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يعد مصطلح الشعرية من أكثر املصطلحات النقدية 

فهو املصطلح الوحيد الذي ,تغيريا  واختالفا بني األمم 

يصعب اإلمساك به إال من خالل فرتة حمددة  أو 

اة فاختلف مفهومه من حماك. مدرسة معينة أو ناقدا ما 

ضف إىل ذلك ...إىل  متاثل ومن انزياح إىل تناص 

فالشعرية ضاربة يف القدم  وترجع إىل العهد اليوناين كما 

ويف عصرنا ,كان هلا حضور يف النقد العريب القدمي 

احلديث استقطبت اهتمام النقاد الذين عدوها من ابرز 

عناصر األدب بوصفها املميزة الدبيته  عن غريه من 

  .النصوص 

ومن هنا راح النقاد حيددون مفاهيم الشعرية     

والغاية من ذلك كله . وجذورها وموضوعها وأنواعها

مقاربة النص األديب و الوقوف على مجالية اخلطاب 

 األديب  وكيف يؤثر على القارئ  

 

 

   Résumé:     

        Le terme «  poétique » est le plus 

changeant et le plus distinguant des 

termes critiques‚ c'est l'unique terme 

difficile à attraper sauf pendant une 

période déterminée ou une école 

spécifique ou un critique quelconque. Sa 

notion s'est transformée de l'imitation à 

l'identification et de l'écart à 

l'intertextualité . En plus ‚ la poétique est 

très ancienne et remonte à l'époque 

grecque. Aussi elle s’est présentée dans 

l'ancien critique arabe .De nos jours elle a 

attiré l'attention des critiques qui   l'ont 

considéré comme un élément littéraire 

important.  

La finalité de cette question est 

l'approche  du texte littéraire et l'arrêt sur 

l'esthétique du discours.  
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اكن للنجاح الباهر اZي حققته اUراسات اللسانية يف مطلع القرن العرشين أالثر 
البالغ يف حقل اUراسات أالدبية، فاكن أن اسـتفادت البحوث أالدبية من عديد bجنازات 

ليت حققهتا اللسانيات خاصة عىل مسـتوى النتاجئ اليت اسـتلهمها اUارسون عىل مسـتوى ا
ويبدو ذ{ جليا يف همينة املصطلحات اللسانية عىل اUراسة أالدبية بشلك . مهنج البحث

منط ساد خالل القرن التاسع عرش ممتثال يف : كبري، فاكن ذ{ فارقا بني منطني نقديني 
، ومنط جديد بين عىل ٔانقاض سابقه )ملهنج التارخيي والنفيس وbج�عيا(املناجه السـياقية 

  .) فردينان دو سوسري(ممتثال يف املناجه النصية ٔاو النسقية اليت وUت من رمح لسانيات 
طموح النقد اجلديد اكن االتصاف �لعلمية، هذه اخلاصية اليت فشل يف حتقيقها نقد  ٕانّ     

يعرف �لنقد العلمي يف أالدبيات التارخيية للفكر النقدي بقي  ٔالن ما«القرن التاسع عرش 
ومل ينجح يف حتديد موضوعه التحديد . )1( »حبيس إالجنازات اليت تكونت يف علوم ٔاخرى 

املالمئ، ومن مث اكن لزاما ٔان يكون انشغال النقد اجلديد املنبجس عن اللسانيات هو 
ابية اليت سادت النقد السـيايق، فاكنت الوصول ٕاىل حتديد موضوعه بدقة تتجاوز الضب

البداية مع حركة الش¬نيني الروس اZين مل هيمتوا عىل غرار سابقهيم �ٔالدب مكفهوم عام، 
وٕامنا اجتهوا ٕاىل حتديد موضوع اUرس أالديب وتعيني جوانبه، Z{ ®دوا بداية برضورة 

ص والقواعد اليت حتمك غايته اسـتنباط اخلصائ )الشعرية(ميالد عمل جديد لٔالدب هو 
النصوص أالدبية، مبعىن وضع مبادئ مسـمتدة من أالدب نفسه حبيث تكون مجH هذه 
املبادئ مبثابة مهنجية غري Áبتة، وٕامنا تتغري حسب ما يقتضيه التطبيق إالجرايئ، فهم 

يبحثون يف الواقعة أالدبية اخلام وصوال ٕاىل خصائصها من خالل مبادئ تفرضها نظامية «
وÃة أالدب وبيان  رائدا يف حتديد) رومان جاكبسون(وقد اكن . )2( »اقعة أالدبية الو 

موضوع العمل أالديب ليس هو أالدب، وٕامنا أالدبية، ٔاي ما جيعل من « بأنّ  حدوده حني قال
  . )3( »معل ما ٔادبيا  

دبية ومبحاوÊ حتديد موضوع العمل أالديب مت bنتقال من أالدب مبعناه أالوسع ٕاىل االٔ 
كخصائص نوعية لٔالدب، علام ٔان هذه اخلصائص ال ميكن البحث عهنا ٕاال من خالل 

ليس العمل أالديب يف حد ذاته  «): تزفيطان تودوروف( اخلطاب ويف هذا النطاق يقول
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هو موضوع الشعرية، مفا تستنطقه هو خصائص هذا اخلطاب النوعي اZي هو اخلطاب 
الوحيد القادر عىل إالسهام يف اسـتكشاف قوانني فاخلطاب أالديب هو . )4( »أالديب 

الشعرية حبسب الش¬نيني الروس اZين برهنوا عىل جناعة املقاربة احملايثة للنص وابعدوا 
املقار�ت غري احملايثة بعد ٔان برهنوا عىل عدم صالحيهتا يف العثور عىل قوانني اخلطاب، 

ٔاعرض، ٕاذن، بصفة  «: ودوروف �لقول فليس مثة ٔامهية ملرجع اخلطاب أالديب كام يرصح ت
فنجاح اUراسة . )Ø« )5مة عن اUراسات اليت تتناول حياة الاكتب مبا ٔاهنا ليست دراسات

  .يمكن يف عالقهتا الوطيدة �خلطاب أالديب
        املصطلح واملفهوم املصطلح واملفهوم املصطلح واملفهوم املصطلح واملفهوم : : : : الشعريةالشعريةالشعريةالشعرية

من ٔاكرث املصطلحات تغيريا واختالفا بني  ) Poétique (يعد مصطلح الشعرية 
، فهو املصطلح الوحيد اZي كرث الرصاع حوå قدميا وحديثا، ذ{ ٔان الشعرية أالمم

مصطلح مراوغ متبدل �سـمترار وغري مسـتقر، حبيث يصعب إالمساك  به  ٕاال من خالل 
وZ{ اكن معيار الشعرية خمتلفا ماكنيا وزمنيا، . فرتة حمددة ٔاو مدرسة معينة ٔاو ®قد ما

د الرومانسـيني الشلك العضوي و هو ال�ثل عند جاكبسون، فهو عند ٔارسطو احملااكة وعن
مسافة التوتر عند كامل ٔابو ديب وصوال ٕاىل : والفجوة ) جان كوهني( وbنزìح عند
و ) روالن �رت( ، والنص املفتوح عند) وجريار جينيت) (جوليا كريستيفا(التناص عند 

  .)ٔامربتو ٕايكو(
جذوره ٕاىل ٔارسطو يف كتابه فن الشعر،  وهذا املصطلح ضارب يف القدم ٕاذ ترجع

حىت ) ٔارسطو(وتبحث الشعرية عن قوانني اخلطاب أالديب، وهذا هو املفهوم الشائع منذ 
وبذ{ . ويه خصيصة جوهرية يف النص، واملبدع هو اZي يفجرها فيه, وقهتا احلارض

مما ال فهـي ليست حكرا عىل النص أالديب، فمثة من النصوص ما ال يندرج حتت أالدب 
Z{ فالشعرية احلديثة مل تعد منحرصة يف جمال نظرìت أالدب . خيلو من الشعرية

، ومن هنا حفسب، وٕامنا اتسعت لتشمل فنو® ٕابداعية ٔاخرى اكلفن التشكييل والسيùيئ
ميكن للباحث ٔان جيد مالمح مشرتكة بني كثري من املوضوعات الفنية ٔاو الطبيعية اليت من 

غري ٔان طبيعة البحث تلزمين �حلديث . فعال الشعري ٔاو إالحساس امجلايلشأهنا ٕاÁرة bن
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  .عن الشعرية أالدبية دون سواها
فالنظرìت النقدية املعارصة تذهب ٕاىل ٔان الشعرية من ٔابرز عنارص أالدب ؤاشدها      

عH يف خطورة، فهـي اليت يعود ٕالهيا تلقي النص كام يرجع ٕالهيا تأثريه وقوته ٔالهنا العH الفا
تأكيد متزيه بأدبيته عن غريه من النصوص، وبذ{ شلك مفهوم الشعرية انتشارا واسعا يف 

تطلق عىل ما به يتحول ال¬م من خطاب عادي ٕاىل ممارسة  «احلركة النقدية احلديثة ٕاذ 
وال جعب ٕان وجد® اUراسات النقدية احلديثة ترى يف الشعرية مجموع . )6(»فنية ٕابداعية 

إالحيائية يف اخلطاب أالديب، وعليه اكنت الشعرية تبحث يف قوانني هذا اخلطاب  الطاقات
. عرب ٕاجراءاهتا اخلاصة انطالقا من مرجعها أالول وأالخري املمتثل يف اخلطاب أالديب

