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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 
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ة ِإدخال ستمنح املنصة )املوقع( صفة الباحث ملن قام بالتسجيل؛ ليستطيع بهذه الصف -3

الع عليها عند  ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
بحثه بمجموعة من الخطوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  تن: بحرف / امل16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )
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َ
تضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ
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رت

ُ
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 . حالة تكرار اقتباس املصدر يذكر )مصدر سابق(

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث 
ً

و الرفض، فضال
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ِإلى خبير االستالل العلمي ليحدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 :ي
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يرسل بدون اسم . يجب أ
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برز ما في العن
َ
وان من عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  يجب على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 البحث.يغلب عليهن  التمايز في  (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ساس في  -6
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ن يراعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ
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َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 
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مشكلة يجب أ

ة البحث( . و )ِإشكالي 
َ
 البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 رض من تطبيقها.الغ

  ن يكون هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته
َ
يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

 فكاره ي
َ
سلوب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

ُ
جب مراعاة تصميم البحث وأ

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 اصة بهذه املصادر .الببليوغرافية الخ

  د من موضوعاتها
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
يجب على الباحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة ت -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
حكيم يجب على الباحث أ

ا 
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
تضم  التفاصيل الواردة آنف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فك            
َ
ر جميع األ ِ

ار واآلراء الواردة في متون البحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ
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 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 ة يف شعر املرأة يف العصر العباسّياحلوار تقنية سرديَّ 

 منتصر عبدالقادر الغضنفرّي و  حسن خريي محدون احليالّي
 

8/7/2021 تأريخ القبول:       14/6/2021 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 

ى إليه يسعالذي ، ة في تشكيل النص السرديميَّز اصر المل الحوار إحدى العنشك  ي         
خذه وسيلة كما يتَّ  ،ة السرد المتواصلالقاص لتقليل الرتابة التي يمكن أن تنشأ عن استمراري

، أو قد يتخذه وسيلة للتواصل بين شخصياته .... به العالم الداخلي لشخصياته ءيضي
وجود الحوار في  جناس الدبية  وتالشي الحدود بينها ، فإنَّ ومع التداخل الحاصل بين الأ 

، فلجأ وليضفي عليه السمه الموضوعية ؛لقةلينفي عنه ذاتيته المط ؛ص الشعري جاءالن
ار بالتعبير عما يجول في الشعراء إلى تضمينه في قصائدهم مستغلين بذلك قدرة الحو 

ثبات وج ،خذوه وسيلة للتواصل مع اآلخر، كما اتَّ دواخلهم عمالهم ود اآلخر داخل أأ وا 
اسة إلى تناول شعر المرأة في العصر العباسي وتسليط لذلك تهدف هذا الّدر  ؛الشعرية

 عد  من حيث ي   ، وهو الحوارهم في تشكيل النص الشعري لديهنَّ سأأالضوء على عنصر 
في شعر المرأة في العصر  حدى التقنيات السردية التي حضرت وبشكل فاعلالحوار إ  
 .تي حضرت في شعرهنَّ ، كما تسهم هذه الدراسة في الكشف عن أنواع الحوار الالعباسي

 .، التناوب المحادثة، المناجاة: الكلمات المفتاحيَّة     

 :التمهيد 

صف والسرد في يشترك مع الو و ، في بناء النص السردي ميَّز اا ميشكل الحوار عنصر        
( بوساطته إلى كسر الرتابة والملل الذي إذ يسعى الراوي )السارد ؛خلق البنية السردية

 طوال ا متصال  فالنص السردي ليس بناء سردي   ؛السرد المتواصل ينتج عنن أيمكن 
خرى كالحوار تقنيات سردية أ   عمال( إلى استجأ الراوي )الساردن يلأبد من فال، الوقت

                                                 

 طالب ماجستير/قسم اللغة العربيَّة/ كلية التربيَّة للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصل. 
 لية التربيَّة للعلوم اإِلنسانيَّة/جامعة الموصلُأستاذ/ قسم اللغة العربيَّة/ ك. 
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ه ــــــــ نَّ إ   عن فضال   ــ ــــــقل تقدير أفي  ــــوالوصف حتى يصبح النص السردي بناء متكامال ــ
إذ  ؛ا ا درامي  منح الشخصيات بعد   ـــــــ يسعى عن طريق الحوار إلى( الراوي ) السارد ي أأ 

ا انفعاالت ، عاكس  الة الشخصيات وما يحيطها من ظروفح))عن الحوار يعبر
ك ضرورة درامية ، ونوعية مالبسهم إذا كان لذلا حركاتهم، موضح  الشخصيات، وامزجتهم

وال  ،(1)((، وكذلك الزمانه الحداثفيا المكان الذي تدور وكذلك موضح   ،بالنسبة للمستمع
اعول عليه الذي ي))، بل هوعند هذا الحدالحوار  تقف مهمه  ، في تكوين الشخصيات أأيض 

 فالبد لنا ان نعرف عن طريقه طبائع الشخاص ، ودخائل نفوسهم ، فهو الذي يجب ان
ا . ما لو ، وما ينوون ان يفعمامناأأ يظهرنا على ما ظهر منهم وما خفي، وما يفعلون 

وبذلك يكون  ،(2)((، وما يضمرون لهم في أعماق النفوس يقولون لغيرهم من الشخاص
ظهار ما هو موجود بين الشخصيات . إنه يبلور العالقات الوسيلة المثالية ل   ))الحوار هو 

ين قات بـ ان يكون فعاال إلى الحد الذي يجعل التحليل والشرح للعالــــمثاليا  ـــوي فترض به ــ
مسؤولية نقل حركة الحدث  ))وتقع على عاتقه كذلك  ،(3)((ا غير ضروريمر  أ  ، الشخصيات

من نقطة إلى أخرى داخل القص . وهي عملية صعبة تتحول من خاللها الفكرة إلى جزء 
وبذلك يعمل .  (4)((فاعل له صيغة عمل داخلية نابعة من إجراءات الحدث وتفاصيله 

م الحوادث حتى الصراع ، وتقييم الحداث ، وقصها بصورة نابضة ن تتقدَّ أأ  ))الحوار على 
للمستمع ، ويعبر عما تنطوي عليه الشخصيات من عواطف واحاسيس تجاه االخرين 

 .( 5)((وتجاه انفسهم 
                                                 

، نشر وتوزيع مؤسسات عبد الكريم بن عبداهلل ،  1( مدخل إلى فن كتابة الدراما ، عادل النادي ، ط (1
 .  170: م  1987تونس ، 

 .  141م : 1988فن الدب ، توفيق الحكيم ، ) د . ط ( ، دار مصر للطباعة ، مصر ،  ((2
، دار العربية للعلوم ناشرون  ،  1، ط  تين فنيات كتابة الحوار الروائي ، بثينة العيسىبين صو ( (3

 .  32م :  2014بيروت ، 
، المؤسسة العربية للدراسات  1الحوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية ، فاتح عبد السالم ، ط ( (4

 .  29م :  1999والنشر ، بيروت ، 
 .  170دراما : مدخل الى فن كتابة ال( (5
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 ويؤدي الحوار وظائف عدة ، لعل من أهمها :
 المعلومات و الحقائق للقارئ . تقديم ــ  1
ن كل جملة حوار تقولها الشخصية تكشف عن حالتها ك لكشف عن العاطفة ؛ ذلالــ  2

حاسيسها . كما يسهم في الكشف عن خلفية الشخصية وتعليمها ومركزها أالنفسية وعن 
 االجتماعي ، وعن مواقفها تجاه الشخصيات والحداث و الشياء .

 .( 1)في تطورها والسهام عمل على دفع الحداث إلى االمام الــ  3

 . (2)والشخص الذي تتحدث إليه ةثالشخصية المتحد   تحديدــ  4
خر ، وال يخلو أي حوار فعال من سمة التفاعل التواصلي بين آلــ التواصل مع ا 5
 طرافه.أ

ويختلف الحوار في النص الشعري عما هو عليه في النص السردي ، من حيث        
ن طبيعة النص ل؛ وذلك فاضة والتحليل لالنص السردي قد يميل إلى افي ان الحوار  

السرد هو كالم الراوي ) السارد ( يتم بوساطته سرد  ـــــالسردي ميالة إلى السرد والعرض ــ
ما العرض فيتضمن كالم الشخصيات داخل القصة التي يقوم أالقصة ومجريات أحداثها ، 
 ، يجازللى اما الحوار في النص الشعري  فإنه يميل إأ . ــــــبعرضها الراوي ) السارد ( 

التي تفصح عن طبائع الشخصيات ، واللمحة التي توضح المواقف ، شارة والتركيز ، وال
ال مكان ف ،طالة والحشو لوالحداث ؛ ذلك أن ألد أعداء الحوار في النص الشعري هو ا

ن الحوار في النص الشعري إيمكن القول  وهكذا.  (3)فيه للكلمة الزائدة ، والمعنى المكرر
فضال عن المرونة التي يتسم بها في النص   ، (4)((التقطير ال التقرير ))م على يقو 

ن الشاعر قد ينتقل من الحوار المباشر إلى الحوار غير المباشر ، الذي أالشعري ؛ إذ 

                                                 

، دار الطناني  2ينظر : كتابة السيناريو للسينما ، داويت سوين ، ترجمة : أحمد الحضري ، ط ( (1
 . 197م :  2010للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 

 .  197ينظر : كتابة السيناريو للسينما : ( (2
 .  140ينظر : فن االدب : ( (3
ترجمة : شكري محمد عياد ، راجعه : مصطفى حبيب ، ) د . الكاتب وعالمه ، تشارلس مورجان ، ( (4

 .  251م :  2012ط ( ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة ، 
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ن يضغط ويختصر ما يعرضه ، أو قد يعلق الحوار ويلجأ إلى استخدام السرد أيتيح له 
ال  ار الشعري عن نظيريه الروائي والمسرحي ، ففيهمالصريح . وهذا ما يميز الحوا

