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 هـ(45/9/4112 هـ، وقبل للنرش يف7/5/4112 )قدم للنرش يف

  

 .األسلوبّية، العتبات، العنوان، الّشعر، األسلوبية اإلحصائيةاألخطل الّصغي،  الكلامت املفتاحية:

يعتمُد البحُث املنهَج الوصفيَّ التحلييلَّ مستعينًا باألسلوبيِّة اإلحصائّيِة، وَيّتخذ ميدانه من عنونِة  :البحث ملخص

، ومبحثنِي ُأوكل إليهام دراسة  بشارة اخلوريِّ لقصائده. ولطبيعتِه، جاَء يف متهيٍد تنظييٍّ ُعنَي بالعنوان يف النّّص  األديبِّ

العنوان يف شعر الشاعِر انطالًقا من لغة األرقام اإلحصائّية التي هي نتيجُة مسٍح ُمعّدٌة سلًفا. وقد انتهى البحُث إىل أنَّ 

ٍة فقط. ثمة عالقة بني قصائد الشاعر وعناوينها؛ حيُث جاءت يف مظهريِن: معنوّيٍة أسلوبّيٍة، وهي األغلب، ومعنويّ 

وقد بَدت األوىل يف اختيار العنوان من القصيدة ذاهتا؛ إّما مرّكًبا، وهو األكثر، وإّما مفرًدا. وبدا فيها أيًضا امليُل إىل 

أخذها من وسط القصيدة أو مطلعها، بينام قلَّ أخُذها من خوامتَِها. وتنّوعْت العناويُن بني كوهنا مبارشة وذاَت طابٍع 

، وجاءْت ا نعكاًسا لعرص التحّول والّتجديد الذي عاش فيه الشاعر. وغلب يف بنائها األسلوُب اخلربيُّ عىل شعريٍّ

اإلنشائّي؛ األمر الذي أسهم يف إرشاك القارئ يف الّتفكي والّتأمل، بدالً من أْن يكون يف زاوية الّتلّقي خلطاٍب بني 

 .طرفني
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Abstract. The research uses the descriptive-analytical method depending on the Stylostatistics approach to 

address (the Titles of Beshara El Khory Poems). Based on its nature, the research contains three sections:  a 

theoretical preface discussing title in the literary text, and two main sections that study title address in the poetry of 
Beshara El khory using statistics which is a result of a survey that was already prepared. The research came to the 

finding that there is a relationship between the poems and their titles, which came in two forms: semantic stylistic 

(and that was the majority) and semantic only. The first is associated with the choice of the title from the poem 
itself, either as a compound, which is the most, or simple. It also appears that the title was taken from the middle 

or the end of the poem, but it was rarely taken from the end. The titles varied from direct to poetry, which came as 

a reflection for the era of changes in which the poet lived. The style mainly involved statements rather than 
questions or so, which allowed readers to think and scrutinize rather than to remain a recipient among the two. 
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املعروف - البيوتِّ  بن عبداهلل اخلوريِّ  بشارةُ  ُيعدُّ 

 أشهر شعراء لبنان يف العرص احلديث، نْ مِ  -غيباألخطل الّص 

ما سبب ه منعطًفا بل شعرُ ( ويمثّ 53، 2ص ،2002،)الزركيلّ 

 تجاذبه تياران: تقليدّي ه يَ حيمله من خصائص وسامت، وألنّ 

لق ا أسهم يف َخ جتاذبً  )2، ص4964، اوّي املعدّ ) ؛وجتديدّي 

، وما فيه من ظواهره، ز. وقد تناول شعرَ فاعل املميّ نوع من التّ 

نيت بعنونة شعره أكثُر من باحث، ولكن مل نصل إىل دراسة عُ 

جميئه يف عرص يمكن وصفه  فضاًل عنمع عنايته بذلك 

ا دفعنا إىل دراسة الذي كانت له بصمته؛ م بالعرص االنتقالّ 

 هذه العتبة يف شعره.

راسات التي تناولت العنونة والعنوان تلك الدّ  كثيةٌ 

خذ أشكاالً ثالثة: أوهلا؛ دراسات ا، وهي تتّ ا وتطبيقً تنظيً 

بوصفه  -خاصة يف اإلنتاج األديبّ - ة، ُعنيت بالعنوانتنظييّ 

فيه، ص ني به، وختّص ص. وهلذا وجدنا من عُ العتبة األوىل للنّ 

اته ومناهجه وأعالمه؛ وهو فظهر علم جديد له أصوله ونظريّ 

رين )جيار جنيت( من أوائل املنظّ  عدُّ علم العناوين. ويُ 

ص وما عتبات النّ  وصفه أهمّ ب ذين درسوا العنوانَ ني الّ الغربيّ 

، وذلك يف كتابه )أطراس(، ثم يف املوازّي  يقوم عليه النّص 

املصدر الرئيس يف علم  ذي هواآلخر )عتبات(؛ الّ  كتابه

( ويف 325، ص2008رحيم، ) .العنونة بمفهومه العلمّي 

 ارالدراسات العربية تربز دراسة الدكتور حممد فكري اجلزّ 

ة يف حتليل م نظريّ ة العناية بالعناوين، وقدّ د قلّ ذي أكّ الّ 

ا من حتديد مفهومه، ووظيفته، وخصائصه )العنوان( منطلقً 

صال اها بعملية االتّ ا إيّ ة، رابطً االنفتاحيّ التي من أبرزها 

 مهمّ والعنوان جزء -سالة بأركاهنا الثالثة: املرِسل، والرّ 

مستويات ثالثة: اللغة  عىلا ذلك ، واملرَسل إليه، وبانيً -منها

دة. وطبّق ذلك ص واخلطاب، وما بينها من عالقات معقّ والنّ 

ة، ة والنقديّ ة؛ كاملقالتني الصحفيّ عىل بعض األنواع األدبيّ 

راسات من هذا القسم كثية، ويدخل فيه والكتاب. والدّ 

ة، ص، والعنوان منها خاّص ني بعتبات النّ بعضها الذي عُ 

 (40-7ص ،4998، ابن الدين) .ةبة السيميائيّ معتمًدا املقارَ 

: دراسات وثاين أشكال العناية بالعنونة والعناوين

خلصوص؛ كدراسة ة عىل وجه اتناولت عنونة القصيدة العربيّ 

التي تتبع فيها  السامعيل، الدكتور عبد الرمحن بن إسامعيل

عر العريب القديم وحتى موضوع عنونة القصائد ابتداء من الّش 

ا ما تكون من نونة يف القديم غالبً العَ  العرص احلديث، ورأى أنّ 

ذين كانوا يستلهموهنا من املطلع، أو من جزء ني الّ صنع املتلقِّ 

القافية، أو املوضوع، أو املكان، أو َمْن قيلت فيه منه، أو 

ا يف العرص احلديث فقد أمّ  .(37، ص4996 )السامعيل،

 ، ما كان من بعضهمني إاّل لة عند اإلحيائيّ مهمَ  العنونة بقيْت 

قصائده من أبرز  شوقي الذي كانت عنونةُ أمحد وعىل رأسهم 

ة يف مدرس ا بدْت د به الشعر العريب، غي أهّن ما جدّ 

ورة ا باعتامدها الّص أكثر تطورً  -الو حتديدً لوأبو-ني ومانسيّ الرّ 

اعر ال ة الّش ة تعكس نفسيّ ة، وقيامها بوظيفة نفسيّ االستعاريّ 

موضوع القصيدة إاّل بطريقة غي مبارشة. وقد اعتمد الدكتور 

، واكتفى بتعداد أنواع العناوين يف الوصفيَّ  السامعيل املنهَج 

راسات، لقصائده. ومن أبرز تلك الدّ  حديثه عن عنونة شوقي

 ،4996) من هذا القسم، دراسة الدكتور مجيل محداوّي 

ة لدراسة العناوين، ة حتليليّ م فيها منهجيّ دّ التي قَ  (55ص

، 2040) ومنها دراسة الدكتور ضياء رايض الثامرّي 

 ا ختتل  عن معظم الدراسات التي تناولْت بيد أهّن  ،(43ص

ا، وإن كانت إفادهتا من ا واضحً منهجً  العنوان لعدم اعتامدها

 ة العنوان، ثمّ يّ ة واضحة. وفيها تناول الدكتور أهّ يميائيّ الّس 

ق إىل أنامطه ووظائفه لدى الشعراء الداخلني يف حدود تطرّ 

؛ "2009-4917واد يف العراق، واد وما بعد الرّ الرّ "دراسته 

عدد كلامته، ونوعها، وما بينها -عن تركيب العنوان  َث فتحدّ 

يوان، ، وعالقة عناوين القصائد بعنوان الدّ -من عالئق نحوية

عناوين  فة كالفراغ واملفارقة. وانتهى إىل أنّ قنيات املوظّ والتّ 

وج ة ال حُت تقريريّ  -ةيف جمملها وأوائلها خاّص -واد قصائد الرّ 

؛ لكن منها ما هو رمزّي ة، وإىل تأويل وذات وظيفة مرجعيّ 

ا عناوين من ة، أمّ ة واجلامليّ ولذا تفاوتت وظائفها بني املرجعيّ 

اث من الرّت  ة التي أفادْت مزيّ بالرّ  جاؤوا بعدهم فاتسمْت 

 ة لعنايتهم بخطّ ة واإلغرائيّ الوظيفة اجلامليّ  ا، كام حرضْت كثيً 

 من ثمالعنوان ومكانه والرسومات التشكيلة ونحو ذلك، و

ا بأهية العنونة بام حتمله من ا ملحوظً عناوينهم وعيً كست عَ 

 .أويل بام تقوم عليه من مفارقة وتناّص وج إىل التّ حُت  اٍت إشكاليّ 

ة يف سيميائيّ -ة دراسات تطبيقيّ  وثالث األشكال:

