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اإلهداء

إىل الشاعرة الدكتورة الشيخة سعاد الصباح حفظها الله.. مع كامل 

تحاياي ودعايئ لها بأن يحفظها الله وأرستها الكرمية من كل مكروه، 

ويبارك يف عمرها ويجعلها نرباساً ومنارًة للشعر وذخراً للعلم والوطن..

أهدي هذا البحث العلمي الذي متت املوافقة عىل نرشه يف املجلة 

العربية للعلوم اإلنسانية واالجتامعية يف جامعة الكويت.

د. مطلق محمد املرشاد
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ملخص

لدى  الشعرية  النصوص  يف  املبهمة  النصية  الروابط  الدراسة  ترصد 

الشاعرة سعاد الصباح يف ديوانها )والورود.. تعرف الغضب(، والوقوف 

عىل الدالالت األسلوبية التي تؤديها هذه الروابط يف إبانة املعنى.

 – اإلشارة  أسامء   – )الضامئر  هي:  للدراسة  املقصودة  واملبهامت 

األسامء املوصولة(.

ومنهج البحث هو املنهج الوصفي التحلييل الذي يرصد أبرز املواضع 

تقرير  العموم،  هي:  األسلوبية  الضامئر  فدالالت  ودالالتها.  للمبهامت 

القول السابق، التوكيد، التخصيص، التعظيم، اإليناس، اإلبهام، االلتفات.

التعظيم،  اإلبهام،  التفسري،  التقرير،  فهي:  اإلشارة  أسامء  دالالت  أما 

التحقري، االستحضار، العموم، الشفقة.

ودالالت األسامء املوصولة هي: الوصف، التخصيص، العموم، اإلبهام، 

التفسري، الكناية.

وخلص البحث إىل مجموعة من النتائج؛ مثل عدم استعامل الشاعرة 

يفيد  الذي  املتكلمني  الدال عىل جامعة  )نحن(  املنفصل  الرفع  لضمري 

اإليناس واملشاركة، وهي نتيجة تأيت متوافقة مع مضمون الديوان عموماً، 

إذ دارت معظم القصائد يف رسد ذكريات الشاعرة مع زوجها املتوىف.. 

األسلوبية  لدالالتها  السليم  والتوظيف  املبهامت  استعامل  حسن  وإن 

النص، ما أعطى قصائدها ميزة  الشاعرة عىل سبك  يوضح مدى قدرة 

التامسك النيص يف الشكل واملضمون.
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مقدمة

من أهم ميزات اللغة الشعرية أنها تتميز عن النظام اللغوي املعتاد، 

حيث إن القيود النظمية والتقاليد الشعرية بالغًة ووزناً وإيقاعاً، فرضت 

إىل  إضافة  بها،  وشواعرها  العربية  شعراء  تقيد  خاصة  لغوية  أساليب 

حرصهم عىل تقديم املعاين يف قوالب لغوية خاصة تكون عالمة فارقًة 

بني النص الشعري والنص العادي. 

وتعد هذه العناية بالبنية النصية توليداً للغة ثانية داخل لغة النص 

إىل  وما  واإلضامر،  والحذف  واإلبهام  اإلحالة  فيها عىل  يعتمد  الرئيس، 

لتحقيق  واملبارشة  والتطويل  اإليجاز  عن  االبتعاد  إىل  يؤدي  مام  ذلك، 

شعرية اللغة، كام يضطرهم الوزن يف بعض املواضع للجوء إىل اختصارات 

لغوية محددة التزاماً بتفعيالت ثابتة يف البحر الشعري. 

دور  ذات  الشعري  النص  سطح  عىل  الطافية  النصية  الروابط  وتعد 

كبري يف إزالة اإلبهام وإبانة املعنى، وخصوصاً فيام يتعلق بعنارص اللغة 

املبهمة يف نفسها، التي تحتاج إىل مضاف إليها يزيل إبهامها، كاإلحالة 

داللة  دراسة  عىل  الدراسة  هذه  يف  االختيار  وقع  وقد  الصلة،  وجملة 

املبهامت النصية اآلتية: )الضامئر – أسامء اإلشارة – األسامء املوصولة( 

يف شعر سعاد الصباح، حيث استعملتها يف مواضع كثرية ضمن دالالت 

أسلوبية متنوعة أفادت التأويل وجالء املعنى يف املستوى العميق للنص، 

فضالً عن تحقيقها الرتابط يف املستوى الظاهر.

أبواب  تصنف  مستقلة  نحوية  وحدات  هي  إليها  املشار  واملبهامت 
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إىل مرجع  يحيل  فالضمري  إليه،  تحيل  ما  باعتبار  املعارف  النحو ضمن 

الحق،  أو  سابق  إليه  مشار  إىل  يحيل  اإلشارة  واسم  الحق،  أو  سابق 

األساسية  فالوظيفة  له،  الحقة  صلة  جملة  إىل  يحيل  املوصول  واالسم 

األسلوبية  الداللة  تتفرع  ومنها  إحالية،  املبهامت  هذه  بها  تقوم  التي 

لكل وحدة منها.

واملقصود باإلحالة “وجود عنارص لغوية ال تكتفي بذاتها من حيث 

مثل  محيلة  عنارص  تسمى  لذا  آخر،  عنرص  إىل  تحيل  وإمنا  التأويل، 

املعنى  وهذا  إلخ”1.  املوصولة...  واألسامء  اإلشارة  وأسامء  الضامئر 

مستفاد من املعنى اللغوي لإلحالة، حيث ورد يف لسان العرب ما حّده: 

“املحال من الكالم: ما عدل به عن وجهه، وحوله جعله محاالً، وأحال 

أىت مبحال، ورجل محوال: كثري محال الكالم.. ويقال أحلت الكالم أحيله 

إحالة إذا أفسدته”2.

أما اإلبهام فال يقصد به هنا مطلق الغموض؛ حيث إن هذه املبهامت 

تقوم بالتوجه إىل مسمى دون ذكر تسميته، وهذه امليزة متيز الجملة 

يف  اإليجاز  تفيد  حيث  العادي،  الكالم  جمل  من  سواها  عن  الشعرية 

ضغط مدلوالت الجمل الطويلة يف عبارة موجزة قصرية، كام أن اإلبهام 

املتلقي  ذهن  تحفيز  ويفيد  النص،  يخدم  إيجايب  إبهام  هو  املقصود 

للعودة إىل املحال إليه الستجالء املعنى، فهو إبهام يحفز إىل الكشف 

والبيان إلفادة معنى ال يتبدى إال به.

وهذه املبهامت ال تؤدي داللتها األسلوبية مبعزل عن وظيفتها النحوية، 

إذ إن دراسة الداللة األسلوبية للمبهامت تقتيض أوالً تأصيل املبهامت 

وأحكامها  أقسامها  لها  نحوية  وحدات  بوصفها  النحوي  املنظور  من 

النحوية  ألحكامها  موافقاً  يأيت  قد  الشعر  يف  واستخدامها  بها،  الخاصة 

أسلوبية  توظيفها دالالت  الحالتني يرتتب عىل  كلتا  لها، ويف  أو مخالفاً 
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تختلف من موقع آلخر. 

النصية  الدراسات  يف  املبهامت  مصطلح  أن  إىل  هنا  اإلشارة  وتجدر 

وعلم  القرآنية  الدراسات  يف  املبهامت  مصطلح  عن  يختلف  والداللية 

التفسري، ونبني ذلك يف ما ييل:

املبهيات عنيد علياء التفسير: “مـا تضمنـه كتـاب اللـه العزيـز ـ 

ِمـن ِذكـِر َمـن مل يَُسـّمه اللـه فيـه باسـمه الَعلَـم، مـن نبـي أو ويّل 

أو غريهـام؛ آدمـي أو َملَـك أو بلـد أو كوكـب أو شـجر أو حيـوان 

لـه اسـم َعلَـم، قـد ُعـرف عنـد نقلـة األخبـار والعلـامء األخيـار”3. 

فاملبهـم يف علـم التفسـري: هو مـا مل يُنص عـىل ذكره باسـمه الَعلَم، 

أو عـدده، أو زمنـه، أو مكانـه. وزاد ابـن جامعـة )ت733 هــ( عىل 

تعريـف السـهييل مـا نصـه: “ أو عـدد مل يُحدد، أو زمـن مل يُبني، أو 

مـكان مل يُعـرف وغريهـا”4. 

