
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي 

  جامعة محمد خیضر بسكرة

  كلیة اآلداب واللغات

   قسم اآلداب واللغة العربیة

  

  

  

  

  مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماستر في األداب و اللغة العربیة 

أدب حدیث ومعاصر: تخصص  

  

  األستاذةإشراف                                                         إعداد الطالبة

  نوال أقطي                              نادیة درقاوي                                   

  

  

  

  هـــ1435/1436: ةعيَ جامِ ة الَ نَ السَ 

 م2014/2015              



:ةــــــــــــــمقدم  

 

 أ 
 

 

مجاله الشعور الذي یكشف عن تجربة  الشعر روح العصر ومداد الحیاة والطبیعة ،      

ذاتیة تعبر عن جوانب الّنفس أو تنفذ إلى مسائل الكون عن طریق التصویر الفني لصور 

،ومن بین هذه الصور التي أثارت قریحة المبدع ،وحثته على اإلبداع ونالت الحظ مختلفة 

،ومن ثمة كان إدراك الشاعر المعاصر "المرأة والطبیعة والزمن " صورة األوفر من التعبیر 

ألهمیة هذه الثالثیة في إثراء التجارب الشعریة كفیال بأن یجعله یستلهم منها ما یثري 

ذه الثالثیة كان ومازال الملهم األول ذلك حضور ه تجاربه ویزیدها خصوبة وتنوعا،كما أنّ 

  .طول حیاته ،ویستوحي منها عناصر تجربته الشعریة  ألّنها ترافق الشاعر بمظاهرها

جد لنفسه الذي و " عثمان لوصیف"ومن هذا المنطلق اخترنا دراسة هذه الثالثیة في شعر 

 ،إذ باستطاعة هذه الوسیلة الجمالیة نقل ما ینصهر بداخل الشاعرلغة ثانیة هي لغة الرمز

البسیطة عن إیصالها،فجاءت  التي قد تعجز اللغةالصراعات والشحنات العاطفیة من 

  .ثالثیة المرأة والطبیعة والزمن مرآًة عاكسة آلالم وجرح وحب الشاعر 

وقد كان الدافع الحقیقي الختیارنا هذا الموضوع ،هو رغبتنا الجامحة في تناول المدونة 

، وهو من أبرز الشعراء الجزائریین الذین بزغ نجمهم في  الجزائریة أمثال عثمان لوصیف

المرأة والطبیعة "ثالثیة : ء القصیدة الجزائریة ، وعلى هذا جاء بحثنا موسوما بفضا

  .) نماذج مختارة(في شعر عثمان لوصیف  "والزمن 

  :كاآلتي يومن بین التساؤالت التي صادفتنا أثناء البحث ه  

عثمان لوصیف ؟ وكیف كشفت هذه  دواوینما العالقة بین المرأة والطبیعة والزمن في 

  وهل تفاعل هو اآلخر معها ؟ الثالثیة عن الحقائق التي عاش في كنفها الشاعر ؟

و للكشف عن مضامین هذه التساؤالت و غیرها تتبعنا خطة تساعد على معالجة ذلك 

المرأة والطبیعة  (تجلي ثالثیة "عنوان األولحمل الفصل  ،نت فصلین و خاتمةتضم
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 ب 
 

األمر واالستفهام والنداء :كون من تتالتي و "  الطلبیة من خالل الجملة اإلنشائیة) والزمن

و الذي  "االنزیاحتجلي الثالثیة من خالل "وتمحور الفصل الثاني حول  ،والنهي والتمني

، والداللي بمبحثیه االستعارة و الحذف التأخیرتضمن االنزیاح التركیبي بعناصره التقدیم و 

  .بخاتمة جمعت حصیلة ما وصلنا إلیه من نتائج نا بحثنا والتشبیه ، وختم

كان البد لي من منهج أتتبع  ولكنني والحمد هللا استعنت بما تحصلت علیه في عملي ،

قواعده وأسیر على خطى آرائه النقدیة إّنه المنهج األسلوبي ؛ألّنه األنسب لدراستي وكذلك 

  .ألّنه ینظم رؤیة العمل األدبي 

  :مكتبة البحث في عدد من المصادر والمراجع كان أهمها وتركزت

  .الموسوعة الصوفیة : عبد المنعم الحفني -   

  .المرأة في الشعر الجاهلي: أحمد محّمد الحوفي -   

  .الطبیعة في الشعر الجاهلي: نوري حمودي القیسي -   

  .معجم الصوفیة: ممدوح الزوبي -   

صعوبة إیجاد القصائد المتوفرة على الثالثیة أو حتى : ومن مصاعب هذا البحث نذكر

  .على جزئیة من جزئیاتها ثم ربطها بالظواهر األسلوبیة المدروسة 

التي مهدت لنا سبیل  قطيأنوال وفي األخیر نتقدم بالشكر الجزیل إلى األستاذة المشرفة 

یر وأدامها اهللا ذخرا فجزاها اهللا عّنا كل خ البحث وأنارت دربنا بالنصیحة والرأي السدید ،

  .  وسندا لطلبة العلم والمعرفة
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  :مفهوم األسلوب اإلنشائي 1/

 :اصطالحا  -1- 1

یمكننا القول هاهنا أّن األسالیب اإلنشائیة من بین المفاهیم األكثر تداوًال على اللسان 

حیث كانت عنایة العلماء باألسالیب  البشري وذلك ما نلمحه في الدواوین المدروسة،

 البالغ في نفوس المتلقین ،اإلنشائیة محورا هامًا في مجال المعاني ولكي یكون لها األثر 

ومن هنا نجد بأّن . ومن بین هذه األسالیب نجد األمر و االستفهام والنداء والتمني والنهي 

و الكذب، وهو ما ال یحصل مضمونه وال ذلك الكالم الذي ال یحتمل الصدق  « :اإلنشاء هو

  )1(».یتحقق إال إذا نطقت به

هو الكالم الذي ال یحتمل الصدق أو الكذب لذاته، وذلك ألنه  «"عبد العزیز عتیق"وقال 

  )2(».قبل النطق به وجود خارجي یطابقه أو ال یطابقهلیس لمدلول لفظه 

أو هو . كالم ال یحتمل الصدق أو الكذب هو إالّ  وعموما فإن األسلوب اإلنشائي ما

إذا  صورته في الذهن إالّ  تصل المدلول هنا ال كالم ال یحتمل الصدق أو الكذب لذاته، ألنّ 

  .به لفظ

  :أنواع اإلنشاء - 2- 1

اإلنشاء  « "السكاكي"اإلنشاء نوعان طلبي وغیر طلبي وهذا ما نجده واضحا في قول 

  ضربان طلبي وغیر طلبي، فالطلب ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب المتناع 

                                                      
  .122م،ص2007، 01المهارات اللغویة وفن اإللقاء، دار المیسرة، عمان، األردن، ط: یوسف أبو العدوس )1( 

  . 69،صم1985، 01، دار النهضة، بیروت، لبنان، ط)علم المعاني(في البالغة العربیة : عبد العزیز عتیق )2( 
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الحاصل، فهو المقصود بالنظر ها هنا وأنواعه كثیرة منها األمر واالستفهام والنداء  تحصیل

إذا كان اإلنشاء طلبیا فمدلوله الیحتمل معنى وال یتحقق إّال إذا تلفظت  (1)».والنهي والتمني

  .  به ، ویكون باألمر واالستفهام والنداء والنهي والتمني

ه ما إن یكون لنسبته خارج ا خبر أو إنشاء ألنّ كالم إمّ إن ال« فنجده یقول "القزویني" ا مّ أ

طلب : واإلنشاء ضربان. األول خبر والثاني إنشاء.تطابقه أو ال یطابقه، أوال یكون لها خارج 

 أو إنشاء، فالخبر له ما یطابق أوخبر  فالكالم حسب القزویني ماهو إالّ (2) »...وغیر طلب

وینقسم اإلنشاء إلى طلبي وغیر . فال یكون لنسبته لها خارجإلنشاء ال یطابقه في الواقع، أما ا

  .طلبي

  :اإلنشاء الطلبي 2/

یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب، ویكون باألمر والنهي واالستفهام،  ما «وهو 

  (3)».والتمني والنداء

 :أسلوب األمر 1-2-

طلب الفعل من المخاطب على وجه االستعالء، أي ینظر األمر لنفسه على أنه  «وهو

 (4) ».أو یوجه أمره له سواء أكان أعلى منزلة أم ال. لمن یخاطبه) منزلة( أعلى مرتبة

قبل  والمقصود ها هنا هو القیام بعمل معین على وجه التكلیف بشيء لم یكن حاصالً 

  .  لة العالیة إلى المنزلة الدنیاالطلب، ویكون موجها من صاحب المنز 

                                                      

.310م، ص1987، 01مفتاح العلوم، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: السكاكي  (1)
  

.78، صم2003، 01طاإلیضاح في علوم البالغة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : الخطیب القزویني  (2)
  

.146م، ص2010، 01، دار جریر، عمان، األردن، ط)البیان والمعاني والبدیع(الواضح في البالغة : أحمد أبو المجد  (3)  

.87م، ص2007، 01عمان، األردن، طالبالغة العربیة المفهوم والتطبیق، دار المناهج، : ونیيثحمید آدم    (4)  
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  )1(».واإللزامطلب حصول الفعل من المخاطب على وجه االستعالء «: أو هو

ال یخرج عن الطلب ها تصب في بوتقة واحدة مادام الفعل إنّ ف ،ریفاومهما تعددت التع

  .واإللزام 

  :ولقد استخدم الشاعر فعل األمر في مواضع عّدة نذكر منها قول الشاعر

  أعدني للبحار ! یا نورس البشریة

  التي تحت المیاه ألجتلي فیها مرایاي

  :إلى أن یقول

  اقترب  !نورس الذكرى یا

  یا ریش هذي األبجدیات السخیة

  الروح رفرف والتهب زوعیا ن

  ومن البعید إلى البعید

  الرحال دّ ش... یما مثلي بذرات الندى تم

  الموت يَ واقطع صحار 

  اللصض في متاهات العقارب والوّ خ

  یا بحر یا أسطورتي

  هي ما تزال افه.. قد كنت لي رحما 

  شفافة بغشائها 

                                                      
  ، 02ط ، مكتبة وهبة، القاهرة، مصر،)دراسة بالغیة ونقدیة لمسائل المعاني(المعانيعلم : بسیوني عبد الفتاح فیود )1(

  .287، ص)تد(
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  ومشیمة زرقاء سالت من حوالیها الآلل؟

   أنا یا بحر منك

  ومني أنت

  فاسمع للعناصر أن تغلغل في العناصر

  كي ینال 

  هذا الوجود وجوده

  .)1(اإللهيجوهرها كي تبلغ األرواح فینا سر 

تبدو نفس الشاعر متعطشة لمعرفة الحقیقة، لذا فهي ترسم لنا تلك الرحلة السندبادیة 

بحار تتجاوز فیها التجربة الفنیة حدود الحیاة  «التي تریدها الذات، وبحار الصوفیة هي

  )2(». فهي محاولة لالتصال بخالق الحیاة اإلنسانیةالمادیة، كما تتجاوز حدود التجربة 

التي تشعر بها الذات ،قاهرة لمسافة العزل  متوالیة أفعال األمر الواردة تشكلوالواقع أن 

اشتراك، تتصل  ةاجتماع األمر مع النداء یحدث مفاعل نّ إثم . في بعدها عن عالمها الروحي

وهذا ما بدى إحدى عناصره لتصبح  ،اهى في هذا الوجودمهما الذات باآلخر فتتلمن خال

  ).فاسمح للعناصر أن تغلغل في العناصر منك أنا ومني أنتبحر  یا(: واضحا حین قال 

فتضحي الموجودات في ، العاقل صیة رفعة غیر العاقل إلىیلذا تجسد الصورة التشخ

أصبح یشكل هذه البواطن اإلنسانیة التي  البحر  نّ إالذات اإلنسانیة نفسها، حتى  بمرات

الـعالـم  ـنمنزلة الذات بی تذبذبلتسفر عن ) جزر - مد(أزلي  دتضارب في حركة ارتدات

                                                      
 ،الجزائر، للثقافة والفنون البیتجمعیة  یا هذه األنثى، منشورات: بوعة بـلسماوات تحت الماء مت جرس: عثمان لوصیف)1( 

   . 61،62،63، صم2008، 01ط

  .180، صم1979، 01والنشر، بیروت، لبنان، ط بحار الحب عند الصوفیة، مؤسسة المعارف للطباعة: أحمد بهجت )2( 



  الطلبیة من خالل الجملة اإلنشائیة) المرأة والطبیعة والزمن(تجلي ثالثیة           :      الفصل األول 
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النورس وهو نوع من الطیور،  اختیارأن نشیر أخیرا إلى  ویمكننا المحسوس و الروحي ،

  )1(».الصوفي الذي یصل إلى اللطیفة الروحیة هو الطائر « وبالتالي فإنّ 

  :یقول فیها إذ "العقرب"ویوظف الشاعر فعل األمر أیضا في قصیدة 

  المتیمة أیتها العقرب

  لست إلها من حجر 

  من لحم ودم.. أنا شاعر

  اقتربي مني أكثر وال تفزعي

  ..اقتربي

  ك الحي ُسمّ ودعي 

  ق في عروقي الیابسةزرّ ی

  ي المیتصوع

  بعث من جدیدأُ ني لّ ع

  طفال تستأنس

  .)2(لشدوه السموم

  اً معادًال جامعیكشف لنا هذا المقطع جرأة الشاعر المتمثلة في مناداته للعقرب،التي تشكل 

اكتست هذه الرمزیة ثوب العشق اإللهي والوصول إلى أعلى  ، ولقدبین الحقیقة والرمز

  .یصیب هذا العاشق الولهان حال بلوغه هذه المرتبة الجلیة لتعكس في األخیر ما درجاته،

  ویشكل نداء العقرب رغبة ملحة لدى الذات في الموت ، هذه الموت التي تحیل إلى الحیاة  

                                                      
   .851م، ص2003، 01ط ولي، القاهرة، مصر،بالموسوعة الصوفیة، مكتبة مد: عبد المنعم الحفني )1( 

  .109، 108ص م،1999،)دط(،الجزائر،ةدار هومقراءة في دیوان الطبیعة،: لوصیفعثمان  )2( 



  الطلبیة من خالل الجملة اإلنشائیة) المرأة والطبیعة والزمن(تجلي ثالثیة           :      الفصل األول 

 

10 
 

الكتابة هي حلم جمالي والحلم غیاب  والغالب أن العقرب هنا هي رمز مرتبط بالكتابة، ألنّ 

ظهر أفعال األمر امتزاجا بین الذات لذا تُ . ولكن هذا الغیاب من أجل الحضور من جدید

  .وهذا السم القاتل الذي سیبعث دورة الحیاة في العروق الیابسة 

  :االستفهام - 2- 2

  :االستفهام مفهوم - 1- 2- 2

عنده مما سأله  لم یكن حاصال به أن یحصل في الذهن ماطَ خامطلب المتكلم من  «هو

  ) 1(».عنه

الشيء في الذهن  صورة وقیل هو طلب حصول ،بطَ استعالء ما في ضمیر المخا «: هو أو

ّال فإذا كانت تلك الصورة وقوع بنسبة بین الشیئین أوال وقوعها فحصولها هو التصدیق و إ

من خالل حصول هو طلب الفهم،  االستفهام والمقصود من ذلك أنّ  )2( ».التصور فهو

  .صورة الشيء في الذهن؛ألن حصولها في الذهن إما أن یكون حقیقي أو غیر حقیقي 

 : أدوات االستفهام - 2- 2- 2

 ،وهما حرفان یستفهم بهما في جمیع الحاالت :الهمزة وهل «:أدوات هي لالستفهام

وهي أسماء یستفهم بها عن األشخاص واألشیاء  :أین، أنى، كیف، أيمن، ما، متى، 

الهمزة : والخالصة هي أّن أدوات االستفهام ُتجمع بین حرفین هما  )3(».واألحوال والظروف

  .فهي معربة" أي"، وأسماء هي ما ُذكرت أعاله، وكّلها مبنیة ما عدا وهل

                                                      
 ،م1985، 01عبد العال سالم مكرم، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: األشباه والنظائر في النحو، تحقیق: السیوطي )1( 

  .43، ص7ج

  .35، ص)دت(، )دط(بیروت، لبنان، محمد الصدیق المنشاوي، دار الفضیلة،: التعریفات، تحقیق: الجرجاني )2( 

