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 تداولية اإلشاريات يف شعر لبيد بن ربيعة العامري
 د. حمادي خمف سعود الركابي

Drhmady140@gmail.com 
 :الممخص
التداولية في شعر لبيد بف ربيعة العامري دراسة  يعمد ىذا البحث إلى دراسة اإلشاريات 

أدبية، فاإلشاريات فرع مف فروع التداولية التي اىتمت بالخطاب األدبي. وقد تناولت الدراسة في ىذا 
 البحث عمى ثبلثة أنواع مف اإلشاريات، كاإلشاريات الشخصية واإلشاريات الزمانية، والمكانية.

في الخطاب األدبي قديمًا وحديثًا، كاف ليا نصيب وافر في شعر لبيد بف  وألىمية اإلشاريات 
ربيعة العامري، لذا أخذت مأخذًا واسعًا في ديوانو، وألجؿ ذلؾ اعتمدُت في دراستي ليا عمى صوت 
الشاعر في تحميؿ النصوص، التي كاف أكثرىا قصائد مدح لقبيمتو وِحكـ عامة، فضبًل عف األطبلؿ 

 في شعره، والتي تحدث بيا عف المرأة.التي تناوليا 
إفَّ اإلشاريات التداولية التي ذكرىا الشاعر في شعره استعمؿ فييا مختمؼ ضمائر الخطاب  
، واآلف التي تدؿُّ عمى الزماف.اإلشارة التي تدؿُّ عمى المكاف، وأسماء   اليـو

رت عمى اإلشاريات وفي ىذا البحث لـ أتناوؿ كؿ اإلشاريات التي وردت في شعره، بؿ اقتص 
الميمة. ففي اإلشاريات الشخصية درسُت الضمائر مثؿ )أنا، وىـ، ونحف( ولكف ىذه الضمائر أغمبيا 
، واآلف، والدىر(، فضبًل عف اإلشاريات  جاءت مضمرة، أما في اإلشاريات الزمانية تناولُت )اليـو

يا جاءت مضمرة بحسب الغرض الذي المكانية، ومف الجدير بالذكر أفَّ اإلشاريات المكانية التي درست
 درستو.   

 (.تداولية، اإلشاريات، شعر لبيد بف ربيعة العامريالكممات المفتاحية: )
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Pragmatic denotations in the poetry of Labid bin Rabi'a Al-

Amiri 

Dr. Hammadi Khalaf Saud Al-Rakabi 

Abstract: 

This research studies pragmatic denotes in the poetry of Labid bin Rabia 

al-Amiri as a literary study. The study in this research dealt with three types 

of signs, such as personal signs, temporal signs, and spatial signs. 

Because of the importance of allusions in literary discourse, ancient and 

modern, it had a large share in the poetry of Labid bin Rabia Al-Amiri, so I 

took a wide take in his poetry, and for that I relied, in my study of it, on the 

poet’s voice in analyzing the texts, most of which were poems of praise for 

his tribe and general rule, as well as for The ruins he covered in his poetry, 

which he spoke of about the woman. 

The deliberative denotations mentioned by the poet in his poetry used the 

various pronouns of discourse and the nouns denoting the place, the day, and 

the now, which denote the time. 

In this research, I did not deal with all the allusions in his poetry, but was 

limited to the important allusions. In the personal indices I studied the 

pronouns such as (I, they, and we), but most of these pronouns came in the 

pronouns, but in the temporal indices I dealt with (the day, now, and the age), 

as well as the spatial indices, and it is worth mentioning that the spatial 

indices that I studied came inclusive according to the purpose which you 

studied. 

Keywords: (pragmatics, signs, poetry of Labid bin Rabia Al-Amri) . 

 المقدمــــة
الجاىمي، ىو البذرة األولى والقاعدة التي انطمقت منيا معالـ األدب  ُيعدُّ الشعر 

العربي بصورة عامة، ومف خبلؿ ىذه القاعدة التي وضعيا األدب الجاىمي أف نعرؼ 
نشأة وتطور المقومات المغوية والجمالية والفنية، والمستوى الببلغي الكبير الذي ارتقى 

، وقامت في مرحمة العصر الجاىمي، كما أف إليو األدب، والمقومات ىذه كميا تشكمت
األدب الجاىمي، صوَّر الحياة العربية بكؿ تفاصيميا، فقد صوَّر لنا أحواؿ العرب 
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وحروبيا وأياميا ومآثرىا، كما صوَّر الحياة السياسية والحياة االجتماعية، والدينية؛ ألفَّ 
 األديب لساف القبيمة والناطؽ باسميا.

جاىمي عقوؿ الناس، لما يحمؿ مف أمثاؿ عالية وقيـ نبيمة فقد أبير األدب ال 
في العصور التي تمتو، عمى ُمثؿ وأعراؼ وأخبلؽ كريمة، فوجدت عادات العرب عمى 
، ليذا كاف الشعر العربي القديـ نبراسًا  سجايا تغّنى بيا العرب، مثؿ المروءة والكـر

دة، لذا نرى الدارسيف أقبموا ُيضيء دروب الدارسيف، بما يحمؿ مف قضايا أسموبية عدي
عميو إقبااًل ال نظير لو، حيث يمتمؾ قدرًا واسعًا مف المعاني المتجددة؛ إلنتاج قراءات 

. وفي ىذا البحث سأدرس االشاريات مختمفة باختبلؼ القّراء واختبلؼ اتجاىاتيـ
 الشخصية، والزمانية، والمكانية. 

 االشاريات:
مصطمح قديـ ذكره القدماء في كتبيـ، وأطمقوا عميو أسماء  مصطمح االشاريات 

 ، مف ذلؾ قػػػػوؿ المبػػػػّرد:عديدة، أسماء اإلشارة التي كانت عندىـ مف األسماء المبيمة
ومف األسماء المبيمة، وىي التي تقع لئلشارة وال تخصُّ شيئًا دوف شيء، وىي، ىذا، )

اريات محور ميـ في الدرس التداولي؛ ألنيا . واالش(ٔ)وىذاؾ، وأولئؾ، وىؤالء ونحوه(
مى نقطة انطبلؽ الفعؿ الشخصي أو المكاني أو الزماني، المشار إليو مف قبؿ عتدؿُّ 

المرسؿ عف طريؽ زمرة مف العناصر الوظيفية التركيبية المنبثقة مف السياؽ بوساطة 
ال يمكف أف يتمفظ  . وبما أفَّ االشاريات(ٕ)عممية التمفظ التي تقوـ بكشؼ ىذه العناصر

بيا خارج سياؽ التخاطب، لذا يتحتـّ عمى المرسؿ أف يختار خطابو )وفقًا لدواعي 
السياؽ التي تصبح معايير لتصنيؼ استراتيجيات الخطاب انطبلقًا مف تعريؼ الخطاب 

 .(ٖ)بأنو كؿ منطوؽ موّجو إلى الغير التعبير عف قصد المرسؿ(
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إاّل مف خبلؿ إسنادىا إلى )معنى في ذاتيا،  ال ُيفيـ معنى االشاريات 
. (ٗ)واالشاريات جميعيا تمتقي في مفيـو التعييف وتوجيو االنتباه إلى موضوعيا اإلشارة(

أطمؽ عمماء المغة الذيف اىتموا بدراسة التداولية اسـ االشاريات عمى كؿ العناصر 
 .(٘)المغوية التي تحدد وتفيـ عبر اإلشارة

يات عمى أسماء اإلشارة حسب، بؿ تدخؿ الضمائر والظروؼ ال تقتصر االشار  
منيا ظروؼ الزماف والمكاف)ىنا، اآلف( وفي ىذا السياؽ أطمؽ عمييا )المعينيات( 
وميمتيا أنيا تعطي لكؿ خطاب ميزة معينة انطبلقًا مف القوؿ القائؿ: لكؿ مقاـ 

