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 ق ال تعالى:

ََ وَِحيَوَلُكْم ِفيَها َجَمالٌ ِحيَن تُ  ﴿ ُُن َن  ِرِح
﴾  )6( ََ  َتْسِرَُحن

 6سنرة النُل / اآلحة  
 

 

 

 

 



 

 أول الذكر أشكر اهلل الكبير الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة

 ووفقنا في انجاز هذا العمل وأمدنا بالصبر والعزيمة.

ستاذتيأ لىوأتشرف بتقديم أسمى عبارات الشكر واالمتان إ  

زادة" التي أيقظت في نفسي روح العمل و  غنية بوضياف"   

يمةصبرها المصحوبة بنصائحها وتوجيهاتها القرادتي أشكرها على قوة إ  

 التي أنارت دروب هذا البحث أسأل اهلل أن يجزيها كل خير.

ن دحمان" عبد الرزاق ب وأتقدم بشكري الخالص إلى األستاذ "جمال مباركي" واألستاذ"

الشكر والتقدير موصول إلى السادة األساتذة االفاضل على مساعدتهم  

 أعضاء لجنة المناقشة

تقويمه.و خرون من وقت لقراءة البحث دما يل

 
 



 

 مقدمة



  مقدمة    
 

 
 أ

 

 تزيد يث دبي، حهمية في النص األألتعد الشعرية من القضايا النقدية البالغة الحضور وا     

ن والنقاد ستقطبتها دراسات البالغييإولذلك  بداع،إلالمتعة الجمالية وتعمل على خلق باالشعرية 

عرية ذو فمصطلح الش اإلبداعية،قديما وحديثا في كشفهم عن جماليات النصوص  والفالسفة

 إلى غيره من المصطلحات األخرى. طويل بالقياسعمر 

ل في ك ما لمحناهوقد غدا موضوع الشعرية من أهم وأكبر المواضيع إثارة للجدل وهذا      

ال أن إ، ي ر  لهذا الحقل اإلبداعة في التأصيل والتنظيبات النقدية الغربية والعربية رغبالكتا

ة مصطلحا لذا تعد الشعري ،ما عجل بظهور االختالفات والتطورات عانسر هذا التحليل والتنظير 

، واألدبيةأأو الشاعرية  يطيقاالبو نشائية أو إل، فهناك  من يترجمها إلى ا وجوه عدة ذاشكاليا أخ

" فهي تعنى  في عمومها بقوانين لكن أكثر هذه المصطلحات رواجا هو مصطلح " الشعرية 

جناس ألبل هي متنوعة ا عمال الشعرية فحسبألدبي، وال تنحصر في النصوص واالخطاب األ

سوي للشاعرة ن جزائريجعلتنا نحاول البحث في ديوان شعري  باسباألدبية والفنية كل هذه األ

سلوبها أاسها المرهف و ليها هو احسإوما شدنا  !..ي في ديوانها " هكذا الحب يجيئ"حليمة قطا

ا الشعري ابداعه ودراسةويخلق مسافة التوتر  ئالقار  انتظارالشعري المتميز الذي يخرق أفق 

             ة اللغة في ديوان : شعريـإبداع لغوي بالدرجة األولى، فجاء بحثنا موسوما ب ذي هولال

 ية:تاآليب عن األسئلة جحيث جاءت هذه الدراسة لت قطاي،لحليمة  !.."ئييج"هكذا الحب 

هكذا الحب "في ديوان ية برز الظواهر الشعر أوما هي  الشعرية؟نعني بمصطلح   ماذا 

 وما الجماليات التي عكستها تلك الظواهر على هذا النص الشعري؟!.."ئييج



  مقدمة    
 

 
 ب

 

لإلجابة عن هذا التساؤل فضلنا القيام بدراسة نظرية تطبيقية معتمدين على المنهج      

ليتي الوصف آكما استعانا ب اإلبداعية،لنصوص ا في قدر لدراسة الشعريةبوصفه األسلوبي األ

 والتحليل لفك نسيج النصوص في الديوان.

وقد اتبعنا في هذه الدراسة خطة تقوم على فصلين تسبقهما مقدمة وتليهما خاتمة، فكان      

مفهوم  هي:و وتندرج تحته ثالثة عناصر  ،األبعادالمفاهيم و الشعرية  :ـالفصل األول موسوما ب

 والشاعرية. العربية، والشعرية والثقافة والشعرية بين الثقافة الغربية الشعرية،

 !.."ئيجيهكذا الحب " شعرية اللغة في ديوان بعنوان:الفصل الثاني فقد كان تطبيقيا  امأ

وشعرية الفواتح والخواتم، وشعرية  العنوان،شعرية  وهي:وتنطوي تحته جملة من المباحث 

وقفنا  المباحث عناصر ثانويةهده وشعرية االنزياح وتندرج ضمن وشعرية المفارقة،  ،التناص

 .أهم النتائج المتواصل إليها تلننهي عملنا بخاتمة ضم بالشرح والتحليل،عند كل منها 

همها ديوان )هكذا دروب هذا البحث مجموعة من المصادر والمراجع من أ توقد إضاء     

اهيم بشير تاوريريت وكتاب )مف :ـل الشعرية(حليمة قطاي وكتاب )الحقيقة  :ـ( ل!يجئ...الحب 

أخرى  لى كتبإبدي إضافة ل: أيمن الـوالشاعرية( ل )الشعريةحسن ناظم وكتاب  :ـالشعرية( ل

 على الغوص في أعماق موضوعنا. ساعدت

ا نين بحثعائقا بيننا وبوقفت التي اجهتنا مجموعة من الصعوبات وكغيرنا من الباحثين و      

من  ننا استطعنا بعونأ الدراسة، إالالموضوع المطبق في  الشاعرة، وتشعبهي صعوبة لغة 

  ما ك لى النور نحمده ونشكره على تيسيره عز وجلإعملنا  الحاجز ليخرجهذا  ىتخط نأاهلل 



  مقدمة    
 

 
 ج

أتوجه بأسمى عبارات المحبة والتقدير إلى أستاذتي غنية بوضياف أشكرها جزيل الشكر  
 والكمال.أنارت طريقي وما توفيقنا إال برب العزة  وتوجيهاتها التيعلى نصائحها 



 

 

 

 

 

)المفاهيم واألبعاد(ة ريالفصل األول : الشع  

                    المبحث األول : مفهوم الشعرية.  

                أ : لغة

               ب: اصطالح

 المبحث الثاني : الشعرية بين الثقافة

 الغربية و الثقافة العربية .

 المبحث الثالث : الشعرية والشاعرية
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 poétiqueمفهوم " الشعرية " -1

 لغة:-أ

 و ة  ر ع  ا وش  ر  ر شع  ع  ش  ي   ر  ع  وش   ر  ع  به وش   ر  ع  ش   ار( ومنه الشعرية لغة من مادة ) ش .ع.      

وهو  علم أي ؛ شعر به :فيقال ،  عورا  ش  وم   وراء  ع  ش  وم   رى  وشع   ة  ور  وشع   ورا  ع  وش   رة  و  ع  ش  وم   رة  ع  ش  

ليت  )وفي الحديث  أي : ليت علمي أو ليتني علمت ، ( ييت شعر )لالعرب  و مكال

القول ،  منظومصنع ، والشعر  اشعري( ما صنع فالن أي ليت علمي حاضر أو محيط بم

كل علم شعرا من حيث غلب الفقه على علم  كان ذاا  و  غلب عليه لشرفه بالوزن والقافية ،

يجاوزها ، والجمع أشعار ، وقائله شاعر ، ألنه  حدود بعالمات الالشرع والشعر القريض الم

وعليه يأخذ هذا المصطلح كبقية غيره من المصطلحات (1)يشعر ما ال يشعر غيره أي يعلم .

  لفطنة والعلم .ل اتدور حو ومعانيه كلها  في اللغة امتدادا وشساعة كبيرة ،

َوَما َعلَّْمنَ اُه الشِّعَر َوَما َينَبِغي َلُه ِإْن ُهَو ِإَّلَّ ِذْكٌر  »  :كتابه العزيز الحكيم قوله يوقد جاء ف      

 (2).« َوقُرآٌن مُّبِينٌ 

 ن من إ :ويتجلى هذا أيضا في الحديث المأثور عن النبي صلى اهلل عليه وسلم قوله        

 نه عربي .إالشعر ، ف يء من القرآن فالتمسوه فذا ليس عليكم شيإحكمة ، فللشعر ا

  

                                                             
جمال الدين أبو فضل محمد بن مكرم االفريقي المصري ) ابن منظور ( : لسان العرب، تح ، عبد هللا علي  ينظر : - 1

  .011 - 014الكبير وأخرون ، دار المعارف القاهرة ، ) د ط( ، ) د ت( ، مادة )ش ع، ر(ص  

  2 - سورة ياسين / اآلية 96.
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عل علما لطاعة اهلل عز ما ج  لوك، ثاره وأعماله  جمع شعيرة آوشعار الحج مناسكه وعالماته و 

  (1)وجل .

ع ر  ش   ش ع ر  و        عرالش دأجا  ر  ع  قال الشعر ، وش   ر  ع  ل ش  ير وقع  وش   ورا  ع  وش   را  ع  الر جل  ي ش 

أو قيل هو شعر ،  ران شاعاا لفطنته وما كر وسمي شاع، راء  شع    ع  ورجل شاعر والجم

 ن الثياب،نسان دون ما سواه مإلشعر جسد ا ولي ام :والشعار واألشعر: جبل بالحجاز ،

 (2)يصفهم بالمودة والقرب . الدثار ، نر دو اهم الشعي المثل : فو  والجمع أشعره وشعره ،

دوا بشعارهم ، أو نازقته بشيء ، أشعرته به ، والقوم لزق به وكل ما أوأشعر الهم قلبي : 

 (3)وعليه شعر . اهنوالناقة ألقت جني ،جعلوا ألنفسهم شعارا

من أهمية  هذا األخيرله حمآن الكريم أكثر من مرة لكون ما يالشعر في القر  ذكر دوق       

،وقد  سورة الشعراءموسومة بنزل عز وجل في كتابه العزيز الحكيم سورة كاملة أوقد  بالغة،

كون الشعر ل و ،ين آمنوا وعملوا الصالحات ذإال الل بالكاذبوصف الشاعر في القرآن الكريم 

 (4)«أحس الشعر أكذبه» :مقر الكذب قيل 

 

 

                                                             

  1 - ابن منظور : لسان العرب، ص 011.

  2 - ينظر :المرجع  نفسه ، الصفحة نفسها.
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة ، القاموس المحيط ، تح   :روز آبادي ( ينظر : مجد الدين محمد بن يعقوب ) الفي - 3

  .109ش ، ع ، ر(، ص )، مادة  5442، 8ع ، بيروت ، لبنان ، ط يالتوز لنشر والرسالة 
: الكليات معجم في لمصطلحات والفروق اللغوية ، مؤسسة الرسالة ،  (أبو البقاء أيوب بن موسى ) الحسيني الكوفي - 4

  .285ش ، ع ، ر ( ، ص )، مادة 1998، 5بيروت ، لبنان ، ط
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والشعر في  (1)« َتَر أَنَُّهْم ِفي ُكلِّ َواٍد َيِهيُمونْ   َوالشَُّعرَاُء َيتَّبُِعُهُم اْلَغاُووَن، أََلمْ  »يقول تعالى 

ن لم يكن ا  و  (2)ياس مؤلف من المخيالت والغرض منه انفعال النفس .قين ياصطالح المنطق

 من العاطفة واألخييلة لجفت اللغة من سحرها وعذوبتها ورونقها. االشعر ضرب

 اصطالحا :  -ب

أن تكون بديال  لىإحيث تسعى "الشعرية "( 3)يث ، دن مصطلح الشعرية قديم حإ      

من  ر( وكالهما منحدpoètes( أو اإلنجليزي ) poétiqueمكافئا  للمصطلح الفرنسي)

النعتية ( بالصيغة poiétikosغريقية )إل( ،المشتقة من الكلمة اPoeticaالكلمة الالتينية )

أو (Inventifخالق )م ، بمعنى كل ما هو مبتدع  61التي تداولها الفرنسيون خالل القرن 

السابع عشر بالمفهوم الذي خطه القرن اولة خالل ن( المتpoiétikéبصيغة االسم المؤنث )

 (4") .في كتابه " فن الشعر )ristote)A "أرسطو"

  لىإ..عمد .أرسطو" الذي  ظهرت منذ "رب غلذلك يمكن أن نقر أن الشعرية في ال     

تعريفات وتقسيمات تحدد شيئا فشيئا موضوعه ، بل عمد  واضعا ، خطوة السير خطوة 

 يسمح له بتميز أوجه الصورة ، وهذا النوع من  الى جعل المعايير تتقاطع لتشكل تركيبإأحيانا 

 

                                                             

  1 - سورة الشعراء /اآلية552-550
  ، مادة 1015،  ط( ر الفضيلة ، القاهرة ، )دامعجم التعريفات ، د:( ني جاالشريف الجر) علي بن محمد السيد  - 2

   . 146ص ، ع ، ر(  )ش،
،  1كز الثقافي العربي ، بيروت ، طرينظر: حسن ناظم : مفاهيم الشعرية )دراسة مقارنة في األصول والمنهج ( ، الم - 3

  .11، ص  1660
 والسرديات قراءة اصطالحية في الحدود والمفاهيم ، دار أقطاب الفكر ، قسنطينة ،  تينظر : يوسف وغليسي : الشعريا -4

  .96، ص  5449ط( ،  ) د
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تدريجيا بتصنيف صارم لألنواع نجزه يالمقاربة التجريبية كان ينظم بشكل دقيق ما يعالجه و 

  (1)عن بناء العمل الفني . والعناصر

 ومن حينها صار من األهمية أن يكون للدرس فكرة محددة الخصوصية التي يجري تعريفها ،

محاكاة  إن الشعر»، حيث نراه يقول:  ئل الفالسفة الذين عرفوا الشعراأو "وأرسطو" من بين 

وفي  (2)«واللغة  واالنسجام ، يقاع ،التنفرد وهي : ا تتسم بوسائل ثالث ، قد تجتمع وقد

 ،رحاكاة ، والحكاية والعرض والتعبي" أرسطو " قواعد ممثلة في المحديثه عن الشعرية وضع 

 (3)جيديا والكوميديا (.اوتحديد األنواع  األدبية )التر  والنشيد،

 كما تميزت الشعرية عند "أرسطو" بالسمات اآلتية :

  (4)الحبكة المحكمة . الخبرة والمهارة في تركيب حكاية األفعال // صدق التجربة 

صناعة كالنجارة  أيةويتفق القدماء والمحدثون أيضا ، في أن الشعر صناعة ، مثل      

فهاته  (5)م الذي يتم به تمييز جيد هذه الصناعة من رديئها .والشعرية هي العل ،والصباغة 

وأن أداة صناعة الشعر متصلة بغاية ما سواء من  نسان ،إلبفعل ا األشياء لها اتصال وثيق

 ناحية الطلب أو الممارسة .

     

                                                             
،  األردن،  عمانالنصية ، دار الحامد للنشر والتوزيع ،  وإبداالتهاينظر : مشري بن خليفة : الشعرية العربية مرجعياتها  -1

  .56، ص 5411، 1ط

  2 - أرسطو طاليس : فن الشعر ، تر، عبدالرحمان بدوي ، دار الثقافة ، بيروت ، لبنان ، ط5، 1665، ص 04.

  3- مشري بن خليفة : الشعرية العربية مرجعياتها وابداالتها النصية ، ص 11.

  4 - ينظر : خليل موسى : جماليات الشعرية ،منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، ) د ط ( ، 5448،  ص 24-06.
 دمشق ، العرب، اتحاد كتابمة ، من منشورات ية العربية قراءة جديدة في نظرية قديينظر : طراد الكبيسي : في الشعر - 5

  .6، ص 5440) د ط( ،  
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لى عمق الحداثة إولها جذور تضرب من عمق التاريخ  والشعرية مصطلح متشعب وثري ،

خر ويقدم في هذا " محمد صالح الشطي " آلهذا الذي جعلها تتعدد وتتباين من شخص 

من المصطلحات التي ابتكرت أصال للداللة على تلك السمات ثمة عدد كبير  » :بقوله

ذا كان هناك اجماع على تشكيل النص إيز األعمال األدبية من غيرها ، فالخاصة التي تم

ن إاألدبي يتكىء على طرائق متعددة مخالفة لغة الكالم العادي المألوف ومنحرفة عنه ، ف

باينة لداللة من يرى أن السمات اء متهذه الطرائق لم تخضع للحصر وقد طلق عليها أسم

نشائية أو اإل صة باألدب يمكن التعبير عنها باللفظة الشعرية أو الشاعرية /أو الجمالية/الخا

لى ذلك وبعض النقاد خصص بعض هذه األلفاظ للداللة على إ/أو األدبية /أو السردية وما 

يعمم بحيث تدل كل لفظة منها على الهوية الفنية ألي عمل أدبي  خرآلانه والبعض يأدب بع

 (1)«شعرا كان أم نثرا 

نما ا  و  هو ظاهر من البناء اللغوي في النص األدبي ، ماتقف عند حد  فالشعرية ال       

را لما ينشأ في نفس القارىء اوضمني ، كما أنها تقيم اعتب هو خفي ، ر مابلى سإتتجاوزه 

أول سؤال يجب على  » فـ لها ، ايمكن أن تجعل األدب موضوع والشعرية ال من أثر ،

  (2)«؟الشعرية أن تجد له جواب هو : ما  األدب 

 

 
                                                             

  1 - أيمن اللبدي : الشعرية والشاعر ، ج1 ، دار الشروق للنشر والتوزيع ، رام هللا ، المنارة ، ط1، 5449، ص 54.

