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مةمقدّ 

أ

تأسست على وجمالیة العربي بكل أبعاده الفنیة والفكریة ،حركة معرفیة الشعر ُیشكل

المظهر والمضمون،فالشعر عالم ساحروفضاء شاسع یسمح للمبدع غنیة تجارب شعریة 

لقیامه على الناحیة الوجدانیة بداعیة،وذلك إلاعن أفكاره وخواطره بأرقى األسالیب بالتعبیر

لتجسید ،ستجابة لآلفاق الجدیدة في الخطاب األدبي المعاصراالتي جعلته أسرع والخیالیة

من طموح  تالتجربة الفنیة التي أصبحت نابعة من واقع أحداث الحیاة وصار 

نصوص ال ث فيبُ صرح فني یَ في نفسه،ببناءیختلج عما لتعبیرا نحوالشاعروجنوحه

كتسب قیمته الفنیة من داخله،انطالًقا من ا،وال محالة أّن الشعر یَ جدیدً اإلبداعیة بهاء وبعثًا

جمالیته الیتأتىعن ّن الكشف أو یجعل منه نًصاجمیال،اإلیقاع و األلوان والرموز وكل ما

الدراساتكانت الدراسة األسلوبیة واحدة منكونة له، لذلكمإّالعبر النظر في أجزائه ال

ة تشكیل الخطاب الشعري عبر بنیّ تتبعسهم فيا،وتُ ومضمونً عنى بالنص شكالً التى تُ 

 اثغة الشعریة بحلى عالم اللّ إ أحلتنا،وصرفیة،وداللیة إذوتركبیةإیقاعیة،:مستویات عّدة

.الدالالت واإلیحاءات الكامنة خلف الكلمات نع

إلبسي شالك :(في دیوان )جمالیات الخطاب الشعري: (ـبحثنا بوسمنا ولذلك      

(للشاعرة)األخضر وتعالي ق له أن یدرس حُ  اخصب امیدانألّنه)بشرى حمدي البستاني :

لنا نوافذ مشرقة فتح،و  ة ة عدّ لنا جوانب فنیّ أضاء والخوض في غماره .ویتناول بالبحث 

باإلضافة ،یوانیزة لهذا الدّ ة و الممّ ات األسلوبیة المهیمنّ البنیّ كتشاف اللتعمق أكثر في 

شكل تجربة شعریة جدیرة بالدراسة للكشف عن بؤر إلى مسیرة الشاعرة اإلبداعیة التي تُ 

الشاعرة ،و على هذا األساس  ارؤى وآفاق اإلبداع األدبي لإلفادة من معطیاته التي تعكس

:آلتي كا ؤداهسنطرح بعض التساؤالت الجوهریة م

؟ وما آلیاته وسماته الفنیة التي تتجلى في دیوان ما جمالیات الخطاب الشعري

  ؟  "إلبسي شالك األخضر وتعالي"



مةمقدّ 

ب

 دیوان ؟ وٕالى أي مدى استطاعت الشاعرة أن الماهي أهم الخصائص الفنیة البارزة في

هذه التساؤالت قمنا  نوتؤثر في نفسیة القارئ ؟ ولإلجابة عرسائلها و أحاسیسهاوصل تُ 

.مدخل وفصلین:بتقسیم بحثنا إلى 

خصص لضبط بعض المفاهیم ،وقد)الجمالیة و الخطاب : (ـالمدخل عنون ب

.النص،الخطاب ،الجمالیة ،الجمال :األساسیة والمصطلحات 

ل تحدثنا فیه عن وتضمن مبحثین األوّ ،)غویةالبنیة اللّ (: ـم الفصل األول بسّ ووُ 

ا الثاني فتناول المستوى الداللي تطرقنا فیه إلى اإلیقاع الداخلي ، أمّ و المستوى  اإلیقاعي 

.وفیه قمنا بدراسة الحقول والعالقات الداللیة 

عالج ،م إلى ثالثة مباحث قسّ  قدو  ،)البنیة الجمالیة( :ـا الفصل الثاني عنوناه بأمّ 

ستخراج باالثاني و الثالث فقمنا ینا في المبحثأمّ ،ون وداللته اللّ ل جمالیة المبحث األوّ 

نا بحثنا بخاتمة أبرز الجمالیات  الموجودة في الدیوان كالرمزو التناص ،وفي األخیر توجّ 

.رصدنا فیها أهم النتائج المتوصل إلیها 

إجرائیة تسهم هذه الدراسة على المنهج األسلوبي لما یحتویه من وسائل وأدواتونبني 

في الكشف عن القیم الجمالیة المكونة للخطاب األدبي ،غیر أننا لم نتوقف عند هذا الحد، 

.كالوصف اإلحصاء و التحلیل بآلیات أخرى ستعنا افقد 

في إنجاز بحثنا فهي عدیدة ومتنوعة إلیها عدناا عن أهم المصادرو المراجع التي أمّ 

:كان أهمها

.إبراهیم أنیس:ـالعربي لموسیقى الشعر -



مةمقدّ 

ج

 أحمد مختار عمر:ـعلم الداللة ل.

.الدین إسماعیلعزّ :ـاألسس الجمالیة في النقد العربي ل-

.محمد مفتاح:ـل) استراتجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري-

.یوسف أبو العدوس:ـل) الرؤیة والتطبیق(األسلوبیة -

سمة من وتلكو في هذه الرحلة العلمیة واجهتنا جملة من الصعوبات والمشقات 

السهل اقتحام المیدان الشعري وفك من لیس  إذ،سمات الدراسات العلمیة األكادیمیة 

، ویبقى كل ما اعترضنا من مشاكل طالسمه والوصول إلى أبعاده الداللیة واإلیحائیة

.على اتمام بحثنا واخراجه بهذه الصورةممیزا كان لنا حافزا أمراوصعوبات 

إلى اهللا عز وجل،ثم إلى األستاذ تومي بالحمد وفي الختام ال یفوتنا أن نتقدم 

نصائحه لخضر الذي تفضل بقبول اإلشراف على هذه المذكرة ، والذي لم یبخل علینا ب

من قریب لنا ید المساعدةقدم  ،وٕالى كل من هالفعالة في انجاز وتوجیهاته ومساهمته 

.أوبعید
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:الجمال والجمالیة: أوال 

:الجمال وممفه-1

 :لغة - أ

الجمال مصدر «:في قوله"منظوربنإل "ب  وردت لفظة الجمال في لسان العر 

أّي حسنیحب الجمال،جمیلّن اهللاإوفي الحدیث النبوي الشریف الجمیل والفعل جْمل،

في جمال  نم، ویكّن الجمال یكون في الفعل والخلقأي إ .1»األفعال وكامل األوصاف

.لذات البشریةاتجلى الصفات اإللهیة في وطهرها، أيّ النفس اإلنسانیة 

أّي حسن :جماالل مُ ج«:في قوله الجمال فقد وردت لفظة:"معجم الوجیز"أما في 

2»لُیجمماواتصف بخلقه   وتجّمل تكلف الحسن والجمال 

فهو .حسن خْلُقٌه وحسن ُخُلُقهُ :ل جماالمُ ج«:"معجم الوسیط"ویعرف الجمال كذلك في 

.َجَمائل) ج(ُجَمَالُء وهي جمیلة ) ج(جمیل «3

في تتمظهر التحلي بالصفات واألخالق الحسنة التي  هو ومن هنا نستنتج أن الجمال

ة المفعمة بالصفاء والنقاء یوالروح البشر في النفس،و الجانب الشكلي حسن سمات الوجه

  .والطهر

،)ط.د( ،بیروت ،لبنان،لسان العرب ،دار لسان العرب ):ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم -1

.13، ص ،)جمل(مادة ،  3:مج ،)ت.د(
.114م،ص1994،)ط.د(معجم الوجیز ،معجم اللغة العربیة للنشر والتوزیع ،القاهرة ،مصر،:إبراهیم مدكور-2
تركیا،اسطنبول،معجم الوسیط ،المكتبة اإلسالمیة للطباعة  والنشر و التوزیع ،:هیم مصطفى وآخرونإبرا-3

.136،ص 1  :ج  ،)ت.د( ،)ط.د(
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:اصطالحا

إّن البحث في مفهوم الجمال ،یطرح إشكالیة تعدد المواقف واألراء واختالف 

الحصوللذا یتعذروتباین منابعهم الفكریةالنظریات بإختالف أصحابها في

.تعریف شامل للجمال على  

 ىا ورضرً وتبعث في النفس سرو األشیاءصفة تلحظ في «:الفلسفةالجمال في ف    

1».الفلسفة یبحث في شروطه ومقاییسه ونظریاتهأبواب،وعلم الجمال باب من 

مقبول ألجزاء،ااألعضاء وتناسب بین  في كمال«:بأنه"أبو حیان التوحیدي"ویعرفه 

2».عند النفس

نتظام والتناغم هو ما یثیر فینا إحساسًا باإل«:بقوله"النُّورجبُّورعبد"كذلك  هویعرف

3»والكمال

یقول أن للشعر جوانب "أنیس مإبراهی"فوهو ذاته ما وقف عنده الباحثون المعاصرون، 

في توالي المقاطع  مأسرعها إلى نفوسنا ما فیه من جرس األلفاظ وانسجا«:جمالیة عدة

.4»ین منهاوتردد بعضها بقدر مع

تفاوت ملكة تفاوت النفس ویحس به  الوجدان ، ولكنه مالجمال كل ما ترتاح إلیه إنّ 

الجمال صفة متحققة في «:"محمد قطب"هنا یقول الذوق عند األشخاص ،ومن 

.144معجم الوجیز ،ص:إبراهیم  مدكور-1
رجمة الهوامل والشوامل، نشره أحمد أمین والسید احمد صقر،اللجنة المصریة للتألیف والت:أبو حیان التوحیدي-2

.140م،ص1951،)ط.د(والنشر،القاهرة،مصر،
.85م،ص1،1979علم للمالیین،بیروت،لبنان،طاألدبي ،دار الالمعجم :جّبور عبد الّنور-3
.07م،ص2،1953موسیقى الشعر العربي،مكتبة األنجلو المصریة ،القاهرة ،مصر،ط:إبراهیم أنیس-4
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 ي، أ1»بداهةسمات هذا الوجود ،وتحسه النفوس وتدركهاألشیاء،وسمة بارزة من 

.الجمال یبحث عن التناغم واالنسجام بین اإلحساس والعقلأنّ 

إعجاب وتمتع ،«: هبأنّ "عز الدین إسماعیل"تعریف الجمال عند  لك  ذكوقد ورد      

ه في الحقیقة هو اشتراك ولكنّ قیمته تنبع من جوهره بعیدا عن الجانب الحسي والعقلي ،

ا مالعقلي والشعور الباطني ،ومن تفاعلهفي التقاطه والتأثر به ،عناصر اإلدراك 

2»جمیًعا

الجمیل مطلق في جوهره، ولكنه نسبي ومتغیر من شخص آلخر معناه أن الشيء

 تنفعاالاإل محلّ  بوق العقل، فالقلنتاج ارتیاح القلب وذ هتذوقهم للجمال، ألن فباختال

.الملكات الفكریةوالعواطف والعقل محلّ 

الجمال نسبي متغیر من شخص آلخر ومن بیئة ألخرى ومن من هنا نخلص إلى أنّ 

.داخليالمعنوي و العصر إلى آخر ،وقد تحول مفهومه المادي والخارجي إلى 

ESTHETIQUEمفهوم الجمالیة-2

و ،علم الجمال من أقدم العلوم التي تناولها الفالسفة والمهتمون بالفن واألدب عدّ ی

شكل المدن الیونانیة بها ظهرت في یخص النظریات الجمالیة ،فیرى الباحثون أنّ ما أّما

.وسریع ،ومع أرسطو وأفالطون بشكل بسیط وطویلبسیط 

«:لجمال تعود إلى ااإلرهاصات األولیة لفلسفة إلى أنّ "شایف عكاشة"یذهب

وجود نموذج للجمال الخارجي ض فیهاتر فته في المثل التي یأفالطون وبالذات إلى نظری

3».والجمال عنده موضوعي ال ذاتي

.85م، ص1983، 1الفن اإلسالمي ،دار الشروق، بیروت، لبنان، طمنهج :محمد قطب-1
.68م، ص1974، 3الجمالیة في النقد العربي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، طاألسس :عز الدین إسماعیل-2
نظریة األدب في النقدین الجمالي والبنیوي في الوطن العربي ،دیوان المطبوعات الجامعیة ،ابن :عكاشة شایف-3

.20م،ص1994،)ط.د(الجزائر ،،عكنون 
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ومن هنا فتقدیر الجمال عند أفالطون ال یكون نتیجة لهوى شخصي وٕاّنما للشيء 

.نفسه

:فمصطلح الجمالیة
یتصل بعلم الجمال وبما هو فني وهو  یشیر إلى مجموعة معینة «

الجمال أمر جوهري نّ أي إ. 1»ا في الحیاةممن المعتقدات حول الفن والجمال ومكانته

میز بین الشيء ر بالراحة والطمأنینة ومن خالله تفس اإلنسانیة حتى تشعوأساسي للنّ 

.الجمیل الفني والشيء القبیح

وهذا  2».ائع والساميالرّ ة الشعور بمعرفو نفعالي، أاإلالتلقي «:تعنيوالجمالیة أیضا

قیمة على األشیاء ،بحیث یصبح للحیاة ذوق وشعور وٕاحساس الجمالیة تضفيمعناه أنّ 

.جدید ،والنفس اإلنسانیة بحاجة إلیها 

ل الدراسات ملجمالیة مكانة متمیزة في مجل ا تقدم من مفاهیم نخلص إلى أنّ ممّ 

وعلى ضوئها یتم العبور إلى عالم الشعر بفضاءاته ،النقدیة القدیمة والحدیثة والمعاصرة 

.ة  اللغة الشعریة ،الرمز ،التناصالسحریة السابحة في بوتق

DISCOURSالخطاب:ثانیا

وسیة للخطاب والصیغ المشتقة ملمجمل المعاني المعجمیة والقاسوف نعرض

.ا لتدلیل المصطلحتمهیدً ،

:مفهوم الخطاب/1

منها صیغة المصدر في قوله  ةورد لفظ الخطاب في القرآن الكریم بصیغ متعدد:لغة- أ

:تعالى         .3

.23م،ص2008،)ط.د(جمالیات الشعریة ،منشورات اتحاد كتاب العرب،دمشق ،سوریا،:خلیل موسى -1
.80م،ص2008، 1طالمعنى الجمالي ،دار مجد الوي،عّمان،األردن،:یوسفعقیل مهدي -2
.37اآلیة:سورة النبأ-3



الخطابالجمالیة و:مدخل

9

البین من الكالم  الملخص الذي یتبینه  من یخاطب به ووال :"والمقصود بفصل الخطاب

وكذلك الفاصل من الحاسم ،لحكمالم الجاري مجرى االكیلتبس علیه ،وكذلك الفاصل 

.1"الخطاب  الذي  یفصل بین  الصحیح والفاسد

الخطاب  « :هفي قول "بن منظورال"ورد لفظ الخطاب في كتاب لسان العرب قد و 

الكالم ،وقد خاطبه بالكالم مخاطبة وخطابَا وهما یتخاطبان،وخطب مراجعة:والمخاطبة 

لخطبة مثل الرسالة التي لها أول ن الخطبة ،واسب على المنبر ،ورجل خطیب ،حاطالخ

2.»خروآ

خطاب هو البّین من الكالم ال « :هبقول"الزمخشري"الخطاب كذلك عند  لفظ وقد ورد     

الدال على الشيء أي الكالم 3 .  » هبه ال یلتبس علیخطابیالملخص الذي یَتبیُّنه من 

.الواضحالمقصود 

ما:الكالم والرسالة ،فصل الخطاب «:عرفه بقولهی"ركو دإبراهیم م"عندوالخطاب 

ا ح جمعً یمن الكالم المنثور یخاطب به متكلم فص:الخطبةمن الخطابینفصل به األمر

4.»من یقوم بالخطابة في المسجد وغیره :من الناس إلقناعهم والخطیب

.921م،ص3،2009المعرفة،بیروت ،لبنان،طدار الكشاف،):الزمخشري(أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر:ینظر-1
،لســــــــــــــان العــــــــــــــرب،دار المعــــــــــــــارف):ابــــــــــــــن منظــــــــــــــور(الــــــــــــــدین محمــــــــــــــد بــــــــــــــن مكــــــــــــــرمجمــــــــــــــال الفضــــــــــــــل أبــــــــــــــو-2

.1195،ص)خطب(،مادة2:م،مج1119،)ط.د(القاهرة،مصر،
.251ص:المرجع السابق-3
.202معجم الوجیز،ص:إبراهیم مدكور-4
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:اصطالحا: ب 

ي شاعت في تنوع میادینه، وهو من المفاهیم التب"الخطاب"لقد تعددت تعریفات مصطلح 

.واسعا من قبل الباحثین والدارسین ااهتمامً قیت لحقل الدراسات اللغویة و 

هو  أوبالكالم ،ریناآلخعبارة عن فن مواجهة « :العام هو فالخطاب في مفهومه 

،ویشترط في 1».المخاطبایتبناهالتيبوجهة النظر وٕاقناعهمفیهملتأثیرنظام قادر على ا

ویتم لقى الخطاب،یت"ُمَخـاَطب"یلقى الخطاب"مخاِطبُ"عناصرى ثالثةعملیة التخاطب أن تتوفر عل

.الرسالة"قناة"هذا بواسطة 

:الغربيالخطاب في الفكر /3

الحدیث عن الخطاب األدبي وخصوصیاته األسلوبیة والجمالیة والبحث في إّن 

والوظیفیة كان دائما موضع اهتمام النقاد ودارسي األدب  ةأسراره ومكوناته البنیویة واللسانی

.األزمنة وفي جمیع الحواضر األدبیة والنقدیةلفي ك

ونستشف ذلك من  "أفالطون"فأول ظهور للخطاب في األصول الفلسفیة كان مع 

حیث یشتركان في "العقل"أي "   logos"،"سلوغو "تماثل لفظة الخطاب  مع فكرة 

ا في الدراسات أمّ یصنعها ویدركها،والعقلفالخطاب یؤسس لها "الحقیقة" إلىالوصول 

الحدیثة فیعد الدرس اللساني المهد األول لظهور المصطلح الخطاب،وقد ظهرت مالمحه 

Ferdinand(،"ردینارد دوسوسیرف"اب العالم السویسريتبظهور ك األولى de

SAUSSURE(،)مصطلح الخطاب  أن رأىحیث )محاضرات في اللسانیات العامة

.جاء مرادف للكالم

،مجد المؤسسة الجامعیة،بیروت، )المفهوم،العالقة،السلطة(الخطاب والنص:عبد الواسع الحمیري-1

.14م،ص1،2008لبنان،ط
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من استعمل مفهوم ل هو أو  «  :).harrisZ(یللخز  هاریس"أنّ أیضاویقال 

كبر من أهو  إلى مااللساني التحلیل وّسع ذالخطاب في الدراسات اللسانیة الحدیثة ،إ

ة 1الجمل تعدي الجملة إلى یدود موضوع البحث اللساني بجعله حقام بتوسیع و   ،»

.الخطاب

الخطاب ملفوظ نّ إ  « :بتحلیل الخطا:بـ في بحثه المعنون"هاریس"وقد قال 

طویل أو متتالیة من الجمل تتكون من مجموعة منغلقة ،یمكن من خاللها معاینة بنیة 

ظل في مجال لساني تشكل یجعلها سلسلة من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة وب

2.»محض

على الخطاب التوزریعيتصوره إلى تطبیق"هاریس"من خالل هذا التعریف یسعى 

ال یلتقي بعضها ببعض بشكل  هاوالذي من خالله تصبح كل العناصر أو متتالیات

اعتباطي وفي مختلف مواطن النص،وهذا ما یعبر عن انتظام معین یكشف عن بنیة 

ا بینها ممن الجمل المنتظمة والمتآلفة فیمجموعةمن ضالخطاب یحصره نّ إأي  3"النص

.تسعى لتشكیل بنیة النص

Emil)،"یستنإمیل بنف"ویقّدم  Benveniste) وحدة ":بأّنهتعریفًا للخطاب

الخطاب یتجاوز حدود أنّ ویقصد بهذا .4"لغویة تفوق الجملة وتولد من لغة جماعیة 

لیدخل عالم التواصل والتعبیر من القواعد والقوانین والجمل ،نظاًمااللغة بوصفها

،1غازي، لیبیا ،طن،دار الكتاب الجدید،ب)مقارنة لغویة تداولیة(استراتجیات الخطاب :عبد الهادي بن ظافر الشهري-1

.577م،ص2004
،، دار هومة ، بوزریعة ، الجزائر)العربي الحدیثدارسة في النقد (الخطاب األسلوبیة وتحلیل:الدین السدنور --2

.19، ص2:، جم 2010 ،)ط.د(
.19،صم4،2005لیل الخطاب الروائي ،المركز الثقافي العربي ،الدار البیضاء،المغرب،طحت: نقطییسعید-3
،المؤسسة الجامعیة للدارسات )حلیل الخطاب تدارسة في (سلوبیة في النقد العربي الحدیثألا: الحربيفرحان بدري-4

.40،صم1،2003نان،طلبوالنشر والتوزیع،بیروت،
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،أو بعبارة أشمل خروج الخطاب من دائرة الجملة المكتوبة لقٍ تَ مُ كتقترض وجود ُمْلٍق و 

.لینطلق إلى فضاء التخاطب بكل حریة

":اتخذ مفهوم الخطاب أبعادًا جدیدة )M.FOUCAUT(،"میشال فوكو"ع مو        

س مفهوما ال یقوم على أصول ألسنیة أو منطقیة ،بل یتشكل أساسا من وحدات حیث أسّ 

"عبارات(اها المنطوقات سمّ  یعنى المیدان العام لمجموع حیاناأ «:فالخطاب عنده1)

العبارات وأحیانا أخرى مجموعة متمیزة من العبارات ،وأحیانا ثالثة ممارسة لها قواعدها  

نظرنا في هذا التعریف إذا »2إلیهاتدل داللة وصف على عدد معین من العبارات وتشیر 

:تعاریف ةللخطاب وجدناه یحتوي على ثالث

المجال أو التخصص أو  ه،وهذا یعنى أنّ )ه المیدان العام لمجموع العباراتنّ إ(:األول

.الرافد الذي تصب فیه مجمل العبارات

.مل على كوكبة متمّیزة من الجملته یشنّ ، أي أ)مجموعة متمیزة من العبارات(:ثانیا

تدل داللة وصف على عدد معین من العبارات وتشیر  هاممارسة لها قواعد(:ثالثاً 

الخطاب یخضع ألسس وقواعد مضبوطة وأسالیب معینة لیخرج هذا معناه أنّ ،)إلیها

.بأسلوب سلیم وواضح وجمیل

مجموعة  « :هو" فوكو"مفهوم الخطاب عند ما تّم تقدیمه نخلص إلى أنّ على   وبناء

 أوفهو لیس وحدة بالغیة ،من العبارات بوصفها تنتمي إلى ذات التشكیلة الخطابیة 

لها خالل ایمكن الوقوف على ظهورها واستعمإلى ماال نهایة،ن تتكررة ألصوریة قابل

ات التي نستطیع تحدید شروط عن عدد محصور من العبار بل هو عبارةالتاریخ ،

،1،الدار المصریة اللبنانیة ،القاهرة،مصر،ط)ذج تطبیقیةمانو أطر نظریة (الخطاب االعالمي تحلیل :محمد شومان -1

.49،صم 2007
.76،صم 1987،  2العربي ،بیروت،لبنان،طسالم یفوت،المركز الثقافي :حفریات المعرفة ،تح:فوكومیشال -2
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ما هو عبر التاریخ ،وٕانّ  ةلیس مجرد وحدة متكرر الخطاب ؛ویقصد بهذا أنّ 1 » اوجوده

نسیج متشابك ومنسجم من المفردات المتمیزة التي تندرج ضمن مختلف المجاالت 

   .طابكونها تسعى إلى تحدید كیفیة الخ،....والعالقات االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة 

:الخطاب في الفكر العربي/3

فا وكان استخدامه مراد،حقل علم األصولالخطاب في الفكر العربي بط مفهوم ارتب

المعنى المركب الذي فیه «  :هف الكالم بأنّ عرّ "الشریف الجرجاني"حیث نجد للكالم 

)المبتدأ والخبر( أو،)فاعل+فعل(،)مسند إلیه +مسند (ى ه یحتوي علنّ إأي  » 2إسناد تام

.دون سواهما من الفضلة

فظ اللّ «:بقولهفي كتابه الكلیات یحدد الخطاب لفظًا وداللة "يالكفو "ونجد 

ه ال یسمى كالم یقصد به إفهام المستمع فإنّ اضع علیه المقصود به اإلفهام عن المتو 

(وبقوله خطابًا، والكالم یطلق على . معن الكالم ال یفهم كالنائ)لفهمهلمن هو متهيء :

ا الكالم اللفظي أو الكالم فس ،فالخطاب إمّ مدلولها القائم بالنّ عبارة الدالة بالوضع على ال

3النفسي الموجه نحو الغیر لإلفهام  اشروط ا ویشترط للخطاب عناصر "يالكفو "إنّ .»