منيما داللة خاصة  . وتجدر اإلشارة إلى أفَّ أسماء اإلشارة والضمائر لكؿ(ٙ)مقاؿ
يحمميا المتكمـ إلى المخاطب، والسياؽ ىو الذي يحدد ىوية الخطاب الموجو لممخاطب 

. وكما ليما داللة لغوية خاصة، فاألنا )المتكمـ( حينما يقوـ بعممية إنجاز (ٚ)ونوعو
الخطاب، يكوف عالمػػػػًا بكؿ ما يحمؿ مف معاٍف، فضبًل عف عممو بمتمقيو الذي يحددىـ 

 .(ٛ)ماف والمكافالز 
إفَّ المغة أساس العممية التواصمية بيف بني البشر ألنيا )تقوـ بإنشاء الفعؿ  

. ولكؿ شعب لغة خاصة (ٜ)المساني باتباع العبلقة الحركية بيف المتكمـ والمغة الفردية(
بيـ، وىي أساس التواصؿ، وعمى الرغـ مف الدور البارز الذي تقوـ بو المغة، تبقى 

. تكوف المسانيات (ٓٔ) الخطاب األدبي، إذ بفضمو تحولت إلى نشاط فكريمنكفأة لوال
إحدى ركائزه. ليذا نجد أفَّ العممية التواصمية في المسانيات قائمة عمى تياريف كبيريف، 
ىما التيار التمفظي والتيار التداولي، أوليما يصدر عبر اإليماءات والرموز، والثاني 

نما يحاوؿ التوسع في إيجاد  ينطمؽ مف منطمؽ فمسفي، ال يقؼ عمى معنى واحد وا 
معاٍف ضمنية، وما تدؿُّ عميو الكممات مف مصطمحات تكاد تكوف غامضة في النص، 

 .(ٔٔ)ال يستطيع المتمقي العادي الكشؼ عف معناىا
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فاإلشارة إذا ما جّردت مف مفيوميا أفرغت عف محتواىا، فبغياب ما تشير إليو  
 .(ٕٔ)وبة الفيـ تظير أىميتياالمغة، وطغياف الغموض وصع

وحسبنا القوؿ: يجب عمى القارئ التداولي أف يتسمح بمغة عالية حتى يفيـ ما  
 يريده المتكمـ. فالمرسؿ عندما يجعؿ خطابو مكتنزًا بالغموض يرفع مف قيمتػػػو األسموبية.      

جي ُيعدُّ الصدؽ شرطًا أساسيًا مف شروط االشاريات في مطابقة المرجع الخار  
لمعنصر اإلشاري، وىي واحدة مف الحاالت التي )تضاعؼ حسب موقعيا عند 
مستمعيا، السّيما إذا أبدت بما يجذب القموب مف الصدؽ مف ذات النفس بكشؼ 

. (ٖٔ)المعاني المختمفة فييا والتصريح بما كاف يكتـ منيا، واالعتراؼ بالحؽ في جميعيا(
 .وتكمُف االشاريات ريثما قصدت ذات المتكمـ

 
 : Personal Indicationsاالشاريات الشخصية 

اإلنساف بطبعو ودوٌد لبيب، يحب التواصؿ مع جنسِو البشري، وىي ميزٌة خّصنا  
اهلل بيا دوف غيرنا مف الكائنات، وليذا األمر كاف اجتماعيًا وديعًا، محبًا لآلخريف، 

ليتفاىموا وليصموا إلى مرادىـ. وإلشاعة األلفة والمحبة جعؿ بينيـ لغٌة يتخاطبوف بيا 
إذف فاالتصاؿ بيف البشر يكوف عبر التخاطب الذي ُيعدُّ )إجمااًل عف لقاء جانبيف 

. وبما أفَّ الخطاب ال يصدر (ٗٔ)ألقواؿ لغرض إفياـ كؿ منيما اآلخر مقصودًا معينًا(
مف إاّل مف متكمـٍ واٍع ما يقصده، لذا يوّجو خطابو إلى مخاطٍب عمى درجة عالية 

الثقافة، حتى يتمكف ما يعنيو ذلؾ المتكمـ أو المرسؿ؛ ألفَّ الخطاب يكوف عمى درجة 
مف األلفاظ والمعاني المكتنزة باإليحاء، لذا يجب عمى المتكمـ أو المخاطب أْف يكوف 

 عمى استعداد دائـ، يكشؼ عما يضمره ذلؾ الخطاب.
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لبيد بف ربيعة  إفَّ االشاريات الشخصية التي نريد الخوض فييا في شعر 
ضمائر الحاضر الدالة عمى المتكمـ )أنا، ونحف( وضمائر الغائب )ىـ(  يالعامري، ى

 ومف ضمائر الحاضر قولو:
ْت في رجاٍء مكّذب  أرى النَّْفَس لجَّ

 
 وكاِئْن رأيُت من مموٍك وسوقةٍ 

 
 وسانيُت من ذي بهجة َوَرَقْيُتهُ 

 

  
 وقد جرَّبت لو َتْقَتدي بالُمجرَّبِ 

 
 وصاحبُت من وفٍد كراٍم َوَمْوكبِ 

 
 (٘ٔ)عميِه السُُّموُط عابٍس ُمَتخّضبِ 

 
تربط األبيات بالحكمة، وقد جعؿ الشاعر بدايتيا بالرجاء، إْذ انطمقت ذات       

الشاعر عبر الضمير اإلشاري )أنا( الذي يدؿُّ عمى األمنيات بطوؿ األمؿ، فالضمير 
والتي يحددىا سياؽ النص، لمحيمولة مف عدـ تحقيؽ اإلشاري )أنا( في مفردة )لجَّت( 

األمنيات، فالمتكمـ يجعؿ األمنيات بيف األمؿ واليأس، ويرى أف حياة اإلنساف ميددٌة 
بالفناء، ميما عاش في ترٍؼ وسعادة، كما يرى أّنيا اكذوبة قصيرة، فاإلنساف يرجو شيئًا 

المخاطب أفَّ اإلنساف ال يقطع ال ينالو كما ويؤكد المتكمـ عبر خطابو الموّجو إلى 
األمؿ مف الحياة، وأْف ال ينسى الموت الذي قدَّرُه اهلل عمى البشر. وىنا تظير لنا ثنائية 
الحياة/الموت، فالحياة التي يصارع ألجميا اإلنساف زائمة، مف ىنا بدأ الشاعر نصو 

لمضمر في بأسموب الحاضر عبر مفردة )أرى الشمس( التي مّثميا الضمير اإلشاري ا
)أنا( وىذه رؤية قمبية. وتأتي مفردة )النفس( بصيغة المفرد المرتبطة بمفردة )لجَّت( 
لمداللة عمى التعمؽ بالحياة، ىذا التعمؽ دؿَّ عميو حرؼ الجر في مفردة )رجاٍء( وحرؼ 
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الجر المذكور جاء لمتأكيد عمى التعمؽ، في مفردة )رجاٍء( داللة عمى االستقرار 
لكف االطمئناف الذي يميث وراءه اإلنساف لـ يتحقؽ، وىذا ما تؤكده مفردة واالطمئناف، و 

)مكّذب( والمتكمـ يريد أف يصؿ إلى حقيقة، أف الحياة مصيرىا الفناء، وعميو فالخطاب 
)ميما كاف صنفو يؤدي صيرورة ببلغية ضمف الدورة الخطابية محدثًا في ذىف السامع 

 .(ٙٔ)وكميًا مف معمومات سابقة( حدثًا إخباريًا جديدًا يختمؼ نوعياً 
وبما أفَّ الشعر لو وظيفة تأثرية أكثر وأعمؽ في نفس المتمقي، لذا جاء  