  .309،ص)دت(،)دط(عین ملیلة، الجزائر،، دارالهدى،)دروس النحو والصرف جامع( ةاإلعراب صق: يتقال إبراهیم )3( 
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  :ویظهر االستفهام في قول الشاعر

  التي كنت أنهل  أین أمي

  من نبعها المستطاب

  الغوا شيغشیتني كلما 

  وران على ناظري اكتئاب؟

  :إلى أن یقول

  لم أزل في الدیار وأنقاضها

   وم عنكبأسأل ال

  أسأل عنك الغراب

  الموحشات أسأل الریح والحفر 

  وأشباح أهلي 

  وأشباح كل الصحاب 

  أسأل الصمت والمزق المهمالت 

  وما من جواب

  (2)!الكالب الصدى وعواءغیر رجع 

واأللفة التي تتصل بالوالدة  االنتماءبدأ الشاعر بسؤال المكانیة باحثا عن مواضع 

 ءالدفالمفقودة، وبالتالي فالشاعر یعرب عن اغتراب روحي تعیشه الذات في ظل غیاب 

میة وجود األم في الوسط عن أهولكّن هذا الحدث الذي ألّم بالشاعر كشف له  .العائلي

عالقة الرجل بأمه ،ولقد تتراوح تفتر ولقد  «:قائالً " أحمد محّمد الحوفي" ماأكده العائلي،وهذا 

                                                      
.64،65م،ص2000،)دط(قالت الوردة،دار ھومھ،الجزائر،:عثمان لوصیف  (2)  
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بین القوة تارة والضعف تارة ،وربما تسعده ظروفه فتتیح له أن یغمر أمه وزوجه بعطفه كما 

أصبر علیه في نكبته من زوجته، أمه كان یغمرانه ،ولكّن حدثا قد یلم به، فیوحي إلیه أّن 

وهي علیه  غیره ویعلم بفطرته أیضا أّن أمه أبقى له وأوفى ، ألنه یعلم بتجربته وبتجارب

        (1)».أحن

 وم والغراب والریح والحفر الموحشات واألشباح والصمتبال(فاتجاه الشاعر بسؤاله إلى       

وذلك بتخطي حدود العقل، فعلى مایبدو  ،منه للكشف عن الحقیقة اإلحاح إالّ  ماهو) والمزق

ه من منطلق هذا ة حال فإنّ العقل عاجز عن الوصول إلى معرفة الحقیقة، وعلى أیّ  أنّ 

عاجزعن إیجاد جواب لكل األسئلة ودلیل ذلك عدم ) أنا الشاعر( التساؤل تقف األنا الفاعلة 

له هذا السؤال ال توجد  ى أنّ ما یدل علفإنّ  شيءعلى  ، وهذا إن دلّ )؟(وجود عالمة االستفهام

رجع  من جواب غیر ما(األخیرین حین قال الشاعر  البیتینإجابة، وخیر مثال ما ورد في 

  .هشة والذهولاللة على الدّ للدّ ) !(حبها بعالمة التعجبصثم أ ،)!الصدى وعواء الكالب

   .في السؤال االستمراریةتعبیر على  إالّ  هو ما) أسأل(تكرار لفظة وفي األخیر نجد بأنّ 

  :وفي موضع آخر نجد استفهاما صریحا تمثل في قول الشاعر

  رفت سمائي أم هي الرؤیا الطریةغهل 

  تختفي فیها الغیوم 

  وتختفي فیها النجوم

                                                      
)

.127، ص)دت(، 01ط مصر، القاهرة، العربي،دار الفكر  المرأة في الشعر الجاهلي، :أحمد محّمد الحوفي  (1)  
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  )1(وكل موج البحر یزفر معلنا أعراسي؟

هي مصطلح یطلق «: الرؤیا ألنّ  ؛جو المقطع یمثل في عمومه رحلة التهیؤ للحلم إنّ 

  )2(».على نوع من الحلم، فالرؤیا صدق وتأویلها حق، والرؤیا نوع من الكرامات

 -سماء -نجوم - غیوم- رؤیا( كما وظف الشاعر العدید من المفردات تمثلت في 

ا سؤال الشاعر عن أمّ .  معرفة حقیقة النفس  طلب دلیل رحلته نحو وهذا لكي تكون) بحر

، حب محالاله الحب تبیانا لخلجات نفسه في أطهر الحاجات، إنّ  غرق سمائه ماهو إالّ 

عثمان لوصیف فإّن وبالتالي . ه قد بلغ المبتغىغیر مصدق بأنّ  الشاعرف لذاالذات اإللهیة، 

أو باألحرى الغرق  اإللهيها حقیقة نشوة الحب قد انفصل عن ذاته لیؤكد حقیقة أكبر منها، إنّ 

كل موج (  :في البیت األخیر عندما قال الشاعر اً ظاهر  ىدب والذوبان في اآلخر، وهذا ما

  ) .البحر یزفر معلنا أعراسي

وبلوغ المنتهى  واالنتصارفي حین نجد لفظة األعراس قد حملت معنى الفرحة، والفوز، 

ولعل الشاعر قد اختار سفرا مغایرا ال لیتجه صوب األعالي بل .المعلن بعد حصول الفناء

لواعج الذات التي ال یمكن الوصول إلى حقیقتها إّال عبر معراج  ألّنها تمثل یفضل األعماق؛

إلى المخلوق هو فالوصول ) الضیاء(نحو النجوم ) الظل(یبدأ بالرؤیا وهجرة الغموض 

      .الوصول إلى معرفة اهللا

  :ویوظف الشاعر االستفهام أیضا في قوله

  اقتطعتك من ضلعي

                                                      
  .37یاهذه األنثى، ص: جرس لسماوات تحت الماء متبوعة بـ: عثمان لوصیف )1( 

  .192،ص م 2004، 01معجم الصوفیة، دار الجیل للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط: ممدوح الزوبي )2( 



  الطلبیة من خالل الجملة اإلنشائیة) المرأة والطبیعة والزمن(تجلي ثالثیة           :      الفصل األول 

 

14 
 

  وأرضعتك نبیذ قصائدي 

  یك بلون البحیراترسمت عین

  غمست شفتیك بدم العناب

  ورفعت قامتك 

  الصفصافة الرشیقة ـك

  فلماذا هجرتني

  وسقطتي في الضباب؟

  یكفي أن تتذكریني 

  یكفي أن تحلمي بي 

  یكفي أن تقولي كلمة واحدة 

  وتبتسمي

  لینقشع 

  .)1(ا الضباب الكثیفذعني وعنك ه

                                                      
  .  55،56قراءة في دیوان الطبیعة، ص: عثمان لوصیف )1( 
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إذ حمل هذا .وسقوطها في الضباب عن سبب هجرة محبوبته "عثمان لوصیف" لیتساء

هذه الذات  دلیل على أنّ  وحجوب الرؤیا وعدم وضوحها، وما هذا إالّ  االنفصالاألخیر معنى 

  . تجاه وجودها كمحبوبةاشعور المحب  ر عنها لم یبق منها إالّ بّ المع

  . التغزل بها التي دفعه انفصالها عنه إلىو  ألنیسة دربه، "عثمان لوصیف"هذه هي نظرة  إذاً  

یجتمع بمحبوبته مرة ل الذي یقوده نوع من الرجاءالشاعر  أملوتفصح لنا األبیات األخیرة عن 

وتكلمه وترضى عنه لكي ینقشع الضباب الكثیف الفاصل تتذكره  لذا ینتظر منها أن، أخرى

  .بینهما

  :النداء - 3- 2

المتكلم، ویحصل ذلك  هیرید ما حتى یسمعتوجیه الدعوة للمخاطب العاقل  «النداء وهو

نداء المحذوف طلبًا عوض فعل ال) وا - هیا - أیا - یا - آي -أي - آ - أ: (التالیة باألدوات

) أي(وال ینادي غیر العاقل لداع بالغي، وال ینادي لفظ الجاللة والمستغاث به و لالختصار

  (2) ».)بیا( إالّ ) أیت(و

النداء هو طلب اإلقبال ویكون عادة للعاقل، في حین منادة غیر العاقل  وعموما فإنّ 

باستعمال  ه الیكون إالّ ا في حالة مناداة لفظ الجاللة والمستغاث به فإنّ أمّ . یكون لداع بالغي

  ".یا"أداة النداء

  :ویستخدم الشاعر النداء في قوله

  یا بحر فیك مددت جذر طفولتي

                                                      
    133ص ،)دت(،)دط(الجزائر، بن عكنون، دیوان المطبوعات الجامعیة، ،)السنة األولى الجامعیة(اإلحاطة في النحو:صالح بلعید  (2)
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  وقرأت وجه اهللا فیك

   ..مدذ: وفیك صحت

  )1( ..مدذ 

من الجزئیات المرتبطة بعناصر الطبیعة، وهو رمز للرحلة والمغامرة  فالبحر جزئیة

فعلى . والبحث السندبادي، ورمز للعظمة والسر الالمتناهي، یلجأ إلیها الشاعر لیتصل اآلخر

منه لكي  البحر عند عثمان لوصیف طریق للخالص أو باألحرى منفذ ینسرب یبدو أنّ  ما

 استخدمتالمكانیة التي  حوازمن أكثر األالبحر كان  كما أنّ . یبحث عن الحقیقة والجوهر

  :وأنسنت على ید عثمان لوصیف، وقد یكون لهذا االتصال دافعان

استنجاد الشاعر بالبحر دلیل على رغبته في أن یطهر نفسه من دنس  أنّ  أولهما هو

قیل في البیت  ماذلك بالذات اإللهیة ودلیل  االتصالالطباع ومن كل الرذائل، وهذا بغیة 

  )وقرأت وجه اهللا فیك( الثاني

  وثانیهما أّن البحر یشیر إلى الذات نفسها بوصفها تقلبات داخلیة واضطرابات باطنیة   

  .تبحث عن لحظات الهدوء، والذات صورة تتجلى فیها الذات اإللهیة

  :تي قال فیها الشاعرال "تسطعین"وتجسد النداء أیضا في قصیدة 

  تسطعین في مخیلتي شمسا أرجوانیة

  ذات العینین الغاویتین یا

                                                      
  .53ص یا هذه األنثى، :جرس لسماوات تحت الماء متبوعة ب:عثمان لوصیف )1( 
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  والفم النغم

  یا الضائعة في لجج الضوء 

  یاغزالة الحلم

  ویا یمامة الیقظة

  )1(تسطعین

الشاعر قد استعمل النداء البعید ومزجه بین مجموعتین من  نلحظ في هذه األبیات أنّ 

وثانیهما الصور ) الشمس، الغزال، الیمام( الصامته والمتحركة الطبیعة : الصور أولهما 

مظهر من مظاهر  ما هو إالّ  االستحضارهذا  ، وبالتالي فإنّ )العینین، الفم( الحسیة للمرأة 

على حب وعشق الشاعر للذات  ه دلّ للجمال اإللهي، كما أنّ  الوجود، وتجلي ف نالحس

  .اإللهیة

كونها رموزا تعبیریة تصدر حقیقة الشعور الذي  ولعل قوة هذه المفردات تكمن في

رمز فالشمس لتهجر نحو المغایرة،  مدلوالتهاوال من یختلج بدواخل الذات، إذ تجردت الدّ 

لتنوعات  ومجلىصوفي یعني النور أي مظهر األلوهیة  مصطلح «هاألنّ ؛ور اإللهيلنّ ل

  )2(».أوصافه المقدسة النزیهة

  :الشاعرول القریب في قوفي موضع آخر ظهر النداء 

  األرض  یتها

                                                      
  .111صاألنثى، یاهذه : سماوات تحت الماء متبوعة بـلجرس ا: عثمان لوصیف )1( 

  .233ص معجم الصوفیة،: بيو ممدوح الز  )2( 
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  صورا تتألق أو تضمحل یا

  سامحي

  ودعیني أعفر حماي

  في طینك األنثوي

  وأشتم عطرك

  حتى الثمالة 

  أجتذب السعف المنسبل

  وأعانق فیك األزاهیر والنسمات

  وهذا الخریر 

  وهذا الزجل 

  منك أنا ... یتها األرض

  ات منكوالنبوّ 

  ومنك الحنین 

  .)1(األنین

واألصح هو " یتها األرض" تجسد في بعیدكشفت لنا هذه األبیات عن وجود نداء 

وتجسد للمحافظة على الوزن،" یا"وحرف النداء" یتها"في  "األلف"، فحذفت "أیتها األرضیا"

                                                      
  .34، 33 ،32ص قالت الوردة، :عثمان لوصیف)1( 
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نداء الجماد یدل  ، وعموما فإنّ "أو تضمحلق یا صورا تتأل "في قوله النداء البعید أیضا

في  بثاستعالء الربوبیة، وانقیاد األشیاء لها، لذا یعمد القرآن إلى هذا األسلوب لی«على

 بأنّ  فومن هنا نستش )1(».النفوس هیبة الربوبیة، ویطبع فیها الشعور بعزتها وكبریائها

متعطش لمعرفة الحقیقة،  ألّنهقد استقى مادة صورته الشعریة من صور طبیعیة،  الشاعر

ها تمثل أصل الوجود اإلنساني ومنبع المیالد األول وال مرجع ألنّ ؛والحقیقة كائنة في األرض

  .لنا إال إلیها

  :النهي - 4- 2

ل على وجه االستعالء، وقد یخرج النهي عن معناه الحقیقي إلى فعطلب الكف عن ال «وهو 

 -التمني -االلتماس -النصح واإلرشاد -اءالدع: ن أخرى تستفاد من سیاق الكالم منهاامع

  )2(».التحسر -التوبیخ

  :ین هماضوذلك لغر ) مع المضارع("ال"هي وأداته ویستعمل النّ 

 .المعنى من هذا القول أترك فعل القیام فإنّ  "ال تقم"لطلب ترك الفعل نحو -1

 .ویكون استعالء ودعاء والتماسا كما في األمر

  (3).أیضا لغیر طلب ترك الفعل كالتهدید یستعمل _ 2

                                                      
  .249م،ص2013، )دط(جمالیة الخبر واإلنشاء، دار رسالن، سوریة، دمشق،: حسین جمعة )1( 

  .149،150، ص)البیان والمعني والبدیع( الواضح في البالغة: أبو المجدأحمد  )2( 

دلیل الطالب إلى علوم البالغة والعروض، مراجعة لبید جریدیني، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، : الیازجيناصیف   (3)

  .40م، ص1999 ،01لبنان، ط
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النهي طلب ترك الفعل، وفي بعض األحیان قد ینحرف النهي  والمقصود ها هنا هو أنّ     

 إذ ال یخفى علینا بأنّ . لكالميامرتبطا بالسیاق  نحرافالاعن معناه األصلي ویكون هذا 

لطلب الكف عن الفعل أو لغیر ا هما من دون شك إمّ یستعمالن لغرضین إنّ " ال"هتالنهي وأدا

  .طلب الكف عن الفعل كالتهدید

  :ا في قولهجلیً النهي ظهر وقد 

  بحر ال تبخل وخذ جفوني یا

  (1) !وخد أوداجي.. كبدي ..أضلعي

قد نادى البحر ونهاه وأمره في  "لوصیف عثمان" أول ما یلحظه القارئ هنا هو أنّ  إنّ     

دلیل على رغبة الشاعر في الوصول إلى  األسالیب ما هو إالّ وهذا التعدد في . نفسه الوقت

على التحذیر )ال تبخل(إّن النداء هنا ینبه اآلخر ویعمل أسلوب النهي. خرآمبتغاه بشكل أو ب

حتى یتم االلتقاء  )البحر(اآلخر  وبالتالي یتدرج الشاعر في إقناع، واألمر على الحث

یأخذ الیتجزأ من الذات ودلیل ذلك هذا االرتباط الذي حیث یصبح البحر جزءا  )االندماج(

  هو -في الحذف المعلن -یكون المحذوف هنا ربماو  ،وأوداجه.. وكبده ..منه جفونه وأضلعه

  .م نفسه للبحربقیة األعضاء التي لم تذكر مادام الشاعر سلّ  

  :وكذلك في قوله 

  غنوة الفجریا  ..آه

  ال تجزعي 

  موغوغةوابسمي تأرج األغنیات 

                                                      
.39یا هذه األنثى، ص: جرس لسماوات تحت الماء متبوعة ب:عثمان لوصیف) 1(  
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  في مدى لیلنا المقمر