وهو الذي یحمل ،یكون الخطاب مما تواضع الناس علیه  أنیجب :یتقید بها أنیجب 

فإذا كان الخطاب لیس مفهوماوال یحمل غرضا فهو في ،السامع إلفهام غرضا وقصدیة

.ال یعتبر خطاباً هاته الحالة 

.108ص،حفریات المعرفة:میشال فوكو-1
،         )ت.د(،)ط.د(ار الفضیلة،القاهرة،مصر ،محمد الصدیق المنشاوي،د:معجم التعریفات،تح:الشریف الجرجاني-2

  .155ص 
عدنان درویش:حت،)المصطلحات والفروق اللغویةم في معج(لكلیات ا ):يالكفو (موسى الحسینيأیوبالبقاء أبو-3

.49،صم2،1998بیروت،لبنان،طومحمد  المصري،مؤسسة الرسالة ،
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ح الخطاب جاء مرادفا لمصطلح الكالم عند ومن هنا نستنتج أن مصطل

ل هو ب،أنَّ الخطاب هو األرضیة التي استقامت أعمالهم علیها:"األصولیین انطالقًا من

.1"محور بحثهم

ف الخطاب       یعرّ "سعد اهللا مصلوح"الدراسات العربیة الحدیثة ، فنجدا في أمّ 

غویةاللّ نفس الشفرة تستخدم فیهاالمتلقي إلىرسالة موجهة من المنشئ   « :هبأنّ 

مرسل وهو ن رسالة مشتركة بینالخطاب عبارة عأنّ یقصدهو ف.2»المشتركة بینهما

تكون أنّ شترط المستجیب ب أو المتلقيوهو  إلیهومرسل و الباث هدفه اإلبالغ،المنشئ أ

ینبغي فمثال إذا كان المرسل قد كتب الخطاب بلغة فصحى أو دارجة ،نفس الشفرة اللغویة 

،ألّنه إذاكانت الرسالة على المرسل إلیه أو المتلقي أن یكون من نفس المستوى العلمي

الحال یكون فیها نوع فبطبیعةارجة،مكتوبة بالفصحى ووجهت إلى قارئ ال یعي إّال الدّ 

.الرسالةوالغموض في فهم وتلقياإلبهاممن 

إذا تعّرف"للخطاب"كمقابل "القول"تضع مصطلح "یمنى العید"وكذلك نجد

ه نبرة وكتلة نطقیة لها طابع الفوضى وحرارة النفس ورغبة النطق إنّ «:االخطاب بقوله

،فهنا تعبر 3»ولهو تمام النص بل هو فعل یرید أن یقبشيء لیس هو تمام الجملة وال

عن الخطاب بكونه فعال یرید أن یقول ،أي أن یتكلم ویبّلغ بوصفه فعالیة تواصلیة 

من خالل األخذ المتكلم عبر النطق بین أفراد المجتمع ،فیحدث بعد ذلك التفاعل یمارسها 

،فیحاول ،تلك الفوضى والحرارة المشحونة في نفس المتكلم بسببالّرد والعطاء في 

.فتتفجر بذلك الكتل الكالمیة ،عبر طاقة إشعاعیة نطقیة  اإخراجه

.36الخطاب ،صاستراتجیاتدي بن ظافر الشهري،اعبد اله-1
.37صم ،3،2002الكتاب ،القاهرة،مصر،ط م،عال)دراسة لغویة إحصائیة(األسلوب:سعد اهللا مصلوح-2
.22،صم1،2008،دار الفارابي،بیروت،لبنان،ط)الشعریة والمرجعیة الحداثة والقناع(في القول الشعري :یمنى العید-3
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ه رغم اختالف اآلراء القول أنّ م حول مفهوم الخطاب ال یسعنا إالّ وبناء على ما تقدّ 

.مكتمل عن الخطابوتشابك المفاهیم فهي تسعى في األخیر للوصول إلى مفهوم 

:أنواع الخطاب /4

وتتباین بتباین اإلنسانیة،للخطاب أنواع عدیدة تتنوع بتنوع الثقافات والمعارف 

لخطابات كالخطاب األدبي ن ذلك عدد هائل من ا، فینتج عاألغراض والمواقف المختلفة

:ومن هذه األنواع نذكر. الخ.... والخطاب السیاسي والدیني ،

:الخطاب األدبي-4/1

 إلىعن بنیته والولوج بالكشفاألدبيالباحثون في تحدید مفهوم الخطاب هتمّ إ      

استقراره بعد یأخذاألدبيالخطاب إنّ «:بقوله فهیعرّ "نور الدین السد"عالمه ،فهذا 

،هانزیاحبتحقیق أدبیتهظام الذي یضبط كیانه ویحقق انجازه لغة ،ویأخذ انسجامه وفق النّ 

األدبيیحقق للخطاب ماالقول دون صنعة فنیة ،وهذامألوفى له عدوله عن وال یؤتّ 

لیست داللة األدبيداللة الخطاب أنّ غیر رسالته الداللیة ،إبالغنه من تأثیره ویمكّ 

تلمیح وعدم ال یمكن القبض علیها دون عناء ،بل الذي یمیز الخطاب هو،یةار ع

عادیة موجودة لیبحث في مألوفةینطلق من لغة ألدبياالخطاب نّ أمعناه .1»التصریح

،،عبر معبر االنزیاحات لتحقیق األدبیة تنفعاالإلوالغة ولیدة مبدعة ،تعبر عن العواطف 

JULIA("كریستیفاجولیا"ده ما تؤكوهو  KRISTIVA( األدبيالخطاب «:بقولها

إنزیاحاتها وتحوالتها الجدیدة إلى مستوى أرفع مما اللغة تنتقل في یجعلیتطلع دوما ألنّ 

2.»ه یهدم العادة لكن حقیقة هو هدم بناءكانت علیه من قبل ،إنّ 

.41ص ،األسلوبیة وتحلیل الخطاب:نور الدین السد- 1

.61،صم1،1991فرید الزاهي،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء،المغرب،ط:علم النص،تر:جولیا كریستیفا- 2
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وهو ما ه،خطاب فنى یصدر عن ملكة عند منشئ«:على أّنه"أحمد سلیمان" فهویعرّ 

یمس إحساس متلقیه مسًا،سامعًا كان أم قارئًا ،كما خاطب الوجدان ،حیث یسعى أنّ ی

1ه مختارة ومفرداته منتقاة ومعاینه مبتكرةظألفا نّ أیتمیز ب  إلىوالفضل یعود ،»

األدبيالخطاب  مالمتلقي، وینقسفي  التأثیر إلىتهدف التيخصائصه الفنیة والجمالیة 

."الخطاب السردي"و"الخطاب الشعري "قسمین هما  إلى

الخطاب الشعري:

فیما بینها تتآلفالتيمجموعة من النصوص يویعننقدي أدبيمصطلح  :"هو

وجمالیا وزمانیا ،وتكون هذه الرسالة أو  اة ارتباطا فنیطلتكون رسالة معینة ومرتب

2"المتلقي أوالقارئ  إلىبشفرة لَ الخطاب ُمَحمّ 
نال أدبيه كل إبداع نّ أ أي

.الناس على جودتهجمع أإعجاب أكثر من ناقد و 

الخطاب السردي:

ل الباحثین ،ویوضع ضمن بطابات األدبیة المتناولة من قخمن أبرز العدّ یُ 

وغیرها من ...یةالقصة والروایة والمسرحك :یةمجموعة كبیرة من الفنون النثر 

.األعمال السردیة 

م،2004،)ط.د(،مصر،القاهرة،مكتبة اآلداب ،)ودارسة تطبیقیةمدخل نظري(األسلوبیة:فتح اهللا أحمد سلیمان-1

.17ص

واإلیمان،،دار نشر العلم)دراسة آلیات تحلیل الخطاب(الصغیر المراغي،الخطاب الشعري في السبعینات أحمد-2

.17م،ص1،2008ر،ط،مصالقاهرة 
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:الخطاب والنص-5

LE:مفهوم النص-5/1 TEXTE

مدونة حدث كالمي ذي وظائف «:النص بقوله"محمد مفتاح"یعرف 

»  ةمتعدد
1

 إلىتهدف ،النص مجموعة من األلفاظ والعبارات المكتوبةبه أنّ ویقصد 

.لد تلك المدونة من أحداث مختلفة توصیل رسالة أو معلومة الى أفراد المجتمع ،وتتو 

2:ف النص كذلك ضمن جملة من المفاهیمویعرّ 

ه مؤلف من كالم ،ولیس من صورة أو شيء آخریعنى انّ :مدونة كالمیةه أنّ -1

كل نص هو حدث یقع في زمان ومكان معیین،وال یعید نفسه إعادة :دثح-2

.مطلقة

.المتلقي إلىت والمعارف اتوصیل المعلوم إلىیهدف :تواصلي-3

جتماعیة بوصفه وظیفة تفاعلیة معززة للتواصل ،التي تقیم العالقات اإل:تفاعلي-4

.وتحافظ علیها  األفرادبین 

.لها بدایة ونهایةالتياألیقونیةأي انغالق سمة الكتابة :مغلق-5

تاریخیة أحداثمتوالد من لعدم، بلیس منبثقا من فالحدث الّلغوي:توالدي-6

لغویة أخرى الحقةأحداث هوتتناسل من....جتماعیة ولغویةونفسانیة وإ 

، 1ط المغرب،الدار البیضاء،،العربياالثقافيالمركز،)إستراتجیة التناص(تحلیل الخطاب الشعري :محمد مفتاح-1

.120،صم  1985
.119ص:ینظر،المرجع نفسه-2
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:والخطابالفرق بین النص -5/2

:الحدیث عن النص و الخطاب ألزمنا الوقوف عند نقطتینإنّ 

.تالي ال نجد أي اختالف بینهماالوبللخطاب، اتجعل النص مرادف:أولهما

مادة ختالف بناء علىمسألة اإل إلىتشیر تجعل الخطاب أشمل من النص ،و :همایثان

.والشفویة في الخطاب،التعبیر الخطیة في النص 

نیة ،فالنص تمیز بین النص والخطاب انطالقا من مفهوم الب"جولیا كریستیفا"ونجد 

جافري"ند المعنى ،وكذلك هذا التمییز نجده عإلنتاج ممارسة دالة وصیرورة 

:"من خالل أنّ )SHORT)M."رتمایكل شو "و (GEOFFREY LEECH)"شتلی

اتصال لغوي :، الخطابوظیفة نصیة:وظیفة تواصلیة خطابیة تفاعلیة ،النص:الخطاب 

:یعتبر صفقة بین المتكلم والسامع ونشاط متبادل بینهما بهدف التواصل ،بینما النص

.1"اتصال لغوي محكي كان أو مكتوب

النص یتكون من نسیج لساني وبنیة نحویة شاملة والخطاب یتكون :"كما أنّ 

2"یة تفاعلیة من تلفظ مرتبط بمقام تلفظي ووظیفة  خطاب

إّن الخطاب أعم و أشمل من النص،ألن الخطاب قد یكون :من هنا یمكننا القول -

.ا النص فیأتي مكتوبا فقطأمّ ،شفویا وقد یكون مكتوبا في اآلن ذاته 

،م2004 ،4اللسانیات،قسنطینة،الجزائر،طو في األدب  یوسف بغول،منشورات مخبر الترجمة:الخطاب ،تر:سارة ملیز،ینظر -1

.03ص
،1ط ، األردن ،عّمان،المعرفةدار كنوزلیل الخطاب،حتو لسانیات النص :عبد الرحمان الخطابيمحمد-2

 .250ص ،01:مج،م 2013
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الّلغة أداة هامة للّتعبیر،ونقل المشاعر والّرؤى واألفكار، وهي الجسر الذي یصل 

بین البشر ویحقق التفاعل والتواصل بینهم، وهي تتشكل من شبكة من العالقات والوحدات 

الصغرى والكبرى المتماسكة فیما بینها، ولدراسة هذا الكیان المتشابك البّد من التعمق فیه، 

ا بالبنیة الصوتیة وصوال إلى البنیة الّداللیة، وعلیه فإّن القراءة النقدیة وتفكیك بناه بدءً 

أّن یشیر إلى، "بشرى حمدي البستاني"للّشاعرة  "يلبسي شالك األخضر وتعالإ"لدیوان 

.قصائدها تشكلت تشكیال واعًیا، ُینمُّ عن موهبة شعریة تحمل رؤیة ذاتیة وقومیة وٕانسانیة

     :يالمستوى اإلیقاع1

ُیعّد اإلیقاع عنصًرا بارًزا في القصیدة العربیة، إذ هو ما یمیز الكالم الّشعري عن 

ذلك السبیل لیس عنصًرا مضاًفا إلى الّلغة، بل هو عنصر في «وأّنه:الكالم الّنثري

1»وال یمكن أن یتحقق إّال داخل الّلغة،الّلغة

Le:مفهوم اإلیقاع/11 concept de rythme

:اإلیقاع في الّلغةأ

في  "اإلیقاع"كلمة تستعمل كثیًرا في مجال الموسیقى والّشعر،وقد ورد لفظ إلیقاعا     

اإلیقاع من إیقاع الّلحن والغناء، وهو أن یوقع األلحان«:یقول بن منظور"لسان العرب"

إیقاع ألحان الغناء، اإلیقاع«":معجم الوسیط"وكذلك ورد بنفس المفهوم في .2»ویبّینها

.3»وهو أن یوقع ألحان الغناء وُیبّینها

.فكل من ابن منظور وٕابراهیم مصطفى جعالً اإلیقاع بمعنى البیان والتوضیح

:اإلیقاع في االصطالح ب 

، بتغیر وجهات نظر العلماء واختالف مناهجهم إّن لإلیقاع مفاهیم متعددة ومتغیرة

.وتخّصصاتهم

.26م، ص2011، 1،ط)ب.د(البناء الفني في القصیدة الجدیدة، عالم الكتب الحدیث، :علوان العبیدىسلیمان  1

،م1،1990لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط):ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم 2

.477،ص)وقع (، مادة 6:مج

.1050معجم الوسیط، ص:إبراهیم مصطفى وآخرون 3
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حیث "عیار الّشعر"في كتابه ابن طباطباوٕاّن أول من استخدم مصطلح اإلیقاع هو 

وللّشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه، وما یراد علیه من حسن تركیبه «:یقول

صحة المعنى وعذوبة الّلفظ، :واعتدال أجزائه، فإن اجتمع الفهم مع صحة وزن الّشعر

فصفا مسموعة ومعقولة من الكدر، ثّم قبوله واشتماله علیه، وٕاذا نُقص جزء من أجزائه 

، وصواب المعنى، وحسن األلفاظ، كان إنكار إیاه على التي یعمل بها وهي اعتدال الوزن

إّن ابن طباطبا ربط اإلیقاع بالّشعر الموزون، وأضاف إلیه حسن .1»قدر نقصان أجزائه

:ولإلیقاع عنده معنیانالتركیب،

.هو االنسجام الذي نحسه بالذوق:معنى عام1

.ألجزاءهو الّطرب الذي ُیحدثه التركیب واعتدال ا:معنى خاص2

التواتر بین حالتي الّصمت أو الحركة والّسكون «:اإلیقاع بقولها"وجدان"وتعرف 

من خصائص النص أي إّن اإلیقاع.2»اإلسراع واإلبطاء أو التواتر واالسترخاءأو...

.الّشعري وهو عنصر هام وبارز في تجسید شعریة النصوص

عبارة عن رجوع ظاهرة صوتیة ما على«:فوصف اإلیقاع بأّنه"محمد مندور"أما 

أي إّن اإلیقاع نسیج متآلف من العالقات التي .3»مسافات زمنیة متساویة أو متجاورة

.تهیئ الذهن لیتفاعل معها

الفاعلیة التي تنتقل إلى ذي الحساسیة المرهفة «:هو" كمال أبو دیب"واإلیقاع في نظر

متنامیة، تمنح الّتتابع الحركي وحدة نغمیة عمیقة الشعور بوجود حركة داخلیة ذات حیویة 

معناه أّن اإلیقاع.4»عن طریق إضفاء خصائص معینة على عناصر الكتلة الحركیة

.53م، ص1986، 3محمد زغول  سالم، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، ط:عیار الّشعر، تح:ابن طباطبا 1

الصورة االستعاریة في الّشعر العربي الحدیث، المؤسسة العربیة للّنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، :وجدان الصایغ-2

.237م، ص2000، 1ط

.23م، ص2008، 1، دار دجلة، عّمان، األردن، طشعر الجواهريالبنیة اإلیقاعیة في :سالممحمد شكرمقداد  3

.280م، ص1981، 2البنیة اإلیقاعیة للشعر العربي، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان، ط:كمال أبو دیب 4
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یمنع للّنص جرسا موسیقیا وتناغما حركیا داخلیا، یثیر نفسیة المتلقي ویالمس إحساسه 

  .اءووجدانه ویجعله یشعر بما یسمعه من أبیات شعریة تقرب إلى الغن

هو تردد ظاهرة معینة على مسافات «:اإلیقاع بقوله"محمد مندور"وُیعرف كذلك

متساویة أو متقابلة داخل الوحدة الموسیقیة، وقد تكون هذه الظاهرة صمتا خفیفا أو زمنیة

.2"الشعر بنیة لغویة تتعانق فیها كل مكونات اللغة:"فإذا كان. 1»حركة معینةسكونا أو

بالنسبة لهذا الّشعر، وهو ما یعني أّنه عامل وعنصر یعد بمثابة العمود الفقريفإن اإلیقاع

.مهم في القصیدة یعمل على خلق جو من الّتناغم ویترك أثًرا جمالیا في النفس

الّشعر جمیل في تخیر ألفاظه، «:حیث یقول"إبراهیم أنیس"وهذا ما ذهب إلیه

توالي مقاطعه وانسجامها بحیث یتردد ویتكرر بعضهافي تركیب كلماته، جمیل في جمیل

حیث یثیر فینا اإلیقاع انتباها عجیبا، وهو .3»ا األذان موسیقى ونغما منتظماهفتسمع

المسؤول عن عمق الّتفاعل بین القارئ والنص، ألن اإلنسان بطبعه میال إلى الشيء 

إًذا كالم موسیقى تنفعل فالشعر "الذي یسایر حركاته االنفعالیة وأحاسیسه ومشاعره 

أي إّنه منبثق من الخوالج واألفكار یخاطب ؛4"القلوبلموسیقاه النفوس، وتتأثر به

.العاطفة والوجدان ویطرب األسماع واألذان

بعد هذه المفاهیم سأتطرق إلى دراسة الموسیقى اإلیقاعیة الداخلیة في دیوان 

ما ُتحدثه "المرتبطة بالتجربة النفسیة الّشعوریة التي تعني"بشرى حمدي البستاني"الشاعرة 

واأللفاظ والعبارات التي یختارها الشاعر داخل النص الشعري من إیقاع موسیقي الحروف

.5"المتلقي من خالل تكرارهایؤثر في

.34م، ص2008، 6لنشر والتوزیع، القاهرة،مصر، طاألدب وفنونه، دار النهضة :محمد مندور 1

، )ط .د(المستویات األسلوبیة في شعر بلند الحیدري، دار العلم واإلیمان، بیروت، لبنان، :ابراهیم جابر على-2

.30م، ص2009

.66م، ص 1965، 3، ط)ب.د(موسیقى الّشعر، مطبعة لجنة البیان العربي، :أنیسإبراهیم 3

.17المرجع نفسه، ص 4

.517م، ص1993، 1الغربة والحنین في الّشعر األندلسي، مطبعة النجاح الجدید، المغرب، ط:فاطمة طحطح- 5
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:اإلیقاع الداخلي1

، الغیةالصوتیة والبا بالموسیقى الداخلیة بجمیع مكونتهاهو ما یعرف أیضً 

باأللفاظ إیقاعا موسیقیا تتقاطع فیه قواعد الّنظم مع انفعاالته وأحاسیسه فالشاعر یعزف

وهو  .1"یعني تردد ظاهرة صوتیة على مسافات محددة النسب":الّشعرفي "اإلیقاع"و

تردد ظاهرة صوتیة بما في "الموسیقى الناتجة عن مخارج الحروف، وتآلف الكلمات، ألّنه 

وهذا معناه أّن الّشعر نسیج "2مسافات زمنیة متساویة أو متقابلةعلىذلك الّصمت 

فیه المستوى الصوتي والتركیبي والداللي، كي یستطیع تفجیر الطاقة متكامل یتضافر

اإلبداعیة التي تجیش داخل الذات اإلنسانیة من عواطف وأحاسیس بأسلوب عذب یأسر 

.بین الّنص والقارئالنفوس ویستمیل إلیه القلوب، لیحقق التفاعل

لذلك نجد الشاعرة توظف ألفاظا، متجاورة في حروفها متقاربة مخارج أصواتها 

حتى یتحقق ذلك االنسجام الصوتي الداخلي الذي ینبع من توافق بین الكلمات وداللتها 

.حینا، وبین الكلمات وعالقاتها ببعضها بعض حینا آخر

:األصوات وداللتها1/1

المستوى الصوتي من أبرز المستویات اللغویة، لدراسة النص الّشعري، لذلك یعّد 

كان لزاما علینا الولوج إلى عالم الصوت لیتسنى لنا من خالله معرفة الدالالت القابعة 

.خلف ستائر الكلمات

حد«:یتجلى في قوله"الخصائص"في كتابه"ابن جني"والصوت على حّد تعبیر

أصغر الوحدات «:والصوت اللغوي.3»ا كل قوم عن أغراضهماللغة أصوات یعبر به

اللغویة داخل النص األدبي فضال على أّنه المادة الخام للكالم اإلنساني والتراكیب النصیة 

.118م، ص2000في الغنائي، منشأة اإلسكندریة، القاهرة، مصر، ذاإلیقاع الصوتي في شعر ش:منیر سلطان 1

.342م، ص2007، )ط.د(واألصول والّتحدیات، دار غریب،القاهرة، مصر، الحداثة الّشعریة :محمد فتوح أحمد2
، )ط .د(محمد علي النجار، دار الكتب المصریة، القاهرة، مصر، :الخصائص، تح:أبو فتح عثمان ابن جني3

.34، ص1م، ج2000
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یتم من خاللها ّن الصوت هو الوحدة الّصغرى الذيأأي .1»والسیاقیة والداللیةاللغویة

فالصوت ظاهرة طبیعة ندرك أثرها قبل أن «تشكیل ما یسمى بالكلمة أو المفردة 

.2»كنهها

والصوت من الناحیة الفیزیائیة ناتج عن تغیر الهواء الذي من خالله یتم إخراج 

فتنتقل أوال خالل":الصوت، وتختلف مناطق خروج الصوت باختالف المخارج الصوتیة

إلى المخ فتترجمالهواء الخارجي على شكل موجات حتى تصل إلى األذن اإلنسانیة ومنها

أي إنّ .3"هناك وتفسر، فالسمع هو الحاسة الطبیعیة التي البد منها لفهم تلك األصوات

اسم الصوت هو تخلخل وتموج في طبقات الهواء تدركه األذن البشریة  ویطلق علیه

.الصوت المسموع

تلك العملیة الحركیة ذات األثر السمعي، وهو أداء المتكلم في":والصوت هو

أي إّنه األثر الواقع على األذن أثناء عملیة الكالم، .4"نشاطه اللغوي العادي الیومي

اضطراب في جزئیات الهواء، أو تخلخل وتضاغط في «:بأّنه"إسحاقمحمد"ویعرفه

جزئیاته فأصوات الكالم إذن، هي تغیرات في ضغط الهواء ناتجة عن اهتزاز األوتار 

.5»الصوتیة

عملیة «:ویتضح لنا من خالل ذلك ، أن الصوت هو األثر الواقع على األذن إّنه

حركیة یقوم بها الجهاز النطقي وتصحبها أثار سمعیة معینه تأتي من تحریك 

أي . 6»الهواء،فیمابین مصدر إرسال الصوت هو الجهاز النطقي ومركز استقباله األذن

تقباله، فهو الركیزة األساسیة لبنیة اللغة إّن الصوت حركة نطقیة، واألذن هي مركز اس

.21م، ص2002، 1من الصوت إلى النص، دار الوفاء، اإلسكندریة، مصر، ط:مراد عبد الرحمان مبروك1
.5م،ص0072،)ط.د(األصوات اللغویة، مكتبة األنجلو المصریة، القاهرة، مصر، :إبراهیم أنیس2
.15م، ص2008، 1مدخل إلى الصوتیات، دار وائل، عمان، األردن، ط:محمد اسحاق3
، دار الكتاب الحدیث، )دراسة تطبیقیة على أصوات اللغة العربیة(الصوتیات اللغویة:عبد الغافر حامد جالل4

.79م، ص2009، 1القاهرة، مصر، ط
   .113ص المرجع السابق،5

.66م، ص2004، 4اللغة العربیة معناها ومبناها، عالم الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، ط:تمام حسان6
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ویمثل لّب الكالم، وعلى هذا األساس فإّن المستوى الصوتي یتناول كل المظاهر الّنغمیة 

والموسیقیة الموجودة في النص الّشعري، ومن هذا المنطلق نالحظ جّل القصائد في دیوان 

صوات بین جهر وهمس، وهذا في األا ا وتباینً عرفت تنوعً "لبسي شالك األخضر وتعاليإ"

.راجع إلى نفسیة الشاعرة المتقلبة بین الهدوء واالضطراب وبین الفرح والحزن

وبعد عرض هذه المفاهیم سنقوم بدراسة األصوات مع عملیة إحصائها وتحدید  

عبارة عن أصوات تسیر وفق نظام معین في كل لغة، ونحن :"تواترها، ألن الكالم

أي إّن الكالم .1"لمنظمة نستطیع أن نفهم الدالالت والمعانيهذه األصوات ابواسطة

المنظمة تحمل في طّیاتها دالالت ومعان، وهو الذي یحقق مجموعة من األصوات

التواصل بین المتلقین، كما یسمح بتبادل األفكار والمعاني واالختالف والتباین في شكل 

.األصوات یؤدي إلى اإلختالف في المعنى والمضمون

:أنواع األصوات-1/1/1

الصوت الذي یهتز معه «یعرف الصوت المجهور بأّنه:األصوات المجهورة-1

الصوتیان عند خروجه، وسمیت هذه األصوات بالمجهورة، لمنعها النفس أن تجري الوتران

.وهذا النوع من األصوات یتصف بالقوة عند خروجه.2»عند خروجهامعها،

ما الصوت المجهور فهو ذلك الرنین المصاحب أ«:فیه"أحمد زرقة"یقول 

نتیجة اهتزاز الحبلین الصوتیین وهو یشبه إلى حد بعید دوي النحل، ویمكن للصوت

الجهر بتحسین حركة الحبلین الصوتیین، بلمس العلصمة، كما أّن سر األذنین التحقق من

.3»رأسبالصوت المجهور یؤدي إلى اإلحساس بضجیج الجهر تجاویف العند النطق

، )ط.د(مقدمة لدراسة علم اللغة، دار المعرفة الجامعیة للّنشر والتوزیع، اإلسكندریة، مصر، :حلمي خلیل1

.33م،ص2003
ي عند أحمد بن محمد الجزري، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان، الدرس الصوت:میرفت یوسف كاظم المحیاوي2

.113/114:م،2010، 1األردن، ط

.90م،ص1993، 1أسرارالحروف،دارالحصاد،دمشق،سوریا،ط:أحمد زرقة-3
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.1»، ض، ظ، ع، غ، ل، م، ن، و، يز ،رب، ج،د،ذ، «: هي واألصوات المجهورة

وقد وردت األصوات المجهورة في دیوان شاعرتنا بشكل الفت لإلنتباه، ومن بین القصائد 

عاریة إّال من "، "لبسي شالك األخضر وتعاليإ": التي اخترناها الستخراج هذه األصوات

أعلى من بساتین "، "هذا العصر ال یتسع لحبي"، "تكشف یواقیتهاعلى استحیاء "، "حبك

:وذلك من خالل ما یأتي،"یوسف"، "حلمت أّن لي وطنا"، "شجرة الجروح"،"حزني

جدول یبّین عدد األصوات المجهورة

لبسي إ

ك لاش

األخضر 

وتعالي

عاریة تواترها

إّال من 

حبك

على   تواترها

استحیاء 

تكشف 

یواقیتها

هذا   تواترها

العصر 

ال یتسع 

لحبي

تواترها

  42  ب  69  ب  31  ب  70  ب

  13  ج  16  ج  16  ج  39  ج

  30  د  25  د  12  د  45  د

  02  ذ  08  ذ  03  ذ  04  ذ

  49  ر  77  ر  27  ر  80  ر

  10  ز  13  ز  01  ز  20  ز

  13  ض  08  ض  18  ض  21  ض

  02  ظ  01  ظ  04  ظ  13  ظ

  28  ع  48  ع  24  ع  64  ع

  03  غ  09  غ  12  غ  18  غ

96ل146ل94ل195ل

.49من الصوت إلى الّنص، ص:مراد عبد الّرحمان مبروك 1
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  47  م  62  م  44  م  66  م

  35  و  85  و  30  و  40  و

  82  ي  120  ي  64  ي  197  ي

  45  ن  75  ن  44  ن  124  ن

497المجموع762المجموع424المجموع296المجموع

جدول یبین األصوات المجهورة

أعلى 

من 

بساتین 

حزني

شجرة تواترها

الجروح

حلمت تواترها

أن لي 

وطنا

تواترهایوسفتواترها

  13  ب  24  ب  27  ب  143  ب

  06  ج  07  ج  27  ج  53  ج

  06  د  11  د  14  د  82  د

  02  ذ  03  ذ  04  ذ  13  ذ

  04  ر  32  ر  43  ر  224  ر

  02  ز  05  ز  04  ز  14  ز

  1  ض  04  ض  05  ض  36  ض

  1  ظ  02  ظ  03  ظ  10  ظ

  05  ع  14  ع  19  ع  156  ع

  06  غ  06  غ  05  غ  42  غ
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31ل79ل85ل300ل

  12  م  28  م  23  م  188  م

  12  و  31  و  33  و  147  و

  14  ي  47  ي  62  ي  350  ي

  14  ن  19  ن  22  ن  208  ن

129المجموع312المجموع376المجموع1966المجموع

قبل أن نقوم بالتعلیق على هذا الجدول ینبغي لنا اإلشارة إلى أن مجموع األصوات 

، ومن هنا نستنتج أن )8222(القصائد الثمانیة السابقة هو  في) المهموسة+المجهورة (

األصوات المجهورة التي قدمناها آنفا في الجدول جاءت أكثر تواترا من األصوات 

وذلك من ،)٪66.43( أي بنسبة، )مرة5462(المهموسة، إذ وردت في هذه القصائد 

:خالل قیامنا بالعملیة الحسابیة اآلتیة

4366%=100×5462نسبة األصوات المجهورة     

األصوات جمیعها

إّن غلبة األصوات المجهورة على المهموسة، یتناسب  وطبیعة اإلنفعاالت التي 

تختلج في نفس الشاعرة، لما لها من قوة، فكانت أكثر تعبیرا وداللة على معاني التحدي  

.وٕایقاظ صوت الضمیر اإلنساني، واإلیمان بالنصر والحریة سواء طال الزمن أو قصر

" الالم"و" النون"ات المجهورة الواردة بكثرة في هذه القصائد هينالحظ أن األصو 

".المیم"و" الیاء"و

نجد صدى حرف النون الذي تفجرت به "أعلى من بساتین حزني"وفي قصیدة 

ألفاظ القصیدة، ویسمى حرف النون المهتز تعبیرا عن حاالت الحزن واأللم الدفیق، وقد 

:في المقطع اآلتي)مرة12(تكرر

ثمة وطن ینام في النیران، وفي العراء أحرسه"
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ینام والسهُد یعلقني على عبیر أنفاسه

