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الحمد هلل الذي وهبت لنا العلم نورا نهتدي به و الصالة و السالم على المبعوث 

 .رحمة للعالمٌن 

اما بعد تناولت التناص فً شعر بشرى البستانً , دمحم و اله الطٌبٌن الطاهرٌن 

فمد تناولت , و انه من دواعً سروري ان اكتب عنها لكونها شاعرة عرالٌة 

 :تمسٌم البحث الى فصلٌن حٌث خصصت فً 

التناص لؽة و اصطالحا و كذلن مصادر التناص عند الشاعرة : الفصل االول 

 .لد تكون دٌنٌة او تارٌخٌة او اسطورٌة 

اما الفصل الثانً تناولت فٌه اللؽة و االسالٌب الصورة الشعرٌة و كذلن 

 .الصورة الفنٌة و الموسٌمى اي البحور التً فٌها 

الن البحث كما , ربما لد تكون صادفتنً بعض الصعوبات احٌانا فً الولت 

نعلم ٌحتاج الى ولت اللمام الباحث بكل شًء او لد تكون فً المصادر لكن 

الحمد هلل حصلت على ما ٌخص بحثً كما ان استاذي لم ٌمصر فمد حبب الً 

كتابة البحث و الخوض فٌه فاتوجه الى االستاذ الدكتور صدام فهد االسدي 

بالشكر و التمدٌر و مما ال شن ان هذا الموضوع من الموضوعات الهامة لذا 

سأكتب فً السطور الملٌلة المادمة متمنٌة ان ٌنال اعجابكم و ان ٌوفمنً هللا فً 

 بحثً المتواضع 

 و هللا ولً التوفٌك

 الباحثة

 

 

 التمهٌد
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بشرى البستانً شاعرة عرالٌة ولدت فً الموصل ابان الخمسٌنات و نشأت بها 

و اكملت دراستها الجامعٌة فٌها و عٌنت مدرسة بمعهد المعلمات فً الموصل 

اهتمت بالدراسات االدبٌة عامة و العربٌة بوجه خاص اضافة الى اهتماماً 

بالدراسات االكادٌمٌة مما جعلها تأتً بهذه اللوحات الشعرٌة و االنتاج الؽزٌر 

و بشرى شاعرة بالفطرة تفصح عما ٌخالجها من شعور و افكار 
1

.  

, و هً شاعرة و نالدة و صحفٌة عرالٌة تنتمً الى الجٌل السبعٌنً فً العراق 

انتملت بعد ذلن الى بؽداد لتكمل دراستها الجامعٌة فً لسم اللؽة العربٌة بكلٌة 

و عادت الى الموصل بعد نٌلها شهادة البكالورٌوس , التربٌة جامعة بؽداد 

بمرتبة الشرؾ لتعمل مدرسة لمادة اللؽة العربٌة فً مدارسها ثم انتملت بعد نٌل 

شهادتً الماجستٌر و الدكتوراه بدرجة امتٌاز انتملت الى التدرٌس الجامعً فً 

استاذة االدب و النمد العربً نالت , كلٌة اداب جامعة الموصل و ما تزال فٌها 

م و لمب االستاذ االول على جامعة الموصل فً 1998لمب االستاذٌة فً عام 

 .م 2000عام 

شاركت البستانً خالل مشوارها العلمً و الثمافً فً اعمال اكثر من خمسٌن 

مؤتمرا علمٌا فً الجامعات العرالٌة و العربٌة و اكثر من خمسٌن مؤتمرا ثمافٌا 

كما مثلت العراق فً مؤتمرات علمٌة و ابداعٌة , و ابداعٌا و عربٌا و عالمٌا 

عالمٌة و عربٌة منها مؤتمر المرأة االول فً براغ و مؤتمر الثمافة و الفنون 

و لد , فً المانٌا و مؤتمر المبدعات العربٌات فً تونس و بٌروت و عمان 

.(موسوعة اعالم الموصل فً المرن العشرٌن للدكتور عمر الطالب )تناولتها 
2
 

 

 :نشاطاتها التدرٌسٌة و المهنٌة 

                                                           
 .55ص, سلمان هادي ال طعمة , شاعرات عرالٌات معاصرات - 1
 .حٌاة الشاعرة من االنترنت : ٌنظر - 2
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عملت مدرسة للؽة العربٌة فً اعدادٌة الموصل و دار المعلمات و معهد 

م عملت و ما تزال تعمل 1988المعلمٌن و مدٌرة العدادٌة الكفاح حتى عام 

, م و حتى االن 1985استاذة لالدب و النمد فً كلٌة االداب جامعة الموصل 

, اشرفت على الفعالٌات االبداعٌة للطلبة فً تربٌة نٌنوى طٌلة عملها فٌها 

شاركت فً االنشطة الثمافٌة للمنظمات الجماهٌرٌة من خالل مسؤولٌتها عن 

م 1994-1974لجنة الثمافة و االعالم و الفنون فً االتحاد العام لنساء العراق 

عملت فً اللجنة المركزٌة لالشراؾ على االمتحانات الوزارٌة العامة فً , 

جامعة الموصل و مسؤولة لجنة االشراؾ على االنشطة االبداعٌة الشبابٌة فً 

.م و حتى االن 1989االدب بجامعة الموصل من عام 
3
 

اسهمت فً تألٌؾ اكثر من عشرة كتب فً االدب و النمد و االجتماع و حموق 

ملتمى المربد و حموق المواطنة و النمد االسالمً و ستة كتب , االنسان منها 

م 2002-1996فً ملتمٌات مهرجان المربد االشوري ببؽداد او من عام 

رئٌسة , مستشارة فً مجلتً اداب الرافدٌن و التربٌة و العلم االكادٌمٌٌن 

تحرٌر مجلة حروؾ االلكترونٌة الصادرة عن مؤسسة السٌاب محررة كتاب 

.التداولٌة فً البحث اللؽوي و النمدي مؤسسة السٌاب 
4
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 :مجموعاتها الشعرٌة 

انا و , 1975االؼنٌة و السكٌن بؽداد , م 1973ما بعد الحزن بٌروت النهضة 

ما تركته الرٌح  , 2002زهر الحدائك بؽداد , 1977االسوار جامعة الموصل 

دار دجلة الموصل , مائدة الخمر تدور ,  شعر 2003الحب , 2002دمشك 

مخاطبات حواء الماهرة  , 2010اندلسٌات لجروح العراق بٌروت  , 2004

هواتؾ اللٌل  , 2011خماسٌة المحنة عمان  , 2011عٌن عمان  , 2010

.2012لصص عمان 
5
 

 :مؤلفات نمدٌة 

النص الشعري  , 1998دراسات فً شعر المرأة العربٌة عمان دار البلسم 

.م 2002الجزائر دار الكتاب العربً 
6
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 الفصل االول

 مفهوم التناص: اوال 

 التناص لغة

 التناص اصطالحا

 مصادر التناص فً شعر بشرى البستانً: ثانٌا 

 .التناص الدٌنً : اوال 

 .التناص التارٌخً : ثانٌا 

 .التناص االسطوري : ثالثا 
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 مفهوم التناص: الفصل االول 

اذا ما تتبعنا كلمة النص فسنجدها عند ابن منظور النص رفعن : التناص لؽة  - أ

الشًء نص الحدٌث ٌنصه نصا رفعه و كل ما اظهر فمد نص و وضح على 

المنصة اي على ؼاٌة الفضٌحة و الشهرة و الظهور
7

: لال االزهري  , 

النص اصله تنتهى االشٌاء و بلػ الصاها و منه لٌل نصصت الرجل اذا 

حتى تستخرج كل ما عنده و فً حدٌث هرلل , استمصٌت مسألته عن الشًء 

ٌنصهم اي ٌستخرج رأٌهم و ٌظهره و منه لول الفمهاء نص المران و نص : 

السنة اي ما دل ظاهرة لفظها علٌه من االحكام و انتص الشًء و انتصب اذا 

ما استوى و استمام و التناص من نص نصا الشًء اي رفعه و اظهره و 

نمول نص الحدٌث اي رفعه الى صاحبه و لد وردت بمعنى االزدحام اذ 

تناص الموم ازدحموا: اوردها صاحب تاج العروس فمال 
8

.  