في  والسيمان يمضي في الحوار أبل عليه  ،يستطيع الكاتب ان يفعل شيئا من ذلك 
فهو الذي يعرض الحوادث ويخلق  ))من حيث أن الحوار هو أداة المسرحية  ؛ (1)المسرحية

 . (2)((الشخاص ، ويقيم المسرحية من مبدئها إلى نهايتها 
فيقوم أساسا على ظهور أصوات أو صوتين على  ))أما أسلوب الحوار في الشعر      
شخاص مختلفين . ومألوف في الشعر العربي ظهور مثل هذا النوع من لقل تقدير أ

الحوار الذي يرويه الشاعر في قصيدته فيحكي به ما دار بينه وبين محبوبته ــ في االغلب 
منذ عهد ) امرئ القيس ( في العصر الجاهلي كما  العم ــ هكذا ظهر هذا السلوب

وسيلة انتقال  من غرض  ))وقد اتخذ عدد من الشعراء الحوار.   (3)((يتضح في معلقته 
.  (4)((إلى اخر .... و وظف بعض الشعراء أسلوب الحوار وسيلة  لتعداد صفات الممدوح 

د ال يخلو منه ديوان شعر ، و يكا ))وهكذا عمد الشعراء إلى تضمين الحوار في قصائدهم 
وهناك  في مضامين شعرية متنوعة حوار بين الشاعر والحبيبة أو بين الشاعر والناس أو 

همية الحوار في أوتبرز  . (5)((رمزي يتخذه وسيلة تعبير عن مقصود ما  ءبينه وبين شي
الساليب  لتنفي عنه ذاتيته المطلقة ، ذلك لن أنسب ))الشعر العربي بأنواعه المختلفة 

 .(6)((التي تالئم التعبير عن الفكار في القصيدة هو السلوب الحواري 
                                                 

 .  240:  المصدر نفسهينظر : ( (1
 .  140فن االدب : ( (2
الفكر  ، دار 3سماعيل ، ط إ( الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية ، عز الدين (3

 .  298: ) د . ت (  ) د . م (،العربي ،
،   2المطلع التقليدي في القصيدة العربية دراسة ونقد وتحليل ، عدنان عبد النبي البلداوي، ط ( (4

 . 114م .:  2009مؤسسة البلداوي للطباعة ، بغداد ، 
 .  110:   المصدر نفسه( (5
القيس انموذجا ( ، محمد سعيد حسين مرعي ، مجلة  الحوار في الشعر العربي القديم ) شعر امرئ( (6

 . 60:  2007،  3، ع  14جامعة تكريت للعلوم النسانية ، مج 
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ديب  ) الروائي ( حين يصور حادثة عن طريق الحوار ، فهو يقيمها ن الشاعر أو الإ
عيننا حية نابضة تتحرك ، عاكسا إياها بصورتها التي جرت عليها في الماضي ؛ أمام أ

ن يجعل المتلقين أما حدث لألشخاص فحسب ، بل ن يروي أفمهمة الحوار ليست 
 .( 1)مامهم من دون وسيط أيعيشون حوادثهم ، وكأنها تحدث 

ننا سوف نتناول الحوار سواء اقترن بحادثة ، أو لم يقترن ، أوما تنبغي الشارة إليه ،   
ري وذلك بوصفه يمثل توظيفا لحدى التقنيات السردية التي شكلت بعدا ما في النص الشع

، وبما يرسم مالمح النزعة السردية في النص الشعري ؛ إذ ان الحوار الذي لم يقترن 
ب االنفعالي ، أو بحادثة ما ، يمثل حوارا حقيقيا استحدثته الفكرة المؤقتة ، أو أوجبه العتا

 . (2)المناسب خلقه الظرف
ي الكشف عن شعر المرأة في العصر العباسي ، مسهما ف منلقد شغل الحوار حيزا مهما 

النزعة السردية التي تضمنها شعرهن ، ومؤكدا دوره الفعال في بناء النص الشعري 
 نواعه بحسب ما توافر عليه شعرهن.لعندهن. وسوف نعرض 
 ) الديالوج (أوال : الحوار الخارجي 

الذي تتناوب فيه شخصيتان أو أكثر الحديث في إطار المشهد داخل  ))هو الحوار       
 ))) الديالوج ( ، وهو بــعلى هذا النوع  ويصطلح.  (3)((لقصصي بطريقة مباشرة العمل ا

مصطلح استعمل في الموسيقا ليدل على تصويتات غنائية بين اثنين في محاورة لحنية . 
الذي يتم هو والحوار الخارجي .  (4)((أما اللحن المسموع من شخص واحد فهو المونولوج 

حدى الشخصيات . بين شخصيتين  أو أكثر ، وق د يتم كذلك بين الراوي ) السارد ( وا 
ن يكون حوارا مباشرا بين الشخصيات أو بين الراوي ) السارد ( أما إويكون على  نوعين: 

                                                 

 .   141ينظر : فن االدب : ( (1
لمحات من الشعر القصصي في الدب العربي ، نوري حمودي القيسي، ) د . ط ( ، دار ينظر : ( (2

  . 34: م  1980الجاحظ للنشر  ، بغداد ، 
 .  41الحوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية : ( (3
/  1م : 1999، دار الكتب العلمية ، بيروت ،  2المعجم المفصل في الدب ، محمد التونجي ، ط ( (4

455   . 
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حدى الشخصيات  ما أن يكون بصيغة ا  و  ،الحوار بصيغ قولية  ، تتبادل فيه الشخصياتوا 
إلى متلٍق غير مباشر أو غير غير مباشرة توجهه الشخصية ، أو الراوي  ) السارد ( 

مام . حيث دفع العناصر السردية إلى ال ))حاضر . ويعمل الحوار الخارجي بنوعيه على 
 (1)((يرتبط وجوده بالبناء الداخلي للعمل القصصي ، معطيا له تماسكا ومرونة واستمرارية 

عن ذاتها ن الشخصية تعبر وهو بذلك عامل مهم في نقل الحركة والفكار؛ وذلك ل . 
الدراما الناطقة  ))لذلك يطلق عليه  بيرسي لوبوك  تسمية  ،من خالل افكارها المنطوقة 

))(2) . 
 وللحوار الخارجي وظائف:

توقيف السرد وتدفق  الحوادث لمدة قصيرة يلتقط فيها القارئ أنفاسه ، ويتجنب  ))أ : 
ي (  ، و هو بذلك يسمح الوقوع اسيرا للحظات الملل التي تنشأ عن استمرارية  ) الحك

 بالتخلص من هيمنة أسلوب ادبي واحد .
 .ب : الكشف عن مواقف الشخصيات بعضها من بعض

جـ : يتيح لكل من الكاتب والقارئ الوقوف على تنوع اآلراء ، و وجهات النظر عن طريق 
 (3)((االنتقال من  الراوي ) السارد ( إلى الشخص نفسه 

 عصر العباسي نوعين من الحوار الخارجي .ولقد تضمن شعر المرأة في ال
المتكلم يتكلم مباشرة إلى متلق مباشر ،  ))ن أنجد وفيه  ــ  الحوار الخارجي  المباشر:1

. ويطلق على هذا النوع مصطلح ) الحوار التناوبي ( ؛  (4)((ويتبادالن الكالم فيما بينهما 

                                                 

 . 29الحوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية : ( (1
، دار مجدالوي للنشر والتوزيع ،   2د، ط صنعة الرواية ، بيرسي لوبوك ، ترجمة : عبد الستار جوا( (2

 . 156:  م 2000عمان ، 
، دار الميسرة للنشر 4( النقد الدبي الحديث من المحاكاة إلى التفكيك ، إبراهيم محمود خليل ، ط (3

 .  181: م  2011والتوزيع والطباعة  ، عمان ، 
، المركز الثقافي العربي 3يد يقطين ، ط ( تحليل الخطاب الروائي ) الزمن ، السرد ، التبئير ( ، سع(4

 . 197: م  1997للطباعة والنشر والتوزيع  ، بيروت ، 
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يتبادل ويتعاقب  )). أي  (1)(( الن التناوب هو السمة الجرائية الظاهرة فيه ))وذلك 
 .(2)((الشخاص ، على االرسال  والتلقي 

ن الغرض من لجوء الشاعر أو الروائي  إلى مثل هذا الحوار ، هو جعل إ      
الدور في الكالم المباشر. ويفصح هذا النوع عن  اعطائهإالشخصيات أكثر حيوية عبر 

عن طريق الصيغ اللفظية التي  ـــــلقصصي ــوحتى الروائي وا ــــنفسه في النص الشعري ــ
تحمل في طياتها داللة التحاور مثل ) قال ، وقلت ، و قالت ، أجاب ، وسأل ..... ( . 

