
ــا  ــا أهن ــتعاهلا، طامل ــبل اس ــر وس الضائ
أدت وظيفــة خمتلفــة تفهــم مــن خــال 

ــياق.   الس
نلحــظ ممــا تقــدم ان دالالت ضمــر 
واملضمــر  الظاهــر  بنوعيــه  املتكلــم 
الغــرض  بحســب  الداللــة  متغــر 
املعاجلــة. ونــوع  املوضــوع  وطبيعــة 
2- ضمــر املخاطب احلــارض والغائب: 
يعــد اآلخــر ركيــزة رئيســة مــن ركائــز 
اخلطــاب الشــعر، إذ ال يمكــن للخطاب 
الشــعري أن يســر ويــؤدي داللتــه مــن 
دون االخــر، ســواء أكان ذلــك عــى 
ــتوى  ــى مس ــب، أم ع ــتوى املخاط مس
املتلقــي، ومــا هيمنــا هنــا هــو املخاطــب 
ــعري،  ــص الش ــل الن ــه داخ ــار إلي املش
احــدى  املخاطــب  ضائــر  وتعــد 
وســائل التشــكيل النــي التــي تــؤدى 
ــر  ــم ضم ــالة، ويقس ــا الرس ــن خاهل م

املخاطــب بوصفــه عنــرا اشــاريا عــى 
ــمن: قس

احلــارض  املخاطــب  1-ضمــر 
والغائــب املفــرد : تعــد رســالة الشــاعر 
الشــفرات  مــن  واحــدة  املتلقــي  اىل 
ــة  ــن طبيع ــا ع ــف لن ــي تكش ــة الت املهم
املخاطــب ســواء أكان ذلــك املخاطــب 
يمتلــك صفــة الفرديــة أم اجلاعــة، فــاذا 
ــراد  ــة االف ــل صيغ ــالة حتم ــت الرس كان
فهــذا يعنــي أن اخلطــاب موجــه اىل 
املفــرد، مــع االخــذ بنظــر االعتبــار أنــه 
ــى  ــرد ع ــدل املف ــرورة أن ي ــس بال لي
املفــرد داللــة قطعيــة، بــل يــدل يف كثــر 
ــس  ــع والعك ــى اجلم ــان ع ــن األحي م

ــح. صحي
2-ضمــر املخاطــب احلــارض والغائب 
اجلمــع: قــد تــدل بعــض الرســائل التي 
ــاوال  ــع حم ــى اجلم ــاعر ع ــا الش يبعثه
مــن خاهلــا ايصــال رســالة اىل املتلقــي 
ــن  ــف ع ــد الكش ــا قص ــب مع واملخاط
مضمــر يعلمــه هــو وال يعلمــه املتلقــي 
بواســطة اســتعال ضمــر املخاطــب 
أن  وبــا  املجمــوع،  عــى  الــدال 
ــع  ــرد واجلم ــر املف ــن ضائ ــل ب التداخ
ــيجري  ــاب فس ــغ اخلط ــل يف صي حاص
ــم  ــل بينه ــوع دون الفص ــاول املوض تن



73

       أ.م.د.فاطمة محيد يعكوب                      أ.م.د. مشتاق طالب منعم
2م

02
2  

ن  
يرا

حز
    

 51
  /

دد 
الع

ــال  ــن خ ــر م ــاح األم ــم ايض ــا يت ان
التحليــل)20(.

لقــد اســتعمل تأبــط رشا الضائــر الدالة 
عــى املفــرد واجلاعة يف شــعره اســتعاال 
ــن  ــدة م ــو قصي ــكاد ختل ــرا اذ ال ت كب
ــن  ــاوال م ــر حم ــذا االم ــن ه ــده م قصائ
ــه  ــدل علي ــا ت ــف ع ــك الكش وراء ذل

ــف  ــن الوظائ ــر م ــا الكث ــبغا عليه مس
ــر  ــة وغ ــة واالحيائي ــة واالباغي الرمزي
ــف  ــي يكش ــف الت ــن الوظائ ــك م ذل
عنهــا الســياق الشــعري، ومن اســتعاله 
للضمــر املفــرد بوصفــه عنرا اشــاريا 