الخطاب عبر الصيغ المغوية التي يكوف تأثيرىا أبمغ؛ ألفَّ صيغة العرض فييا تحمؿ 
يدؿُّ . والستمرار الحياة والموت، جاء المتكمـ بالفعؿ )أرى( الذي (ٚٔ)الموضوعية والذاتية

عمى الحاضر، في حيف نرى في البيت الثاني يأتي المتكمـ بالفعؿ الماضي )رأيت( 
ؿ، وىذه رؤية بصرية، وىذا ما دؿَّ عميو موبنفس الضمير اإلشاري )أنا( ليقطع ذلؾ األ

حرؼ الجر )مف( الذي يؤكد حقيقة الموت والشاعر ىنا )يذكر أىمو الذيف طواىـ 
 .(ٛٔ)ى أدركو الموت وحضرتو المنّية(الموت... وقد صار ال يعجب مت

وفي البيت الثالث يطمعنا المتكمـ وعبر الضمير اإلشاري )أنا( عمى مرافقتو  
ألصحاب الشأف والجاه، ولكنو يجعؿ كبلمو مبيمًا مف غير تحديد، فيو لـ يخبرنا عف 

رتبطة ىؤالء الذيف صحبيـ. ويمضي المتكمـ في أخباره، فيأتي بمفردة )سانيت( الم
 مرتبط بالسعادة والفرح في الحياة. فالمتكمـ يؤكد أىمية المبلحظة؛ ألفَّ فعؿ المساناةب

في الحيػػػاة التي يكوف فييا اإلنساف عظيمًا عندمػػػػػا يصؿ إلى أعمى المراتب المساناة 
 االجتماعية.

ويختـ المتكمـ خطابو عبر الزمف اإلشاري )أنا( الماثؿ في مفردة )فارقتو(  
إلى المخاطب، فيجعؿ المتكمـ الزمف الماضي حاضرًا؛ ألفَّ العبلقة التي تربط الموّجو 

ىو( ويحدد المتكمـ مصدر  –)فارقتو والود بيني وبينو( )أنا  تنقطعالمتكمـ بالمخاطب لـ 
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الحب )الود( عبر أسموب اإلضافة )بحسِف الثناء( ىذا الثناء الذي ال ينقطع وال يمكف 
 نسيانو وتجاىمو.

مـ أراد أف يصؿ إلينا عبر الضمير اإلشاري )أنا( حقيقة الموت الذي فالمتك 
يسري عمى كؿ المخموقات البشرية وغير البشرية، ىذا مف جانب، ومف جانب آخر أراد 

 أْف يوّجو الناس إلى التواضع والتراحـ فيما بييـ.
يًا، وينقمنا المتكمـ إلى صورة ُأخرى مف صور الحياة التي ينتفع بيا اإلنساف ح 

 وىي التخمص مف األسري المادي كقولو:
 وعاٍن فككُت الَكْبَل عنُه َوُسْدفةٍ 

 
  

 (9ٔ)َسَريُت، وأصحاب هديُت بكوكب
 

ينقؿ المتكمـ لممخاطب ظاىرة اجتماعية، كانت متفشية في العصر الجاىمي أال   
االجتماعي؛ دة بكثرة آنذاؾ، وىي ظاىرة عدـ التكافؿ و وىي ظاىرة الُفقر التي كانت موج

لجيميـ بالتعاليـ السماوية، فيأتي المتكمـ بالضمير اإلشاري )أنا( الماثؿ في مفردة 
)فككُت( الذي ُيشير بو إلى المخاطب ليطمعُو عمى مساعدة الناس المحتاجيف، والمتكمـ 

 عند استعماؿ الضمير اإلشاري )أنا( لـ يحدد عدد الناس المحتاجيف، بؿ جعمو مبيمًا.
فالمعنى الظاىر أفَّ مفردة )عاٍف( تعني األسر الجسدي، أما المعنى الباطف  

تعني األسر المادي أال وىو الفقر. ويمكف القوؿ: إفَّ العصر الجاىمي لـ يكف كّمو 
جاىبًل باألحكاـ السماوية، بؿ ىناؾ فئة تمتـز باألحكاـ اإلليية. فمفردة )فككُت( تعني 

ؽ مف الضير اإلشاري )أنا( الماثؿ في مفردة )فككُت( العطاء والمساعدة، التي تنبث
 والتي توحي بالخبلص مف قيد األسر المادي. 
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فالمتكمـ يمجأ إلى التخصيص في استعماؿ الضمير اإلشاري )أنا( فاإلنفاؽ  
ف والمساعدة لممحتاجيف، ثـ يأتي المتكمـ بمفردة و يقتصر عمى فئة قميمة التي تقّدـ الع

القيد، إشارة منو إلى كثرة الفقراء والمعوزيف. ثـ يأػتي بحرؼ الجر )الكبؿ( الموحية ب
)عنو( المضاؼ إلى المخاطب، وىذا الحرؼ يفيد المجاوزة والُبعدية، ثـ يتجو بمفردة 
)سدفة( التي تشير إلى حالة الفرح واالرتياح النفسي المتصؿ بمفردة )كوكب( والذي 

وىي تفصح عف البذؿ والعطاء. وينتقؿ  يعّبر عنو بالضوء، وىي صورة لونية بيضاء،
الشاعر مف الضمير اإلشاري )أنا( إلى الضمير الجمعي الغائب )ىـ( حيف يفتخر 

 بقومو ويمثؿ ذلؾ قولو:
 بنو عامٍر من خيِر حيٍّ ُعْممُتُهم

 
 لهم َمْجمٌس ال يحصروَن عن النَّدى

 

  
 ولو َنَطَق األْعداُء زورًا وباطال

 
 (ٕٓ)كاَن جاهال وال يْزدهيهْم جهُل من

 
 

يكشؼ البيتاف عف قصدية الشاعر التي كانت عمى شكؿ سرد إخباري عبر  
مفردة )بنو عامر( ىذه المفردة الموحية باإلخبار عف الفخر، بأبناء عمومتو، ثـ يأتي 
باألسموب الخبري )مف خير حيٍّ عممتيـ( عبر المقب الذي تحممو ىذه القبيمة، والذي 

وشموخيا بيف القبائؿ، فضبًل عف تكرار ضمير اإلشارة المضمر يدؿُّ عمى عظمتيا 
)ىـ( والماثؿ في مفردة )بنو عامر( ثـ يأتي بالفعؿ )عمـ( الذي يعود عمى المخاطب 

. كما أفَّ ألسموب النفي دوٌر واضٌح، وقد (ٕٔ)لمداللة عمى قوة الجانب الذاتي في النص



 هـ2443-م  2222. لسنة (2الرابع/ ملحق ) العدد / الثالثالمجلد  مجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة / 

 

 
 

763 

غيرىـ في سعة أحبلميـ، فيـ ال  تميز المخاطب )بنو عامر( بالفضائؿ السامية، عف
 يؤثر عمييـ جيؿ الجيبلء، وال يغضبيـ قوؿ المنافقيف. 