حماوÊ وضع نظرية عامة جمردة وحمايثة لٔالدب بوصفه فنا لفظيا،  ٕاهنا  «والشعرية معوما يه 
  . )7( »يت يتوجه اخلطاب اللغوي مبوجهبا وÃة ٔادبية تسـتنبط القوانني ال

ومبا ٔان ٔاي خطاب ٔاديب يتضمن سلفا قوانني حتمكه، فٕان الشعرية تبحث عن ماهية     
هذه القوانني والكيفيات املتبعة يف اسـتنباطها، وهو أالمر اZي جعل تودوروف يرى بأن 

عمل يف حقل اUراسات أالدبية، ففي الشعرية قد وضعت حدا للتوازي القامئ بني التأويل وال
ففي مقابل تأويل النص اخلاص ال تسعى الشعرية ٕاىل تسمية  «: حتديده ملفهوا قال 

املعىن، وٕامنا تسـهتدف معرفة القوانني العامة اليت تعمتد لوالدة لك نص، ويف مقابل العلوم 
عن هذه القوانني ٕاال  اليت يه التحليل النفيس ٔاو bج�عي ٔاو سوامه، ال تفتش الشعرية

ومن هنا ٔاكد تودوروف عىل ٔان ليس العمل أالديب يف حد .  )8( »داخل أالدب نفسه 
ذاته هو موضوع الشعرية، مفا تستنطقه هو خصائص هذا اخلطاب، ؤ�ن لك معل ٔاديب 

ومن . عندئذ ما هو ٕاال جتل لبنية حمددة وعامة،ليس العمل ٕاال اجنازا من اجنازاهتا املمكنة
  .جاءت عناية الشعرية �خلصائص اليت تصنع فرادة احلدث أالديب هنا
لكمة شعرية  «فقد ربط مفهوم الشعرية بتطور الشعر، حيث يرى ٔان ) جان كوهني(ٔاما   

، مؤكدا ٔان حقيقة هذا )9( »قد عنت زمنا طويال معايري نظم الشعر ونظم الشعر وحده 
اكنت الشعرية تعين جنسا ٔادبيا ٔاي املعىن يف العرص ال¬سـييك ال لبس فهيا، حيث 

القصيدة اليت تمتزي �سـتعامل النظم، ويف تطورها مرت هذه اللكمة ٔاوال عن طريق النقل 



  رشيف مخلييس/ أ مفاهمي نظرية ودالالت جاملية                                                              : الشعرية 
 
 

 2014جوان  -جانفي                             377                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

إالحساس  «من السبب ٕاىل املسبب ومن املوضوع ٕاىل اZات، وهكذا عنت لكمة شعر 
ع غري امجلايل اخلاص الناجت عادة عن القصيدة، مث اسـتعملت اللكمة توسعا يف لك موضو 

  .       )10( »ٔاديب من شأنه ٔان يثري هذا النوع من إالحساس 
، فهو يطلق علهيا )نور اUين السد (ومن النقاد العرب اZين تعاملوا مع الشعرية جند     

ظاهرة جاملية متنح اخلطاب أالديب خصوصية، وحتدث من  «تسمية أالدبية ويعرفها بأهنا 
وتربز بوضوح لكام بلغت صنعة ال¬م مسـتوى يو� تشكيل اللغة يف اخلطاب أالديب، 

وحسب اعتقاده فٕان الشعرية ال تقف عند حدود اUالÊ، . )11( »بطاقات داللية كثيفة  
بل تنجز من نسـيج البىن الصوتية وتوزيعها يف منت اخلطاب أالديب مع مراعاة طرائق 

H من الوظائف ٔامهها توظيفها حبيث تسهم يف حشن النظام اللكي للخطاب مبا حيقق مج
وهذا التنوع يف حتديد مفهوم الشعرية يو� حبيوية املصطلح .الوظيفة التأثريية وbنفعالية

وجاذبيته كحقل ممتزي يف اUراسات النقدية، كام يو� �ختالف الرؤية واملنطلق Uى 
  .الباحثني

) Poétique (ةو�لرجوع ٕاىل مصطلح الشعرية وترمجته ٕاىل العربية فقد عرفت ترمج    
ٕاذ ترمج ٕاىل . اختالفات كثرية بعكس اسـتقامة ٔامر هذا املصطلح وضبطه يف النقد الغريب

الشعرية مرة واىل إالنشائية مرة ٔاخرى، واىل أالدبية ٔاو إالبداعية ٔاو الشاعرية وغريها من 
ٕاىل   )أالسلوب وأالسلوبية   (فقد ترمجها عبد السالم املسدي يف كتابه . الرتجامت

لشعرية Øرة وإالنشائية Øرة ٔاخرى، ٔاما توفيق الباكر فرتمجها ٕاىل إالنشائية حني قدم ا
معجم املصطلحات  (، ويف كتابه )البنية القصصية يف رساÊ الغفران  (لكتاب حسني الواد 

اىل الشاعرية، يف حني  ) Poétique  (ترمج سعيد علوش مصطلح  )العربية املعارصة 
معجم املصطلحات اللغوية  (، وذ{ يف كتاهبا )فن الشعر( ٕاىل )ياد علية عزت ع  (ترمجته 

يرى ٔان الرتمجة ٕاىل  )اخلطيئة والتكفري  (ٔاما عبد هللا الغذايم يف كتابه . )وأالدبية 
حيث يراها  )الشاعرية (غري دقيقة ٔالهنا متيل حنو الشعر، ويقرتح بديال لها  )الشعرية (

 (يف النرث والشعر، ويقوم يف نفس العريب مقام  مصطلحا جامعا يصف اللغة أالدبية
Poétique ( يف نفس الغريب)ين السد . )12Uكام ترمجت ٕاىل أالدبية، وجند ذ{ عند نور ا
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مفهوم أالدبية يف  (وعند توفيق الزيدي يف كتابه  )أالسلوبية وحتليل اخلطاب   (يف كتابه 
بسط تعريفه مجموعة النصوص اليت توفر ٕان اكن أالدب يف أ  «: ٕاذ يقول  )الرتاث النقدي  

  . )13(»فهيا البعد الفين لتؤثر عىل املتقبل، فٕان أالدبية موجودة ح� يف هذه النصوص 
 ) Poétic (والشعرìت  «: حني قال   )الشعرìت  (ٔاما راحب بوحوش فٕانه يرتمجها ٕاىل   

وا ومل يتفقوا عىل تسمية لفمفهوم حاول اللسانيون والنقاد العرب نق( ٕاىل العربية فاخت
ٔاما حنن  «، مث ذهب ٕاىل تأصيل املصطلح مبينا أالجزاء املكونة å بقوå  )14(»واحدة

  )Poét (عىل ٔانه مفهوم لساين حديث يتكون من ثالث وحدات  ) Poétics (فننظر ٕاىل
  ic (تعين يف الالتينية الشعر ٔاو القصيدة، والالحقة  ) Lexème (ويه وحدة معجمية 

تدل عىل النسـبة، وتشري ٕاىل اجلانب العلمي  ) Morphème (ويه وحدة مرفولوجية 
وبعد هذا التأصيل . )15( »اUاÊ عىل امجلع  ) s (لهذا احلقل املعريف، والالحقة
 ) Poétics (نقرتح انطالقا من هذه املربرات تسمية  «bصطال� يذهب ٕاىل القول 

والسؤال املطروح هو . )16(»قافة اللسانية والنقدية �لشعرìت خدمة للقارئ العريب والث
ٔاي خدمة قدا هذا الباحث للقارئ وهو يزيد bختالف يف الرتمجة بو® واتساعا هبذا 

  التوجه املنفرد اZي مل يسايره فيه ٔاحد ؟ 
ٔاما الرتمجة االٔكرث انتشارا بني القراء، واليت اجمتع حولها جل اUارسني العرب فهـي         
ٕاىل الشعرية جند شكري  ) Poétique (، ففي مقدمة اZين ترمجوا مصطلح )الشعرية (

، ومحمد الويل ومحمد )الشعرية  (املبخوت ورجاء بن سالمة يف ترمجهتام لكتاب تودوروف 
، ومحمد لطفي اليوسفي يف )بنية اللغة الشعرية  (العمري يف ترمجهتام كتاب جان كوهني 

، وصالح فضل يف كتابه )حلظة املاكشفة الشعرية  (و  )عرية الشعر و الش  (كتابيه 
، ورشبل داغر يف )مفاهمي الشعرية   (، وحسن ®ظم يف )ٔاساليب الشعرية املعارصة (

وٕان كرثة الكتا�ت املعمتدة مصطلح الشعرية تطمنئ . )الشعرية العربية احلديثة (كتابه 
ب عن املصطلحات أالخرى املنترشة يف القارئ ٕاىل هذا املصطلح، وجتع( يقبل عليه ويرض 

الساحة النقدية، وبذ{ خيرج من هذه الفوىض bصطالحية الناجتة عن تعدد الرتجامت 
  .ٕاىل بر أالمان وbطمئنان
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            ::::ٔاصول الشعريةٔاصول الشعريةٔاصول الشعريةٔاصول الشعرية
        عند الغربيني عند الغربيني عند الغربيني عند الغربيني     - - - -     1111
الشعرية الغربية تعود يف جذورها ٕاىل العهد اليو®ين حني برزت نظرية احملااكة عند     