 (3)من ذلك ما قالته طيف     البغدادية : 
 وظبيةةةةةةةةةةةةة ِمةةةةةةةةةةةة   بنةةةةةةةةةةةةاِت الةةةةةةةةةةةةروم قلةةةةةةةةةةةةُت لهةةةةةةةةةةةةا

ِنةةةةةةةةةةةة     هةةةةةةةةةةةةل ٍّةةةةةةةةةةةة   يةةةةةةةةةةةةارِ  صةةةةةةةةةةةةب   ا ةةةةةةةةةةةة   د 

 ُقنةةةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوخ الُو ةةةةةةةةةةةةةةةةةاُ  وأ  الخةةةةةةةةةةةةةةةةةو   ُيق لِ 

 

ِلةةةةةةةةةةةةةةة ُ    لمةةةةةةةةةةةةةةةةا التقينةةةةةةةةةةةةةةا وقةةةةةةةةةةةةةةةةةلب   نةةةةةةةةةةةةةةدها   

ةةةةةةةةةةةةةت ِب ُ أجةةةةةةةةةةةةر  ٍّقالةةةةةةةةةةةةت   : ودمةةةةةةةةةةةةةَ العةةةةةةةةةةةةي  ي س 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلَّ ا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر  يتَِّفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُ .  لهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ذا  و  

 

تفتتح الشاعرة / الراوي نصها بوصف مختصر للشخصية الرئيسة / الحبيبة ،          
من الحيان أن يسبق كالم  يكون من المناسب في كثير ))إذ  ؛بقولها          ) ظبية ( 

المتحدث في حواره ، وصف معين يوضح اتجاه الحديث .... ولكن دون ان يخرج ... 
مع هذا الوصف جنسية هذه الشخصية فهي ) من بنات  وقد حددت.  (4)((إلى التطويل 

ليكون هذا الوصف الموجز بمثابة إعالن بدء الحوار الذي تقص من خالله  ،الروم ( 
الراوي ما دار بينها وبين الشخصية الرئيسة / الحبيبة  . ويبدأ الحوار بالصيغة الشاعرة / 

القولية المباشرة ) قلت لها لما التقينا ( محددة بذلك وقت الحوار بانه كان في يوم اللقاء ، 

                                                 

 .   41الحوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية : ( (1
، دار الكتاب اللبناني ، بيروت ،  1معجم المصطلحات الدبية المعاصرة ، سعيد علوش ، ط ( (2

 .  78م :  1985
ء في أشعار النساء ، جالل الدين السيوطي ، تحقيق : عبد اللطيف عاشور، ) د . ط ( ( نزهة الجلسا(3

 .  59:  1986، مكتبة القران للطبع والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
 .  46الحوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية : ( (4
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فصاح عن مشاعرها تجاه هذه الشخصية . وبعد إللتتخذ من تحديد وقت الحوار ، وسيلة ل
الشاعرة سؤالها الذي هو الغرض الساس من الحوار مع هذه هذا الفصاح تبث 

جر ؟ محاولة  بوساطة  طرحها هذا أمرضه الحب أالشخصية ،  هل في زيارة عاشق 
واضحا  أثرهالسؤال ان تثير مشاعر الشخصية بوساطة االستفهام ، الذي سوف يظهر 

ذ تنقل الشاعرة /  جليا في إجابة الشخصية ، على نحو مباشر بداللة الفعل ) قالت ( . وا 
ليتضمن الحوار ، الراوي نص كالمها ، فإنها تصور في الوقت عينه حالة هذه الشخصية 

       جوابها ؛ إذ انقد سبق دمع عينها  أنوصفا للبعد النفسي لهذه الشخصية والسيما 
  .( 1)((التعبير عن المشاعر لدى اشخاص الحوار  عامل أساسي في نجاح الحوار  ))
هو و الوصال بينهما ،  في عدمسبب الكشف هذه الشخصية / الحبيبة ، بجوابها عن لت

وجود الشخصيات الثانوية / الوشاة  الذين يشكلون مصدر خوف وقلق لها ، والذين لوالهم 
 لهان الوصال بينهما .

في هذا فهي دب الرجل ؛ أمحاولة الشاعرة تقليد  ووما تنبغي الشارة إليه ه           
نتاج نص يعمل على إإلى  ساعية   ،نص تتكلم كما يتكلم الرجل الشاعر مع محبوبته ال

تغيير البنية الثقافية التقليدية الطابع ، ومحاولة إثبات ذات جديدة بالخروج والتحرر من 
ـ ، الذي ـــــالمغاير لطبيعتها ـ ــــالذي تنتمي إليه ، إلى الواقع الذكوري ــ، نثوي لالواقع ا
ا فرصة التعبير والكشف عن انفعاالتها العاطفية من دون رقيب ، ويحقق لها يمنحه

 .( 2)كبر لثبات ذاتها أمساحة 

 (3)وقالت عريب  :

                                                 

 . 144: 2002،  460ع أسس الحوار الحي في المجتمع ، انس حبيب ، مجلة المعرفة ، دمشق ، ( (1
ينظر : المرأة بين سيطرة االخر واثبات الذات ) اكتشاف الشهوة انموذجا ( لفضيلة فاروق ، مقال ( (2

 . 4منشور على شبكة االنترنيت : 
www. Univ-biskra. Dz. Com .  

، بيروت ، ، دار النضال   1، ط  ( الماء الشواعر ، ابو الفرج االصفهاني ، تحقيق : جليل العطية(3
 .  139: م  1984
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 أتةونةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ٍّةقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالوا: بةالخةليفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  

 أخ ليةةةةةةةةةةةةةةت  بةةةةةةةةةةةةةة  ُحةمةةةةةةةةةةةةةة  الخليفةةةةةةةةةةةةةة جعفةةةةةةةةةةةةةر  

ة نةةةةةةةةةةةةات أ  قيةةةةةةةةةةةل ُحةةةةةةةةةةةةمَّ ٍّلةةةةةةةةةةةم أمةةةةةةةةةةةةت    كةفةةةةةةةةةةةة  ح 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِة جةةعةفةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُجةةعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلُت ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا ت للخةةليةةف

 

 ٍّقلةةةةةةةةةةُت ونةةةةةةةةةةاُر ال ةةةةةةةةةةوِ  تقةةةةةةةةةةدُ  ٍّةةةةةةةةةة  صةةةةةةةةةةدر  

 ٍّةكةةةةةةةةةةةانت بةةةةةةةةةة  الُحمةةةةةةةةةة   وكةةةةةةةةةةا  لةةةةةةةةةة  أجةةةةةةةةةةر 

 مةةةةةةةةة  الُحةةةةةةةةة    نةةةةةةةة  بعةةةةةةةةد هةةةةةةةةذا لةةةةةةةةةذو صةةةةةةةةةةبرِ 

 وذا  قةليةةةةةةةةةةةةل  مةةةةةةةةةةةة   ةنةةةةةةةةةةةةا  ومةةةةةةةةةةةة   ةكةةةةةةةةةةةةر .

 

 حوار واقعي أسهم في الكشف عن أمرين : في هذا النصن الحوار إ

الذي دار ، ي أفصح عنها الحوار تل ، الالول : حادثة مرض الشخصية الرئيسة / المتوك
بين الشاعرة / الراوي والشخصيات الثانوية / جماعة من الناس عبرت عنهم الشاعرة 

 بالفعل ) قالوا (.

الشاعرة / الراوي للشخصية الرئيسة / المتوكل ، ومدى حزنها في  مدى حبوالثاني : 
ن تكون هي المريضة أنى ن تتمأمر إلى لالوقت نفسه على مرضه ، حتى وصل بها ا

إنسانيا واقعيا  ))فجاء الحوار  ،بدال منه ، بل إنها تعلن عن استعدادها لن تفديه بنفسها 
حيا كان ذلك الخطوة الكبرى في تكوين الشخصية الفنية المتميزة المالمح الجارية مع 

ا من ظروف الحوادث والوقائع بارادتها وابداعها وتجاوبها الطبيعي مع سائر ما يحيط به
 . (1)((واقعية 

من بث  صحبهالشاعرة إلى نقل حدث مرض الخليفة المتوكل وما  إذ عمدت           
ولعلها أرادت .  (2)((لتضفي عليه صدقا وحيوية وواقعية  )) فـــ مشاعرها عن طريق الحوار

 ن الشعر مرآة عاكسة للحياةأمن جهة أخرى تخليد ذلك الحدث عن طريق الشعر ؛ ذلك 
 . (3)((قطعة من الوجود أو وجه من وجوه التجربة النسانية  ))، فهو 

                                                 

 . 97م : 1971، دار العودة ، بيروت ،  1االتجاه الواقعي في الرواية العراقية ، عمر الطالب ، ط ( (1
: م  1955( فن القصة ، محمد يوسف نجم ، ) د . ط ( ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، (2

116 . 
 .  181فنية والمعنوية : الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره ال( (3
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 (1)وقالت آسية :

ةةةةةةةةةةةمت قلةةةةةةةةةةةُت لهةةةةةةةةةةةم  قةةةةةةةةةةةالوا نةةةةةةةةةةةرا  طويةةةةةةةةةةةل الص 

 الصةةةةةةةةةةةةةمُت أ حمةةةةةةةةةةةةةُد ٍّةةةةةةةةةةةةة  الحةةةةةةةةةةةةةا ليِ   اقبةةةةةةةةةةةةةةت 

 قةةةةةةةةةةةةةةالوا ٍّأنةةةةةةةةةةةةةةت مصةةةةةةةةةةةةةةيب لسةةةةةةةةةةةةةةت ذا خطةةةةةةةةةةةةةةأ  

 أأن ةةةةةةةةةةةةةةُر الب ةةةةةةةةةةةةةةةةة   ٍّيمةةةةةةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةةةي  يعرٍّةةةةةةةةةةةةةةة 

 

ةةةةةةةةةةر  ِ    مةةةةةةةةةةا طةةةةةةةةةةول صةةةةةةةةةةمت   مةةةةةةةةةة  ِ ةةةةةةةةةة   وخ خ 

 بةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةة  منطةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةِك ِ   نةةةةةةةةةةد  وأحسةةةةةةةةةة ُ 

 ٍّقلةةةةةةةةةةةةةةةت هةةةةةةةةةةةةةةةاتوا أرونةةةةةةةةةةةةة  وجةةةةةةةةةةةةةةة  مقتةةةةةةةةةةةةةب 

ةةةةةةةةةة  ٍّةةةةةةةةةة  الغل ةةةةةةةةةةِ .  أم أن ةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةدلر  بةةةةةةةةةةي  الُعم 

 

بالصيغ القولية ) قالوا ، قلت ( ليظهر بذلك صوتان  في هذا النصأتى الحوار       
وصوت الشخصيات الرئيسة متحاوران ، صوت الشاعرة / الراوي  المتمثل بـ) قلت ( ، 

متسائلين عن السبب في ، بـ) قالوا( ، وهم  الذين يطرحون السؤال على الشاعرة المتمثلة 
ن مبعثه حكمة إن طول صمتها ليس من مرض أو خرس ، بل أطول صمتها ، فتجيبهم ب

 تعلنن أحسن عاقبة من الكالم الذي ال طائل منه . وبعد أن الصمت أفهي ترى  ؛منها 
صوت الشخصيات الثانوية مرة  يبرزصمتها ، طول  وراءالسبب عن  الشاعرة / الراوي

وجهة نظرها ، لكنها تجيبهم  فيأخرى في قولهم ) قالوا فانت .....( موافقين الشاعرة 
ن موافقة تلك أن يأتوها بشخص استفاد من كالمها هذا ، مما يشير إلى أطالبة  منهم 

تدبر لقولها  من دون ،الشخصيات على وجهة نظر الشاعرة كانت موافقة لسانية فحسب
 وتطبيق.