  ها أمد إلیك دمي ألقا

  )1(فاصعدي منبري

باحثا عن صوت الینضب وكلمة ال  )ال تجزعي(خدام الشاعر أسلوب النهياستإّن 

  .تصمت حتى یتمكن من تجاوز العالم الحسي واالرتقاء إلى عالمه النوراني 

الشاعر إلى عالمه النوراني متجاوزا  ومن ثمة تصبح القصیدة هي الرؤیا التي یرتقي بها

  .عالم المحسوس والمادة 

دلیل على رغبة عثمان لوصیف  هو إالّ  ما) ها أمد إلیك دمي ألقا فاصعدي منبري( ا قولهأمّ 

  .بأن یرهن ذاته من أجل أن تولد هذه القصیدة

  

  

  

  

  

  

                                                      
  .89قالت الوردة، ص: عثمان لوصیف  )1( 
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  :وعلى سبیل الخالصة 

عالمها النوراني لذا كانت أدوات النداء ترتبط باحت الجملة اإلنشائیة بذات تواقة لبلوغ    

،ولعل في هذا االلتحام إشارة من جهة أخرى ) المرأة(كثیرا بعناصر الوجود من جهة وبالذات 

  .مما یوحي باتصال مفاده أّن اهللا هو خالق الكون .إلى نوع من إصالح ذات البین بینهما 

قارعة للجمع بوضع صیغها اإلیقاعیة المعاودة التي  وتقدم الجملة اإلنشائیة طاقة تنبیهیة -

  .تنتشل وعي المتلقي من غفلته ،فتبوح له بجمالیة ذلك االمتزاج الوشائجي بین الذات والوجود

في حین نجد بأّن الجملة االستفهامیة هي جملة كشفیة تتصل كثیرا بالبحث عن الحقیقة  -

  . التي یتوق اإلنسان لمطاردتها 

  .فقد تجاوز اإللزام لیتصل بنوع من الترجي كونه یجمع بین المتصوف وخالقه  أما األمر -

وقد أعلنت الجملة اإلنشائیة باحتاللها للبنیة االستهاللیة أو الختامیة في النص عن وظیفة  -

االتصال بین المخلوق والخالق من جهة ،وبین الذات غرائیة غایتها انقیاد المتلقي إلى حقیقة إ

هة أخرى وما ارتباط الذات بالوجود إّال لكونها ترى في نفسها موجودا كونیا ونفسها من ج

  .وترى في الكون آیات الخلق 

والمستقبل متجاوزا الحاضر ) كان(أما الزمن في النصوص السابقة فقد جمع بین الماضي  -

     .  في المجهول خاضتك باألزمنة الهاربة منها وتود لو امسذلك أّن الذات تأمل في اإل

ستفهام، وهذا یعود لكون أما األسالیب األكثر انتشارا في الدواوین هي أسلوب النداء واال -

إّال تجربة عرفانیة تبحث دوما عن الحقیقة وبالتالي نزعة صوفیة ،وما هذه األخیرة  الشاعر ذا

       .فإّن أكثر أدواتها االستفهام والنداء
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االنزیاح مفهوم لغوي حداثي متشعب صعب التحدید واإلحاطة، فهو من الظواهر 

جعل أبحاث األسلوبیة تهتم به باعتباره قضیة أساسیة في تشكیل  األسلوبیة الحدیثة، وهذا ما

. جمالیات الخطابات األدبیة، وبوصفه أیضا حدثا لغویا یظهر في تشكیل الكالم وصیاغته

التي تحدث على مستوى اللغة  ،ةلهنا فإّنه من دون شك تكمن جمالیته في تلك الخلخ ومن

  . تركیبیا وداللیا

  :االنزیاحمهاد عام في تأصیل  /1

 :اصطالحا -1- 1

فك بناء اللغة ورفض الوظیفة « :ه بأنّ  االنزیاح" jean Cohen جون كوهن " یعرف    

الموصوف، من معنى تصوري إلى معنى عي للمعنى و لها، فالتحویل الن االتصالیة

ثم تعویضها بالوظیفة  ،لوظیفة االتصالیةلإذا هتك للمعیاریة ورفض  فاالنزیاح )1(».شعوري

  .الجمالیة، حیث یصبح المعنى شعوریا قابال للتعدد الداللي

وهذا )2( ».وانحراف عن الكالم المألوف والمستعمل Ecartنشاز « :هوهناك من یعرفه بأنّ 

العادي، أو باألحرى هو كسر حدود اللغة  اإلنسانرق لكالم خاالنزیاح هو تجاوز و  نّ یعني أ

رتقي اللغة توهنا . ة الالمألوفلّ المتعارف علیها، وبالتالي تخرج اللغة في حلة جدیدة، وهي ح

  .من االستعمال العادي إلى االستعمال االبداعي

                                       
. 40،41، ص2011، 1ط األسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، عالم الكتب الحدیث، عمان، األردن،: مسعود بدوخة )1(

  . 281النظریة الشعریة، ص: نقًال عن كوهن 

  . 51ص ،2005، 1ط االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، المؤسسة الجامعیة، بیروت، لبنان،: أحمد محمد ویس  )2(
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لتحلیل ،إذ تتعامل المقاییس االختیاریة كما أّن االنزیاح قد اكسب األسلوبیة ثراء في ا    

 ني ضوئه یمكن إعادة وصف كثیر موف،والتوزیعیة على مبدئه، فتتكاثف السمات األسلوبیة

  )1(.مكان بعضهاالتحلیالت البالغیة والعربیة، فعلى سبیل المثال استعمال بعض الحروف 

األدبیة یساعد على إبراز فاالنزیاح إذا هو ظاهرة أسلوبیة حدیثة، ووجوده في األعمال 

  .القیم الجمالیة للغة األدبیة

  : أنواع االنزیاح - 2- 1

أن  قوام النص ال یعدو كان إذا« :قائالألنواع االنزیاح  "ویسحمد محمد أ"وقد أشار 

كثیر من هذه الكلمات قادر أن یجيء في ال االنزیاحفإن ّال كلمات وجمل، یكون في النهایة إ

ن فیهما تنطوي یإلى نوعین رئیسیاإلنزیاحات من أجل ذلك أن تنقسم  حّ وربما ص. وهذه الجمل

متعلقا بجوهر المادة اللغویة  االنزیاحاألول فهو ما یكون فیه ّما النوع فأ .االنزیاحكل أشكال 

 اوأما النوع اآلخر فهو یتعلق بتركیب هذه مع جاراته) االستبدالي االنزیاح(هن اه كو مّ ا سمّ م

  )2(.»)التركیبي االنزیاح(سمي  وهذا ما ،ترد فیهفي السیاق الذي 

 االنزیاحن هما یینقسم إلى قسمین رئیسی االنزیاح نّ من خالل هذه المقولة ندرك بأ

  .ستبدالي التركیبي واال

  

                                       
، 125، صم2006، 05األسلوبیة واألسلوب، دار الكتاب الجدید المتحدة، بنغازي، لبییا، ط: المسدي عبد السالمینظر ) 1(

126.  

  .111ص االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة،: ویسمحمد أحمد  )2( 
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  :التركیبي االنزیاح /2

 من الوقوف عند الكلمة المفتاحیة دّ الب االنزیاحقبل الخوض في غمار هذا النوع من 

مفیدة إلى في هذا النوع أال وهي التركیب، إذ یعني تركیب الكالم من أصغر وحدة كالمیة 

  ."كوهن"نحوي كما سماه  انزیاحأكبر وحدة وهي النص ففي هذا التركیب یحدث 

من خالل طریقة في الربط بین الدوال «  یحدث االنزیاحهذا النوع من  نّ ومن هنا فإ

تركیب العبارة  نّ ومن المقرر أ. أو في التركیب والفقرة بعضها ببعض في العبارة الواحدة

، (...)عریة منها على نحو خاص، یختلف عن تركیبها في الكالم العاديشمة والااألدبیة ع

اوز إطار المألوف، وبها كیل اللغة جمالیا بما یتجشفالمبدع الحق هو من یمتلك القدرة على ت

  )1(.»یجعل التنبؤ بما سیسلكه أمرا غیر ممكن

اإلنزیاحات التركیبیة في النصوص األدبیة عامة والشعریة خاصة  نّ ومهما یكن فإ

خرج اللغة من نطاق یُ الذي هو عن الكالم العادي، فالمبدع الحق  االختالفتختلف كل 

  .المألوف إلى الالمألوف 

ه یضم نّ ات التي تقع على مستوى محور التركیب ألقولنا اآلن أن نعرض لذكر الخرو 

 .یةمطعة من القواعد النمجمو 

 : خیرتأالتقدیم والانزیاح ب - 1- 2

یشكل التقدیم والتأخیر خرقا أو انزیاحا من النمط المألوف لتركیب الجملة العربیة، فهذا 

 ؤخر آخر، إذ نجدیُ قدم عنصر و یُ ة تغیرات تطرأ على الجملة العربیة بحیث مّ یعني أن ث

                                       
  .120ص :السابقالمرجع  )1( 



 تجلي الثالثیة من خالل االنزیاح                                                       :الفصل الثاني

 

27 

 

 "عبد القاهر الجرجاني" ویقسم. الشعراء العرب قد أفاضوا في أشكال عّدة من التقدیم والتأخیر

  :التقدیم إلى قسمین

، الذي علیهه ة التأخیر، ویعني به كل ما یتقدم ویظل على حكمیّ ه على ننّ تقدیم یقال إ :األول

  .عندما یتقدم على الفاعل م على المبتدأ أو المفعول بهُقدّ كما في الخبر إذا 

  )1(.راد به نقل الشيء من حكم إلى حكم وجعله في باب غیر بابهیُ تقدیم  :الثاني

  : للتقدیم كان منصبا لسببین هما "الجرجاني"تقسیم  نّ وعموما فإ

 وهنا یكون المتكلم قاصدا هذا التقدیم ؛تقدیم على نیة التأخیر.   

  غایته نقل الشيء من حكم إلى حكم تقدیم.  

. مبحث التقدیم والتأخیر باب طویل عریض، ویشتمل على أسرار دقیقة نّ أ "ابن األثیر "ویرى 

  )2(:اآلتيلمخطط في اهذا المبحث لخص أن یُ  نمكوی

  

  

  

  

                                       
  ،)دت(،)دط(الخانجي،القاهرة،مكتبة محمد شاكر،، قرأه وعلق علیه محمود اإلعجازدالئل : عبد القاهر الجرجاني)1( 

  .82ص

، 20،السعودیة،م"مجلة جامعة الملك سعود"إشكالیة التقدیم والتأخیر في الدرس البالغي التراثي، : فاطمة البریكي )2( 

  .281،ص 2008
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سم قُ جعل لمبحث التقدیم والتأخیر ضربان، ف "ثیراألابن " نّ وانطالقا من هذا المخطط نجد أ 

ا القسم الثاني كان التأخیر مّ الضرب األول إلى قسمین، فكان للقسم األول التقدیم فیه أبلغ، أ

  .فیه أبلغ، أما الضرب الثاني فتضمن أنواعا مختلفة من التقدیم

استعمال أسلوب التقدیم والتأخیر في تعبیر الشاعر وذلك لمدلوالت معینة بواسطة  یالحظ

إذ ) كما المعنى(أمثلة ذلك ما تجسد في قصیدة  الجملة، ومنالتصرف في ترتیب عناصر 

  :فیهاقال الشاعر 

  من میاه الذاكرة تنبثقین 

یختص بدرجة التقدم في الذكر الختصاصه 

 بما یوجب له ذلك ولو أخر لما تغیر المعنى 

 التقدیم والتأخیر

 ضرب ثاني ضرب أول

 یختص بداللة األلفاظ على المعاني

 أنواعه قسم ثان قسم أول

  التقدیم فیه أبلغ

  تقدیم المفعول على الفعل*

  تقدیم الخبر على المبتدأ*

تقدیم الظرف، أو الحال *

 أو االستثناء على العامل

  فیه أبلغ التأخیر

تقدیم الصفة أو ما یتعلق *

  .بها على الموصوف

الصلة على تقدیم *

 الموصول

  المسببعلى  السببتقدیم *

  األقلعلى  األكثرتقدیم *

األعجب فاألعجب  تقدیم*

 تقدیم األفضل فاألفضل*
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  كما ینبثق 

  الفجر 

   (1) من الغلس

،وقد یكون هذا "تنبثقین"على الفعل " من میاه) "ةالجملشبه (فهنا تقدم الجار والمجرور 

لضرورة شعریة ولكي یستقیم الوزن ،وهذا راجع لكون عثمان لوصیف شاعرا متصوف،فهو 

  .دوما متعطش لمعرفة الحقیقة ،والحقیقة كائنة في الماء 

  :وكذلك قوله 

  وحدك تقفین اآلن 

  عاریة من كل الكنایات واالستعارات 

  الشيء

  (2). سوى أنت

على الفعل ) وحدك(م الحال فهنا نجد بأّن الشاعر قدَ . " تقفین اآلن وحدك:" أصل القول 

، فأراد من خالل هذا التقدیم ،وقد یكون الغرض من ذلك هو االهتمام باألمر المتقدم )تقفین(

  .للحال إعطاء الذات المعبر عنها مكانتها وٕابراز أهمیتها 

  

                                       

.123یاهذه األنثى، ص :سماوات تحت الماء متنوعة بجرس ل:عثمان لوصیف   (1)  

  .114ص: صدر نفسهالم (2)
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  :وفي قوله 

  طیوري بل حروفي فها هي ذي

   (1). في الفضاء تحلق

في (،حیث تقدمت شبه الجملة  تحلق في الفضاء: أصل القول في البیت األخیر هو

، فشاعرنا هنا عند تقدیمه لشبه الجملة أفاد التخصیص ؛ألّن )تحلق(على الفعل )الفضاء

ته تنبض بروح الفضاء هنا یمثل العلو واالرتقاء والصفاء وبلوغ المبتغى ،حیث أصبحت قصید

  . الصوفیة وذلك لزیادة قوة المعنى وتقریب صورة بلوغه لمتلقي النص الشعري 

  :وفي قوله أیضا

  جاثیا في التراب

  (2)أصّلي.. كنت أدعو 

أصّلي  جاثیا في ..كنت أدعو:( بادل الشاعر بین الجملتین األولى والثانیة، واألصل قوله

اإلنغماء الجسدي لهذا التراب،ثم البحث عن تواصل وغرض هذه المبادلة هي إثبات ) التراب

  .من خالل إثبات التذلل والتضرع والخضوع ،)الذات اإللهیة  -المرأة(بینه وبین الذات الغائبة 

  :وفي قوله 

  كائن أزّلي أنا 

                                       

   .57ص: المصدر السابق (1)

   .62ص قالت الوردة ، :عثمان لوصیف  (2)
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   (1)أتناسخ في كل شيء

مفاده هو نلحظ التقدیم و التأخیر في البیت األول واألصل هو البدء بالضمیر ،والتأخیر 

ثم االهتمام بالخلود الناجم عن التناسخ ، فالضمیر العادي ،  إثبات االنتماء اإلنساني للوجود

      .یجعل األنا تتساوى مع غیرها

  : الحذفانزیاح ب - 2- 2 

في الشعر  اإلیحائیةه من األدوات نّ ألاإلنسانیة؛ ترك فیها اللغات شالحذف ظاهرة لغویة ت

 أو الحدیث، حیث نجد الكثیر من الشعراء المحدثین یستخدمون هذا األسلوب على نحو

  .آخر

ما یتحقق عن طریق إسقاط عنصر أو أكثر  « :ف هوذالح نّ ومن خالل هذه التوطئة نجد بأ

ال یجمل إّال إذا دّل علیه  أو الحذف من عناصر التركیب اللغوي، وبدیهي أن هذا اإلسقاط

اإذا مّ في استنباط المحذوف أتسعف القارئ  -مقامیة أو حالیة –بأن تكون هناك طریقة دلیل، 

 حالفنیة، ویصبیفتقد بذلك وظیفته  قبیحا؛ ألّنهافتقد الحذف هذا الدلیل أو القرینة فإّنه یكون 

الحذف  وعلیه فإنّ  (2) ».باعثا على التعمیة والغموض ال وسیلة من وسائل اإلیجاز البلیغ

عنصر من العناصر شریطة إبقاء قرینة أو مؤشر یساعد القارئ في  إسقاطیتمثل في ترك أو 

  .المعنى المقصود إدراك

  : صائد ومن بینها ما ورد في قول الشاعرمجموعة من الق في ویظهر ذلك

                                       