و ٌورد المعجم الوسٌط بعض الدالالت المولدة للنص فالنص هو صٌؽة الكالم 

االصلٌة التً وردت من المؤلؾ و ما ال ٌحتمل اال معنى واحدا و ال ٌحتمل 

التأوٌل و النص من الشًء منتهاه و مبلػ الصاه و ٌمال بلػ الشًء نصه و بلؽنا 

من االمر نصه شدته
9

 . و على هذا فان النص ٌرجع الى التناص بهذا المفهوم 

اذا ما تتبعنا مفهوم التناص و نشأته فً النمد العربً : التناص اصطالحا  - ب

فالتأمل فً طبٌعة , نجده مصطلحا جدٌدا لظاهرة ادبٌة و نمدٌة لدٌمة 

التألٌفات النمدٌة العربٌة المدٌمة ٌعطٌنا صورة واضحة لوجود اصول 

لمضٌة التناص فٌه و لكن تحت مسمٌات اخرى و بأشكال تمترب اكثر من 

المصطلح الحدٌث حٌث افصح الدكتور دمحم بنٌس ذلن و بٌن ان الشعرٌة 

العربٌة المدٌمة فطنت لعاللة النص بؽٌره من النصوص منذ الجاهلٌة و 

                                                           
 .98-97ص, ابن منظور , لسان العرب - 7
 .182ص, ابو الفٌض , دمحم عبد الرزاق الحسٌنً , تاج العروس من جواهر الماموس - 8
 .964ص, المعجم الوسٌط مجمع اللؽة العربٌة - 9
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ضرب مثال بالممدمة الطللٌة و التً تعكس شكال لسلطة و لراءة اولٌة 

.لعاللة النصوص ببعضها و التداخل النص بٌنها 
10 

و ان رصد االثر عند نماد العرب المدامى فمد اتخذ تسمٌات متعددة اندرجت 

التً خصصوا لها مجاال واسعا فً الكثٌر  (السرلات االدبٌة  )فٌما اسموه باب 

فانه ٌحمل نفحات , من مؤلفاتهم فالشاعر مهما كانت موهبته او نبوؼه الشعري 

من نصوص ؼٌره و من هذه النفحات ما هو واضح جلً و منها ما ٌتطلب 

براعة النالد و فصاحته للكشؾ عنها و ما تجدر االشارة فً هذا السٌاق ان 

النماد العرب المدامى لد اختلفوا فً تشؽٌلهم لمصطلح السرلات بٌن الرفض او 

االستهجان و المبول 
11

 فابن رشٌك ٌذهب الى اتكال الشاعر على السرلة بالدة 

و عجز و تركه كل معنى سبك الٌه جهل و لكن المختار له عندي اوسط 

.الحاالت 
12
 

.ذلن من احسن السرلات : اما ابن االثٌر فنجد احٌانا ٌمول 
13
 

(... و لٌس فً السرلات الشعرٌة البح من هذه السرلة  )
14
 

 .و هكذا فان كل نالد ٌدل برأٌه على هذه المضٌة 

و توجد بعض الموالؾ النمدٌة االخرى لنماد كانوا اكثر اعتداال فً تمدٌم 

تصوراتهم حول هذه العاللات بٌن النصوص و اخراجهم للسرلات من دائرة 

.االتهام باستخدام مصطلحات اخرى تتوارد الخواطر و االحتذاء و االلتباس 
15
 

                                                           
 .2ص, اٌمان الشٌتً ,  (نموذجا  )التناص النشأة و المفهوم جدارٌة محمود دروٌش - 10
 .15ص, لٌدٌا وعد هللا , التناص المعرفً فً شعر عز الدٌن المناصرة - 11
 .181ص, العمده فً محاسن الشعر و ادابه : ٌنظر - 12
 .م 684, المثل السائر فً اداب الكتاب و الشاعر ضٌاء الدٌن بن الثٌر - 13
 .259ص, المصدر نفسه - 14
 .289ص, ابو علً الحسن بن رشٌك المٌروانً االزدي , العمده فً محاسن الشعر و ادابه - 15
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و من هؤالء النماد عبد الماهر الجرجانً و ابو هالل العسكري و عبد العزٌز 

المعانً " السرلات الشعرٌة " الجرجانً الذي ٌرى انه ال ٌدخل فً باب 

و متى انصفت علمت من اهل عصرنا ثم العصر الذي " المشتركة بٌن الناس 

بعدنا الرب فٌه الى المعذرة و ابعد عن المذمة الن ما تمدمنا لد استؽرق 

, و متى اجهد نفسه و اعمل فكره ... المعانً و سبك الٌها و اتى على معظمها 

و اتعب خاطره و فكره فً تحصٌل معنى ٌظنه ؼرٌبا مبدعا و نظم بٌت ٌحسبه 

فردا مخترعا ثم تصفح عنه الدواوٌن لم ٌخطئه ان ٌجتد بعٌنه او ٌجد له مثال 

ٌؽض من حسنه و لهذا السبب اضطر على نفسً و ال ارى لؽٌري بٌت الحكم 

على شاعر بالسرلة 
16
. 

اما فً النمد الحدٌث فمد احدث التناص حراكا واسعا و شؽل الحداثٌٌن جمٌعا و 

اثار بٌنهم جداال نمدٌا كان مؤداه اختالؾ النماد العرب على ثابتة اٌجاد صٌؽة 

فأحٌانا تترجم الى , لفظٌة او ترجمة موحدة او لٌمة لؽوٌة لمصطلح التناص 

التزاما بامانة نمل المصطلح باللؽة , التناص و احٌانا اخرى تترجم الى بٌنصٌه 

و ربما تكون الترجمة االخٌرة الرب الى المصطلح فً لؽته , االنجلٌزٌة 

- نص) و  (inter–بٌن  )االصلٌة و الذي ٌجزئه بعض النماد الحداثٌٌن الى 

text)  ( نص –بٌن ) فٌكون التعبٌر االكثر دلة هو. 
17
 

 حاول فً دراسته التوفٌك بٌن عدة مفاهٌم ؼرٌبة للمصطلح –فدمحم مفتاح مثال 

نصوص مع نص حدث  (مستخلصا ان التناص هو تعالك الدخول فً عاللة 

.بكٌفٌات مختلفة 
18
 

و ٌرى ان التناص ظاهرة لؽوٌة معمدة تستعصً على الضبط و التلمٌن اذ 

ٌعتمد فً تمٌزها على ثمافة المتلمً و سعة معرفته و لدرته على الترجٌح مع 
                                                           

 .16ص, حسن علً بشٌر بهار , التناص الدٌنً عند ابً العتاهٌة : ٌنظر - 16
 .361ص, عبد العزٌز حمودة . د, المراٌا المحدبة من البنٌوٌة الى التفكٌكٌة : ٌنظر - 17
 .121ص, دمحم مفتاح ,  (استراتٌجٌة التناص  )تحلٌل الخطاب الشعري - 18
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االعتماد على مؤشرات فً النص تجعله ٌكشؾ عن نفسه و ٌوجه المارئ 

.لالمسان به 
19
 

و ٌؤكد مفتاح على ان النمد العربً لد حفل بمصطلح التناص منذ بداٌة 

السبعٌنات من المرن العشرٌن و لكن تمت انذان بصورة فٌها الكثٌر من الخلط 

االدب " و التشوٌك و التداخل بٌن مفهوم التناص و عدة مفاهٌم اخرى مثل 

المثالفة و دراسة المصادر و السرلات اضافة الى استعماله احٌانا " الممارن 

.كان ال ٌخضع الي ضابط فكري او منطمً 
20
 

و ٌسمً دمحم بنٌس النص االصلً بالنص الؽائب و ٌؤكد على ان الحضور 

ال شن انا لمسنا للنص الؽائب من  ))ٌمول , االلوى دائما هو للنص الحاضر 

خالل التداخل النصً و هجرة النص محدودة للؽاٌة من حٌث استمصاء التحلٌل 

و نشٌر الى ان هنان طرائك نصٌة عدٌدة ٌمكن لراءتها ضمن التداخل النصً 

). )
21

اما شرٌل داؼر فٌشٌر الى ان االدب الممارن ٌنتظم على اساس ممارنة 

بٌن نص سابك التحمٌك تارٌخٌا بوصفه النص االول و االصل و , بٌن نصٌن 

و هو نظام , فاعل التأثٌر و النسخة و الخاضع للتأثٌر بالتالً من جهة ثانٌة 

ٌشبه فً اساسه بناء العاللات فً الترجمة اما التناص عنده فانه ٌتجنب بل 

ٌملب تماما هذا االساس التفاضلً الالزم فً اي عملٌة ممارنة اذ انه ٌسمط مبدأ 

الممارنة نفسه و ٌجعل من النص المطلوب دراسته بنٌة فً ذاتها و ان تضمنت 

.عناصرها و عاللاتها ما ٌشدها الى النصوص والعة لبلها و خارجها 
22
 

                                                           
 .121ص, المصدر نفسه - 19
 .119, المصدر نفسه - 20
 .210ص, دمحم بنٌس , الشعر العربً الحدٌث بنٌاته و ابداالتها - 21
 .126ص, شرٌل داؼر , التناص سبٌال الى دراسة النص الشعري و ؼٌره - 22