 ,صالعنوان وأهيته، كأبرز عتبات النّ  تناولْت  -معظمها

دراسة ة وّضح كيفيّ فراحت تُ  (7-6، ص4987، )الرسغينّي 

ة، ة تركيبيّ ة، نحويّ ة، رصفيّ ن حيث: البنية )صوتيّ العناوين مِ 
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ة، ة كليّ اللة من ناحية العالقة )جزئيّ ة(، والدّ ة، أيقونيّ بالغيّ 

ة(، والوظيفة ة إحيائيّ مبارشة غي مبارشة، تعيني تضمن، حرفيّ 

ة(، والسياق ة، برصيّ ة، تعيينيّ ة، تناصيّ ة، شعريّ ة، تأثريّ )انفعاليّ 

راسات ن تلك الدّ ومِ . (25، ص2020، )محداوّي . املحيّل 

 ؛ةدراسة حليمة السعديّ  التي اعتمدت املنهج السيميائّي 

 النقدّي  جعلت الرتاَث  ةٌ تطبيقيّ  ( وهي دراسةٌ 22د.ت، ص(

ة نيت فيه بكش  العالقة بني العنونة والبنيّ ا، وعُ القديم ميداهَن 

ثانية، ثم بينها ة من جهة من جهة، وبينها وبني القيمة اجلامليّ 

ي من جهة ثالثة؛ وذلك من خالل نامذج خمتارة. وبني املتلقّ 

ص من مبحثها ّص ، وقد َخ الفتاح احلجمرّي  ومنها دراسة عبد

د ة لعنوان رواية )الضوء اهلارب( ملحمّ األول دراسة سيميائيّ 

 (22، 47، ص4996) .برادة

ة تناولت عناوين وتدخل يف هذا القسم دراسات تطبيقيّ 

( ودراسة 2004) ,ب؛ ومنها دراسة الدكتور مجيل محداوّي أدي

ذي جعل ( الّ 474-53، ص2040) دريدّي  حممد رشدّي 

ة لعناوين روايات عبدالرمحن فصلها الثاين دراسة سيميائيّ 

 م الدكتور عيل صليبّي دّ املني  وجمموعتيه القصصيتني. وقَ 

لعناوين أعامل  ة( دراسة سيميائيّ 29-22، ص2043جميد )

الشاعر واٍع  وانتهت دراسته إىل أنّ  ة،عيل عقلة عرسان الشعريّ 

سم بالبساطة يف اختيار عناوين قصائده، تلك العناوين التي تتّ 

. وقام الدكتور سامل والعالقة املتينة بينها وبني املتن النّص 

ة لعناوين قصائد نازك ( بدراسة سيميائيّ 2045املعوش )

اقدة، ووظائ  ة العنونة عند الشاعرة النّ املالئكة؛ مكان

 .(4)العنوان يف دواوينها وقصائدها

العزيز  عبد ن هذا القسم دراسة الدكتورة حسناء بنتومِ 

، ( وميداهنا عناوين شعر غازي القصيبّي 2040) ,نيعيالقُ 

                                                           
يميائية للعناوين كثية؛ نذكر منها عىل سبيل املثال: الدراسات الّس  (4)

اهلل محادي. روفية بوغنوط.  النصوص املوازية يف دواوين عبدة شعريّ 

ية اآلداب واللغات مة لقسم اللغة العربية وآداهبا بكلّ رسالة ماجستي مقدَّ 

. سيمياء العنوان القوة والداللة 2007 ,اجلزائر ,قسنطينة ,يف جامعة منتوري

سني. ا. خالد حسني حلزكريا تامر نموذًج  "مور يف اليوم العارشالنّ"

-319، ص2005, 1-3, ع24بحث منشور يف جملة جامعة دمشق. مج

ة يف ديوان وشوشات جرح للشاعر سائد أبو عبيد. . دراسة سيميائيّ 363

امت, جامعة البحرين, العدد الثالث, عمر عتيق. بحث منشور يف جملة: ِس 

 .2041يناير, 

 

راسات السابقة باعتامدها املنهج األسلويب. ز عن الدّ وتتميّ 

عها بني اإلفراد العناوين بتنوّ  صيغَ  -يف البدء- وقد وصفْت 

نوع اجلملة،  ناحيةهنا من ، وتلوّ والكيلّ  والرتكيب اجلزئّي 

الشاعر قد  نكي الذي انتهى هبا إىل أنّ عري  والتّ والطول، والتّ 

بة لقصائده، وبطرق استثمر آلية االنزياح يف العناوين املركّ 

راسات التي ن الدّ ة متفاعلة. ومِ ا جزئيّ صورً  خمتلفة، فحملْت 

د مجال دراسة الدكتور حيدر حممّ  يميائّي مل تعتمد املنهج الّس 

 التحلييلّ  وقد اعتمد فيها املنهج الوصفّي  سيد أمحد،

(، وتناول فيها العناوين الرصحية القائمة عىل الفضاء )البنيوّي 

 -أو غيه ع بني فلسطني أو الوطن العريبّ ذي تنوّ الّ - املكاينّ 

رق أو ارتباط باملكان أو عالقة بالعِ  أو أسامء أشخاص هلا

اث. وتناول رق أو الرّت اث، أو ما له عالقة باملكان أو العِ الرّت 

قوم عليه من ة بام تَ ة؛ االستعاريّ كذلك العناوين االنزياحيّ 

قوم عليه ة بام تَ ص، واحلكائيّ بعد قراءة النّ  فارقة تبدو واضحةً مُ 

جاوز املعاين ة التي تتمع املوروث، والدالليّ  من تناّص 

 -بةالعناوين املفردة واملركّ -نونة ق إىل لغة العَ طرّ املبارشة. ثم تَ 

الشاعر  ة. وانتهى إىل أنّ كرار، واستعامل العاميّ وظاهرت التّ 

فيها  ةُ ة التي بدت الشعريّ كان ذا وعي بأهية هذه العتبة النصيّ 

ص أو ا، بينها وبني النّ لوال ضع  االرتباط، أحيانً  واضحةً 

وإىل سيطرة  -يوان وعتبات القصائدعتبة الدّ -فيام بينها 

ة ة العربيّ اعر بالقضيّ عكس انشغال الّش الذي يَ  الفضاء املكاينّ 

قة، ة. والحظ أيًضا ما تقوم عليه من أساليب مشوّ الفلسطينيّ 

-4207ص ،2044)أمحد، . وصور مجيلة، وتكرار واضح

ان، التي ن ذلك دراسة الدكتور غانم صالح سلطومِ  .(4236

كام جاء يف - ، وهدفْت التحلييلّ  املنهج الوصفّي  اعتمدْت 

ة يف قصيدة حممود إىل استنطاق اجلامليات األسلوبيّ  -صهاملخّ 

ة؛ ابتداء ، وسرب أغوارها البنائيّ "عاشق من فلسطني"درويش 

 (377-364ص ،2044)سلطان، . من العنوان

 

 :اآلتيةقاط وتكمن أهية هذه البحث يف النّ 

عناوين قصائد عرص  راسات التي حاورْت درة الدّ نُ أوالً: 

؛ فلم فق املنهج األسلويبّ من العصور أو عناوين شاعر ما، وُ 

مته الدكتورة حسناء بنت نصل إىل دراسة كهذه سوى ما قدّ 

( وقد 2040) .نيعي يف عناوين غازي القصيبّي العزيز القُ  عبد

التطبيقات  ورأى أنّ  ه األستاذ حممد األمني شيخة إىل ذلك،تنبّ 
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مداخله  ص وأهلْت بجسد النّ  نيْت ة احلديثة عُ األسلوبيّ 

 .منها العنوان، تاركة ذلك ملجاالت علم السيمياءوصية النّ 

-ة راسات األسلوبيّ ( بل حتى بعض الدّ 47، ص2008)

معه  تعاطْت  -ةة فرعيّ عىل العنوان باعتباره قضيّ  جْت التي عرّ 

دراسة  -عىل سبيل املثال-، ونذكر ةات السيميائيّ فق األدبيّ وُ 

التي تناول يف فصلها األول  كتور سعيد بن سامل اجلريرّي الدّ 

عنوان  -ٍب قتَض وبشكل مُ - اللّ اخلاص باملستوى الــــــدّ 

القصيدة عند الشاعر: تركيبه، ووظيفته، وداللته من زاوية 

قوم عليه من انزياح بام حيمله ال من حيث ما يَ  ،صعالقته بالنّ 

 (23-22ص ،2001)اجلريري، . من صورة

أبرز شعراء املهجر،  نْ مِ  األخطل الصغي واحدٌ  أنّ ثانًيا: 