املبهيات يف عليم اللغية: هـي وحـدات نحويـة تحتـاج إىل غريهـا ـ 

إليصـال املعنـى، ترتبـط باإلحالة يف جميـع مواضعهـا، وحاجتها إىل 

سـواها جعلـت ورودها مبهامً يف سـياقه الرتكيبي الضيق. وسـميت 

مبهـامٍت لحاجتهـا إىل سـواها لتحقيـق معنـى وإيصـال داللـة يف 

النـص. وبـنّي عفيفي “أن النحويـني القدامى اصطلَحوا عىل تسـميِة 

أسـامِء اإلشـارِة )هـذا وهـذه وهؤالِء وذلـَك وتلك وأولئـَك( وغريها، 

واألسـامِء املوصولـِة )الـذي والتـي واللـذاِن واللتاِن والذيـَن والاليئ( 

وغريِهـا.. باألسـامِء املبهمـِة، وهـذا املصطلـُح مبفهومه العـامِّ يُفيض 

إىل الوقـوع يف تناقـٍض داليلٍّ لـدى بعـض الدارسـنَي، مـن جهـِة أنَّ 

املبهـَم يف املفهـوم العـامِّ هـو اللفُظ الغامـُض الذي اسـتغلَق فهُمه، 

، وهـذا يتعـارُض مـع  ُ فهـَو شـائٌع مطلـُق الداللـِة ال يُقيِّـُد وال يُعـنيِّ
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مفهـوم أسـامء اإلشـارة واألسـامء املوصولـة عـىل أنها مـن املعارف، 

إذ كيـف يكـون اللفـُظ مبهـامً ومعرفـًة يف الوقت نفسـه؟ فاملعرفة 

محـددٌة مقيـدُة املعنـى، واملبهـم عـاّم مطلـق”5. وقـد بـنّي ابـُن 

ـا كونها مبهمًة مـع كونها  الخشـاب معنـى اإلبهـام فيهـا قائـالً: “وأمَّ

معـارف فهـو أنهـا ال يشـار بهـا إىل يشٍء، فيقتـرص بها عليـه حتى ال 

لغـريه”6. تصلح 

مسوغات البحث

العريب  الشعر  الرائدات يف  الشواعر  من  الصباح  الشاعرة سعاد  تعد 

واملتانة  بالجزالة  تتسم  شعرية  لغة  متتلك  وهي  الكويت،  يف  الفصيح 

يف  الفصيح  العريب  الشعر  أعالم  من  أنها  كام  واملضمون،  الشكل  يف 

دولة الكويت، متنوعة األغراض واملواضيع، وتنظم قصائدها يف منطني، 

التفعيلة والشعر العمودي. 

وقد اخرتت دراسة املبهامت األسلوبية يف ديوانها الشعري “والورود 

تعرف الغضب” ملا لهذه املبهامت من تحوالت داللية تتسق مع معنى 

الشاعرة  عناية  مدى  عىل  نقف  تجعلنا  ودراستها  وغرضه،  الرتكيب 

اللغة يف نظم قصائدها،  أدوات  الشعرية، ومتكنها من  لغتها  بتفاصيل 

وسبق هذا البحث دراسة موازية يف املجال اللغوي نفسه7.

أهمية البحث

تأيت أهمية البحث من جانبني اثنني؛ األول طبيعة الدراسة التي تبني 

ودور  األدبية،  الداللية  والدراسة  النصية  اللغوية  الدراسة  بني  التالحم 

الوحدات املعجمية يف البنية الصغرى التي تستعمل للربط واإلحالة يف 
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استجالء املعاين والدالالت األسلوبية يف البنية الكربى. 

والثاين مكانة الشاعرة سعاد الصباح يف ديوان الشعر العريب الفصيح 

يف دولة الكويت، وما حظيت به أشعارها من عناية واهتامم الدارسني 

الذين عدوها من أهم شواعر الكويت يف العرص الحديث.

حدود البحث

وقت  إىل  امتداداً  العرشين،  القرن  من  الثاين  النصف  منذ  زمانّياً: 

الدراسة.

مكانّياً: دولة الكويت، مكان ميالد الشاعرة وموطنها.

موضوعّياً: قصائد الشاعرة سعاد الصباح املنشورة يف ديوان “والورود.. 

تعرف الغضب”. سعاد الصباح، ط2، دار سعاد الصباح للنرش والتوزيع، 

الكويت، نوفمرب 2006م.

منهج البحث

سنعتمد املنهج الوصفي التحلييل يف الدراسة لرصد أبرز املواطن التي 

حملت فيها املبهامت دالالت أسلوبية مؤثرة يف تأويل النص الشعري، 

ومدى مقدرة الشاعرة سعاد الصباح عىل استعامل وظائف املبهامت.

مدخل الدراسة

املبهم لغًة: “أن يبقى اليشء ال يُعرَُف املأىت إليه، ومنه: األمر البهيم، 

الذي ال تأيت له، ومنه: البُهمة: الصخرة التي ال خروق فيها، وبها ُشبَِّه 

الرجُل الشجاع الذي ال يُقَدر عليه من أي ناحية طُلِب، أو الفارس الذي 

ال يُدَرى من أين يؤىت من شدة بأسه. والبُهَمة: جامعة الفرسان، والجيش 

يقال له: بُهَمة، والبهيم: اللون الذي ال يُخالطه غريه، سواداً كان أو غريه، 

وأبهمت الباب: أغلقته، والبهيمة: ما ال نُطَْق له، وذلك ملا يف صوته من 

اإلبهام”8.

“وخاصية اإلبهام مبعناه اللغوي الخاص، يطلقه النحاة عىل نوعني من 
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الضمري دون غريهام، هام ضامئر اإلشارة وضامئر املوصول، وله معنى 

خاص فيهام”9، وهذا ما يؤيد فكرة العالقة بني هذا النوع من الضامئر 

)ونعني ضامئر الغيبة( وضامئر اإلشارة فيهام. 

الخفاء،  وهو  اإلبهام  من  مشتق  مفعول  اسم  “املبهم:  الرازي:  وقال 

مل  أي  إبهاماً  الكالم  وأبهم  الرؤية،  من  فيه  ما  لخفاء  بَِهيم،  ليل  يُقال: 

يبينه، واستبهم عليه الكالم إذا استغلق، كام يُقال: أمر ُمبهم: إذا كان 

ملتبساً ال يُعرف معناه”10.

املوصول(  واالسم  اإلشارة  واسم  )الضمري  من  كل  اعتبار  عن  أما 

مبهامت يف اللغة، فيعود الفتقارها إىل إيصال املعنى بنفسها، وحاجتها 

كان  التفسري  إىل  االفتقار  إبهامها، ويفرس غموضها، وهذا  يزيل  ما  إىل 

علة النحاة لبنائها، وسنقف عىل تحديد إبهامها يف سياق عرض الدالئل 

األسلوبية من خالل الوظائف التي يؤديها كل مبهم منها يف ما يأيت من 

الدراسة.
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أواًل- الداللة األسلوبية للضمائر:

أو غائب تقدم ذكره  الضمري اصطالحاً: ما وضع ملتكلم أو مخاطب 

لفظاً أو معنى أو حكامً”11. وعرّف الهشريي الضامئر مبا نصه: “هي تلك 

األلفاظ املعروفة يف كتب النحاة مثل: أنا، أنت”12. 

إىل  ترجع  إمنا  أو محسوس،  متعلقة مبجرد  لغوية غري  أداة  والضمري 

لتكراره إلمكانية استخراج الداللة  االسم الظاهر الذي حل محله منعاً 

اإلبهام  أوجه  أظهر  من  الضمري  كان  لذا  فيه،  الوارد  النص  سياق  من 

الذي يتيه فيه القارئ بحثاً عن املعنى. والضامئر جميعها سواء أكانت 

ويفرس  إبهامها،  يزيل  ما  إىل  تحتاج  للغائب  أم  املخاطب  أم  للمتكلم 

غموضها، فاملتكلم واملخاطب يتعني مدلولهام باإلحالة إىل كل من املتكلم 

واملخاطب، أما الغائب فإنه يحتاج إىل ما يفرسه بتوضيح مرجعه، وحدد 

سيبويه اإلبهام الحاصل يف الضمري مبا نصه: “إمنا صار اإلضامر معرفة، 

ألنك إمنا تضمن اسامً بعدما تعلم أن من يحدث قد عرف من تعني وما 

تعني، وأنك تريد شيئاً يعلمه”13. 

وتجدر اإلشارة إىل أن ضامئر العربية ال تخلو من اإلبهام والغموض 

املخاطب  أم  للغائب  أكانت  سواء  لغوية،  بقرائن  مقرتنة  تكن  مل  ما 

تفسري  يف  الضامئر  تحملها  التي  اإلحالة  مهمة  هنا  وتأيت  املتكلم،  أم 

الغموض من خالل العودة إىل العائد أو املحال إليه، كام ميكن للضامئر 

تأدية وظيفة داللية يف السياق، سواء يف الربط أو تحقيق االنسجام يف 

الخطاب، وقد أشار الباحث اللغوي )برجشرتارس( إىل أن “هذه الوسيلة 
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يف الربط -يعني الضامئر- قدمية جداً، شائعة يف اللغات السامية، ورمبا 

كانت أقدم من الربط باألفعال”14.

وتأيت وظيفة الضامئر يف اإلحالة بنوعيها: النصية )القبلية والبعدية( 

الوحدة  تكرار  دون  الذكر  إعادة  إىل  تتجه  داللته  أن  كام  واملقامية، 

املعجمية نفسها، فهو يعيد إىل ذهن السامع مذكوراً بعينه معلوماً لدى 

املتكلم واملستمع املتابع للسياق، وقد أشار الريض إىل هذه الوظيفة مبا 

نصه: “وكذا ضمري الغائب، نصٌّ يف أن املراد هو املذكور بعينه يف نحو: 

االسم  من  بديالً  يكون  الضمري  أن  كام  رضبُت”15.  وإياه  زيد  جاءين 

الظاهر وكناية عنه، وهام يتقارضان معًنى واحداً يف األسلوب، فلو عدنا 

نفسه،  املدلول  وعىل  نفسه،  اللفظ  عىل  لحصلنا  اإلظهار  إىل  باإلضامر 

ويفيد الضمري أيضاً اإليجاز واالختصار واالحرتاز من اإللباس”16.

يقسم الضمر يف العربية بحسب وجوده اللفظي أو عدمه إىل:

ضمري بارز )متصل، منفصل(.ـ 

ضمري مسترت.ـ 

وتجدر اإلشارة يف الضمري إىل أن “األصل العام فيه هو تقديم املتصل 

عىل املنفصل، فال يجوز العدول إىل املنفصل إال إذا تعذر االتصال”17، 

عدا مواضع مستثناة بيّنها النحويون يف تعريفاتهم. 