 
11 

انفتاح  )فً كتابه  (التفاعل النصً  )اما النالدسعٌد ٌمطٌن فمد استعمل مصطلح 

مرادفا لمصطلح التناص و التناص فً رأٌه لٌس اال ) كــ (النص الروائً 

 .(واحدا من انواع التفاعل النصً 
23
 

 اعم من التناص فالنص ٌنتج ضمن بنٌة نصٌة – عنده –لذلن فالتفاعل النصً 

و بمختلؾ , سابمة فهو ٌتعالك بها و ٌتفاعل معها تحوٌال او تضمٌنا او خرلا 

االشكال التً تتم بها هذه التفاعالت و النص عند سعٌد ٌمطٌن ٌنمسم الى بنٌات 

لؽة و شخصٌات و  (بعالم النص  )و هو الذي ٌتصل  (بنٌة النص  )نصٌة منه 

 اٌا –كالمتفاعالت النصٌة  (بنٌة التفاعل النصً  )احداثا و لسم اخر نسمٌه 

 التً تستوعبها بنٌة النص و تصبح جزءا منها ضمن عملٌة –كان نوعها 

.(التفاعل النصً 
24
 

 مصادر التناص فً شعر بشرى البستانً 

كما نعلم ان التناص ظاهرة شؽلت الكثٌر من العلماء و شعر الرواد ملئ 

بالنصوص الموروثة المختلفة االنتماء و المستوى فالنصوص التراثٌة الحاضرة 

فً شعرهم تنتمً الى الحمل التراثً االدبً و الحمل الدٌنً و الحمل 

االسطوري و اما مستوٌات التوظٌؾ مختلفة اٌضا فهً تجارب الرواد المبكرة 

الى توظٌؾ , تبدو كأنها نوع من االستعراض الثمافً و لكنها تحولت بالتدرج 

فاعل متفاوت التأثٌر و الحضور فً النص الشعري الحدٌث 
25
. 

 .اي ان مصادر التناص تتنوع عند كل شاعر 

بٌد ان هذا التنوع فً مصادر التناص تشمل على تداخل ٌصعب معه الفصل 

بٌنهما و لعله بسبب من هذه الصعوبة نجد اختالفا بٌن النماد فً النظر الٌها 

                                                           
 .99-98ص, سعٌد ٌمطٌن , انفتاح النص الروائً - 23
 .99-98ص, انفتاح النص الروائً  سعٌد ٌمطٌن - 24
 .145ص, احمد عرفات الضاري التراث فً شعر الرواد الحدٌث - 25
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فمنهم من ٌجعلها جمٌعا تحت مظلة المصادر التراثٌة على اعتبارٌن الدٌن و 

االسطورة جزء ال ٌتجزأ من التراث االنسانً و منهم من ٌصنفها مضمنا 

, التارٌخ و الدٌن تحت بند واحد و هو التراث فً حٌن ٌفرد لالسطورة بند اخر 

لما فً االسطورة بأصولها الموؼلة فً المدم من فكر لد ٌتعارض مع ما ٌذهب 

.الٌه الدٌن 
26
 

لذا فان الشاعرة بشرى البستانً تعدد فً شعرها التناص فمد وجدت فً ذلن 

دالالت متعددة و خصبة للتوظٌؾ الشعري و هذا ٌعود الى ثمافة الشاعرة التً 

 .ساعدتها فً ان تتبنى الكثٌر من ذلن فً شعرها 

و كما نعلم ان التناص لد ٌكون داخلٌا و لد ٌكون خارجٌا فالتناص الداخلً هو 

حوار ٌتجلى فً توالد النص و تناسله و تنالش فٌه الكلمات و المفاتٌح او 

المحاور و الجمل و المنطلمات و االهداؾ و الحوارات المبائرة و ؼٌر 

المباشرة اما التناص الخارجً فهو حوار بٌن نص و نصوص اخرى متعددة 

المصادر و الوظائؾ و المستوٌات بحٌث ٌبدو النص حوارا بٌن النص و كاتبه 

.و ما ٌملكه المتلمً من ثمافات سابمة 
27
 

 :فمن المصائد التً ورد فٌها التناص الداخلً 

 بانتظار المصف

 ...دلت الصافرة 

 ستأتً الصوارٌخ

 دلت الصافرة

و هو الولت ال ٌنمضً 
28
 

                                                           
 .37ص, حصة البادي  (انموذجا  )البرؼوثً , التناص فً الشعر العربً الحدٌث : ٌنظر - 26
 .36 , 30ص, دمحم عزام , النص الؽائب - 27
 .340-339ص, بشرى البستانً , االعمال الشعرٌة - 28
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تناصا داخلٌا كونه الزمة لبلٌة افتتح بها  (دلت الصافرة  )فمد شكل تكرار 

 ...النص تكررت فً ثناٌاه 

لتضفً اٌحاءات اٌماعٌة و داللٌة علٌه و توحً باالنذار و تبعد عن حالة التوتر 

.التً ٌعٌشها االنسان زمن انتظار المصؾ 
29
 

 و كذلن نجد تناصا داخلٌا فً لصٌدة خٌمة

 ٌا شالل الوطن العربً

 الطالع من لٌل الكفران

 المطعون بضٌم حزٌران

الممتول بذل االنسان
30
 

هنا كأنما تشكل حوار مع الوطن العربً فهنا كأنما الوطن طعن بحزٌران و 

 .لتل بذل االنسان و هكذا ٌتشكل التناص الداخلً عند الشاعرة 

اما التناص الخارجً فنجده فً شعرها من خالل تداخل نص مع نصوص 

 .اخرى فمد ٌتمثل هذا التداخل بالتناصات المرانٌة او التارٌخٌة او االسطورٌة 

و على هذا فان دراستً لمفهوم التناص تبٌن او تبرز اهمٌة االلتباس و 

 .التضمٌن من المصادر الدٌنٌة 

و تفاعل الشاعرة فً ابداعها اذ تفاعل الشاعرة مع النص المرانً جعل 

للنصوص ذات سلطة و اهمٌة فً النفوس بمعنى ان لها تأثٌر لذا فان اول ما 

 :سأبدأ به هو 

                                                           
 .31ص, خلٌل شكري هٌاس , ٌنابٌع النص و جمالٌات التشكٌل لراءات فً شعر بشرى البستانً - 29
 .450, االعمال الشعرٌة - 30
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و نعنً بالتناص الدٌنً المران الكرٌم و الحدٌث النبوي  : التناص الدٌنً: اوال 

 .الشرٌؾ و كذلن الكتب السماوٌة لذا فهو ٌعرؾ عادة بااللتباس 

اعطى المران الكرٌم الحرٌة فً التأمل الجمالً و  ): التناص مع المران الكرٌم 

(دعا الى االؼتراؾ من منهله العذب 
31

و على هذا االساس نلمح فً عدة 

 :لصائد تناصا مع المران الكرٌم فمن هذه المصائد 

 بانتظار المصف

 لضرب الرلاد

 و شد الوثاق

لضرب بال فدٌة 
32
 

اذ جاء التناص مع سورة دمحم التً كان لها اسم اخر هو سورة المتال و هو اسم 

فالمتال موضوعها و ٌشكل عنصرا بارزا فٌها و هو فً صورها و , حمٌمً لها 

ظاللها و جرسها و اٌماعها تبدأ السورة باعالن حرب على االعداء بل هنان 

امر صرٌح بها
33

فاذا لمٌتم الذٌن كفروا فضرب الرلاب حتى اذا اثخنتموهم  )

(حتى تضع الحرب اوزارها , فشدوا الوثاق فامـــا منا بعد و اما فداء 
34

ان  , 

االٌة الكرٌمة تؤكد لماء الطرفٌن للمتال فً حٌن ال نجد فً النص لماء بٌن 

طرفٌن بل نجد لوى ؼاشمة تعلن الصافرة عن مجٌئهم لمتال الطرؾ االخر 

بمنتصؾ اللٌل حٌث الناس نٌام مطمئنٌن ان هذه الموى اختار اللٌل ؼٌلة و 

و ٌكون عملها اكثر لسوة و اٌالما فً الولت الذي .ؼدرا لتكون اكثر تخفٌا 

                                                           
 .67ص, ٌوسؾ العاٌب , التناص فً شعر الٌاس ابو شبكة - 31
 .340ص, االعمال الشعرٌة - 32
 .11ص, حسٌن بن المبارن , التجرٌد الصرٌح الحادٌث الجامع الصحٌح - 33
 .4االٌة , سورة دمحم - 34