فكرين والفالسفة، ويه مفهوم عام ساد الثقافة اليو®نية عىل ٔاساس ٔانه يشلك عالقة امل
وٕاذا ٔارد® أن . العمل الفين وأالديب �لواقع، وتربز هذه العالقة يف فلسفة ٔافالطون ؤارسطو

وجب ٔان نتطرق ٕاىل نظريته يف احملااكة، ) ٔافالطون(عند  )الشعرية  (نتوصل ٕاىل مصطلح 
مهنا �لشعر، فهـي تبني الصH الثابتة بني يشء موجود ومنوذجه، ولكن  خاصة ف7 تعلق

الفروق بني هذا اليشء والمنوذج كثرية ؤامهها ٔان المنوذج �ق وخاU يف حني ٔان جاملية 
أالشـياء عابرة وزائH، وجامل المنوذج عقيل ٔالنه يعود ٕاىل عامل املثل، يف حني ٔان جامل 

ميل من ٔاثر يف عاملنا أالريض، واملوجود منه صورة أالشـياء ٔاريض، وبذ{ فليس للج 
  )17(. زائفة وعابرة

والشعرية عند ٔافالطون مرتبطة �ٔالخالق والغائية، Z{ هامج الشعراء يف الباب العارش   
والشعر عنده ثالثة ٔانواع تبعا لتنوع . ، ٔالهنم يزورون احلقيقة)18( )امجلهورية  (كتابه  نم

  :ٔاساليبه
ول هو الشعر الغنايئ اZي حييك فيه الشاعر عن نفسه، وهذا الشعر بعيد عن فالنوع االٔ  -

  .احملااكة،وال ينفر ٔافالطون منه ٔالنه شعر المتجيد، وهو ٔارىق أالنواع الشعرية عنده
 .والنوع الثاين الشعر القصيص وامللحمي اZي يروي سري أالبطال وامللوك وبعض االٓلهة -

ر المتثييل اZي يتحدث فيه الشاعر عىل ٔالسـنة ٔاما النوع الثالث فهو الشع -
الشخصيات يف الرتاجيدì والكوميدì، وهذا ٔاخطر ٔانواع الشعر ويرجع ٔافالطون ذ{ ٕاىل 

  )19(.النتاجئ اليت ترتتب عىل احملااكة
ٔاول كتاب نقدي مهنجي يف الشعرية  )فن الشعر(ٔاما الفيلسوف ٔارسطو ، فيعد كتابه    

 «رية عن الفلسفة ومل جيعلها Øبعة لها يف نظرية احملااكة، فقد اكنت الغربية،حيث فصل الشع
احملااكة الفلسفية يه أالساس والغاية عند ٔافالطون، ولكن ٔارسطو ذهب ٕاىل ٔان الشعرية 

وتتجىل احملااكة عند ٔارسطو يف الرتاجيدì والكوميدì وامللحمة، ٔاما ). 20(»غاية يف ذاهتا  
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، وعىل نقيضه قرب الشعر )ٔافالطون (ه خمالفا يف ذ{ ٔاسـتاذه الشعر الغنايئ فقد استبعد
ìخارج عن  –حسب مذهب ٔارسطو -فالشعر الغنايئ  . املوضوعي وخباصة الرتاجيد

احملااكة، فاحملااكة تصوير لفعل ٕانساين والشعر الغنايئ تصوير ٕالحساسات، وهو بذ{ خارج 
يتلكم بنفسه، بل عليه ٔان يدع ؤالن ٔارسطو يرى بأن عىل الشاعر ٔاال . عن احملااكة

الشخصيات تتحدث يه عن نفسها، ؤالن الشعر املوضوعي هو الشعر الوحيد اجلدير 
ٔاال يتلكم بنفسه ما اسـتطاع ٕاىل  «هبذا bمس، وفيه تتجىل احملااكة، اكن لزاما عىل الشاعر 

  .  )21(»ذ{ سبيال، ٔالنه لو فعل غري هذا ملا اكن حماكيا  
و ٕاىل احملااكة من خالل بنية العمل الشعري، فالفن عنده هو أالول وقد نظر ٔارسط   

. وأالخري، ٕاذ عىل الفنان ٔان يرمس الواقع ويفك عنارصه ويعيد تركيهبا من جديد تركيبا فنيا
فتكون احملااكة بذ{ ٕابداعا، ووظيفة الفنان أن يقدم الطبيعة يف فنه ٔامجل مما يه عليه يف 

اكنت املأساة حمااكة ملن مه ٔافضل منا، فيجب ٔان منتC طريقة  وملا «: الواقع، ٕاذ يقول 
الرسامني املهرة اZين ٕاذا ٔارادوا تصوير أالصل رمسوا ٔاشاكال ٔامجل، وٕان اكنت تشابه الصور 

وهبذا املفهوم خيالف ٔارسطو ٔاسـتاذه ٔافالطون اZي حيذر من الشعر . )22(»أالصلية  
ع ذ{ ٕاىل النتاجئ اليت ترتتب عىل احملااكة، ويه المتثييل ويعده ٔاخطر ٔانواع الشعر، ويرج

وهو يرمس للمحااكة حدودا حبيث . نتاجئ ال ٔاخالقية يف نظره ٔالن احملااكة موغH يف التخييل
تقليد ٔامني ملا هو  «ال ينبغي للفنان جتاوزها، ويه ٔاشـياء الطبيعة Z{ فٕان الفن عنده 

لفن اسـتنساخ ٔالشـياء الطبيعة كام يه عليه، وا. موجود من Ãة، ومنوذج رفيع من Ãة Áنية
،يف حني  )23(»والطبيعة منوذج الفنان اZي يسعى ٕاىل املشاهبة بني فنه وعنارص الطبيعة 

ٔان ٔارسطو حرر احملااكة والفن ملا ذهب ٕاىل ٔان أشـياء الطبيعة ®قصة، وعىل الفنان أن 
عة ويربز جامليهتا، وبذ{ فهو ن الطبييسعى ٕاىل ٕامتام ما نقص فهيا، Z{ فالفن عنده حيسّ 

  .فوق الطبيعة
نظرية احملااكة الشعرية عند ٔافالطون ؤارسطو يه مصدر الشعرية الغربية احلديثة،  ٕانّ    

علام ٔان احملااكة تعترب تقليدا عند ٔافالطون، وٕابداعا عند ٔارسطو، ولقد الىق كتاب ٔارسطو  
Zين اكن هلم اه�م �لشعرية، فقد رصح اه�ما كبريا Uى اUارسني الغربيني ا)فن الشعر (
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ٔان موضوع كتاب ٔارسطو يف الشعرية هو المتثيل وليس أالدب، ولهذا فهو ) تودوروف(
اZي تقادم بنحو ٔالف  )يف الشعرية (ليس كتا� يف نظرية أالدب، وبني ٔان مؤلف ٔارسطو  

) ر جينيتجريا(ؤاما )24(. ومخس مئة سـنة هو ٔاول كتاب خصص باكم( لنظرية أالدب
ما زلنا منذ ٔاكرث من قرن نعترب الشعر االٔكرث مسوا ومتيزيا �لتحديد هو «فيؤكد القول بأننا 

  . )25(»منط الشعر اZي ٔالغاه ٔارسطو من كتابه يف الشعرية
        عنــــــد العــــــــربعنــــــد العــــــــربعنــــــد العــــــــربعنــــــد العــــــــرب    ––––    2222

الشعر ديوان العرب ذ{ ٔان العرب ٔامة شاعرة، والشعر نشـيدمه املفضل يف حرهبم   
هم، ومن هنا اكن يطفح �لغنائية، وخيتلف يف طبيعته عن الشعر اليو®ين وغريه من وسلم 

وهذا الشعر صناعة يتقهنا الشعراء، وهو ما ذهب ٕاليه ابن سالم . شعر أالمم أالخرى
åمل كسائر ٔاصناف العمل وللشعر صناعة وثقافة يعرفها ٔاهل الع «: امجلحي بقو

د القداىم قواعد ومعايري ميزيون بواسطهتا اجليد من Z{ وضع å النقا. )26(»والصناعات
 «�لقول ) نقد الشعر ( املرذول وامجليل من القبيح، وهو ما ذهب ٕاليه صاحب كتاب 

فقسم ينسب ٕاىل عمل عروضه ووزنه، وقسم ينسب ٕاىل : العمل يف الشعر ينقسم ٔاقساما 
ينسب ٕاىل عمل معانيه عمل قوافيه ومقاطعه، وقسم ينسب ٕاىل عمل غريبه ولغته، وقسم 

وٕان ٔاول علوم الشعر هو الوزن حيث حدد . )27( »واملقصد به، وقسم ٕاىل جيده ورديئه 
 åٕانه  «: قدامة بن جعفر الشعر عىل ٔاساس مقابلته �لنرث اع�دا عىل بنيته إاليقاعية بقو

، وهو أالمر اZي ذهب ٕاليه ابن خJون يف )28(»قول موزون مقفى يدل عىل معىن  
ال¬م املوزون املقفى ومعناه اZي تكون ٔاوزانه لكها عىل  «مقدمته حني عرف الشعر بأنه 

