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  شكر و عرفـان

ه مزيدا من  لأسأتمام هذا البحث، و  إنه و تعالى الذي مًن علي با سبحبالشكر الجزيل هللا  أتقدم

  .ذنه تعالىإاح و التوفيق في مناسبات مقبلة بالنج

شراف  ذ '' لعلى سعادة'' الذي تفضل باإلستاو االمتنان الى األشكر و العرفـان  بخاص ال  أتوجهثم  

ه فتح صدره  نّ أالته المتعددة إال  انشغإمن وقته الثمين لمتابعته، فرغم    على هذا البحث، و خصص

  نجاز هذا العمل و لم يبخل علي بتوجيهاته و آرائه القيمةإشراف و المساهمة في  لإل

  حثهذا الب  إتمامقدم لي يد العون و المساعدة في    لى كل منإو ال يفوتني تقديم الشكر  

  .ا العملبموافقتهم على مناقشة هذ  أكرمونيلجنة المناقشة الذين    أعضاءبالشكر الى    أتقدمو كما  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ملخص:

ة في العصر الحدیث یعتمد على العنون صبحأالقدیم على السماع والمشافهة  في یقوم الشعركان عندما 

التطور الهتمامها بالعناصر التي تحیط بالنص بعدما همشتها الدراسات القدیمة، من ة صبحت في قمّ أالتي 

 و العنوان الرئیسي العناوین الفرعیة و غیرها، حیث أصبح الشعراء یترجمون حالتهم الشعوریة وفق دالالت

إیحاءات تستند كیانها من الخیال و الطبیعة، فنجد األصوات المستخدمة في العناوین تلقى بظاللها على 

معنى النص، فاستخدم الشاعر لإلنزیاح و الرمز یضفي لمسة جمالیة على العناوین .



 

 

  

  

  

  

  

 مقدمـــــــــــــــــة



   فهرس الموضوعات

 

 أ
 

د كتشاف مزیي شتى مجاالت الكتابة إلى إعادة امكانات البحث النقدي فیؤدي تطور إ     

جتماعي والنفسي الجوهریة التي لم یكن من الممكن اكتشافها كالمنهج االمن العناصر 

القدم بالشعر، فبعدما كان یقوم على السماع والمشافهة، أصبح د اهتم النقاد منذ . ولقوالتاریخي

في العصر الحدیث یعتمد على العنونة، وقد جاء النقد المعاصر في األدب بدراسات جدیدة 

ي النص الشعري الحدیث ف  لذلك غدا ونتیجة أنارت تلك العناصر المظلمة في ساحة النقد،

نوان بالنص التي همشتها الدراسات القدیمة من الع قمة التطور، فقد اهتم بالعناصر التي تحیط

، العناوین الفرعیة وغیرها، حیث صار الشعراء یسعون في بناء نصوصهم واختیار الرئیس

ي بنیته وتجعله على صلة بالنص لیبحث ف القارئ ذ تجذبناوین مثیرة تستند على الشعریة، إع

  ویكشف أسراره.

الكشف عن شعریة العنونة في دیوان "بدایة وطن"  وهذا ما سعیت إلیه عندما حاولت     

  ختیار هذا الموضوع جملة من األسباب منها:حمد الجزائري". وقد دفعني إلى إ"لم

 عناوین النصوص ستقراءلعنونة في الدیوان وذلك من خالل إالبحث عن شعریة ا 

 الشعریة، وتسلیط الضوء على أكثرها شعریة.

 في الشعر الجزائري المعاصر. الرغبة في دراسة شعریة العنوان 

  هتمام كثیر من الباحثین.العنوان الذي صار یثیر االخوض في عتبة 

كان بحثي هذا محاولة مني لتعمیق دراسة أثر العنوان في النص األدبي وما لها من   ومن هنا

 ،إنتباهي العنوان في دیوان "بدایة وطن لمحمد الجزائري" بصمة واضحة على صفحاته، فقد شدّ 

ت لي دللدخول إلى النص في هذا الدیوان، ومن خالل هذه تولّ  انطلق منهالعتبة التي  أفكان 

  مجموعة من األسئلة تتكون منطلق دراستي لموضوع البحث التي كانت كاآلتي:

ن الفرعیة؟ بالعناوی كیف شكل محمد الجزائري عناوینه؟ كیف ربط الشاعر العنوان الرئیس     

 ؟ وفیما تتجلى جمالیات تلكالتي تحملها عناوین محمد الجزائريضمنیة وماهي الدالالت ال

  العناوین؟ وفیما تكمن شعریتها؟

یرها في تتبع عناوین الدیوان وفي تفسیائي معتمدت في دراستي على المنهج السیوقد ا     

 الن فخاتمةصف خطة للبحث تمثلت في مقدمة یتبعها وبناء على هذا وضعت تن،وربطها بالم



   فهرس الموضوعات

 

 ب
 

فهوم قسمته فضاء الم -العنوان -الفصل األول: خصصته للجانب النظري فعنونته: الشعریةف

ل "الشعریة"، قمت بتعریفها وطرحت بعض تجلیاتها عند الغرب والعرب أما إلى عنصرین األوّ 

العنصر الثاني فبعنوان: "العنوان" عمدت إلى تعریفه لغة واصطالحا، كما ذكرت أنواعه 

صل الثاني فكان عبارة عن دراسة تطبیقیة وعنونته بـ: بنیة العنوان وجمالیته ووظائفه، أما الف

واشتمل هو اآلخر على عنصرین أساسیین، یوان "بدایة وطن" لمحمد الجزائري من خالل د

فكان عنوان األول: "بنیة العنوان" خصصته للبنیة الصوتیة ممثلة في األصوات االنفجاریة، 

بعنوان ا العنصر الثاني فوات المكررة، وكذا البنیة التركیبیة، أمّ األصوات االحتكاكیة، األص

نزیاح نزیاح، أولهما اإلدت فیه نوعین من اإلجمالیات العنوان من خالل دیوان "بدایة وطن" وج

 ضافة إلى الرمز بأنواعه التاریخي، الطبیعي، المكاني،التركیبي وثانیهما اإلنزیاح الداللي، إ

راستي إلیها بعد دبخاتمة حیث كانت حصیلة ألهم النتائج المتوصل  الدیني، وأنهیت عملي

ارت مسالك البحث مجموعة من المصادر والمراجع والتي تخدم طبیعة الموضوع، وقد أن

، كتاب "علم العنونة" لعبد القادر رحیم، دیوان "بدایة وطن" لمحمد الجزائري الموضوع أهمها 

، كتاب "العنوان وسیمیوطیقا اإلتصال األدبي" لمحمد كتاب "سیمیاء العنوان" لـبسام قطوسو 

  فكري جزار.

  أما الصعوبات التي واجهتها فتتجلى في ضیق الوقت.     

  الكمال هللا عز وجل وحده. قول إنوأخیرا أ

وأن بحثي محاولة جادة لدراسة عناوین وربطها بالنص في دیوان "بدایة وطن"، فإن أصبت      

فحسبي  على سعادة وٕان أخطأتلاألستاذ الفاضل  هللا والتوجیه الذي قدمهفهذا محاولة بتوفیق ا

 ي حاولت واجتهدت واهللا ولي التوفیق.أنّ 



 

 

  

  

  

 الفصل األول:

 الشعریة_ العنوان فضاء المفهوم

  

I. الشعریة.  

  _ مفهوم الشعریة.1

  _ الشعریة عند الغرب.2

  _ الشعریة عند العرب.3

II. .العنوان 

  _ مفهوم العنوان.1

  _ أنواع العنوان.2

  _ وظائف العنوان.3
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I _ :الشعریة 

أكبر من و  دب فیها قاد واجتهد دارسو األنالهتم بها االشعریة من المواضیع التي  اعتبرت

، فالنقاد یختلفون في وضع مفهوم محدد االصطالحالعراقیل التي واجهت هؤالء هي: مشكلة 

  لى اختالف قناعاتهم ومشاربهم العلمیة.إللشعریة، وهذا االختالف راجع 

 مفهوم الشعریة: -1

 الشعري، وبالتالي فهي ) كلمة یونانیة أصال، وهي مرتبطة بالفنPoeticالشعریة («

ویمكن تقسیم لفظة  )1(،»نظریة معرفیة، مرتبطة بفنیة العمل الشعري وجمالیاته

« Poétics »  باعتباره مفهوما لساني حدیثا إلى ثالثة وحدات« poet »  وهي وحدة

وهي وحدة مرفولوجیة تدل  « ic »  معجمیة تعني في الالتینیة الشعر أو القصیدة، و

تدل على  «وهي  » s «على النسبة وتشیر إلى الجانب العلمي لهذا الحقل المعرفي و

  )2(.»الجمع

عر ل (فن الشوّ یمثل األ اتجاهینینحصر معناه في  ،كما أن الشعریة مصدر صناعي

ویمثل  .لى شعر یدل على شاعریة ذات تمیز وحضورإوأصوله التي تتبع للوصول 

لق حالة من والتفرد وخ االنزیاحي (الطاقة المتفجرة في الكالم المتمیز بقدرته على الثان

  )3(التوتر).

  )4(.» بداعإلالبحث عن قوانین ا « العامفالشعریة في مفهومها 

                                                           
، 2010  1محمد درابسة، مفاھیم في الشعریة (دراسات في النقد العربي القدیم)، دار جریر للنشر والتوزیع، إربد، األردن، ط )1(

  .15ص

ینظر، رابح بوحوش، األسلوبیات وتحلیل الخطاب، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة، الجزائر، (د.ط)، (د.ت)، ص  )2(

57.  

  .22، ص 2006، 1أیمن اللبدي، الشعریة والشاعریة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط )3(

  .23، 22المرجع نفسه، ص  )4(
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  ربیة.عربیة أو الغوالنقدیة سواء ال ،دبیةباب الجدال والخالف في الساحة األ حَ تِ هذا وقد فُ 

 الشعریة عند الغرب: -1

 Tzvitan Todorovتودوروف:  الشعریة عند تزفیطان  -أ

، فهذا وف"ر تودو  إن الحدیث عن مصطلح الشعریة یقودنا مباشرة للناقد الغربي "تزفیطان

المصطلح لصیق به، لما قدمه هذا الناقد من دراسة وتنظیر وتأصیل، حتى أصبح مصطلح 

 ولىاأل رهاصاتوف" عن اإلر دو الشعریة ال یفارق مؤلفا من مؤلفاته العدیدة إذ تحدث "تو 

  دببدءا بشعریة "أرسطو" كونها تمثل الوجود التاریخي في األ للشعریة

  رسطیة.واكتمال ونضوج الشعریة األ

بعث كتاب شعریة «وف" حیث قال: ر و دویؤكد هذا الحدیث رأي "عثمان المیلود" عن شعریة "تو 

وستصبح كتب شعریة مجرد "أرسطو" حیث قدر لها أن تلعب دورا مماثال للكتاب المقدس، 

  )5(  ».تعلیقات عن كتاب أرسطو في الشعریة

هو ال ف لهیة،اإل إلى المعجزة  رسطیة مخلوق مكتمل النضوج بل یتعدى ذلكإذا فالشعریة األ

  یقبل التعریف أو الزیادة.

دبي في حد ذاته، فما تستنطقه هو أن موضوع الشعریة لیس العمل األ«وف" ر و دیرى "تو 

الخطاب النوعي الذي هو الخطاب األدبي، وكل عمل عندئذ ال یعد إال تجلیا خصائص هذا 

 ىنجازاتها الممكنة، ولذلك فإن هذا العلم ال یعنإنجازا من إلبنیة محدودة وعامة ولیس العمل إال 

ع ضبتلك الخصائص المجردة التي ت ىدب الممكن، وبعبارة أخرى یعندب الحقیقي بل باألباأل

وف" مع أرسطو في أن الشعریة ال ر و دوهنا یلتقي "تو  )6(.»دبیةدبي، أي األفرادة الحدث األ

                                                           
فرطاس نعیمة، الشعریة عند ابن رشیق، رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في األدب الجزائري، إشراف د/ فورار أمحمد  )5(

، 2008/2009، قسم األدب العربي، بسكرة واالجتماعیةبن لخضر، جامعة محمد خیضر، كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

  . 48ص

  1987، 1ري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار توبقال، المغرب، طتزفیطان تودوروف، الشعریة، ترجمة شك )6(

  .23ص 
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 الضوء على األدب الممكن أو المتوقع وبهذا دب الحقیقي، بل تسلطوال شأنا لأل اهتماماتولي 

ة بین زااو منها الشكالنیون الروس لوضع حد للم انطلقسس التي األ نصل إلى األدبیة، وهي

  العلم والتأویل. 

ص دبي بحكم الخصائدبي متمیزا عن الخطاب األلعمل األام  فإن الشعریة هي ما تجعل ومن ث

وف عن شعریة القراءة أو التلقي حیث أشار الى ر و دهذا وقد تحدث تو  «والسمات التي تحتویها

عنایة الشعریة بإنتاج النص وتلقیه، فالقراءة تعزو لنفسها مهمة وصف نظام النص الخاص، 

مطورة للشعریة تحدد معنى النص الخاص حیث ال تستطیع مقوالت  وهي تستخدم وسائل

  )7(  ».الشعریة أن تستنفذه

دبیة وف" یقوم أساسا على خاصیة البحث األر و دأن جوهر الشعریة عند "تو «وما نخلص إلیه هو

  خرىدبي وفي منأى تام عن سائر الخطابات األبحث في أدبیة الخطاب األ

أو تاریخیة أو نفسیة، إنه البحث عن أدبیة اللغة في صورتها  اجتماعیةة كانت أو یفلسف 

ق المستقبل عن أف االنفتاحنزیاحیة بل البحث عن شعریة ال تعترف بسلطة المحدود، شعریة اإل

  )8(  ».في تموجه نحو اآلتي، إنها مقاربة لباطن النص ال ظاهره

 Roman Jacobsenسون: بالشعریة عند جاك  -ب

عالج الوظیفة تاللسانیات التي من ذلك الفرع «تعریف جاكسون للشعریة، فهي: 

نرى جاكسون یؤكد على أن الشعریة  )9(.»خرى للغةالشعریة في عالقتها بالوظائف األ

هي قسم من اللسانیات الذي یعالج الوظیفة الجمالیة الشعریة، ذات العالقة الوطیدة 

  من عناصر الرسالة وظیفة خاصة.خرى، أي لكل عنصر بباقي وظائف األ

                                                           
  بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة (على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة األصول والمفاهیم) )7(

  .296، ص 2010هـ/1431، 1عالم الكتب الحدیث، إربد، األردن، ط

  .297المرجع نفسه، ص  )8(

  .298المرجع نفسه، ص )9(
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مرهونة بالوظیفة الشعریة التي نستطیع العثور علیها في الخطابات «فشعریة "جاكسون" 

  )10(  ».يكافة، ولهذا فهو یضع شعریة لیست للشعر وحسب وٕانما للخطاب األدب

أن موضوع العلم « :ةدب وجهته الصحیحة بعبارة جاكسون الشهیر لقد وجه علم األ

دبیة، أي ما یجعل من عمل ما عمال أدبیا لهذا یكون البحث دب وٕانما األس هو األدبي لیاأل

أي ال بد أن یكون مؤسسا على منطلق ثابت، وهذا ما وفرته  )11( »دبیة ....منصبا على األ

  اللسانیات.