ويبدو أفَّ قصدية المتكمـ في إثبات ىذا التميز لممخاطب، ىو إبعاد الحديث  
المستقبح عف ىذه القبيمة، ولعؿَّ ما يؤيد قوؿ المتكمـ وقصده الجممة الشرطية )ولو نطؽ 

، فالمتكمـ عبر أداة الجبيت األوؿ والتي أفرزت المعنى النفسي األعداء( الماثمة في ال ـز
لـ يأِت بأداة الشرط الجازمة، إنصافًا منو في إحداث تغير في سموكيات ىذه القبيمة 

 مستقببًل.
إفَّ عبلقة المتكمـ بالمخاطب )بنو عامر( ىي عبلقة تقوـ عمى الوالء الشديد،  

ىذا الوالء ظير واضحًا في الفخر واإلشادة بقومو، ويستعمؿ المتكمـ الضمير اإلشاري 
 )ىو( الذي يمثمو قوؿ الشاعر: 

 وخصٍم قد َأقمُت الدَّْرَء منهُ 
 

 ومولَّى قد دفعُت الضْيَم عنهُ 
 

  
 الِخصاِم وال سُؤومبال َنزِق 

 
 (ٕٕ)وقد َأمسى بمنزلِة الَمضيم

 
يتبدى لنا عبر الضمير اإلشاري الماثؿ في البيت األوؿ )ىو( أفَّ المتكمـ يدعو        

)المخاطب( وىو المجتمع الجاىمي، إلى التحرر مف أسر الفكر المتخمؼ الذي يدفع 
جو إلى استعماؿ العقؿ والتروي اإلنساف إلى ارتكاب أبشع الجرائـ بحؽ اإلنسانية والتو 

( ىذه ربَّ عندما يؤخذ حقو بالقوة، لذا فالمتكمـ يأتي بواو ) ( الماثؿ في مفردة )وخصـٍ
المفردة التي تدؿُّ عمى العداوة والبغضاء، ثـ يتبعيا بمفردة )قد( الدالة عمى التوكيد، ثـ 

رشاد الناس  إلى العمؿ الصالح يأتي بالفعؿ الماضي )أقمُت( الدالة عمى اإلصبلح وا 
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. وفي ىذا الشأف يدعو  بعادىـ عف ارتكاب الجـر والذي يقّرب اإلنساف إلى عمؿ البرِّ وا 
، وطّي صفحة الماضي بيف قومو بني  لبيد قومو إلى ترؾ األعماؿ التي تمـز الجـر

 جعفر، وبيف عدواف بني أبي بكر، فيقوؿ:
 فمما رأينا أن تركنا ألمرنا

 
 وقوةٌ  وقمما انتظاٌر وأتمارٌ 

 

  
 أتينا التي كانت أحقَّ وأكرما

 
 (ٖٕ)وجرثومٍة عاديٌة لن تهدما

 
يشير البيتاف إلى التدبر والتروي والتأمؿ وجعؿ الحكمة والحمـ أساس العمؿ، لذا  

استعمؿ المتكمـ الضمير اإلشاري الجمعي )نحف( وىذا الضمير أشار بو المتكمـ إلى 
يجاد موقؼ خاص بالقبيمة، وربما أف  التروي والتأمؿ يقوداف إلى الصمح والسمـ، وا 

الحموؿ المناسبة ويتمثؿ ذلؾ عبر ظرؼ الزماف الماثؿ في صدر البيت األوؿ )فمما رأينا 
تركنا ألمرنا(، وىذا األسموب داؿٌّ عمى التدبر العقمي، حيف يكوف العقؿ سميمًا، وىذا ما 

مّية وبصرّية، وىنا تظير لحظة دلَّت عميو صيغة الماضي في )رأينا( وىي رؤية عق
التدبر والتفكير المتمثمة عبر صيغة الماضي )تركنا( والتي أوحت بالتوقؼ واإلحجاـ 
عف فعؿ الشر واالتجاه نحو فعؿ الخير، إذ جاء التعبير عبر صيغة الماضي )أتينا( 

لة عمى ىذا األسموب الداؿ عمى الوفاؽ والتراضي، ثـ يأتي المتكمـ بمفردة )أكرما( لمدال
فعؿ الخير، وال نجد أكـر مف فعؿ الخير الذي ينتظره كؿ إنساٍف واٍع. ثـ يأتي المتكمـ 
بصيغة الماضي )قمنا( المنزاحة إلى الحاضر، وىذا انزياح لغوي، والشاعر في ىذا 

عندما جاء بمفظة )االنتظار( التي دلَّت عمى الحاؿ  (ٕٗ)النص أكسب المفظ معنًى جديداً 
 تبط باليدوء التي تدعو إلى السمـ.، فاالنتظار مر 
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ونمحظ أفَّ الشاعر يدعو قومو، ويرشدىـ نحو العمؿ الصالح، ويتجمى ذلؾ  
تمار( وىذا األسموب يخرج إلى معنى النصح والتريث، قبؿ إقداميـ  عبر أسموب األمر)وا 

. ولبيد في ىذيف البيتيف يعطي درسًا أخبلقيًا لقبيمت و، ينُـّ عمى فعؿ الشر وارتكابيـ الجـر
. وفي شطر البيت الثاني يدعو (ٕ٘)عف شخصية محبة لمسبلـ ودرءًا لمفتنة وحقنًا لمدماء

المتكمـ المخاطب إلى استعماؿ القػػػػػػوة، إذا لـ يضع الطرؼ الثاني لمحػػػػؿ، ويتحقؽ ذلؾ 
 عبر مفردة )قوة( التي عبَّر المتكمـ عنيا، وىي صورة كنائية، كّنى بيا عف الدمار.   

إفَّ استعماؿ اإلشاريات الشخصية جاءت بأغراض مختمفة كالحكمة والمدح  
 والفخر.

 
 اإلشاريات الزمانية:

ُـّ بوساطتو تحديد عمر   ُيعدُّ الزمف ضربًا مف ضروب الحياة المادية، الذي ين
األشياء، ومعرفة وقوعيا ودالالتيا التي وجدت ألجميا، وليذا األمر ال نستطيع تجاىمو، 

 في تسجيؿ كؿ األحداث التي تطرأ عمى اإلنساف وغير اإلنساف. فيو معني
يدخؿ الزمف في جميع مفاصؿ الحياة البشرية، وبما أفَّ األدب نتاج بشري، فيو  

اآلخر يدخؿ في كؿ موضوعاتو ليساعدُه )في كشؼ معاني الخطاب، إذ إفَّ الجيؿ بو 
 .(ٕٙ)يؤدي إلى التباس المعنى عمى القارئ(

بدور ميـ في تحديد الزماف، إذ إفَّ القارئ يفيمو بوساطة السياؽ  ويقوـ السياؽ 
األمر عمى السامع  التبسالخطابي )فإذا لـ يعرؼ زماف التكمـ أو مركز اإلشارة الزمانية 

تكمـ لممخاطب نمتقي الساعة العاشرة، يكوف الخطاب م. فمثبًل عند قوؿ ال(ٕٚ)أو القارئ(
المتكمـ إلى زمف التكمـ وتحديد المقصود بالساعة،  ممتبسًا عمى المخاطب، إذا لـ ُيشر

بالساعة صباحًا أو مساءًا، اليوـ، غدا... الخ، ويمكف أف نعرؼ المفردات التي تدؿُّ 
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عمى الزماف )أمس، غدًا، اآلف، األسبوع الماضي، ويوـ الجمعة والسنة المقبمة، ومنذ 
ف بعينو بالقياس إلى زماف التكمـ شير، فيي كميا ال يتضح معناىا، إاّل باإلشارة إلى زما

 .(ٕٛ)أو مركز اإلشارة الزمانية(
ومف أجؿ ضبط اإلشارة الزمانية أف يكوف المرسؿ دقيقًا في تحديد وقت  

الخطاب، ليكوف المرسؿ إليو مدركًا لمحظة التمفظ )فيتخذىا مرجعًا يحمؿ عميو ويؤوؿ 
الذي يجعؿ المرسؿ إليو يعرؼ ، األمر (ٜٕ)مكونات التمفظ المغوية بناًء عمى معرفتيا(

وقت الخطاب، وفيـ معناه وقصديتو، فاإلشارة الزمانية ليا دور فاعؿ ومييمف باإلحاطة 
الكاممة عمى عممية التواصؿ التي تحدث بيف المتكمـ والمخاطب، ووضعيا في إطار 
زمني واحد ما يدفعيا إلى وضع شعوري يعيف عمى فيـ النص وتقبمو مف قبؿ 

 .(ٖٓ)المخاطب
استعمؿ لبيد في ديوانيو صيغًا زمانية استعمااًل أدبيًا، ومف اإلشاريات التي  