ینام وأنا لغفوته أضيء الشموع

ینام وتشربني الوحشة

1"ینام، وفي خوفي أطرز غالئل قصیدة عصیة

.2"نبثاق والنفاذ والصمیمیةحرف مجهور یدل على خاصیة اإل "والنون

ره عن رغبتها الّشدیدة في طلب الحریة، ورفض الظلم لتعبر عب ةوظفته الشاعر 

واإلستبداد، فهي عاشقة محبة لوطنها تتحرق شوقا للوصول للحریة لیعم األمن 

صوت یوحي بموسیقى حزینة تتضمن معاني األلم والمعاناة، جراء "فالنون"واالطمئنان، 

.ما تعانیه الشاعرة وأبناء شعبها من قهر وظلم نتیجة إلغتصاب حقوقهم وهضمها

"لبسي شالك األخضر وتعاليإ"قد تكرر في قصیدة " الالم"وكذلك نجد حرف 

یج من اللیونةیوحي بمز "وهو صوت مجهور )٪2.37(أي ما یعادل نسبة ،)مرة195(

.3"والمرونة والتماسك وااللتصاق

تصبو إلیهوهو صوت یحمل داللة االستمرار والمكابدة الروحیة والجسدیة لبلوغ ما

للتعبیر عن حبها العمیق لوطنها العراق، فجاءت أحاسیسها قویة "بشرى البستاني"

جیاشة، استطاعت من خاللها تجاوز الواقع المأساوي الحزین باحثة عن واقع أفضل 

.وأحسن

:تقول في إحدى مقاطع القصیدة

لكّن زرقاء الیمامة ماتت من زمنقلتُ "

، 1وتعالي، دار فضاءات للنشر والتوزیع، عّمان، األردن، طدیوان إلبسي شالك األخضر :بشرى حمدي البستاني1

.159م، ص2015
، )ط. د(سوریا، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، :حسن عباس2

.28م، ص1998
.60، صالمرجع نفسه3
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واندثر ألق عینیها

لكن األلق ال یموت... قلت                         

األلق ینحل لیعاود النهوض مرة أخرى

حربعلى وقع همسة تشتبك السموات باألرض بال

والعشُب بالعطر بالدم بالغسق

1"والّشهداء بالخمر والضوء والحمى

صوت لثوي، "ومن صفاته أّنه )مرة26(،"الالم"ت الشاعرة هنا حرف فقد كّرر 

العراق، تصال القویة بین الذات الشاعرة ووطنهااإلیعبر حقیقة عن حالة.2"جانبي مجهور

فهي رغم المعاناة واأللم والّدم لم تفقد األمل، ولو أمعنا النظر جیدا في الكلمات التي برز 

تتجلى في طابع الّشدة القسوة، وتتدرج تحت لواء القهر واألسى فیها صوت الالم لوجدناه 

الدم، الشهداء، الموت،اإل ندثار، اإلنحالل، األلق، ":وخیر دلیل على ذلك األلفاظ اآلتیة

.هذه الكلمات تدل على األلم واألملفجلّ النهوض، الضوء 

متكرر "على استحیاء تكشف یواقیتها"فقد ورد في قصیدة "الیاء"أما صوت 

صوت غازي، متوسط مجهور نصف "والیاء  )٪1.45(أي ما یعادل نسبة )مرة120(

وقد ورد في الّسیاق للتعبیر عن عمق الجرح واأللم والوجع تقول في إحدى .3"صائت

:مقاطعها

أعرني انتباهك"

ألتعلق بغصون النور المتدلیة من عینیك

وأطلق ریات حزني المشتعل في عشب صمتك

متسائلة عما وراء األكمة من مخاض

یكشف یواقیته وعلى إستحیاءجبلي شاهق...آه     

.41إلبسي شالك األخضر وتعالي، صدیوان:بشرى حمدي البستاني1
.142الداللة الصوتیة في اللغة العربیة،  ص:صالح سلیم وعبد القادر الفاخري2
.142، صالمرجع نفسه3
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1"وجبلك الغیاب یرتدي شجر الزیتون ثوًبا

م وعلى صبرها لتعبر على معاني الحزن واألل)مرة14(فقد كررت حرف  الیاء 

اإلیقاع سریعا"ومكابداتها وتحدیها للعدو الغاشم، فمن خالل تفجیر طاقاتها الشعوریة جاء

منسجما مع الّتموجات الشعوریة المنبعثة من عمق العاشق المغرم المتوهج العاطفة

.2"فیتحسس منه المتلقي شغفا مسكونا بالرهبة

.3"مجهورصوت شفوي أنفي"وهو   "المیم"حرف"بشرى البستاني"واختارت

یمتاز بالخفة والّطالقة في الكالم، ناهیك عن القوة واالصرار، الكامنة المختفیة 

بكل صراحة عما یختلج بداخلها  رخلف ستائر الكلمات، لذلك لجأت إلیه الشاعرة لتجه

من شحنات عاطفیة مكبوتة تخنق صدرها، فدفعتها هذه األخیرة إلى أن تقول في إحدى 

"هذا العصر ال یتسع لحبي"المقاطع من قصیدة

هذا العصر ال یتسع لحبي"

لصوصه داهمت أیامي

مستله آخر قطرات الضوء منها

هذا العصر ناعور صد

في كفه خنجر مسمم

بتسام وخزنيكلما هممت باإل

تركني مخنوقة في ممر ضیق

المغادرة هربا للفضاءوأمنع من 

داخل البیت رجل یكمم فمي

یمتشق حزامه النحاسّي ویجلد ظهري

أفتح أزرار حزني ألغریه بعبیر القرنفل

.101/102دیوا ن إلبسي شالك األخضر وتعالي، ص:بشرى حمدي البستاني 1

.193م، ص1986، 1دراسات في األدب المغربي، دار البعث، قسنطینة، الجزائر، ط:عبد اهللا حمادي:ینظر 2

.157م، ص1998، 1األصوات اللغویة، دار الصفاء، عّمان، األردن، ط:عبد القادر عبد الجلیل 3
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.1"حتى یتدفق دميعنفالكنه یزداد

العنف والظلم ، وهو یظهر طرق وأسالیب )مرة23"(لمیم ا"فقد تكرر صوت 

والقهر المتسلط على الشاعرة وأبناء جلدتها من قبل عدو غاشم، وأثاره السلبیة على 

نحس أننا نعزف نغمات حزینة "المیم"الناحیتین النفسیة والجسدیة، وعند نطقنا بحرف

تعكس صدى اآلهات واألوجاع والمكابدات، فالشاعرة في هذا المقطع تكشف عن حالة 

حت نفسها وهي تقاوم فعل القهر والدمار المنبعث من أدوات الموت التي الخوف التي اجتا

:یستعملها العدو الظالم من أجل سلب إنسانیتها، ومن الكلمات الدالة على ذلك قولها

.)داهمت، خنجر مسمم، یكمم فمي، یمتشق، مخنوقة، ممر ضیق، ُأمنع، المغادرة(

بهذه الشدة، كانت تهدف من خالله إّن توظیف الشاعرة لهذه األصوات المجهورة

.للتعبیر عن حرقتها إزاء وطنها، والتخفیف من معاناتها وألمها

:المهموسألصواتا-2

التي تحمل صفة الضعف مقارنة أّما ما یخص الحدیث عن األصوات المهموسة 

الصوت "إبراهیم أنیس"باألصوات المجهورة التي تحمل صفة القوة والشدة، ویعرف 

بأّنه عدم اهتزاز الوترین الصوتیین، فالصوت المهموس هو الذي ال «:بقولهالمهموس

وهذا معناه أن .2»الوتران الصوتیان، وال یسمع لهما رنین حین النطق بهیهتز معه

الصوت المهموس أضعف من الصوت المجهور، فالهمس هو الحس الخفي الضعیف، 

ط، ف، ق، ك، ت، ث، ح، خ، س، ش، ص،«:واألصوات المهموسة هي

:وسنوضح في الجدول اآلتي كیفیة ورود أصوات الهمس في القصائد التالیة.3»ه

إلبسي 

شالك 

عاریة تواترها

إّال من 

على   تواترها

استحیاء 

هذا   تواترها

العصر 

تواترها

.135/136دیوان إلبسي شالك األخضر وتعالي، ص:بشرى حمدي البستاني 1

.23األصوات اللغویة، ص:إبراهیم أنیس 2

.89م، ص2000، 1المصطلح الصوتي في الدراسات العربیة، دار الفكر، بیروت، لبنان، ط:عبد العزیز السعید 3
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األخضر 

وتعالي

تكشف حبك

یواقیتها

ال یتسع 

لحبي

  62  ت  102  ت  38  ت  142  ت

  02  ث  01  ث  01  ث  07  ث

  32  ح  31  ح  33  ح  47  ح

  10  خ  08  خ  16  خ  16  خ

  16  س  24  س  14  س  36  س

  08  ش  24  ش  12  ش  27  ش

  16  ص  19  ص  10  ص  01  ص

  04  ط  08  ط  04  ط  10  ط

  29  ف  25  ف  31  ف  27  ف

  21  ق  35  ق  16  ق  28  ق

  18  ك  44  ك  26  ك  33  ك

  28  ه  32  ه  20  ه  39  ه

246المجموع353المجموع221المجموع426المجموع

أعلى 

من 

بساتین 

حزني

شجرة تواترها

الجروح

حلمت تواترها

أن لي 

وطنا

تواترهایوسفتواترها

  14  ت  50  ت  52  ت  300  ت

  00  ث  02  ث  04  ث  15  ث
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  03  ح  23  ح  40  ح  58  ح

  06  خ  05  خ  06  خ  54  خ

  06  س  11  س  10  س  98  س

  02  ش  10  ش  14  ش  58  ش

  05  ص  02  ص  09  ص  66  ص

  01  ط  09  ط  05  ط  29  ط

  05  ف  29  ف  23  ف  56  ف

  01  ق  13  ق  24  ق  73  ق

  06  ك  12  ك  28  ك  103  ك

  10  ه  14  ه  18  ه  88  ه

59المجموع192المجموع233المجموع1030المجموع

من خالل هذا الجدول نستنتج بأّن األصوات المهموسة وردت بأقل نسبة من 

، ومن بین )٪33.56(صوتا أي بنسبة )2760(المجهورة، حیث بلغ مجموع عددها 

حرف التاء، الحاء، :األصوات المهموسة التي تواترت أكثر من غیرها في القصائد هي

  .الهاء

"، والتاء)٪9.37(أي بنسبة ،)مرة771(في القصائد التاءوقد تكرر حرف 

الشاعرة لتدل به على الحیویة تهووظیف، 1"أسناني لثوي، انفجاري، مهموس مرفقصوت

"حلمت أن لي وطنا "تقول في قصیدة .والبساطة والرقة

حلمت أن لي وطنا   

وأن لي في الوطن بیًتا

وفي داخل البیت كّل ما قاله باشالر

أمن وحب وأحالم یقظة

.142صالح سلیم وعبد القادر الفاخري، الداللة الصوتیة في اللغة العربیة، ص 1
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وكرسي غیر مخلوع األطراف

ومكتب یلیق بباحثة أكادیمیة

  همتیتوافد علیها الطلبة لتأمین سیر قطار 

وإلعداد خرائط طریق على غرار إدعاءات الساسة

ال یلطخه دم ال أدري من أین ینزفمكتب

  ؟...ولماذا

وال تخفي أدراجه جروح الكلمات والكدمات

.1"ومعضالت لیل أخرس

تصبو من خالله إلى ، )مرة17"(التاء"ففي هذا المقطع كررت الشاعرة حرف 

ستقرار والهدوء، وترفض إلهادئة یسودها األمن واتصویر حالتها النفسیة التي تحلم بحیاة

.كل ممارسة العنف التي تنشر الخوف والهلع

) ٪3.02( أي ما یعادل نسبة، )تاصو 249(فقد بلغ عدده" الهاء"  ا حرفأمّ 

جسدته الشاعرة .2"النفسیة االتنفعإلضطراب، وااإلصوت مهموس یحمل داللة "وهو 

آهات  "الهاء"لتعبر به عن حزنها وحزن كل الشعب الفلسطیني، وقد عكس صوت 

الشاعرة ونفسیتها المتأزمة وضعفها أمام هذا الواقع المریر المأساوي، حیث تقول في 

معروف لجمیع الناس ما یغطي منالشال كما هو ،"إلبسي شالك األخضر وتعالي"قصیدة

األخضر لترمز به إلى األمنوٕاختارت الشاعرة اللون،الكتفینأعلى الرأس إلى أسفل 

معنوي وهو الحریة التي تصبو الشاعرة إلىبها شیئ،ولفظة تعالي تخاطبواإلطمئنان

تحقیقها

بأنوار غربة مریمیة تسري"

جروحهبوجع عراقي ضاقت أزرار

.213/214ك األخضر وتعالي،  صدیوان إلبسي شال:بشرى حمدي البستاني 1

.40خصائص الحروف العربیة ومعانیها، ص:حسن عباس  2
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وخانه اإلیجاز والمجاز

بوجع عراقي یندلع في هاویة الروح لّجا من لهب

نحو القاعبي كلما انحرف عنه یهوي 

جذال رعبا مما سیأتي

سائال بعذاب واقع

1"ومكبال بالسالسلّ 

لتنقل لنا إحساسها ومعاناتها وتعبر بحس عاطفي "لهاءا"فالشاعرة وّظفت حرف 

نبرة خطابیة حادة بقوي عن الحب الذي یختلج في نفسها تجاه وطنها العراق، وتصور لنا

والحیرة ضطهاد، التي تشعر القارئ بالمرارة واأللم والتوجستفشي ظاهرة الظلم واإل

.والخوف مما یعایشه اإلنسان الفلسطیني في كل وقت

صوت حلقي، رخو، ":الحاءو ،)مرة200(في القصائد "الحاء"لقد تكرر صوت 

یعبر عن حالة الّضعف والهزیمة، وعمدت الشاعرة إلیه للتعبیر عن .2"مهموس منفتح

رته في قصیدة أحداث الحصار واالضطهاد والحرب الناجمة من واقع معیش، حیث كر 

".هذا العصر ال یتسع لحبي"

في الخارج یقف جنراالت حاملون بنادق"

على أوجههم أقنعة سوداء وصفراء

في أحزمتهم تتكدس صفوف الرصاص

ورمانات العلقم

الرجالأتلفت مدعورة فال أجد غیر 

مدججین بخرائط الحروب

....وأصابع اللبالب

.43، صدیوان إلبسي شالك األخضر وتعالي:بشرى حمدي البستاني 1

.143الداللة الصوتیة في اللغة العربیة، ص:صالح سلیم وعبد القادر الفاخري 2
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أغمض عینّي فأبصر األطفال مكدسین على األرصفة

وتحت األنقاض

وردیة...جثثا من ورود بیضاء 

مفتحة عیونهم ومفردي السواعد

ال نعوش تحملهم

ال قبور تواریهم

وتحت أنقاض البیوت حجر یصرخ

تحت أنقاض البیوت أنین یتدلى

وعلى أجنحة الریح عالق دمع النساء

بتراب األماني

1"أخضر، مخضب بالحكمةّ 

وتهدف الشاعرة من تكراره إلى رسم صورة ،)مرة12(فقد تكرر في هذا المقطع 

.نابضة بالمصداقیة والواقعیة، لتعبر عن الواقع المأساوي الحزین في العراق

)المجهورة والمهموسة(جمیع األصوات من خالل الجداول السابقة نالحظ أن 

ارتبطت بالداللة العمیقة في عملیة حركیة نفسیة، نابعة من أعماق وجدان الشاعرة، 

األصوات "على " األصوات المجهورة"جسدتها في أسطرها الشعریة، وٕان كان طغیان 

موما ع المعالجة الفلسطینیة والعربیةفهذا راجع بطبیعة األمر إلى القضیة "المهموسة

وهذا ما جعل الشاعرة تنفعل مع الواقع فظهرت قوة التأثیر في ألفاظها، كما كان لألصوات 

المهموسة الدور في تفجیر الحزن واأللم، ومن هنا نستطیع القول أن تواشج األصوات

معا كان له األثر في تشكیل إیقاعات موسیقیة متناغمة استطاعت المهموسةو المجهورة

الشاعرة  من خاللها تفجیر طاقتها اإلیحائیة الكامنة التي ساهمت في جمال موسیقى 

.السطر الشعري

.138دیوان إلبسي شالك األخضر وتعالي، ص:بشرى حمدي البستاني 1
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:التكرار وأنواعه-1/1/2

إّن التكرار في الّنص الّشعري، یرتبط ارتباطا وثیقا بأبعاد نفسیة، فهو إلى جانب 

الموسیقى الداخلیة الخفیة یمتلك إلحاحا ینبثق ضیاؤه من الالشعور المختزن في احتضان

.أعماق الشاعرة

ا خاصا بها، داخل كیان القصیدةوالبنیة التكراریة للقصیدة الحدیثة تشكل نظامً 

ویقوم هذا الكیان على أسس نابعة من صمیم التجربة ومستوى عمقها وثرائها وقدرتها"

، المناسب الذي یوفر بنیة التكرار أكبر فرصة ممكنة لتحقیق التأثیرعلى اختیار الشكل

من خالل فعالیاته التي تتجاوز حدود اإلمكانات النحویة واللغویة والصرفیة لتصبح أداة

فالتكرار تقنیة من التقنیات التي یلجأ إلیها الكاتب لغایات .1"موسیقیة داللة في آن واحد

.ذهن القارئعدة منها ترسیخ المعنى في 

:تعریف التكرار 1/1/3

أو  هو الذي یأتي لرسم صورة أو لتأكید كلمة«:التكرار بأّنه"عصام شرتح"یعرف

.2»عبارة أو معنى في القصیدة، ویمتد لیشمل الحروف واألصوات

والتكرار ظاهرة أسلوبیة في النص، ال یخلو منها األدب سواء كان شعرا أو نثرا 

ه أي إنّ .3"هو عنصر من العناصر المتواجشة لبعث إیقاع القصیدةف"قدیما وحدیثا،

.أسلوب من األسالیب التعبیر الشعري، وله دور في تشكیل بنیة النص

أسلوب تعبیري یصور اضطراب النفس، ویدل على تصاعد انفعاالت«:إّن التكرار

  إذالحركاتالشاعر وهو منبه صوتي یعتمد الحروف المكونة للكلمة في اإلثارة وعلى

، منشورات اتحاد كتاب العرب، )بین البنیة الداللیة والبنیة اإلیقاعیة(القصیدة العربیة الحدیثة:محمد صابر عبید1

.193م، ص2001، )ط. د( دمشق، سوریا، 
، )ط.د(ظواھر أسلوبیة في شعر بدوي جیل، دار منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوریا، :عصام شرتح-2

.11م، ص 2005
، مجلة المخبر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، )التوازي، البدیع، التكرار(التوازنات الصوتیة:عبد الرحمان تبرماسین3

.126م، ص2004، 2:عالجزائر، 
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.1»بمجرد تغییر حركة یتغیر المعنى ویتغیر النغم

تردید لفظة معجمیة أو یكون بتكرار كلمة لكلمة أخرى مرادفة لها"والتكرار هو

ویلجأ إلیه الشاعر لتعزیز اإلیقاع في القصیدة، حیث أّن الموسیقى في .2"عامةولكلمة

وزان المعروفة، أو في وزن ما معین،  بل لم تعد شرط تولدها فقد في األ"القصیدة الحدیثة

تولدها أیضا وربما بشكل أفضل في تقطیعات وفي توازنات ال متناهیة، تجده تجد شرط

والتشاكل، في التكرار على أنواعه، تكرار الحروف بذاتها، أو الكلمات والذي في التقابل

كما قد یكون المعنى هو األصوات أو المسافات زمنیة لغویة، وقد یكون اللفظ، هو تكرار

.3"المسافات أو فاصلتهاحدود هذه

ا للتأكید أم لزیادةإعادة كلمة أو عبارة بلفظها ومعناها إمّ «:وأسلوب التكرار هو

.4»التنبیه أو التهویل أو للتعظیم أو للتلذذ بذكر المكرر

ه سواء ویعد من أبرز العناصر الفنیة في إثراء البناء اإلیقاعي وٕاظهار جمالیات

.الحرف أو الكلمة أو الجملةعلى مستوى

  :رأنواع التكرا-1/1/4

التكرار ظاهرة شعریة یشكل حضوره في الخطاب الشعري فعالیة كبیرة حیث یلفت 

فالصورة المكررة في"انتباه المتلقي إلى الصورة المكررة وما تمنحه من عطاءات إیحائیة،

الشعر تتعدى الداللة األولى إلى داللة ثانیة بمجرد خضوعها للتكرار، حیث نقرأ في 

البنیة اإلیقاعیة للقصیدة المعاصرة في الجزائر، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، :عبد الرحمان تبرماسین1

.194م، ص2003، 1ط
م، 1،2010األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عّمان، األرد ن،ط:یوسف أبو العدوس2

.  237ص
  105ص،المرجع نفسه 3
م، 2010، 1جمالیات التكرار في الشعر السوري المعاصر، رند للطباعة والنشر، دمشق، سوریا، ط:عصام شرتح4

.14ص
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المكررة شیئا آخر غیر الذي سبق، وهذا التكرار یسهم في عملیة اإلیحاء، وتعمیق الصورة

.1"أثر الصورة في نفس القارئ

:تكرار الكلمة أو اللفظة1

الشعري، وذلك لما لها من دور تعتبر اللفظة عنصرا مهما من عناصر اإلبداع 

فعال في إضاءة التجربة الشعریة وتعمیقها، إذ لكل كلمة قیمتها اإلیحائیة ودورها في البناء 

من حیث تناسقها في الجرس والهیئة والداللة، ومن حیث أبعادها الشعوریة والنفسیة ومن 

نى بحیث إذا استعملت حیث قابلیتها للتلوین بتلوین موقعها في الّسیاق، فالكلمة تأخذ مع

لفظة بدیله ما أعطت المعنى بالدرجة الجمالیة ذاتها، والتي تناسب الموقف والسیاق، وقد 

فعال أو اسما ، سواء كانت هذه الكلمةاتلجأ الشاعرة بتكرار الكلمة نفسها لرغبة في نفسه

.أو حرفا

وهذا ما وقد ورد هذا النوع من التكرار في دیوان شاعرتنا بشكل الفت للنظر 

:سنعرج إلیه فیما یأتي

:تكرار الحرف-1/1

"العطف"و "الجر"كررت الشاعرة في هذا الدیوان مجموعة من الحروف كحروف 

.وغیرها من الحروف...

في قصیدة )مرة36(تكرر)على(فحروف الجر تكررت في مواضیع عدیدة، فمثال 

وهو حرف یدل على في مواضع مختلفة من القصیدة "صوتك الذي یكبر فیه شجري"

وقد وظفته الشاعرة لتعبر عن الجو المشحون باأللم والعذاب والظلم ، واإلستعالءالفوقیة

المسلط علیها وعلى شعبها من قبل العدو، فالشاعرة تنظر إلى هذا العنف نظرة استعالئیة 

إلّنها تحلم بالحریة وتأمل بحیث تتعایش مع هذا األلم بكل صمود وٕاصرار وتحدّي،

(بتحقیق الّنصر للحق مهما أدلهم الظالم، ومن المفردات الدالة على ذلك على :

، مطبعة بوزریعة،  )شعر الّشباب أنموذجا(البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر:عبد الحمید هیمة1

.46م، ص 1998، 1الجزائر، ط
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على ، على أرض ،على الزمن،على قبر،على األیام ،على لحظة ،على دجلةالسكاكین،

.)....على آخر دمعة،على براكینن ،على جدرا،لیل 

27(حیث تكرر)في(وهناك حرف جر تكرر هو اآلخر بكثرة وهو حرف الجر 

في : (فذكر في أماكن مختلفة في القصیدة على نحو ما یلي"قراءات "في قصیدة )مرة

لحظة إلتحام، في اعتراك الموج،في التطام العواصف، في أنین الزوارق، في ذعر 

الطرق،في الدروب، في الغابة، األنهار، في اصطدام قطارات الزمن، في المحطات،في

فمعظم الحاالت التي دخل علیها حرف .....).في خیمة، في الصباحات، في اللیل 

في لحظة، في "(جاء بمعنى الظرفیة المكانیة، باستثناء الجمل التالیة"في"الجر 

البستانيالشاعرة بشرى"فدلت على الظرفیة الزمانیة، ونجد )الصباحات،في اللیل

المكان هنا صیاغة معاصرة، وفق رؤیة جدیدة، تنقل المكان من الحیز الجغرافي صاغت "

الثابت والصورة الجامدة إلى صورة نابضة بالحیاة تتصل بروحها ووجدانها، فأصبح 

یربطها بالمكان عالقة تفاعلیة عمیقة، تنقل أحادیثها المعذبة وتعزف على وتر حساس 

.نغمات الحزن والثورة

قلت للقصیدة"في قصیدة أسلوب االستفهام الهمزة الشاعرة كذلكوقد وظفت 

:تقول في المقطع الثالث"تألقي قالت والرصاص

في كل رصاصة موت"

  ؟..حیاة ...في كل رصاصة ...أ  

في كل رصاصة دمعة

  ؟...سمةفي كل رصاصة ب... أ                         

1"!,...أین تختفي الحیاة وابتساماتها إذ یحلق الرصاص

.174شالك األخضر وتعالي، صإلبسيدیوان:بشرى حمدي البستاني 1
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لتدل به على الحیرة والتوجس واإلنتظار والخوف من المصیر وقد وظفته الشاعرة 

المجهول الذي یرسمه الرصاص، فإن كان موت فهو حیاة ومیالد جدیدة للشاعرة في 

.ن حیاة الذل واالستهانةسبیل الوطن وهو أحب إلى قلبها م

جرحك "في قصیدة )الواو(العطف كذلك حرف "بشرى البستاني"وقد وظفت 

لتدل به على الوصل والربط بین الكلمات )مرة14(حیث كررته ،"أیتها األسئلة...شاسع

.والعبارات لتشكیل األثر الفني واإلنسجام بین األسطر الشعریة

)....وحدیقتها ،وأطفأ ،وحمل،وانتزع،ها، وشدو وعّلقوها،وتركني(:تقول

في  )مرات)10(("أسحب الّثقة من المسلمات"في قصیدة "من"كما یتكرر حرف 

مواضع مختلفة، وهو من حروف الجر وحروف المعاني، وقد دّل في هذا المقطع على 

،من حقیبة یدي،من الطفولة،من الریاح،من البذور(:معنى اإلبتداء، تقول الشاعرة

...).من دمي ،من الحروب،من الّسیاسة،من االقتصاد،من التاریخ

:تكرار الفعل1/2

  :قولها "في الغیاب أتعثر بأنوارك"ومن نماذج استخدامه قولها في قصیدة 

أغیب عنك أللتقیك"

د بكأغیب ألتوحّ 

أغیب فأتعلثم بأنوارك

"1أغیب فأجدك تفتح عینیك في شغف قلبي

(أغیب(الفعل المضارع لقد كررت الشاعرة  متتالیة لتعبر عن حالة )مرات4)

تعانیه جراء فقدانها حریتها، فقد عمدت إلى توظیف ضطراب والضیاع والتشتت الذيإلا

الفعل المضارع أغیب لتعبر عن حبها الكبیر لوطنها العراق إلى درجة التوّحد معه 

.والتماهي فیه

.25، صدیوان إلبسي شالك األخضر وتعالي:بشرى حمدي البستاني 1
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"یةقراءة في منظومة كي العراق"في قصیدة )عّلمني(وكررت الفعل الماضي 