ــه: قول

َوإِنَّ الُسيوَف بِاألَُكفِّ َشواِرُعإِنََّك ال َبّزًا َمنَعَت َوال َيدًا
َوإِّن ملِا َأسَلكُتمون َلتابُِع)21(َغداَة َتقوُل َقد َمَلكُتم َفَأسِجحوا

ــة  ــة داللي ــب ثيم ــر املخاط ــل ضم مث
واضحــة وصــورة حقيقيــة اســتطاع 
الشــاعر مــن خاهلــا الكشــف عــن 
لــه  وضــع  الــذي  االخــر  عيــوب 
ــن  ــدال م ــك( فب ــة )ان ــر يف كلم الضم
ــم  ــن قي ــه م ــا يرافق ــن وم ــه باجلب نعت
ــل  ــتعمل بدائ ــودة اس ــر حمم ــلبية غ س
ــه  ــة، وعلي ــك الثيم ــن تل ــف ع للكش
بوصفــه  املخاطــب  ضمــر  يكــون 
عنــرا اشــاريا داال عــى املخاطــب 
مثــل يف الوقــت نفســه بنيــة لغويــة 
اختزنــت يف داخلهــا عامــات دالــة 
ظاهــرة ومضمــرة)22(، اذ إن ظاهرهــا 
املتمثــل باآلخــر صــار معطــل القدرات 
وشــخصية غــر فاعلــة باملطلــق بداللــة 
)ال( النافيــة، يف حــن كانــت يف الوقــت 

الفاعــل  اآلخــر  عــن  كاشــفة  ذاتــه 
وهنــا  شــوارع(،  )باألكــف  بداللــة 
ــى  ــدال ع ــاري ال ــر االش ــور العن ص
الثابــت  الشــاعر  موقــف  املخاطــب 
ــوح  ــوح، وض ــوح والوض ــن )الوض ب
ــل يف  ــل والفاع ــوح الفع ــة، ووض الرؤي

آن معــا(.
املخاطــب  ضمــر  اســتعال  ان 
دل عــى  )ان(  املقــرتن ب  )الــكاف( 
ذلــك املخاطــب الــذي ظهــر يف مظهــر 
يتوقــف  ومل  واالستســام،  الضعــف 
الشــاعر عنــد هــذا احلــد، بــل مــد 
ــاء  ــذي ج ــان ال ــت الث ــه اىل البي صورت
مؤكــدا للبيــت االول وتبــع لــه كتبعيــة 
امتلــك  ملــن  الضعيــف  املخاطــب 
مقاليــد الســلطة واحلكــم عليــه، فــكان 
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االســتام  لفــروض  مؤديــا  طائعــا 
والــوالء واالمتنــان بداللــة )اســجحوا 
وان ملــن اســلمتمون لتابــع(، وقــد 
ــارص  ــض العن ــة بع ــذه اجلمل ــت ه محل
أظهرهــا  التــي  املضمــرة  االشــارية 
ــدا،  ــي ج ــر طبيع ــذا االم ــاعر وه الش
لكنــه يف الوقــت ذاتــه قــد عمــد اىل 
اســتعال املضمــر لتأكيــد قــوة الظاهــر.
ــول:  ــن الق ــدم يمك ــا تق ــى م ــاء ع وبن
إن ضمــر املخاطــب املفــرد بوصفــه 
عنــرا اشــاريا جــرى توظيفــه للداللــة 

ــام  ــن واالستس ــف والوه ــى الضع ع
هــذا  يكــن  ومل  لآلخــر،  واالنقيــاد 
يف  توظيفــه  لــوال  فاعــا  العنــر 
الســياق وداللــة بعــض العنــارص عليــه.
واذا كان تأبــط رشا قــد وظــف العنــارص 
اعــاه للداللــة عــى الضعــف والوهــن 
املعنــوي، فاننــا نجــده يف أبيــات اخــرى 
عنــارص  بوصفهــا  الضائــر  يوظــف 
ــى  ــدل ع ــا، لت ــا خمتلف ــارية توظيف اش
ــول:  ــوي، فيق ــدن ال املعن ــف الب الضع

