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  كلمة شكر وعرفان
  

الحمد هلل الذي بعونھ تتم الصالحات ، الحمد هلل الذي وفقنا في  _

طلب العلم وأبلغنا ما یحب ویرضى، نسأل هللا التوفیق واإلخالص 

  في أعمالنا كلھا .

أتقدم بباقة مكللة بالشكر والعرفان للدكتورة المشرفة "معاش _

ونصح ورعایة علمیة حیاة"على ما أجادت علي بھ من توجیھ 

  إلنجاح ھذا العمل .

أسمى معاني الشكر والتقدیر واالحترام نقدمھا إلى جمیع أساتذة _

  أدب العربي بجامعة محمد خیضر بسكرة.قسم 

أتقدم بامتناني لكل من ساھم من بعید أو قریب في إخراج ھذا _

 العمل إلى النور .



  

       

 مقدمة        

 
 

 

 

 

 

 

 
 



	مــقـدمـة
 

 

أ

العتبة الرئيسية  أغوار النص؛ إنهاملفاتيح السحرية املهمة يف اقتحام  العنوان إحدى يعد           
معظم الدارسني يسعون إىل لذا جند  ،هتفحصه واستنطاق  تفرض على الدارس الولوج إليه قصداليت

هتمام القارئ لتجذبه وجتعله على عالقة اختيار عناوين مثرية،تلفت ابناء نصوصهم من خالل 
  لنص الذي يريد دراسته حماوال الكشف عن أسراره.

عرضة ألقالم الدارسني  ا من أكثر الشعراء املعاصرينواحد ويعد حممود درويش         
الصدارة والتألق يف فضاءات الشعر  ، لذلك استحقنتاجه الشعري ومتيزهغزارة اسبب والنقاد؛ب

  .ين حتليل نسيجه وفك رموزهري ى للكثالعريب والعاملي ،فألفاظه ترتدي ز شعر ال يتأت
حممود  "لـ أثر الفراشةشعرية العناوين يف ديوان " ب: اوسوملذا كان موضوع حبثنا م          

  :يار هذا املوضوع ؛مجلة من املسوغات أمههاختإىل اوقد دفعنا  ،درويش
    عامة والفلسطينية بصفة خاصة.الغوص يف غمار التجربة الشعرية املعاصرة بصفه *رغبة 

  .من خصوصية وشعرية متيزه عن غريه * الكشف عن مجاليات عناوين قصائد حممود درويش ملا هلا
  .والصوتية ،لرتكيبيةاحية ا*التعرف على كيفية دراسة العنوان ومجالياته ،من الن

لثراء* م يف إطار جتربته اللغوي متتاز قصائده  ، وقد حاول غريه خماطبة عقول متلقيه ووجدا
  .لرمز واإلحياء والدالالت العميقةالروحية والفكرية الغيبية 

فكانت اإلشكالية املطروحة حول إمكانية عد العنوان مبختلف أشكاله وأنساقه وجتلياته           
ثريه يف معمار القصيدة مدخال مهما لدراسة النص األديب ، وإىل أي مدى ميكن لنا تبيني وكيفية 

بني أجزاء  البعد الداليل واجلمايل للعنوان ودوره يف الكشف عن تلك العالقات اخلفية اليت تربط
  .؟نص واليت حتقق التناغم واالنسجامال

عتبا ا عن املنهج املتبع فكانأم           ى فك شيفرات النص ره االقدر علاملنهج السيميائي 
ملنهج التارخيي واملنهج الفين لتتبع الظاهرة األدبية قصد إبراز مجاليات االستعانة و  ،وتفجري دالالته

  .نالعناوين يف هذا الديوا
  تناولنا يف: ،تمهيد وفصلني وخامتةت طبيعة البحث تقسيمه إىل مقدمة كوقد اقتض          
  *  مقدمة         



	مــقـدمـة
 

 

ب

  الفصل األول :مفاهيم ومصطلحات:
  أوال :مفهوم الشعرية:     

  .يف املعاجم األجنبية *       
  .* يف املعاجم العربية      
  * الشعرية عند الغرب.      
  * الشعرية عند العرب.      
  :   نيا: مفهوم العنوان    

  *  مفهوم العنوان لغة.      
  * مفهوم العنوان اصطالحا.      
  * العنوان عند الغرب.      
  * العنوان عند العرب.      

  .لثا: شعرية العناوين   
  :حممود درويشل  الفراشة ""أثر : النموذج التطبيقي لشعرية العناوين يف ديوان الفصل الثاين

  .البنية الصوتية :والأ 
  .البنية الرتكيبية:نيا
  .التناص :لثا
ح: رابعا   .اإلنز

لبحث عرب مراحل وأخريا جاءت اخلامتة لنرصد فيها أهم النتائج إىل توصلنا إليها ا          
ساس الذي قام اليت مثلت األوكان اإلعتماد يف هذه الدراسة إىل جانب املدونة  ،الدراسة املختلفة

  :عليه البحث. مايلي
وريريت ـلشعرية احلداثية ل* كتاب رحيق ا   .بشري 

  عبد القادر رحيم. ـ*كتاب علم العنونة ل
  عريب النشأة والتطور ل حممد عويس.*كتاب العنوان يف األدب ال
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  *كتاب الشعرية ل تزفيطان تودروف.
  .لعلى سعادة ألستاذعثمان لوصيف لمذكرة سيميائية العنوان يف شعر و   

ت اليت واجهتنا            وجدة املوضوع و تشعب املادة يف ضيق الوقت  فتتمثلأما عن الصعو
  . العلمية وتراكم املعلومات

ل           شكر ويف األخري حنمد هللا عز وجل إلعانته لنا على إجناز هذا البحث كما نتقدم 
أن اليت تبنت هذا العمل منذ أن كان فكرة إىل  معاش حياةاملشرفة  اخلالص والعرفان للدكتورة

  .ونسأل هللا التوفيق والسداد املعامل،أصبح حبثا واضح 



 

 

 

  

  :الفصل األول           

  مفاھیم ومصطلحات   

  :مفهوم الشعريةأوال               

  :مفهوم العنواننيا         

         :شعرية العناوينلثا         
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 الفصل األول:مفاهيم ومصطلحات:
_I:الشعرية  

  الشعرية: مفهومأوال :
  يف القواميس األجنبية:-1
  :يف اللغة الفرنسية- أ

* Poétique: « La poésie consiste longtemps dans l’application 
J’une poétique définie plus ou moins nettement par les 
différents «arts*poétiques »qui jalonnent l’histoire de la 
littérature.Aujourd ’hui,la poétique n’impose plus des règles 
techniques et pratiques؛elle est devenue une activité 
critique,une science qui S’applique à comprendre le 
fonctionnement de l’écriture poétique:elle relève moins du 
poète que du linguiste ou du s sémiologue ».1 

لعربية*    :ترمجتها 
لقد ظل الشعر طويال كامنا يف قوانني تنظيم القصيدة احملددة يف خمتلف الفنون الشعرية          

، أما اليوم فالشعر أصبح ال خيضع لقواعد وحمددة عرب التاريخ الطويل لألدبواليت تظهر جليا 
ع لقد أصبح اليوم مادة نقدية وعلم يطبق لفهم فن الكتابة الشعرية واليت ال ختض تقنية و تطبيعية،

 لضرورة للشاعر بل للعامل املختص بعلم الرموز و اإلشارات.
         جاء فيه: 1979ويف قاموس الوس طبعة 

      Poétique :  « c’est en terme cela tif à la poésie,les autres 
poétique de Victor Hugo(=constituées par sa 

                                                            
1- Abraham . Ket les autres : (1977) : Encyclopédie Alphabétique . Larousse , imprimerie 
Jean . Didier Luzy – SUR . Ourcq , imprimé. en France (printed in France ) .p 1485.  
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poésie)l’objectivité poétique n’existe que dans la succenion 
dous l’enchaînèrent de tons les élément subjectifs dont le 
poète,jus qu’à nouvel ordre,c’est dit d’eme chose qui poste à 
rêver,qui élève l’àme »1 

لعربية *    ترمجتها 

لشعر،مثال فكنور هيجو، والغاية الشعرية توجد عندما تتوفر كل العناصر  هو مصطلح مرتبط 
  الذاتية يف الشاعر.و الشعرية هي قول األشياء اليت تعرب عن الذات و الروح.

   اإلجنليزية:يف اللغة - ب
*Poetic :  « /PaVéTIk/(also poetical /IKI/)adj connected with poets or like a poem. 

Poetically/_KLI /adv ».2 

لعربية:*   ترمجتها 
. لشعراء أو مثل القصيدة الشعرية وهي حال شعر   هي صفة الشعرية.متعلقة 

*Poetic :  «/pavétik/(also poetical/IKL/)adj 1-of poetry  2-like poetry esp. 
because it shows imagination and deep feeling/ poetical /_KLI/ adv »3 

لعربية:*   ترمجتها 
ا حتوي اخليال واملشاعر العميقة.2_نسبة للشعر 1صفة الشعر هي    _مثل الشعر،أل

  
  
 

                                                            
1 -dictionnaire de la langue France(lexis), librairie rousse, France,1979.p1440.1441. 
 
2 -Miranda Stel (2000) :Oxford Word power dictionary First published. Oxford university 
press, Britain,p505.   
3 -Victoria bull(2011) :Oxford  Learner ‘s pocket Dictionary, Fourth edition, Oxford 
university press,Britain,p1339. 
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 يف القواميس العربية: -2

  :أخذت الشعرية عدة تعريفات يف القواميس العربية إذ اختلفت يف حتديد مفهومها لغو     

وَشُعَر،َيْشُعُر ِشْعًرا شعر:َشَعَر «إشتقاق لكلمة فوجد ففي لسان العرب البن منظور:*         
 األخرية عن اللحياين.ا: َمْشُعورً و  وَمْشُعورَاء وِشْعَرى، مشعورة ،وُشُعورًا وُشُعورًَة،و  وِشْعَرةً 

جاءه فالن وحكى عن شعوره حىت : ما شعرت باللحياين عن الكيسائي وحكى ،كله: َعِلمَ  
عمله. قال  شعرت فال ما وما وأشعر لفالن ما عمله، عمله. : أشعر فال ماالكيسائي أيضا

لوزن و : رالشع وهو كالم العرب و القافية، وإن كان كل ِعْلٍم  منظوم القول غلب عليه لشرفه 
، شعرا من حيث غلب الفقه على علم الشرع، ومثل ذلك   والُعوُد على املندل والنجم على الثُر

شعر القريُض احملدود بعالمات ال جياوزها ال كثري ورمبا مسوا البيت الواحد ِشْعرًا،وقال األزهري:
  .1»نه يشعر ما ال يشعر غريه أي يعلمواجلمع أشعاٌر وقائله شاعر أل

صفة ما يثري األحاسيس شعرية «جند التعريف اللغوي للشعرية معجم الوسيط *ويف         
  .2»منظر

والعقل يقول صاحب الفطنة تدور حول العلم و  قاموس احمليطال أما دالالته يف *         
 ِشْعرى وشُعورا َشَعَر كنصر وكرمِ {أي بفتح العني وضمها}ِشْعرا وَشْعرًا وِشْعرة مثله و«القاموس 

  .3..»ه وعقلهمْشُعورًا وَمْشُعورَاء علم به وفطن لو 

كان هناك  اختالف بني مجيع النقاد يف وضع صيغة صحيحة لتعريف الشعرية وعموما           
،   أدى إىل اعطاء عدة مفاهيم اعتمدت عليها مجيع الدراسات األدبية.مما  لغو

  

                                                            

  1-ابن منظور : لسان العرب، دار صادر، ط3، بريوت، لبنان، مج13، 1994، ص442.
  2- أنطون نعمة وآخرون: املنجد الوسيط يف العربية املعاصرة، دار املشرق، ط1، بريوت، لبنان، 2003، ص573.

دي: القاموس احمليط، دار الكتب العلمية، ط1، بريوت، لبنان، ج4، 1999، ص60.   3-الفريوز أ
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  عند الغرب:الشعرية نيا :
 )Tzvetan Todorov : (الشعرية عند تودروف_1
 Tzvetan ع الناقد تزفيطان تودروف (جاءت الشعرية الفرنسية منذ الستينات م         

Todorov( الذي حاول يوضح ذلك التناقض القائم بني لفظ الشعرية واملفهوم الذي طرحه 
لعودة إىل « بول فالرييمعتمدا يف بلورته على  يبدو لنا أن إسم شعرية ينطبق عليه إذا فهمناه 

ليفها حيث تكون اللغة يف آن واحد  بداع كتب أو  معناه اإلشتقاقي أن إمسا لكل ماله صلة 
لعودة إىل املعىن الضيق الذي يعىن جمموعة من القواعد أو اجلوهر و الو  املبادئ اجلمالية سيلة ال 

لشعر ا  ،1»ذات صلة  اخلطاب األديب ميز بني موقفني  تودروفأما عن املقاربة النقدية اليت قام 
و لتسميه من اآلن فصاعد به يذهب األول إىل أن العمل األديب هو املوضوع النهائي واألخذ «

حاول جاهدا تقريبنا إىل مفهوم بسيط إذ أن تودروف .2»ويعرف أيضا مبعىن النص املعاجل  التأويل
طالق عليه تسمية التأويل.   للشعرية، وهذا 

ويل عمل أديب أو غري أديب لذاته ويف ذاته دون التخلي عنه حلظة واحدة           واحلقيقة أن 
ألخرى ممكنة لكن  مستحيال،ألمر يكاد يكون  ودون إسقاطه خارج ذاته، أو هذه املهمة 

فالعمل األديب تعبري عن « أما املوقف الثاين: ا للعمل نفسه،الوصف لن يكون إذاك إال تكرار حرفي
شئ ما وغاية الدراسة هي الوصول إىل هذا الشئ غري القانون الشعري، وطبقا لطبيعة هذا املوضوع 

فلكل دراسة .3»أم غري ذلك جتماعيةاأم نفسية أم  سواء كانت فلسفية الذي يسعى إىل بلوغه،
غاية تسعى للوصول إليها لتحقيق اهلدف الذي جاءت من أجله، وهذا ما حاولت الشعرية 

  الوصول إليه من خالل دراسة طبيعة املوضوع.

                                                            

1- تزفيطان تو دروف: الشعرية، ترمجة شكري املبخوث، رجاء بن سالمة ، دار تو بقال ،ط2، الدار البيضاء، املغرب، 1990، ص23-
24 .  

  2_ املرجع نفسه، ص20. 
  3- املرجع نفسه، ص22.
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علم يف ومن هنا تدخلت الشعرية لتجد حال للتوازي القائم على هذا النحو بني التأويل وال         
     إذن تسعى إىل البحث عن القوانني املوجودة ضمن األدب «قل الدراسات األدبية فهيح

طنية يف اآلن نفسهنفسه، فالشعرية إذن مقاربة ل كما حاول إبراز مفهوم .1»ألدب جمردة و
  الشعرية واجملاالت اليت تسعى الوصول إليها.

فما تستنطقه هو  موضوع الشعرية ليس هو العمل األديب يف حد ذاته،« كما يرى أيضا أن          
خصائص هذا اخلطاب النوعي الذي هو اخلطاب األديب، وكل عمل عندئذ ال يعد إال جتليا لبنية 

ا املمكنة، ولذلك فإن هذا ألدب  حمددة وعامة وليس العمل إال اجنازا من إجنازا العلم ال يعىن 
ألدب امل ع فرادة احلدث وبعبارة أخرى يعىن بتلك اخلصائص اجملردة اليت تصن مكن،احلقيقي بل 

خلطاب األديب من خالل األدب املمكن .2»أي األدبية األديب، حاول تودروف ربط الشعرية 
  واألدب احلقيقي الذي بواسطتهما تبىن الشعرية عند تودروف. 

خلصائص اليت متيزه           ا عن كافة أنواع اإلبداع األخرى وهذا مكما كان اهتمام الشعرية 
أن أدبية اخلطاب األديب هي نقيض للنفعية  منذر عياشييرى «جعلها تكسبه صفة األدبية وهلذا

ا الكالم اليومي، ومن  .3»كثفة تسكن النص ومتتد على أطرافهملا فيه من قوة إحيائية م اليت يتميز 
  حيدد جماالت الشعرية يف النقاط التالية: على النظرية األدبية جندهتودروف  خالل تركيز

  سيس نظرية ضمنية لألدب.-1

  حتليل أساليب النصوص.-2

                                                            

ت النقاد احملرتفني و الشعراء النقاد املعاصرين ، (دط)، اجلز ائر، 2006،  ص48 وريريت: رحيق الشعرية احلداثية يف كتا   1-   بشري 

ت العربية  (املفاهيم واألنواع واألمناط) ، مؤسسة بونة للبحوث والدراسات، عنابة ، اجلزائر،ص26-25-   2-  سعد بوفالقة: الشعر

  3 -  املرجع نفسه، ص46 .
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  .1منها اجلنس األديب..." طلقباط الشفرات املعيارية اليت ينتسعى الشعرية إىل استن-3

لقد تراوحت جماالت الشعرية عند تودروف بني اجملالني النظري والتطبيقي املتمثل يف           
          يت تضبط والدة كل عمل أديب املعايري ال ومن مث استخراج حتليل أساليب النصوص،

    .2»العامة اليت تنظم والدة كل عملالتسعى إىل تسمية املعىن بل إىل معرفة القوانني « فقال:
من خالل البحث عن هذه القوانني  بذلك تضع حدا للتوازي القائم بني التأويل والعلم، وهي

ا ستسمح بتقسيم الواقعة األدبية. داخل األدب ذاته،   إ

حبكم ما حيتويه  جتعل العمل األديب متميزا عن اخلطاب األديب اليتكما أن الشعرية هي           
عن شعرية القراءة أو التلقي حيث أشار إىل  تودروف هذا وقد حتدث «من خصائص وسيمات

نتاج النص وتلقيه، فالقراءة تعزو لنفسها مهمة وصف نظام النص اخلاص وهي  عناية الشعرية 
ستطيع مقوالت الشعرية أن تستخدم وسائل مطورة للشعرية حتدد معىن النص اخلاص حيث ال ت

هي بنيوية مادام  ما تكن تنويعتها،كل شعرية، مه«ي،أن وهذا وقد قرر وبصفة قطع .3»تستنفذه
ر األدبية)... ع التجريبيةموضوعها بنية جمردة (هي األدب)، وليس جمموعة الوقائ ويعرتف  ».(اآل

حث اليت متثل العالمة الشعرية تسهم يف إبراز املشروع السيميائي العام الذي يوجد كل املبا«ن 
لسيمياء وذلك.4»منطلقا هلا رزا تنطلق منه هذه  فقد ربط الشعرية  عتبارها منطلق مهاما و

  األخرية يف كل مبحث.

                                                            

1-  عبد هللا الغذامي: اخلطيئة و التكفري من البنيوية إىل التشرحيية ، قراءة ألمنوذج إنساين معاصر، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية ،النادي 

.  263، ص  1985 جدة ، السعودية ،،  1طاألديب الثقايف ،   
  2 -  تزفيطان تودروف: الشعرية ،ص 23 .  

ت الشعرية دراسة يف األصو ل و املفاهيم، عامل الكتب  وريريت:  احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة و النظر 3-   بشري 

.  296ص  ،2010أربد، األردن، ، 1ط احلديث،  
ت، منشورات خمرب السرد العريب، (دط)،جامعة منتوري، قسنطينة،  2007، ص 11.  ت والسرد   4 -  يوسف وغليسي:  الشعر
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يقوم أساسا على خاصية  تودروفوما ميكن استخالصه هو أن جوهر الشعرية عند          
ت األخرى فلسف البحث األدبية، م عن سائر اخلطا ية  حبث يف أدبية اخلطاب األديب ويف منأى 

رخيية  حيةإنه البحث عن أ«كانت أو اجتماعية أو  ا اإلنز   .1»دبية اللغة يف صور

اإلملام بكل ما خيص الشعرية من حيث املفهوم ومعناه اإلشتقاقي كما  تودروفحاول          
تقريب للخطاب األديب من ب األديب وحدده يف موقفني حاول تكلم عن املقاربة النقدية للخطا

وأن  عرية هو اخلصائص اليت متيز اخلطاب األديب،خالل التأويل وعمل على تبني أن موضوع الش
  جوهرها هو خاصية البحث األديب.

 الشعرية عند رومان جاكبسون:-2
سانيات وهلذا فرؤيته للشعرية لختتلف شعرية جاكبسون عمن سبقه كونه أحد أعالم ال         

ملبادئ اللسانية هو ينط إن موضوع «موضوع الشعرية من سؤاله الشهري  ق يف حتديدلمتأثرة 
 .2»ي جيعل من رسالة لفظية أثر فنيا؟ما الذ اإلجابة عن السؤال التايل: .الشعرية هو قبل كل شئ

ا اخلطاب األديب وتكسبه تلك اجلمالية   .أي البحث يف املميزات واخلصائص اليت خيتص 

هي ذلك الفرع من اللسانيات الذي يعاجل الوظيفة «شامال هلا  اومن هنا أعطى مفهوم        
لوظائف األخرى للغة، لوظيفة الشعرية،  الشعرية يف عالقتها  ملعىن الواسع للكلمة  تم الشعرية  و

تم أيضا خارج الشعر حيث تعطى األولوية هلذه الو  ال يف الشعر، أو تلك على حساب ظيفة وإمنا 
ذلك الفرع من اللسانيات « واللسانيات بقوله:كبسون بني الشعرية . مث يربط جا 3»الوظيفة الشعرية

لوظائف األخرى للغةالذي يعاجل الوظيفة الشعرية  إبراز عالقة الشعرية بوظائف .4»يف عالقتها 
عتبارها ذلك الفرع الذي نستخلصه من اللسانيات.    اللغة 

                                                            

ت الشعرية  دراسة يف األصول و املفاهيم ، ص  297  وريريت: احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة والنظر  1-  بشري 

  2 -  رومان جاكبسون: قضا الشعرية ، ترمجة حممد الويل و مبارك الحنون، دار توبقال، ط1، املغرب،1988، ص24 . 
  3 - املرجع نفسه ،ص 35 .

وريريت: احلقيقة الشعرية،ص 298 .   4 - بشري 
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  وإمنا تشمل كافة أنواع اخلطاب اللغوية  فشعرية جاكبسون ال تقتصر على الشعر فقط،         
     يكن بدعا أن وتكلم عن وظائف اللغة يف نطاق نظرية التبليغ ( التواصل) ولذا  األدبية،و 

عند «إلمياء إىل هذا العلم الشامخ » الشعرية « لتقدميه ملادة » قاموس اللسانيات «  يستهل
  .1»أثر فنيا بوساطتها، ليت تغدو رسالة ما،اجاكبسون الوظيفة الشعرية هي الوظيفة اللغوية 

لوظيفة الشعرية          البعض إىل أن الوظيفة  وقد ذهب«فقد إهتم جاكبسون 
 االجتماعيةالشعرية) ليست موجودة يف الكالم العادي اليت تؤدي فيه اللغة وظيفتها (ةاإلنشائي

  .2»الشعرية)تكون أن ذاك يف الدرجة الصفر األساسية قائلني أن الوظيفة األدبية (

ل ساسية يف كاألمتثل األطراف على ستة عناصر، -عند جاكبسون–وتنهض نظرية التبليغ           
 Messages)،الرسالة(Destinataireإليه( ل)،املرسDestmateurعملية تواصلية:املرسل(

  code(.3)،الشيفرة(contoctالصلة ()،وسيلة اإلتصال أو Contexteالسياق(

وكل عنصر من هذه العناصر تولد وظيفة لغوية،على هذا النحو الذي يربزه املخطط        
  (اجلاكبسوين) الشهري:

    
  
  
  
  
  
  

                                                            

ت، ص 18. ت و السرد   1 - يوسف وغلسي: الشعر
  2 - عبد السالم املسدي: األسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، ط3،  تونس، (دس)، ص 160،161.

ت، ص 19. ت والسرد   3 - يوسف وغليسي: الشعر

 السیاق

 الوظیفة المرجعیة

 الشفرة

 الوظیفة المعجمیة

 الرسالة

 الوظیفة الشعریة
  المرسل الیھ

 الوظیفة

 االفھامیة

 المرسل

ة الوظیف

 الصلة االنفعالیة

 الوظیفة االنتباھیة
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 نه رسالة لغوية تغلب عليها الوظيفة الشعرية«ومن هذا ميكن تعريف النص األديب           
ا خطاب لغوي  - إذن –فكأن الشعرية  ما أوهي بتعبري دراسة للخصائص األدبية اليت خيتص 
ويف  يف سياق الرسائل اللفظية عموما، -الدراسة اللسانية للوظيفة الشعرية -جاكبسون نفسه
  .1»الشعر خصوصا

عن موضوع الشعرية الذي هو متايز الفن اللغوي وهذا ما جعلها  كما حتدث جاكبسون          
الشاعرية تنبع من اللغة لتصف هذه «هللا حممد الغذامي" عبديف الصدارة، ويف هذا الصدد يقول "
تظهر يف الكلمات ولكنها  مما حتدثه اإلشارات من موحيات ال اللغة حتتوي اللغة وما وراء اللغة،

ا وهذا متييز للشاعرية عن اللغة    .2»العاديةختتبئ يف مسار
عرية  ولقد حتدث جاكبسون عن عناصر وقضا أخرى غري عناصر التواصل والوظيفة الش         

املوسيقى وغريها فقد كان منارا يعتد به يف دراسة الشعرية وعناصرها اليت  كقضية الغموض،
  درست يف عدة جماالت.

