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Abstract 
Titles in literary works include aesthetic and spiritual meanings and concepts and play an 

important role in attracting the reader's attention. In fact, due to revealing a part of the poet's 

mental state and inner nature, a title reveals aspects of his/her thoughts and makes it easy for the 

reader to understand the poem. This study examines and analyzes the mechanisms of the titles in 

the poems of "Sepideh Kashani" and "Somayyeh Esam Wadi" as two female poets in the 

resistance literature of Iran and Palestine. This research has adopted a descriptive-analytical 

method and is based on the American school in comparative literature. The results of this study 

show that both poets, in the light of using the title mechanism in their poetry, try to instill in the 

audience the idea of resistance against the occupying enemy, and on the other hand, increase the 

aesthetics and innovation of their works. Both poets seek to pave the way for the audience to 

access the structure of their poetry and to unveil their symbols and establish a link between the 

title and the theme of the poem through the title. Accordingly, this mechanism in their poems 

reflects various implications and goals that remove the veil from the form of their poems and 

encourages the reader to achieve the poetic reserves, inner emotions, and aesthetic effects of their 

poems. In the structure of the poetry of these two poets, titles revolve around a central idea, 

which is to continue resistance and sustainability. 

Keywords: Titles, Comparative Literature, Occupation, Resistance, Indicative, Sepideh Kashani, 

Somayyeh Esam Wadi. 
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 حمّکمةمقالة 

 حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارسي(
 33-56، صص. 3333 خریف(، 33) 3، العدد احلادیة عشرةجامعة رازي، الّسنة 

  مسية عصام واديو  دالالهتا يف أشعار سبيدة کاشاينجية العنونة و سرتاتيإلدراسة مقارنة 

 1نب رضاپوریز 
 یرانإ هواز،أ هواز،أران تشمد يشه امعة، جةة اآلداب والعلوم اإلنسانيّ يّ ،کلّ ة وآداهباالفارسيّ  الّلغةة يف قسم مساعدة أستاذ

 2فارساين يعباس یدالله
 یرانإ هواز،أ هواز،أ تشمرانشهيد  جامعة ة،راسا  اإلسلميّ هو  والدّ ة الّل يّ ،کلّ وآداهبا العربّية الّلغةيف قسم  أستاذ مساعد

 4/9/1446 القبول:  62/2/1441 الوصول:

 صامللخّ 
لقي، نظًرا ملا یشتمل العنوان ضمن اإلنتاجا  األدبية علی املعاين واملضامنی اجلمالية واملعنویة وما یؤّدي من دور مهم يف لفت النظر للمت

وتنيت  ليته تيّسيتر للقيتارف فهيتم القةيتيدة اليت  یتمتع مبکانة مرموقة وابرزة؛ فهو صورة أخری للشاعر، إذ یعّد جزًءا من حالته النفسية والروحية 
بوصيتفهما ميتن شيتاعرا  املقاوميتة يف « مسييتة عةيتام وادي»و  «سيتیيدة کاشيتاين»سرتاتيجية العنونة يف شعر البحث دراسة إ ستهدفی دربه.

خليت   ا ً أخيت التحليليتي معتميتًدا عليتی املدرسيتة األمریکييتة يف األدب املقيتارن. -إعيتداد هيت ا البحيتث وفيتن امليتنهص الوصيتفي تّ  إیران وفلسيتنینی.
أّن الشاعرتنی حاولتا عيت  تویييتت تقنييتة العنونيتة يف شيتعرتا التعبيت  عيتن المليتورة واملقاوميتة ّيتاحمل العيتدّو ابتيتّل ميتن جانيت ، وإضيتفاء البحث إلی 

حاولت الشاعراتن ع  العنونة تسهيل النیرق أمام القارف  إذ ضرب من ضروب اجلمالية واإلبداع علی منجزتا الشعري من جان  آخر،
شيتيتفرا ا وإقاميتيتة الةيتيتلة بيتيتنی العنيتيتوان ومضيتيتمون القةيتيتيدة للوليتيتوا إليتيتی العميتيتل اإلبيتيتداعي حييتيتث تتمتيتيتع هيتيت حمل  كّ ئهيتيتا وفيتيتللحةيتو  عليتيتی قریقيتيتة بنا

 العملية عندتا بویائت داللية متنوعة تضيتيء یلميتة اليتنّ  وتسيتتفّز املتلّقيتي ليحةيتل عليتی التجيتارب الشيتعریة والشيتعوریة واجلمالييتة ليتدیهما.
هر يف بوتقة الن  األديب علی املسيتتوی العيتام واصيتاّل ليّتجيته کيتو فکيترة مرکزیيتة وهوریيتة وهيتي مواصيتلة ه ا املننیلن جند أّن العنوان انة ومن

 خنّیة الةمود واململابرة.

 عةام وادي. مسية العنونة، األدب املقارن، االحتل ، املقاومة، الداللة، سبيدحمل کاشاين، :ئيسيةاملفردات الرّ 
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 املقّدمة .3
 إشکالية البحث .3-3

األدبييتيتيتة اثدیمليتيتيتة العربييتيتيتة والغربييتيتيتة نممليتيتيتل ميتيتيتا جنيتيتيتد عنيتيتيتد هميتيتيتد فکيتيتيتري اجليتيتيتزار يف کتابيتيتيته اهتميتيتيتت الدراسيتيتيتا  النقدیيتيتيتة والنظيتيتيتر   
جنييتيتيتت يف کتابيتيتيته العتبيتيتيتا   ابلعنيتيتيتوان أو عملييتيتيتة العنونيتيتيتة ل نتاجيتيتيتا  األدبييتيتيتة  ار  وجيتيتيت العنيتيتيتوان وسيتيتيتيموقيقيا االتةيتيتيتا  األديب،

ألدبييتة وسيت  أاوارهيتا، ميتن أجيتل العمليتور کب ًا حيث مّتت معاجلته ضمن سياق نظري عمين بغية مقاربة النةول ا اهتماًما
علی مسا يتا الفنييتة والداللييتة ودورهيتا يف إ يتراء النةيتول املبدعيتة وادیيتد مقاصيتدها، نظيترًا ملوقيتع العنيتوان اإلسيترتاتيجي بوصيتفه 

بيتيتيتا  ميتيتدخًل أساسيتيتيتًيا لفهيتيتيتم اليتيتيتن  ميتيتيتن جانيتيت ، وقاقاتيتيتيته التعب یيتيتيتة لتزویيتيتيتد املتلّقيتيتيتي ابملفيتيتاتي  ا اّميتيتيتة ل ابنيتيتيتة عيتيتيتن مغيتيتيتالين العت
 تؤّدي دورًا ابرزًا يف بلورة البؤرة الداللية للمنجز األديب من جان  آخر.اّل  النةية 
الشيتعریة عيتيت  ميتّد جسيتيتور التواصيتل بيتيتنی  الّلغيتيتةال ریيت  فييتيته أّن العنيتوان أو العنونيتيتة یلعيت  دورًا واضيتيتًحا يف تشيتکيل  اليت يف

هنا یتض  وعي املبدعنی يف ادید العنوان للمنجزا  األدبية؛ حيث حيتاولوا إضيتفاء  يتن ميتن  ومن النّ  املعنون واملتلّقي،
أ يتا  اجلميتا  الفيتا واألديب عليتی العنيتيتوان ليةيت  ذا دالليتة مسيتتقلة وموازیيتة لليتيتن  املعنيتون ليةيتب  خاضيتًعا للقيتراءة والتحلييتيتل 

 النقدي.
ب یيتة مهّميتة ّّسيتد إیدیولوجييتة الکاتيت  وميتا یبمليته ميتن خلليته ميتن یعت  العنوان ميتن أهيتّم العتبيتا  النةيتية ابعتبيتارحمل آلييتة تع 

یفرتشها عليتی املسيتتوی اليتدالل لليتن  املبيتدع اّل  مواقت شعریة وشعوریة وانفعاال  ذاتية، فضًل عن املکانة اإلسرتاتيجية 
مثّ  وميتن اآلاثر األدبييتة.وما میتيتاز بيته ميتن مسيتا  ةالييتة وتعب یيتة ومقدرتيته عليتی تيتل اليتدالال  والتوجيهيتا  امل تلفيتة ضيتمن 

 كّ نسيتيتتنیيع أن نعتيتيت  العنيتيتوان أو عملييتيتة العنونيتيتة عنةيتيترًا جيتيتوهرً  ابرزًا يف عملييتيتة الکتابيتيتة اإلبداعييتيتة؛ إذ یضيتيتافر املتلقيتيتي عليتيتی فيتيت
اليتيتيتن   كمیيتيتيتّدز بيتيتيتزاد کيتيتيتنی لتفکييتيتيت» فيتيتيتالعنوان شيتيتيتفرا  اليتيتيتنّ  ویلسيتيتيتهم القيتيتيتارف يف فهميتيتيته ومعاجليتيتيتة املواقيتيتيتت واليتيتيتر ی الفکریيتيتيتة.

یتواليتد ویتنيتامي ویعييتد إنتيتاا  اليت يّدم لنا معرفة ک ی لضبن انسجام الن  وفهم ما امض منه؛ إذ هو ابور ودراسته ویق
العنيتيتوان نة يتيتا ترکيبييتيتا مکملًفيتيتا یننیيتيتوي يف قياتيتيته عليتيتی دالال  اليتيتنّ   عيتيتدّ ی ،ك . بنيتيتاء عليتيتی ذليتيت26 :6002 نمفتيتيتا ،« نفسيته

 ع واملتلقي حيث حیفزحمل للبحث عن أاوار العمل األديب واستننیاقه.ذا  أبعاد أتویلية، فهو مبملابة جسر التواصل بنی املبد 

أوليتيتی النتيتيتاا األديب عاّميتيتة واألدب املقيتيتاوم خاّصيتيتة عنایيتيتة کبيتيتيت ة ابلعنيتيتوان ودورحمل اليتيتدالل يف التعبيتيت  عيتيتن املواقيتيتت واليتيتيتر ی  
زصيتيتية اإلبيتداع. ايتاو  هيتيت حمل  كحیيتاو  الشيتيتاعر املقيتاوم يف هيت ا انيتيتا  أن یت يت  العنيتوان مبنزليتيتة أداة مرنيتة يف اميتتل إذ الفکریيتة،

مسييتيتة »و «  1نکاشيتيتاينسيتيتیيدة  »املقاليتة دراسيتيتة العنيتيتوان ودالالتيتيته امل تلفيتة بوصيتيتفه مرجعييتيتة فکریيتيتة ومعرفييتيتة يف شيتعر الشيتيتاعرتنی 
 األدبيتيتنی الفارسيتيتي والعيتيتريب؛ حييتيتث یقيتيتت الکاتيتيت  عليتيتی تقنييتيتة العنونيتيتة بوصيتيتفهما ميتيتن شيتيتاعرا  املقاوميتيتة يف«  6نواديعةيتيتام 

ومکانتهيتيتا يف النقيتيتد األديب اثيتيتدیث، مثّ یتنیيتيترق إليتيتی املقارنيتيتة بيتيتنی عملييتيتة العنونيتيتة ليتيتدیهما ومتملييتيتل دورهيتيتا اليتيتدالل ضيتيتمن اليتيتن  
 الشعري.

 . الّضرورة، األمهّية واهلدف3-2
وقيتيتة والفتيتيتة للنظيتيتر حييتيتث صيتيتار حاجيتيتة ملحيتيتة ومنیلبيتيتا أساسيتيتًيا ال میکيتيتن احتيتيتّل العنيتيتوان يف النقيتيتد األديب اثيتيتدیث مکانيتيتة مرم

االستغناء عنه ضمن الدرسا  النقدیة واملنیارحا  األدبية، ومن مثّ جنيتد الشيتعراء واألدابء میعنيتون النظيتر يف اختييتار العنيتوان 
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العنيتوان عتبيتة مهميتة يف الوليتوا إليتی عيتاّ اليتيتنّ   ألنّ  وادیيتدحمل للنةيتول املبدعيتة مليتا  يتدون يف هيت حمل العملييتة ميتن أتييتيتة ابلغيتة،
یمليتيت حمل ميتن تسيتيتا ال  ال تلقيتيتي  يتا إجابيتيتة إالّ ميتيتع »رميتوزحمل. ميتيتن هيتيت ا املننیليتن، تظهيتيتر أتييتيتة العنيتوان فيميتيتا  كلکشيتت شيتيتفراته وفيتيت

  .27: 6014 نالتجاين،« هنایة العمل
بيل لدخو  عاّ النّ  حبملًا عيتن إجيتااب  مقنعيتة ال ری  فيه أّن العنوان یفت  آفاقًا رحبة أمام املتلّقي ومیهد الس اّل يف 
، یعيتّد العنيتوان علميتة جوهریيتة ومسيتة فنييتة لليتنّ  حييتث میکيتن كالتسا ال  بغية إسقاقها علی العنيتوان. بنيتاء عليتی ذليت كلتل

قيتيتا  أن یةيتيت  جيتيتزًء ال یتجيتيتزّأ ميتيتن بنييتيتة اليتيتنّ  وکيانيتيته األساسيتيتي، ليسيتيتتنیيع القيتيتارف أو املتلقيتيتي مبجيتيتّرد ر یتيتيته العمليتيتور عليتيتی العل
هنيتا میکننيتا القيتو  إّن العنيتوان حیميتل يف  ميتن ترتّت  علی املنجز األديب من أجل تعّينه أو شّد انتباحمل امل اقيت .اّل  اللسانية 

قياتيتيته رسيتيتالة لغویيتيتة ومسيتيتة جوهریيتيتة ّّسيتيتد هویيتيتة اليتيتنّ  وفحيتيتواحمل ویعميتيتل عليتيتی جيتيت ب االنتبيتيتاحمل ویعتيتيت   نیيتيتا ميتيتن أ يتيتا  التعيتيتالن 
 ار القراءة للم اق .یقوم بتحدید مس اّل يالنّةي 

ز  العنيتيتوان اهتماًميتيتا ملحویيتيتا ليتيتدی الشيتيتعراء والنقيتيتاد العيتيترب منيتيت  العةيتيتور الغيتيتابرة، ايتيت  أّن هيتيت ا االهتميتيتام ّ یکيتيتن زةيتيتا  
عن االعتبا  والرتف األديب والةدفة، بل کان صادرًا عن وعي اتّم ابلعنوان وما له من دور کب  يف أتدیيتة املهميتة اللسيتانية 

سيتيم موقيتت مسيولغيتيتوي یعيتا ابصةيتائ  اللغویيتيتة والداللييتة للعنيتوان. ميتيتن هنيتا یةيتب  ادیيتيتد العنيتوان قيتادرًا عليتيتی واللغویيتة وأت
اختزا  النّ  يف الرتکي  واللفظ ليؤّدي العنوان الکمل  من املعاين يف اليسر من اللفظ ميتع صيتعوبة االختييتار والتلویيتل ميتن »

  .99: 6004نیعقوب، « جهة املبدع
 البحثأسئلة . 3-3

 حیاو  البحث اإلجابة عن أسئلة أّتها ما أیيت:
 ؟«مسية عةام وادي»و « سیيدة کاشاين»ما أهّم ویائت العنوان يف شعر  -
 کيت تؤّدي عملية العنونة يف شعرتا دورها البارز يف إضاءة النّ  الشعري؟  -
 عنونة يف املنجز الشعري؟ساقت الشاعرتنی مساق تویيت األ ا  امل تلفة من الاّل  ما األسباب  -
 خلفية البحث .3-3

وکتبوا عنها، إالّ أهنم ّ یتناولوا إلی اآلن دراسة تقنية العنونيتة وویائفهيتا « کاشاين سیيدة»تنیرق الباحملون إلی دراسة شعر 
 يت:أهّم البحوث املنشورة يف شعرها ما أی من الداللية ع  نتاجهما الشعري وه حمل أو  دراسة تعاجل ه حمل القضية.