بادي اجَلناِجِن ناِشُز الُشسوِف)23(ما إِن َأراَك َوَأنَت إاِّل شاِحٌب

محــل الســياق داللــة الضمــر االشــاري 
ال ســيا حينــا جعــل املتكلــم ناقــا 
عنهــا،  خمــربا  املتلقــي  اىل  للصــورة 
ــف وراء  ــذي يق ــبب ال ــدو ان الس ويب
ــذات  ــن ال ــادل األدوار ب ــو تب ــك ه ذل
ــاء  ــه، فج ــرب عن ــر املخ ــربة واآلخ املخ
ــة  ــدة املرجعي ــى وح ــا ع ــاب مبني اخلط
واالحالــة اىل شــخصية املخــرب عنــه)42(، 
ــر  وجــرى اســتعال الكثــر مــن الضائ
ــد  ــب، وق ــة باملخاط ــارية اخلاص االش
وظفهــا اظهــارا وإضــارا، مفتتحــا بيتــه 
املســترت )أنــت(  بالضمــر  الشــعري 
والدليــل  احلجــة  قــوة  مــن  ليزيــد 

واذا  الشــخصية،  عــن  االخبــار  يف 
كان الشــاعر قــد أشــار اىل الضمــر 
ــا  ــه، اذ أرشكه ــس نفس ــه مل ين ــت فان ان
الضمــر  هلــا  واســتعمل  باخلطــاب 
للحــدث  الناقــل  )أنــا(  املســترت 
قــد  الشــاعر  كان  وهنــا  والصــورة، 
بصــورة  واآلخــر  األنــا  اىل  أشــار 
ــاوي  ــة اىل تس ــي بالنتيج ــاوية لتف متس
ــب،  ــدث واملخاط ــن املتح ــورة ب الص
حتــى ســارتا عــى خــط واحــد، وبنــاء 
عــى ذلــك يكــون الضمــر )أنــت( 
ــذي  ــى ال ــترت معن ــا واملس ــر لفظ الظاه
أخــرب عنــه الســياق داال عــى املضمــون 
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ــاء  ــب واالعي ــورة التع ــن ص ــفا ع كاش
والضمــور واهلــزال.

اخلــاص  االســتعال  صــور  ومــن 

ــا يف  ــخصية وتوظيفه ــاريات الش لاش
بنيــة النــص الشــعري قولــه:

ُثباتًا إِذا َظلَّ الَفتى َوهَو َأوَجُلَأضاَفت إَِليِه ُطرَقُة الَليِل ماَفتًا
ُه ُل)25(َبدا بَِحراِم اللَِ َحّتى اِسَتَحلَّ َوكاَن ِشفاًء َثأُر َنفيس ُمَعجِّ

ــات  ــوك اثب ــاعر الصعل ــة الش إن حماول
واألســاليب  الوســائل  بشــتى  ذاتــه 
املهمــة  الطــرق  مــن  واحــدة  تعــد 
التــي وظفوهــا يف نتاجهــم الشــعري 
ــركات  ــزوات والتح ــن الغ ــن م متخذي
ــيلة  ــا وس ــوا هب ــي قام ــات الت والتضحي
للكشــف عــن الشــجاعة وقــوة البــأس 
واملــراس ال ســيا املنــازالت التــي كانت 
نتائجهــا هلــم، ومــن هنــا – ومــن خال 
ــارصا  ــا عن ــر- بوصفه ــتعال الضائ اس
اشــارية تتجــى بوضــوح االنســاق التــي 
تظهــر مــن خاهلــا، فــكان اللجــوء اىل 
ــف  ــح يكش ــلوب التري ــتعال أس اس
ــاعر  ــس الش ــف، ومل ين ــوة املوق ــن ق ع
التلميــح، إذ إن اســتعال الضمــر الدال 
عــى املخاطــب بطريقــة االضــار جــرى 
االتيــان بــه للكشــف عــن نســق القــوة 
بداللــة )أضافــت( واالضافــة تعنــي 
اســباغ صفــة معينــة اىل صفــات أخــرى 

ــن  ــا ع ــه، فض ــرب عن ــا املخ ــع هب يتمت
املفارقــة، ألن األصــل يف اســتعال الليل 
ــد الشــعراء هــو املجهــول  ــه عن وطرقات
ــات  ــك الطرق ــه تل ــا ختفي ــوف مم واخل
ــاعر  ــن الش ــالكها، لك ــعاهبا ومس يف ش
جعــل مــن طرقــات الليــل وظيفــة 
ــجاعة  ــى الش ــة ع ــدة دال ــمة جدي وس
ــورة  ــك الص ــت تل ــا كان ــدام، وم واالق