رج عناوينه من دائرة ُي  وهنا يأت السؤال: هل استطاع أنْ 

تكون بذرة  ة يمكن أنْ ة إىل أخرى مجاليّ الوظيفة املوضوعيّ 

 ؟أثر بام لدى الغرب من عناية هبذه العتبةحول ونتيجة التّ التّ 

الية باعتامد وسيحاول البحث اإلجابة عىل التساؤالت التّ 

 ة:األرقام اإلحصائيّ 

اعر عنوان القصيدة حتت تأثي معنى يف ضع الّش هل يَ  .4

 ؟(2)قصيدته أو أسلوب بدا فيها

ا عناوين مبارشة، اعر بأهّن هل يمكن وص  عناوين الّش  .2

 ة؟فة بام حتتضنه من صورة بالغيّ أو مكثّ 

يف وضعه للعناوين إىل األساليب اعر هل يميل الّش  .3

 ة؟ة، أو اخلربيّ اإلنشائية الطلبيّ 

، مستعينني التحلييلّ  الوصفّي  وسنعتمد املنهج البحثّي 

يف . وقد جاء البحث اإلحصائّي  األسلويبّ  باملنهج النقدّي 

ص ني بالعنوان يف النّ مهيد فقد عُ متهيد ومبحثني؛ أما التّ 

ص، وتاريه عند بالنّ األديب؛ مفهومه، ووظيفته، وعالقته 

إليهام دراسة العنوان يف  توكلالعرب. وأما املبحثان فقد أُ 

ه ومدى اعر من حيث: عالقته بالقصيدة، وشعريتّ شعر الّش 

ذلك  ة؛ كّل ة أو اخلربيّ ورة فيه، وبنيته اإلنشائيّ وضوح الّص 

 ة التي هي نتيجة مسح إحصائّي كاء عىل األرقام اإلحصائيّ اتّ 

بيعّيات( قمنا به سلًفا . معتمدين النّسب املئوية ومقياس )الرُّ

ل إليها البحث، تائج التي توّص نت اخلامتة أبرز النّ ضمّ وقد تَ 

                                                           
النص. ينظر: ص, وبعضها من فكرة نتزع من متن النّبعض العناوين يُ  (2)

 .23, ص"أنامطه ووظائفه" ,املعارص العنوان يف الشعر العراقّي 

باملصادر واملراجع.  بٌت وصيات التي خرج هبا. وأعقبها ثَ والتّ 

 ا. وأخيً  واحلمد هلل أوالً 

 

 ص األديب:متهيد: العنوان يف النّ 

)العنوان(؛  املهّمةة هبذه العتبة يدنيت دراسات عدعُ 

أو -مفهومه، وأهيته، وأنواعه، ووظــــيفته  فتناولْت 

بشكل عام أو يف  سواء يف اإلبداع األديبّ  -صعالقته بالنّ 

تعريفات  دْت وقد تعدّ  (40، ص4998ار، )اجلزّ  ,إنتاج أديب

 ظر إليه من خالهلا:نُ  د الزوايا التيالعنوان بتعدّ 

)هيمة،  .صا للنّ موازيً ا ( نص  فاعتربه )جاك فونتاينّ  .4

 (61، ص2000

كالم مكتوب فوق "ه ن أنّ ه )فيي( منطلقة مِ وتناولتُ  .2

ه هذا الكالم ذي كان قد احتلّ القصيدة يف الفضاء الّ  نّص 

 (2041)رشد،  ."منذ املراحل األوىل للطباعة

مصنوع  ويشءٌ  مبنٌي "ه ووصفه )جيار جينيت( بأنّ  .3

هو الكاتب بتوجيه فاعله  وأنّ  ,"لقي والتأويللغرض التّ 

ه أو دون توجيه. ثم إنّ  -كالنارش مثالً -من غيه 

ذين هم أوسع من القّراء )رشد، يستهدف اجلمهور الّ 

عنده أبرز ما يقوم عليه ما يسمى  عدُّ ويُ ، (2041

 (9، ص4998ار، )اجلزّ  ."ص املوازّي النّ "بـ

جمموعة العالمات اللسانية... التي "ورآه )ليوهوك(  .1

عىل  ده وتدّل لتحدّ  نّص  درج عىل رأس كّل يمكن أن تُ 

)رحيم،  ؛"غري اجلمهور املقصودحمتواه العام، وتُ 

( فُعني باألداة التي تصنعه )اللغة(، 333ص ،2008

اه باملجال ه إيّ ومكانه، واهلدف منه. وربام كان حرُص 

، 2040، )الثامرّي , ا عند بعض الباحثنيمأخذً  اللفظّي 

ا التعري ؛ نظرً  عىلا تعصيً ه عاد لياه مس( غي أنّ 45ص

 .(331، ص2008)رحيم،  دةالستعامله يف معان متعدّ 

ف )العنوان( عرّ ار فنجده يُ اجلزّ  د فكرّي كتور حممّ ا الدّ أمّ  .5

عني: التي تَ -ا من داللته اللغوية منطلقً  بطريقة أوسع

هور واالعرتاض، والوسم القصد واإلرادة، والظّ 

ذي عاجله االصطالحي الّ اها باملعنى ا إيّ ، رابطً -واألثر

فالقصد  ؛(46، ص4998من خالل نظرية االتصال )

ان هور واإلعراض يّص املرِسل، والظّ  ّص واإلرادة مما َي 

سم ان العنوان الذي يتّ املستقبل، والوسم واألثر يّص 
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، 4998). ص رغم نسبته إليهة عن النّ باالستقالليّ 

 وما بعدها( 24ص

أبرزها: العنوان  نْ نوان؛ فمِ ق بأنواع العا ما يتعلّ وأمّ   

مله من رموز وإشارات بام حَي  )عنوان الغالف( اخلارجّي 

( وهذا العنوان عبارة 270، ص2000)شقروش، , ووظائ 

ال ، وبالتّ -قصائد وقصص مثالً -ة عن مدخل لنصوص عــدّ 

 ،)الثامرّي . لةأو متأوّ  -ةتقريريّ -بوح هبا بداللة واضحة فهو يَ 

ّدد ذي حُي الّ  جنيّس ك العنوان التّ وهنا (24-20، ص2040

 ( )شقروش،43، ص2020 ،)محداوّي , جنس العمل األديب

, والعنوان األساس كعنوان القصيدة (270، ص2000

ا ( والعناوين الفرعية التي تأت غالبً 43، ص202)محداوي، 

 ،202، )محداوّي  ,يف فصول الروايات ومشاهد املرسحيات

 )املطوي، .املعنى وتوضيحه( واهلدف منها تكملة 56ص

 (157م، ص4999

عة القائمة ظر إىل العالقات املتنوّ ية العنوان بالنّ وتربز أهّ 

ا وإرادة ال ه موضوٌع قصدً ا من أنّ ّص؛ انطالقً بينه وبني النّ 

ة ( وذلك العتبارات فنيّ 64، ص4998 ار،)اجلزّ , ااعتباطً 

 ،(34، ص2004 ة )قطوس،ة وحتى جتاريّ ة ونفسيّ ومجاليّ 

مله من آثار ا بام حَي ليس بريئً  -كام يقول )روالن بارث(-ه وأنّ 

وهلذا فهو مرشوع  (22)السعدية، د.ت، ص .ةأيدلوجيّ 

ثيه من تساؤالت ( بام يُ 414، ص4995ة، )رواينيّ  ,أويلللتّ 

ه سؤال إجابته أنّ  ، أّي ّص  مع هناية النّال نجد هلا إجابة إاّل 

ه املفتاح إنّ  ثمّ  (408، 97، ص4997، )محداوّي  .ّص النّ 

؛ ةة والرمزيّ اويتني الدالليّ عامل معه من الزّ يف التّ  اإلجرائّي 

ة العمل دالليّ "ا ما كانت وكثيً  (96، ص4997)محداوي، 

 (49، ص 4998ار، )اجلزّ  ."اتج تأويل عنوانههي نَ 

عر يف الّش  ة العنوان تقّل أهيّ  وقد رأى )جون كوهن( أنّ 

اإلسناد والوصل  العنوان هي ظائ و أهمّ ألّن ثر؛ مقارنة بالنّ 

قوم ذي يَ عر الّ ثر ال الّش وهذا مما حيتاج إليه النّ  ؛بط املنطقّي والرّ 

ة، ة واملوضوعيّ قيق الوحدتني العضويّ عىل عدم االنسجام وحَت 

ا ا وخرقً ظر إليها انزياًح ة عنونة القصائد بالنّ وهنا تربز أهيّ 

( والعنوان 66ص م،4997، )محداوّي . ثرملبدأ العنونة يف النّ 

، 4994، امّي )الغذّ  ,صل لقاء بني القارئ والنّ هو أوّ 

بل صاحب العمل؛ من قِ  رّتٌب ومُ  عد  وهو لقاء مُ  (263ص

ف منه عىل مقاصده، وعىل ل يتأّول عمله فيتعرّ املرِس " ألنّ 

ار، )اجلزّ  ."ا هلذا العملضوء هذه املقاصد يضع عنوانً 

عليه الباحث يف ق  ل ما يَ ( وهو أيًضا أوّ 49، ص4998

ه ( ألنّ 24، ص4997، )محداوّي  ؛ةراسات السيميائيّ الدّ 

ا بشكله ربز متميزً دارة ويَ أكرب ما يف القصيدة، إذ له الّص "