نتویييتت التعيتيتاليم الدینييتة يف شيتيتعر «: هيتيتای دینيتی در شيتيتعر سيتیيدحمل کاشيتانی وززه امللئکيتيتهای کيتيتاربرد آميتوزحملالييتل مقایسيته»
مبجليتيتة دراسيتيتة النةيتيتول  املنشيتيتور نعميتيت  قيتيتزویا وقيتيتاهرة إیشيتاين. معةيتيتومة امللئکيتيتة؛ دراسيتيتة مقارنيتة . كسيتیيدة کاشيتيتاين وزز
الباحملتيتيتان يف  توصيتيتّلت .22-96صيتيت  ، 1797سيتيتنة ، 2 العيتيتدد العليتيتوم والملقافيتيتة اإلسيتيتلمية. معهيتيتد األدبييتيتة واإلسيتيتلمية.

یيتيتدّ  عليتيتی ميتيتدی اهتمامهميتيتا بيتيتدور « امللئکيتيتة كزز»و « سيتيتبيدحمل کاشيتيتاين»البحيتيتث إليتيتی أّن تویييتيتت اململيتيتل الدینييتيتة يف شيتيتعر 
عاشيتتهما الشيتاعراتن خاصيتة شيتبوب اليت   املرأة املتميز يف جما  التعليم والرتبييتة، فضيتًل عيتن تواجيتد الظيتروف التعسيتة واثرجيتة

 اثروب النیاحنة يف العراق واثرب املفروضة يف إیران.
تقيتيتاد يف شيتيتعر الشيتيتواعر بعيتيتد نفاقميتيته راکعيتيتی و سيتيتیيدحمل کاشيتيتانی : ناالن« انتقيتيتاد در شيتيتعر شيتيتاعران زن ايتيتم از انقيتيتلب» 
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حبيتيتوث العليتيتوم اإلنسيتيتانية  معهيتيتد لنسيتيتاء.دراسيتيتا  ا جمليتيتة کاشيتيتاين أ يتيتوذجنی . قيتيتاهرة إیشيتيتاين. فاقميتيتة راکعيتيتي وسيتيتیيدةالمليتيتورة 
الباحمليتيتيتيتة يف البحيتيتيتيتث إليتيتيتيتی أّن ملميتيتيتيت  االنتقيتيتيتيتاد ليتيتيتيتدی  توصيتيتيتيتّلت .1-61، صيتيتيتيت  1794، 6العيتيتيتيتدد  والدراسيتيتيتيتا  الملقافييتيتيتيتة.

الشاعرا  زةة عن تيتدهور الظيتروف االجتماعييتة والسياسيتية يف انتميتع؛ إذ میمليتل هيت ا اليتنمن ميتن االنتقيتاد التواجيتد الفّعيتا  
تعتقيتيتد ّّن األدب یتيتيتل ر ميتيتن اليتيت   انيتيتاال  السياسيتيتية واألدبييتيتة وهيتيت ا یؤیيتيتد النظریيتيتة االجتماعييتيتة ليتيت دب واصيتيتّلق للميتيترأة يف

 اململ ا  االجتماعية والسياسية.
نمظيتاهر املقاوميتة يف أشيتعار فيتدوی قوقيتان و سيتیيدة  « های اپیداری در اشعار فدوی قوقان و سیيدحمل کاشانیجلوحمل»

، 16، العيتيتدد 2 السيتنة کرميتيتان.  جامعيتة اکيتيت ی و خ یيته ع يتيترل و عليتی اتيتيتدی. جمليتة األدب املقيتيتارن. منيتوههر کاشيتاين .
الباحملون ضمن املقا  إلی أّن الشاعرتنی أحبتيتا اليتوقن ومسيتقن اليترأًّ حب يتا ة يتا مليتا زليته  توّصل .67-44، ص  1794

ة وإاثرة دوافيتيتيتع الکفيتيتيتا  والنضيتيتيتا  ليتيتيتدی مثّ حاولتيتيتيتا إحييتيتيتاء اثماسيتيتيت وميتيتيتن ميتيتيتن مةيتيتيتائ  وکيتيتيتوارث إ يتيتيتر الفيتيتيت  واالضيتيتيتنیرااب ،
 املناضلنی واناهدین ضّد العدّو الکاش  وأقلقتا اللسان يف تکرمی الشهداء وختليدهم.

ندراسيتيتة املضيتيتامنی السياسيتيتية يف شيتيتعر « بررسيتيتی سنجشيتيتی مضيتيتامنی سياسيتيتی اشيتيتعار سيتيتیيدحمل کاشيتيتانی و ززه امللئکيتيتة» 
 معهيتد مبجليتة األدب الفارسيتي اثيتدیث. املنشيتور یا وقيتاهرة إیشيتاين.امللئکيتة . معةيتومة نعميت  قيتزو  كسیيدة کاشيتاين وزز 

الکاتبتان إلی أّن الشيتاعرتنی أمعنتيتا  ذهبت .165-156، ص  1796، 7 العدد العلوم اإلنسانية والدراسا  الملقافية.
إاّل أّن تربيتهميتا النظر يف ّسيد الوقائع السياسيتية والقضيتا  اإلنسيتانية خاصيتة نشيتوب اثيتروب بنظيترة واقعييتة دون إسيتفاف، 

النظيترة اإلجابييتة  كتليت« کاشيتاين»يف البيئتنی املتضاربتنی خلن  نیًا ميتن التبيتاین بينهميتا، عليتی سيتبيل اململيتا  تتواجيتد يف شيتعر 
تعيتيتيت  عيتيتيتن « امللئکيتيتيتة كزز »للحيتيترب؛ إذ أحسيتيتيتت الشيتيتيتاعرة مغبتهيتيتا بکيتيتيتّل ميتيتيتا يف کياهنيتيتيتا ميتيتن تاسيتيتيتة وميتيتيترارة، إالّ أنّنيتيتيتا ال جنيتيتد 

اثيتيتروب والفيتيت  الداخلييتيتة، بيتيتل تعيتيتاجل القضيتيتية يف البليتيتدان العربييتيتة األخيتيتری وهيتيت ا ميتيتا حیييتيتل دون معاجليتيتة  مواقفهيتيتا بةيتيتراحة ّيتيتاحمل
 املوضوع يف معنیاها األديب.

 یتضيت  لنيتا ميتيتن خيتل  ميتا ذهيتيت  أّن البيتاحملنی ّ یتنيتاولوا موضيتيتوع العنونيتة ودالال يتا امل تلفيتيتة يف شيتعر هيتاتنی الشيتيتاعرتنی، 
تعيتاجل دراسيتة شيتعر مسييتة عةيتام اليت  مسيتتقًل ب اتيته.  يتا  يتدر ابليت کر أّن هيت حمل املقاليتة هيتي مثّ یعت  ه ا البحث قائًما و  ومن

 وادي ألو  مّرة، إذ ّ یعاجل الباحملون اليل شعرها بوصفها شاعرة املقاومة يف فلسنینی إلی اآلن.
 . منهجية البحث واإلطار الّنظري3-6

 کانيتيتت ضيتيتيتروریة إلجنيتيتيتازحمل.اليتيتيت   اعتميتيتد البحيتيتيتث عليتيتی امليتيتيتنهص املقيتيتيتارن عليتيتی أسيتيتيتاًّ املدرسيتيتيتة األمریکييتيتة معتميتيتيتًدا عليتيتی املةيتيتيتادر 
عاجليتت يف هيتيت ا املقيتيتا  أتييتيتة العنيتيتوان أو العنونيتة يف النقيتيتد األديب اثيتيتدیث وميتيتا ليتيته ميتن مکانيتيتة مهّميتيتة ضيتيتمن اليتيتن  املبيتيتدع، مث 

املقاوميتة والةيتمود ضيتّد العيتدو ابتيتّل، ويف متابعيتة البحيتث تناوليتت العنونيتة تنیرقت إلی تعریت الشيتاعرتنی بوصيتفهما شيتاعرات 
 يف الشعر النسوي ملا  ا من دور ابرز يف تسلين الضوء علی املشاعر واألحاسيم املکنونة لدی الشاعرتنی.

 . البحث والّتحليل2
 العنونة يف الشعر النسوي .2-3

متمليتل عملييتة العنونيتة عنيتد الشيتواعر  نیيتا ميتن أ يتا  التجيتارب اصةيتبة وال اتييتة وأقواهيتا عليتی التغييت  وضيتراًب ميتن ضيتروب إعيتيتادة 
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إ بيتيتا  الوجيتيتود والتلکييتيتد عليتيتی اسيتيتتقل  »تشيتيتکيل الواقيتيتع املعيتيتيً ةالييتيتا وموضيتيتوعًيا حييتيتث حيتيتاولن عيتيت  املعنیييتيتا  األدبييتيتة 
دأب عليتيتی  اليتيت يليسيتيتت دون ميتيتا میتلکيتيته الرجيتيتل اليتيت  یيتيتة واجلمالييتيتة واملواهيتيت  القيتيتدرا  الفکر  كالکييتيتان وال هنيتيتة عليتيتی اميتيتتل

يتيتيتا مکملًّفيتيتيتا ميتيتيتن 662 :6011نحسيتيتيتنی العفييتيتيتت، « دهيتيتيتا وحیيتيتيتين بيتيتهاالرتييتيتاب يف کيتيتيتل ميتيتيتا ینبمليتيتيتن عيتيتيتن وجو   . وميتيتيتن مثّ جنيتيتيتد کم 
انتميتع اإلنسيتاين أو التواجد النسوي يف األدب بةورة عاّمة استجابة ملا ینبملن من ذا  املرأة ميتن مشيتاعر وأحاسيتيم ّيتاحمل 

اليت ا  الفردیيتيتة عيتيت  انغماسيتيتها يف إمعيتان النظيتيتر يف التعبيتيت  عيتيتن لغيتة اليتيتنفم وأتدیيتيتة دورهيتيتا األساسيتي يف إ بيتيتا  ميتيتا انتاهبيتيتا ميتيتن 
أصيتيتب  العنيتيتوان يف الشيتيتعر النسيتيتوي وسيتيتيلة زجعيتيتة  ليتيت لك هيتيتواجم إنسيتيتانية کبيتيت ة  يتيتا جعلتهيتيتا تتعاميتيتل ميتيتع القضيتيتا  امل تلفيتيتة.

ميتيتا خيتيتامر امليتيترأة ميتيتن دخائيتيتل متضيتيتاربة؛ حييتيتث جعلتهيتيتا قيتيتادرة عليتيتی التيتيتل   والفاعلييتيتة مليتيتا یننیيتيتوي عليتيتی کبيتيت ًا لبيتيتو   ومتنفًسيتيتا
ّعيتيتل منهيتيتا قيتيتّوة إاوائييتيتة جليتيت ب القيتيتارف واملتلّقيتيتي وشيتيتّدتا إليتيتی اليتيت  معنیيتيتی شيتيتاعري یکسيتيتبها دفًقيتيتا ميتيتن الشيتيتحنة اإلبداعييتيتة »

  .692 :6002 نالغ امي،« التجاوب معها
 وظائف العنوان. 2-2

مثّ نتنيتيتاو  أکملرهيتيتا شيتيتيوًعا ودوراًز  وميتيتن معاجليتيتة کافيتيتة الویيتيتائت الداللييتيتة للعنيتيتوان يف هيتيت ا انيتيتا  بسيتيتب  ضيتيتين املقيتيتام،المتکيتيتن 
تتضارب ویائت العنوان يف أتيتها من ن  إلی ن  آخر، ألّن کل نّ  ینيتتص ویيتائت معينيتة  إذ خل  العتبا  النةية.