 
15 

ٌنص فٌه النص المرانً على لتل الكثٌر من الكفار ثم االسر الخرٌن الذٌن 

(سٌطلك سراحهم و بعد انتهاء الحرب بفدٌة او بأسرى 
35
 

فمتى تضع الحرب اوزارها ؟
36
 

 :نجد فٌها تناصا مع اٌات المران الكرٌم منها 

(و وضعنا عنن وزرن  )
37
 

.(كال ال وزر  )
38
 

(و ال تزر وازرة وزر اخرى  )
39
 

(فانه ٌحمل ٌوم المٌامة وزرا  )
40
 

(اال تزر وازرة وزر اخرى  )
41
 

(و لكنا حملنا اوزارنا من زٌنة الموم فمذفناها  )
42
 

و كذلن نجد اٌضا مع الحدٌث النبوي الشرٌؾ و جاء فً الحدٌث النبوي 

صلى هللا  )كنت جالسا عند رسول هللا : الشرٌؾ عن سلمة بن نفٌل الكندي لال 

فمال ٌا رسول هللا اذا ال الناس الخٌل و وضعوا السالح و  (علٌه و اله و سلم 

 ال جهاد لد وضعت الحرب اوزارها ؟: لالوا 

(كذبوا : وجهه و لال  (صلى هللا علٌه و اله  )فالبل رسول هللا 
43
 

                                                           
 .11ص, خلٌل شكري هٌاس , ٌنابٌع النص و جمالٌات التشكٌل لراءات فً شعر بشرى البستانً - 35
 .340ص, االعمال الشعرٌة - 36
 .22سورة الشرح االٌة - 37
 .11االٌة , سورة المٌامة - 38
 .7االٌة , سورة الزمر -39
 .100االٌه , سورة طه -40
 .38االٌة , سورة النجم -41
 .78االٌه , سورة طه -42
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  :(بانتظار المصؾ  )و كذلن نجد تناصا فً لصٌدة 

 حجرا

 حجرا

...تنزف االرض محنتها
44
 

 :فٌعد هذا النص تناصا مع لوله تعالى 

اذا زلزلت االرض زلزالها و اخرجت االرض اثمالها و لال االنسان ما لها  ))

). 
45
 

  :(اندلسٌات لجروح العراق  )و كذلن ما جاء فً لصٌدة 

 دبابات الغزو تدور

 ٌلوث ثوبً نفث الدبابات

تثمب روحً عٌن االمرٌكً الرافل بالزبد 
46
 

(فأما الزبد فٌذهب جفاء  )تناصا مع االٌة الكرٌمة 
47
 

لذا فانه ال شن ان تستحضر الشاعرة لؽة المران الكرٌم و وضعها فً شعرها 

 .ٌشٌر الى عملٌة التفاعل المائمة بٌن النصٌن 

فالشاعر عندما ٌستدرج الى لصٌدته نصا فالبد ان ٌذوب ذلن النص و ٌدمجه 

.فً السٌاق الجدٌد فٌضٌؾ النص الؽائب الى الحاضر لوة خفٌة 
48
 

                                                                                                                                                                      
صحٌح ابن حٌان بترتٌب ابن لبان , حدٌث سلمة بن نفٌل الكندي رضً هللا عنه اخرجه ابن حٌان فً صحٌحه - 43

, نشر مؤسسة الرسالة بٌروت لبنان , شعٌب االرنؤوط : تحمٌك , الفارسً لدمحم بن حٌان بن احمد ابً حاتم المٌمً البستنً 
  .(7307)ح/16, م 1993 , 2ط
 .340ص, االعمال الشعرٌة - 44
  .(1,2,3)االٌات , سورة الزلزلة - 45
 .107ص, االعمال الشعرٌة - 46
 .17االٌة , سورة الرعد - 47
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و على هذا نجد الموروث الدٌنً مصدرا لكثٌر من المعانً التً استوحاها 

 .الشعراء المعاصرٌن 

استعانت الشاعرة باحداث تارٌخ عصرها متخذة منها : التناص التارٌخً : ثانٌا 

رمزا حٌا لتصوٌر والع االندلس كما جاء فً لصٌدة اندلسٌات لجروح العراق 

حٌث استحضرت الكثٌر من االحداث التارٌخٌة المهمة و هكذا فان الشاعرة اما 

فلست هنا بصدد اعادة , تستحضر شخصٌات تارٌخٌة بارزة او اماكن تارٌخٌة 

كتابة التارٌخ و انما بصدد االشارة فمط الى ما وظفته شاعرتنا من احداث 

اندلسٌات  )تارٌخٌة تحرن المشاعر و االحاسٌس و ذلن ما جاء فً لصٌدة 

  :(لجروح العراق 

 دبابات المتل تدور

 ...بغداد 

 سمرلند

 غرناطة تنهد

ثانٌة ٌوغل هوالكو فً لمصان المدن التعبى 
49
 

 :ثم تمول 

 و للب اللٌل ٌنزف اندلسا اخرى

 و فلسطٌن

تطلع من عٌن غزال
50
 

                                                                                                                                                                      
 .132ص, دراسة نمدٌة , الشعر و التلمً , علً جعفر العالق - 48
 .104ص, االعمال الشعرٌة - 49
 .110ص, االعمال الشعرٌة - 50
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 غرناطة تعدو فً لمصان اللٌل

 ٌالحمها الذئب التتري

 تصل البصرة

 ٌولفها االمرٌكً السلن الشائن

 تزحف فً ذي لار

 بٌن جذور النخل الممتدة من اوتار الحزن

 بسومر

...حتى للب النار
51
 

فنجد فً كل جزء من النص استحضار لجزء من التارٌخ فمد استحضرت 

الشاعرة والع العراق و ما حصل له من الحروب فوجدت ان ذلن ٌنطبك على 

والع االندلس فنجد فً كل نص ملحما تارٌخٌا تعبر عنه الشاعرة بتراكٌب 

محملة باالسى و الحزن على ذلن الوالع الذي حصل لتلن المدٌنة الجمٌلة 

المشتهرة بطبٌعتها الجذابة فكذلن العنوان الذي جاءت به الشاعرة و هو 

اندلسٌات لجروح العراق حٌث ارادت به الشاعرة ان تمول ان والع العراق و 

ما حصل له هو نفسه لالندلس حٌث انها ذكرت فً االبٌات السابمة احداث 

فهنا الشاعرة تعبر عن مدى حزنها لهذه المدٌنة , تارٌخٌة مهمة حصلت للعراق 

الجمٌلة كما انها ذكرت شخصٌات تارٌخٌة كان لها دور كبٌر فً تدمٌر البالد 

 :و من ذلن ما جاء فً لولها  فً لصٌدة اندلسٌات لجروح العراق 

 ..هوالكو ٌترصدنً 

                                                           
 .111ص, االعمال الشعرٌة - 51
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 ٌمطع رأسً

 ...ٌودعه فً صندوق ممفل 

 ٌرمٌه فً البحر

 ٌدور البحر

 اللعبة ترتد على نحر البارجة االمرٌكٌة

 تتحرر من للبً لغتً

 اطلمها نحو الضفاف

...و ابكً 
52
 

هنا وجدت الشاعرة ان هوالكو و االمرٌكً هما كانا السبب فً تدمٌر البالد و 

الخراب الذي حصل له كان بسببهما اذ اشتركا فً تدمٌر المدن و كذلن ذكرت 

 .شاعرتنا العرالٌة شخصٌات تارٌخٌة بارزة و مهمة فً نفس المصٌدة 

 ابو تمام ٌنشر بائٌته فوق الضفاف

 الدبابات, الكرخ 

.السٌاب ٌشكل رأسا ٌنزف منه الحلم 
53
 

 

 :كما ذكرت المتنبً اٌضا فً المصٌدة نفسها حٌث تمول 

 المتنبً ٌشعل اشجار الكوفة

...و االلمار 
54
 

 

 

                                                           
 .105-104ص, االعمال الشعرٌة - 52
 .127-126ص, االعمال الشعرٌة - 53
 .126ص, المصدر نفسه - 54
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 التناص االسطوري 