 استعمميا في ديوانو قولو:
 أعاِذَل ُقْومي فاعُذبي اآلن أو ذِري

 
  

ْن أقصرِت عني بمقِعرِ   (ٖٔ)فمست وا 
 

عند استقرائنا لبيت الشاعر، نرى أنو يأتي بأسموب النداء القريب )أعاذؿ قومي(  
بالحوار الداخمي، فالشاعر يطمب مف المرأة أف تترؾ لوميا عبر الفعؿ الطمبي إذ بدأ 

)قومي( ويمتمس منيا ترؾ المـو عمى ما يقوـ بو مف عطاء أو إنفاؽ عبر اإلشارة 
الزمانية )اآلف( وىي إشارة زمانية غير معمومة ألنيا غير محددة )المحظة تحديدًا دقيقًا، 

 .(ٕٖ)صر داللتيا عمى لحظة التمفظ فقط(فقد تمتد لبضع سنوات، وقد تقت
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وصورة العاذلة توحي بالبخؿ والشح، وىي تعّبر عف عدـ اإلنفاؽ، التي تجعؿ  
ا، فيي ترتبط بثنائية البخؿ/الكـر وىذا ما يجعؿ اإلشارة ىالذات في حيرٍة مف أمر 

الشاعر، يامًا، عندما تحضر صيغة األمر )ذري( ألنيما مستوياف عند بالزمانية أكثر إ
 .(ٖٖ)فإنيما ال يغّيراف مف األمر شيئاً 

 وقولو: 
 يوم ال ُيْدِخل الُمدارَس في الرحـــ

 
 وحســـــاٌن أُعدَُّهـــــــنَّ ألْشَهــــــــــــــادِ 

 
 ومقــــاٌم أكـــــِرْم بـــــِه مــــــن َمَقــامٍ 

 

  
 مـــــِة إاّل بـــــراَءٌة واعتــــــذار

 
 الذي هــــــو الغفــــــارَوَغْفـــــُر 

 
 (ٖٗ)شــــــارُ وهـــــواٍد وسنــــــُة وم

  
ُـّ ىذه األبيات عف عبلقة انسجاـ مع اهلل سبحانو وتعالى، ىذه العبلقة تفصح   تن

عف تعمقيا لمذات اإلليية، المتجمي في الفيض مف التحذير الذي جّسده الخطاب، فيو 
( والتي تكشؼ يشّكؿ عبلقة مف التقديس، عبر اإلشار  ة الزمانية الماثمة في مفردة )يـو

عف إببلغ المتكمـ لممخاطب وتحذيره مف عدـ شمولو بالرحمة اإلليية إاّل بالعمؿ 
الصالح، الذي يرضي اإللو، والتي ارتبطت بمفردة )إاّل براءُة واعتذار( مف خبلؿ )إاّل( 

لرحمة اإلليية، إاّل بترؾ التي أفادت القصر، إذ يفصح المتكمـ مف عدـ شموؿ المذنب با
 المعاصي، وطمب المغفرة.

إفَّ طمب العفو وترؾ المعاصي، واالبتياؿ إلى اهلل، دعوة مف لدف المتكمـ إلى  
المخاطب )الجنس البشري( لترؾ ما ىو سيء والرجوع إلى الخالؽ والدخوؿ في 
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لتي وعد مرضاتو، وىذا يقود إلى الدخوؿ في كنؼ اهلل ورحمتو، والدخوؿ في جنتو ا
المتقيف مف عباده، وبما أف الجّنة ال تتحقؽ إاّل عند قياـ الساعة، والساعة يوـ بعيد، إذ 
جعؿ المتكمـ اإلشارة الزمانية غير معمومة، فالُبعد الزمني يقود اإلنساف إلى ارتكاب 

 . (ٖ٘)المعاصي؛ ألفَّ النفس ال تخشى األشياء الذىنية ما لـ تدركيا
 لبيد : وفي السياؽ ذاتو يقوؿ

 وكل امرٍئ يومًا َسَيْعَمُم َسْعَيهُ 
 

  
 (ٖٙ)إذا ُكشَِّفْت عنَد اإلله المحاِصلُ 

 
( وىي إشارة زمانية محددة، ولكنو جعؿ   استعمؿ المتكمـ إشارة زمانية )يـو

الوقت مفتوحًا عمى اليوـ الذي يقؼ بو اإلنساف بيف يدّي اهلل سبحانو وتعالى ليعرؼ ما 
شر، ولكف العمؿ الذي يفعمو اإلنساف طواؿ حياتو يبقى غامضًا قّدـ مف عمؿ خير أو 

إلى أف يأتي يوـ الحساب، الذي يحاسب اإلنساف عمى أعمالو في الحياة الدنيا، فيأتي 
بمفردة )كؿ امرئ( التي أشار بيا لكؿ إنساف سيرى عممو في اآلخرة، كؿ ىذا يأتي عبر 

ولـ يبدأ بعد، فاإلشارة الزمانية في صيغة الحاضر )سيعمـ( الدالة عمى فعؿ قد يحصؿ 
ىذا البيت الشعري لـ تكف معمومة، والتي أوحت بيا مفردة )سعيو( التي جاءت لمداللة 

)إذا( الدالة عمى حصوؿ األمر  بػػػ عمى العمؿ الذي يقّدمو اإلنساف في حياتو، ثـ يأتي
تدؿُّ عمى إظيار  التي تعرض فيو أعماؿ الناس أماـ أعينيـ عبر مفردة )ُكشّفْت( التي

األمر عمى حقيقتو، يوـ القيامة ويعرؼ كؿ إنساف عممو الذي كاف خافيًا عمى اآلخريف، 
إف كانت خيرًا أو شرًا عبر مفردة )عند اإللو المحاصؿ( التي توحي بعمؿ الخير أو 

 الشر وقولو:
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 عشت دهرًا وال يدوُم عمى األيــ
 

  
 (ٖٚ)عــــــــارُ تَيَرْمـــــَرٌم و  الّ إام 

  
يظير لنا عبر القراءة المغوية لمبيت الشعري أفَّ المتكمـ يخبر المخاطب  

بوساطة صيغة الماضي )عشت( ىذه المفردة التي دلَّت عمى الحياة الدنيوية، ولكف أيُّ 
ويبدو أفَّ المتكمـ أراد أف ُيشير إلى الحياة السعيدة  ؟.حياٍة ىذِه سعيدة أـ غير سعيدة

اليانئة؛ ألفَّ الدىر عند الشاعر الجاىمي )كاف إيجابًا عندما ارتبط بالواقع الذي يعيشو، 
 . (ٖٛ)والذي يحقؽ في ذاتو ويحمي حقيقتو(

وفي الوقت نفسو ينفي المتكمـ استمرار العيش بسعادٍة ويتجمى ذلؾ عبر الفعؿ  
 )يدوـ( المتبوع بحرؼ الجر )عمى( الذي خرج إلى معنى االستعبلء .المضاؼ 
ويمكف القوؿ: إفَّ شعر لبيد فيو كثير مف الِحكـ والنصائح التي قّدميا لئلنساف  

العربي، وىذا ما لوحظ في شعره، كما أراد أف يعطي ِعبرًا لآلخريف، بعدـ دواـ الحياة 
 عمى حاؿ.