 للعنوان.
 الوظيفة االنزایحية .2-2-3

تناو يتا البيتاحملون وعلميتاء األلسيتنية ضيتمن عتبيتة اليتن  املبيتدع، اليت  فة االنز حية للعنوان  نیًا من األ ا  الکمليت ة تعت  الویي
هيت ا اليتنمن ميتن الویيفيتة  سيتتوع ی أبعيتاد اليتنّ  الشيتعریة وسيت  أاوارهيتا ومقاصيتدها الفنييتة. كإذ تلسهم إسهاًما کب ًا يف إدرا

أن یؤسيتم »املللوفة، إذ من املمکن  الّلغةمواقت الشاعر أو الکات  ّاحمل اثياة وفن الدالال  اجلدیدة ع  انیيم أسم 
العنيتوان لشيتعریة ميتن نيتوع ميتيتا، حيتنی یمليت  ايليتة القيتيتارف ویلقيتي بيته يف ميت اه ، أو مراتيت  شيتيتتی ميتن التلویيتل، ویسيتتفّز کفاءتيتيته 

  .52 :6001نقنیوًّ،  «ءة العنوان الشعریةاالقرائية من خل  کف
 الوظيفة اإلحیائية أو الرمزیة .2-2-2

یعت  تویيت الرمز إحدی األدوا  الناجعة يف بناء الن  الشعري لتمنیين الداللة وتنمية املقةيتود ووسيتيلة مرنيتة للتواصيتل 
إلييته إ ا تيتدعو »و نفسية ذا  قابع فا عمين، مع املتلقي إلشراکه يف ّربة الشاعر الشعریة، ألنّه حیمل يف قياته أبعاًدا 

الشيتيتعریة اثامليتيتة للرميتيتوز تةيتيتب  أکمليتيتر إحیيتيتاًءا وإايتيتواًءا للمتلقيتيتي  الّلغيتيتة . ال ریيتيت  أّن 76 :6002نابلعابيتيتد، « ضيتيترورة نفسيتيتية
األديب ، ینتقيتل اسيتت دام الرميتز ضيتمن اليتن  كعليتی ذليت بناء حیاو  اإلابنة عن التدفقا  الشعریة والشعوریة للمبدع، اّل ي

 ابملتلقي إلی عاّ آخر مکتظ إبسقاقا  الشاعر الفکریة.
 الوظيفة اإلغرائية. 2-2-3

ینبا ه ا النمن ميتن الویيفيتة عليتی إايتراء امل اقيت  وینادیيته ل فةيتا  عيتن أسيترار اليتن  املقيتروء عيتن قریيتن التحيتریض وإاثرة 
ابع ذايت اميتيتل يف قيا يتيتا انفعيتيتاال  ذاتييتيتة وقيًميتيتا ذا  قيتيت»االنتبيتيتاحمل، وميتيتن هنيتيتا تعيتيتّد الویيفيتيتة اإلارائييتيتة ویيفيتيتة انفعالييتيتة وهيتيتي 
  .54 :6010 نعبدالقادر،« ومواقت عاقفية ومشاعر یسقنیها املتکلم عن املوضوع املقةود
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 الوظيفة الوصفية. 2-2-3
عليتيتی هيتيت ا،  بنيتيتاء  .22 :6002نابلعابيتيتد، « قهيتيتا شيتيتًئا ميتيتن اليتيتن یقيتيتو  العنيتيتوان عيتيتن قریاليتيت  »عرفيتيتت هيتيت حمل الویيفيتيتة ّهّنيتيتا 

هنيتا کيتان حضيتورها مسيتتمرًا ضيتمن اليتن   وميتن یةت العنوان الن َّ و سيتد شيتيًئا ميتن موضيتوعه أو نوعيته أو جنسيته األديب،
 اإلبداعي.

 الوظيفة التعيينية .2-2-6
األسيتيتامي أةيتيتيتع » كتسيتيتمه وفيهيتيتيتا تشيتيترت اليتيت يتعيتيترف هيتيت حمل الویيفيتيتيتة بویيفيتيتة التسيتيتمية، ألهّنيتيتيتا تتکّفيتيتل بتسيتيتمية العميتيتيتل األديب 

يف  كمبقتضاها جميترد ملفویيتا  تفيترق بيتنی املؤلفيتا  واألعميتا  الفنييتة، بيتل هيتي رواسيتم  يتدي إليتی الکتاب،...یشيترتوتةب  
أهنيتيتا التنفةيتيتل عيتيتن  إالّ  اسيتيتتعما ا املؤليتيتت والباحيتيتث ...وتعتيتيت  إلزامييتيتة وضيتيتروریة ومبوجبهيتيتا یعيتيتنی العنيتيتوان نّةيتيته وحیيتيتدد هویتيتيته،

  .45 :6001 نیقنینی،« ابقي الویائت، ألهّنا دائمة اثضور وهينیة ابملعنی
 الوظيفة املوضوعاتية .2-2-5

تعتمد علی مضمون القةيدة وختتيتار امسيتا لش ةيتيا  أو أحيتدا ها عنيتواًز میمليتل هيتور القةيتيدة اّل  املراد هب حمل الویيفة هي 
ّت اختييتيتار العنيتيتوان بشيتيتکل مناسيتيت  یيتيتؤّدي  نميتيتايح هنيتيتا یتمحيتيتور موضيتيتوع اليتيتن  املبيتيتدع حيتيتو  توجهاتيتيته املرکزیيتيتة. وميتيتن وبؤر يتيتا.

 دورًا ابرزًا يف استمالة املتلقي وإاثرة العواقت واألحاسيم الدفينة وینّشن يف کيانه هواجم القراءة.
 العناوین الشعریة املشرتکة بنی الشاعرتنی ودالالهتا .2-3

نعاجل ههنا قضية العنونة ودالال ا لدی هاتنی الشاعرتنی اللتنی تعت ان يف األدبنی الفارسي والعريب من األصيتوا  الشيتعریة 
حاولتا ع  نتاجهما األديب تشحي  ذخ ة املتلّقي التلویلية لتجسيد  قافتيته الفکریيتة اّل  الةارخة يف جما  الةمود واململابرة 

 املبدع.إابنًة عن أجبد   الن  
 قلٌب يف املنفی /های غربت )زهور الغربة(گل  .2-3-3

عيتيت  عملييتيتة العنونيتيتة متملييتيتل ميتيتا انتاهبيتيتا إ يتيتر اثيتيترب املفروضيتيتة ميتيتن هيتيتواجم ومشيتيتاعر نسيتيتویة تمليتيت  يف  « سيتيتیيدة کاشيتيتاين»حاوليتيتت 
جعلها یتفاعل معهيتا عيت  اليتن  الشيتعري املبيتدع.  اّل يکياهنا هواجم مرهفة ودخائل نفسية رقيقة تؤ ر يف نفسية امللتّقي 

قاميتيتت بتفاعيتيتل بنيتيتاء ميتيتع المليتيتورة اإلسيتيتلمية اليتيت  ميتيتن شيتيتواعر االلتيتيتزام يف األدب الفارسيتيتي و « سيتيتیيدة کاشيتيتاين»تنتميتيتي الشيتيتاعرة 
را اثيتدود هيت ا املننیليتن، تننیليتن مواقفهيتا الملوریيتة ّتيتا  خيتا ميتن ومعنیيا ا إاّبن اثرب املفروضة واالعتداء علی الوقن األّم.

ضيتيتيتّد الکييتيتيتان الةيتيتيتهيوين وترسيتيتيتيم  ارسيتيتيتاته اإلجرامييتيتيتة حبيتيتيتّن هيتيتيت ا الشيتيتيتع  « فلسيتيتيتنینی»نراهيتيتيتا تشيتيتيتيد بمليتيتيتورة أبنيتيتيتاء  إذ والملغيتيتيتور،
فکيتيترة اليتيتدفاع املقيتيتدًّ قيتيتد تيتيت وب يف األميتيتة اإلسيتيتلمية الواحيتيتدة وعنيتيتدما قيتيتام الشيتيتاعر بتنویيتيته »املضيتيتنیهد، فهيتيتي عليتيتی  قيتيتة ّّن 

  .22: 1720 نکاکایي،« تنیّرق إلی تقدیم النضا  ووجوهه الدینية أرضه والتعب  عن االنتماء إليه، فقد
 «:زهور الغربة»من  اذا قو ا ما أیيت يف القةيدة املعنونة 

 ی دوسااا ا اار دیاا  د اا ی ن ، اا ا  زنهاا،  زنهاا،  

 باا،  نمااست اسااا   ،کمااف  دیاا    فاا     د  کولاا 

 دنسااااا،  ن،ر، ااااا ا ی د   ااااا،  آه دنسااااا،ی دو  

 انا  ه، ر     بلحظ  ر و بسر  وز و شب د  شف،بن  

 انا  د   ا از و نیاسب   تا،  آجاسر ها،ی مات  ا ر لحظ 

 انا  چیات اا، دلی  اب    د  ها،   د وماسر   ب، جلاوه 
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 «سا س ه » اونسر چاو اشا     د  م ر  و ب،لی،  بود  
 

 انا  ورا،  ونیساب   اعصوم د  م ب  ر وازش،  هت 
 

 (5-6: 5666)ک،ش،ن   

رميتاد  تواجيتدی إليتی اثيتداثن یسيترعان وهيت حمل اللحظيتا  تغيتّر. فانظر اثبي . إّن العمر قة ، هایأ ،ح ار ح ار، التعریب:ن
تتسم ه حمل اللحظا  املهموميتة ابإلقبيتا  واإلدابر.   أیتهيتا اليتدنيا الدنيئيتة، کنيتت قةيت ة  دوًما العمر الفاين يف مزادة النسيم.

وجيتيتيتد م عنيتيتيتد االستشيتيتيتهاد معةيتيتيتومنی «. سيتيتيتیيدة»دمعيتيتيتة ملنی يتيتيتنی ابليتيتيتدماء ک وجيتيتيتد م تغيتيتيتّرز.اليتيتيت  جلييتيتيتة ابملظيتيتيتاهر املزیفيتيتيتة 
  وقاهرین وجنباء.

من البدیهي ضمن خارقة الن  الشيتعري أّن االستشيتهاد ز  مکانيتة مرموقيتة عنيتد الشيتاعرة، إذ تعتيت  هيت حمل الفکيترة ميتن  
واألميتل ابملسيتتقبل  أهّم السما  واملواقت الفکریة يف األدب املقاوم، حيث یمل  يف کيان املناضلنی النشا  ورفع املعنيتو  

املقاوم وإن قام بتجسيد الدم والشهادة، فإنّه یرسيتم ميتن خيتل  اليتدم والضيتحا  مسيتتقبًل مضيتيًئا ل جييتا   فاألدب املشرق.
  .52: 1720القادمة، فکّل بيت مهّدم یبّشر بوقن نعيم وعامر نسنگري، 

 اليتيت يلعنيتيتوان املناسيتيت  لليتيتن  الشيتيتعري نلحيتيتظ ميتيتن خيتيتل  هيتيت حمل األسيتيتنیر الشيتيتعریة أّن الشيتيتاعرة عميتيتد  إليتيتی اختييتيتار ا 
یيتيتتلحم ميتيتع دخائلهيتيتا وهواجسيتيتها الروحييتيتة والنفسيتيتية؛ وميتيتن هنيتيتا صيتيتار  عنونيتيتة القةيتيتيدة ضيتيتمن هيتيت ا املنجيتيتز الشيتيتعري مفتاًحيتيتا 

رميتيتوز الشيتيتعر وأسيتيتنیرة الواقيتيتع وتسيتيتهيل سيتيت  أايتيتوار اليتيتن  املبيتيتدع. ميتيتن هيتيت ا املننیليتيتن، جنيتيتد ضيتيتراًب ميتيتن  كّ رئيًسيتا یضيتيتافرز عليتيتی فيتيت
 كمیتليتيتيت فيتيتيتالعنوان اليتيتيتنّ  ال یسيتيتيتتنیيع ّسيتيتيتيد املعنيتيتيتی ومتمليليتيتيته دون العنيتيتيتوان، إذ جلدلييتيتيتة بيتيتيتنی اليتيتيتن  والعنيتيتيتوان،ضيتيتيتروب العلقيتيتيتة ا

ايتدا جيتزًء ميتن اسيترتاتيجية » ألنيته ،الّلغيتةویائت ودالال  اتلفة ّعله أکملر فاعلييتة وحيویيتة يف إنتيتاا الدالليتة وبليتورة شيتعریة 
ميتن حييتث هيتو علميتة  يتا  ولکن الشعریة، ليم بوصفه مکمًل أو داال  علی النّ ، الّلغةله ویيفة يف تشکيل  ألنّ  النّ ،

  .52-52: 6001 نقنیوًّ،« ابلنّ  علقا  اتةا  وانفةا 
للعنيتيتوان ضيتيتمن  1ميتيتن الواضيتيت  عيتيت  هيتيت حمل األسيتيتنیر الشيتيتعریة امليتيت کور أعلهيتيتا أّن الشيتيتاعرة قاميتيتت  ليتيتن الویيفيتيتة الوصيتيتفية 

الشيتاعرة إدراا معنيتی الشيتعور  حاولت إ راًء للن  وختةيًبا للداللة ومتنیينیها. 2دع، فضًل عن الویيفة االنز حيةالن  املب
نلحيتظ أّن  کميتا  ابالارتاب وانکسيتار اليت ا  يف معنيتی ّسيتيد الشيتهيد وميتا یتمتيتع بيته الشيتهداء ميتن مکانيتة مرموقيتة وسيتامية.

 ا العنوان يف تضاعيفه.املقنیوعة تننیوي علی هاتنی الویيفتنی اللتنی حیملهم
ال ریيت  فييته أّن هيتيت ا اليتنمن ميتن الویيفيتة الداللييتيتة للعنيتوان تعميتل عليتيتی إعنیيتاء إشيتارة أو بيتة میکيتيتن  يتا أت يت  عليتيتی  اليت ي 

املتلّقيتيتي کميتيتيتا تيتيتيتؤّدي دورًا هام يتيتا يف بليتيتيتورة معنيتيتيتی اليتيتن  الشيتيتيتعري واسيتيتيتتيعاب التلویيتيتل وافييتيتيتز امل اقيتيتيت  کيتيتو ميتيتيتا هيتيتيتو منیليتيتيتوب 
 ومرجّو.