ٌعود استخدام الشاعر العربً لالساطٌر الى العصر الجاهلً اذ استخدم بعض 

الشعراء الجاهلٌٌن بعض االشارات االسطورٌة كاالشارة الى حكاٌة زرلاء 

اال انها كانت عبارة ال تمثل منهجا فً , الخ ... الٌمامة اسطورة هامة الصدا 

(توظٌؾ االسطورة 
55
 

و لتوظٌؾ االسطورة فً شعر بشرى البستانً اهمٌة كبٌرة تنبع من حضورها 

النها هً التً تساعد على التخٌل , فً الثمافة كأنما االسطورة تعبر عن خٌال 

اي االسطورة كما ان الشاعرة عندما تذكر الشخصٌات االسطورٌة تحاول ان 

تربطها باحداث حٌاتها المعاصرة فعندما نمرأ للشاعرة نجد هنان شخصٌات 

اسطورة كثٌرة و كما نعلم ان االسطورة كانت موجودة فً العصر الجاهلً 

ادت االسطورة دورا بارزا و كبٌرا فً حٌاة العرب فً الجاهلٌة و فً العصور 

التالٌة و كان للعرب اساطٌرهم الخاصة بهم و لد تضمنت الكثٌر من الخرافات 

من الخرافات و السحر و الشعوذة و هذا لٌس ؼرٌبا اذا ما عرفت ان اجداد 

العرب من سومرٌٌن و اشورٌٌن و بابلٌٌن لد كانت حٌاتهم حافلة باالساطٌر و 

الخرافات المرتبطة بالطموس الدٌنٌة و المعتمدات و طابع حٌاتهم الذي كشفه 

.االثارٌون المنمبون عن االثار و العلماء االنثروبولوجٌون 
56
 

فاالسطورة لها ارتباط و مدلول بعمٌدة االنسان العربً سواء كان وثنٌته و هو 

ام فً عصر صدر االسالم و تكوٌن الدولة العربٌة اذ  (االصنام  )ٌعبد االلهة 

لجمٌع الناس و تكون  (من الشعب  )نرى ان االسطورة ترتبط بالعملٌة الشعبٌة 

من ذلن التراكم المعرفً عبر الزمن و على فترات طوٌلة و ؼالبا ما تكون فً 

بداٌة االمر شفاهٌة تنتمل على لسان المنشدٌن و تنطلك من افواههم و هم 

                                                           
 .179ص, استدعاء الشخصٌات التراثٌة , علً زاٌد عشري - 55
 .25ص, عبد الرزاق صالح , االسطورة و الشعر - 56
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ٌنشدونها على جمهور واسع من المستمعٌن حتى ٌأتً زمن تدون فٌه تلن 

االسطورة او الملحمة و حٌن ذلن تأخذ الحكاٌة االسطورٌة شكلها و طبٌعتها و 

مؽزاها من البٌئة التً ولدت فٌها اول مرة و من البٌئات التً دونت فٌها لذا 

نرى ان اؼلب االساطٌر فً الشعر العربً المدٌم هً عبارة عن اساطٌر 

.سابمة
57
 

و هكذا تطورت االسطورة حتى وصلت الى الشعر العربً المعاصر و على 

هذا االساس نجد هنان لالساطٌر ذكرا كثٌراً فً شعر الشاعرة بشرى البستانً 

 :فمن المصائد التً ورد فٌها ذكر لالسطورة لصٌدة الفتٌات الى شهٌدة فلسطٌن 

 و زمان ٌكذب الكهان فً زورله حتى الصباح

 حجر الكاهن ٌنشك

 سماء الحب ترتد

 جدار الحب ٌهوي

...ٌطلع العلمم من للب الندى
58
 

حٌث رسمت هنا صورة خٌالٌة و جاء فٌها ذكر للكاهن و كما نعلم بان الكهان 

كانوا موجودٌن بكثرة فً العصور التً سبمت العصر الحدٌث كأنما كان هو 

اسطورة تارٌخٌة موجودة فً تلن العصور و الشاعرة تعبر هنا عن مدى 

 .حزنها على تلن الشهٌدات و تمول ان للبها ٌتلوع مثلما ٌنشك حجر الكهان 

كما ان ذكر االساطٌر ٌحدد عند الشاعرة فمن شعرها الجمٌل ذكر االسطورة 

مكابدات لٌلى  )حٌث تمول فً لصٌدة  (مجنون لٌلى  )الجمٌلة المعروفة و هً 

  :(فً العراق 

                                                           
 .25ص, عبد الرزاق صالح , االسطورة و الشعر - 57
 .277ص, بشرى البستانً , االعمال الشعرٌة - 58
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 على الحدٌدة (لٌالن  )و جنة 

 باردة شرٌدة

 تبحث عن جنٌة عربٌدة

 ترش نٌرانا على الخٌام

 ..اصابع الحصار 

 اصابع الموت

 و سلخ الجلد

و الدمار
59
 

 

 :و كذلن ما جاء فً لصٌدة بؽداد 

 تحط الخٌول على بابها

 ...تتأهب للموت مذبوحة بالصهٌل 

 تحط الطٌور على سورها

 تتأهب للشدو

...مأخوذة بالعبٌر
60
 

 

 .و هكذا فان الشاعرة صورت هذه االسطورة الجمٌلة و هً بؽداد الخالدة 

 

                                                           
 .425-424ص, االعمال الشعرٌة - 59
 .133ص, المصدر نفسه - 60
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 اللغة الشعرٌة عند بشرى البستانً

كما نعلم ان كل مرحلة لها تؽٌراتها التً تنعكس اثارها على الشاعرة فان البٌئة 

التً عاشت فٌها شاعرتنا كان لها اثر على انتاج شعرها و ان تخرج لؽتها 

 .سهلة مبسطة جمٌلة تجذب جمٌع المارئٌن لها 

فالحٌاة و الزمن و البٌئة لها اثر على الشاعر فهذا الى ان ٌتخذ لؽة معٌنة و 

اسلوب خاص ٌنفرد به عن بمٌة الشعراء و هذا ما حصل بالفعل للشاعرة 

 .بشرى البستانً 

و هً ... و اللؽة الشعرٌة تراكٌب مكونة من كلمات مصنوعة بانساق معٌنة 

(نوع من الوعً ال تثٌره فٌنا مشاهدة العالم الٌومٌة  )فن لؽوي النتاج 
61
 

.و هذا ٌعنً ان الشعر هو فن اللؽة 
62
 

و على هذا االساس فان اللؽة وسٌلة التفاهم بٌن الجمٌع فان االنسان ال ٌستطٌع 

 .ان ٌفهم االخر من دون وجود لؽة معٌنة 

و على هذا سوؾ ادرس اسالٌباً مهمة كان لها استحضار فً شعر الشاعرة 

بشرى البستانً هذه التراكٌب تحتل مرتبة كبٌرة فً مجال دراسة الشعر من 

االسلوبٌة من بٌن كل المعارؾ االنسانٌة اكثر  )الناحٌة الفنٌة ٌمول بٌرجٌرو 

من ؼٌرها انها فً مركز حركة الجدل بوصفها مسخرة صحٌحة دائما و 

(التحلٌالت اكثر دلة و التصنٌفات اعمك تنظٌما 
63
 

 :و سوؾ اتطرق لضاٌا اسلوبٌة مهمة عند الشاعرة و من هذه االسالٌب 

                                                           
 .35ص, عزاهام هاؾ , االسلوب و االسلوبٌة - 61
 .86ص, نحو رؤٌة لدراسة اسلوبٌة فً الشعر العرالً الحدٌث : ٌنظر - 62
 .95ص, منذر عٌاشً : ترجمة , االسلوب و االسلوبٌة : بٌرجٌرو - 63
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ٌلعب االستفهام دورا مؤثرا فً كشؾ ؼموض التجربة : االستفهام : اوال 

الشعرٌة فهو ٌأتً نتٌجة المكانات هذا االسلوب من ناحٌة و لدرة الشاعر على 

.استخدامه استخداما فنٌا و توظٌفه ي السٌاق توظٌفا جٌدا من ناحٌة اخرى 
64
 

و مهما ٌكن من امر فالتساؤل ٌتنالض و رفض ثبات االشٌاء و كشؾ ما 

(تنطوي علٌه من مفارلة ال تتضح اال بالسؤال 
65
 

و عند مالحظة االعمال الشعرٌة نجد ورود اسلوب االستفهام بكثرة عند 

الشاعرة ربما ٌكون هذا تساؤال عن شًء ٌثٌر للما لدٌها و تعبٌرا عن حزنها او 

 :اشتٌالها فتتسائل عنه فمن المصائد التً ورد فٌها اسلوب االستفهام 

 لصٌدة انا و االسوار

 اٌتها الوردة الجبلٌة

 ؟...اجًء ام تأتٌن 

 اٌتها الشمس الجبلٌة

 اجًء ام تأتٌن؟

 ...اٌها الثلج الجبلً 

اجًء ام تأتٌن ؟؟
66
 

حٌث تكرر االستفهام اكثر من مرة فً هذه المصٌدة ٌعبر عن سؤال الشاعرة 

 .للشمس الجبلٌة و الثلج الجبلً اي ان هذه جمٌعها تعبر عن ذات الشاعرة 

 : و كذلن ما جاء فً لصٌدة زٌارة 

                                                           
 .92ص, بناء لؽة الشعر فً دٌوان معبد الكلمات لسودورٌش - 64
 .253ص, واحد و عشرون بحرا , دمحم بدوي - 65
 .256ص, بشرى البستانً , خماسٌة المحنة - 66
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 :اصٌح 