  .  )29(»روي واحد وهو القافية 
ٕاجامع النقاد العرب عىل ٔان الشعرية يف الوزن والقافية ٔاوال وقبل لك يشء يعين ٔان  وٕانّ    

مجلحي عىل القيود الكثرية وقد نبه ابن سالم ا. الشعر صناعة معقدة ختتلف عن صناعة النرث
. املفروضة عىل الشاعر، ويه قيود جتعل Lمه يف حدود ٔاضيق من حدود Lم الناثر

 åواملنطق عىل املتلكم ٔاوسع منه عىل الشاعر،  «وهو يشري ٕاىل ذ{ رصاحة يف قو
كام . )30(»ايف، واملتلكم مطلق يتخري ال¬موالشاعر حيتاج ٕاىل البناء والعروض والقو 
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تبطت مساÊٔ الشعرية يف النقد العريب القدمي مبساÊٔ اللفظ واملعىن، ويعد اجلاحظ ٔاول ار 
املشـتغلني هبذه املساÊٔ ٕاذ اكن å موقف رصحي يقدم فيه اللفظ عىل املعىن، فهو يقول تعليقا 

وذهب الشـيخ ٕاىل اسـتحسان  «: عىل موقف ابن معرو حني اسـتحسن بيتني من الشعر 
طروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب، وٕامنا الشأن يف ٕاقامة الوزن املعاين، واملعاين م

ومتيزي اللفظ وسهولته وسهوÊ اSرج، ويف حصة الطبع وجودة السـبك، فٕامنا الشعر صناعة 
فهذه العبارة عىل شهرهتا حتمل مغوضا ال . )31( »ورضب من الصبغ وجنس من التصوير  

ٔاين يتضح ٔاوال النظرة  )البيان والتبيني  (مؤلفه تفرسه ٕاال كتا�ت صاحهبا خاصة يف 
املنطقية للغة عند اجلاحظ بوصفه من املتلكمني اZين يستندون ٕاىل الفلسفة واملنطق، وهو 
ما يفقد اللغة طبيعهتا اخليالية واVازية، وÁنيا اسـتقالل املعىن عن اللفظ، فاملعىن يوجد ٔاوال 

ثا فاملبالغة يف العناية �لشلك، ٕاذ ٔان الشعر عنده ٔاو مسـتقال مث يتبعه اللفظ، ؤاما Áل 
  .صياغة ورضب من النسـيج

ولقد اسـمتر أالمر يف املقابH بني اللفظ واملعىن كظاهرة مسـيطرة عىل عقلية النقاد العرب    
ٕاىل عهد ٔايب هالل العسكري يف ٔاواخر القرن الرابع الهجري، ٕاذ ال جنده خيتلف عن 

لشعرية من خالل bه�م �للفظ والعناية �لشلك اخلارW اجلاحظ يف تصوره ملظهر ا
للنص الشعري، فهو يرى بأن ال¬م ال حيسن ٕاال بسالسـته وسهولته ونصاعته وختري 

 åوليس الشأن يف ٕابراز املعاين ٔالن املعاين  «: لفظه، بل جنده يكرر عبارة اجلاحظ يف قو
فظ وصفائه وحسـنه وهبائه ونزاهته ونقائه يعرفها العريب والعجمي، وٕامنا هو يف جودة الل

وكرثة طالوته ومائه مع حصة السـبك والرتكيب واخللو من ٔاوزار النظم والتأليف، وليس 
ومن اZين ذهبوا هذا املذهب يف تقدمي اللفظ . )32(»يطلب املعىن ٕاال ٔان يكون صوا� 

ابن خJون اZي يسري عىل املعىن قدامة ابن جعفر، وابن املعزت، وابن رشـيق، واالٓمدي، و 
 åعىل طريقة اجلاحظ يف تقدمي الصناعة عىل املعىن وجعلها عالمة عىل جودة الشعر بقو :

اعمل ٔان صناعة ال¬م نظام ونرثا ٕامنا يه يف أاللفاظ ال يف املعاين، وٕامنا املعاين تبع لها ويه  «
  .    )33(»ٔاصل 
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املنترصون للمعىن يف متسكهم بنبل الفكرة ويف مقابل النقاد املنترصين للفظ يربز النقاد   
وجودهتا وشعريهتا، ومه يف نظرهتم تC يذهبون ٕاىل نفعية الشعر بوصفه عامال مساعدا 

، فللشعر )عيار الشعر(يف  )ابن طباطبا (ومن هؤالء النقاد . عىل انتشار أالخالق والقمي
وك إالنساين الوÃة عنده رساÊ اج�عية وحضارية ٔالن وظيفته تمكن يف توجيه السل

الصحيحة �لتأثري يف العواطف، وهو ما يساعد عىل تشكيل العقول، يقول ابن طباطبا يف 
فتضمنت ٔاشعارها من التشبهيات ما ٔادركه من ذ{  «: معرض حديثه عن ٔاشعار العرب 

عياهنا وحسها ٕاىل ما يف طبائعها ؤانفسها من محمود أالخالق ومذموا يف رخاهئا وشدهتا 
وٕاذا اكنت تC رساÊ الشعر، فٕان . )34(»ضاها وغضهبا وفر]ا ومغها ؤامهنا وخوفها  ور

وظيفته يه المتسك �لصفات امحليدة يف املدح وbبتعاد عن الصفات اZممية يف الهجاء، 
ٔالن لتC اخلصال احملمودة حاالت تؤكدها وتضاعف  «: ويعلل سبب هذا املذهب �لقول 

Êاملمتسك هبا، كام ٔان ٔالضدادها ٔايضا حاالت تزيد يف احلط ممن حسـهنا، وتزيد يف جال 
  . )35( »ومس بيشء مهنا وينسب ٕاىل استشعار مذموا والمتسك بفاحضها  

عى عىل العرب �ب الرد عىل من ادّ  (، ففي )ابن جين  (كام جند من ٔانصار املعىن      
يذهب ٕاىل ٔان املعىن أقوى عند  )ئصاخلصا (من كتاب  )عنايهتا �ٔاللفاظ وٕاغفالها املعاين 

تعتين بألفاظها ٔالهنا عنوان معانهيا،  «العرب ؤاكرم ؤاخفم قدرا يف نفوسها، ويه، ٔاي العرب 
ٕان العبارة اليت خمت هبا الناقد . )36(»وأاللفاظ خدم للمعاين، واSدوم ٔارشف من اخلادم 

ٕان للمعىن ومقاصده .فن القول نصه تربز انتصاره الرصحي للمعىن وتقدميه å عىل اللفظ يف
جامليات شعرية عند النقاد العرب القداىم، ؤامهها ٔان الشعر ال يقاس مبطابقته مع الواقع من 
حيث صدقه ٔاو كذبه، فالشعر ليس Øرخيا وال واقعة، وال هو يصدر عهنام، بل هو يف 

عن بنيته ومن هنا فٕان الصدق يصدر . جوهره جتميل للواقع وZ{ فهو حمااكة وختييل
الفنية، فهو واقع فين قامئ بذاته ومسـتقل عن سواه، يتأكد هذا أالمر حني نقرٔا رواية ٔايب 

يراد من : الفالسفة فالن يكذب يف شعره فقالقيل لبعض  «: هالل العسكري االٓتية 
  . )37( »الشاعر حسن ال¬م، والصدق يراد من أالنبياء 

القدمي بني ٔانصار اللفظ ؤانصار املعىن ما اكنت هذه الثنائية الضدية يف النقد العريب   
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لتنهتـي لوال عبد القاهر اجلرجاين صاحب نظرية النظم اليت قضت عىل هذه الثنائية 
ؤاوقفت اخلالف حولها، فاللفظ عند اجلرجاين جمرد وسـيH من وسائل إالشارة ٕاىل موضوع 

. ى وظيفة يف سـياق ماما وهو ال يكتسب معىن حمددا وال يفيد فائدة خاصة ٕاال ٕاذا ٔاد
 «: وهذا عكس ما اكن سائدا قب( من تشبيه اللفظ �لثوب يكسو املعاين وأالفاكر، يقول 

أاللفاظ املفردة اليت يه ٔاوضاع اللغة مل توضع لتعرف معانهيا يف ٔانفسها، ولكن ٔالن يضم 
ة هذه وقد جتلت شعري. )38(»بعضها ٕاىل بعض، فيعرف ف7 بيهنا فوائد، وهذا عمل رشيف 

النظرية يف قدرهتا عىل تفسري الظاهرة إالبداعية وفق ٔاسس جديدة قضت عىل املفاهمي 
اخلاطئة، وتمكن هذه اجلدة يف الربط بني النظم والنحو بعالقة يف ضوهئا يكون الطريق ٕاىل 
اسـتنباط القوانني إالبداعية متيرسا ومثريا يف الوقت نفسه، حيث مل يعد النحو عنده 

خر اللكامت، وٕامنا ٔاحضى عنده ذ{ العمل اZي يكشف لنا املعاين اليت يه يبحث ضبط ٔاوا
فٕاذا «: يقول اجلرجاين . ٔالوان نفسـية متباينة ندركها من خالل عالقات ال¬م بعضه ببعض

اكن قد عمل أن أاللفاظ مغلقة عىل معانهيا حىت يكون إالعراب هو اZي يفتحها، ؤان 
و املسـتخرج لها، ؤانه املعيار اZي ال يتبني نقصان Lم أالغراض اكمنة فهيا حىت يكون ه