؛ ولعل ذلك محاولة  وتتضح في هذا النص السهولة في اختيار مفردات الحوار           
من الشاعرة / الراوي االقتراب من المستوى الثقافي للشخصيات المحاورة ، وقد يعني بداية 

هذه  وقد علل يوهان فك مثل.  (2)تدني لغة التعبير العامة مع بدايات العصر العباسي
ة إلى حضارة المدن ، وتغلغل غير او االنتقال من حياة البد ))السهولة في اللغة بقوله 

                                                 

، دار  1( عقالء المجانين ، ابو القاسم الحسن بن محمد بن حبيب ، تحقيق : عمر السعد ، ط (1
 .  285: م1987النفائس ، بيروت ، 

، شركة  1الجواري والشعر في العصر العباسي االول ، سهام عبد الوهاب الفريج ، ط ينظر : ( (2
 .  191: م . 1981الكويت ، الربيعان للنشر والتوزيع ، 
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العرب في ميادين الدب . وذلك الطابع الوحشي للعربية القديمة بثروتها الفياضة في 
اللفاظ والقوالب تراجع في ذلك العهد أمام أسلوب متأنق مهذب ، ال يسبب استواؤه 

فهام . وهذه اللغة السهلة المتدفقة ، والواضحة ، سرعان ما احتذاها ألوسهولته صعوبات ل
المثقفون جميعا واستعملوها في الدب في العالم السالمي ، دون تمييز بين أصل وجنس 

 . (1)((، وال بين لغة أصيلة ولهجة وطنية خاصة 

 ــ الحوار الخارجي غير المباشر 2

ولية المباشرة كـ) قلت ، قالت ، حدثني ، وهو الحوار الذي تختفي فيه الصيغ الق
بل نسمع فيه صوتا واحدا هو صوت  ،أجاب...(، فال نسمع فيه أصواتا متحاورة 

الشاعر، فهو المتحدث الوحيد في النص ، يوجه خطابه إلى شخصية أخرى . ويأخذ هذا 
الحوار طابعا ضمنيا توظف فيه في الغالب كاف الخطاب ، أو حروف النداء ، أو 

لضمائر ) أنتأ ، أنت  ، وانتم...(، وغيرها من الصيغ التي توحي بمخاطبة الشخصيات ا
 خرى على نحو غير مباشر.لا
الوظيفة الشعرية بوضوح تام  ))هذا النوع من الحوار في النص الشعري تبرز في و 

وتنكشف داخل بنية النص متعالية بذلك على الوظيفة التواصلية وعلى الوظيفة االبالغية 
، وذلك نظرا لغياب وسائل الحوار التي تجعله مباشرا أو تقريريا ؛ إذ تأخذ الكلمات الدالة 

ة داخل النص على عاتقها عملية الكشف عن أطراف الحوار بطريقة ثيحاءات المبثو لوا
 . (2)((شعرية بعيدا عن     التصريح 

طابية تمتلك من فعالية خ ))الخطاب الصوفي شأن باقي الخطابات ، فهو  شأن       
اآلليات والشروط التي توفر له النصية ، ما يجعله يكتسب االبعاد المختلفة التي تضمن 

                                                 

ساليب ، يوهان فك ، ترجمه وعلق عليه وصنع فهارسه : لالعربية دراسات في اللغة واللهجات وا( (1
 .  67: م1980رمضان عبد التواب ، ) د . ط ( ، الناشر مكتبة الخانجي بمصر ، القاهرة ، 

مجلة التربية والعلم ، كلية التربية ،  الحوار سمة فنية في شعر على بن الجهم ، سالم محمد ذنون ،( (2
 .  198:  2005،  1، ع  12جامعة الموصل ، مج
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ومن .  (1)((له االنسجام وشروط التواصل من خالل دورانه ضمن معايير االتصال الدبي 
القارئ ان يعيد تشكيل  ذلك المتصور الذهني الذي جسده المؤلف  ))هنا تحتم على      

  قولمن ذلك ما  .  (2)((نصه ، أو على القل أن يعيش معه لحظة والدة النص في 
 (3)رابعة العدوية : 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرور  ومني تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 

 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  ُروُ  الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة اِد أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  رجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 أنةةةةةةةةةةةةةةةةت  لةةةةةةةةةةةةةةةةوخ   يةةةةةةةةةةةةةةةةا حيةةةةةةةةةةةةةةةةات  وأُن ِسةةةةةةةةةةةةةةةة 

 كةةةةةةةةةةةةةم بةةةةةةةةةةةةةدت  منةةةةةةةةةةةةة  وكةةةةةةةةةةةةةم لةةةةةةةةةةةةة    ةةةةةةةةةةةةةةةند 

 ُحب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ا   بغيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ونعيمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

يةةةةةةتُ   ة بةةةةةةرا    لةةةةةةي  لةةةةةة   نةةةةةةد  ة مةةةةةةا ح 

لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة َّ ٍّ نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة      تكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  راـيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات   

 

 وانيسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وُ د تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراد  

 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةة نُ  و ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق    اد 

ةةةةةةةةةةةةةةةةتَُّت ٍّةةةةةةةةةةةةةةةة  ٍّسةةةةةةةةةةةةةةةةيِ  البةةةةةةةةةةةةةةةةةةة دِ   مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ت   

 مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   طةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ونعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وأ ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادِ 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ُ  لعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيِ  قلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الص   وج 

 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  منةةةةةةةةةةةةةةة  ُمكمةةةةةةةةةةةةةةة   ٍّةةةةةةةةةةةةةةة  السةةةةةةةةةةةةةةةةةوادِ 

 قةةةةةةةةةةةد بةةةةةةةةةةةدا  سةةةةةةةةةةةعاد . يةةةةةةةةةةةا ُمنةةةةةةةةةةة  القلةةةةةةةةةةةب  

 

يتضح حوار الشاعرة مع الذات اللهية عبر أساليب متنوعة ) يا النداء ، كاف        
الخطاب ، الضمير أنتأ ( ،  مستخدمة اللفاظ التي تؤكد محبتها للذات اللهية ) سروري 

 وعلى الرغم من سهولة، منيتي ، عمادي ، انيسي ، عدتي ،  وروح الفؤاد ، حياتي ....( 
التجربة  ))هذا النسق التعبيري ، فإنه  يكشف عن عشق الشاعرة للذات اللهية ؛ إذ ان 

الصوفية حالة وجدانية و رؤية للكون واالشياء ، تنبع من تصورات مختلفة عند الصوفي 

                                                 

الحركية التواصلية في الخطاب الصوفي ) من القرن الثالث إلى القرن السابع الهجريين (  ، أمنة ( (1
 . 20:  م 2001منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، ،  ، ) د . ط (  بّلعلي
شعري بوصفه أفقا تاويليا ) قراءة في تجربة التأويل الصوفي عند محي الدين بن عربي ديوان النص ال( (2

، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع ، القاهرة 1، ط  ترجمان االشواق نموذجا ( ، لطفي فكري محمد الجودي
 .  68م :  2011، 
. ط (، مكتبة النهضة المصرية  ، شهيدة العشق االلهي رابعة العدوية ، عبد الرحمن بدوي ، ) د ( (3

 . 161م :  1962القاهرة ، 
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الذي يرى المور بشكل مختلف ... وعلى وفق ما يتالءم مع ما هو فيه من حاالت 
 . (1)((نفسية 

 (2)خر :آفي موضع  رابعةوقالت 

 أحبلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ُحبَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  ُحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبَّ الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 ٍّأمةةةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةةةذ  هةةةةةةةةةةةةةةةةو ُحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبل الهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 وأمةةةةةةةةةةةةةةةةةا الةةةةةةةةةةةةةةةةةذ  أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  لةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الحمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُد ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ذا وخ ذا  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

                         

 وُحبَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا    

 ٍّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغلن  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذكر     مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا   

 أرا    ٍّك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف   لةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الحجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  حتةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ولكةةةةةةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةةة  الحمةةةةةةةةةةةةةةُد ٍّةةةةةةةةةةةةةة  ذا و ذاكةةةةةةةةةةةةةةا.

 

نها تحبه أتخاطب الشاعرة في هذا النص الذات اللهية عبر ) كاف الخطاب ( ب         
 متعلق باليقينفما الحب الول أهل لذاك ( . فأنك ل ا، ) وحب) حب الهوى (     حبين ،

نه إليها ، وانعامه عليها حسالصادر عن طريق النعم والحسان ، أي حب اهلل أنه أي  ،
ما الحب الذي هو أهل له ، فهو أفضال والهبات ، فهو بذلك حب التنعم بأنعم اهلل .  و بال

حب التعظيم والجالل لوجه العظيم ذي الجالل ، أي أنه الحب الذي لم يكن باعثه  ))
وهذه هي . (3)((نعمة ، وال مدخل فيه للمتعة الحسية ، بل باعثه المحبوب لذاته وبذاته 

 . (4)((تعمي وتصم ، تعمي عما سوى المحبوب فال يشهد سواه مطلوبا  ))المحبة التي 

 (5) وقالت ريحانة :

 قةةةةةةةةةةةةةةد أبةةةةةةةةةةةةةة  القلةةةةةةةةةةةةةةب ا  خ يحةةةةةةةةةةةةةةب  سةةةةةةةةةةةةةةواكا  أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  أنسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ومنيتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرو 

                                                 

 .  173فقا تأويليا : أالنص الشعري بوصفه ( (1
: م  1934، المكتبة االهلية ، بيروت ،  1سالم ، بشير يموت ، ط ل( شاعرات العرب في الجاهلية وا(2