تتجلى في كون الكلمة «مر الذي أراده "رومان جاكسون" حین وصف الشعریة بأنها: واأل

تتجلى في و  لالنفعالبدیل عن الشيء المسمى وال كإثبات  ّردلمة ولیست مجتدرك بوصفها ك

كون الكلمات وتركیبها وداللتها وشكلها الخارجي والداخلي لیست مجرد أمارات مختلفة عن 

الواقع، بل لها وزنها الخاص وقیمتها الخاصة، وهذا ما یجعلنا نرى وجود خصائص معینة في 

 النزیاحالغة معظم الشعراء تمثل هذه الشعریة على الرغم من اختالف خصوصیاتهم مما یجعل 

ها ركا تقریبا وهذا یعني وجود لغة مختلفة لها أسالیبتعن المعیار الذي هو لغة النثر عندهم مش

وقوانینها، وٕان لم تكن تلك القوانین صارمة، إذا ما قیست باللغة المعیاریة، وتهدف المعاییر 

حیث نجد الشعریة ربطها جاكسون  )12(.»الشعریة إلى تحدید أسلوبیة النوع المقصود دراسته

  .االنزیاحختالف لغة معظم الشعراء فهم یشتركون في معیار ابالواقع، رغم 

  

  

                                                           
 1مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة (مرجعیاتها و إبداالتها النصیة)، دار حامد للنشر والتوزیع، عمان، األردن، ط  )10(

  .30، ص2011هـ/1432

  .118، 117، ص 2003،  1حسن ناظم، مفاهیم الشعریة دراسة مقارنة في األصول والمنهج، األردن، عمان، ط )11(

  1999رواشدة، فضاءات الشعریة، دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل المركز القومي للنشر، إربد، األردن،  سامح )12(

  .45ص  
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 Jean Cohenالشعریة عند جون كوین  -ج

بمبدأ المحایثة في صورته اللسانیة فهو «تأثر "جون كوین" في تأسیسه لعلم الشعریة   

  )13(  ».بصبغة علمیة یقرأ من خاللها المنتوج الشعري غأراد لشعریته أن تصطب

علم «في الشعر ألن الشعر حسب تصوره هو:  االنزیاحز على خاصیة كّ كما ر 

ة سلوبیة ال یجب أن یوهم القارئ بفكر ألخل بین حقل الشعریة واتداهذا ال)14(»نزیاحات اللغویةالا

ن، تعیّ م وسلوبیة تعنى بدراسة خصائص أو قوانین نص أدبي ما أي ما هالتماثل بینهما، فاأل

دبي دب التي تعنى بدراسة قوانین العامة للصوغ األلشعریة فهي نظریة األوغیر تجریدي، أما ا

  .أو دراسة ما هو متعال

دة التي تضع یعني بتلك الخصائص المجرّ «وكما وصف "جون كوین" الشعریة حیث قال: 

ل ادبیة أن عناصر اللغة تتحول من صفة الدّ ویقصد باأل )15(.»دبیةدبي أي األفرادة الحدث األ

مة ال مدلوال بذاته، أي یصبح للكلال نفسه إلى وضع  یكون فیه الدّ المدلول خارج الدّ على 

  لى ما تدل علیه من معنى.إ یقاعیة داللة، إضافةإللصفتها اللفظیة والشكلیة وا

  )16(.»الشعر أصبحت تطلق على كل موضوع یعالج بطریقة فنیة راقیة«كذلك نرى أن كلمة 

 الشعریة عند العرب:-2

ل مشري لى العربیة، وفي هذا الشأن یقو إلقد تنوع واختلف مصطلح الشعریة بعد ترجمته 

إن البحث في نظریة الشعریة العربیة الحدیثة، ینبغي أن یتم من داخلها، «بن خلیفة: 

                                                           
بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة (على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في األصول والمفاهیم)،  )13(

  .306مرجع مذكور، ص 

  .307المرجع نفسه، ص  )14(

  .44سامح رواشدة، فضاءات الشعریة، (دراسة نقدیة في دیوان أمل دنقل)، مرجع مذكور، ص  )15(

جون كوین، النظریة الشعریة، (بناء لغة الشعر اللغة العلیا)، تر أحمد درویش، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع  )16(

  .29، ص 2000القاهرة، (دط)، 
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أي بقراءة مفاهیمه وتصوراتها ونصوصها، وضمن هذا التصور نلحظ أن هجرة 

من خالل الترجمة، حیث أن النقاد العرب  المصطلح "الشعریة" قد تنوعت مفاهیمه

  )1( .»الحداثیین لم یتفقوا على مصطلح واحد

 الشعریة عند عبد اهللا الغذامي:  -أ

تعني وتدرس  Poetics جنبیةدراسة الشعر فترجمة األ «یرى الغذامي أن الشعریة هي

خرى، والشكالنیین الروس لدیهم مهمة كلیة األ دبما یختص بالشعر دون أصناف األ

التي تحت مصطلح الشعریة وٕان كان القصد منه  ،دبیةاأل عمالفي ضم القوانین واأل

  )2(.»دب ككلقوانین األ

دب عمل یشبه حالة الفروسیة، الذي یتجه فیه القارئ نحو النص الذي والدخول في األ

دب الفعال لغویا وانحراف عن مواضعات العادة هو المضمار له، والنص هو محور األ

د یخصه سیاق جدی إلى االصطالحيیلتبس روح متمردة ترفعه عن سیاقها  والتقلید و

  )3(.»ویمیزه

 مسانفتاح والتساؤل، أي  االنفتاحشعریة « الغذامي هي  كما أن الشعریة عند عبد اهللا

  )4(.»من حیث هو دالالت متعددة، والقراءة من حیث هي طرائق متنوعة اإلبداعيالنص 

  )4(.»متنوعة

 الشعریة عند كمال أبو دیب:  -ب

ها تجسد في النص لشبكة خصیصة عالئقیة، أي أنّ  «یرى كمال أبو دیب أن الشعریة   

یقع  منها یمكن أن ساسیة أن كالّ لیة سمتها األمن العالقات التي تنمو بین مكونات أوّ 

                                                           
  .31یفة، الشعریة العربیة (مرجعیاتها وٕابداالتها النصیة)، مرجع مذكور، ص مشري بن خل )1(

  .21أیمن اللبدي، الشعریة والشاعریة، مرجع مذكور، ص  )2(

عبد اهللا الغذامي، الخطیئة والتكفیر (من النبویة إلى التشریحیة) نظریة وتطبیق، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، )3( 

  .10، ص 2006، 6المغرب، ط 

بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة (على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في األصول والمفاهیم)،  )4(

  .351مرجع مذكور، ص 
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في سیاق آخر دون أن یكون شعریا، لكنه في السیاق الذي تنشأ فیه هذه العالقات، 

فاعلیة  ل إلىیتحوّ  ذاتها ساسیةات أخرى لها السمة األوفي حركته المتواشجة مع مكون

خلق للشعریة ومؤشر على وجودها، كما أنها تستند إلى الفجوة: مسافة التوتر، التي 

ز أي أنها مبدأ التنظیم الذي یمیّ  )1(.»انسانیة بأكملهإلهي فاعل أساسي في التجربة ا

كمال أبو دیب تأسیسه للشعریة على مفهوم الفجوة أو مسافة  استندلغة الشعر، كما 

  التوتر.

ه حاول جاهدا تنمیة منهجه التحلیلي أنّ «وخالصة لمفهوم الشعریة عند كمال أبو دیب 

ما ك خاصة من خالل مفهومي : العالئقیة والكلیة ومفهوم التحول، البنیوي السیمیائي،

والشعریة بهذا المعنى  )2(.»لقاموسیة المتجمدةأن الشعریة عنده هي الخروج عن معانیها ا

 الالتشابهو  لیست خصیصة تجانس وانسجام وتشابه وتقارب، بل نقیض ذلك الالتجانس

 تنتج دة أي الهو ما یمیز الشعریة ویطبعها بطابع خاص والكلمات المتجمّ  ،والالتقارب

  الشعریة.

  الشعریة عند عبد الوهاب البیاتي: -ج

 قنعة الجدیدة، أال تراهشعریة التحلیق في فضاء األ «الشعریة عند عبد "الوهاب البیاتي" هي   

نیة د أو أتوقف عند أشكال فه لیس من المعقول أن أتجمّ یقول: لقد أدركت من خالل تجربتي إنّ 

بیعة كما تتجدد الط باستمرار من خالل عملیة الخلق الشعري،أتجدد ا ما علیّ من التعبیر وٕانّ 

نفسها بتعاقب الفصول (...) لقد حاولت أن أوفق بین ما یموت وما ال یموت، بین المتناهي 

أي هنا یعكس  )3(.»الفنیة قنعةوالالمتناهي، بین الحاضر وتجاوز الحاضر في البحث عن األ

                                                           
  .32مشري بن خلیفة، الشعریة العربیة (مرجعیاتها وابداالتها النصیة)، مرجع مذكور، ص) 1(

بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة (على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في األصول والمفاهیم)،  )2(

  .348، 347مرجع مذكور، ص 

بشیر تاوریریت، الحقیقة الشعریة (على ضوء المناهج النقدیة المعاصرة والنظریات الشعریة دراسة في األصول والمفاهیم)،  )3(

  .358-357مذكور، ص مرجع 
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ر قنعة في التاریخ والرمز یحاول الشاعرغبة البیاتي في التجدید والخلق الشعري فوجود األ

  قنعة القدیمة.ن حاضر القیمة الشعریة الجدیدة باألالتعبیر ع

أن ما كتبه من قصائد هو لیس « ولعل هذا ما عبر عنه "عبد الوهاب البیاتي"، حین یرى:

محض قصائد شعریة، وٕانما هي إشارات وأصوات غامضة أحیانا وواضحة أحیانا أخرى تقص 

والشعر عند شاعرنا ) 1(.»أو المعاصر نسان القدیمإلاا به لنا عذابات وعوالم وتجارب مریرة مرّ 

ان واكتشاف نسإل"البیاتي" یتخذ من المغامرة اللغویة والوجودیة للوصول إلى الضفاف الروحیة ل

  خرائط وسفره عبر العصور.

II  :العنوان 

ن ب النص، وتقود إلى فك كثیر مهالعنوان مدخال مهما وعتبة حقیقیة، تفضي إلى غیا یعدّ 

ه، ي دورا تمویهیا یجعل القارئ في حیرة من أمر وألغازه، لكنه أحیانا قد یؤدّ شفراته وطالسمه 

ص في حد هرب منها سوى فك شفرات النمتاهة حقیقیة  ىلویخلق له تشویشا فكریا وقد یقوده إ

ته ، ثم ألهمیواالصطالحيذاته، ونظرا ألهمیة العنوان نحاول التطرق إلى مفهومه اللغوي 

  ومكانته في النص:

  لغة:  -أ

  ورد العنوان في لسان العرب تحت مادتین:  

 المادة األولى: (عنن):

                                                           
بشیر تاوریریت، استراتیجیة الشعریة والرؤیا الشعریة عند أدونیس (دراسة في المنطلقات واألصول والمفاهیم) جامعة محمد  )1(

سنطینة، ق  خیضر كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واإلجتماعیة، قسم األدب العربي، دار الفجر للطباعة والنشر، مكتبة إقرأ

  .142، ص 2006)، 1طالجزائر، (
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، هُ نَ وَ نْ عَ : كَ هُ نَ نَّ ا وعَ نَّ عَ  هُ نُّ عُ ّن الكتاب یَ عَ ته له وصرفته إلیه، وَ ضْ لكذا أي عرّ  هُ تُ نْ نَ عْ الكتاب وأَ  تُ نْ عنَ وَ 

ه تُ ّنیْ ینا وعَ نِ عْ اب تَ الكت تُ ّننْ ه بمعنى واحد، مشتق من المعنى، وقال اللحیاني: عَ ونتُ لْ ه وعَ تُ نْ وَ نْ عَ وَ 

  ".هُ تَ نْ وَ نْ ة إذا عَ یَ نِ عْ تَ 

، فلما انٌ نَّ الكتاب من ناحیته، وأصله عُ  نُّ عُ یَ  هُ انا ألنّ وَ نْ أبدلوا من إحدى النونات یاء، سمي عُ 

هر ه أخف وأظالكتاب جعل النون الما ألنّ  انُ وَ لْ كثرت النونات قلبت إحداها واوا، ومن قال عُ 

  من النون.

  ح: قد جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته، وأنشد: ض وال یصرّ رجل الذي یعرّ للویقال 

  ایَ اهِ وَ ى الدَّ كِ حْ تَ  اءُ عَ مْ ا صَ هَ فِ وْ ي جَ فِ ا       وَ هَ نِ حْ لَ  ضِ عْ ا بَ هَ انِ وَ نْ عُ ي فِ  فُ رِ عْ تَ وَ 

رثي له كما قال حسان بن ثابت ی وانٌ نْ قال: وكلما استدللت بشيء تظهره على غیره فهو عُ 

  عثمان رضي اهللا عنه تعالى:

  ا آنً رْ قُ ا وَ یحً بِ سْ تَ  لُ یْ الل�  عُ طِّ قَ یُ                  هِ بِ  ودِ جُ السُّ  انُ وَ نْ عُ  طَ مَ شْ أَ ا بِ وُ حُّ ضَ   

  ب:ارین المضرّ قال ابن بري: والعنوان األثر قال سوّ 

  اانً وَ نْ عِ  تُ یْ فَ خْ ي أَ تِ لَّ ا لِ هَ تُ لْ عَ ا            جَ هَ بِ  تُ حْ نَ سَ  دْ ى قَ رَ خْ أُ  ونَ دُ  ةٌ اجَ حَ وَ   

لغة في العنوان غیر جیدة، والعنوان بالضم، هي اللغة الفصیحة وقال ابن  انُ وَ لْ قال اللیث: العُ 

  بري: ومثله ألبي األسود الدؤلي:

  )1(ا كَ الِ عَ نِ  نْ مِ  تُ قْ لَ خْ  أَ ًال عْ نَ  كَ ذِ بْ نَ كَ                   هُ تُ ذْ بَ نَ ه فَ انِ وَ نْ ى عُ لَ إِ  تُ رْ ظَ نَ   

  (َعَنا):المادة الثانیة: 

                                                           
مادة   4، ج 1997)، 1ابن منظور،(أبو الفضل جمال الّدین بن مكرم) ، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، (ط،  )1(

  .450(عنن)، ص 
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قال   يء أخرجتهالش تُ وَ َعنْ : أظهرته و هُ تُ نَ عَ ا وتعني أیضا وأَ وّ نُ و، عُ نُ عْ رض بالنبات تَ عنت األ

  ذو الرمة:

  اهَ رِ یجِ هَ ا وَ هَ سُ بْ  یَ إالَّ  بِ طْ الرَّ  نَ مِ        هِ بِ  تْ نَ ا عَ مَّ مِ  ءِ اْ صَ لْ خَ الْ بِ  قَ بْ یَ  مْ لَ وَ   

یقال: عنیت فالنا أي قصدته، ومن تعني بقولك أي من تقصد، وقیل معنى قول جبریل علیه 

  السالم (في حدیث الرقیة) یعنیك أي یقصدك.

  یقال عنیت فالنا أي قصدته.