علمني ،علمني جرحك،علمني صبرك(:في أماكن مختلفة في القصیدة)مرات10(

للداللة على قوة تحمل الشاعرة ....).علمني حزنك،علمني حبك،علمني هواك،قیدك

للمصائب، وصبرها في مواجهة الّصعاب وتحدیها، وهدفت الشاعرة من خالله إلى الحنین 

إلى الماضي العربي العظیم بأمجاده وبطوالته، واستمالت المتلقي وأسره في محیط أحزانها 

.ها وتطّلعاتهاوآلم

:تكرار االسم1/3

لكنها ، )مرات6"(الحب قفمو "في قصیدة"الحب"لجأت الشاعرة إلى تكرار لفظة

قرنتها باستمرار بكاف المخاطب، والمالحظ أّن هذه اللفظة تكررت تكرارا عمودیا، والمراد 

وهو العشق حیث تقول منه التعبیر عن الحالة الّشعوریة القویة التي تربط الشاعرة بوطنها 

:فیها

حبك توأم المیاه الصافیة

وهي ترش بالعبیر جناح مالك ظّل اللیل ساهر

یحرس قمرینا

****

حبك دمعة أغلبها مرة،

وتغلبني مرات

****

حبك الخطیئة الوحیدة التي

تبرأ منيترفضت أن 

ولذلك سكنتها

****

حبك
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تلك الدوحة التي لم أصلها قط

حّبك الّتحیر الذي أرفض التحرر من شباكه

وال أخشى الضیاع فیه 

****

œčƒ°�ƊŶŕœƈƆ�Ë®°¢�Ä¯ƃ¦�ÀœƆ°šƃ¦�½ŕš

1"أنا المسكونه بنعیم النشوة

لتعبر عن تعلقها وتمسكها بوطنها وأنها أعز وأغلى "أحبك"وظفت الشاعرة لفظة 

ما تملك في هذا الوجود، وهذا ما یدل على روعة الزمن الجمیل حین تصبح الذات 

حینما یصبح جرح الوطن ،)األنت، األنا(الشاعرة هي نفسها ذات الوطن، ذاتان تتوحدان 

.وحرمانها ومعاناتها"بشرى البستاني"هو جرح 

كررت مفردة "ان أسريالكلمة عیناك إن تفكّ "اعرة في قصیدة وكذلك نجد الش

:في جّل مقاطع القصیدة ونذكر من ذلك قولها)مرة26("الكلمة"

الكلمة طلل یورق "

وساریة مجروحة

* * * *

الكلمة هذا التناقض الذي یأخذنا إلى الحریة

وذلك الموت الذي یأخذنا إلى الحیاة

* * * *

الكلمة نهر یحاصر االرض

وبحر یراقص الصحاري

* * * *

الكلمة ظبیة مذبوحة على نصب العصر

.192/193دیوان إلبسي شالك األخضر وتعالي، ص:بشرى حمدي البستاني 1
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1"و سمكة مذعورة في البراري

حیث عرها،شِ ، وتقصد بها الكلمةهنا لفظة "بشرى حمدي البستاني"لقد وّظفت

اتخذت منه سالحا وسیفا مسلوال في وجه األعداء، فهي بكلمتها تصور الواقع المأساوي 

المتخلف البائس الذي جرح اإلنسان الفلسطیني بصورة خاصة والعربي بصورة عامة، فهي 

تهدف إلى استنهاض الهمم لمواجهة هذا العدو الظالم، والعمل على رفضه والتصدي له 

.المتاحة، لرسم واقع أكثر عدل وٕانسانیة یسوده األمن واالطمئنانومقاومته بكل األدوات

:تكرار الجملة أو العبارة-1/1/5

علیها الشاعر في تكرار الجملة من أهم وأبرز السمات األسلوبیة التي یعتمد دیع

بناء قصیدته، وذلك لما لها من طاقة إیحائیة تمنحه القدرة على التنویع في العبارات 

وٕاعادتها بطریقة تدفع الملل والضجر عن القارئ، وقد نظر البالغیون القدامى إلى تكرار 

العبارة على أنه عیب بالغي ال فائدة ترجى منه، أّما في القصیدة الحدیثة فقد أصبح 

كرار العبارة مظهرا أساسیا من مظاهر هیكل القصیدة ومرآة تعكس كثافة الشعور مما ت

.یسمح للقارئ تحدید األفكار ومالمسة روح الشاعرة

،"لبسي شالك األخضر وتعاليإ"ومن نماذج تكرار العبارة ما نجده في قصیدة 

:تقول الشاعرة

بوجع عراقي ضاقت أزرار جروحه"

وخانه اإلجاز و المجاز

2"بوجع عراقي یندلع في هاویة الروح لجا من لهب

وشیوع المرارة واالضطراب والدم، من الحزن واأللموجاءت الشاعرة به لتأكد داللة 

في  بوجع عراقيّ قبل قوى غاشمة، خلقت الهلع والخوف، وتتمظهر داللة تكرار عبارة 

صدق في بث المشاعر معان عدة مشفوعة بالقهر واإلنفعال الحار والجرأة والقصدیة وال

والعواطف، وهدفت الشاعرة من خالله إلى هّز إحساس المتلقي وٕاثارة انفعاله حتى 

.یشاركها الحیاة المؤلمة والموجعة التي تحیاها

.192/193دیوان إلبسي شالك األخضر وتعالي، ص:بشرى حمدي البستاني 1
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في مواضع مختلفة حیث ،)مرات 4" (قراءات"في قصیدة في اللیلوتكررت عبارة 

:تقول

....في اللیل تتألق لؤلؤة روحي

تظلني أجنحة مالئكة الرحمةفي اللیل 

في اللیل ترسم خرائط عمري

ملونة ببالغة أصابعك إذ تؤثث جنة المأوى

في اللیل تنبثق أسرارك وأشجارك في دمي

1"أقرأك على شعاع نغم خافت

للتنق، "في اللیل"لجأت الذات الشاعرة في هذه األسطر الشعریة إلى تكرار جملة

لنا خطابها المفعم بالحركة واإلحساس بالّضیاع، وتعبر عن معاناتها وقّرها، فاللیل في 

طبیعة األمر یدل على الهدوء والسكینة والّراحة، لكن لیل الشاعرة هو لیل المواجع 

.والتجلیات والهموم واألشواق، لیل الحرمان واألرق والتوجس والتوق

كرار یتفاعل مع بنیة القصائد تفاعال من خالل ما تم عرضه، نستنتج أّن الت

الوظیفة الشعوریة التي ركزت فیها الشاعرة على :موحیا، ویؤدي وظائف عدة منها

ا نجد كذلك الوظیفة اإلیقاعیة  كمّ ، كلمة واحدة وجعلتها قطب الخصوصیة الداللیة

ة إیقاعیة تنسجم مع البعدقالصوتیة التي حققت للنص تماسكه وترابطه وأكسبته دف

.النفسي للذات الشاعرة

:المستوى الداللي/2

المستوى الداللي من أسمى مستویات اللغة، بل هو غایة كل دراسة لغویة عدّ یُ 

ومنتهاها، فكل العلوم اللغویة هدفها تبیین المعنى وٕایضاحه، فعلم الداللة هو العلم الذي 

یتناول المعنى بالشرح والتفسیر والدراسة، وهو جماع الدراسات الصوتیة والنحویة 

.والمعجمیة

.95/96إلبسي شالك األخضر وتعالي ، ص:بشرى حمدي البستاني  1
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"لسان العربجاء في والداللة بهذه الصیغة مصدر من دّله...دّل َیُدّل إذا هدي :

.1"على طریق ّیُدلُُّه داللة وِداللة وُدُلولة

ما تفرزه طبیعة األصوات من إیقاع حیث تضم بعضها"فهو:االصطالحأما في

.2"نسق تركیبي إلنتاج بیان لغوي معینوفق

دراسة المعنى أو العلم الذي یدرس«:بقولهعلم الداللة"أحمد مختار عمر"یعرف

أي إّنه العلم الذي ، 3»المعنى، أو ذلك الفرع من علم اللغة الذي یتناول نظریة المعنى

.یهتم بكیفیة داللة الكلمات ومعانیها وما یربط بینها من عالقات في إطار الجملة

:الحقول الداللیة-2/1

باحثین، كونها تهتم بالكلمة أو شهدت الحقول الداللیة، اهتماما كبیرا من قبل ال

باألحرى بعدة كلمات، وتبحث عن طبیعة معانیها، وتحاول الكشف عن تعبیر هذه 

المعاني في النصوص الشعریة، فالكلمة الواحدة تعبر عن دالالت ومعاني متعددة حسب 

.توظیفها في السیاق

:تعریف الحقول الداللیة-2/2

، بأّنه مجموعة من الكلمات ترتبط داللتها«:الحقل الداللي"أحمد مختار"یعرف

معناه أن الحقل یضم مجموعة من الكلمات تحمل في .4»وتوضع تحت لفظ عام یجمعها

.تحت حقل واحدطیاتها دالالت مشتركة یمكن أن تندرج 

م، 1990، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط):ابن منظور (أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم1

.238، ص)دلل(، مادة 8:مج
، 1المعجم الوصفي لمباحث علم الداللة العام، دار صفاء للنشر والتوزیع، عّمان، األردن، ط:عبد القادر عبد الجلیل2

.200م، ص2006
.11م، ص2006، 6علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة، مصر، ط:مختار عمرأحمد3
.79المرجع نفسه ، ص4
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:والحقل الداللي

مجموعة الكلمات التي ترتبط معانیها بمفهوم محدد، بحیث یشكل «: كذلك هو

لتلك المعاني، ومبررا لها كي تتألف على ذلك الوجه، أو هو مجموعة وحدات وجها جامعا

وٕاّن تصنیف المدلوالت إلى .1»معجمیة، تندرج كلها تحت مفهوم عام أو كلي یجمعها

إلى  ال یتوقف على القرابة اللغویة الموجودة بینها وبین اللفظ األعم، بل تتعداها«:حقول

المفهوم أو الترادف أو التماثل أو السببیة، وما إلى ذلك قرابة مبنیة على أساس إحداث

.2»فیه علماء الداللة المحدثونمما فصل

ومن هنا نالحظ أن الحقول الداللیة تساعد في البحث عن طبیعة األلفاظ وداللتها، 

مع مراعاة العالقات المشتركة لكل حقل، ومن هنا تبرز الجمالیة الشعریة في تعدد 

عر المبدع تظهر عبقریته وٕابداعه عندما یحسن التعامل مع اللغة في الدالالت فالشا

اختیار األلفاظ التي تخدمه، مع الكشف على تعددها الداللي، من خالل اإلستراتیجیة التي 

تنقل التجربة الشعریة التي یمر بها الشاعر من خالل حاالته النفسیة، فالشاعر یهدف إلى 

المسلح بأدوات إجرائیة تمكنه من إعادة النص من استقطاب المتلقي المثقف الواعي 

وحدة المعجم المفردة ال تنتمي إلى أكثر من حقل والبّد لكل وحدة «:كما أنّ .جدید

نتماء لحقل معین، وال بّد من اعتماد الّسیاق الذي یضم المفردة، إل معجمیة أن تسجل ا

أي إّن الحقل الداللي .3»اتيرتكاز على معیاریة القواعد في البیان المفردإل وال بّد من ا

بمثابة العمود الفقري الذي تلتف حوله الكلمات التي تنتمي إلى معجم واحد وتشترك مع 

.بعضها بعض في خصائص معینة

.180م، ص2001، 1محاضرات في علم الداللة ، عالم الكتب الحدیث، عّمان، األردن، ط:نواري سعودي أبو زید1
علم الداللة أصوله ومباحثه في التراث العربي، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، الجزائر، :منقور عبد الجلیل-2

.226م، ص2010، )ط. د(
م، 2002، 1علم اللسانیات الحدیثة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عّمان، األردن، ط:عبد القادر عبد الجلیل3

   .100ص
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للشاعرة "لبسي شالك األخضر وتعاليإ"وقد تنوعت الحقول الداللیة في دیوان 

وهذا یدل على اتساع فكر الشاعرة وقدرتها على تصویر ،"بشرى حمدي البستاني"

كحقل الطبیعة :األشیاء وطبیعة اإلنفعاالت التي تحس بها، فضمت قصائدها حقوال عدة

ن وحقل المدن والبلدان حقل اإلنسان وحقل الحرب والموت وحقل الدیو وحقل الحزن 

.وحقل الزمن

:أنواع الحقول الداللیة2/3

:حقل الطبیعة1

ألّنها وجدت فیها "بشرى البستاني"تبدو الطبیعة من أكثر البنى تكرارا ، في شعر 

الغربة والنفي والتشرد والقتال المعبر الذي تمرر من خالله أفكارها ومعانیها فهي تعیش

.مثلها مثل أي شخص فلسطیني یقاوم ویكابدوالنضال والغضب والتحدي والصمود 

:ل اآلتيوهذا ما سنوضحه من خالل الجدو 

األلفاظ الدالة على الطبیعة

مظاهر أخرىالنباتالحیوان

الفراشةالحصان  الغزالن

السمكالنوارس الیمامة 

السنونوالتسامح الحوت

الظبیةالثعبان الصقر 

النخلةالزیتونة السنبلة 

الجذورالغصن  الوردة 

الحشائشالتفاحة الرمان 

التمرالسعف الواحة 

العشب

البحر  الكون  الریاح 

الجبال النبع النهر 

السحب الماء التراب 

الصخور الرمل الغیوم 

الموج الغیث الحصى 

النجوم الجزر المّد 

الضوء الفلوات  الحجر

الضفاف القمر  األرض 
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الشاطئ الّسحر البدر 

 األفق  المحیطات 

الفجر اللیل الّسماء 

الّلجینالشمس 

یلجأ الشاعر إلى توظیف عناصر الطبیعة حینما یتأّزم علیه الحال، ویضیق علیه 

الّزمان والمكان، فیتخذها المالذ المریح والوحید للتعبیر أكثر عما یختلج في صدره من 

"ذاكرة العشب"تقول الشاعرة في قصیدة  .آالم وآهات

نهار شتوي احتمینا بنخلة وفي"

نزل السعف و احتوانا

ألعلىاأخذنا إلى 

رناانحنت كل السعفات تدث

تناوأظلّ تهاحین خلعت الشمس عباء

نادتني من بین الدغل سنبلة

1"تني بعنقود تمر لم ینضجفخبأ

وللنخلة داللة إیحائیة تعكس ما بداخل اإلنسان خاصة وأنها تبعث على التجدد 

والصمود، واألصالة والشموخ وعزة النفس، كما أنها باعثة على األمل والراحة، وهذا 

سحب الثقة "وتقول في قصیدة .بالضبط ما عملت الشاعرة على زرعه في سیاق حدیثها

"من المسلمات

.57دیوان إلبسي شالك األخضر وتعالي، ص:بشرى حمدي البستاني 1
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ئيها أنا أمنح الشمس وال "

ألنها تطلع كل یوم

1"متحدیة زحف الثعبان على الحدائق

وبزوغ فجر جدید باإلشراق واللمعانألّنها توحي "الشمس"الشاعرة توظف دال 

.یحمل األمل والتفاؤل والحریة

:حقل الحزن2

بصبغة الحزن ألّنه یعبر عن أحاسیسها المشحونة "البستانيبشرى "اصطبغ دیوان

بالمرارة واألسى وعذابات الواقع، فجّل القصائد عبارة عن لوحة فسیفسائیة مشعة بمشاعر 

:اإلنفعال والقهر، والجدول اآلتي یوضح األلفاظ الدالة على ذلك

حقل األلفاظ الدالة على الحزن

 اللهفة  الحنین الحیرة  العذاب  البكاء الغیاب الصمت األحزان الصراخ 

 األرق  األلم  الشوق الدموع التوق الوحشة النزیف الوحدة الوجع 

األنیناالغتراب 

إن هذا الحزن الذي تشعر به الشاعرة ناتج عن الواقع المؤلم المعاش تقول الشاعرة في 

:"الحزنموقف "قصیدة 

منذ رحلت"

الكلمات یحجب النور عن ورقيوأنین 

كهفا في الجذوع ةللمسر  رویحف

****

.133إلبسي شالك األخضر وتعالي، صدیوان :بشرى حمدي البستاني 1
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منذ رحلت

وصوتك طفل یتوجع في دمي

وناى یحترق

1"وفي جرحي دمعة ال تجف

:حقل اإلنسان3

"قمنا بتقسیم هذا الحقل حقلین فرعیین هما ما وهذا، "حقل األعضاء وحقل الشخصیات:

:ستوضحه في الجدول األتي

حقل اإلنسان

حقل األلفاظ الدالة على الشخصیاتحقل األلفاظ الدالة على األعضاء

صدرك قلبي عیناك  الرأس األقدام

البصر األنامل األجسام أصابعك 

كتفي شعرك ساعدیه  العروق 

أوردتي الضفائر وجهك الشفة عنقي 

أصابع  كفك -معصمي خصري 

  مألشضلعك عضدي ذاكرتي فمي

نبض

لیدا دافنشي الشهداء لیلى هیدجر 

ابن زیاد الرسل مریم لقیس اامرئ 

أفالطون  رافع الناصري نزیهة سلیم 

هابیل وقابیل  آدم  ابن رشد أرسطو 

امرأة العزیزیوسف باشالر األمریكي 

السابق، نالحظ أن الشاعرة نوعت في استخدام األلفاظ الدالة على من خالل الجدول 

األنامل الجسم  كالقدم (وقسمتها إلى أعضاء خارجیة :اإلنسان في هذا الدیوان

.81دیوان إ لبسي شالك األخضر وتعالي، ص:بشرى حمدي البستاني 1
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، ومن أشكال )الذاكرة النبض الورید  كالقلب ( :وأعضاء داخلیة،...)الوجه

:استخدامه قولها

القدمینكل قصائدي الحافیة "

تلعب في شرف قلبك

****

تكن براحتك كفيلو لم 

...ما ارتجفت الستائر بالحصى 

****

حبك دمعة أغلبها مرة

وتغلبني مرات

****

ذكیة وشدیدة الوهج أنا ملك

یغریني في المتاهات ضیاُعها

****

حروفيوجودك في نبض 

یعلمها الرقص في المالعب القصبیة

****

البنفسج حزین
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1"مفتوح الساعدین بانتظارك

بالوثوب یوحي، فالقدم استخدمت الشاعرة هنا، األلفاظ التي تدل على الحركة

تدل علىبالعطاء والدفاع عن الحق المسلوب، والعین توحيوالتقدم والتنقل، والید 

كأن الشاعرة ترید القول أن أعضاء اإلنسان مع الترصد والترقب والمالحظة الدقیقة، و

.تتساند لتستطیع التحدي للظلم وتحقیق النصرالداخلیة والخارجیة بعضها

دینیة، الشخصیات نالحظ أن الشاعرة استدعت شخصیاتحقل ومن خالل جدول

ومتفرد كي تستطیع التعبیر عن بأسلوب جمیل سیاسیة، وأخرىأدبیة وشخصیات

تقول في شخصیتا قابیل وهابیل األحداث التي تعیشها ومن بین الشخصیات الدینیة

:العراقیة) كي(قراءة في منظومة "قصیدة "

أوقفني حبك بین الطین والماء"

یا ابنة آدم:وقال

...ما أشبه الیوم بالبارحة 

هابیل وقابیل

2"وجرس یقرع

وهي تسترجع ماضي القصة قابیل وهابیل بهذین الشخصیتیناستعانت الشاعرة 

القرآنیة في سیاق الحاضر مع التحویر في داللتها األصلیة، وٕاضفاء دالالت علیها تنهض 

ارتبطت بأول جریمة هابیل وقابیل نفعالیة، فقصةإلبالتجربة الشعریة، وتعبر عن حالتها ا

رمز للمستعمر الظالم القاتلفقابیلم، ارتكبت على وجه األرض بین ولدي آدم علیه السال

35دیوان  إلبسي شالك األخضر وتعالي، ص:بشرى حمدي البستاني 1
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ولجأت الشاعرة إلى استحضارها لدعم الخطاب الشعري ،رمز المقتول المظلوموهابیل 

.بأبعاد جمیلة وداللة جدیدة

:حقل الحرب والموت-4

كان حضور الموت والّدمار واضحا في الدیوان، وهذا ما سنوضحه في الجدول 

:اآلتي

حقل األلفاظ الدالة على الحرب والموت

 الظلم  الدماء البراكین  اللهب  حتراق إلا النار شتعال إلا الدمار الهیمنة 

القبض القضبان البنادق السكاكین الصواریخ الصراخ  الطوفان الفناء 

النزیف األسلحة الرصاص الحصارالمفخخات  األلغام  السجون القذائف 

الحروب-الجرحى

قلت للقصیدة "في قصیدة ،)مرة42(وقد كررت الشاعرة مثال لفظة الرصاص 

فداللة الرصاص هنا توحي بالصراع والدمار والقتل والمعاناة، ،"تألفي قالت والرصاص

وهو یعكس حیاة أهل غزة الجریحة، وهذا ما جعل الشاعرة تعبر بكلمات حزینة عّلها 

تحرك الكیان العربي النائم كي یساعد الغزویین ویساندهم في محنتهم، والّشاعرة أثناء 

شحونة بالحیرة واإلنفعال واأللم وهذا وصفها لمشهد انطالق الرصاص، لم تجد سوى لغة م

:حیث تقول الشاعرة.ما یندرج ضمن عالم الحزن

هذا الرصاص ال یذكرني باأللم"

الرصاص یذكرني بلعبة دمویة

نلعبها بین یوم وآخر

أموت في دورانها وأحیا

:لیكتبوا على شواهدنا

عاشا في الملفوظ ومات في المعنى
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ورحل في بیاض أخضر

على منصة األبدیةولیدونوا 

1"!...لن یشتغل الحبُّ شیًبا 

:حقل الدین5

:سنوضح األلفاظ الدالة علیه في هذا الجدول

حقل األلفاظ الدالة على الدین

الجحیم التراتیل األنوار  الفردوس  البراهین الیقین المعصیة الّتقوى الجنة 

الّشیاطین الّنعیم التوحید الوصایا الكنائس الجوامع الصالة الّتعاویذ 

المالئكةالقیامة الصبر الخطیئة النور 

األلفاظ الواردة جاءت معبرة عن الدین واألخالق، نستنتج من هذا الجدول أن جلّ 

ما یدل على تماسك الشاعرة بعقیدتها اإلسالمیة، مما یتیح لها الفرصة كاملة للتعبیر عما 

یختلج بداخلها من حب إلهي وصفاء روحي، فهي دائمة االتصال باهللا عّز وجل، وهذا ما 

.قوى إیمانها، وساعدها على اجتیاز الواقع المأساوي

:حقل المدن والبلدان6

یشكل المكان نقطة مركزیة في النص الشعري، وهو المنهل الذي أخذت منه 

الشاعرة مادتها اللغویة، فقد وظفت جملة من األماكن العربیة التي لها عالقة بما یحدث 

:من دمار أو تعیش نفس الحالة المأساویة، وهذا ما نجده في الجدول اآلتي

حقل األلفاظ الدالة على المدن والبلدان

العامریة الدوحة الشام بغداد یافا مدرید  العراق  غرناطة 

.188دیوان إلبسي شالك األخضر وتعالي، ص:بشرى حمدي البستاني 1



اللغویةالبنیةاألولالفصل

57

وقد عمدت الشاعرة إلى ذكر هذه المدن، ألّنها عانت من ویالت اإلحتالل حیث 

"لبسي شالك األخضر وتعاليإ"تقول في قصیدة 

في دمي ال تغسله المحیطاتیافاغبار..قلت 

بغداد...بغداُد ...وبغداد

1"باألجنحة األقمار المحطمة في سعف روحي

:حقل الزمن7

في تشكیل القصائد، ألّنها تجسد مهما اور إّن العبارات الدالة على الزمن تؤدي د

:والجدول اآلتي یبّینهااألحداث في أوقات معینة، 

حقل األلفاظ الدالة على الزمن

الفجرالتاریخالربیعالخریفالصبح األمس اللحظات اللیلالعصوراألیام 

الماضي ن زمال الشتاءالشجر

"المواقف"ومن أمثلة ذلك قول الشاعر في قصیدة 

المواقفتقاسمان في اللیل ی"

تعطیه موقف النور وتستقر في الموجة

یتقاسمان األورادفي الّسحر

جدد الحب وتسكن في الو ر تعطیه و 

یتقاسمان الشجرفي الصبح

2"اللظتعطیه الثمرة وتأخذ ال

إلبسي "من خالل هذه الحقول نلمس تنوعا ملحوظا في منابع الداللة في دیوان 

وهذا یدل على مزج الشاعرة بین الموجودات واألحاسیس المعبرة ،"شالك األخضر وتعالي

.عن الواقع بكل تجلیاته

.42دیوان  إلبسي شالك األخضر وتعالي، :بشرى حمدي البستاني  1
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:العالقات الداللیة2

عن عملیة إن الهدف المنشود من التحلیل الداللي هو إزالة الغموض واللبس 

التبلیغ والتواصل من حیث تعدد اللفظ لمعنى واحد، وهو الترادف، وداللة اللفظ ونقیضه 

وهو التضاد

وقد تولد هذا المصطلح حدیثا عن دراسة الحقول الداللیة، حیث بحث الدارسون بعد "

تصنیفها للكلمات مع أن اللغویین القدماء وبوجه خاص اللغویین العرب عرفوا أهم هذه

الظواهر التي تبنى تحت هذا المصطلح نحو الترادف، والتضاد واالشتراك واالشتقاق 

.1"وغیرها من العالقات الداللیة

:الّترادف2/1

یعد الترادف من أكثر العالقات الداللیة وقوعا بین ألفاظ المجال الداللي، نظرا لتقارب 

توارد لفظین أو ألفاظ«:المجال الواحد، وهووتشابه كثیر من المالمح الداللیة بین ألفاظ 

كذلك في الداللة على اإلنفراد أو بحسب أصل الوضع على معنى واحد من جهة

.2»واحدة

حیث وتعد ظاهرة الترادف من الظواهر اللغویة التي أوالها العلماء اهتماما كبیرا من"

أنواعن جهة، وباعتبارها واحدة منكونها وسیلة من وسائل النمو اللغوي والثراء اللفظي م

.3"من جهة أخرىمهمةالتعدد الداللي ال

:وفي الجدول التالي نوضح الترادفات التي ظهرت في بعض القصائد وهي

الصفحةالنموذج الشعريالكلمات المترادفةعنوان القصائد

102ألریك كیف أخاصر الزمن تاركة =أمضي على استحیاء تكشف 

م، 2005، 1خلیفة بوجاوي، محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبیقات، جامعة سطیف، الجزائر، ط1

.  132/  131ص
م، 2004، 1البنى األسلوبیة في النص الشعري، دار الحكمة، لندن، بریطانیا، ط:راشد محمد بن هاشل الحسیني2

.180ص
، )ط. د (ءاته ومناهجه، دار غریب للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، التحلیل الداللي إجرا:كریم زكي حسام الدین3

.11/12م، ص2000
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لك وردي تاركةأمضيو یواقیتها

الذي أرهقته لیالیك

102

القطار یواصل الصفیر 

كتبي التي فتتساقطتنفرط=تسقط 

أحببتها على األرض 

قال ئديوتنفرط

109

سحب الثقة من 

المسلمات 

الوجع =الصداع 

النزیف =الجروح 

ألنها الصداعمن عقاقیر 

الوجعتواطأت باأللفة مع 

  !... علي

من :الجروحوتسألها 

  ؟یوقف النزیف

134

جرحك شاسع  أیتها 

األسئلة 

تموتأن أصرتلماذا مقتول =تموت 

مقتولة أمي 

145

أضئ لغفوتهوأن ینامیتما غفوتهأعلى من بساتین حزني

الشموع 

159

لصدر غیثأو تمیمة یمطر =الغیث أعلى من بساتین حزین 

أحزانك للیمام األبیض 

العابر جسرك مذ عورا 

ترتجف الحقائب الوردیه 

یمطرمن لهب 

171

فظاهرة الترادف التي حبلت بها هذه القصائد، فتحت الفرصة أمام الشاعرة كي 

تحقق عالمها الشعري الخاص، إذ كان لها دور جّلي في تأكید وتوضیح المعاني التي 

.في ذهن المتلقيیریدها الشاعر أن تبقى 
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:التضاد-2/2