153 . 
 . 67شهيدة العشق اللهي رابعة العدوية : ( (3
، دار الكتب العلمية ،  1ذهب أهل التصوف ، أبو بكر محمد بن إسحاق الكالباذي ، ط التعرف لم( (4

 .  130م :  1993بيروت ، 
 . 280عقالء المجانين : ( (5
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 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   وهم تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وُمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراد 

ل  مةةةةةةةةةةةةةةة  الِجنةةةةةةةةةةةةةةةا  نعيمةةةةةةةةةةةةةةةات   لةةةةةةةةةةةةةةةي  ُسةةةةةةةةةةةةةةة  

 

 طةةةةةةةةةةةةةةةال ت ةةةةةةةةةةةةةةةوق  متةةةةةةةةةةةةةةة  يكةةةةةةةةةةةةةةةو  لقاكةةةةةةةةةةةةةةةةةا

 أريدهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  راكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا. غةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةير أن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

، ودعا إليه  عظم تعبيرأر عن الحب اللهي ن الشعر الصوفي عبّ أمما ال شك فيه       
في الحياة ، يتغنون به ،  ويقبلون عليه ، حتى  مذهباهم ؤ وحرص عليه ، واتخذه شعرا

طوبى لمن  ))احترقت قلوبهم بهذا الحب . لذلك قال أبو سعيد الخراز عن هذه المحبة 
رب كاسا من محبته ، وذاق نعيما من مناجاة الجليل وقر به بما وجد من اللذات بحبه ش

فملئ قلب ه حبا وطار باهلل طربا  ، وهام إليه اشتياقا ، فياله من وامق أسف بربه ، كلف 
ن الشاعرة  / الراوي تتوجه إلى مخاطبة إ .(1)((دنف ، ليس له سكن غيره وال مألوف سواه 

عبر الضمير ) أنت ( ، ) وياء النداء ( ، ) وكاف الخطاب (  كاشفة عن الذات اللهية 
حبها الذات اللهية وشوقها إليها ، متسائلة متى يكون اللقاء ؟ ولكن سؤالها عن اللقاء 

بل شوقا إلى رؤية الذات اللهية التي هي غايتها التي  ،ليس شوقا إلى الجنة ونعيما 
 تسعى إليها.

 (2)ة : وقالت رابعة العدوي

 راحتةةةةةةةةةةةةةةةة  يةةةةةةةةةةةةةةةةا  خةةةةةةةةةةةةةةةةوت  ٍّةةةةةةةةةةةةةةةة  خلةةةةةةةةةةةةةةةةوت 

 لةةةةةةةةةةةةةم أجةةةةةةةةةةةةةد لةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةة  هةةةةةةةةةةةةةواُ  ِ وـةةةةةةةةةةةةةات 

نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ُ   حي مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا كنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُت ُأ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاِهد ُحس 

 أ  أمةةةةةةةةةةةةةةةةت وجةةةةةةةةةةةةةةةةدات ومةةةةةةةةةةةةةةةةا  ةةةةةةةةةةةةةةةةمَّ ِرـةةةةةةةةةةةةةةةة 

 يةةةةةةةةةةةةةا طبيةةةةةةةةةةةةةب  القلةةةةةةةةةةةةةِب يةةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةةلَّ الُمنةةةةةةةةةةةةة 

 يةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ُسةةةةةةةةةةةةةةةُرور  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا حيةةةةةةةةةةةةةةةات  دا مةةةةةةةةةةةةةةةات 

 قةةةةةةةةةةةةةةةد هجةةةةةةةةةةةةةةةرُت الخلةةةةةةةةةةةةةةة   جمعةةةةةةةةةةةةةةةات أرتجةةةةةةةةةةةةةةة 

 

رتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ـ   وحبيبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  دا مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ح 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا محنتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  البراي

 ٍّهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو محةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراب   ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قبلتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةور  وا ِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقوِت   وا  

ت ةةةةةةةةةةةةةةة   ُجةةةةةةةةةةةةةةةد بوصةةةةةةةةةةةةةةةل  منةةةةةةةةةةةةةةة   ي ةةةةةةةةةةةةةةةف   ُمهج 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةأِت  منةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةان    ـت تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أ ي  ن   و 

 منةةةةةةةةةةةةةة  وصةةةةةةةةةةةةةة ت ٍّهةةةةةةةةةةةةةةةو أقصةةةةةةةةةةةةةة  منيتةةةةةةةةةةةةةةة .

 

                                                 

ع ، ابو نصر السراج الطوسي ، حققه وقدم له وأخرج أحاديثه : عبد الحليم محمود و طه عبد مأ الل  ( (1
 .  87: م  1960الحديثة بمصر  ، مصر ، الباقي سرور،) د . ط ( ، دار الكتب 

 .  152شاعرات العرب في الجاهلية والسالم : ( (2
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خطابها / الراوي جاء الحوار هنا عبر توظيف أداة النداء ) يا ( ، موجهة الشاعرة        
خوتي ( ، مخبرة إياهم بان راحتها في خلوتها عن إسمتهم ) أ وقدلثانوية إلى الشخصيات ا

ي ذطلقت عليه ) حبيبي ( ، الأ قدو  إياها ،وانشغالها بحب الذات اللهية وعبادتها  ،الناس
صبح حب الذات اللهية شغلها ألم تجد أحدا يعوضها حبه ومكانته في قلبها ، حتى 

صبحت تراها أينما حلت وتوجهت ، أي حبها إياها فالشاغل ، لتصل إلى مرتبة عالية ف
بعدا ثقافيا مقصودا تعلن عبره  ))خوتي ( تمثل إفهي محرابها وقبلتها .  ولعل لفظة  ) 

عدم رغبتها باالقتران ، للتوجه بحبها وراحتها إلى اهلل ما يدل على قوة وضبط النفس التي 
.  (1)((الالتي ألهتهن ملذات الحياة  تمتعت بها هذه المرأة مختلفة عن بقية نساء عصرها

وليد التأمل ، والنضج الفكري والتقدم في الثقافة ، والتأثر بالحياة  ))مما جعل من شعرها 
بعد ذلك تنتقل الشاعرة من حوار الشخصيات الثانوية / إخوتي إلى مخاطبة  . (2)((الدينية 

شدة حب الشاعرة بمما يوحي  الذات اللهية باللفاظ ) طيب القلب ، سروري ، حياتي (
 (3)وقالت  فضل :، للذات اللهية

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي    ا دب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   الوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  وس  س   ياح 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةة     َّ الِقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةا   كال  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةرِ  الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وي ح 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِر وخ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   لةةلف قي   خ ي ت صدَّي 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكَّ   ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    ذ خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرجت  ب ي ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ت   

 تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلحُظ هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا وذا وذا   وذا

 

 ربِ ِ ةةةةةةةةةةةةةةبت  وأنةةةةةةةةةةةةةةت  الُغةةةةةةةةةةةةةة ُم ٍّةةةةةةةةةةةةةة  الطَّةةةةةةةةةةةةةة 

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمن صوِب بةةةةةةةةةةةةةةةةةي  الُغةةةةةةةةةةةةةةةةةروِر والكةةةةةةةةةةةةةةةةةةذبِ 

 ي ت بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    خ  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةواـَ الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَّه بِ 

 مةةةةةةةةةةةةة  لحظةةةةةةةةةةةةةات ال ةةةةةةةةةةةةةكو   لةةةةةةةةةةةةة  الطلةةةةةةةةةةةةةبِ 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةت ِسِب. ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُظ ُمحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب  بعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  ُمةةك   لح 

 

                                                 

اللغة ومركزية االنثى عند شاعرات العصر العباسي الول ، بشائر أمير عبد السادة و فرح حامد ( (1
 .  66:   2019،  7، ع  27حمزة ، مجلة جامعة بابل للعلوم النسانية ، مج 

ماء في العصر العباسي ) خصائصه الموضوعية والفنية ( ، عبداهلل بن محمد بن حمود لشعر ا( (2
داب ، قسم اللغة العربية ، جامعة آلشراف د . محمد علي دقة ، كلية العلوم وابإالتوبي ، رسالة ماجستير، 

 .  126نزوى ، سلطنة عمان: 
، دار المعارف ، القاهرة ،   3، ط  فراج ( طبقات الشعراء ، ابن المعتز ، تحقيق : عبد الستار أحمد(3

 .  427: م  1976
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ن قارئ هذا النص ال يلتمس الصيغ الحوارية المباشرة ، ولكنه في الوقت نفسه يشعر إ   
الل ) ياء النداء ، الضمير أنتأ ، كاف  بوجود حوار داخل النص ، يتضح من خ

الخطاب ( الذي توجهت بها الشاعرة / الراوي إلى مخاطبة الشخصية الرئيسة في النص ، 
إياه بـ) حسن الوجه ، وسيئ  ، واصفةنت ( أضمير ) الفبدأت بمخاطبته بياء النداء و 

ن الولى جمالية ن الشاعرة / الراوي جمعت بين صورتين متضادتيأونلحظ هنا . الدب ( 
، والخرى  نفسية ، جمال وجه هذه الشخصية وخلقها السيئ ، وقد غلب الخلق السيئ 

كبر في السن وهو ال يزال أن صاحب هذه الشخصية قد ذلك  ،على جمال الوجه فيها 
سيئ الدب .  ثم تنتقل إلى توظيف كاف الخطاب موجهة إليه رسالة تحذيرية ، من كيد 

حّبهن حبٌّ كذوب ، وعشقهن عشق  ))ـ ؛ من حيث أن ــــجواري المغنيات ـال ـــالقيان ــ
ّن محبتهن تظهر ما ظهرت  مشوب ، ليس بثابت وال متصل ، وانما هو لطمع ، وا 

 . (1)((عالمات اليسار والمال ، وتنتقل عند الفالس والقالل 

 (2): وقالت عريب 
 يةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةيد  أنةةةةةةةةةةةت  حقةةةةةةةةةةةات سةةةةةةةةةةةمتن  ا رقةةةةةةةةةةةا

 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم أتألةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم   لةةةةةةةةةةةةةةةةةت أبةةةةةةةةةةةةةةةةدات لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوخ   ل