  2 - مسعود بودوخة : األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية ، عالم الكتب الحديث ، اربد ، األردن ، ط1 ،5411،ص 14.
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 نيلى معرفة القوانإلى تسمية المعنى ، بل إتسعى  ال » ف "و ر و دولذلك فهي كما يقول " تو 

 .(1)«القوانين داخل األدب ذاته تبحث عن هذه  ...ولكنها ، العامة التي تنظم والدة كل عمل

التحليق في فضاء األقنعة  هي شعريةأما الشعرية عند " عبد الوهاب البياتي "       

نه ليس من المعقول أن أتجمد أو ألقد أدركت من خالل تجربتي  »حيث يقول  الجديدة،

ق لأن أتجدد باستمرار من خالل عملية الخ ينما علا  و  التعبيرأتوقف عند أشكال فنية من 

لقد حاولت أن أوفق بين ما يموت )...(  الشعري ، كما تجدد الطبيعة نفسها بتعاقب الفصول

ر وتجاوز الحاضر وتطلب هذا مني معاناة ضن الحاييموت بين المتناهي والالمتناهي ، ب وال

 .(2)«طويلة في البحث عن األقنعة الفنية 

هذا القول رغبة قوية لدى " البياتي " في أن يكون شاعرا راغبا في التجديد يكشف لنا      

وهذا التجديد الذي أسماه األقنعة الفنية ويعني باألقنعة تلك المدارات  لق الشعري ،خوال

والتي  أساطير وبطوالت ،و نساني والقومي العربي من رموز إلالتعبيرية الموجودة في التاريخ ا

 يرياالنص اإلبداعي ثراء وحضورا تعب حري الذي يمنشاعر خلقه الشعيؤسس ال من خاللها

وبعث األشكال الفنية المورثة بعثا  يال بحركية التفعيل الشعر إه أيمكثفا ولن يتحقق ذلك في ر 

 جماليا يتجاوز حدود الواقع .

    

                                                             

  1 - عثماني الميلود : شعرية تودوروف ، دار قرطبة ، الدار البيضاء ، ط1 ، 1664، ص 14.
دراسة في األصول )  النظريات الشعريةوبشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة  -2

  .528 -526، ص 5414،  1ربد ، طأ، عالم الكتب الحديث ، (والمفاهيم 
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األولى في كتابه ويتجلى استخدام مصطلح  الشعرية  عند "جمال الدين بن الشيخ " للوهلة  

ذ يعتبر إالشعر النقدي ،  بطاخالشعرية العربية " ، الذي هو ضبط للحدود اإلجرائية لل"

 "ة العربية القديمة التي عبر عنها " قدامة بن جعفريالكتابة الشعرية انبثاق عن الشعر 

اء نكبلى الوزن والقافية إ، باإلضافة بين اللفظ كدال والمعنى كمدلول التكامليةالقة عبال

نبغي أن تربط ي التي تالفئااللى عالقة إنه  ينبغي اللجوء إ »موسيقي ، حيث يقول :

 (1)«ن والقافية ز ة ، وهي اللفظ والمعنى والو يالعناصر المكونة للكتابة الشعر 

قبل  وافرا لتدرس منالشعرية قد أخذت نصيبا  إن ومن خالل هذا نستطيع القول     

 الهائل.منظريها نظرا لتعددها الداللي 

 العربية . والثقافةالشعرية بين الثقافة الغربية  -2

 عند الغرب :-2/1

لما له من ، دبيةأللمصطلح الشعرية دالالت و مفاهيم تختلف باختالف األفكار والنظريات ا

من الدراسات اللغوية والبالغية  ا ما نلحظهذا المصطلح و هذهتنوع و ثراء جمالي في تحديد 

 .في العصر الحديث

 

 

 
                                                             

توبقال للنشر ، الدار  ومحمد الوالي ومحمد أوراغ ، دار نة العربية ، تر : مبارك حنويالشعر :جمال الدين بن الشيخ  - 1

  .59، ص  1669،  1البيضاء ، ط
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 ( T.Todorovفيطان تودوروف )تز الشعرية عند -أ

الذين  دالغربي " تودوروف "  وهو في طليعة النقا داقترن مصطلح "الشعرية " بالناق      

وحتى الوقت  الستيناتالنقد الحديث منذ  يبالتنظير والتأصيل لها ف خاص بشكلاهتموا 

، كما هو  " ال وقد وظف فيه مصطلح  " الشعريةإيوجد مؤلفا من مؤلفاته  ال ذإالحاضر ، 

ة ، وفي كتابه شعرية النثر وسنخص يلى العربية والموسوم بالشعر إلمترجم االشأن في كتابه 

بنة لباعتبارها ال "أرسطو" االهتمام بالكتاب األول " الشعرية " الذي تناول فيه شعرية 

ن مؤلف " أرسطو " في الشعرية الذي تقدم بنحو ألف وخمسمائة إ »يقول : ذإ،  (1)ألولىا

ه يتشبفهي  »هها في قوله : بشوقد  األدبسنة ، هو أول كتاب خصص بكامله لنظرية 

"  " تعريف  " تودوروف تبنى وقد( 2) «يتخللها المشيب  ربشوامن بطن أمه ب رجخ اننسإ

ذ ال يهمها األثر إعينات فردية ، تعتبر ة يلى أن الشعريات األدبإ، فيذهب (Valiry)ري "يفال

أي  ؛زمنيا وال فضائيا  ه، ليس بعد حضور  ياألدبي في ذاته بقدر ما يهمها الخطاب األدب

 عندذلك أن الشعرية  (3). اإلجرائيهي اتجاه يتأسس موضوعه على قاعدة المفهوم 

لبنى باالتجريبية ولكن  ائعبالوقتهتم  الوية ، مادام أن الشعرية يتريد أن تكون بن "تودوروف "

 .(دب ألا)المجردة 

 

                                                             
جامعة محمد خيضر ، ،  9، ع المخبر خولة بن مبروك : " الشعرية بين تعدد المصطلح واضطراب المفهوم " ، مجلة  - 1

  .9، ص  5415الجزائر ، بسكرة ، 

  2- عثماني الميلود : شعرية  تودوروف ، ص 8.

  3 - المرجع نفسه ، ص 19.
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يستحيل  ذاإطاب الذي يعرفنا، فقط على الفكر، غير مرئي، خن الإ »:  "فو يقول " تودور 

 ؟فبم يصبح الخطاب مرئيا ، مثيرا وقابال للوصف (1)«وصفه 

ال إ لإلثارةيصبح موضوعا  وأنه ال يعي الطب ن الفكر يقوم علىإ »اضيأ"  فو يقول " تودور و 

رسم أو لباس ، فهو بالنسبة لنا صور بالغية ،والخطاب دون  ذا تم من خالل غشاء أوإ

ن وجود الصور ا  و  (2)طاب شفاف بالمرة ، ومن هنا غير موجود ....خصور بالغية هو 

ال إومعنى هذا الكالم األدبي ال يحدث عمقه وثخانته  د الخطاب .....البالغية يوازي وجو 

ة هي خاصية الخطاب األدبي المنقطع الشفافية ، ألن الشفاف يمن خالل وظيفته الشعر 

مجرد حدث لساني عادي نرى خالله معناه ، ونكاد نراه في ذاته ، بينما الخطاب األدبي 

 (3).مكنه من اختراقه  وتجاوزهبل أن يحاجز بلوري، طلي صورا وروسوما، يستوقف القارئ ق

موقفين،  بين زيم هنجدوفي المقاربة النقدية التي قام بها " تودوروف " للخطاب األدبي 

ليا جأولهما يرى في النص األدب ذاته موضوعا كافيا للمعرفة ويعتبر ثانيها كل نص معين ت

 (4)ن هما : االموقف ناذه ،لبنية مجردة 

يمكننا أن نطلق عليه  واألوحد، النهائيلى أن العمل هو الموضوع إيذهب  األول:لموقف ا -

لكن تأويل أي عمل أدبي أو غير أدبي لذاته  المعالج،هو معنى النص  الحقيقة،التأويل في 

 يكون مستحيال ديكا سقاطه خارج ذاته ألمرإوفي ذاته دون التخلي عنه لحظة واحدة ، دون 

                                                             

  1- ينظر :عثماني الميلود:شعرية تودوروف،ص19.

  2- المرجع  نفسه ، ص 55.

  3-المرجع نفسه،ص19.

  4 - ينظر : بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية ،ص 565.
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ن نقديين أخريين وثيقي يتتضح من خالل ربطها بين  موقفوفعالية هذا التأويل أو القراءة  

 (1)الوصف .و الصلة بهما هما التفسير 

 ر عن شيء ما وغايةيوهو االطار العام للعلم ...فالعمل األدبي تعب الموقف الثاني : -

لى هذا الشيء عبر القانون الشعري وطبقا لطبيعية هذا الموضوع إهي الوصول  الدراسة

 (2)ة أم غير ذلك .يبلوغه سواء أكانت مواضيع فلسفية أم اجتماع لىإسعى ي يالذ

يمثل دوما  ف " الو ن العمل األدبي في أطروحات " تودور إومن هنا يمكن القول      

يعنى  العلم هذا ، حيث أننطقه هو خصائص هذا الخطاب النوعي، فما نستموضوع الشعرية

األدبية هذا وقد تحدث ؛أي األدبيع الحدث صنال بتلك الخصائص لمجردة التي تإ

 ة بإنتاج النص يالشعر  اهتمام لى إقي حيث أشار لتعن شعرية القراءة و ال ""تودوروف

 (3). وتلقيه

لى أن " تودوروف " كان قد أعطى مدلوالت متنوعة لمصطلح  الشعرية إص لونخ     

لى بناء نظرية إمكثفا لكل المحاوالت التي هدفت  ا مفهومياضور تلك المدلوالت ح ت،ومثل

  (4) أدبية ويتمثل تحديده في أن مصطلح الشعرية يدل على :

 أي نظرية داخلية لألدب . وال :أ

 ابية ما .تاختيار إمكانية من اإلمكانيات األدبية ، أي اتخاذ المؤلف طريقة ك ثانيا :

                                                             

  1 - عثماني الميلود:شعرية تودوروف ، ص 560.

  2- المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. 

  3 - بشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية ، ص 569. 

  4  - حسن ناظم : مفاهيم الشعرية ، ص 16.
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أي ؛هبا لها ذة ما ميتتصل الشعرية بالشفرات المعيارية التي تتخذها مدرسة أدب ثالثا :

 (1)مجموعة القوانين العلمية التي تستخدم الزاميا .

البحث في  ىلنا أن جوهر الشعرية عند " تووروف " يقوم أساسا عل يتضحوهكذا      

 بعيدا كل البعد عن سائر الخطابات األخرى . يالخطاب األدب

 (Roman jakbsonسون : )بالشعرية عند رومان جاك -ب

لى إونشير هنا ،لشعرية م الفصيلة نقدية متميز في التأسيس لع "رومان جاكبسون"مثل ي     

تمثل في الحديث عن األدب أو ت ظيفة الناقد التي الو تبنيه وس في ر ين الينفضل الشكال

  اتطور هذ يدورا أساسيا ف "سونبرومان جاك"وقد لعب  النصوص األدبية الفردية بل أدبيتها ،

لشعرية امقومات الرسالة ل ةيبدراسة تحليلالمفهوم  حيث ربطه بمفهوم الشعرية بعد أن قام 

 (2)الشعرية . ووظائفها الست، وكشف بشكل خاص عن أهمية مفهوم القيمة المهيمنة للوظيفة

أن استهداف الرسالة بوصفها رسالة والتركيز على الرسالة لحسابها  "سونبجاك"وقد بين       

كل رسالة مهما كانت تتضمن وظيفة  كدا أنؤ للغة مالوظيفة الشعرية يصنع ما هو الخاص 

 في مختلف األسس التي نادى بها  خر  وقبل الخوضآلنها تختلف من نص ال أإأدبية  

 ة ية ألسنيلى أن هذا العلم قد أنبثق من أرضإسون " في تأسيسه لعلم الشعرية نشير جاكب"

ذلك من  »سون " للشعرية ، يقول: بوهذا ما نلمحه بصورة خاصة في تعريف " جاك

 ة في عالقتها بالوظائف األخرى للغة ، وتهتم الشعريةيفة الشعر ياللسانيات الذي يعالج الوظ
                                                             

  1- بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية ، ص 569.
 المرجع نفسه ، الصفحة نفسها. -5
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بالمعنى الواسع للكلمة بالوظيفة الشعرية ، ال في الشعر فحسب حيث تهيمن هذه الوظيفة  

لهذه  األولويةنما تهتم بها أيضا خارج الشعر حيث تعطي ا  للغة و  ىخر على الوظائف األ

 ( 1)«الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرية

تعرف  نأ يمكن للشعرية »يقول :  باإليجازسون " تعريفا أخرا يمتاز بويطرح " جاك      

الشعر  ية ، في سياق الرسائل  اللفظية عموما ، وفيبوصفها الدراسة اللسانية للوظيفة الشعر 

 دالتشدي »ال هور قائعي مفهومه للشفب " جاكيسون " وقد ذه (2) «على وجه الخصوص

لى شيء إل ييح أي أنه ال ؛ا يعلى المرسلة لحسابها الخاص ، والشعر ليس كالما عاد

ومعنى ذلك أن الشعرية  الشعرية  ةكدا كثافة اللغؤ ما يتمحور حول مادته  مبقدر   خارجي

نها تتجلى في إادراك الكلمة بوصفها كلمة ، ال مجرد بديل عن الشيء المسمى ،  يتتجلى ف

واقع  بل عالمات الة يلآي ، ليست عالمات  خلكون الكلمات ومعناها وشكلها الخارجي والدا

وما  (3) «وهذا ما يعطي للرسالة طابعها الجمالي لك وزنها الخاص وقيمتها الذاتية ،تم

  (4) "ويتغير مع الزمن .... سون " أن: " محتوى مفهوم الشعر غير ثابت ،بيعتقده" جاك

تقف عند حد ما  لشعرية الذي هو تمايز الفن اللغوي ولكنها الاولقد تحدث عن موضوع    

 نإهو خفي وضمني، لذلك ف نما ماا  النص األدبي و  يهذا البناء فهو حاضر وظاهر من 

 

                                                             

  1- بشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية ، ص 566

  2 - المرجع نفسه ، ص 568.

  3 - مسعود بودوخة : األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية ، عالم الكتب الحديث ، اربد ، األردن ، ط1 ، 5441 ، ص 55.

  4 - بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية ، ص 544.
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مجمل نظرية  ىلإنما وا  يقتصر انتماؤها على علم اللغة  كثيرا من الخصائص الشعرية ال 

 لى علم السيميولوجيا العام .إأي   (1) .شاراتاإل

األولى  ،ينتيلغو ن فئتين سون" للشعرية على أساس التفرقة بيبومن هنا جاء مفهوم" جاك     

 هي ما األخرىوالفئة اللغوية  تعامل بها في الحياة ،نألشياء وهي اللغة النفعية التي لغة ا

 (2)اللغة ذاتها موضوع البحث . نأي عندما تكو  ؛ وراء اللغة

االتصال ستة نقاط محورية تجعل الخطاب  يةسون " في نظر بروما جاك" وقد شخص     

 تاما، هي كاألتي :

ولكي يكون ذلك علميا،  ،( 3)ليه ( مرسل إ)لى إ (رسالة)القول يحدث من ) مرسل ( ، يرسل 

 لى ثالثة أشياء هي :إنه يحتاج إف

ليه المتلقي كي يتمكن من ادراك مادة القول ويكون إ: وهو المرجع الذي يحال السياق  -

  .لفظيا

تكون متقاربة  أنوالبد لهذه الشفرة  لرسالة ،ا: وهي الخصوصية األسلوبية لنص الشفرة  -

 ليه .إبين المرسل والمرسل 

 

 

                                                             

  1- ينظر : مسعود بودوخة: األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، عالم الكتب الحديث اربد، األردن،ط1 ،5445 ،ص55.

  2- ينظر :بشير تاوريريت: الحقيقة الشعرية،ص544 .
،  1سون : قضايا الشعرية ، تر : محمد الوالي وبارك حنون ، دار توبقال ، الدار البيضاء ، المغرب  ، ط برومان جاك -3

  .16، ص  1688
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حسية  أو نفسية للربط بين الباعث والمتلقي لتمكنها من الدخول والبقاء وسيلة اتصال :  -

 (1)في االتصال ، والمخطط اآلتي يوضح ذلك .