. )39(»ورحجانه حىت يعرض عليه، واملقياس اZي ال يعرف حصيح من سقمي حىت يرجع ٕاليه 
يتبني جليا ٔان اللغة عند اجلرجاين ٔاوثق اتصاال �لشعر مهنا �ملنطق، ؤان النحو عنده ٔاكرث 

  .قواعد املنطقية اجلافةارتباطا بعمل املعاين والبالغة منه �ل
إالجناز العظمي اZي قدمه اجلرجاين من خالل نظرية النظم الشعرية ما اكن ليتجاوزه  ٕانّ    

، )مهناج البلغاء ورساج أالد�ء (يف القرن السابع الهجري يف كتابه  )حازم القرطاجين (ٕاال 
åتعقيبا عىل من فقد خالف تعريف الشعر املأثور عن قدامة بن جعفر، يربز ذ{ يف قو 

وظنه ٔانه ال حيتاج يف الشعر ٕاىل ٔاكرث من الطبع، وبنيته عىل ٔان لك Lم  «يتبع هذا الفهم 
و هو يرى هذا املذهب يف الشعر ظنا بعيدا عن .)40(»مقفى موزون شعر ÃاÊ منه 

، واكن قريبا ٕاىل )الشعرية (شعرية الشعر،علام ٔانه من القالئل اZين اسـتعملوا مصطلح 
وكذ{  ظن هذا ٔان الشعرية يف الشعر ٕامنا يه نظم  «: فهم املتداول حاليا، فهو يقول ال 
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ٔاي لفظ ٔاتفق كيف اتفق نظمه وتضمينه ٔاي غرض اتفق عىل ٔاي صفة اتفق، ال يعترب 
  .)41( »عنده يف ذ{ قانون وال رمس موضوع  

ن Øرة يف املعىن ٔاو ومما تقدم يتضح ٔان جاملية الشعرية العربية عند هؤالء النقاد تمك   
ياغة، وتمكن Øرة ٔاخرى يف تقدمي الصياغة ٔاو اللفظ عىل املضمون دون ان تلغي جاملية الّص 

للمعىن،و يف طور آخر فهـي تمكن يف امجلع بيهنام معا لفظا  املعىن حيث يصري اللفظ كساءٔ 
نرص من ومعىن، وبذ{ تبدو الشعرية العربية ٔاكرب من ٔان حيتوهيا الوزن وحده ٔاو ٔاي ع 

العنارص السابقة، بل يه اكمنة يف لك هذه العنارص ٔالن قوانني الشعرية ليست واحدة 
  . عند هؤالء النقاد

        ::::موضوع الشعريموضوع الشعريموضوع الشعريموضوع الشعريــــةةةة
الشعرية مقاربة لٔالدب ال تسعى ٕاىل تسمية املعىن بل ٕاىل معرفة القوانني العامة اليت تنّظم 

تعبري عن يشء  « العمل أالديب ٔالنه والدة لك معل ٔاديب، ٔاي معرفة العH الفاعH يف متيزي
Z{ ٔاطلق . )42(»ما، وغاية اUراسة يه الوصول ٕاىل هذا اليشء عرب القانون الشعري  

ليس موضوع العمل أالديب هو أالدب، وٕامنا  «ويه  1919جاكوبسون مقولته الشهرية سـنة 
ظاهر أالشد ٔادبية ، وبذ{ فٕان امل)43( »أالدبية، ٔاي ما جيعل من معل معينا معال ٔادبيا 

يف أالدب واليت ينفرد لوحده �متالكها يه اليت تكون  موضوع الشعرية، ومن مث فهـي ال 
تعىن �ملفهوم التقليدي الشائع لٔالدب ٔاو ما يعرف �ٔالدب احلقيقي، بل توجه اه�ا ٕاىل 

ية أالدب املمكن �لكشف عن خصائصه اVردة اليت متزي هويته ٔ�دبية يه شعرية بنيو 
  .حسب مفهوم الش¬نيني الروس

والشعرية وفق جان كوهني  يه عمل موضوعه الشعر حيث اكنت لكمة شعر تعين يف   
العرص ال¬سـييك جنسا ٔادبيا ممتزيا �سـتعامل النظم، غري ٔان هذا املفهوم تغري حديثا ٕاذ 

ت اللكمة عنت الشعرية مع الرومانسـية إالحساس امجلايل الناجت عن القصيدة، مث اسـتعمل
عا يف لك موضوع من شأنه ٔان يثري هذا إالحساس امجلايل، ومل تعد الشعرية حبسـبه توسّ 

قمية خاصة �لعمل أالديب ذاته، ولكهنا ٔاصبحت صفة تطلق عىل قدرة ذ{ العمل عىل 

مفن املمكن  «: ٕاىل القول ) ج كوهني( ٕايقاظ املشاعر امجلالية ومن هذا املنطلق يذهب
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ٕالجياد شعرية عامة تبحث يف املالمح املشرتكة بني مجيع املوضوعات الفنية �لطبع ٔان نسعى 
  .)44( »ٔاو الطبيعية اليت من شأهنا ٔان تثري bنفعال الشعري 

ينوء �ملعاين الاكمنة مضن نسـيجه، ؤاحضت الشعرية تبعا  لقد ٔاحضى النص أالديب فضاءً    
ا ذهب تودوروف ٕاىل القول بأن Z .Z{ حبثا يف هذا الفضاء يرصد مكو®ته الشعرية

مفا تستنطقه هو خصائص هذا اخلطاب  «العمل أالديب ليس حبد ذاته موضوع الشعرية، 
النوعي اZي هو اخلطاب أالديب، ولك معل عندئذ ال يعترب ٕاال جتليا لبنية حمددة وعامة، 

ملا ذهب ٕاليه  وهذا التحديد يضع حدا. )45(»وليس العمل ٕاال ٕاجنازا من ٕاجنازاهتا املمكنة 
فالشعرية ال يقصد هبا يف لك حال . حني جعل الشعر فقط موضوعا للشعرية) جان كوهني(

تتعلق بلك ٕابداع منظوما اكن  «مجموعة القواعد امجلالية ذات الصH فقط �لشعر، بل يه 
ر الشعرية وإالحساسات اUاخلية ٔام منثورا، مكتو� اكن ٔام ملفوظا، بل حىت الصو 

وبذ{ فهـي تتوU لسـببني اثنني هام املعامر الفين للنص ٕاىل . )46(»إالدرااكت الباطنية و 
جانب أالثر النفيس املصاحب å ٔاو النامج عنه، فعىل املسـتوى أالول فٕان للنص أالديب 
معامره الفين اZي ميتاز به عن غريه من النصوص أالخرى، مبعىن ٔان شعريته حمصH لتفاعل 

ة اليت يتشلك مهنا هذا البناء، وعىل املسـتوى الثاين فٕان هناك جتليات عديدة العنارص الفني
تشري ٕاىل طبيعة أالثر النفيس اZي يصاحب البناء الفين ٔاو ينتج عنه من اسـتغراب 

  .ودهشة وتعجب يصل ٕاىل حتقيق الeة واملتاع الفين
صوصية أالدبية للعمل وبناء عىل ما تقدم نصل ٕاىل القول بأن الشعرية نظرية تعىن �خل   

ا اشـتغال أالدب، ٕاهنا ص بواسطهتالبحث يف املفاهمي اليت ميحّ  «الفين، وهذه النظرية تعين 
ومن القار ٕاذن أن دور . )47(» للغة وأالدب الالهنائيني بدورهامهنايئ يف االبحث الال

صفه فنا الشعرية يتحدد يف حماوÊ ٕارساء نظرية عامة وجمردة وحمايثة للخطاب أالديب بو 
 .لغوì، ٕاهنا تسعى ٕاىل تشخيص أالدبية مضن نسـيج اخلطاب اللغوي
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  ٔانواع الشعرية 
        جاكبسون وشعرية ال�ثل جاكبسون وشعرية ال�ثل جاكبسون وشعرية ال�ثل جاكبسون وشعرية ال�ثل     - - - - 1111

ٔان يوجه اUراسات أالدبية وÃهتا الصحيحة حني قال  )جاكبسون(تيرس لـ      
أالدبية  بأن موضوع العمل أالديب ليس هو أالدب، وٕامنا أالدبية، فابتعدت بذ{ اUراسات
وحني . عن املعيارية وbنطباعية واجتهت ٕاىل الوصفية والعلمية لتحديد شعرية النص

ٕان الشعرية هتمت  «حبقل الشعرية عدها من فروع اللسانيات بقوå  )جاكبسون(اشـتغل 
بقضية البنية اللسانية مثلام هيمت الرسام �لبنيات الرمسية، ومبا ٔان اللسانيات يه العمل 

  .   )48(»بنيات اللسانية، فٕانه ميكن اعتبار الشعرية جزءا ال يتجزٔا من اللسانيات الشامل لل 
هبذا التوجه حياول جاكبسون ٔان يكسب الشعرية صفة العلمية حني ربطها �للسانيات    

وٕان التعريف . وعدها من فروعها، حبيث تكون اللسانيات مهنجية لٔالشاكل اللغوية اكفة
عند جاكبسون تعم اخلطاب أالديب مجيعه انطالقا من الوظيفة  االٓيت يو� بأن الشعرية