  ذا  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةكوُت  ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الوجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  كذَّب نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

                         

 وأنةةةةةةةةةةةةةةت   لَّمةةةةةةةةةةةةةةت  قلبةةةةةةةةةةةةةة  الوجةةةةةةةةةةةةةةد  والحرقةةةةةةةةةةةةةةا 

 لكةةةةةةةةةةةةة    لةةةةةةةةةةةةة  كبةةةةةةةةةةةةةد  أسرٍّةةةةةةةةةةةةةةةُت ٍّاحترقةةةةةةةةةةةةةةا

ةةةةةةةةةةةةةد قا.  وا    ةةةةةةةةةةةةكا قةةةةةةةةةةةةةال  قلبةةةةةةةةةةةة  خيفةةةةةةةةةةةةةةت : ص 

 

) بـالذي نادته  تتوجه الشاعرة / الراوي بخطابها إلى الشخصية الرئيسة / المتوكل ،     
عالقة حوار بين المنادي والمنادى ،  ))سيدي ( عبر أداة النداء ) الياء ( ، لتقيم بذلك 

وذلك لغراض تفهم من سياق الكالم ، وفيه حث على االهتمام بموضوع الخطاب ، 

                                                 

( الظرف والظرفاء ، ابو الطيب محمد بن احمد بن اسحاق بن يحيى الوشاء ، تحقيق ودراسة : فهمي (1
 .  191: م  1986، عالم الكتب ،  1سعد ، ط 

 .  142الماء الشواعر : ( (2
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وقد خرج النداء ههنا إلى .   (1)((فضال عن توجيه النظار إلى المنادي ، واالهتمام به 
صيغة النداء مع اسم الشخص المعاتب نفسه  ))ن لجوء الشاعرة  إلى  إالعتاب. غرض 

سيدي ( واستخدام ضمير ) انت ( في تأكيد هذا النداء ، فيه تعميق للحدث  في قولها ) يا
زمها لالذي سيطر حبه على قلبها حتى . (2)((من حيث بيان تأثير المحبوب في نفسها

ويوضح التكرار في لفظتي ) الوجد ، الحرق ( حتى أحترق . علّم قلبها الوجد ، ترق ، و لا
ن تركيز الشاعرة على تكرار هاتين اللفظتين كان أشدة ما تعانيه الشاعرة من حبها ؛ إذ 

ما  انها إذأالقصد منه تأكيد ما تسعى الشاعرة إلى بثه على المستوى النفسي ، والسيما 
 شكت من حبها إلى محبوبها كّذبها .
 (3)وقالت بدعة الكبرى جارية عريب :

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرَّ   ال َّيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُب  ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات   ـ   مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 قةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذَّبت   الةلةةيةةةالةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ـ  لنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ُسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرور    ٍّ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع

 تةةة يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُد ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  كةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم  

 ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ِنع مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وُسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرور  

 

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةاخب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  ِ دَّت  ٍّيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  ج 

 و  ِدت  ٍّيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  كةةةةمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

 وأنعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم  ِبع يةةةِ ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

 ول ةةةيةةةةةلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   ِ قةةةةة ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاخ

 ل .او دولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة    تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتع

 

تقدم الشاعرة / الراوي الشخصية الرئيسة / الخليفة  عن طريق مخاطبته بكاف         
اسية ترسم من خالله الشاعرة / الراوي مالمح الخطاب ، ليكون الحوار وسيلة أس

إذ تحول الشيب من كونه  ،شخصيتها الرئيسة ، مازجة الغزل بالمدح في رسمها هذا 
عالمة تدل على الكبر والضعف إلى عالمة تدل على الجمال ، تزيد هذه الشخصية حسنا 

ال مستمدة من ولعل إشارة الشاعرة إلى أن ظهور الشيب في شعر الحبيب قد زاده جما. 
                                                 

:  2012،  17، ع  9ف ، مجلة أبحاث ميسان ، مج النداء دراسة اسلوبية ، عبد علي صبيح خل( (1
220  . 
، دار  1( غزل الشواعر في العصر العباسي  أنماطه  وخصائصه ، مثنى عبداهلل جاسم ، ط (2

 .  93: م 2013، عمان ، للنشر والتوزيع مجدالوي 
 .  203الماء الشواعر : ( (3



                                                                                                          و منتصر عبدالقادر الغضنفرّي حسن خريي محدون احليالّي              املرأة يف العصر العباسّي احلوار تقنية سردية يف شعر 

 42 

لون الطهر والنقاء ، كما يضفي عليه مزيدا  ))البيض بياض الشيب ، من حيث أن اللون
من الحكمة والوفاء ، فهو بهذا اللون يبدو أكثر إشراقا وبهاء  وأصالة ، وكما يوحي هذا 
 اللون بالبشائر التي تعم على الخليفة في فترة حكمه من النعم والسرور والعلو والمكانة ،

 ،وبهذا تكتمل صورة هذه الشخصية عبر الغزل والمدح  . (1)((لقا أوتمنحه تجددا وت
موقف االحترام ونظرة االعجاب واالعتزاز ، ويعبر عن موقف االقتداء  ))عن يعبر المدح ف

واالهتداء والتمثل ، وهو في جانبيه مرحلة إنسانية لها ابعادها في مجال النظرة الواقعية 
 فكيف إذا ما اقترن به الغزل؟   (2)((والمستقبلية 

 (3):  وقالت علية بنت المهدي 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرل اله ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو   ـُ  أصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةابن   بعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد    

ةةةةةةةةةةةةةةةةب  ِبةةةةةةةةةةةةةةةة ِ  س  ل   وح  لةةةةةةةةةةةةةةةةُم المةةةةةةةةةةةةةةةةو   ق ةةةةةةةةةةةةةةةةد  ي ع 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِد  ق ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ُ   تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد ن  للُبع   وا  

هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتاُ . ج   أ ن ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و 

 

الشاعرة / ت أن الشعور باللم والمعاناة يشكل دافعا نحو تشكيل الحوار في النص ، فبدإ
الراوي بمخاطبة الشخصية الرئيسة / الحبيب ، مخبرة إياه بما تقاسيه في بعده عنها ، وما 

يعلم بما  سيما أن ال أحدتشعر به من ضر الهوى ، فضال عن شدة شوقها إلى لقائه . وال
 تقاسيه في حبها من ألم وشوق سوى اهلل الذي تحتسب عنده ما تقاسيه.

اهدي  وقالت علية بنت الم     (4):  أأيض 

ةةةةةةةةةةةةةةتاِ  طةةةةةةةةةةةةةةال ت وقةةةةةةةةةةةةةةةةة    و   الُبس  ةةةةةةةةةةةةةةر   أ يةةةةةةةةةةةةةةا س 

ةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةي  ُيق ـةةةةةةةةةة  خروُجةةةةةةةةةة ُ   متةةةةةةةةةة  ي ل ت قةةةةةةةةةة  م 

 ٍّهةةةةةةةةةةةةةل لةةةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةةةة  ظةةةةةةةةةةةةةل  ل ةةةةةةةةةةةةةد ي    سةةةةةةةةةةةةةبيلُ  

 ولةةةةةةةةةةةةةةةي  ِلمةةةةةةةةةةةةةةةا ُيق ـةةةةةةةةةةةةةةة   ليةةةةةةةةةةةةةةة  دخةةةةةةةةةةةةةةةةولُ 

                                                 

، خديجة خلف القعايدة ، رسالة ماجستير ، ( الصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسي (1
 .  87: م  2017بإشراف د . ماهر أحمد المبيضين ، قسم اللغة العربية ، جامعة موتة ، 

 . 83م : 1979ية للطباعة ، بغداد ، ، دار الحر ، نوري حمودي القيسي ، ) د . ط (ديب وااللتزام لا ((2
، مؤسسة المعارف للطباعة والنشر  ، 1سَّكية بّر ، ط ( علية بنت المهدي سيرة وديوان ، آمنة م  (3

 .  216: م 1998بيروت ــ لبنان ، 
 .  223:  ( علية بنت المهدي سيرة وديوان(4
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ب ةةةةةةةةةةةةة  لنةةةةةةةةةةةةا   سةةةةةةةةةةةةةةةةة  ان أ  نرتةةةةةةةةةةةةا  مةةةةةةةةةةةة  ُكر 

 

ليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُل. تباطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ُخةةلَّةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  وخ   ٍّي ل قةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اغ 

 

نسان معين غالبا ما إبداخله تجاه في  نسانلحاسيس  التي يكنها الن المشاعر واإ      
البوح بها والكشف عنها بشتى الطرائق والوسائل ، وغالبا ما يأخذ الكشف  ))تدفعه إلى 

عن هذه االحاسيس شكل حوار يدور إما بين االنسان وذاته ، و إما بين االنسان وذات 
النص كاشفا عن حالة شعورية تمر بها الشاعرة هكذا يأتي الحوار في هذا و  . (1)((أخرى 

 / الراوي وهي تشتاق إلى الشخصية الرئيسة / حبيبها ، الذي كّنت عنه بـ) سروة البستان (
خر عن أهذا التساؤل ب معقبة؟  اللقاءهل يوجد سبيل إلى  :الذي وجهت إليه سؤاالو  ،

يفك كربتها وكربته و يلتقيا كما ن أثم تتوجه إلى الدعاء إلى اهلل عسى  . موعد هذا اللقاء
 خل بخليله . كل يلتقي

عن اسم الشخصية الرئيسة بـ) سروة البستان ( ؛  الكنايةوقد عمدت الشاعرة / الراوي إلى 
البوح  تتمكن منوذلك راجع إلى القيود االجتماعية المفروضة عليها من جهة ، و حتى 

ستعارت من البستان سروته وهو فا ، هذه الشخصية من دون رقيبنحو بما في قلبها 
تحكي له حكاية قلبها المتشوق إلى رؤيته إنها وهي  من جهة ثانية. (2)أةالشجر حسن الهي