      سياق                                          

 رسالة                                          

 سل اليهمر     مرسل                                                         

   وسيلة                                           

  شفرة                                            

ا ألنه لو نقطة منه استبعادمكن ين هذه النقطة تشكل في مجملها عنصر التواصل ،وال إ

 لة التواصل الكالمية .ألت هاته العناصر لخت  أهملنا أو اسقطنا عنصرا من 

عن عوامل  " الوظائف اللغوية " التي تبلورتوهذا المخطط هو ما أسماه " جاكبسون " بـ 

 (2)االتصال وهي : 

 Expressiveالوظيفة التعبيرية : -

  conativeالوظيفة االفهامية :  -

 Référentie الوظيفة المرجعية : -

  phatique : الوظيفة االنتباهية -

  Métainguistique الوظيفية الماوراء اللغوية :-
                                                             

  1 - رومان جاكبسون:.قضايا الشعرية،ص16
  .،الصفحة نفسهاالمرجع نفسه  -2
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 poétiqueالوظيفية الشعرية :-

زنا مثال على المرسل أو المؤلف نحصل على الوظيفة التي نكشف من خاللها عن يفبترك

ليه فإننا بصدد الوقوف إموقف المتكلم وانفعاله ومشاعره ، أما عند التركيز على المرسل 

ايتها موجهة نحو المتلقي ،ونعتمد في الغالب غكون ت يأي تلك الت ؛فهامية إلاعلى الوظيفة 

 (6)ليه ومواقفه .وهدفها التأثير في مشاعر المرسل إوالنداء ، يوالنه األمرصيغ 

تركز على اللغة التي تستعملها  فإنهاالفوق لغوية ، أو  لغوية ،أما الوظيفة الميتا      

لغوية  قواعدلمتواضع عليها بيننا ، والتي تجعل التواصل ممكنا وفق االرسالة والقواعد 

تم التركيز على يفي هذه الوظيفة نتحدث باللغة عن اللغة وعندما  فإننا ازيجإوب مخصومة 

وتفسر هذه الوظيفة  آنذاك هي الوظيفة المرجعية ، ةالمهيمنلوظيفة ان إالسياق أو المرجع ، ف

             ننا نبلغ أو نوضح أو نشرحإ فأماذ نجد مرجعنا في فحوى الرسالة ، إقبل الرسالة  ما نعتقده

 (1)أو نؤول .....

هو االتصال أو  واحد،فتبرز خالل التركيز على هدف  االتصالية،أما الوظيفة       

أما (2) .هاتفيةالغالب بين طرفين في محادثة  يويمكن مالحظتها ف قطعه،المحافظة عليه أو 

 حيث قال األخرى،هي الوظيفة المهيمنة على باقي الوظائف اللغوية  الشعرية،الوظيفة 

 

                                                             
( ،عالم الكتب 095صيل  والتحديث )مقارنة تشريحية لرسائل ابن زيدون الشعرية بين التأحميد حماموش : آليات  - 1

  .116،ص 1األردن ط،الحديث اربد 

  2- المرجع نفسه ، ص154 .
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فبدونها تصبح  الكالم،احدى الوظائف الموجودة في كل أنواع  بأنها»جاكبسون " عنها " 

وما نؤكد عليه  (1) .«اللغةفالوظيفة الشعرية تدخل ديناميكية لحياة  تماما،اللغة ميتة وسكونية 

ة غربية يـأسيسه لشعر تسون " واحد من أعالم النقاد المحترفين والبارعين في بأن " جاكهو 

حداثية قد وقف على  مالمحها وحصرها في عالم الشعر ورأى  أنها مجموعة من عناصر 

لى جانب موسيقي وصوتي إوالرموز وكلها تحتكم  تالتواصل واللغة والغموض والتشبيها

 يؤطرها.

 : J-cohen)الشعرية عند جان كرهين )  -ج 

دأ " المحايثة " في صورته  اللسانية  ببملشعرية اعلم للقد تأثر جان كوهين في تأسيسه        

هذا ه نز يكتغة علمية يقرأ من خاللها المنتوج الشعري وما ببص بغطصلشعرية أن تلد اوأر 

وصفية عمودية ، تحاشي مسألة وضع النص  ةاليات أسلوبية ، يقرأ بنظر مالمنتوج من ج

ليه حسن ناظم في معرض إولعل هذا ما أشار  (2) سياقات غير لغوية قاتلةفي ري الشع

شعريته  بكسيفهي ذات اتجاه لساني ، ولحرص كوهين على أن  "كوهين"حديثه عن شعريه 

الشعرية علما المبدأ تكون ن أوقد اقترح  اللسانيةستثمر المبادئ يعليه أن  علمية معينة ، حتم

 (3).باللغة نفسها ةاللغ تفسير أي( المحايثة)مبدأ صبحت به اللسانيات علما أيأنفسه الذي 

 

                                                             

  1 - حسن ناظم : مفاهيم الشعرية ، ص 89 .
  2 - بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية ، ص 549.

  3- حسن ناظم : مفاهيم الشعرية ، ص 115.



     )... الشعرية )المفاهيم واألبعاد..الفصل األول ......................................    

 

21 

 

 ،وقد( 1) «الشعرية علم موضوعه الشعر  »:  بقولهوعرف " جون كوهين " الشعرية      

الخصائص والسمات  استخالصحدد بهذا خطوة رئيسية في دراسة الشعرية  ، تمثلت في  

م اللغوية المخصوص ، النظ إلسناداو  لنص فرادته مثل : الوزن ، والقافية ،تحقق لالتي 

صائصه في علم األسلوب خما يبحث عن  » ة عنده هي :يواالستعارة وغيرها ، فالشعر 

  (2) .«الشعري 

علم االنزيحات   »لى قضية االنزياح في الشعر الذي عده ،إكوهين "  وتطرق "     

لى إدة لتتحول بذلك طابع تعميمي يمس كل مكونات القصي لهاالنزياح  أي إن  (3).«اللغوية

،  ةفي اللغة الشعري ظهورا أكثر –االنحراف   –ر خيويكون هذا األ عن القاعدة ،االنحراف 

 (4) .وينعتها كوهين باللغة العليامما يجعلها تتسم بالغموض 

وتحدد الشعرية عند " كوهين " باعتبارها عالقة فارقة بين ما هو شعري وما هو غير     

يتحدد بدوره من خالل مجموعة من ياح الذي نز شعري انطالقا من ارتكازها على اال

 نزياح وسيلة في اال منلخصائص والسمات التي تصنع شعرية الكالم الفني ،فالشاعر يتخذ ا

 

 

                                                             
،ص 1689،  1ة اللغة الشعرية ، تر ، محمد عبد الولي ومحمد العمري ، دار توبقال ، المغرب ، طيجون كوهين : بن -1

46 . 

  2- المرجع نفسه  ، ص 16.

  3 - المرجع نفسه ،  ص8 .
: رحيق الشعرية الحداثية في كتبات النقاد المحترفين والشعراء النقاد المعاصرين ، مطبعة مزوار ، بشير تاوريريت - 4

  .66، ص  1001،  1الوادي ، الجزائر ، ط
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ات خصوصيات فنية عالية ذبخرقه للمعيار المألوف ، واحداث قوة جمالية  الكتابة الفردية

 (1) .تمكننا من تمييز الشعري من الالشعري

التماثل الذي يكون ذا حضور  يالشعر والنثر حسب " كوهين " يكمن فن الفرق بين إ     

واسع في الشعر من دون النثر ويبدو أن مرجع التصويب الذي أدخله " كوهن " في معالجة 

، ويتفق " كوهين " مع " ابن (2)ة يقضية الفرق بين الشعر والنثر  نابع من طبيعة شعر 

 مخاطباتهمالشعر  كالم منظوم بائن عن المنثور الذي يستعمله في  »في قوله :    " طباطبا

، فهو يقترح أن يكون التمييز بين الشعر والنثر لغويا  ألن  (3) «النظم به من بما يخص 

 ( 4) .لغة الفن يعة ولغة الشعر هيلغة النثر هي لغة الطب

كما تحدث " جون كوهين " عن الشعر الذي يستحق أن نعطيه صفة الشعر الكامل ،       

 ( 5)، ويمكن تشخيص هذا التصنيف في الجدول لتالي:  -الداللي  –فهو الشعر الصوتي 

 

 

 

                                                             
ينظر : سعاد  بولحواش : "شعرية االنزياح بين عبد القاهر الجرجاني وجان كوهين "مخطوط رسالة مقدمة لنيل شهادة  - 1

، ص  1161،  1166، تخصص نقد أدبي ، اشراف : محمد زرمان ، السنة الجامعية ، العربي الماجستر في األدب 
33. 

  2- حسن ناظم : مفاهيم الشعرية ، ص 151.
، 5تحقيق وتع ، محمد زغلول سالم ،منشأة المعارف ، اإلسكندرية ، مصر ، ط ،ر ععيار الش :طبا العلوي  ابن طبا - 3

  .46، ص 1680

  4 - بشير تاوريريت : رحيق الشعرية الحداثية ، ص 96.
، 1عزالدين المناصرة : علم الشعريات ) قراءة مونتاجية في أدبية األدب ( ، دار مجدالوي ، عمان ،األردن ، ط - 5

 .  086،ص 5446
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  الجنس الصوتية الداللية

 1 قصدة نثر - +

 2 نثر منظوم + -

 3 شعر كامل + +

 4 نثر كامل - -

 (1) «ر وافتتان حقوة ثانية للغة وطاقة وس »فهو : الفعا اكوهين " أن للشعر دور ويرى "      

شعرية بأسلوب شعري ، فهي ث نرى أن " جون كوهين " يساوي اليدحفمن خالل هذا ال

 .القاموسية  يالعدول واالنحراف عن المعان نزياحويعني باال ""انزياح

 عند العرب :  -2-2

ورواجا هائال سواء  اأكبر المصطلحات التي لقيت اقباال كبير ة من ييعد مصطلح الشعر      

أقالم  أولئك الشعراء والنقاد نسجه على الصعيد الشعري أو النقدي وما يثبت كالمنا هذا ما 

 من خالل التنظير لها في كتاباتهم وأطروحاتهم وقضياهم ونذكر منهم :

 

 

 

 
                                                             

ريب للنشر والتوزيع ، جون كوهين : النظرية الشعرية ) بنية اللغة الشعرية واللغة العليا ( ، تر : أحمد درويش ، دار غ - 1

  .526، ص 5444  ،1ط
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 الشعرية عند كمال أبو ديب  -أ

عالية من الدقة  درجةلى امتالك إطمع يتحديد للشعريات  كل ب " أنيأبو د يرى " كمال       
نبغي أن ينم ضمن المعطيات العالئقية ، أو مفهوم أنظمة العالقات ، ألن يوالشمولية ، 

 ي نظم العالقات التي تندرج تحتهالظواهر المعزولة كما أدركتها الدراسات اللسانية تعن

الشعريات " على أساس الظاهرة المفردة  ومن هنا فال جدوى من  تحديد " لظواهراهذه     

كالوزن والقافية ، وااليقاع الداخلي ، والصورة ، أو الرؤيا ، أو االنفعال ، أو الموقف الفكري 

النظري المجرد عاجزة عن منح اللغة  هافي وجود، ألن أيا من  هذه العناصر يأو العقد

ندرج ضمن شبكة العالقات المتشكلة ين يال حإؤدي مثل هذا الدور ي طبيعة دون أخرى ، وال

كمال  ال يمكن أن توصف الشعريات عند " ة وانطالقا من هذا المبدأ الجوهري ية كليفي بن

 (1) .ةيتتبلور، أي تتشكل في بنية كل ال حين يمكن أن تتكون أوإأبو ديب "

تجسد في النص شبكة من أي أنها  ؛عنده خصيصة عالئقية  ومن ثمة فالشعريات     

 (2)العالقات التي تنمو بين مكونات أولية ببنيتها األساسية 

لى أن  شعريته هي شعرية لسانية ، فهو يعتمد على لغة إوقد أشار " أبو ديب "        

 النص أي مادته الصوتية والداللية ، مبتعدا بذلك عن الوسائل التي ال تخضع للنقد في 

 

 

                                                             
ينظر : رابح بوحوش : األسلوبيات وتحليل الخطاب ، ومنشورات جامعة باجي مختار ، عنابة ، ) دط( ، )دت( ، ص  - 1

91.  

  2 - المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.



     )... الشعرية )المفاهيم واألبعاد..الفصل األول ......................................    

 

25 

 

األني  منها وسائل ربط الشعرية بالطقوس واألسطورة و الموسيقى ، أو ربطها بعقد مستواه 

 (1) .القمع والجنسية  أو ربطها بالحس الديني

أبو ديب " ، هو البحث في العالقات المتنامية بين  ة ، حسب "ين البحث في الشعر إ    

والداللية والتشكيلية وعلى الرغم مكونات النص على مستوياته الصوتية وااليقاعية والتركيبية 

" أبو  أنال إمن التصور السابق الذي يحصر كشف الشعرية في مجال البينات اللغوية ،

ديب" يؤكد في تطبيقاته بالذات أن المكونات التي تتجلي فيها الشعرية غير مقتصرة على 

لمكونات مواقف فكرية أو بني شعورية االبنيات اللغوية ، فمن الممكن و المشروع أن تكون 

أو تصورية مرتبطة باللغة أو التجربة أو البنية العقائدية ) األيديولوجية ( أو  برؤيا العالم 

 ( .2)عام ال

 لكسر جهي نتا أي مسافة التوتر ،فالشعرية عنده هي وظائف الفجوة أو مسافة التوتر      

 ولهذا فهي ضرورة على مستوى المصطلح والمفهوم ومن هنا لم يستطيع  بنية التوقعات ،

، على مصطلح  )الفجوة ( ، بل استكمل هذا  تهن يقتصر في تسمية نظريأ"أبو ديب " 

 (3) .لى نظرية القراءة والتلقيإالمفهوم مسافة التوتر ذي الجذور العائدة 

أبو ديب " يمكن تقديمه  بالناقد " كمالوما يمكن استنتاجه حول عالقة مفهوم الشعرية       

 كاآلتي :

                                                             

  1  - ينظر: حسن ناظم : مفاهيم الشعرية ، ص 155.

  2 - حسن ناظم :مفاهيم الشعرية ،ص155.

  3- ينظر : بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية ، ص 502.
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ن كمال " أبو ديب من النقاد األوائل الذين أحدثوا انقالبا جذريا في بنية النقد األدبي إ -

هيمية واصطالحية كانت نتيجة قه ثروة مفااللمنهج البنيوي واختر  الحديث وذلك بتبنيه

 الغربي ابداعا وترجمة. والتفاعل معه بالنقد االحتكاك المنهجي بالغرب ،

اعتمد أو ديب في طرحه لمفهوم الفجوة : مسافة التوتر على رؤية متألقة وناضجة ،  -

حليل ة " والذي مكنه من تبني التفي كتابه " في الشعري تبناه ويؤكد ذلك المنهج العلمي الذي

 (1)لتأكيد أفكاره ونظرياته  والتطبيق

للغة ا، بمعنى أنها فاعلية تنتزع من سديم التجربة و ركة استقطابية حيرى أن الشعرية "  -

متجانسة تفعل فيها عن طريق تنظيمها وترتيبها وتنسيقها حول أقطاب ،وتدقيقا حول   مادة ال

سمى لخلق ألأسمه مسافة التوتر هكذا تكون الشعرية التجسيد اما قطبين  يفصلها بدورها ، 

  (2) .يقاعاا  ة ولغة وداللة وصوتا  و ة وتنسيق العالم حولها تجربيالثنائيات الضد

لشعرية امل اللغة حيلح على مسافة خلق التوتر أو الفجوة كما يسميها و يوهو هنا       

 ، مسافة التوتر الفجوةن وظيفة  اللغة الشعرية هي خلق إ »نع هذه الفجوة فيقول : صوظيفة 

عادة وضع اللغة في سياق ين اللغة وبين االبداع الفردي ، بين اللغة وبين الكالم ب وا 

 (4).«ز الشعرية تميزا موضوعيا ال قيميايفالفجوة تم »أيضا فيقول  فيويظ( 3)«جديد

 بو ديب .أوهكذا تكون قد أكملت الشعرية نضجها لدى 

                                                             

  1- ينظر : حميد حماموش : آليات الشعرية بين التأصيل والتحديث ، ص 155.

  2- ينظر : عبد العزيز إبراهيم : شعرية الحداثة ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، ) د ط( ، 5442، ص 11.

  3 - ينظر :المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .

  4- كمال أبو ديب : في الشعرية ، مؤسسة األبحاث العربية ، دمشق ، ط1 ، 1686، ص 52.
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 الشعرية عند عبد اهلل الغذامي : -ب

 عن الحداثة عن الشاعرية في سياق حديثةاآلخر هو  "اميذعبد اهلل الغ"الناقد حدث ت      

 التلقي ، مؤكدا في الوقت نفسه علىوقد جاء حديثة عن الشاعرية مرتبطا بشعرية القراءة أو 

هذه المفاهيم د يتجاعوقبل الخوض في مختلف  ، القراءةانفتاح النص الشعري ،وعلى انفتاح  

فهي ، عميم والشمولية نما تتصف بالت  ا  فحسب و  بالترجرج فتتص لى أن الحداثة الإنشير 

تنعقد في خيط تصاعدي ، ينبثق من العتبة السفلى   خلها عددا من المصطلحاتاتحوي بد

وبين األدنى واألقصى تقبع أسئلة متوقدة ، وجدل  ، ينتهي بالطرف األقصى للعتبة العلياو 

  (1).كف عن الصدام والتشظي ي صاخب ال

 منفتحة على فضاءات واسعة التعرف نقطة االنتهاء ،  ال  اآلتيلى إالحداثة تواقة و       

 (2)ليها سبيال .إيعرف االنغالق 

ز ز ىء ، ويعييج تي ، والزائر الذي اليأ لذي الا اآلتيلى إوتبقى الحداثة قابعة دائما        

 :القصيدة المتكاملة بنفيها لوجود ليه " خالدة سعيد "إ تالغذامي مفهومه للحداثة بما ذهب

فيما يأتي ،كل قصيدة دفعة جديدة تضعك في الطريق نحو أبد "تصبح القصيدة الكاملة قائمة 

لى عاصفة هوجاء من التساؤل إقصيدة الحداثة وبهذا الفهم تتحول  (3)القصيدة المتكاملة " 

 الحداثة اذن  و بالخرق والتملص والحرية الدائمة ةمهمومة بالبحث والتنقيب والكشف ومهوس

                                                             
 150ة  ، ص ية الحداثيبشير تاوريريت : رحيق الشعر - 1

  2- المرجع نفسه  ،ص 152.