بنفسه  يستقل  ال  إذ  النطق،  به  يفتتح  ال  “ما  هو  املتصل  فالضمري 

يتضمن  ومل  الشعر”18،  رضورة  يف  إال  )إال(  بعد  يقع  وال  عامله،  عن 

ديوان الشاعرة استعاملها هذه الرضورة، ولعل هذا يشري إىل اعتامدها 

الشائع املعتمد يف نظمها، فال يقيدها وزن، وال تحكم قريحتها قافية، 

الضمري  أما  النص.  وال تضطرها قاعدة نحوية النتهاجها إلقامة شعرية 

املنفصل فيختلف عن املتصل، إذ “ميكن ابتداء الكالم به ووقوعه يف أول 
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الجملة، وقد يسبق العامل أو يتأخر عنه”19. وذلك يف قول الشاعرة: 

أنا امرأٌة من فضاٍء بعيد

ونجم بعيد

فال بالوعود ألني

وال بالوعيد 20
وغيابه  اإلسناد،  ركني  الستكامل  أساس  فوجوده  املسترت  الضمري  أما 

وهو  وجوباً،  مسترت  إىل ضمري  ويقسم  لالستغناء.  وليس حذفاً  استتار، 

فعل  بعد  املرفوع  كاملسترت  بارز  وال ضمري  ظاهر،  عنه  يغني  ال  الذي 

األمر، كام يف قول الشاعرة:

علِّْق ثياب صمتك عند مدخل الباب

حتى ال تفتح أبواب جروحي

ودْع كلامتك تتعرَّ أمامي21
واملسترت جوازاً، وهو الذي يخلفه اسم ظاهر أو ضمري بارز، كاملسترت 

املرفوع بعد الفعل املايض. كام يف قول الشاعرة:

أعرف رجالً

يعرف ما يف رحم الوردة من أزرار

يعرف آالف األرسار

يعرف تاريخ األنهار

ويعرف أسامء األزهار 22
وال بد لنا يف دراسة الدالالت األسلوبية للضامئر يف شعر سعاد الصباح 

األخذ بعني االعتبار أن الضامئر مبهمة يف نفسها، بل إن “داللة الضمري 
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عىل وجه العموم متثل صفراً يف املعجم، أي: فارغ الداللة، وبالتايل فإّن 

الضمري ال يقوم بدوره إذا استخدم منفرداً، بل ال بد له من تركيب يعمل 

التوظيف  ينتجها  التي  األسلوبية  الدالالت  أهم  ومن  خالله”23.  من 

األسلويب للضمري:

التواصل  يف  ملعني  مقصوداً  يكون  أن  الخطاب  يف  األصل  العموم:   •

العموم،  يفيد  معنى غري مخصص  إىل  يخرج  قد  لكنه  املعتاد،  اللغوي 

تخالف  التي  الفنية  النصوص  يف  تكون  التعميم  هذا  مواضع  وأشهر 

مقتىض الظاهر. ومن أمثلة هذا التوظيف قول الشاعرة:

وليست الطيور واألسامك وحدها

هي التي تختنق

ولكن اإلنسان العريب هو الذي يختنق

داخل )الهولوكوست( الكبري 24
فالشاعرة جعلت الكالم يف سياق العموم باستعامل الضمري املنفصل 

بعينه،  مقصوداً  عربياً  إنساناً  تخاطب  وكأنها  )هو(،  املفرد  عىل  الدال 

العموم،  سياق  يف  جاء  الضمري  استعامل  أن  إىل  يشري  السياق  أن  بيد 

دون تخصيص أحد بعينه، إضافة إىل أن مقام السياق يستدعي توظيف 

الضمري الدال عىل الجامعة، لكن الشاعرة استعملت املفرد للداللة عىل 

الجامعة أوالً، ثم الداللة عىل العموم ثانياً. ومن ذلك قولها أيضاً:

يقولون: إن إسبانيا جميلة

ويقولون: إن جزر الكاريبي جميلة

ويقولون: إن فاكهة البحر يف كازابالنكا

وسنغافورا واإلسكندرية رائعة
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ويقولون: إن خبز  )الباغيت( يف باريس

يتناثر كفتافيت النجوم تحت األسنان

ويقولون: إن )فونتانا دي تريفي( يف روما

تجلب الحظ للعاشقني25
عىل  للداللة  )الواو(  املتصل  الضمري  استعملت  الشاعرة  إن  حيث 

جامعة الغائبني يف قولها: )يقولون( يف خمسة مواضع، دون أن تحدد 

توحي  إشارات  أي  تضمن  أن  وال  أو صفتهم،  املتحدثني  طبيعة هؤالء 

مبكانهم، بل سلكتهم يف سياق العموم، ويعد هذا االستعامل نوعاً من 

التخلص السليم يف الحوارات ذات املغزى اإلبهامي، ويتم توظيفها بكرثة 

يف الكالم.

من ذلك أيضاً قولها:

فإن مل تحرتق أصابعك احرتق قلبك

وإن مل يحرتق قلبك احرتق ضمريك 26
يحمل املفرد املخاطب يف هذا املقطع الشعري داللة العموم، حيث 

توجه الشاعرة كالمها لكل عريب تائه يف الزمن العريب، ومل تخصص أحداً 

إىل جامعة  املفرد  الخطاب  بصيغة  انتقلت  إنها  ثم  سواه،  دون  بعينه 

املتكلمني عموماً، يف قولها:

نخرج من جرح الزمن لندخل جرحاً أكرب

ونجتاز حدود الوجع

لندخل يف حدود وجع أكرب27
تجعل الشاعرة نفسها مع جامعة املتكلمني، وتتحدث باسمهم دون 

تحديد هوياتهم، فجاء السياق يف العموم غري املطلق، إمنا العموم املقيد 
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بالزمن العريب فقط، وقد اتكأت الشاعرة عىل استعامل داللة العموم يف 

مواضع كثرية يف ديوانها، وتعد هذه الداللة للضامئر تخلصاً من النقد 

املبارش يف أي قضية تريد الشاعرة الكالم فيها. 

النصية  اإلحالة  من  الداللة  هذه  وتستفاد  السابق:  القول  تقرير   •

كأن  قريبة،  قبلية  إحالة  تكون  قد  وتارة  الضمري،  يحملها  التي  القبلية 

تكون يف البيت الشعري الواحد، مثل قولها: 

خطر ببايل هذه الليلة

أن أفتح رسائيل القدمية، وأقرأها 28.. 
إىل  تحيل  )أقرأها(  الفعل  يف  املتصل  بالضمري  القبلية  اإلحالة  إن 

)رسائيل(، وحرصاً من الشاعرة عىل عدم تكرار الوحدة املعجمية نفسها، 

القبلية  السابق عليها بوضوح، فقد استعملت اإلحالة  السياق  ولداللة 

بالضمري. ومن ذلك قولها أيضاً:

هل ميكن المرأٍة أن تنتحر برسائل حبها؟

هل ميكنها أن ترمي بنفسها تحت عجالت

األحرف الساحرة

والكلامت املجنونة؟29
أحالت الشاعرة بالضمري املتصل يف )ميكنها، بنفسها، حبها( إىل )امرأة(، 

فهي إحالة قبلية قريبة، أدت وظيفة اإليجاز وتجاوز التكرار القريب، 

حيث إن سياق الرتكيب يغني عن تكرار بعض مفردات القول السابق 

القول  تقرير  وظيفة  ألداء  إليها،  لإلشارة  بالضمري  واالكتفاء  لإلحالة، 

السابق دون تكراره، حيث إن السياق يدل عليه داللة واضحة. وتكون 

أيضاً باإلحالة القبلية البعيدة، حني تفصل بني الضمري املحال به واملحال 
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إليه جملة من املفردات أو األسطر الشعرية، كام يف قول الشاعرة:

آه يا لبنان لو تسافر يب

بعيداً عن أرض مل يبق فيها سيف مرفوع

أو رأس مرفوع

آه لو متسكني من يدي

وتغسلني مبياه بحرك 30
حيث جاءت اإلحالة بالضمري يف )متسكني، تغسلني، بحرك(، وجميعها 

تحمل إحالة إىل )لبنان( يف السطر األول، وهي إحالة قبلية بعيدة تفيد 

تقرير القول السابق، وتحقق متاسكاً نصياً يف مستوى املقطع الشعري.

املجملة،  القبلية  اإلحالة  يف  السابق  القول  تقرير  داللة  تكون  وتارة 

حيث تأيت مهمة اإلحالة يف اختصار كالم كثري سابق، يتم إيجازه بالضمري 

فقط، كام يف قولها:

وأيُة مغامرٍة دخلت فيها؟

حيث أطلقت املارد من قمقمه

فحطّم أثاث غرفتي

وبعرث أساوري وأوراقي وكتبي

وأدوات زينتي

والتهمني، بلقمٍة واحدٍة، كالتفاحْة31
أحالت الشاعرة بالضمري املسترت يف قولها )فحطّم، وبعرث، والتهمني( 

الشاعرة  إن  حيث  الشعري،  املقطع  من  الثاين  السطر  يف  )املارد(  إىل 

أسطر  بأربعة  )املارد(  إليه  واملحال  )التهمني(  به  املحال  بني  فصلت 
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شعرية تتضمن سبع عرشة فاصلة كالمية من حرف وفعل واسم، وهي 

إحاالت قبلية تباعدت تدريجياً عن االسم املحال إليه، أوجدت متاسكاً 

نصياً بني السطر األخري والسطر األول للمقطع الشعري، وأدت وظيفتها 

يف تقرير القول السابق لها.