اکتسيتيتبتها اليت  ، فهيتيتي ولييتدة التجيتارب الش ةيتيتية وال اتييتة «مسييتة عةيتام وادي»أّميتا تقنييتة العنونيتيتة عنيتد الشيتاعرة الفلسيتيتنیينية 
قيلة االحتل  والتدم  والقةت وما أاثر يف نفسيتها من هواجم ومشيتاعرة اعتةيتر  کياهنيتا. ميتن أهيتّم القةيتائد يف هيت ا 

 ئلة فيها:قا« قل  يف املنفی»انا  ما حیمل العنوان 

                                                                                                                                             
1. Function Descriptive 
2. Function Deviative 
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   فيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتؤاًدا قيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاوً  يف العميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتر  قي يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا
يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتن َدميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتع  األميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاين  َرقَّ هيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ا اللييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتلل م 
 حيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا ل هيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت ا الکيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتون  أمسيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتی يف انقيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتلب  
 مليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتوا ًل يف َوحَشيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت  َحتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتی یيتلليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتّ  

 

 ميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا إذ کنيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتَت يف األضيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتلع  حي يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا 
 فيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتانزوی يف ايّ يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيته عنيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا َملي يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا
 ميتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا َهيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتوی إالّ ل َکيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتي یبيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا َعلي يتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتا

 ن   حلليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتمل َحييتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتاالقليتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيت   أ كصيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتيتوَ  ذا
 

  49: 6016 نعةام وادي،
نلحيتيتظ ميتيتن خيتيتل  هيتيت حمل األشيتيتنیر الشيتيتعریة أّن الشيتيتاعرة حاوليتيتت متملييتيتل عيتيتّدة معيتيتان عيتيت  عملييتيتة العنونيتيتة للقةيتيتيدة، منهيتيتا  

ضيتيتياع األميتيتل وفقيتيتدان األحيتيتلم، فالسيتيتب  بسيتيتين وهيتيتو یعيتيتود إليتيتی ميتيتا حيتيتّل ابليتيتوقن األّم ميتيتن االحيتيتتل  األجنيتيت  وميتيتا قيتيتام بيتيته 
اء اليتيتوقن. ميتن الواضيتيت  أّن الشيتاعرة أراد  ميتيتن خيتل  تقنييتيتة الکييتان الةيتهيوين ميتيتن  ارسيتا  إرهابييتيتة وجميتارز بشيتيتعة ضيتّد أبنيت

العنونيتيتة التعبيتيت  عيتيتن املشيتيتاعر واألحاسيتيتيم ال اتييتيتة والروحييتيتة ّيتيتاحمل اليتيتوقن املقهيتيتور واملسيتيتلوب، وقاميتيتت إبدراا معنيتيتی الضيتيتياع 
شيتيتاعرة أّن ال -أعيتيتا قليتيت  يف املنفيتيتی -والفقيتيتدان ضيتيتمن تویييتيتت العنونيتيتة للقةيتيتيدة املعنييتيتة. کميتيتا یتضيتيت  ميتيتن خيتيتل  العنيتيتوان

نلحيتظ ميتن خيتل  العنيتيتوان  اليت يقاميتت بتویييتت اجلمليتة االمسييتة بيتد  اجلمليتيتة الفعلييتة مليتا تتسيتم هيت حمل اجلمليتة مبعنيتيتی الملبيتو  
 نیًا من االنز   الرتکي  يف املستوی الرتکي  للعنوان. ه ا النمن من العنوان یدّ  علی شيء من اث ف حييتث عميتد  

تتمحيتيتور القةيتيتيدة حو يتيتا، اليتيت  فجيتيتاء العنيتيتوان کلميتة مفيتيتردة تسيتيتّمی الکلميتيتة املفتيتا   الشيتاعرة إليتيتی حيتيت ف املبتيتيتدأ ميتن العنيتيتوان،
فتيتيتيتا  توليتيتيتد فيتيتيتإّن الکلميتيتيتة امل وهکيتيتيت ا أهّنيتيتيتا ختليتيتيتن اليتيتيتنّ  ومبعنيتيتيتی أدّق: إّن اليتيتيتنّ  یت ليتيتيتن يف رتهيتيتيتا ویتشيتيتيتّکل يف إقارهيتيتيتا،»أي 

ليتيتی تةيتيتویر الشيتيتاعرة ليتيت ا ا وميتيتا آ  يف العنيتيتوان یيتيتدّ  ع« املنفيتيتی» . إذن، فتویييتيتت مفيتيتردة 44 :1926نزتيليتيتي، « القةيتيتيدة
الیعيتا دائًميتا »إليه األمر من الضياع خل  ت ّکر الوقن وتةویر املمارسا  القهریة للعيتدو ابتيتّل، وميتن هنيتا مفيتردة املنفيتی 

یوجيتد الشيتاعر داخيتل اليتوقن ولکنيته یعيتيً  فقيتد مکان للنفةا  هو منفيتی مبعنيتی ميتن املعيتاين، فکلّ  الوجود خارا الوقن،
  .142 :6002، نکحلول« اریًبا

یعتميتد عليهيتا الشيتاعر أو الکاتيت  ل ابنيتيتة اليت  ميتن هيت ا املننیليتن، میکيتن القيتو  إّن العنيتوان ميتن االسيترتاتيجيا  اللغویيتة » 
ليسيتيتت الغایيتيتة منيتيته توضيتيتي  مضيتيتمونه، إ يتيتا هيتيتاورة القيتيتارف أّن »عيتيتن املعنيتيتی امليتيتراد عيتيت  خارقيتيتة اليتيتن  الشيتيتعري. فعنيتيتوان اليتيتنّ  

  .67 :6001 نمراتض، .««مضمون النّ  هو هک ا
اليتيتيت  يف املشيتيتيتاعر وا يتيتيتواجم الدفينيتيتيتة  اميتيتيتن خيتيتيتل  هيتيتيت حمل املقنیوعيتيتيتة الشيتيتيتعریة اسيتيتيتتمالة القيتيتيتارف ل افقهيتيتيت ةالشيتيتيتاعر  تحاوليتيتيت 

فعنيتيتوان املقنیوعيتيتة یسيتيتاعد املتلقيتيتي عليتيتی فيتيتّك الرميتيتوز دون أن یقيتيتع يف املتاهيتيتة  ،1ييتيتةئاابلنسيتيتبة إليتيتی الویيفيتيتة اإلحی أّميتيتا .اخامر يتيت
اليت  يف قّياتيته عليتی جيتّم افيت  ميتن اليتدالال  امل تفييتة  ع  عملية العنونة أّن العنوان قة  مع أنّه یيتد ّ  نلحظ والغموض.

 من البو  الکمل . تسهم يف اإلابنة عّما یعرتي الن ّ 
سيتيتيتتملمر البنييتيتيتة الداللييتيتيتة تو  الّلغيتيتيتةتعاميتيتل ميتيتيتع تتجيتيتيتاوز املعنيتيتيتی التقریيتيتيتري امليتيتيتللوف و ت االمسييتيتةعيتيتيت  هيتيتيت حمل اجلمليتيتيتة  ةجنيتيتد الشيتيتيتاعر  

عيتن ویيفتهيتا التواصيتلية وتوجيههيتا کيتو الویيفيتة الفنييتة اجلمالييتة. هکيت ا جنيتد  الّلغيتةخیيترا  اليت يللجملة وهنا مکمن االنز   
إليتی اختييتار اجلمليتة  تجنحيتة البدیهي أّن الشاعر  من العنوان استهّل مستساااً وسهًل دون أي أتویل وال تفس  یوضحه.
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ميتيتن دالال  لغویيتة وکویيتيتة قائميتيتة عليتيتی الواقيتيتع املعيتيتيً  اللقةيتيتيدة، إذ تيتيتدّ  هيتيت حمل اجلمليتة عليتيتی ميتيتا اختميتيتر کياهنيتيت عنيتيتوازً  االمسييتة
بحيتث عيتن فکيترة تع  ه حمل الرتکيبية العنوانية  جندهاعيً ه ا اجلّو املفعم ابلتضحية واإلیملار. ل لك ترید أن تاّل   ةللشاعر 

اقييتيتيتن األمنييتيتيتيتة اإلنسيتيتيتيتانية والقومييتيتيتيتة، أال وهيتيتيتي اليتيتيتيتت ّل  ميتيتيتيتن بيتيتيتيترا ن متابعيتيتيتيتة خنیيتيتيتيتة الةيتيتيتمود واملقاوميتيتيتيتة ميتيتيتيتن أجيتيتيتيتل املواصيتيتيتلة و 
کبيتيت ًا یتعاميتيتل معيتيته ذليتيتك اليتيتن  الةيتيتغ   صيتيتغ  ویکيتيتون املوضيتيتوع نًةيتيتا ، إذ العنيتيتوان نيتيت ّ االحيتيتتل  واثةيتيتو  عليتيتی االنتةيتيتار

ة املتلقيتيتي ميتيتع او  عيتيت  عنونيتيتة القةيتيتيدة مسيتيتاتايتيت انراهيتيتا، وميتيتن مثّ يف إقيتيتار أديب متمييتيتز یکشيتيتت عيتيتن هویتهيتيت ةعليتيته الشيتيتاعر ّو 
 .الفکرة الرامية إليها

 ای أمَّنا /(ك  مادر، جاودانه ابد انم تو )أمّي، ختلد ذکرا .2-3-2
ميتّن هبميتا اج جيتل وعيتل اليت  یعت  الوالدان خاصة األّم يف الملقافة اإلسلمية من مةادر اللنیت واثنيتان وميتن اليتنعم اإل ييتة 

أمعنا النظر يف األدب الفارسي والعريب جنيتد أّن الشيتعراء والکتيتاب  فإذا الرتة.علی اإلنسان لي فض  ما جنا  ال ّ  من 
هيتيت ا التنویيتيته  کيتان  ،كعليتی ذليتيت بنيتيتاء قيتد أمعنيتيتوا النظيتر فيهميتيتا مليتيتا  ميتا ميتيتن مکانيتة مرموقيتيتة ليتيتدیهم وتغنيتوا هبميتيتا يف مواضيتع شيتيتّتی.

 دان.واإلشادة وفاء حقيقًيا  ما مبا یتسمان بشفافية الرو  ورّقة العاقفة والوج
ضيتيتمن دیواهنيتيتا الشيتيتعري موضيتيتوع األّم ومکانتهيتيتا ليتيتدی اإلنسيتيتان وميتيتا تتسيتيتم بيتيته ميتيتن « سيتيتیيدة کاشيتيتاين»عاجليتيتت الشيتيتاعرة  

ّيتن  إليتی تةيتویر األّم اململالييتة وميتا اميتل ميتن مشيتاّق ومتاعيت  لرتبييتة  كمن أجل ذليت فنراها عواقت مرهفة ومشاعر لنیيفة.
تت يتيتيت  هيتيتيت حمل الوسيتيتيتيلة أداة زجعيتيتيتة وقيعيتيتيتة لتةيتيتيتویر اثيتيتيتّ   إذ األوالد عيتيتيت  تقنييتيتيتة العنونيتيتيتة إلحيتيتيتدی قةيتيتيتائدها يف هيتيتيت ا انيتيتيتا ؛

 واثنان ودورحمل يف إنعال انتمع اإلنساين وترعرع األجيا .
 من  اذا شعرها ما أیيت:

 انااا  اااا،ه رااا واز انااا   اااا،د  اااار    بااا،  

 دسااافه،ی تاااو اااا ا اعیااات تعو ااا  شی،ساااا   

 ات آئسنااا  تصاااو     اساااا  اااا،د می ساااسن  
 

  اه انااااا    وشااااان اهااااا  ت،بنااااا ه انااااا   

 سااااح گ،ه اناااا  ذکاااا  گااااخ گل ،ناااا  د  

 اناا  و ااا،ه اناا     س و شاا جاا،ودا  ناا،م تااو   
 

 (66: 5666 )ک،ش،ن  

ورد  أنيتت   رقييتة الشيتفاء. كأیيتدی إنّ  مشسيتي املضيتيئة ومةيتبا  حييتايت. أنيتت   جنيتاحي للنیيت ان وقميتري. أنيتت   أميتي، التعریبب:ن
  مشسي وقمري. أنت   .ك  ذکرا لت ل  مرآة تعکم اج جل وعل. ك، إّن صدر أّمي من ورود القل  وذکري عند السحر.

ویيفيتة تعييتنی یتض  لنيتا ميتن خيتل  هيت ا العنيتوان أّن الشيتاعرة حاوليتت عيت  تویييتت هيت ا اليتنمن ميتن العنونيتة اإلابنيتة عيتن  
ابتوی للعمل األديب لتضّمن للمعنی املراد اصلوَد واالستمراریة لتت   العنوان  ملًل خلقًيا وواجهيتة إعلمييتة لليتن  الشيتعري 

ری  أّن داّ  ناألّم  يف عنوان القةيدة یستحضر بوصفه مکيتّوًز ومرتکيتزًا فکيترً  خیليتن صيتل  وقييتدة إليتی حييتاة  ال املبدع.
تربنیهيتا هبيتا علقيتة روحييتة  إذ ا وهيتي ميتلذ تلتجيتل إلييته الشيتاعرة بوصيتفها مةيتدرًا للحنيتان وامليتوّدة والتضيتحية،الشاعرة وذکر  يت
اميتل يف قيا يتا ايتزوًز نفسيتًيا متوهًجيتا ووعييتا  بيتل األّم عيت  هيت ا اليتن  املبيتدع سيتوی اسيتم فقيتن، ستيفل ونفسية وعاقفية.