  ه مقصده.تُ ومعنیَّ  هُ اتُ نَ عْ بالقول كذا أردت، ومعنى كل كالم ومَ  تُ یْ نَ عَ وَ  

، قال األخفش: تُ نْ نَ عَ وَ  تُ ّنیْ عَ وَ  تُ نْ وَ نْ لمعنى وفیه لغات: عَ وعنوان الكتاب مشتق فیما ذكروا من ا

  ، وأنشد یونس:هُ نُ عْ الكتاب وأَ  تُ وْ نَ عَ 

  امَ تُ كْ یَ وَ  رَ سَ ي یُ كَ لِ  ابُ تَ الكِ  نُ اعْ وَ                        هُ ابَ وَ جَ  تَ دْ رَ ا أَ ذَ إِ  ابُ تَ الكِ  نَ طِ فَ   

عنوان، بالكالهما سمة  اهُ نَ عْ ا وَ انً وَ ِعنْ وَ  ةً نَ وَ نْ عَ  هُ نَ وَ نْ عَ سمة الكتاب، وَ  وانُ والِعنْ  وانُ ده: الُعنْ قال ابن سیّ 

قال یعقوب:  هُ تُ نْ وَ لْ الكتاب وعَ  تُ نْ وَ نْ عَ ، وَ اهُ نَ عْ اوَ  اهُ نَ سمة الكتاب، وقد عَ  انُ یَ نْ وقال أیضا: والعَ 

  )1(.هُ مْ تِ ه واخْ ِونْ نْ أي عَ  نْ وأعِ  نْ وسمعت من یقول أطِ 

  اصطالحا:-ب

سم للشيء إلالعنوان من بین أهم العتبات، فهو "بمثابة الرأس للجسد"، فالعنوان للكتاب كا دّ یع  

 إلیه، ویدل به علیه، ویسم كتابه، وفي الوقت نفسه یسمه به به یعرف وبه یتداول، یشار

كما یعرفه  )2(العنوان، بإیجاز یناسب البدایة عالمة لیست من الكتاب جعلت له لكي تدل علیه.

                                                           
  .452، مادة (عنا)، ص 10المرجع السابق، ابن منظور، لسان العرب، ج  )1(

  .72، ص2006)، 3محمد مفتاح، دینامیة النص، المركز الثقافي العربي، الدار البیضاء، المغرب، (ط،  )2(
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في واجهة النص،  مجموعة من العالمات اللسانیة التي تتموقع «" Leo Hoekهوك  لیو"

. وهكذا تتضافر في هذا »لیه، والتعبیر عن محتواه العام، وجذب الجمهور المقصودإ شارةإلل

ستراتیجیة، إلللعنوان والموقع المكاني فضال عن جملة من الوظائف ا، التعریف الطبیعة اللغویة

  )1(عنوان في "الفضاء التداولي الجامع بین النص والمتلقي .التي یؤدیها ال

فالعنوان إذن هو تلك العالمة اللغویة التي تتقدم النص وتعلوه، ویجد القارئ فیما یدعوه للقراءة 

والتأمل، ویطرح من خاللها على نفسه أسئلة تتعلق بما هو آتي والمبني على ترسبات الماضي، 

  )2(للتوقع.ویصنع لنفسه منها أفقا 

  أنواع العنوان: -2

  تتعدد أنواع العنوان بتعدد النصوص ووظائفها وأهم أنواع العناوین هي:  

 Le titre principaleالعنوان الحقیقي:  -أ

هو أول ما یواجه القارئ عند حمله للكتاب، لهذا یعتبر المدخل الرئیسي للنص فالعنوان یعلن   

نوع القراءة التي یتطلبها هذا النص أنه البهو الذي ندلف عن طبیعة النص، ومن ثمة یعلن عن 

وبدون هذه العتبة الرئیسیة ال یمكن الدخول إلى العمارة النصیة،  )3(من خالله إلى النص

صلي" ویعتبر "بحق بطاقة تعریف تمنح النص ساسي أو األالعنوان الحقیقي أو األ"ویسمى 

ادیث) بن خلدون و(أحإلبعنواني (المقدمة)  هویته" فتمیزه عن غیره، ونضرب مثال على ذلك

  )4(.لطه حسین، فكالهما عنوان حقیقي لهذین الكتابین

 Faux titre :العنوان المزیفب_

                                                           
  .15، ص 1997محمد فكري الجزار، العنوان وسیمیوطیقا اإلتصال األدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، (د،ط)،  )1(

  .77، ص 2007د،ط)، خالد حسین حسین، في نظریة العنوان، دار التكوین، دمشق، ( )2(

  .173، ص 1997، 1علي جعفر العالق، الشعر والتلقي، دار الشرق، عمان،ط) 3(

  .50، ص 2010،  1عبد القادر رحیم، علم العنونة دراسة تطبیقیة، دار التكوین دمشق، سوریا، ط )4(
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صفحة العنوان الخاطئ التي ال تشتمل إال  «یأتي مباشرة بعد العنوان الحقیقي صفحة تسمى

وتردید للعنوان الحقیقي  اختصاروهو ،)1( »على نحو مختصر عادة بعلى العنوان فحس

ووظیفته تأكید وتعزیز للعنوان الحقیقي ویأتي غالبا بین الغالف والصفحة الداخلیة، وتعزى إلیه 

  )2(مهمة استخالف العنوان الحقیقي أن ضاعت صفحة الغالف.

 Saus titreالعنوان الفرعي:ج_

یة أو دبیة والنقداأل عمالإضافة أو تتمة تلحق بـ: "العنوان الرئیسي"، في كثیر من األ  

العنوان الفرعي: حیث ترمز إشارة(+) إلى حضور العنوان ± تخلو منها وفق المعادلة اآلتیة 

 -رجحعلى األ–) إلى غیابه، وفي حال الحضور یؤدي العنوان الفرعي -الفرعي وٕاشارة (

وظیفة تأویلیة للعنوان الرئیسي فضال عن أدائه لوظیفة تخص مضمون النص أیضا، 

 ستیفائهاتسب شرعیته في كونه یسد الفجوة التي تتخلل العنوان الرئیس من حیث عدم ویك

 ،وینعته بعض العلماء "بالثاني أو الثانوي" مقارنة بالعنوان الحقیقي )3( ،لمضمون النص

عنوانا فرعیا مطوال هو   في استعماله لعنوان المقدمة             ومثال ذلك ابن خلدون

(كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 

  )4(كبر).السلطان األ

هذه العالمة اللغویة التي تتموقع في واجهة النص تؤدي وظائف وجمعها "جینیت" في أربعة 

  وظائف:

 F. désignationالوظیفة التعیینیة: -1

                                                           
ص  2004، 1عبد القادر الغزالي، الصورة الشعریة وأسئلة الذات قراءة في شعر حسن نجمي، دار الثقافة، الرباط، ط )1(

23.  

  .50عبد القادر رحیم، علم العنونة (دراسة تطبیقیة)، مرجع مذكور، ص)2(

  .79خالد حسین حسین، في نظریة العنوان، مرجع مذكور، ص)3(

  .51ونة (دراسة تطبیقیة)، مرجع مذكور، ص عبد القادر رحیم، علم العن)4(
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 احتماالت نالوظیفة التي تعین الكتاب وتعرف للقراء بكل دقة، وبأقل ما یمكن موهي 

" الكتاب، بل یقید في تسمیته اسمیقول "جینیت" العنوان معروف تماما هو " )1(بساللّ 

  ة وهذاولوال هذه التسمی االلتباسأي تعیینه قدر المستطاع دون الخوف من الوقوع في 

بكل بساطة  هالنسیان، ولم نستطع قراءته أو التحاور معه ألنّ ن ألصبح النص قرین یالتعی

  )3(یزیة وسمویة ومرجعیة.ی، وتماستدعائیةولها العدید من التسمیات مثل:  )2(مجهول الهویة.

 الوظیفة الوصفیة:-2

وهي الوظیفة التي یقول العنوان عن طریقها شيء عن النص، وهي الوظیفة المسؤولة   

  للعنوان. الموجهة االنتقاداتعن 

 یحائیة:إلالوظیفة ا-3

بالوظیفة الوصفیة، أراد الكاتب هذا أم لم یرد، فال یستطیع التخلي عنها،  ارتباطا هي أشدّ   

دائما  ها لیستفهي ككل ملفوظ لها طریقتها في الوجود، ولنقل أسلوبها الخاص إال أنّ 

ها یحائیة، ولهذا دمجإیحائیة ولكن عن قیمة إ، لهذا یمكننا الحدیث ال عن وظیفة یةقصد

  "جینیت" في بادئ األمر مع الوظیفة الوصفیة ثم فصلها عنها الرتباكها الوظیفي.

 F. séductiveغرائیة: إلالوظیفة ا-4

                                                           
  ، الدار العربیة للعلوم ناشروناالختالفعبد الحق بالعابد، عتبات "جیرار جینیت من النص إلى المناص"، منشورات )1(

  .86، ص 2008، 1الجزائر، ط

  .106خالد حسین حسین، في نظریة العنوان، مرجع مذكور، ص )2(

نوال آقطي، إستراتیجیة العنونة في شعر األخضر فلوس، مریثة الرجل الذي رأى، مذكرة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في  )3(

قسم -واإلنسانیة االجتماعیةاألدب الجزائري، إشراف د/ عبد الرحمان تبرماسین، جامعة محمد خیضر ،كلیة اآلداب والعلوم 

  .41، ص 2006/2007األدب العربي، بسكرة، 
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یكون العنوان مناسبا لما یغري جاذبا قارئه المفترض وینجح لما یناسب نصه محدثا بذلك   

لیوهوك ''غرائیة لدى كلإلجسد الوظیفة اتشویقا وانتظارا لدى القارئ كما یقول "دریدا"، وتت

  )1(.»لجذب الجمهور المتلقي المقصود «، یتموقع األول ، فالعنوان وفق ''وجیرار جینیت

 الكتاب وخلق الرغبة في اقتناءالقارئ على  ثّ غرائیة من خالل حوعند الثاني تتمظهر اإل

ثمة عوامل ذاتیة وخارجیة یمكن لها أن تفشل مشروع القراءة وتحبطه كما یرى  قراءته، مع أنّ 

وجود -الشروع في القراءة دون إتمامها بسبب خیبة التوقع -المزاج-رتغیّ «حمداني: لحمید 

التأثر بأحكام القراءة والنقاد الذین سبق لهم -مشاغل أخرى تلهي عن القراءة رغم وجود الرغبة

  )2(  ».قراءة الكتاب

" "جون بارث" على أولئك الذین یلهثون وراء العناوین الرنانة والطنانة Jhon Barthوهكذا یرد "

أن یكون الكتاب أغرى من عنوانه، ك«غلب بال معنى دون وعي بجمالیتها والتي تكون في األ

ا هأهم الوظائف ألنّ  منها تبقى وظیفة إال أنّ  )3( » .أحسن من أن یكون العنوان أغرى من كتابه

  ترید أن تطابق بین عناوینها ونصوصها.

                                                           
 .88-87عبد الحق بلعابد، عتبات (جیرار جینیت من النص إلى المناص)، مرجع مذكور، ص   )1(

  .202-201خالد حسین حسین، في نظریة العنوان، مرجع مذكور، ص  )2(

سعدیة نعیمة، إستراتیجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة، مجلة المخبر (أبحاث في اللغة واألدب الجزائري) جامعة  )3(

  .230، ص 5، ع2009محمد خیضر، كلیة اآلداب واللغات، قسم األدب العربي، بسكرة، الجزائر، 
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Iبنیة العنوان _ :  

یحظى العنوان باهتمام بالغ في الدراسات السیمیائیة فلقد أولوه عنایة كبیرة من حیث الدراسة   

أول ما  «و الفحص الّدقیق ، فهو یعّد العتبة النّصیة األولى للولوج إلى النص، و یعتبر كذلك 

  یقف عنده القارئ باعتباره نص مختصر یتعامل مع نص كبیر

  .)1( »یعكس كل أغواره و أبعاده   

  ، و لألهمیة التي ینالها في الدراسات السیمیائیة  اإلبداعیةأي یلعب دورا في العملیة    

  )2(».باعتباره عالمة إجرائیة ناجحة في مقاربة النص بغیة استقرائه و تأویله « 

العنوان تلك العالمة اللغویة التي تتقدم النص و تعلوه و یجد القارئ فیها یدعوه للقراءة و « 

الدرس  «، و من خالل كل هذه الّدالالت المختلفة للعنوان نستقرأ أهمیته فهو في  )3(».التأمل 

المعاصر المدخل الرئیس للعمارة النّصیة إنه إضاءة بارعة و غامضة باعتباره سؤاال إشكالیا 

    )4(». یتكفل الّنص باإلجابة عنه 

  البنیة الصوتیة : 1

نصرا ثانویا، بل یشكل جوهر العمل و من دونه ال تكتمل إن الّصوت في العمل الشعري لیس ع

  أدبیته، و هذا العمل هو سلسلة من األصوات لها قیمة إیقاعیة. 

                                                           
نوفمبر ، قسم األدب العربي  منشورات  8 – 7األدبي ،  اء و النصیبلقاسم دفة ، محاضرات الملتقى الوطني األول السیم ) 1(

  . 42، ص  2000الجامعة، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، 

  . 38المرجع نفسه،  ص  )2(

 ص 2007 ،أحمد مداس ، لسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري ، عالم الكتب الحدیث ، عمان ، األردن )3(

40.  

یجیة النص المصاحب في الروایة الجزائریة ، روایة " الولي الطاهر یعود إلى مقامه الزكي " للطاهر سعدیة نعیمة ، إسترات  )4(

، العدد الخامس  2009، 1وطار ، مجلة المخبر ، قسم األدب العربي ، جامعة محمد خیضر، بسكرة ، الجزائر ، ط 

  .229،ص
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  و یعد كذلك أصغر وحدة داللیة في اللغة و عن طریقها یمكن التفریق بین المعاني .

ر بن كثیجاء في لسان العرب البن منظور: هو الجرس، معروف، مذكر، فأّما قول ُرویشد 

  الطائي:

  یا َأیَُّها الَراِكْب الُمْزِجي مطیََّته سائْل َبني َأَسٍد : ما َهِذِه الَصوُت ؟ .  

ْوَضاَء و الَجلبة ، على معنى الصیحِة أو اإلستَغاَثة (...)     فإَنَما أنُثه ألنه أراد به الضَّ

  وقد صات َیُصوُت و ُیَصاُت صوًتا، و أَصاَت وصوَّت به ، ُكلُُّه نادى .  

ٌت ، و ذلك اذا َصوَّت بإنسان فدعاه .  ُت تْصِویًتا ، فهو ُمَصوِّ َت ُیَصوِّ   ویقال : َصوَّ

ویقال ، َصاَت َیُصوُت ، َصوًتا ، فهو صائت  معناه صائح (...) ، الَصْوُت َصْوُت اإلنسان 

  )5(صائُت الصائح .و غیره، و ال

ن أعلم أ« و بذلك فإن الصوت هو جنس لكل ما وقع في أذن السامع ، و قال ابن جنِّي :   

الصوت عرض یخرج مع الّنفس مستطیال حتى یعرض له في الحلق و الفم و الشفتین مقاطع 

« له: و تثنیة على امتداده و استطالته فیسّمى المقطع أینما عرض له حرفا و عّرفه ابن سینا بق

الّصوت سببه القریب تموج الهواء دفعة بقوة و بسرعة من أي سبب كان و أضاف الحرف 

  . )6(» هیئة للصوت عارضة له 

و الصوت االصطالحي : هو األثر السمعي الناتج عن الذبذبة المستمرة و المطردة لجسم من 

ما نسمعه من اآلالت ، و هذا ما نسمعه من احتكاك أو طرق األجسام الصلبة و  )7(األجسام .