.28ص:المصدر السابق  (1)  
 م،2004، 02ط، مكتبة االیمان، المنصورة، مصر، )تأصیل وتقییم(علم المعاني في الموروث البالغي : حسن طبل  (2)

   .145ص
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  من مخاض البحار طلعت على الملكوت

  ومن شبق األعصر 

  سیدتي في الهوى.. آه 

  صدئت أرضنا ظمأ

  (1)فانشري الغیم واستمطري

عادة بالبعید لیجعل المسافة بینه وبین هذه  التي تتصل )یا(یحذف الشاعر هنا أداة النداء 

وذلك رغبة منه في أن ینتشر غیمها ویستمطر لكي یعید الحیاة إلى  ،تتقلصالمرأة 

الّدالة على الذات اإللهیة حتى  )المرأة(الموجودات الصادئة،وكان الشاعر بتحسره یستلطف 

  . یجد لذاته موضعا بعیدا عن الظمأ

  :وفي موضع آخر تجسد الحذف ماثال في قول الشاعر

  أغلغل في هزهزات الصدى

  في بصیص الندى 

  (2)في مصیص العطور

                                       

   .87قالت الوردة ،ص:عثمان لوصیف  (1)

  .29ص:ر نفسهصدمال (2)
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في البیتین األخیرین احترازا من عبثیة التصریح التي تبتعد ) أغلغل(الفعل  وقد حذف الشاعر

لذلك الغلول الذي یتصل هذا الحذف إّال إثبات  بالخطاب عن الشعریة وتدفعه للملل، وما

    .بالصوفي

  :وكذلك في قوله

  السماوات تنضج

  نهر الرؤى یندلق

  عالم قزحيّ 

  هزیج

 شفق ..أریج

  زغب ذهبي وأجنحة تصطفق

  زقزقات

  خریر

  بساتین معروشة وحبق

  (1)خرز.. كرز 

                                       

.21،20قالت الوردة،ص :عثمان لوصیف   (1)  
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والقرینة التي تفهم من السیاق الذي جاء فیه الحذف " هو)"المبتدأ(حذف الشاعر المسند إلیه

  .ساعدت على تقدیر المحذوف

النص قائم على وصف رؤیا الشاعر التي تحلق به في عالم نوراني رائع الجمال ویبدو أّن 

الذي ینتاب المتصوف في رحلته  فیها نوعا من الشرودا الحذف صفة اإلسقاط التي یحدثه

  . منه البدایات اهتماما بالمنتهيفتسقط المعراجیة 

  :ویأتي الحذف المعلن للمسند فعال في قوله

  وأسكن في كل بیت

  أتوحد بالّنار

  (1)والجّلنار

الزما في الحكم م" نارالجلّ "وما الحذف هنا إّال الشتراك المسند إلیه ) أتوحد بالجّلنار:(والتقدیر

   .االذات في الموجودات بمتفرقاته تماهيودلیل الحذف هنا هو  ار ،لحال النّ 

  :التكرارانزیاح ب - 3- 2 

لقد اهتمت القصیدة الحدیثة بالتكرار، وكان حضوره ماثال في بعض القصائد، وهذا 

یمثل تردیدا على جهة هامة من  ّنهأل؛ راجع لمدى أهمیته في سبك المعنى وحبك الفكرة

زاویة موسیقیة وزاویة  ، قد نظر إلى التكرار من زاویتین "حسن الغرفي "إذ نجد بأنّ  .العبارة

وما ینبغي مراعاته هو النظر إلى التكرار من الزاویة الموسیقیة حیث  « :لفظیة وذلك في قوله

                                       

   .29ص:المصدر السابق (1)
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الزاویة اللفظیة إذ یكون اإللحاح على را موسیقیا، ثم ثحدث التكرار في الكلمات أو األبیات أیُ 

  )1(».به التكرار من معنى ال یتحقق إالّ  هبعض الكلمات داخل تركیب یشیر إلى ما یقدم

 نّ حدث نغما موسیقیا، كما أتُ الجمالي بوصفه ظاهرة إیقاعیة سمعیة  هُ بَ انِ للتكرار جَ  نّ إ

  .هئسهم في تأكید المعنى وثرایُ له أثرا في الداللة لكونه 

  ":شمس الشموس" في قصیدةالثالثیة  كررتتفي حین 

  فتحت الشباك هذا الصباح

  ألستقبل الشمس

  شرفتك المقابلة من فأومأت لي

  یتي بابتسامة بلوریةیّ وح

  ارتعدت الشمس من رهبة

  كأنما أصابها

  كسوف منك

  المتكسرةشعاعاتها  تْ ظَ فَ ثم لَ 

  متناهیتین في محیطات عینیك الال

  

  شمس الشموس

                                       
  .82م، ص2001، )دط( الشرق، المغرب، إفریقیاحركیة اإلیقاع في الشعر العربي المعاصر، : حسن الغرفي) 1( 



 تجلي الثالثیة من خالل االنزیاح                                                       :الفصل الثاني

 

36 

 

  مبالیة  جارتي األلیفة الال یا

  - بيبل رفقا .. رفقا بالشمس

  أنا الفقیر إلى حفیف رحمتك

  وعطورات أنوارك

  

  ككل صباح یعانق شباكي شباك

  المحتفل بك

  عیناك النافذتان نيأما أنا فتصعق

  مثل مذنبین یحترقان قلبي

  ألوح بیدي حكل صبا

  فتتشرب أصابعي 

  متبحسةروائح األغنیات السندسیة ال

  ثنایا فساتینك السكرانة من

  

  

  

  

  شمس الشموس

  (1)رفقا بالشعراء

ومن جهة أخرى تظهر  من جهة هذا یلح الشاعر في هذه القصیدة على تكرار العنوان

من العنوان الذي حمل جزئیة من  ءً في ثنایا القصیدة، ابتدا ةً ثالثیة المرأة والطبیعة والزمن جلیّ 

 إذ تكررت لفظة الشمس تسع . )شمس الشموس(لثالثیة أال وهي الطبیعة الصامتة جزئیات ا

                                       

133،132،131یاهذه األنثى، ص :جرس لسماوات تحت الماء متبوعة ب:عثمان لوصیف  (1) 
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 ىومجلالنور ومظهر األلوهیة  «الشمس عند الصوفیة هي نّ مرات، وال یخفى علینا بأ

، فالشمس (...)أصل سائر المخلوقات العنصریة شمسفال زیهة،لتنوعات أوصافه المقدسة الن

الروح في البدن بمنزلة الشمس،  نّ ها كنایة عن الروح، ألنّ ما أنقطة األسرار ودائرة األنوار، ك

  (1)».والنفس بمنزلة القمر

 نورللرمز  الّ هو إ توظیف الشاعر للشمس دون غیرها ما نّ وانطالقا من هذه المقولة ندرك أ

  .اإللهي

التي تكررت مرتین، وقد  )عیناك(في حین نجد الصورة الحسیة للمرأة تمثلت في لفظة 

باعتبارها صنعة اهللا العظیم ومظهر جمال وجهه الكریم،  االستضافةهدف الشاعر من هذه 

  .رمز لإلنسان الجمیل  الّ هي إ أو باألحرى ما

ل ثنائیة دالة على الذات إذ ال یخفى علینا بأّن اجتماع الطبیعة مع الذات األنثویة شك    

ئي نصیب في هذه القصیدة وتمثل هذا األخیر في لفظة وقد كان للزمن الجز اإللهیة،

یدل على نقاوة وطهارة ّل على شيء فإّنما وهذا إن د. كررها الشاعر مرتینالتي ) الصباح(

ّن عثمان لوصیف قد ارتقى عن أكنقاوة نسیم الصباح ،ومن هنا یمكننا القول  الشاعر مشاعر

  .اإلبحار في عوالم الالوعيالحس والمادة وغادر الواقع المدنس نحو  م ـعال

  

  :وتجسد التكرار أیضا في قول الشاعر

  من أي أصقاع نائیة 

                                       

.816الموسوعة الصوفیة، ص: الحفنىعبد المنعم   (1)  
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  تأتي هذه الریح؟

  من أي شتاء مقفر 

  من أي ربیع مزهر 

  من أي ضفة متألقة 

  ومن أي سراب مظلم ؟

  

  تهب هذه الریح لیل نهار 

  :إلى أن یقول

  تركض عبر طرق مضیئة 

  ثم تخبط

  في الظلمات الّدامسة

  

  ریح الّنعي والبشرى

  ریح اللحظة والدیمومة

  ریح العدم والكینونة 
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  ریح الحنظل والخزامى

  ریح الشوكة اللعینة 

  والنفحة الطریة المنعشة

  الظمأ واالرتواء

 (1)..الموت والوالدة

التكرار في كل القصیدة تقریبا وهو لون من ألوان "  الریح" لفظة   "عثمان لوصیف"لقد كرر 

وكأّن الشاعر في تكراره هذا یشیر إلى ما یمأل نفسه من مشاعر الحیرة والذهول، النغمي ، 

فعلى ما یبدو أّن هذه الریح التي یتحدث عنها هي ریح زئبقیة أو باألحرى هي ریح متذئبة 

التي تجيء من هنا مرة ومن هناك  «:الریح المتذئبة هي " نوري حمودي القیسي"كما قال 

  (2)»مرة

یكن عبثا ودونما هدف ، وهذا ماجعل األبیات مثل  ا أّن تكرار لفظة الریح لموهكذا یتضح لن

سلسلة من الموجات الصوتیة والنغمات الموسیقیة المتصلة التي ال تنتهي إّال بعد أن تكون قد 

بلغت من المستمع مبلغا عظیما، وعلیه فإّن أهمیة هذا التكرار تنبع من قیمته الموسیقیة 

      . هذه اللفظة والتي تمثل عنوان القصیدةذلك اللحن الناتج عن تكرار  المتمثلة في إیجاد

   paradigme االستبدالي االنزیاح /3

                                       

.11،10،9،8قراءة في دیوان الطبیعة ،ص ،:عثمان لوصیف   (1)  

.58،ص1970، 01ط لبنان ، بیروت ، الطبیعة في الشعر الجاهلي ، دار اإلرشاد ،: نوري حمودي القیسي   (2)  
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ن هما اللغة وقدرة الشاعر على ان مهماهذا النوع من االنزیاح عنصر  یندرج ضمن 

 إذاإحداث هذا النوع من االنزیاح فهو في  مهماناالستعمال الخارق للغة، وهما العنصران ال

مصطلح یدخل في تعریف عملیة الكالم بذاتها، ویقصد به مجموعة من األلفاظ القائمة في «

عالقات من  ینهافیما بینها تقوم ب االستبدالة یّ الرصید المعجمي للمتكلم، والتي لها طواع

ولذلك ) Rapports paradigmatiques( االستبدالیةقابلیة االستعاض تسمى العالقات 

       )1( ».( Laxe de sèlection )اریمحور االختطلق علیه أُ 

لكل إنسان مجموعة من األلفاظ في معجمه الذهني، ولیست هذه األلفاظ  نّ وهذا یعني أ

منها، لذلك أطلق ، فالمتكلم یقوم باختیار المناسب فیما بینهما لالستبدالثابتة بل هي قابلة 

مثل وضع المفرد مكان الجمع أو الصفة مكان الموصوف أو اللفظ علیه محور االختیار 

اختیار المتكلم  نّ وعموما فإ. الغریب بدل المألوف أو اللفظ الواضح بدل الغامض المستور

  . ولیس اختیار الشاعر العادي كاختیار الشاعر المتصوف لیس كاختیار الشاعر

   :منها ة صورٍ دَّ عِ  مَ دِ خْ تَ سْ تَ  أن في االنزیاح ویمكن لهذه السلسلة المترابطة

  

  

 :التشبیهانزیاح ب - 1- 3

خرج الغامض المستور إلى الواضح، وبالتالي یُ ه نّ وهو كغیره من الصور البیانیة یتمیز بأ

  ي بین طرفین أو نجمع ف « فهو إذاً  .صورة وأوضح دقیصبح في أ حتى الواضح،یقرب 

                                       
  .108األسلوبیة واألسلوب، ص: عبد السالم المسدي) 1( 
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زید أسد، فأنت تجمع بین زید واألسد : قلت مثال فلو. أكثر لصفة مشتركة بینهما أو أكثر

  :ویتألف التشبیه من أربعة أركان هي كالتالي. مشتركة هي القوة. لصفة

 .وٕالحاقه به أخرى فالذي یقصد تشبیهه بطر  فالطر  وهو :المشبه - أ

 .وهي اللفظة المستعملة للداللة على التشبیه، ولربط المشبه بالمشبه به :المشبه به -ب

 .وهو الطرف الذي یقصد به أن یشبه به طرف آخر لمماثلة ما :أداة التشبیه - ج

  )1(».وهو الصفة التي تجمع بین المشبه والمشبه به، ویقال له أیضا الجامع :وجه الشبه - د

في صفة أو أكثر وهذه المقارنة  اشتركاقد مقارنة بین شیئین عّال هو إ التشبیه ما نّ وعموما فإ

التشبیه وال یحذفان،  وهما طرفا) المشبه والمشبه به(تتمثل باختصار في تكون وفق أركان 

وجه (تمثل في یا الركن األخیر فمّ وهي التي تربط المشبه والمشبه به، أ) أداة التشبیه(و

  .وهي الصفة أو الصفات المشتركة بین المشبه والمشبه به) الشبه

 :أنواع التشبیه  - 1- 1- 3

  :التشبیه على أنواع تمثلت في وكأي صورة بیانیة استحوذ

  .وهو ما ذكرت فیه األداة لفظا :تشبیه مرسل

  .ذكر فیه وجه الشبه وهو ما :تشبیه مفصل

  .حذف فیه وجه الشبه ظاهرا وهو ما :تشبیه مجمل

یقع المشبه به خبرا  وبالتاليوهو ما حذفت منه األداة ووجه الشبه معا،  :التشبیه البلیغ

أو مضافا ، اال من المشبه، أو یقع صفة للمشبهح خبرا لناسخ، أو یقع ، أو یقعلمشبهل

  .للمشبه، أو مصدرا مبینا لنوع المشبه

                                       
  .148م، ص1997، 01علم البیان بین النظریات واألصول، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط: یزیرة سقال) 1( 
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  .حذفت منه األداة وهو ما :تشبیه مؤكد

  .وهو ما كان وجه الشبه فیه صورة مركبة من أجزاء :التشبیه التمثیلي

ه یخلو من األداة، ویأتي طرفا :فهم ضمنا من الكالم ویتمیز بأنهیُ  وهو ما :التشبیه الضمني

  )1(. في تركیبین متوالیین لكل منهما معناه المستقل

وبالتالي یتمیز كل ، تضمن سبعة أنواع وكان لكل نوع قواعد تحكمه التشبیه  نّ ومهما یكن فإ

  .نوع عن اآلخر

لتشبیه، وذلك لتجسید مدلوالت معینة من خالل تمثیله للمفردات، انالحظ استعمال  ذْ إِ 

  :ویتجلى ذلك في عدد من القصائد من بینها ما ورد في قول الشاعر

  يّ اللیل الرصاص

  یجثم

  بكلكله على األرض 

  )2(هرم رمثل دیناصو 

) الرصاصي اللیل: (ه المتمثلة في المشبهتضمن هذا المقطع الشعري أركان التشبی

 ّماغایته التعبیر ع ،)لجمم(، فهو إذا تشبیه  )هرمر دیناصو ( :، والمشبه به)مثل(  :واألداة

تحدثه ظلمة اللیل من إرهاق نفسي حتى لدى األرض لدرجة ثقله على المسافة المكانیة وشدة 

                                       
  .30،40، ص)البیان و المعاني والبدیع( ةالواضح في البالغ: أحمد أبو المجد :ینظر) 1( 

  .26، صم1999، )دط(دار هومة، الجزائر،ولعینیك هذا الفیض، : عثمان لوصیف )2( 
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من ثمة أصبح من المستحیل إزاحته لغایة الیأس من طلوع و . الترابي الجسد علىدجاه القابع 

  .فجر جدید

  :رالشاع الموصوف فوق كل وصف وذلك في قول ارتقاء نلحظ وفي موضع آخر

  تنفلتین من بین أصابعي

  لزجة .. كسمكة صغیرة

  ذات الزعانف الملساء  یا

  ةیّ لحراشف الحریر او 

  تنعطفینت الماء حأراك ت

  في البهرج الرباني المحتفل 

  )1(نوّ رز الملخفة بالفو مح

) الكاف(واألداة ) أنت(المشبه : لقد اشتمل هذا التشبیه على أركانه األربعة المتمثلة في