  :  الشعرية عند جون كوهني-3
ا تقتصر            ا قريبة من الشعرية العربية خاصة القدمية أل لقد وصفت شعرية جون كوهني 

ولكنه مع ذلك يتكلم عن نظرة غريه  .3»الشعرية علم موضوعه الشعر« على جمال الشعر فيقول:
مث أصبحت كلمة الشعر تطلق على كل موضوع يعاجل بطريقة فنية راقية...كتب « للشعرية فيقول:

إنه شعري ونقول ذلك أيضا عن بعض  حنن نقول عن مشهد طبيعي: )Valery( "فالريي"
الشعر فقط بل مشلت عدة  يف املرحلة الكالسيكية مل تنحصر الشعرية يفف .4»مواقف احلياة

  أصناف اإلبداع الفين من جهة أخرى.

                                                            

ت، ص20. ت والسرد   1 - يوسف وغليسي:  الشعر
  2 -  عبد هللا الغذامي:  اخلطيئة والتكفري من البنيوية إىل التشرحيية، ص22.

  3 -  جون كوهني: بنية اللغة الشعرية، ترمجة وتقدمي وتعليق أمحد درويش، دار غريب، ط1،  القاهرة، ج1،2000، ص 29.
  4 -  املرجع نفسه، ص 29.
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ح اللغوي وهو يقوم عنده على           ثالثة «ويعد جوهر الشعرية لديه يقوم على مبدأ اإلنز
ت كربى املستوى الرتكييب الصويت والداليل،  الشديد على تضافر املستويني مع حرصه مستو

الصويت والداليل يف احلكم على شعرية النصوص حيث مل يكن التمييز بني الشعر والنثر إال من 
وهي لغة تتسم  وتعترب اللغة املنزاحة لديه هي اللغة العليا، .1»خالل تضافر هذين املستويني

ال سيما إذا ارتبط األمر ح عنه اللغة ليس أمرا ميسورا ألن معرفة املعيار الذي تنزا «لغموض
ريخ اللغة ح الشعري لدى كوهني حددها يف: .2»بفرتات متباينة من    وهلذا فإن مظاهر اإلنز

الفونيماين يعمل التجنيس والقافية تسعى اللغة إىل ضمان سالمة الرسالة بواسطة اإلختالف -1 
شاعة التجانس الصويت وتقويته.   على عرقلة هذا اإلختالف 

لرتابط الداليل والنحوي وتدعم هذا الرتابط بعنصر صويت هو -2 تعمل اللغة على تقوية اجلمل 
الوقفة (النقط والفواصل)و يعمل النظم(الوزن والتوضيح)على حذف هذا الرتابط بواسطة التضمني 

  .3مبعناه الواسع

اللغة ويعمل  تعمل اللغة على ضمان سالمة الرسالة برتتيب الكلمات حسب مقتضيات قواعد-3
لتقدمي والتأخري.   الشعر على تشويشها 

لفعل أو القوة وخيرق الشعر هذا املبدأ-4  تستند اللغة العادية إىل األشياء صفات معهودة فيها 
  ."ء صفات غري معهودة ك"السماء ميتةيسند إىل األشيا حني

ومتيزها عن أجناسه ويتجه حتدد اللغة األشياء وتعرفها اعتمادا على صفات تفرق بني األنواع -5
لصفات اليت ختتص اجلنس. الشعراء اجتاها خيرق هذه القاعدة،   فيعرف النوع ومييزه 

                                                            

  1 - بشیر تاوریریت: رحیق الشعریة الحداثیة، ص 313.
  2 - جون كوھین،بنیة اللغة الشعریة، ص 12.

  3 - المرجع نفسھ، ص 113.
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إلشارة إليها ضمن مقام معني،-6 ويف غيبة املقام عن القصيدة  حتدد اللغة العادية األشياء أحيا 
) تفقد هذه اإلشارات فعاليتها يف التحديد، حييل على الشخص بعينه يف املقام، يف  فالضمري (أ

) يف قول الشاعر(أ املغموم) بعيدا عن املقام    .1تفقد هذه الفعاليةحني أن(أ

ختالف واملغايرة بني من منظور اإل" بنية اللغة الشعريةيف كتابه"جون كوهني" كما ميز "          
لدرجة األوىل على خمالفة امل ،رالنثر والشع ومن هنا فالشعرية هي احنراف عن  ألوف،والشعر يقوم 

ا يف اللغة فتكتسب هذه اللغة مسات تسام يف التمييز بني الشعر عن  القواعد املعيارية املعمول 
ا تطلق  فاللغة الشعرية حتطم البنية القائمة على التقابل واليت تعمل داخلها الداللة اللغوية،«النثر  إ

منها مستوى وهي الصالت اليت يتشكل  اليت تربطه بنقيضه،سراح املعىن من الصالت الداخلية 
            الرأي مركزا على أن تدوروف".بينما خيالفه "2»اخلطاب واليت جتسد مستوى (الالشعورية) يفاللغة 

خذ الشعر مبا  ينظر إىل الشعر من وجهة شئ آخر ال يف ذاته،كوهني" "  وإنه مييل إىل أن 
فمن أجل أن حتدد الشعر ال يكفي أن  خيتلف فيه عن النثر ال من حيث هو ظاهرة متكاملة،

  النثر،إذ أن الشعر والنثر ميلكان نصيبا مشرتكا من األدب.نقول كيف خيتلف عن 

حات األسلوبية فلقد ركز           فالشعرية من وجهة نظره تقوم على الشعر وعلى مبدأ اإلنز
لغموض وقال ح يف الشعر سوى أنه رأى أن لغة الشعر معروفة  ثر مببدأ «على خاصية اإلنز قد 

احملايثة يف صورته اللسانية فهو أراد لشعريته أن تصطبغ بصبغة علمية يقرأ من خالهلا املنتوج 
         هي شعرية أسلوبية تقوم كوهنيعند نور الدين السد" فالشعرية حسب " .3»ري الشع

ح الذي هو  قواعد تعددت للشعرية«ولقد  .4»احنراف الكالم عن نفسه املألوف«على اإلنز
ح اللغوي وهذا ينضوي الساس تقوم عليها فمنها من يقتصر على أو  شكل اللغوي احملدد لإلنز

                                                            
  1 - جون كوھین: بنیة اللغة الشعریة، ص 113.

  2 -  املرجع نفسه، ص 396.
  3 - عبد هللا الغذامي: الخطیئة والتكفیر،  ص 22.

4-  نور الدين السد:  األسلوبية وحتليل اخلطاب دراسة يف النقد العريب احلديث (األسلوبية واألسلوب)، دار هومة، (دط)، بوزريعة، اجلزائر  

.179، (دس)، ص 1ج   
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رت"تلك الصورة ولعل هذا الفهم ال خيتلف كثريا عن فهم " ،حتت موضوع الصورة فيما  روالن 
  . 1»ستعارةإلبعد عندما جعل األسلوب هو ا

خصيصا الرواية اليت بدأت تعطي «ومنها ما يعتمد على صفة الفن عن األجناس النثري         
ح إضافة إىل استعمال اللغة املألوفة إستعماال  مساحة أوسع للبعد اجلمايل للغة، فاستعمال اإلنز

حيث تنسج بنية الرواية على لغة  نسبيا ميثل ثنائية لغوية موجودة ومتحققة يف بنية العمل الروائي،
سيسه .2»لغة اإلستعمال اليومي املألوف أحادية الداللة  ذات بعدين: كان اعتماد كوهني يف 

لرواية  للشعرية يقوم أساسا  عتباره الركيزة األساسية له، وهذا ما جعله يربطها  ح  على اإلنز
  كذلك.

  الشعرية عند إليوت :-4

ملا له  ،رستقر على مفهوم حمدد ومضبوط للشعحاول إليوت معاجلة الشعرية إال أنه مل ي         
حيث أدرج فيها  (الغاية املقدسة)حيث إستعرضها يف كتابه النقدي األول من أمناط خمتلفة،

ومن قبل مدارس كذلك  جمموعة من التعريفات أطلقت على الشعر عقب عقبات من التاريخ،
ا اخلاصةمت«هي  صيال وذلك لقصورها لتوصيل املعىن، فالقصيدةلكن مت رفضها مجلة وتف      لك حيا

قة تتعلق حبياةوإن أجزاءها تشكل شيئا ما خمتلفا ع         الكاتب ن جمموعة معلومات مرتبة 
     وإن الشعور أو العاطفة أو الرؤ الناجتة عن القصيدة هي شئ خمتلف عن الشعور أو العاطفة 

.أي أن القصيدة تعكس من خالل حياة الكاتب وذلك من خالل 3»أو الرؤ يف ذهن الشاعر
ية يف الشعر جمموعة معلومات اليت ختتلف عن الشعور أو عاطفة الشاعر كما جند أن  للتاريخ أمه

قدالذي    .يعتربه كمنظر و

                                                            

  1 -حممود درابسة: مفاهيم يف الشعر ية دراسة يف النقد العريب القدمي، دار جرير، ط1،  أربد، األردن، 2010، ص 26.
ا يف الرواية العربية، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط1، بريوت، لبنان،  2004، ص75، 76. صر يعقوب: الشعرية وجتليا   -2  

  3-  عاطف فضول : النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس ،ترمجة أسامة أسرب ،اجمللس األعلى للثقافة ،ط1 بريوت ، لبنان ، 2000 ، ص81 .    
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إن كل عصر يتطلب أشياء خمتلفة من الشعر وال ميكن «فقد قال يف كتابه (وظيفة النقد)         
لطبيعة الكاملة لشعر أو أن يستنفذ مجيع  أن حييط نقد شخص واحد أو عصر واحد 

       .1»استخداماته 

 من خالل العاطفة اليت يبىن عليها كل مادة شعريةفإن جوهر الشعر ومغزاه يتجدد          
ضم لدى القارئ، فهنا  ،اكلمابفالعاطفة تصاغ  لفكر تستقيم مفاهيمها و حاول أن  "ليوتإ"و

ال يستطيع فقط أن خيلق تنوعا « رزا يف صياغة مفهوم الشعر فيقول: يعطي للعاطفة والفكر دورا
لعاطفة، إنه يربهن  لفكر والفكر  من الكليات مؤلفا من عناصر فكرية وعاطفية،مسوغا العاطفة 
على التعاقب أن يفشل يف برهنة أن عوامل معينة من الفكرة والشعور ممكنة إنه يقدم إذ فكر 

  .2» للشعور وإذن مجاليا للفكر

من حيث املوسيقى واإليقاع فوجد أن القصيدة ال  "إليوت" ة كربى عندإن للشعر أمهي         
ا اليت تنشأ عالقة بينهما  من مجاهلا إال من خالل صنع موسيقاها،تك أي أن تتصل مجيع وكلما

حية اإليقاع فقد أعطى  تصال ضمنيا يشكل موسيقى تسحر األذان،إالكلمات ببعضها  أما من 
ن مور" مثال عن شعر  هو خطة تنظيم الفكر «له فقال  عطاء تعريف وجيزفقام يف األخري "مار

مسألة «عطى اإليقاع إ.وهي 3»والشعور واملفردات أي الطريقة اليت جتتمع فيها هذه العناصر معا
  .4»شخصية وليس شكال شعر

كغريه الدخول يف دوامة احلداثة الشعرية اليت أصبحت حديث النقاد مجيع وجزء   حاولكما          
ذا  مهما يف الشعرية وجب على كل من يتطرق للشعرية الوقوف عندها، اعتربت شعرية إليوت و

                                                            
  82عاطف فضول: النظریة الشعریة عند إلیوت وأدونیس،  ص  - 1

وريريت: احلقيقة الشعرية، ص325- 326.  2- بشري 

  3 -  عاطف فضول: النظرية الشعرية عند إليوت وأدونيس، ص 115 .
  4 - املرجع نفسه، ص 115. 
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وريريت" وهذا ما بينه  انفتاح،شعرية  هي شعرية « يف كتابه احلقيقة الشعرية فقال: " بشري 
   .1»عامل جديدالالحمدود، ألن اجلمال يف الشعر يكمن يف هذا اإلنفتاح عن إنفتاح 

  :العرب لثا:الشعرية عند

مشري بن "يقول العربية عدة مفاهيم ويف الشأن ىلإ الشعرية بعد ترمجتها اختذتلقد          
 بقراءة مفاهيمهاة احلديثة ينبغي أن يتم من داخلها أي إن البحث يف نظرية الشعرية العربي«"خليفة

ا ونصوصها وضمن هذا التصور نلحظ أن هجرة امل " قد تنوعت الشعرية طلح "صوتصورا
  .2»مفاهيمه من خالل الرتمجة حيث أن النقاد العرب احلدثني مل يتفقوا على مصطلح واحد

  اجلرجاين:عبد القاهر عند الشعرية -1

الدور الباهر لإلستعارة «من خاللوقد تبىن اجلرجاين مصطلح الشعرية يف حبوثه وذلك          
ألن ضروب البالغة من جماز وتلميح  والكناية يف لغة اإلبداع الفين وبشكل خاص يف الشعر،

وهي اليت جتعل من الشعر شعرا  وإشارة وكناية وتورية وإحياء وتعويض تشكل منبعا رئيسا للشعرية،
  .3»ته وطبيعته الفنيةله خصوصي

على عملية  االختيار ورحمسقاط إوما خيلق الشعرية عند عبد القاهر اجلرجاين هو           
 .جمموعة من اخلطوط تكون شبكة كاملة من العالقات«عن هذا اإلسقاط التأليف حيث نشأ 

إل مث تزداد، رأسيا و أفقيا بقطعة النسيج اليت تتحدد خيوطها تشبيهه والنقوش باغ صفنيتها 
نيا. ملواقع  هو الذي يقدم  املختلفة املوانع فالتميز الذي ينصب على اخليوط أوال. مث يتصل 

  .4»الشعرية على مستوى الواقع الصورة النسيجية على مستوى التشبيه والصورة

                                                            

وريريت: احلقيقية الشعرية، ص 329.   1 - بشري 
ا النصية، دار احلامد، ط1،  عمان، األردن،2011، ص 31. ا وابداال   2 -مشري بن خليفة: الشعرية العر بية مرجعيا

  3 - حممود درابسة، مفاهيم يف الشعرية، ص20.
 4 - عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز،  حتقيق عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، ط1،  القاهرة، مصر، 1984 ، ص 370 .
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ن تكون اليت كادت أ الشعرية احلداثيةللتجارب فقد حاول اجلرجاين أن يعيد اإلعتبار          
نسيا منسيا يف نظرية عمود الشعر فقد تعامل اجلرجاين مع مصطلح الشعرية من مجاليات املعىن 

مبعناه وعلى هذا ال تكون مزية للقول إال إذا انتج  إالاملعىن وهل الكالم  يف اللفط لوال ما«إن:
در فإن طالب اللفظ ببعض حقوقه يف ا ملزية حكمة وأدب وإشتمل على تشبيه غريب ومعىن 

العدولية كأن ينتمي على اإلستعارة دون النظر إىل كيفية  والفضيلة.مل يعط سوى بعض املميزات
ا  اإلستعارية حتقق الصورة ت النحوية فليس ملثل ذلك أمهيةذا   .1» من خالل اإلمكا

كمن «ذا املنحىن يف فهم الشعرية ولوجود قناعة بظواهر األمور فأمثال من يتمسكون          
تفضى «كما تكلم عن احلداثة الشعرية من منظور فين.2»ن يروح عنهأيغلب املتاع البيع إمنا مهه 

ن متيز يعين هذا أنه ميكن للحداثة أإىل مجلة من النتائج ليس أقلها ختطى املعيار الزمين احملض و 
  .3»أن يسم شاعر متأخرا »للقدم«كما ميكن   شاعرا متقدما.

عرية داخل اخلط األفقي الذي ترد فيه مفردات معجمية تربط مع النحوية كما حصر الش           
 فيه الناس من عامي وخاصأما الناتج الكلي فهذا ما تتفق فيه أجناس القول من شعر بل يتفق 

ا تنفى إعتمادها  حيث من ،استه شعرلة اجلاحظ عن املعاين شيئا له قدومن مث تصبح مقو  أ
  .4اإلجادة يف كيفية إنتاجها صياغة خمصوصة وإمناوسيلة إجادة 

عتبارالكلمة تكون «فقد بني أن للشعر لغة خاصة به فبقول           ا مكا متمكنة ومقبولة 
ا  من النظم وحسن   .5»اوفضل مؤانستها إلخوامالءمتها معناها ملعاين جارا

                                                            

وريريت: رحيق الشعرية احلداثية، ص 25.   1 - بشري 

  2- عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز، ص 252.
  3- حممد فتوح أمحد: احلداثة الشعرية األصول و التجليات، دار غريب،  (دط)، القاهرة، مصر، 2007، ص 25.

وريريت: رحيق الشعرية احلداثية، ص 26.   4- بشري 
  5 - على مالحي: اجملرى األسلويب للمدلول الشعري العريب املعاصر، دار األحباث، ط1، اجلزائر، 2007، ص 17.
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جتسدت الشعرية عند  األمساع و األذواق.هذا يعين أن اللغة تتخذ وضعا غري الذي ألفته          
عليها،عرب اجلرجاين يف نظرية النظم اليت اعتربت حركة واعية وذلك من خالل النتائج اليت حتصلت 

ذا أفادة الشعرية يف تكوين الفضاء الشعري الذي و  اإلستعارة خيوطها  على  اعتمدالكناية ...و
ن حديث عن اجلرجاين يف نظرية النظم يشمل واليت جتسدت يف الدقة و اإلفادة وأ الفصاحة،

،وهذان "رومان جاكبسون"و "كوهني جون"مستويني حتدث عنهما النقاد احملدثون أمثال 
ن مها الصويت والداليل، ر املعاين وترتيبها «يقول يف املستو النظم الكلم،تقتفي احلروف يف نظمها آ

عرفة هذا الفرق بني احلروف املنظومة و الكلم على حساب ترتيب املعاين يف النفس و الفائدة يف م
           املنطوقة إنك إذا عرفته عرفت أن ليس الغرض بنظم الكلم اليت توالت ألفاظها يف النطق

ا وتالقت معانيها على الوجه الذي  وهذا دليل على  .1»اقتضاه العقلبل أن تناسقت دالال
و املضمون أو الصويت والداليل،حيث إنتهى  دعوته الصرحية منه إىل عدم الفصل بني الشكل

ملعىن وكان هلذه النظرية  اجلرجاين إىل أن سر اإلعجاز كامن يف نظرية النظم أي يف عالقة اللفظ 
لغايف علوم هللا فورد عنه  علم –إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه  إن ليس النظم«ثري 

جت فال تزيغ عنها،وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف م- النحو وحتفظ الرسوم اليت  ناهجه اليت 
  .2»رمست لك،فال ختل بشئ منها

عتباره جامع للفظ و املعىن،          فإن توخي الدقة يف صياغة الرتاكيب النحوية ينتج  فالنظم 
فقد كان إختيار اجلرجاين ملصطلح النظم موقفا،ألنه  «ال حمالة عبارة صحيحة من حيث املعىن 

فالنظم يعتمد أوال اختيار األلفاظ املناسبة  .3» بصدق عن تزاوج خط املعجم خبط النحويعرب
عتبار قواعد النحو اليت تتحقق املعىن املراد             للمقام ومن مث ربط هذه األلفاظ فيما بينها 

ليفها ويقول واعلم أنك إذا رجعت إىل نفسك «فالنظم أساسه ترتيب املعاين يف النفس أوال قبل 

                                                            

  1-  بسام قطوس: اسرتتيجيات القراءة والتأصيل واإلجراء النقدي، مؤسسة محادة ودار الكندي، ط1،  إربد، األردن، 1988، ص 207.
  2- عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز، ص 81.

وريريت: وحيق الشعرية احلداثية، ص 32.   3- بشري 
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ويبىن  أن ال نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض، علمت علما ال يعرتضه الشك،
  .1» بعضها على بعض وجتعل هذه سبب من تلك

جسد النص الدارس أن الشعرية تتحقق يف يالحظ «كما  أشار إىل مقولة معىن املعىن           
    و التورية والتلميح .وتتجلى فيه من خالل ضروب البالغة املختلفة كاجملاز و اإلستعارة واإلشارة

فكلما إزدادت العالقات بني األشياء غموضا يكون موضع التمييز  و التشبيه و التمثيل،
جسد يف املستوى الفين يشكل عند اجلرجاين وهلذا فإن املفهوم معىن املعىن الذي يت والشاعرية،

.والنظم عند اجلرجاين ليس إال حركة واعية داخل 2»عصب مشروعه ومداره تفكريه البياين كله
ألساس على خطى املعجم و النحو.      الصياغة األدبية تعتمد 

هذا وقد أشار اجلرجاين إىل الفرق بني اإلستعمال الوظيفي النفعي للغة وبني اإلستعمال          
 هلذه اللغة وقد مسى ذلك(معىن املعىن)فاللغة التواصلية يفهم معناها مباشرة دون إمعان فكر،الفين 

لشعرية  وتظهر عالقة النظم أما اللغة الفنية اإلبداعية فتتطلب التأويل والبحث عن املعىن اخلفي،
النظم هو األساس يف الكشف عن شعرية الكتابة أو النص...فالنظم هو سر «من خالل كون

(النظم)الكثري من األسس الىت بنظرية  "عبد القاهر"ولقد نقض 3».الشعرية واجملاز هو سر النظم
شف وبناء على هذا التصور احملدث فك قام عليها عند حدود النظم وإمنا ميز بني نظم ونظم،

  إليها فهي: الشعرية اليت يدعو
عتباره جمموعة من البىن ال قيمة إلحداها دون األخرى واألهم من -1 النظر إىل النص الشعري 
  لك هو حتديد ماهية العالقة بينها.ذ
هناك كينونة لأللفاظ قبل استعماهلا ختتلف عن كينونتها بعد اإلستعمال حيث تنتقل من -2

  الثبات إىل التحويل.
لصنعة واحلالة النفسية.ربط -3   النظم 

                                                            

  1- عبد القاهر اجلرجاين:  دالئل اإلعجاز، ص 55.
  2- حممود درابسة: مفاهيم يف الشعرية، ص 21.

  3- أدونيس:  الشعرية العربية،  دار األدب، ط2، بريوت، لبنان، 1989، ص 44 -46.
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ت النص الشعري وسياق الرؤية الكلية-4   اته.إىل مكو
  الفصاحة ليست يف األلفاظ وإمنا تكمن يف الفكر وآلياته اليت تضع تركيبا من عدة ألفاظ.-5
  وليس اللفظ. اجلملة هي األصل اجلزئي،-6
لتايل فإن -7   .1الشعرية هي شعرية النظم والكتابةإن مفهوم الشعرية هنا يشمل الشعر والنثر و

فقد كان إختيار اجلرجاين ملصطلح النظم إختيارا موقفا من أصل البحث عن مفهوم          
      فقد حاول املرور به من خالل هذه النظرية كما بني لنا الشعرية احلداثية اليت لعبت الشعرية،

وتكلم عن عدة مواضع كانت هلا أمهية يف تكوين  " اإلعجاز سردورا كبريا يف إجناز كتابه "
ت يف عصر«الشعرية  سيسهم للشعر ذا يكون اجلرجاين قد فاق ما توصل إليه النقاد يف         و
  .2» احلديث

  الشعرية عند حازم القرطاجين:-2
نية يف نقدهم ويظهر ذلك من           ثري الفلسفة اليو يعترب من بني النقاد العرب الذين يظهر 

نه  إىل النفس ما قصد حتبيبه  حيببموزون مقفى من شأنه أن كالم «خالل تعريفه للشعر 
لتحمل بذلك على طلبه أو اهلروب منه مبا يتضمن من حسن  ،إليها،ويكره إليها ما قصد تكريهه

ليف الكالم، ختييل له، أو قوة صدقة أو قوة  وحماكاة مستقلة بنفسها أو متصورة حبسن هيأة 
فإن االستغراب والتعجب  أو مبجموع ذلك وكل ذلك يتأكد مبا يقرتن به من إغراب، شهرته،

ثر حركة للنفس إذا اقرتنت حبر  .حيث مجع يف تعريفه هذا بني 3»هاكتها اخليالية قوي انفعاهلا و
نية مجة عن  يف كونه موزو مقفى، فالعربية تتجسد  ،الرؤيتني العربية واليو أما احملاكاة فهي 

حيث مجع هذا التعريف بني  ،و"فن الشعر " ألرسط لكتاب "الفرايب " وابن سينا " " ـترمجات ل
  .اجلانبني الشكلي واملضموين للشعر

                                                            

ا النصية، ص 20 - 21. ا وإبداال   1- مشري بن خليفة: الشعرية العربية مرجعيا 
وريريت: احلقيقة الشعرية، ص 288.   2- بشري 

ء، حتقيق: حممد احلبيب بن اخلوجة، دار الغرب اإلسالمي، ط2، لبنان ،1981، ص 71.   3-   حازم القرطاجين: منهاج البلغاء وسراج األد
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ظمحفقد سعى "          إىل مقاربة مفهوم الشعرية يف النقد العريب وقام مبطابقة مصطلح  " سن 
 حازمنعثر وملرة واحدة على املصطلح واملفهوم معا عند «وتوصل إىل أننا الشعرية يف النقد القدمي،

   .1»أما سائر املصطلحات األخرى تشري إىل معان خمتلفة  ،القرطاجين
عتباره حمرّكا للنفس ومثريا لإلنفعال وهذا يعين أن مفهوم حازم  ولقد نظر          إىل الشعر 

          الشعر عنده ظّل قائما على أساس بالغي من جهة كون البالغة منهجا متكامال للتأثري 
    متكامال من اللغة املوحية ومراعاة حال املتلقي واجتالب املعاين وصياغة ذلك صياغة يف النفس،
للشعر على أسس البالغة اليت  فقد اعتمد يف تعريفه ا التأسيسية و التخييلية والتقوميية.هلا قوانينه

  يف النفس. ؤثرت
قائم على حقيقة الشعر  موضوع الشعرية، "حازم القرطاجين"ومن هذا اإلطار تناول          

.كما 2»واحملاكاةإذ املعترب يف حقيقة الشعر إمنا هو التخييل « وجوهره تقوم على التخييل حيث:
إن التخييل هو قوام املعاين الشعرية واإلقناع هو « أن التخيل أساس الشعرية فيقول: "حازم"يقول 

  .3»قوام املعاين اخلطبية
ت منهجا فريدا ميزه عن غريه من أسالفه غريبا عن املنهج  حازمفقد سلك «         يف الشعر

  . 4» البالغي العريب الرتاثي يف تعامله مع اخلطاب الشعري
بسبعمائة عام  جاكبسونمن قبل «اللغويإىل بعض عناصر اإلتصال  حازمكما ملح           

         حيث ذكر أن اآلقاويل الشعرية ختتلف مذاهبها وأحناء اإلعتماد فيها... وتلك اجلهات 
أو ما يرجع إىل املقول فيه أو ما يرجع إىل  هي ما يرجع إىل القول نفسه أو ما يرجع إىل القائل،

  حنددها كالتايل: " جينالقرطا" مذكورة لدي "جاكبسون"فهذه أربعة عناصر من عناصر  املقول له.
  =الرسالة.                      ما يرجع إىل القول نفسه-1
  ما يرجع إىل القائل                            =املرسل.-2

                                                            

ظم: مفاهيم الشعرية دراسة مقاربة يف األصول واملنهج، دارالفارس، ط1، عمان، األردن،2013، ص11.   1- حسن 

  2- حممود درابسة: مفاهيم يف الشعرية، ص 21.
  3- املرجع نفسه، ص 21.