وتأيت فائدة اإلحالة هنا يف جانبني: األول اإليجاز وتجنب تكرار الوحدة 

املعجمية ملفردة )املارد( مرة أخرى يف سطور متتالية دون الحاجة إىل 

واضحة،  إشارة  إليه  تشري  به  للمحال  السابق  السياق  إن  حيث  ذلك، 

والثاين التامسك النيص بني بداية املقطع الشعري ونهايته، وإن الوظيفة 

الداللية لهذه اإلحالة تأيت يف تقرير القول السابق بالضمري دون إعادة 

ذكر االسم املقصود نفسه.

• التوكيد: وهو لغة “وكَّد العقد والعهد: أوثقه، والهمز فيه لغة يقال: 

أوكدته وأكدته وآكدته إيكاداً، وبالواو أفصح أي شددته، وتوكد األمر 

وتأكد مبعنى، ويقال وكدت اليمني، والهمز يف العقد أجود، وتقول: إذا 

عقدت فأكِّد وإذا حلفت فوكِّد، ووكّد الرحل والرسج توكيداً: شده” 32. 

واصطالحاً: “تابع يقرر أمر املتبوع يف النسبة أو الشمول، وقيل: عبارة 

عن إعادة املعنى الحاصل قبله” 33. وبعبارة أخرى هو أن يكون اللفظ 

لتقرير املعنى الحاصل قبله وتقويته، ويسمى إعادة 34.

وبهذا فالتوكيد: “لفظ يراد به تثبيت املعنى يف النفس وإزالة اللبس 

التوكيد بالضمري يف ديوان  إليه” 35. ولداللة  عن الحديث أو املحدث 

)أنا(  املنفصل  الرفع  ضمري  تكرار  فمنها  مختلفة،  استعامالت  الشاعرة 

الدال عىل املتكلم املفرد يف مطلع كل مقطع شعري عىل امتداد مساحة 

القصيدة، كام يف قصيدة “عزف منفرد عىل ربابة كويتية”، حيث كانت 

مطالع املقاطع عىل النحو اآليت:
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يف املقطع األول:

أنا من الخليج

اسٌم من األسامء

جرح نسايئٌّ أنا 36
***

يف املقطع الثاين:

أنا من الخليج

غزالة بني الغزاالت التي تولد يف الصحراء 37
***

يف املقطع الثالث:

أنا من الخليج

امرأة مقهورٌة

ربابٌة مكسورٌة

يشء من األشياء 38
***

يف املقطع الرابع:

أنا من الخليج

حيث الكتابات عىل أنواعها

صناعة الرجال 39
***
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يف املقطع الخامس:

أنا من الخليج

لؤلؤة تنام يف غالفها

عروسة تذبح يف زفافها 40
***

يف املقطع السادس:

أنا من الخليج

أنوثتي تخجل من أنوثتي 41
)أنا(  املتكلم املفرد  الدال عىل  الشاعرة الضمري املتصل  حيث كررت 

املعجمية  الوحدة  تكرار  الشعرية، واعتمدت  املقاطع  يف مطلع جميع 

الكاملة للرتكيب )أنا من الخليج( يف تأكيد هويتني اثنتني؛ األوىل هوية 

االنتامء، والثانية هوية املكان.

ومن أشكال التوكيد بالضمري أيضاً، استعاملها تكرار الضمري يف متتالية 

سطرية، مام يزيد من إيقاع املقطع الشعري، وينبه املتلقي إىل النص، 

ويحقق التامسك النيص أيضاً، ومن ذلك قولها:

فأنت الذي صغتني من جديد

وأنت اخرتعت مقاييس جسمي

كام كنت يوماً تريد

وأنت رسمت مساحة خرصي

وأنت نحتَّ ُرخامة فكري 42
املفرد  املخاطب  عىل  الدال  املنفصل  الضمري  بتكرار  الشاعرة  قامت 

)أنَت( أربع مرات يف املقطع الشعري، وهو ما يفيد داللة توكيد غرض 
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الشاعرة يف تعظيم املمدوح املتغزل به، وإسباغ جميع صفات التكوين 

العاطفي عليه.

ومن أشكال التوكيد قولها:

بدوية أنا أختزن يف ذاكريت.. 

عصوراً من القهر.. 

ويختبئ تحت جلدي ماليني الشموس 43
عىل  الدال  املنفصل  الرفع  ضمري  عىل  الخرب  الشاعرة  قدمت  حيث 

املتكلم )أنا(، وجاء هذا التقديم يف داللة التوكيد.

• التخصيص: إن الفرق بني التخصيص والتوكيد قائم عىل تقدم حرف 

النفي، فإذا تقدم املسند إليه مسبوقاً بحرف النفي أفاد ذلك تخصيص 

أفاد هذا  زيداً(، حيث  أنا رضبت  )ما  نحو  الفعيل  بالخرب  إليه  املسند 

نفي  بأداة  يسبق  مل  إذا  أما  الفاعل،  ونفي  الرضب  فعل  إثبات  القول 

يكون  التخصيص  أن  كام   .44 التوكيد  أو  التخصيص  يفيد  أن  فيجوز 

بالحرص بعد أداة االستثناء )إال( كام يف قولها:

ال تسأل ما هي أخباري

ال يشء مهم إال أنت.. فإنك أحىل أخباري

ال يشء مهم إال أنت

وكل العامل بعدك ذرات ُغبار 45
داللة  )أنت(  املخاطب  املفرد  عىل  الدال  املنفصل  الضمري  أفاد 

اثنني،  موضعني  يف  وذلك  )إال(،  االستثناء  بأداة  حرصه  بعد  التخصيص 

املقصود  املمدوح  الشخص  يف  وتحرصه  االهتامم،  تحدد  فالشاعرة 

بالخطاب، وتكرر الصيغة نفسها مرتني توكيداً لهذه الداللة.
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• التعظيم: وأظهر ضمري لهذه الداللة هو ضمري الشأن، وهذا الضمري 

تتبعه  راجع إىل املسؤول عنه بسؤال مقدر؛ حيث يرد أوالً مبهامً، ثم 

جملة تفسريية، وال بد أن يكون مضمون الجملة املفرسة شيئاً عظيامً 

يعتنى به. كام يف قولها:

عىل هذه الكرة األرضية املهتزة

أنت نقطة ارتكازي

وتحت هذا املطر الكربيتي األسود

ويف هذه املدن التي ال تقرأ.. وال تكتب

أنت ثقافتي 46
)أنت( يف  املفرد  املخاطب  الدال عىل  املنفصل  الضمري  جاءت داللة 

سياق التعظيم يف املقطع الشعري السابق، حيث إن الشاعرة مل ترصح 

بالعائد أو املحال إليه بالضمري املنفصل، واكتفت بالضمري الدال عليه، 

يف  أداها  التي  اإلحالة  خالل  من  املمدوح  صفات  الضمري  حمل  وهنا 

السياق.

وقولها أيضاً يف موضع آخر:

فأنت املعلم يف كل يشٍء

وعنك أخذت

ألوف الشؤون الصغرية 47
لكن  وإفراده،  ذاته  يف  مبهم  الخطاب  عىل  الدال  املفرد  الضمري  إن 

هذه  جاءت  وقد  إضافية،  داللة  يأخذ  يجعله  فيه  ورد  الذي  السياق 

الداللة املضافة إليه يف سياق التعظيم للمخاطب املفرد املقصود.

اصطالحاً  ويعني   ،48 الوحشة  وإزالة  املالطفة  هو  لغة  اإليناس:   •
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الضمري  ويؤدي  اإليناس.  يتم  حتى  بالحدث  مشاركني  طرفني  وجود 

واملتلقي  الخطاب  بني منشئ  املشاركة  الوظيفة من خالل داللة  هذه 

بالضمري املتصل الدال عىل املتكلمني )نـا(، أو الضمري املنفصل الدال عىل 

املتكلمني )نحن(. ومن ذلك استعاملها الضمري املتصل )نـا( يف قولها:

وكيف، إذا ما ذهبنا معاً للعشاء 49
اإليناس  داللة  هنا  وأفاد  )ذهبنا(،  الذهاب  فعل  تضمنه  ما  وهو 

واملشاركة. ويف قولها أيضاً:

كنت أحب الشتاء.. ألنه كان يشبهك

ألنه كان يشبهني

بحامقاتنا الصغرية

وانفجاراتنا الكبرية

وجنوننا الجميل

كنت أحبه.. ألنه كان يدثرنا بعباءته الرمادية

ويلفلفنا برشاشف الثلج

ويدهن قلوبنا كل ليلْة

بزيت الكافور

ومسحوق الوجد والهيام 50
يف  محدوداً  املتكلمني  عىل  الدال  )نـا(  املتصل  الضمري  حضور  كان 

الديوان، بينام مل يرد الضمري املنفصل )نحن( الدال عىل جامعة املتكلمني 

االستعامالت  يف  الضمري  هذا  أهمية  من  الرغم  عىل  أبداً،  الديوان  يف 

اللغوية، حيث إنه “ال يستعمل يف العربية للجمع فقط، بل يستعمل 
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قد  كام  التعظيم،  حالة  يف  للمفرد  يستعمل  وقد  بل  والجمع،  للمثنى 

يستعمله الكاتب يف مؤلفه تواضعاً، أو رغبًة يف إخفاء ذاتيته لدى رشح 

رأي له من اآلراء”51.