ذ{  «فهو يعرف الشعرية بأهنا . الشعرية ومدى همينهتا ٔاو تراجعها يف اخلطا�ت أالدبية
الفرع من اللسانيات اZي يعاجل الوظيفة الشعرية يف عالقاهتا مع الوظائف أالخرى للغة، 

�لوظيفة الشعرية ال يف الشعر حفسب حيث هتمين وهتمت الشعرية �ملعىن الواسع لللكمة 
هذه الوظيفة عىل الوظائف أالخرى للغة، وٕامنا هتمت هبا ٔايضا خارج الشعر حيث تعطي 

  .)49(»أالولوية لهذه الوظيفة ٔاو تC عىل حساب الوظيفة الشعرية 
نت اللغة يتضح من هذا التعريف الفرق بني اللغة الشعرية واللغة غري الشعرية، فٕاذا اك    

غري الشعرية وظيفهتا مرجعية تنحرص يف سواها، وهدفها التوصيل ٔاو التبليغ، فٕان هدف 
اللغة الشعرية يف ذاهتا مبا تتضمنه من متعة جاملية عالية، Z{ عد جاكبسون الشعرية جزءا 
ال يتجزٔا من اللسانيات ذ{ ٔان املالمح الشعرية تنسب ٕاىل عمل اللغة، ومن هذا املنطلق 

ءت نظريته اللغوية التواصلية اليت يصطلح علهيا بنظرية الوظائف السـتة، فهو يرى أن جا
اللغة وجب ٔان تدرس يف تنوع وظائفها، وقبل التطرق ٕاىل الوظيفة الشعرية ينبغي علينا ٔان 
حندد موقعها مضن الوظائف أالخرى، لريى ٔان الرضورة تقتيض تقدمي صورة خمترصة عن 

، Z{ جنده حيدد ٔاوال العنارص )50(ريورة لسانية وللك تواصل لفظيالعوامل املكونة للك س



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشعددال                                           جمH لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                388                                        و اللغاتلكية االٓداب 

Êاملرسل  (ففعل التواصل حيدث من . املكونة ٔالي رسا(   ٕاىل Êي يوجه رساZا)  املرسل
، وليك تكون معلية التواصل ®حجة تقتيض الرساÊ سـياقا حتيل عليه، وهو املرجع )ٕاليه 

 ) Code (من فهم الرساÊ، كام تقتيض الرساÊ سننا اZي حييل ٕاليه املتلقي ليك يمتكن 
مشرتاك بني املرسل واملرسل ٕاليه، وهو اخلصوصية أالسلوبية للرساÊ اليت يشرتط يف لغهتا 

وتقتيض، ٔايضا صH ٔاو اتصاال ٔاو قناة ويه اليت . ٔان تكون متعارفة بني املرسل واملتلقي
  .تساعد عىل اسـمترار التواصل

سون لهذه العنارص اليت يقوم علهيا التواصل اللفظي اخلطاطة وقد وضع جاكب      
  ).51(االٓتية

  قســيــــا
Contexte) (  

  مـرسـل إلـيـه     رســـالــة                   مــرســل                                   

Destinateur) (                       )Message (                      Destinataire(  

  اتــصـــال
) Contact (  

  ســـنــــن
) Code (  

عىل هذا التحديد فٕان جاكبسون يرى ٔان الرساÊ ال تؤدي وظيفة واحدة،  وبناءً  
وٕامنا يه تؤدي وظائف خمتلفة، وٕان اكنت البنية اللفظية تتصل دامئا �لوظيفة املهمينة، ٔالن 

لنشاط اللغوي وٕان اختلفت يف كثافهتا الوظيفة الشعرية عنرص مكون من مجيع جماالت ا «
و�حلديث عن مجموع هذه الوظائف جند الوظيفة bنفعالية . )52(»وتعقيدها من شلك الٓخر

ومثة الوظيفة . املرتكزة عىل موقف املرسل جتاه ما يتحدث عنه وجتاه انفعاالته وتعبرياته
ة bنتباهية، والوظيفة إالفهامية املتصH �ملرسل ٕاليه، والوظيفة املرجعية، والوظيف
ٔاما الوظيفة . ) Code (امليتالسانية يف حاÊ الرشح ٕاذا اكن اخلطاب مركز عىل السنن 

الشعرية فهـي املهمينة يف الرساÊ الشعرية، وهكذا تكون الوظائف السـتة أالساسـية 
  )53(: للتواصل اللفظي عند جاكبسون وفق اخلطاطة االٓتية 
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     )وظيفة مرجعية  (  

  ) Référentielle (    

  مـرسـل ٕاليـه   رسـالـة  مرسل

   )وظيفة ٕافهامية  (   )وظيفة شعرية  (  وظيفة انفعالية  (
) émotine (  ) Poétique (  (Conative)  
    اتــصـال  
     )وظيفة انتباهية  (  
  ) Phatique (    
    ســـــنن  
     )وظيفة ميتالسانية  (  
  (Métalinguistique)    
  

وانطالقا من همينة ٕاحدى الوظائف اللغوية عىل اخلطاب الشعري يذهب جاكبسون ٕاىل    
تفسري ظاهرة تنوع أالجناس الشعرية املتأتية عن مسامهة الوظائف اللغوية أالخرى مع 

ونتيجة لهذا جند الشعر امللحمي يركز عىل مضري الغائب لفتح . الوظيفة الشعرية املهمينة
ٔاما الشعر الغنايئ فريكز . الوظيفة املرجعية ٕاىل جانب الوظيفة الشعريةاVال ٕازاء مسامهة 

ويتصف . عىل مضري املتلكم اZي يرتبط �لوظيفة bنفعالية ٕاىل جانب الوظيفة الشعرية
  .شعر مضري اSاطب �لوظيفة الشعرية

الشعرية وقد ركز جاكبسون يف تطبيقاته عىل الشعر املوزون انطالقا من همينة الوظيفة    
يف هذا النوع من الشعر مع العمل ٔانه اكن يدرك ٔان هذه الوظيفة الشعرية موجودة مع مجيع 

ظل يلح عىل قمية الشعر املنظوم  «)ريفاتري  (الفنون إالبداعية أالخرى، لكنه كام الحظ  
ولعل ذ{ عائد ٕاىل طبيعة فهمه للوظيفة . )54(»عىل حساب أالنواع أالدبية أالخرى 
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ومبا ٔان . حني يرى ٔاهنا إالسقاط  ملبدٔا ال�ثل من حمور bختيار عىل حمور التأليف الشعرية
اللغة الشعرية ليست جمرد وحدات لسانية مؤلفة تأليفا خطيا متعاقبا، وٕامنا يه نتاج نسق 
إالبدbت، Zا فقد ٔاوىل جاكبسون ٔامهية ٔاكرث رشحا وتفصيال للوظيفة الشعرية اليت عدها 

  . ل ٔاديبرضورة للك مع
اسـتطاع جاكبسون من خالل هذا اVهود التنظريي ٔان يضع حتديدات فارقة بني 
اللغة اليومية واللغة الشعرية حبيث ٔان التباين يف اللغة اليومية تفرضه الظروف، يف حني 

كام أشار ٕاىل الفرق بني اللغة الشعرية واللغة .هو يف اللغة الشعرية وليد ٕارادة ذاتية
ث رٔاى ٔان اسـتعامل اللغة الشعرية للوسائل اخلاصة �للغة bنفعالية ينتج bنفعالية، حي

كام بني ٔان الوظيفة الشعرية يه عبارة عن مكون .عنه مطابقة خاطئة بني هذين النظامني
 ،ìمن مكو®ت بنية النص، ومن خالل همينهتا عىل العنارص أالخرى جتعل النص شعر

للكامت وتركيهبا وداللهتا وشلكها اخلارW واUاخيل تتجىل يف كون ا «وهذه الشعرية ٕامنا 
  . )55(»ليست جمرد ٔامارات خمتلفة عن الواقع، بل لها وزهنا اخلاص وقميهتا اخلاصة 

وللوقوف عىل حقيقة الوظيفة الشعرية والتعرف علهيا يعمتد جاكبسون عىل منطني 
ىل ٔاساس قاعدة ال�ثل bختيار ®جت ع «ٔاساسني هام bختيار والتأليف، فهو يرى ٔان 

واملشاهبة واملغايرة والرتادف والطباق، بيù يعمتد التأليف وبناء املتوالية عىل اVاورة، 
وتسقط الوظيفة الشعرية مبدٔا ال�ثل حملور bختيار عىل حمور التأليف، ويرفع ال�ثل ٕاىل 

اليت يسمح لها ٔان تتبادل املواقع  ٕان ال�ثالت اUاللية. )56(»مرتبة الوسـيH املكونة للمتوالية 
نفسها ٕاىل حد ما يه اليت ٔاوحت ٕاىل جاكبسون بأن يعترب الوظيفة الشعرية ٕاسقاطا ملبدٔا 

رد لهذه ال�ثالت وميكن هذا bسـتعامل املطّ . ال�ثل من حمور bختيار عىل حمور التأليف
 ومن مث فقد ٔاكد. ٔايضا الطبيعية يف ٕانزال عنارص لغوية م�ثH يف مواقع م�ثH يه

ال�ثل جبانب لك املقاطع ٔان لك مقطع يف الشعر يعد موضوع عالقة من  «جاكبسون عىل 
  ).57(»ذات ال�ثل  أالخرى