ــر. ــتعال الضم ــوال اس ــر ل لتظه
ثــأر  شــفاء  )وكان  األنــا  حركــة  ان 
نفــس( و )أضافــت اليــه طرقــة الليــل( 
واآلخــر املتخيــل )الفتــى( الــذي حر 
مــن دون الزمــة ســوى صفــة الظــال 
ــا  ــق جتعلن ــر الطري ــن خماط ــوف م واخل
أمــام صــور خمتلفــة متأرجحــة بــن 
الشــجاعة واالقــدام واجلبــن واخلــوف، 
ــا،  ــادراك ثأره ــفى ب ــي تش ــذات الت وال
الشــاعر  أنــا  )األنــا(  كانــت  وهنــا 
الفتــى اآلخــر اخلائــف  والـــ )هــو( 
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ــة عليهــا مــا  والعنــارص االشــارية الدال
هــي اال صــورة مــن صــور االضطــراب 
ــي أدت اىل  ــاعر والت ــها الش ــي يعيش الت

ــس. ــفاء النف ــي ش ــدة ه ــة واح نتيج
االشــارية  العنــارص  كانــت  وعليــه 
املتمثلــة بالضائــر وســيلة وآليــة مهمــة 
ــا  ــت احداه ــور تعلق ــن ص ــفت ع كش
بالــذات، وتعلقــت األخريــات باآلخــر 

بواســطة التضــاد، ومل ينــس الشــاعر 
احلالــة النفســية التــي كشــف عنهــا 
ــن  ــتطاع م ــفاء(، اذ اس ــظ )كان ش بلف
خالــه أن يعيــد لنفســه التوازن ويشــعر 
ــى  ــا ع ــذات وقدرهت ــة بال ــة العالي بالثق

ــه. ــب ب ــا ترغ ادراك م
ومــن صــور اســتعال الضائــر بوصفها 

ــارية قوله: ــارصا اش عن

َوَلسُتم إىِل إِلٍّ بَِأفَقَر ِمن َكلِبَفَقد َأطَلَقت َكلٌب إَِليُكم ُعهوُدها
َرت َعن ساِقها َجَرُة احَلرِب)26(َوُهم َأسَلموُكم َيوَم َنعِف ُمراِمٍر َوَقد َشمَّ

االشــاري  اخلطــاب  مقاصــد  تظهــر 
املتمثــل بضمــر املخاطــب يف صــدر 
اســتعال  جــرى  اذ  األول،  البيــت 
العــارف  جمــرى  للخطــاب  الشــاعر 
للحجــة  املهيئــة  باالمــور  املتبــر 
ــة  ــى آلي ــي ع ــان املبن ــة والربه والنتيج
ــة  ــة الدائري ــري أو البني ــن الدائ التكوي
ــمية  ــذه التس ــق ه ــا أن نطل ــز لن اذا اجي
يف هــذا الســياق، فكلمــة )فقــد( كانــت 
عجــز  يف  وختــام  افتتحــاح  صيغــة 
اىل  حييــان  وكامهــا  الثــان  البيــت 
ــود  ــاق العه ــدة، إذ إن اط ــة واح دالل
ــرب،  ــان احل ــات الع ــا موجب ونقضه
وعليــه يكــون الضمــر )هــي( أرســلت 

ــم مرجعــا اشــاريا يكشــف  اليكــم وأنت
ــة، فضــا  ــدث واحلادث عــن طبيعــة احل
عــن ذلــك انــه يكشــف عــن آخــر 
يقابلــه آخــر، ال يمكــن أن يكــون كفــوا 
ــب  ــن جان ــب، وم ــن جان ــذا م ــه ه ل
آخــر، يتبــن لنــا ان طبيعــة الضائــر 
مبهمــة،  تــأت  مل  البيتــن  هذيــن  يف 
ــة  ــن طبيع ــفة ع ــة كاش ــاءت دال ــل ج ب
احلــدث، وهنــا كانــت وظيفــة الضائــر 
باحلــدث  الشــعري  اخلطــاب  ربــط 
واىل  اليــه،  أشــار  الــذي  الواقعــي 