وهنا تجدر اإلشارة إىل أن الشاعرة استعملت أحرف املشاركة واإليناس 

بكرثة دون الضامئر، كام يف قولها:

أتكلم مع يديك

عندما تكون معي

أتكلم مع غابٍة ميتة األشجار 52
ولعل عدم استعامل الشاعرة لضمري اإليناس )نحن( يعود إىل حسن 

توظيفها للغة مبا يتناسب مع الغرض الشعري يف مجمل الديوان، حيث 

إنها حرصت قصائد الديوان يف رسد ذكرياتها مع زوجها الراحل، ويظهر 

أنها متعلقة به لحد االنسجام، فكأنه متجذر  من شاعريتها ونصوصها 

يف قلبها وعقلها إىل الحد الذي اتحد فيه معها.. إضافة إىل أن قصائد 

ضمري  تستعمل  مل  فإنها  ولهذا  وحدها،  الشاعرة  مشاعر  هي  الديوان 

اإليناس )نحن( النتفاء الداللة عىل أن أحداً يشاركها يف هذه املشاعر، 

الخطاب  الحقيقي -بصفتها متكلمة يف  اإليناس  أنها ال تجد  فضالً عن 

الشعري- إال يف زوجها الراحل وذكرياتها معه.

ومع أن تهميش توظيف الضمري )نحن( يشري إىل علو األنا والجهارة 

الفردية، فإن الشاعرة قصدت هذا فعالً يف قصائدها، حيث هي مركز 

الرسد الحواري والشخصية الرئيسة يف نصوص القصائد، وكل ما يدور يف 

النصوص الشعرية يتعلق بها، ومبشاعرها أوالً.

تكن  ما مل  والغموض  اإلبهام  العربية من  تخلو ضامئر  اإلبهام: ال   •

مقرتنة بقرائن لغوية تزيل إبهامها، وترتبط هذه القرائن باإلحاالت إىل 
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العائد، بيد أن هذا العائد يكون مبهامً يف ذاته أحياناً، فيتعلق الضمري 

املبهم مببهم آخر، وهو ما يجعل يف السياق إبهاماً واضحاً، ووجدنا هذا 

اإلبهام يف قول الشاعرة:

فال أرى حويل سوى قبائٍل

تعّودت أن تئد النساء

أن تأكل النساء 53
إن تاء التأنيث الساكنة املتصلة بالفعل يف قولها )تعودت( تحيل إىل 

)قبائل(، بيد أن مصطلح القبائل يف شبه الجزيرة العربية كثرية، ولعلها 

جعلت الخطاب يف سياق العموم واإلبهام منعاً للحرج. واإلبهام الحاصل 

يظل  بل  للمتلقي،  الكامل  املعنى  إيصال  عىل  السياق  قدرة  عدم  هو 

للتفسري يف  الغموض، حتى وإن كان متاحاً  الرتكيب مكتنفاً بيشء من 

تأويل النص.

القوم:  عن  وجهه  “لفت  واالنحراف،  التحول  هو  لغة  االلتفات:   •

رصفه، وتلفت إىل اليشء والتفت إليه: رصف وجهه إليه، ولفته يلفته 

لفتاً: لواه عىل غري جهته، واللفت: يلُّ اليشء عن جهته” 54. واصطالحاً 

له معنيان، األول عىل عالقة باملعنى واملضمون، فهو انتقال املنشئ من 

معنى إىل آخر، والثاين عىل عالقة بالبنية الشكلية، فهو التحول األسلويب 

القائم عىل اختالف الضامئر واتحاد املرجع، فيكون االلتفات “كل تحول 

أو انكسار يف نسق التعبري ال يتغري به جوهر املعنى” 55، ومن أشكال 

االلتفات لدى الشاعرة سعاد الصباح:

االلتفـات مـن املخاطـب إىل الغائـب: وهـو االنتقـال مـن الحديث ـ 

املبـارش للمخاطـب إىل الغائب، فتحافظ الشـاعرة بهـذا النمط عىل 

وحـدة املوضـوع املحـال إليـه االلتفـات، ويغـري يف سـياق الروابـط 
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الدالـة عليـه. ومـن أمثلـة هـذا النمـط من االلتفـات قول الشـاعرة:

ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟

أيها الرجل

الذي شقق شفتيه ملح البحر 56
)كاف  املتصل  الضمري  من  املستفاد  املخاطب  من  الشاعرة  التفتت 

الخطاب( يف قولها: )من أجلك(، إىل الغائب املستفاد من الضمري املتصل 

)الهاء( يف قولها )شفتيه(. 

االلتفات من املخاطب إىل املتكلم: من ذلك قولها:ـ 

فإن مل تحرتق أصابعك احرتق قلبك

وإن مل يحرتق قلبك احرتق ضمريك

نخرج من جرح لندخل جرحاً أكرب

ونجتاز حدود الوجع

لندخل يف حدود وجع أكرب57
حيث التفتت الشاعرة بأسلوب الخطاب من املخاطب يف قولها )فإن 

مل تحرتق أصابعك(، )وإن مل يحرتق قلبك(، إىل أسلوب املتكلم بصيغة 

)لندخل(،  و)نجتاز(،  جرح(،  من  )نخرج  قولها:  يف  واملشاركة  الجمع 

فإن  التخصيص،  ال  العموم  عىل  يقوم  الحالني  يف  الخطاب  إن  وحيث 

املخاطب املفرد هو أحد أبناء الزمن العريب، ثم إن جامعة املتكلمني هم 

أبناء الزمن العريب أيضاً، حيث إن الشاعرة من هذه الجامعة، يهمها ما 

يهمهم، ويؤذيها ما يؤذيهم. 

من الغياب إىل املتكلم: كام يف قولها:ـ 
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حفظ الله يحيى الفلسطيني من كل مكروه

فهو قرة أعيننا، وهو ولدنا البكر بعدما وهَن

العظُم منا، واشتعل الرأس شيبا.. 

حفظ الله هذا الولد الجميل من كيد الكائدين

ومن حسد الحاسدين

إن يدي دامئاً عىل قلبي

فأنا خائفٌة عىل يحيى 58
إن استعامل الشاعرة لاللتفات يعطي النص روحاً وحيويًة تفاعلية بني 

النص واملتلقني، ويسهم يف دفع السآمة وامللل الناتج من وحدة الخطاب 

يف املقطع، وقد الحظنا أن الشاعرة وظفت االلتفات بأشكال متعددة 

ديوانها  يف  املوجودة  الوفرة  عىل  بها  مثلنا  التي  الشعرية  املقاطع  يف 

الخطابية  الداللة  باالتكاء عىل  تكتف  ومل  الغضب”،  تعرف  “والورود.. 

للضمري، بل ضمنته دالالت أخرى مستفادة من سياق النص الشعري، 

فأجادت يف متاسك مقاطعها الشعرية.
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ثانيًا- الداللة األسلوبية ألسماء اإلشارة:

واسم اإلشارة يحمل يف داللته إبهاماً حاصالً من عدم تحديد املشار 

إليه يف كثري من املواضع، وتتضح داللته عىل اإلبهام من قول العكربي: 

“أال ترى أنه لو كان بحرضتك جامعة فقلت: )هذا(، من غري أن تقبل 

عىل واحد منهم مل يعلم من تعني”. وعرفه ابن يعيش بقوله: “معنى 

فيتعرف  الجارحة  مقام  يقوم  ما  أو  بجارحة،  إىل حارض  اإلمياء  اإلشارة 

بحاسة  يعرفه  شخصاً  للمخاطب  تخصص  أن  اإلشارة  فتعريف  بذلك، 

بقلبه،  املخاطب  يعرفه  شخصاً  تختص  أن  هو  املعارف  وسائر  البرص، 

فلذلك قال النحويون: إن أسامء اإلشارة تتعرف بشيئني: بالعني والقلب” 

.60

وتأيت وظيفة أسامء اإلشارة يف التامسك النيص يف مستوى سطح النص، 

واالنسجام بني املعاين يف املستوى العميق للنص، كام أنها تفيد الداللة 

إىل مدى القرب والبعد عن املشري، وتستعمل لكل منها أدوات خاصة، 

وداللة  للمتوسط”61.  وذاك  للبعيد،  وذلك  للقريب،  ذا  “يقال  حيث 

القرب والبعد مختلف عليها عند علامء البالغة، حيث إنها تأخذ دالالت 

أسلوبية مختلفة باختالف توظيفها يف السياق. 

عند  اإلشارة  األسلوبية ألسامء  الدالالت  أبرز  يأيت سنقف عىل  وفيام 

سعاد الصباح، وهي عىل الشكل اآليت:

النصية  اإلحالة  من  الداللة  هذه  وتستفاد  السابق:  القول  تقرير   •

تارة،  قريبة  القبلية  اإلحالة  وتكون  اإلشارة،  اسم  يحملها  التي  القبلية 
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وبعيدة تارة أخرى، فأما اإلحالة القبلية القريبة فهي أن يكون املحال به 

واملحال يف سطر شعري واحد، أو سطرين متتاليني، كام يف قولها:

ماذا أقول لبريوت؟ 

وماذا أقول عنها؟

وأنا ال أرتبك إال أمام موقفني

موقف الحب.. وموقف البطولة

هنا ينىس الكالم كالمه.. وتنىس اللغة لغتها

فكيف أدخل يف حوار مع هذه املدينة؟

وكيف أستطيع أن أقف عىل هذه البقعة الخرافية

من األرض، دون أن أشعر بانعدام الوزن؟ 62
)هذه  السادس  السطرين  يف  اإلشارة  اسم  باستعاملها  فالشاعرة 

السطر  يف  العائد  إىل  تحيل  الخرافية(  البقعة  )هذه  والسابع  املدينة( 

األول )بريوت(، لكنها اعتمدت إقامة اسم اإلشارة بدالً من إعادة الوحدة 

املعجمية بلفظها الرصيح، رغبًة يف اإليجاز، وزيادة يف التامسك النيص 

عىل مستوى املقطع، وتقرير القول السابق.