يتضح مما تقدم ذكره ٔان الوظيفة الشعرية تعبث �نتظام داخل اخلطاب الشعري، 
ر التأليف حبيث ميارس حيث تنقل ال�ثل من ماكنه الطبيعي وهو حمور bختيار ٕاىل حمو 
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بوضع املقطع يف عالقة مع املقاطع أالخرى  )بنية التوازي (بناء املتوالية، فيخلق ما يسمى 
هل ميكن البحث يف شعرية اخلطاب من : وهذا ما يدفع ٕاىل السؤال . للمتوالية نفسها

  .خالل الوظيفة الشعرية ؟ علام ٔان هذه الوظيفة تفرض همينهتا عىل الشعر فقط
        جان كوهني وشعرية bنزìح جان كوهني وشعرية bنزìح جان كوهني وشعرية bنزìح جان كوهني وشعرية bنزìح     - - - - 2222

ٔان يصنع أالساس اللساين للتفرقة بني الشعري ) رومان جاكبسون(اسـتطاع    
) جان كوهني(والالشعري  ٔاي بني اللغة الشعرية واللغة اليومية، مفهد بذ{ الطريق ٔامام 

ويه . ليصل ٕاىل شعرية bنزìح اليت تدخل حسب وصف صاحهبا مضن الشعرية البنيوية
وهو بذ{ . ة علمية تقوم عىل تناول الوقائع تناوال ملموسا قابال للتأييد ٔاو اUحضشعري

يسعى ٕاىل جتديد البالغة القدمية اليت وقفت عند حدود التصنيف، ومل تبحث البنية 
 ،Hح عوامل مسـتقìنزb تلفة، فٕاذا اكنت هذه البالغة تعد ٔانوا عSاملشرتكة بني الصور ا

هل توجد : العكس، ٔاي ٔان لها طبيعة متشاهبة وجدلية، متسائال فٕان جان كوهني يرى 
بني القافية وbسـتعارة، والتقدمي والتأخري صفة مشرتكة من شأهنا ٔان تأخذ فعاليهتا بعني 
bعتبار حبيث تكون القافية عامال صوتيا �ملقابH مع bسـتعارة اليت   يه عامل داليل، 

لوزن �عتبارها عامال ممتزيا، يف حني يشلك الوزن وتتقابل داخل مسـتواها اخلاص مع ا
ٕانه بذ{ يسعى ٕاىل اسـتخراج اخلطوط الكربى املشرتكة بني هذه . )58(. عامل جتانس

  .املسـتوìت ٔالن املقاربة بيهنا وٕا®رة بعضها ببعض يه الكفيH ٕ�براز بنيهتا اخلفية
وعه الشعر، مبينا ٔان اللغة وهو قبل ٔان يفعل ذ{ قام بتحديد الشعرية بأهنا عمل موض  

صويت وداليل، ؤان الشعر خيتلف عن النرث : الشعرية تقبل التحليل يف مسـتويني 
لكمة شعرية قد عنت زمنا طويال  «خبصوصيات من املسـتويني معا، وبذ{ فهو يرى ٔان 

وانطالقا من هذين املسـتويني الصويت . )59(»معايري نظم الشعر، ونظم الشعر وحده 
  : مزي جان كوهني بني ثالثة ٔامناط شعرية  واUاليل

، ويقوم فقط عىل املسـتوى اUاليل )القصيدة النرثية  (يعرف �مس  ::::اااالمنلمنلمنلمنط أالول ط أالول ط أالول ط أالول 
 .)القصيدة اUاللية  (وال يسـتغل اجلانب الصويت، Z{ يدعى هذا المنط ٔايضا بـ 

من اللغة ٕاال عىل ٔالنه ال يعمتد  )القصائد الصوتية  (ٔاما المنط الثاين فيطلق عليه امس 
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نرثا  (وهو Lم نرثي عادي ٔاضيف å الوزن والقافية، Zا يسمى . عنارصها الصوتية
 . )منظوما 

الشعر  (ٔاو  )اUاليل  –الشعر الصويت  (ؤاخريا يطلق عىل المنط الثالث تسمية 
ل يلتصق فتوحيد ٕاماكنياهتام ينتج عهنام ٔاعام. اZي هو نتاج توحد المنطني السابقني )الاكمل 

  . هبا يف أالذهان امس الشعر احلقيقي
 :  )60(وقد وحض هذه أالمناط �خلطاطة االٓتية

  امت الشعريةالسّ 
  اUاللية  الصوتية  اجلنس

  +  -  قصيدة نرثية
  -  +  نرث منظوم
  +  +  شعر اكمل

  -  -  نرث اكمل
  

ع�د عىل وهبذا الضبط حدد جان كوهني موضوع دراسـته، وهو القصيدة املنظومة �ال   
اجلانبني الصويت واUاليل، مث انتقل ٕاىل حتديد مهنجه يف دراسة الشعر فهو يقوم عىل املقارنة 

، ليوحض )النرث –الشعر : (بني الشعر والنرث، لهذا ينطلق كوهني من التصنيف الشائع 
البحث عن أالساس املوضوعي اZي يستند ٕاليه تصنيف نص  «هدف الشعرية املمتثل يف 

ف مضن الشعرية وغائبة يف نّ ه اخلانة ٔاو تC، فهل توجد سامت حارضة يف لك ما ُص يف هذ
ومضن مقابH الشعر �لنرث يشدد كوهني عىل منطني من . )61( »لك ما صنف مضن النرث 

أالوىل يه الوظيفة اZهنية ٔاو العقلية ٔاو المتثيلية، : الوظائف اللغوية تعرفان �لتقابل بيهنام 
ويصطلح عىل أالوىل دالÊ املطابقة، بيù يصطلح عىل الثانية . ية ٔاو انفعاليةوالثانية عاطف 

دالÊ إالحياء، ويؤكد ٔان هلام املرجع نفسه ولكهنام تتعارضان عىل املسـتوى النفيس، ويؤكد 
  .)62(. ٔايضا ٔان وظيفة النرث يه املطابقة بيù وظيفة الشعر إالحياء
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والنرث يرى ٔان لغة النرث لغة معيارية تزناح القصيدة عهنا  ويف ٕاطار هذه املقابH بني الشعر  
أالسلوب هو لك ما ليس شائعا وال عادì  «علام ٔان bنزìح عىل عالقة �ٔالسلوب، ٔالن 

وال مطابقا للمعيار املألوف، ويبقى مع ذ{ أالسلوب كام مورس يف أالدب حيمل قمية 
ومبا ٔان اللغة الشعرية يه واقعة ٔاسلوبية يف  ، )63(»جاملية، ٕانه انزìح �لنسـبة ٕاىل معيار

معناها العام تصبح عند جان كوهني يه عمل أالسلوب الشعري، ولكون أالسلوبية يه عمل 
 Hحات الشعرية، مفن اجلائز ٕاذن تطبيق نتاجئها عىل الواقعة الشعرية اليت تصبح قابìنزb

اللغة الشعرية �لنظر ٕاىل لغة  للقياس حيث تربز مكتوسط تردد bنزìحات اليت تقدا
  .النرث

حتديد السامت أالسلوبية هو الطريقة أالساسـية يف الشعرية، حيث يكون أالسلوب  ٕانّ   
متوسط انزìح مجموع القصائد اZي سـيكون من املمكن نظرb ìع�د  «الشعري هو 

bنزìح تتجىل  وبذ{ فٕان نظرية. )64(»عليه لقياس معدل شاعرية ٔاية قصيدة كيفام اكنت 
يف خرق الشعر لقانون اللغة، علام ٔانه يف لغة الشعر ال يكتفي �النزìح ٕاذ ال بد من وجود 

ٕاال ٔان هذا bنزìح ليس فوضوì بل هو حمكوم بقانون . احنراف عن معيار قانون اللغة
  .جيع( خمتلفا عن غري املعقول

        مسافة التوتر   مسافة التوتر   مسافة التوتر   مسافة التوتر   : : : : كامل أبو ديب وشعرية الفجوة كامل أبو ديب وشعرية الفجوة كامل أبو ديب وشعرية الفجوة كامل أبو ديب وشعرية الفجوة     - - - - 3333
تقوم عىل نظرية bنزìح حيث يتعلق مفهوم bنزìح ) جان كوهني(ٕاذا اكنت شعرية  

مسافة : تقوم عىل مفهوم الفجوة ) كامل ٔابو ديب(�ملادة اللغوية للخطاب، فٕان شعرية 
يغطي التجربة إالنسانية بلك ٔابعادها، ولهذا فاالنزìح   «التوتر اZي يرتبط مبفهوم ٔامشل ٕاذ 

دد عىل ٔاساس وشعرية ٔابو ديب ال حتُ . )65(»مسافة التوتر : ف الفجوة هو ٔاحد وظائ
الظاهرة املفردة اكلوزن ٔاو القافية ٔاو إاليقاع اUاخيل ٔاو الصورة الشعرية ٔاو الرؤì ٔاو 
املوقف ٔاو bنفعال، فلك عنرص من هذه العنارص املذكورة ال يسـتطيع وفق مفهومه 

خاصة خترج عن املألوف، فهو ال يقدر عىل تأدية هذا النظري اVرد ٔان مينح اللغة طبيعة 
اUور ٕاال حني يندرج هذا العنرص مضن شـبكة من العالقات املتشلكة يف بنية لكية يه 