                                                           
  . 57، ص6، ( مادة صوت) ط  2ابن منظور، لسان العرب، ج )5 (

،  1ط ینظر ، محمد خان ، اللهجات العربیة و القراءات القرآنیة ، دراسة في بحر المحیط ، دار الفجر، القاهرة ، مصر )6(

  . 59، ص  2002

  2001،  3في اللسانیات الحدیثة ، مكتبة النهضة المصریة ، ط تراثیةكریم زكي حسام الدین ، أصول  ) 7(

  . 105ص 
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ُیبحُث  «الموسیقیة ، الوتریة و النفخیة، باإلضافة إلى الصوت اإلنساني ، و یعتبر كذلك علم 

الصفات األصلیة ، و و   للغوي من حیث المخارج الصوتیةفیه عن أحكام بنیة الصوت ا

  )8(». الصفات العارضة

دور  الدراسات اللغویة لما لها منفالمستوى الصوتي یعد من أهم المستویات التي تعنى بها 

كبیر في كشف الغموض عن الّنص الشعري، و إذا أردنا معرفة كلمة الصوت فنجد لها مفاهیم 

متعددة ، و منه فإّننا نجد الصوت عند " ابن جنِّي " ظاهرة عامة قد تصدر عن اإلنسان أو 

لتقطیع الجوهر الذي یقوم به اآلة اللفظ و  «الحیوان أو الطبیعة، و لكن الصوت كظاهرة إنسانیة 

والتألیف، و لكن تكون حركات اللسان لفظا و ال كالما موزونا و ال منثورا ،  إالَّ بظهور 

  )9(».الصوت و تكون الحروف كالما إالَّ بالتقطیع و التألیف

ارس یعد الخطوة األولى للد«و مبحث األصوات هو المستوى األّول في مستویات التحلیل، إذ  

لما للّصوت من قیمة تعبیریة تنطلق منه ثم تطغى على اللفظة التي تحویه، و  )10(».ني اللسا

  قد یتعداها لیعّم التركیب كلُّه .

فیشعر المتلقي بقوَّة اللفظة أو ضعفها و كذا جهرها أو همسها من خالل األصوات التي    

التي  )honémeP«)11الصوت اللغوي الوحدة الصغرى في بناء اللغة ( وهي الحرف) أو« تعد

تتكون منها :فتصبح الدراسة الصوتیة ذات أهمیة بالغة إذ یعد غیابها قصورا واضحا و هذا ما 

 محاولة الخلیل في ربط اللفظ بالصوت و عني "سیبویه" في« دفع القدماء للعنایة بها إذ كانت 

فربط  الدَّاللة وتابع "ابن درید" القضیة في كتابه االشتقاقو مؤلفه الكتاب بالعالقة بین الصوت 

                                                           
،  وزیع القاهرةالتالعربي ، أصول البناء و قوانین التحلیل ، دار غریب للطباعة و النشر و  صبري المتولي ، علم الصرف) 8(

  . 09، ص  2002مصر، د ط ،

 225، ص  1998،  1، ط 1الجاحظ (أبي عثمان عمرو بن بحر)، البیان و التبیین ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ج  )9(

.  

  .56محمد خان ، اللهجات العربیة و القراءات القرآنیة، دراسة في بحر المحیط ، مرجع مذكور، ص  )10(

  .96، 95عبد القادر رحیم ، علم العنونة ، دراسة تطبیقیة، مرجع مذكور،  )11(
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ة معانیها وتطورت المسألة على ید " ابن جنِّي" و خاصفي الجزیرة العربیة و بین أسماء القبائل 

في أربعة فصول من كتابه " الخصائص" و هي تالقي المعاني على اختالف األصول و 

اظ لتصاقب المعاني وأمساك األلفاظ أشباه المعاني تصاقب األلفو  المباني  واإلشتقاق األكبر

.«)12(   

أن الصوت و الوزن یجب أن یدرسا كعنصرین في مجمل العمل « ویرى النقاد المحدثون    

   )13(».الفني ، و لیس بمعزل عن المعنى 

الدراسة الصوتیة صارت تحتل مكانا مرموقا في المقاربات الشعریة « وعلیه یمكن القول : إن 

أن  «و غیرها، و صار تحلیل الصوت جزءا من العملیة التحلیلیة للّنص كله على  )14(».

استنباط سیمیائیة الصوت تبقى ذوقیة إذ یخلص البحث إلى نتیجة یكون لغیره فیها رأي آخر، 

  فتكون بعد ذلك داللة النص العامة هي الحكم و الفصل بین الرأي األول

  )15(». والثاني  

  

  

  

                                                           
طباعة نیا المراد عبد الرحمن مبروك ، من الصوت إلى النص ، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ، دار الوفاء لد) 12(

  .22، ص 2002والنشر، اإلسكندریة ، مصر،

  .34، ص 2003،  2 ، ط1ابن جني، الخصائص، تح محمد علي النجار، دار الكتب العلمیة، بیروت ، لبنان، ج )13(

  .97عبد القادر رحیم ، علم العنونة ، دراسة تطبیقیة، مرجع مذكور،  ص )14(

  .98المرجع نفسه ، ص  )15(
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تشكل اللبنة األولى للّنص، و من خالل تضافر األصوات تتشكل «  إن دراسة الصوت

لتشكیل اشكل الصور و الكلمات، و من تضافر الكلمات تتشكل الجمل، و من تضافر الجمل تت

  .)16(» السیاقي یعنى بهذا التضافر بین هذه التراكیب مع بعضها البعض 

ال و خاصیة التحرك ( الذال) مث وٕاذا رمنا التمثیل، فإن خاصیة الشدة في صوت

الترجیع و التكرار في صوت ( الراء) و خاصیة االنبثاق و النفاد و الصمیمیة، و في صوت و 

  ( النون )، و خاصیة الصالبة و الصقل و الصفاء في صوت ( الصاد ) ...  

وما إلى ذلك من خصائص أصوات الحروف، التي ال یستطیع القارئ أن یعیها وال أن یعي 

العالقة بینها و بین معاني األلفاظ التي تشارك في تراكیبها، إال بعد تأمل هادئ  عمیق طویل. 

)17( 

بح أصبین أشكال الخطاب األخرى و و ما دام العنوان كما رأینا قد اتخذ لنفسه مكانا مرموقا 

مل معاملة الّنص الكامل، فإننا سنحاول إسقاط الدراسة الصوتیة على عناوین الشاعر محمد یعا

الجزائري، التي أّدت فیها األصوات بعض داللتها، بدءا بالدِّراسة الصوتیة وصوال للدراسة 

  التركیبیة .

و سیبدأ التحلیل انطالقا من تقسیم األصوات حسب صفاتها مع اختیار األصوات األكثر 

   )18(ضوحا و جالء في تأدیة المعنى .و 

  

                                                           
  .70مراد عبد الرحمن مبروك ، من الصوت إلى النص، نحو نسق منهجي لدراسة النص الشعري ، مرجع مذكور ص )16(

لعلى سعادة ، سیمیائیة العنوان في شعر عثمان لوصیف ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في األدب الجزائري إشراف د/   )17(

، 2004، قسم األدب العربي  بسكرة ،  واالجتماعیةلعلوم اإلنسانیة الطیب بودر بالة ، جامعة محمد خیضر ، كلیة اآلداب و ا

  .81، 80، ص 2005

  .98عبد القادر رحیم، علم العنونة ، دراسة تطبیقیة ، مرجع مذكور، ص  )18(
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 :االنفجاریةاألصوات   -أ

ي موضع تاما ف الرئتین حبساتتكون األصوات االنفجاریة بأن یحبس مجرى الهواء الخارج من 

و ینتج عن هذا الحبس أو الوقف أي أن یضغط الهواء، ثم یطلق سراح المجرى  المواضع،من 

، و األصوات االنفجاریة في ( ب ، )19(فیندفع الهواء محدثا صوتا انفجاریا  فجأة،الهوائي 

و یسمیها بعض األصواتیین، األصوات المؤقتة  )20(ت،د، ط، ض، ك، ق، همزة القطع ).

Momentary  .  

و نالحظ في العنوان الرئیسي " بدایة وطن " ظهور صوتین بارزین و هما " الباء"  و"الطاء" 

لحروف المستفلة ، التي ال یفتح لها الفم في النطق و هي من الحروف التي ، فاألّول من ا

ترقق فتحها أو ضمتها أو كسرتها عند النطق بها، و هي من حروف اإلطباق و من األصوات 

، أمَّا الثاني " الطاء" صوت صامت )21(الصامتة ، و " الباء" صوت شفوي انفجاري مجهور

  )22(مهموس َسّني مطبق انفجاري .

علق تنتماء و فنجد أن الشاعر هذه األصوات أعطت القوة و الصمود و الصبر أي تكشف عن ا

  الشاعر بوطنه من حب و حنان و غیرها .

                                                           
  محمود السعران ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، دار النهضة العربیة للطباعة و النشر، بیروت، (د ط) )19 (

  .153ص ( د ت)، 

   1عبد القادر عبد الجلیل، علم اللسانیات الحدیثة، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، األردن، ط )20(

  .313، ص 2002/ 1422 

الحروف العربیة ( معجمیا، صوتیا، صرفیا، نحویا ، كتابیا )، دار المریخ للنشر                             استخداماتسلیمان فیاض ،  )21 (

  .  27، ص 1998ض، ( د ط )، الریا

  .155محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، مرجع مذكور، ص  )22(
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أّما على مستوى العناوین الفرعیة فلقد وّظف الشاعر صوتي " الباء" و الطاء" في عدة عناوین 

الشاعر رافض لألحزان و اآلالم و منها : في عنوان " بدایة وطن "،  فالباء دّلت هنا على أن 

  أمله في یوم یملؤه الحب و الحنان و الخیر و السعادة األبدیة لهذا الوطن العزیز فیقول :

  َأوَطاُنَنا ...

  َلْیَسْت ِسوى َشَرًفا 

  ُیَبدَُّده الحِنیَن ِإَلى َمَراَیا.

  و َحبَّاٍت ِمَن الِعْشِق ، و ِمْن َمْرَمر .

  الموُسوِم بالَخَطِر .ُتَكابُد الشََّرْف 

  و تَصاِرُع األْقَداَر ....

  و یواصل قوله :

  َتْرُشُق بالَحَجِر.

  و َتْفَرُح أسَراًرا تُعجُّ بالذِّكَرى .

  )23(و ِبالَوَطِن...........!         

و نجد كذلك ُبعده عن الوطن و وحدته و وحشته و السعادة األبدیة و السكن الروحي الذي 

  : یسكن قلبه فیقول

  َأ وطاُنَنـــــــــــــــــــــا.

                                                           
  .48، 47، ص 2012محمد بن غزالة (محمد الجزائري )، بدایة وطن، دار الكاتب، عنابة، الجزائر، ( د ط)،  )23(
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  بِعیًدا َعِن الُبعِد .

  و عْن ُكلِّ الَمَساَفاْت.

  َتْرَتِسُم الدُّنَیا كَما الشََّفِق.

  و الشَّيُء الُمَخْضَرِم كالبَرِق .

  و َیُهزُّ الرََّاَیة َصوُت الوَطِن المْكنوِن.

  )24(في الحْلِق............          

األبیات أن صوتي " الباء" و الطاء" قد منحا الكلمات نوعا من البروز و االنفجار، نرى في هذه 

  زادا المعنى وضوحا .

كما ظهر حرف " التاء" بأن یوقف مجرى الهواء وقفا تاما، و ذلك بأن یلتقي طرف اللسان 

دَّة من م بأصول الثنایا العلیا، و یرفع الحنك اللین فال یمر الهواء إلى األنف ، یضغط الهواء

حرف مهموس «، فالتاء " )25(الزمن ثم ینفصل العضوان انفصاال فجائیا محدثا صوتا انفجاریا 

   )26(شدید مخرجه من طرف اللسان، و أصول الثنایا العلیا  .

إن أول ما یلفت انتباه القارئ في عناوین " محمد الجزائري" طغیان صوت " التاء " الذي   

ا أتیت، تحت المطر، أستاذ، انتحار، ولدت، توقف) لترقى داللة یتجلى في ( بدایة وطن ، أن

صوت " التاء" في جل هذه العناوین إلى صمود الشاعر و تحدیه لكل العراقیل و األحزان التي 

  تطرأ حیاته

                                                           
  .48مصدر مذكور ،ص ،حمد بن غزالة (محمد الجزائري )، بدایة وطنم )24(

  .154محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، مرجع مذكور، ص  )25(

  فهد خلیل زاید ، الحروف ( معانیها ، مخارجها و أصواتها في لغنتا العربیة )، دار الجنادریة، األردن، عمان  ) 26(

  .117، ص 2008، 1ط 
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حیث نالحظ في قصیدة " ولدت " التي كان موضوعها ، مساندة الشاعر للبلدان العربیة    

سطینیة ، أي فالشاعر یسعى إلى االرتباط بالذات العربیة  والذوبان رغم تهكمهم بالقضیة الفل

  فیها لیحقق الوحدة في ظل التصالح یقول :

  ِإْخَوِتي في َفْرَحٍة كِبیَرٍة . 

  َأْصَغُرُهْم َأَنا . 

  َوِحیَن َیْبِكي واِحٌد . 

  أْشُعُر باَألَلِم ..... !. 

  َأْمَسُح عنُه دْمَعُه . 

  ویواصل قوله في موضع آخر : 

  َأْصَفُعـــــــــــــــــــــــــُه . 

  َیصَفُعنـــــــــــــــِني . 

  یذوُب في َقْهقَهِتي .. 

  ُنوِقُع الّسْلَم ...... 

  ویواصــــــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــــولـــــه:  

  ُوِلْدُت ذاَك الَعاْم.  

  َأْحُلُم بالَوطْن . 

  ْشُت دوَنما َوطْن .وعِ  
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  أْبَحُث عْن َوطْن . 

  ِفي السِِّر. 

  واَلعَلْن . 

  )27(َحَمْلُتُه ِفي َداِخِلي .........  

 یحبس الهواء الخارج« كما ظهر كذلك صوت  ''القاف'' في ''عنوان توقف'' فإن هذا الصوت 

بما في ذلك   الحلقمن الرئتین حبسا كلیا، و ذلك بأن یرفع أقصى اللسان حتى یلتقي بأدنى 

اللهاة و ال یسمح للهواء بالمرور خالف  األنف وذلك برفع الحنك اللین  یضغط الهواء مّدة 

من الزمن ثم یطلق مجرى الهواء، بأن یخفض أقصى اللسان، فیندفع الهواء محدثا صوتا 

فّخم، فالقاف حرف شدید م )28(».انفجاریا، و ال یتذبذب الوتران الصوتیان أثناء نطق الصوت

  )29(مخرجه من اللهاة آخر الحلق مجهور.

حیث نلمس في هذه القصیدة " توقف" أن الشاعر یصف خضوع العرب للغرب لعدم تحّركهم 

لمواجهة العدو، و یبّین كذلك أّنه لن یكون لهم شيء و لن یحققوا شیئا من كثرة أحالمهم، دون 

  أي عمل الستعادة حقهم المسلوب حیث یقول :

  ِمْلُؤُه َماٌء َو ِمْلٌح ...َرِغیًفا   

  َلَقْد ُصْمَنا َعَلى ِفْعْل َحَراٌم .  