صيل اخلطاب الشعري)، موفم للنشر، (دط)، اجلزائر، 2007، ص 17 -  4-  الطاهر بومزبر: أصول الشعرية العربية (نظرية حازم القرطاجين يف 
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  ما يرجع إىل املقول فيه                        =السياق.-3
  .1»ما يرجع إىل املقول له                         =املرسل إليه-4

ختالف تركيزها على أحد هذه العناصر األربعة،          وقد عرب عنها  فالرسالة ختتلف 
  " فيما بعد بوظائف اللغة.جاكبسون"

فاعلية التخييل «...فالشعر ال يتحقق كنص إال هذه العناصر كلها جمتمعة متكاملة ألن         
اليت ال تنفصل بدورها عن بنية  عية،يف الشعر ال تنفصل أصال عن البنية أصال عن البنية اإليقا

حيث أن التخييل يلعب دورا مهما يف الشعر حيث تكون لصيقة  .2»الرتكيب أو الداللية...
  على ثالثة عناصر أساسية: -حازم  –حيث تقوم دراسة النص الشعري عند  لبنية اإليقاعية.

األلفاظ اليت تشكل يف جمموعها العمل األديب وتكشف عن األبعاد اإلدراكية للعمل على -1
لعامل، لعمل، مستوى عالقة املبدع  وعن أبعاد  وعن األبعاد التشكيلية عن مستوى عالقة املبدع 

ملتلقي.   التأثري على مستوى عالقة العمل 
  ظ إىل املتلقي.الصور الذهنية اليت تنقلها األلفا املعاين أو-2
  .3»منها العمل األديبالعامل اخلارجي الذي هو أصل الصورة الذهنية اليت يتشكل -3
وكذلك ظن «تكمن يف الشعر فقال يف معرض حديثه  "القرطاجين"إن الشعرية عند           

هذا أن الشعرية يف الشعر إمنا هي نظم أي لفظ كيفما إتفق نظمه وتضمينه أي غرض اتفق على 
  .4» أي صفة اتفق ال يعترب عنده يف ذلك قانون وال رسم موضوع

دة مفاهيم أخذ ع "القرطاجين" ومن هنا نستطيع أن نستنتج أن مفهوم الشعرية عند         
لتخيل، نية ليكون كما حاول أن جيمع بني ال  وأبعاد متنوعة فمنها ما ربطها  رؤيتني العربية واليو

  أساس البالغة ويكون جوهره الشعر. اليت تقوم على يف الكتب العربية، امفهوما واضح
  

                                                            

  1- عبد هللا الغذامي: اخلطيئة والتكفري، ص 17.
  2- مشري بن خليفة: الشعرية العربية، ص 21. 

  3- املرجع نفسه، ص 22.
ت العربية، ص 21.   4- سعد بوفالقة: الشعر
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  الشعرية عند كمال  أبو ديب:-3
ال ميكن أن توصف الشعرية إال حيث ميكن أن تتكون أو «عرف أبو ديب الشعرية بقوله:         
ا جتسد  ،أي يف بنية كلية، فالشعرية إذن خصيصة عالئقية تتبلور، يف النص لشبكة من أي أ

ت أولية مستها األساسية أن كال منها ميكن أن يق ع يف سياق آخر العالقات اليت تنمو بني مكو
ويف حركته املتواجشة مع  ، لكنه يف السياق الذي تنشأ فيه هذه العالقات،ن شعردون أن يكو 

ا يتحول إىل فاعلية خلق للشعرية ومؤشر على  ت أخرى هلا السمة األساسية ذا مكو
ملفهوم ويبدو أن كمال أبو ديب قد ختلى . 1»وجودها ثر  عن مفهوم القدمي للشعرية العربية و

  واضحا يف حتليالته النموذجية اليت أوردها يف كتابه (يف الشعرية)الغريب وكان هذا 
ت اإلبداع األديب يف إصفاء صفة الشعرية ركيفهو يف هذا التعريف  ز على أمهية العالقات بني مكو

اخللفية وهنا تكمن  على هذا العمل فالشعرية ال متيز اللفظة وهي منفردة وإمنا تكمن يف النص،
ا بل يف متوضع «للشعرية  " أبو ديب"البنيوية لتعريف  فالشعرية....ليست خصيصة يف األشياء ذا

  .2»األشياء يف فضاء من العالقات 
ا املتنوعة ميكن «شكل من جمموعة أمناط هلذاتكما أن الفجوة ت           حتديدها من خالل جتليا

ت  بتقسيمه إىل أمناط خمتلفة، املتعددة للبنية اللغوية كال على فهي ميكن أن تنشأ على املستو
 أن تكون األمناط التالية:مسافة التوتر  ولعل أبرز أمناط الفجوة: عا.حده وعلى أكثر من مستوى م

  .3»املوقفية التصويرية، الداللية، الرتكيبة، اإليقاعية،
ثر "           جون كوهني مببدأ " "أبو ديب وإذا أمعنا النظر يف شعريته فال جمال أننا سنالحظ 

للغة عما هو مألوف حيث يعدها وسيلة من وسائل خلق الفجوة: " ح واخلروج   يف قوله اإلنز
وضاعها القاموسية املتجمدة ال ينتج الشعرية بل «مسافة التوتر ذلك إن استخدام الكلمات 

 أبو ديب"" أما يف نظر .4»لكلمات عن طبيعتها الراسخة إىل طبيعة جديدةينتجها اخلروج 
                                                            

ت، ص 24-23. ت والسرد   1- سعد بوفالقة: الشعر
  2-  كمال أبوديب :يف الشعرية ، مطبعة األحباث العربية ، (دط)، لبنان، (دت)، ص 14.

  3 _ املرجع نفسه، ص 51.
ظم: مفاهيم الشعرية، ص 185 .   4 _ حسن 
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د أو عصور الشعرية ليست قضية شكلية أو لعبة متنح جواز سفر لدخول عامل الشعر لقصائ«
 واخرتاق طريقة يف رؤ العامل ج يف املعاينة، جوهرخرف الشعرية والشعر حتولت اللغة فيها إىل ز 

 "أبو ديب "  كما حتدث أدونيس عن مفهوم الشعرية لدى  .1»قشرته إىل لباب املتناقضات احلادة
فسر الشعرية هو أن تظل دائما كالما ضد الكالم لكي تقدر أن تسمى العامل وأشياءه «فقال:

  .2»أمساء جديدة
ذا تعترب الشعرية رؤ العامل من خالل طابع التناقضات وأحسن ما خنتم به                  و
أنه حاول جاهدا تنمية منهجه من خالل مفهومي (العالئقيةو « قوله:-أبوديب-  شعرية

يا ألن لغة الشعر دالئل الكلية)الشعرية عنده وظيفة من وظائف ما يسميه الفجوة أو مسافة التوتر،
  و"اجلمع بني املتنافرات " وهذا ما خيلق الفجوة. ».على املتجمدة التنظيملغة تتجسد فيها فاعلية 

   الغذامي:الشعرية عند عبد هللا-4
ا جتمع خصائص اللغة (poéticsترمجة هللا الغذامييقرتح عبد           ) لكلمة " الشاعرية " أل

موسيقى شاعرية منظر شاعري وليس يف هذه األوصاف داللة على «سواء النثر أو الشعر فيقول:
لطاقة اإلجيابية للكلمة حديثه عن .كما حتدث عنها يف إطار 3»الشعر،لكنها قرائن توحى 

احلداثة وقد جتلى ذلك يف عدم إقتصارها على الشعر فقط بل تعداها إىل النثر فقد دعاها بشعرية 
نقدية  سب بل يساهم يف صناعته فكانت رؤيته رؤيةاإلنفتاح وتلقى حيث ال يستهلك النص فح

بعة من األدب الكليات النظرية عن األدب «إستلهمت عطاءها من روح احلداثة وعرفها
سيس مساره فهي تناول جتريدي لألدب مثلما هي حتليل داخلي لهن   .4»فسه،وهادفة إىل 

فقد توجد يف غريها  إىل جتاوز الشاعرية للنصوص األدبية، "عبد هللا الغذامي"كما دعا           
حلركة الداخلية الذي ميكنها من إحداث «وتندرج حتت هذه الشاعرية ثنائيات اإلشارات وتنعم 

                                                            

 1_ نور الدين السد : الشعرية العربية، دراسة يف التطور الفين للقصيدة من العصر العباسي، ديوان املطبوعات اجلامعية الساحة املركزية
.9، ص 1995 ،اجلزائر بن عكنون،(دط)     

  2 _ أدونيس: الشعرية العربية، ص 44. 
  3 _ عبد هللا الغذامي: اخلطيئة والتكفري، ص 19 -20.

  4 _املرجع نفسه، ص 23.
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ا بنية ذات مسة  أثر انعكاس يؤسس للنص بنية داخلية متلك مقومات التفاعل الدائم من حيث أ
لنفس ومؤهلة لتتحول فيما بينها. مشولية، يعد  فقد تولد عددا ال قادرة على التحكم الذايت 

ذا تكون الشاعرية قدالشاعرية فيها حسب  األنظمة مؤهلة:وحيصى من  رة القارئ على التلقي و
  .1»متوجة وزئبقية

ت مهما تنو           مفاهيمها يف  عت وتعددتويعد اخلطاب األديب هو املرجع الوحيد للشعر
  ضوء أو نور وحدة املرجع والسند الذي يكون أمر مفيد لألدب والفن.

عيدا عن عوامل تتحرك فيه الشعرية ب«جماالت تطرقت إليها كما جند أن الشعرية هلا عدة          
الت حسية تلفة الىت يشحن فيها املصطلح بدالو األدب ويتمثل يف تلك اإلستعماالت املخ الشعر
تكلم  هي شعرية انفتاح والسؤال، شعريته تبني لنا أن شعريته، "غذاميال"فعندما طرح  .2»ختيلية

ومنه فإن الشعرية عند عبد هللا حممد الغذامي هي شعرية اإلنفتاح والتساؤل «عن فاعلية القراءة
والقراءة من حيث هي طرائق  انفتاح ميس النص اإلبداعي من حيث هو دالالت متعددة،

  .3»متنوعة
 فمنهم  وقد جند العديد من النقاد إستخدموا مصطلح الشعرية بعدة تسميات ومفاهيم         

 ، ومن هنا كانت عدة مصطلحات تالزم هذا املفهوم فنجد:من ترمجة للمصطلح من إلتزم مبا رأى
 "و"عبد السالم املسدي يف مقدمة لكتابه،توفيق حسني بكار"كل من "وقد تبناها   :اإلنشائية«

) أيضا إىل الشعرية.والدكتور poétics)مع اإلشارة أنه يرتجم (األسلوبية و األسلوبيف كتابه (
س"يف ترمجته لكتاب " "فهد عكام "   ) النقد األديب والعلوم اإلنسانية(  جان لوي كا
ن"يف ترمجته لكتاب  "الطيب البكوش" و " الغزي حسني ") ومفاتيح األلسنة("جورج مو

ما (محادي صمود"و" عند العرب أسسه وتطوره إىل القرن  التفكري البالغييف كتا
  .4)»السادس

                                                            

  1 _ عبد هللا الغذامي: اخلطيئة و التكفري، ص 26.
ت، ص 21. ت والسرد   2_ يوسف وغليسي: الشعر

وريريت: رحيق الشعرية احلداثية، ص 126.   3 _ بشري 
ت العربية، ص 30.   4 _ سعد بوفالقة: الشعر
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" عمل جاهدا يف تعريف الشعرية وتوضيح مفهومها للمتلقي الغذامي ومن هنا جند "         
  واجملاالت اليت تطرقت هلا،وعرفت شعريته بشعرية اإلنفتاح و التلقي.

  الشعرية عند أدونيس:-5
لشعرية، "ســـــــأدوني"د عي          حيث إهتم  من أبرز النقاد العرب الذين كان هلم شغف كبري 

للخوض يف غمارها وحماولة الفصل فيه وقد جتلى  هالعديد من مؤلفات و خصصا إهتماما مميزا 
)الذي يتناول فيه الشعرية والشفوية اجلاهلية حيث بني فيه أثر ربيةـــــــالع ريةــــــــالشع ذلك يف كتابه (

 الوزن....ولكن السليب يف الشفوية على النقد من خالل خصائصها املتمثلة يف السماع واإلعراب
ا للشعر  هذا اخلطاب أنه بقي ينظر للنصوص الشعرية الالحقة بنفس النظرة اليت نظر 

حبيث ال يعد أي كالم شعرا إال إذا كان موزو على الطريقة الشفوية األوىل....وبذلك «الشفوي
  .1»فرتضه الكتابة:التأمل اإلستقصاء،الغموض...استبعد من جمال الشعرية كل ما ت

عن رؤيتها النقدية  )عند أدونيسزمن التحوالت يويب يف دراستها (عربت هدية األكما           
 "أدونيس"الكالم عن التجربة الشعرية عند « اجتاه التجربة الداللية األسلوبية عند أدونيس فقالت:

ائية من اإلحتماالت واإلشارات و اإلضاءات الكونية يف شعر  "يعين الولوج يف شبكة ال 
بتة ال ،"أدونيس نسبح  يف فضاء واسع وال نعيش يف حلظة زمنية واحدة بل  ،نقف على أرض 

          عاكسة ومتآلفة يفويف حلظات زمنية متناقضة تربط بينها عالقات بنيوية ذات جدلية مت
لنص القرآين مركزا على األفق الذي فتحته بنية هذا النص .2»آن كما تناول عالقة الشعرية 

ص القرآين يف حتول جذر هكذا كان الن« "أدونيس"املعجز الكتابية أمام الشعرية العربية فيقول 
سست النقلة من الشفوية إىل الكتابةوشامال:ب   .3»ه وفيه،
ليف العديد من الكتب والدراسات حول مصدر           ومن خالله أي النص القرآين إىل 

 فقد حاولت هذه الدراسات وحاولت املقاربة بني النص القرآين والنص الشعري اإلعجاز فيه،

                                                            

  1 _ أدونيس: الشعرية العربية، ص 30.
  2_ علي مالحي: اجملرى األسلويب للمدلول الشعري العريب املعاصر، ص 82 - 83 .

  3 _ أدونيس: الشعرية العربية، ص 35.
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كما خلص   " واألثر الكبري الذي أحدثته يف علوم اللغة،للجرجاينوكذلك ظهور نظرية النظم "
  العربية الكامنة يف النص القرآين. جذور احلداثة الشعرية

حلداثة فقد حبث عن أصل هذا املصطلح يف  " أدونيس " كما يتطرق           إىل عالقة الشعرية 
تسمى مجيع الذين ال يفكرون وفقا لثقافة  ،آخركانت السلطة،بتعبري « قائال:الثقافة العربية 

فية عنهم بذلك انتمائهم اإلسالمي....فاحلديث الشعري بدا  (أهل األحداث) ـاخلالفة ب
وهنا تظهر اخللفية الدينية و السياسية  .1»كمثل اخلروج السياسي أو الفكري  للمؤسسة السائدة،

، األوىل للماضي من خالل ر النهضة عند العرب تبعية مزدوجةهلذا املصطلح كما نتج عنها يف عص
والثانية تبعية للغرب من أجل تعويض النفس من خالل  إحياء القدمي، اإلستعادة والرتكيز وحماولة
، الشعر مسألة احلداثة الشعرية يف اجملتمع العريب جماوزة حلدود «وهلذا مثلت  اإلقتباس تقنيا وفكر

  .2»أزمة هوية مشرية إىل أزمة ثقافية عامة هي مبعىن ما، حبصر املعىن،
بعد - بعد لغوي جمازي-مديين احلداثة العربية وهي ثالثة(بعد وقد أشار إىل أبعاد شعرية         

    "أدونيس"ومن هذا أعتربت الشعرية احلداثية النموذج واملرجع لدى  التفاعل مع ثقافة اآلخر)
ن احلداثة الشعرية العربية تعاين من جمموعة أوهام خلصها يف(الزمنية: أي عدم إرتباط  كما أكد 

 مصدر احلداثة املماثلة وهو إعتقاد البعض أن الغرب هو ،اإلختالف عن القدمي للحظة الراهنة،
  .التشكيل النثري)

ا متأصلة يف يف آن واحد،زمانية ألاحلداثة إىل زمانية وال زمانية " أدونيس " كما قسم          
ا رؤية وال حركية التاريخ، أن احلداثة الشعرية يف لغة ما هي أوال  األزمنة كلها، حتتضنزمانية أل

ا، وقد «على اخللق األديب"أدونيس " معجزة كمال أبو ديب"وقد بني " حداثة هذه اللغة ذا
على اخللق األديب وقدراته التناصية من خالل  "أدونيس" أن يربز معجزة كمال أبو ديب"حاول "

اليت تدل على قدرات شعرية فائقة وصناعة  دراسة تقنية أبرز فيها بشكل بنيوي مجلة القيم الداللية
مرهقة للعبارة املوسيقية دقة يف تركيب الصورة اليت تتجاوز شفافية الصورة الرتاثية اليت تؤكد طاقته 

                                                            

  1 _ أدونيس: الشعرية العربية، ص 80.
  2_املرجع نفسه، ص 81.



	ومصطلحات مفاھیم                                                      	:	األول الفصل
 

 

30 

 "أدونيس"قد حتدث عن  "حممد بنيس".كما جند كذلك 1»الشعرية اهلائلة على أكثر من مستوى
  ).أدونيس مغامرة الكتاب(من خالل 

ه يعترب أن أهم ما ورد يف كتاب الشعرية العربية           حيث    " ألدونيس "من خالل ما ذكر
ت ا ليست شعرية واحدة بل هناك شعر حيث  تطرق إىل الشعرية يف مؤلفاته األخرى حيث أ

لضبط بل تتبع حركة   حصر شعريته يف غرض الشعر، كما أنه مل يتطرق إىل ماهية هذا املصطلح 
ا، ا النصية اليت تتميز  حيث تناول الشعرية والشفوية اجلاهلية حيث بناها على  الشعرية وإبداال

ألحرى إعتمد على النص القرآين كركيزة أساسية للشعرية العربية فمن  أووتكلم  النقد القدمي،
ليف العدي تناول احلداثة وعالقتها قد و  د من الدراسات والكتب حول مصدر اإلعجازخالله 

موعة أوهامها اليت تعاين منها فهذا ها وجمدير ونشأة احلداثة وتطرق إىل أبعالشعرية وكيفية تطو 
  .أدونيس"يعترب كملخص خرجنا به من خالل دراستها الوجيز ملفهوم الشعرية لدي" 

مبفهوم الشعرية  ذين عنوايف أدبنا العريب احلديث ال البارزين النقادكما أن هناك العديد من          
ظمنذكر منها " ميدان النقد احلديثمكانة يف  وهاطوأع ضرورة تصعيد أزمة «" الذي يرى حسن 

ويلزم ضرورة اإلتفاق على مصطلح واحد وشامل ولعل  اإلصطالح اليت يعاين منها النقد العريب،
كما جند   ».لفظ الشعرية هو األجدر بذلك لشيوعه وثبات صالحيته يف كثري من الكتب النقدية

ضبط األطر النظرية للشعر «حيث عمل من خالل دراسته للشعرية على يف كتابه، حممد بنيس ""
  .2»العريب احلديث 

 احلديثة،   مل تتمكن من توضيح قوانني الشعرية العربية  "بنيس حممد"حيث تعترب دراسة           
  أقرب إىل خصائص الشعرية العربية .حىت وإن كان 

جلانب الصويت،بل تتجاوزه إىل اجلانب صالح فضلأما الشعرية يف منظور "           " التكتفي 
حيث هي شعرية تستند إىل عنصر املفاجأة  ،ما يسميه بتشابه املتجاوزات املفرتض الداليل عرب

                                                            

  1 _ علي مالحي: اجملزي األسلويب للمدلول الشعري العريب املعاصر، ص 83.
ا التقليدية دار توبقال، ط2، الدار البيضاء، املغرب، ج1، 2001، ص 8.    2_ حممد بنيس: الشعر العريب احلديث، بنياته وإبداال
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وإمنا أي حدث  ففي الشعر ليس احلدث الصويت وحده هو الذي ينحو إىل تكوين معادلته،«
   .1»لذي يضفي عليه جوهره الرمزي الكامداليل آخر فتشابه املتجاوزات املفرتض فيه هو ال

أن «      )حيث حاولالعربية الشعريةيف كتابه ( "مجال الدين بن الشيخ"وكذلك جند          
يستحضر بطريقة إبداعية جديدة أمناط اخللق يف عامل الشعر العريب القدمي الذي يتوازي فيه كل 

بداع األمناط يسمح...بتأصيل  ،شئ على طريف النقيض مع احلساسية احلديثة إذ أن حتديد املعرفة 
  .2»الفهم

اخلصائص اليت ختول للعمل األديب أن يكون أدبيا وما خنلص إليه أن الشعرية هي جمموعة          
            وهذا من خالل ما قاله" أمين اللبدي" يف كتابه متميزا عن األعمال األخرى،

ا قوانني ضبط اإلبداع األديب بعامة فالبد من ولو انتهت« اجياد ما يتخصص يف الشعر  إىل أ
إمنا ما جيعل الشعر مميزا  ألن العام ال يلغي التخصيص وإن اشرتكت فيه السمات النافرة، ،حتديدا

قي اإلبداعات األدبية األخرى لذات تلك السمات اليت تفصله عن    .3»هو 
-II:العنوان  

  العنوان:مفهوم نيا :
العتبات للدخول يف عملية فهو مبثابة أوىل األدبية؛ العنوان دورا مهما يف الساحة أدى         
من أحد املفاتيح األساسية اليت  إنه وز ختطيها وال جتاهلها،يعد بداية النص اليت ال جي بل القراءة؛

رق إىل التط خالهلا يفهم مغزى النص،فهذا املصطلح له عدة دالالت ونظرا ألمهيته سنحاول
  .مفهومه اللغوي واإلصطالحي

  
  
  

                                                            

  1_ صالح فضل: نظرية البنائية يف النقد األديب، دار الشروق، ط2،  مصر، 2000، ص 191.

2_ مجال الدين بن الشيخ: الشعرية العربية، ترمجة مبارك حنون، حممد الوايل، حممد أوراغ، دار توبقال، (دط)، الدار البيضاء، املغرب  

. 6،ص1996   
  3 _ أمين اللبدي: الشعرية والشاعرية، دار الشروق، ط1، عمان، األردن، 2006، ص 19.
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  لغة:-1
 وعنويت عنونة عنا وعنونت، ،وعننت الكتاب أعنه« :لسان العربورد العنوان يف *         

وروي وكذا أردت ومعىن كل كالم ومعناته  وعنوا مبعىن كل شئ منحته وحالة اليت يصري إليها أمره،
  .1»و معنيته مقصده 

نه :قاموس احمليط*وورد أيضا يف              وعنوان الكتاب وُعنُيانه يلسران:« تعريف العنوان 
حيته وأصله: فعنوان  وكلما استدللت بشئ يظهرك على غريه، ُعنَّاُن.ُكرّماٍن. مسّي ألنه يعّدله من 

  .2» عنونه:كتب عنوانه وعّن الكتاب وعّننه، له،
رسالة  ماكتب على ظهر كتاب أو ج.عناوين:«العنوان على أنه: الوسيط املنجد*وورد يف         

 الكتاب أو مقالعلى غالفه من أسم الشخص الذي كتب إليه ولقبه وحمل إقامته وقيل عنوان  وأ
 اإلسم التجاري ».عنوان اجلمال« رمز مثال: »عنوان بيته« ما يستدل به عليه: أو الشخص،

: عنوَن  ـجعل عنوا ل ظرف رسالة //...عنُون: كتابة اسم شخص ومنزله على».رسالةعنوان «
  .3»تعيينه: عنونة فلمحتديد عنوان أو  ، عنونه:كتا

العني والنون أصالن «املعىن األصلي للعنوان  مقاييس اللغةأما ابن فارس يف معجم          
  .4»أحدمها يدل على ظهور الشئ وأغراضه واآلخرى يدل على احلبس

  :5 الدالالت (عنن وعنا) هذه ختزال واجلدول التايل كفيل
  
  
  
  

                                                            

  1 _ ابن منظور: لسان العرب ، ص 294.
دي: قاموس احمليط، ص 248.   2_ الفريوز أ

  3_ أنطوان نعمة وآخرون:  املنجد  الوسيط، ص 763.
  4 _ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، دار الكتب العاملية، ج4، إيران، ص 19 -20.