 ؟.. من بالباب 

 ..ال ٌجٌب 

 ؟..اصرخ من هنان 

ٌسترٌب
67
 

 :و تمول فً ورلات مصؽرة فً الحزن 

 من اٌن لهذه العروق دم؟

 ...و من سٌكسو الهٌكل العظمً لحم 

و الشمس فً كهوفها 
68
 

 :و تمول اٌضا فً لصٌدة الفتى شاذل 

 و احكً لوجهن

(و هل انت خائف ؟ )
69
 

وؼٌر ذلن مما لجأت الٌه الشاعرة فً لصائدها و كذلن ما جاء فً لصٌدة 

 :العراق 

 اهذا زمان الرجوع؟

 اذن

 انت تكتبه

                                                           
 .402-401, االعمال الشعرٌة - 67
 .640, المصدر نفسه - 68
 .552, المصدر نفسه - 69
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 و تهادن سرا ٌمزلنا

ال نبوح به
70
 

على الخائنٌن البائعٌن استفزازا باؼٌا فً  (اهذا  )تطرح عملٌة التساؤل 

استدعاء الماضً و توظٌؾ افعاله داخل احداث النص اذ كٌؾ ٌعاد زمان 

االمجاد و االزدهار ما دمتم تمارسون فعل الخٌانة ؟ و تذكرهم بالسر المسكوت 

(ٌمزلنا )عنه الذي ٌمارس فعل االلم و العذاب على الذات الشاعرة 
71
 

 :و تمول اٌضا فً لصٌدة موسٌمى عرالٌة 

 و ماجت جباال

 و فاضت بحارا

 و سالت انٌن

 لال هذا الفؤاد

؟...ما ال 
72
 

 :و الى جانب اسلوب االستفهام هنان اسلوب اخر و هو 

ورد استعمال النداء بكثرة فً لصائد الشعراء سواء كان لنداء : النداء : ثانٌا 

 .المرٌب او البعٌد 

 :فمن المصائد التً ورد فٌها اسلوب النداء لصٌدة االعتراؾ 

 ..اٌها الفرح النازف المجرح عٌنً

..تعال الى هنا 
73
 

                                                           
 .331, االعمال الشعرٌة - 70
 .64ص, خلٌل شكري هٌاس , ٌنابٌع النص و جمالٌات التشكٌل لراءات فً شعر بشرى البستانً - 71
 .367ص, االعمال الشعرٌة - 72
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 :و كذلن لولها فً لصٌدة الفارس 

 اٌها الجمٌل المطار

 ..ال تجًء .. تعال 

 اٌها الجمٌل المضطهد

..ال تجًء.. تعال 
74
 

 :و كذلن ما جاء فً لصٌدة العبور 

 ..اٌها الربٌع الخرٌف

 اٌها الشتاء الدافئ المنسابة فٌه اغنٌتً

 اٌها الصٌف المورد العٌنٌن

...ٌا كل الفصول انت 
75
 

 .و هذا كله ٌعبر عن ذات الشاعرة و ما ترٌد ان تصل الٌه 

 : التكرار : ثالثا 

اسلوب التكرار ٌحتل مولعا بارزا فً الشعر العربً لدٌما و حدٌثا و له 

ضوابط تحكمه و تحكم لٌمته الفنٌة فً بناء االسلوب الشعري و لد المحت الى 

و الماعدة االولٌة فً التكرار ان اللفظ المكرر  )): ذلن نازن المالئكة لائلة 

و اال كان لفظة متكلفة ال سبٌل , ٌنبؽً ان ٌكون وثٌك االرتباط بالمعنى العام 

الى لبولها كما انه البد ان ٌخضع لكل ما ٌخضع له الشعر عموما من لواعد 

                                                                                                                                                                      
 .280ص, خماسٌة المحنة - 73
 .272ص, المصدر نفسه - 74
 .267ص, المصدر نفسه - 75
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(.(ذولٌة و جمالٌة و بٌانٌة 
76

  وعلى هذا ورد اسلوب التكرار عند الشاعرة 

 .اكثر من مرة سواء كان تكرار للحرؾ او الكلمة او الجملة 

ورد تكرار الحرؾ اكثر من مرة و من ذلن حرؾ الجر :  تكرار حرؾ  -1

 :حٌث تمول فً لصٌدة العراق  (فً )

 و فً لحظة شوق

 ما بٌن شعبتٌن

 فً شجر الجوز

 فً جذوع اللوز لٌخبئ تارٌخ اسور

فً جنبات الصنوبر
77
 

 .و هكذا فان تكرار هذا الحرؾ ٌناسب الحالة المكانٌة التً هو علٌها 

 و الذي ٌدل على االستعالء فً لصٌدة  (على )و كذلن ورد تكرار الحرؾ 

 الشهٌدة 

 على مرفأ النافذة

 على كتف سٌارة جاثٌة

 ...على التل اذ نلتمً كل ان

 و اصغً لنبع ٌدور على ولع لهفتنا

 ٌسترٌب المكان و ٌغضى

..و تذبل كف الزمان 
78
 

                                                           
 .284ص, لضاٌا الشعر المعاصر , نازن المالئكة - 76
 .326ص, االعمال الشعرٌة - 77
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فالشاعرة عندما تستخدم هذه الحروؾ تعطً لكل حرؾ اهمٌته فً بناء 

 .المصٌدة 

ورد تكرار الشاعرة للكلمة فً اكثر من لصٌدة سواء :  تكرار الكلمة  -2

 : كانت اسمٌه ام فعلٌة و من ذلن ما جاء فً لصٌدة بانتظار المصؾ 

 الٌاسمٌن غفا

السرو كان سٌغفو
79
 

ٌثٌر االحساس باالمان و الطمأنٌنة فضال عن  ( سٌؽفو –ؼفا  )فتكرار الفعل 

تكرار صوت السٌن المهموس الذي ٌضفً اٌماعا داخلٌا على النص و ٌوحً 

.بالجمال و االمان 
80
 

و نجد فً النص حسب ٌاكبسون نسما من التناسبات المستمرة على مستوٌات 

متعددة منها المستوى النحوي التركٌبً و المستوى الصوتً و الداللً فضال 

عن تنظٌم و ترتٌب الترادفات المعجمٌة و هذه المستوٌات تترابط مع بعضها 

.بوساطة التوازي و تخلك انسجاما واضحا و تنوعا كبٌرا 
81
 

 و من لولها فً لصٌدة بانتظار المصف

 على صوتها فر سرب الطٌور

 و سرب الطفولة

 فرت شوارع امنة

 ..و حمول 

                                                                                                                                                                      
 .286ص, االعمال الشعرٌة - 78
 .339ص, االعمال الشعرٌة - 79
 .38ص, خلٌل شكري هٌاس . د, ٌنابٌع النص و جمالٌات التشكٌل لراءات فً شعر بشرى البستانً - 80
 .106ص, دمحم الولً و مبارن حنون : ترجمة , رومان ٌاكبسون , لضاٌا الشعر : ٌنظر - 81
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 (..! لماذا  )و فرت 

 باعٌن كل المراٌا

و فر الحنٌن الى نخل اهلً 
82
 

ٌضفً اٌماعا على النص مؤكدا خوؾ الذات الشاعرة  (فر  )ان تكرار الفعل 

الذي اسمطته على سرب الطٌور و سرب الطفولة و الطفولة و الشوارع و 

الحمول و الحنٌن الى نخل االهل تثبتا بالجذور و مالذا من شبح الموت بالخٌوط 

التارٌخٌة الحٌة رامزة لها بالنخل شجرة العرب الخالدة فً صحرائهم لبل االؾ 

.السنٌن 
83
 

التً تتكون من الم التحلٌل و ما  (...! لماذا  )و ان مجًء االستفهام 

انما من باب  (فرت  )االستفهامٌة بتمدٌر محذوؾ و هو جملة لماذا فاعال للفعل 

احتواء اللؽة الشعرٌة لكل ما هو متولع اذ اراد النص ان ٌحمك داللة نهوض 

اسئلة جمة كل سؤال فٌها ٌحمل دهشته من ظلم ما ٌحصل و ٌحمل عجبه و 

استؽرابه فجاء اسم االستفهام مكثفا كل تلن االسئلة ملخصا توجٌهاته االلٌمة و 

.هً تبصر معالم الظلم و العدوان 
84
 

 اما فً لصٌدة عن االرض و االشٌاء االخرى 

 كنت انت الماء

 كنت النار

 كنت الحلم ٌكبر فً جذور الشمس

كنت حبٌبتً انطفأت عٌون الرٌح 
85
 

فً اكثر من مرة داللة على شوق الشاعرة لالرض  (كنت  )هنا تكرر الفعل 

التً تسكنها فتخاطبها بحرارة و شوق و الم كأنما حصل شًء بها او دمار 
                                                           

 .339ص, االعمال الشعرٌة - 82
 .خلٌل شكري هٌاس . د, ٌنابٌع النص و جمالٌات التشكٌل لراءات فً شعر بشرى البستانً - 83
 .39ص, المصدر نفسه - 84
 .392-391ص, االعمال الشعرٌة - 85
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اي انه كان لها ماضً جمٌل على ارضها , ٌدل على الماضً  (كنت  )فالفعل 