ْوُم َو الِریُح الَخُلوُف .     َفَطاَل الصَّ

                                                           
  . 107 -104محمد بن غزالة(محمد الجزائري)، بدایة وطن، مصدر مذكور، ص  )27(

  .  156محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، مرجع مذكور، ص  )28(

  .  140فهد خلیل زاید، الحروف ( معانیها ، مخارجها و أصواتها في لغنتا العربیة)، مرجع مذكور، ص  ) 29(
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  َنِبیُع َلَساَسَة ُحْلًما َجِمیًال . 

  َوَهْل َحِفَلْت ِبَأْعَراِس َدُفوِف ..... ؟ 

  َصُروِف الدَّْهِر مألى ِبالتََّمِني . 

ُروُف .َفَهَدا الُحْلُم َذا     الدَّْهُر الصَّ

  ُرُؤوِس الَقْوِم َتْهِوي ِفي إْضِطَراِد.  

  )30(َفَضاَع الَقْوُم َو الُحْلُم الشَُّغوُف .......   

  :  األصوات االحتكاكیة ب_

بأن یضیق مجرى الهواء الخارج من الرئتین في موضع من «وتحدث هذه األصوات :   

،  و هي على ضربین:  مهموسة و »المواضع ، بحیث یحدث عند خروجه احتكاكا مسموعا 

  )31( »هي ( س، ف، ح، ث، ش، خ، ص، ه .)، و مجهورة و هي (ذ، ز، ظ، ع غ .) 

دا قویا على المخرج و ال یجري معها التنفس حتى تعتمد اعتما« أما األصوات المجهورة فهي  

، ر، د، ذ  تنقضي، و یهتز معها الوتران الصوتیان و تنطق بصوت مجهور و هي  (ب، ج

  ز، ض، ط، غ، ل، م، ن ) زیادة إلى حرفي اللین( الواو الیاء)  

فیفا و ض ویزید "سیبویه" "الطاء" علیها، أما األصوات المهموسة تعتمد على المخرج اعتمادا 

  یجري معها التنفس : و ال یتحّرك معها الوتران الصوتیان و هي : 

                                                           
  . 98- 96مد الجزائري ) :بدایة وطن، مصدر مذكور، ص محمد بن غزالة (مح )30(

  .99عبد القادر رحیم، علم العنونة، دراسة تطبیقیة، مرجع مذكور، ص ) 31(
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   )32().»(ث، ت، ح، خ، س  ش، ص، ف، ق، ك، ه 

موس ، صوت مه« لقد ارتبط صوت " السین" في لفظ " على أسوار قرطاج"، فصوت الّسین، 

ادر من الرئتین الصو الهمس هو تباعد أو انفراج الوترین الصوتیین بصورة تسمح لتیار الهواء 

  )33(»  بالمرور بسهولة من خالل التجویف الحلقي دون اعتراض

الكالم الخفي الذي ال یكاد یفهم ، ومنه الحدیث : كان إذ « والهمس في لسان العرب هو 

صلى العصر همس، وهو ما ُهمَس في الفم، و یعتبر الهْمُس و الهِمیُس : حّس الصوت في 

  )34(ِ»ن صوت الصدر و لكّنه كالم مهموس في الفم كالسِّرّ الفم مما ال إْشَراب له م

التي یتحدث عنها الشاعر و هو تاریخ إسرائیل مع البلدان العربیة » على أسوار قرطاج « 

الحجاز، الجزیرة، النیل، ومصر و األهوال التي لحقت بالعرب، والتزویر الذي طرأ على التاریخ 

  العرب  حیث یقول :  ةهي سبب معانا إسرائیلأي 

  ِألَنَّ الَمْغَرْب الشَّْرِقيَّ .  

  ِاْسَتاَء ِمْن َتاِریِخِه اَألْغبْر .  

  َفَدقَّ ُنُعوَش الَمْوِت .  

  َفانَكَسَرْت .  

  ُجیوُش المْوِت .  

  ِفي الَمْخَفْر.  

                                                           
عبد الرحمان الهاشمي و محسن علي عطیة، تحلیل محتوى مناهج اللغة العربیة ( رؤیة نظریة تطبیقیة ) ، دار صفاء   )32(

  .119، ص 2009، 1، عمان، األردن، ط

  . 130كریم زكي حسام الدین ، أصول تراثیة في اللسانیات الحدیثة ، مرجع مذكور ، ص  )33(

  .251- 250، ص 1994، 3، ( مادة همس )، ط 6ابن منظور، لسان العرب، ج  )34(
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  ویواصــــــــــــــــــــــل قـــــولــــــــــــــــــــه :  

  َسَواُد الَعْیِن .  

  ِفي َنْجٍد .  

  َفَتاَه النِّْفِط . 

  

  )35(في الَعْیِن .......  

ولعل ما یثیر انتباه القارئ في هذا العنوان أن سیطرة صوتین من مجموع األصوات المؤلفة له 

الّراء یحمل صفة «، لتطغى داللتهما على معناه العام و هما " الّسین و الّراء "،  و ما دام 

   )36(» .یر صفته هذه الصفة االحتكاكیة فسنولي دراسته إلى حینغ

ونتطرق إلى صوت " العین " في عناوین ( ما أنا بشاعر، ال شعر بعد الیوم)، فصوت العین  

صوت تصحبه نغمة موسیقیة بحیث یتذبذب الوتران الصوتیان عند تكوینه و هو صامت «

  )37(». مجهور حلقي احتكاكي 

قصیدة " ال شعر بعد الیوم " التي كان موضوعها أّن الشاعر یتألم وحزین لما حیث نلمس في 

أصاب " غّزة " من طرف العدوان الصهیوني الذي زرع الرُّعب في نفوس الشعب الفلسطیني 

  و تجلت ذلك في قوله :

  غزَّة سَقَطْت .  

                                                           
  . 57-56محمد بن غزالة (محمد الجزائري) ، بدایة وطن مصدر مذكور، ص  )35(

  .99عبد القادر رحیم، علم العنونة، دراسة تطبیقیة، مرجع سابق، ص  )36(

  . 148محمود السعران، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي، مرجع مذكور، ص  )37 (
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  َال ، َلْن َتْسُقْط ...  

  ُزوًنا .َما َبِقَي الَكْف ُیَكفِكُف َدمًعا َمحْ   

  فَتحَرُق ُكلَّ النَّاَر ِلَظاَها ...  

  َغزَّة ُمْحَرَقة ُأْخَرى للشِّْعِر .  

  )38(َتْغُرُق في الوْحْل ....  

و نجد هنا یحلم و ینادي بالتحدي و الصمود و عدم االستسالم بأن التحرر سوف یأتي و 

  سوف یحقق الشعب حلمه و هذا ما تبثه األبیات اآلتیة :

  لشَّْیِخ ِبِقْطَعة ُسكَّْر .ُحْلُم ا  

ة ُحْب .     ُحْلُم الشَّْیِخ ِبِقصَّ

  َكِطْفَلة ُسكَّْر.  

  )39(وَتْحُلُم أنَّ َغًدا َسْوَف َیْأِتْي ......   

كذلك  نجد صوت " النون " في عّدة  عناوین منها ( انتحار ، منفى ، أیها اإلنسان) حیث 

على اإلنسان الذي باع ضمیره وجرى وراء نجد هذا األخیر الذي كان موضوعه هو اللوم 

ملّذات الدنیا و قد أطلق علیه عّدة صفات منها ( الغاضب، الغائب، الناحب  الضارب، 

  الالعب، الكاذب ) ، و كذلك یخاطب اإلنسان الهارب من الوطن حیث یقول :

  أیَُّها اإلْنساُن الذَّاِهُب .  

                                                           
  .32-31محمد بن غزالة (محمد الجزائري )، بدایة وطن، مصدر مذكور، ص  )38(

  . 33بدایة وطن، مصدر مذكور، ، ص  الجزائري) ،محمد بن غزالة (محمد  )39(
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  َناِتَك .الَهاِرُب، رْغَم ُطُلوِع الَفْجِر إلى أ  

  ُمْحَتِفًیا ، بِحكاَیاَك الُمرَِّة ...  

  ویواصـــــــــــــــــــــــل قولـــــــــــــــــــــــــــه :  

ائُب .     أیَُّها اإلنَساُن الصَّ

  الواِصُب ، َلْوَعِتِه الَحَرى ُمْفَتِرًقا ، و أَحاِدْیُث .  

  

  )40(الَمْوُت َشَذى َیْطُفو .. قْبَل قَصائدِه األْخَرى ...   

یتذكر مصیره و  لیتعظویختم قصیدته باإلنسان الصائب الذي یدرك أن نهایة الحیاة هي الموت 

  األوحد .

  األصوات التكراریة :  -ج

یعدُّ التكرار صفة " للرَّاء " حیث سمیت كذلك نظرا الرتعاد طرف اللسان، و لذلك احتسب   

فالراء من األصوات المكّررة، و یمثل هذه األصوات في اللغة العربیة  )41(».في اإلمالة بحرفین 

و یتكّون هذا الصوت بتكرار ضربان اللسان على اللثة تكرار سریعا « صوت ( الّراء) فقط ، 

و هذا ما یجعل الّراء یحمل صفة التكرار التي تجعل من اللسان مسترخیا في طریق  )42(.»

الهواء الخارج من الرئتین، و یتذبذب األوتار الصوتیة عند النطق به  وقد الحظ علماء العربیة 

                                                           
  . 102 – 100محمد بن غزالة (محمد الجزائري) ، بدایة وطن مصدر مذكور ، ص  ) 40(

  . 81محمد خان ، اللهجات العربیة و القراءات القرآنیة ، دراسة في بحر المحیط ، مرجع مذكور ، ص   )41(

  . 219، ص  2003كمل بشیر، فن الكالم، دار غریب للطباعة و النشر، القاهرة ، ( د ط )،   )42(
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في القدیم خاصیة التكرار هذه في صوت الراء، فسّموه الصوت " المكرر "، فّسر "ابن جّني" 

  )43(».و ذلك أنك إذا وقفت علیه رأیت طرف اللسان یتعثر بما فیه من التكریر « وله : ذلك بق

ویقول "السیوطي" و یسّمى الراء المكّرر، ألّنها تتكرر على اللسان عند النطق بها كأن     

وهذا دلیل على كثرة وتعدد )44(طرف اللسان یرتعد بها فكأنك نطقت بأكثر من حرف واحد .

  حرف الّراء.

أدرج الشاعر في كثیر من العناوین الفرعیة صوت " الّراء " في ( ال شعر بعد الیوم        

رباح، عمر، انتحار، على أسوار قرطاج، ما أنا بشاعر، تحت المطر )، ففي عنوان     " 

انتحار " قد أضفى صفته التكراریة على الكلمة من اضطراب و تغیر من حالة اّتصف فیها 

  ء و الضعف و االنتحار حیث یقول :الشاعر باالستیا

  أْنَتظُر العودَة المْسَتدیَمة .  

  َكْي َأْنَتحْر ..... !  

  واْسَتباَح الُعُمْر ... !  

  وَبْیَن الِذي َكاَد َیْأِتي . 

  وَلكّنُه اْسَتاَء  

  ِمْن َحْیَرةِ  

  الُمْنَتَظْر .... ! 

  ویواصـــــــــــــــــــــل قولــــــــــــــــــــــــــــــه : 

                                                           
  . 219المرجع نفسه ، ص  )43(

  .276، ص 1998، 1عبد القادر عبد الجلیل األصوات اللغویة، دار صفاء للنشر و التوزیع، عمان، األردن، ط  )44(
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  أحالمنا تبدد . 

  َشیًئا من الحْزِن . 

  واللَّْیُل . 

  )45(واإلْثِمْد الُمْغَتَزْر .....!    ........ 

من خالل هذه األبیات نالحظ أن اإلنسان المغترب عن وطنه یرید العودة  إلى بالده فیقول     

العودة المستدیمة و أنتحر، و االنتحار یعني الموت من حلمه الضائع الحزین، فلو أنتظر 

  ربطنا الموت بالعودة المستدیمة یعني یرید أن یدفن في وطنه .

و لعل في عنوان " على أسوار قرطاج " یدل حرف الّراء على الدیمومة و االستمرار ذلك أن 

را ، فنجد أن الّراء قد جاءت في كل كلمة في (على األمر ال یّتسم بالدیمومة إّال إذا كان مكرّ 

  أسوار قرطاج)، حیث یقول :

  ِألَنِّي الَیْوَم .  

  ِفي َصْبَرا .  

  َصْرَخة الَبَصَرة .  

  َفَال َعرٌب .....  

  ویكمــــــــــــــــــــــــــــل القـــــــــــــــــــــــــــــول : 

  َكُثَر الَماُروْن . 

  ِمْن َعَلى َجَسِد التَّاِریْخ . 

وا ُجُنًبا .    َمرُّ

                                                           
  . 83- 82مصدر مذكور، ص  محمد بن غزالة( محمد الجزائري )، بدایة وطن )45 (
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  )46(ُعُربــــــــــــــــــــــــًا .................. 

فالشاعر دائم األحزان و اآلالم جّراء ما یحدث للعرب من طرف إسرائیل الذي ال یحمل في 

  ثنایاه سوى الظلم و القهر .

و   خدامها في النصوص داللة على الكثرة و التكرارفترّدد الّراء في الكثیر من عناوینه، و است

  هذا ینطبق على حالته المضطربة .

إّن كل األصوات كان لها األثر البارز في إیضاح المعني للعنوان فالبنیة الصوتیة في عناوین 

أظهرت دالالت بارزة في المعنى العام للعنوان و النص  و ذلك بدایة  الجزائريالشاعر محمد 

االنفجاریة ثم االحتكاكیة ثم التكراریة إلى جانب البنیة الصوتیة نجد البنیة التركیبیة  باألصوات

  للعنوان، و هذا ما سنكتشفه و نحاول البحث في

 :  البنیة التركیبیة -2

یجدر بنا قبل الحدیث عن البنیة التركیبیة بدایة أن نتطرق إلى تعریف النحو، و النحو كما   

  انتحاء سمت كالم العرب، في تصّرفه من إعراب و غیرها « عّرفه "ابن جّني" هو 

 )47(»كالتشبیه، و الجمع و التحقیر و التكسیر، و اإلضافة و النسب و التركیب و غیر ذلك.

تعریف جامعا شامال، أدخل بموجبه "ابن جّني" الصرف و علم التركیب ( و یبدو و هذا ال

Syntaxe في النحو، على أن سبب ذلك هو شهرة النحو من جهة ، و كذا لكونه أساسا و (

الخطاب األدبي نظام لغوي خارج عن « بدایة لهذین العلمین من جهة ثانیة نظرا لكون 

 فیختار المبدع الكلمات المناسبة لموضوع النص، المألوف، یخضع لمبدأ االختیار و التركیب

و یركبها في نسق لغوي فني لتؤّدي وظائفها االبالغیة التواصلیة، و الفنیة الجمالیة و اختیار 

األلفاظ المالئمة للمقام، و تركیبها في سیاق أدبي فّني یجعلها تتعد الداللة األولى، الداللة 

                                                           
  . 55-54محمد بن غزالة(محمد الجزائري)، بدایة وطن مصدر مذكور، ص   )46 (

  . 34، (د ت)، ص 1ابن جني، الخصائص، دار الكتب المصریة، مصر، ج  )47(
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ضمن ها إلى الّداللة الحافة التي یصبو للوصول إلیها، حّتى یالذاتیة التي یرمى المبدع إلى تبلیغ

  )48(»للرسالة التي یبلغها قدرا من الجمالیة المؤثرة على المتلقي.