 (263، ص4994امي، )الغذّ  ."وحجمه

ا، بينه وبني رً مصغّ  اقاد نص  ية العنوان رآه معظم النّ وألهّ 

ة ة وبنائيّ سيميائيّ الكبي ثالثة أشكال من العالقات:  ّص النّ 

لطة ستفّز للّس ه مُ ( كام أنّ 236، ص4992)فضل، , ةوانعكاسيّ 

)بادي،  ,ي، إلعادة اإلنتاجواملتلقّ  ّص ة: املبدع والنّ الثالثيّ 

اختيار هذا العنوان " ( وينضاف إىل ذلك أنّ 441، ص4999

)عبدالوهاب، , "اا وموضوعً ا وفن  أو ذاك له داللته فكرً 

عكس ثقافة األديب ووعيه ، يَ شّك  ( وهو، بال3، ص4995

 نتجه.نتجه أو أَ بام يُ 

لها )جيار جينيت(، ا وظائ  العنوان، فقد فّص أمّ 

 .ةة، واإلغرائيّ ة، واإلحيائيّ ة، والوصفيّ مها إىل: التعيينيّ وقّس 

صال ة االتّ ( وباالستعانة بنظريّ 37، ص 2041 )رشد،

ة؛ منها: عدّ  للعنوان وظائَ   لـ)جاكبسون(، يمكن القول بأنّ 

حيح قل الّص عنى بالنّ ة التي تُ ة املوضوعيّ الوظيفة املرجعيّ 

ة، والوظيفة ة العاطفيّ ة الذاتيّ املبارش، والوظيفة االنفعاليّ 

, د العالقة بني الرسالة وذاهتادّ ة التي حُت ة الشعريّ اجلامليّ 

( وهي التي يراها )ياكبسون( 21، ص4997، )محداوّي 

، )الغذامّي . "ةغة العاديّ اللّ نن د لُس انتهاك متعمّ "عملية 

 ن يرى أنّ قاد مَ من النّ  شي إىل أنّ هذا ونُ . (23م، ص4994

يعمل عىل  -كام يرى )إيكو(-ة؛ فهو للعنوان وظيفة تشويشيّ 

 (407ص ،2043 )ابن الدين،. تشويش األفكار ال تثبيتها

ومل ُيْلِق العرب باالً ملوضوع العنونة، باستثناء وضعهم 

التي اقترصت وظيفتها عىل حتديد موضوع عناوين لكتبهم 

 ،)حيياوّي ؛ ى هبا إىل غيهاتعدّ مست عتبة يُ ته، وأَ الكتاب ومادّ 

( لذا جاءت قصائدهم معنونة بالشطر 440، ص4998

ة سعاد(، أو )سينيّ  األول أو القافية؛ كقوهلم: )بانْت 

هضة احلديث؛ ذلك حتى عرص النّ  (...إلخ. واستمرّ البحرتّي 

األدباء العرب بام لدى الغرب من عناية بعناوين ر حيث تأثّ 

خلوا يف مرحلة كانت وظيفة العنوان ، فدَ إنتاجهم األديبّ 

ني، أو كام هو عند اإلحيائيّ  ّص شي إىل فحوى النّ ة تُ موضوعيّ 

 ,نيومانسيّ ة صاحبه كام هو عند الرّ ة تعكس نفسيّ وجدانيّ 
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القصيدة يف عنوان  ا( وكام بدا جلي  38، ص4996)السامعيل، 

 عند شعراء مدرسة أبوللو.

كتب يف ل ما يُ أوّ "العنوان هو  أنّ ويرى بعُض الباحثني 

كتب ؤرة أفكاره ومعانيه، وآخر ما يُ ه بُ ؛ ألنّ الشعرّي  ّص النّ 

ة، د.ت، )السعديّ , "قدته وبيان صمتهه مفكك عُ ألنّ  ؛انثرً 

 ذلك ليس عىل إطالقه. ولدراسة عنوان أّي  ( غي أنّ 22ص

ص، االنطالق من العنوان لفهم النّ  :أوالها ؛طريقتان نّص 

)ابن . العكس وهي األكثر جدوى كام يراه بعضهم :واألخرى

 (2043 الدين،

هذا ونحبُّ أن نشي، بدًءا، إىل أّن هذه الدراسة ستنطلق 

عىل الّتمييز بني الّسامت أو "من اإلحصاء القادر بلغته 

ها خواصَّ أسلوبّية، اخلصائص الّلغوية التي يمكن اعتبار

؛ )مصلوح، "وبني الّسامت التي تِرُد يف النّص وروًدا عشوائي ا

( أّي أّن مهّمته إعطاء قيمة عددّية وليس 54، ص4992

حتديد الّسامت اجلديرة الذي هو مهّمة دارس األسلوب 

( ونظًرا 57، ص4992مستعينًا بلغة اإلحصاء. )مصلوح، 

ملرصودة، يف عددها، رأينا أن الختالف الّظواهر األسلوبّية ا

نعتمد النّسبة املئوّية حني يكون عدد الظواهر اثنني أو ثالثة، 

َبْيِعّيات؛ الّشبيه بالوسيط، أحد مقاييس النّـزعة  ومقياس الرُّ

( حني يكون العدد 402، ص4990املركزّية, )أمحد وزغلول، 

عدد أكثر من ثالثة؛ والذي دفعنا إىل ذلك أمران: أّوهلام أّن ل

الّظواهر املدروسة دوًرا يف حتديد الّطريقة اإلحصائّية املناسبة. 

وثانيهام: أّنه بتنّوع املقاييس املعتمدة يف الّتحليل اإلحصائّي 

 (59، ص4999تكون النّتائج دقيقة. )بليث، 

 

    املبحث األول: عالقة العنوان بالقصيدة:

العنوان يف الكش  عن العالقة بني ، عنى هذا املبحُث يُ 

ة رصد عالقتني: أسلوبيّ ، بوالقصيدة يف شعر األخطل الصغي

تفسي  -يف أثناء احلديث-ة فقط؛ وحاولنا ة، ومعنويّ معنويّ 

 اعر عناوينه.اختيار الّش 

 

 ة.ة األسلوبيّ العالقة املعنويّ 

تقوم هذه العالقة عىل اختيار العنوان من القصيدة نفسها، 

ة. جربة اإلبداعيّ عر من التّ بعد فراغ الشا -عادة-ويكون ذلك 

صيب عىل النّ  -من جمموع العناوين-هذه العالقة  وحازْت 

 ة فقطنة باألخرى ذات العالقة املعنويّ مقارَ %( 7145) األكرب

التجربة كانت املوّجه األقوى الختيار  عني أنّ ؛ ما يَ %(2545)

احلديث  -وع من العالقةيف هذا النّ -ويمكننا  .اعر عناوينهالّش 

 بناء العنوان، ومكانه يف القصيدة.عن: 

 

 بناء العنوان.

االختيار يقوم عىل القصد ال  ات القول: إنّ ن البدهيّ مِ 

قصُد اعر عنواًنا لقصيدته، إنام يَ ة، وحني يتار الّش االعتباطيّ 

وليد العالقة -ن العنوان ما. ويتكوّ  إىل ذلك قصًدا بدافعٍ 

ن القصيدة، أو من م يْت من كلمة اختِ  -ةة املعنويّ األسلوبيّ 

شي أو عىل معظمه. وتُ  ب فيها، وربام جاء عىل شطر كاملٍ مركّ 

بة؛ إذ ال إىل العناوين املركّ الشاعر ميّ  ة إىل أنّ سب اإلحصائيّ النّ 

من جمموع العناوين ذات العالقة %( 8746) عىل حازْت 

العناوين املفردة  ة مع قصائدها، بينام حازْت ة املعنويّ األسلوبيّ 

سيطرة بعض  شي هذه القراءة إىل أنّ . وتُ %(4241) عىل

يف القصيدة، أقوى من سيطرة  دُ رِ األساليب أو اجلمل، التي تَ 

 اعر الختيار عنوانه.الكلامت املفردة يف توجيه الّش 

ام اعر من قصيدته كلمة ما، فإنّ وعليه، فحني يتار الّش 

ه يتارها ملا حتمله من وزن لديه؛ ومن ذلك عنوان مقّطعت

( التي شّخصها بمناداهتا 11، ص4972، )اخلورّي  "لبنان"

 ل كلمة:من أوّ 

رشع يص  ما يف طبيعتها من مجال وروعة وهباء.  ثمّ 

بموضوعها، وهو  -بدًءا-وعىل ذلك، فعنوان القصيدة ييش 

 "يلالنِّ "ا من ذلك اختياره حمورها الذي تدور عليه. وقريبً 

 :شّوق فيها إليه، وبالعنوان بدأهاملقّطعة أخرى تَ  اعنوانً 

 (213، ص4972، )اخلورّي 

ا النيُل   أُّيُّ

 ياحني،يا حبيَب الرّ 

 عيوُن األزهارِ 

 (3)نسُج عيونِْك 

                                                           
طور األربعة عر العمودي، والّس ملقّطعة عىل بحر اخلفي ، وهي عىل الّش ا ( 3)

ريقة التي الطّ ب ناهأثبت ناعة؛ غي أنّ ا من شطرين، وهكذا بقية املقطّ ل بيتً تشكّ 

 القصيدة. عليهاكتبت 

ـيدٌة   لبناُن كم للحسِن فيـك قص

 

ـا األنجـُم   نثرْت مباسـمها عليه
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جاء نتيجة  "يلالنِّ "اعر هلذا العنوان اختيار الّش  ويّتضح أنّ 

وكذلك قصيدته  ذكيه من عاطفة.وعيه بام حيمله من معنى ويُ 

أبياهتا  تني يف كّل ؛ وقد كّرر العنوان مرّ "َنَدى"املعنونة بـ

 (36، ص4972، )اخلورّي  :الث األولالثّ 

ــمُة  ــدى بس ــَدى، ن ــورَن  ال

ـــ ــُة الطُّه ــدى َهس ــَدى، ن  َن

ــعلُة احلـــ ــدى ُش ــَدى، ن  َن

 

ـــــ ـــــدى يف الّص  باِح ِد للنّ

 ـر يف ِشفاه األَقاحـِـــــــي

ــبِّ  ـــُة األرواِح ـ  ُقْبَلـــــــ

ور ه املثي الذي كان له الدّ أنّ  "دىنّ "ويظهر يف تكرار  

عنون يُ  ال األجدى يف أنْ األكرب يف والدة القصيدة، وبالتّ 

اعر قصيدته به. ومثل ذلك عنونته لقصيدة أخرى الّش 

اه من مطلع القصيدة، حيث كان ا إيّ ، مستمد  "صّداح"بـ

 (10، ص2006، )اخلورّي : القصيدةائر ملهمه هذه الطّ 

 صداُح يا مُؤنَس هذا األَراَك، مَا ِل أراكْ 

 

 ذي قـد َبـراكْ تَشُدو فسبحاَن الّ 

مفردة مأخوذة من  نة من كلامٍت والعناوين املكوَّ  

، 37ص ،4972، )اخلورّي , يوانيف الدّ  قصائدها، حارضةٌ 

اري حضور العناوين ( ولكن ال جُت 274، 230، 471، 404

دورها، يف األغلب، هو الكش  عن حمور  ة؛ غي أنّ املركبّ 

 القصيدة.