تعتبر ظاهرة التضاد مقومات الشعر المعاصر حیث تجعل من الكلمات تتفجر 

وهو نوع من ،یكون للدال الواحد معنیان متضادان":بمدلوالت النهائیة والتضاد أنّ 

المشترك بوجه عام، أما ما یقصده المحدثون من وجود لفظین متضادین نحو النور 

اآلتي سنوضح بعض ،أي إّن االختالف والتناقض عكس الترادف وفي الجدول ،1"والظالم

:األلفاظ المتضادة في القصائد

الصفعةالنموذج الشعريالكلمات المتضادةعنوان القصائد

  قراءات

تنطفئ‡تشتغل 

تهبط‡تصعد  

في اللیل ترتبك الّنجوم،

تنطفئتشتعل

تهبطتصعد

94

تكشف  على استحیاء 

یاقیتها

‡فوق 

تحت

أرهقته غیوم   تحت 

األرض  فوقالمشاهدة 

تحتهاو 

97

بالباطلوهم یقذفون الحق‡الباطل القطار یواصل الصفیر

111فیدمغهالحقعلى 

أعلى من بساتین 

حزني

الحّنو، و القسوةشیمتها الحّنو‡القسوة  

  كله

159

وأمنح نسیانك الكظیم تذكري‡نسیانك  

تذكرني

163

الیسار   ‡الیمین 

  الوراء ‡األمام  

دعیهم :قالت الشجرة

الیمینیتشاجرون على 

الیسارو 

الوراءو  األماموعلى 

165

.136محاضرات في علم الداللة مع نصوص وتطبیقات، ص:خلیفة بوجاوي 1



اللغویةالبنیةاألولالفصل

61

فحاولي النسیان، خارج‡داخل وأرى تحال جنوبي یعدو

القصیدة داخلحاولي 

  اخارجهو 

118

الرغبة    ‡النفور 

الحركة‡الثبوت  

كنت أسعى ما بین 

الرغبةو  النفور

الحركةو  الثبوتبین 

119

الكلمة عیناك إذ تفكاك 

أسرى

یحصد‡یزرع  

یعرف‡ال یعرف 

الكلمة عنقود ألم 

ال یعرفإنسان یزرعه

یعرفإنسان یحصدهو 

194

الشاعرة لم تمت   

بالرصاص

وأحیا‡أموت  

نلعبها بین یوم وآخر

187أحیافي دورانها و أموت

الظاهرموهبة في الباطن‡الظاهر 

189الباطنوكسب في 

نهایاته‡أول  شجرة الجروح

أولشجرة جرحك 

الطریق في منتصفه 

نهایاتهأتعلم الحب في 

أكتب الحكمة

208

ال بدایة‡بدایة  على باب الخلیقة

تفتش عن مفاتیح 

للدوار  ال بدایةالبدایة

ال نهائیة

242

المرأة األخرى

اللیلي النوریغمدني العتمة‡النور  

العتمةفأنهض وسط 
246

تجلسني فوق العشب تضحك‡أبكى  

األزرق، والزنبق

تضحك...أبكى
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من خالل الجداول نالحظ حضور عالقات التضاد في قصائد الشاعرة، وهي تعبر 

‡الحیاة، الظاهر ‡الموت (عن مفارقات الحیاة المملوءة بالتناقضات واالختالفات 

.، وهذا ما یدل على طیب الحیاة ومرارتها...)العتمة ‡النهایة، النور ‡البدایة ،الباطن

إّن دراسة المستوى الداللي كشف لنا عن مدى أهمیة الحقول الداللیة والعالقات 

إلى الداللیة، وأكسب الدیوان ثراء لغویا وداللیا كبیرا یستطیع القارئ من خالله الوصول 

الغایة المنشودة، التي تقوي بنیة النص وتنمي أفكاره ورؤاه إلى دالالت أخرى وفضاءات 

.أوسع
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Couleurs:جمالیة األلوان: أوال Esthétiques

احتل الّلون في الثقافات المختلفة حّیزا هاما في رؤیة اإلنسان للعالم،ألّن له دورا 

همت في فعاال في رسم الصورة الشعریة بصفته وسیلة جوهریة من سائل التعبیر التي أسّ 

.تجسید المعنى وتعمیقه

:لّلون ا مفهوم-1

  :لغة  -أ

هیئة كالسّوادوالحّمرة :الّلون« :لون" ي مادةف"البن منظور"جاء في لسان العرب 

وقد  فتّلون ولون كل شئ،مافصل بینه وبین غیره والجمع ألوانولوّنته

.1»تلون،ولون،ولونه

المرتفع السحاب األبیض:النشاص«:بأّنهفي البیان والتبین"الجاحظ "ویعرفه

.2»لیس بمنبسطو  بعضبعضه فوق

ماءأحمر وأسودوأبیض أس:لأللوان الثالثة:"معجمه في" ابن سیده"وقال كذلك

باإلضافة إلیها وحشیة وغربیة التدورا في اللغة مدارها،وال تستمر أخرىمستعملة قریبة و

.3"استمرارها

،1والتوزیع،بیروت،لبنان،طلسان العرب،دار صادر للنشر ):ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم-1

  .540ص، )لون(مادة،5:م،مج1997

،دار مكتبة الهالل،بیروت،لبنان،البیان والتبین،شرح علي أبو ملجم:أ بو عثمان بن بحرالجاحظ-2

  .192ص،م2،1992ط

،)ط.د(، 11:بوالق،القاهرة،مصر،مجالمخصص،المطبعة الكبرى ألمریة:ابن سیده أبو الحسن علي بن اسماعیل-3

  . 16ص ، م1956
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یتضح مما سبق أّن العرب استخدموا لفظة الّلون استخداما مجازیا،ألنهم كانوا ینظرون 

.إلى الّلون من الناحیة المعنویة أكثر من نظرهم إلى الجانب الحسي له

:اصطالحا- ب

تلك األشعة الملونة الناتجة عن تحلیل :"بأّنها" لون"عرف علماء الطبیعة كلمة

1"الضوء
.

طاقة مشعة لها طول موجي یختلف في تردده وتذبذبه من لون :"كذلك هو ونواللّ 

آلخر،وتقوم المستقبالت الضوئیة في الشبكة باستقبالها وترجمتها إلى ألوان،وتحتوي 

األخضر،األحمر،األزرق وبقیة األلوان تتكون من مزج هذه :على ثالثة ألوان هي الشبكة 

.2"الثالثة

ذلك التأثیر الفیزیولوجي الناتج :"وألطباء العیون رأي في تعریف الّلون،فهو عندهم

دة الصباغیة الملونة أو عن طریق الضوء عن شبكة العین،سواء كان ناتجا عن الما

.3"ارج الجهاز العصبي للكائنات الحیةالملون،فهو إحساس إذن ولیس له وجود خ

یمكن إدراكه بإعتباره لونا وال یمكن الفصل مابین مانراه :"ون في العمل الفنيواللّ 

األشعةون هو تفاعل یحدث بین شكل من األشكال وبینكشكل وبین ما نراه كلون ألّن اللّ 

1
.51م،ص1،2010للنشر والتوزیع،عمان،األردن،ط،دار األ هلیةفلسفة االلوان:إیاد محمد صقر-

2
.200م،ص3،1967:،ع4:العربیة،دمشق،سوریا،مجلغة األلوان،مجلة مجمع اللغة :شفیقجبري -

3
 .م1،2010جمالیة التشكیل اللوني في القران الكریم،عالم الكتاب الحدیث،عمان،األردن،ط:الصفارن مرهو م ابتسا-

  .64ص
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الضوئیة المسلطة علیه،وما الّلون إال المظهر الخارجي للشكل،مع ذلك فإّن لّلون دوًرا 

.1"هاًما یلعبه في الفن ألن له تأثیر مباشر على حواسنا

فاأللوان لیست خطوطا أومساحات شكلیة خالیة من دالالت جمالیة وتعبیریة ورمزیة،بل 

وهي من ألنها تغیر مزاجه وأحاسیسه ،جزء من خبرات اإلنسان اإلدراكیة  والطبیعیة ،هي 

اإلنسان حیاته وأضفى علیها  ىجماال و خصوبة في حیاة البشر ،فبها أثر أكثر األشیاء

.من بدیع الجمال وبهائه

األلوان و دالالتها-1/1

إّن لأل لوان باختالف درجاتها تأثیرا في النفس والمشاعراإلنسانیة ،فتستجیب النفس "

،غویة عاجزة أمام تصویر هذا اإلحساس الغریبألثر لون دون آخر ،وتبقى البالغة اللّ 

كما أّن میل اإلنسان إلى لون بذاته و تفضیله على غیره یرتبط بمجموعة من الخصائص 

تأثیر وبطؤه ،ودرجة هیجان و الطبائع،وسرعة التالف األذواق خإ:الفردیة أهمها 

،عّبر عنه ،وقدرته على الجذب والّتأثیرمّیة اللون الالفني ونوعالمشاعر،واإلحساس

فالجاذبیة التي یحققها الّلون ، تجعله عنصرا مهما من عناصرالتشكیل الجمالي في الفنون 

حمديبشرىویعّد اللون لغة داللیة ثانیة استندت إلیها الشاعرة 2"بعامة و الشعر خاصة 

.37إیاد محمد صقر،فلسفة األلوان،ص:ینظر-1

،اللون بین الرومنسیة و الواقعیة ،مجلة الجمعیة العلمیة اإلیرانیة لللغة العربیة و آدابها:علي سلیمي و رضا كیان -2

.2م،ص23،2112:ع
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البستاني لتعبر عن أفكارها ،بداللة أّن اللون في بعض المواقف یكون أقوى وأكثف إیحاء 

:من العبارة ،ومن هذه األلوان مایلي

:اللون األخضر-1

ا كمّ ،1"والحیاة و اإلستقرارالهدوء :"في بعض المراجع یرمز اللون األخضر ودرجاته إلى

.2"الدفاع و المحافظة على النفس :"ه یرتبط بمعانيأنّ 

یبعث إلى البركة و الخصب و النماء،وهو لون«:أّما في الثقافة العربیة فهو یرمز 

.3»ة و  الفرح ویخلو من كل الصفات و المعاني السلبیةالبهج

ه قرین یتمیز عن سائر األلوان بمعنى خاص ذلك أنّ   «:فهو " أساطیر العرب "وفي

،رمز الحیاة والتجدد نخلة كانت أم سدرة ، وتتصل الخضرة من حیث الرمز بالماء ةالشجر 

كما هو الشأن بالنسبة إلى لون الخیل التي یزعمون أّنها أخرجت لسلیمان من البحر و 

،ون الطاغي في الفردوسرة اللّ ،ولم یكن من باب الصدفة أن كانت الخضأّنها عادت إلیه 

.4»وكانت في اإلسالم من الرموز الدینیة الدالة على الدین و العبادة والتقوى

إّن لّلون األخضر تأثیره الّسحري في عالم الشعر وقد وظفته الشاعرة لتعبر به عن 

حركة «:الخاصة و أحاسیسها و عواطفها الوجدانیة،من خالل بناء نصها على تجربتها

.113م،ص1،2008سمیائیة الصورة،مؤسسة الوراق،عمان،األردن،ط:قدورعبد اهللا ثاني-1

.185م،ص2،1997ط اللغة واللون،عا لم الكتب للنشر والتوزیع،القاهرة،مصر،:عمرینظر،أحمد مختار -2

،م1،2010،طالجزائر،الجزائر،المغاربیةاللون في القرآن والشعر،جمعیة البیت لثقافة والفنون:أحمد عبد الكریم-3

.26ص

.200م،ص1،1994لبنان،ط،الفاربي،بیروتوداللتها،دار موسوعة أساطیر العرب عن الجاهلیة:محمد عجینة-4
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تخلق إیقاعا لونًیا مقاربا لإلیقاع الّلوني التي تنتجه اللوحة حتى دون التصریحمشهدیة

.1   »األلوان بألفاظ

الخاص بوصفه مرایا ألحاسیسها التي "بشرى البستاني"ون سحره في عالم فمارس اللّ 

الصورة قیمة شعوریة وفنیة «:تشعر بها ،فضال عن مجیئه كضرورة نفسیة أعطت 

.2 »ا ا اتساعً عالیة، جعلتها أكثر عمقً 

:اقة لألمل تقول في قصیدةلتعبر به عن نفسها التوّ "األخضر"ون وقد وظفت الشاعرة اللّ 

"الخلوة أعلمك كل شئفي"

في اللیل،"

كان البیت یرتب في األدراج أحزانه

منسّیة ویطوي أمانیه في حقائب 

وعلى رفوف الصمت یصّفف أقداحه

في الفجر صحا البیت محموما ،

وراح یعزف على عود أخضر

داللة اللون في الشعر النسوي العراقي المعاصر،مجلة األستاذ،بغداد،العراق،:فرج غانم صالح حمید البیرماتي-1

.484م،ص2012،  203:ع

 .          487صالمرجع نفسه،-2
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1"جاءت الریح فعبرته ولم تتخلله   

ونین األسود المتمثل في لفظة زاوجت الشاعرة في هذا المقطع الشعري بین اللّ 

الم ،الموت والحیاة لظفاألسود جاء داال على الحزن ،األلم ،ا.اللیل ، واألخضر

ود هنا جاء یرمز عُ البعث ،الحیاة والتجدد، فالّ القاسیة،أّما اللون األخضر فجاء داال على 

اللون األخضر في مقطع آخر إختارت كذلك ،إلى الحیویة و النضارة واإلبتعادعن الیابس 

  :في قولها "  قراءات"من قصیدة 

ي اللیل ترسل لي ساعدّیك عبر صبا المواسم ف"                   

والّصبابات 

نشیدا عراقیا 

ووشاحا أخضر یستلقي فوق كتفي 

2"مرهقا تخونه الصواریخ كل یوم  

في قصیدتها لتخلق به حالة من األمل ،و إختارته رمزا "ألخضرا "ونوظفت الشاعرة اللّ 

لذلك اختارت اللون األخضرألفكارها و عواطفها ورؤیتها الشعریة المؤطرة بلمسة أنوثیة

.وشاحا یستلقي فوق كتفها لما یحمله من دالالت الصحة  ،الخلود ، األمن والحیویة

"إلبسي شالك األخضروتعالي:"دةوتقول كذلك في قصی

.12إلبسي شالك األخضر وتعالي،صدیوان :بشرى حمدي البستاني-1

.90ص المصدر نفسه ،-2
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أنشدي"

ف اللیلأطرقي أبواب السؤال كي تنفتح شرُ 

ودعي السمك األخضر یشهق في بحیرات حدائقك

.1"وٕالبسي شالك األخضر وتعالي 

هم سّ لترمز به إلى الحریة و المقاومة و الوطن ،فهو یُ "األخضر"ون ظفت الشاعرة هنا اللّ و 

ون األخضر في هذا الحدث راز داللة عمق الحیاة األلیمة التي تعیشها، فتكرار اللّ في إب

كاملة مفعمة باألمل دافئة الشعري یتجاوز الداللة الوصفیة العامة له،لیتحول إلى حیاة 

.بالعطاء  ومسلحة بقدرة كبیرة على إستشراق المستقبل 

ه لون رعوي یدل على الحركة والحیاة لقد وفقت الشاعرة في اختیار اللون األخضر ،ألنّ "

.2"وهو لون األرض في حالة الخصب 

اللون األحمر–2

فهو من األلوان الساخنة:"في الطبیعة ّیعد اللون األحمر من األلوان التي عرفها اإلنسان

.44إلبسي شالك األخضر وتعالي،  ص دیوان :بشرى حمدي البستاني  -1

للبحوث إیقاع األلوان في شعر عز الدین المناصرة ،مجلة الجامعة اإلسالمیة:حیدر محمد جمال سید أحمد-2

  .105صم ،1،2012:، ع20:اإلسالمیة،دمشق ،سوریا ،مج 
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من أطول الموجات   وهوالشدیدة  من وهج الشمس واشتعال النار والحرارة المستمدة

.1"الضوئیة

2"الطاقة و الحیویة:"إلى  "فلسفة األلوان"ا نجده یرمز حسب صاحب كتابكمّ 

و من الصراع  يعنبلون الدم وما یَ «:رتبط هذا اللون منذ القدم اومن حیث الدالالت فقد 

.3»القتل و الموت و الثورة و الحرب وغیر ذلك

یر إلى الحرب و األحمر و درجاته یش«:أنّ "سمیائیة الصورة"ویرى صاحب كتاب

.4»نالدمار و النیرا

لى إفي الدیانات الغربیة «:فهو یرمز ومن دالالت األحمر أیضا القتال و األخذ بالثأر

.5»رمز لجهّنم في الكثیر من الدیانات اإلستشهاد في سبیل مبدأ أو دین ،وهو 

على الدم و الحرب والقتل حیث تقول وقد جاء في السیاقات الشعریة التي وظف فیها داالً 

"في الغیاب أتعثر بأنوارك":الشاعرة في قصیدة

األدغال جذلى ، و الحدیقة تشتعل نت كا "                        

  رو كل  شئ في تحیّ 

،،جامعة نابلس ،فلسطین)مخطوطة(قباني،ماجستیر داللة اللون في شعر نزار:محمد حمدان أحمد عبد اهللا-1

.51م،ص2008

.99فلسفة األلوان،ص:إیاد محمد صقر-2

.43م،ص2008،)ط.د(اللون وداللته في الشعر،دار حامد للنشر والتوزیع،عمان،األردن،:ظاهرمحمد هزاع الزواهرة-3

.113سمیائیة الصورة،ص:ثانيدور عبد اهللا ق - 4

5
.27اللغة واللون،ص:حمد عمر مختارأ-
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التؤجلي أمنیة قط... قلت                         

فنحن من تراب و ماء و نار

ونارك فردوسي 

أشق في أعماقها طرق اللهب 

فیطلع الشهداء مضرجین بالضوء،

ح ،دو وتهدل بالبل ال

أشق طرق اللهب فیطلع قمر عراقي یغازلني

ة بالدم ببتاج سماء مضجی

ة بالكوارث ،ومسبیّ 

1"لكن ما إن رفعت له ذراعّي حتى یهوي

سجمة مع طبیعة الحیاة التي مختار بعنایة متواقفة ومنّ "بشرى البستاني"تغدو عبارات

ون األحمر اللّ یعیشها اإلنسان العربي الملیئة بالصراع مع العدوو كثرة الحروب ،فقد جاء 

،شتعالاإل(:على التضحیة و التمرد و الثورة ،ومن المفردات الدالة على ذلك هنا داال

فالشاعرة ترى الّلون األحمر رمزا لإلنبعاث من ،)اللهب ، الشهداء ،الدم ،الكوارث،النار

وسیلةفالدم  اوترى أن الموت في سبیل التحرر هو حیاة وبناء للجیل اآلتي لذ،جدید

.للتخلص من الذل و المهانة

.28/29إلبسي شالك األخضر وتعالي،صدیوان :بشرى حمدي البستاني-1
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:تقول حیث  يفي خطابها الشعر "األحمر"ونجدها كذلك توظف اللون

اإلشتعال إذا  نأو هذا"                      

إندفعي إلى النار 

فإنك إن وقعت فیها إنطفأت  

1"منها احترقت وٕان هربت 

فوظفت لفظة  لتحررو المقاومة و التخلص من اإلستبعاد و المهانة ،ل وهي ترمز به 

یاة الكریمة التي تأتي نتیجة التضحیات و التعب حا الاسَ لیكون  أسَ اإلشتعال والنار

دالالت إیجابیة  إلى  و الجهد و العمل ،وهذه التضحیات تؤدي في نهایة المطاف

.بكرامةة للعیشمطلوب

   :اللون األزرق -3

ا والشفافیة وغالبً الصفاء«:"إبراهیم نصر اهللا"من مدلوالت اللون األزرق حسب 

ا مایتصل بعالم السماء و عالم تعاملت هذه الشفافیة مع الواقع المادي ، وغالبً ما

مع أّن الّسمة الغالبة لألزرق من ماء المحیطات و البحار وغیرها ،،األرض

مدلول الصفاء و اإلمتداد، إّال اّنه یخرج إلى دالالت متعددة منها ما یدخلتحمل

مایدخل في عالم الحزن والكآبة و الضیاع ،  هافي معنى الموت و العداوة ،ومن

داللته ون األزرق استخدامات حملت ومنها ما یعني أیضا معنى النور ، على أّن للّ 

ا جدید، فقدإقترنت الزرقة بالماء كثیرً العادیة  دون الخروج إلى إیحاءو  الطبیعیة

.13إلبسي شالك األخضر وتعالي،صدیوان :بشرى حمدي البستاني-1
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إلى حد ما، وما یحدد تلك الدالالت مختلفةبدالالتو حیط مالبحر إلى ال،من

.1 »اللون فیه یقع هو السیاق الذي

وقار، السكینة ،الهدوء،والصداقة ، ال «  :یمّثل لنفسیةواألزرق من الناحیة ا

یشّجع على التخّیل الهادئ و التأمل الباطني  الحكمة ،و التفكیر ،واللون الذي و 

ویخّفف من حدة ثورة الغضب و یخّفف من ضغط الدم ویهدئ التنّفس ویرمز إلى 

.2»الصدق و الحكمة و الخلود و اإلخالص

.3"الهدوء و الجدیة و التوازن :"یرمز إلى ونجده أیضا 

و الكسل و الهدوء و الراحة،وهو في یدل على الخمول:"كماأن األزرق القاتم

التراث مرتبط بالطاعة و الوالء و التأمل والتفكیر ،أما الفاتح فهو یعكس الثقة و 

البراءة و الشباب ، ویوحي بالبحر الهادئ و المزاج المعتدل ،أّمااألزرق العمیق 

.4"یمكن تأدیتهافیدل على الشعور بالمسؤولیة و اإلیمان برسالة 

اللون األزرق في سیاقات شعریة عدیدة حامال دالالت متعددة،منها ما وقد ورد 

  : ةجاء في قول الشاعر 

لحظة التحام البحر باألفق  في"                        

في احتدام الّزرد...في إعتراك الموج

  ك أأقر ...في التطام العواصف زرقاء 

في ذوبان الشمع یحرق أناملي 

.362م،ص2004، 1النشر ،بیروت،لبنان،طاألعمال الشعریة المؤسسة العربیة للدراسات و :إبراهیم نصر اهللا -1

.52دالالت األلوان في شعر نزار قباني ،ص:أحمد عبد اهللا محمدحمدان -2

.26اللون في القرآن و الشعر ،ص:أحمد عبد الكریم -3

.52،صالمرجع السابق-4
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في انبثاق عطر األرض عطشى وجدا یضئ روحي 

وهي تفرد جناحیها ألول مطر خریف 

1"أنوارك  أقرأ                         

عن مدى التعب و الشقاء واإلضطراب یعبرالسیاق الذي ورد فیه اللون األزرق إنّ 

و أبناء شعبها من جراء الظلم الذي ألحقه بهم العدو بشرى البستانيالذي تعانیه 

)التحام ،إعتراك،ذوبان ،یحرق،العطش(الغاشم ، فوظفت األلفاظ الدالة على ذلك 

رق هنا یرمز إلى الكآبة و الحزن فاللون األز 

:ونجدها في مقطع آخر 

التقفل نوافذ البحر دوني "

فالشجر الناهض في احتدام الموج 

...یظل روحي 

افتح نوافذ البحر علي ،

2"كي ال أضیع خارج الشباك 

البحر ملجأ للتعبیر عن همومها وأداة لإلفصاح عن اتخذت الشاعرة من لقد

وتجسید أفكارها ،وذلك إلقترانه باللون األزرق الذي ورد حامال لداللة مشاعرها

.بالوقار والسكینة والهدوء والصفاء والراحة النفسیة إیجابیة ، توحي

اللون األبیض-4

،وتكاد األلوان ثاني:"خرى فهوألللون األبیض دالالت عدیدة تختلف من حضارة 

الحضارات تجمع على داللة هذا اللون فهو رمز النقاء والطهارة والنظافة ورمز 

.83صإلبسي شالك األخضر و تعالي ،دیوان :بشرى حمدي البستاني -1

.61نفسه،صالمصدر -2
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ون األسود رمز التشاؤم والموت وهو لون األمل والتفاؤل والحیاة مقابل اللّ النور،  

.1"والدمار

وفي األدب العربي أشعار كثیرة في وصف محاسن المرأة بالحسن والبیاض كقول 

:القیس ؤامر 

2"ترائبها مصقولة كالسنجنجلمهففة بیضاء غیر مفاضة    "

:وقوله أیضا

.3"لساحبیبا إلى البیض الكواعب أمّ ویارب یوم أروح مرجال      "

إلى جانب ذلك اللون األبیض مرتبط بمحاسن المرأة فوصفها بالبیاض دلیل على 

.القیس من خالل هذین البیتین الشعریینها،وهذا ما ذهب إلیه إمرؤ حسن سلوك

النصر و  رمز الطهارة والنور والغبطة والفرح«:واألبیض في السیاق الداللي العام

السالم ،كما أّنه رمز للصفاء ونقاء السریرة والهدوء وحب الخیر والبساطة في و 

.4»الحیاة وعدم التقّید والتكلف

:الشعریة التي وظفت فیها اللون األبیض قولهاومن السیاقات 

قلت لك هذه اللحظات حریر ذو بریق"

فروأبیض فالنمسك بریشها

.260م،ص2،1983كوین في الفنون التشكلیة،دار النهضة العربیة،القاهرة،مصر،طالت:ریاض عبد الفتاح-1

.15م،ص1964،)ط.د(محمد أبي الفضل إبراهیم،دارالمعارف،القاهرة،مصر،:،تحالدیوان:امرؤ القیس -2

.15ص،المصدر نفسه-3

،)أنشودة المطر انموذجا(الزواهرة،دالالت اللون في شعر بدر شاكرالسیاب عبدالباسط محمد الزیود وظاهر محمد -4

.595م،ص2014، 2:مجلة العلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة ،ع
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هذه اللحظات مهمورة بالحریة،... قلت لك                      

بال إسم وال عنوان،

œƌŕœŕŵ�ŠřŽř�čÂƈšŕ..."1

ون األبیض اللّ "بشرى حمدي البستاني"في هذا الخطاب الشعري وظفت 

فجاء حامال الدالالت اإلجابیة، مرتبطا بالخیر باعثاعلى األمل والصفاءالتفاؤل

.النقاء والّود والمحبةداالعلى والتسامح،

  :روقولها في مقطع آخ

لتصق دمعتيت"

على طیور بیضاء لم تستطع وصول دوحك

وعلى الوجع الذي ینام ویصحو 

في عربة فارغة

2"إلنزیاحعلى لهب یصارع البحر مؤمنا با

الكثیر من األلفاظ "األبیض"یاق الذي وظفت الشاعرة فیه اللون لقد شهد السّ 

،فاللون األبیض هنا جاء )الدمع،الوجع،اللهب:(الدالة على األلم والحزن منها

وأمل ورجاء ا للتخلص من هذا الواقع المأساوي األلیم ،إلى واقع كله إشراقموحیً 

.بواقع أفضل وأحسن

یالحظ أّن التنوع في استخدام األلوان نيبشرى حمدي البستاوالمتلقي لشعر

تجربتهامع امن أشعارها وبشكل الفت،منسجمً ینتشر عبر مساحات شاسعة

.261إلبسي شالك األخضر وتعالي،صدیوان:بشرى حمدي البستاني-1

.49،صالمصدرنفسه-2
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ویعود هذا إلى دوافع نفسیة وبیئیة ا للداللة،في السیاق وموحیً  االشعوریة ومؤثرً 

وثقافیة وخبرة ممیزة،أدت إلى نضج التجربة ورقّیها فأكسبت الجملة الشعریة 

.ة متألقة وجمیلة ومعبرةصوًرا فنی
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و أنواعهالرمز :ثانیا

شكل رؤیة یُ یعتبر الرمز من التقنیات التي یكثر استخدامها في الشعر الحدیث، إذ 

ا ما، فیه توق نحو ا إنسانیً ملتحمة تعبر عن كل تعبیر انفعالي غیر مباشر، متضمنا بعدً 

ز على المحبة ونبذ الظلم، وینطوي الرمأسسجتماعي على الحریة والعدالة والتواصل اإل

في أبهىاإلنسانیةیر في نفس المتلقي حالة شعوریة تعبر عن العاطفة تثإیحائیةشحنات 

واستغلق فهمه على، وغمض معناه،ألّن عظیم الشعر هو ما خفیت داللته"صورها،

.1"المتلقي للوهلة األولى

Symbole:تعریف الرمز1

  :لغة أ 

ا كالعظمة والنموذجیجابیً إل معنى حمیإّن الرمز في معظم دالالت اشتقاقاته 

.واألصل  ...