  5_ عبد القادر رحيم: علم العنونة دار التكوين، ط1، دمشق، سور ، 2010، ص 34- 35.
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  الداللة  مادة (عنن)                           
  *عّن الشئ يـَُعُن َعنَـّنا وُعُنوّ ...ظهر أمامك

 :   وعرض أعرتض*ِإْعَنتَ
ُتُه لكذا أي عرضته له   *َعنَـْنُت الكتاب وأْعنَـنـْ

 ً َوا     حلاجته*يقال الرجل الذي يعرض وال يصرخ ، قد جعل كذا كذا ُعنـْ
َونَهُ *َعَىن الكتاب تـَْعِنَيًة    ، َعنـْ

  *والعنوان اآلثر
َواٌن َلُه          *كلما استدللت بشئ تظهره على غريه فهو ُعنـْ

  الظهور -
  االعرتاض -
  العرض -
 التعويض وعدم-
  التصريح -
  األثر -
  االستدالل -

  
  الداللة  مادة (َعنَّا)                           

لنبات،تَـ *َعَنِت    أظهرته... اوٌ نْـ عَ  ونُ عْ االرض 
  أخرجته- *َوِعنَـْوُت الشيء

يًّا   أي قصدته،ومعين كل كالم مقصده- * َعنَـْيُت فال َعنـْ
لقول كذا :أردت   * َعنَـْيُت 

َواُن :مسة الكتاب َواُن واِلعنـْ   *الُعنـْ
َوانٌ    من كثرة السجود:أي أثر *يف جبهته ُعنـْ

  الظهور -
  اخلروج -
  القصد -
  اإلرادة -
  مسة -
  األاثر -
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أوهلما الظهور ألنه أول ما يظهر للقارئ قبل دخوله  اجلدولني، ما نالحظه منومن خالل          
يف مقدمة أما آخرها فهو األثر يشبه أثر السجود  للنص،وإنه أول لقاء بني القارئ و النص،

   ∩⊅®∪Å‹ϑy$δèΝö ûÎ’ ρã_ãθδÏγÎΟ ΒiÏ⎯ô &rOrÌ #$9¡fàθŠÏ 4 1™ ∩⊅®∪)الرأس(اجلبهة)قوله تعاىل

لتعلى كثرة صالوهذه عالمة    .ليله 
  اصطالحا:-2

جمموعة من العالمات اللسانية الىت أنه  «علىالعنوان  ) Leohoek( " يوهوكل" يعرف          
لقراءة ميكن أن تدرج على رأس نص لتحدده،   .2»وتدل على حمتواه وتعزي اجلمهور املقصود 

ا.«          وما من شاعر حق إال  إمنا العنوان هو الذي يتولد منها، القصيدة ال تولد من عنوا
  .3»ويكون العنوان عنده هو آخر احلركات 

لبعد الداليل والرمزي للنص           كما يرتبط الفهم العام للعنوان «  كذلك ارتبط العنوان 
العناوين عامة إذ تشكل  اجرائيا يف التعامل مع النص يف بعديه الداليل والرمزي، بكونه مفتاحا

إبداعية أو عناوين ألي نشاط إنساين بىن حاملة  سواء أكانت عناوين ملؤلفات علمية أو لنصوص
َعْنون العامة 

ُ
العنوان «حممد فكري اجلزار". أما "4»لداللة قصوى تقوم على تكثيف داللة امل

  .5»ويشار به إليه ويدل به عليه  به يعرف وبفضله يتداول، سم للشئ،الللكتاب كا
العتبة الرئيسية اليت تفرض على املتلقي أن يتفحصها ويستنطقها « العنوان ذا يكون           

لنسبة إىل الكاتب الذي يوليه  قبل الولوج إىل أعماق أي النص، وهو العنصر األكثر أمهية 

                                                            

  1_ الفتح :اآلية :29 
2_ ينظر: جاسم حممد جاسم: مجاليات العنوان (مقاربة يف خطاب حممود درويش الشعري )، دار جمدوالوي للنشر والتوزيع، ط1، عمان 

ق، جملة عامل .13. ص 2014-  2013،  األردن  الفكر نقال عن:  اهلادي املطوي: شعرية عنوان كتاب الساق على الساق يف ما هو الفار
.1999،456، 1، ع28مج   

  3_ عبد هللا الغذامي: اخلطيئة والتكفري، ص 263.
  4_ جاسم حممد جاسم: مجاليات العنوان، ص 13.

  5_ حممد فكري اجلزار: العنوان وسيميوطيقا اإلتصال األديب، اهليئة املصرية العامة للكتاب، (دط)، 1998، ص 15.
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اإلهتمام األكرب فيعطيه الكثري من جمهود الفكر والوقت ليختاره بشكل ينسحم مع النص وجيذب 
  .1»إليه األنظار 

أو  العالمة اليت تطبع الكتاب بة النص وبدايته وإشاراته األوىل؛ وإنهعت إذن فالعنوان          
  لنص الرئيس.هو من العناصر اجملاورة واحمليطة و  ؛النص وتسميه ومتيزه عن غريه

  رب:الغ نيا:العنوان عند
            لألحباث تطور العنوان يف الدراسات الغربية تطورا كبريا جعل منه حمال شهد         

   أفالطون"" ، إذ ألففقد كان اإلغريق سباقني يف فن العنونةاألصعدة، الدراسات على مجيعو 
ونظام احلكم وآليات  فيه تصوره لنمط اجملتمع املثايل، شرحاجلمهورية/املدينة الفاضلة)مساه (أكتا 

  فكانت عناوين كتبه تشري إىل املضمون وهي مثانية: أرسطو طاليس "حتقيقه أما "
س"*   معناه املقوالت.:  " فاطيغور
  :معناه العبارة."ري أرمانياس"*
  معناه حتليل القياس.:"لوطيقا أ"*
  لثاين ومعناه الربهان.وهو أ  لوطيقا ا:" أبود قطيقا"*
  :معناه اجلدل.طوبيقا ""*

  :ومعناه املغالطني.سوقسطيقا "*"
  :ومعناه اخلطابة.ريطوريقا " *"
  .2،ومعناه الشعربوطيقا":ويقال أبو طيقا*"

من خالل دراسة  1968شتغال العلماء يف أور بظاهرة العنونة إبتداء من سنة فكان ا         
 "أندري فونتا) و" François Frou rie(فرنسو فروري "للعاملني الفرنسني" 

)Andrie Fantana( ) وكان هذا الكتاب  عناوين الكتب يف القرن الثامن)حتت عنوان
كور  لعنوانة األعمال اميثل  تم  ته لنقدية اليت  ، وعمال ممهدا لظهور علم جديد له أصوله ونظر

                                                            

  1_ خبولة بن الدين : «عتبات النص األديب: مقاربة سيميائية»، جريدة وطنية، العدد:103-104،2013، ص 105.
  2_ محمد عویس: العنوان في األدب العربي، النشأة والتطور، مكتبة األنجلو المصریة، ط1، القاھرة،  مصر، 1988،  ص163 .
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ظهور علم العنونة الذي يعترب علم جديد شغل مجيع فمن هنا كان  ،1علم العنونة)ومناهجه هو(
     النقاد يف أور يف ذلك الوقت.

خاصة ما تعلق عند الغرب يف عصر النهضة األوروبية وقد كانت البداية احلقيقة للعنوان          
ا  ؛شار املطابع وبدء التنافس بينهامنه نشاط احلركة األدبية والفكرية والفنية وانت إذ تطرق أصحا

من الصناعة بتجويد البضاعة بل زادوا  لة كسب وّدهم املتزايد. فلم يكتفواإىل مغازلة القراء وحماو 
  فشاركوا املؤلف يف ختيري العنوان بعد حتديد مواصفاته اليت منها:

ومينع إعطاء عنوان نص موجود  ويعرب عن حمتواه، جيب أن يكون مطابقا للنص الذي يعينه،-    
  نص آخر جديد، كما أن العنوان يعلم القارئ.ل

على كثري وجيب أن يكون مركزا وحيتوي  مدهشا، مهّما، أصليا، بيّنا، جيب أن يكون موجزا،-  
  من املعلومات مبورفولوجيته الصغرية.

للعنوان الذي ينبغي أن يكون وهنا تتجلى الوظيفة اإلشهارية  جذا للقراء، يكون جيب أن-  
  صميما.

وال ينبغي أن تتشابه العناوين حىت يسهل تصنيفها وترتيبها يف  جيب أن يكون نوعيا،-  
  .2املكتبات
النص يف خدمة  ااحملدد ملفهوم العنوان عند الغرب فسامهت كثري  فهذه املواصفات كانت           

هتمام الغربيني فقد كان ا ختيار عنوان مناسب لنصه اجلديد،عامة وخدمة املؤلف خاصة يف ا
فمنذ بداية الستينيات من القرن العشرين و الدراسات  بدراسة العنوان كان سابقا إلهتمام الغرب،

يف ماهيتها ووظائفها يف أصبحت املمارسة القرائية ألي نص تتواىل إلستنطاق العناوين والبحث 
     .3مل يتم أوال تشريح العنوان ماوتبقى كل دراسة لألثر األديب قليلة الفاعلية  أديب تنطلق من العنوان،

سست لل           اوقد   "سياسة العنونةعند الغربيني فسميت "  عنونة فلسفة خاصة 
                                                            

  1_ عبد القادر رحيم: علم العنونة، ص 82.
لة، جامعة حممد خيضر، بسكرة   2_ لعلى سعادة: سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف (مذكرة ماجستري)، إشراف الطيب بودر

.48، ص 2005، 2004   
  3_ املرجع نفسه، ص 49.
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)La politique Titrologique ن عدة دراسات وألفوا عدة كتب ) ولذلك أجنز الباحثو
  :1فنذكر منهمختص العنوان 
 -ليوهوك)Leohoek:( ،سيس لعلم العنوان رز يف  مع وخاصة  الذي لعب دورا 

 ور كتابه ظه
)La marque du titre( )فقه الذي يعد حبق كتا يف  .1973) سنة مسة العنوان

  من املنظرين األوائل لعلم العنونة. . كما يعد2العنونة من مجيع جوانبها
 - شارل غريفل)Charles Grivela بعنوان  فصالكتا ضمنه   1972)ألف سنة

  .Semiotique; puissance du titre(3سلطة العنوان سيميائية العنوان(
 ـواملعنون ب 1973) سنة  Claude Douchet"(كلود دوتشي كما ظهر عمل"          

) مبادئ عنونة روائية حيث بدا أن املؤلف بشر مبيالد فرع املرتوكة والوحش البشري الفتاة(
  .4عنصر هو من الصالبة حبيث يبدو غري قابل لإلستكناه دراسي يكون موضوع حبثه،

 "عتبات صاحب كتاب ( :"جريار جنيتSeuils درس   1987) الذي نشره سنة
لنصوص احمليطة/املسيجة من بينها العنوان، أول عتبة الذي إعتربه  فيه كل ما يتعلق 

كما يعد الكتاب األخري مبثابة املصدر   .5يطأها القارئ قبل الولوج إىل عوامل النص
  )Gentile(جنيتاحلقيقي والرئيسي يف عامل العنونة مبفهومه العلمي حيث عّد 

  Para texte(6العنوان أهم عناصر النص املوازي(
رد ميشال(          على ما يقدمه تكز فيها ر ز دراسة افقد أجن ) Bemard Michel أما بر

لفرنسية(اإلعالم اآليل من  لدراسة  ) La lexicométrieتسهيالت فيما يعرف  وقد خص 

                                                            

  1_ لعلى سعادة: سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف،ص 49.
  2 _ عبد القادر رحيم: علم العنونة، ص82. 

  3 _ لعلى سعادة : سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف، ص 49.
  4 _ عبد القادر رحيم : علم العنونة، ص82.

  5_ لعلى سعادة : سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف، ص50.

  6 _ عبد القادر رحيم: علم العنونة، ص 83.
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أشكال العنوان اليت تتكرر مخس عشرة مرة أكثر.كما قسم الفرتات التارخيية لألدب الفرنسي إىل 
ا وايثارها لشكل  يف كل فرتة اثنا عشر عنوا تقريبا، فرتة،اثنيت عشرة  واستنتج أن لكل فرتة مميزا
وان دون غريه أو هيمنة موضوع على سائر املواضيع األخرى ففي القرون الوسطى معني من العن

  .1مثال هيمنت املواضيع الدينية
اللغة واخلطاب ) يف كتابه (Roberte choles("روبرت شولزكما أن لكل من "          
 ( "جون موليو بنية اللغة الشعرية).و") يف كتابه (Jean Cohen(" وجون كوهني" األديب)

Jean mouline)وهنري ميرتا (Miter .H يف بلورة هذا العلم اجلديد     ) دور حاسم
  .2والتمكني له يف الغرب

ثر من  SIZحيمل عنوان كما ظهر عمل أديب «          ورمبا يكون هذا النمط من العنونة 
  .3»ظهور مصطلح البنيوية

ا  تعرب عن ماضيها وتراثها   وتعكس العناوين يف كل فرتة الصورة اليت تعتقد          كل مجاعة أ
رد ميشال وقد اشتملت مدونة" ت،بر  " على عناوين خمتلف األجناس األدبية الفرنسية(الروا
وعددها  املقاالت الفلسفية و املقاالت النقدية...)، القصائد، املسرحيات، القصص القصرية،

جمموعة من املعايري مت على ضوئها وحدد  م. 1991م إىل800عنوا امتدت من سنة  2020
  ختيار العناوين حمل الدراسة منها:ا

ر        ت. *األ   املقررة على طالب املدارس والثانو
ريخ األدب الفرنسي.        ر اليت حازت على الشهرة يف    *األ
  *األعمال املذكورة يف املوسوعات.       
ر الواردة يف املعاجم.          *األ
  *األعمال احلائزة على اجلوائز.       

                                                            

  1_ لعلى سعادة: سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف، ص50.

  2_ عبد القادر رحيم: علم العنونة، ص 83.
  3_ حممد عويس: العنوان يف األدب العريب، النشأة والتطو ر، ص 207.



	ومصطلحات مفاھیم                                                      	:	األول الفصل
 

 

39 

  *األعمال اليت دخلت عامل السينما.       
  *األعمال اليت أعيد طبعها مرارا وتكرارا.       
  "لرتوجيها شعبيا.  Livre depoche*األعمال املطبوعة على شكل "كتاب جيب        
  *األعمال املنشورة يف كتب أو منشورات متخصصة.       

شهدت تطويال ملحوظا يف  1830إىل1760كما الحظ الباحث أن الفرتة املمتدة من           
  .1من العناوين منطا قصريا 1951إىل  1940متدة من العناوين يف حني عرفت الفرتة امل

ه قد تطور لقد كان للعنوان يف الساحة الغربية شأن عظيم،                      رمن عصر لعص فقد وجد
بط بعدة عوامل ساعدت يف تكوينه اثراءه تطور يف الشكل و املضمون وهذا التطور ارت فقد شهد

ب  ناصر النصية جلبا إلنتباه القارئ؛من أكثر الع مع مرور الزمان حيث يعد فهو مفتاح أو 
  .2»وحيدد موضوعه وجنسه ويفك شيفرات النص دخول إىل النص،يسهل للقارئ من خالله ال«

إذن بوابة النص ومفتاحه فمن خالل العنوان يفهم النص ويهضمه القارئ ،فلو  فالعنوان         
فهمنا العنوان لعرفنا مغزى النص وما يدور فيه من أحداث فإذا صعب علينا فتح بوابة النص أال 

ميكن أن ندرس وحنلل  ال كننا أن نقولفمن هنا مي ؛نص غامضا لدى القارئوهو العنوان يصبح ال
   استنطقنا عنوانه وقمنا بتشرحيه. نصا ما إال إذا

  العنوان عند العرب:لثا: 
فقد كانوا  ،مثال للتجربة الثقافية الشفاهية الشعر القدمي يف عصوره األوىل أفضل يعد         

ينشدون شعرهم أو قصائدهم مشافهة أمام اجلمهور وهذا ما جعل القصيدة تتسلل إليه دون عنونة 
كان للشعر مكانة يف «فقد  فقد متيز قصائدهم بتعدد املوضوعات وطول األبيات كاملعلقات مثال،

رحها مبيالد نفوس العرب مل ينقص من قدرها إال القرآن الكرمي. بل وكانت العرب ال تفرح بشئ ف

                                                            

  1_ لعلى سعادة:سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف، ص51- 52.
  2_حممد عويس: العنوان يف األدب العريب النشأة والتطور، ص 206- 207.
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مها ومغازيها وأفراحها فكم من حادثة   شاعر يف القبيلة، كيف ال و الشعر ديوان العرب وحافظ أ
  .1»من خالل الشعرمل حيفضها التاريخ إال 

طقة تعتمد على اللسان الناطق يف «" فريى  حممد عويسإما "          أن العرب آنذاك أمة 
ا املنوعة أكثر من اعتما دها على ترمجة اللسان الناطق إىل مداد مدون ومن مث كان أمور حيا

الذوق األديب يف هذا العصر األديب ذوقا يقوم على حسن تقدير األصوات املسموعة املعربة عن 
  .2»جذا املشاعر تعبريا صوتيا/موسيقيا،

ى الشعر العريب القدمي خبصائصه اإليقاعية والصوتية من قافية أو استهالل لفظي حتماكما           
ئية " أو "ة عنرتة يميمليصنع منها عنونته، سواء وهي تنسب إىل مشاعرها فيقال مثال "

ا وهي اليتيمة أو هي تشري إىل مكانتها فيقال: ; "النابغة فقد بني هنا أن  .3المية العرب أو بفراد
العرب اعتمدوا على عناصر اإليقاع من قافية وغريها من أجل أن يصاغ أو بغية الوصول إىل بناء 

وامليسر للدخول يف عامل القصيدة،فقبل اللجوء فالعنوان هو املسهل  عنوان مناسب للقصيدة امللقاة،
  ا.إىل القصيدة وفهمها وجب أوال دراسة عنوان القائم عليها واخلادم هل

العناوين يف القصائد ما هي إال بدعة حديثة « أن عبد هللا حممد الغذامي" "كما يرى           
ا شعراؤ حماكاة لشعراء الغرب  وقد مضى العرف الشعري  -والرومانسيني منهم خاصة  - أخذ 

فمن املعروف أن العرب قبل  .4»عند خلمسة عشر قر أو يزيد دون أن تقلد القصائد عناوين 
ا إىل العنونة غري املباشرة وذلك يعود حسب  حممد "اإلسالم جلأ يف تسمية قصائده والتعريف 

       ويف هذا اإلنشاد إعالم وعنونة ذاتية غري مباشرة الشاعر ينشد قصيدته إنشادا،«إىل أن"  عويس
ّ بعينه حني يريد    شاء قصيدة بعينها يف موضوع إنخاصة إذا عرفنا  أن  املشاعر قد يرتدي ز

لعلم أو الراية اليت تعنون شيئا مميزا، وكان الشاعر بعينه ، مثل قصائد اهلجاء وهذا الزي يعد شبيها 
يلقيها يف  يف كثري من األحيان ينشد القصيدة يف حمفل من حمافلهم أو جملس من جمالسهم وقد

                                                            

  1_ عبد القادر رحيم: علم العنونة، ص 69. 
  2 _ حممد عويس: العنوان يف األدب العريب، ص46.

  3 _ لعلى سعادة: سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف، ص 30.

  4 _ عبد هللا الغذامي: اخلطيئة و التكفري، ص 216.
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أو ذاك تعريفا كافيا به ومن مث يوفر له هذا  سوق من أسواقهم األدبية مثل سوق عكاظ،
  .1»من العنوان يف القصيدة املعاصرةالغاية  ، وهو تعريف يؤدي هدفا من أهدافوبقصيدته
حلروب والرتحال عن الكتابة والتدوين ، إىل جانب           فقد كان اإلنسان العريب منشغل 

صعوبة دة، وتعدد املوضوعات يؤدي إىل الشعرية يف القصيدة الواحتعدد املوضوعات «ذلك 
عنوان واحد لقصيدة من القصائد ذات  ، فكيف ميكن حتديداختيار عنوان واحد للقصيدة
وما شاكلها من قصائد يف العصر  املطولة، معلقة زهري بن أيب سلمىاملوضوعات املتعددة من مثل 

  .  2»اجلاهلي وماوليه من عصور أدبية
املباشر يف القصيدة العربية القصيدة  حيث يعترب هذا السبب من أبرز عوامل إنعدام العنوان         

، قد يكون «القدمية، ألن القصيدة املتعددة األغراض يصعب عنونتها. وكل حماولة إلعطائها عنوا
أال وهو ارتباط  كما أن هناك سبب آخر لغياب العنوان يف الساحة العربية،  .3»النصعنوا على 

لبيئة، م بدوية حيث إتسمت حياة اإلنسان العريب  من التحرر و اإلنطالق بنوع  فقد كانت حيا
ق المن القيود ولعنوان القصيدة قيد هلا  حترر للغة واإلنسان «أن يتخطه الشاعريستطيع  وو

.أي أن وجب حترير القصيدة من كل ماحياول أن يقيدها ويفقدها 4»من كل القيود نعتاقإو 
   .الذي عاش حياة التحرر من القيودسيمتها األدبية مثلها مثل اإلنسان 

إن افتقار معظم القصائد العربية لعناوين ال يعين أبدا إنعدام ظاهرة العنونة يف الشعر          
دب العريب يسرتعي إنتباهه تسمية بعض الشعراء لقصائدهم مبسميات واملتتبع لتاريخ األ العريب،

كارل  "ميكن اعتبارها عناوين، ولإلستدالل على ذلك نورد بعض العناوين الشعرية اليت سجلها
  : )ريخ األدب العريب)  يف كتابه ( Karl Berkman(روكلمان"ب

 _ القرن الرابع اهلجري / القرن  الفزاري،القصيدة الفزارية أليب القاسم حممد بن عبد هللا
 اخلامس امليالدي.

                                                            

  1 _ حممد عويس: العنوان يف األدب العريب، ص 49.

  2 _ املرجع نفسه، ص 51.
  3 _ لعلى سعادة : سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف، ص 31.

  4 _ عبد هللا الغذامي: اخلطيئة والتكفري، ص 261.
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 _ القصيدة املنفرجة أو الفرج بعد الشدة،أليب الفضل يوسف بن حممد
 م.1119ه/513التوزري.

  _،طواق احلمامة  م).1126ه/520أليب اجمليد ابن عبدون( القصيدة البسامة(البشامة)
  _،م).1153ه/548الطرابلسي الرفاء(أليب احلسني أمحد بن منري  القصيدة الترتية 
  _،1154ه/549يدهللا الباهلي املري(أليب احلكم عب معرة البيت.(  
  _،م)1159ه/ 554أليب احلسن ابن أمحد مخاطش( اخلمارطشية. 
  _،جملد حمي الدين مجال اإلسالم حممد بن أيب بكر  ستان العارفني يف معرفة الدنيا والدين

 م).1264ه/662الوتري(
  _ م).1172ه/568أليب املعايل سعد بن علي اخلطريي( املعارف،صفوة 
  _جملد الدين حممد بن أمحد بن الظهري املراكشي تذكرة األريب وتبصرة األديب ،

 م).1277ه/676األربلي(
  _،م).1285ه/684أليب احلسن حازم القرطاجي( القصيدة األلفية املقصودة 
  _لشرف الدين أيب عبد هللا(أيب  الربدة)،لكواكب الدرية يف مدح خري الربية(وتسمى ا

 ).1296ه/694سعيد البوصري الصنهاجي(علي)حممد بن 
 _لعثمان بن سند          األصحاب، الصارم القرضاب يف حنو من سب أكارم

 .1م)1802ه/1217(
املالحظ يف الوهلة األوىل أن ظهور أغلب العناوين يف القرن السادس اهلجري وهي  من         

كما   مرحلة عرفت فيها بنية الشعر العريب القدمي حتوالت كثرية، أثرت يف اإلنتاج اإلبداعي الحقا.
  متيزت بظهور العناوين املسجوعة.

مل يف حمتواها بعض مية حيث حتظهور العنوان املباشر يف القصيدة القدأما أسباب عدم          
العنوان يف األدب العريب  النشأة يف كتابه ( حممد عويسأوردها  مظاهر العنونة غري املباشرة،

  ) نلخصها يف اآليت:والتطور
                                                            

  1_ حممد بنيس: الشعر العريب احلديث، ص 103 – 104.
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م مظهر من مظاهر العنونة غري املباشرة  - أ      عليهم وعلى الدالة إن كنية الشعراء وألقا
فكناية أو  شعر الشاعر، معرفة يستند على كنية الشاعر أو لقبه يفوكأن املتلقي كان  شعرهم،

  اللقب عنوان غري مباشر يدل ويرشد إىل شعر الشاعر.
ت عليهم وعلى   _ بعض الشعراء عرفوا بصفات جسدية أو فنية، ب     كانت أشبه بعنوا

  شعرهم.
مساء بعينها تعد عناوين دالة عليها، _ ج     النقائض املعلقات ملطوالتا تسمية بعض القصائد 

  .1الكميت... هامشبات
  فالن مادحا...وجند ذلك يف اخلطبة. د_ شيوع بعض القصائد مبناسبة نظمها، فيقال:   
، مثل عنوان الشعرية املصنفة يف عصر التدوين ه_ ظهور عناوين عامة لبعض جماميع املختارات   

  . 2جماميع احلماسية أليب متام والبحرتي وغريمها
فأجنزوا أعماال حاولوا من  العنونة،دراسات ولقد خاض النقاد العرب املعاصرين يف ال         

 على اعتبار أننا نعيش عصر العنونة وهو علم نراه واحدا، لعلم العنونة، خالهلا املسامهة يف التنظري
والوظيفي اليت تفرض حضورها على مستوى الشخصي مبا حيدد لكل منا هويته وانتماءه اجلغرايف 

 وهي قبل ذلك مسة ملختلف أشكال األداء عند الدول و األنظمة واألحزاب والتوجه الفكري،
لعنوان متزامنا مع فاعلية التأمل ولعل ما يثري  ا  أن يكون ظهور التوجهات الرومانسية وانشغاال

وإنشاء األنظمة املستقلة وحتمل عناوينها الفكرية  النزوع السياسي حنو إجناز خصوصيات اهلوية،
  .3املتميزةالقومية  أو واإلجتماعية وتعلن عن هويتها الوطنية،

العنونة تطورا غري معروف يف املمارسة اإلبداعية املعاصرة إىل درجة اخلروج شهدت جتربة          
لتفرد والغرابة يف سيا مما يؤشر  كما له مميزات.  ق نصه،به إىل خصوصية داللية ومجالية مفعمة 

                                                            

  1_ حممد عويس: العنوان يف األدب العريب، ص 52.