يف  بات وردْت اعر من مركّ ا العناوين التي اختارها الّش أمّ 

القصائد، فهي األكثر حضوًرا، وقد بناها من مجل أو جزء من 

مثيل عىل ذلك ة. ويمكن التّ ة أو وصفيّ بات إضافيّ مجل أو مركّ 

كيب حيث ورد هذا الرّت  ،"ناي اهلوى"بقصيدة عنواهنا 

 (34ص ،4972، )اخلورّي  :ابعيف البيت الّس  اإلضايفّ 

 أنا ناُي اهلوى الذي اخرتَع اللــّ

 

 ينشادِ ـُه وأنت الفريُد من إِ 

اعر هذا العنوان ملا حيمله من صورة اختيار الّش  ويبدو أنّ   

بصورة أوضح يف  بة )تشبيه+ استعارة(، وقد ظهرْت فنية مركّ 

رّصع يُ  وأراد أنّ  ،ورةحسن هذه الّص اعر استَ الّش  البيت؛ وكأنّ 

قصيدته بعنونتها هبا. ومثل ذلك عنونة إحدى قصائده 

 :ذي أخذه من بيتهالّ  "اجلدول الوديع" ب وصفّي بمركّ 

 (39، ص4972، )اخلورّي 

 ســأُّّيا اجلدوُل الوديُع الـذي تَ 

 

 ُر زهُر الّدجى عىل حتنانِهْ ــــــمّ 

هلذا اجلدول. ومن ذلك  ابوًح حيث كانت القصيدة  

؛ وقد أخذه من صدر "اهلوى والشباب"مقّطعته التي عنواهنا 

 (39، ص4972، )اخلورّي : لني منهاالبيتني األوّ 

 ـنـمَ ـباُب واألمُل الاهلوى والّش 

 ـنـمَ ـباُب واألمُل الاهلوى والّش 

 

ـاُشود ُتوحي فتبعُث الّش ـ  عَر َحّي

 ُشود ضاعْت مجيُعها ِمن َيدّياـ

ة، بشكل لبيّ ة والّس اعر، اإلجيابيّ وفيها تتالطم مشاعر الّش  

قصائده من رجوعه؛ حتى كأن ّ هُ َس أْ ملا مىض ويَ  هُ قَ وْ يعكس تَ 

عور، يوان تكاد ال خترج عن ذلك الّش هذا الدّ  هامّ التي َض 

 ام دفعه إىل عنونة ديوانه بعنوان هذه القصيدة.األمر الذي ربّ 

اعر، حارضة يف ديوان الّش  بة، بأنواعها،والعناوين املركّ 

ع من حجم العنوان فبناه من شطر كامل يف ه ربام وسَّ غي أنّ 

طر اعر هبذا الّش شي إىل عناية الّش ا يُ القصيدة، أو من معظمه؛ ممّ 

ة...إلخ. تضّمنه من معنى أو صورة أو تفاصيل شخصيّ ملا يَ 

جفنه عّلم "ومن شواهد هذا التوسيع عنوان إحدى قصائده 

 ،4972 ،)اخلورّي : خذه من صدر املطلعلذي أَ ا "الغزل

 (309ص

 جفنُــــُه عّلـــــم الغـــــزْل 

 

ـــ ـــا قَ  نَ وِم ـــِم م ـــْل العل  ت

ة التي ورة الفنيّ ا بالّص اعر كان معجبً الّش  حسب أنّ ونَ  

 ذي أهلب وأنتج. ولعبْت ْدح الّ ه القَ طر، وأنّ حيملها هذا الّش 

ذي الّ  "يبأيب أنت وأمّ "ة دورها يف اختيار عنوان احلالة النفسيّ 

، 4972 ،)اخلورّي : زمة يف قصيدة مطلعهاجاء أشبه باللّ 

 (262ص

ــ  ياِســِقنيها، بــأيب أنــت وأّم

 

ـ  يال لتجلو اهلّم عني، أنـت هِّ

اعر الّش  طر، وكأنّ وقد أتى هذا العنوان عىل معظم الّش  

نقطع يف تقديم  تَ اقية أاّل د عىل الّس ؤكِّ يُ  م أنّ َس أراد هبذا القَ 

رشهبا ليغيب عن الواقع املؤمل، بل رغبة يف  اخلمرة؛ ال رغبة يف

ه. وقريًبا ه ويف قرهبا جالء هّ عدها هّ اقية التي يف بُ قرب الّس 

يف اختيار العنوان،  ة، التي أسهمْت من تلك احلالة النفسيّ 

ذي أخذه الّ  "ق اجلريحللرّش  نّيُت غَ "عنونته إحدى قصائده بـ

 (86، ص4972 ،)اخلورّي  :من بيت فيها

 للرّشِق اجلريِح، ويف يديغنّيُت 

 

 الرّشق مـن أجمـادِ 
ِ
 ما يف سامء

ق وهو غناء حزين عىل لبنان وما جرى فيها، وعىل الرّش  

 .يف اخلالفات واحلروب ئنّ الذي يَ  العريبّ 

 

 مكان العنوان يف القصيدة.

ة اعر يف عناوينه ذات العالقة األسلوبيّ ومثلام نّوع الّش 

، من العنوان ذي الكلمة الواحدة إىل اآلخر الذي أتى ةاملعنويّ 

نّوع كذلك يف املكان الذي أخذ منه العنوان؛ عىل شطر كامل، 



 هـ(4112م/2024جامعة امللك سعود، الرياض ) (،3، ع )(33) ، مجاآلدابجملة 

 

44 

شي هذا أو خامتتها. ويُ  وسطهال القصيدة أو ن أوّ ذه مِ فأَخ 

اعر عىل انتقاء العنوان األجدى من حرص الّش  األمر إىل نوعٍ 

ه به القصيدة لُتعرف به، وأنّ  مُ ِس يَ  ايكون عنوانً  ألنْ  -يف نظره-

فق ة، كيفام اتّ ة املعنويّ مل يكن يتار عنوانه، ذا العالقة األسلوبيّ 

 ة حال.وعىل أيّ 

الذي هو القصيدة  وسط ة إىل أنّ شي األرقام اإلحصائيّ وتُ 

ن عناوينه؛ حيث وع مِ هذا النّ  ، بكثرة،استمّد منه الشاعر

ن جمموع العناوين ( مِ %1348)ما أخذ منه حوال  نسبةُ  بلغْت 

 ن مطلع القصيدةالتي تنتمي إىل هذا النوع، ويليه األخذ مِ 

ع فيه الشاعر ما مَج  (، ثمّ %4143)ن خامتتها مِ  ، ثمّ %(3944)

وحني نعرض ذلك     .%(248) ن املطلع واخلامتةبني األخذ مِ 

بيعّيات(، الذي ُيعني يف حتديد الّظواهر  عىل مقياس )الرُّ

 املتطّرفة، نالحظ ما ييل:

الذي ينتمي إىل هذا –أوالً: أّن أْخَذ الّشاعر عنوانه 

بيع األعىل. -النوع  من وسط القصيدة، قد جاء يف الرُّ

ثانًيا: أّن أْخَذه العنوان من خامتة القصيدة أو مطلعها 

بيع األدنى.وخ  امتتها مًعا، قد جاء يف الرُّ

يف بناء  قصائده أثناءز عىل ركّ اعر كان يُ الّش  أنّ ويعني ذلك 

تكون حمياًل إليها  ه يميل إىل أنْ وأنّ عناوينه من هذا النوع، 

. ويعني، كذلك، أّن الّشاعر مل يكن ذا ميل إىل لسبب أو آلخر

 أخذ عناوينه من خواتم القصائد بشكل عام.

 وسطها من أبيات يف التي استمدّ  الّشاعر عناوين ومن

عنوانه أو  نَ ضمّ تُ  نْ ا لصورة رآها األجدى أِلَ قصائده، إمّ 

احلاملون "رد فيه أو نحو ذلك، عنوان قصيدته السم وَ 

 ،4972 ،)اخلورّي : املأخوذ من البيت الثامن "مسالّش 

 (410ص

 مَس فوَق ُوجوِهِهمْ احلَاملنَي الّش 

 

هَب يف األَغامدِ واحلَاملنَي   الشُّ

ورة وجوه املمدوحني شموًسا ال تدانى ضوًءا ربز الّص وتُ  

ا، وقد رآها الشاعر الصورة التي تَ  علو مجيع تَ  أنْ  ستحّق وعلو 

ن ذلك عنوان قصيدته ور يف القصيدة بعنونتها هبا. ومِ الّص 

، 4972، )اخلورّي : املأخوذ من البيت الثالث "بيوت"

 (471ص

 رفْت عيونُِك دَمعةً ذَ بيوُت، هل 

 

 مُ ْغرَ مُ ـفها ُفؤادي الـ َترّش إاّل  

 

دور حول بيوت وما جيري فيها وموضوع القصيدة يَ 

يكون  نْ اسمها هو األوىل أِلَ  اعر أنّ آنذاك، وقد رأى الّش 

 .العنوان

وكثيٌة هي شواهُد عنونة الّشاعر أخًذا من وسط قصائده, 

 ،2006 ( و)اخلوري،405، 25ص ،4972 ،)اخلورّي 

ل القصيدة، ن أوّ ن شواهد عنونته أخًذا مِ ومِ  (474، 465ص

؛ الذي هو صدر "بيعاالرّ  بِك  اخلريُ   لبَس "عنوان مقطوعته 

 (491، ص2006 ،)اخلورّي : مطلعها

بيَعــا  لــبَس اخلريــُ  بــِك الرَّ

 