  3- خالدة سعيد : حركية االبداع ، دراسة في األدب الحديث ، دار العودة ، بيروت ، ط1 ، 1666، ص 64. 
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ببساط ريحنا الفكري كلما بارعة في استعمال طاقية االخفاء ، وهي سحابة كلما اقتربنا منها 

 (1)ازدادت بعدا عنا .

صف الناس و فقد تقدم نقلنا قوله ب ،عن الشاعرية  "عبد اهلل الغذامي"لقد تحدث        

خيلية توطاقته الالمالمح الجمال والفن بالشعرية وهم يشيرون بذلك الى ما يولده الشعر 

 (2) .بحسب وصفه

هذه المسألة بمبحث عميق من  "الغذامي"  خصويزداد الحديث أكثر وضوحا عندما        

 (3) .«التعبير المدرسي فتحمل جفا نشائية إلا » رأى فيه أن مباحث ) الخطيئة والتفكير( ،

بحركة زئبقية نافرة نحو " الشعر" وال نستطيع   توجهي » مثلما رأى أن مصطلح الشعرية     

مقترحا بديال اصطالحيا   (4)«كبح جماح هذه الحركة لصعوبة مطاردتها في مسارب الذهن 

ا يصف اللغة األدبية في النثر حالتي تبتغي أن تكون " مصطلحا جام عرية "اأخر هو " الش

 (5) .(في نفس الغربي " peticsوالشعر أو يقوم في نفس العربي مقام )

نفسه ،  دبيألن مرجعها كلها هو الخطاب اإن الشعريات مهما تعددت وتنوعت فإ        

فتنوع المفاهيم في ضوء وحدة المرجع أمر مفيد لألدب والفن وفي حديثه عن فاعلية القراءة 

 شعراء وغوهاسالشعراء يسرقون لغتنا ومشاعرنا وأحاسيسنا لي »وسلطتها على النص يقول 

                                                             

  1- بشير تاوريريت : الحقيقة  الشعرية ، ص 506. 

  2- ينظر : أيمن اللبدي : الشعرية والشاعرية ، ص 51.
ة ودراسة يموذج انساني معاصر ، مقدمة نظرن لى التشريحية ، قراءة الإعبد هللا الغذامي : الخطئة والتكفير من البنيوية  -3

  .18ص.1682،  1تطبيقية النادي األدب الثقافي ، جدة ، ط

  4- المرجع نفسه ، ص 16.

  5- المرجع نفسه ، ص 16- 54.
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، فنحول  هال أن نسترد حقنا من سارقإبيانيا يسرقون به ما تبقى منا وأخيلتنا وليس لنا  

لينا عن طريق القراءة)....( وكل قراءة بذلك تصبح قراءة صحيحة ، ألنها ليست إالنص 

"  ال الغذامي  " ، ولعل هذه القراءة الحرة التي أسسها (1) «لى أمه إسوى أثر دعوة الطفل 

نما تكمن الحرية في تفسير تلك الشفرة ، وكأن القراءة هي محاولة للبحث ا  تتقيد بالسياق و 

عما يحدثه ذلك لنص المقروء من أثر في نفسية المتلقي وبهذا المعنى فال وجود اطالقا 

ال  " في التصور ي" الغذام ئوقار  (الخاطئة )اسمه القراءة ) الصحيحة ( و القراءة  للشيء

نما يشارك بقواه العقلية والوجدانية في إعادة انتاج النص من جديد ا  فحسب و   يستهلك النص

أي وجود فنيا لعالم  ؛للنص وكتابة ثانية  ياوأعني وجودا شكل ؛كتابة أولى  يوالقراءة ه

 (2)دبي.النص األ

والتساؤل انفتاح مس النص هي شعرية اتسمت باالنفتاح  فشعرية " الغذامي "       

ي فوالقراءة من حيث هي طرائق متنوعة ، وتخت من حيث هو دالالت متعددة ،اإلبداعي 

 ، حواالنتفا ،العادة  ذعلى الدهشة ونب الحداثة في قيامهاو والتعدد الحداثة وراء هذا التنوع 

لى طعم جديد قدم خالله " إوالتمرد ، وقد تحولت هذه الخصائص   والتساؤل ، والحرية ،

 .(3)وممارسة  ار يظشاعرية تن" صياغة جديدة لنسيج ال الغذامي

 

                                                             

  1-عبد هللا الغذامي :الخطيئة والتكفير ، ص 524 .

  2- ينظر : حسن ناظم : مفاهيم الشعرية ، ص 156.

  3 - ينظر :بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية ، ص 521 
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لى إاح باإلضافة فتوبهذا نستطيع القول أن جوهر الشعرية عند " الغذامي " هي االن     

 بداع . إلالقراءة التي يتبعها ا

 الشعرية عند محمد بنيس :-ج

 مقولة الحداثة الشعرية نجد " محمد بنيس " ، فهي عنده ا لن من بين اللذين أسسو إ        

يقول " بنيس " في شعرية ( 1)" حداثة االنفتاح القائمة على منطق التطور والتجاوز والتغيير " 

ة العربية المفتوحة ستكون بحثا متجددا ،ومغامرة تقف باستمرار ين الشعر إ »التغير واالنفتاح :

مني يقدم نفسه خارج التصور ز نظام ثابت ، وال بمساكا  إولن تكون على حدود الخطر ، 

 وهنا نجد أن   (2) «النقدي للنظرية ، لذلك فإنها ستعيد بناء ذاتها من خالل القراءة النصية 

وهي عدم الثبات واالستقرار  " بنيس " يطرح لنا خصيصة مهمة من الخصائص الشعرية ،

خر ، آل،وهذا ألنها تبني نفسها من خالل القراءة النصية هذه األخيرة التي تتباين من نص 

 طبيعة الخصائص الفنية التي تحكمه .لوهذا  أو داخل النص الواحد ،

ن قيام الحداثة الشعرية على هذه الثالثية هو الشيء الذي جعل " بنيس " يقوم بدارسة إ    

نشاء الممكن ، وهذا إلى إالشعر المعاصر في المغرب ، ليتوصل من خالله دراسة الكائن 

ذن الشعرية عنده هي دراسة الحدود إالسعي الدائب وراء الجديد يفتح أفق النص الشعري 

 ، حيث يقول في دراسته للنص والخارج النصي : ( 3)عري الالنهائية للنص الش

                                                             

  1 - ينظر : بشير تاوريريت :الحقيقة الشعرية ، ص 581.

  2 - محمد بنيس : الشعر العربي الحديث ، بنياته وإبداالتها ، ج 0 مسألة الحداثة ،المغرب ، ط5 ، 5441، ص 22.

  3 - المرجع نفسه ،ص 81.



     )... الشعرية )المفاهيم واألبعاد..الفصل األول ......................................    

 

31 

 

الشعري النص ه الدراسة بفرضية الشعرية العربية المفتوحة التي تتهيأ لقراءة ذتهتدي ه »

 رج نصية ، أو االخ المؤثرات، وهذه األضالع الالنهائية هي جملة  (1)«بأضالعه الالنهائية 

والتي تتشكل من جملة األنساق الثقافية ، والتاريخية كما يقول  الفعالة في الوسط اإلبداعي ،

غير أن الخارج لنصي ، ان الزمنية الكبرى مظهر للخارج إ » نا ذلك :ييس " مبنمد بحم"

نصات للشرائط إللى اإون عديأيضا ، وهذا ما  التاريخيةنساق الثقافية النصي، تحدده األ

 ( 2).« لإلنتاج النصي في العالم العربي الحديث الخارجية

 ،وعلى الرغم من عجز الشعرية العربية التقليدية للنص الشعري استطاعت بدورها الفعال     

  (3)ابقائه في مكانه المقدس . وبالتاليه يتحافظ عل أن 

الحدود التقليدية التي ضبطها النقاد القدامى والمتمثلة في حسن اختيار األلفاظ  عتبارإب      

على  ينا لعربي الذي بناالشعر  توتناسق المعاني فيما بينها ، وانسجامها هي التي ميز 

ث ، هذا الذي يمكن القول عنه أنه لم يعتمد على الشعر الجاهلي فقط يلحداضوئه الخطاب 

نها فترة نزول القرآن الكريم إساعدت في توجيهه وتحسينه وتهذيبه ،  بل كانت محطة تاريخية

اظ أو من ناحية المعان سواء من ناحية األلف األدبيالتي كان لها األثر الكبير في الخطاب 

فكانت حدود الدراسة الشعرية تقوم على ضبط العالقة بين الخطاب القرآني "  بشكل عام 

 .الديني " والخطاب األدبي 

                                                             

  1 - محمد بنيس:الشعر العربي الحديث، بنياته وإبدالتها ،ص81.

  2- المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.

  3- ينظر : بشير تاوريريت : الحقيقة الشعرية ، ص 581.
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رع من فروع فكز " محمد بنيس " في هذا الشأن أيضا على مجال اللغة بوصفها وير       

 ل :عجاز فيها ، حيث يقو إلاز دالئل ابر ا  ها تفسير النصوص القرآنية و ساالشعرية العربية أس

العربية كانت فرعا من فروع الدراسات اللغوية المتمركزة حول تفسير النص  فالشعرية »

براز لغته المعجزة التي ال قدرة ألي نص غيره  التشبيه بها ، فباألحرى  على القرآني، وا 

آني ودراسات الشعر و النثر تضع القر عجاز إلكانت كل من دراسات ا تحديدها ، هكذا 

فالشعرية من هذا المنظور هي الكشف عن السر الكامن داخل الخطاب الديني  (1) .« احدود

لى شعرية النص المقدس وعالقته بالنص إمكن استخدامها في الوصول ي،وهي األداة التي 

 المقلد .

الشعرية العربية واسعة ، حيث تسعى وتطمع في حداثة شامخة،  فاقآن أليه إنصل وما    

 وحديثها في شعرية متكاملة ، ال يشوبها النقص والغموض . لتنسج بين قديمها

 الشعرية والشاعرية -3

 poétiqueالشعرية :  -3-1

سمة نص ونتاجه ، أما كونها سمة نص  »يرى " محمد فكري جزار " أن الشعرية     

، مسافة أداءاتها مغايرة بين لغة النص واللغة عموما في مجمل فلكونها تقيم مسافة اختالف 

 لى أدوات قراءة ،وأما كونها إة وتحويلها يتسمح باستثمار إمكانيات العلوم والمعارف اللغو 

 

                                                             

  1 - محمد بنيس : الشعر العربي الحديث بنياته وابداالتها ، ص 05.
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لنص باتجاه عناصر الى حركة بعض عناصر إل يجرائيا مصطلح يحإج النص فألنها  انت

 الداللة الشعرية ، وتحفيز نتاجإعن النص األخرى كافة ، لتعطيل فاعلية النظام اللغوي 

ويخلص الجزار الى حقيقة  (1) «النتاج هذا ا، خاص بعملية  يثانو  ام آخر مكان وجود نظإ 

،وأن لكل نص شعري استراتيجيات  رة تعد سمة نصية على مستوى التنظييمؤداها أن الشعر 

  (2) .الخاصة التي تجعل من شعريته نتاج غير قابل للتكرار

  Poetismة : يالشاعر  - 3-2

لغة عن اللغة تحتوي اللغة وما »ن الشاعرية تنبع من اللغة لتصف هذه اللغة فهي : إ      

 في تختبئ ولكنها الكلماتتظهر في  مما تحدثه اإلشارات من موجبات ال وراء اللغة ،

 لشاعرية انتهاك لقوانين ن اإولذا ف ة عن اللغة العادية ،يوهذا تمييز للشاعر  (3)"  «بهامسار 

لى أن إنتج عنه تحويل للغة من كونها انعكاس للعالم أو تعبيرا عنه أو موقفا منه ، يدة العا

 بما بديال عن ذلك العالم .ر تكون هي نفسها عالما آخر ، و 

 " الشاعرية في ثالثة نقاط هي :  ويحدد " تودورف

 تأسيس نظرية ضمنية لألدب. -6

 تحليل أساليب النصوص . -1

 

                                                             
، ص 5414في ، جدة ، مارس ، ، النادي االدبي الثقا8عبد العزيز الشريف : "استراتيجية الشعرية "، مجلة عبقر، العدد  -1

109.  

  2- المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .

  3- ينظر : عبد هللا الغذامي : الخطيئة والتكفير ، ص 55.
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 ( 1)استنباط  الشفرات المعيارية التي ينطلق منها الجنس األدبي.لى إتسعى الشاعرية  -3

ة البد من يتتحقق الشاعر  يوك لى مساحة كبيرة في عالم األدبإة تحيل ين الشاعر إلذلك فو 

 عليها وتساعد في تشكيلها وهذه المقومات هي : تنهض مقومات 

 .الموهبة -6

 الثقافة اللغوية واألدبية العامة .-1

 الشفافية والرهافة .-3

  (2) المعاناة وخوض التجربة-4

 ي : تندرج هذه المراحل بحسب ترتيبها التصاعدي كاآلـة فيالشاعر مراحل عن ما أ

 مرحلة الحافة واالكتشاف  –أ

تزان هذه خهذه المرحلة هي ذات المرحلة التي تبدأ فها دواخل المبدع بالحركة الناتجة عن ا

لديه شيئا مختلف ال تنفك وتلح على صاحبها مؤكدة له باستمرار أن  يالموهبة المتوفرة والت

 ( 3) .من هم حولهعن سائر أقرانه م

ن اهتمام الشاعر في هذه المرحلة ينصب على متابعة إ مرحلة الشاعرية اللغوية : -ب

الخاصة وهذا أول الجانب اللغوي وبمبالغة كبيرة لظن الشاعر ضرورة أن تكون له لغته 

 ( 4)رحلة اللغوية هو اللغة أساسا.مالوحيد في هذه الاهتماماته في نصوصه وحرصه 

                                                             

  1- أيمن اللبدي : الشعرية والشاعرية ،ص 59 .

  2 - المرجع نفسه  ، ص 59.

  3 - المرجع نفسه  ، ص 56.

  4 - المرجع نفسه ، ص 52.
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تكون لدى الشاعر لغة جمالية وموهبة لغوية تجعله ينفرد بها تففي هذه المرحلة الشاعرية    

 عن غيره .

 مرحلة الشاعرية التصورية :  -ج

في تطور الشاعر بعد مرحلة تكون  مفصال جميال فتقفية التصورية ر عشاأما المرحلة ال     

فتصبح  ران المكثف الذي سبق أن خاضه في المرحلة السابقة ،يقد نضجت نتيجة الم

لى تركيز أعلى فيها خاصة من إرس موسيقي ناضج مناسب دون الحاجة جقصائده ذات 

الحر للكلمات  المعتمد على الوزن والقافية والتشكيل والتنويع الخارجيةناحية الموسيقى 

 ة ومقاطع تتة وصامصائيقاعية من حروف إللمظلة اا إلنتاجا بين حروف مناسبة هوتتابع

مغلقة ومفتوحة وفي هذه المرحلة تأتي هذه العناصر نتيجة لطبيعة المران  قصيرة وطويلة ،

والخبرة والمالحظة الدقيقة دون عناء كبير ، مما يسهل تركيز الشاعر في مهمته التصويرية 

  (1).تتباع الصور في النسق الذي تأتي عليه القصيدة واس

 مرحلة الشاعرية المنهجية  فالنقدية :  -د

ال لعدد من الشعراء دون سواهم إ تتأتىلشاعرية المنهجية ال امرحلة  يوأعن ؛ المرحلةفهاته 

 نظر ألسباب  متعددة .

تمام االستقرار ونضجت  وقد استقرهذه يصبح الشاعر ذن ففي الشعرية المنهجية إ     

 يطرة شعرية تامة منضبطةة تمام النضج واكتملت ، بحيث أصبح محققا لسيالشعر  تجربته

                                                             

  1 - ينظر: أيمن اللبدي :الشعرية والشاعرية ، ص 58.
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ستطيع من خالل تحصلها يعادة صياغة اللغة ، هي سيطرة  التحقق وهي التي إ تمكنه من 

تمكنه من إعادة صياغة اللغة الخاصة به مرات  استقبالية منضبطةلى أن يسعى على إلديه 

 (1) .مرات ..و 

 يلي : ونستنتج من خالل تتبعنا لهذه المراحل ما

لى مرحلة إة اللغوية وصوال يالكشف والشاعر للشاعرية مراحل حيث تبدأ من مرحلة  -

 ة التصورية لتنتهي بمرحلة الشاعرية المنهجية النقدية .يالشاعر 

 ة منغلقة على الزمن ، ألن لكل نص مرجعية خاصة به .يالشعر  -

 (2)الشاعرية منفتحة على النص والزمن معا . -

هذه وقفة وجيزة " للشعرية " تهتم بالبحث عن المواصفات والقوانين التي تحكم الخطاب       

 لى أن الشعرية أرتبطت ارتباطا وثيقا بنظرية األدب والنقد إفيها  ناوقد خلص وماهيته،األدبي 

لنقاد و هذا ما جعلها منهجا قائما بذاته ، له أدواته وأساليبه اإلجرائية والتي جعلت ا دبي ،ألا

 والدارسين ، الغرب والعرب يبحثون وينقبون عن كينونة هذا المصطلح .