لزجة وذات زعانف ملساء وحراشف (في ، أما وجه الشبه تمثل )سمكة صغیرة( والمشبه به

  ).حریریة

لم یعد قادرا على اإلمساك بهذه الذات المعبر عنها لدرجة  أّنه فالشاعر هنا یوضح لنا

  الشاعر لم یفقد نّ ها أصبحت تتملص منه، ولكن المتتبع لبقیة أبیات هذه القصیدة یلحظ بأنّ أ

                                       
  .55ص: السابق المصدر )1( 
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قي یراقبها ،ودلیل ذلك عندما بالذات بالرغم من أّنها انفلتت منه إّال أّنه ی تجاه هذهااألمل 

، ) عطفین في البهرج الرباني المحتفل محفوفة  بالخرز الملوننأراك تحت الماء ت (:قال

  . ى تعدد أوجه الشبهإلت دّ استعصاء القبض على أوصاف المشبه به أ نّ وعموما فإ

  :اعرالش وتجسد التشبیه أیضا في قول

  وجهك .. ها 

  یرتسم فجأة في الفضاء 

  )1(مثل سوسنة كبیرة

ح لنا عن جمال الشاعر قد صرّ  نّ كما أ. كشف لنا هذا المقطع عن وجود تشبیه مفصل

في الفضاء، فالفضاء یمثل الصفاء والنقاء واالتساع هذا الوجه وجعل صورته ترتسم فجأة 

الجامع  نّ فإ. به یتمثل في سوسنة كبیرةوالنور، هذا من جهة ومن جهة أخرى جعل المشبه 

  .بین طرفي الصورة هو الجمال والوضوح

  .هو جمیل إلى كل ما به الشاعر هنا جعل التشبیه حافزا یعلوّن وفي األخیر ندرك بأ

   :الشاعر وفي موضع آخر تجسد التشبیه في قول

  دها بأیتها المرأة التي أع

  ما أشبه جسدك العاري

  من كل األسماء 

                                       
  .27،26ص ولعینیك هذا الفیض،:عثمان لوصیف  )1( 
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  ومن كل الصفات 

  بهذا الشالل البكر

  الذي یحفر 

  ةتیّ في یباب أیامنا الم

  )1(..مجاري الحیاة

استخدام تشبیه  إشراق العبارات وتوهج العواطف في هذا المقطع الشعري كشف لنا عن إنّ 

ا وجه مّ أ) الشالل(والمشبه به ) أشبه(داة واأل) الجسد(تمثلت أركانه في المشبه مفصل، 

  ).البكر (فيالشبه تمثل 

ا رمز المبدأ األنثوي الفعال، ولهذا ذهب للمرأة فهو إذً الجسد من الصور الحسیة  نّ بما أ

ء اعثمان لوصیف ینادي صاحبة الجسد و یتعجب من جسدها كونه فاق وتخطى كل األسم

  .هه بالشالل البكر الذي یبث في األیام المیتة دورة الحیاة من جدیدیشبتوالصفات و 

  :االستعارةب انزیاح - 2- 3

االستعارة من الصور البیانیة، ونجد رابح بوحوش ینقل لنا مفهوم االستعارة عند 

هي لیست مجرد نقل للفظ من أصله اللغوي، وٕاجرائه على ما لم یوضع « :الجرجاني فیقول

له، لسبب المشابهة، بل هي إثبات لمعنى ال یعرفه السامع من اللفظ، ولكنه یعرفه من 

                                       
  .76،75قراءة في دیوان الطبیعة، ص :عثمان لوصیف) 1( 
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االستعارة یتم فیها تجاوز نقل اللفظ من أصله اللغوي،  نّ و أهوالمقصود ها هنا  )1(».معناه

له، فهي تهدف إلى توضیح المعنى بغرض تقریبه من الذهن،  عوتجسیده على ما لم یوض

 .وهي على سبیل قرینة مانعة من إرادة المعنى الحقیقي

دام الوحدة اللغویة خارج نجد بأّن االستعارة هي استخ "الجرجاني" وحسب ما ذهب إلیه   

من ) ملحوظة(،أو ملفوظة في النص) قرینة(رورة وجود مع ضعت لها،حدودها التي وض

  (2) األصلیة خالل السیاق تعمل كصمام األمان تمنع من إرادة الداللة الوضعیة

 :االستعارة أنواع - 1- 2- 3

به المستعار في  لفظ المشبه « هي في اصطالح جهود البیانیین: االستعارة المكنیة - أ

فهي إذا حذف  (3) ».النفس للمشبه والمحذوف المرموز إلیه بإثبات شيء من لوازمه للمشبه

  .وٕابقاء على المشبه مع ذكر الزمة من لوازمهللمشبه به 

  (4) ».لفظ المشبه بهبما صرح فیها  «هي : االستعارة التصریحیة -ب

ه من نّ تشبیها حذف أحد طرفیه، وهذا یعني بأّال هي إ االستعارة ما نّ هنا نستنتج بأمن و 

خالل ذكر أحد طرفیها تنقسم إلى تصریحیة ومكنیة، وعموما فهي تسعى إلى تكثیف قیمة 

  .المدلول

                                       
نقال  .169، صم2006 ،)دط(اللسانیات وتطبیقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم، عنابة، الجزائر، : رابح بوحوش) 1( 

  .247ص النقد العربي،نظریة اللغة والجمال في  تامر سلوم، :عن

   .455ص م،2001، 01دار صفاء،عمان ،األردن،ط األسلوبیة وثالثیة الدوائر البالغیة،: عبد القادر عبد الجلیل :ینظر (2)
   .188ص م،2006، 01ط األردن، دار البركة،عمان ، ،)المعاني والبیان والبدیع(علوم البالغة : أمین أبو لیل (3)
 (4)

   .270ص م،1993، 03ط لبنان، بیروت ، دار الكتب العلمیة، ،)البیان والمعاني والبدیع (علوم البالغة :أحمد مصطفى المراغي 
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  :حین قال الشاعر فیها" الظل" في قصیدةاالستعارة إذ نلمس 

  الظل الساطع یمشي الهوینا

  یغشى األشجار 

  ویغمر المحیطات 

  یتمدد على اللهبالظل الساطع       

  وینام مفتوح العینین 

  الظل الساطع یطال األفالك

  ویطوق الكواكب والمجرات

  

  الظل الساطع یتوكأ 

  )1(على جراحاته النازفة

ة الشعریة تفرض االستعارة المكنیة نفسها، حیث تم تشبیه الظل الساطع قهذه الدفففي 

، یمشي، یغشى( وتركت الزمة من لوازمه للداللة علیه وهي فحذف المشبه به باإلنسان

، إذ تم في هذه الصورة البیانیة تعقیل غیر العاقل، )، یتوكأقیغمر، یتمدد، ینام، یطال، یطو

إلى من السواد العاكس لصورة الشخص  الظل هنا یتحول ،إذثمة عالقات تشخیص أنّ  أي

                                       
  .23،22قراءة في دیوان الطبیعة، ص: عثمان لوصیف)1( 
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ا أثناء تأمله للكون یتساءل عن هذه نسان دومً اإل ألنّ  ؛ع فیشیر إلى الحب اإللهيصفة السطو 

كل ما في هذا  أنّ إذ ال یخفى علینا ب. دققة والمسیرة لهذا الكونموالمتفننة والالذات الخالقة 

في  تفكیر اإلنسان الجنة والنار، وبالتالي فإنّ ظالل لحقائق موجودة في  الّ العالم ما هي إ

خلق اهللا في یرتسم بأشكال عدیدة في مخیلتنا، لكن المتمعن " خیال"صورة خالقة تبقى مجرد 

 وهذه األخیرة ما" بالظل الساطع"یدرك عظمة خالقه ولذلك رمز الشاعر هنا للذات اإللهیة 

المح ال ال ساطعا واضح المظأمل وحلم الشاعر في الوصول للذات اإللهیة وجعله  إالّ  هي

یطال األفالك ویطوق / ینام مفتوح العینین( ما قال الشاعره شيء، ودلیل ذلك عندیخفى عن

  ). الكواكب والمجرات

  :وكذلك في قوله

  تهفو مع النسمات من جذع إلى جذع

  وخصالتك الطائشة

  تلهب الغابة جمرا وكهرمانا

  ینحني لكالنخیل اآلن 

  سعفاته المتیمة تحنو علیك

  جبینك ترتسم على

  )1(في عینین سوداوین قتغر والغابة كلها

                                       
  .134یا هذه األنثى ،ص:جرس لسماوات تحت الماء متبوعة ب: عثمان لوصیف)1( 
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تشخیص االستعاریة، إذ ترتفع المادیات نحو مصاف الیقوم هذا المقطع على عالقات 

ة وتنحني سعفات النخیل لترتسم على الجبین، ثم بالعقل، فتصبح خصالت الشعر ملهبة للغا

  .رق الغابة في بحر العیونغت

هي أداة صلة  اال یكون إال أثناء الصالة، فالصالة إذ االنحناء نّ والمتمعن جیدا یجد أ

تحضیر الذات وتهیئتها لدخول  كشف لنا عن االنحناءبین اإلنسان وربه، واستضافة فعل 

من  اءً وجز  أداةً  هیة، فالكشف عند الصوفیة ما هو إّال أي االتصال بالذات اإلل ؛عالم نوراني

وراء الحجاب من  على ما االطالع « -الكشف -يه یعنمراحل التجربة الصوفیة، وبالتالي فإنّ 

  )1( ».وداشهالمعاني الغیبیة واألمور الحقیقیة وجدا و 

  :ونلمح االستعارة التصریحیة في قوله

  ...ومشیت

  فانزلقت الشموس عبر خطواتك

  تأوهت الینابیع

  وانفرطت النایات واآلیات

  األرض سریر من المرایا

  النور بحر رجراج

  تنجذب إلیكمجرات كلها لوا

                                       
  .346ص معجم الصوفیة،: ممدوح الزوبي) 1( 
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  )1(.تطیر فراشة قلبي

االستعارة في تصویره الفني لهذه  الشاعر وظف نّ األبیات أهذه والمالحظ في 

األصل في الشمس  نّ األبیات األربعة األولى استخدمت عالقة التشخیص، ألوفي .القصیدة

األفعال دون غیره من ) ینزلق( ه تم توظیف الفعل نّ هو الغروب ولیس االنزالق، وعموما فإ

التي تنتمي إلى الحقل الداللي نفسه وهذا راجع إلى ما تحمله هذه اللفظة من داللة قویة، 

ه حدث بشكل مفاجئ، وما زاده داللة قویة حین ارتبط بالشمس، نّ فاالنزالق على ما یبدو أ

األخیر حین قیل ا للعشق، وما قطع الشك بالیقین ما ورد في البیت ما كانت الشمس رمزً بفلر 

ا یثیر عند الصوفیة رمزً  الّ هو إ ما «الناي نّ ، إذ نجد بأ)النایات واآلیات وانفرطت( یهف

  )2( ». مشاعر الحب والعشق ویزید من اشتعال نار الحب ولواعجه

 ه من دون شك یحتل مكانةً نّ ومن هنا ال بد لنا أن نكشف عن صورة هذا المشبه به، إ

تكون األم أو الحبیبة أو الزوجة أو الوطن، خاصة عندما  مرموقة في قلب الشاعر، فلربما

والذي (...) ا ا معلقً واستفتح بها القصیدة أیضا، وترك حذفً  )ومشیت(القصیدة بلفظة  تعنون

رت ورحلت دون رجعة ودلیل ذلك دهذه الذات قد غا نّ أظاهر ف. للقارئ هو بمثابة أفق تأملي

وتنقل الشاعر  رة ترحالثح لنا هذا البیت عن كفصإذ ی) وتطیر فراشة قلبي(: عندما یقول

  .للبحث عن المفقود

  

  

  

                                       
  .129یاهذه األنثى، ص: جرس لسماوات تحت الماء متبوعة بـ: عثمان لوصیف) 1( 

، 02طالسعید بوسقطة، الرمز الصوفي في الشعر العربي المعاصر، منشورات بونه للبحوث والدراسات، عنابة، الجزائر، ) 2( 

  .343، صم2008
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  :وعلى سبیل الخالصة

ثمار هذا  من األفكار التي اقترب بها إلى جنيتكونت لي جملة  لالنزیاحأثناء دراستي 

یهدف إلى شحن الخطاب بطاقات أسلوبیة  االنزیاح نّ البحث، وما یمكن استخالصه هو أ

ي المتلقي، وتجسد هذا الشحن عندما تم اختراق المستوى المعیاري للغة تحدث تأثیرا خاصا ف

  .وتجاوزه إلى المستوى اإلبداعي

، ففي المستوى التركیبي ليادبواالستوتتشكل شعریة االنزیاح عبر مستوییه التركیبي 

ا لم مظاهرة التقدیم والتأخیر والحذف قد أسهمتا في انحراف نظام جملة، كما أنه نّ نجد أ

ّن كبیر في الدواوین المدروسة خاصة عندما تم ربطها بالثالثیة، في حین نجد بأیتوفرا بشكل 

  .ینو التكرار كان له الحظ البارز في الدوا

ا المستوى الداللي وهو تجاوز الدوال المعجمیة داللتها األصلیة إلى دالالت أخرى مّ أ

 نوالتشبیه، لكونهما متجسدا تعارةاالسإیحائیة، وتنكشف الصورة في أسمى صورتها خاصة 

  .في حیاتنا الیومیة
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أّن  ن المحّطة األخیرة من البحث، بیدإّن تصورنا األول عند كتابة الخاتمة، أّنها ستكو     

فحسبالفصول المدوّنة على هذه الصفحات الحقیقة غیر ذلك؛ ألّن البحث لیس تلك   

القارئ ،لكّنها في ذهن الباحث  ذلك أّن فراغات عدیدة تتخلل ما یكتب ،قد ال یشعر بها

كثیر من الباحثین بحوثهم إجابات شافیة ،لذلك یختم  تنتظرتبقى حاضرًة،مشِكلة تساؤالت 

.الّربط بین ما تم البحث فیه وما ینبغي أْن یواصل البحث عنه في◌ّ  بتساؤالت ،فكأّن سر  

:وصل إلیها البحث أهم النتائج التيمن و   

،ولقد تطرق بین عناصر تتصل بالوجود والمصیر یعة والزمنوالطب جمعت ثالثیة المرأة -

وضمنها العباسي واألموي  تحیط به وتجاوره ، تأملٍ  لها الشاعر اإلسالمي بعدها صورةَ 

واتصل بها الشاعر الحدیث . لكونها صورًة من صور الجمال الذي ُیبحث عنه دوًما 

عاصر لجعلها منبًعا لصوره الشعریة ،غیر أّن القصیدة الصوفیة تأخذ كل تلك األبعاد موال

اآلنفة مضیفًة إلیها دالالت أخرى یتفرد فیها الشاعر الصوفي ویجعلها تتخطى المألوف 

.عتادموال  

بنسب متفاوتة احتلت الطبیعة فیها الصدارة ) المرأة والطبیعة والزمن ( تجلت ثالثیة  -

للمرأة بنســــبة  الحسیــة ورة، وأخـیـرا الص ٪13,79، ثم الزمــــن بنسبة  ٪73,85 بنسبة

في  رغبة الشاعر إلى ة للمرأةــالحسی قد یكون اضمحالل نسبة ورود الصور، و   12,30٪

. ى المعنويـالتمسك بتصوفه الذي یجعله یرتقي بالمدلول الحسي إل  

  يــف، والـخـوض الراهنغبة الشاعر في تجاوز قّلة استخدام الزمن یعود إلى ر  -

  .؛ألن زمن الشعر ملئ بفیض الكینونة الطافحة بالوجودالمجهول

في إحداثیة واحدة هي ) المرأة والطبیعة والزمن ( تلتقي إحداثیات الثالثیة المدروسة  -

الرجل إذًا دلیل على  أصله، فالمرأةجزء دلیل على  الرجل، وكلجزء من  المرأة؛ ألنها  
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تمتزج ثنائیة الطبیعة والمرأة بالتجربة الشعریة عند عثمان لوصیف لكونهما مظهر  -