یسهم أعظم إسهام يف القبض علی الشفرة الداللييتة العميقيتة لعنيتوان  اّل يمتجّ رًا خیلن حالة من االنتماء الروحي املکمّلت 
میکيتيتن لنيتيتا أن نت يتيت  عنيتيتوان األّم مبملابيتيتة رميتيتز خةيتيت  للتعبيتيت  عيتيتن االنتميتيتاء إليتيتی اليتيتوقن »ميتيتن هيتيت ا املوقيتيتت،  اننیلقيتيتا القةيتيتيدة.
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  .2: 1795 نبش ي وآقاجاين کل وران،« ه يف األدب املقاوموالدفاع عن
اليتيتن  » ألنّ  ملوقيتيتت، یهيتيت  اليتيتنّ  حضيتيتورحمل وکينونتيتيته إبخراجيتيته ميتيتن فضيتيتاء مغفيتيتل إليتيتی فضيتيتاء معليتيتوم،اننیلقيتيتا ميتيتن هيتيت ا ا

نفکيتري « بًل للتيتداو  عيتل املکتيتوب قيتا اّل ياثدث  وه ا الشعري ال یکتس  الکينونة وال حیوزها يف العاّ إال ابلعنونة،
ازیيتيتة ّعيتيتل الشيتيتاعرة تعميتيتل عليتيتی امييتيتل العنيتيتوان  . ال ریيتيت  أّن هيتيت ا الضيتيترب ميتيتن العنيتيتوان خیليتيتن قيتيتّوة إجن67 :1992اجليتيتزار، 

بلعًدا إارائًيا
تعيتنّی »اليت  هنا تتمظهر الویيفة املوضوعاتية و  ومن یؤّدي إلی ج ب القارف وشّد انتباهه کو النّ  املقروء. 1

  .121 :6002نحسنی، « ملوضوع الرئيم للن ّ بشکل صری  ا
 :أیيتما  «  أّمنا»قةيدة من  اذا ما ورد يف 

هيتا/ وکّفيتة  تيتَقنیََّعيتت ميتن ضيتربة  اجلنيتود / وألم نيتا  /  ألمَّنا   شهقًة من األحلم  » َقضَّها أراذ ل اليهود / تَبکيتي عليتی أوالد هيتا وزوج 
/ رقًميتيتا قياسيتًيا يتيت /صيتار  عليتيتی موائيتد  اثيتيترب  / ك  قيتيتد أوَرَد ابتيتل  للهيتيتوان  يف بيتيتلد ز/   ألمَّنيتا.../ تبيتيتدو أميتارا ل األسيتيتی يف وجه 

  27-26 :6016وادي، نعةام .« آلالم  واألترا   اب
یتبيتيتنی للقيتيتارف عيتيت  إمعيتيتان النظيتيتر يف  نيتيتا  هيتيت حمل األسيتيتنیر الشيتيتعریة أّن الشيتيتاعرة أراد  ميتيتن خيتيتل  تویييتيتت هيتيت حمل العنونيتيتة  

اختيتيتيتيت   األّم رميتيتيتيتزًا لليتيتيتيتوقن األّم والتشيتيتيتيتّبث ابألرض  ثييتيتيتيتح للقةيتيتيتيتيدة أن تشيتيتيتيت  إليتيتيتيتی الویيفيتيتيتيتة اإلحیائييتيتيتيتة أو الرمزیيتيتيتيتة للعنيتيتيتيتوان؛
هيتيت ا املننیليتيتن، جيتيتاء  عملييتيتة العنونيتيتة مةيتيتورًة للدالليتيتة  ميتيتن النغيتيتراًّ فيهيتيتا ميتيتن حييتيتث هيتيتي منبيتيتت اصيتيت  والنميتيتاء واصةيتيت .وا

اتيتاا إليتی إعميتا  الفکيتيترة وإجهيتاد اليتنفم للعمليتور عليتی تلنیيتت املعنيتيتی املقةيتود، وتکيتون هيت حمل الدالليتة للعنيتيتوان اليت  اإلحیائييتة 
أّو  ما یشيتّد انتباهيته وميتا  يت  علييته الرتکييتز علييته وفحةيته واليليته بوصيتفه نة يتا مبملابة شيفرة رمزیة یلتقي هبا القارف، فهو »

 ، وهيتي ویيفيتة ذا  قيتابع موضيتوعي معيتريف، تتمرکيتز 112 :6001نقنیيتوًّ، « ، أو یيتوحي مبيتا سيتيليتأّولي ا یش ، أو خیيت 
لوجيتيتود امللحظيتيتة الواقعييتيتة والنقيتيتل يف املرجيتيتع النّةيتيتي وترتکيتيتز عليتيتی موضيتيتوع الرسيتيتالة لليتيتنّ  وحیّقيتيتن العنيتيتوان هيتيت حمل الویيفيتيتة نظيتيترًا 

رميتيتز األّم يف حنيتيتا  هيتيت حمل املقنیوعيتيتة وانتزعتيتيته الشيتيتاعرة ميتيتن  یهيتيتر  .106 :1992 الةيتيتحي  واالنعکيتيتاًّ املباشيتيتر نتيتيتداوي،
 إقارحمل الواقعي إلی إقار رمزي جدید یتلئم جّو النّ .

بيتة ترکيبيتا إضيتافًيا حييتث أسيتند  مفيتردة بةيتورة مرک -أعيتا   أّمنيتا -من مثّ نلحظ أّن الشاعرة قامت بتویيت العنوان  
ناألّم  إلی الضم  املتکلم نز  للتعب  عيتن فکيترة االنتميتاء إليتی اليتوقن املقهيتور واملسيتلوب دون العيتدّو ابتيتّل، وميتن هنيتا جنيتد 

ًحا الشيتاعرة واآلخيتر وهيتو العيتدّو الشيترًّ، وال ریيت  أّن صيتورة اآلخيتر تظهيتر أکمليتر وضيتو « األز»نوًعا من الةراع ابتيتدم بيتنی 
من ه ا املوقت، ی ز ه ا النمن من العنوان لوًز من ألوان الویيفة النحویيتة بوصيتفها  اننیلقًا الشاعرة.« األز»من خل  

علمة سيتيميولوجية داليتة ختتيتز  اليتن  املبيتدع لتحقييتن االنسيتجام الفکيتري ضيتمن بنييتة اليتن  الشيتعري إلنتيتاا الدالليتة وافييتز 
يتيت ب القيتيتارف »ن القيتيتراءة، فضيتيتًل عيتيتن کيتيتون هيتيت ا العنيتيتوا « إلييتيته وتغویيتيته بيتيتهرسيتيتالة لغویيتيتة تعيتيتّرف هویيتيتة اليتيتنّ  وايتيتدد مضيتيتمونه ّو

  .52 :6010نعبدالقادر، 
 ودمشق خرمشهر رموز املقاومة والصمود: .2-3-3

بيتيت   أهلهيتيتا کيتيتل ايتيتا   وکيتيتنی ميتيتن أجيتيتل اليتيتدفاع عيتيتن اليتيتوقن ضيتيتّد االحيتيتتل  اليتيت  ميتيتن امليتيتدن اإلیرانييتيتة « خّرمشيتيتهر»تعتيت  مدینيتيتة 
                                                                                                                                             
1. Function Deductive 
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هيت ا املننیليتن، تعيتّد هيت حمل املدینيتة رميتزًا ميتن رميتوز املقاوميتة  فميتن يث قاموا بتقدمی جّم اف  من الشهداء والضحا ،األجن  ح
 ثييتيتح إّن اليتيتوقن بةيتيتورة عاّميتيتة یعيتيتّد ميتيتن املوضيتيتوعا  ا اّميتيتة يف سيتيتاحة اثيتيترب، إذ والةيتيتمود يف خنیيتيتاب المليتيتورة اإلسيتيتلمية،

ا ميتم واليتدعوة إليتی املقاوميتة واململيتابرة ضيتّد العيتدّو ابتيتل ميتن أهيتّم  فاسيتتنهاض عاجله الشعراء والکتاب للتعب  عن مشيتاعرهم،
  .164 :1727 نيا،املضامنی الشعریة ا اّمة يف ه ا انا  نمکارمي

بتویيت ه حمل املدینة رمزًا للمقاومة والةمود، ألّن سيتّکان هيت حمل املدینيتة قيليتة اثيترب « سیيدة کاشاين»قامت الشاعرة  
مثّ صيتيتار  هيتيت حمل املدینيتيتة أداة مرنيتيتة لتجسيتيتيد  وميتيتن وا العيتيتدّو املعتيتيتدي واستبسيتيتلوا يف منافحيتيتة سيتيتيادة أراضيتيتيهم،املفروضيتيتة حيتيتارب

 ر اها الفکریة والتعب  عن ّاربه الفنية والفکریة.
 من  اذا شعرها ما أیيت:

 گه  ساات  اا،   ااو   شااه  ای شااه   اا  م  

 تاااو بوساااس ن  شااا   ااا،   ،کاااا بموسااات 

 دماااااا،دتای قلاااااا  ا ماااااا،  و احاااااا ا    
 

 ای سااااااسن  راااااا  آذ ت از قص اااااا  لم  اااااات  

 گلهاااا،ی   ایااااه  اااااار بوئساااا ن  شااااا    

 شاااه  شااااه،دت  یا هااا،  ای امااا،وم شااااه    
 

 (565: 5666 )ک،ش،ن  

 أقبيتيتل اليتيترتاب املليتيتيء ابليتيتدرر،   مدینيتيتة اکيتيتتّظ صيتيتدرها ابلقةيتيت . هيتيتایأ مدینيتيتة اليتيتدم،     أیتهيتيتا املدینيتيتة العيتيتامرة، التعریببب:ن
  أیتهيتا املدینيتة  أال قّميتة التضيتحية وهيتراب العبيتادة،   ّيتدر ابلشيتّم.« خرمشيتهر»مدیا  ورود یلين ابلتقبيل، ك، ترابكتراب

  الةامدة،   مدینة االستشهاد.
تبنی لنا ع  امتداد شبکة الن  الشعري ه حمل أّن الشاعرة اسيتتنیاعت أ نيتاء تویييتت هيت حمل املدینيتة أن تننیليتن کيتو آفيتاق  

جدیيتيتدة رحبيتيتة وعيتيتواّ إنسيتيتانية تبليتيتور ميتيتن خل يتيتا حيتيتّ  اليتيتوقن ورفيتيتض الظليتيتم واالحيتيتتل  والعسيتيتت کميتيتا کانيتيتت صيتيتورة املدینيتيتة 
همت يف بنيتاء بنييتيتة القةيتيدة ومتاسيتيتکها بعييتدة عيتيتن أي انتميتيتاء عنيتدها تننیيتيتوي عليتی أبعيتيتاد داللييتة وأتویلييتيتة هيتددة؛ حييتيتث أسيتيت

ميتيتيتن هنيتيتيتا تتسيتيتيتم مدینيتيتيتة خرمشيتيتيتهر عنيتيتيتد الشيتيتيتاعرة ابلنیهيتيتيتر والقداسيتيتيتة؛ إذ تعت هيتيتيتا مبملابيتيتيتة هيتيتيتراب العبيتيتيتادة وینبيتيتيتوع »و سياسيتيتيتي. 
  .9 :1794 خرون،اآلنأک ي و « الشهادة

  عيتيتيتن فکيتيتيترة الةيتيتيتمود واملقاوميتيتيتة والتشيتيتيتبث اننیلقيتيتا ميتيتيتن هيتيتيت ا املوقيتيتيتت، جنحيتيتيتت الشيتيتيتاعرة عيتيتيت  عملييتيتيتة العنونيتيتيتة إليتيتيتی التعبيتيتيت 
ألهّنيتا  وهيت ا للعنوان وتسّمی ه حمل الویيفة بویيفيتة التسيتمية، 1ابألرض؛ حيث حیمل ه ا النمن من العنوان الویيفة التعينية

 . فيتيتيتل ریيتيتيت  أّن الشيتيتيتهادة ومعانيهيتيتيتا السيتيتيتامية تضيتيتيتّ  يف 649 :6002نيتيتيتا نبورایيتيتيتور، العميتيتيتل األديب إبعنیائيتيتيته امسيتيتيتا معيّ  كتبيتيتيتار 
روق الشعوب اإلسلمية اثرکة والنشا  وختلن النیموحا  النبيلة، فل ری  أّن الملورة اإلسلمية اسيتتنیاعت عيت  اثيترب ع

: 1722واالعتيتيتيتداء أن تعييتيتيتد إليتيتيتی انتميتيتيتع اإلنسيتيتيتاين حيتيتيتوافز بنيتيتيتاء جمتميتيتيتع  يتيتيتوذجي وإعيتيتيتادة اثييتيتيتاة إلييتيتيته نهيتيتيتد ي خراسيتيتيتاين، 
179.  

الرتکييتيتز والتعيتيترف عليتيتی اليتيتن  الشيتيتعري املبيتيتدع بکيتيتل دقيتيتة ودون أي ليتيتبم يف لقيتيتد اسيتيتتنیاعت الشيتيتاعرة عيتيت  تقنييتيتة العنونيتيتة  

                                                                                                                                             
1. Function Designation 
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هاوليتيتة واضيتيتحة لتحدیيتيتد هویيتيتة اليتيتن  املبيتيتدع دون انفةيتيتاله عيتيتن الویيتيتائت األخيتيتری، فةيتيتار هيتيت ا اليتيتنمن ميتيتن العنيتيتوان حيتيتامًل 
لی إعنیاء تفاصيتيل دقيقيتة للتجربة الشعریة والشعوریة، ألّن الشاعرة اخت   ه حمل التقنية األلسنية أداة زجعة ّعلها قادرة ع

، جاء اختيار ه ا العنيتوان قبًقيتا لعلقيتة كعلی ذل بناء ترتجم واقًعا معرفًيا و قافًيا تعيشه. فإهّنا وجوهریة من امل  الشعري،
الن  املبدع ابملضمون وما یننیوي عليه من مواقت ور ی تعکم نظرة الشاعرة، ومن مثّ ّاوز ه ا العنيتوان دورحمل الفيتا يف 

 اإلبداع لية  أداة تقدر علی إاثرة جدلية بنی ال ا  الشاعرة واملوضوع ضمن املنجز الشعري.عملية 
واجهيتت ببسيتللة منقنیعيتة اليت  إّن املتلمل يف شعر الشاعرة الفلسنیينية  د أهّنا تنیلن اللسان يف  ناء املدن اإلسيتلمية 

رأسيتها،  مسيتقن للکفا  واالستبسا ، منها مدینيتة ايتّزة، النظ  ضّد االحتل  الةهيوين؛ ومن مث صار  ه حمل املدن عنوازً 
 کيتيتان  تعرضيتيتت هيتيت حمل البليتيتدان بشيتيتکل واسيتيتع الننیيتيتاق إليتيتی االحيتيتتل  واالعتيتيتداء والقةيتيتت وإراقيتيتة دميتيتاء األبيتيتر ء. لقيتيتد ودمشيتيتن.