أ أو عبارة عن فعل و فاعله، كَقاَم َزْیٌد المبتد« والدراسة التركیبیة في دراسة الجمل، و الجملة 

  )49(.» الخبر، كزْیٌد قاِئٌم 

التركیبیة تقوم على دراسة الجمل، و التي نلمسها في عناوین الدیوان، قد جاءت  إّن دراسة البنیة

في بنیتها السطحیة على شكل اسم نكرة، و هي ظاهرة یمكن إطالقها على معظم عناوین 

محمد الجزائري المركبة تركیب الجمل االسمیة، حیث أّن الدراسة تقتضي تقسیم العناوین تركیبیا 

  سمها إلى النحو اآلتي:إلى جمل فإّننا سنق

   الجملة االسمیة:-أ

ألخفش ا هي التي صدرها اسم كزید قائم، وهیهات العقیق وقائم الزیدان، عند من جوزه وهو

  (1)والكوفیون.

) مقسمة على سبعة 10و قد وردت الجملة االسمیة في عناوین "محمد الجزائري" عشر مّرات (

  أشكال على النحو التالي :

  : ما ( أداة نفي ) + مبتدأ ( أنا ) + جار و مجرور . الشكل األّول

                                                           
فوزیة دندوقة ، الجملة في شعر یوسف و غلیسي دراسة نحویة أسلوبیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر بتخصص علوم  )48(

  .190، ص 2004، 2003اللسان، إشراف د/ محمد خان، جامعة محمد خیضر بسكرة ، 

  .177عبد القادر رحیم، علم العنونة، دراسة تطبیقیة، مرجع مذكور، ص ) 3(
صاري، مغني اللبیب عن الكتب األعاریب ، تح محمد محي الدین عبد الحمید، المكتبة المصریة،بیروت، ابن هشام األن(1)

  .433، ص1991،دط،1لبنان،ج
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یعّد العنوان " ما أنا بشاعر " مركبا من أداة نفي ( ما) + مبتدأ ( ضمیر أنا ) + جار  ومجرور 

(بشاعر )، الهدف من هذا التركیب هو تبیان كثافة شوق الشاعر للوطن  وحنینه برمز طبیعي 

  حیث یقول شاعرنا محمد الجزائري:هو كثافة السحب في الّسماء دون مطر 

  َهدَّ الِقطاُر َسَحاِئَب الَغْیِم الَكُتوِم .

  و تسّلَلْت أْحَالُمنَا .

  )2(ِفي َغْمَرة األْحَداِث ........ 

  :ال ( النافیة ) + اسم (ال) + ظرف ( مضاف ) + مضاف إلیه . الشكل الثاني 

وم "، سیالحظ غیاب عنصر من عناصر إذا تمعن المتلقي في هذا العنوان " ال شعر بعد الی

الجملة و هو خبر ال النافیة ، و بنیته التركیبیة فیعرب األّول " ال " : النافیة للجنس تعمل 

عمل " إن " + ( شعر) : اسم " ال" مبني على الفتح + ( بعد ): ظرف  وهو مضاف + الیوم 

د الشاعر یتألم و یتوجع : مضاف إلیه ، و شبه الجملة في محل رفع خبر " ال "، هنا نج

بسبب الظلم، و العدوان الصهیوني جّراء ما فعل بإخواننا العرب (غّزة ) التي عاشت  الّدمار 

  و الخراب و فقدت الحّریة إطالقا حیث یقول :     

  َغزَّة ُمْحَرَقة ُأْخَرى ِللشِّْعرِ  

  )50(َوَتْغَرُق، َتْغَرُق ِفي الَوْحِل ......

  :مبتدأ محذوف+ خبر+ مضاف إلیه. الشكل الثالث

                                                           
  .18محمد بن غزالة( محمد الجزائري)، بدایة وطن مصدر مذكور، ص  )2(

  . 32ص ،  محمد بن غزالة( محمد الجزائري)، بدایة وطن مصدر مذكور )50(
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"بدایة وطن" من مجموع العناوین المصّنفة ضمن الجمل  یظهر هذا الشكل في عنوان واحد

االسمیة، وبنیته التركیبیة تتكون من (مضاف+ مضاف إلیه) فیعرب األّول خبرًا مضافا مبتدؤه 

یة) و جاءت كلمة (بدامحذوف تقدیره (هذه بدایة وطن)، وهذا المضاف إلیه أعطى للنكرة، فل

  وحدها ال تعرف إّال إذا ارتبطت بالمضاف إلیه (وطن).

وما نالحظه في هذه الجملة االسمیة أن االسم نكرة (بدایة) وال شك أن ظاهرة مثل هذه  كثیرة 

سمة لشيء ما فإّنه إلى التنكیر أقرب إذ یدلنا «الوقوع في لغة العرب وذلك، أن االسم إذا كان 

ء یكتنفة نوع من اإلبهام، ثم یكون الكشف والتعریف بعد ذلك بذكر الخصائص االسم على شي

والسمات، ومن ثم كانت النكرة أخف على الذوق العربي السلیم من المعرفة، ثم إّن الّنكرة أصل 

والمعرفة فرع ، واألصل أشد تمكنا من الفرع لذلك یمیل أكثر المتكلمین إلى األول دون الثاني، 

یة'': و اعلم أّن النكرة أخف علیهم من المعرفة، وهي أشد تمكنا ألن النكرة أّول ویقول ''سیبو 

  )51(»ثم یدخل علیها ما تعّرف به، فمن ثم أكثر الكالم ینصرف إلى النكرة

ولو أخذنا من هذا العنوان مثال عنوان (بدایة وطن) لوجدنا (بدایة) خبرًا لمبتدأ محذوف تقدیره 

طن) مضاف إلیه مجرور و یرى النحاة أّن المضاف إلیه وظیفة (هذه بدایة) وهو مضاف و(و 

أساسیة و على هذا فإن  كل اسم مضاف الذي جاء في مثل هذا العنوان مثال في سیاق النكرة 

إّنما استمدت تعریفها من االسم الذي یلیها ال من نفسها، فلوال كلمة (وطن) في عنوان (بدایة 

  معنى (بدایة).وطن) لما استطاع القارئ أن یحّدد 

  : جار ومجرور + مضاف إلیه.الشكل الرابع

                                                           
  .181عبد القادر رحیم، علم العنونة دراسة تطبیقیة، مرجع مذكور، ص  )51 (
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یعّد العنوان "على أسوار قرطاج" مركبا من جار ومجرور + مضاف إلیه حیث نجد الشاعر 

قد وضع في حیرة وتعجب وألمه وحزنه لما وصل إلیه حال األّمة اإلسالمیة في وقتها الحالي 

  من ذل وهوان وضعف فتقول:

  َفَال َعَربٌ  

  اْلَعَجُب ..! َوَما

  )52(َوَما َذا یْصَنُع اْلَكْلُب...

  : مبتدأ محذوف + خبر.الشكل الخامس

عناوین وهي (عمر، رباح، منفى، األستاذ)  من مجموع العناوین  04وقد ورد هذا الشكل في  

االسمیة، ونالحظ أن االسم في بدایة الجملة نكرة فكانت الكلمة مبهمة تحتاج إلى شرح وفهم 

القارئ یهتم أكثر وینجذب لفهم قصد الشاعر فكلمة (عمر، رباح منفى، األستاذ)  مما یجعل

هي خبر لمبتدأ محذوف تقدیره (هذا عمر، هذا رباح، هذه منفى، هذا األستاذ) وحذف المبتدأ 

لمفاجأة القارئ بنقل الخبر، وهذا نظرا ألهمیته أكثر من المبتدأ المحذوف فلو قال الشاعر (هذا 

اح، هذه منفى، هذا األستاذ) لفقدت الجملة جاذبیتها بتحدید الخبر بالمبتدأ، وبنیته عمر، هذا رب

  التركیبیة فیعرب األّول خبر لمبتدأ محذوف تقدیره "هذه، أو هذه"

  : (خبر شبه جملة (ظرف) + (مبتدأ محذوف) + مضاف إلیه الشكل السادس

ى شكل شبه جملة من ظرف مقدم وردت البنیة التركیبیة في هذا العنوان ''تحت المطر'' عل

على مبتدأ محذوف تقدیره موجودة، ومن هنا كان الشاعر غائب نحویا وحاضر معنویا في 

  متن القصیدة.

                                                           
  .54محمد غزالة (محمد الجزائري)، بدایة وطن ، مصدر مذكور، ص  )52 (
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  : مبتدأ (ضمیر منفصل) + خبر (جملة فعلیة) الشكل السابع

  تتكون بنیة هذه الجملة من (أنا) ضمیر منفصل في محل رفع مبتدأ + (أتیت).

ز التاریخ العربي لیخبرنا على "حرب السوس" التي وقعت بین ثعلب وبكر، قد وضع الشاعر لرم

وقد إستحضرها الشاعر لكي یؤكد على أّنه لم یأتي لزرع الفتنة والحقد حیث یقول شاعرنا بن 

  غزالة:

  َقْد ُیْعِلنُ الحْرَب الَبُسوَس.

  )53(َفَمْن َتَرى َیْصِغي ِإَلْیِه...

  

  

 ب_الجملة الفعلیة:

  (1)صدرها فعل ،كقام زید، وضرب اللص وكان زید قائما ،وظننته قائما،ویقوم زید،وقم.هي التي 

عناوین مقسمة على ثالثة أشكال على النحو  3استخدم محمد الجزائري من الجمل الفعلیة 

  التالي:

  : (ظرف، مفعول فیه) + ما زائدة + فعل + فاعل.الشكل األّول

                                                           
  .27محمد بن غزالة(محمد الجزائري)، بدایة وطن، مصدر مذكور، ص  )53(

  .344مذكور،صابن هشام األنصاري، مغني اللبیب عن كتب األعاریب ، مصدر  (1) 
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ول فیه منصوب وعالمة نصبه الفتحة+ ماء زائد + تتكون بنیة هذه الجملة "حین" ظرف مفع

یزهُر: فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره + الوطن: فاعل مرفوع 

  وعالمة رفعة الّضمة الظاهرة.

یتأسس هذا الشكل انطالقا من (الّظرف) وأخیرا (جملة فعلیة)، حیث نجد هذا العنوان یوحي 

  الوطن العربي بأحسن األحوال مشرقا ومزهرًا ال یعاني من أي هموم.بأمل الشاعر في رؤیة 

  : فعل أمر+ فاعل مستتر.الشكل الثاني

تتركب بنیة هذا العنوان "توقف" من فعل أمر +فاعل مستتر تقدیره (أنت) هنا استعمال صیغة 

ي ، أاألمر الهدف منها تبیان مدى الحزن واأللم الذي لحق بالشاعر جّراء ما یحدث للعرب

  استعمل الشاعر صیغة األمر لتوجیه العرب الستعادة حقهم المسلوب.

  : فعل+ فاعل (ضمیر متصل).الشكل الثالث

یظهر هذا الشكل في عنوان "ولدُت" ، جاء على الشكل التالي فعل+ فاعل، وهو "ولدُت" ولدُت: 

اعل، ف فعل ماضي مبني على السكون و"التاء" ضمیر متصل مبني على الضم في محل رفع

أي حل محل الفاعل وهذا ما یعرف بالحذف الغیر مخل بالمعنى، وهذا العنوان یمكن تأویله 

تأویًال آخر، فیمكن اعتبار (ولْدُت) جملة فعلیة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقدیره (أنا 

  ُولْدُت).

هذا یدل رة، و ونستنتج من الدراسة التركیبیة أن الشاعر مال إلى استخدام الجمل االسمیة بكث

على صراعه مع موجودات ثابتة ومستمرة مثل األشخاص، الطبیعة، وغیرها من األشیاء التي 

  كان السبب في میله إلى الجمل االسمیة في عناوینه. ال تحتاج إلى زمن  وتغیر و هذا ما
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II - :جمالیات العنوان  

  :االنزیاح_ 1

اهتمت الدراسات األسلوبیة بظاهرة االنزیاح، باعتباره سمة أساسیة في تشكیل جمالیات   

  النصوص األدبیة.

ففي لسان العرب، البن منظور جاء تعریف االنزیاح: نزح الشيء، ینزح، نزحا ونزوحا بعد، 

ن ع ونزحت الدار فهي تنزح ونزوحا إذ بعدت (...) إنما هو جمع منزاح فهي تأتي إلى الماء

  )54(بعد.

أنزح   فذن أوویقال نزحت الّدار والبئر كقول  أما في المعجم الوسیط فنرح، نزحا، ونزوحا بعد

  )55(الشيء أبعده.

  أما اصطالحا فیرى بعض الدارسین أن "لیوسبنسر" هو الذي جاء بمصطلح االنزیاح

حیث لفت انتباهه عند قراءته للروایات الفرنسیة الحدیثة تلك التغیرات التي تّمیزت بابتعادها  

، واالنزیاح هو انحراف الكالم عن نفسه المألوف، فهو حدث لغوي )56(عن االستخدام العام 

یظهر في تشكیل الكالم وصیاغته یمكن بواسطة التعرف على طبیعة األسلوب األدبي، بل 

 «ار االنزیاح هو األسلوب األدبي ذاته، ویضبط "ریفاتیر" مفهوم االنزیاح بقوله یمكن اعتب

احتمال ضعیف في خصوص ظهور شكل لغوي ، و هو ما یحیلنا اللجوء إلى مفاهیم المعیار 

                                                           
  .614، ص 1997، 6)، (مادة نزح)، ط 2ینظر، ابن منظور، لسان العرب، (ج  )54(

  913، (د ت)، ص 1إبراهیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر، تركیا، ج )55(

 39)، األردن، ص 1التوزیع، (ط، مسعود بودوخة، األسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، عالم الكتب الحدیث للنشر و  )56(

2011  
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و یشكل االنزیاح مقوًما من مقومات الشعریة  )1( ،»أو االستعمال العادي الذي یصعب إقراره

  ن المحدثین نظر في الشعریة على أنها انزیاح . ، حتى إن بعض الدارسی

و لما كان االنزیاح نسبة عالئقیة صادرة عن كیفیة استخدام اللغة مجاًزا، فإن النظر إلى اللغة 

بوصفها إنتاجا فردیا و اجتماعیا في آن واحد شكال و مضمونا و آلًة و موضوعها  و نظامها، 

   ثابًتا و ظاهرة موضوعیة، و حقیقة ذاتیة.

یؤكد ضرورة قراءة الشعر بوصفه خلقا فنیا بواسطة اللغة من دون التغاضي عن السیاق     

االنزیاح التركیبي، االنزیاح الداللي، و  -، و لالنزیاح أنواع منها :)2(العام و لحظة اإلبداع 

  هذا ما سنتعرض له في دراستنا ألنواع االنزیاح .

  / االنزیاح التركیبي:1

نزیاح من خالل الطریقة في الربط بین الدوال بعضها بعض في العبارة یحدث مثل هذا اال

  )3(الواحدة أو في التركیب و الفقر،  و واضح أن التقدیم و التأخیر من أهم أساسیاته 

و یتبوأ مبحث التقدیم في الدرس البالغي مكانا مرموقا، یرتد في أصله إلى أهمیة ما یقوم في 

ي في الحقیقة صلب ما في األدب من أدبیة، و من البدیهي أن الكالم األدبي من عالقات، ه

   )4(التقدیم ال یظهر إال من خالل التركیب .