مُ   وَعاوحمــا عــن الــَوَرِق الــدُّ

، درُ نها الّص ورة التي تضمّ اعر رأى يف الّص الّش  وكأنّ  

عنون هبا ما يُ  ة جتاه املخاطب، خيَ إجيابيّ  والتي محلت مشاعرَ 

 "اعر تابرأى الّش  نْ مَ "قصيدته. ومن ذلك عنوان قصيدته 

 (417، ص2006 )اخلوري،: التي مطلعها

ـاْب   كــــَذَب الــــوايِش وَخـــ

 

ـاب ـــ ـاعَر َت ــــْن رأى الشـــ  َم

د، ؤكّ ا؛ ملا حيمله من رسالة تُ املطلع عنواهَن  إذ جعل عجزَ  

يد عن طريقته يف احلياة ه لن حَي باالستفهام الذي يفيد النفي، أنّ 

أخًذا من -ر. ويمكن وص  عنونة الّشاعر شاعر آخ كأّي 

 ،4972 ،)اخلورّي بأهّنا حارضة يف ديوانه.  -مطالع  قصائده

 (435، ص2006 ،( و)اخلورّي 339، 334، 342ص

 اعر قد يأخذ عنوان قصيدتهالّش  أنّ  إىل أرشنا وسبق أنْ 

ل ما ُيتلّقى وآخره؛ حرًصا يكون أوّ  ه أراد أنْ من خامتتها، وكأنّ 

بيع  مله.منه عىل ما حَي  وهذا النّوع من األخذ واقٌع يف الرُّ

ا عىل أّن الّشاعر رّبام َعَدل عن  األدنى، ولكنّه يعطي مؤرّشً

ن ذلك عنونته ومِ  لسبٍب ما. -يف مكان األخذ–الذي اعتاده 

ب ، وقد ورد هذا املركّ "األخي احلّب "عاته بـإحدى مقطّ 

 (331، ص4972، )اخلورّي : الوصفي يف خامتتها إذا يقول

ـــبِّ يف َأوّ  ـــُبالت احلُ ـــهِ ُق  ل

 

 األَخـيْ  هي زاُد النَّفِس للُحـبِّ 

ورّبام لفت انتباه الّشاعر، بعد فراغه من قصيدته، ذلك     

الّتضادُّ الذي احتضنه البيت األخي، وهو تضاد  يعكس 

العالقة بني ذلك النرّس املنهك وفرخي الّطي الصغي 

 النّاعمني؛ كلُّ ذلك اّتكاء عىل الّصورة االستعارية. ومن ذلك

املأخوذ من خامتتها:  "جىيا نسيم الدُّ "عنوان قصيدته 

 (216، ص4972 ،)اخلورّي 

َجى  يا َنسيَم الدُّ

 احلَريَر 
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ْج!...  مَتَوَّ

 
ِ
 َأطيُب املاء

  ما سقاُه الَغامُم...

عد مع جى الذي مل يَ لنسيم الدُّ  ها، بوٌح والقصيدة، كلّ 

 يف وسطاعر له الّش  فرّس استحضارَ اعر سواه؛ وهو ما يُ الّش 

 ،)اخلورّي عنواهنا. ا وجعله قصيدته كام استحرضه يف خامتته

، 2006،( و)اخلورّي 412، 439، 448ص ،4972

 (39ص

 

 ة.العالقة املعنويّ 

تقوم هذه العالقة عىل اختيار العنوان من يشء مرتبط 

ء مذكوًرا يف يكون هذا اليّش  دون أنْ من بالقصيدة ذاهتا 

 صيب األقّل هذه العالقة عىل النّ  القصيدة. وقد حازْت 

اعر يميل الّش  من جمموع العناوين، مشيًة إىل أنّ  %(2545)

ه، يتار عناوينه من القصيدة أسلوًبا ومعنى، وإىل أنّ  إىل أنْ 

ه ال جيد ذلك لكنّ  ،ّمل عنوانه معنى بطريقة ماحُي  ام، أراد أنْ ربّ 

نشئه بعد صنع عنوانه بأسلوب يُ يَ  فيميل إىل أنْ  ؛يف قصيدته

من املرتبط بالقصيدة ؛ قصًدا إىل ذلك اليّشء والدة جتربته

. وباستقراء العناوين، من هذا النّوع، هدف رآهأجل حتقيق 

بدا أّن الّشاعر يكون جمذوًبا إىل عنرص ما )الّزمان، املكان، 

شخصّية ما، املوضوع، الّصورة الّشعرية( فيجعل منه عنواًنا 

ع من األخذ حييل إليه بطريقة غي مبارشة. وبعرض هذا النّو

بيعيات( بدا ما ييل:  عىل مقياس )الرُّ

إىل موضوٍع ما  -من هذا النّوع-أوالً: أّن إحالة العنوان 

بيع األعىل.  أو صورٍة ما، قد جاءت يف الرُّ

إىل زماٍن ما أو  -من هذا النّوع–ثانًيا: أّن إحالة العنوان 

بيع األدنى.  مكاٍن ما، قد جاءت يف الرُّ

اعر، يف بنائه العنوان من هذه النّوع، ويعني ذلك أّن الّش 

كان مشغوالً أكثر بموضوع القصيدة أو بصورة شعرّية، وأّنه 

أراد أن يلفت إىل ذلك بطريقة غي مبارشة. ويعني، أيًضا، 

ضعَ  انشغال الّشاعر بعنرصي الّزمان واملكان يف بنائه 

بشكٍل  العنوان من هذا النّوع، وأهّنام إذا شغاله فإّنه يعنون هبام

مبارش؛ فيكون العنوان حينئٍذ من النّوع ذي العالقة األسلوبية 

 املعنوية.

العناوين التي لفت فيها الّشاعر إىل صورٍة ن نامذج ومِ 

، 2006 ،)اخلورّي , "املسلول"قصيدته التي عنواهنا  شعرية،

 ى، من أكثر من بيت؛ كقوله:( وقد أخذه، معنً 403ص

 حسناُء أيَّ فتـًى رأْت َتِصـدِ 

 

 َقـتىل اهلَـوى فيهـا بِـال َعــددِ 

 وقوله يف خامتتها: 

 هـوًى  ببنـِت  هوًى  هذا قتيُل 

 

ــدِ  فــإذا مــررَت   بأختهــا فِح

اعر، وتدور حول تأمله عشًقا والقصيدة إحدى طوال الّش  

ي  املسلول عىل قلبه التي كانت كالّس  "سلمى"من حمبوبته 

ون من العنونة، ن شواهد هذا اللّ فوق ما فعل به املشيب. ومِ 

: ا يف بيتيهنى املعنى ممّ ؛ وقد بَ "اويباب الذّ الّش "قصيدته 

 (469، ص2006 ،)اخلورّي 

 يالُم الورُد اجلنُّي إذا جــَـــأَ 

 وإذا كاَن ُعمـرُه بعـَض يـومٍ 

 

امِل يف وَ  ــ َّ رحيـُق اجل ـهَج ـ  ناتِ

ــه بوُل يف ورقاتِ ــذُّ ــى ال  ومتشَّ

شاعر الشباب دمعة عىل "وقد قّدم لقصيدته بقوله:  

أكرب، سبب اختياره  ، وهنا يّتضح، بصورةٍ "املعلوف فوزّي 

 نَ ا يف قصيدته الباكية. وعنوَ ذي كش  شيًئا ممّ هذا العنوان الّ 

 ،)اخلورّي : ، وقد استهلها بقوله"املهاجر"إحدى قصائده بـ

 (29، ص4972

 رائٌح ال َترجـعُ  َأشجاَك أنََّك 

 

ــاُن بعــدكَ وَهــ  بَلقــعُ  واَك واألوط

عىل  بكاءً وحيمل العنوان موضوع القصيدة التي جاءت   

ك وترشذم، إليه من تفكّ  ملا آلْت  اوعرًض  ،حال أوطان العرب

حتى ال ُيساط بسوط  ،آثر اهلجرة عىل البقاء فيها الّشاعر وكأنّ 

نتهي فيها كام انتهى أبناء حلظة وحتى ال يَ  وعة كلَّ احلرسة واللّ 

 ،4972 ،)اخلورّي : تعبيهاألندلس يف األندلس؛ أو عىل حد 

 (30ص

ـــَت  هللِ ـــا ومُ مُ  أن ـــًقاغّرًب  رّش

ـاك أَ  ـائد تَ  نـدلُس فهن  ســجعُ القص

 

 زرُع...وأخرى َتـ ذريك عاصفةٌ تَ 

ـان املواهـب يَ   لمـُع!...وهناك لبن

ومن العناوين التي لَفت الشاعر فيها إىل الّزمان أو املكان  

حتت جبل الورد. ضفاف بردى. "عناوينه:  -عىل قّلة ذلك-

( وقد 430، 61، 20م، ص4972, )اخلورّي، "األنقاض

أرشنا قبُل أّن ذلك ال يدلُّ عىل ضع  التفات الّشاعر إىل 

وذلك -هذين العنرصين يف عنونة قصائده بشكٍل عام 

بل  -حلضورها يف العناوين ذات العالقة األسلوبّية املعنوّية

ذات العالقة  عىل أّن الّشاعر ال يلفت إليهام لفًتا يف العناوين

 املعنوية.
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بني العنوان -ة العالقة املعنويّ ويمكن القول: إّن 

م، 4972 ،)اخلورّي ؛ يف شعر الشاعر حارضةٌ  -والقصيدة

كان  ( وإنْ 488، ص2006 ،( و)اخلورّي 437، 435ص

 منه يف عالقتهام معنى وأسلوًبا. حضورها أقلَّ 

 