وما التجربة الشعریة الصوفیة إّال تجربة انفعالیة خاضعة للعامل  الثبات،التقلب وعدم 

.الوجداني  

إلیها متلقي لذلك كثیرا مایلجأ یعد الحذف لغة اختزالیة لتكثیف الداللة وٕاثارة انتباه ال -

  .الشاعر للتركیز على دواٍل بعینها واسقاط أخرى من أجل بث عناصر الثالثیة 

االستهاللیة أو الختامیة  الطلبیة من خالل تموضعها في البنیة تعلن الجملة اإلنشائیة -

بین المخلوق في النص عن وظیفة إغرائیة غایتها انقیاد المتلقي إلى حقیقة االتصال 

.أخرى  جهةٍ  ن الذات ونفسها منوالخالق من جهة ،وبی  

وهذا یعود لكون  واالستفهام،أما األسالیب األكثر انتشارا في الدواوین هي أسلوب النداء  -

حین حمل االستفهام رغبة ملحة لدى الشاعر في الكشف  صوفیة، فينزعة  االشاعر ذ

  .، ولعدم وجود أسلوب التمني لم نتأتى لدراستهةـعن الحقیق

ـة ألدبیــــة عامة والشعریاالنزیاح عبر مستوییه التركیبي والداللي في النصوص اشكل  -

ن عق هو الذي ُیخرج اللغة ـحـ؛ألّن المبدع ال معیاريخاصًة اختالفًا كبیرا عن الكالم ال

.  مألوف  نطاق المألوف إلى الال  

ة ال ـالشعری نــمَ ْـ كمَ یر ــــإّن دراسة ظاهرتي اإلنشاء واالنزیاح یسمح لنا بتفسفوعموما  -

الثاني ،إلـى تذوقها فحسب ،وأّن الخطاب الصوفي یوسع زاویة الخیال بتخطیه المدلول 

ن یره مـوفي عن غهذه هي المیزة األساس للـخطــاب الص ول ثالث ،وأحسب أنّ مدل

.فمن لم یعش التجربة الصوفیة ال یمكنه أن یتذوقها ،الخطابات  

تساؤالت أخرى عسى أن تكون محط أنظار هذا البحث  وفي األخیر یمكن أن یثیر -

ما سبب استحضار صورة المرآة في : للدراسات الحقة، ومن بین هذه التساؤالت نذكر

           شعر عثمان لوصیف؟   
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  "قراءة في دیوان الطبیعة"الثالثیة في دیوان  إحصاء
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...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  ....الثعابین

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....الزمن

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .اللحظات

  .....اللیلة

  .....األیام

  مرة واحدة

  مرتین 

  مرة واحدة

  مرة واحدة  

  مرة واحدة

  مرة واحدة  

  واحدةمرة 

  مرتین 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة 

  مرة واحدة  

  مرة واحدة

  
  
  
  

  
  
  
  

رأة
ـــــ
ـــــ
مــــ

ا
  

  ....نهداك

  ...خصرك

  ...ذراعیك

..........

..........

..........  

  .العواصف

  ...األمواج

  ...األرض

  ..األشجار

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرتین

  مرة واحدة
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  ..الطوفان

  ....الرمال

...........

...........  

  ....األفاعي

  .....اللبؤات

  ....ورالطیـــ

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

زه
ال

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــــ

رة
  

  ...الزهـــــرة  

  ...األرض

  ...الشعاب

  ...األدویة

  ...البـــرق

  ..الطوفان

  ...الریـــــح

  ....المطر

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ست مرات

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

مــــ
ج
ال

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــــ

رة
ـــــ
ــ

  
  ..........  ....عیونك

  ..المــــــــاء

  ....الغیوم

  ....الزهور

  ...األمواج

  ...الشمس

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....األیام

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  
 

بـــ
ال

ـــــ
ـ

ـــــ
ـ

ق
ـر
ـــ

  

  ..........  ...جسمك

  ....البرق

  .....الرعد

...........

...........

...........  

..........

..........

..........  

..........

..........

..........  

  أربع مرات

  مرتین

  مرة واحدة
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  مرة واحدة   .اتاللحظ

عــ
ألف

ا
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ

ى
ـــــ
ـ

  

  ...الهــــواء  

  ...الغابـــة

  ...المـــــاء

  ..الكائنات

...........

...........

...........

...........  

  ....األفعـــى

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  ثالث مرات

رة
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ج
ش

  

  .....شجرة  

  ...األرض

  ...السماء

  .....الریح

  ...الفضاء

  ...األوراق

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....منالزّ 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .اللحظات

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة
ـــــ
هــــ

لن
ا

ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــ

ـر
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ــ

  

  ...النهــــر  

  ...األرض

  ...األمواج

  ..األشجار

  ...المـــــــاء

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  ...هــــرالدّ 

  ..السنوات

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....األیام

  ثالث مرات

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

 

خ
ص

ال
رة
ــ

  

  ..........  ...أهدابك

  ...الصخرة

...........

...........

..........

..........

..........

..........

  مرة واحدة

  خمس مرات 
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  .حالبطال

  ...األرض

  ...السماء

....الرمال

  ...النهـــر

  ...المـــــــاء

  ....الجبال

  ...السفوح

  ...البراكین

  .....البحر

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ....نو القر 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ...المساء

 مرتین

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

جبــ
ـــــ
ــ

ـل
ـــــ
ــ

  

  .....الجبل  

  ...السماء

  .....البرق

...........

...........

...........  

..........

..........

..........  

..........

..........

..........  

  ...الدقائق

  خمس مرات

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرة واحدة
رة
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
ـــــ
نم

ال
  

  ..........  ....عیونك

  ..األشجار

  ....البرق

  ....الغابة

...........

...........

...........

...........  

  ......النمرة

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....األیام

  مرة واحدة

  مرتین 

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  مرتین

  مرة واحدة

عقـ
ال

ـــــ
ـــ

ب
ـر
ـــــ
ـ

  

  ....الریاح  

  ....الحجر

...........

...........  

  .....العقرب

..........

..........

..........  

..........

..........

..........  

  .....اللیل

  مرة واحدة

  مرة واحدة 

  أربع مرات

  مرتین
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 :"قراءة في دیوان الطبیعة"حساب النسبة المئویة في دیران 

 .38: وانیالصورة الحسیة للمرأة في الد حساب مجامیع تكرار -

 .358: صورة الطبیعة في الدیوان حساب مجامیع تكرار -

 .78:صورة الزمن في الدیوان حساب مجامیع تكرار -

 .474=  78+  358+  38: مجامیع الثالثیة حساب -

  حساب النسبة المئویة للصورة الحسیة للمرأة:أوال.  

      

  

 حساب النسبة المئویة لصورة الطبیعة :ثانیا.  

  

  

  حساب النسبة المئویة لصورة الزمن:ثالثا.  

  

  

 

 

 

 

 

 

474 100٪  

38 

           38 × 100          3800     

28¸83= 3¸6 × ٪8¸01=        474=               474=    س     

                              

 

؟س  

474 100٪  

358 

          358 × 100        35800     

271¸87= 3¸6 × ٪75¸52=        474=               474=    س     

                              

 

؟س  

474 100٪  

78 

           78 × 100          7800     

59¸29= 3¸6 × ٪16¸47=        474=               474=    س     

                              

 

؟س  
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 للثالثیة الدائرة النسبیة 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

صورة الطبیعة

صورة الزمن

الصورة الحسیة للمرأة

المفتاح
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  "ولعینیك هذا الفیض"إحصاء الثالثیة في دیوان 

الصور   القصائد

الحسیة 

  للمرأة

  

  صورة الطبیعة

  

  صورة الزمن

  

  عدد التكرار

    جزئي. ز  كلي. ز  متحركة. ط  صامتة.ط    

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  

  

  

1  

  ..........  .......عینیك

  ....النخیل

  ...األمواج

...........

...........

...........  

  

..........

..........

..........  

  .....الزمن

..........

..........

..........

..........  

  .اللحظات

  ......اللیل

  

2  

  

  ...األرض  

  ...الودیان

...........

...........  

  .....كناري

..........

..........

..........  

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

3  

  ..........  ......جسدك

  ....المــــــــاء

  ...الشمس

  .....الریح

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

  ......اآلن

  خمس مرات

  مرتین

مرة واحدة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

4  

  .......عیناك

  ......حقویك

..........

..........  

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  مرة واحدة  ..........  ..........  ...الفراشات

  

  

  

5  

  ....البحیرة  

  .....الریح

  .....البرق

  .....التربة

...........

...........

...........

...........  

  ....الكالب

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  ......اللیل

  ....النهار

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

  

  

  

6  

.......عیناك

  ......یداك  

  رانفنهداك الظا

   العنابیة أصابعك

..........

..........

..........

..........  

....             السماء

  الطبیــــــــ   

  ..الكواكب

  .التالشالّ 

...........

...........

...........  

...........  

...........  

  ....ـــــــــــــــــــــعة

...........

...........  

..........

..........

..........  

..........  

..........

..........  

..........  

..........  

..........

..........

..........  

..........  

..........

..........

..........

..........  

......اآلن

  .....األیام

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 

 

  

7  

  ..........  .......عینیك

  ...الشالل

  ...ـــاءالمـــــــــ

....الزهور

  الطبیعــــــــــــــــــــ

...........

...........

...........

...........  

  .....ــــــــــــــــــــة

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  مرة واحدة  ..........  ..........  ......حجلة

  

  

  

  

8  

  .......وجهك

  ......نظراتك

..........

..........  

  ...األرض

  ...الفضاء

  .....البرق

  الصلصال

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  ..دیناصور

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ......اللیل

  .....الفجر

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

9  

  .......وجهك

  .......عیناك

..........

..........  

  ....النجوم

  .....البحر

  .....الریح

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  واحدةمرة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

10  

  ......لمساتك

  ........یداك

  .......عینیك

..........

..........

..........  

  ....السماء

...........

...........

...........

...........  

  .....القطط

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....الفجر

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

11  

  ..........  .......عینیك

  ...المحیط

...........

...........  

..........

..........  

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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12  

  ......وجنتیك

  ......هالتك 

..........

..........  

  ...األرض

  ....المطر

  ..الضفاف

  .....الریح

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

13  

  

  

  ..........  

  ...یانالود

 ....النجوم

  الطبیعــــــــــــــــــــ

...........  

...........

...........  

  ..ــــــــــــــــــــــــــــةــــ

  ...الفراشات

  ..العصافیر

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....الفجر

    

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

14  

  ........یداك

  .......شفتیك

  ینثدیین سخیّ 

..........

..........

 ..........

  ..المـــــــــــــــــاء

  .....البرق

  ....المطر

...........

...........

...........  

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ....اللیالي

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

15  

  ......جسدك

  .......قدمیك

  ......أهدابك

..........

..........

..........

...........

...........

...........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  ..........  ......مقلتیك

  ....الرمال

...........

...........  

..........

..........  

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

  

16  

  .....النهر  

  .المـــــــــــــــــــاء

  ..الضفاف

  ....السماء

  ...األمواج

  ..لطوفانا

  الطبیعــــــــــــ 

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  ....ــــــــــــــــــــــــــة

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ..ورعصال

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

 مرة واحدة

  أربع مرات

  تینمر 

 تینمر 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

17  

  .......عینیك

  .......قدمیك

..........

..........  

  ....التراب

  ..السحاب

  ..األشجار

...........

...........

...........

...........

...........  

  ...الفراشات

  .....القطط

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 واحدةمرة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

18  

  ........یداك

  .الرشیقجسمك 

..........

..........  

  .....النهر

  ..الضفاف

  ...المــــــــــاء

  .....الكون

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  .....السمك

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ..العصور

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  تینمر 

 تینمر 

  اتمر أربع 

  مرة واحدة

 اتمر ثالث 

  مرة واحدة
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19  

  

  

  

  

  

  

  ......جسمك

  .......إبطیك

  ....معصمیك

  .......نهداك

  .......بطنك

  

..........

..........

..........

..........

.........  

  ....التالل

  ...األمواج

  

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  ...األفاعي

  ...الفراشات

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ....السنین

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  واحدة مرة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  

  

  

  

 

 

 

  

  

20  

  ...ابتسامتك

  ......كنظرات

  ......كعینین

..........

..........

..........  

  ....النجوم

  ..المـــــــــــــــاء

  ...األرض

  ....السماء

  ..الكواكب

  .....الكون

  ..األمطار

  األعاصیر

  ..الطوفان

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ..سنواتال

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ....المساء

  .اللحظات

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  تینمر 

  تینمر 

 تینمر 

  واحدةمرة 

  مرة واحدة

 اتمر ثالث 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  تینمر 

  مرة واحدة
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  ......اللیل

  ....النهار

  ......اآلن

 تینمر 

  تینمر 

  مرة واحدة

  

  

  

  

21  

  .......وجهك

  .......عینیك

  .......خدرك

  .البیضاء یمناك

  ......حدقاتك

..........

..........

..........

..........

..........  

  صلصالال

  ..المـــــــــــــــاء

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  .....كناري

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ....الزمان

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....الفجر

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  تینمر 

  

  

  

22  

  ......أهدابك

  ......نظراتك

  .......نهدیك

..........

..........

..........  

  .الشالالت

  ....ابالتر 

...........

...........

...........

...........

...........  

  ..ریفاالعص

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....هرالدّ 

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  واحدةمرة 

  اتمر أربع 

  مرة واحدة

 

 

23 

 

  

  ....أحضانك

  .......عینیك

..........

..........  

  .....الكون

  ....السماء

...........

...........

...........

...........  

  .....كناري

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  .اللحظات

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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24  

  ..........  .......جفنیك

  ...الكثبان

  .الشالالت

  ...الشمس

  ...الحقول

  .....الكون

  ....السماء

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ...األوقات

 رة واحدةم

  مرة واحدة

  ةواحدمرة 

 مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

  

 

 

 

  

25  

  .......عینیك

  .السكرى أعضائك

  .......سرتك

  ......جسدك

..........

..........

..........

..........  

  .....الهواء

  ....الجزر

  .....البرك

  ..األمطار

  ....السماء

  .....الكون

  التضاریس

  ....الینبوع

  .العواصف

  ....النجوم

  ....الزهور

  ....التالل

  .....البحر

  ...الكثبان

...........

...........

...........

...........  

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

 تینمر 

  تینمر 

  مرة واحدة

 اتمر ست 

  مرتین

 ة واحدةمر 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 تینمر 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  تینمر 

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  تینمر 

 اتمر أربع 
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  ...الشمس

  ..المــــــــــــــــاء

  الطبیعــــــــــــــــــ

  ..الكواكب

...........

ـ...........

.......ــــــــــــــة

...........  

  ....القنادیل

  ...األفاعي

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ..الفصول

  .اللحظات

  .....األیام

  مرة واحدة

  مرة واحدة

   تینمر 

  رة واحدةم

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  تینمر 

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

  

  

26  

  ..........  .......عینیك

  .....الریح

  ....الغیث

  .....البرق

  .الشالالت

  ....الغیوم

  ..السهوب

  .....البحر

  ....النجوم

  ...األنهار

  التضاریس

  .....الرعد

  ....السماء

  ...األرض

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ......اآلن

  .....اللیلة

 تینمر 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 تینمر 

  تینمر 

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  تینمر 

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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27  

  

  

  ..الصحراء

  المحیطات

  ...النباتات

  ....المطر

  ....الغیوم

  ...األرض

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  ....الطیور

  ....الحیتان

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ....السنین

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ..الفصول

 مرة واحدة

  تینمر 

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

28  

  .......عینیك

  ......أهدابك

  ......نظراتك

..........

..........

 ..........

  .....البحر

  ..الضفاف

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  ....اللیالي

  ....النهار

  ...الخریف

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  واحدةمرة 

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 اتمر ثالث 

  مرة واحدة

 

 

  

29  

  ..........  ......رموشك

  .....التربة

  الطبیعـــــــــ  

  ...األنهار

  األعاصیر

  ...األرض

...........

...........  

  ...ـــــــــــــــــــــــــــةـ

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ....السنین

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .ظاتاللح

 مرة واحدة

  تینمر 

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة
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30  

  ..........  .......عینیك

  ...األرض

  الطبیعـــــــــ  

  ....الغیوم

...........

...........  

.....ــــــــــــــــــــــة

...........  

..........

..........

..........

..........  

  

..........

..........

..........

..........