 
 اإلشاريات المكانية:

تعمميا المتكمـ لئلشارة إلى مكاف الخطاب، ووقت التكمـ، وليذه عناصر يس 
. (ٜٖ)بًا أو ُبعدًا(ر العناصر أىمية في تحديد )المكاف وأثره في اختيار التي تشير إليو ق

. (ٓٗ)ولممكاف أىمية كبيرة عمى النتاج الشعري؛ ألنو يساعد عمى إنجاز الفعؿ الكبلمي
طب ال يعرؼ مكاف القراءة إاّل مف خبلؿ تحديد فمو قمنا: قرأُت الدرس ونكتفي، فالمخا

مكانيا. واإلشاريات المكانية: ىي أسماء اإلشارة وظروؼ المكاف التي ُيشار بيا عف 
مكاف التكمـ وأكثرىا شيوعًا )ىي كممات اإلشارة نحو ىذا، وذاؾ لئلشارة إلى قريب أو 
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ؾ، وىما ظرؼ المكاف بعيد مف مركز اإلشارة المكانية، وىو المتكمـ وكذلؾ ىنا وىنا
التي تحمؿ معنى اإلشارة إلى قريب أو بعيد مف المتكمـ وسائر ظروؼ المكاف مثؿ فوؽ 

 .(ٔٗ)وتحت، وأماـ وخمؼ...(
إفَّ لممرسؿ عبلمٌة قوية بالمكاف عند والدة الخطاب، لذا كاف لزامًا أف تسيـ  

ما أفَّ المخاطب ىو . وب(ٕٗ)فعَّالة في تحديد موقع الخطاب مساىمةاإلشاريات المكانية 
. ومف (ٖٗ)المعني بالخطاب، لذا أْف يكوف عمى معرفٍة تامٍة بموقع المتكمـ واتجاىو

 اإلشاريات المكانية التي ذكرىا لبيد في شعره قولو:
 لِمــــْن طَمٌل تضمَّنـــــُه ُأثالُ 

 
  

 (ٗٗ)فسرحـــُة فالمـرانُة فالخيال
 

الخطاب، عبر صيغة االستفياـ الدالة عميو اإلشارة المكانية  تظير إشاريات 
المحذوفة )ىذا( المقدرة )لمف ىذا الطمؿ( وتقدير المحذوؼ يأتي مف تنكير مفردة )طمؿ( 
وىو أسموب مرتبط باإلخبار عف حالة األلـ، التي انتابت شعور المتكمـ، وجعمتو يشعر 

عدـ معرفة المكاف الذي تربطو بو ذكريات بالقمؽ، ىذا القمؽ كاف نتيجة االستغراب مف 
الماضي الجميؿ، مع األىؿ واألحباب، وكؿ ىذا ىّيج األحزاف في قمبو، وأخذ يحاور 
المكاف حوارًا داخميًا. ومف سياؽ الخطاب يفيـ أفَّ الحوار كاف مباشرًا، بحسب ما تنبئ 

 بو القرائف المغوية )لِمْف طمؿ تضمنُو(.
السـ اإلشارة المحذوؼ )ىذا( الذي أشاره بو إلى المكاف، إفَّ استعماؿ المتكمـ  

ال يقصد بو المكاف المادي المعروؼ، بؿ اتخذ منو معاداًل موضوعيًا، لمتعبير عف 
مصير اإلنساف المجيوؿ في الحياة التي عاشيا العربي في تمؾ المرحمة التي حّولت 

، لقمة الماء والكؤل ىذا (٘ٗ)القاسيةحياتو مف االستقرار إلى حياة البداوة المتنقمة الرعوية 
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تسمط األشرار عمى األخيار، وىذا ما يدلي  إلى مف جية، ومف جية ُأخرى أراد أف ُيشير
 عميو البيت الثاني، فالمتكمـ لـ يحدد قصدية الخطاب وجعمو مبيمًا.

ف القوؿ: إفَّ المتكمـ في حديثو مع البطؿ لـ يكف حديثًا ماديًا، بقدر ما ىو كويم 
معنويًا ألفَّ الطمؿ حجارة صّماء أو بقايا أثافي عفا عمييا الزمف كما يقوؿ النقاد. ومف 

 اإلشاريات المكانية في شعر لبيد قولو:
 لم ُيبيِّْن عن أْهِمَها األطاللُ 

 
 سالَيَس فيها ما إن ُيبيُِّن لم

 

  
 قد أتى دوَن َعْهِدها أحوالُ 

 
 (ٙٗ)ِئــــِل إاّل جـــــآذُر َوِرئــــــــال

  
تظير إشاريات الخطاب عبر الجممة الفعمية الداؿ عمييا اسـ اإلشارة المحذوؼ  

حالة التي ال)ىذه( الداخمة عمى مفردة )األطبلؿ( وىذا األسموب مرتبط باإلخبار عف 
تقادـ الزمف عمييا، فالمتكمـ أراد اإلشارة إلى الصمود ظمت شامخة عمى الرغـ مف 

والثبات، وتأتي إشارة المتكمـ بيذا الوصؼ إلى المكاف إشارٌة إلى القوة النفسية التي 
لى قوة اإلرادة والصبر والتحمؿ عمى فراؽ األحبة، وبوساطة الطمؿ  يتمتع بيا المتكمـ وا 

 و بو كالحب والطفولة والشباب.أراد المتكمـ اإلشارة إلى أشياء معنوية تربط
إفَّ المتكمـ حيف استعمؿ اسـ اإلشػػػارة القريب )ىذه( لػػػػـ يحدد مكانًا بعينػػػو  

تحديدًا مباشرًا، بؿ جعمو مبيمًا، ألنو لـ يذكر طمبًل معمومًا، فالقارئ لـ يعرؼ قصدية 
 المتكمـ. 
يا فيأتي بمفردة )جآذر وفي البيت الثاني، ينفي المتمقي، ضياع األطبلؿ واندراس 

ورئاؿ( لمداللة عمى القوة والجماؿ الذي يمنح صورة لونية لممكاف، توحي بالبياض 
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المرتبط بالبقرة الوحشية، والتي تدؿُّ عمى قوة االنتماء الذي تدفعو إلى شدة التعمؽ 
بالمكاف نفسو مف جية، ومف جية ُأخرى أراد المتكمـ يمنحو صفة البقاء والديمومة، 

 ر الحيوانات مف لدف المتكمـ، كاف رمزًا لمجماؿ.فذك
وينقػؿ الشاعػػػػػر عبػػػػػر اإلشاريات المكانيػػػػػػة مف وصؼ األطػػػػػػػبلؿ إلى وصؼ  

 الضعينة ويمثؿ قولو:
 َساقتَك ُظْعُن الحّي حيَن َتَحّمموا 

 
  

 (ٚٗ)فتنكَّسوا ُقُطنًا تصرُّ خيامها
 

يتبدى أفَّ المتكمـ أشار إلى المكاف عبر مفردة عبر قراءتنا لمبيت الشعري،  
)ُظْعُف الحّي( إشارة مكانية لممرأة الراحمة ويتجمى لنا أف المتكمـ حدد المكاف حيف ذكر 
)ُظعف الحي( وىي إشارة مكانية معمومة لممتمقي، ألنيا معمومة لممتكمـ، وبطبيعة الحاؿ 

ؽ الناقة، )وفوؽ( اسـ مف أسماء أفَّ الظعينة ىي المرأة التي تكوف في اليودج، فو 
اإلشارة في الدراسة التداولية، والمكاف ال يقتصر عمى الحدود الجغرافية بؿ حتى الذي 

 .(ٛٗ))يبمغ حدًا مف البساطة ومف التجذر العميؽ في البلوعي(
 (ٜٗ)ويمكف القوؿ: إفَّ المتكمـ عندما رأى الظعينة كانت رؤية قمبية يمثميا الخياؿ 

فتنكسوا( وحديث  –بينيما )تحمموا  ويصؿ الشاعر بيف الشطريف بػػ )الفاء( لوجود تناسب
 إلى األذىاف الفرحة والسعادة. يغة الماضي؛ ألفَّ الماضي يعيد المتكمـ جاء عبر ص

وفي الوقت نفسو، يجمب األلـ والحسرة، ويكشؼ المتكمـ عبر مفردة )ُقطنًا( عف  
رأة مدلمة منعمة، كما أّنيا تتمتع بمنزلة عظيمة مف بيف أحواؿ ىذه المرأة بأنيا ام

النساء، وعمى الرغـ مف ىذا الدالؿ، يظير أّنيا متعبة بدليؿ مفردة )تصر( التي تدؿُّ 
عمى الحركة واالضطراب النفسي والجسدي، ولعؿَّ )في ىذه الخياـ اشتكاء ليذا الرجؿ 
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كمـ بمفردة )خياميا( ليعّبر عف صورة ، ثـ يأتي المت(ٓ٘)الذي لـ تكف تنتظره وال ترجوه(
 لونية بيضاءػ رمزًا لمعفِة والشرِؼ الذي تحممو ىذه المرأة. 