 

                                                             

  1- ينظر :أيمن اللبدي : الشعرية والشاعرية ،ص58

 2 -المرجع نفسه ، ص 02.
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 شعرية العنوان :  -1

 العنوان لغة:-أ

 " معان للعنوان :ر"ابن منظو  ل ورد في لسان العرب     

 ة  نه كعنون  ن  ع  ه و  ن  ع  لكذا أي عرضته له وصرفته إليه ، وعن الكتاب ي   ه  ت  ن  ن  ع  أ و  الكتاب  ت  ن  ن  ع  و  

 نشد "اللحياني".وأبمعنى واحد 

 اي  اه  و  د  ي الك  ح  ت   اء  ع  م  ص   ها  ف  و  ي ج  ف  ا            و  ه  ن  ح  ض ل  ع  ا ب  ه  وان  ن  ع  في رف ع  ت  و  

نوان نوان بن سيدة " الع  اوقال :"  (1)بالعنوان هسمو  ا وعناه؛وعنوان   نة  و  ن  ع   ه  ن  و  ن  ع  ، و  سمة الكتاب والع 

 العنوان اصطالحا :-ب

ها بما أقرب تأخذيشهد مصطلح العنوان تعددا وتنوعا في التعارف االصطالحية ونحن       

 ا .نيخدمنا ويناسب

 ين طرفي االتصالب الموقف  إن العنوان ضرورة كتابية ، فهو يدل عن غياب سياق     

عريفهم تغلب النقاد في ألتف حول ا، وتشكل العالقة اللسانية محور  ليهإالمرسل والمرسل 

 مقطع لغوي أقل من الجملة نصا أو عمال :»،فقد عرفه "السعيد علوش" بأنه  لمصطلح العنوان

  (2).«فنيا 

                                                             

  1- ينظر: ابن منظور :لسان العرب ، مادة )ع، ن ، ن ( ص 444.
عامر جميل شامي الراشدي: العنوان واالستهالل في مواقف النفري ، دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع ،عمان،  -2

  .،0، ص 1،21،2األردن، ط،
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أس نص لتحدده ، وتدل على ر »العنوان  لى أنإ( eLioHok )ما ذهب "ليوهوك"ك     

–دليل الت -: التحديد  أيضاذ أنه لم يكتف بتعريف العنوان ، بدل عدد وظائفه إ(1)«محتواه

 (2)االغراء.

 أصيال ، عندما يحيل قرحم النص ، وقد يكون هذا التخل  تتخلق من رؤيةفالعنوان        

ه  بعيدة عن مغزى نص لى داللة إا عندما يحيل العنوان نلى نصه ، وقد يكون هجيإالعنوان 

الذي  عنوانالجيد هو الالمبدع ، والعنوان  لذاتيةبدافع السخرية أو التمويه ، أو بدوافع تخضع 

 (jacques"  دايدر لى مجاهيل النص ، وهذا ما دفع "إيستطيع أن يكون أداة استدالل 

idarerD)  و"أمبرتوايك" 'فيما أسماه () بالثرياته تسميإلى ) umberTo -eoE)المفتاح  ب (

 (3)الداللي (.

اصة، ة نصية خعمل أدبي ، فهو عتب أليبرز العتبات النصية الموازية أوالعنوان  من       

" ، باعتبار العنوان أخر ما يكتب العنوانول العنوان ولد ما يعرف "بعلم ولكثرة الدراسات ح

 وأول ما يقرئ إنه مفتاح داللي مهم.

 الحبنحاول في هذه الدراسة معرفة األهمية التي يحددها عنوان ديوان "هكذا  ىلذ     

 . التي يكنها عبر طياته الثانويةن خالل تحليلنا للمدلوالت م ؛ "" لحليمة قطاي يجيئ..!

                                                             

  1- عامر جميل شامي الراشدي :العنوان واالستهالل في مواقف النفري،ص،0.
  2-المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .

  3- ينظر: المرجع نفسه ، ص 01-02.
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مية الحب عنصر يمتكون من ثالث مفردات تتخذ ت  !.. يئ"فعنوان "هكذا الحب يج     

 تي :في المخطط اآل باستخراجهاأساسيا تأخذ هذه التيمة أوجه عدة  في الديوان وسنقوم 

 

 

 

 

 

 

إذا تأملنا المخطط جيدا نالحظ أن الشاعرة مرهقة الحس ، فهي تملك ملكة اإلحساس في     

معها  ىلقارئ يتماها  / المتلقيقة تجعل فيها يللقارئ بطر  إيصالهالذي تريد  الشيءالتعبير عن 

 و فقد كانت لهاته الشاعرة حذاقة ونباهة كبيرة من خالل ربطها للعنوان الرئيسي بمحتويات

 لنصوص ا ألغلبدالليا   مشتركا ي تتضمنها المجموعة ، حيث  جعلتهالنصوص الت  مضامين

،  تسهل مقام النصتوباعتبار أن العنوان هو الركيزة األساسية أو هو الفاتحة التي      

رح تساؤل عن علينا ط استوجبفقد  قيتلالمو  تكمن بين النص اتصال تباره  أيضا وسيلةوباع

 كيفية اختيار الشاعرة المؤلفة للعناوين الشعرية ؟

ارها لعناوين وجدنا اختي  ..!يئ"ين الفرعية لديوان "هكذا الحب يجبعد القراءة المتأنية للعناو       

 ىلمعناواعيا استطاعت من خالله الشاعرة أن تعبر بدقة عن  اختيار الشعرية كان ا المجموعة

!..يجيئهكذا الحب   

 أنت مني  روحي الشوق

 يقبله حبي وريد الحب  في شرايين
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التي  نذكر بعض من  القصائد في المتن والذي له عالقة قوية بالعنوان الرئيس ، إذ المنشود 

 اعرةهذا الخطاب الشعري حب الش دة( إذا يتبنىح)والهذا المجال منها قصيدة "زالتنا افي تسير 

القتها القارئ بقوة حبها وع دهشلتو ،  ألوالدهام ألمثل حنان ا لتثبيت أن حنان الوطن، طنها لو 

 قول :تبوطنها وأنه مهما بعدت المسافات أو تأزمت الظروف ستبقى وفيه لهذا الوطن الغالي  

ن  و     ام  ن  ك  ل   ك  ب  ح  أ   ي  ا 

 يقر  الط   ات  ط  ر  اخ  

 يب  ح   د  ب  عت  

 !..ير  المس   ل  ض  ..أ  ر  ح  ب   زجناو ك  غد  أ ف  

  ك  ب  ح  أ   يأن  و  

 ابر  ا  وك  ف  ع  ض  

 (1).. اا وقصر  ك ..جمع  تظار  ان  و   تي  بض  ي  غ  ف   ك  حب  أ  

لديه روح ، فهي تخاطبه وكأنها تخاطب شخصا  نسان إلمثل اوقد جعلت الشاعرة الوطن      

 مامها ويظهر ذلك في قولها :أما 

ن  و    ر(بعث  )الت  تزاج ام   ين  ، ح   هد  بصر والز  الت   ل  ث  م   ك  ب  ح  أ   ي  ا 

 ا..وسر   اوجهر  

ن  و    او  هس   ك  ب  ح  ي أ  ا 

                                                             

  1 - حليمة قطاي : "هكذا الحب يجيء"..! ، منشورت ضفاف ، الجزائر ، ط2 ، 1،22،ص 04-03.
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  جنونا  وعقال  

 (1) وكبرا  

 الخط واللون :العنوان -ج

ي يكنها  يفكر هذا القارئ بالداللة التأن دون  ئيستطيع العنوان أن يفرض نفسه على القار      

نوان جاء عوهذا من خالل الوضعية التي يشكلها واللون الذي يتزين  به ، لذلك    العنوان

نجد عنوان  حيث المتلقي /انتباه القارئ  ب!  بالخط الغليظ ليجذ.."يىءالديوان "هكذا الحب يج

( على وجه  MOURIR D’AMOUR) الديوان قد كتب باللغة العربية ثم ترجم بالفرنسية 

نوان ؛ الفاتح اللذان نحت بهما العلبني الداكن و اأما عن اللونين  ،االنتباه أكثرالورقة ليثير 

ن الشغوفين بهذا لفيمثل رمز  لريف والحصاد والوفرة وهو لون هادي ومحافظ وفيه وقار ، وا 

، ولديهم  ريالغ بلتفيش عن عيو لن أنانيون وميالون اللون شخصيات حازمة وقوية ، وهم ماديو 

ه يتحملون المكار ورون صبمن جهة التوفير خاص جدا ،  سهماأحسم ، كما أن أذواق خاصة به

ى ة علمعال هكما أن،  لى نفوسهمإال يدعون اليأس يتطرق  همقخفاإبصدر رحب ، وعند 

ولتفهم أكثر  (2)الصلة بين األلوان الملونة وغير الملونة .أيضا الضجر وعدم االنسجام ، يمثل 

الة عن الح بر لنافإنه يع !.."يىءالل عنوان الديوان "هكذا الحب يجحقيقة هذا اللون من خ

 حد.ضبابية وتشتت وحيرة في أنا وا النفسية للكتابة وما تعانيه من

                                                             

  1 - حليمة قطاي : "هكذا الحب يجيىء"..! ، ص 04.
،ساعة mawboo3.Com.    ،7/03/2016بواسطة محمد زماري : آخر تحديث "ما /هي دالالت /األلوان/ "- 2

2،:،4. 
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ه ن األصل في هذأللية جاء جملة فع  !.."الديوان "هكذا الحب يجيئ عنوانويا فإن أما نح    

يتمتع  هذا المركب الفعليإن جملة فعلية في محل رفع خبر ، ( فهيهكذاالحب  يىءالجملة )يج

ان أنه أقرب في العنو  نالحظهما و تي أضفت له بصمة فائقة الروعة ، ال اللغويةبنوع من القيمة 

إلى النثر أكثر من الشعر ، وما زاد العنوان وضوحا وجماال واستقطابا هي تلك العالقة 

 البني الفاتح الذي انبسط عليه العنوان .و  داكنالالمتجانسة بين اللون البني 

 وضعية العنوان : -د 

 تي :آلإذا تتبعنا أماكن ظهور العنوان فإننا نجده ورد كا

، فأخذ موقعا واسعا واحتل مكانة كبيرة بتشكيل هندسي  ماميةألالغالف والواجهة ا على ظهر -

 زاد من قوة جلب القراء واستقطابهم نحوه.

 الثانية والثالثة بعد الغالف.ورد في الصفحة  -

 . فو فالر  في هالعنوان على ظهر الكتابة لوضعي  كما  جاء في صفحة -

ن دل هألوب وار ء والسالم وكسر القيود ونبذ الحوالحب بطبعه عامل لزرع الهدو  ذا حزان ، وا 

نة والطمأنيلى زرع السالم إفإنه يدل على أن ذات الشاعرة ذاتا إنسانية تسعى  شيءعلى 

 وير هذا العشق في الكون .ثتو 

على  يلى قسمين وهإها مسقداخل الديوان الشعري فيكمن أن ن العناوين الفرعيةعن أما      

 قصيدة (  ،1 تركيبها ) تفيدةبما  التوالي
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 قسم يشمل العناوين المكونة من لفظة واحدة وهي : -

 ما تفيد تركيبيا اسم القصيدة
 مفرد )اسم مؤنث( !غميضان-2
 مفرد مؤنث !حكمة-1
 مفرد مؤنث !بالغة-0
 اسم مفرد !ا خ ت ل ا ل ؟ -4
 وقسم يشمل العناوين المكونة أكثر من لفظة وهي كما سيأتي بما تفيده تركيبيا .-

 ما تفيده تركيبيا اسم القصيدة
 سمي ، محذوف المبتدأمركب ا !غميضة أولى -2
 لمسندامركب اسمي محذوف  !)أنا(لا غميضة ثانية في ضمير-6
 باإلضافةموكب اسمي معرف  !وهم التآويل-7
 مركب اسمي مجذوف المبتدأ !غيب ) لغوي( -3
 تركيب استئنافي ابتدائي !ولم تكن بشرا سويا  -4

 تركيب استئنافي ابتدائي وهناك أشياء تموت-،2
 مركب اسمي !زالتنا الـ ) واحدة ( -22
 مركب توكيدي استئنافي !!أيس وليس  واني وانك ،-21
 ليه(إمركب اسمي ) مضاف ومضاف  !ليوي على معجم خ-20
 مركب اسمي معرف باإلضافة زرقاء ليربوع-24
 ومجرور.جار شبه جملة  كالهارب /المستقر-22
 تركيب اسمي استفهامي تعجبي !!!لما الـ )نعمان ( -26
 مركب اسمي !.الحداثي األخير هبل .-27
 ليه (إمركب اسمي  ) مضاف ومضاف  رؤيا سرين وهندسة الخليل-23
 (شبه جملة ) جار ومجرور ءىل يجيعلى مه-24
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رية قصائد المجموعة الشع يعد هذا المزج الهائل الذي قامت به الشاعرة لمختلف عناوين      

غرائه للشروع في عملية القراءة، / القارئ المتلقيتفتح شهية مقبالت  ستطاعت حيث ا، وا 

 .حداث والوقائعألنوع والتعدد في ارة من خالل الديوان أن تكسي عناوينها حلة التعالشا

 استخدمت عالمة التعجب بكثرة من بداية العنوان الرئيسي  المبدعة انتباهنا أن ت لفوما 

لى أن ، وهذا يدل عيةعر عناوين الفرعية في المجموعة الشإلى بقية ال !الحب يجيئ ".. هكذا" 

 .معا وانفعالذات الشاعرة في قلق وحيرة وفي بعض األحيان نجدها في صمت 

نه إ المشاعر جاءت في زمن غير مناسب هذأن هذا الحب وه نالحظلديوان ل اقراءتنمن       

 ة فيي وضعتها الشاعر ب التعجنستطيع القول إن العالمة الت، ولذلك تزمن الحروب والنكسا

 .الديوان ككل كانت في موضعها حقا

 :شعرية الفواتح والخواتم -1

المرتكزات عن عنايتها ب ال تقللمطلع القصيدة عناية كبيرة  ميأولت الشعرية العربية منذ القد

جماعا ، حيث اعتبروا مطلع القصيدة له قيمة شعرية أساسية ومنطلقا قة الساب إن لم تفقها دقة وا 

 (1)تجديد جمالية الشعرية في تجاوزه  ال يمكن

صيل لوجودها الخواتم والتأو القيام بتعريف الفواتح  ولقد استطاعت الباحثة "شادية شقروش"      

 اء نلى أهميتها في فواتح والسور القرآنية ،وأسرار االستفتاح بالثإواالشارة  في التراث العربي ،

                                                             

 .4/1،26،/3،يوم  .net /net v.3bir/v.3bir/166112شادية شقروش :"سيميائية الشعري"  -1 
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( ، حيث تبنت وظائف الفواتح النصية التي  لم .....كهيعنأواستخدام حروف التهجي نحو ) 

تعد عتبة أولى توصلنا  للنص ، ويبدو أن الفواتح والخواتم تحمل مكونات داخلية وطاقات 

ترميزية تكمن فيها رغبة الشاعر في اسر القارئ ، والخاتمة النصية تمارس سلطتها االغرائية 

اتمة الجزئية وفية ، فتبدي الخصنبرة البالتدليل والعبودية والدعاء لتضعنا في قداس مفعم بال

 الفاتحة النصيةسنقوم بدراسة  اذهبو ( 1).ة على فواتح نصية في القصائد مرتبطة بها داللياتحفنالم

 :حليمة قطاي .ل !..في ديوان هكذا الحب يجيئ

 تقول : (2)قصيدة بعنوان غميضة أولى ..! الشاعرة في هي ها

 ي ارت  ر  ى م  عد  ي ت  س  أي  

 ،،ينيب  ج   حقت  ي س  ارت  ر  وم  

لك ال نجد لذ ،الذي يسكن ذاتها القهرو المعاناة  بعض من بيات ألالشاعرة في هذه اتطرح      

 في القصيدة أي أمل في المستقبل إنها رؤية قائمة على اليأس .

 تقول :  (3): هناك أشياء تموت ..ب ةننو طر معسثم نجد الشاعرة في أ

 بار خ  رة األ  ش  ن   اطع  فل ق  ل  ط  و مث  ف  أغ  س  

 ية من  أ   ين  ن  ل ج  مث  و  

                                                             
 .4/1،26،/3،يوم  /v.3bir./net/266225 سميائية الخطاب الشعري". شادية شقروش:" -1

  2-حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..!،ص،1.
  3-المصدر نفسه، ص04.
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لشاعرة ما أرادته اذا طر بأن النسيان عادة ما يكون شيئا إيجابيا وربما هألسنلمح في هذه ا   

 .ا التفسير الشعريذمن وراء ه

 (1)قصيدة بعنوان زالتنا الوحدة ..!وتقول الشاعرة أيضا في ال

 ا ير  ر  وض   ار  بص  ا م  ن  ب   ل  تظ  س  الم   ها الوطن  ي  أ 

 دة البار   يى كف  عل   ل  رج  ت  

 ..يل ستح  د /م  نا بار  ين  مر الذي ب  ع  ف  

 تواطأ  

الشاعرة تعبر عن المأساة والفراغ والعجز عن تغيير الواقع ن أنجد ه األبيات ذهما نقرأ حين   

 لى عصور.إالذي تحجر فيه الزمن واستحالت الدقائق فيه 

 (2)لتقول في قصيدة زرقاء اليربوع 

 ..!ن  ري  اتش  ي   رين  ش  ت  

 ! المالظ   ح  ي وضف   ساب  ن  ول ت  ور الخج  ال من الن  ب  يا ق   رين  ش  ت  

 ع فهاالدماء والدمو إنه شهر تشرين  شهر  في هذا المقطع صورة الخراب والدمار فينقرأ      

 بهذا  فعله األعداء الغاشمين اتنهار غضبا وحزنا على مو لم أهي شاعرتنا تصرخ صرحة نداء و 

را عن حزنها الشديد نجد الشاعرة قد وظفت كلمة الليل والظالم أكثر من مرة في يالوطن وتعب

 قصائدها وهذا داللة عن اللون المتاعب والمصاعب التي جلبها المستدمر .