ال تشوقا إوما تشوقها إلى ظل هذه الشجرة ، تلتمس منه أن ينجدها ويحقق لها بغيتها  ،
 النعيم بقربه .وتشتاق إلى الحبيب  الذي تحلم بلقائه  هذا إلى ظل جسد

 (3)صمعي  : سمعت أعرابية تقول : لقال او 
 ٍّةةةةةةةةةةةةةةة   تسةةةةةةةةةةةةةأخن  ٍّيةةةةةةةةةةةةةةةم  ُحةةةةةةةةةةةةةةة ن  ٍّ ننةةةةةةةةةةةةةةة 

نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خستحييةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  والتلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرُب بيننةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  وا 

 رهينةةةةةةةةةةةةةةةةةةُة هةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا القبةةةةةةةةةةةةةةةةةةر يةةةةةةةةةةةةةةةةا ٍّ تيةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ِ  

 كمةةةةةةةةةةةةةةةا كةةةةةةةةةةةةةةةةةنت أسةةةةةةةةةةةةةةةت حيي  حةةةةةةةةةةةةةةةي  يرانةةةةةةةةةةةةةةة 

                                                 

 .  196الحوار سمة فنية في شعر علي بن الجهم : ( (1
دار ،  ،  لسان العرب ، ابن منظور ، تحقيق : عبداهلل علي الكبير واخرون ، ) د . ط (ينظر : ( (2

 : مادة ) سرا( . القاهرة ، ) د . ت (
، دار  1( العقد الفريد ، أحمد بن محمد بن عبد ربه الندلسي ، تحقيق : مفيد محمد قميحة ، ط (3

 .  232/ 3:  م 1983الكتب العلمية ، بيروت ، 
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 أهاُبةةةةةةةةةةةةة    جةةةةةةةةةةةةة خ و    كنةةةةةةةةةةةةةت ٍّةةةةةةةةةةةةة  ال ةةةةةةةةةةةةةر 

 

 مخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاٍّة  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم  أ  يسةةةةةةةةةةةةةةةةةو      ةةةةةةةةةةةةةةةةةةان .

 

النص توجهه الشاعرة / الراوي إلى الشخصيتين الرئيستين وهما         هذا الخطاب في ن أ    
عن سبب حزنها ؟ لتجيبهم بأنها رهينة المكان ) القبر ( الذي  هاالنأيان ( اللذان يستأ الــ) فأ 

حين اطلقت المحل  )) تسكن فيه الشخصية الرئيسة / زوجها ، مستخدمة المجاز المرسل
المكان ) القبر ( ههنا يؤسس شعورا إن .  (1(()رادت زوجها ساكن القبروهو القبر وأ

وخارجي يجتمعان  يحيز مكاني بفصل بين طرفين داخل ))مأساويا لدى الشاعرة ؛ إذ انه  
في لحظة من التوهج العاطفي ثّم يتجاوزان مكانهما منتشرين في فضاء اوسع محله النص 

فالشاعرة  ،النص بالبعد العاطفي الذي جسده الحزن  المكان في هذا ويرتبط.  (2(()الشعري
ذ تجيب  إياهمن بعد عن حيائها مع زوجها/ الشخصية الرئيسة ومهابتها  تخبر سائليها . وا 

/ تنتقل مباشرة إلى مخاطبة زوجها  فإنهامتحدثة عن زوجها بضمير الغائب، ، الفتيين 
مخافة ان ، لشأنه حتى بعد موته  هافي قبره مؤكدة هيبتها إياه إجاللالشخصية الرئيسة 

 يسوءه شأنها .

 

 

 

 

                                                 

براهيم ، مجلة شبيلة قراءة تحليلية داللية ، عبداهلل محمود اإ( تجليات المكان في شعر الحنين في (1
 . 59: 2020،  3، ع  9العلوم االجتماعية ، مج 

 .  724:  شبيلة قراءة تحليلية دالليةإ( تجليات المكان في شعر الحنين في (2
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 ) المونولوج ( . )*(ثانيا : الحوار الداخلي

ن أن كانت الدراسات التقليدية ترى أعمال السردية ، فبعد للقد تطور الحوار في ا       
لم ن يكون بين شخصين أو أكثر ، أن يكون منطوقا ، وأنه يجب أمن خصائص الحوار 

راسات الحديثة على ذلك ، وأصبحت تشير إلى صيغ جديدة من الحوار مثل الد تقتصر
الحديث الفردي الصامت الذي يكشف عن التجربة الداخلية للشخصية ، إذ تناجي 
الشخصية نفسها من دون االهتمام بوجود آخر تحاوره ، أو عدم افتراض أن هناك سامعا 

 ، (1)لحوار متأثرا بأسلوب السرد الذاتي، وذلك بصورة مناجاة ،  وقد ظهر هذا النوع من ا
أي  ــــالكالم الذي ال ي سمع وال يقال ، وبه تعبر الشخصية عن افكارها المكنونة ــ )) إذا  هو ف

ــ دون تقيد بالتنظيم المنطقي ... فخواطر االنسان ال تقل ـــما كان منها اقرب إلى الالوعي 
ن إ.  (2)((يلها واجب على الفنان محتم أهمية أو داللة عن كالمه أو أعماله ، وتسج

يسجل الخبرة االنفعالية الداخلية لفرد ما متغلغال في  ))ن أالحوار الداخلي يسعى إلى 
                                                 

الى الحوار الداخلي ) المونولوج ( قديما وأطلق عليه اسم  ) التجريد ( ، وقد عرفه ان الثير لقد أشار  )*(
 . يرك ، وانت تريد به نفسك ، ال المخاطب نفسهإخالص الخطاب لغ ))  نه أب

 وأورد له فائدتين : احدهما ابلغ من الخرى . 
الولى : طلب التوسع في الكالم ، فإنه إذ كان ظاهره خطابا لغيرك وباطنه خطابا لنفسك فإن ذلك من 

من  ةإجراء االوصاف المقصود ــ ذاك أنه يتمكن المخاطب منــــــبلغ الهي ا ــــــباب التوسع ... والثانية ــ
مدح أو غيره على نفسه ؛ إذ يكون مخاطبا بها غيره ؛ ليكون أعذر وأبرأ من العهدة فيما يقوله غير 

 وقسم ابن االثير التجريد على  قسمين  . محجور عليه 
 الول : هو محض ان تأتي بكالم هو خطاب لغيرك وانت تريد به نفسك . 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر ، .)  (( إنه خطاب لنفسك ال لغيركوالثاني : هو غير المحض ف
ابو الفتح ضياء الدين نصر اهلل بن محمد بن محمد بن عبد الكريم المعروف بابن الثير الموصلي ، 

 1990تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد،) د . ط ( ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت ، 
 ( .  408 ــــــ 405/  1: م

، دار مجدالوي  1عناصر القصة في الشعر العباسي ، منتصر عبد القادر الغضنفري ، ط ينظر : ( (1
 .  179: م 2012للنشر والتوزيع ، عمان ، 

 . 75فن القصة : ( (2
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لكشف خبايا نفسه والتحدث  ))الحوار سببا هذا يكون  ومن ثمة.  (1)((االغوار النفسية 
لفنية الهامة في كشف عنها بصراحة دون مواربة أو تغطية ، ولذلك يعتبر من الوسائل ا

البطل وحقيقته ، فهو يسكب ما بداخله من أفكار ومشاعر بحرية ويعرضها بصدق تمام ، 
 . (2)((كاشفا كل البواعث والخواطر والمحفزات التي تكمن وراءها 

على عكس الحالة النفسية للبطل ، بل  ))وال يقتصر الحوار الداخلي ) المونولوج (      
من ذلك ، فالمنولوج الداخلي يغدو أداة لكشف تطور البطل الخلقي  يتجاوزها إلى ابعد

دراكه الجديد ل صالح ذاته وتبيان حصيلة جهوده ، وا  مور وخططه ومشاريعه للمستقبل ألوا 
والتحوالت التي طرأت عليه ومراحل تطوره . وبكلمة أخرى : إن حياة البطل كلها تجد 

 . (3)((تعبيرا لها في المنولوجات
ن الحوار الداخلي خاٍل من التتابع    لالحوار الداخلي ي فق د الزمن معناه ؛ وذلك  نإ     

ــ عن ـــــأو الشاعر  ــــــالتتابع العاطفي ، تكشف فيه الشخصية ــب مرهونالمنطقي ، فهو 
، والسيما رغباتها ودوافعها المكبوتة ، ومن ثمة يعد من أكثر الوسائل قدرة على الكشف 

فمن خالل الحوار الداخلي يمكن للشخصية  ، (4) فكار الشخصيات ومشاعرهاأب ما يتعلق
ن توصل مشاعرها وتحدد غايتها وتبلغ هدفا ما. وهذا ما يجعله يحمل طابع الفردية ، ال أ

 الشمولية .
 
 
 

                                                 

،   ) د . ط ( ، التعاضدية العمالية للطباعة والنشر، براهيم فتحيإ( معجم المصطلحات الدبية ، (1
 . 361: م1986تونس ، 

 .  85م:  2011، دار المدى للثقافة والنشر ، دمشق ،  2تولستوي فنانا ، حياة شرارة ، ط ( (2
 .  88تولستوي فنانا : ( (3
تيار الوعي في الرواية الجديدة ، روبرت همفري ، ترجمة و تقديم : ، و  76ينظر : فن القصة : ( (4

 .  39: م 2015ومي للترجمة ، القاهرة ، ، المركز الق1محمود الربيعي، ط
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 (1) قالت علية بنت المهدي :
ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةِ  خ ت تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوق  ي ح   أخ  يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا ن فسةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  و 

ةةةةةةةةةةةةةةةةِت هةةةةةةةةةةةةةةةةذا ن ي  ةةةةةةةةةةةةةةةةِت ج   أخ يةةةةةةةةةةةةةةةةا نفةةةةةةةةةةةةةةةةُ  أ ن 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةة   لةةةةةةةةةةةةةةةةي  بةةةةةةةةةةةةةةةةالب ر  ال َّةةةةةةةةةةةةةةةةِفي ِ     لةةةةةةةةةةةةةةةة  م 

 ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةةذوق   ُةةةةةةةةةةةةةةةةةمَّ ذوقةةةةةةةةةةةةةةةةة   ةةةةةةةةةةةةةةةةةم ذوقةةةةةةةةةةةةةةةةة .