                                                           
  .200  198ص، 2010، 2في النقد الحدیث، دار هومة، الجزائر، ج ، دراسةو تحلیل الخطاب ، األسلوبیةنور الدین السد) 1(

200.  

 2004  رحمن عركان، مقومات عمود الشعر ، األسلوبیة في النظریة و التطبیق ، منشورات إتحاد الكتاب العرب ، سوریا  )2 (

  . 33، ص  2004

  یع التوز سسة الجامعیة للدراسات و النشر و ینظر : أحمد محمد ویس ، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة ، المؤ  )3(

  .122 – 120، ص 2004، بیروت ، 1مؤسسة مجد ، ط

   163ص  ،2002الكتاب ، ( د ت) ، دمشق ،  أحمد محمد ویس، االنزیاح في التراث النقدي و البالغي ، مطبعة إتحاد )4(

163   
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  و من بین العناوین المنزاهة نذكر ما یلي : 

 .ففي عنوان "  ما أنا بشاعر " ، تقدیم الجار و المجرور عن الخبر 

خبر(و شبه الجملة من الجار  هنا قدم "محمد الجزائري" الجار و المجرور ( بشاعر ) عن ال

وطن البعد عن الح من العنوان داللة على الغربة و والمجرور في محل رفع خبر،  فأحدث انزیا

  األم و هو في بلد غریب و هو ما یجعله یحزن و یتألم حیث یقول :

  ِجِنیْف ......!.  

  َهَذا الوَجُع الَمَكاِبُر .  

  َهذا الطَّْیُف .  

ْیُف .     َهذا الصَّ

  )1(َحرَّاٌن و َحاِئْر .............  

 : أما عن تقدیم الجار و المجرور على المضاف 

و نظرا العتبار التقدیم وسیلة بواسطتها یقرب الشاعر المعنى العمیق و الداللة البعیدة فإننا 

، و المجرور للجارنلمسه في عنوان على " أسوار قرطاج "، حیث یظهر في تقدیم الشاعر 

لما  الشاعر و ألمهة د في تكثیف الّدالالت التي تخدم العنوان و المتمثلة في معاناهذا ما زا

  وصل إلیه حال األمة العربیة من ضعف وذل و دمار. 

 : أما عن تقدیم الظرف على الفعل و الفاعل 

                                                           

  . 18(محمد الجزائري) ، بدایة وطن، مصدر مذكور،  ص  ) محمد بن غزالة1(
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فنجدها في عنوان " حین یزهر الوطن " حیث قدم الشاعر الظرف " حین" على الفعل  والفاعل 

وطن "، داللة في أمل الشاعر في رؤیته للوطن العربي بأحسن األحوال مشرقا و " یزهر ال

  مزهرا و انتهاء حسرات الدموع و تنار القلوب و ال یعاني من أي هموم حیث یقول :

  َنْحُلُم أنَّ َأَباَنا آَدْم .

  ِفي الَجنَّة .

  َكاَن ُیَفكُِّر ِفي َتْحِدیِد النَّْسِل .

  َوِفي الَجنَّة .

  )1(َأْمِر آَخْر َیْنَهُض ِباُألمَِّة ............... َوِفي

 : أما عن تقدیم ( الظرف المضاف ) و المضاف إلیه على الخبر 

وقد أحدث انزیاحا في عنوان " ال أشعر بعد الیوم "، بتقدیمه ( الظرف المضاف) والمضاف 

ي  الشاعر إلیه على الخبر، فالظرف ( و هو مضاف )، هنا متمثل في ( بعد)، ثم یأت

بالمضاف إلیه المتمثل في الیوم، ثم أتى الشاعر بالخبر و المتمثل في ( شبه الجملة في محل 

رفع خبر )، هنا داللة على مدى غضبه و ألمه و حزنه ، و الظلمات التي تعّرضت لها " 

  غّزة"، من طرف االستعمار حیث یقول :

  غزٌَّة َسَقَطْت .

  َال، َلْن تْسُقْط ...

  الَكْف ُیكْفِكُف َدمًعا َمْحُزوًنا . ما بِقيَ 

  )2(َغزَّة ُمْحَرقة ...............

  / االنزیاح الّداللي : 2

                                                           
  .63محمد بن غزالة (محمد الجزائري)،  بدایة وطن، مصدر مذكور، ص  )1(

  .31المصدر نفسه، ص  )2(
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تمثل االستعارة  عماد هذا النوع من االنزیاح، و تعني بها هنا االستعارة المفردة حصرا  تلك 

هي  و  التي تقوم على كلمة واحدة ، تستعمل بمعنى مشابه بمعناها األصلي و مختلف عنه

" الذي أورده " جان كوهن " : " هذا السطح الهادئ الذي يما نجد لها تمثیال في بیت "فالیر 

  تمشي فیه الحمائم ." 

إذن أّن " السطح "  في سیاق القصیدة یعنى البحر، أما " الحمائم " فتعني السفن و لو أن 

دأت منذ أن الشعریة إنما بالبیت كتب بالبحر و السفن لما كانت فیه أیة شاعریة ، فالواقعیة 

دعى البحر سطحا، و دعیت البواخر حمائم، و یمثل هذا عند " كوهن " خرقا لقانون اللغة، 

أي انزیاحا لغویا یمكن أن ندعوه كما تدعوه البالغة " صورة بالغیة " و هو باالستعارة تصریحا 

هو  ساسي لكل شعرواضحا فإّنه آخر یعزولها كل فصل شعرا و تراه یقول إن " المنبع األ

  )1(مجاز المجازات، و هو االستعارة، أما االستعارة هذه فهي عند " غایة الصورة ." 

ذكر الشيء باسم غیره و إثبات ما لغیره « و نجد االستعارة كما ذكرها صاحب جوهر الكنز 

  . )2(»له ألجل المبالغة في التشبیه احترازا من المجاز

و كذلك نجد الكنایة ، كنایة في اصطالح أهل البالغة : ( لفظ أطلق و أرید به الزم معناه   

الكنایة مظهر من مظاهر البالغة العربیة في « ،و یقال : )3(» مع جواز إرادة ذلك المعنى

، حیث نجد الكنایة على أنواع و لكن في دراستي لهذه العناوین وجدت )4(.» تصنیفها البیاني 

  ة عن صفة .كنای

                                                           
  . 112 – 111مذكور، ص  أحمد محمد ویس ، االنزیاح في منظور الدراسات األسلوبیة، مرجع )1(

  . 49، ص  2004صالح بلعید ، نظریة النظم ، دار هومة ، الجزائر ، بوزریعة ،  )2(

 111ص   ،1433، 2011، عمان، األردن، 1عاطف فضل محمد، البالغة العربیة، دار المسیرة للنشر و التوزیع ، ط ) 3(

.  

ص   2007  ،، عمان، األردن1ق، دار المناهج للنشر و التوزیع، ط حمید آدم ثویني، البالغة العربیة المفهوم و التطبی )4(

248 .  
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 : حین یزهر الوطن 

شبه الشاعر الوطن بالنبات حذف المشبه به و ترك إحدى لوازمه ( یزهر ) على سبیل 

  االستعارة المكنیة  .

 : منفى 

حزن ی) و هو ما یجعله یتألم و یتوجع و كنایة عن صفة الغربة و اإلبعاد عن الوطن ( األم

  لغربته حیث یقول :

  وِلقاَءاِت الَیْوَم .

  َعُد ما َتُكوُن َشِبیَهٌة .أبْ  

  بالُحْزِن. 

َلواِت.    ِبالصَّ

  ِبالشَِّك الَمُسْوِم. 

  )1(ِبالَخَیاَالِت الِتي َما َأْبَرَمْت ِعْقًدا  

 : " أیها اإلنسان " 

ها ، و شهواتن الذي یطمع وراء ملذات الدنیا و نسانیة ، أي شخصیة اإلنسااإلكنایة عن صفة 

الدنیا و آخرتها موت و الذي أطلق عّدة صفات الناحب، الشاحب، ال یدرك بأن مصیره في هذه 

  الكاذب ، الغاضب، الّالعب ، و غیرها حیث یقول :

  أیَُّها اإلْنَساُن الَغَاِضُب .

  النَّاِدُب ِذْكَرى َوطٍن أْجَمْل .... َجَمراُتَك ِتلَك .

  َفَتَلْت بأناِمْل أْعَراِبي  ُحرًَّة    

                                                           
  .86محمد بن غزالة ( محمد الجزائري)، بدایة وطن، مصدر مذكور، ص)1(
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  اِهُب.أیَُّها اإلْنَساْن الذَّ 

  الَهاِرُب، َرْغَم ُطُلوِع الَفْجِر ِإلى َأَناِتَك .

  )1(ُمْحَتفًیا ِبِحَكاَیاَك الُمرَّة ...... 

  : إنتحار 

كنایة عن فقدان الحیاة و األمل فیها لكثرة آالمه و أحزانه أي دلیل على حرب نفسیة یعیشها 

  األمر إلى االنتحار فیقول :الشاعر سببها ظروف الواقع الذي یحیط به لذا استدعى به 

  َوَهَذا َأَنا َأْنتِظُر .

  َأْنَتِظُر الَعْوَدَة الُمْسَتِدیَمة.

  َكْي أنَتِحر ......!. 

  َوَكْي َال ُتَوْشِوَش .

  َشْوِقي ُطُیوٌر .

  َوَكي َال ُیَساِور .

  )2(َشكِّي َضَجْر ....... 

من الظواهر الجمالیة التي اعتمدها في نهایة دراسة االنزیاح في عناوین " محمد الجزائري"   

في شعره ، فهو في هذا لم یعتمد فقد على التقدیم و التأخیر في شعره بل حتى على االستعارة 

و الكنایة ، و نالحظ على سبیل العناوین التي قمنا بتحلیلها ، بأن االنزیاح أعطى صورة 

ته هذه االنزیاحات حسب خلفیجمالیة رائعة، بحیث حّرر دالالتها، و ترك لكل قارئ أن یرى 

  الفكریة و نظرته الخاصة به .

  : _ الرمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز2

                                                           
  .100المصدر نفسه،  ص  )1(

  .82محمد بن غزالة (محمد الجزائري)، بدایة وطن، مصدر مذكور، ص  )2(
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لقد اهتم الشعر العربي المعاصر عبر سیرورته بالعدید من الظواهر الفنیة التي أسهمت في   

تشكیل مضامینه و إثراءها ، و من أهم هذه الظواهر نجد ظاهرة الرمز، إذن: فالرمز الشعري 

 عیبدأ من الواقع لیتجاوزه دون أن یلغیه، إذ یبدأ من الواقع الماّدي المحسوس لیتحّول هذا الواق

  )1( »إلى واقع نفسي و شعوري تجدیدي یند عن التجدید الصارم.

  و من خالل هذا الحدیث نتعّرف على ماهیة الرمز لغة و اصطالحا .

  بدل الكالم في قوله تعالى :  اإلشاريو لقد وردت كلمة الرمز في القرآن الكریم بمعناها 

  )2(.»  َآیُتَك أال ُتكلم الَناَس َثالَثة َأَیام إَال َرمًزا« 

 تصویت خفي باللسان كالهمس، و یكون تحریك الشفتین« و وردت في لسان العرب على أنه : 

بكالم غیر مفهوم باللفظ من غیر إبانة بصوت، إّنما هو إشارة الشفتین، و قیل الرمز إشارة و 

  )3(».إیماء بالعینین و الحاجبین و الشفتین و الفم 

دالالت جمالیة و فنیة الحدود تتجدد من خالل القراءات لقد ورد الرمز للقصیدة اصطالحا : 

و التأویل و إن االحتماالت التي یفتحها السیاق الرمزي في الشعر تكاد تكون ال متناهیة و من 

هنا فقد تعّرض مصطلح الرمز إلى كثیر من االضطرابات و التضارب الختالف زوایا النظر 

  إلیه .

سائل التعبیر عن وحدة اإلدراك و التجربة بل یساعد على وسیلة من و « و یعرِّف على أّنه : 

  )4(».تكثیف التأثیر العاطفي للتجربة موضوع التعبیر األدنى 

                                                           
  .33، ص 1984، 3محمد فتوح أحمد، الرمز الرمزیة في الشعر المعاصر، دار المعارف، القاهرة، ط )1(

  . 41سورة آل عمران، اآلیة  )2(

  . 356، ص  1994،  3، ( مادة رمز) ، ط 5ابن منظور ، لسان العرب ، ج )3(

جامعیة  نیة الفكریة و الفنیة، دار المطبوعات الكامیلیا عبد الفتاح، القصیدة العربیة المعاصرة، دراسة تحلیلیة في الب  )4(

  . 538، ص  2007إسكندریة، 
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  و قد اكتسب الرمز معنى في الذاكرة اإلنسانیة بوصفه أداة للتعبیر .

  :  أنواع الرمز_1

لمعاصر، عربي اإن توظیف الرمز في القصیدة توظیفا فنیا ناجحا هدف سعى إلیه الشاعر ال

وال شك في أن استخدامه للرموز تأكید على الصلة التي قامت على كشف جوانب الحقیقة التي 

فاستخدام الرموز واألساطیر القدیمة في الحقیقة « أعجزت اإلنسان منذ القدم في البحث عنها، 

  )1(»كشف للذات الجدیدة من خالل اإلحساس بالماضي

لتوظیف یثري القصیدة و یزید في قّوتها ، و مدى تأثیرها في و ال ریب في أن مثل هذا ا    

نفس المتلقي ذلك أن الرمز یمكن أن یقوم بأكثر من وظیفة عند استخدامه و نتیجة االهتمام 

  بالرمز فقد تعّددت مدلوالته التاریخي و الطبیعي، و المكاني و الدیني .

 : الرمز التاریخي  -أ

مزجها بأحداث واقعیة للشاعر في قصیدته  وهكذا یقصد به توظیف شخصیات و مواقف و 

  یمتزج الماضي بالحاضر .

و من أهم الشخصیات التاریخیة نجد شخصیة ( رباح ) شخصیة تاریخیة بارزة في اإلسالم 

حیث نجد بالل بن رباح مؤذن الرسول (ص)، إذ نستنتج من توظیف الشاعر لهذه الشخصیة 

الم ألن الرسول (ص) جعل كل الناس سواسیة ال رمزا لنقل صورة واضحة عن سماحة اإلس

یفرق بین أبیض و أسود و بین سید و عبد، فإسالمنا یخلو من التفریق بین المسلمین لهذا نجد 

أن الشاعر وّضح لنا هذه الصورة لیبیِّن لنا العنصریة بین المسلمین و غیر المسلمین ألنها 

  : و هذا ما وّظفه محمد الجزائري في قوله صفة منحطة للذین یتعاملون بها في وقنتا الحالي

                                                           
إبراهیم الحاوي، حركة النقد الحدیث و المعاصر في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة الرسالة ( د ط ) ، ( د ت) ص  )1(

178 .  
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  َرَباٌح . 

  َرَباٌح . 

  و َیا أمَّة الِبْكُر .

  قْبَل الِوالَده ....

  و یواصــــــــــــــــــــل قولـــــــــــــــــــــــــــــــه :

  َهاُلَها لْوُنُه .

  َهزََّها عْشُقُه .