                                                             

  1-حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..! ،ص03.
  2-المصدر نفسه،ص47.
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 :تقول  (1)..: على مهل يجيئ بثم تتغنى الشاعرة بأشطر معنونه 

 اح ها ألفر  م عش  ترس   ضاء  امة بي  ثل حم  ه م  م  ك اس  ئيهل يج  ى م  ل  ع  

 باح ..يم الص  ى بتعم  بل  امة ح  ها ليم  ب  ح   تطرح  و ة ، يم  يت  

ة فقد أرادت شاعر ال في حياة عميق طر بعدة دالالت كانت لها التأثير الألستوحى لنا هاته ا     

البياض  نو البيضاء كتلجها ، فوظفت الحمامة كسر كل القيود والمصاعب للتعبير عما يخ

 دليل السالم من جهة ودليل على الصفاء والنقاء والطهارة من جهة أخرى.

لشاعرة  تناولت مواضيع عديدة ومختلفة تمس اأن نالحظ من خالل دراسة شعرية الفواتح      

دتها تتمتع بثقافة موسوعية  ساع ها لى أنإجميع الحقائق المأخوذة من الواقع المعيش ، إضافة 

 على تنويع صورها الشعرية وقدرتها على توظيف عناصر الطبيعية فنيا وفكريا.

صية وهذا راسة الخواتم النسوف نقوم بد "حليمة قطاي"فواتح النصية لديوان لل تنادراسبعد      

 فس الخطوات والطرق التي قمنا بها في دراستنا لهذا لديوان :نبتتبع 

 (2)!"م تكن بشرا سوياول"يدة ل الشاعرة في قصتقو 

 ي(ي )دم  ف   ك  نعت  صط  ا ا  أن  

 ي..م  ي ف  ف   ك  نعت  صط  ا  

  ات  غ  ي الل  م ف  عث  لمن الت  و   

                                                             

  1- المصدر نفسه، ص64.
  2- حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..! ، ص 00.
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 ا..!!ي  ا ور  زاد  

 لها عمارة على استكثر من مره فقد عمدت الشاعأفي "  في هذا المقطع يتكرر حرف الجر "     

ا لفاظ والعبارات لتصل بينها ، كمألتدخل على ا، وحروف الجر من الحروف التي  وتنويعها

ن عدم وجود مثل هاته الروابط يؤديطتعمل على انسجام األفكار وتناسقها وتراب  لىإ ها وا 

لذلك استعملتها الشاعرة بكثرة ، فحروف الجر من خالل الديوان تدل  ،لقراءة والفهم ا صعوبة

 الالثبات واالستقرار التي تعاني منها الذات الشاعرة .على حالة التشظي و 

 تقول :(1)وفي القصيدة هبل الحداثي األخير

 ري اط  ي خ  ي ف  الذ  ( ..ل  ـ بـ )ه  ـها الأي  ي  

 !ريح  ست  م  وا  ن  

هر أحرف شأ، فقد استعملت طر ألسمر في هذه األنداء واالستطاعت الشاعرة أن تمزح بين ا   

مر بكل عزم وقوة أن ينكسر صنم األذى والشر أنداء للتعجب وهي هنا ت ) فالياء( حرفالنداء 

اقع ال ذلك الو إهنا  والقلق واأللم وما )هبل( بعد أن تعب الكل من االضطرابن يعم السالم أو 

 الشاعرة وداخل كل الدول العربية .المتأزم في ذات 

 (2) المستقر./كالهاربقصيدة في  الشاعرةتقول 

  هو   يئ  ج  ا سي  كذ  ه  

 ا(..ر  ق  ست  ا /م  غ  ار  )ف  

                                                             

  1- حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..!، ص،6.
  2- المصدر نفسه ، ص 24.
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 اح  ار  ا /ب  ح  ام  ج  

 ا:ح  ار  ج  ا /ع  ي  ط  

(. !!ي ف   ظا  ق  ي    !)س بات 

نالحظ أن الشاعرة "حليمة قطاي" من الشعراء اللذين يملكون أسلوبا رائعا في الوصف،      

صابت شاعرتنا بوصف الحب في فترة عصية صعبة فبعدما كان الحب رمزا للوفاء أوقد 

ين يعم الوقار واألمان واالستقرار الذي صار غائبا تماما أوالمودة والرحمة ذو عالقات حميمة 

ضرير و فوضع األمم والشعوب متأزم  ستقرارخيم الظالم والشتات والال حيثفي واقعنا المعيش 

الواقع  ل وتجسد لناالم ، فقد استطاعت الشاعرة أن تنقسالو ن والطمأنينة الحب واألما يفتقر

ن هذا بأفعال مضارعة بسيطة اكتست حلة التعدد والتنوع والحركية في افكه ير ذافالعربي بح

 القصيدة.

ن أالشاعرة  كانت تعيش حياة مليئة بالمنجزات الثقافية حيث استطاعت إن قول لذا ن     

ماعي معا ،  سي واالجتافضاء واسعا متدفقا بقضايا الواقع على الصعيد السيتجعل من الديوان 

 رادت قوله.ألذلك جاءت قصائدها خصبة ثرية تجعل القارئ يفهم للوهلة األولى ما 
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 : شعرية التناص -3

 مفهوم التناص: -3-1

 تربط نصاد البعض بالصالت التي عن ( intertextuality) يتعلق مصطلح التناص       

، ر قصدبقصد أو بغي النصوص تفاعال مباشر أو ضمنيا خر، والعالقات أو التفاعالت بينآب

 (1)نص بتقنيات مختلفة.في خر "فسيفساء" من النصوص ادمجت آلوهو عند البعض ا

 (Juliaجوليا كرستيفا " البلغارية "ول من أطلق مصطلح " التناص" هي الناقدة أإن 

cristiva) ى لنص تحيل على نصوص أخر لفا" " مزية أساسية ياص عند "كرستالتنحيث يعد

فهو ظاهرة لغوية وعملية استعابية ، إذ يعتمد في تميزها على ثقافة المتلقي  (2.)هاسابقة علي

 (3)وسعة معرفته وقدرته على الترجيح.

ك الهاجس فشعرنا بذل غرتنا قصائده ،أ! ..ونحن نتصفح المتن الشعري "هكذا الحب يجيئ"    

ا ي  وذلك  أن النص الشعري يظل منفتحاصر اغواره من منظور تنبلى سإودفع بنا  يالتناص

 .باستمرار  ومتجددا على الدوام

 

    

                                                             

  1- ينظر :الصالح مفقودة :نصوص واسئلة، دار هومة، منشورات كتاب العرب ، ط 2 ، 1،،1 ، ص271.
 ر ابي العالء المعري، عالم الكتبالتناص في شع ينظر :ابراهيم مصطفى محمد الدهون : -2

 . 22-،2،ص1،22الحديث،اربد،االردن،
  3- ينظر ، المرجع نفسه ، الصفحة نفسها.
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لونة بخيوط م !..ولقد قامت الشاعرة "حليمة قطاي" بنسج ديوانها " هكذا الحب يجيئ"        

للغوي نوعا من الثراء ا لمتنوعة بعناوين متميزة تحمي حلة حيث حاكت لنا قصائد عدة تكتس

 الزاخر بالدالالت عالية المعنى .

تنويع  من شأنها النصوص ، وتنوع مصادرها وعناصر ونقف في الديوان على تخوم تداخل    

 تي : آلالداللة في المتن الشعري ، ويمكن توضيحها كا

 التناص الديني : -أ

ة بائ! جملة من النصوص الغ..ديوان "هكذا الحب يجيئ"  فييتضمن الخطاب الشعري     

ن آالمستوحاة من القر  ن الكريم ، حيث شكل استدعاؤها حيزا واسعا في الخطاب الشعري ، وا 

أتي لبشر ، ي تىأيت القران الكريم ، كالم عظيم ال حضور مثل هذه النصوص يدل على أن

ة ، عة التأثير من جهسواإليحاءات وقوة القراءة و لرمز ئ بالدالالت وايبمثله، إنه مصدر مل

ومن جهة أخرى يدل على أن الشاعرة " حليمة قطاي" كان لها محزون هائل من الثقافة والعلوم 

ن آوالمعارف، فهي موسوعة أدبية استطاعت أن تتشرب من الثقافة العربية اإلسالمية ، والقر 

 ى إرثه الديني المقدس .ديب أو مفكر إسالمي محافظ علأالكريم ملجأ كل 

ابها طوهي تستقي اآليات القرآنية في نسيج خ !..والشاعرة في ديوانها "هكذا الحب يجيئ"     

م ن الكريم ، بل تأخذ جزءا منها فقط لتقو آية كاملة من أي القر الشعري ، ال تقصد استحضار آ

 ففي ةصليألبدمجه في خطابها الشعري مع المحافظة على تلك النصوص في صياغتها ا
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نالحظ التناص الديني بارز من خالل العنوان ، فعبارة "ولم  (1) قصيدة "ولم تكن بشرا سويا"! 

 .من اآلية الكريمة من سورة مريم ) رضى اهلل عنها (  تدعاةتكن بشرا سويا " مس

فَ اتََّخَذْت ِمْن   (61)َواْذُكْر ِفي اْلِكتَ اِب َمْرَيَم ِإِذ اْنَتَبَذْت ِمْن أَْهِلَها َمَكانً ا َشْرِقي ًّا   ﴿ ىقوله تعال

 ق َاَلْت ِإنِّي أَُعوُذ بِالرَّْحَمِن ِمْنَك ِإْن ُكْنَت   (27) ُدوِنِهْم ِحَجابً ا فَ أَْرَسْلنَ ا إَِلْيَها ُروَحنَ ا فََتَمث َّلَ َلَها َبَشرًا َسِوي ًّا

 (2)﴾ (61)َتِقي ًّا  

فالشاعرة تتحدث عن النص الشعري أي ) القصيدة( ورحلة تكونها في الذهن والنفس ثم       

م ودم حفي صورة امرأة ولكنها ليست من ل على الورقة ثم على المنابر حيث قدمت لنا القصيدة

 ة التقية والبغية ودليل ذلك قولها :غمن اللبل هي منسوجة 

 ي ..ن  أ يرغ  

 (3)ية( .غ  )الب  و  (  ة  ة ) التقي  غ  الل   نم   ة  أمر  ا   ت  نك  

 :من نص قرآني في قوله تعالى ةارة )عصفا( وهي مستدعاوتأخذ الشاعرة من جديد عب      

 (4)﴾ فََجَعَلُهْم َكَعْصٍف َمْأُكولٍ   ﴿ 

 

 

                                                             

  1-حليمة قطاي: "هكذا الحب يجيئ"..!،ص02. 
  2- سورة مريم /اآلية 23-26.

  3- حليمة قطاي: "هكذا الحب يجيئ"..!،ص00.
  4- سورة الفيل /اآلية2،. 
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( لتدل بها في القصيدة على نوع من الجبن اعرة عبارة )عصفاشلاستحضرت القد        

والخوف وموت الضمير واألحجام عن المطالبة والدفاع عن الحقوق المهضومة واألرض 

 المغتصبة.

وفي التناص الديني نجد أسماء كثيرة قد ذكرتها الشاعرة في ديوانها وكانت واردة في       

 هوى ، موسى ،الخليل ....(،النجم  ،ارن ،الجن):ك مالتنزيل الحكي

كبر قدر ممكن  من التناص بأنواعه وهذا ما أكسب أر استحضاولقد تمكنت الشاعرة ب      

يان كما غفلة والنسظ للذاكرة من الاقالديوان نوعا من الشعرية الجمالية حيث جاء هذا التناص إي

عملية دمج وتالحم هذه نصوص مع من خالل  شاعرتنا بامتياز تاتسم باإليجاز وقد تفوق

 نصوص أخرى .

 :ب: التناص مع التراث الشعبي 

 د هاتهديحمنها الذاكرة في الماضي لتقوم بتقد أرتوت  لقد وظفت الشاعرة نصوصا       

اعية ، عمالها الشعرية اإلبدأتتقاطع مع  حضرت تلك النصوص التيالمعاني مرة أخرى ، فاست

التراث الشعبي وصهرها مرة أخرى لتضع القارئ من جديد في طريق بدمج نصوص من  فقامت

 (1)!.على معجم خليوي .ل في القصيدة تستحضر كلمة "الزرنة " فتقو  .البحث

 .. ان  ي حر  ها ف  جور   ارد  ي الب  غت  ل  

                                                             

  1 - حليمة قطاي: "هكذا الحب يجيئ"..!،ص46-42.
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 نة..اك  اني الس  اء المع  ج  ر بهبص  ي الت  غت  ل  

 ية د  االبج   نة  ر  ى ز  عل   ي : الرقص  ت  غل  

 جنة !!المي  و  

، وقد  فراح والمناسباتأللون من الطبوع الموسيقية الجزائرية التي تستعمل  في ا والزرنة :

ين كان ألى تراث األجداد إلى الماضي العريق إن الفن حنينا استحضرت الشاعرة هذا النوع م

 لهذا النوع من الفن قيمة ومكانة لدى أصحابه.

 (1)ى ..!غميضة أول بعنونة لملتقول في قصيدتها ا

 ي ..ب  أا ي   م  ن  

 انك  ف  ج   ق  غل  أ 

 ا  ااا.. ك اي أر  ي ..ك  ن  را ت  ال  

 ي :ب  ا أ ي    م  ن  

 ي ران  ت   كي   ك  يون  ح ع  فت  ت   ال  و  

 كار أ  ي  ك   م  ن  

 ي(فان  ي )ج  ف   .. دك  بع   م  حال  األ    بئ  خ  أ  

 ي ب  أ ا ي   م  ن  

 ي ..!ران  ي ت  أب  ي   ت  ولس   اك  ر  أ ا أن  ف  
                                                             

  1- حليمة قطاي : "هكذا الحب يجيىء" ..! ،ص11-12.
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من التراث الشعبي ، فهي لعبة االختفاء يمارسها األطفال ،  ةستدعافكلمة " غميضة" م    

 عين حتى يختبئ أحدهم ، ويمكن بعد العد أن يتفرقوا بحثا عنه.ألحيث يغمضون بها ا

بيات في مقام بوح واعتراف ، فهي رسول شعر  طاهر حيث ألالشاعر في هاته ا لىولع    

ليه القلب حزنا وتذرف منه العين دمعا لمشهد الطفل بريء يحاكي إصورت لنا مشهدا يخفق 

مامه ويغمض جفنيه ظنا منه أنه نائم ، وهو تصوير حقيقي لواقع مهترئ أوالده وهو شهيد 

 لي .جتعيشه الشاعرة يمارس فيه البعض لعبة الخفاء والت

 :التناص التاريخي  -ج

ولكن من خالل ما نكونه عنها  ،لينا كوقائع إالنقاد ال يأتي  دإن التناص على حد قول أح

 (1)كنصوص قابلة للقراءة والتأويل .

تلهمت كبير فقد اس االتاريخية لم تشغل حيز ل المتن الشعري يبدا أن النصوص ومن خال    

 (2). زرقاء اليربوعقصيدة في نها الشعري فقد حيث تقول الشاعرة ما يخدم ف

 ينشر  ا ت  ي   رين  ش  ت  

 !المالظ   ضح  ي و  ف   ب  س انول ت  ج  الخ   ور  ن الن  م   ال  ب  ق  ا ي   شرين  ت  

 لي ام  ين أن  ..وب  ي م  ي د  ف   ج  غان  ا ت  مس  ر   اي  

 ف معط  دونة ب  ى م  ا عل  ر  ب  ي ح  ن  ن  عل  ت   ع  واق  ولى الم  أ   تحت  تف   ين  ح  

                                                             

  2- ينظر :سعيد يقطين :انفتاح النص الروائي ،المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ،المغرب،ط0 ،6،،1 ،ص2،6.
  2-حليمة قطاي:" هكذا الحب يجيئ"..!، ص47.
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 ي و  ت  ك الش  لب  ق  

 وح  يص  و  نا مر  ع  ب   ام  ين  ن  حي

 !مام  ندقة الح  يه.... ز  ف   سطوة   ن  عل  وت  

 ا نباح  ماء ص  ل بالد  ا ترج  ذ  ا  و  

 ! م  دام  لى إ( ..ءاا المس  )هذ   رأب  ى اش  حت  

شهر نوفمبر الذي أشعل نارا ضد  اثحدأتستحضر الشاعرة في هذا المتن الشعري      

عملية من  خالل ال ماريةدشارت على جرائم فرنسا االستأحيث المستعمرين وهو رمز للثورة ، 

النووية بصحراء الجزائر التي اطلق عليها اسم "اليربوع األزرق" وهي عملية ما زالت أثارها 

ق( ) اليربوع األزر  لى يومنا هذا ، وقد تالعبت الشاعرة بهذا االسمإعلى الشعب الجزائري 

معين وهو  الاعلى فإ)زرقاء اليربوع ( فمن خالل العنوان نرى الشاعرة تشير  ب هالتعنون نص

إنه بت اس وخيبة االنتظار فهو زمن غير ثأر تشرين بالنسبة للشاعرة شهر اليفرنسا ، وشه

 .دجو مل للو ألضياع مقابل رمز ل

اص لي التنإلم تتطرق  المتن الشعري "هكذا الحب يجئ"..! ما نالحظه أن الشاعرة  فيو     

قة ن الذوات الغيورة والحساسة والعاشالشاعرة مذات ن ألى إالتاريخي بصورة كبيرة ويرجع هذا 

قلب تأن ت من شأنها ظلتراب وطناها فلم تستطيع أن تستذكر أحداث ووقائع مضت وانق

 المواجع بواقع مرير قاسي كانت تعانيه.
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 دبي :ألالتناص ا -د

وانها في د خر من التناص الشعريأن تستحضر نوع أاستطاعت " الشاعرة حليمة قطاي "     

 :حيث يتجلى هذا التناص في قولها  "هكذا الحب يجيئ"..!