 .و بعد ذلن تحول كل شًء على هذه االرض 

 :كذلن نجد تكرارا اخر استعملته الشاعرة و هو 

ورد تكرار جملة فً اكثر من لصٌدة و من ذلن لصٌدة :  تكرار الجملة  -3

 .شجر الرمان اكثر من مرة  )حٌث تكرر المول فً " شجرة الرمان "

 : حٌث تمول فً الممطع الثانً من المصٌدة 

 فً شجر الرمان

 اختبأت اسراب طٌور الجنة

 ؟..غنت 

 :اما فً الممطع الثالث 

 فً شجر الرمان

 رأٌت االسوار تمد حبائلها

بٌن االغصان
86
 

و كذلن استمرت الشاعرة هكذا حٌث ارادت ان تعبر عن شًء معٌن ٌكمن فً 

 .ذاتها فً هذه الشجرة 

 :حٌث تمول فً الممطع الرابع  (تسلالت  )و كذلن ما جاء فً لصٌدة 

 ..بهدوء ٌتسلل نحوي 

؟..ٌزرع اسئلة ال تنتظر الرد 
87
 

 :ثم تمول فً الممطع الخامس 

                                                           
 .409ص, االعمال الشعرٌة - 86
 .409ص, المصدر نفسه - 87
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 بهدوء ٌتسلل نحوي

..ٌعطٌنً لفافة تبغ
88
 

و كذلن تكرار هذه الجملة فً الممطع السادس و الممطع السابع و الثامن 

فارادت الشاعرة ان توصل من خالل هذا ما ٌصاحبها كل صباح فعبرت عن 

 .ذلن بمزٌد من االلم و الحزن 

هكذا تستمر الشاعرة فً استخدام اسلوب التكرار و تضفً علٌه اهمٌة كبٌرة 

 .النه ٌوصل الفكرة التً ترٌد ان تعبر عنها 

 :الصورة الشعرٌة 

تؤدي الصورة دورا كبٌرا فً الكشؾ عن عواطؾ لائلها و بحسب لدرته على 

فالشاعرة عندما تلجا الى الصورة الشعرٌة  (المتلمً  )اٌصالها الى المارئ 

تكون معبرة عما فً ذاتها تفصح عن كل ما ترنو الٌه و لد تعتمد فً ذلن على 

حسها فتخرج الصورة سهلة معبرة عن مكنونات الشاعرة كما انها عندما تلجا 

لى رسم الصورة تعبر عن كل ما ٌخطر لها فتموم بتصوٌره لنا حتى اننا عندما 

 .نمرأ لها نجد انها كثٌرا ما تعتمد على خٌالها فً تشكٌل هذه الصورة الجمٌلة 

فالمٌمة الكبرى للصورة تكمن فً انها تعمل على تنظٌم التجربة االنسانٌة 

.الشاملة للكشؾ عن المعنى االعمك للحٌاة و الوجود 
89
 

فهً لٌست منهجا فً بناء المصٌدة و انما هً اسلوب تفكٌر و تعبٌر و مولؾ 

.من العالم 
90
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 :و من هذه الصور

و لد انتشر التشبٌه فً اللؽة و كثر فً اشعار العرب :  الصورة التشبٌهٌة – 1

فجعلوه احد مماٌٌس التمٌز االدبً كما ان بالؼته تنشأ من انه ٌنتمل من الشًء 

نفسه الى شًء ظرٌؾ ٌشبهه و صورة بارعة تمثله و كلما كان هذا االنتمال 

بعٌدا للٌل الحضور بالبال او ممتزجا او كثٌر من الخٌال كان التشبٌه اروع الى 

"النفس و ادعى الى اعجابها و اهتزازها 
91

و على هذا فمد كثر التشبٌه فً  , 

 " :هدٌل الحمام " لصائد الشاعرة فتمول فً لصٌدة 

 صامد كالرٌاح

 ..و مر كطعم الهزٌمة 

 وجعً فٌن منكفئ

 صاروخ

 ذابل

...ٌستغٌث من الغصة المستدٌمة 
92
 

 

 " :الوطن " و تمول كذلن فً لصٌدة 

 ٌتمشى عطرن فً

كاللٌل الرطب بغاب الورد 
93
 

 : الصورة االستعارٌة – 2
                                                           

 .81-80ص, عبد الماهر الجرجانً , اسرار البالؼة - 91
 .445ص, االعمال الشعرٌة - 92
 .585ص, االعمال الشعرٌة 93
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 :حٌث ٌمول عبد الماهر الجرجانً 

اعلم ان االستعارة فً الجملة ان ٌكون فً اللفظ اصل فً الوضع اللؽوي 

معروؾ تدل الشواهد على انه اختصت به حٌن وضع ثم ٌستعمله الشاعر او 

فٌكون هنان , ؼٌر الشاعر فً ؼٌر ذلن االصل و ٌنمله الٌه نمال ؼٌر الزم 

.كالعارٌة 
94
 

 : حٌث نجد انها تشكل صورة جمٌلة فً لصٌدة 

 البستان

 اشجار البستان

 تدنو فً وجل منً

 تمس هذا اللٌل احد ٌمضً

هذا ٌوم اخر ٌأتً
95
 

 .فصورت شجر البستان كأنما ٌدنو نحوها 

 

 : و تمول فً المصٌدة نفسها 

 او بركانا تمتد سواعده نحوي

 تغلك نافذتً

تمذف فوق سرٌري النار 
96
 

                                                           
 .13ص, عبد الماهر الجرجانً , اسرار البالؼة - 94
 .507ص, االعمال الشعرٌة - 95
 .405ص, االعمال الشعرٌة - 96
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حٌث شكلت صورة استعارٌة هنا بأنها جعلت للبركان سواعد كأنما ٌتجه نحوها 

و ٌؽلك النوافذ و بعد ذلن ٌلمً بنٌرانها على فراشها كما ان االفعال لها عاللة 

 .بتحوالت الزمن عندها 

 :و كذلن تمول 

 تمطف لً نجمات الفجر

 تخبئها تحت وسادي

 و تغنً لً اغنٌة الحورٌات

مع ابن السلطان
97
 

تشكلت صورة جمٌلة اي ان الشاعرة كأنما ترٌد ان تمول لنا ان الشعر بطوله 

 .كأنما ٌمطؾ لها النجم و بحركتها تصدر اصواتا جمٌلة كأنما تؽنً لها 

و على هذا فمد ابدعت الشاعرة فً اٌصال هذه الصورة الجمٌلة التً تعبر عن 

 .مكنونات ذاتها 

التً تعتمد على التصوٌر الحسً حٌث ان الشاعر :  الصورة المنفردة – 3

ٌصور من خاللها صورة جمٌلة تؤثر فً نفسه و تولد عنده مجموعة من 

 :و نرى هذه الصورة فً لصٌدة االرض , االحاسٌس 

 ..اٌتها الغراء 

 اٌتها الغزالة التً تنام فً العراء

ال تفزعً ان جئت للشهادة 
98
 

                                                           
 .406ص, االعمال الشعرٌة - 97
 .223ص, االعمال الشعرٌة - 98
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 :حٌث تمول " الؽرٌب " و تمول فً لصٌدة 

 الزائر الغرٌب

 ٌطرق بابً فً كل ٌوم خائفا

ٌطرق فً منتصف اللٌل 
99
 

 .حٌث رسمت صورة مفردة للزائر 

 : الصورة المركبة – 4

حٌث تتكون من توالً عدة صور حٌث لو سمط جزء منها لم ٌكتمل البعض 

 .االخر فً بناء المصٌدة 

 " :عزؾ لؤلؤة التاج " و من ذلن ما جاء فً لصٌدة 

 كان دخان اسود ٌحاورها ٌستغرلها

 ..كان اللٌل ٌحاورها 

 عن طارلة تأتً

 و تذهب

..متنكرة فً زي فراشات الفجرة 
100
 

  .(... ٌحاورها , ٌستؽرلها  )حٌث شكلت صورة مركبة من ذلن لولها 

 