 

مخاطبة  محاولة   ،نلحظ في هذا النص لجوء الشاعرة / الراوي إلى أساليب النداء والنهي 
ونهيها عن حب الشخصية الرئيسة / الذي ) ليس  إليها ،ذاتها و تقديم النصح والرشاد 

بوصفها شاعرة لفظة ) يا نفس ( لتؤكد لومها نفسها نلحظ تكرار ال كمابالبر الشفيق ( . 
ثم تخاطبها آم رة   .عليها وال يحن إليها  ال يشفقعلى ذاتها حين تعلقت بحب من  الجانية
ذ ، ن تذوق المعاناة جراء تعلقها هذا أإياها ب مكررة فعل المر ) ذوقي ( ثالث مرات . وا 

هكذا اقب نفسها على ما جنته يداها . و تعبذلك باللم فكأنها  ههنا خاصا  يكون الذوق 
اللم شيئا محسوسا تذوقه نفسها وتتعذب  ))تبرز الصورة الذوقية حين تجعل الشاعرة من 

 . (2)((به 
 (3)وقالت حسناء جارية يحيى بن خالد البرمكي  : 

ةةةةةةةةةةةةةةةة   بةةةةةةةةةةةةةةةة   وكةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  م نجةةةةةةةةةةةةةةةةا   وقةةةةةةةةةةةةةةةةد ح 

 ُيدركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل ٍّتنجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةطل    بحةةةةةةةةةةةةةةةةةةُر هةةةةةةةةةةةةةةةةةةو  لةةةةةةةةةةةةةةةةةةي  لةةةةةةةةةةةةةةةةةة    

 . ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةَ الهجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةُر ٍّتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةنغ طل أو يق

 

كيف منجاي ؟ من  : لتطرح تساؤال، تفتتح الشاعرة / الراوي نصها باالستفهام       
الحب الذي ليس له نهاية يقف عندها ، لتعود في البيت الثاني فتجيب نفسها عن طريق 

ن بصيغة المذكر إذ التجريد ،  تجرد من نفسها شخصية تخاطبها عبر كاف الخطاب ، وا 
تجرد من ذاتها ذاتا أخرى أن الشخصية بالحوار التجريدي ( ، أي )عرف ي، وهذا ما 

                                                 

 .  216علية بنت المهدي سيرة وديوان : ( (1
 .           95الصورة الفنية في شعر المرأة في العصر العباسي : ( (2
( المستظرف من أخبار الجواري ، جالل الدين السيوطي الشافعي ، حققه : صالح الدين المنجد ، ط (3
 .  20م:  1976، بيروت ،  ، دار الكتاب الجديد 2



                                                                                                          و منتصر عبدالقادر الغضنفرّي حسن خريي محدون احليالّي              املرأة يف العصر العباسّي احلوار تقنية سردية يف شعر 

 48 

ما أن يدركها الوصل فإلتقدم بذلك جوابا لذاتها  ، (1)تحاورها فيما يشبه االنشطار الذاتي
 من الحبيب فتنجو من المعاناة ، أو أن  يقع الهجر منه فتغرق في معاناتها.

 (2)وقالت ريم : 

  مةةةةةةةةةةةةةرت بعةةةةةةةةةةةةةد  سا ةةةةةةةةةةةةةةة لةةةةةةةةةةةةة  الويةةةةةةةةةةةةةل   

 ت  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم أنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  خ أجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود بعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر 

 مةةةةةةةةةةةةةةةة  ذا الةةةةةةةةةةةةةذ  ابكةةةةةةةةةةةةة  لةةةةةةةةةةةةة     ٍّقدتةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 ٍّةةةةةةةةةةةةةةةةة  وٍّيةةةةةةةةةةةةةةةةت ريةةةةةةةةةةةةةةةةةةم اذات مةةةةةةةةةةةةةةةةةا تخاٍّةةةةةةةةةةةةةة 

 وخ لقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوم القيامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ربهةةةةةةةةةةةةةةةةةةا

  ذا مةةةةةةةةةةةةةةةةا سةةةةةةةةةةةةةخا قلةةةةةةةةةةةةةةةةةةب امةةةةةةةةةةةةةةةةر  بمةةةةةةةةةةةةةود 

 

 وا   ك يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويل لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  قليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 قةةةةةةةةةةةةةةد حةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  منةةةةةةةةةةةةةة  أٍّةةةةةةةةةةةةةةول  ذا نجمةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ُ 

 سةةةةةةةةةةةةةةوا  ومةةةةةةةةةةةةةة  دمعةةةةةةةةةةةةةةةةة   ليةةةةةةةةةةةةةة  يسيةةةةةةةةةةةةةةةةةل

  ذ نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاب خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب للةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ما  جلةةيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

 ومي انهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالصالحات  قيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل

 ٍّقلبةةةةةةةةةةةةةةةةةة  بةةةةةةةةةةةةةةةةةةود   ةةةةةةةةةةةةةةةة  سةةةةةةةةةةةةةةوا  بخيةةةةةةةةةةةةةةل.

 

قرب أنه أال ، إتخذ شكل الحوار الخارجي غير المباشر أن ا  و ، ن هذا النص إ         
ما تعانيه من حزن على بتبوح به الشاعرة / الراوي  ،مناجاة ( إلى الحوار الداخلي ) ال

نه كشف عن سمة الوفاء التي تكنها الشاعرة  أالشخصية الرئيسة / فقيدها ، فضال عن 
الشاعرة في جعل الحوار الخارجي أقرب إلى المناجاة ،  لقد نجحتلهذه الشخصية . 

نفعاالتها . وهكذا يغدو الغرض حزنها على فقيدها ، وتنقل عبرها حرارة ا تكشف بها
تصوير الحزن الداخلي  / الذاتخر آلمن صياغة الحوار الخارجي الموجه إلى االساس 

وهذا ما يجعل من مثل هذا الحوار يقترب من ) المونولوج  . (3)للشاعرة / الراوي 

                                                 

ينظر : أساليب الحوار في شعر ابن الوردي ، عبداهلل احمد عبداهلل الوتوات ، المجلة العلمية لكلية ( (1
 . 55:  2017،  8، ع  2التربية ، جامعة مصراته ، ليبيا ، مج 

ار مكتبة الحياة ، ، عرض وتحقيق : نزار رضا ، ) د . ط ( ، د ة( أخبار النساء ، ابن القيم الجوزي(2
 .  143: م 1982بيروت ، 

 .  121ينظر : الحوار القصصي تقنياته وعالقاته السردية : ( (3
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 يقص قصة ويقوم به بطل واحد ينشد القصيدة كلها وحده . ))الذي ، المسرحي ( 
 .  (1)((ظهار أعمق عواطف المناجي أو المتحدث وانفعاالته لدم هذا المنوال ... ويستخ

 (2)وقالت مراد جارية علي بن هشام :

 

  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيُ  جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةود  بعبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر   و ويةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلِ 

 

 للر ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات خ لعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاٍّ  الطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةول. 

 

 تخاطب الشاعرة عينها ، وقد حذفت الشاعرة في ندائها حرف النداء لمر يقتضيه       

فضال عما يعنيه ذلك من قوة  . (3)((از. ولضرورة يقتضيها االختصار سياق االيج ))
، التي جردت منها شخصا تحاوره حتى غدتا شخصا واحدا ، الرابط بينها وبين عينها 

 طالل .ن تجود بالدمع على المصائب ال على الأمنها  طالبة  

 الخاتمة
 ادرة على حمل االفكار ، برز الحوار في شعر المرأة  العباسية بوصفة وسيلة سردية ق

  .خرين آلونقل التجارب إلى ا
  أتاح الحوار الداخلي فرصة للمتلقي بأن يسمع الصوت الخفي الذي يدور في اعماق

 الشواعر ، وان يطلع على ما يدور في دواخلهن . 
  كما تبين ان اساليب النداء ، والضمير أنت ، وكاف الخطاب ، تعد من االساليب المهمة

 الحوار الخارجي غير المباشر بين الشواعر و الشخصيات .  في تشكيل
  اعتمدت الشواعر الحوار الخارجي بشقيه المباشر وغير المباشر أكثر من الحوار الداخلي؛

، و وسيلة تكشف من الخرىوبين الشخصيات  نبالغية بينهإلكونه يمثل وسيلة تواصلية 
 واقفها وطبائعها .خالله الشواعر عن حاالت الشخصيات المختلفة و م

                                                 

، ) د . ط (  ، دار المعارف ، القاهرة ، ) د . ت (  من اصطالحات الدب الغربي ، ناصر الحاني( (1
 :109 . 
 . 115الماء الشواعر : ( (2
 .  214النداء دراسة اسلوبية : ( (3
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Dialogue is a narrative technique in women‘s poetry in the 
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Abstract 

       Dialogue is one of the important elements in the formation of 

the narrative text, which the narrator seeks to reduce the monotony 

that can arise from the continuity of the continuous narrative. He 

also takes it as a means by which he illuminates the inner world of 

his characters, or he may take it as a means of communication 

between his characters....With the overlap between literary genres 

and the erosion of the boundaries between them, the presence of 

dialogue in the poetic text came to negate its absolute subjectivity 

and to give it its objectivity, so poets resorted to Include dialogue in 

their poems, taking advantage of the ability of dialogue to express 

what goes on inside them, or they may take it as a means to 

communicate with the other and prove the existence of the other 

within their poetic works Therefore, this study aims to address 

women’s poetry in the Abbasid era and shed light on an element 

that contributed to the formation of their poetic text, which is 

dialogue, as dialogue is one of the narrative techniques that attended 

and effectively in women’s poetry in the Abbasid era, and this study 

also contributes to revealing Kinds that attended in their hair. 

      Keywords: (conversation, soliloquy, alternation) 
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