  2_ املرجع نفسه، ص 52.

  3_ لعلى سعادة: سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف، ص56. 
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.أي أن هناك ثقافة حمتكرة على 1»ثقافة نصوص متميزة ختص العناوين دون النصوص «لتأسيس
ا عن غريه. العنوان دون النصوص األدبية.   فقد أصبح للعنوان ثقافة خاصة يتفرد 

العنوان وسيميوطيقا ومن املسامهات اجلادة للعنونة يف الفكر العريب املعاصر كتاب(         
وذلك قصد التسليط  .م1998الذي أصدره سنة "حممد فكري اجلزار : "ـ) لاإلتصال األديب

جب احيث حتدث عن املنهج الو . 2الذي عاىن من التهميش من الزمن يف أدبنا العريب ،الضوء
عن حتليل  منهجيا وإجرائيا، حتليل عنوان عمل ما سيكون خمتلفا،«إن  تطبيقه لدراسة العنوان.

أي كون العنوان ليس زائدة  عمله إذ نضع يف اإلعتبار الفرضية البديهية اليت تبنتها هذه الدراسة،
  .3»لغو للعمل وال هو عنصر من عناصره انتزع من سياقه ليحيل إىل العمل كله 

ن عند القصيدة العربية رسم عدة منجزات وأفكار بينت مكانة العنوا يفإن ظهور العنوان          
حيا يعتد به يف الدراسات  االعرب،فمن خالله ارتسمت مالحمها وأصبحت للقصيدة العربية منط

  العربية احلاضرة والقادمة.
على الرغم من التطورات اليت حصلت للعنوان يف املسار الزمين الذي تطور عن طريقه إال و          

دة إال وهلا عنوان مميزا هلا وخادما فلم تبقى قصي هم،أن العرب خصصوا له مكانة خاصة يف شعر 
           القارئ. خول يف مغزاها بغية فهمها وهضمها من قبللدمن أجل ا

 III -شعرية العناوين:  
صائدهم على املشافهة فلم يكتبوها بل استندوا كان العرب يف القدمي يعتمدون يف إلقاء ق          

إىل السامع دون عنونة ونظرا إىل أن الشاعر وقد جعل قصائدهم تتسلل  على السماع يف ذلك،
، فإن تسمية القصائد  األسواق أو اجملالس أو احملافلمنهم ينشد قصيدته أمام مجهوره سواء يف

ملناسبات أو مبكان القصيدة وغالبا الشاعر ذاته.             وتعترب منزلة العنوان عندهم ارتبطت 
أثرت بشكل مباشر يف توسيع آليات  ل اخلطاب األخرى،اليت أصبحت تعلو شيئا فشيئا بني أشكا

                                                            

1_عبد هللا الغذامي: ثقافة األسئلة ، مقالت يف النقد والنظرية، اإلشراف الفين حلمي التوخي، دار سعد الصباح، ط2، الكويت   

.51، ص 1993   

  2 _لعلى سعادة: سيميائية العنوان يف شعر عثمان لوصيف، ص 58.
  3 _حممد فكري اجلزار: العنوان وسيميوطيقا االتصال األديب، ص  35.
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 جريار") وليصبح موضوعها كما عند poétiqueالقراءة وأمناطها،لتتوسع فكرة دائرة الشعرية(
ت واألجناس  ) املقوالت العامة أو املتعالية،Gérard Genette(" جنيت وأمناط اخلطا

التعايل النصي والنص " تدرس "جنيت" عنداألدبية وأنواع التلفظات والشك فيه أن الشعرية 
) poétiqueاملوازي"هو عنصر من عناصر التعايل النصي...وهو أحد موضوعات الشعرية(

بل وأمهها على اإلطالق نظرا لوظائفه اليت توجه أساسا  والعنوان يعترب أوىل عتبات النص املوازي،
  .1»للمتلقي

كما عرفت القصيدة العربية الوحدة العضوية يف إستخدام العنونة بسهولة ويشري األستاذ «         
          إىل أنه قد  ).الربزخ والسكنيهلندسة العنوان يف ديوان " يف دراسته (شنافشراف "

لعنوان على يد الثالوث املشهور: أمحد  ،حافظ ابراهيم حممود سامي البارودي، بدأ اإلهتمام 
  .2»شوقي 
دالالت «يف النقد احلديث ولتلك العناية اومع مر العصور أخذ العنوان إهتماما كبري          

رة إدراك املتلقي ثريها يف إ حية وعلى مستوى  من  عميقة على مستوى تشكيلها اللغوي من 
رة إدراك املتلقياحية أخرى، فاللغة املشكلة للعنو    .3»ن هي األساس يف إ

إن املتتبع لتاريخ «وافر يف العنوان وهذا من خالل متتبعي التاريخ حظا ولقد كان للنثر         
العنونة يف النتاج األديب العريب جيد أن النثر كان أوفر حظا من الشعر يف إمتالك العنوان ففي 

ن وداللية الوقت الذي توفر فيه الرتاث العريب النثري على إعتناء خاص متميز جبماليات العنوا
، جند أن نظريه الشعري غريها من الفنون البالغيةختيار عناوين قائمة على السجع أو اإلستعارة أو 

.حيث يعترب النثر هو اجلدير يف إمتالك  العنوان أكثر 4»درا ما وسم الديوان أو القصيدة بعنوان
  جلمالية العنوان. من الشعر يف الوقت الذي يتوفر يف الرتاث العريب النثري عدة دالالت

                                                            

  1 _ عبد القادر رحيم: علم العنونة، ص 87.
2_نوال آقطي: إسرتاتيجية العنونة يف شعر األخضر فلوس الرجل الذي رأى منوذجا، إشراف عبد الرمحن تربماسني، (مذكرة املاجستري)، 2006 

. 9، ص  2007   

بعة : مجاليات األسلوب والتلقي دراسة تطبيقية، دار جرير للنشر والتو زيع، ط1، عمان، األردن، 2008، ص 160 -161   3_ موسى ر

  4 _ جاسم حممد جاسم: مجاليات العنوان، ص 15.
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د ق        أما يف النصوص الشعرية اليت تفتقر إىل الوصل املنطقي أو الرتابط اإلسنادي«         
إذ رمبا كان العنوان قادرا على تفكيك النص  ا سيميائيا،سسه حبنستطيع أن نفزع إىل العنوان لنحب

ا يضيء لنا ما أشكل من النص والرمزية،كمقصد إعادة تركيبه وتصوره عرب إستكناه بنياته الداللية 
، العنوان يف مثل هذه احلالة يصبح مفتاحا تقنيا جيس به  السيميائية نبض النص وجتاعيده وغمض

  .1»وترسباته البنيوية وتضاريسه على املستويني الداليل والرمزي 
ت عديدة فمنها ما هو عنوان            مباشر ال حيدث يف يت عناوين النصوص الشعرية مبستو

  ومنها ما يصدمه ويكون قادرا على كسر أفق التوقع للقارئ. نفس املتلقي الدهشة واحلرية،
) الحيمل درجة عالية من الشعرية ويف العدوومن هنا تتفاوت درجة شعريته فعنوان مثل(         

سواء يف عنوان أو  ) جند الشاعر من خالل صياغة العنوان له براعةليتين حجراملقابل عنوان مثل(
ه »أثر الفراشة« " حممود درويش " فإذا متعنا يف عنوان ديوان الشاعر القصيدة، هذا ختار الوجد

كما جند   ، إذ أراد أن يوصل لنا رسالة معينة للجمهور املتلقي،العنوان بعناية كربى وعن قصد
ستخدام افأراد  ،يرتكه لديه أثرأصال ليس اد منه تتبع أثر حيوان فأر  للشاعر بالغة تغري القارئ،

فالعنوان يقوم  وهذا ما زاد من شعرية العنوان ولفت اإلنتباه هلا. لغة أدهشت القارئ عند قراءته هلا،
شكل فالعنوان فضال عن شعريته مبا  ليها.بدور فعال يف جتسيد شعرية النص وتكثيفها أو اإلحالة إ

حالة جذب وإغراء للمتلقي للدخول يف جتربة قراءة النص،ومن هنا فإن على دارس الشعر احلديث 
من اسرتاتيجية النص ، ألن له وظيفة يف تشكيل اللغة الشعرية ليس  اأن يدرك أن العنوان غدا جزء

هلا،حيث جند عالقة اتصال بوصفه مكمال أو داال على النص ولكن من حيث هو عالمة 
ا الذاتية مثله مثل غريه من العالمات املنتجة للمسار وانف صال.إن العنوان غدا عالمة هلا مقوما

فالعنوان يكون نصا مستقال من  ؛الداليل الذي  تكّونه.وحنن نؤول للنص والعنوان معا ومن هنا
 فالعنوان إذ حيمل من الشعرية ما جيعله نصا مستقال بذاته كما حيمل إضافة إىل«خالل شعريته

                                                            

  1_بسام قطوس: سيميائية العنوان، دائرة املطبوعات والنشر، ط1، عمان، األردن، 2002، ص58.
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ن جيدها يف ودالالت النص الذي يسميه إذ حيتاج الباحث عن شعرية النص ،أ معاينمعانيه الذاتية 
  .1»العنوان أوال

إذ من املمكن جدا أن «فالعنوان هو الذي يؤسس للشعرية ويعطيها مفهومها الواضح         
ب أو مراتب شىت من يؤسس العنوان لشعرية من نوع ما حني يثري يف خميلة القارئ ويلقى به مذاه

، والعنوان مبا القرائية من خالل كفاءة العنوان بل يدخله يف دوامة التأويل ويستفز كفاءته التأويل،
سيس إما أن يؤسس النصية الشعرية أو أال يفعل ذلك أبدا   .2»هو حلظة 

فمنهم من والدارسني ومن هنا كان موضوع شعرية العنوان حمل جدل وخالف بني النقاد           
إلمكان أن نتحدث«" الذي  كرشيد حيياوييؤيد ذلك  " عن شعرية  يذهب إىل أنه أصبح 

حممد فكري ويوافقه يف الرأي " .3»العنوان كحديثنا عن شعرية النصوص املعروضة بعد العنوان 
  .4»العنوان أكثر شعرية من عمله «" الذي يقول اجلزار 

عمل غري شعري جاء يف حالة غري «" فريى أن العنوانامي عبد هللا حممد الغذبينما "         
إخراج عمله .حيث يعمل الشاعر على 5»شعرية وهو قيد للتجربة فرض عليها ظلما وتعسفا 

        الشعري إىل الواقع وبعدها يعمد على وضع عنوان مناسب له، وعليه أن يركز على العنوان
من خالل النصوص املعروضة فالشعرية تكمن يف النصوص املعروضة بعد العنوان وهنا يسانده 

شعرية العنوان هي شعرية رمبا بدت موازية لشعرية النص وذلك أن «" الذي يرى أن بسام قطوس"
للعنوان دورا يف جتسيد شعرية النص وتكثيفها حيث تطغى داللته على جممل النص،فيصبح النص 

ذه الشعرية وهنا قد يصبح"العنوان أكثر شعرية من عمله " فيلجأ الباحث عند مدينا ل لعنوان 
فعلى الشاعر أن جيسد عمله  .6»تنقيبه عن الشعرية يف النص إىل اإلتكاء على العنوان إلستنباطها 

                                                            

  1 _ عبد القادر رحيم: علم العنونة، ص 88.
  2_ بسام قطوس: مسيائية العنوان، ص58.

  3_ عبد القادر رحيم: علم العنونة، ص 85.
  4_حممد فكري اجلزار: العنوان وسيميوطيقا االتصال األديب، ص 46.

  5_عبد هللا الغذامي: اخلطيئة والتكفري، ص265.
  6_ عبد القادر رحيم: علم العنونة، ص 86.
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ختيار عنوان منا سب خيدم طبيعة النص األديب ليسهل الشعري على أرض الواقع وبعدها يقوم 
  إستعاب كلمات النص وكل ما يقصده وحياول الشاعر توصيله للقارئ.القارئ على 
ألنه حيمل عدة معاين ودالالت النص  ،لعنونة وجب فيها الرتكيز والتفكريإن شعرية ا         

لتايل وجب على الشاعر التخمني جيدا قبل أن يضع أي عنوان على أي نص  الذي عنون له، و
  خيدم النص املعطى للقارئ من أجل اإلستهالك والفهم. أي إال إذا وجده خيدمه،

  
  
  
  
  
  
  
   
    
  

       



                                     
  :الفصل الثاني       

العناوین في دیوان                   شعریة    
  أثر الفراشة             

  :البنية الرتكيبية أوال       

  البنية الصوتيةنيا:        

    التناصلثا:         

حرابعا            :اإلنز
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: العنوانبنية –أوال   
عت«العنوان              ، يعكس  يتعامل مع نص كبري اخمتصر  اباره نصأول ما يقف عنده القارئ 

قصيدة دون  العملية اإلبداعية حيث ال تقوم أي يف  أمهية من ملا له . 1»كل أغواره وأبعاده 
ا عنوان يفهم من خالله ا قبل اللجوء إىل قراء   .مضمو

دراسة البنية الصوتية ب ، وذلكحمل دراستنا " أثر الفراشة " وسنقف عند عنوان             
وظائفه ومدى  ، وعرضيقوم عليها هذا الديوان، حماولة منا الكشف عن مجالياتهوالرتكيبية اليت 

 .ثريها يف املتلقي
   البنية الرتكيبية: _1

اخلطاب األديب نظاما لغو خارج عن املألوف وخيضع ملبدأ االختيار والرتكيب   «يعد              
فيختار املبدع الكلمات املناسبة ملوضوع النص ويركبها يف نسق لغوي فين لتؤدي وظائفها اإلبداعية 

للمقام. وتركيبها يف سياق أديب فين جيعلها  التواصلية، والفنية اجلمالية، واختيار األلفاظ املالئمة
تتعدد الداللة األوىل، الداللة الذاتية اليت يرمي املبدع إىل تبليغها إىل الداللة اجلافة اليت يصبو 

.واعتمد 2»للوصول إليها، حىت يضمن للرسالة اليت يبلغها قدرا من اجلماليات املؤثرة على املتلقي
ا امسية أو فعلية؛ وهذا ما ملسناه يف  دراسة الرتكيب يعين أن نقوم بدراسة اجلمل من حيث أ
  عناوين ديوان حممود درويش.

ا تنقسم إىل عناوين               وبعد ما قمنا بعملية احصائية لعناوين هذا الديوان، وجد أ
  مجل امسية وأخرى فعلية، وحتت كل منط جمموعة من األمناط املختلفة.

  
  
  

                                                            

1 _ بلقاسم دفة: علم السيمياء والعنوان يف النص األديب، حماضرات امللتقى الو طين األول السيمياء والنص األديب، 7- 8نوفمرب 2000  

.42ص ،منشورات جامعة بسكرة دب العريب،قسم األ   

2_ فوزية دندوقة : اجلملة يف شعر يوسف وغليسي (دراسة حنوية أسلوبية )، مذكرة املاجستري، بتخصص علوم اللسان، إشراف: حممد خان 
. 190، ص 2004،  2003  
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  اإلمسية:أ_ اجلملة     
سم،وهلا ركنان أساسيان البد من وجودمها لكي تكون كالما              هي اجلملة اليت تبدأ 

  .1مفيدا، وإذا حذف أحدمها يقدر؛ ومها املبتدأ(املسند)، واخلرب(املسند إليه)
  وقد وردت اجلملة االمسية يف ديوان الشاعر، مقسمة إىل األمناط اآلتية:        

الديوان  الصفحة أمناطها  اجلملة االمسية
27 
29 
31 
33 
39 
83 

149 
177 
173 
187 

أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة 
أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة

(م . مح)2+خرب
(م.مح)+خرب
(م.مح)+خرب
(م.مح)+خرب
(م.مح)+خرب
(م.مح)+خرب
(م.مح)+خرب
(م.مح)+خرب
(م.مح)+خرب
(م.مح)+خرب

 العدو 
 نريون
 الغابة
 محام

 البعوضة
 اجلدار
 ثلج
 صبار
 حياء

 كابوس

                                                            

  1_ سلیمان فیاض: النحو العصري (دلیل مبسط لقواعد اللغة العربیة)، مركز االھرام للترجمة والنشر، ط1، مصر، (دس)، ص 92.

  2_(م.مح): مبتدأ حمذوف.
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121 
125 
128 
260 
101 
117 
181 

أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة
أثر الفراشة

ة(م.مح)+خرب+صف
ة(م.مح)+خرب+صف
ة(م.مح)+خرب+صف
ة(م.مح)+خرب+صف
ة(م.مح)+خرب+صف
ة(م.مح)+خرب+صف
ة(م.مح)+خرب+صف

 أرض فضيحة 
 غيمة ملونة
 ربيع سريع
 حياة مبتدئة

 صناديق فارغة
 شال حرير
 إجازة قصرية

123 
147 
216 
236 

91 

أثر الفراشة  (م.مح)+خرب+حرف
عطف+(م.مح)+

خرب

 صيف وشتاء 
 اللوحة واالطار
 قاتل و برئ
 أعلى و أبعد
 بندقية وكفن

أثر الفراشة 172 (م.مح)+خرب+جار 
هوجمرور+مضاف إلي

 رصاصة الرمحة

 
  *  النمط األول : (م.مح)+خرب:

 إذ يعرب كل(نريون،محام،العدو)  وظف الشاعر عدة عناوين من هذا النمط مثل             
إذ (هذا نريون)،(هذه الغابة)،(هذا العدو)...  منها خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هذا أو هذه حنو

نرى أن الشاعر استغىن يف هذه العناوين عن املبتدأ يف مجيع أجزاء اجلملة فحذف املبتدأ اختصارا 
  يف موضع حيمل فيه احلذف واالختصار معا.
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مة ال حتتاج إىل متمم أو فضلة               ومنح، وقد أخذ اخلرب مكان املبتدأ وكأن اجلملة 
، هذا القدرة املطلقة يف  لنفسه تسمية قصائده بعناوين مفردة؛ وهذا دليل على متكن الشاعر لغو

حية البنية السطحية للكلمة، ومن الناحية األخرى رمبا وراء توحيد الشاعر للخرب هدفا  من 
به دليل واضحا؛ هو خلق تنامي داليل ضمن نسق متكامل يف بناء اجلملة االمسية كما أن تفرده 

على قدرته على التعبري عما خياجل نفسه من أحاسيس ومشاعر، فلم يكن االختيار عشوائيا؛بل 
املته دوافع داخلية وخارجية .كما ترك اجملال واسع للمتلقي للتأويالت املختلفة يفهم وذلك لفهم 

  خبا النص.
  النمط الثاين (م.مح)+خرب+صفة :* 

(أرض فضيحة،غيمة حتمل نفس الصياغة نذكر منها وظف الشاعر عناوين              
عرابه لكان خرب ملبتدأ حمذوفملونة،ربيع سريع...). (هذه  تقديره هذا أو هذه لتكون فلو قمنا 

لصفة حبيث انتقل  كما ارتبطاألرض فضيحة،هذه غيمة ملونة،هذا ربيع سريع...). اخلرب 
وميزه، وهذا ما أعطى له حالته، إذ لو حذف الشاعر من اخلرب إىل الصفة؛ مما حدد مصدر اخلرب 

قصة وألختل املعىن. اجلملة الفعلية،فالصفة تبني حالة اخلرب  املبتدأ والصفة معا لكانت اجلملة 
 دون أن يكمل معناها لفظة"ربيع"" فالربيع مثال لو جاء عنوان القصيدة ربيع سريعفجملة "
ربيع الشاعر خيتلف عن الربيع الذي نعرفه وهذا  صفة للربيع لن يفهم املقصود الربيع ألن"سريع"

دليل على رغبة  الشاعر إذ أراد أحد إحداث نوع من اجلماليات األدبية، ملا للصفة من دور يف 
  البىن اإلعرابية يف األدب، فقد حاول أن حيدث التغيري والتفرد من خالل هذه العناوين.

  :ربخ*  النمط الثالث: (م.مح)+خرب+حرف عطف+(م.مح)+
ذا النمط يف عناوين قصائده مثل              : (صيف وشتاء،بندقية إن تواجد مجل 

شيء جديد التفرد ما يشفع للشاعر كونه أتى بز و والتميشيء جديد وفيه من الشعرية وكفن...)
وجدت  فلويتوسط هذه اجلمل. ، إضافة حلرف العطف الذيمستوى الشكل واملضمون على
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ا لكان  املعىن ويفهم  فبالعطف توضح هناك اختالل واضح من الناحية اإلعرابية،اجلمل بدو
  . املقصود ويرتك اجملال للمتلقي للبحث عن الدالالت املختلفة للنص

  *النمط الرابع : (م.مح)+خرب+جار وجمرور+مضاف إليه:
ة رصاصإن توظيف اجلار واجملرور وجب تتابعا مع املضاف واملضاف اليه حنو(             

ذ جند أن الشاعر مل يوظف هذا النمط كثريا يف ديوانه. حيث أن شبه مجلة تعرب ....)إالرمحة
حسب موقعها يف اجلملة، فلو حذف كل من املبتدأ ألصبح هناك نقص واضح يف اجلملة، فاجلار 
قي  إذا إبتدأت به اجلملة أو وجدت فيها وجب أن يلحق بذلك اجملرور كعالقة التابع واملتبوع، و

يت بعدها يعترب فضلة وميكن إعطاء له تسمية مضاف ومضاف إليه؛ أي أن اجلملة تكون  الذي 
مة ليضاف إليها لفظ تكون مكملة هلا، حمدثة بذلك تنوعا يف اجلملة األمسية، فالشاعر إستعمله 

  من أجل التنويع يف البنية اإلعرابية لديوانه.
ا املختلفة يف النص وأعطت لنا وعموما فاجلملة اإلمسية بتن              وع امناطها تنوعت دالال
  نصا مكثفا .

وهي ماكانت مبدوءة بفعل بداية حقيقية وتتكون من فعل وفاعل ومفعول اجلملة الفعلية : -2
  .1به

فاجلملة الفعلية هلا صفة احلركة والتغري وقد وظفها الشاعر ليصور لنا حالته الشعورية              
ة الفلسطنيني وشقائهم الذي ال يتوقف .وينقل أحاس   يسه القلقة ومعا

  وقد وظف الشاعر اجلملة الفعلية يف عدة عناوين نذكر أمهها :  
الديوان  الصفحة أمناطها اجلملة الفعلية   

أثر الفراشة 163 +جار فعل +فاعل
وجمرور

 قالت له

أثر الفراشة 54 فعل+فاعل +حال  وصلنا متأخرين

                                                            

  1_ حممد حسين مغالسه : النحو الشايف ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،لبنان ،ط3 ،1997 ، ص19 .
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أثر الفراشة 23
  

مشبه اسم 
ربهالفعل+امسها+خ

 ليتين حجر          

أثر الفراشة 267 اسم مشبه 
ربهالفعل+امسها+خ

 ليتنا لنحسد

 
  :+جاروجمرور*  النمط األول : فعل +فاعل 

تفاقها على ترتيب ثنائية الفعل والفاعل حنو يف هذه  تتميز البنية الرتكيبية              العناوين 
در اإلستعمال يف ديوان الشاعر فرمبا عدم إعتماقالت له( ده عليها ... )إذ جند هذا الرتتيب 

فكاره يف صياغة ألفاظ ومعاين هذا الديوان، فلو نظر إىل الرتكيب جعلته يوظف أمناط ختدم أ
ه تقوم على عدة أركانالصحيح للجمل   املعىن والرتتيب اختلفلو حذف أحدمها  ة الفعلية لوجد

ليأيت من بعده اجلار واجملرور إلمتام  كذلك، فالفعل وظيفة الصدارة وما على الفاعل إال أن يتبعه
  .املعىن املراد توصيله

  :لنمط الثاين:فعل +فاعل+ حالا*  
نا مثل:(وصلللجملة الفعلية  قوم على الرتتيب العامإن الوظيفة النحوية هلذا النمط ت             
التالعب الشاعر   ملكملة للجملة الفعلية، إن حماولةا لعناصرالعناصر الثالث هم افهذه متأخرين)،
دخال احلال بدل إمتام املعىن  لرتتيب العام للجمل الفعلية جعله حيدث تغيري طفيف عليها 

هذا الرتتيب جعلنا ندرك مدى قدرته وبراعته النحوية يف صياغة عناوين ديوانه وحذف املفعول به،و 
  طته تنوعت تراكيب كل عناوين ديوانه.فبواس

دوار: من إلمسية إال أن هناك إختالف يف األاجلملة الفعلية هلا مكانة موازية للجملة ا             
خر، كل منهما خيدمان اجلملة منهما فللفعل دور وللمبتدأ دور آ حيث الوظيفة وصيغة عمل كل

 اإلعرابية .
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لفعل+ا   مسها+خربها:  *النمط الثالث:اسم مشبه 
 ( ليتين حجر)،(ليتناإن هذا التغيري أحدث تنوعا واضحا يف معامله فلو نظر مثال إىل          
لفعل  )...حنسد لفعل ،أي هنا نقصد  ا جاءت شبه مجلة أو اسم مشبه  لوجد أ

وتكون ليأيت الرتتيب حسب الرتبة فيأيت بعدها إمسها وخربها  كانعتباره أحد أخوات "ليت"
  بذلك اجلملة االعرابية الصحيحة حسب البية الرتكيبية.