أما اإلحالة القبلية البعيدة باستعامل اسم اإلشارة فهي أن يفصل بني 

املحال به واملحال إليه سطران شعريان أو أكرث، كام يف قولها:

أحبك وأعرف أنك مغتصب للسلطة

أحبك وأعرف ال رشعية الحتاللك

أحبك وأعرف عبثية الرصاع معك

ومع هذا..
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ال أطالب بخلعك عن العرش63
الشعرية  األسطر  إىل  يحيل  )هذا(  اإلشارة  اسم  به  املحال  إن  حيث 

الثالثة السابقة له بدءاً من السطر األول )أحبك(.

• التفسر: حدده ابن رشيق مبا نصه: “أن يستويف الشاعر رشح ما ابتدأ 

به مجمالً، وقلام يجيء هذا إال يف أكرث من بيت واحد”64. وفائدته: “إما 

رؤية املعنى يف صورتني مختلفتني )اإلبهام واإليضاح(، أو ليتمكن املعنى 

يف النفس متكناً زائداً، ملا طبع الله النفوس عليه، من أن اليشء إذا ذكر 

مبهامً ثم بنُّي كان أوقع فيها من أن يبنّي أوالً” 65. ومن أظهر أمثلته:

هل ميكن المرأٍة أن تنتحر برسائل حبها

هل ميكن أن ترمي بنفسها تحت عجالت

األحرف الساحرة

والكلامت املجنونة؟

هل ميكنها بكل برودة أعصاب

أن تقتل نفسها غرقاً

يف بحر من املداد األزرق؟

هذا ما فعلته هذه الليلة66
حيث أفاد اسم اإلشارة )هذا( داللة التفسري للسياق السابق له، وقد 

األسئلة  عن  مجيبًة  بإيجاز،  به  قامت  ما  خالله  من  الشاعرة  أسقطت 

الكثرية التي طرحتها يف السياق السابق السم اإلشارة.

• اإلبهام: إن الوظيفة الداللية التي تقوم بها أسامء اإلشارة هي إزالة 

املبهم،  يرشح  الحق  أو  النص،  يف  سابق  إىل  اإلحالة  خالل  من  اإلبهام 

هذه  اإلشارة  اسم  يؤدي  وليك  التشتيت،  من  القارئ  ويحرر  ويوضحه 



د. مطلق محمد مبارك المرشاد

35

اإلبهام سيظل  فإن  وإال  السياق،  إىل رصيح يف  اإلحالة  فعليه  الوظيفة 

حارضاً. ومن خالل استقراء ديوان الشاعرة وجدنا أن أسامء اإلشارة أدت 

الوظيفة املنوطة بها يف إزالة اإلبهام عىل اختالف الداللة املضافة إليها، 

بيد أن الشاعرة أحالت باسم اإلشارة إىل مبهم أو مجهول خارج السياق. 

ومن أمثلة ذلك قولها:

ويف هذه املدن التي ال تقرأ.. وال تكتب

أنت ثقافتي 67
حيث أحالت باسم اإلشارة )هذه( إىل املدن، وهي مدن ال تقرأ وال 

تحديد  عدم  اإلبهام يف  ووقع  معرفة،  مدن مجهولة غري  لكنها  تكتب، 

املدن -عىل كرثتها- إلزالة اإلبهام.

• التعظيم: إن تقديم اسم اإلشارة يف ابتداء الكالم يفيد لفت انتباه 

السامع إىل أهمية الكالم الالحق، والقصد هو الذي يحدد مضمون هذه 

واملدح  الفخر  يف  يكون  والتعظيم  تحقرياً،  أو  كانت  تعظيامً  األهمية، 

والوصف والغزل، وما إىل ذلك، كام يف قولها:

سيد هذا العامل.. إين مرهقة جّداً 68
وقولها أيضاً:

يا سيد هذا العامل

قل يل ماذا أفعل حتى أغسل أفكاري؟

يا سيد أقداري.. 

ساعدين يوماً يف صنع قراري 69
عدة  عنارص  خالل  من  )هذا(  اإلشارة  اسم  داللة  يف  التعظيم  جاء 

تضمنها السياق تؤكد التعظيم، وهي: )سيد العامل، سيد أقداري(، كام 



المبهمات وداللتها األسلوبية
في شعر سعاد الصباح

36

أن تكرار الرتكيب )يا سيد( يؤكد داللة التعظيم يف السياق.

وقولها أيضاً:

كل هذه العصافري العربية الرخيمة الصوت

رشبت من ينابيع لبنان

وأكلت من قمحه، وعنبه، ولوزه، ورمانه 70
وهو  فيه،  ورد  الذي  السياق  يف  التعظيم  )هذه(  اإلشارة  اسم  أفاد 

تعظيم للشخصيات التي رسدتها الشاعرة يف مقطع سابق السم اإلشارة، 

وهو يف قولها:

وماذا ترك لبنان عىل أوراق الرصايف،

والجواهري، والسياب، والفيتوري، والبيايت،

وبلند الحيدري، وعمر أبو ريشة، ونزار قباين،

وأدونيس، ومحمود درويش، ومظفر النواب؟ 71
وتعد جميع هذه الشخصيات عائداً محاالً إليه باسم اإلشارة )هذه( 

التي أفادت التعظيم واخترصت داللته.

بهم  املعتدي، وتقصد  قولها موجهة كالمها لآلخر  التحقر: كام يف   •

اليهود املحتلني لدولة فلسطني العربية، حيث تقول:

وتحت هذا املطر الكربيتي األسود

ويف هذه املدن التي ال تقرأ.. وال تكتب

أنت ثقافتي 72
جاء استعامل الشاعرة السمي اإلشارة )هذا، هذه( يف سياق التحقري 

باملشار إليه يف السياق، فاملطر الكربيتي األسود داللة عىل الجهل، واملدن 

التي ال تقرأ وال تكتب تأخذ الداللة نفسها.
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• التقريب واالستحضار: ويدل هنا أن املخاطب “اختص بحكم رفع 

الشأن، فال يغيب عن الخاطر، فكأنه نصب عينيه” 73. ومنه:

وها أنذا أخرج من تجربتي الدامية

كدجاجٍة ال رأس لها 74
اسم  بني  )ذا(، حيث فصلت  اإلشارة  باسم  نفسها  إىل  الشاعرة  تشري 

داللة  يحمل  مام  املتكلم،  عىل  الدال  بالضمري  التنبيه  وهاء  اإلشارة 

التقريب واالستحضار يف أظهر أشكاله. ومن ذلك قولها أيضاً:

يا هذا الذي احتكر جغرافية العامل

اترك إقليامً صغرياً يف فكري

ال يخضع الستعامرك 75
الداليل  املستوى  يف  واالستحضار  التقريب  )هذا(  اإلشارة  اسم  أفاد 

العام، حيث سبقته أداة النداء املخصصة لنداء القريب )يا(.

• العموم: يفيد اسم اإلشارة )هذا، ذا( الداللة عىل القريب، فضالً عن 

تحديد املشار إليه وبيانه، بيد أن الشاعرة سلكت داللتها األسلوبية يف 

نطاق العموم دون تحديد املشار إليه، كام يف قولها:

ماذا أفعل يف هذه املقاهي

املكتظة بالعفاريت.. واألشباح؟ 76
يتضمن اسم اإلشارة )هذه( داللة العموم، حيث مل ترش الشاعرة إىل 

مقهى محدد بعينه عىل كرثة املقاهي املنترشة يف العامل. وقولها أيضاً:

عىل هذه الكرة األرضية املهتزة

أنت نقطة ارتكازي.. 77
فجاء العموم يف اإلشارة إىل جميع أنحاء الكرة األرضية، وهي إشارة 
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الشاعرة  إن  حيث  العموم،  داللة  إىل  إضافة  السلبية  الداللة  حملت 

ثابتة راسخة تدور  أنها  باملهتزة، واملعهود عنها  األرضية  الكرة  وصفت 

حول نفسها وحول مركز املجرة.

• الشفقة: قد تأيت الداللة األسلوبية السم اإلشارة يف استعامله دون 

تكرار الوحدة املعجمية نفسها حرصاً عىل قدر املكرر ومكانته، أو حذراً 

والرأفة  الشفقة  باب  من  هذا  ويكون  فؤاده،  تجرح  صفة  تكرار  من 

بالحال  متعلقة  نفسية  األسلوبية  الداللة  فإن  الحالة  هذه  ويف  بحاله، 

النفسية للمحال إليه، كام يف قولها:

كان هناك مرشوع أمٍة عربيٍة.. تنتظر والدتها

ومنذ سنتني.. حصل املخاض

وبرّش الله هذه األمة العربية الصابرة

بغالم اسمه يحيى 78
إن داللة الشفقة التي حملها اسم اإلشارة )هذه( مستفادة من سياق 

النص الذي يدور حول حال األمة العربية الصابرة، حيث جاء الخطاب 

بنربة الشفقة.
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ثالثًا- الداللة األسلوبية لألسماء الموصولة: 

وحقيقة  بها،  اتصل  مبا  إال  اسامً  تتم  “ال  ألنها  االسم،  بهذا  سميت 

االتصال والوصل هو كون اليشء إىل جنب اليشء”79. 