العيتيتيتيتدو والیيتيتيتيتزا  حیيتيتيتيتاو  قميتيتيتيتم املعيتيتيتيتاّ اثضيتيتيتيتاریة و ویيتيتيتيتد األرض الفلسيتيتيتيتنیينية، وميتيتيتيتن مثّ أحسيتيتيتيتت الشيتيتيتيتاعرة  نیيتيتيتيتورة املوقيتيتيتيتت 
 وأصيتيتبحت منافحيتيتة عيتيتن املدینيتيتة وا ویيتيتة عيتيت  إاثرة اثماسيتيتة ونيتيت ان املقاوميتيتة يف صيتيتدور املتلقيتيتي وتسيتيتتمل  مشيتيتاعرحمل وأحاسيسيتيته.

هيتيتا يف املدینيتة عليتيتی املسيتيتتوی االجتميتيتاعي واإلنسيتيتاين بکيتيتل ميتيتا اميتيتل یهيتيتّدد مسيتيتقن رأسيتيتها جعلهيتيتا تسيتيتمو بعلقت اليتيت ي اصنیيتر
 األسنیر الشعریة يف صدرها من ملم  الرفض والتمرد والتحرر.

 ما أیيت:« دمشن»قةيد ا املعنونة « مسية عةام وادي»من  اذا ما ورد يف شعر 
/ أ لييتيتَل التتيتيتار   ك  هبيتيتا کنيتيتَت تغيتيتزو دروَب املحتسيتيتي/ وافيتيتلل ميتيتا بيتيتنی اب» هبيتيتا ستلقاسيتيتي؟ت/ وتفتعيتيتلل النةيتيتَر إ ن کنيتيتَت زسيتيتي/ وآًّ 

  164 :6016 نعةام وادي،.« فتشم ل مملَل اجلبا   الرواسي
أّن الشيتاعرة اهتميتت اهتماًميتا ملحویيتا مبکيتان مليتا ليته ميتن دور مهيتّم يف « دمشيتن»یتبيتنی لنيتا ميتن خيتل  القةيتيدة املعنونيتة  

 كبيتؤرة داللييتة يف کياهنيتا؛ إذ یکشيتت املکيتان عيتن ميتدی تليت «دمشيتن»بلورة املشاعر واألحاسيم املکبوتة ومن هنا صيتار  
ترعرعت ونشيتل  فيهيتا، فاملکيتان یکيتتّظ بکمليت  ميتن اليتدالال  اإلحیائييتة اّل  الةل  الوقيدة واثميمة بنی الشاعرة والبيئة 

ا التفاعيتيتل تسيتيتتنیيع إبيتراز هيتيت اليتيت  واإلسيتقاقا  الروحييتيتة ليتدی کيتيتل شيتيتاعر وکاتيت . اننیلقيتيتا ميتيتن هيت ا املوقيتيتت، فالشيتيتاعرة هيتي 
ا للتيتيتيتل   يف القيتيتيتارف أو السيتيتيتامع، وهيتيتيتي  متعيتيتيتن النظيتيتيتر يف علقيتيتيتة اليتيتيت  املسيتيتيتتمر واثيتيتيتّي بينهيتيتيتا وبيتيتيتنی املکيتيتيتان وعناصيتيتيترحمل الفنييتيتيتة ميتيتيتد 

لرتسيتيم معيتاّ ش ةيتيتها ضيتمن ميتؤ را   الّلغيتةاإلنسان ابملکان وتنظمها عيت  التویييتت امليتادي واملعنيتوي وتيتدخل عيت  نظيتام 
 مکانية.

ة ميتيتيتن خيتيتيتل  األسيتيتيتنیر الشيتيتيتعریة هيتيتيت حمل حاوليتيتيتت ّسيتيتيتيد الویيفيتيتيتة اإلحیائييتيتيتة والوصيتيتيتفية مًعيتيتيتا عيتيتيت  ميتيتيتن الواضيتيتيت  أّن الشيتيتيتاعر 
 يف نتاجها األديب.« دمشن»استدعاء مدینة 

تتعليتن اليت  من ه ا املننیلن، عندما نعيد عنةر املکان ع  النتاا األديب نرید بيته ترسيتيم التيتلمل  النفسيتية واالنفعالييتة  
تيتيتؤدي إليتيتی اإلبيتيتداع واإلنتيتيتاا، ألّن النتيتيتاا األديب ال یتحقيتيتن إال عيتيت  اليتيت  نفسيتيتية والروحييتيتة بشيتيتبکة علئقييتيتة ميتيتن اليتيتدخائل ال

اندماا الشيتاعر ميتع املکيتان امليتادي واملعنيتوي. ميتن هنيتا یعيتّد املکيتان هيتو مننیليتن الشيتاعر ومنتهيتاحمل يف شيتکل دائيتري تتفيترع عنيته 
  .45: 6009، نحدادبعض المليما ، لکنها تتداخل ةيًعا لتشکل النّ  الشعري املکاين 

إّن املتمعن يف ه حمل األسنیر الشعریة  د أّن الشاعرة اّ  الوقن کب ًا وتع  عن ه ا الغرام واليتومم ميتن خيتل  التعبيت   
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تةفها ابلشموخ والعزة؛ وميتن هنيتا صيتار اليتوقن جيتزًءا الیتجيتزّأ ميتن کياهنيتا ومتنّفسيتحها الوحييتد  اّل يعن املکان اللمنتهی و 
ميتا دفعهيتا إليتی تویييتت کافيتة املشيتاعر واألحاسيتيم للتعبيت   وهيت ا وارتفع العنوان ندمشيتن  ليةيتب  امتيتداًدا للهویيتة واالنتميتاء.

 عّما خامرها من حّ  کمل  للوقن وا ویة اإلسلمية.
 / حلقة الدمر خون )الربيع يف الدم(هبار د .2-3-3

نظرًا الهتمام ه حمل الشاعرة اإلیرانية ابلملورة اإلسلمية ومعنیيا ا القيمة؛ نراهيتا تسيته  الکيتلم يف اليت ّب عيتن اليتوقن ومتملييتل 
ما ب   الشهداء من کل اا   وکنی من أجل التحریر والت ل  من برا ن االحيتتل . إذ جنيتدها تقيتيم علقيتا  وقييتدة بيتنی 

ةيتيتر الزميتيتان نالربييتيتيتع  بوصيتيتفه رميتيتيتزًا للنتعيتيتال والمليتيتيتورة والتعبيتيت  عيتيتن ا يتيتيتواجم واليتيتدفائن القلبييتيتيتة؛ حييتيتث صيتيتيتار هيتيت ا الفةيتيتيتل عن
معاداًل موضيتوعًيا  ميتوم الشيتاعرة وتبليتور بوصيتفه رميتزًا لل يتروا ميتن قوقعيتة اليتزمن خاصيتة زميتن االحيتتل  واللشيتيء بغييتة إاثرة 

العنيتوان یتمتيتع بقيتدرا  فنييتة وداللييتة تضيتافر  فه ا ل واثریة واالستمرار واثيویة.ترنو إلی االنتعااّل  املشاعر واالنفعاال  
 اقن له مضمون الن  الشعري املبدع.اّل  الشاعرة علی مّد األدوا  التعب یة 

 من  اذا قو ا ما أیيت:
 ا نیااااا، بهااااا، ا    یااااا  د   ونااااا،  دا د 

 اااا،  وز و شاااب گلهااا،ی آتااا    ب، نااا  بااا  

 گلهااا،ی دگااا  باااود گلهااا،ی  اااونسر شاااه    

 تااا، دساااا نااا،اح م نزسنااا  گاااخ از ا ااار بااا، 
 

 هااا  گاااخ د  ا نیااا، رااا،ی د  ساااس   دا د     

 اه  ینااااا،  شاااااوم  آ  د اااااوا  شااااا ک   

 شااو ی دگاا  از دیاا  آنهاا،  ا باا  ساا  بااود      

 تااا، هااات  نیااا دد ا ااار  غااا، جو نیااا  زا     
 

 (555-551: 5666 )ک،ش،ن  

أمنیيتيتيتر  علينيتيتيتا شيتيتيتياقنی الشيتيتيتؤم  لقيتيتيتد قيتيتيتد نبيتيتيتت يف الفيضيتيتيتان. ههنيتيتيتا ّيتيتيتّ ر الربييتيتيتع يف سيتيتيتيل ميتيتيتن اليتيتيتدماء وکيتيتيتل ورد التعریبببب:ن
ال تقتنیيتيتت  ... لکيتيتيختتليتيتت عيتيتن ا هيتيتا، وکانيتيتت وا يتيتة أشيتيتّد الوليتيته« خّرمشيتيتهر»والعةيتيتيان ورود النيتيتار ليتيتيًل وهنيتيتارًا. إّن زهيتيتور 

  الشياقنی من زهور ه ا البستان ولئّل یة  الوقن جمااًل للغراب.
أ قيتيتيتل   اليتيتيت ي  الشيتيتيتعري  يتيتيتد أّن الشيتيتيتاعرة حاوليتيتيتت اليتيتيتت ل  ميتيتيتن بوتقيتيتيتة اليتيتيتزمن إّن املتلميتيتيتل يف امتيتيتيتداد هيتيتيت حمل شيتيتيتبکة اليتيتيتن 

کاهلها ملا رأ  فيه من ویل  وکوارث إ ر القةت والتدم ؛ حيث أّدی ه ا األمر إليتی متنیيتين الدالليتة وتنویيتع األنسيتاق 
زميتة النفسيتية وخبيتا  اليت ا  تکشيتت هيت حمل املدینيتة عيتن أبعيتاد األ إذ اللغویة ختةيًبا للمعنی وإ يتراًءا لليتن  الشيتعري اإلبيتداعي.

تيتيتدعو إليتيتی مقارعيتيتة االحيتيتتل . فميتيتن هيتيت ا املننیليتيتن؛ نلحيتيتظ أّن الشيتيتاعرة أراد  عيتيت  اليتيت  بوصيتيتفها رميتيتزًا للممليتيتابرة واملواجهيتيتة 
بوصيتفها رميتزًا ميتن رميتوز -عملية العنونة متمليل الویيفة اإلحیائية والوصفية مًعا ضمن نتاجها األديب ع  تویيت ه حمل املدینة 

: 1721 دوسيتيتت،نواحيتيتد« إذ هيتيت حمل الرميتيتوز الرتا ييتيتة يف الملقافيتيتة اإلیرانييتيتة کانيتيتت والتيتيتزا  راسيتيت ة، ألهّنيتيتا تمليتيت  الغيتيت ة»، -اململيتيتابرة
تناس  أحاسيم الشيتاعرة ال اتييتة معيتّ ًة ميتن خل يتا اّل  ه ا العنوان علی االنفعا  الوجداين ابلتجربة الشعوریة  نبای  .2

يف ّسيتيد قموحيتا  شيتعبها املناضيتل ومتملييتل ميتا « سيتبيدحمل»وّفقيتت »لية. ومن ه ا املننیليتن، عن أبعاد ةالية وقاقا  تواص
 ای وهبارونيتيتد،نزهيتيترحمل «ّت اقيقيته  يتيتم ميتن عيتيتّزة وتوعييتة اجلميتيتاه  وتبةيت  املتلقيتيتنی عيتيت  نتاجهيتا األديب، فضيتيتًل عيتن التيتيتل   فيتيهم
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1792: 122.  
 ما أیيت:« حلقة الدم»من  اذا ما ورد يف مقنیوعة 

شيتيتارًة للقليتيتوب  تليتيتؤذ نل للضيتيتم  / ّن یمليتيتوَر عليتيتی الظيتيتّلم  وَیسيتيتَتف زَّحمل/  كَ عيتيتّزةج/ کيتيتاَن دمليتيتليتيتك إقيتيتراءج وإجيتيتل ج و   وجيتيتَه تيتيتزَة/ آحمل »
، وه حمل اآلالم   ك  واعت اري من   116: 6016 نعةام وادي،.«   أرضي/ علی ه ا الضياع 

تمليتيت  شيتيتحنة عاقفييتيتة  ميتيتن أحيتيتداث ووقيتيتائع ةالواقيتيتع وميتيتا أحيتيتا  ابلشيتيتاعر  ةولييتيتد عنونيتيتة هيتيت حمل القةيتيتيدةنبعيتيتد إذا قلنيتيتا إّن  ال 
یتمحور ه ا العنوان حيتو  النکبيتة الفلسيتنیينية والتحيتریض  من ه ا املوقت، اننیلقًا حزینة تنةهر يف قل  النّ  الشعري.