خصيصة عالئقية، ٔاي ٕاهنا جتسد يف  «Z{ اكنت الشعرية من هذا املنطلق  . بنية النص
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ا أالساسـية ٔان L مهنا ميكن النص لشـبكة من العالقات اليت تمنو بني مكو®ت ٔاولية مسهت
ٔان يقع يف سـياق آخر دون ٔان يكون شعرì، لكنه يف السـياق اZي تنشا فيه هذه 
العالقات، ويف حركته املتواجشة مع مكو®ت ٔاخرى يتحول ٕاىل فاعلية خلق للشعرية 

        . )66(»ومؤرش عىل وجودها 
التوتر ٔالهنا ٔابرز مسافة : يصف ٔابو ديب الشعرية بأهنا ٕاحدى وظائف الفجوة      

ما ميزي الشعر بتجسدها الطاغي فيه من خالل بنية النص اللغوية �Uرجة أالوىل، حيث 
الفضاء اZي ينشأ من ٕاحقام   «مسافة التوتر بأهنا : وحيدد الفجوة . تكون املمزي الرئييس لها

رتمزي مكو®ت للوجود، ٔاو للغة، ٔاو ٔالي عنارص تنمتي ٕاىل ما يسميه جاكبسون نظام ال
code)  (يف سـياق تقوم فيه بيهنا عالقات ذات بعدين ممتزيين ،«)هذه العالقات . )67

تقدم �عتبارها طبيعية ®بعة من اخلصائص والوظائف العادية للمكو®ت املذكورة، و منظمة 
وعىل الرمغ من ٔان هذه العالقات ال متجانسة . يف بنية لغوية متتC صفة الطبيعية وأاللفة

  . السـياق اZي تقدم فيه تطرح يف صيغة املتجانسلكهنا يف
يه منبع الشعرية يف لك  «مسافة التوتر اليت يشري ٕالهيا ٔابو ديب : ٕان الفجوة      

نص ترمزيي، ٕاشعاري ٔاو اسـتعاري، ويه ال تتحقق ٕاال حيث يكون bنزìح واخلروج 
لخH حتدث يف نظام ٕاهنا بذ{ تعد نوعا من bهزتاز ٔاو اخل. )68(»عن لك متظهر نيص

النص وبنيته اللغوية، حمدثة طاقات شعورية جاملية، اكشفة بذ{ عن القدرات الاكمنة يف 
وتكون الفجوة بذ{ تC القدرات البالغية . اللفظ من خالل ارتباطه بغريه من أاللفاظ

ثل ومب . أالدبية الناجتة عن bحنراف املتجه ٕاىل خلق تركيب لغوي جديد ذي فاعلية شعرية
ٔان اخلطاب الشعري ينبين جوهرì عىل مجH من  «هذا التوجه يؤكد ٔابو ديب عىل 

اخلاصيات هبا يمتكن من كرس املساحة اليت يتحرك يف رحاهبا اخلطاب العادي، و�الستناد 
ٕالهيا يرتقي ٔايضا ٕاىل ذرى تعبريية جاملية قواا خرق العادة، وbنعتاق من المنطية اليت 

  . )69(»عاديتدير اخلطاب ال
مسافة التوتر حييل بطريقة معينة : حتديد ٔابو ديب ملفهوم الشعرية ومفهوم الفجوة  وٕانّ      

، وذ{ عرب فاعلية اللغة يف بنيهتا السـياقية لتكون )جان كوهني(عىل مفهوم bنزìح عند 
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ختالف مسافة التوتر يلغي b: ٕاال أن ٔابو ديب يف حديثه عن الفجوة . داÊ عىل الشعرية
 )املعيار (اZي حيدد الشعرية من منظور الفرق بني النرث والشعر، أي بني أالصل 

وbحنراف، عىل الرمغ من تأكيده عىل حمتية ال�يز بني الشعري والالشعري وصوال ٕاىل 
وبتأكيده عىل ٔان الشعرية ال حتدد يف ٕاطار bحنراف فهو يلتقي مع . حتقيق الشعرية

اZي مزي  )بنية اللغة الشعرية  (ذري لكتاب جان كوهني املسمى تودوروف يف نقده اجل
 )تودوروف  (فيه بني الشعر والنرث طبقا ملفهوم bحنراف، Z{ جنده يسوق تعليقا لـ 

من ٔاجل ٔان حندد الشعر ال يكفي ٔان نقول كيف خيتلف عن النرث، ٕاذ ٔان  «: يقول فيه 
وعىل الرمغ من ٕالغائه املعيارية . )70(»و أالدبالشعر والنرث ميلاكن ٔايضا  نصيبا مشرتاك ه

ٔابو (مسافة التوتر عند : عن النرث، ومن مث ٕالغاء مفهوم أالصل وbحنراف، فٕان الفجوة 
ٕان منط bحنراف اZي  «: تبقى متضمنة منطا من bحنراف، وهو حيدده بقوå  )ديب

ٔاي bحنراف احلاصل يف بنية  ميكن تقب( �عتباره مصدرا للشعرية هو bحنراف اUاخيل،
دالليا، ٔاو تصورì، ٔاو فكرì، ٔاو تركيبيا، ومثل هذا المنط من bحنراف : النص فعال 

ذ{ لكه يفيد ٔان معىن الشعرية ال . )71(»ٔاقرب ٕاىل ما ميزيه ريفاتري من ال حنوية يف النص
امت عن طبيعهتا يتحقق �سـتعامل اللكامت القاموسـية اجلامدة، بل ينتجها اخلروج �للك

مسافة : وهذا اخلروج هو اZي يسميه ٔابو ديب الفجوة . الراخسة ٕاىل طبيعة جديدة
التوتر، حيث يمت هبذا bحنراف خلق للمسافة بني اللغة املرتسـبة وبني اللغة املبتكرة يف 

فالشاعر يسـتخدم لغة . ناها الرتكيبية، ويف صورها الشعريةمكو®هتا أالولية، ويف بُ 
حية معروفة، لكنه ال يسـتخدا هبذا املسـتوى bصطال� املدرك، بل يدخلها يف اصطال

  . بىن جديدة ٔاين تكتسب دورا جديدا وفاعلية شعرية ودالالت مبتكرة
مسافة التوتر، يركز : ويف حماولته الوقوف عىل اخلصائص املمزية للشعرية ٔاو الفجوة    
ا اليشء الوحيد اZي نسـتطيع ٕاخضاعه عىل اللغة ٔاي بنية النص �عتباره )ديبٔابو (

ومن  «للتحليل املتقيص، بل يراها املادة الوحيدة اليت يطر]ا النص الشعري للتحليل، 
-هنا اكنت إالماكنية الوحيدة لتحليل الشعرية يف النص يه اكتناه طبيعة املادة الصوتية

تجىل فهيا الشعرية غري يؤكد ٔابو ديب ٔان املكو®ت اليت ت  ويف سـياق Áنٍ . )72( »اUاللية



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشعددال                                           جمH لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                396                                        و اللغاتلكية االٓداب 

مقترصة عىل البنيات اللغوية، فكام ميكن ٔان تكون كذ{ مواقف فكرية ٔاو بىن شعورية ٔاو 
، ٔاو برؤì العامل )إاليديولوجية (تصورية مرتبطة �للغة ٔاو �لتجربة ٔاو �لبنية العقائدية 

  . )73(بشلك عام
C العنارص اليت قال وعىل مسـتوى التطبيق حاول ٔابو ديب ٔان يقف عند حدود ت   

ولنئ اكنت تطبيقاته جمزتٔاة ٕاال ٕاهنا حققت . بتفاعلها يف عالقات متواجشة لتوU هذه الشعرية
صوتية، وٕايقاعية، وتركيبية، : كفاية ٕاجرائية من خالل ممارسـهتا عىل مسـتوìت خمتلفة 

عرية وتصويرية، ومن مث اكتسبت هذه التطبيقات اVزتٔاة مشولية الرتباطها بنصوص ش
 . خمتلفة اتضحت من خاللها شعرية تC العنارص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  رشيف مخلييس/ أ مفاهمي نظرية ودالالت جاملية                                                              : الشعرية 
 
 

 2014جوان  -جانفي                             397                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

        الهوامــــــــــالهوامــــــــــالهوامــــــــــالهوامــــــــــشششش و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع و املراجـــــــــع
  

حتليل اخلطاب الروايئ، املركز الثقايف املغريب، اUار البيضاء، : سعيد يقطني  –) 1( 
  . 13، ص 2000، 4املغرب، ط
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ج أالد�ء، حتقيق محمد احلبيب بن اخلوجة، مهناج البلغاء ورسا: حازم القرطاجين  –)40(

  .30مفاهمي الشعرية، ص :  ، نقال عن حسن ®ظم 26، ص 1966تونس، 
  .   27املرجع نفسه، ص -)41(

  .22مرجع سـبق ذكره، ص : تزفيطان طودوروف -)42(
  .   84املرجع نفسه، ص -)43(



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشعددال                                           جمH لكية االٓداب و اللغات

 

 2014جوان  -جانفي                                400                                        و اللغاتلكية االٓداب 

  .10مرجع سـبق ذكره، ص : جان كوهني  –)44(
  .23مرجع سـبق ذكره، ص : ف تزفيطان طودورو -)45(
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