  َسَكتْت. 

  واْرَتَمَت .

  َدنََّسْت ُسْمَرًة .

 )1.(إْصَطفْتَها الَسَمــاء

كما نجد في قصیدة " حینما یزهر الوطن " رموزا منها رمز ' المغول' أي هم قوم حّذرنا الرسول 

 هم على الغزو وت(ص) من قتالهم و قاتلهم المسلمون و انهزموا و هم معتمدین في معیش

دى رمز لیبین لنا مالنهب و الخراب، أي رمز للرعب و الطغیان، حیث استخدم الشاعر هذا ال

  فساد و كثرة الجرائم من طرف أبناء هذا الوطن في وقتنا الحالي .

كما استخدم كذلك الشاعر لرمز التاریخ العربي وهو " الحرب البسوس " في قصیدة "        

أنا أتیت " و هي حرب وقعت بین ثعلب و بكر و كانت سبب هذه الحرب هي الفتنة حیث 

  حیث یقول : الفتنةلیبّین لنا أّنه لم یأت لنشر نجد الشاعر استحضرها 

  َیْحُدُث ِفي الَحَضاَرِة .

  َو الَحَضَاِرِة . 

  َقْد ُیْعِلُن الَحْرَب الَبسوْس.

                                                           
  66محمد بن غزالة (محمد الجزائري)، بدایة وطن، مصدر مذكور، ص )1 (
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  )1(َفَمْن ُتَرى ُیْصِغي ِإَلْیِه .

: هو الذي یتمثل مظاهره في البحار و الجبال و السهول و األنهار   ب/ الرمز الطبیعي

  والروض و السماء بنجومها و شمسها و مطرها .... إلخ .

استخدم الشاعر لفظة " المطر " إذ یعّد المطر من الرموز الطبیعیة التي تكّررت في قصیدة  

مة " لم و استبداد فنجد كلتحت عنوان " تحت المطر " لتغییر الواقع العربي المعاصر، من ظ

  مطر " في القصیدة لها داللتین :

: تدل على النماء و الِخصب و الخیر و العطاء والرخاء لهذا الوطن و بالتالي رمز األولى 

  الحیاة، ألن المطر حیاة الخلف و صالح األرض و قد حّدد ذلك في قوله :

  )2(فالَمَطُر ُعْرٌف َصِحیٌح للنََّماِء ..... 

: تدل على الهدم و الثورة و التطهیر لهذا الوطن العزیز و أمل الشاعر في مجيء  الثانیة

الربیع لیعلن عن بدایة جدیدة تنبثق منها الحیاة و ابتعاد منه الظلم و القهر و االستبداد 

  والتطهیر من العذاب و المعاناة و المأساة و هذا ما بثه محمد الجزائري في قوله: 

  ُحْكٌم َصِریٌح َو َقَضاٌء .َو الَمَطُر 

َؤَساِء ....!   َفاْهِتُفوا بالرُّ

  و اْحَذُروا َزْرَع الِفَتْن .

  و اْدَرُؤوا ِسرَّ الُحْزِن .

ِبیُع .   َو َلَقْد َیْأِتي الرَّ

  و َلَقْد َیْأِتي النََّواِرُس .

                                                           
  .27مذكور، ص محمد بن غزالة( محمد الجزائري) ،بدایة وطن، مصدر )1(

  .  80المصدر نفسه، ص  )2(



العنوان و جمالیته في دیوان بدایة وطن لمحمد الجزائري بنیة : صل الثانيالف      

 

 
54 

  )1(الْخِتَطاِف اَألْوِصیاْء ......

البیضاء" في قصیدة " أنا أتیت" و هي رمز لقد استعمل الشاعر كذلك رمزا " الحمامة 

یة هنا داللة على بیاض وصفاء قلب الشاعر من الحقد و  السالم و الحبِّ و الوئام و الحرِّ

  الكره ، و هذا ما بّینه في قوله :

  َلْم َتَزْل ُتْضِفي َعَلیَنا َصْوَتَها .

ِقیْب .   ُدوَن الرَّ

  لُیِذیَب ِفیَنا .

  َما ُیِذیْب .

  ي َأْلَقْیُت ُكلَّ َحَماَمة َبْیَضاْء .َلِكنَّنِ 

  .)2(َتْهدْل للطَُّیوْب ...... 

كما نجد ألفاظ أخرى مثل " البریق، الحلیب، الرطب اللذیذة " في قصیدة " عمر " كلها رموز 

  تدل على الوطن الجمیل و حالوته و هذا ما تبّینه األبیات فیقول :

  ِمْن َنْفِس َلْوِن َبِریِقَها .

  ْفِس .ِمْن نَ 

  َلْوِن َحِلیِبَها .

  َأْطَرُح الرَِّطَب اللَِّذیَذُة .

......  

  اْبُن َذاَك الدَّْرِب .

  ِتْلَك األْرِض . 

  َوَنْخَلُة َمْرَیَم َشاِهَدٌة .

                                                           
  .80( محمد الجزائري)، بدایة وطن، مصدر مذكور، ص   محمد  بن غزالة )1(

  . 22المصدر نفسه، ص  )2(



العنوان و جمالیته في دیوان بدایة وطن لمحمد الجزائري بنیة : صل الثانيالف      

 

 
55 

  هنا النخلة تدل على األرض األم أو االنتماء و الهویة بالنسبة لعمر .

الكحل، الیاسمین " في قصیدة " ال شعر كما نجد كذلك كانت ألفاظا استخدمها الشاعر مثل " 

  بعد الیوم "، و هي نوع من الورود التي ترمز إلى السالم و الحّریة و الطالقة .

  : ج/ الرمز المكاني

الوطن : لقد استخدم شعراءنا هذا الرمز الذي له عّدة دالالت مختلفة ذات دالالت متعددة  و 

هو المنزل یقیم به، و «لمعرفة مفهوم الوطن وجدنا مادة "وطن " لها معاني منها : " وطن" : 

، و الوطن بالنسبة للشاعر هو رمز األرض واالنتماء و )1(.» هو موطن اإلنسان و محّله 

  و یحمل كذلك داللة األصالة . الهویة

  في قصیدة " حینما یزهر الوطن " حیث وظف الشاعر في قوله :

  ِفي َلْوِن َتَجاِعیِد اُألمِّ .

  ِبَأْوَراِس .

  َو َوْشٌم َأَمِوي َأْخَضٌر ِفي َأْیِدي اْمرِأة .

  )2(َتْعُصُر ُحكَّاًما للَوَطْن.

 اضلتنالحّرة لهذا الوطن و نحن نعلم ما  نالحظ في هذه األبیات كرمز صورة المرأة العربیة

من أجله، أي وّظف لنا الشاعر لفظة " أوراس" كرمز للثورة،  األوراسیةو ما كافحت علیه المرأة 

  و رمز لكل معاني الصمود و العّزة و الشموخ لهذا الوطن .

                                                           

  . 451، ص 1994)، 3، ( مادة وطن )، (ط، 3)  ابن منظور، لسان العرب، ج1 (

  .61محمد بن غزالة (محمد الجزائري)، بدایة وطن، مصدر مذكور، ص )2 (
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حضارة الكما استخدم الشاعر ألفاظ أخرى مكانیة مثل : " یثرب، حلب " و هي التي ترمز إلى 

  اإلسالمیة و العربیة الشامخة .

كذلك نجد الشاعر ذكر مقارنة بین حادثة قدیمة هي سقوط جدار برلین  أسقطها على واقع 

وطنه الیوم الذي یشهد هزائم و تشتت فالحادثتان تفقدان أهم ركیزة في بناء الوطن  فسقوط 

  حمایة و بال جدار الوطن معنى سقطت هیبته، سقطت هویته، و بقي الوطن بال 

  حزب و حاكم ینظِّمه فیقول :

  ِجَداُرَك .

  َبْرِلِیْن .

  َسَقَط ....... !

  َو ِفي َوَطِني .

  َسَقَط الِحزُب .

  َو َحَتى َربُّ الِحْزِب .

  .)1(َسَقَط .........  !  

  د/ الرمز الدیني : 

ویتمثل في توظیف قصص األنبیاء علیهم السالم، و یستلهم أبعاده كذلك من النص القرآني،  

و اإلشارة إلى شخصیات ورد ذكرها في القرآن، و بعض األماكن ذات الّدالالت الدینیة و 

  غیرها .

استخدم الشاعر عّدة رموز دینیة في قصیدة " أنا أتیت " فشخصیة المسیح عیسى علیه السالم 

یمثل رمز المقاومة و الفداء و التضحیة، و قد استخدمها الشاعر لتتوحد مع شخصیته " و 

                                                           
  . 92محمد بن غزالة (محمد الجزائري) ، بدایة وطن ، مصدر مذكور ،ص  )1 (
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لتشكال معا تجربة واحدة، و مأساة واحدة سببها المعاناة من األعداء، فالشاعر یتحمل ألم 

  المحنة و عذابها و التضحیة للوطن الذي یهدف لتحریك مشاعر األمة العربیة نحوه .

نجد شخصیة دینیة أخرى هي شخصیة " مریم علیها السالم " كرمز إلى جانب هذه الشخصیة 

للمرأة الطاهرة و العفیفة  المنزهة عن الرذیلة، و هي التي اصطفاها اهللا عّز وجل على نساء 

  العالمین كما ترمز لألمومة و اإلنسانیة المتّممة حیث یقول شاعرنا محمد الجزائري في قوله : 

  ْبَجْل .َصَرَخْت ِبَشاِعَرَها المُ 

  َكْي ُیَقسَِّم َزاَدُه .

  َبْیَن الشُُّعوِب .

  أَنا َما أَتْیُت ِألَْدَحَض .

  َقْوَل َمْرَیْم .

  ِحیَنَما َجاَءْت ِبِعیَساَها .

  )1(ُتَطاِرُدَها الذُُّنوْب ......... 

كما نجد كذلك أن الشاعر استخدم شخصیة " العباس بن علي" في قصیدة " على أسوار 

جاعته شلجهاد من خالل مواقفه البطولیة و الذي یعدُّ رمز القوَّة و الهیبة و التضحیة و اقرطاج"، 

و أخالقه العالیة في وقته، حیث نقل لنا الشاعر هذا الرمز لیبیِّن لنا أن العرب الیوم الذین ال 

یحسنون سوى الكالم فتكون ثرثرة بال أفعال كنباح الكالب التي تنبح في كل وقت دون فعل 

  أي شيء في عصرنا هذا، و هذا ما وّضحه شاعرنا محمد الجزائري في قوله: 

  إْسَراِئیْل . َما َذْنبُ 

  َحتَّى َیْخُرَج الَعبَّاْس .

  ِمْن َمْرَقِدِه .

                                                           
  . 23 – 22غزالة (محمد الجزائري)، بدایة وطن ، مصدر مذكور، ص بن محمد  )1 (
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  ِمْن َمْثواْه ...؟

  ُهَو الرَُّب ، َأْم السَّاَدة .

  ِكَالُب الَحيِّ َما َنَبَحْت .

ْت .   َلَقْد َبحَّ

  )1(َكَما الَعاَدْة ....... 

ون ذي یرد فیه ویكو البد من اإلشارة هنا إلى أن أهمیة الرمز و قیمته تتحدد من السیاق ال

  )2(سببا مباشرا في نجاحه أو إخفاقه في إثراء التجربة الشعریة .

أسمى أدوات التعبیر و الخلق و إبداع الشعري ، و ذلك بتجرید و علیه فالرمز یعد من أرقى و 

اللغة من مضامینها، و تفریغها من دالالتها التي التصقت بها  لتجيء بدالالت جدیدة و 

إیحاءات تفیض من داخل الشاعر .

                                                           
  . 51 – 50ص  محمد بن غزالة(محمد الجزائري)، بدایة وطن، مصدر مذكور، )1(

ینظر :محمد علي كندي ، الرمز و القناع في الشعر العربي الحدیث (السیاب و نازك و البیاتي)، دار الكتاب الجدید  )2(

  . 55، ص  2003،  1المتحدة ، بیروت ، لبنان، ط 



 

 

  

  

  

  

 

 

  



   خاتمة

 

 

بعد االنتهاء من هذه الدراسة، والتي آثرت من خاللها تتبع هذا العمل ودراسته من جوانبه      

المختلفة والغوص في بعض معالمه بشيء من الدقة والمصداقیة التامة وحسب ما تبدیه تجربتي 

  ن:تأكد لي عدد من النتائج هي أ

مون نه یجمع ویختزل مض/ العنوان یتمیز بالشمولیة، على الرغم من اختصاره اللغوي، كو 1 

  النص.

  وابطه وآلیاته.علم العنونة علما دقیقا له منهجه وض/یعد 2

  /ظهور العنوان في الشعر العربي الحدیث، كان نتیجة لتأثره بالشعر الغربي.3

حاءات یجمة حالته الشعوریة وفق دالالت وإ /شعریة العنونة تكمن في براعة الشاعر في تر 4

  والطبیعة. تستند كیانها من الخیال

  /تتعدد أنواع العنوان بتعدد النصوص وأهم أنواع العناوین نجد:5

  العنوان الحقیقي، العنوان المزیف، العنوان الفرعي     

یة، الوظیفة غرائا الوظیفة التعیینیة، الوظیفة اإلأربع وظائف من بینه "جیرار جینیت"/حدد 6

  یحائیة.الوصفیة، الوظیفة اإل

  فهي: تطبیقها على عناوین محمد الجزائريلمتوصل إلیها بعد أما النتائج ا     

 بظاللها على معنى النص الجمل /األصوات المستخدمة من قبل الشاعر في العناوین تلقي7

  سمیة تقریبا من كل عناوین قصائد الدیوان.اال

ن النكرة كما الوهذا  الجزائري/البنیة التركیبیة: تغلب النكرة على األسماء في عناوین محمد 8

أتي اسم للكتاب، فكان لزاما أن تیقول سیبویه، أشد تمكنا في االسمیة من المعرفة والعنوان 

  أغلب األسماء نكرة.



   خاتمة

 

 

  على الجمل الفعلیة. الجزائري/تفرض الجمل االسمیة سیطرتها على عناوین محمد 9

  ى العناوین./استخدم الشاعر االنزیاح والرمز مما أضفى لمسة جمالیة اغرائیة عل10

جدیدة  اهذا ما كنت قد توصلت إلیه من خالل تناول هذا النوع والذي أتمنى أن یفتح آفاق     

  للبحث واالستنتاج.  
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  خامسا: المجالت
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مقامه الزكي'' للطاهر وطار، مجلة المخبر، قسم األدب العربي ،جامعة محمد 

.2002د الخامس، ،العد1خیضر،بسكرة،الجزائر،ط
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  ملخص:

ة في العصر الحدیث یعتمد على العنون صبحأالقدیم على السماع والمشافهة  في یقوم الشعركان عندما 

التطور الهتمامها بالعناصر التي تحیط بالنص بعدما همشتها الدراسات القدیمة، من ة صبحت في قمّ أالتي 

العنوان الرئیسي العناوین الفرعیة و غیرها، حیث أصبح الشعراء یترجمون حالتهم الشعوریة وفق دالالت و 

لها على الإیحاءات تستند كیانها من الخیال و الطبیعة، فنجد األصوات المستخدمة في العناوین تلقى بظ

معنى النص، فاستخدم الشاعر لإلنزیاح و الرمز یضفي لمسة جمالیة على العناوین



 

 

 