 في كل يوم تنتشي فينا الحداثة 

 تضحك من: 

 اعلتن / ف  م  

 لن فع  

 (1)  ! وفاعل  

كسير يريدون ت داثةإنه تناص أدبي مع علوم العروض حيث تقول للذين يدعون إلى الح     

كما  ،هم إلى قصيدة النثر التي تثور على العروض وتكسره تدعو بكل ما هو أصيل خاصة 

 :نجد الشاعرة تستحضر عالم النحو والبالغة في قصائد تقول

 .هندسة الخليل ، لما جاوره األسماء واالفعال  ـ  في دق 

ل باستعمال حروف العطف والجر ...إلخ ومن جادتها في الربط بين الجمإلى إباإلضافة      

التناص حيث جعلت الشاعرة النص يتمتع بقدر كبير من الترميز والتلويح مما  كمن جمالةتهنا 

 يزيد النص مضاعفة في التأويل . 

                                                             

  1-حليمة قطاي:" هكذا الحب يجيئ"..!،ص64.
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 شعرية المفارقة : -4

 مفهوم المفارقة: -4-1

يمكن القول إن المفارقة انزياح لغوي يؤدي بالبنية إلى أن تكون مراوغة وغير مستقرة        

المعنى تمنح القارئ  صالحيات أوسع للتصرف وفق وعيه بحجم  ومتعددة الدالالت ، وهي بهذا

صانع  :نالمفارقة لعبة لغوية ماهرة وذكية بين الطرفي »أن  "نبيلة إبراهيم "المفارقة ـوترى

ر ية أو )صانعها ( النص بطريقة تستثالمفارقة وقارئها ، على نحو يقدم فيه صاحب المفارق

وذلك لصالح المعنى الخفي الذي غالبا ما يكون ، وتدعوه إلى رفض معناه الحرفي القارئ ، 

ئ رتبط بعضها ببعض ، بحيث ال يهدأ للقار توهو في أثناء ذلك يجعل اللغة   ،المعنى الضد

المفارقة أساسا تكمن فعملية  (1)بال إال بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه ليستقر عنده 

 في المعنى النقيض.

 مدار المفارقة اللفظية : -4-2

تسهم المفارقة اللفظية في تقوية النص  ومنحه مزيدا من الترابط والعمق حين تعمل على      

 المعنى الحقيقي القابع وراء النص ، وتتطلب هذه  الحيلة البالغية التيعن دفع القارئ للبحث 

 

 

                                                             
نوال بن صالح :جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر )دراسة في تجربة محمود درويش ( األكاديميون للنشر  -1

  .23ص 1،22،ـ 2والتوزيع، عمان األردن ،ط



  !الفصل الثاني ...........................شعرية اللغة في ديوان هكذا الحب يجيئ ..    
 

 
60 

 

نتاج بإعادة ا يقوم  ا نشيطاقارئ، ضاد مع معنى أخر مستقر في الذهن تعبر عن معنى يت 

 ن حقيقة األشياء تعرف بأضدادها.أل.(1)لى وعي بوجود بنية مفارقةإالدالالت للوصول 

 إنجاز المفارقة اللفظية : -4-3

في كثير من األحيان يستخدم الشاعر المفارقة ابتداء من العنوان وهذا ما اكتشفناه لدى       

نك ، أيس ول شاعرتنا  ني وا  لى المفارقة إإشارة ( 2)س..!!يحيث نجدها في قصيدة بعنوان  وا 

جب البحث مفارقة يإن مثل هذا الوصف يوحي للقارئ بأن ثمة  وليس ،  تتمثل في كلمتي أيس

 الوجودف (3)ا العرب ويعني بها الوجود والعدم .مليس مفهومان فلسفيان عرفهلعنها ، فاآليس و 

ذا مفارقة في هحيث تتضح الوالسكون  العدم هو الموت ووالحركية واالستمرار هو الحياة 

ياة ر عن مفارقات الحتناقضات وربما جاءت بها الشاعرة لتعبللعب بالما العنوان من خالل 

 وما تحمله من قلق واضطراب ولالستقرار نفسي.

لعدد شف عن المفارقة في اا في الكنإذ يعين ويؤدي العنوان ) كالهارب / المستقر( دورا فعاال

  تقول: من مقاطع القصيدة

 !تات  ش  ب   اته  ت  ش  ا أ ع  ..ك جام  ـئ  يج  ي  

 و..ه   يئ  يج  ا س  كذ  ه  

                                                             

  1- ينظر : نوال بن صالح :جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر ،ص64.
  2-حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..! ،ص41. 

  3- المصدر نفسه، ص 01.
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 ر ا(..ستق  ا /م  غ  ار  )ف  

 ا..ح  ار  ا /ج  ع  طي  

 (1)!!!.(بات  ي )س  ا ف  قظ  ي  

ك البدائل ، وتقترح كذل رداتها وتراكيبها ،فا تحدد موقع المفارقة اللفظية بمفالشاعرة هن     

ى تقر ا وعلى القارئ أن يختار إحداهما بديال عن الصيغة المعطاة وما نالحظه أن الحب قد

ه الجميع بنوع من القلق واالرتباك الذاتي الذي يخلق قتذو لى عالقة عامة يإمن عالقة مفردة 

 معه الحركية والالثبات اتجاه هذا الواقع المهتز والمتأزم.

مر أللى تأطير قصيدتها بالمفارقة اللفظية القائمة على أفعال اإالشاعرة أحيانا  وتسعى      

 حيث تقول : (2)خر لتعكس صورة التناقضات القائمة على أرض الواقع.آللى اإالتي تتوجه 

 ..ريرا  ا وض  ر  بص  ا م  ن  ل ب  ستظ  ( الم  طن  )و ـا اله  أي  

 ةد  ار  الب   في  ى ك  عل   ل  رج  ت  

 يل ..ستح  م   ارد /ا ب  ن  نيمر الذي  ب  ع  ف  

 واطأت  

 ة..د  اح  ا و  ن  ت  ال   ز ف  

 ،يل ح  ل للر  يآ

                                                             

  1- حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..! ، ص24.
  2- نوال بن صالح : جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر ،ص63.



  !الفصل الثاني ...........................شعرية اللغة في ديوان هكذا الحب يجيئ ..    
 

 
62 

 

 (1) ا..نم  ك  ك ل  ب  ح  أ  

ح وحسرة عن الواقع الذي أصب بابيات صرخة نداء وتهتز غضألتصرخ  الشاعرة في هذه ا  

اليوم يفتقر لإلنسانية ، فالضمير العربي قد سحق ومات منذ زمن بعيد فقد تشوهت صفحات 

التاريخ بالوحشة والظلم والقسوة والديكتاتورية ، صفحات سطرها العديد من الطغاة الظالمين فلم 

ل شعوبهم فال تيوتق ريحتج يتشرف التاريخ إطالقا لنظام أشخاص استعملوا نفوذهم كحكام في

 مر قائما حتى يتحقق.ألوجود لالستقرار إذ يظل ا

 أدوات المفارقة اللفظية: -4-5

  :ثمة تقنيات وأساليب كثيرة تتبعها الشاعرة لتصعيد المفارقة اللفظية وزيادة تأثيرها منها

  :التناقض الظاهري-أ

 تقول:هو طريقة فنية استعرضتها الشاعرة في خطابها الشعري حيث 

 رين..!ش  ا ت  ي   شرين  ت  

 (2)م.ال  الظ   ح  ض  ي و  اب ف  نس  ول ت  ج  ور الخ  ن الن   م  ال  ب  ق   اي شرين  ت  

 تضمن هذه العبارة تناقضا ظاهريا فيما يبدو أنه حيلة فنية ،  إذ من المفترض أن يؤدي ت  

 

 

                                                             

  1- حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..!،03.
  2- المصدر نفسه ،ص47.
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ال يخيم الظالم والعتمة ، فالشاعرة هنا تربط شهر أأفضل للحرص و ) النور( إلى حياة  جميلة 

لنور وهو ما يباعد بين السبب والمسبب ، فهذا التناقض الظاهري يطرح باتشرين بالظالم ال 

 على الغوص في أغوار المعنى الخفيالحقيقة بطريقة مفارقة تحفز المتلقي 

القارئ  فزتالمفارقة اللفظية لتسقة بطريقة وفي بعض األحيان تقوم الشاعرة على طرح الحقي     

 للقيام بالبحث عن هاته الحقيقة حيث تقول : 

 حيال  ت  س  ا ، م  ن  مك  ا ، م  خت  ب  ا ، م  ت  ان  ق   ، ا  تام  ص  ا ، ت  اه  ب   عد  ي   م  ل  

 (1) ..!ده  رب  الع   ن  تق  ت  

الطباق  وزفيما يتجاضداد ألا رو ترتطم الحقائق في هذه البنية بعضها ببعض ، وتتجا      

فق من التناقض ، وهو ما يقف بالقارئ  على بنية تحتاج إلى إعادة الصياغة ألى إدوره 

فراغها من أثرها الجمالي ، فالتضاد يؤلف بين عناصر القصيدة ويمكنها من التفاعل  وا 

 التضاد حيث يكون للكلمة أكثر من معنى. ةحيث تظهر قيم (2)المستمر.

 التهكم والسخرية: -ب

ها ب التهكم والسخرية سالحا فعاال من أسلحة المفارقة اللفظية التي تدل عليها وتبشرعد ي    

 تقول:  (3)مو المفارقات وتكاثرها نفالخطاب التهكمي الساخر أرض خصبة ل

                                                             

  1- حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..!  ،ص24.
  2- ينظر نوال بن صالح :جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر،ص70.

  3-المرجع نفسه، الصفحة نفسها.
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 تمو  ت   ية  حذ  ثل أ ر م  ع  الش   ف  يص  ي ر  ل ف  هم  لب م  اك ق  ن  ه  

 راضعت   ا  اض وال  متع  ا   ض  ى مض  ه عل  ض  قب  مر ن  الج  ك  

  هقبض  مر ن  الج  ك  

 (1) ه  بر  ح   ره  عص  ن  

الحسرة  واليأس و  ةيمثل الجمر نوعا من األلم والحرقبحيث سطر ألفنجد هنا المفارقة في ا     

سان نإلبمعنى ا ؛والشاعرة ال تقصد الجمر كشيء مادي ملموس بل هو شيء معنوي محسوس 

هنا  من، ما أرادة الشاعرة تصويرهسر وهذا ال في حال اضطرار وعإال يستطيع لمس الجمر 

تنطلق جمالية المفارقة في هذه العبارات والتي تحمل نوع من السخرية من منطلق التحدي 

 والصمود التي تجعل القارئ يحوم ويفتش وراء هده المدلوالت المتخفية.

غة األهمية في البناء لفي إحداث المفاجأة يعد وسيلة با أثر كبير فالتهكم بما له من

 حيث تقول الشاعرة:(2)المفارقة

 يهي ف  الذ   ن  أل  

 !زات(عج  )م   لقل و ان الع  بات م  س  

 يهي ف  ن الذ  أل  

 ،حرن الس  م   يء  ش   

                                                             

  1-حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ" ..!،ص07.
  2- نوال بن صالح :جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر ،ص72.
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 (1)!ا(نمت  ا )ص  ه  در  خ  ي   نين ح  ه الج  ك  بار  يء ت  ش  

بيات ألذه اه ففي يخدرها صمتها "نبرة تهكميةن ظ في عبارة "شيء تباركه الجن حينالح      

 .جاء في هيئة ربوبية أن الجن كأنهنلمح 

 تناسل التركيبي :ال-ج

قد تقوم المفارقة على لعبة قائمة على التناسل التركيبي  من بعضها ، بإقامة عالقة      

  (2)مختلفة بين المفردات في كل مرة 

 حيث تقول الشاعرة :

  اج  حت  ن  

 رينن س  ا اب  ي  

 ! ربي  ( ع  وسف  )ي  ل 

 ويل  آالت   ترح  ق  ي  

 ويل  آي الت  نف   ي  ..ال  

 اج  حت  ن  

 (،،ك  ب  )ج  

 

                                                             

  1- حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..!،ص24.
  2- نوال بن صالح :جماليات المفارقة في الشعر العربي المعاصر،ص72.
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 !ها( غي  ة )ب  داث  علمنا الح  ي ت  ك  

  ،اهره  ط   فسر  ت  ي ك  

 ارن  فات  ي د  وم، ف  زع  الم  

 (1)   !ها(ر)عهر  سط  الم  

 بدعة معنصر التناسل التركيبي حيث لجأت ال نفالشاعرة هنا قدمت لنا صورة متناقضة ع     

مباشرة لما  وبثه بطريقة غير هفنه واقع عاجز أرادت كشإالمفارقة لتعبر عن خبايا الواقع ،  لىإ

مام القارئ ركيبي يثير اهتت فيه الحداثة البغية من أثر سلبي ، إن مثل هذا التناسل التخلف

قوة انتباهه ويشده إلى هذا البناء اللغوي الذي يحمل نوعا من الجمال والروعة من ويزيد 

 مفارقة.وال

 اللعب باأللفاظ:-د

يرجع من أجل خلق المفارقة اللفظية ، و  غةبألفاظ اللللعب شاعرة في بعض األحيان تندفع ال   

 لمر الذي تتألم منه تقول :اهذا إلى تأثير الواقع 

 ل  يتعج   .. ب  غي  أنت 

 !وأنا قدماه  

 ه  في العربد بارع   د  زه    أنت  

 

                                                             

  1-حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..!،ص60.
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 ك  أس  ك   سوة  ا ح  ن  وأ 

 (1)!!اه  ويد  .  ..

أنت(  – بيات بنسج مفارقتها من خالل التالعب بالضمائر) أناألقامت الشاعرة في هذه ا      

 لق .ي واالنفصال والقظحيث مثل ضمير المتكلم "أنا" ذاتية الشاعرية التي تعاني من التش

  وقد يرد اللعب باأللفاظ في شكل كلمات متداخلة متراصة ال يوجد أي رابط أو عالقة     

 واضحة بينها تقول:

 ة يق  حق  ل  لح م  ال   م  وال  

 لب/ي الق  ف  

 يح..!ر  بو( الض  ) ق   لي اف  

 (2)قيم ست  ي   ها / ال  بات  قيم س  ست  ي   ات  ط  ر  اي خ  ف  

بيات نوع من المفارقة الضدية والتي أرادت الشاعرة من خاللها بث حالة ألنلمس في هذه ا    

 .شته وتذوقه الذات الشاعرةامن عأالواقع الذي يعاني التشتت واالضطراب والالثبات والال

 

 

  

 

                                                             

  1-حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيىء"..!ص17.
  2- المصدر نفسه، ص24.
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 شعرية االنزياح : -5

 مفهوم االنزياح: -5-1

سلوبية التي تفيد دارس في تحليل النصوص ، وهو ألامظاهر من  مظهرإن االنزياح      

استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب وصور كما يعد إبداع وقوة جدب ، وذلك نتيجة انحراف 

الكالم عن نسقه المألوف وهو حدث لغوي يظهر في تشكيل الكالم وصياغته ، وهو مجموعة 

 (1)ة.دبي عامة والشعري خاصألا بالخطاالتي يسعى لها المبدع في  من المبادئ والقيم الجمالية

في  "عز الدين إسماعيل"فاالنزياح لغة  جديدة  إنه لغة خرق وانحراف وهذا ما ذهب إليه      

أن تعبر اللغة القديمة عن تجربة ،لقد أيقنوا  أن كل تجربة لها  ربما من غير المنطقي »قوله 

وبهذا  (2)«منهجا جديدا في التعامل مع اللغة تها وأن التجربة الجيدة ليست إال لغة جيدة  أو غل

نفهم أن الشاعر هو الشخص الوحيد المطالب بلغة حية نابعة من  مخيلة قوية مليئة بالعواطف 

واألحاسيس والمعارف من خاللها نستطيع أن نكتشف مدى استجابة هذا الشاعر لواقعه وقضايا 

 التاريخ .  عبرعصره، ففحوى اللغة الشعرية أن يخلق الشاعر أثاره ويترك بصماته فيها 

 

 

                                                             
 2الردن ،طا االنزياح في شعر المعلقات ،عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع ،اربد،سلوبية أعبد اهلل خضر حمد :ينظر :-1
  .4-7،ص  1،20،
 2432،  0دار العودة ،بيروت، ط الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنونية ، :عز الدين اسماعيل-2

  .247،ص
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وهما : االنزياح  واعهمن أن نوعيناالنزياح من خالل  ةنحاول الكشف عن شعرية وجمالوس

 تركيبي.الالداللي واالنزياح 

 االنزياح الداللي : -أ

 ما عتتحقق  االنزياحات الداللية من خالل محاولة المبدع تطويع اللغة لتناسب تماما م    

ن أبرز مالداللي يريده من معنى وذلك إذ إن اللغة خلق إنساني ونتاج للروح ، ويعد االنزياح 

ح الدوال عن از نن فيه تألالمقابل للنثر ،الطرف في أقصى  تضع الشعرالتي أشكال االنزياح 

 صلية فتختفي الدالالت المألوفة للكلمات لتحل مكانها دالالت جديدة غير معهودةاألمداوالتها 

اق الت متباينة تختلف باختالف السيلو وال محددة فقد يحمل الدال الواحد في اللغة الشعرية مد

 (1)متعددة. بدوال  الذي ينشأ فيه هذا االنزياح ، وقد يرمز المدلول الواحد

 فاالنزياح إذن خروج وتجاوز اللغة العادية في معناها األصل للظفر بلغة جديدة .      