 املبحث الثاين: ظواهر يف عناوين القصائد:

ة بدراسة ثالث ظواهر؛ هي: شعريّ  هذا املبحُث عنى سيُ 

ة. ة أو اخلربيّ ورة فيه، وبنيته اإلنشائيّ العنوان، ووضوح الّص 

واهر األبرز يف عناوينه؛ كام ا الظّ ألهّن  ؛ام وقع االختيار عليهاوإنّ 

 ة.وبناء عىل األرقام اإلحصائيّ  ،بدا لنا

 

 ة العنوان.شعريّ 

منذ  حديًثا، بل هو متجّذرٌ ة( مفهوًما عريّ ليس مفهوم )الّش 

سم بوسائل حماكاة تتّ "عر: القدم؛ فقد قال أرسطو عن الّش 

نفرد؛ وهي: اإليقاع واالنسجام تمع وقد تَ ثالث، قد جَت 

فظة ( وقد وردت هذه اللّ 10، ص4973، )بدوّي  ."غةواللّ 

( 55، ص2001 ،)اجلرجاينّ . ا يف تراثنا العريب القديمكثيً 

، 420، 89، 74، 28، 44ص ،4986 ،و)القرطاجنّي 

 اقد الغريبّ فقد اقرتنت بالنّ  ،ا يف العرص احلديث( أمّ 327

ذاته هو  يف حدّ  العمل األديبّ  ى أنّ أذي ر)طودوروف( الّ 

ة، فام تستنطقه هو خصائص هذا اخلطاب موضوع الشعريّ "

 (42ص ،4990). "ذي هو اخلطاب األديبّ الّ  وعّي النّ 

ق قّ قنيات التي حُت برز التّ ن أة مِ ورة األدبيّ الّص  عدُّ وتُ 

ي حدث لفتة تدعو املتلقّ نزاح داللي ا لتُ ة وذلك حني تَ عريّ الّش 

 داللّ  حينئٍذ من توافٍق  لها؛ وال بدّ إىل الوقوف عندها وتأمّ 

وافق بام ال فخرق هذا التّ ، وبالتّ حوّي كيب النّ يتوازى مع الرّت 

ا عن انزياًح دث عدوالً أو حوي حُي كيب النّ ال ينسجم مع الرّت 

 )املسدي،. قديم واحلذف...إلخكيبي األصيل؛ كالتّ مط الرّت النّ 

 (463، ص4982

غي يمكن عناوين األخطل الّص  وعليه، يمكن القول: إنّ 

اللة األوىل تقسيمها إىل قسمني: عناوين مبارشة حتمل الدّ 

نه من انزياح ي، وأخرى غي مبارشة بام تتضمّ اهرة للمتلقّ الظّ 

ا األوىل فقد ل. أمّ أمّ ي إىل الوقوف والتّ ملتلقّ وعدول يدفع ا

اعر، بينام %( من جمموع عناوين الّش 1849ما نصيبه ) نالْت 

وع %( نصفها تقريًبا حتول إىل هذا النّ 5444نالت األخرى )

بعد قراءة القصيدة أو جزء منها. وتشي هذه النسب 

ناء نص  عناوينه ب أكثر من اعر قد بنىالّش  ة إىل أنّ اإلحصائيّ 

جديد يف عنونة ه يف ذلك يسعى إىل التّ ة، وإىل أنّ ذا مسحة شعريّ 

ورّبام ساند  القصائد إذا ما وضعناه يف عرصه الذي عاش فيه.

بيعيات(، الذي استهدف  هذا الرأَي ما انتهى إليه مقياس )الرُّ

الّصور البالغّية يف النّوع الّثاين، فقد جاءت الّصورة الّتشبيهيّة 

بيع األدنى، بينام جاءت الّصورة واملجاز املرس ل يف الرُّ

بيع األعىل؛ وهي الّصورة األكثر قدرة عىل  االستعارّية يف الرُّ

 الّتجديد بإجياد عوامل شعرّية ال تكون إالّ هبا.

ل بالعناوين التالية: وع األوّ لنّ ويمكن الّتمثيل عىل ا

فدى  -ماذا أقول له -ُعمر وُنعم -إىل امرأة -مرحًبا مرص"

، 64ص ،4972،)اخلورّي ؛ "عروة وعفراء -للبنان نفس

ا ( إذ إهّن 67، 53، 11ص ،2006 ،( و)اخلورّي 416، 81

يل،  حني حُت ي إاّل عىل ظاهرها )مبارشة( ال تستوق  املتلقّ 

ة تبدو مع قراءة القصيدة مع بقائها يف أحياًنا، إىل داللة رمزيّ 

والعالئق بني  دائرة املبارشة؛ فالعنوان ذاته ذو داللة مبارشة

 لهمثيل مكن التّ اين، فيُ وع الثّ ا النّ ة. وأمّ كلامته عالئق طبيعيّ 

صفحة  -جنون املوت -سناحلُ  أرّق "الية: بالعناوين التّ 

بالت قُ  -امءوت موهبة الّس الّص  -رياح سفينتي -بيضاء

 ،)اخلورّي , "باب الذاوي...الّش  -اجلبل امللهم -اهلوى

 ،2006 ،و)اخلورّي ( 339، 300، 412، 25، ص4972

وغيها من العناوين التي  (469، 445، 402، 19ص

ة ي قبُل؛ ملا بني كلامهتا من عالئق غي طبيعيّ ستوق  املتلقّ تَ 

تنقطع عملية  لئالّ  ؛شفراهتا تستدعي البحث عنها وفّك 

ي الشاعر خالل القصيدة. ومع قدرة املتلقّ  بينه وبنيواصل التّ 

يه القصيدة، يكون قادًرا عىل لقّ عىل إجياد تلك العالقة، ثم ت

 عالئق إىل -العنوان كلامت بني–حتويل العالئق غي الطبيعية 

 ع به من قوة اخليال.ة بمقدار ما يتمتّ طبيعيّ 

 

 ورة يف العنوان.وضوح الّص 

قضية ضاربة يف أعامق  -عريف الّش -الوضوح والغموض 

 (1، ص4972 ،)اآلمدّي , اث العريبالقدم يف الرّت 

 ،4978 ،( و)اجلرجـاينّ 40، ص2003 ،و)املرزوقّي 

( حتى 472، ص4986 ،( و)القرطاجنّي 418-439ص

قاد إىل اإلدالء برأُّيم فيها. ة التي تدفع النّ أشبه بالقضيّ  بدْت 
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وقد انقسموا يف ذلك إىل مذاهب؛ فمنهم من دعا إىل 

ة يف ذلك داللة عىل قوّ  عمية ورأوا أنّ الغموض إىل درجة التّ 

عر قيض فرأى جودة الّش منهم من دعا إىل النّ  عر، بيد أنّ الّش 

ط آخرون يف هذا املوضوع. وقد وضوحه، بينام توّس  بدرجة

 عر اجلاهيلّ اجتاه الّش  إىل أنّ  ذهب منظرو األدب العريبّ 

ة، ومن هنا تبلور يعتمد عىل احلسيّ  ذو تأثي واقعّي  انطباعّي "

متيل إىل  عر اجلاهيلّ ة الّش كفّ  الذي يرّجح أنّ  قدّي املذهب النّ 

( 44، ص4999 ،)العطوّي , "اإلضاءة والكش  والوضوح

ر البيئة أصدق من احلياة؛ فصوّ "ته مادّ  ه قد استمدّ  أنّ علاًم 

 ال خفاء فيه، بسيط ال غلوّ  تصوير، وهو تصوير واضح جيلّ 

، 2004، )اجلبورّي  "عقيدفيه، بعيد عن املبالغة والتّ 

قاد املعارصين مالوا إىل النّ عراء وبعض الّش  ولكنّ  .(499ص

( بل 788، ص2007)منور، , عرّي الغموض يف العمل الّش 

إسامعيل، (, عرمات جودة الّش ه أحد مقوّ ن رأى أنّ منهم مَ  إنّ 

( وانعكس ذلك حتى عىل العنونة التي هي 487، ص4966

ة يف إيضاح عريّ ورة الّش سهم الّص العتبة األبرز للقصيدة. وتُ 

ورة واملقاربة فّضل القدماء وضوح الّص  املراد أو عدمه، وقد

ة؛ وعىل ذلك بنى املرزوقي رؤيته يف شبيه خاّص فيها، ويف التّ 

شبيه وعيار املقاربة يف التّ "شبيه: عر حني قال عن التّ عمود الّش 

. "عند العكس قدير، فأصدقه ما ال ينتِقُض الفطنة، وحسن التّ 

 (44ص ,2003 ،)املرزوقّي 

ا نحو إىل الوضوح؛ إمّ غي تَ لّص وعناوين قصائد األخطل ا

 -عام بشكلٍ -أويل فيها ا عناوين مبارشة ال جمـــال للتّ ألهّن 

ة تقوم فيها عىل صورة ظاهرة واضحة. وقد عريّ الّش  نّ وإما أِل 

مع وضوح  عىل عناوين ذات طابع شعرّي  سبقت أمثلةٌ 

لمة يف يا ظُ "ن ذلك ة؛ ومِ ة أسلوبيّ عنويّ معالقة ب ورة فيهاالّص 

 (26ص ،4972 ،اخلورّي (: ، إذ أخذه من قوله"خاطري

 يا ُظلمـًة يف خـاطري مثُلهـا

 