من خالل دراستنا للديوان من الناحية الرتكيبية نالحظ أن اجلملة اإلمسية احتلت جزءا               
كبريا، فمعظم عناوين قصائده جاءت كلها مجل امسية، عدا بعض عناوين كانت حتمل طابع 

متكن الشاعر من اجلملة اإلمسية وما مييزها من خاصية يف بنية العنوان الفعلية، وهذا راجع رمبا إىل 
  ومجاليته. 

البنية الصوتية:_ 2  
؛ إذ يعرب عن أحاسيس ومشاعر مهية كربى يف فضاءات النص الشعريللصوت أ             

على جمموع املبدع؛ كونه اجلرس املميز للبنية الصوتية وسنحاول إجياد تطابق بني األصوات املهيمنة 
ختيار أغلب األصوات ظهورا .   عناوين القصائد املتضمنة للديوان وذلك 

       Plosive Sériesاألصوات اإلنفجارية :أ_
إلغالق التام ملسارات تيار اهلواء حيث يسد السبيل أمام ألصوات االنفجارية اتتميز              

وال يلبث أن ينشأ ضغط هوائي خلف هذا اإلغالق  ،هذا التيار يف نقطة معينة يف القناة الصوتية 
 مث يندفع اهلواء احملشور خلف اإلغالق حمد انفجارا بعد زواله. وعددها مثانية:

  .1ب/ق/ء/ك/د/ت/ض)ط/(
 - " البنت /الصرخة "لقد وظف الشاعر صْوْيت الباء والتاء يف عدة عناوين منها :             
من األصوات االنفجارية استعملها الكاتب للتعبري عن حالته الشعورية  تاء هنافال ."قتيال لبيتا"

ة املوت واحلرب. ألمل واألسى واحلسرة وكذا تصوير معا   يقول:  املليئة 

                                                            

  1 _ حممد اسحاق العناين: مدخل  إىل الصوتيات، دار  وائل للنشر، ط1 ، عمان، األردن،2008،ص49.  
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  ىلَ سَ تَ تَـ ٌة جَ رِ َ  رِ حْ  البَ ِيف وَ                       
  :رِ حْ البَ ئ ِ اطِ ى شَ لَ عَ اِة شَ املُ  دِ يْ صَ بِ                       
  ،ةٌ عَ بْـ ، سَ ة ٌ سَ ،مخَْ  ةٌ عَ بَـ رْ أَ                       
  . 1الٍ يْ لِ و قَ جُ نْ تَـ  تُ نْ البِ ، وَ ل ِ مْ ى الرَ لَ عَ  ونَ طُ قُ سْ يَ                       

  يقول : ."البيت قتيال  يف قصيدة "و    
  ،  البيت بدقيقة واحدة،تنتهي حياة بيت كاملة                      

  .2قتيال هو أيضا قتل مجاعي حىت لو خال من سكانه                      

" اليت كانت وجوه احلقيقة ل حرف القاف يف عدة عناوين فرعية منها " مكما استع            
هموسة ، وهو من احلروف االنفجارية املوالكشف عن أي وجه حتمله احلقائق موضوعها البحث

رز يف  ا أثر    ، يقول:   الفتا لالنتباهإذ غلب القاف على القصيدة فكان   ؛النصاليت 
  احلقيقة شخصية                

  يف القصيدة                
  الهي ماهي                 
  .أو عكسها                
ا ما تقطر من ظلها.                    3إ

الكاف...كلها  - الدال -انفجارية أخرى مثل: الطاء واستخدم الشاعر أيضا أصوا             
ت فأراد من خالل هذه األصوات  تقتله يوما بعد يوم؛ألن أوجاع الوطن  جاءت للبوح عن مكنو

                                                            

ض الريس، ط2 ، 2009 ، بريوت، لبنان، ص17 .   1_حممود درويش: أثر الفراشة، ر

  2_ املصدر نفسه، ص35.
  3_ حممود درويش :أثر الفراشة، ص 132 .
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هو صوت «، فصوت الكاف مثال الذي:يه نفسه من أوجاع املاضي واحلاضرأن يفجر كل ما حتو 
  .1»حنكي انفجاري مهموس

ئما"فقد جاء يف قصيدة               الته الشعورية والنفسية جنده عرب عن ح و "كما لو كان 
  إذ يقول :  .، والقلقة اخلائفة من املوتاملضطربة

  حتسس جسده،عضوا عضوا،فوجده                  
  سليما نظر إىل الوسادة ومل ير شعرا                 
  تساقط يف الليل نظرا إىل املالءة                 
  ومل يردما،فتح جهاز الرتانزستور                 
  ومل يسمع خربا عن قتلى جدد يف العراق                 
ئم،فرك                  وغزة وأفغانستان ، ظن أنه 
  جفنه أمام املرآة وتعرف إىل وجهه               
  .2بسهولة:هتف:أ حي               

كما جند حرف الدال حاضرا بقوة  ملا له من دالالت مهمة حاول من خالهلا إعطاء              
حثا عن حلول قد توصله إىل املعىن الذي يريد الوصول إليه واحلقيقة اليت ينشدها  عدة أسئلة 

عتبار الدال  محل هنا فالدال"كم البعيد بعيد"وذلك من خالل عنوان  داللة الضياع واالبتعاد 
  إذ يقول: .3»صوت لثوى انفجاري جمهور «هو

  ؟» كم البعيد بعيد«                
  كم هو السبل                 
   منشي                

                    ومنشي إىل املعىن               
                                                            

ض، السعودية ،(دط)،دار املريخ للنشر  ، كتابيا)،: استخدامات احلروف العربية (معجميا ، صوتيا ، صرفيا ، حنو سليمان فياض _1   1998، الر
  .100ص 

  2_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص137.
  3_ سليمان فياض: استخدمات احلروف العربية، ص53.
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   1....لوالنص               
ومن هنا فإن األصوات االنفجارية استعملها الشاعر من أجل تفجري كل ما بداخله              

لضياعوكذا تصوير أوجاعه وأحزانه و  ملوأمن أحاسيس ومشاعر  بني أحبابه يف أرضه  شعوره 
  وخالنه.

     Fricativesب:األصوات االحتكاكية :
 Pointo of) الصوت تفتح عندما ينحبس اهلواء جزئيا يف منطقة عبور             

articulations)  ملرور، حمد احتكاكا ويضيق فاسحا اجملال لكمية من اهلواء 
 ث – ح – ع – ز – ظ – ص – خ -  ش – س – مسموعا،وعددها ثالثة عشرة هي: (غ

  . 2) ه – ذ –
ن واضحا فمن خالل العنوان الرئيسي "أثر الفراشة "              ن مها جنده يلفت انتباهنا صو

ن حققا مهسا متميزا، أضفى الثاء والشني؛  لغا لدى السامعومها صو ، فحرف الثاء أثرا 
 ارز  ا.حيمل داللة خمتلفة متاما عن داللة الشني الذي ترك إيقاع3»صوت احتكاكي مهموس«هو

عتباره  اللة . فهنا داللة هذين الصوتني حتمل نفس د4» امهموس ارخو  صو«يف العنوان الرئيسي 
 ا ، قد يكون لهعشوائي ،أو حىت حداصغري  أو عمال ابسيط الذي يدل على أن فعال ،العنوان ذاته
  :هيقول الواضح. ومثالنا على ذلك التغيريو  األثر الكبري

  أثر الفراشة اليرى                
   .5أثر الفراشة اليزول               

                                                            

  1_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص 68.

  2_   عبد القادر عبد اجلليل:علم اللسانيات احلديثة، دار صفاء، ط1، عمان، األردن، 2002 ، ص 313.
  3_ سليمان فياض: استخدامات احلروف العربية، ص 37.

  4_ ابراهيم أنيس : األصوات اللغوية، دار العلوم، جامعة لندن، مطبعة النهضة، (دط)، مصر، (دس)، ص 69.
  5_ حممود درويش:أثر الفراشة، ص 131.
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أما عن العناوين الفرعية فقد وصف الكثري من األصوات االحتكاكية مثل: صوت              
 .1»صوت رخو احتكاكي مهموس«فهو الرهبة؛ اخلوف، السني يف لفظ "كابوس" مبعىن الرعب،

  يقول:حالة شعورية ميلؤها اخلوف واهللع . فهنا الشاعر يتحدث عن 
اري.                 تإذ أصحو فجرا ميرض    يينال 
  الكابوس من الليل، بل من فجر فاجر،كما لو                
  أن حز ميتافيزيقيا جيرين إىل غابة               
  .2اكحلبة :هناك مسلحون مقنعون وكامري                 

، يف يد العدو الغاشم وعن مستقبل والعراقي خاصةوحتدث عن مصري العريب عامة؛              
ت و  اململوءهذه األمة  كالدمي حيركها كيفما أمام وحشية العدو وجربوته، فهو  ألحزان والصعو

  ، إذ يقول :شاء
قي إىل جذع خنلة                   يشدون و
  عراقية ثكلى، قرب خنلة أخرى ربط إىل                
  يسألونين عن امسيجذعها جواد عريب.                
ع                   ي،فأخطئ يف اسم أيب وجدي منالر
  املَقنعة،الأرى سخريتهم وطأة الفجر.               
  لكين أمسعهم يتهامسون : لن نعدمه اآلن               
   .3 يةدفعة واحدة...فما زلنا يف الفصل األول من الروا              

جمموع األصوات املؤلفة له  سيطرة صوتني من انتباه القارئ يف هذا العنوان يثري إن ما             
أال ومها الكاف والسني.كما جند صوتني أحدمها الصاد والفاء له العام  املعىن  علىواللذان يطغيان 

فحرف الفاء مثال كان له أثر واضح  " ولعل التقاءمها قد أحدث مهسا متميزا. "صفصافة يف عنوان

                                                            

  1_ ابراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص 67.
  2 _ حممود درويش:  أثر الفراشة، ص 187.

  3_ املصدر نفسه، ص 188.
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لف املد أحدث  التقاء. فعند 1»هموس صوت رخو م«عتباره  يف بنية العنوان. صوت الصاد 
ه هصفريا مطوال كان له الفضل يف ظهور  ملنا إىل صوت الصاد لوجد صوت رخو «بقوة ولو 

يف تشكيل مضامني هذا العنوان فلو نظر إىل هذا . فكان هلذين الصوتني دور كبري 2»مهموس 
  الشاعر البحث عن اهلوية املفقودة فيقول: األخري لوجد يف طياته عدة مفاهيم، منها حماولة

  صفصافة يف ملتقى دربني :هل                  
 جاء الشماليون ؟ أم ذهب اجلنوبيون؟                  

  الحرب هناك وال سالم.والسماء                 
  نظيفة وخفيفة فوق املكان...                 
  كراسه الشعري:وقال يل:متأبطا                  
  .3هذا. غريب.هوييت                

وذلك يلم مشل اهلوية العربية  ومن جهة أخرى حياول الشاعر إصالح ما أفسده العدو؛             
  يقول: من خالل كسر حدود اخلريطة اليت رمسها العدو لتقسيم األمة.

  البعيد من الطبيعة: رمبا نقحت                
  رمبا أصلحت ما فعل أخطاء اخلريطة،               
خويت....                  4النحاس 

 يف ديوان الشاعر فقد إستعمله يف عدة عناوين امميز  اكما نالحظ أن للشني نغم             
له  الذي "شال حرير"ومما جعل منه سرا أبدع من خالله العنوان  .5»صوت رخو مهموس«فهو

  يقول: فهنا الشاعر حاول أن جيسد لنا قصة حب بني عاشقني. أكثر من معىن،داللة حتمل 
  شال على غصن شجرة.مرت فتاة من هنا،               

                                                            

  1 _  ابراهيم أنس:  األصوات اللغوية، ص 68.    
  2_ سليمان فياض : استخدامات احلروف العربية ، ص 72.

  3_ حممود درويش : أثر الفراشة ، ص 207.
   .208ص  ، نفسه املصدر _4

  5_ ابراهيم أنيس : االصوات اللغوية، ص 69.
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  أو مرت ريح بدال منها، وعلقت شاهلا على              
  .1الشجرة             

إذ أن مصدره  ؛يالاخلوهذا الشال الذي يتحدث عنه الشاعر رمبا كان من نسج              
  :ةوهذا ما توضحه األبيات التالي إنه رمز له داللة أخرى. جمهول،
  دون أن ينتبه إىل أن الشال كان غيمة.         
  تعبري .مصادفة.بني أغصان الشجرة عند         
   .2الغروب        

كان له نرب خاص يف   الذي "اخلاء" ومن بني األصوات االحتكاكية أيضا صوت             
عتباره على رونقة الديوان بتوظيفه  . عمل من خالله3» امهموس ااحتكاكي صو«نفسية الشاعر 

ه فمن خالل العناوين نالحظ  .»خيايل...كلب صيد ويف«، فهناك عدة عناوين منها عنوان إ
  قصائده. يقول: يف رمزالخليال و اعتمد قد اأن الشاعر 

  :أين التفاحة اليتتساءلت            
   سقطت على ؟ لعل خيايل الذي استقل.            

  .4عين هو الذي اختطفها وهرب           
 أما صوت الغني فقد غزى معظم عناوين هذا الديوان ملا حيمل هذا الصوت من             

قد  الشاعرإن  .»غيمة ملونة«يف قصيدة  جنده إذ .5»صوت رخو جمهور « متميزة فهو دالالت
لغيمة  رغوة شبه   يقول:إذ  دالالت عديدة. امللونة وألف لنا قصة ذاتالصابون 

لرغوة الشبيهة بغيمة تلمع فيها ألوان                 أهلو 
  موسيمية وتنطفئ،أمسك الغيمة بيدي              

                                                            

  1_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص117. 

  2_ املصدر نفسه، ص 118.
  3_ سليمان فياض: استخدامات احلروف العربية، ص 50.

  4_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص 106.
  5_ ابراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص 75.
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  وأوزعها على الصحون والكؤوس والفناجني            
  .  1واملالعق والسكاكني            

ت األليمة كما حتدث عن خلو      ؛ يقول:ذهنه وقلبه من الذكر
  أهلو برغوة الصابون.وأسهو عما ليس موجودا .أنظر            
  برضا إىل ذهين الصايف كزجاج املطبخ.وإىل             
  . 2خلو قليب من الشوائب كصحن مغسول بعناية            

هلدوء واالضطراب فالصيف والشتاء  .»صيف وشتاء«ارتبط صوت الصاد يف عنوان              
أما الشتاء لالضطراب  فالصيف يرمز للهدوءوكل يتميز عن اآلخر. ،ربعةمن الفصول األ

ذا احلرف داللةولالستقرار صوت لثوي «فهو على مكانته العالية لدى الشاعر. ؛ وابتداء الشاعر 
قي احلروف. وهو من احلروف املضطربة تدل على التأسي، .3»مهموسحنكي  ا مييزه عن   و

م والفصول تشبه بعضها يف مرورها دون أي جديد يذكر:   فالشاعر أراد أن يوضح لنا أن مجيع األ
  الجديد .الفصول هنا اثنان:        
  صيف طويل كمنذنة يف أقاصي املدى         
  .4يف صالة خشوعوشتاء كراهية        

له  .5»صوت رخو جمهور«عتباره  أما حرف العني فهو من األصوات اجملهورة.             
دة ،يدةدالالت عد كما يؤثر يف نفسية الشاعر   تشويق القارئ للقصيدة، فهو يعمل على ز

مثال يوحي » عدوى«يف عنوان  فداللته .جياب حسب القضية املطروحةلسلب أحيا واإل
  يقول: إذ  يدعي أنه شاعر. هنا فهو أصبح هناك نوع من التهكم. أنه كتابه الشعر أيبعدوى   
  قال يل.بعدما كسر الكأس:       

                                                            

  1_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص 125.
  2_ املصدر نفسه ، ص 126.

  3_ سليمان فياض:  استخدامات احلروف العربية، ص 72.

  4_ حممود درويش: أثر الفراشة ، ص 123.

  5_ ابراهيم أنيس: األصوات اللغوية، ص 75.
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صاحيب       جلميل التصف الشعر. .  
لقوي.         وال 
فليس هنالك شعر قوي وشعر مجيل.        
  هنالك شعر يصبك.سرا    
  .1واالنفصامبعدوى الكتابة     
عتباره  ،املهموسة صوت احلاء ومن بني األصوات              صوت «فهو من أقوى األصوات 

. فاملقصود » حياة مبتدئة«. فداللة احلاء حتمل نفس داللة العنوان 2»حلقي احتكاكي مهموس 
  هنا أن الشاعر حاول الرجوع بنا إىل أصل كل شيء يف هذه احلياة، يقول:

  وأسرتسل يف التفكري بتاريخ اخلرب:       
    القمحكيف اكتشف حبة         
  األوىل يف سنبلة خضراء جمدولة كضفرية.       
  .3؟وكيف راقبها شخص ما إىل أنضجت واصفرت       

صوت حنجري احتكاكي «، فاهلاءنصيب كبري يف ديوانناأما حرف اهلاء فقد أخذ              
اليت . فاهلجاء من األغراض األدبية، داللة على قوته .» هجاء«اهلاء يف عنوان.فربوز 4»مهموس

لسخط وع   يقول: والتهجم على اآلخر. دم الرضىتتسم 
  لكين أعتذر  الاكره شاعرا يكرهين،       
  .5عما سببت له من أمل       

املهموسة وهذا راجع إىل سيطرة األصوات اجملهورة على األصوات ولعل ما نالحظه              
ا رمبا خيفف هذا األمل وهذا ه و نفسية الشاعر احلزينة على وطن األوجاع اليت ال يشفى منها فاجلهر 

                                                            

  1_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص 151.
  2_ سليمان فياض: استخدامات احلروف العربية، ص 46.

  3_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص216.

  4_ سليمان فياض: استخدامات احلروف العربية، ص 114.

  5_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص 227 .
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 –ربيع  –اجلدار  -مرة مثال ذلك (رصاصة  ر من اثنيت عشرةحرف الراء الذي تكرر أكث ما أكده
نسيان  –نريون  –كلمات (نسر مرة يف   وصوت النون الذي عدده ثالثة عشر .روتني ...) -ر
-مواعيد -عشرة مرة (مدريد حرف الدال الذي تكرر أكثر من إحديو  حنني...). - ر -

عدة مرات؛ فقد كان للعناوين الفرعية والعنوان الرئيسي  اخللود...).وحرف الالم كذلك تكرر
حية التعبري عن ذات الشاعر واسواء م البعض ارتباطا وثيقا مع بعضهم حية ن  التعبري هانة،ومن 

  :عن واقعه وانشغاالته .وهذا ما يوضحه املخطط اآليت
  كابوس.                                                                         
  صفصافة.                                                                        

  شال حرير.                                                                        
  ويف.خيايل...كلب صيد                                                 أثر الفراشة             

  غيمة ملونة.  
  صيف وشتاء.                                                                        

نواعها (االنفجارية               رزا  -االحتكاكية   –وهذا وقد لعبت األصوات  املكررة). دورا 
. فكانت أحسن متثيل هلا؛ إذ جنح يف إيصال واإلفصاح عنها بذلك  الشاعر تيف ترمجة مكبو

  .وتصويره خري تصوير املعىن الذي يريده
  
  
  
  
  
  
  
  



	شعریة العناوین في دیوان أثر الفراشة       								                      :الفــصل الثـاني
 

 

65 

     Trill:ج: األصوات املكررة
ا              ها رأيت طرف يفإذا وقفت عل«صفة الراء مسيت كذلك الرتعاد طريف اللسان 

  .1»، ولذلك احتسب يف اإلمالة حبرفني اللسان يتعثر مبا فيه من التكرير
فوجد الشاعر أكثر يف استخدام حرف الراء يف ديوانه خاصة يف العنوان الرئيسي              

.ففي العنوان الرئيسي جنده يف 2»صوت لثوي مكرر جمهور«عتباره  وكذلك يف العناوين الفرعية.
وداللة  ،للعنوان داللة االضطراب والضياع حيث أعطت صفته التكرارية من جهة" أثر الفراشة"

  يقول: .األمل من جهة أخرى
  هو خفة األبدي من اليومي              
  أشواق إىل أعلى              
  وإشراق مجيل              
    هو شامة يف الضوء تومئ              

  حني يرشد إىل الكلمات               
  .3طننا الدليل               

هنا ربطه "اجلدار" فعنوان. أما يف العناوين الفرعية فنجد هذا الصوت مكررا بكثرة             
  يقول: تفرقة األحبة.جلدار العازل الذي بناه من أجل 

  أفعى معدنية ضخمة تلتف حولنا.تبتلع               
  جدراننا الصغرية الفاصلة بني غرفة النوم               
  .4واحلمام واملطبخ وغرفة اإلستقبال              

                                                            
 81ص ، 2002 ،، القاهرة، مصر1دار الفجر للنشر والتوزيع، ط : اللهجات العربية والقراءات القرآنية (دراسة يف البحر احمليط )،حممد خان _1

  2_ سليمان فياض: استخدامات احلروف العربية، ص 59.
  3_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص131- 132.

  4_ املصدر نفسه، ص 83.
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حيث شبه  ويواصل تكراره لوحشية هذا العدو الذي حياول قتل األمل وحب الوطن             
ذا الطائر  ؛العنقاء ذلك بطائر وهو طائر خالد فقد رمز حممود درويش لشعبه ووطنه اخلالد 

  فقال: اخلرايف.
  اجليتو خائفني مما نفعل خلفنرى حراس                 
  تبقى لنا من جدران صغرية...نراهم ما                
  يـَُزيِتون أسلحتهم لقتل العنقاء اليت                

،يف قن دجاج                   ظنوها ختتبئ عند
  .1فال منلك إال أن نضحك                 

  ، اخللودء هنا له عدة دالالت مثل : الصربفحرف الرا"صبار "  ومن العناوين الفرعية            
  يقول: احلياة.

       الصبار الذي يسيج مداخل القرى كان                 
  حارسا خملصا للعامالت،حني كنا أوالدا.                
  .2قبل دقائق .أرشد الصبار إىل املسالك                

 حيمل داللة الدميومة واإلستمرار فهنا الراء وتكراره"رصاصة رمحة " أما عن عنوان              
لكامل (رص من خالل تكراره لنفس احلرف. وذلك - اصةفنجد أن الراء يسيطر على العنوان 

 –العجز  –فقد جندها تكثر بتكرار الراء وذلك من خالل(أغار  ،رمحة) جاء متنوعا يف القصيدة
  الفر...). يقول: –الكر 

  أغار من حصان :فإن انكسرت ساقه وأحس                 
  ة العجز عن الكر والفر من الريح...هان                
  .3عاجلوه برصاصة الرمحة                

                                                            

  1_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص 83.

  2_ املصدر نفسه، ص 177.
  3_ املصدر نفسه، ص 172 .
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، وذلك من خالل غريته من احلصان حيمل داللة حب املوت والبحث عنهاوقد جنده              
بعة من احل  إىل درجة تنمى أن يكون مكانه، الة الشعورية اليائسة من كل هذه الغرية جندها 

  انكسر  وأ .إذا:  يقول .األوضاع
  شيء َيف،جسدي أو معنوي .أوصي                   
  لبحث عن قاتل ماهر.حىت لو كان من                  
  أعدائي .سأدفع له أجره ومثن الرصاصة.                  
  سأقبل يده واملسدس .وإذا كنت قادرا                  
    عصماء.خيتارعلى الكتابة ، مدحته بقصيدة                   
ا والقافية                    !  1هو وز

 الربيع يف فلسطني  ولعل عنوان "ربيع سريع " من العناوين اهلامة املوجودة يف الديوان،             
بلد الشاعر سريع جدا ألن األوقات اجلميلة سرعان ما متر واألوقات اجلميلة يف فلسطني ال تكون 

يت لكاد  ا فهي متر بسرعة، فيتمىن الشاعر أن تبلعادة دائما وإمنا    فقال :  .قى لذلك الحيس 
                                       مر الربيع سريعا                   

  مثل خاطرة                   
  طارت من البال.                  
  .2قال الشاعر القلق                  
  مر الربيع بنا  _                 
  .3مل ينتظر أحدا                 

فمن خالل صيغة التكرارية اليت حيملها صوت الراء جند الشاعر يبتذل كثريا يف              
صبار  –اجلدار  –أثر الفراشة  -توظيف هذا احلرف يف معظم قصائده فنجده يف (رصاصة رمحة 

                                                            

  1 _   حممود درويش: أثر الفراشة ، ص 172.
  2_ املصدر نفسه، ص 127.
  3_ املصدر نفسه، ص 128.
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لذا كان توظيفها  ،اليت هلا وقع قوي يف أذن املتلقي فالراء من احلروف اجملهورة، ربيع سريع) -
  الديوان.مكثفا يف 

ذا تكون الدالالت املتنوعة للحروف املكررة سواء يف العنوان الرئيسي أو العناوين              
نواع اجلراح يف الوطن الذي ينشد حريته يف  الفرعية واحدة   ا تنبع من الذات الشاعرة املوجوعة  كو

أن أبرز ذلك من خالل  أن يتجاهله أو ينساه لذلك حاولت كل مرة وأثره عميق ال يستطيع أحد
  املخطط اآليت:

  .اجلدار                                                                  
  .صبار                                                                  

  رمحة.رصاصة                                      أثر الفراشة                  
    ربيع سريع.                                                                  

جل حتمل داللة األصوات التكرارية داللة الدميومة واحلركية عمد من خالهلا الشاعر أل             
فاعل مع مشاعره ومشاركة والتأثري علينا من أن الت ؛ حماوال ترك أثر فنيا،أن يطري بنا يف عامله الواسع

فداللة األصوات محلت يف  لتفاعل مع نصوصه نعيش واقعه وما يعانيه وحنس به؛ حالته النفسية
ة الشاعر والشعب الفلسطيين  متنها آهات الشاعر تركت فينا أثرا مجاليا يف اإليقاع وإحساسا مبعا

  طينية عمرها طويال وال تزال تنتظر الفرج.، ألن القضية الفلسثر الفراشة إن هلا أثرولو أثرا بسيطا 
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  ظائفه من خالل ديوان أثر الفراشة :مجاليات العنوان وو نيا :
  :مجاليات العنوان   - 1

هتمام القارئمبا أن العنوان حيمل من الدالالت واإلحياء              وحيثه   ،ات ما جيعله حيظى 
الوقوف عند شعرية  بذلك ومن هنا سنحاول على البحث عن الدالالت املكتنزة يف النص.