الرمز معناه تصویت خفیف باللسان «":رمز"مادة في"لسان العرب"ورد في

إّنما ، باللفظ من غیر إبانة بصوت،بكالم غیر مفهومویكون تحریك الشفتین ، كالهمس

.2»شفتین والفمالرمز إشارة وٕایماء بالعینین والحاجبین وال:إشارة بالشفتین وقیلهو

"آل عمران"في سورةوجاء في القرآن الكریم في قصة سیدنا زكریا علیه السالم 

﴿:قوله تعالى             

            ﴾3.إشارة بنحو ید أو رأس  أي

كریاء علیه السالمز  أنّ ،فمما وردفي تأویل الرمز في هذه اآلیة الكریمة،وأصله التحرك

.164، ص97:عالعراق،مجلة كلیة اآلداب،جامعة دیالي،،الرمز في الشعر العربي:الل عبد اهللا خلفج1

م، 1994، 3لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط):ابن منظور(أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم2

.356ص ،)رمز(مادة،5:مج  

.41اآلیة:سورة آل عمران-3
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هي بشارة ماإنّ یحي :بـهذه البشارةعالمة على أنّ ،أيعوقب حین سأل اهللا عز وجل آیة

  .فعوقب،ك بذلإیاهمن اهللا رغم مشافهة المالئكة 

الزائر دلیالً  إلىقطعة من فخار أو خزف تقدم ":وكلمة رمز تعني في الیونانیة

وكلمة رمز مشتقة من فعل یوناني یحمل معنى الرمي،الضیافة و الكرمحسن على

.1"اشتراك شیئین في مجرى واحد وتوحدهماأي،المشترك

:اصطالحا /ب

صناف الدالالت على المعاني من لفظ وغیرجمیع أو :"الرمز بقوله"الجاحظ"عرف یُ 

ثم،ثم الخط،ثم العقد،اإلشارةثم، اللفظ أولها، أشیاء ال تنقص وال تزیدخمسة، لفظ

.مترادفینواإلشارةهنا جعل الرمز و هو .2"الحال

وال ینهض لغة المخاطبة البوح به،استطاعةبماتستطیع البوح، ال والرمز هو لغة

لتولید عالقات جدیدة، مرتبطة بعالم ینطلق منه ویتجاوزهالواقع، وٕانماعلى محاكاة 

إذ یبدأ من الواقع المادي ، یبدأ من الواقع لیتجاوزه دون أن یلغیه": فهو الشاعر، ومنه

.3"تجدیدي یُند عن التجدید الصارملیتحول هذا الواقع إلى واقع نفسي وشعوري المحسوس

أي ، ما یجعل الشعر یعود إلى فطرته األولى «:هو "عیدرجاء "فالرمز على حد تعریف 

بل یعمل على بث موجات من المشاعر تدفع، األشیاء بصورتها المحسوسةإّنه ال یظهر 

أي إّنه.4»القارئ على أن یحس بأن هناك عالما آخر یتكون خلف هذا العالم المرئي

ورة الحسیة وحدته األولى، التصریح، وتمثل الصوسیلة تعبیریة ال یمكن أداؤه بواسطة

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، )معالم وانعكاسات الرمزیة(مذاهب األدب:یاسین األیوبي1

.8م، ص  1982، 1:، ج1لبنان، ط

.12م، ص1992، 3البیان والتبیین ، دار المشرق، بیروت، لبنان، ط:أبو عثمان عمر بن بحر الجاحظ 2

.140م،ص 1984، 3عر المعاصر،دار المعارف،القاهرة،مصر،طالرمز والرمزیة في الش:أحمد محمد فتوح-3

.106،ص)ت.د(،)ط.د(،منشأة المعارف،اإلسكندریة،مصر،)قراءة في الشعر العربي المعاصر(لغةالشعر:رجاءعید-4
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والذي یعطیه المعنى هو األسلوب وطریقه توصیل هذه الصورة التي یختفي ورائها المعنى 

1"ولكّنه بالنسبة للمتلقي مصدر إیحاء، بالنسبة للشاعر محاولة للتعبیر"والرمز الرمزي

  :وزأنواع الرم2

:رمز الطبیعة2/1

.شجر، وماء، وجبال، وغیرهابما فیها من ویقصد به استعمال عناصر الطبیعة

والّتعبیر عن دالالت،لتوحید الذات بالعالم، الرمز الطبیعي معبًرا آخر للشعراءویعتبر"

.2"وشحنه بحموالت شعوّریة وفكریة جدیدة،هذا الّرمزباستنباطهم لطاقاتتجربتهم

فهو یشكل رؤیة الشاعر":شكل الرمز الطبیعي أحد أهم عناصر التصویر الرمزيویُ 

ن الشاعر من استنباط التجاربكه یما أنّ ویعمل على تخصیبها كمّ ،الخاصة تجاه الوجود

ا، مما یضفي على  ابداعه درة على استكناه المعاني استكناها عمیقً ویمنحه الق،الحیاتیة

.3"من الخصوصیة والتفردانوع

بصفة عامة، من أكثر الظواهر الفنیة ویعد توظیف الرمز الطبیعي في الشعر العربي 

عن  تعبیرا"اللیل" لفظة "بشرى حمدي البستاني"الالفتة للنظر، ومن ذلك توظیف الشاعرة 

"قبعات أمریكیة"الخوف والقلق والمعاناة تقول في قصیدة 

....في اللیل أسمع نشیج الشجر "

أسمع حفیف النار في العشب

أهرول مسرعة إلى الحدیقة

 ...ا فتمّد لي زهرة الرومان جیده

.141،ص)قراءة في الشعر العربي المعاصر(لغة الشعر:رجاء عید-1

، )ط. د (، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر،الجزائر، الغموض في الشعر العربي الحدیث:إبراهیم روماني2

.282م، ص1991

.149م، ص2006،  26:، مجلة العالمات،المغرب، ع)الرمز الطبیعي(الرمز الشعري لدى درویش:رشید أغبال 3
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1"وتشیر إلى الطائرة األمریكیة

افي القدیم بالظالم والسواد والوحدة والقلق والرهبة،باعتباره جالبً "اللیل"وقد ارتسم رمز

مادة حیاتیة :"لكنه أصبح عند الشعراء المعاصرین؛ مة والحزن واأللمللقتاعثا للهم با

وقد استخدمته الشاعرة لتعبر به عن معاني الحزن .2"تتضمن مواقفهم ومشاعرهم وهمومهم

مرتبط بغیاب ه مرتبط بالمجهول،ألنّ فاللیل مرعب ومخیفنهیار،إلواألسى والسقوط وا

.وضیاع الحق والعدلالنور والحرمان

  "قراءات" في قصیدة قولها فيد استخدمت الشاعرة رموز طبیعیة أخرى،وق

في لحظة التحام البحر باألفق"

  در ام الزّ دفي احت...في اعتراك الموج 

في التطام العواصف زرقاء، حمراء، أقرأك

في ذوبان الشمع یحرق أناملي

وجدا یضئ روحي

في انبثاق عطر األرض عطشي،

...وهي تفرد جناحیها ألول مطر الخریف 

3"أقرأ أنوارك

فعة كانت تهدف إلى الر في التعبیر عن الطبیعة "بشرى البستاني"فالشاعرة 

،)المطر،األرض ،العواصف،الموج،األفق ،البحر(الدال على العنصر الطبیعي باللفظة

الرمز لیعطي اللفظة دالالت شعوریة خاصة، من المدلول المعجمي المعروف إلى مستوى 

لتعبر عن القوة والوضوح والعظمة، وهو رمز للحیاة واألمل والتجدد "البحر"فوظفت لفظة 

.200إلبسي شالك األخضروتعالي،ص:بشرى حمدي البستاني-4

، 1عنى الشعري التشكیل والتأویل، دار جریر للنشر والتوزیع، اربد، األردن، طجمالیات الم:عبد القادر الرباعي1

.24م، ص2009
.83دیوان إلبسي شالك األخضر وتعالي،ص:بشرى حمدي البستاني-3
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رمز للحیاة والخیر والخصب المطرثورة ضد الظلم والتحرر، ولفظة والبعث الدائم، و 

.أفضل وأحسنبزمن  هنوالعطاء فالشاعرة وظفته وهي تطمح لتبدیل الواقع الرا

والسالم، حیث واألمنالتي ترمز لألمل "الزیتون"كما نجد الشاعرة وظفت شجرة 

."على استحیاء تكشف یواقیتها"تقول في قصیدة 

شاهق وعلى استحیاء یكشف یواقیتهجبلي ...آه"

وجبلك الغیاب یرتدي شجر الزیتون ثوبا

فأتدحرج على سفح نجومه

.1"أطلقني:تحت أكالیل وردهوأتضرع

فهي  في هذه األسطر رمز للحیاة واألمل المتجدد،"بشرى البستاني"فزیتونة 

وتحلم بغد ، مالها لوطنهاآوآالمها و یة تحتزن آهات ومعاناة الشاعرة وحبها،معادلة موضوع

تحقیق الوحدة العضویة للشعر  إلىفالرمز یهدف '':الفرح والسعادة واألمنمشرق یزرع 

.2''وعلى شجن الشعر بمضاعفات شعریة وحقائق على مستویات متعددة

"نخال جنوبیا یعدو وأرى"ونجد توظیفا آخر للرمز الطبیعي في قصیدة

فالربیع القادم سیقیم أبدا''

الربیع القادم منهمك بالنرجس وعناقید الضیاء

.3''ا وبالبل وحوریات الربیع القادم یتفجر زعترا بریّ 

وهي  ،)البالبل،الزعتر،الضیاء،عناقید ،لنرجسا(استخرجت الشاعرة رموز الربیع 

لتبین لنا نزعة الذات المتألمة التي ترى في رموز الربیع القادم،بطة بالطبیعة،ألفاظ مرت

.نابضة بالحیاة واألمل والتجدد ارموز 

.102إ لبسي شالك وتعالي، صدیوان :بشرى حمدي البستاني 1

.373یمنى العید، في القول الشعري،ص2

.122صفحة ال:المصدر نفسه 3
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ها تفاعلتألنّ االرتقاء بعناصر الطبیعة إلى مستوى الرمزالشاعرةاستطاعت لقد

الوجدان الجوهر القابع بداخلها ،وتم ذلك على مستوى  نثت ععبعمق مع هذه الظواهر،وب

.بالمستقبل وها تنقل تجربة شعوریة صادقة تربط الماضي بالحاضر ألنّ ،والروح معا

الرمز التاریخي2/2

للرمز التاریخي في شعرها كان "بشرى حمدي البستاني"توظیف الشاعرةإنّ 

بلغتها عن المباشرة، حیث تقوم  ئفقات رمزیة، تنبدالشعریة وشحنها  ةتجربالهدف إثراء ب

األنسان یاغة التاریخ وربط الحاضر بالماضي لتدلل على مدى االضطهاد الذي یعانیهبص

"، فالرمز التاریخيالعربي أو األماكن ، هو توظیف الرامز لبعض األحداث التاریخیة:

.1"بوقائع تاریخیة معینةالتي ارتبطت

وشكلت ارتبطت بالمعاناة،والرموز التاریخیة التي وظفتها البستاني في نصوصها 

حیزا شعریا خاص بتجربتها التي تساهم في تكثیف وتعمیق داللة المأساة حیث تقول في 

"لبسي شالك األخضر وتعاليإ":قصیدة

المحیطاتال تغتسله قلت غبار یافا في دمي "

بغداد...بغداد ...وبغداد 

باألجنحة األقمار المحطمة في سعف روحي

ارى المنثورات على أرصفة الوحشةشالء العذیاأ

.2"دثریني

لتعبر عن مدى تعلقها بهمابغداد ویافا مدینة"بشرى حمدي البستاني"وظفت

وتغلغل حبهما في روحها، حتى أصبح جزًءا من كیانها، حیث شبهة غبار یافا بدمها، وقد 

القاموسي، وشحنتها بمعان كررت لفظة بغداد ثالث مرات، حیث فرغتها من معناه 

، 1تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، اصدار رابطة الثقافة، دار هومة،الجزائر، ط:نسیمة بوصالح1

.141م، ص2003

.42إلبسي شالك  األخضر وتعالي، صدیوان :بشرى حمدي البستاني 2
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، فبغداد واإلنسانیةستجابة العاطفیة الدافقة المترعة بدرامیتها القومیة ودالالت قادرة على اإل

.وٕاّنما جرح األمة العربیة قاطبةلیس جرح الشاعرة وألمها وحدها، 

 اوقد وظفت الشاعرة األماكن المرتبطة باألحداث التاریخیة ألنها تخدم رؤاه

وتتماشى مع سیاقها النفسي والصراع الحضاري الذي یتمازج داخل ذاتها، ومن وأفكارها، 

"أعلى من بساتین حزني":التي وردت في الدیوان قولها في قصیدة األمكنة

ریميغهل صار الرحیل "

كیف وكرمة دمعي تشرب عبیر وجنتك

وقلبك یضّمد جرح صمتي

والصفصاف یخون

شجرة الیقین آخر المالذات: قلت لي  

1"وال أنباء من سبأ

،باألماكن التاریخیة والحضاریة هانالحظ توظیفها للمكان سبأ یفسر مدى ارتباط

انقالبیة تحمله من دالالت ما بكلعلى الواقع العربي المعاصر،  هاوقامت بعملیة إسقاط

.في الشكل والمضمون من أجل فهم اللحظة الراهنة

رمزا تاریخیا تجلى في شخصیة طارق بن تستلهم"بشرى حمدي البستاني"ونجد 

"مفارقة بین األمس وانتصاراته، والیوم وانكساراته حیث تقول في قصیدة قصد عقدزیاد، 

"ذاكرة العشب

....غائمةأقول لك، السماء"

تقول لي، مخاض الحرب عسیر 

أقول لك،صداع یكّسر رأسي

2"تقول،إنه ابن زیاد أحرق السفن

.163إلبسي شالك األخضر وتعالي، صدیوان:بشرى حمدي البستاني-1

.59ر نفسه،الصفحةالمصد-2
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أن استدل علیه ستار الظالم، لبث هنا تستدعي تاریخا مشرقا، ما"فبشرى"

ادطارق بن زیشخصیة  ةتبكي ضیاع هذا المجد المشرق في حسرة وأسى، مستحضر إّنها

تنطلق من هذه  هيفاتح األندلس، باعتبار األندلس ماٍض یتجدد في مأساة فلسطین ف

.التداعیات إلى دالالت جدیدة

في مفارقة بین الماضي والحاضر، فالشاعرة بن زیاداطارق وقد وظفت شخصیة 

تحلم بطارق جدید یفتح فلسطین ویحررها من قبضة العدو الغاشم، وهذا التوظیف للرمز 

وزخم وعطاء حین تنسكب في الذاكرة، كل تذكارات،ءیهیئ للقصیدة توهج أدا":یخيالتار 

.1"الحدث الذاهب، وتصب شجنها في بحر الحدث اآلني

في قصائدها، نالحظ "بشرى البستاني"ظفتهامن خالل الرموز التاریخیة التي و 

التاریخي بتجربتها أنها استطاعت أن تعبر عن ذاتها، وتظهر قدرتها الفائقة في ربط الرمز

وال ، فقیمة الرمز ترجع إلى موقع الرمز وعالقته بالعناصر األخرى في القصیدة:"الذاتیة

وٕان االستعمال الجید للرمز هو قدرة الشاعر على التأثیر في ، الذاتیةتهقیمترجع إلى

.2"لم یكن عارفا بالرمزوٕان المتلقي حتى

الرمز الدیني2/3

الدیني في كل العصور، ولدى كل األمم مصدرا من مصادر لقد كان التراث

أدبیة، ومازال القرآن الكریم المعین  ااإللهام حیث تستمد منه نماذج وموضوعات وصورً 

بالدالالت اإلنسانیة والفنیة التي تضفي على الصورة األدبیة عنصر الحیویة رّ الثّ 

ضافة إلى السیرة النبویة والشخصیاتإواألصالة، لیستقي منه األدباء تجاربهم اإلبداعیة، 

شكلتُ الدینیة الشهیرة، والكتب السماویة واألنبیاء علیهم السالم، فهي كلها رموز دینیة

،   )ت.د(، )ط.د (، منشأة المعارف، اإلسكندریة، مصر، )قراءة في الشعر العربي الحدیث(لغة الشعر:رجاء عید1

.229م، ص1985
.195،ص)قضایاه الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر:الدین إسماعیل عز-  2
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.1"ذاكرة األمة العربیة اإلسالمیة بما تضمره من إیحاءات داللیة

ل تقو "آدم علیه السالم "من الرموز الدینیة التي وظفتها الشاعرة، شخصیة سیدناو

"وأرى نخال جنوبیا یعدو":في قصیدة

إذا كانت الدمعة ال تحرق وجنتي"

  هادیواألرض تفتح لرقصتي ساع

لترفعها إلى السماء جذلى

لن تسألني لم كذبوا علینا...وحینها 

  همل آدم من دمار في جلدیوم أخفوا عنا ما ح

وهو هابط من جنة المأوى

2"بعریه هناكانتقاما من رائحة التفاح التي علقت 

الشاعرة في هذا السیاق الشعري، تصور الجنة الضائعة من آدم علیه السالم بعدما 

نت سببا في هبوط أكل من الشجرة، ومن هنا تقیم الشاعرة صلة بین ثمرة التفاح التي كا

سیدنا آدم إلى األرض بعدما أكل منها، وهو متحسر ومتألم على هذه الخطیئة التي 

یعاینه الفلسطینیون من موضوعیا لماها معادالً تغواء من إبلیس، فقصة آدم اتخذإارتكبها ب

ها لیصبحوا غرباء في أرضهم أو الجئین ئألم وظلم، وضیاع ربوع فلسطین من أیدي أبنا

.رها، فآدم رمز للمعاناة والشقاءفي غی

"یوسف"قصیدة ومن مظاهر التأثیر بالمضمون الدیني أیضا قولها في

كلما هبت على الجّب نسیمات الصباح"

كلما أفلت هذا اللیل غزالن الدجى من كهفه

،  قسم اللغة العربیة،جامعة الحاج )مخطوطة(،ماجیستیرالرمز في مسرح عز الدین جالوجي :زبیدة بوغواص1

.29م، ص2011باتنة، ،لخضر

.125لبسي شالك األخضر وتعالي، صإ دیوان:بشرى حمدي البستاني 2
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وانسلت الغربان في الخبز المباح

ن سرب من األسرى العطاشتنجلي الغیمة ع

تنجلي الغمة عن سرب من األخوة یخشون نجاتك

هاهمو في اللیل یختانون بابك

لعبة الصید

  ...دم كذب                            

1"قمیص وصحیفه

قصیدتها وتعنون بها ، "یوسف علیه السالم"تستدعي شخصیةفالشاعرة بشرى البستاني 

.تجعل منه رمزا لإلنسان الفلسطیني الذي یعیش الغربة والتشرد والقهر والظلمو 

فیوسف علیه السالم حقد علیه إخوته ورموه في الجب، فهي ترید أن تثبت لنا أن أصحاب 

رمزا جعلته هم الفائزون، حیث فالرساالت على الرغم من تعرضهم لالبتالء وحقد المقربین 

فكل من النبي والشاعر األصیل "عذابه، أو  العربي سواء في انتصارهشامال لإلنسان

النبي رسالة سماویة، وكل منهما یتحمل رسالة إلى أمته والفارق بینهما أن رسالةیحمل

تعارة أیضا دأب شعراؤنا المعاصرون على اسولذلك... تهوالعذاب في سبیل رسالالعنف

.2"لیعبروا من خاللها عن بعض أبعاد تجربتهم المعاصرةالرسل

فتقول، "شخصیة قابیل وهابیل"ونجد كذلك مظهرا آخر من مظاهر الرمز الدیني

"بنفسجات للمرأة العاقر":في قصیدة

بالمعرفة رسمنا الجرینكا التي تأخذنا لهابیل وقابیل"

  ؟....لماذا قتل هابیل قابیل 

أعرف لماذا قتله، أعرف.. آه                       

!...كیف... لكن ال أعرف                        

.253شالك وتعالي، صإلبسيدیوان:بشرى حمدي البستاني 1

.60المعاصر، صاستدعاء الشخصیات التراثیة في الشعر العربي :علي عشري زاید 2
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  ؟...كیف ...ولماذا أرید أن أعرف 

...مادامت طرق القتل كثیرة 

.1"لكنها تؤدي لهدف واحد

جریمة األولى في الحیاة ا للوترمز به"قابیل وهابیل "شاعرة لشخصیةفتوظیف ال

لإلنسان "بهابیل"الدنیا بین بني البشر، التي مهد الطریق للجرائم األخرى، فهي ترمز 

.رمز للمستعمر الصهیوني"قابیل"الفلسطیني الذي یموت ظلما وتعسفا، و

دالالت خصبة تحیله وتوظیف الرموز الدینیة في الخطاب الشعري یعطي النص

المألعلى موروث حضاري زاخر، واستدعاؤها في اللحظة الراهنة یمثل التمسك بالماضي 

.المشرقة ألمتنا من أجل معالجة الحاضر وانكساراتهبالصور 

حیث تقول في "الطوفان"ومن الرموز الدینیة التي استخدمتها الشاعرة أیضا رمز

"وأرى نخال جنوبیا یعدو"قصیدة 

بأكفنا البیضاء نحرث األرض مرة أخرىو "

وبالسفینة ذاتها،

تحمل من كل زوجین اثنین

2"لینهض الطوفان ثانیة

حیث ذكرت الطوفان الذي یمثل ، "نوح علیه السالم"تشیر هنا إلى النبيهي و 

هو رمز الخالص من هذا الواقع المأساوي لهافان بالنسبة الطو  نقطة التحول والقلب، وكأنّ 

.مستقبل كله ربیع وضیاء وحوریات إلى المؤلم والحزین ومجاوزة الماضي والحاضر

ومن هنا نستطیع القول أن هذه الرموز الدینیة التي وظفتها الشاعرة في قصائدها 

ورؤیتها الفلسفیة، وتؤكد بها، وتتصل بمذهبها الفني،  ةترتبط بالتجربة  الشعریة الخاص

.149لبسي شالك األخضر وتعالي، صإ دیوان:بشرى حمدي البستاني 1

.12المصدر نفسه، 2
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فوق كل هذا رسوخ الخلفیة الدینیة والتمسك بها واالعتماد علیها كمرجع أساسي في كل 

.شيء

الرمز الصوفي2/4

رتقاء إلى فضاءات أرحب إللقد أصبحت رغبة المبدع ملّحة في ولوج تجارب جدیدة و 

خذ من الرمز إتاسیة، حیث جتماعیة والسیإلتستوعب واقعة بكل تراكماته الثقافیة وا

من منابع الصوفیة متكئا على لغة تخفي ا لتجربته الروحیة، فراح ینهل قناعً الصوفي 

وراء أستار الرموز، ویهدف األدیب من هذا التوظیف إلى الجمع بین المتناقضین حقیقتها

هو «:نسیمة بوصالحكما تعرفه التصوف، و)المثل(وعالم الروح ) المادة(عالم الواقع 

واألعراض عن زخرف الدنیا وزینتها والزهد ، العبادة واالنقطاع إلى اهللالعكوف على

.1»فیها

من الشعراء المعاصرین الذین وظفوا الرمز "بشرى حمدي البستاني"وتعد

معرجا لوصف شوقها "الخمرة"الصوفي، للتعبیر عن حبها اإللهي، وتتخذ من رمز 

"وهیامها باهللا وتعلمنا ، فیما وراءهاوتقذف بنا ، العادیةاألشیاءتلعنا من وحل فالخمرة تق:

فما نراه ونحسه لیس إّال ، وأن الملموس تفتح لغیر الملموس، الالمرئيهأن المرئي وج

بة حتى تزول الفواصل ویصبح الباطنونجتاز بها هذه العت، نحسهوالعتبة لما ال نراه

یة الحقل الخمري دالالت جدیدة تخرج بالخمرة وبذلك منح شعراء الصوف،2"والظاهر واحد

من دائرتها الضیقة، إلى دائرة الرمز الصوفي، فأصبحت تدل على معاني الحب والفناء 

.واالتحاد

.124تجلي الرمز في الشعر الجزائري المعاصر، ص:نسیمة بوصالح1

.241م، ص1992، 2إشكالیات القراءة والتأویل، المركزي الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:ناصر حامد أبو زید 2
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وانبهار وحیرة والسكر عند الشاعرة هو غیر السكر المتعارف علیه، هو دهشة

للحیاة والوجود فنجدها ووله، فالشاعرة تمثل التجریة الصوفیة بصدق رفیع، یعكس نظرتها

  في هذا 

"ذاكرة العشب"المقطع من قصیدة 

حین مسحت براحتك حزني"

بكت جمرة روحي

وقلت بیقین الخمرة

1"سیحل الربیع معافى

مبهمة وألفاظ نورانیة، تبرر العنان لشطحاتها لتعبر عن وجدها بلغة قد أطلقت 

عطشها إلى الفناء، والخمرة في هذه المقطوعة معادل موضوعي للتجربة الصوفیة التي 

.تهدف إلى الوصول للمحبة اإللهیة

:حیث تقول ىأخر قصیدةونجدها أیضا في 

وحبك جرحي

لغتك الصمت،

وصمتك یثمل في الحق

...وفي السكرة أتساءل 

أهو الغربة حبك أم االغتراب

2"الغوایة أم الطریق والعین والمصباح

، فالسكرة )السكرة،الثمل(األبیات تتغنى بالخمرة بذكر مفرداتهاالشاعرة في هذه 

والرهبة من لقاء اهللا، وعندما یتحقق اللقاء یسقط الصوفي في قمة السعادة تسبب الرغبة 

.56لبسي شالك االخضر وتعالي، ص إدیوان :بشرى حمدي البستاني 1

.88صالمصدر نفسه، 2  
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، وبما أن الحق مصدر من اإللهیةویدخل في حالة غیبیة مفعمة بحب الذات ،)الحق(

ومرتبط بالحیاة واالنتصار، نجد أن الشاعرة عمدت إلى توظیفه اإللهیةمصادر الذات 

  .اإللهينتصار المثالي اإلخیال، للهروب من هزیمة الواقع إلى انتصار ال

الرمز األسطوري2/5

حوله في كل مكان وفي كل التفواتمثل األسطورة عالما ساذجا بریئا، تقبله الناس و 

زمان، فهي خالصة تفكیر وتأمل في الوجود والطبیعة، قائمة على التعلیل والتفسیر عن 

تقص حدثا تاریخیا، أو كائن خارق ماهي روایة أعمال إله ":طریق التخمین، فاألسطورة

وهي منفتحة انفتاحا واسعا على .1"معتقدات أو نظام أو ظاهرة طبیعیةأو  تشرح عادةأو 

لإلبداع والفن عالم الخیال الخصب، مما فتح لألدب والشعر إمكانیات غیر محدودة 

.والجمال

لمختلفة مثل الیونانیةتلك الرموز المستقاة من أساطیر األمم ا:"هو ةسطوریاألزو والرم

ونعني بذلك اتخاذ األسطورة قالبا رمزیاوالهندیة والكنعانیة وغیرهاوالفینیقیة واإلغریقیة