  ....المساء

 تینمر 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 مرة واحدة

  مرة واحدة

  "ولعینیك هذا الفیض"النسبة المئویة في دیوان  حساب

 .75: الصورة الحسیة للمرأة في الدیوان حساب مجامیع تكرار -

 .179: صورة الطبیعة في الدیوان حساب مجامیع تكرار -

 .48:صورة الزمن في الدیوانحساب مجامیع تكرار  -

 .302=  48+  179+  75: مجامیع الثالثیة حساب -

 المئویة للصورة الحسیة للمرأةبة حساب النس :أوال  

      

  

 حساب النسبة المئویة لصورة الطبیعة :ثانیا.  

  

  

 حساب النسبة المئویة لصورة الزمن :ثالثا.  

  

 

  

302 100٪  

75 

           75× 100          7500     

89¸38= 3¸6×٪24¸83=        302=               302=    س     

                              

 

؟س  

302 100٪  

179 

          179 × 100        17900     

213¸37= 3¸6 × ٪59¸27=        302=               302=    س     

                              

 

؟س  

302 100٪  

48 

           48 × 100          4800     

57¸24= 3¸6 × ٪15¸90=        302=               302=    س     

 
؟س  
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 للثالثیة الدائرة النسبیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.الصورة الحسیة للمرأة

صورة الطبیعة

صورةالزمن

المفتاح
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  "قالت الوردة"الثالثیة في دیوان  إحصاء

الصور   القصائد

الحسیة 

  للمرأة

  

  صورة الطبیعة

  

  صورة الزمن

  

  عدد التكرار

  

  

  

  

  

1  

    جزئي. ز  كلي. ز  متحركة. ط  صامتة.ط  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  ....النجوم

  ....الغیوم

  .....البرق

  ....الریاح

  ....السماء

  ...الفضاء

  ....الورود

  ..الكائنات

  .....الرعد

...........

...........

...........  

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

..........  

  

  

  

2  

  .....البحر  

  ..الطوفان

  ....النجوم

  ....الزهور

.....  البدر

  الكــــــــــــــــ    

...........

...........  

...........

...........

...........  

  ..ــــــــــــــــــــــــــــون

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....هرالدّ 

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  مرة واحدة  ......اللیل

  

  

  

  

3  

  ...السحب  

  ....السماء

  ....النجوم

  .....الهواء

  ...الفضاء

  ....مالغیو 

  .....البرق

  الكــــــــــــــــ    

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  ...ـــــــــــــــــــــــون

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

  واحدة مرة

  مرتین

  مرتین

  مرة واحدة 

  مرة واحدة

  ثالث مرات

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

  

  

  

4  

  ........یدیك

  ......جسدك

..........

.......... 

  ...الشمس

  ....البحار

  ..الكواكب

  ..الصحراء

  الكــــــــــــــــــــ   

  ...البراكین

  .....النهر

  ....الزهور

...........

...........  

...........

...........

...........

...........  

..ــــــــــــــــــــــــــون

...........

...........

...........  

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....العمر

  ....قبالحِ 

  ...التواریخ

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ......اللیل

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  مرة واحدة  .....الفجر

  

  

5  

  .......مقلتیك

  ........یدیك

..........  

..........  

  ....السماء

  .....النهر

  ....الزهور

...........

...........

...........

...........  

...........  

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

   اتمر خمس 

  مرتین

  مرة واحدة

  

  

  

  

  

  

6  

  ....الریاح  

  ....السماء

  ....المطر

.....البرق

  ....الشجر

  ....النجوم

  .....القمر

  .....النهر

  ....التراب

  .....الرعد

  ....الزهور

...........

...........

...........  

...........

...........

...........

...........  

...........  

...........  

...........

...........  

..........

..........

..........  

..........  

..........  

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........  

..........  

..........  

..........

..........  

..........  

..........

..........

..........  

  ......اآلن

  ....األمس

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  واحدةمرة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

7  

  ....الریاح  

  ....السماء

  ...األرض

  ....البحار

...........  

...........  

...........

...........  

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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...........  ..الكائنات

  ..العصافیر

..........  

..........  

  ..ورالعص

..........

..........

..........  

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

8  

  ......عطرك

  .........فمك

  .......عینیك

..........

..........

..........  

  ...األرض

  ....الطین

  ....النجوم

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  أربع مرات

  واحدةمرة 

  

  

  

  

  

  

  

9  

  ...األرض  

  ...المـــــــــاء

  ..الصحراء

  ....الجبال

  ....الطین

  .....البحر

  ....الشجر

  ....الینبوع

  ...الفضاء

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  ...الفراشات

  .....طالقط

  .....الغزال

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ...التواریخ

  الث مراتث

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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10  

  

  ..المـــــــــــــــــاء  

  ....المطر

  ....الشجر

...........

...........

...........  

..........

..........

..........  

  ..العصور

..........

..........

..........

..........  

  ......اآلن

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

11  

  ....الزهور  

  ...األرض

  ..األشجار

  ....السماء

  ...السحب

...........

...........

...........

...........

...........  

  ..كاسماأل

  ...الفراشات

  ....الطیور

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 

  

12  

  ..........  ......راحتیك

  ...السحب

  .....البحر

...........

...........

...........  

  .....الطیر

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

13  

  ...األرض  

  ...الینابیع

  .....البرق

  ....السماء

...........

...........

...........

...........  

  ..العصافیر

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  ......اآلن

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین



85 
 

  ...الصباح

  ....ةالعشیّ 

  ....األمس

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

  

  

  

14  

  ......عیونك

  ......جسمك

..........

.......... 

  ....السماء

  الكــــــــــــ     

  ...السحب

  ..الكواكب

  .األعشاب

  ــــــــــــــــعالطبیــــ

  .....النهر

  .....البحر

  ...الشمس

...........

...........

...........  

....ــــــــــــــــون

...........

...........

ـ...........

......ـــــــــــــــــة

...........

...........

...........  

  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........  

  .....الفجر

  ......اللیل

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  ثالث مرات

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

15  

  ........یدیك

  

..........  

  ....السماء

  ....التراب

  ...األرض

  ..الكائنات

  ....الزهور

  .....البرق

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  ....النجوم

  ...السحب

...........

...........  

..........

..........  

..........

..........  

  ...حاالصب

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

16  

  ........یدیك

  ........ثیابك

  .......عینیك

  .......دمعك

  .......الجسد

..........

..........

..........

..........

..........  

  ....التراب

  .....الریح

  ..السحاب

  ...الشمس

  .....البحر

  ..الهضاب

  .....الفلك

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  .....الذباب

  .......البوم

  .....الغراب

  ....الكالب

  ....الطیور

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ...الصباح

  ......الغد

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  واحدة مرة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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17  

  .......عینیك

  .........قلبك

..........

..........  

  .....البرق

  .....الرعد

  ...السحب

  ....الغیوم

  .....القمر

  ...الشمس

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....األیام

  ......اللیل

  ....المساء

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

18  

  ....الورود  

  ....السماء

ــــــالطبیعــــــــــــــ

  ...السواقي

  الكـــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ...الفضاء

...........

ـ...........

......ـــــــــــــــــة

...........  

  ......ـــــــــــون

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ......اللیل

  ......اآلن

  ست مرات

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  

19  

  ...األرض  

     ....السماء

  ــــــــــعــــــالطبیــــ

  .....البحر

...........

ـ...........

......ــــــــــــــــة

...........  

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  ......اآلن

  ....جىالدّ 

  مرتین

  مرة واحدة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20  

  .......نهدیك

  .......شعرك

  .......خطاك

  .......عینیك

  .....خصرك

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....النهر

  ...األرض

  ...العشب

  ..الكواكب

  .....البرق

  .....البحر

  ....الغیوم

.....القمر

  ....المطر

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  ....النورس

  ....الكناري

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ..ورالعص

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ......الیوم

  .....الفجر

  ......اللیل

  ....المساء

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرتین

  مرة واحدة

  مرتین

  مرتین

  مرتین

  مرتین 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  "قالت المرأة"حساب النسبة المئویة في دیوان 

  

 .24: حساب مجامیع تكرار الصورة الحسیة للمرأة في الدیوان  -1

 .178: مجامیع تكرار صورة الطبیعة في الدیوانحساب   -2

 .37:صورة الزمن في الدیوان حساب مجامیع تكرار  -3

 .239=  37+  178+  24: حساب مجامیع الثالثیة  -4

 حساب النسبة المئویة للصورة الحسیة للمرأة :أوال.  

      

  

 

 حساب النسبة المئویة لصورة الطبیعة :ثانیا.  

  

  

 

 حساب النسبة المئویة لصورة الزمن :ثالثا.  

  

  

 

 

239 100٪  

24 

           24× 100          2400     

36¸14= 3¸6 × ٪10¸04=        239=               239=    س     

                              

 

؟س  

239 100٪  

178 

          178 × 100       17800      

268¸09= 3¸6 × ٪74¸47=        239=               239=    س     

                              

 

؟س  

239 100٪  

37 

           37×100          3700     

55¸76= 3¸6 × ٪15¸49=        239=               239=    س     

                              

 

؟س  
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 الدائرة النسبیة للثالثیة 

 

 

 

 

 

 

 

 

الصورة الحسیةللمرأة

صورة الطبیعة

صورة الزمن

المفتاح
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  "األنثى یا هذه"متبوعة بـ " وات تحت الماءجرس السما"الثالثیة في دیوان  إحصاء

الصور   القصائد

الحسیة 

  للمرأة

  

  صورة الطبیعة

  

  صورة الزمن

  

  عدد التكرار

  

  

  

  

  

  

1  

    جزئي. ز  كلي. ز  متحركة. ط  صامتة.ط  

  مرتین

  واحدةمرة 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 ......البرق

  .ونالكــــــــــــــــــــ

  ....السهوب

  ....ألرضا

  ...األعشاب

  .....الشجر

  الطبیــــ      

  .....المطر

...........

...........

...........  

...........

...........

...........  

.....ــــــــــــــــعة

...........  

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....العمر

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

..........  

  ....ألمسا

  

2  

  

  .....السماء  

  ....األرض

  .....النجوم

...........

...........  

...........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  ......الكون  

  ......البرق

...........

...........  

  .....الحمام

..........

..........

..........  

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحد

  

 

  

  

  

  

3  

  ....الكائنات  

  ......الكون

  .....المـــــــاء

  .....األنهار

  .....النبات

  ....األرض

  ......البحر

  .....النجوم

  ....الكواكب

  ......البرق

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ......اللیل

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرتین

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدةة 

  مرة واحدة
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4  

  الكـــــــــــــــــــ       

  .....السماء

  ....الكائنات

  ......البحر

  .....الزهور

  ......البرق

  ....األرض

.....ـــــــــــــــون

...........  

...........

...........

...........

...........  

...........  

  ......النسر

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........  

..........  

..العصور

  .....هرالدّ 

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 

 

  

  

5  

  ......الرعد  

  الكـــــــــــــــــــــــــــــ  

  .....النجوم

  ......البحر

  .....السماء

...........  

.....ـــــــــــــــون

...........

...........

...........  

  ....الطیور

  ....ورالنس

  .....الخیل

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

6  

  

  ....الغابات  

  الكــــــــــــــــــــــــ   

  .....األودیة

  ....البراكین

ـ...........

....ــــــــــــــــون

...........

...........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة



94 
 

  

  

  

  

  ......البحر

  ....الشمس

  .....النجوم

  ...البحیرات

  ......الغیوم

  .....المطر

....السهوب

  .....السفوح

  ....األرض

  .....الجبال

...........  

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........

...........  

  .الدیناصور

  .....النحل

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  .....العمر

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  ......اللیل

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  حدةمرة وا

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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7  

  

  ......الغیوم  

  .....الزوابع

  .......الریح

  ......البحر

  ....األمواج

  .....الحجر

  ...المــــــــــــــــاء

  .....مطرال

  الكــــــــــــــــــــــــ   

  ....الطوفان

  ....الفضاء

  ....الكائنات

  .....الزوابع

...........  

...........

...........  

...........

...........

...........

...........

ـ...........

...ـــــــــــــــــــــون

...........  

...........ـ

...........

...........

...........

.  

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  نتیمر 

  ة واحدةمر 

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  أربع مرات

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

 

 

  

8  

   الكــــــــــــــــــ       

  ......الریح

  الطبیعــــــــــــــ  

  ......الهواء

  .....السماء

  .....المـــــــــاء

  ....الغابات

  ....الفضاء

...ـــــــــــــــــــــــون

...........  

......ـــــــــــــــة

...........

...........

...........

...........

...........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرتین

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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  ...........  .....النجوم

  ....الطیور

..........

..........  

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  

  

  

  

9  

  ......البحر  

  .....السماء

  .....جومالن

  الطبیعــــــــــــ   

  ...المــــــــــــــــــاء

  .....المطر

  .....الورود

  ....الطوفان

...........

...........

...........  

.......ــــــــــــة

...........

...........

...........

...........  

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

...... ....

  .....الزمن

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  أربع مرات

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  ....األمواج    

  .....الحجر

...........

...........  

  ...األسماك

..........

..........

..........  

..........

..........

..........  

  مرة واحدة

  مرة واحدة

  مرة واحدة
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یا هذه : جرس السماوات تحت الماء متبوعة بــ"ة المئویة في دیوان حساب النسب

  "األنثى

 .89: حساب مجامیع تكرار الصورة الحسیة للمرأة في الدیوان -1

 .635: حساب مجامیع تكرار صورة الطبیعة في الدیوان -2

 .89:صورة الزمن في الدیوان حساب مجامیع تكرار -3

 .813=  89+  635+  89: مجامیع الثالثیة حساب -4

 حساب النسبة المئویة للصورة الحسیة للمرأة :أوال.  

      

  

 حساب النسبة المئویة لصورة الطبیعة :ثانیا.  

  

  

 حساب النسبة المئویة لصورة الزمن :ثالثا.  

  

  

  

  

  

 

813 100٪  

89 

           89× 100          8900     

39¸42= 3¸6 × ٪10¸95=        813=               813=    س     

                              

 

؟س  

813 100٪  

635 

          635×100       63500      

281¸16= 3¸6 × ٪78¸10=        813=               813=    س     

                              

 

؟س  

813 100٪  

89 

           89 × 100          8900     

39¸42= 3¸6 × ٪10¸95=        813=               813=    س     

                              

 

؟س  
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 الدائرة النسبیة للثالثیة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الصورة الحسیة للمرأة

صورة الطبیعة

صورة الزمن

المفتاح
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  حساب النسبة المئویة للثالثیة في الدواوین المستعملة

 : الثالثیة في الدواوین األربعةحساب مجامیع  -5

474  +302  +239  +813  =1828.  

 :حساب مجموع الصورة الحسیة للمرأة في الدواوین األربعة -6

38  +75  +24  +89  =226. 

 :حساب مجموع صورة الطبیعة في الدواوین األربعة -7

358  +179  +178  +635  =1350. 

 :حساب مجموع صورة الزمن في الدواوین األربعة -8

78  +48  +37  +89  =252.  

 

 حساب النسبة المئویة للصورة الحسیة للمرأة :أوال.  

      

  

 حساب النسبة المئویة لصورة الطبیعة :ثانیا.  

  

  

 حساب النسبة المئویة لصورة الزمن :ثالثا.  