ح بنوعيه الرتكييب والداليل قا من دراستناالعناوين إنطال   .التكرار إلضافة إىل، للتناص واإلنز
      Intertextualité أ_ التناص : 

  .1البلوغ واالكتمال يف الغايةالنص أو التناص يف اللغة :يعين           
لت اهتمام الباحثني من املفاهيم (Intertextualité) ويعد التناص              اليت 

نه إدراك  ،جوليا  كريستيفيا،يوري لومتان، جريار جنيت، ميشال ريفاتري:أمثال الذي عرفه 
أنه فسيفساء من . كما 2القارئ للعالقة بني نص ونص ونصوص أخرى قد تسبقه أو تعاصره

  .3نصوص أخرى أدجمت فيه تقنيات خمتلفة
  _ التناص القرآين:1أ_
صور تقلبات لصياغة اجلديدة واملعىن املبتكر ييفيض القرآن الكرمي معجزة الدهور،              

وهو النص املعجز الذي أحدث ثورة فنية على معظم التعابري اليت  ،القلوب وخلجات النفوس
  ، ليخلق تشكيال فنيا خاصا متناسق املقاطع تطمئن إليه األمساع العريب  شعرا ونثراها ابتدع

  .4األفئدة يف سهولة ويسرو 
مع النص القرآين إذ جند  فيعد حممود درويش من الشعراء املعاصرين الذين تفاعلوا             
والتمسك حببل هللا ي ولعل  ذلك راجع إىل حسه اإلسالم عظم عناوين ديوانه ذات بعد ديين،م

  :، وعلى هذا يبدو األثر القرآين واضحا يف العناوين التالية وقت الشدائد

                                                            

  1_ مصطفى السعداين: التناص الشعري قراءة أخرى لقضية السرقات، دار املعارف، (دط)، اإلسكندرية ، مصر ، 1991، ص 73.
  2_ حممد عمري: التناص يف اخلطاب النقدي والبالغي، دراسة نظرية وتطبيقية، افريقيا الشرق، (دط)،2007، ص 20.

3_حممد مفتاح: حتليل اخلطاب الشعري (اسرتاتيجية التناص)، دار التنوير للطباعة والنشر، ط1، بريو ت، املر كز الثقايف،  الدار البيضاء 

  .121، ص 1985

  4_ مجال مباركي:التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، دار هومة، (دط)، اجلزائر، 2003، ص167.
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  :يقول حممود درويش: " حق العودة إىل اجلنة"*  قصيدة     
  التاريخ مأساة ...بدأت حبرب عائلية بني قابيل               
  وهابيل ، مث تطورت إىل حروب أهلية وإقليمية              
    وعاملية ،مازالت مستمرة إىل أن يقضي              
    .1أحفاد التاريخ على التاريخ              

شارته إىل قابيل يتجاوز واضح مقتبس من قصة قابيل وهابيل هنا تناص              ، فدرويش 
اإلنسان احلدث واملوقف ويدعو املتلقي إىل البحث عن نقاط االلتقاء بني الشخصيتني وبني 

لنسبة يل قتل من غري ذنب وكان قتله ظلمحيث إن هاب الفلسطيين الربيء، ، وكذلك األمر 
لرغم من ذلك مل يستسلم  ،وأخذ حقه ،اإلنسان الفلسطيين الذي اغتصبت أرضه وسلبت منه و

ر حىت تتحرر فلسطني وخيرج العدو جيأبدا وبقي يقاوم الظاملني ألن دم املقاومة جيري يف عروقه 
  أرض الشهداء. القدس األبية، .ل اخليبة راحال من أرض األنبياءأذ
  ! :"ال كما ظن آدم: يقول " لوال اخلطيئة " قصيدة *  

  لوال اخلطيئة                                   
  لوال النزول إىل األرض                                   
  لوال اكتشاف الشقاء                                   
    وإغواء حواء                                   
  لوال احلنني إىل اجلنة غابرة                                   
  .2َلماَ كان ِشْعرٌ                                    

وهي خطيئة  اخلطيئة، وقصة ألوىل قصة سيد آدم عليه السالمإذ يتبادر من الوهلة ا             
ال يقرتب منها هو وزوجه إذ أمره ،األكل من شجرة اخللد  لكن الشيطان وسوس هلما ،هللا تعاىل 

  فأنزهلما إىل األرض لتكو عربة للبشرية مجعاء. .وهنا وقعت اخلطيئة الكربى فأكل منها.
                                                            

  1_حممود درويش: أثر الفراشة، ص209 .
  2_املصدر نفسه، ص210.
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    التناص احلديثي: -  2-  أ
بعد القرآن الكرمي من حيث إشراق يت احلديث النبوي الشريف يف املرتبة الثانية              

قال الرسول صلى هللا عليه  ،ومن أبرز مسات بالغته االجياز ،ظ وبالغة القولالعبارة وفصاحة اللف
لرعب«وسلم:   .1»بعثت جبوامع الكلم ونصرت 
أمهية احلديث النبوي فنيا ن ومنهم حممود درويش  املعاصرو ومن هنا أدرك شعراؤ              
 ن وهذا دليل ،املختار عليه السالم قتداء وتتبع خطىاإل، فوظفوه يف نصوصهم من أجل وفكر
لدين اإلسالميعلى مت ذلك حيث كان  .قاسية احمليطة بهرغم الظروف ال ،سك حممود درويش 
  يف عناوين ديوانه :واضح 

لدين ، فالرسول صلى هللا عليه  إتقان " قصيدة*       ":هذا أكرب برهان على تقيد الشاعر 
امرئ  إن هللا اليقبل عمل«تقان العمل فروَي عن عائشة رضي هللا عنها : وصى كثريا أوسلم  

رسول هللا ، ومااتقانه ؟ قال : خيلصه من الباء والبدعة   .2» حىت يتقنه . قالوا : 
هذا  و  العملا اإلسالم إلتقان ، ومن هنا دعمهم جدا وإتقانه مسة أساسية فيه فالعمل             

حية الدين خذ الكلمة يف معناها السطحي وترك داللة ، فأراد الشاعر هنا فقط أن كان من 
  اللفظ ، فاإلتقان عنده خيتلف متاما ودليلنا على ذلك :

  فضاء شاسع واسع متقن التكوين والتدوين                        
  3من فرط اإلتقان...                        

 أتى حسان بن«فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف هذا املوضوع* قصيدة "هجاء":    
رسول هللا احلارث هجاك إن أ سفيان بن   ! بت إىل النيب صلى هللا عليه وسلم ,فقال : 

م  رسول هللا ؟ فقال ، أفتأذن يل أهجوهى ذلك نوفل بن احلارث وكفار قريشوأسعده عل

                                                            

  1_مجال مباركي: التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر، ص 199.

، 2006 ، ص1470. يب أبو قتيبة، دار طيبة، ط1 ، دمشق، سور   2_ مسلم بن حجاج: صحيح مسلم، احملقق: نظر بن حممد الفار
  3_ حممود درويش: أثر الفراشة ، ص97.
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قال له: اهجهم  !من العجني:فكيف تصنع يب؟ فقال أسلك منهم كما تسل الشعرة رسول هللا
  .»1وروح القدس معك 

الشاعر يف ديوانه ، وقد إستعمله و القذف والسب وذكر عيوب اآلخرينفاهلجاء ه            
خر ألسبابفقال:   ليهجوا السالطني وامللوك، ء السلطان مديح    ور

ذن احلاجب للشاعر                                       بروتوكولية :مل 
دية الواجب ، لكن أذن                                      بدخول القصر و
رة القربل                                     .2ه بز

  التناص التارخيي : – 3 - أ
؛ حيث أبرز قدرته على أثر الفراشة " أحدا من التاريخالشاعر يف ديوانه " استلهم             

النقاد  ، والتناص التارخيي حسب قول أحد فا فنيا متناغما مع نسيجه الشعريتوظيف التاريخ توظي
 .3» أيضا  ما نكونه عنها كنصوص قابلة للقراءة وللتأويللينا كوقائع ولكن من خالل التتقدم إ«:

رخيية احتلت حيزا كبري من ومن خالل عناوين الشاعر يبدوا أنه استحضر عناوين ذات أصول 
"نريون مثل اإلمرباطور الروماين  ،راد شخصيات وأحداث عربية وأجنبية؛ وذلك من خالل ايديوانه

ريخ عربية "  "   ففي قصيدة  " اجلدار العازل "؛و "النيل إىل أحداث و
ذا اإلسم : " " نريون ا    قصيدة نريون: إذ جند أن الشاعر قد عنو

ل نريون ، وهو يتفرج على                     ماذا يدور يف 
  حريق لبنان ؟ عيناه زائغتان من النشوة ،                   
  : هذا جنون، وميشي كالراقص يف حفلة ُعْرسٍ                  
  .4جنوين سيد احلكمة                  

                                                            

1_ أيب عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم البخاري: صحيح البخاري، احملقق: مصطفى ديب البغا، دار ابن  كثري،(دط)، ج1 دمشق 

. 1234ص   
  2_حممود درويش: أثر الفراشة، ص227 .

  3_ سعيد يقطني :انفتاح النص األديب الروائي . النص والسياق . املركز الثقايف العريب ،ط3 ، الدر البيضاء ، املغرب  ، 2006 ، ص 106 .
  4_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص29.
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رخيية ، " نريون "       م .حىت وفاته بعد  54من عام  ، حكم روماإلمرباطور روماينشخصية 
حلريق الذي دمر كثريا من روما ربعة عشر عاما.تشتهر فرتة حكمه  م بىن نريون  64عام  ذلك 

  املنطقة احملرتقة .وكانت هناك إشاعات تقول:وقصرا ضخما وسط  ،البيت الذهيب
م النصارىإن نريون بدأ احلريق ل الذين كانوا أقلية آنذاك يف روما وقام  ،يستطيع بناء القصر. ا

أمثاله :لو كان يف  ، والذي قيلمرباطور الروماين الذي أحرق شعبهإسم إلوهو كذلك  1عدامهم .
ا لكتاب التاريخ يد ملدت لي و األستبداد  ،والقسوة صفحات من الوحشية والظلممحى 

فلم يتشرف التاريخ إطالقا النضمام أشخاص  ،طرها العديد من الطغاة والظاملنيصفحات س
ماستعملوا نفوذه طرة يف تعذيب شعو مه ، وما ننتظره حنن أيضا من شخص قتل أم كحكام وأ

لالستبداد لدكتاتور و الطاغية فهو رمز أشبه "  "نريون ، فكانومعلمه هتك بعرض قريبه وبعيده
  .والطغيان

  :  إذ يقول، اليت كانت سبب انفصال الفلسطنني عن بعضهم" اجلدار "  جند يف قصيدة      
    أفعى معدنية ضخمة تلتف حولنا ،تبتلع           

    جدراننا الصغرية الفاصلة بني غرفة النوم             
  واحلمام واملطبخ وغرفة االستقبال .أفعى            
  .2بنظراتنا إىل أمام            

له عدة تسميات ، أحاط بقطاع غزةوهو عبارة عن جدار طويل   اجلدار العازل             
، مير هذا اجلدار مبسار متعرج حيث حيبط معظم 3)جدار الفاصل العنصري،احلاجز األمين(

شارون يف ظل يف عهد حكومة  ،2002 أفريل 16كانت فكرة إقامته يف   ،الغربيةأراضي الضفة 
الضفة الغربية  ، ويف نفس السنة بدأت إسرائيل ببنائه إذ يقطع أراضي2002انتفاضة األقصى 

ة أخرى  ؛قطعا ، ومع  رفض الفلسطينيني له  إىل ما يعانيه سكان الضفة من قبلمضيفا معا
                                                            

ض، السعودية   1_ينظر: أمحد الشوخيات وآخرون: املوسوعة العربية العاملية، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع، ط2 ، الر

. 622، ص 925،199مج   

  2_ محمود درویش: أثر الفراشة، ص 83.

3_ أنيس مصطفى القاسم: اجلدار العازل اإلسرائيلي (فتوى حمكمة العدل الدولية دراسات ونصوص)، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1  

.44، ص 2007بريوت، لبنان،    
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(العجز الفلسطيين والتجاهل  م عزمية شارون يف تنفيذه هلذا املشروع وأمام اعرتاضا ولكن مل يثين
خليار القانوين  األورويب)، األمريكي والسكوت ولكن كل  ،عن طريق األمم املتحدةاكتفى العرب 

ة الشعب املقاوم للشر والطغيان هذا مل ينه  .ين شاخما بشهدائه منتظرا بعزائمهويبقى الفلسطي ،معا
   أرض الصمود و املقاومة. وحتيا

وإن كان العنوان الينطبق مع املنت فنهر  ،" يف مركب على النيلأما قصيدته املعنونة "             
ار الدنيا «النيل يعد ؛ إذ ينبع من حبرية ع من النيل األبيض والنيل األزرقر ينب وهو ،طوال ين أ

فريقية يطلق عليها دول حوض ومير بعشرة  دول إفكتور بوسط القارة ويصب يف البحر املتوسط 
ا مل بة النيل مسيت مصر أن، إذ النيل ، فالنيل النعمة  يوجد النيلمل جد دولة مصرية لواتو ت، أي أ

ا    .1اليت أنعمها هللا على العامل ملا حيمله من خريات تنعش اقتصاد الدول الذي مير 
، فمن لتارخيية وإعادة بناء النص احلدثهو إحياء للظاهرة اوعموما فالتناص التارخيي              

م. ، خالله ميكننا إعطاء حلة جديدة للنص منمقة ومنسقة   واقتباس جتارب من سبقنا وأهم منجزا
ح: -ب          L’écartاإلنز

ا النقاد؛              ح من الظواهر األسلوبية اليت اهتم  أنه خروج  إذ أمجع النقاد على إن اإلنز
ا تعترب قضية لكالم عن اإلستعمال املألوف للغة، ا وهلا عدة مصطلحات أبرزها االحنراف، كما أ

  .2» قضية أساسية يف تشكيل مجاليات النصوص األدبية«مهمة يف األدب العريب 
ح بدوره إىل قسمني          مها:  ،وينقسم اإلنز
  التقدمي والتأخري : -1     

ب كثري الفوائد، جم  « كتابه " دالئل اإلعجاز " يقول :إذ يعرفه اجلرجاين يف                هو 
، مث ابة اليزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، بعيد الغواسع التصرف ، احملاسن

   إىل قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف عندك أن 
املعىن احلقيقي له هو أن يقوم بتغيري يف مرتبة الفاعل أو املفعول...من رتبته .أما عن 3»مكان  

ح وفق نظام حنوي األصلية . ، والشاعر مارس التقدمي والتأخري الذي هو من أبرز مظاهر اإلنز

                                                            

  1_ حممد حمي الدين رزق:افريقيا وحوض النيل، مطبعة عطا بباب اخللق، ط2، مصر،1934، ص 90.

  2_ نور الدين السد: األسلوبية وحتليل اخلطاب، ص 179.
  3_ عبد القاهر اجلرجاين: دالئل اإلعجاز، ص 85.
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إعطاء ، يهدف إىل بغة مجالية تعطي لنا أسلو خاصاعطاء ص" إأثر الفراشة  الرتكييب يف ديوانه "
  الية للقارئ جتعله ينجذب إىل النص ومن الشواهد قوله:نظرة مج
  :ففي العناوين الفرعية الكثري من التقدمي والتأخري منها          

بتدأ أو اخلرب حدث إذ جند التقدمي والتأخري يف امل"عال هو احلبل "  قصيدة هناك             
خري املبتدأ ، إذ حتولت إىل مجلة فعليةتغيري اجلملة األمسية   ، فهنا مث تقدمي اخلرب بعد تقدمي اخلرب و

خري املبتدأ أو هو"  عال"  ها " اجلبل " و  " . عال اجلبل" فلو نظر إىل أصل اجلملة لوجد
        ، ومن الشواهد قوله :يف القصيدة ككلبل  .فليس يف العنوان فقط

  ميشي على الغيم يف أحالمه ، ويرى             
بسة...                ما ال يرى ،ويظن الغيم 
  . 1عال هو اجلبل             

ح فين " موهبة األمل "أما يف قصيدة                يطغى على هذا العنوان فقد قام هناك انز
خري مبتدأ ملالشاعر بتقدمي صفة و   :جديد يقول  ، وهذا راجع إىل اميان الشاعر اميان قاطعا 

  ليس األمل نقيض اليأس ، رمبا هو اإلميان           
  الناجم عن المباالة آهلة بنا...تركتنا.          
  نعتمد على مواهبنا اخلاصة يف تفسري          
  .2الضباب          

خري اجملرور   " »أين  «"الطريق إىل  قصيدةويف               حية تقدمي اجلار و م من  ح  إنز
اجياد حماوال فالشاعر من خالل مضمون قصيدته ومن خالل العنوان حاول طرح عدة تساؤالت 

  ، وهذا دليل على حالته املتوترة واملضطربة حماوال اخلروج من غياهب الظالم:جواب هلا
  الطريق طويل إىل أين ؟ مرتفعات          
ار وليل على اجلانبني.             ومنخفضات .

                                                            

  1_ حممود درويش: أثر الفر اشة، ص 198.
  2_ املصدر نفسه،ص 60.
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  .1شتاء قصري،وصيف طويل          
لنسبإ              حية التقدمي والتأخري هام  ، فالشاعر ة للنصوص األدبيةن أمهية الرتبة من 

 خلق دالالت متنوعة ، كما للرتبة دور يفى متكنه اللغوي وأفكاره الزاخرةوظفها كثريا وهذا دليل عل
دية وظيفة داللية ومجالية   .بعناوينه و الغرض من ذلك 

  _احلذف:2
فاحلذف  «يعد من السيمات األسلوبية املميزة يف حتقيق التواصل بني املرسل و املتلقي              

ذا .2» وتستدعيهغياب لعنصر داخل اجلملة إال أن هذا العنصر تستلزمه نفس اجلملة  فاحلذف و
  يف املنظور النحوي يدل على غياب بعض األلفاظ دون التأثري يف داللة اجلملة .

، واستخدم الشاعر يف قصائده احلذف الية تثري اإلنتباه لدى املتلقيفاحلذف ظاهرة مج             
بطريقة خاصة حيث طبق احلذف على اجلمل االمسية والفعلية نظرا للنص املطلوب كما وجسد 

  . " أثر الفراشة " ديوانه ذلك يف
  اجلملة االمسية : حذف - أ
ركنان أساسيان يف اجلملة االمسية عمل الشاعر على حذف املسند يف عناوينه إذ مها              

وان؛ إذ يرمي إىل إبراز " فاحلذف واضح يف العن العدو فمثال حذف املسند (املبتدأ) يف عنوان "
، فاألصل يف هذا احلذف التعمق يف مضمون القصيدة إال من خالل القارئيستوعبها  ، الداللة ما

جند احلذف  كذلك  ،إلبراز  قوة  اخلرب ألنه املقصود" .وقام الشاعر حبذف املبتدأ  هذا العدو "
  ومن الشواهد قوله: .مكثفا يف منت القصيدة

  ال ألنه شبح ،بل ألنه قناع فوالذي                     
  . 3لفكرة ...ال مالمح له وال عينان وال عمر وال اسم                    

                                                            

  1_ حممود درويش: أثر الفراشة، ص141 .
  2_ جون كوهني: بنية اللغة الشعرية، ص 49.

  3_حممود درويش: أثر الفراشة، ص28.
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اليت استخدمها الشاعر يف هذا املقطع هلا داللة عميقة يف نفسيته فنقاط احلذف              
لفكرة ما المالمح له والعينان وال عمر ، فاألصل " جرح الوطن ،رهقة املتعبة من اآلالم واجلراحامل

  ، من أجل ترك اجملال للقارئ ليسبح بفكره فيه .". فقام الشاعر حبذفها وال اسم
 فهنا الشاعر قام حبذف مضاف إليه" خيايل ... كلب صيد ويف أما يف قصيدة "              

         .من العنوان
احلذف يف حمتوى  . كما جندمن خالهلا توصيل فكرة ما وهنا أراد به الشاعر إبراز داللة أراد   

  :القصيدة وذلك يف
  وتدفق الضوء الصايف على اسفت يتسع ويضحك من قلة              
  . 1املشاة و السيارات ... ورمبا من خطوايت               

فهذه أهم مواطن احلذف اليت استخدمها الشاعر ليمنح للنص داللة عميقة فأصل              
و  فقام الشاعر حبذف واو العطف . "املشاة و السيارات وغريها ، ورمبا من خطوايت  اجلملة "
  للتحليل والتمييز .، وذلك إلعطاء القارئ فضاءا واسعا املعطوف

، فنقاط احلذف هنا داللة " احلياة ...حىت آخر قطرة وقد مت احلذف يف قصيدة "             
" فالشاعر هنا عرب عن حالته احلياة مسرتة حىت آخر قطرة على حذف اخلرب. فأصلها " 

الشعورية اليت كانت سائدة آن ذاك  فاحلذف هنا أراد الشاعر به ترك فراغ للقارئ ليعرب بدوره عما 
  يفهمه  وحيس معه .

ونستطيع القول أن الشاعر وضع هذه النقاط معتمدا من أجل لفت اإلنتباه حلالة              
  .حماوال مأل هذا الفراغ  يت يعيشها يف نفسه ويف حياته اليومية .الفراغ ال

  
  
  

                                                            

  1_ حممود درويش:أثر الفراشة، ص105.
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  حذف اجلملة الفعلية: - ب 
 إذ تناوهلا يف اجلملة الفعلية فقد أمهل الشاعر هذا اجلانب، ذفما خيص احلأما في             

حية السطحية ( العنوان ) فقد  بشكل واسع ناب يف استعماهلا حيث مل يتطرق إليهادون إط من 
ا يف عدة قصائد مثل قصيدة  ف يوجد حذ ."ماذا...ملاذا كل هذا؟ " حاول تعمق يف مضمو

ترك لنا جمال يف وضع  الرتبة املناسبة واختيار ما يتطلب  هنا فالشاعر .لرتبة الفعل يف اجلملة الفعلية
  .وأفعال. تناسب وترتيب اجلملة الفعلية وضعه من أدوات

، أكرب دليل على معىن ما يبعث التفكري يف نقاط احلذف اليت إستخدمها الشاعرإن              
ا   املتلقي من أجل  إستعا

  التشبيه : –ج  
أي أوضح وهو الواضح وخيرج الواضحة إىل صورة،  فالتشبيه خيرج الغامض املستور إىل             

، أي متثيل ملستور وينري به احلقيقة األدبيةأي أن التشبيه يكتشف ا.1ترمجان للعقل والبصر والبصرية
لشيء ليضاعف قوة املعىن .   الشيء 

اعتمدوا عليه كثريا يف قد عند العرب و  ومن هنا جند أن التشبيه أكثر استعماال             
م ولقد وظف الشاعر التشبيه لياشعأ :ففي قصيدة اته عدة دالالتحمل يف طيرهم وخطا

لقصيدة نثرية متوازنة الكلمات متناسقة األفكار  اخريفي اشبه صيف "كقصيدة نثرية " على التالل 
ذا يعترب تشبيه   إذ يقول: .ا عادو
  .2صيف خريفي على التالل كقصيدة نثرية                 

 وهو تشبيه عادي" على قليب مشيت "  قصيدةومن مناذج التشبيه كذلك عنوان              
لطريق أو الرصيف إذ توجد أركان التشبيه مشبه حيث  (كأن)  وأداة التشبيه(القلب)  شبه قلبه 

                                                            

1_ حممد علي زكي الضباغ: البالغة الشعرية يف كتاب  البيان والتبيني للجاحظ، شركة أبناء شريف األنصاري للطباعة والنشر، ط1 ، صيدا 

. 239، ص  1998    

  2_حممود درويش: أثر الفراشة، ص21.
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إذ  .عليه املارة. لذا أراد أن يكون قلبه طريق ليمشي ،وذلك لطول الطريق( الطريق)  به شبهامل
  على قليب مشيت ،كأن قليب         يقول:     

  .1طريق أو رصيف ، أو هواء                      
) مشبه رغوة الصابونأركان التشبيه فاملشبه (ذ إرتكز على غيمة ملونة " إعنوان "وكذلك يف      

  )، إذ أن فقاعات الصابون حتمل ألوان تبهر وتلمع كالغيمة امللونة .اللون) ووجه الشبه (غيمة(به 
لقطن املنفوش يتساقط من الفضاء .إذ شبهه يف بياضه ويف ثلج وقصيدة "        " إذ شبهه 

  :2الدور الذي يلعبه . فأراد الشاعر بذلك املزج بني الثلج والقطن يف نصاعته .إذ يقول 
  تكثيف اهلواء األبيض .وتباطأ وانتشر                       
  كالقطن املنفوش يف الفضاء .وحني المس                       
حية .ثلج.                         جسد الليل أضاءه من كل 

إذ فام الشاعر بتشبيه الصدى الذي حتدثه احلرب قبل وقوعها  " " صدىويف قصيدة بعنوان       
البئر من صدى. فاحلرب قبل  الذي حيدثه (الصدى) أو الصوت واملشبه به(احلرب) هي فاملشبه
ا الشاعر كلمة "  ،ها تكثر عيها األحاديث واألقاويلوقوع " صدى فعنوان هذه قصيدة أراد 
            مل تقع و الدليل:اليت حلرب  بيهاتش

  يف الصدى    بئر                  
  ويف البئر        صدى                  
  واملدى                   
  يبدو رماد حياد                  
  .3كما لو أن حر مل تقع                   

                                                            

  1_حممود درويش:أثر الفراشة، ص87.
  2 _ املصدر نفسه، ص 149.
  3_ املصدر نفسه، ص 203.
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حلديقة اخلضراء" مساء صافية وحديقة خضراء "  وعنوان               إذ شبه السماء الصافية 
م جلميع أركان التشبيه التاموذلك على سبيل التشبيه  من مشبه ووجه ، إذ مت تركيزه على استخدام 

  : فقالشبه وأداة التشبيه . 
  السماء الصافية تفكري بال فكرة كحديقة                 
  كلها خضراء ، قصيدة العيب فيها سوى                  
    .1إفراطها يف الوضوح                  

  " يد التمثال ": يف قصيدة بعنوانويقول        
  يد التمثال ممدودة كيد متسول نبيل               
  .  2يطلب تربعات من العابرين              

إذ شبه الشاعر يد التمثال بيد متسول نبيل.  .من خالل قوله هنالك تشبيه واضح             
التوظيف . وأكرب دليل على قدرته األدبية يف طريقة  ،مجايل فين أراد به لفت اإلنتباه توظيف وهذا

  وقوله كذلك يف قصيدة " يف بريوت " واليت جاء فيها:
  تسرح شعرها يبدين نزقتني وتنتظر ، دون                    
  أن تعرف ما تنتظر كوردة على قارعة                     
   .3الطريق العام                     

لوردة اليت كانت               ا اجلمال والنقاء إذ أراد الشاعر أن يشبه بريوت  حتمل يف طيا
ا عند قارعة  ألحزان واآلالم تتنظر ماذا سيحصل  والرائحة الطيبة قبل أن تتحول إىل وردة ملئ 

ذا حاول طلب االستغاثة مبنجد ليمنع ما سيحدث هلا من مأساة.    الطريق. فهو 
وتصويره  من أجل التعمق فيها، يه له وظيفة توضيح الفكرة للقارئ،ا فالتشبعموم             

   للموضوع من كل نواحي األدبية .