الــراع والواقــع املعيــش حقيقــة.
ــا  ــر بوصفه ــف الضائ ــر توظي ومل يقت
ــارصا اشــارية مهمــة عــى اخلطــاب  عن
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ــل كان للخطــاب  الذكــوري فقــط، ب
ــاعر،  ــعر الش ــورا يف ش ــوي حض االنث
خياطــب  الشــاعر  أن  يعنــي  وهــذا 

لكــن  الضائــر  باســتعال  اجلنســن 
ــول: ــة، فيق ــدالالت خمتلف ــغ وال الصي

َأرى ثابِتًا َيَفنًا َحوَقالَتقوُل ُسَليمى جِلاراِتا
الَلا الَويُل ماَوَجَدت ثابِتًا َأَلفَّ الَيَديِن َوال ُزمَّ

......................................
َوَيكسو َحواِدها الَقسَطالَيفوُت اجِلياَد بَِتقريبِِه

ُق النَقنََق امُلسَبطِرُّ َواجَلأُب ذا العاَنِة املِسَحال)27(َوَيعَتِ
تكشــف لنــا الضائــر بوصفهــا عنــارصا 
ــة  ــذات املتحدث ــة ال ــن هوي ــارية ع اش
مــن خــال اآلخــر، إذ إن أســلوب 
ــى  ــل ع ــليمى( عم ــول س ــوار )تق احل
حتديــد هويــة وجنــس املتحــدث املتمثل 
ــا  ــة مفتاح ــك اهلوي ــت تل ــرأة، فكان بامل
ــة  ــن هوي ــف ع ــيلة للكش ــا ووس بنائي
تكــن  مل  فســليمى  أيضــا،  الشــاعر 
صــورة يســتحرها الشــاعر للكشــف 
ــل  ــا، ب ــر هب ــة م ــن حال ــار ع أو االخب
وتبديــد  للتحــدي  وســيلة  جــاءت 
ــن  ــا ع ــا، فض ــي قدمته ــا الت حججه
ذلــك ان الشــاعر عمــد اىل اســتعال 
الضائــر املضمــرة  لتكشــف عــن صيــغ 
وصــور الــراع النفــس الــذي حيــاول 
الكلــات،  خلــف  اخفــاءه  الشــاعر 
ــذي  ــراع ال ــاة وال ــق املأس ــن عم لك
يعيشــه مــع جمتمعــه الــذي انفصــل 

التــي  النســاء  جمتمــع  ومنــه  عنــه 
وظفهــا الشــاعر للرمــز اىل القبيلــة التــي 
ينتمــي اليهــا فجعلــه هــذا يبــوح بذلــك 
الــراع األزيل مــن دون أن يعــي األمر، 
فاســتعمل بعــض العبــارات الدالــة عى 
التهديــد مثــل )هلــا الــوي( لينقــض 
ــليمى( وال  ــا )س ــت هب ــي أت ــة الت احلج
ــى  ــة ع ــم دالل ــذا االس ــرق ان كان هل ف
االنثــى احلقيقيــة أم عــى القبيلــة، فضــا 
اســتعال  يف  التنويــع  إن  ذلــك  عــن 
العنــارص االشــارية املتصلــة واملنفصلــة 
الظاهــرة واملســترتة مــا هــي اال دالالت 
عــى صيــغ الــراع الــذايت مــع اآلخــر 
والتأرجــح بــن حالــة الثبــات وعدمــه، 
إيصــال رســالة اىل اآلخــر  وحماولــة 
املتحــدث  قــوة  عــى  دالــة  املتلقــي 
ــا  ــر فض ــع اآلخ ــل م ــرق التعام وط
ــر  ــتعال الضائ ــرة اس ــك ان كث ــن ذل ع
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يكشــف لنــا عــن ذاتيــة الشــاعر العاليــة 
ــه ــداده بنفس ــدة اعت وش