 حيث نجد انزياحا دالليا في قولها : !..)واحدة(:لة " زالتنا اا في قصيدذونلمح ه

 ا ن  يان  ور ب  ط  ن ع  ل م  س  غ  ى ن  ت  ح  

 مد المشاعرر  

 (2).ها .ف  ي  ز  

 

 

                                                             

  1-عبد اهلل خضر حمد:االنزياح من منظور الدراسات األسلو بية ،ص224-220.
  2-حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..!،ص12.
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 قطاي" المشاعر مرضانلمس في المقطع انزياحات داللية ، حيث جعلت الشاعرة "حليمة      

 رة ذات الشاعرة تتألم حسنجد نسان بل وأكثر من ذلك بكثير حيث اإلب صيمثل أي مرض ي

يه  تشرب ب وفه الحييف والخداع وانعدام فز وتعاني من خيبة أمل منتظرة في واقع حل فيه ال

د المشاعر( انزياح داللي ، والشاعرة هنا ال تقصد المعنى مففي ) ر ،بماء الكذب والنفاق

نما  ولتوظف ، ملألع واجحد التقنيات لتدل على كثرة المواتأخذ فقد أالخارجي أي )الظاهري ( ، وا 

 تقول :أخرى الشاعرة هذا النوع من االنزياح مرة 

 ( قر  ست  ا )ا  ا م  ي إذ  ب  كن ح  ل  و  

 (1)!..يل ح  الر   ياب  ار ث  ستع  ا  

لى حياة إفاالنزياح الداللي يكمن في عبارة )استعار ثياب الرحيل( تشير الشاعرة هنا       

ن خالل ق راحة مالتشتت حياة جلها خوف وتأرجح ال يعرف االستقرار لها مكان فجعلت الفرا

خر ربما يكون أفضل ، فقد انزاحت عن معناها األصلي لتدل بدورها على لى عالم آإالرحيل 

 معنى جديد.

 !..بلة على جبين مختلفقي قصيدة كذلك ف وتقول

 رف  ا انص  جر فين  اور الف  ي ج  الذ   ير  ر  الخ  و  

 (2)ا ن  ـ تـ ي  ـ د عن ه  راو  ا ي  هر  ل د  ي ظ  يل الذ  ه  والص  

                                                             

  1-حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..!،ص،4.
  2-المصدر نفسه،ص27.
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فالشاعرة هنا تتكلم عن الحصان من باب المجاوز وهذا لما يحمله صوت )الصهيل( من      

 جود وفروسية وأصالة وعروبة حيث انزاحت  كلمة )الصهيل( من الحصان لتعبر عن صوت

حياء ضمير ا  وحد  وولد زمن  مة وما حل بها من خراب ودمار حيث انتهى زمن التألالعرب وا 

من جانب االنزياح الداللي ألنها لو قالت ) والصوت الذي ظل دهرا يراود هذا  فكان االنفصال

 عن هيتنا ( لما كانت فيها أية شاعرية ، فالواقعية الشعرية بدأت منذ دعي الصوت

 عن اللغة . ) بالصهيل( وهذا يمثل نزوحا وانحرافا 

 االنزياح التركيبي : -ب

هذا االنزياح من خالل طريقة في الربط بين الدوال بعضها ببعض في  ثل ويحدث م       

واالنزياح التركيبي ال يكسر قوانين اللغة المعيارية  (1)العبارة الواحدة أو في التركيب والفقرة .

وال  (2)بديلة ، ولكنه يخرق القانون باعتنائه بما يعد استثناء أو نادرا فيه  ليبحث عن قوانيين

يمكن أن نعتبر كل عدول أو إنحراف في اللغة انزياحا للشعرية ، بل وجب أن تحمل هذه 

من جديد للبحث عن المعنى القابع وراء   هيئتينوعا من االستفزاز يجعل القارئ العبارات 

 الكلمات .

 ر من قصيدة "وهم التآويل ..!طألسفي هذه ا تقول الشاعرة

 (3)ناباس  ل   فو ر  الح   لة  له  ه  و   المالك   يل  و أاء ت  ستحم بم  ن   ىنبق  و  

                                                             

  1-أحمد محمد ويس: االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ص،21.
  2-عبد اهلل حضر حمد: أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات ،ص67.

  3-حليمة قطاي :"هكذا الحب يجيئ"..!،ص14.
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جع ار وهذا النوع من التقديم والتأخير فقد قدمت الشاعرة الخبر) هلهلة( على المبتدأ) لباسنا( 

 ألهمية الخبر على المبتدأ.

 !..غميضة أولى قصيدة وضع أخر في تقول الشاعرة في م

 تي رار  دى م  ع  ي ت  أس  ي  

 (1)  ،ي ،بين  ت ج  حق  تي س  رار  وم   

 صل في السياق ألقامت الشاعرة بتقديم الفاعل )يأسي( على فعله )تعدي( وا     

)تعدي يأسي مرارتي( وقد استخدمت الشاعرة هذا النوع من التقديم تعبيرا عن شدة المعاناة 

 إلى كلمة اليأس لداللة عن الحزن بصفة عامة. ت، فأشار والقهر الشديد 

 !..قصيدة قبلة على جبين مختلف كما نجد االنزياح التركيبي في

 ك ..!ق  عش  عد أ م أ ل  

 (2)ا ن  وت  ا ص  فر  ق  ا م  ش  وح  تا م  اه  ار ب  ص   

ن الصفة ألعلى الموصوف )صوتنا( فظة )مقفرا( وهي صفة للقد قامت الشاعرة بتقديم       

للموصوف وال نستطيع تقديم الموصوف على الصفة من جهة ومن جهة أخرى أرادت بع ات

 الشاعرة أن يكون لحرف النون جرسا موسيقيا يشد السامع ويلفت انتباهه للقراءة.

  !ى ..غميضة أول ير كذلك في قصيدة وقد ورد التقديم والتأخ

                                                             

  1-حليمة قطاي:"هكذا الحب يجيئ"..!، ص،1. 
  2-المصدر نفسه،ص23. 
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 بلتك  وق  

 (1)(  قين )قصيدة  الي   أس  لى و  يت ع  ق  ب  

 ب الشهيد منألبيات يحيل إلى عظمة وقوة الممدوح وهو األتقديم الجار والمجرور في اإن 

ن جمالية االنزياح بكسر كل ماله عالقة باللغة المعيار ليغوص مومن هنا تك خالل القصيدة

أي العدول عن القانون بتفوق بما يعد شكال نادرا يصيب  ؛تكون بديلة  ىويبحث عن اللغة أخر 

الله بالدهشة ويجعله يذهب بعيدا عبر هذا الزحم الهائل من العبارات والتراكيب خ القارئ من

 .الغائبة ليقوم بعملية النبش والتحليل عن هذه الدالالت 

ن تعامل الشاعرة مع المادة الشعرية من خالل الديوان جاء بأسلوب شعري إومجمل القول      

ة التوتر ة وخلق مسافينينبوع اللغة الحز  جهد ثقافي ، معتمدة في ذلك على تفجير يجمالي ذ

 نزياح  .عن طريق التناص والمفارقة واإل

 

                                                             

  1- حليمة قطاي: "هكذا الحب يجيىء"..!، ص،1.



 

  الخاتمة
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  بـ: لى الوقوف على  معالم البحث  الموسومإبعد هذه الجولة التي قادتنا          

 تائجخرجنا بجملة من الن حليمة قطايل : !.". ءىهكذا الحب يجي"  شعرية اللغة في ديوان

:كر منهاذن  

ربة لغوية مقروء فالنص األدبي تجالعمود الفقري ألي عمل أدبي  اللغة هي كشف البحث أن *

.بمتياز  

لتنويع معجمها الشعري وتقويته من حيث ا قامت بتأثيثالشاعرة  أن خلص البحث إلى *

دالالته. وسياق ه والتنقيب عن اللفظ وجذور      

عن الواقع  التعبير "!ديوانها "هكذا الحب يجيئ.. في استطاعت  أن الشاعرةأبرزت الدراسة  *

زانها وآالم حيث جاءت هذه اللغة ألفاظ وتراكيب تعبر عن آالم الذات الشاعرة وأح،بلغة منزاحة

             األمة وسبات الضمير العربي. 

فضاء  ئقار لا منح قراءات وتأويالت تشعرية معاصرة منفتحة على ضم الديوان أساليب   *

. لمدار القراءة و التآويلرحب   

يص حالة لى دراسة شعرية العنوان والذي استطعنا من خالله تشخإتطرقنا من خالل الديوان  *

وان الشاعرة وما يختلجها من قلق وحيرة وحسرة ظاهرة من خالل عالمات التعجب في العن

الديوان . فيالرئيس وباقي العناوين الفرعية   
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وأساليب  جمالية وشعرية في توظيف الشاعرة للتناص لة حليمة قطاي " ح كتسى ديوان "ا *

حات بأنواعها .انزيااللى إضافة إلالمفارقة با  

وتمنح عطي جماليا ، فالشاعرة تتفاعل مع تلك النصوص لتنمط شكل التناص عند الشاعرة  *

عله يشارك / المتلقي فتجنصها كثافة داللية  ووجدانية ، تشكل نقطة مهمة في ذهن القارىء

اء تلك النصوص في النص الحاضر .يحاعلى   

له يحس بوجود ه الشاعرة لتلفت بها نظر القارىء وتجعتتنوع أسلوب المفارقة والذي استخدم *

 المعنى النقيض .

ي فقد قام على عدول وظيفي ، ما يجعل هذا العدول ذا أهمية استثنائية ف االنزياحأما  *

عات ، كما أن لألشياء والموضو اليقيني  الخيال وتنميته ، وتجاوز المنظورعة صناالتصوير و 

نا يلغي ما خر لهذه الداللة ومن هآلاالنزياح يجعل القارئ يفتش ويغوص ويبحث عن المعنى ا

 يسمى بأحادية المعنى .

كل لنا ش !..ء "ىبعض في ديوان " هكذا الحب يجيفامتزاج كل هذه السمات مع بعضها ال *  

.ساعدنا في تنمية أفكارنا رصيدا لغويا وثراء معرفيا هائال  

لمام إلفي ا ليها نتمنى أن نكون قد وفقناإوفي األخير ومن خالل هذه النتائج المتوصل       

من اهلل سبحانه ن وفقنا فإرا في الدراسة ، فيوأن نكون قد أعطيناه قدرا ولو يس بجوانب البحث،

. السعي واالجتهادن كان فيه نقص فمن النفس وحسبنا ا  وتعالى أوال و   

 واهلل ولي التوفيق



 

 قلحم



 ملحق
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رس من الجزائر من الجيل األول وهي من والية باتنة أو  وأكاديميةحليمة قطاي شاعرة  -

 الجزائر .

ستاذة ألعربي و جستير في النقد اسانس في األدب العربي القديم وماحاصلة على شهادة اللي -

باتنة .في جامعة   

تعتبر مبدعة في الشعر . -  

.0202رئيس الجمهورية في الشعر  جائزة  حازت على -  

نصها ) كلون الحروف اذا قرمزت  حسن مخطوط شعري عنأزت على جائزة احو  -

2000.)  

 - تعد رسالة دكتوراه بعنوان االنسجام النصي في الخطاب للقرآن الكريم .)1(

: عمالهاأمن   

..!. يجيئهكذا الحب  -  

لى فيها.إحين تنزلق المعارج .... -  

                                                             

 https://ar.wikipedia.org/wiki 1 - حليمة قطاي 
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القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.*   

:أوال : المصادر  

.2112، 1منشورات ضفاف ، الجزائر ، ط ..!حليمة قطاي : هكذا الحب يجيىء  -2  

: العربية ثانيا : المراجع  

سات محمد ويس : االنزياح من منظور لدراسات األسلوبية المؤسسة الجامعية للدرا أحمد -3

.2112،  1والنشر والتوزيع ، بيروت ، لبنان ، ط  

. 2112، 1أيمن اللبدي : الشعرية والشاعرية ، دار الشروق ،رام اهلل، المنارة، ط -  4 

تب في الشعر أبي عالء المعري ، عالم الك إبراهيم مصطفي محمد الدهون : التناص -2

. 2111 ،  1الحديث ، اربد ، األردن ، ط  

النظريات ج النقدية المعاصرة  و اهلحقيقة الشعرية على ضوء المنا بشير تاوريريت : -2 

.2111،  1الشعرية / دراسة في األصول والمفاهيم / عالم الكتب الحديث ، أربد ، األردن ، ط  

اصرين ،الشعرية : الحداثية في كتابات النقاد المحترفين والشعراء النقاد المع رحيق -7  

.2112،  1الوادي ، الجزائر ، ط   

لفروق أبو البقاء أيوب بن موسى ) الحسيني الكوفي ( : الكليات في المصطلحات وا -8

. 1888،  2اللغوية ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، لبنان ، ط  
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د أوراغ ، لشيخ : الشعرية العربية ، تر : مبارك حنون ومحمد الوالي ومحمجمال الدين بن ا -8

.. 1882،  1دار توبقال ، الدار البيضاء ، ط   

ثقافي حسن ناظم : مفاهيم الشعرية ) دراسة مقارنة في األصول والمنهج ( ، المركز ال -11 

1881،  1العربي ، بيرت ، ط  

ائل ابن آليات الشعرية بين التأصيل والتحديث ) مقارنة تشريحة لرس حميد حماموش :-11

.2113،  1( ، عالم الكتب الحديث ، اربد ، األردن ، ط123زيدون   

،  1ث ، دار لعودة ، بيروت ، طيدب الحدألخالدة سعيد : حركية االبداع دراسة في ا-11

1878.  

يث للنشر أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات ، علم الكتب الحد عبد اهلل خضر حمد :-21 

2113،  1والتوزيع ، اربد ، األردن ،  ط   

، خليل موسى : جماليات الشعرية العربية ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق-31  

. 2118 ط ( ،  )د   

ابة ، وتحليل الخطاب ، منشورات جامعة باجي مختار عن رابح بوحوش : األسلوبيات -11  

.)د ط( ، )د ت (  

ضاء ،سعيد يقطين : انفتاح النص الروائي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البي -21  

. 2112،  3المغرب ، ط   

  القاهرة ، الشريف الجرجاني ) علي بن محمد السيد ( : معجم التعريفات ، دار الفضيلة ،-21

.1113ط ( ، )د   
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2112،  1الصالح مفقودة: نصوص وأسئلة ، دار هومة ، منشورات كتاب العرب ، ط  -71  

معارف ، ابن طباطبا العلوي : عيار الشعر ، تحقيق وتع : محمد زغلول سالم ، منشأة ال -81

. 1881،  3اإلسكندرية ، مصر ، ط  

ات اتحاد رية قديمة من منشور طراد الكبسي : في الشعرية العربية قراءة جديدة في نظ -18

. 2111كتاب العرب ، دمشق ، ) د ط ( ،   

لنشر فري، دار ومكتبة الحامد لنعامر جميل شامي : العنوان واالستهالل في مواقف ال-12

. 2112،  1والتوزيع ، عمان ، األردن ، ط  

وية ، دار المعنعز الدين إسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية و -12 

.1881 ،  3العودة ، بيروت ، ط   

دالوي ، عزالدين المناصرة : علم الشعريات ) قراءة مونتاجية في أدبية األدب ( ، دار مج -22

.2117،  1عمان ،األردن ، ط  

ط ( ،  عبد العزيز إبراهيم :شعرية الحداثة ، منشورات اتحاد كتاب العرب ، دمشق ، )د-32

2112.  

نموذج انساني عبد اهلل الغذامي : الخطيئة والتكفير من البنيوية الى التشريحية قراءة أل-12

.1882،  1معاصر ، مقدمة نظرية ودراسة تطبيقية النادي األدبي الثقافي ، جدة ، ط  

التراث في  الفيروز آبادي ) مجد الدين بن يعقوب ( : القاموس المحيط ، تح مكتب تحقيق-22

.2112،   8، بيروت ، لبنان ، طمؤسسة الرسالة   
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 ملخص :

لى إبراز الجانب الشعري  و الجمالي في ديوان هكذا الحب إيسعى هذا البحث 

    لحليمة قطاي والذي امتاز بالتنوع اللغوي واألساليب الشعرية المعاصرة .!..يءييج

دورا فعاال في  وقد استطعنا من خالله الغوص في جماليات الشعرية حيث كان للتناص

للشاعرة  وأدبية وشعبية وتاريخية أبرزت االتجاه الفكري دينية استحضار النصوص الغائبة

 وارتبطت بالظروف العامة التي تعيشها الشاعرة ليجيئ االنزياح عدوال،أما المفارقة فقد 

الديوان تنوعا دالليا وتركيبيا هائال ،وقد جعلت  انحرافا عن اللغة األصل ،وهذا ماأكسب

. بتعدد القراءات الشاعرة هذا النوع من الجمالية مشروعا فكريا يسمح  

Apstract  

This text deals with the elsthetic and poltic side in the corpus "this 

love comes   "  of Halima Gatai witch is charactrerzed by languistic 

diversity and  the moderne poetic styles.  

Throug this corpus, we could dive into the alsthetic poetics as 

intertextnality palyed  an efficient role in summoninig the absent 

texts : relugions falk and historical that showed the intellectual 

direction of poet . fuxtaposition related ko the general conduction that 

the poet lives, this let general conduction that the puet lives, this let 

the shift come deviting from the standard language , this mode the 

corpus acquire great semantic and syntactctic diversity. The poet 

mode this type of aestheticisim an inellectual project that permits 

muliple readings.   
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