                                                            

  1_حممود درويش: أثر الفراشة، ص220 .

  2_املصدر نفسه، ص262.

  3_ املصدر نفسه، ص264.
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  ستعارة :اإل - د 
علم أن اإلستعارة يف أ« " أسرار البالغة " : يف كتابه" عبد القاهر اجلرجاين"إذ يقول              
معروفا تدل الشواهد على أنه اختص به حني أن يكون للفظ أصل يف الوضع اللغوي  ،اجلملة

. فيكون أو غري الشاعر يف غري ذلك األصل. وينقله إليه نقال غري الزم وضع. مث يستعمله الشاعر
ن اللفظ يستعمله الشاعر يف موقع غري موقعه حمد  .1»هناك كالعارية  وبذلك فهو أراد توضيح 

  ة.بذلك أثر يف نفسية القارئ من الناحية الفني
عارة بنوعيها املكنية فقد جند الشاعر أكثر من اإلست ،العناوين الفرعيةوجاء يف           

فاحلنني صفة موجودة يف اإلنسان وهو "  حنني إىل النسيان، ففي عنوان قصيدة " والتصرحيية
وذلك على سبيل   "، حننيترك أحد لوازمه "  اإلنسان بهفحذف املشبه  .ه اإلنسانشعور حيس

   شاعر حلبه لنسيان آالمه فاحلنني شعور داخلي موجود يف اإلنسان وظفه ال ،اإلستعارة املكنية
. وهذا تعبري عن حالته الشعورية وذلك من خالل دراستنا للعنوان دون الولوج إىل منت أحزانهو 

  القصيدة وهذا ما جعل من العنوان شكال فنيا موسيقيا .
، حيث تكون الصحبة لإلنسان وتنسب إليه " . صحبة األشياءيف وكذلك قصيدة "              

حب ونتعامل مع األشياء ؟ فالشاعر ، فهل نستطيع أن نصالكن الشاعر نسب الصحبة لألشياء
دة رونقه للعنوان حماوالستعمل هذه الكلمة ا فقد حذف  وإحداث صفة اجلمال فيه. من خالهلا ز

  .اإلستعارة املكنيةوهذا على سبيل  (الصحبة)،حد لوازمه ) وترك املشبه أو أاإلنساناملشبه به ( 
جوه تعود على اإلنسان وتنسب " جند أن كلمة الو  وجوه احلقيقةأما عنوان قصيدة "              

حيث  .ختفيها لكن الشاعر نسب الوجوه للحقيقة وأراد بذلك أن يبني لنا كم للحقيقة وجوه ،إليه
. إذ اإلستعارة املكنية)، على سبيل الوجه)وترك أحد لوازمه(  اإلنسانقام حبذف املشبه به( 

  . تضفي طابعا فنيا وأثرا شعر

                                                            

1_عبد القاهر اجلرجاين: أسرار البالغة يف علم البيان، حتقيق : سعيد حممد اللحام، دار الفكر العريب، ط1،  بريوت، لبنان، (دس)، ص 

23 .  
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ا اإلنسان خلفة  فكاهة اخللودوعنوان قصيدة "               " فالفكاهة شيء أو صفة يتميز 
اجتاه ورية الصافية ، وهذا تعبري واضح عن احلالة الشعلكن هنا نسبت هاته الكلمة للخلوددمه، و 

). وهذا الفكاهة) وترك خاصية من لوازمه ( اإلنسان، إذ قام حبذف املشبه به ( اآلخر للشاعر
  اإلستعارة املكنية .على سبيل 

إلنسان ولكن  موهبة األملوهناك عنوان كذلك لقصيدة "               "،فاملوهبة صفة موجودة 
ألمل  هي صفة يكتسبها ، اليت)املوهبةأحد لوازمه (، وترك ، فقام حبذف املشبه بهالشاعر ربطها 

  . حمد بذلك صورة يف قيمة الروعة واجلمال .اإلستعارة املكنية، وهذا على سبيل اإلنسان معنو
، فاليد جزء من أجزاء جسد اإلنسان وعضو من " يد التمثالوقصيدة بعنوان "              
ن تكون للتمثال يد حقيقية وموضوعة  للتسول  فهل من املعقول أ، فالتمثال حنت صخري أعضاءه

اإلستعارة وهذا على سبيل  ،)اليدوترك أحد لوازمه ( (اإلنسان )فهنا الشاعر حذف املشبه به 
  املكنية .
ر ميوت من العطش "ويف عنوان قصيدة               ، إذ شبه النهر هناك استعارة تصرحييه " 

إلنسان الذي ميوت من العطش، العط لعطش فالشاعر استعطف على حال النهر شان  الضائع 
ملشبه به(اإلنسانفقام حبذف املشبه     .اإلستعارة التصرحييةوهذا على سبيل  .(العطش)) وصرح 

)  اإلنسان" إذ حذف الشاعر املشبه ( وقت مغشوشالقصيدة اليت حتمل عنوان " و              
ملشبه به (  اإلستعارة ، وهذا على سبيل لغش صفة أو سلوك يقوم به اإلنسان، فا)الغشوصرح 

   التصرحيية.
كه الشخص سواء ، فالفضيحة صفة لشيء سيئ يرت " أرض فضيحةأما عنوان "              

ملشبه به الشيء. فالشاعر قد حذف املشبه (لفعل أو السلوك  وذلك ،( الفضيحة)) وصرح 
  . اإلستعارة التصرحييةعلى سبيل 
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 ، لكن السرعة سلوك يقوم به الشخص" ربيع سريعوهناك قصيدة حتمل عنوان "              
إلنسان وترك الزمة من )الشخص، فحذف املشبه (حيث شبه الشاعر الربيع لسرعته 

  . اإلستعارة التصرحييةوهذا على سبيل  ،) السرعةلوازمه(
لعناوين الفرعيةإن العنوان الرئيسي               حية اإلستعارة بنوعيها إذ له رابط وثيقا  ، من 

  حناول بدور أن نربط بينهما من خالل املخطط اآليت :
  حنني إىل النسيان.                                                                   

  يف صحبة األشياء.                                                                   
  أثر الفراشة                                  وجوه احلقيقة.                       

  فكاهة اخللود.                                                                    
نتيجة هلذا جند أن الشاعر وظف اإلستعارة بشكل الفت لالنتباه وهذا دليل على              

إضافة  ،رموزا ترتك أثر يف شعور املتلقي اخليال الواسع واملعمق يف داللة عناوين ديوانه الذي حيمل
  لشعرية قصائد الشاعر.

  الكناية : - ه 
ية ال يصل إليها إال من لطف املبدعني وغا ورواد من أوردةلبيان، هي وجه من أوجه ا             
ء لإلطبعه فصاح عما يدور ، وصفت قرحيته وطريق مجيل من طرق التعبري الفين يلجأ إليها األد

ى كل ما فهم من سياق الكالم 1، وجيش يف نفوسهم من اخلواطرخبلدهم من املعاين ذا  . و
يت    مبعىن آخر يدل على مرادفه .وذلك من أجل تثبيت املعىن دون التصريح به ، بل 

مود درويش دليل على تصوير مشاعره وأحاسيسه إن توظيف الكناية يف شعر حم             
  النابعة من ذات املتلقي لينفعل بذلك انفعاال شديدا لينقلها إىل خارجه يف أشكال مجالية مثرية .

ب أخضر "إن عنوان القصيدة               ا  وهي عبارة عن   "ذ كناية ، جلأ إليها الشاعر أل
   :كناية عن الكثرة رمبا كثرة اجليوش تلبس األخضر أو العسكر . وهذا ما وضحه الشاعر يف نصه

                                                            

ا على اخلطاب الشعري، دار العلوم للنشر والتوزيع، (دط)، عنابة، اجلزائر، 2006 ، ص184.   1_ رابح بوحو ش: اللسانيات وتطبيقا
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  السماء رمادية رصاصية ، والبحر رمادي أزرق . أما لون                    
  الدم فقد حجبته عن الكامريا أسراب من                     
ب أخضر                       .1ذ

فهي كناية عن احلب والعشق عن طريق احتاد بني "شال حرير"  وجاء يف قصيدة             
قلب فتاة وهبته لشاب إذ حاول الشاعر الطريان بنا إىل عامل األحاسيس واملشاعر اجلميلة  قلبني،

   :فقال حماولة منه اهلروب من آهات احلزن واملآساة

  وهذا يعين أن الفتاة كانت تلتقي فتاها يف               
شف                 .2الصيف ، وجيلسان على عشب 

له كناية هامة وهي كناية عن الضياع  " " السطر الثاين  عنوانجند قصيدة هلا و              
ذا ضياع   :اللحاق به ومن شواهدهحماوال  ،اخليال الذي يسبح يف عامل جمهول والبحث عنها فهو 

  إذا اهتديت إىل السطر الثاين يف متاهة املمكن،                
  !3  عرفت الطريق املعبد إىل موعد مع املستحيل               

، فقد الشاعر من الناصية األدبيةإن استخدام الشاعر الكناية ألكرب دليل على متكن              
  ن ما حيويه قلبه من أوجاع بقية حمجوزة يف داخله.وجدها أجنع وسيلة لتعبري ع

    التكرار : -ج
ف الغموض من خالل إن التكرار من األساليب التعبريية املتميزة اليت تسعى إىل كش             

ا قضا الشعر املعاصرالنصوص األدبية زك املالئكة يف كتا إحلاح على «: بقوهلا ، وقد عرفته 
ا الشاعر أكثر من عنايته بسواها وهذا اإلحلاح هو ما تقصد به التعدد جهة هامة يف  العبارة يعين 

  .4»أو اإلعادة

                                                            

  1_حممود درويش، أثر الفراشة، ص19.
  2_املصدر نفسه، ص117. 
  3_المصدر نفسھ، ص234 .

زك املالئكة :قضا الشعر املعاصر ، مكتبة النهضة (دط) ، بغداد ،العراق ، 1960 ، ص58 .  _4  
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لعل  ." وكذلك يف مضمون قصائده " أثر الفراشةوهذا ما نلمسه يف عناوين ديوان             
ألوان يعترب تكرار كلمة أبسط  « ، إذ تقول كذلك يف هذا الصدد:أكرت التكرارات تكرار كلمة

، وهذا التكرار هو ما وقف عليه القدماء كثريا وأفاضوا كثرها شيوعا بني أشكاله املختلفةالتكرار وأ
. ولعل القاعدة األولية ملثل هذا التكرار أن يكون اللفظ ث عنه فيما أمسوه التكرار اللفظييف احلدي

ملعىن العام للسياق ال ذي يرد فيه، وإال كان لفظية متكلفة ال فائدة منها وال املكرر وثيق الصلة 
حية العنوان فقد تكرر لفظ أو أداة التمين " ليت "كثريا: أوال (ليت .1سبيل إىل قبوهلا  ين فمن 

نيا (ليت الفىت شجرة) لثا(ليتنا حنسد) .كما يوجد تشابه كبري يف نوعني من العناوين حجر)،   ،
(أنت ، منذ اآلن .أنت). ولعل داللة التكرار هذه تتجلى يف ك)، ومها (أنت ،منذ اآلن .غري 

ا الدميومة واستمرار احلدث من حزن وأسى إىل فرح وسعادة. . وهي مسة يتميز    شاعر
حية اجلملة  كثرياأما إذا وجلنا يف منت القصائد لوجد أن الشاعر أحدث تكرار                من 
ار اليت يعمل تكرار اجلملة جبميع أنواعها يكشف لنا عن فكرة االنتشأن التأمل يف مستوى «إذ

فهو مبثابة نوع من اإليقاع الذي ميثل ترديد فكرة نسبية على نغم معني  ،الشاعر على حتقيقها
ينسجم والشعور لدى املبدع فتجعل املتلقي مشدودا إليها من رنة ممتعة يف النفس وما تصفيه على 

ومن أمثلة هذا . 2ي من خالل ما تستحوذ عليه من فضاء يف النظمالقصيدة من شكل هندس
  :أثر الفراشة "يف قصيدة " النوع جند قول الشاعر:

  أثر الفراشة ال يرى               
  أثر الفراشة ال يزول              
    هو جاذبية غامض              
  يستدرج املعىن ، ويرحل              
  . 3حني يتضح السبيل              

                                                            

زك املالئكة قضا الشعر املعاصر، ص60 .  _1  

  2_ عبد الرمحان تربماسني :البنية االيقاعية للقصيدة املعاصرة يف اجلزائر ، دار الفجر ،ط1 ، القاهرة ، مصر ، 2003 ،ص225 .
  3_حممود درويش:أثر الفراشة، ص131 .
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اليت شهدت ، (كم البعيد بعيد)، (بقية حياة) وغريها من مضمون القصائد منها             
رمبا أراد الشاعر من هذا التكرار لفت انتباه القارئ لتأكيد املعاين وأن القضية  ،را يف اجلملةتكرا

  ملحة حتتاج إىل حل عاجل . 
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  من النتائج واليت نلخصها يف النقاط االتية: لعلنا خنلص يف هذه اخلامتة إىل جمموعة     
لشمو -1   ، كونه جيمع وخيتزل مضمون النص. لية على الرغم من اختصاره اللغويالعنوان يتميز 
  أمهية العنوان تتجلى يف كونه يعمل على جذب القارئ للولوج إىل النص. -2
وفق دالالت وإحياءات تستمد   ن يف براعة الشاعر يف ترمجة حالته الشعورية،مشعرية العنوان تك-3

ا من اخليال والطبيعة.   كيا
مسية جلملة االااألصوات املستخدمة من قبل الشاعر يف العناوين تلقي بظالهلا على معىن النص -4

  .يف كل عناوين قصائد الديوان
  .نصوصه بثقافة دينية لشاعر النص القرآين وذلك بغية شحناستحضر ا -5
ح والتكرار مما أضفى -6   .ملسة مجالية اغرائية جلذب القارئ استخدم الشاعر اإلنز
وإن غلبت  ،يةالفعلو  جاءت الرتاكيب اللغوية يف قصائد الديوان متنوعة بني احلمل االمسية -7

مبختلف أمناطها اليت دلت على ثبات موقف درويش الرافض لالحتالل  عليها اجلمل اإلمسية
  الصهيوين.

ح بنوعيه أهل مالمح شعرية العناوين اليت ميزت ديوان أثر الفراشة مما كشف عن  -8 مثل اإلنز
  .ة اللغويةانلشاعر وعبقريته يف توظيف هذه التفابراعة 

عر قد ركز على األصوات اجملهورة الناحية الصوتية يف ديوان أثر الفراشة فنجد الشا أما من -9
ا عن مايكبته من    .أحاسيس احلزن والفرحليعرب 

  . ن و الثقافة الواسعة للشاعرالتناص من مجاليات العنوا يعد -10
اخلتام ال يسعنا القول إال أن دراستنا هذه تبقى حمض حماولة نقدية تنضم إىل عامل  ويف          

  .على فضاء النص الشعري القراءة املفتوح
لصرب والعون والقدرة على إجناز هذا               ويف األخري حنمد هللا عز وجل الذي أمد 

 ونسأله التوفيق دوما ملا فيه صالح وخري. البحث
 



  

 

  قائمة        
  

  المراجعالمصادرو
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  القرآن الكرمي .  - 
  املصادر : - 
ض الريس ،ط -1     2009 ، بريوت ،  لبنان ، 2حممود د رويش : أثر الفراشة ، ر

    املعاجم :   -
  : املعاجم العربية *
   2003،،بريوت ،لبنان1العربية املعاصرة ،طالوسيط يف أنطوان نعمة وآخرون : املنجد  -1
  ، إيران  4دار الكتب العاملية،ج ابن فارس :معجم مقاييس اللغة، حتقيق :عبد السالم هارون، -2
 أيب الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري : لسان العرب ، دار صادر  -3
  . 1994،  13، بريوت ، لبنان ، مج 3ط
دي : القاموس احمليط ، دار الكتب العلمية ، طالفريوز  -4    1999،  4بريوت ،لبنان، ج، 1أ

 * املعاجم الفرنسية :
1-Abraham. Ket les autres:(1977) :Encyclopédie 
Alphabétique . Larousse imprimerie Jean . Didier Luzy – 
SUR . Ourcq , imprimé . en France(printed in France) .        
2- Dictionnaire de la langue France(lexis) , librairie rousse 
France, 1979 . 

    املعاجم االجنليزية :* 
1- Miranda Stel (2000) :Oxford Word power dictionary First 

published .Oxford university press , Britain .                       
2-Victoria bull(2011) :Oxford Learner’s pocket Dictionary     

Fourth edition ,Oxford university press,Britain.                   
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أمحد الشوخيات وآخرون : املوسوعة العربية العاملية ، مؤسسة أعمال املوسوعة للنشر والتوزيع   – 1
ض ، السعودية ، مج 2ط   . 1999،  25، الر
  . 1989،بريوت ،لبنان ،  2أدونيس : الشعرية العربية ، دار األدب ،ط -2
عدل الدولية دراسات أنيس مصطفى القاسم : اجلدار العازل اإلسرائيلي(فتوى حمكمة ال -3

  . 2007، بريوت، لبنان، 1والنصوص)،مركز دراسات الوحدة العربية ،ط
  . 2006، عمان ،األردن ،  1أمين اللبدي : الشعرية والشاعرية ،دار الشروق ، ط -4
ابراهيم أنيس : األصوات اللغوية ، دار العلوم ، جامعة لندن ، مطبعة النهضة ، مصر (دط)  -5
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م قطوس :اسرتاتيجيات القراءة والتأصيل واإلجراء النقدي ، مؤسسة محادة ودار الكندي بسا -6
  . 1988،اربد ،األردن ، 1ط
 2002، عمان ، األردن،  1بسام قطوس : سيميائية العنوان ، دائرة املطبوعات والنشر ،ط -7
وري -8 ت النقاد احملرتفني و بشري  (دط)  ،الشعراء املعاصرينريت : رحيق الشعرية احلداثية يف كتا

  . 2006اجلزائر،
ت الشعرية دراسة  -9 وريريت : احلقيقة الشعرية على ضوء املناهج النقدية املعاصرة والنظر بشري 

  . 2010،أربد ،األردن ،  1يف األصول واملفاهيم ،عامل الكتب احلديث ،ط
رويش الشعري)،دار دجاسم حممد جاسم : مجاليات العنوان (مقاربة يف خطاب حممود  -10

نقال عن : اهلادي     . 2014-2013، عمان ،األردن ، 1جمدوالوي للنشر والتوزيع ،ط
ق ،جملة عامل الفكر،مج  1، ع28املطوي :شعرية عنوان كتاب الساق على الساق يف ماهو الفار

1999 .  
يل ،حممد أوراغ، دار مجال الدين بن الشيخ : الشعرية العربية ،ترمجة : مبارك حنون،حممد الوا -11

  . 1996توبقال ، (دط)، الدار البيضاء ،املغرب ، 



	قــــائـــمــة المــصــادر و المـــراجـــع
 

 

93 

مجال مباركي :التناص ومجالياته يف الشعر اجلزائري املعاصر ،دار هومة ، (دط)، اجلزائر -12
2003 .  

ء ،حتقيق : حممد احلبيب بن  اخلوجة، دار  -13 حازم القرطاجين : منهاج البلغاء وسراج األد
  . 1981، لبنان ، 2مي ،طالغرب اإلسال

ظم : مفاهيم الشعرية (دراسة مقارنة يف األصول والنمهج)، دار الفارس،ط -14 عمان  1حسن 
  . 2013،األردن ، 

ا على اخلطاب الشعري ،دار العلوم للنشر  -15 رابح بوحوش : اللسانيات وتطبيقا
 . 2006والتوزيع،(دط)،عنابة ،اجلزائر ، 

  1عبد الرمحان تربماسني :البنية االيقاعية للقصيدة املعاصرة يف اجلزائر، دار الفجر،ط -16
  .  2003القاهرة ،مصر ، 

ت العربية (املفاهيم واألنواع واألمناط) ، مؤسسة بونة للبحوث  -17 سعد بوفالقة : الشعر
  والدراسات ،(دط) ، عنابة ، اجلزائر، (دس). 

 3النص األديب الروائي ،(النص والسياق)، املركز الثقايف العريب،طسعني يقطني : انفتاح  -18
 . 2006الدار البيضاء ،املغرب ،

  ،تونس  3عبد السالم املسدي : األسلوبية واألسلوب ، الدار العربية للكتاب ،ط -19
  (دس).

ة اللغة العربية)، مركز األهرام للرتمجسليمان فياض : النحو العصري(دليل مبسط لقواعد -20
  ،مصر ،(دس). 1والنشر،ط
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للغة العربية:   *ملخص 

يعد العنوان أوىل عتبات النص؛ فهو أول ما يقرأ قبل الولوج إىل املنت، إذ يعترب أحد الركائز األساسية           
لبناء النص، فكل عنوان حيمل يف مضمونه عدة مجاليات متيزه عن غريه من العناوين؛ فهذه اجلمالية جتعل منه 

ة، فشعرية العناوين أخذت مكانة يف الدراسات نوعا مثريا حياول معظم الدارسني االهتمام به من الناحية األدبي
األدبية من منظور الغرب الذين أولوا له اهتماما واسعا من خالل دراسة جذوره األصلية، وأما عند العرب فقد 
حاولوا صناعة دراسات أدبية هلذه اجلمالية من خالل الولوج يف أغماره. وهذا ما حاولنا إبرازه من خالل دراسة 

فقد استطعنا بواسطتها معرفة مدى لياته السطحية والعميقة يف ديوان "أثر الفراشة" حملمود درويش. العنوان ومجا
شعرية كل عنوان، وذلك من الناحية الصوتية والرتكيبية واجلمالية الناصية األدبية فكانت هذه اجلمالية ميزة يف 

تيار عناوين مثرية رمزية جتذب املتلقي أو ديوانه حماوال بذلك إبراز مجيع ما حتمله عناوينه، فأراد بذلك اخ
  القارئ أثناء تلقيه هلا.

 Résumé :                                                                               
      Le titre est considéré comme le seuil du texte ; il est la première lecture 
avant la pénétration dans le contenu. IL est le premier support de la 
construction du texte. 

        Tout titre porte en soit des esthétiques qui le différencient des autres titres ; 
les esthétiques donnent au titre une attirance opéciale qui pousse l’étudiant à 
essayer d’expliquer ses cotes littéraires et poétiques. 

        La poésie dans le titre a pris une très grande partie dans les études de la  
littérature arabe. 

        Les arabes ont donné une très grand considération aux est hetiques du titre 
en étudiant ses racines originales et en pénétrant dans sa profondeur poétique. 

        C’est ce que nous avons essayé d’expliquer dans cette étude du titre :   dans 
sa beauté superficielle ou profonde «  dans le recueil de M. Derouiche » « La 
trace du papillon » . Il a donné a chaque titre une esthétique spécial dans sa 
composition sonore et dans sa construction littéraire. Cette composition 

textuelle et littéraire a caractérisé tous ses titres choisis pour attirer l’électeur.   
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