سيتاق  اواجتماعييت اسيتيً امليتتمعن يف هيت حمل القةيتيدة  يتد أّن تيتدهور الظيتروف سيا إنّ  علی التحریر واستعادة األراضي املسلوبة.
مسيتيتاق عنونيتيتة القةيتيتيدة، وال میکيتيتن معرفيتيتة هيتيت ا العنيتيتوان سيتيتوی عيتيت  اإلمليتيتام ابلقضيتيتا  الراهنيتيتة يف انتميتيتع الفلسيتيتنیيا،  ةالشيتيتاعر 

تلحيتيتن نظيتام العنونيتة يف فيتيترتة ميتا أو يف دائيتيترة اّيتاحمل أديب أو نةيتي أو ر یيتيتوي ميتا ليسيتت اعتباقييتيتة، بيتل هيتيتي اليت  فيتالتحوال  »
 . 22 :1999 نحسنی، «واحد أو عند جيل بکامله بنیبيعة الواقع ال ايت وابلي والقومي واإلنساينألدی  الابمرتبنیة 

شيتهد ا البليتدان العربييتة واإلسيتلمية اليت  اصاصيتة إ يتر التنیيتورا   ةبةيتورة واضيتحة إیدیولوجييتة الشيتاعر  ونيتةعملية العنتعّد  
 اليتيت ي املعيتيتالعليتيتی هيتيت ا، نلحيتيتظ علقيتيتا  وقييتدة بيتيتنی العنونيتيتة والواقيتيتع  بنيتيتاء ابتليتيتة عيتيت  اثقبيتيتة الراهنيتة. «فلسيتيتنینی»خاصيتة 

صدميتة البنييتة الر یویيتة  مرنيتةميتع انتميتع اإلنسيتاين عيت  بنييتة القةيتيدة، فالعنونيتة صيتار  أداة  اوتعاملهيت ةمیمّلل انفعاال  الشيتاعر 
 الشيتيتع  هيتيت ا شيتيتع واقيتيتع یعيشيتيتهمتيتيتلّزم واإلفةيتيتا  عيتيتن أبوقيتيتومي وإنسيتيتاين للقةيتيتيدة. أیيت هيتيت ا العنيتيتوان صدميتيتة واقيتيتع سياسيتيتي 

 املقهور.
ميتن قضيتية االحيتتل  وميتا  ةالشيتاعر  تيتهنلحظ من خل  األسنیر الشعریة أّن عملية عنونة القةيتيدة تيتتلحم ميتع ميتا عان 

إذ الیعمليتيتر عليتيتی  ؛یتبعهيتيتا ميتيتن خسيتيتائر فادحيتيتة يف األميتيتوا  واألروا . تمليتيت  عملييتيتة العنونيتيتة للقةيتيتيدة تسيتيتا ال  يف ذهيتيتن القيتيتارف
ة إال بعيتد قيتيتراءة القةيتيدة، فيتل بيتيتد للمتلقيتي أن یليتص إليتی عيتيتاّ القةيتيدة عمليتوراً عليتيتی تليتك اإلجيتااب  ليسيتيتقنیها إجاابتيته املقنعيت

یعيتيتّد هویيتيتة  ةه الشيتيتاعر تيتيتاختار  اليتيت يعليتيتی العنيتيتوان وتننیليتيتن القيتيتراءة االستکشيتيتافية للقةيتيتيدة ميتيتن العنيتيتوان. هيتيت ا العنيتيتوان اثقيقيتيتي 
وتفکييتك شيتفراته وهيتاورحمل الداللييتة نظيتراً مليتا  ستکناحمل مضامنی الن ّ یستنیيع القارف من خل  العنوان ا؛ إذ للن  اإلبداعي

، وميتيتن مثّ یيتيتدرك القيتيتارف ّّن العنيتيتوان جيتيتزء ال یتجيتيتزّأ ميتيتن بنييتيتة حیویيتيته العنيتيتوان ميتيتن دالال  مکملقيتيتة تسيتيتهم يف النهيتيتوض ابليتيتن ّ 
 الن  والیتمتع ابالستقل  عنه.

 مظاهر احلّب(/ اهلوی)های عشق جلوه .2-3-6
هاوليتيتة فييتيته التعبيتيت  عيتيتن قضيتيتية االحيتيتتل  واالعتيتيتداء « سيتيتیيدة کاشيتيتاين»متملليتيتت مظيتيتاهر اثيتيتّ  يف قييتيتا  النتيتيتاا األديب ليتيتدی 

اليتوقن األّم واليت ّب عنيته  صيتار هيت ا املننیليتن، فميتن سيادة األراضي واخرتاقها. كقام به العدو األجنيي من أجل انتها اّل ي
الروحية عند الشيتاعرة، إذ ليتيم للهيتوی معنيتی سيتوی کيتّل ميتا یتجليتی يف کياهنيتا ومواجهة العدوان من أهّم ا واجم النفسية و 

الشيتاعرة دوًميتا تفيتت  کيتل صيتناب  القليت   جنيتد من معنی الوقن واالنتماء إليه والتشيتبث بيته واالنغيتراًّ فييته وهيتو بلسيتم اليترو .
منيتيتاقن املقاوميتيتة أصيتيتبحت وفلسيتيتنینی وإیيتيتران وکيتيتل  كلتجسيتيتيد علقتهيتيتا بکيتيتل أميتيتاکن المليتيتورة والةيتيتمود واملقاوميتيتة ممليتيتل ا رسيتيت

 نراها تقو : إذ للشاعرة مظاهر للح ،
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زن ان  زن ا  مت ب  ست/ ای ا،ن ه د  بن  سافت ب  سات/ ه زگاو ر  ا باسر چا   اونسر اساا/ د  آتا          »

  اات  / چو  اه  از ظلی،ت شب  سفر/ از چیی  سا، ا   وسفرسر دشیر  لمطسر اسا/ آاو فست از بح  

 (511: 5666 )ک،ش،ن   .«جوشس  

 کييتيتت أصيتيتبحت ملنّی يتيتة ابليتيتدماء.« كا رسيتيت»إليتيتی  فيتيتانظر قيتيتم أیّهيتيتا السيتيتّجنی، قيتيتم أیّهيتيتا املکبيتيتل ابلغشيتيتم والظليتيتم، التعریببب:ن
تعّلمنا من البحر التضامن واالااد وميتن الشيتمم اليتت ّل  ميتن اليتد ج  وتعّلمنيتا ميتن  لقد «.فلسنینی»العدّو علی  هاجم

  الينابيع النهوض والملورة.
خيتل  هيت حمل األسيتنیر الشيتعریة أّن عملييتة العنونيتة للقةيتيدة املقيتروءة تعميتل ميتن أجيتل متملييتل الویيفيتة الوصيتفية تبنی لنا من  

ايتّدد معامليته ومتييتز بعضيته ميتن بعيتض ومیمليتل النیاقيتا   فهيتي الویيفيتة صيتار  مسيتة الزميتة للعنيتوان، وهيت حمل واإلحیائييتة للمضيتمون،
یظهيتر يف  إذ نوان.  ّسيتد بعيتضل املفيتردا  النةيتية عنيتوان القةيتيدة،التعب یة للشاعرة يف اقين السمة الوصفية واإلحیائية للع

العنوان منیابًقا الهتماميتا  الشيتاعرة وهواجسيتها الکامنيتة وهبيت ا یوليتد العنيتوان مسيتاحة کبيت ة  فجاء مواقن الوصت واإلحیاء،
لتفکيت  وإاثرة املشيتاعر من الدالليتة ومتنیيتين املعنيتی؛ حييتث تعتميتد قيتدرة العنونيتة عليتی شيتّد االنتبيتاحمل ولفيتت النظيتر واسيتتقنیاب ا

واالنفعيتيتيتاال  النفسيتيتيتية والروحييتيتيتة لغيتيتيترًّ املواقيتيتيتت الشيتيتيتعریة والشيتيتيتعوریة يف ذهيتيتيتن املتلّقيتيتيتي وشيتيتيتح  ا ميتيتيتم وحيتيتيتّث النفيتيتيتوًّ عليتيتيتی 
ميتن هيت ا املوقيتت، جيتاء  العنونيتة معيتّ ة عيتن اثيتاال   اننیلقيتا الةمود واململابرة من أجل اقين النیموحيتا  وبعيتث األميتل.

ييتيتة للشيتيتاعرة، حييتيتث نراهيتيتا تویيتيتت کافيتيتة النیاقيتيتا  اإلبداعييتيتة ومبيتيتا فيهيتيتا ميتيتن العنيتيتوان لتحيتيتاو  عيتيترض الوجدانييتيتة وابنیيتيتا  القلب
 لوحة فنية متميزة تکتمل مع حضور العنوان.

 ما أیيت:« مسية عةام وادي»من  اذا ه ا النمن من العنونة عند الشاعرة 
/ ويف حلقول نيتا َحب نيتا ومشسليتنا املظّلليتةل/ وأن نکيتوَن  بيَنَنا واألرض  فةلج/ مشهدج...ما َأةَليته/ أن تفتيتدینا کيتلَّ یيتوم  » قلعيتةل الزیتيتون 

/ إّز لرتبيتيتيت / الکييتيتيتدل عيتيتيتن أفلک هيتيتيتا/ سيتيتيتنعودل   وليتيتيتدي ألرض  األنبييتيتيتاء / والتيتيتيتنی  والزیتيتيتيتون  والنیيتيتيتابون   ك  رایيتيتيتًة أميتيتيتاَم حيتيتيتائن  الظيتيتيتّلم 
  24-27 :6016 نعةام وادي، .«عائدون

اليتيتيتيتنّ  الشيتيتيتيتعري أّن الشيتيتيتيتاعرة حاوليتيتيتيتت عيتيتيتيت  عملييتيتيتيتة العنونيتيتيتيتة إاثرة املشيتيتيتيتاعر ميتيتيتيتن الواضيتيتيتيت  خيتيتيتيتل  امتيتيتيتيتداد هيتيتيتيت حمل شيتيتيتيتبکة  
واألحاسيم والعواقت ّيتاحمل قضيتية إنسيتانية کيت ی  يتّم کيتّل أبنيتاء البشيتر عليتی ميتّر العةيتور، وهيت ا اليتنمن ميتن العنيتوان یمليت  يف  

شيتيتعري، أال وهيتيتي االحيتيتتل  کييتيتان املتلّقيتيتي سيتيتيًل ميتيتن اإلحیيتيتاءا  واملشيتيتاهد الوصيتيتفية ّيتيتاحمل القضيتيتية املنیروحيتيتة ضيتيتمن املنجيتيتز ال
سيتيد انيتازر البشيتعة وضيتياع اآلميتا  وانکسيتار اليت ا  الشيتاعرة. هنيتا تقيتوم  ميتن وترسيم املمارسا  اإلجرامية للعدو ابتيتّل ّو

العنونيتيتة بتمملييتيتيتل الویيفيتيتيتة اإلارائييتيتيتة واإلحیائييتيتيتة مبملابيتيتيتة  يتيتيتن ميتيتيتن أ يتيتيتا  التيتيتيتداخل اليتيتيتدالل وهيتيتيتو تيتيتيتداخل هميتيتيتود ومرميتيتيتوق  يتيتيت ب 
ال میکيتيتن الفةيتيتل التيتيتاّم بيتيتنی مهيتيتام  إذ يله لقيتيتراءة اليتيتن  الشيتيتعري والوليتيتوا إليتيتی عيتيتواّ اليتيتنّ  واسيتيتتکناحمل أسيتيترارها،املتلّقيتيتي ویسيتيتتم

اّقيتيتن اثضيتيتور الفّعيتيتا  واللفيتيتت  كتسيتيتهم يف إبيتيتراز انتمائهيتيتا إليتيتی ا ویيتيتة األ يليتيتة وانيتيتد الضيتيتائع. وبيتيت لاليتيت  العنونيتيتة وویائفهيتيتا 
   القةيدة.للنظر ل  ر اجلمال والدالل للعنوان ضمن صل

إّن املتلّمل يف ه حمل األسنیر الشيتعریة  يتد أّن الشيتاعرة أراد  ميتن خيتل  عملييتة العنونيتة إقاميتة الةيتلة بيتنی مةيتدر اثيتّ   
نلحيتيتظ يف نتاجهيتيتا األديب  نیيتيتا  إذ وهيتيتو اليتيتوقن ميتيتن جانيتيت ، والتعبيتيت  عيتيتن املشيتيتاعر واألحاسيتيتيم املکبوتيتيتة ميتيتن جانيتيت  آخيتيتر،
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لقة الفلسنیيا ّرضيته، وهيتو إصيترار عليتی البقيتاء والفيتداء والعشيتن لتکيتون األرض يف  أیيت نتيجة قبيعة ع اّل يمن اإلصرار 
دلييتيتل عليتيتی هویيتيتة متجيتيتددة تةيتيتّر عليتيتی کتابيتيتة القةيتيتيدة ّحيتيترف البقيتيتاء  وهيتيت ا کيتيتل مرحليتيتة ميتيتن هيتيتور الةيتيتورة عنيتيتد الفلسيتيتنیيا.

  .25 :1922 واصلود نکنفاين،
 جةيالنت .3
اليت  تبنی لنا ع  التلّمل يف املعنیی الشعري لدی الشاعرتنی أّن قضية االحتل  ومواجهة العدو ابتّل من أهّم اثيتوافز  .1

سيتيتاقتهما مسيتيتاق عملييتيتة العنونيتيتة واختييتيتار العنيتيتوان املناسيتيت  للمنجيتيتز الشيتيتعري؛ حييتيتث حاوليتيتت الشيتيتاعراتن عيتيت  تقنييتيتة العنونيتيتة 
انتابتهميتيتا ميتيتن خيتيتل  االحيتيتتل  األجنيتيت  و الرابيتيتة يف اليتيتدفاع عيتيتن سيتيتيادة األراضيتيتي  اليتيت ّسيتيتيد ا يتيتواجم واليتيتدفائن املکبوتيتيتة 

ّاحمل العدو ابتّل. فميتن هيت ا املننیليتن، ّ تکيتن عملييتة العنونيتة عنيتدتا اعتباقييتة وال عشيتوائية، بيتل کانيتت مقةيتودة ومدروسيتة 
منحتهميتا ايتزوًز بيانييتا کبيت ًا اليت  الواسيتعة ری  أّن اختييتار العنيتوان للقةيتيدة عنيتد الشيتاعرتنی اعتميتد عليتی الملقافيتة  ال وواعية.

 یغل  عليها قابع الةمود والنضا .اّل  تةدر عن ّربتهما اثياتية اّل  للتعب  عن املواقت الشعریة والشعوریة 
  ياليتال ری  أّن اختيار العنوان لدی هاتنی الشاعرتنی یکشت عن مدی  قافتهما الواسعة وصيتلتهما ابلواقيتع املعيتيً  .6

منحهما ازوًز فکرً   ر ا جعلهما تتعاملن ميتع القضيتا  اإلنسيتانية بشيتکل واسيتع الننیيتاق، فضيتًل عيتن قيتدر ما الفائقيتة عليتی 
التعب یة وإحیاءا ا الفنية واجلمالية  ا أّدی إلی شيتّد انتبيتاحمل املتلّقيتي وإاثرة النظيتر ّيتاحمل ميتا ورد يف خارقيتة  الّلغةّسيد قاقا  
 الن  الشعري.