النوع  أنها  أنيس  ذكر  وقد  مختلفة،  تعريفات  املوصول  االسم  ويف 

الثالث من أنواع الضمري، وهي مثل: الذي والتي واللذين.. إلخ، وهي 

تكرار  عن  الوقت  نفس  يف  بها  ويستعاض  الجمل،  بني  تربط  ألفاظ 

األسامء الظاهرة”80. وقيل أيضاً: إن االسم املوصول هو “معرفة بالوضع، 

ألن املوصول يطلقه املتكلم عىل ما يعتقد أن املخاطب يعرفه بكونه 

محكوماً عليه بحكم معلوم الحصول له، وقيل إمنا تعريفه بالصلة ألنها 

معهودة للمخاطب” 81، أو “ألن التعريف يحصل بذكر الصفات والصلة 

كالصفة” 82. وقيل أيضاً: “هو من قبيل ما ُعرّف باأللف والالم” 83.

وجميع املوصوالت االسمية مبهمة املدلول وغامضة املعنى يف نفسها، 

مهمة  تأيت  وهنا  وغموضها،  إبهامها  ليزيل  بعدها  يأيت  ما  إىل  وتحتاج 

جملة الصلة الواقعة بعد املوصول لتعيني مدلوله وتفصيل مجمله. وقد 

الصدق  تحتمل  تكون جملة خربية  أن  الصلة  النحاة يف جملة  اشرتط 

والكذب، فال يصح أن تجعل الصلة أمراً وال نهياً وال استفهاماً 84. 

وتتجىل الداللة األسلوبية لألسامء املوصولة من خالل ما يأيت:

املصدر،  الوصف  وقيل:  حاّله،  اليشء:  “وَصَف  هو:  لغة  الوصف:   •

والصفة الحلية، والوصف: وصفك اليشء بحليته ونعته” 85. واصطالحاً 

هو: “إخبار عن حقيقة اليشء.. وأحسن الوصف ما نعت به اليشء حتى 
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األجزاء  بها  نعت  التي  النعوت  وتنزيل  املنعوت،  للسامع حضور  ميثل 

املوصوفة” 86. 

نعت  إىل  وصلة  باتخاذه  النعت  يف  املوصول  االسم  دور  ويتمثل 

أرادوا  الدور مبا نصه: “ملا  النحاة إىل هذا  بالجمل، وقد أشار  املعارف 

أن يصفوا املعرفة بالجملة، كام وصفوا بها النكرة، ومل يجز أن يجروها 

اللفظ بإدخال )الذي( لتبارش بلفظ حرف  عليها لكونها نكرة، أصلحوا 

التعريف املعرفة، فقالوا: مررت بزيد الذي قام أخوه، ونحوه” 87. ومنه 

قولها:

أتكلم مع الجدران التي تتعاطف معي

أكرث منك 88
• التخصيص: ويكون باالسم املوصول )من( املسبوق بأداة نداء، حيث 

تكسبه تخصيصاً وتحديداً، ومن ذلك قولها:

يا صانع طيارات الورق

يا من تسافر من هاوية إىل هاوية

يا من تتسىل بكرس وتجميع أجزايئ 89
وقولها أيضاً:

فكيف أسافر؟

أين أسافر؟

يا من تجلس يف اسرتخاء

فوق حقيبة أسفاري 90
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وقد تلجأ الشاعرة إىل التخصيص دون استعامل االسم املوصول )من(، 

ومن ذلك قولها:

يا الذي يجلس عىل أكتاف لغتي.. وميد رجليه 91
وأيضاً قولها:

يا سيدي يا الذي دوماً يعيد ترتيب أيامي

وتشكيل أنوثتي

أريد أن أتكئ عىل حنان كلامتك 92
املوصول  االسم  مكان  )الذي(  املوصول  االسم  الشاعرة  استعملت 

)َمْن( بعد أداة النداء للقريب، وهو استعامل نادر يف الكالم، يفيد داللة 

التخصيص.

• العموم: وأشهر األسامء املوصولة داللة عىل العموم )من، ما(، كأن 

يستعمل االسم )من( للداللة عىل اإلنسان عموماً دون تحديد شخص 

لجنسه،  تحديٍد  دون  عموماً  للداللة عىل يشء  )ما(  واستعامل  بعينه، 

وميكن متابعة ورودهام يف الديوان من خالل ما يأيت:

- عند عدم تحديد اإلحالة يف النص، كام يف قول الشاعرة:

لبنان سامٌء مفتوحٌة لكل من يريد أن يطري

وشالٌل لكل من يريد أن يرشب

ورسير من الكلامت لكل من يريد أن ينام

وفضاء من الحرية لكل من يريد أن يتنفس 93
حيث مل يختص االسم املوصول )من(، وال جملة صلته بتحديد دقيق 

مل  )من(  العاقل  عىل  الدال  املوصول  االسم  أن  كام  بالكالم،  للمقصود 

يتعلق بعائد أو محال إليه معلوم يف النص، بل ظل يف سياق العموم.
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- أن يحمل املحال إليه صفة العموم يف النص، كام يف قول الشاعرة:

أنا من الخليج

حيث الكتابات عىل أنواعها

صناعة الرجال

وكل ما تكتبه األنثى هو استثناء

هل كل ما يبدعه رجالنا مقدس

وكل ما تبدعه نساؤنا

يجانب الحياء؟ 94
صفة  يحمل  )ما(  العاقل  غري  عىل  الدال  املوصول  االسم  إن  حيث 

العموم يف السياق الذي ورد فيه، إضافة إىل اسم الجمع )كل( السابق 

الالحق من خالل  السياق  العموم ظاهراً، كام أن  أفاد  لالسم املوصول 

التخصيص، حيث جعلت  العموم دون  تفيد  الصلة يف كل منها  جملة 

الشاعرة الكتابة عامة، واإلبداع بكل أشكاله للرجال والنساء.

أن تكون إحالة املوصول إىل يشء مجرد مشرتك بني البرش دون   -

تحديد أحد منهم بعينه:

هل تعرف يف أوروبا مقًهى متسعاً الثنني؟

هل تعرف طرقاً ال يدري من مييش فيها

كيف.. وأين؟ 95
العام  املبدأ  حيث  من  جميعاً  البرش  بني  مشرتكة  خاصية  فامليش 

خلقي،  أو  مريض  لعارض  تكون  نادرة  حاالت  يف  إال  البرشي،  للتكوين 

التي  الداللة  وهي  العموم،  داللة  يف  سلك  فقد  االشرتاك  هذا  ونتيجة 

أداها االسم املوصول الدال عىل العاقل املفرد )من(.
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باالسم  ال  الصلة  بجملة  الداللة  هذه  استخراج  يرتبط  اإلبهام:   •

الناتج  اإلبهام  إزالة  قامئة عىل  الصلة  فائدة جملة  إن  املوصول، حيث 

من االسم املوصول، ولذلك اشرتط النحاة أن تكون جملة الصلة خربية، 

بيد أن الشاعرة استعملت جملة صلة مبهمة بعكس وظيفتها األصلية 

املنوطة بها، وهي إزالة اإلبهام، ويفيد هذا اإلبهام التعظيم واملبالغة، 

كام يف قولها:

يا هذا الذي احتكر جغرافية العامل

اترك إقليامً صغرياً يف فكري 96
للقريب  النداء  أداة  الناشئ من استعامل  التخصيص  الرغم من  عىل 

مع اسم اإلشارة يف قولها )يا هذا( إال أن اإلبهام ظل حاصالً يف حقيقة 

الشخص املقصود بالخطاب، فاستعملت الشاعرة االسم املوصول )الذي( 

املوصول  الالحقة لالسم  الصلة  تنهض جملة  املبهم يف طبيعته، كام مل 

الشخصية  حقيقة  ظلت  بل  الجملة،  يف  الحاصل  اإلبهام  إزالة  بعملية 

مبهمة بالنسبة للمتلقني.

ومن ذلك قولها أيضاً:

كل ما حويل عروض مرسحية

واألبطال الذين طاملا صفقت لهم

مل يكونوا أكرث من ظاهرة صوتية

ومنور من ورق 97
إن داللة اإلبهام وردت يف استعاملني يف املثال السابق:

األوىل يف توظيـف االسـم املوصـول الـدال عـىل غـري العاقـل )مـا(، ـ 

حيـث مل يـؤد االسـم املوصول، وال جملـة صلته مهمة إزالـة اإلبهام 
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عـن طبيعـة محيـط الشـاعرة املـيلء بالعـروض املرسحيـة، وظلـت 

محاولـة تصـور املـكان دون درجـة اإليضـاح التـام. وبـني السـهييل 

أن “االسـم املوصـول )مـا( تفـارق االسـم املوصول )الـذي( يف كونها 

مبهمـة غايـة اإلبهـام، ألنهـا تقـع عـىل كل يشء وعـىل مـا ليـس 

بـيشء، مثـال ذلـك: إن اللـه عـامل مبا كان، ومبـا مل يكن، ومـا مل يكن 

معدومـاً، فلذلـك مل يجـز اإلخبـار عنهـا حتـى توصـل فيـام بعدها، 

ومتتنـع مـن التثنيـة والجمـع” 98.

الثانيـة يف توظيـف االسـم املوصـول الـدال عـىل جامعـة العاقلـني ـ 

)الذيـن( إشـارة إىل أبطـال العـروض املرسحيـة التـي أشـارت إليهـا 

الشـاعرة، بيـد أن السـياق مل يتضمن أي داللة تفيـد يف إزالة اإلبهام 

عـن حقيقـة هـؤالء األبطـال اسـامً أو لقبـاً أو وصفـاً أو مكاناً.