 

                                                           
 .401ص, المصدر نفسه - 99

 .174ص, االعمال الشعرٌة - 100
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 :و كذلن تمول فً لصٌدة بؽداد 

 و على جٌدها ٌسترٌح الزمان لالئد تمر

 و اسورة االرجوان على ساعدٌها

 ...و فً خصرها لمر من هدٌل 

.و بغداد محروسة بأكف السماء
101
 

و على هذا فمد كان اسلوب الشاعرة جمٌل فً تشكٌل هذه الصورة الجمٌلة التً 

تستهوي االسماع عند لراءتها و تجذب المارئ الٌها فمد كان لثمافة الشاعرة 

 .االثر الكبٌر فً تشكٌل هذه الصور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .136ص, المصدر نفسه - 101



 
39 

 الموسٌمى 

كما نعلم ان للموسٌمى اهمٌة كبٌرة سواء كانت عند الشعراء فً العصر 

الجاهلً او فً العصر الحدٌث و ان الشاعر عندما ٌستخدم بحر ٌكون ٌتالئم 

و نجد الكثٌر من ذلن فً لصائد الشاعرة بشرى , مع الحالة التً هو علٌها 

 .البستانً 

و االٌماع هو الذي ٌستوعب و ٌمتص تداخالت النص كلها من االنسجام و 

المفارلة و ٌتفاعل معها لٌكون فضاءه فً المصٌدة عبر لدرته على تشكٌل خط 

ٌبدأ من مطلع المصٌدة حتى نهاٌتها و بذلن فهو ٌخترق خطوطها  )عمودي 

بما فٌها خط الوزن لٌتماطع معها جمٌعا فً نمطة مركزٌة واحدة , االفمٌة كلها 

و ٌدخلها ... هً جذور الفاعلٌة االٌماعٌة لمجموع بنى المصٌدة و مستوٌاتها 

فً نظام شمولً كامل متصل ببعضه كما ٌؽٌر من فوضى تراكمها و تراكبها 

و من جمودها الى حركة ال تتولؾ لكنه ٌتؽٌر فً , الى بناء توظٌفً مركب 

الولت نفسه بواسطتها من ظاهرة صوتٌة بحتة و سلسلة زمنٌة متعالبة الى 

 .الانٌم زاهرة من الفكر و الصور 

حٌث ... و الرؤى و الموضوعات و االنكسارات الضوئٌة و اللونٌة المتعاكسة 

تدخل عناصر المصٌدة كلها فً كون اٌماعً نؽمً شعري بعد ان ذاب االٌماع 

فٌها لٌتجسد خلما جدٌدا متمازجا بالفكر و اللؽة و الرموز و الصور و 

المفارلات و العواطؾ تمازج الروح ما تجسد و تتسرب هً فٌه و تتشكل 

(تشكال بكرا 
102
 

على  (العراق  )و على هذا الساس اعتمدت الشاعرة و افتتحت بداٌة المصٌدة 

 :بحر المتمارب بحٌث ٌناسب الحالة النفسٌة التً هً علٌها حٌث تمول 

                                                           
 .152-151ص, علوي الهاشمً . د, لراءة نمدٌة فً لصٌدة حٌاة - 102
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 تلوب الطٌور       فعولن فعول

 الجبال الجبال       ن فعولن فعول

 الجبال تؤرلنً      ن فعول فعول فعو

 و تلؾ بأؼصانها جروح روحً      ل فعول فعولن فعولن فعول

 الجبال صباٌا        ن فعول فعولن

 تجر ضفائرها الطائرات       فعول فعول فعولن فعول

 فأجمع عندها شظاٌا المنابل     فعول فعولن فعولن فعول فــ

 امسح وجنتها         عول فعول فعو

 ل فعولن فعول فعولن فعو...     فتسٌل الؽٌوم على مهلها

...فوق ورد الصباح 
103

 ...       لن مفعولن فعول 

كما ان هذا الوزن  (فاعلن  )ثم بعد ذلن تنتمل الشاعرة الى وزن اخر و هو 

 :ٌمترب من الوزن االول فعولن حٌث تمول 

 و الجبال حٌارى       فاعلن فعلن فـــ

 الجبال التً شردتنً      اعلن فاعلن فاعلن فــ

 الجبال التً هجرتنً     اعلن فاعلن فعلن فا

 و اهجرها          علن فعلن

 و احن الٌها        فعلن فعلن فا

                                                           
 .319ص, االعمال الشعرٌة - 103
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 فتبكً جروحً         علن فاعلن فا

 علن فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن...     و انسى الذٌن كان ما بٌننا من مالم 

 و الجبال تلوب        فاعلن فعلن فــ

 العراق        اعلن فــ

 العراق        اعلن فــ

 العراق متاحؾ نخل       اعلن فعلن فعلن فا

 مراٌا        علن فا

و عاج
104

 .      عالن

تدرجت الشاعرة فً اٌماع المصٌدة و نملت الوزن من فعولن الى فاعلن و هذا 

التنوع ارتبط بنمو التجربة النفسٌة و مٌلها الى مماومة حالة التمزق و الحرب 

البشعة و تطلعها الى للب الوضع المأساوي الذي عبرت عنه من خالل حشدها 

تجز ضفائرها , روحً , جرح , تؤرلنً , تلوب  )مفردات تدل علٌه 

لذا نجدها تتجاوز المفردات الدالة على الموة و  (شظاٌا المنابل , الطائرات 

البطش و توظؾ بدال عنها بنٌة مركبة من سطرٌن توحً بجمالٌة رومانسٌة 

.تنهً بها الممطع االول 
105
 

 

 

 

                                                           
 .320-319ص, . االعمال الشعرٌة- 104
 .39ص, خلٌل شكري هٌاس . د, ٌنابٌع النص و جمالٌات التشكٌل لراءات فً شعر بشرى البستانً - 105
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 الخاتمة 

بعد هذه الدراسة لمفهوم التناص تبٌن لً ان هذا الموضوع له جذر و اصول 

عمٌمة فً تراثنا النمدي فمد اعطى كل من النماد رأٌه فً مفهوم التناص فمبل 

المامً بمفهوم التناص اعطٌت معنى كلمة نص ثم بعد ذلن تتبعت مفهوم 

التناص فانه مصطلح جدٌد لظاهرة ادبٌة كما ان النماد العرب بٌنوا اهمٌته 

بشكل واضح كما للنا ان البعض ادخله فً دائرة السرلات الشعرٌة و البعض 

االخر اخرجه من هذه الدائرة فمد توصلت فً الفصل االول ان الشاعرة 

استمدت التناص من مصادر كثٌرة كالمصدر الدٌنً لد ٌكون شعرها متناصا 

مع المران الكرٌم او مع الحدٌث النبوي الشرٌؾ ثم تدرجت بعد ذلن الى 

التناص التارٌخً و التناص االسطوري و كان معٌن الشاعرة فً ذلن هو 

ثمافتها التً ساعدتها على ذلن فمد اوضحت ان الكتاب الممدس مصدرا خصبا 

من مصادر بشرى البستانً و لد اوضحت ذلن من خالل لصائدها و كذلن 

الحال بالنسبة الى التارٌخ و االسطورة و لد بٌنت سابما ان مصادر التناص 

تشمل فً تداخل ٌصعب معه الفصل بٌنهما و لعله فً هذه الصعوبة نجد 

اختالؾ النماد فً النظر الٌها اما فً الفصل الثانً و من خالل تتبعً للؽة 

الشاعرة و االسالٌب التً استخدمتها فمد وجدت ان لؽتها جمٌلة تستهوي المارئ 

و شعرها جمٌل معبر عن مكنونات ذاتها ثم بعد ذلن خلصت الى الصورة التً 

استعملتها الشاعرة فمن خالل دراستً لشعرها وجدت انها كثٌرا ما تلجأ الى 

استخدام الصورة المفردة و المركبة و بعد ذلن تدرجت الى البحور التً كتبت 

فٌها الشاعرة و لد تبٌن لً انها عندما تكتب على بحر معٌن ٌكون مناسب 

و مهما ٌكن من امر فمد اظهر البحث ان , للحالة النفسٌة التً هً علٌها 

التناص له لٌمة جمالٌة تجعل المارئ ٌستمتع بلذة النص فهو من الموضوعات 

 .الهامة فٌنبؽً ان نبذل فٌه كل جهود 

فالحمد هلل الذي , و بهذا حاولت بتوفٌك هللا الى االنتهاء من كتابة الموضوع 

 .هدانا و وفمنا لما لدمنا 
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