يف  اخلــوض  ان  يف  شــك  اخلامتــة:ال 
او  وتطبيقهــا  االشــاريات  موضــوع 
البحــث عنهــا وعــن دالالهتــا يف النــص 
ــج  ــن نتائ ــف ع ــم يكش ــعري القدي الش
ــه  ــف عن ــا تكش ــة ع ــون خمتلف ــا تك رب
الدراســات النقديــة احلديثــة بحكــم 
ــب  ــن جان ــص م ــة الن ــاف طبيع اخت
واختــاف وجهــة نظــر الباحــث يف 
ــا  ــر، فض ــب آخ ــن جان ــوع م املوض
ــي  ــة الت ــة او الطبق ــاف الفئ ــن اخت ع
ــر  ــذا االم ــاعر، وه ــا الش ــي اليه ينتم
ــراءة  ــال ق ــن خ ــا م ــا واضح ــدا جلي ب
النصــوص الشــعرية حمــل الدراســة، 
وبعــد االنتهــاء مــن كتابــة البحــث تبــن 

ــأيت: ــا ي ــا م لن
االشــارية  العنــارص  1-توزعــت 
الشــخصية املتمثلــة بضائــر املتكلــم 
واملخاطــب والغائــب عــى املقطوعــات 
ــتعاهلا  ــكان اس ــة، ف ــد املطول والقصائ
رضورة ملحــة عــى الشــاعر مــن اجــل 

ــالته. ــال رس إيص
ــارص  ــاد العن ــت دالالت وابع 2-اختلف
يف  الشــخصية(  )الضائــر  االشــارية 
ــذا  ــاعر، وه ــا الش ــي قاهل ــد الت القصائ

القصيــدة  مناســبة  فرضتــه  االمــر 
الــذي  وطبيعــة املوضــوع والســياق 

فيــه. وردت 
3-حــاول الشــاعر ارشاك املتلقــي يف 
ــة  ــول اىل الدالل ــان للوص ــض األحي بع
بنفســه، وهــذا األمــر يــدل عــى حرفيــة 
ــف  ــة وتوظي ــتعاله للغ ــاعر يف اس الش

ــا. ــارية فيه ــارص االش العن
ــوم  ــن العل ــم م ــة عل ــا أن التداولي 4-ب
ــى  ــارة وع ــة ت ــى اللغ ــب ع ــي حتس الت
النقــد تــارة أخــرى والعنارص االشــارية 
املنهــج  جزئيــات  مــن  جــزءا  متثــل 
ــذا  ــى ه ــاعر وع ــدو ان الش ــداويل يب الت
ــب  ــا يتناس ــه تعام ــل مع ــر وتعام األم

ــة. ــة والنقدي ــن اللغوي ــع الطريقت م
5-مل يقتــر اســتعال الضائــر بوصفها 
التوظيــف  عــى  اشــارية  عنــارص 
الذكــوري فقــط، بــل كان هلــا النصيــب 
أيضــا يف خطــاب االنثــى، وربــا يعتقــد 
ــك بحكــم  بعضهــم ان جمتمــع الصعالي
ــة  ــروف معين ــن ظ ــم م ــاط هب ــا أح م
قبــل  مــن  خمتلفــة  تعامــل  وطبيعــة 
جمتمعهــم قــد غــاب أو غييــب صــوت 
االنثــى بواســطة الضائــر لكــن احلقيقــة 
جــاءت خمتلفــة حضــورا واســتعاال 

ــة. ودالل
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Abstract:

The subject of personal semantics in poetry 

of T’abbata Sharran , pronouns as a model 

,is one of the important topics that need 

research and deep study, especially in the 

poetry of this poet, as it has taken many 

deliberative dimensions according to the 

nature of the topic and the context in which it 

was mentioned, especially since the pronouns 

reveal many  The pronouns that hide behind 

the words, moreover, they reveal the person 

for whom the pronoun was created, and tell 

us about the specific context to which they 

refer.  

The personal semantics sppear in different  

places in the poet’s poetry, Especially when 

it comes to self-esteem and talking about 

personal qualities ، and let us not forget the 

other place whose name or character trait 

is mentioned in the poet’s poetry and it is 

worth to remmember that the pronouns will 

be treated according to the nature of the 

speech and the addressee, as some of them 

are specific to the speaker, and others are 

specific to the present addressee, whether 

male or female, and some of them are related 

to the absent, this is on one hand, on the 

other  ,the poet is classified within a group of 

sects of poets in the pre-Islamic era, which is 

the sect of tramps of poets, whose poetry was 

distinguished by characteristics and features 

that help the researcher to apply modern 

critical approaches to it.
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