وبذلك تكون ، شخصیات وأحداث عصریةالشخصیات والمواقف الوهمیة إلىدفیه ر یمكن

.2"األسطورة تفسیریة استعاریةوظیفة

"سیزیف"خصیة البطل األسطوريتستحضر ش"بشرى حمدي البستاني"والشاعرة 

:"بأنواركأتعثرفي الغیاب "في قصیدةتقول

  رفوالقطار یص"

  ىعمأ أسطوري هسائق

یحمل صخرته السیزیفیة

، 1األسطورة في علم االجتماع، دار الرایة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طمیثولوجیا الخرافة و:هاني الكاید1

.19م، ص2010

.288ة في الشعر العربي، ص الرمز والرمزی:فتوحمحمد أحمد ،ینظر 2
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حریرمیها في كل نهر ولجة ب

أخرىلكنها تعود مرة 

1"مبللة بدم الیاسمین

حامل الصخرة رمز المعاناة األبدیة، فسیزیف "سیزیف"وظفت الشاعرة أسطورة 

استخدمته معادال موضوعیا  وهيهو رمز للتمرد والثورة على الواقع،"بشرى البستاني"عند 

ح إلیه من تغییر للواقع وثورة على الذل والظلم واالستغالل، وتعبیرا عن واقع تطملما

.الشعوب المضطهد الخاضعة للقهر والضیاع والحرمان

وشاعرتنا في هذا تجسد مأساة إنسان القرن العشرین الذي یعاني من القهر«

ل، فهوواالستالب، إنه مثل سیزیف كلما صعد إلى األعلى تدحرج مع صخرته إلى أسف

.2»، عن غده، عن المخرج الذي یعطیه الحق في الحیاة وتنفس الحریةهیبحث عن طریق

ة بتصعید رنثوملخص أسطورة سیزیف أن اآللهة حكمت على سیزیف ملك كو 

هدفه هذا تعرض إلى مشقة كبیرة، فكان كلما صعد حجر إلى أعلى الجبل، ولبلوغ 

رج وراءه ویهبط، وكان حا الحجر الضخم یتدبالحجر إلى قمة الجبل ونزل منه، فإذا بهذ

یعید الكرة إلى ما ال نهایة، وهذه األسطورة یوظفها الشعراء ویرمزون بها إلى المعاناة 

.األبدیة

بنفسجات للمرأة "ونجد الشاعرة أیضا توظف أسطورة سیزیف مرة ثانیة في قصیدة 

:تقول"القاصر

  ...أعرف لماذا أرید أن "

مادامت المعرفة ظلمة

.112إلبسي شالك األخضر وتعالي،دیوان:بشرى حمدي البستاني-1

، )ط.د(األوراس في الشعر العربي المعاصر، الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر، :عبد اهللا الركیبي2

.121م، ص 1982
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والظلمة سیزیفیة

تصعد وتهبط

1"تهبط وتصعد

ونقلته إلى القارئ العربي لتصور مشهدا سیزیفرمز فالتقطت الشاعرة

الیوم، مشهد الفجیعة على اعتبار أن حیاة اإلنسان ملیئة بالمصائب درامیا یعیشه اإلنسان 

والشاعرة وظفتها لتثري .هذه المصائب بالصعود والهبوط نوالفجائع وقد عبرت ع

قصائدها وتزیدها غنى، ألنها تنصهر مع تجربة الحاضر وتولد من معاناة الذات، وال تكن 

د وسیلة لألداء الفني، وأصبحتا منهجا مجرد تأثر أو تقلید وٕانما تجاوزت ذلك من مجر 

ربط بین األسطورة محاولة دائمة للّ فطالما كانت"الواقع الراهن لتحقیق التوازن للتعامل مع 

المحسوس، في سبیل خلق نوع اخلي، بین المرئي والمحسوس وغیروالدّ العالمین الخارجي

.2"العالمین في ضمیر اإلنسانمن التوازن بین

في " في قصیدة هاتقولفي  "تموز"في لفظة  ونجدهلألسطورة البابلیةا توظیفهاأمّ 

"الغیاب أتعثر بأنوارك

فتذبل مخالب الحزن"

ویطلع البنفسج

ا قرنفلتوصدري ربو 

عبیرهما نداك،یضیع في

إسارها األزمنةوتفكّ 

یا تموز الغائب...فیا تموز 

احرث

.150وتعالي، ص شالك األخضردیوان إلبسي:بشرى حمدي البستاني 1

.228، ص)قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر:عزالدین إسماعیل2
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1"فاألرض ما أصدأها الطوفان

خصب والنماء والبعث آلهة ال "تموز"هذا المقطع إلى أسطورة وقد أشارت الشاعرة في 

، وكذلك رمز للهالك والدمار، "لحرثا"والحیاة، وتتمظهر داللة الخصب من خالل لفظة 

الشاعرة وجدت فیه وسیلة للمزج بین العقل والخیال وبین إّال أنّ "تموز"ورغم ما یتمیز به

الواقع واألسطورة

ات الشاعرة الصففة تستلهم منها ر في هذه األبیات إلى طاقة خا"تموز"وقد تحول 

.الخصوبة والحیاة والبعث والتجدداإلیجابیة 

إلى الرموز األسطوریة یحمل مغزى وهدف، "بشرى حمدي البستاني"توظیف إنّ 

وذلك بوصفها أداة شعریة فذة تعبر عن صراع اإلنسان ضد الظلم والقهر والحرمان، بما 

موحاتها، وذلك تجسیدا للمعاناة ل لطبیحقق له الحریة واإلنعتاق من كل قیود الواقع المك

علیه والتحرر من كل الحقیقیة لإلنسان العربي في سعیه لإلنعتاق من قیود الواقع بالثورة 

.أشكال الظلم واالستبداد

.34لبسي شالك األخضر وتعالي، صإ دیوان:بشرى حمدي البستاني 1



البنیة الجمالیةثاني                              الفصل ال

96

التناص ومصادره:ثالثا

أسلوبیا في النص فنیا وٕاجراء  اتشكل ظاهرة التناص في الشعر العربي الحدیث بعدً 

، 1"ابیة، تجعل المتلقي یتلذذ بالنص ویكشف آفاقهحتمده بطاقات جمالیة وٕای"، إذ األدبي

لتقاء بین الحضارات ألنه ال یمكن أن إللتعبیر والتأمل، ونقطة  اأي تجعل منه فضاء واسع

یولد دون أن تكون له جذور فكریة أو تاریخیة، فهو یخلق من ثقافات أخرى شاركت في 

التناص ذو أثر بالغ في «:حیث یقول"إبراهیم نمر"یذهب إلیه بنائه وتكوینه، وهذا ما 

الجمالي للخطاب الشعري، إذ ال یخلو خطاب شعري من عالقات التفاعل مع التشكیل

غائبة، یعاد من خاللها اكتشاف الماضي، أو قراءته في ضوء الحاضر، وٕاعادة نصوص

وروثة، لتكشف عن طزاجة المحموالت الداللیة المجدید وفق رؤیا تمتص منتشكیله

وخصوصیة مبدؤها في تعبیره عن الواقع بكل ما یحمله من أبعاد ذاتیة التجربة الشعریة،

.2»وٕانسانیةوحضاریة

lintertesctualitéمفهوم التناص 1

  : لغة أ 

ومنه، الشيء وبابه رده)نّص («)نصص(في مادةالصحاح جاء في مختار

كل شيء)نّص (الحدیث إلى فالن رفعه إلیه و)نّص (یم والعروس بكسر الم)منصة(

ویعني ، »إذا بلغ النساء نص الحقاق«:رضى اهللا تعالى عنه يعلوفي حدیث، منتهاه

وفي حدیث أبي بكر رضي اهللا عنه حیث ، الشيء حركه)نصنص(، ومنتهى بلوغ العقل

ي الموارد،ویقول هذا أوردندخل علیه عمر رضي اهللا عنه وهو ینصنص لسانه

.24م، ص2013، 1ان، األردن، طالتناص في الشعر العربي المعاصر، دار حامد، عمّ :ظاهر محمد الزواهرة 1

، 1تضاریس اللغة والداللة في الشعر المعاصر، عالم الكتب الحدیث، اربد، األردن، ط:إبراهیم نمر موسى2

.57م، ص2013
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نصص:قال وفیه لغة أخرى لیست في الحدیث،غیرهو بالضاد ال:عبیدقال أبو

.1»المعجمیةبالضاد

ینصهالحدیث نّص رفعك الشيء :النص)نصص(في مادة"لسان العرب"وجاء في 

أي رفعه، وكذا ، الحدیث إلى فالننّص یقالو نصوكل ما أظهر، فقد.رفعه:نصا

.2»إلیهنصصه 

المعاجم العربیة تدل على رفع الشيء، واسناد في جلّ "نصص"جاءت مادة ماك

الحدیث إلى صاحبه األصلي، وكذا بلوغ اإلنسان تمام العقل، وتدل كذلك على الوضوح 

.واإلبانة 

اصطالحا: ب 

ا واسعا، شغل الحداثیین، أحدث مصطلح التناص في النقد العربي الحدیث حراكً 

صیغة لفظیة، أو إیجاددیا كان مؤّداه اختالف النقاد العرب على ثباته وأثار بینهم جدال نق

.ترجمة وثیقة موحدة لمصطلح التناص

"التناص"هو أول من أشار إلى مدلول "میخائیل باختین"إذا كان الناقد الروسي

لداللة على تقاطع النصوص، إّال أّن االنطالقة الفعلیة "الحواریة"بمصطلح مغایر هو

لهذا المفهوم ووضع تعریفا"جولیا كریستیفا"المصطلح كانت على ید الناقد البلغاریةلهذا 

وتداخل نصي في فضاء نص ، ترحال النصوص«:حیث جاء في تعریفها للنص بأّنه

التناص أي إنّ ؛ 3»تتقاطع وتتنافى ملحوظات عدیدة مقتطعة من نصوص أخرىمعین،

"بأنّ التناص"جولیا كریستیفا"كوتعرف كذلالنص مع نصوص أخرى،هو تداخل كل :

م، 1990، 4مختار الصحاح، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین میلة، الجزائر، ط:أبو بكر الرازي1

.419ص   

م، 1997، 1لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط):ابن منظور(مكرم أبو الفضل جمال الدین محمد بن2

.41/44، ص )نصص(، مادة3:مج 

.21م، ص1991، 1فرید الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البیضاء، المغرب، ط:علم النص، تر:جولیا كریستیفا 3
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وتحویل وكل نص هو تشرب ،االقتباساتعن لوحة فسیفسائیة من نص هو عبارة

.1"لنصوص أخرى

عبارة عن وسیلة تواصل ال یمكن أن یحصل القصد":یعرفه بقوله"میخائیل باختین"اأمّ 

بل مستوعب مدركأي خطاب لغوي بدونه، إذ ال یكون هناك مرسل بغیر متلق مستقمن

أي إّن العمل األدبي لیس بوصفه لغة تواصل فحسب، بل بوصفه لغة منفتحة ؛ 2"لمرامیه

...على مراجع خارج النص سیاسیة، اجتماعیة، فكریة

)"روالن بارث"كذلكو نجد roland porth) ًا وفعال في ا مهمً قد قدم دور

، حیث انطلق من "یا كریستیفاجول"التناص، ال یقل أهمیة على الدور الذي قامت به 

نسیجاإّال كل نص لیس":منجزاتها ومشاریعها التناصیة حیث یقول حول نظریة النص

.3"جدیدا من استشهادات سابقة

gerard)("جیرار جینات"ا أمّ " genehhe ،إلى ثالثة أقسام قد قسم التناص

:نواع هيلكنها ذات أهمیة كبیرة في الدراسات النقدیة وهذه األفرعیة، 

وهي البنیة التي تشترك وبنیة نصیة أصلیة paratesctualitèالمناصة 1

.في مقام وسیاق معینین

.وهو التضمینintertesctualitèالتناص 2

ا في عالقته ببنیة ا محضً وتأخذ بعدا نقدیً metertesctualitèالمیتانصیة 3

، المناص والتناص والمیتانصیةن ؛ أي إّن كل م4"نصیة طارئة مع بنیة نصیة أصل

بعض وتندمج في تكوین نص من النصوص، تصبح جزءا ال  اعندما تتداخل مع بعضه

، عمان، دار كنوز المعرفة، )النقائضدراسة تطبیقیة في شعر شعراء(التناص:نبیل علي حسن1

.26،ص)ت.د(،)ط.د(،األردن

.79م، ص 1999، )ط .د (فضاء الشعریة، المركز القومي، عمان، األردن، :سماح رواشدة 2

للنشر والتوزیع، اربد، عمان، التناص في شعر أبي العالء المعري، عالم الكتب الحدیث:إبراهیم مصطفى دهنون3

.15م، ص2011، 1ط

.45، ص)دراسة تطبیقیة في شعر شعراء النقائض(التناص:نبیل علي حسن4
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یتجزء منه، بحیث تنصهر وتتالحم إلى درجة یصعب فیها على القارئ المتمكن إرجاعها 

.إلى كیانها األصلي قبل االندماج معه

هو  «: یذهب إلى تعریف التناص بقوله"محمد عزام"ونجد كذلك الناقد العربي 

نص جدید من نصوص سابقة أو معاصرة، بحیث یغدو النص المتناص خالصة تشكیل

لنصوص التي تمحي الحدود بینها، وأعیدت صیاغتها بشكل جدید، بحیث لم ا منلعدد

؛ أي إّن 1»النصوص السابقة سوى مادتها، فال یدركه إّال ذو الخبرة والمرانیبق من

ناص هو انفتاح النص الحاضر على نصوص سابقة له أو معاصرة، وهو یستلزم وجود الت

.ناقد ذو ثقافة واطالع واسع

"یعرف التناص بأنه"محمد مفتاح"ونجد الناقد  تعالق نصوص مع نص حدث:

.2"بكیفیات مختلفة

ظاهرة لغویة أساسیة في الشعر العربي المعاصر لم«:عدالتناص یُ نجد أنّ كما 

رفها الشعر القدیم، بل عرف ألوان أخرى من التعامل مع النصوص المغایرة كاالنتحاء یع

.3»التأثر أو السرقاتأو

"التناصوعلى هذا األساس نقول أنّ  ، یتعلق بالصالت التي تربط نصا بآخر:

یحیل إلى وبالعالقات أو التفاعالت بین النصوص ، بقصد أو بغیر قصد، وهكذا فإّنه

یبدأ مع وٕاّنما، النصیة التي تثبت أن المبدع ال ینطلق من فراغالقاتمن العشبكة

ألّن معرفة مواطن التناص في النص تقوم على قوة ذاكرة ؛ 4"حیث انتهوااآلخرین من

فالمعرفة ركیزة تأویل النص «:"محمد مفتاح"یقولالقارئ القرائیة، ومدى اتساع ثقافته،

.53م، ص2011، )ط.د (النص الغائب، اتحاد كتاب العرب، دمشق، سوریا، :محمد عزام 1

، م2006، 1، عمان، األردن، طعلم التناص المقارن، دار المجد الوي للنشر والتوزیع:عز الدین مناصرة2

.159ص   

م، 2006، )ط .د (القصیدة العربیة المعاصرة، دار المطبوعات الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، :كامیلیا عبد الفتاح3

   . 339ص

.240م، ص2010، 1علم العنونة، دار التكوین والتألیف والترجمة والنشر، دمشق، سوریا، ط:عبد القادر رحیم 4
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هي التي تمكنه من استنتاج مواقع بؤر استحضار القارئأي إّن ثقافة ؛ 1»المتلقيمن قبل

.النصوص وتحدید نوعها

هو الحضور الفعلي لنص في آخر، وبمعنى «:فالتناص في أبسط تعریفاته هو

هو استحضار نص غائب في نص حاضر، فالتناص یضفي جمالیة فنیة في آخر

.2»الشعريالخطاب

ووجود عالقة، جود نص في نص آخرو «:یعرف التناص بقوله"أحمد ناهم"أما

.3»بین هذا النص ونصوص أخرى

في حقل واحد مفاده وهذه التعاریف المختلفة المتعلقة بالتناص، تصب في األخیر

استحضار نصوص سابقة في نصوص الحقة، أو هو ذلك التفاعل المتزاوج بین الماضي 

.والحاضر

أنواع التناص ومصادره2

:التناص الدیني2/1

شكل الموروث الدیني على تنوع دالالته واختالف مصادره، مصدرا إلهامیا ومحور 

لت من خاللها النفاذ إلى و داللیا لكثیر من المعاني والمضامین التي استوحتها الشاعرة وحا

«:تصویر معاناتها والتعبیر عن قضایاها ومواقفها وتعمیق تجاربها، والتناص الدیني هو

أو، دینیة معینة عن طریق االقتباس والتضمین من القرآن الكریمتداخل نص مع نصوص

ویعتبر القرآنالحدیث النبوي الشریف، أو من الكتب السماویة المختلفة كاإلنجیل والتوراة 

الكریم كتاب المسلمین األكبر ووحي السماء الذي نزل به الروح األمین على سیدنا محمد

، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، ط)استراتیجیة التناص(لشعريتحلیل الخطاب ا:محمد مفتاح1

.220م، ص1985

التناص وجمالیته في الشعر الجزائري المعاصر، دار هومة للنشر والتوزیع، الجزائر، الجزائر،:جمال مباركي،ینظر2

.159، ص)ت .د (، )ط .د ( 

م، 2007، 1ي شعر الّرواد، دار اآلفاق العربیة للنشر والتوزیع، القاهرة، مصر، طالتناص ف:أحمد ناهم،ینظر3

   .37ص
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ألّن للقرآن الكریم مكانة خاصة و.1»جزة ألعظم نبيصلى اهللا علیه وسّلم فكان أعظم مع

یعتبرونه المصدر األول الذي یلهمهم بكل ما فیه من إرشادات  فهم في نفوس شعرائنا

باقتباس األدیب أو الشاعر نصا من «:وتوجیهات في الحیاة، ویكون التناص الدیني

أو یغیر، ثم  رمباشرة فیحو مباشرة فیذكره كما هو، أو بطریقة غیر ةن الكریم، بطریقرآالق

.2»سیاق نصه الجدیدفيیوظف ذلك

المعاصرین استحضارا أكثر الشعراء من "بشرى حمدي البستاني"الشاعرة و 

:للنصوص القرآنیة

مستوحى من سورة الفاتحة حیث  اقرآنی اسیاقها الشعري توظف تناص في هانجد

:"القطار یواصل الصفیر"تقول في قصیدة

آالف الصور التي التقطها"

للذین دّونوا الحیاة بنبل

وأخرى لمن منحونا الدیمقراطیة

وسرقوا أمام أعیننا مفتاح سّرنا األثیر

وخرجوا معززین غیر مغضوب علیهم

3"أو ظلوا وهم یلعنون قبحهم علینا

﴿لى قوله تعالىهذا النص الشعري إشارة إ ففي     

       ﴾4.

.17م، ص2011، 1التراث في الشعر العربي المعاصر، دار غیداء، عمان، األردن، ط:عصام حفظ اهللا واصل 1

.50م، ص2013، 1ن، طالتناص في الشعر العربي المعاصر، دار حامد، عمان، األرد:ظاهر محمد الزواهرة 2

.115لبسي شالك األخضر وتعالي، ص إ دیوان:بشرى حمدي البستاني3

7.اآلیة:سورة الفاتحة- 4
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، تسعى إلى تجسید فكرة مؤداها-تتناص مع القرآن الكریم–ل هذه اآلیة فالشاعرة من خال

ضمیره باعن شعبه و خاخر آمنهم خدم نفسه ووطنه، وصنف صّنف فاصنأالناس أنّ 

.من أجل خدمة العدو الظالم حتى ینال رضاه ووّده

فالشاعرة هنا ال ترفض فوز اإلنسان برضا ربه ونجاته من عذابه وعقابه، وٕانما 

رفض عبودیة وٕارضاء اإلنسان لعدوه اإلنسان على حساب كرامته وشعبه وأرضه، فهي ت

تؤمن بقیمة اإلنسان من أجل كرامته، فإذا كانت طاعة اإلنسان لخالقه تمنحه الراحة 

والطمأنینة واألجر، فإن طاعة اإلنسان لعدوه ال تمنحه إّال الذل والخزي في الدنیا واآلخرة، 

تشكل دالالت تتحاور مع  اجأ القرآني لتستل منه عبارات وألفاظالملال تجد سوى هيف

، مصدر إلهام للذات الشاعرة تتقیأ ظالل لغته":القرآن الكریمألنّ الداللة التي قبلها، 

وتتزود ماشاء اهللا لها من ، اإللهي ، وتنهل من ینابیعه المختلفةوتتأمل في حضرة الكالم

فرة مخاطباته، وتستمد الذات المبدع شاعریتها البشریة إشاراته وو إعجازه، وتنوع أسالیبه

.1"القرآنيمن شاعریة النص

"أعلى من بساتین حزني"ونجد كذلك تقول في قصیدة 

یا لصمتك جمر الداللة وشفرة محنة مقفلة

خذني إلیك منها

أو خذني إلیها منك

2"بانهض ألسمع فضل الخطا

قصائد عدیدة من الدیوان تجلى ذلك في في النص القرآني "بشرى البستاني"استثمرت 

حیث یقول تعالى في للتعبیرعن مواقفها السیاسیة واإلجتماعیة،توظیفها للمعجم القرآني

واإلجتماعیة،والعلوم اإلنسانیةالقرآني في تائیة ابن خلوف الفلسطیني، مجلة كلیة اآلدابالتناص:حیاة معاش1

.4م، ص2010بسكرة، الجزائر، ،جامعة محمد خیضر

.171لبسي شالك األخضر وتعالي، صإ دیوان:بشرى حمدي البستاني  2



البنیة الجمالیةثاني                              الفصل ال

103

 ﴿: سورة ص          ﴾ 1 فالشاعرة هنا ،

وال یخطى صاحبه ،البّین الذي یتبّینه من یخاطب به وال یلتبس علیهالخطابتقصد 

بین الحق والباطل، فهي إتكأت على هذا النص الدیني، لتمجد كل إنسان لصمضان الف

لسیاسیة ا ئهاآرا نألنها لم تكن قادرة على التعبیر ع:"وال یخاف لوم الئمثائر یقول الحق

إلى التناص الذي یجعل النص مفتوحا على احتماالت عدیدة للقراءة لجأتتعبیرا صریحا

.2"والتأویل

في "  قول الشاعرة في قصیدةفي "الغاشیة"آخر مستوحى من سورةهناك تناصو 

":لوة أعلمك كل شيءخال

وهناك أرى ما ال یرى النائم في ثقب اإلبرة"

مرفوعة رأرى السر 

3"واألكواب موضوعة

﴿:قوله تعالىفالنص الغائب هو          ﴾4.

الثاني والثالث تزاول الشاعرة عملیة اجترار كل مكونات هذا  نالشعریینففي السطر 

أرى السرر "ر في النص الحاضریفما نالحظه هو تغییر وتحو القرآني،النص

وتغییر طفیف ال یمس جوهر ، )أرى( بالفعل المضارع)فیها(في استبدالیتمثل"مرفوعة

.من باب التقدیس واإلحترامبسوءاآلیة

.20اآلیة:سورة ص- 1

التناص الدیني في شعر أمل دنقل، مجلة العلوم اإلنسانیة، ، الجامعة :تهاني عبد الفتاح ومهى محمود عتوم2

.42م، ص2014،  24:عالهاشمیة،عمان،األردن،

.13شالك األخضر وتعالي، ص إلبسيدیوان:بشرى حمدي البستاني3

.13/14اآلیة:سورة الغاشیة-4
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نفسها من أهل الجنةجعلت)أرى(فالشاعرة حین استخدمت الفعل المضارع

،دلیل على رفعة المقدار أو السمك لیرى المؤمن بجلوسه علیه هو: "فالسرر المرفوعة"

كل ما أراده اإلنسان وجده :"واألكواب موضوعة"وله ربه من الملك والنعیم، خجمیع ما 

.1"بین یدیه

فیقطتع منه عبارات أو جمال، أو تراكیب، فالشاعر یعمد إلى نص شعري أو نثري

إذا كان«:"نزار عیشي"ق وفق تعریفویضعها في نصه الالح، جزئیة غیر مكتملة

فتظهر فیه عبارات أو تراكیب أو جمل اجتزأها الشاعر منالنص یزخر باقتباسات جزئیة، 

األلفاظ حفلت بها، وقد ال یتعمد الشاعر إلى ذلك بل تتسلل إلى أسلوبه تلكنصوص 

.2»والعبارات والتراكیب غیر الكلیة من ذاكرته لحظة إبداع نصه الشعري

آلیة بارزة في ثنایا األسطر الشعریة، وهذا یعود إلى تقنیة التناص القرآني نّ إ

المخزون الثقافي للشاعرة، فهي في أغلب األحیان توظف اآلیات القرآنیة بأسلوب اجتراري 

دون تحویر أو تبدیل، وأحیانا أخرى تخضعها لعملیة االستبدال وٕاعادة اإلنتاج ما یعرف 

لشعر متنفس صاحبه ووسیلة للتعبیر عن معاناته ورؤاه وباالمتصاص، وذلك الن ا

.متطلعاته

:التناص مع الشخصیات الدینیة-2/2

شخصیة آدم علیه السالم1

تمیزت شخصیة آدم علیه السالم ببعد خاص، مستمد من الذات والواقع، وهو بعد

یثیر جدال حیاتیا لما تتضمنه هذه الشخصیة من متضادات ترتبط بالوجود 

، 3تفسیر الكشاف، دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط:أبي القاسم جار اهللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي،1

.1198م، ص2009

.127م، ص 2005، دناألر ، جامعة البعث، مخطوطةالتناص في شعر سلیمان العیسى، ماجیستیر :شيبنزار ع2
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في خطیئة سیدنا آدم وهبوطه من الجنة إلى األرض حیث تقول لماثلةاإلنساني ا

:الشاعرة

لن تسألیني لم كّذبوا علینا...وحینها "

یوم أخفوا عنا ما حمل آدم من دمار في جلده

وهو هابط من جنة المأوى

ة هناكیرائحة التفاح التي علقت بعر انتقاما من

1"كم حذاء غریبا دانسا...لن تسألیني

فقد صورت الشاعرة عمق الصراع اإلنساني الفلسطیني من خالل شخصیة آدم لّما 

وجدت فیها من قواسم نفسیة، تصطدم بوجدان الشاعرة وتقارب أفكارها، فستحضر 

بعدما كان ینعمان بخیرات رض شخصیة آدم وحواء وقصة هبوطهما من الجنة إلى األ

الشقاء في األرض، وهذا نتیجة أكلهما من الشجرة التي منعهما اهللا االقتراب الجنة وفضالً 

.منها

ج آدم من الجنة معادال موضوعي لخروج الفلسطیني من أرضه والشاعرة و فخر 

ترى أن هزیمة سیدنا آدم أمام اهللا هيترفض مبدأ الخروج من أرضها رفضا مطلقا، ف

أرضه فلیس لها ما یبررها سوى الهیمنة سبحانه وتعالى منطقیة، أما خروج الفلسطیني من

.االستعماریة، فهي ترفض الهزیمة أمام العدو، وتمقت العدو كل المقت

شخصیة قابیل وهابیل2

حیث تحضر الشاعرة هذه هابیل على وجه األرض، قتل أخاهأول قاتل قابیل عدّ یُ 

  : ي قولهانیة فالشخصیة الدی

بالمعرفة رسمنا الجرنیكا التي تأخذنا لهابیل وقابیل"

  ؟....لماذا قتل هابیل قابیل

.125شالك األخضر وتعالي، صدیوان إلبسي :لبستانيإبشرى حمدي  1
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أعرف لماذا قتله، أعرف... آه                    

!....كیف... لكن ال أعرف                   

  ؟... كیف ... ف ولماذا أرید أن أعر 

ما دامت طرق القتل كثیرة

1"لكنها تؤدي لهدف واحد

یموت كل وترمز به لإلنسان الفلسطیني الذي "هابیل"فالشاعرة تستدعي شخصیة 

الخالص اإلنسانيوهو یمثل النموذج الحامل للمبادئ والقیم اإلنسانیة الحقة والضمیر یوم، 

المستعمر و فهي رمز للمهیمن "قابیل"یظل رمز لإلنسان المقاتل المطارد، أمل شخصیة و 

القتل موجود لتوضح أنّ "قابیل وهابیل"الصهیوني المقاتل، فالشاعرة تستحضر شخصیة 

ه بعد قتله هام به على منذ القدم، لكن قتل قابیل لهابیل كان بطریقة فطریة وبدائیة؛ ألنّ 

ماذا یصنع به، إلى أن رأى الغراب وقلده وقام بدفنه، لكن جریمة وجه األرض لم یعرف 

یحتها اإلنسان العربي ضو وأصرار اإلنسان المعاصر محاكة بإتقان وعن سابق ترصد 

.بصورة عامة

شخصیة نوح علیه السالم3

:حیث تقول"سیدنا نوح علیه السالم"نجد الشاعرة في دیوانها استحضرت قصة 

ء نحرث األرض مرة أخرىوبأكفنا البیضا"

وبالسفینة ذاتها

نحمل من كل زوجین اثنین

لینهض الطوفان ثانیة

2"ة من جدیدقكي أتوجك ملك على الخلی

.149إلبسي شالك األخضر وتعالي،صدیوان :بشرى حمدي البستاني-1

.122،صالمصدر نفسه - 2
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ة سم نوح علیه السالم ارتبط ارتباطا وثیقا بالسفینة والطوفان، فوظفت الشاعر إ وٕانّ 

ل ما تحمله من دالالت النجاة من الهالك والعذاب، وعند كب"السفینة"اإلشارة القرآنیة 

ذكر السفینة ذكر الطوفان الذي یمثل نقطة التحول والقلب، فموقف سیدنا نوح علیه السالم 

یفر بأتباعه خوفا من الطوفان، ویستقر بهم في مكان آمن، لكن الشاعرة ه حاول أنّ أنّ 

ن وطنها عطوفان موقفا مغایرا للموقف الدیني، فالشاعرة ترفض الرحیل تتخذ موقف ال

شخصیة سیدنا یوسف علیه السالم4

"یوسف علیه السالم"سیدناقصة "بشرى حمدي البستاني"استلهمت الشاعرة 

ووظفتها في نصها الشعري، فتحول إلى داللة رمزیة موحیة ذات اتصال وثیق بالواقع، 

همومها وأحزانها الذاتیة، باعتبار شخصیة یوسف ومعاناته معادالً جسدت من خالله 

:"یوسف"اإلنسان الفلسطیني حیث تقول الشاعرة في قصیدة موضوعیا لحاله 

ب نسیمات الصباحجكلما هبت على ال"

كلما أفلت هذا اللیل غزالن الدجى من كهفه

في الخبز المباحوانسلت الغربان 

تنجلي الغیمة عن سرب من األسرى العطاش

تنجلي الغمة عن سرب من اإلخوة یخشون نجاتك

ها همو في اللیل یختانون بابك

لعبة صید

  ب دم كذ                    

قمیص وصحیفة

شهدت ما لم یقولوه

...وأغضت 

فأصخ سمعك
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هذا الدلو دلو لغریب

1"خالصكجهال ربما ظنوا به 

شخصیة مریم العذراء 5

:تقولحیثتعبرعن غربتها النفسیةل"مریم العذراء "استحضار الشاعرة لشخصیةإنّ 

2"بأنوار غربة مریمیة تسري"

اهللا ورزقها بطفل، ولم یعترف به قومها وأنكروه، فكان ذلك الطفل حّبها فمریم العذراء

 ﴿ل ئحیث یقول عّز من قاونبیا بعث لهدایة القوم الضالین األرضفي  معجزة  

                 

                 

              

       ﴾3
.