 ويصّور الشاعر نفسو الحزينة في قولو: 
 ألم ُتممْم عمى الّدَمِن الخوالي 

 
  

 (ٔ٘)لسممى بالمذائــــِب فالــقفالِ 
 

ممموءة باليموـ واألحزاف يمثؿ البيت الشعري موجٌة شعريٌة انفعاليٌة شديد األلـ،  
عمى فراؽ األىؿ واألحبة التي كانت تربطُو معيـ ذكريات الماضي السعيد، فيو لـ يكف 
مف الشعراء الذيف وقفوا عمى األطبلؿ الستذكار حبيباتيـ مف النساء؛ ألفَّ الغزؿ عندهُ 

إذ إفَّ الشاعر ، فالمتكمـ حّدد المكاف تحديدًا معمومًا، (ٕ٘)غزاًل تقميديًا، يشحذ بيا ذىنو
في وصفو لمدمف، كاف وصفًا لذاتو الحزينة، فيشبييا بالطمؿ الدارس الذي لـ يبَؽ منو 
سوى اآلثار. فالشاعر ال يريد أف يقؼ عمى دمف أو آثار حبيبة راحمة، فمو كاف كذلؾ 
لما ذكر اسـ المرأة )سممى( صراحًة، وقد يكوف ذكر الشاعر السـ سممى في شعره عمى 

 يتخذىا رمزًا لمقبيمة. (ٖ٘)لة قبمية عامةأّنيا دال
وبشيء مف التأمؿ يظير المتكمـ انكساره النفسي عبر الجممة االسمية )عمى  

الدمف الخوالي( تأكيدًا عمى معاناتو النفسية المرتبطة بمفردة )الخوالي( التي توحي 
ة اإلنسانية بإشارة الخوؼ والتي تبعث القمؽ واالنفعاؿ، والتي تعّبر عف موت الحيػػػػا

 فييا.  
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 الخاِتمــة:
تيتـ التداولية بالدراسات المغوية الحديثة، كاألسموبية والبنيوية، فيي تيتـ  -ٔ

 يصدر مف المتكمـ وكيفية إيصالو إلى المخاطب. بالخطاب الذي
 تعرؼ اإلشاريات مف سياؽ الخطاب الصادر عف المتكمـ. -ٕ
لوحظ في شعر لبيد أفَّ الضمائر التي استعمميا في اإلشاريات الشخصية  -ٖ

 جاءت مستترة تعرؼ مف خبلؿ السياؽ.
كػػػػاف أكثػػػػػر اإلشاريات التي استعمميػػػػػا الشاعػػػػػػر في شعػػػػػػره ىي اإلشاريػػػػػات  -ٗ

 الشخصية.
ية، وىذا دليؿ اإلشاريات المكانية واإلشاريات الزمانية في شعره كانت متساو  -٘

 عمى أفَّ موضوع الزماف والمكاف كبلىما ميماف بالنسبة لمشاعر.
 وقوؼ الشاعر عمى األطبلؿ كاف وقوفًا معنويًا ألجؿ التقميد. -ٙ
 يمثؿ شعر لبيد دروسًا أخبلقية لؤلجياؿ العربية البلحقة. -ٚ
 

 هوامش البحث:
                                                           

 . ٙٛ/ٖالمقتضب، ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد، تح: محمد عبد الخالؽ عضيمة،   (ٔ)
 . ُٙٚينظر: التداولية وأصوليا واتجاىاتيا، جواد ختاـ:   (ٕ)
 . ٙٛاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية:   (ٖ)
التعبير اإلشاري في الخصيبي مقاربة تداولية، كاظـ منصور، مجمة جامعة بابؿ لمعمـو   (ٗ)

 .ٗٚ:ٕٙٔٓ، ٔ، عٕٗالمجمد  ،اإلنسانية
 .ٕٚالتداولية، جورج بوؿ، ترجمة: د. قصي العتابي:   (٘)
 . ٔ٘ٔجية التناص، محمد مفتاح: ُينظر: تحميؿ الخطاب الشعري إستراتي  (ٙ)
 .ٛٔآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر:   (ٚ)
 .ُ٘ٙٔينظر: التداولية، جورج بوؿ:   (ٛ)
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 .ٕٜلسانيات التمفظ وتداولية الخطاب، حمو الحاج ذىيبة:   (ٜ)
 .ُٙٛينظر: استراتيجيات الخطاب:   (ٓٔ)
 .ٛٙالتداولية، جورج بوؿ:   (ٔٔ)
 .ٕٚالتعبير اإلشاري في الخصيبي مقاربة تداولية:   (ٕٔ)
 . ٕٕعيار الشعر، محمد بف طباطبا العمي، شرح وتحقيؽ: عباس عبد الساتر ونعيـ زرزور:  (ٖٔ)
 .ٖٕٚالمساف والميزاف والتكوثر العقمي، طو عبد الرحمف:   (ٗٔ)
 والطفتُو. وما بعدىا. سانيُت: رفقُت بو ٖشرح ديواف لبيد بف ربيعة العامري:   (٘ٔ)
التداوليػػػػة عند عممػػػػػاء األصوؿ الشوكاني أنموذجػػػػػًا، رسالة ماجستيػػػػػر، بيمػػػػوؿ اليزيد بف عبد   (ٙٔ)

، كمية اآلداب والمغات، الجميورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، جامعة عبد فالعزيز فرحا
 .ٕٓبجاية:  –الرحمف ميرة 

 .ُٕٔينظر: المصدر نفسو:   (ٚٔ)
 .ٕٗٚلبيد بف ربيعة العامري، يحيى الجبوري:   (ٛٔ)
 .ٜشرح ديواف لبيد بف ربيعة العامري:   (ٜٔ)
 .ٜٕٗ: المصدر نفسو  (ٕٓ)

(21)  http:Maamri…ilm 20/0,4ou 7com/97 ptopic. 
 وما بعدىا. ٓٓٔ لبيد ديوافشرح   (ٕٕ)
 .ٕٛ: مصدر نفسوال  (ٖٕ)
 .ٜٓٔالمعمقات ، عبد اهلل خضير: ُينظر: أسموبية االنزياح في شعر   (ٕٗ)
 .ُٖٖٓينظر: لبيد بف ربيعة العامري:   (ٕ٘)
تمقي الخطاب الشعري في منظور تداولي قصيدة منشورات فدائية عمى جدراف إسرائيؿ، لنزار   (ٕٙ)

قباني، طارؽ خبليفة، رسالة ماجستير، كمية اآلداب والمغات، محمد خيضر، بسكرة، 
 .ٕٙـ: ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔ

 .ٗٔآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، محمود أحمد نحمة:   (ٕٚ)
 .ٕٓآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر:   (ٕٛ)
 .ٗٛاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اليادي بف ظافر الشيري:   (ٜٕ)
 .ُٗٚينظر: التعبير اإلشاري في الخصيبي مقاربة تداولية، كاظـ منصور العزاوي:   (ٖٓ)
 .ٙٗشرح ديواف لبيد بف ربيعة العامري:   (ٖٔ)
 .ٕٙٔاستراتيجيات الخطاب مقاربة تداولية:   (ٕٖ)
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 .ُٜٙينظر: األساليب اإلنشائية في شعر لبيد:   (ٖٖ)
 .ٕٗشرح ديواف لبيد بف ربيعة العامري:   (ٖٗ)
 .ُٕٖٔينظر: شعر أبي نواس دراسة تداولية:   (ٖ٘)
 .ٕٚ٘شرح ديواف لبيد:   (ٖٙ)
 .ٖٗالمصدر نفسو:   (ٖٚ)
 .ٕٕٖاألدب الجاىمي قضايا وفنوف ونصوص، حسف عبد الجميؿ يوسؼ:   (ٖٛ)
 .ٕٔآفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر:   (ٜٖ)
تداولية النص الشعري جميرة أشعار العرب نموذجًا، تشتر رحيمة، أطروحة دكتوراه، جامعة   (ٓٗ)

 .ٜٕٗالحاج لخضر باتنة: 
 .ٕٕالبحث المغوي المعاصر: آفاؽ جديدة في   (ٔٗ)
 وما بعدىا. ٗٛاستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية:   (ٕٗ)
ُينظر: تداولية اإلشارة في بردة البوصيري دراسة وصفية لغوية أدبية، آسيا محمد وداعة اهلل،   (ٖٗ)

 .ٙٔ: ٕ٘ٔٓوعثماف إبراىيـ يحيى إدريس، مجمة العمـو والبحوث اإلسبلمية، 
 .ٕٚٙيواف لبيد: شرح د  (ٗٗ)
 .ُٕٔٔينظر: بنية القصيدة الجاىمية الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، د. ريتا عوض:   (٘ٗ)
 .ٜٕٙشرح ديواف لبيد:   (ٙٗ)
 .ٖٓٓالمصدر نفسو:   (ٚٗ)
 .ٕٗجماليات المكاف، غاستوؼ باشبلر، ترجمة: غالب ىمسا:   (ٛٗ)
 .ٖٔ/ُٔينظر: حديث األربعاء، طو حسيف:   (ٜٗ)
 .ٖٔ/ٔالمصدر نفسو:   (ٓ٘)
 .ٕٚشرح ديواف لبيد:   (ٔ٘)
 .ُٖٛٗينظر: لبيد بف ربيعة العامري:   (ٕ٘)
ُينظر: المػػػػرأة في الجزيرة العربيػػػػة في القػػػػػرف األوؿ اليجػػػػػري دراسة أدبيػػػػة، د. مصطفى عبد   (ٖ٘)

 .ٔ٘ٔالمطيؼ جياووؾ: 
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 املصادر واملراجع:
وفنوف ونصوص، حسف عبد الجميؿ يوسؼ، مؤسسة األدب الجاىمي قضايا  -ٔ

 ـ.ٕٓٓٓ -ىػ ٕٔٗٔالمختار، 
استراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداولية، عبد اليادي بف ظافر الشيري، دار  -ٕ

 ـ.ٕٗٓٓ، ٔالكتب الجديدة المتحدة، ط
أسموبية االنزياح في شعر المعمقات، عبد اليادي خضير حمد، عالـ الكتب  -ٖ

 ـ.ٖٕٔٓدف، األر  –الحديث، إربد 
آفاؽ جديدة في البحث المغوي المعاصر، د. محمد أحمد نحمة، دار المعرفة  -ٗ

 الجامعية، )د.ت(.
بنية القصيدة الجاىمية الصورة الشعرية لدى امرئ القيس، د. ريتا عوض، دار  -٘

 لبناف. –اآلداب لمنشر والتوزيع، بيروت 
مركز الثقافي تحميؿ الخطاب الشعري استراتيجية الخطاب، محمد مفتاح، ال -ٙ

 ـ.ٜ٘ٛٔ، ٔالعربي، الدار البيضاء، ط
 -ىػ ٖٚٗٔ، ٔالتداولية وأصوليا واتجاىاتيا، جواد ختاـ، مكتبة الممؾ فيد، ط -ٚ

 ـ.ٕٙٔٓ
التداولية، جورج بوؿ، تر: قصي العتابي، دار العربية لمعموـ، بيروت،  -ٛ

 ـ.ٕٓٔٓ
عية جماليات المكاف، غاستوؼ باشبلر، تر: غالب ىمسا، المؤسسة الجام -ٜ

 لمدراسات والنشر.
 حديث األربعاء، د. طو حسيف، مؤسسة ىنداوي لمعمـ والثقافة، )د.ت(. -ٓٔ
عيار الشعر، محمد بف طباطبا العموي، شرح وتحقيؽ: عباس عبد الساتر  -ٔٔ

 ـ.ٕ٘ٓٓ، ٕلبناف، ط –ونعيـ زرزور، دار الكتب العممية، بيروت 
 ألندلس، بغداد.لبيد بف أبي ربيعة العامري، د. يحيى الجبوري، مكتبة ا -ٕٔ
 المساف والميزاف والتكوثر العقمي، طو عبد الرحمف، المركز الثقافي العربي. -ٖٔ
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لسانيات التمفظ وتداولية الخطاب، حمو الحاج ذىيبة، األمؿ لمطباعة والنشر،  -ٗٔ
 )د.ت(.

المرأة في الجزيرة العربية في القرف األوؿ اليجري، دراسة أدبية، د. مصطفى  -٘ٔ
ىػ ٕٖٗٔ، ٔمؤسسة المختار لمنشر والتوزيع، القاىرة، طعبد المطيؼ جياووؾ، 

 ـ.ٕٔٔٓ -
المقتضب، ألبي العباس محمد بف يزيد المبرد، تحقيؽ: محمد عبد الخالؽ  -ٙٔ

 لبناف.       –عضيمة، عالـ الكتب، بيروت 
 

 الرسائل اجلامعية:
 بدريةاألساليب اإلنشائية في شعر لبيد بف ربيعة العامري، واقعيا ودالالتيا،  -ٔ

 ىػ.ٜٕٗٔمنور القيسي، جامعة أـ القرى، كمية المغة العربية وآدابيا، 
تداولية النص الشعري، جميرة أشعار العرب نموذجًا، تشتر رحيمة، أطروحة  -ٕ

 ة.ندكتوراه، جامعة الحاج لخضر بات
التداولية عند عمماء األصوؿ الشوكاني أنموذجًا، رسالة ماجستير، بيموؿ اليزيد  -ٖ

حاف، كمية اآلداب والمغات، الجميورية الجزائرية الديمقراطية، بف عبد العزيز فر 
 ـ.ٕٙٔٓجامعة عبد الرحمف ميرة، 

تمقي الخطاب الشعري في منظور تداولي، قصيدة منشورات فدائية عمى جدراف  -ٗ
إسرائيؿ لنزار قباني، طارؽ خبليفة، رسالة ماجستير، كمية اآلداب والمغات، 

 ـ.ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔمحمد خيضر، بسكرة، 
شعر أبي نواس دراسة تداولية، أطروحة دكتوراه، حسيف عمراف، مقدمة إلى  -٘

 ـ. ٕ٘ٔٓ -ىػ ٖٙٗٔجامعة ديالى، كمية التربية لمعمـو اإلنسانية، 
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 الدوريـــات:
تداولية اإلشارة في ُبردة البوصيري دراسة وصفية لغوية أدبية، آسيا محمد  -ٔ

إدريس، مجمة العموـ والبحوث اإلسبلمية، ، وعثماف إبراىيـ يحيى اهلل وداعة
 ـ.ٕ٘ٔٓ (2)ٙٔ

التعبير اإلشاري في الخصيبي مقاربة تداولية، كاظـ منصور العزاوي، مجمة  -ٕ
 ـ.ٕٙٔٓ، ٔ، العددٕٗبابؿ لمعمـو اإلنسانية، المجمد 

 
 الشبكة العنكبوتية:

 http: maamri… ilm. 2010.4047.com/97 otopic. 

 
 
 