وليتيتت الشيتيتاعراتن عيتيت  عنونيتيتة القةيتيتائد إقاميتيتة الةيتيتلة بيتيتنی الواقيتيتع املعيتيتال ميتيتن جانيتيت  والتجربيتيتة الش ةيتيتية ميتيتن جانيتيت  حا. 7
األساسية عنيتدتا التحيترر يف کافيتة األصيتعدة حييتث جنيتد أّن اثریيتة واالعتيتداء عليتی اثقيتوق ميتن أهيتم اليتدوافع  فالقضية آخر؛
 الظلم والقهر. ساقتهما مساق اإلبداع لتجسيد ما خیتلجهما من مشاعراّل  
تبيتنی لنيتا عيت  تيتيتدقين النظيتر يف شيتعرتا أّن للعنونيتيتة دورًا کبيت ًا يف تواصيتل القيتيتارف ميتع اليتن  املبيتيتدع؛ إذ یعيتّد العنيتوان نظاًميتيتا  .4

سيميائًيا یننیوي علی القيتيم االجتماعييتة والسياسيتية والدینييتة وا هيتا  يتا یيتؤّدي دورًا ابرزًا وهيتورً  يف ّسيتيد الویيتائت الفنييتة 
 واجلمالية واألیقونية.

یتضيتيت  لنيتيتا عيتيت  تيتيتدقين النظيتيتر يف عملييتيتة العنونيتيتة عنيتيتد هيتيتاتنی الشيتيتاعرتنی أّن العنونيتيتة ّ تکيتيتن عشيتيتوائية وال اعتباقييتيتة، بيتيتل   
کانيتيتت مقةيتيتودة ومدروسيتيتة حييتيتث متمليتيتل وعييتيتا کتابييتيتا حرکييتيتا تبتيتيتدأ ميتيتن اثييتيتاة ابّيتيتاحمل اليتيت ا  املبدعيتيتة  يتيتا ّعيتيتل القةيتيتيدة تتسيتيتم 

 ا مع اآلخر وهو ابتّل أو الشهيد.ابلفعل التحرري کو الوعي، فضًل عن خنیاهب
 . اهلوامش3
، حيث أصدر  أو  جمموعتهيتا ه 1742. بدأ  إنشاد الشعر سنة ل 1715سنة « کاشان»مبدینة « سیيدة کاشاين»  ولد  الشاعرة 1ن

الدعایة اإلسلمية حيث ذاع  نفراشا  الليل . عندما بزات مشم الملورة اإلسلمية اخنر  يف سلك منظمة« های ش اروانه»الشعریة املعنونة 
نالکيتلم امليتللوف . قاميتت منظميتة الدعایيتة اإلسيتلمية « سيت ن آشيتنا»جمموعتهيتا الشيتعریة الملانييتة واملعنونيتة  أصيتدر  صيتها يف الساحا  األدبية.

م إسيتهام يف بليتورة اجلهيتاد نألت ابقة من الورد . ال ری  أّن شعرها اثماسيتي أسيتهم أعظيت« هزار دامن گل سرخ»بنشر مدوز ا الشعریة املعنونة 
  .96-20: 1722 بوالقي، حملزادو حسنی 24: 1729 واملقاومة لدی املناضلنی يف اثرب املفروضة ضّد االعتداء األجن  نصنع ،

قاميتت بتفاعيتيتل خيتيتّلق ميتيتع القضيتيتية الفلسيتيتنیينية اليتيت  و « فلسيتيتنینی»ميتيتن أبيتيترز شيتيتواعر « مسييتيتة عةيتام وادي»  تعيتّد الشيتيتاعرة الفلسيتيتنیينية املناضيتيتلة 6ن
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حييتيتث أهنيتيتت دراسيتيتا ا يف جامعيتيتة ايتيتّزة اإلسيتيتلمية  1920 سيتيتنة« ايتيتّزة»ميتيتن موالييتيتد  هيتيتي واليتيتدفاع عيتيتن سيتيتيادة األراضيتيتي إ يتيتر االحيتيتتل  الةيتيتهيوين.
 «.هيتو نفسيته وأز سيتواي»و  6016سيتنة « لو یظمل السفر»الشاعرة دیواين  أصدر  العربية وآداهبا. الّلغةوحةلت علی شهادة املاجست  يف 

مليتا بيت لت ميتن جهيتيتود قيميتة يف ترقييتة املسيتتوی الملقيتيتايف  6015سيتيتنة « شيتاعرة ايتّزة» ڊعضيتًوا ابايتاد الکتيتاب واألدابء الفلسيتيتنیينينی وتلّقبيتت  نيتتيّ ع
 والنقدي ابنتمع الفلسنیيا.

 املصادر واملراجع
و سا س ه   ر، ا ا ی د  اشاع،   ا وی اوقا،     ها،ی  جلوه (.5631دز ش و دل  احی ی )    س انوچه ؛  اکم ی 

 .11-66  (56)  ر،  ا ی ادبس ،ت ک،ش،ن .

 االختلف. منشورا  :اجلزائر .جينيت من النّ  إلی املنال ار  ج  .6002ن عبداثن ابلعابد،
 ر،  ا ی ب، تکسا   ادبس ،ته،ی د   ا، « دنوا »ب  س  تطمسم   (.5636وسیس  آق،ج،ن  کل و ا  ) احیود بیس ی 

(  56  )دلاوم انما،ن  و اط،لعا،ت   هنیا      رژوهیی،ه ته ا :  رژوه  ادب افر ه،ی ام  سع  و دا.ب   ا، 

36-556. 

 اجلزائر: دار السبيل. .عن املعنی يف الن  السردي الکشت  .6002ن ديعبداثم بورایور،
بعيتة نیّ ال .اليلييتة سيتيميائية يف اصنیيتاب القرائيتي دراسيتة السردیة يف قةة الن  إبيتراهيم علييته السيتلم، البنية  .6014ن حلومة التجاين،

 : دار جمدالوي للنشر والتوزیع.األردن .األولی
 اليمن: دار العلم للتوزیع. .ةاليا  املکان ع  ذاکرة النیفولة . 6009حداد، علي ن

 عاّ الکت  اثدیث.: األردن .بعة األولینیّ ال .النسوي العريب املعاصر الشعر  .6011ن فاقمة حسنی العفيت،
 : دار التکوین.دمشن .بعة األولینیّ ال .نظریة العنوان يف  .6002حسنی ن خالد حسنی،

 .اد الکتاب العربااّ  :دمشن .النیرین إلی الن   .1999ن مانيحسنی، سل
 : نو   شس از. ازسش .اع،ص  ادبس ،ت  شع  ب،نوا  د  ب  س (.5666ب،نو )شه  زاده بو ق  حمسر

  ،7ن 65 اليتوقا للملقافيتة والفنيتون واآلداب، انليتم الکویيتت: ،جمليتة عيتاّ الفکيتر . السيميوقيقيا والعنونة. 1992ن لية تداوي،
116-92. 

 الوقنية للنشر والتوزیع. الشرکة :اجلزائر .فةو  اثّ  والتحوّ   .1926ن همد زتيلي،
اغ،اسر شع  ر،  ا ی د  آث،  احیاود د و ا  و   ب  س  تطمسم   (.5635ای  حیس  ض، و احمر به، ون  )زه ه

  ها،ی ناو ر ا ا ا    : ا کت توساع  آااوزش   ازسش   و  لمی  د  ،   ادبس ،تاط،لع،ت  ةایل  .س س ه ک،ش،ن 

(5  )563-563. 

 : ر،لستا .ته ا  .انظوم د ،ع ام س ادبس ،تنم  و ب  س  (. 5661سنی ی  احی  ض، )

 ه،ی د ،ع ام س.ته ا : بنس،د نی  آث،  و ا زش .د ،ع ام س ادبس ،ت    ب،آشن، (.5663حمسر )احی  صنعف  

 التکوین. دار :اجلزائر .بعة األولینیّ ال .علم العنونة . 6010ن ميرح عبدالقادر،
 الکّتاب واألدابء الفلسنیينينی. رابنیة :اّزة .بعة األولینیّ ال .لو یظمل السفر . 6016ن مسية عةام وادي،

 الملقايف العريب والدار البيضاء. املرکز :املغرب .بعة الرّابعةنیّ ال .الّلغةاملرأة و  . 6002ن عبداج الغ امي،



 1334 خریف، 34، العدد احلادیة عشرةحبوث يف األدب املقارن، الّسنة  32
 

 

 : ا يئة املةریة للکتاب.مةر .العنوان وسيميوقيقا االتةا  األديب . 1992ن همد زار،اجلفکري 
 الملقافة. وزارة :األردن بعة األولی.نیّ ال .سيمياء العنوان . 6001موسی ن بسام قنیوًّ،

  هنا  و ا شا،د    وزا ت :تها ا   . او  چ،پ .اشع،  س س ه ک،ش،ن س ر آشن،  اییود (. 5666ک،ش،ن   س س ه )

 اس ا .

 : ر،لستا .ته ا  .ب  س  تطمسم  اوضود،ت ر،  ا ی د  شع  ا  ا  و جه، (. 5661ک،ک،    دم الیم،  )

 االنتشار العريب. مؤسسة :و   ب .بعة األولینیّ ال .يف مکانية النّ  الشعري قراءة املکان، بلاة  .6002ن حةيفت کحلول،
 : دار النشر.و   ب .بعة األولینیّ ال .األدب الفلسنیيا املقاوم ات االحتل  . 1922ن اسان کنفاين،

 ته ا : ایفیع   هنی  د،شو ا. .آ سن  و تأثس  انم   ب  آ  شع  (.5666) زه ا اح ث    اس،ن  

 .دار الکتاب العريب :اجلزائر .بعة األولینیّ ال .السيميائي لل نیاب الشعري ليالتحل  .6001ن مراتض، عبدامللك
 الملقايف العريب. املرکز :و   ب .بعة األولینیّ ال .دینامية الن ّ   .6002ن همد مفتا ،
 ت  ن . ته ا : .ب  س  شع  د ،ع ام س(. 5666  )دل نس، اک، ا 

 : س وش.ته ا  .شن،س دلی  ب  اسطو ه ک د  و (.5665) اهوش دوسا واح 

ليا ا يف الروایة العربية الّلغة . 6004ن یعقوب، زصر  ب و : املؤسسة العربية للنشر. .بعة األولینیّ ال .الشعریة ّو
 الملقايف العريب. املرکز :املغرب .بعة الملانيةنیّ ال .الن  الروائي انفتا   .6001ن ديسع یقنینی،



 

 انهم ادبّیات تطبیقيکاوش
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 6565-5656 شاپــای چـاپـی:

 6565-5666 شاپای الکترونیکی:
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 مقالة پژوهشی

 فارسی( -نامة ادبیّات تطبیقی )مطالعات تطبیقی عربی کاوش

 33-56، صص. 0311(، پاییز 33)پیاپی  3دانشگاه رازی، دورة یازدهم، شمارة 

های معنایی آن در اشعار سپیده کاشانی و عنوان وداللت مکانیزم بررسی تطبیقی

 سمیه عصام وادی

 5ز نب  ض،رو 
 و دلوم انم،ن   دانیی،ه شهس  چی ا  اهواز  اهواز  ا  ا  ادبس ،ت ة ، س   دانیک  ادبس ،تاسف،د ،  گ وه زب،  و 

 6دم،س   الله   ، س،ن 
  ا  ا  دانیی،ه شهس  چی ا  اهواز  اهواز  اع، ف اس ا   الهس،ت و    دانیک ةد ب ادبس ،تاسف،د ،  گ وه زب،  و 

 66/5/5111 پذیرش:  6/56/5636 دریافت:

 چکیده
 واقاع د . دا د  واننا ه   توج ا  جلاب  د  بمتا   نم  و اسا و اعنوی ز م،شن، ف  ای،هست و اع،ن  د ب دا ن ة ادب  آث،  د   دنوا 

  هات  و سا،زد اا   ر  ا ا    ا وی ان  یاة  از ها،   جنما   شا،د    د ون  س شا و  وان  ح، ت از ب ی  ک د نی، ،  دلسخب  دنوا 

 دو دناوا  ب   ا «وادی دص،م سیس » و «ک،ش،ن  س س ه» شع  د  دنوا  اک،نستم نوشف،  رس   و. کن ا  آس،   وانن ه ب ای  ا س وده

 و تحلسلا   - توصاسی    وش ب، جمف،   ا ر. ک ده اسا تحلسخ و ب  س   لمطسر و ا  ا  ر،  ا ی ادبس ،ت د صة د  ش،د  زن،  از تر

 کا، گس ی با   ر تاو  د  شا،د   دوها   کا   دها   اا   نیا،   رژوه  نف، ج. اسا ش ه انی،م تطمسم  ادبس ،ت آا  ک،   اکفب ب  تکس  ب،

 از و کنن  الم، ا ،اب ب  دژ سی،  و گ اش ،  دشیر ب اب د   ا ر،  ا ی ان  یة سو   از ن وشک ا   ود  شع  د  دنوا  اک،نستم

 با   ا ،ااب   ا،ب   دساا  با ای   ا  اه دناوا    واسطةب  ت، همفن  آ  ر  د  دوه . بسیتا ن   و   اث  نوآو ی و ز م،   ب   سود ی 

 ا ار  اسا،س   ا ار  با  . ن سا،ز  هیوا  س وده  اغیو  و دنوا  اس،  رسون  ب ق ا ی و آ  نی،ده،ی از ب داشفرر ده و شع ش،  س، ف، 

  ا  واننا ه  و زنا   اا   کنا،   ه، یا،   سا وده  ساسی،ی  از نم،  ک  اسا ا فلی  اه اف و ه، د لا دهن ةنی،  شع ش،   د  اک،نستم

 ا ار  شاع   س، ف،  د  دنوا .  ،ب  دسا شع ش،   ز م،شن، ف  ه،ی جلوه و د ون  دوااف شع ی  ه،ی ب  ان و ف  ت، کن  ا  تیو  

 .چ    ا  ام،واا  و ر،  ا یب   داد اداا   عن   احو ی ان  یة    رس ااو  ش،د   دو

 ک،ش،ن   سیس  دص،م وادی.  هسس   د لا  ی ا  ر،  اش ،  تطمسم   ادبس ،ت دنوا   واژگان کلیدی:

                                                                                                                                             
 z.rezapour@scu.ac.ir             امئو :   .  ا ،ن،اة نو من ة5

 yadollahi.a@scu.ac.ir             .  ا ،ن،ا : 6

https://jccl.razi.ac.ir/


 

 

 