ترى في استحضار مریم العذراء ،بابا للخالص والحیاة األمة العربیة فالشاعرة 

مما یستفز إحساس المتلقي، وتحقق لتستفز إحساس المتلقي،المتأزمة أوضاعها،وكذلك 

.الوجدانیة المرجّوةالغایة

وعي ودرایة،  عن للتناص الدیني في دیوانها كان"بشرى البستاني"توظیف إنّ 

تحقیقا للبعد المعرفي «:"محمد الزواهرة"فاستحضارها للقصص الدینیة على حد تعبیر 

.253لسبي شالك األخضر وتعالي، صإ دیوان:بشرى حمدي البستاني 1

.43ص:نفسهالمصدر-2

.16/20اآلیة:یمسورة مر -3
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أجواء القصة، لتبدوا مرآة تنعكس على سطحها صور  القارئ إلىحیث ینقل، للتناص

.1»غیر مباشرة، وهو ما یضفي للنص غنى وجمال فنيإیحائیةالواقع بطریقة 

:التناص األدبي-2/3

دافعة تثري  إلى قوةلغة النص الشعري وتحویله إثراءللتناص األدبي دور مهم في 

لمتلقي، لذلك كانت العودة إلى التراث التجارب األدبیة للشعراء وتنقل رؤیتهم ومبتغاهم ل

ولقد حدد موقف «:ا احتجاجیة وجمالیةتستثمره الشاعرة لتمنح دیوانها قیمً هدفا غنیا 

المعاصر من التراث القیمة الجمالیة للتجربة الشعریة المعاصرة حیث أصبحت الشاعر

الشعر المعاصر نابعة من صمیم طبیعة العمل، ولیست مبادئ خارجیة مقننة، فهذه القیم

یصنع لنفسه جمالیاته الخاصة، سواء ما یتعلق بالشكل أو المضمون وهو في تحقیقه لهذه 

األدبي یمثل التراث ألنّ ؛ 2»كل التأثر بحساسیة العصر وذوقه ونبضهالجمالیات یتأثر

، مرجعیة معرفیة ومادة دینامیكیة حیة، فهو جزء ال یتجزء من التراث التاریخي ألي أمة

ألدب خالصة التجربة الشعوریة والفكریة والحیاتیة ألي أمة، تتناقله األجیال جیل بعد فا"

جیل مستفیدة من مضامینه مستلهمة شكله من أجل مواصلة اإلنتاج على غرارة 

.3"وتطویره

وجدناه استحضرت بعض "بشرى حمدي البستاني"وعند دراستنا لدیوان 

:الشخصیات األدبیة الشهیرة وهي

الشاعرة )أبو الطیب أحمد بن الحسین الجعفي(:صیة المتنبيشخ1

:قولتاستحضرت شخصیة المتنبي حیث 

ل موجعا یا أبا الطیبصنكان ال... صوتك یقول "

كان في النهایة یائسا...وتواصل 

.37الشعر العربي المعاصر،صالتناص في:ظاهر محمد الزواهرة1

.28، ص)قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر:عز الدین إسماعیل-2

، ،غزةجامعة األزهرالتناص في الشعر الفلسطیني، مجلة:ي وعبد الجلیل حسن صرصور وآخرونر حسن البندا3

.29م، ص2009، 2:، ع11:مج،فلسطین 



البنیة الجمالیةثاني                              الفصل ال

110

1"لم یعط السجان معصمه

ألدبیة وربطت الحاضر بالماضي لتدلل على فالشاعرة استحضرت الشخصیة ا

، فالشاعرة هنا وحدت بین شخصیتها اإلنسان العربيمدى االضطهاد والظلم الذي یالقیه 

وشخصیة المتنبي، الشاعر الكبیر الذي تربع بشعره على عرش البالط، إّال أّنه عان في 

ها تعیش نفس ألنّ حیاته الغربة واالضطهاد والحسد من قبل خصومه، فالشاعرة تستحضره 

مأساته وحالته، فهي تحلم بمتنبي جدید یتكلم باألنا الجمعي، ویعبر عن قضیة إنسانیة 

عادلة، تعیش تحت وطأة الهزیمة وسیطرة المستعمر، فاستحضارها لهذه الشخصیة كان 

صوت اإلنسانة الثائرة ضد أوضاع القهر والذل والتردي، وكبوه بهدف تحقیق أمنیات 

القهر والضیاع وتربص األعداء بها، فهي ال تستدعي الشخصیة تعاني ة التي األمة العربی

خلقها من جدید وبثها بطریقة تتماشى مع الواقع الراهن لما تسعى لتجلي معالمها، وٕانّ 

المزري المأساوي بغیة تحدي ومواجهة اإلنسان العربي لواقعه، والسعي لتحقیق واقع أفضل 

.وأحسن

شخصیة امرئ القیس2

امرئ القیس من أوائل الشعراء الجاهلیین الذین تركوا أثرا واضحا في التجربة 

:حیث نجد الشاعرة تقولخاصة المعاصر اإلبداعیة للشعر العربي

ولیلي لیس كبحر امرئ القیس"

2"ولیس كأي بحر لیلي

معها بصورة تجربته الشعریةفالشاعرة هنا استحضرت شخصیة امرئ القیس و 

تعیش تجربة حزینة أكثر من یتجاوب مع حزن الشاعرة ألنها ال  فحزن امرئ القیسقویة،

استدعته لتعبر به عن  ب ال ینض امثل مادة غنیة ومعینوظفته الشاعرة ألنه ی، تجربته

.123األخضر وتعالي، صلبسي شالكإ دیوان:بشرى حمدي البستاني 1

.39صالمصدر نفسه، 2  
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فالشاعرة اتخذت من شخصیة امرئ القیس أرضیة م ،إحساسها بالوحدة واأللم واله

.بما یتالءم وحالتها النفسیة، وتطلعاتها الذاتیةبة، فوظفتهاخص

الموروث األدبي على اختالف مستویاته له حضوره ومن هنا نستطیع القول أنّ 

الفعال في القصیدة المعاصرة، لقربه من الذات المبدعة، والتصاقه بوجدانها ومعایشته 

روط موضوعیة في الحاضر كلما توافرت شلأفض":فهم الماضي یكونلظروفها ألنّ 

.1"علیه في الماضيشبیهة بما كانت

التناص التاریخي-2/4

هو استدعاء بعض الشخصیات التي لها مواقف تاریخیة معینة، وتوظیف بعض 

نصوص تاریخیة من النص األصلي بغیة تحقیق استحضارالوقائع التاریخیة، وهو یعني

"غرض فني أو فكري وهذا دلیل على أن المعاصر لم ینطلق من فراغ في كتابته الشاعر:

لنّصه، بل یكتب ووراءه تراث ضخم یأخذ منه ما یشاء، مما یناسب رؤاه الفنیة، وفي هذا 

المخیلة التصویریة ف منهغر تبعث تراث األمم وٕاحیاء النصوص القدیمة كي تظل معطى 

.2"ا ومخزوننا اإلبداعي والفكرينالتي تستند لتراث

طارق بن "حضرت شخصیة تاریخیة معروفة وهي شخصیة ونجد الشاعرة است

:حیث تقول"زیاد

....أقول لك السماء غائمة "

عسیرالحربتقول لي، مخاض

أقول لك صداع یكسر رأسي

3...."تقول، إّنه ابن زیاد أحرق السفن

م، 1995، 5إشكالیات القراءة وآلیات التأویل، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط:نصر حامد أبو زید2

.28ص   

.231، صالتناص في الشعر الجزائري المعاصر:جمال مباركي:ینظر3

.59لبسي شالك األخضر وتعالي، صإ :بشرى حمدي البستاني 3
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اتح األندلس قائد عربي مغوار، ُعرف بشجاعته وبسالته الحربیة ف فطارق بن زیاد

مخاطبا جندهاألندلس إلىوهو صاحب الخطبة الشهیرة التي قالها عندما هم بالدخول 

السفن حتى وقام بحرقالصدق والصبر،  إالالبحر من ورائكم، والعدو أمامكم، ولیس ثم 

.ال یقوم جنده بالهروب

من داللته الماضیة ووظیفته في خلق داللة جدیدة، هنا مستفیدة  هفاستحضرت

فالشاعرة تعید مجد العرب وماضیهم التلید، وتطمح إلى موقف بطولي جدید یعادل 

الموقف الذي قام به طارق لفتح األندلس، عّله یخلص العرب من الظلم واالستبداد 

  .ووالتسلط، وتدعوهم الشاعرة إلى حتمیة المواجهة والتوحد لمقاومة العد

ینتج تمازجا "فاستحضار التاریخ واستلهام معطیاته الداللیة في النص الشعري، 

تداخال بین الحركة الزمنیة حیث ینسكب الماضي بكل إشارته وتحفزاته، وأحداثه ویخلق

الحاضر بكل ما له من طزاجة اللحظة الحاضرة، فهو یشبه تواكبا تاریخیا یومئ على

.1"إلى الماضيالحاضر

المعارف،  ة، دار منشأ)قراءة في الشعر العربي المعاصر(لغة الشعر العربي المعاصر:رجاء عید،ینظر2

.201م، ص1985، )ط .د (اإلسكندریة، مصر، 
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الكثیرمن األمور المهمة نلخصها في إستكشفناالرحلة األدبیةهذه  في ختام بحثناوعبره

:النتائج اآلتیة

 إّن جمالیات الخطاب الشعري عند بشرى حمدي البستاني كانت عمیقة اإلیحاءات

لباب أمام تعدد القراءة حیث عمقت الداللة وفتحت االنفسيوالدالالت،بالتعبیر عن عالمها

.والتأویل

من  اهام ازءحال ،ألّنه مثل ج يقوي ال یمكن تجاوزه بأع الداخلي حضوركان لإلیقا

.فیهاا من العناصر المشكلة لجمالیات الخطابأجزاء القصیدة،وعنصرً 

األصوات المهموسة،ویرجع إلى حساباعتمدت الشاعرة على األصوات المجهورة على

وتسعى الشاعرة على أفكارها تطر صدرها وسیّ سكنتالتينفعاالت واألحاسیسقّوة اإل

.من أتعابها ومكبوتاتهاللقذف بها واإلفصاح عنها وبالتالي التخلص 

 إّن التكراروسیلة تعبیریة لها صلة بالناحیة  النفسیة   للشاعرة اضافة إلى خلق حركة

مسحة جمالیة ،فالتكرار بمختلف أشكاله أشاع في الدیوان إیقاعّیة داخلیة للقصیدة أكسبتها 

.ما كان له أّن یكون من دونهمن الحركة والحیویةجوا

 ّهم في خلق اإلنسجام والتوافق بین ألفاظ البیت میز،إذ أسّ ه الفعال والمون حضور كان لل

و تهدف إلى تحقیق صدها الشاعرة تقالفكریة التي  ىن قدرته على كشف الرؤ الشعري،وبیّ 

.إبالغیتها

 ّإلى  النص ،ونقل  رؤیة الشاعرة تجاه الواقعشعریةهم  في الكشف عن اص أسّ التنّ إ ن

بالدالالت التي تكسب التجربة الشعریة تمایًزاتغني و تثري السیاقات آلیةالمتلقي،وهو

  .املحوضً 
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 على تعدد الرموز وتنوعها دلیل واضح على الشعري انفتاح نص بشرى حمدي البستاني

جمالیة واضحة  انصوصها قیمالحریصة على منح لثقافیة الواسعة للشاعرة،االخلفیة 

  .الم المع
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:نبذة عن حیاة الشاعرة

م بالموصل العراقیة،أنهت تعلیمها 1950هي بشرى حمدي البستاني،من موالید

اإلبتدائي والثانوي فیها،تخرجت بالبكالوریوس من جامعة بغداد بدرجة الشرف،ونالت شهادة 

الماجستیروالدكتوراه من كلیة اآلداب جامعة الموصل بدرجة امتیاز،وهي اآلن شاعرة 

.جامعة الموصلوأستاذة األدب والنقد في

:حاصلة على

.م من وزارة الثقافة واإلعالم2000شارة اإلبداع لعام-1

.م  وزارة   التعلیم  العالي2000شارة  العلم    لعام  -2

وسام األستاذ األّول في التمّیزالعلمي على كلیة اآلداب،جامعة الموصل -3

 .م2000عام

ووزارة التعلیم العالي والبحث وسام األستاذ األّول المتمّیزعلى األكادمیة العراقیة -4

 م2012العلمي لعام

:الكتب والدواوین 

:الكتب :أوال   

 .م1988دار البّلسم،عمان،األردن، :دراسات في شعر المرأة العربیة-1

 . م2002دار الكتاب العربي،الجزائر،:قراءات في النص الشعري الحدیث-2

 .م2010مجدالوى،عمان،األردن،،دار )قراءة في شعرشاذل طاقة(في الریادة والفن -3

:الدواوین :ثانیا

 .م1973ما بعد الحزن،دار النهضة،بیروت،-1

 .م1976األغنیة والسكین،وزارة الثقافة،بغداد،-2
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 .م1978أنا واألسوار،جامعة الموصل،-3

 .م1984زهرةالحدائق،وزارة الثقافة،بغداد،-4

 .م2000أقّبل كّف العراق ،وزارةالثقافة،بغداد،-5

 .م2000البحر یصطاد الضفاف،وزارة الثقافة،بغداد،-6

 .م2001ما تركته الریح،منشورات اتحاد كتاب العرب،دمشق،-7

 .م2002مكابدات الشجر،وزارة الثقافة،بغداد،-8

 .م2010أندلسیات لجروح العراق،المؤسسة العربیة للدرسات والنشر،بیروت،-9

  . م 2010مخاطبات حواء،دارشمس،القاهرة،-10

  .م2011عین،دار مجدالوي،عمان،-مواجع باء-11

  .م 2011كتاب الوجد،دار فضاءات ،عمان،-12

  .م 2012األعمال الشعریة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،بیروت،-13

  .م2012خماسیةالمحنة،دارفضاءات،عمان،-14

  .م2012هواتف اللیل،قصص،داردجلة،عمان،-15

  .م2014وتعالي،دارفضاءات،عمان،إلبسي شالك األخضر -16

ّن الشاعرة بشرى البستاني مثلت تجربة شعریة متفردة فاعلة في الجیل إ        

السبعیني،زهدت منذ البدء أّن تبتعد عن بریق األضواء،معتكف في صمتها لإلتیان بكل 

ما بعد ماهوجدید،اجترعت عوالم اإلبداع من دون أن یسود نظامها الضجیج،منذ دیوانها األول

دؤبا إلى كسركل ماهو ثابت ومستقرومهّیمن،لتحفل قصائدها الشعریة سعت سعیاالحزن 

بمضامین عّبرت فیها عما یجول في دواخلها ،وذلك بتوظیفها للوسائل البالغیة والسردیة في 
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صیاغة تجربتها الشعریة ،الیصال المعاني المرادة ،وهو ما جعل مقصدیتها حمیمیة مرتبطة 

.اإلشكالي خاصة مع تواشج موهبتها التي طغت على جمیع محاوالتها شكال ومضمونابواقعها 
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روایة ورش عن نافع:القرآن الكریم

المصادر:أوال

للنشر والتوزیع،ات فضاءتعالي،إلبسي شالك األخضر و:بشرى حمدي البستاني .1

 .م1،2015،طبغداد ،العراق

،،القاهرةإبراهیم،دار المعارفأبي الفضل محمد :الدیوان ،تح:إمرئ القیس.2

 .م1994،)ط.د(مصر،

الهوامل والشوامل،نشره أحمدأمین والسید أحمد صقر ،اللجنة :أبو حیان التوحیدي .3

 .م1979،)ط.د(المصریة للتألیف والترجمة والنشر،القاهرة،مصر،

المخصص،المطبعة الكبرى األمیریة :ابن سیده الحسن علي بن إسماعیل.4

 .م11،1979:بوالق،مصر،مج

محمد زغلول سالم،منشأة المعارف،اإلسكندریة :عیار الشعر، تح:ابن طباطبا .5

 .م3،1986،مصر،ط

، 3دار المشرق،بیروت،لبنان،ط:البیان والتبیین:عمر بن بحر الجاحظأبو عثمان.6

 .م 1992

محمد علي النجار،دار الكتب :الخصائص،تح:أبو الفتح عثمان بن جني.7

.1:م،ج2000، )ط.د(المصریة،القاهرة،مصر ،
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، 1ب الحدیث، عمان ،األردن،طعالم الكتعلم الداللة ،:أحمد محمد مختار.11

 . م 2011

1أسرار الحروف ، دار الحصاد ،دمشق، سوریا ، ط:أحمد زرقة .12

 .م 9931،

الشعر المعاصر،عالم تضاریس اللغة والداللة في :إبراهیم نصر موسى.13

 .م2013، 1الكتب الحدیث ،إربد ،األردن،ط

دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع،عین :مختار الصحاح :أبو بكر الرازي .14

 .م 1990، 4میلة ،الجزائر،ط

التناص في شعر الرواد، دار اآلفاق العربیة للنشر والتوزیع ، :أحمد ناهم .15

 .م2007، 1القاهرة،مصر،ط

فلسفة األلوان، دار األهلیة للنشروالتوزیع،عمان ،األردن ، :رإیاد محمد صق.16

 .م2010، 1ط

المستویات األسلوبیة في شعر بلند الحیدري ،دار العلم :جابر علي إبراهیم .17

 .م 2009،)ط.د(واإلیمان، بیروت، لبنان،
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خصائص الحروف العربیةومعانیها،منشورات إتحاد كتاب :حسن عباس.23

 .م1998،)ط.د(لعرب،دمشق ،سوریا،ا

جمالیات الشعریة ،منشورات إتحاد كتاب العرب، :خلیل موسى.24

 .م2008،)ط.د(سوریا،لبنان،

التكوین في التشكیلیة،دار النهضة العربیة،القاهرة :ریاض عبد الفتاح.25

 .م 1983، 2،مصر،ط

البنیة اإلیقاعیة للقصیدة الجزائریة المعاصرة في :عبد الرحمان تبرماسین.26

 .م2003، 1الجزائر،دار المجد للنشر والتوزیع ،القاهرة ،مصر،ط 

،منشأة المعارف )قراءة في الشعر العربي المعاصر(لغة الشعر:رجاء عبید.27

 ).ت.د(،)ط.د(اإلسكندریة،مصر ،

في القصیدة الجدیدة ،عالم الكتب الفنيالبناء :سلیمان العلوا ن العبیدي .28

 .م 2011 ،1،ط)ب.د(الحدیث،
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علم لغة النص،الشركة المصریة العالمیة،القاهرة :سعید حسین بحیري.29

 .م1،1957،مصر،ط

، عالم الكتب )دراسة لغویة إحصائیة(األسلوبیة :سعد اهللا مصلوح .30

 .م2002، 3الحدیث ، القاهرة، مصر، ط

خطاب الروائي،المركز المركز الثقافي العربي،الدار تحلیل ال:سعید یقطین.31

 .م 2005، 4البیضاء،المغرب،ط

) ط.د(فضاءات الشعریة،المركز القومي،عمان،األردن،:سماح رواشدة.32
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التناص في الشعر العربي المعاصر،دار :ظاهر محمد الزواهرة .35

 .م 2013، 1حامد،عمان،األردن،ط
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المعنى الجمالي ، دار مجدالوي عمان ، األردن :عقیل مهدي یوسف.37
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الظواهر األسلوبیة في شعر بدوي ،دار منشورات إتحادكتاب :عصام شرتح.38

 .م2005،)ط.د(العرب،دمشق،سوریا،

لشخصیات التراثیة في الشعر العربي استدعاء ا:علي عشرى زاید .39

 .م2006،)ط.د(المعاصر،دار غریب للطباعة ،القاهرة،مصر،
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علم التناص المقارن،دار مجدالوي للنشر :مناصرة عز الدین .40

 .م 2006، 1والتوزیع،عمان،األردن،ط
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 .م 2000، 1الفكر،بیروت،لبنان،ط
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 .م  2011 ،1عمان ،األردن،ط

دراسة في تحلیل (األسلوبیة في النقد العربي الحدیث:فرحان بدري الحربي .43
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، )ط.د(النص الغائب ،إتحاد كتاب العرب، دمشق ،سوریا،:محمد عزام.50

   .م2011
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التناص في نماذج الشعر العربي الحدیث ،دار حامد :موسى الربابعة .51
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 .م 1،2010،لبنان،ط

دراسة آلیات (الشعري في السبعینات الخطاب :محمد الصغیر المراغي .58

 .م2008، 1،دار العلم واإلیمانللنشر ،القاهرة ،مصر،ط)تحلیل الخطاب 
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 .م2003، 1الثقافة،دار هومة،ط

محاضرات في علم الداللة ،عالم الكتب :زیدنواري سعودي أبو .63

 .م 2011، 1الحدیث،عمان،األردن،ط
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میثولوجیاالخرافة واألسطورة في علم اإلجتماع،دار الرایة للنشر :هاني الكاید .65

 .م2010، 1والتوزیع،عمان ،األردن، ط

،مجد )المفهوم،العالقة،السلطة(الخطاب والنص:میري عبد الواسع الح.66

 .م 2008، 1المؤسسة الجامعیة،بیروت ،لبنان،ط

الصورة اإلستعاریة في الشعر العربي الحدیث، المؤسسة :وجدان الصایغ .67

 .م 2000، 1العربیة للنشر والتوزیع،بیروت ،لبنان،ط

،دار )والقناعالشعریة و المرجعیة والحداثة(في القول الشعري:یمنى العید .68

 .م 2010، 1الفرابي ،بیروت ،لبنان،ط

،دار المسیرة للنشر )الرؤیة والتطبیق(األسلوبیة :یوسف أبو العدوس.69

 .م 2010، 1والتوزیع،عمان ،األردن،ط

:المترجمةالمراجع_

فرید الزاهي،دار توبقال للنشر،الدار البیضاء ، :علم النص،تر:جولیا كریستیفا.70

 .م1،1991المغرب ،ط

یوسف بغول،منشورات مخبر الترجمة في األدب و :الخطاب،تر:سارة ملیز.71

 .م 2004، 1اللسانیات ،قسنطینة ،الجزائر،ط

سالم یفوت ،المركز الثقافي العربي،بیروت ، :حفریات المعرفة،تر:میشال فوكو.72

 .م 2008، 1لبنان ،ط
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:المعاجم والقوامیس/ثالثا

العربیة للنشر والتوزیع ،القاهرة معجم الوجیز،مجمع اللغة:إبراهیم مدكور.73

 .م 1994،)ط .د(،مصر، 

المعجم الوسیط،المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر :إبراهیم مصطفى وآخرون.74

.1،ج)ت.د(،)ط.د(والتوزیع،اسطنبول ،تركیا،

معجم المصطلحات والفروق (الكلیات):الكفوي(أبو البقاء أیوب موسى الحسیني.75

حمد المصري، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، عدنان درویش وم:،تح)اللغویة

 .م1،1998لبنان،ط

، 1المعجم األدبي، دار العلم للمالیین، بیروت، لبنان ،ط:جبور عبد النور .76

 .م1951

محمد الصدیق المنشاوي،دار الفضیلة :معجم التعریفات،تح:الشریف الجرجاني.77
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 .م 2009، 2:، ع11:العلوم اإلنسانیة، جامعة األوهر ،غزة ،مج

فرج غانم صالح حمید البیرماني ،داللة اللون في الشعر النسوي العراقي .88
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ملخص

للشاعرة "إلبسي شالك األخضر وتعالي :"إّن جمالیات الخطاب الشعري في دیوان

تقوم على شبكة من العالقات والمكونات الداخلیة "البستانيحمدي بشرى"

عمال أدبیا راقیا ،یستند إلى اإلیقاع المتآلفة مع بعضها مشكلة في النهایة

المتالحمة فیما بینها، محافظة واأللوان والرمز والتناص وغیرها من العناصر 

على جمالیة بنیة القصیدة وتشاكل أجزائها ،لذا أولتها الشاعرة إهتماما وعنایة 

لما تحمله من أبعاد جمالیة وداللیة ،تنقل لنا فیها تجربتها الشعوریة واإلبداعیة 

.بهدف خلق اإلستجابة والتأثیر في المتلقي

Résumé

Les esthétiques du discours poétique dans

l ouvrage « borte ton chale vert et viens» du poéte Bochra

Hamdi Elbostani , sont basés sur une combinaison de

relations et de constituants internes qui se lient pour former

à la fin de traveil litéraire intégré , alors cet éléments se

relient pour préserver l esthétique de la structure du poème

et de ses parties .

C est pour ça que ce poète leur donne un intèret et un

soin,comme ils portent de dimensions étiquettes et

esthétiques à fin d influencer dans ce forum.