 ،99 به مجمالً”  ابتدأ  ما  املتكلم رشح  يستويف  “أن  التفسري: وهو   •

وأظهر ما يأيت االسم املوصول لإليضاح أن يكون املفرس وأداة التفسري 

متوالية يف مقطع شعري متسلسل، وهو يزيد التامسك النيص يف بنية 

النص الشعري، فيجعل مفردات املقطع الشعري مسبوكاً ومحبوكاً، ومن 

أمثلته قول الشاعرة:

أيها الرجل الذي يتجول بني أهدايب وقوارير كحيل

ويتدخل يف رنني أساوري

وأحجار خوامتي

وألوان ثيايب

أيها الدكتاتور الذي ينبش يف أعامق خزائني

ويعرف عدد الحبات يف عقودي 100
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تصف الشاعرة اآلخر املقصود مبديحها الغزيل بالرجل، ثم إنها تفرس 

سبب إطالق هذا الوصف عليه، حيث إنه يبدي اهتاممه بكل تفاصيلها 

األنثوية من الكحل إىل الحيل إىل ألوان الثياب التي تلبسها، فاستعملت 

االسم املوصول )الذي( لتحقيق داللة التفسري ملا يأيت بعدها، كام أنها 

وصفته أيضاً بالدكتاتور، وجاءت باالسم املوصول )الذي( لتحقيق داللة 

التفسري حني فرست سبب التسمية بأنه شخص دقيق متشدد يف ودها 

له لدرجة أنه يعلم عدد حبات كل عقد من عقودها. 

وقولها أيضاً:

أيها العطر الرجويل الذي ال أعرف كيف أتقيه 101
املقصود  الرجويل(  )العطر  لتأثري  )الذي( تفسرياً  املوصول  االسم  جاء 

بالنداء يف البيت، ولو أن الشاعرة مل تستعمل االسم املوصول إلزالة إبهام 

االسم السابق له، لظل اإلبهام واقعاً يف السياق، ولظل استعامل صيغة 

العطر الرجويل فقط قارصاً عن تحقيق املعنى املراد له، وهو أن الشاعرة 

ال تستطيع مقاومة هذا العطر، أو أن ترصف انتباهها عنه. 

ويف قولها أيضاً:

من يا ترى ينقذين؟

من الخرافات التي تسكنني

من السكاكني التي تتبعني

من الكوابيس التي ترعبني

من يا ترى يزرعني؟

كنجمة زرقاء يف السامء.. 102
حيث جاءت وظيفة االسم املوصول )التي( لتحقيق التفسري من خالل 
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جملة الصلة الالحقة له، فلوال أن الخرافات تسكن الشاعرة ملا خافت 

الكوابيس  ولوال  خشيتها،  ملا  إليذائها  تتبعها  السكاكني  أن  ولوال  منها، 

التي تسيطر عىل أحالمها ملا ارتعبت من سريتها، فحققت داللة التفسري 

وظيفتها املنوطة بها يف إيضاح املعنى وجالئه مبا يساهم يف تأويل النص 

وفهم معناه.

• الكناية: وهي “ترك الترصيح بذكر اليشء إىل ذكر ما يلزمه، لينتقل 

من املذكور إىل املرتوك” 103، ويستعملها الشعراء بغرض إثبات معنى 

من املعاين دون اللجوء إىل اللفظ املوضوع له يف اللغة، بل تكون عن 

طريق اإلمياء والرمز، ومن ذلك قولها:

هل تستطيع امرأة 

تركب فوق هودج يجره األعراب

أن تتهجى اسمها

أو اسم من خلفها

أو اسم من ثقفها

أو اسم من علمها التاريخ والحساب؟ 104
الشعري  املقطع  الشاعرة عن أسامء ثالث شخصيات يف  حيث كنَّت 

يحمل  السياق  ولعل  )من(،  املفرد  العاقل  الدال عىل  املوصول  باالسم 

داللتني اثنتني يف تأويل املكنى عنه، األوىل أن يكون املكنى عنه شخصية 

واحدة يف االستعامالت الثالثة، والثانية أن لكل اسم موصول يف سطره 

الشعري مكّنى عنه خاص به.
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ومن ذلك قولها أيضاً يف موضع آخر:

لك الشكر 

يا من فتحت عيوين.. 

عىل عرشات الشؤون الصغرية 105
حيث  بالخطاب،  املقصود  زوجها  باسم  الترصيح  تركت  فالشاعرة 

حددته رصاحة يف عنوان قصيدتها )زوجي املعلم وأنا التلميذة(، وكنَّت 

االسم  فحمل  )من(،  املفرد  العاقل  عىل  الدال  املوصول  باالسم  عنه 

الكناية،  تفيد  األوىل  أيضاً،  اثنتني  داللتني  التوظيف  هذا  يف  املوصول 

والثانية تفيد التخصيص.

الكويتية  للشاعرة  واللغوية  البالغية  املقدرة  سبق  مام  ونالحظ 

سعاد الصباح يف استعامل األسامء املوصولة، وتوظيفها بحسب املعاين 

السياق  من  تستفاد  التي  الثانوية  الوظائف  أو  فيها،  الواردة  األصلية 

والكناية،  والتفسري  والتعميم  والتخصيص  كالوصف  فيه،  وردت  الذي 

واعتنت بتحميل جملة الصلة الداللة املنوط بها إزالة اإلبهام، بيد أن 

هذه الجملة حملت اإلبهام يف بعض املواضع، مام أخرجها من وظيفتها 

األساسية، لكن هذا اإلبهام كان ذا دور فاعل يف استكشاف الدالالت يف 

النص الشعري، والغموض أحياناً يعطي املتلقني شحنة من التفاعل مع 

النص الستكشاف الغامض فيه ومحاولة تفسريه. 
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النتائج

للمبهامت يف  أسلوبية  الدراسة من دالالت  تناولناه يف  ما  من خالل 

الغضب”  تعرف  “والورود..  ديوانها  يف  الصباح  سعاد  الدكتورة  شعر 

نخلص إىل مجموعة من النتائج عىل النحو التايل:

والغائـب(  1- واملخاطـب  )املتكلـم  الشـاعرة ضامئـر  اسـتعملت 

بكـرثة إزاء إلغـاء حضـور ضمـري الرفـع املنفصـل الـدال عـىل 

املشـاركة واإلينـاس. الـذي يحمـل داللـة  املتكلمـني )نحـن( 

أظهـرت الشـاعرة مقـدرة لغويـة يف توظيـف الضامئـر بدالالت  2-

مالمئـة للسـياق، مام أزال اإلبهام الناتـج عنها يف معظم املواضع 

التـي وردت فيهـا، وتنوعـت الـدالالت بـني العمـوم والتوكيـد 

والتخصيـص والتعظيـم واإلينـاس وااللتفـات، بيـد أن اإلحالـة 

بالضمـري مل تنهـض أحيانـاً بإزالـة اإلبهام.

نفسـها  3- يف  املبهمـة  اإلشـارة  أسـامء  عـىل  الشـاعرة  اعتمـدت 

لصياغـة بعض جملها الشـعرية ضمن دالالت أسـلوبية متنوعة 

القـول  لتقريـر  فيـه، فجـاءت  الـذي وردت  السـياق  بحسـب 

والتنبيـه  والتحقـري  والتعظيـم  وللتفسـري  وتوكيـده،  السـابق 

والعمـوم والغيـاب والتقريـب والشـفقة، كـام أنهـا مل تسـتطع 

أحيانـاً النهـوض بإزالـة اإلبهـام، حيـث يكـون املحـال إليـه مبهـامً.
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جـاءت األسـامء املوصولـة جسـوراً وحلقـات وصـل بني سـابقها  4-

يف  املوصولـة  األسـامء  الشـاعرة  فاسـتعملت  بهـا،  والالحـق 

دالالت أسـلوبية متنوعـة بحسـب السـياق، ومن ذلـك الوصف 

والتفسـري والعمـوم والتخصيـص والكنايـة، إضافـة إىل أن هـذه 

املبهـامت املتعمـدة عـىل جملـة الصلة إلزالـة اإلبهـام الحاصل 

فيهـا، مل تنهـض أحيانـاً بهـذه الوظيفـة املنوطـة بهـا، حيـث إن 

جملـة الصلـة تكـون مبهمـة يف نفسـها أيضـاً.
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التوصيات

للشاعرة  الغضب”  تعرف  “والورود..  ديوان  عىل  االطالع  خالل  من 

لرسد  خصصته  الذي  الشعري  الديوان  وهو  الصباح،  سعاد  الكويتية 

الذي تويف عنها مبكراً، كام ضمنته  الجميل مع زوجها  الزمن  ذكريات 

نصوصاً قليلة خارج هذا اإلطار الغزيل.. منها اإلشادة ومنها النقد، وقد 

للمعاين  موازياً  عالياً  لغوياً  تركيزاً  الديوان  قصائد  خالل  من  الحظنا 

والصور الفنية املنتقاة بعناية يف مقاطعها الشعرية، وإن هذه الدراسة 

تعد جزءاً بسيطاً إزاء ما ميكن تناوله من دراسات يف مجموع شعرها، 

ولهذا فإن البحث يحمل التوصيات اآلتية:

سـعاد  1- شـعر  يف  النـيص  التامسـك  تتنـاول  لغويـة  دراسـة  إعـداد 

الصبـاح، مـن خالل املعايري النصية السـبعة التـي حددها اللغويون 

الحداثيـون.

إعداد دراسـة أدبية تتناول صورة اآلخر يف شـعر سـعاد الصباح،  2-

من خالل منـاذج مختارة.

الضمنيـة:  3- بأشـكاله  الصبـاح،  التنـاص يف شـعر سـعاد  دراسـة 

والتاريخـي. األديب،  الدينـي، 
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