  

  

 

1828 100٪  

226 

         226× 100          22600     

44¸49= 3¸6×٪12¸36=       1828=            1828=    س     

                              

 

؟س  

1828 100٪  

252 

         252× 100          25200     

265¸86= 3¸6 × ٪13¸79=       1828=            1828=    س     

                              

 

؟س  

1828 100٪  

1350 

         1350× 100        135000     

44¸49= 3¸6 × ٪73¸85=       1828=            1828=    س     

                              

 

؟س  
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 الدائرة النسبیة للثالثیة 

  

الصورة الحسیة للمرأة

صورة الطبیعة

صورة الزمن

المفتــــاح



 :ملحــــــق
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  "عثمان لوصیف " بطاقة فنیة للشاعر  /1

  :عثمان لوصیف في سطور -1-1

في مدینة طولقة والیة بسكرة، تلقى تعلیمه االبتدائي،  1951شاعر جزائري، ولد عام 

، وترك المعهد بعد وحفظ القرآن الكریم من الكتاتیب، ثم التحق بالمعهد اإلسالمي ببسكرة

 أربع سنوات، وواصل دراسته معتمدا على نفسه، وحصل على شهادة البكالوریا 

، 1984، التحق بمعهد اآلداب واللغة العربیة بجامعة باتنه، وتخرج عام 1974سنة  

عمل بالتعلیم الثانوي لسنوات طویلة، ونظرا لحالته الصحیة المتعبة ُأحیل على التقاعد 

)1(.نهالمسبق بطلب م   

  :أعماله الشعریة -1-2

  :األعمال الشعریة المطبوعة وغیر المطبوعة -1-2-1

  :المطبوعة -أ

  ).2ط( 1986، )1ط( 1982: الكتابة بالنار

  .م1986: شبق الیاسمین

  .م1988: أعراس الملح

  .م1997: اإلرهاصات

  .م1997: اللؤلؤة

  .م1997: نمش وهدیل

  .م1997: براءة

  .م1997: غردایة

  .م1997: أبجدیات

  )2(.م1999: المتغابى

                                                           
  جمالیات المكنونات الشعریة في شعر یاسین بن عبید، مذكرة مقدمة لنیل الماجستیر في األدب : بالعربي العایب )1(

 .، ملحق المذكرة2009/  2008العربي، إشراف محمد حجیج، جامعة باتنة، 
  . 21:44الساعةعلى  م،11/05/2015بتاریخ : مكالمة هاتفیة مع الشاعر )2(



 :ملحــــــق
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  .م1999: قصائد ظمأى

  .م1999: ولعینیك هذا الفیض

  .م1999: زنجبیل

  .م1999: كتاب اإلشارات

  .م1999: قراءة في دیوان الطبیعة

  .2000: قالت الوردة

  .م2000: األنثى: جرس لسماوات تحت الماء متبوعة ب

  ):رسائل( غیر المطبوعة - ب

  )1(.م1999: ریشة خضراء

  :اللغة الشعریة -1-3

تبدو اللغة الشعریة لدى عثمان لوصیف مدروسة قبل استعمالها في الكالم، غیر أّن 

ولذلك تبدو علیها المباشرة والسهولة اللتان . المسحة التعلیمیة فیما یبدو لم تستطع مزایلتها

  معجمیة معّذبة وعموما فإن اللغة ال. ال یمیل إلى تمجیدها النقد في الكتابة الشعریة الكبیرة

  )2(.عند عثمان لوصیف

ویظهر في شعره الحس الباطني الذي تعلوه بعض السمات الصوفیة، تتمیز مجموعاته 

الشعریة بتوظیف الرموز ذات المعاني الصوفیة، واستخدام الصور الشعریة التجدیدیة التي 

عطشى تطیل النظر والتأمل في الكون واإلنسان من أجل التعبیر عن شوق النفس ال

  )3(.والوجدان المتلهف إلى الداخل وٕالى الباطن

 
 
 

                                                           
 .21:44:م ،على الساعة11/05/2015بتاریخ :مكالمة هاتفیة مع الشاعر )1(
 .534، ص2007، )دط(معجم الشعراء الجزائریین في القرن العشرین، دار هومة، الجزائر، : عبد المالك مرتاض )2(
 .514، ص2009، )دط(، 2الربعي بن سالمة وآخرون، موسوعة الشعر الجزائري، دار الهدى، الجزائر، م: ُینظر )3(
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ب  -أ....................................................مقـــــدمــــــــــــــــــــــة  

مــن خالل الجمــــــلة ) المــرأة والطبیعة والزمـن(تجلي ثالثیـــــة  :الفصل األول

   04...................................................الطلبیةاإلنشائیــــــــــة

   05...........................................مفهوم األسلوب اإلنشائي /1

  05...................................................اصطالحا -1-1    
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   06........................................................األمر -2-1    

  10...................................................االستفهام -2-2    
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  25...............................................أنواع االنزیاح - 1-2 

  26.....................................................االنزیاح التركیبي/2

  26.....................................والتأخیرالتقدیم انزیاح ب -2-1    

  31..............................................الحذفانزیاح ب -2-2    

  34..............................................التكرارانزیاح ب -2-3    
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  41.............................................التشبیهانزیاح ب -3-1    
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 :ملخص

الشعر روح العصر ومداد الحیاة والطبیعة ،مجاله الشعور الذي یكشف عن تجربة      

ذاتیة تعبر عن جوانب الّنفس أو تنفذ إلى مسائل الكون عن طریق التصویر الفني لصور 

،ومن بین هذه الصور التي أثارت قریحة المبدع ،وحثته على اإلبداع ونالت الحظ مختلفة 

،ومن ثمة كان إدراك الشاعر المعاصر "المرأة والطبیعة والزمن " التعبیر صورة األوفر من 

ألهمیة هذه الثالثیة في إثراء التجارب الشعریة كفیال بأن یجعله یستلهم منها ما یثري 

ذه الثالثیة كان ومازال الملهم األول ذلك حضور ه تجاربه ویزیدها خصوبة وتنوعا،كما أنّ 

طول حیاته، لذلك اتصل بها الشاعر الحدیث والمعاصر  بمظاهرهاألّنها ترافق الشاعر 

لجعلها منبعًا لصوره الشعریة ،غیر أن الشاعر الصوفي یتفرد بهذه الثالثیة ویجعلها 

 ثالثیة المرأة والطبیعة:"لهذا جاء عنوان مذكرتي موسومًا ب. تتخطى المألوف والمعتاد

   )نماذج مختارة(في شعر عثمان لوصیف" والزمن

الذي وجد لنفسه " عثمان لوصیف"ومن هذا المنطلق اخترنا دراسة هذه الثالثیة في شعر 

لغة ثانیة هي لغة الرمز ،إذ باستطاعة هذه الوسیلة الجمالیة نقل ما ینصهر بداخل 

الصراعات والشحنات  العاطفیة التي قد تعجز اللغة البسیطة عن من  الشاعر

،لغة ترید من الرؤیا مالمسة النور ،وعثمان لوصیف فهي لغة الكینونة والروح إیصالها،

سكن العالم بالشعر المدهش  یرید یرید بالشعر ماال ُیرى وُیرى لیخلق بالكلمات أشیاءه ،إنه

وعن وثنیتها  ءلیتحرر بلحظة تعاٍل وحساسیة متشظیة تعلن عن انقطاعها الرائع والبري

حال الروح في مقام التكوین وفناء یعرف الفظیعة ،وعلیه فإنه من یقرأ لعثمان لوصیف 



الجسد في لحظة ما بین البینین، اللغة له طوفان تمنحه شهوة الخلق فیشق بسیف الشفق 

 ،وحین ال شيء ظلمة الغسق ،وهكذا فإنه یكون للوجود معنى بلحظة التوحد مع كل شيء

     النحو    وال معنى ألي شيء إال بالجسد ،وبالتالي فالجسد لغة المحو و  فالجسد كل شيء

  .ثالثیة المرأة والطبیعة والزمن مرآًة عاكسة آلالم وجرح وحب الشاعر  وهكذا جاءت

وقد كان الدافع الحقیقي الختیارنا هذا الموضوع ،هو رغبتنا الجامحة في تناول المدونة 

، وهو من أبرز الشعراء الجزائریین الذین بزغ نجمهم في  الجزائریة أمثال عثمان لوصیف

  القصیدة الجزائریة  فضاء

  :ومن بین التساؤالت التي صادفتنا أثناء البحث هو كاآلتي  

عثمان لوصیف ؟ وكیف كشفت هذه  دواوینما العالقة بین المرأة والطبیعة والزمن في 

  الثالثیة عن الحقائق التي عاش في كنفها الشاعر ؟وهل تفاعل هو اآلخر معها ؟

عن مضامین هذه التساؤالت و غیرها تتبعنا خطة تساعد على معالجة ذلك  و للكشف

  .وملحقنت فصلین و خاتمة تضم

من خالل الجملة اإلنشائیة ) المرأة والطبیعة والزمن(عنون الفصل األول بتجلي ثالثیة 

   .و االستفهام و النداء و النهي األمر:تكون من ت التيو الطلبیة 

و الذي تضمن االنزیاح لج تجلي الثالثیة من خالل االنزیاح فقد عاالفصل الثاني أما 

، )االستعارة والتشبیه (، والداللي بمبحثیه )و الحذف التأخیرالتقدیم و  (التركیبي بعناصره

قراءة في دیوان الطبیعة ،ولعینیك ( لثالثیة في كل من دیوان ل إحصاءٍ وأردفت الفصلین ب



أما ،)یاهذه األنثى :لسماوات تحت الماء متبوعة بهذا الفیض ،قالت الوردة ،جرس 

بخاتمة جمعت حصیلة ما وصلنا وختمنا بحثنا  طاقًة فنیة للشاعر،بتضمن الملحق فقد 

  .إلیه من نتائج 

بالثالثیة سمح لنا بتفسیر مكمن الشعریة ال  اإلنشاء واالنزیاحوعموما فإن ربط ظاهرة     

م وسماء لوجدناهما في شعریة عثمان لوصیف تذوقها فحسب ؛ألنه لو كان للجسد نعی

  .كان للحب سلطان لقلنا عثمان لوصیف والقصیدة عرشه  ،ولو

:ومن  بین النتائج المتوصل إلیها هي  

 اً ا معبر ـــــونهـــلقد كان ارتباط الشعر الصوفي بالمرأة بوصفها الذات اإللهیة ،وبالطبیعة لك_ 

وهي موضع  عن صفائهم من جهة وعن عظمة قدرة الخالق في التصویر من جهة أخرى،

ن ــــــــالمواعظ التي تنتهل منهــــــــــــا الذات دروس القوة والثبات والتحدي كما ارتبط أیضا بالزم

. بعده الحال القائم باإلنسان بحسب استعداده  

ناصر تتصل بالوجود والمصیر،ولقد تطرق جمعت ثالثیة المرأة والطبیعة والزمن بین ع -

وي ــــــــــلها الشاعر اإلسالمي بعدها صورَة تأمٍل تحیط به وتجاوره ، وضمنها العباسي واألم

ث ـــــــدیــــــحـــــر الـــــواتصل بها الشاع. لكونها صورًة من صور الجمال الذي ُیبحث عنه دوًما 

اد ــــــیة ،غیر أّن القصیدة الصوفیة تأخذ كل تلك األبعوالمعاصر لجعلها منبًعا لصوره الشعر 

وف ــــــــألــــاآلنفة مضیفًة إلیها دالالت أخرى یتفرد فیها الشاعر الصوفي ویجعلها تتخطى الم

.والمعتاد  



بنسب متفاوتة احتلت الطبیعة فیها الصدارة ) المرأة والطبیعة والزمن ( تجلت ثالثیة  -

، وأخـــــیـــرا الصــــورة الحســـیة للمرأة بنســــبة  ٪13,79زمــــن بنسبة ، ثم ال ٪73,85بنسبة 

، وقد یكون اضمحالل نسبة ورود الصور الحسیة للمرأة إلى رغبة الشاعر في   12,30٪

. التمسك بتصوفه الذي یجعله یرتقي بالمدلول الحسي إلى المعنوي  

تجاوز الراهن، والخوض في المجهول  قّلة استخدام الزمن یعود إلى رغبة الشاعر في -

. كون التجربة الصوفیة تجربة عرفانیة  

في إحداثیة واحدة هي ) المرأة والطبیعة والزمن ( تلتقي إحداثیات الثالثیة المدروسة  -

. جزء من الرجل،وكل جزء دلیل على أصله ،فالمرأة إذًا دلیل على الرجل ها تمثلكون مرأةال  

ثنائیة الطبیعة والمرأة بالتجربة الشعریة عند عثمان لوصیف لكونهما مظهر  تمتزج -

التقلب وعدم الثبات، وما التجربة الشعریة الصوفیة إّال تجربة انفعالیة خاضعة للعامل 

.الوجداني  

القصیدة الصوفیة ترتبط كثیرا بالغنائیة كونها تبحر في دروب العشق، وهي تجربة  -

.ضمیر األنا بصورة واضحةقائمة على هیمنة   

یعد الحذف ظاهرة أسلوبیة تتصل بالشعر أكثر من غیره من فنون األدب ،ویشكل لغة  -

یلجأ إلیها الشاعر للتركیز على  اختزالیة لتكثیف الداللة وٕاثارة انتباه المتلقي لذلك كثیرا ما

. أخرى من أجل بث عناصر الثالثیة  وٕاسقاطدواٍل بعینها   



اإلنشائیة الطلبیة من خالل تموضعها في البنیة االستهاللیة أو الختامیة  تعلن الجملة -

في النص عن وظیفة إغرائیة غایتها انقیاد المتلقي إلى حقیقة االتصال بین المخلوق 

.والخالق من جهة ،وبین الذات ونفسها من جهٍة أخرى   

ستفهام، وهذا یعود لكون أما األسالیب األكثر انتشارا في الدواوین هي أسلوب النداء واال -

، في )المرأة(نزعة صوفیة، لذا كانت أدوات النداء مرتبطة كثیرًا بالوجود وبالذات االشاعر ذ

وجـــــــــــــود دم ـــــــــــعـــــــول. حین حمل االستفهام رغبة ملحة لدى الشاعر في الكشف عن الحقیقـة

  .   التمني لم نتأتى لدراستهأسلوب 

نزیاح عبر مستوییه التركیبي والداللي في النصوص األدبیــــة عامــــة والشعریــــــة شكل اال -

ن ــــــــــة عـــــــغـــخاصًة اختالفًا كبیرا عن الكالم المعیاري ؛ألّن المبدع الحق هو الذي ُیخرج الل

.  مألوف الال نطاق المألوف إلى   

زیاح یسمح لنا بتفســــیر َمْكَمــــــــن الشعریـــــة ال وعموما فإّن دراسة ظاهرتي اإلنشاء واالن -

تذوقها فحسب ،وأّن الخطاب الصوفي یوسع زاویة الخیال بتخطیه المدلول الثانـــــي ،إلـــــى 

مدلــــــول ثالث ،وأحسب أّن هذه هي المیزة األساس للخطاب الصــــوفي عــــن غــــــیره مــــــــن 

جاب الرئیسي الذي یقف حائًال بین الكثیرین وفهم الخطاب الصوفي، الخطابات،وهو الح

.فمن لم یعش التجربة الصوفیة ال یمكنه أن یتذوقها  



فعثمان لوصیف شاعر جزائري أرجع القصیدة إلى عودتها األبدیة وجوهرها الفرد، أعاد 

لوجود، عثمان للشعر سره وسحره، فمن یقرأ له یشهد أسفار الرؤیا وتراتیل الجسد وتراتیل ا

 لوصیف في شعره سلطان للحب نبي للعشق، یصنع بمتخیله فلكه لیعبر إلى كونه الشعري

وفي األخیر یمكن أن یثیر هذا البحث تساؤالت أخرى عسى أن تكون محط أنظار  -

المرآة في ما سبب استحضار صورة : للدراسات الحقة، ومن بین هذه التساؤالت نذكر

  شعر عثمان لوصیف؟    

  



  :ملخص

ثالثیة المرأة : "مهما في شعر عثمان لوصیف هویتناول هذا البحث جانبا 

، ذلك ألّن عثمان لوصیف شاعر صوفي له تجربة عرفانیة تستخدم "والطبیعة والزمن

وقد تبنى البحث خطة احتوت على . الرمز الصوفي معراجا للولوج إلى العالم النوراني

من خالل ) المرأة والطبیعة والزمن(بتجلي ثالثیة ن الفصل األول افصلین وملحق، فُعنو 

، في تجلي الثالثیة من خالل االنزیاحأّما الفصل الثاني عالج  ،الطلبیة الجملة اإلنشائیة

قراءة في دیوان الطبیعة، ولعینیك : " حین حمل الملحق إحصاًء للثالثیة في كل من دیوان

  ".یا هذه األنثى: متبوعة ب هذا الفیض، قالت الوردة، جرس لسماوات تحت الماء

ومن أهم النتائج الُمتوصل إلیها أّن هذه الثالثیة قد طفت بنسب متفاوتة في البنى 

  .حتى غدا وصف الثالثیة غرضا بارزا في دواوینه،النصیة

 

ABSTRACT 

This research deals with an important aspect of LOUECIFE 
Othman poetry wich is : "trilogy of women, nature and time", 
because Othman loucife considered as Mystic poet with airfania 
experience that use mystic symbol to enter to the world of Antioch. 
The Research has adopted a plan containing two chapters and an 
extension, the title of the first chapter triple reflection of human 
(women and nature and time) through construction Wholesale order, 
amd the second Chapter dealt with the Tripartite through 
displacement, while the Annex carrying triple census in each of the 
Diwan: "Reading in the natures diwan, for your eyes this flux, the 
Rose said, bell for skies underwater followed by: this female. " 

Among the most important results obtained that this triple may 
floated in varying proportions in text structures, that become the 
description of the triple a clear purpose in his Diwans 