ــاْح  ــذا اجلَن ــَ  ه ــا أكث  هللِ م

ه اعر وترّددَ الّش  اته حيةَ ب حيمل يف طيّ وهو عنوان مركّ  

يل يف صحراء قاحلة؛ فاندفع ن أتى عليه اللّ ه ضياع مَ وضياعَ 

لمة. ومن ذلك ة الظّ ن شدّ ًبا مِ ه املكتوب متعجّ يندب حظّ 

كئ عىل صورتني: ذي يتّ الّ  "أنا ناي اهلوى"عنوان قصيدته 

ة؛ وها صورتان واضحتان ال غموض ة واستعاريّ تشبيهيّ 

يان أكثر بعد قراءة القصيدة التي كانت خطاًبا فيهام، وتتجلّ 

ره معاناته مع اعر إىل ذلك الطائر الذي ذكّ ن الّش ًها مِ موّج 

 ،)اخلوررّي : ي ما هو إال يشء منهه نايه والطّ اهلوى، حتى كأنّ 

 (413، ص2006

ــ  أنا ناُي اهلـوى الـذي اخـرتَع الل

 

 ـُه وأنَت الفريُد ِمن إنشادي

يف  بارزٌ  اعر ظاهرٌ اجلملة، فالوضوح يف عناوين الّش وب  

يت يف عيونه خرب، روحي فدى الوردة، غنّ "ن مثل: شعره؛ مِ 

بيعا، م الغزل، لبس اخلري  بك الرّ ق اجلريح، جفنه علّ للرّش 

ا املوتى، مس، غاية الورد، صٍه أُّّي سور، احلاملون الّش وكر النّ 

، 16، 13، 31، ص4972 ،)اخلورّي  ."أغضاضة يا ورد؟

، 429، ص2006 ،( و)اخلورّي 286، 280، 410، 86

491 ،440) 

 

 ة.ة واخلربيّ نية العنوان اإلنشائيّ بُ 

، يف قسمني: خربّي  تنحرص األساليب التي نستخدمها

ون البالغيّ  ويعّرُف  ،(43، ص2004 هارون،) وإنشائّي 

دق والكذب لذاته... واملراد تمل الّص ما حَي "بقوهلم:  َل األوّ 

بصدق اخلرب مطابقته للواقع... واملراد بكذبه عدم مطابقته 

ما "اين بقوهلم: ويعّرفون الثّ  (55، ص4999 ،اهلاشمّي ) ,"له

والكذب لذاته... فال ُينسب إىل قائله صدق دق تمل الّص ال حَي 

 (69ص ،4999 ،)اهلاشمّي  ."أو كذب

عىل  ة إىل غلبة األسلوب اخلربّي وتشي األرقام اإلحصائيّ 

 اعر عناوين قصائده؛ إذ بلغْت ة يف بناء الّش األساليب اإلنشائيّ 

 اعر، بينام بلغْت %( من جمموع عناوين الّش 78) حوالاألوىل 

شي هذه وتُ  .%( تقريًبا22ة )ساليب اإلنشائيّ العناوين ذات األ

 ، عنرَص ستبعد يف اختياره العنوانَ اعر كان يَ الّش  سب إىل أنّ النّ 

، وما يف بعضها من لبّي املخاطبة التي يستدعيها األسلوب الطّ 

 ي أنْ يكون العنوان خرًبا وللمتلقّ  ميل إىل أنْ ه يَ ، وأنّ توجيه

ورّبام  ي بطريقة أخرى.املتلقّ تربه؛ ليكون بذلك قد أرشك َي 

ساند ذلك مدى حضور األساليب الّطلبية التي ُأخضعت 

بيعّيات( إذ يّتضح وقوع األساليب:  الّتمني "ملقياس )الرُّ

بيع األدنى، ووقوع  "والنّهي واالستفهام يف  "النّداء"يف الرُّ

بيع األعىل؛ والنّداء، يف معناه احلقيقّي، ال يتجاوز إرشاك  الرُّ

تلّقي بَلْفِت انتباهه إىل ما سيقال دون أن يتضّمن توجيًها امل

بفعٍل أو ترٍك أو نحوه إالّ وفق ما حيمله جواب النداء )طلبّي 

بيع  أو خربّي(. وعليه، فأسلوب النّداء، الذي جاء يف الرُّ

األعىل، ال يبعد عن األسلوب اخلربّي بالنّظر إليه من هذه 
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جيه املتلّقي إىل يشء أكثر من الّزاوية، وليس فيه تدّخاًل بتو

 دعوته إىل جذب الّسمع.

سيجد فارًقا  -بعبالطّ –ي مثيل؛ فاملتلقّ ضح هذا بالتّ ويتّ 

اجلدول الوديع، اهلوى "ة من مثل: بني العناوين اخلربيّ 

, "بى، اجلايبّ بلة األوىل، زاهرة الرّ ها، القُ باب، هند وأمّ والّش 

، 33ص ،2006 ،و)اخلورّي  (39، ص4972 ،)اخلورّي 

قوم عىل األسلوب ( واألخرى التي تَ 480، 425، 402، 17

أنت،  ْش قلبي، أترى يذكرونه، عِ  إنّ  مْ نَ "من مثل:  اإلنشائّي 

له،  ق املجدُ ، يا عاقد احلاجبني، يا جهاًدا صفّ ؟أين عيناك

، 413، 70ص ،4972 ،)اخلورّي ؛ "عودوا إىل تلك القرى

ففي ( 481، 465، 414ص ،2006 (، و)اخلوري،261

ي أمام طرفني أحدها ة يكون املتلقّ األساليب اإلنشائيّ 

رف اآلخر الذي ًها منه إىل الطّ اعر، ويكون اخلطاب موّج الّش 

 اعر. غي أنّ ياطبه الّش  نْ يتل ، حقيقة وختّياًل، باختالف مَ 

ام هو مع ما حيويه العنوان من ي، إنّ سبة للمتلقّ فاعل هنا، بالنّ التّ 

فموقع  ،جدت، أّما يف اخلطاب نفسهوُ  ة، إنْ صورة شعريّ 

؛ وبالّذات يف أسلوب ج وحسبي فيه كموقع املتفرّ املتلقّ 

فعىل العكس من ذلك؛ إذ  ،ا يف األسلوب اخلربّي . أمّ النّداء

عطي ه، مع غياب عنرص اخلطاب فيه ودوره يف احلركة، يُ إنّ 

إصدار ام ل وربّ أمّ فكي والتّ ظر والتّ ي جماالً يف إعادة النّ املتلقّ 

اعر قد مال إىل الّش  ة. ونحسب أنّ رأي فيه من زاويته اخلاّص 

ي ، يف عنونة قصائده، رغبة يف إعطاء املتلقّ األسلوب اخلربّي 

حرّية أكرب وفسح املجال له بدًءا من هذه العتبة التي عليها 

 معول كبي يف اجلذب.

 
 اخلامتة

اء ن أبرز شعرغي( مِ )األخطل الّص  ارة اخلورّي بّش  عدُّ يُ 

 عر العريبّ جديد األوىل يف الّش لبنان الذين عاشوا فرتة التّ 

جديد؛ عنونته لقصائده أحد مظاهر هذا التّ  عدُّ احلديث. وتُ 

 سبًبا يف اختيارها موضوًعا هلذا البحث الذي انتهى ن ثمّ ومِ 

 :اآلتيةتائج إىل النّ 

اعر وعناوينها، وهي ذات مة عالقة بني قصائد الّش أوالً: ثّ 

األوىل  ة فقط. وقد حازِت ة، ومعنويّ ة أسلوبيّ معنويّ مظهرين: 

%( 7145العناوين املنتمية إليها ) نسبةُ  اعر، وبلغْت الّش  عنايةَ 

 اعر.من جمموع عناوين الّش 

اعر ة يف اختيار الّش ة األسلوبيّ العالقة املعنويّ  ثانًيا: بدِت 

بة عىل العناوين املركّ  مِت عنوانه من القصيدة ذاهتا، وتقدّ 

اعر إىل بعض الّش  ى املفردة؛ األمر الذي يعني انجذاَب األخر

 ورغبة يف عنونتها هبا. -يف قصائده-األساليب واجلمل 

بيعيات( ةسب اإلحصائيّ النّ  ثالًثا: أظهرِت   )مقياس الرُّ

وع، إىل أخذها من اعر، يف عناوينه التي تنتمي هلذا النّ ميل الّش 

 ها.، بينام قّل أخذه من خوامتخاّصةالقصيدة  وسط

جحت عناوين القصائد بني كوهنا مبارشة رابًعا: تأرّ 

شعرية اعر من صور بام أودع فيها الّش  وذات طابع شعرّي 

بيع  نالت الّصورة االستعارية نصيب األسد بمجيئها يف الرُّ

بيعيات ؛ األمر الذي عكس عرص األعىل وفق مقياس الرُّ

 األسلوُب جديد الذي عاش فيه. وغلب يف بنائها حول والتّ التّ 

نيت عليه العناوين التي بُ  نسبةُ  ؛ إذ بلغْت عىل اإلنشائّي  اخلربّي 

فكي %( األمر الذي أسهم يف إرشاك القارئ يف التّ 78)

ي خلطاٍب بني يكون يف زاوية املتلقّ  بدالً من أنْ  ،أملوالتّ 

. وقد عّزز ذلك أّن حضور النّداء، بمعناه األصيّل يف طرفني

من األساليب الّطلبية؛ إذ جاء يف معظمه، غلب حضور غيه 

بيع األعىل؛ األمر الذي يؤّكد عىل بقاء إرشاك القارئ يف  الرُّ

 الّتفكي والّتأمل دون تدّخل من الّشاعر.
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 ملحق إحصائّي 

 (4جدول)

 عالقة العنوان بالقصيدة

 نسبتها املئوّية من عدد قصائد الشاعر نوع العالقة

 %7145 األسلوبيّة املعنوّيةالعالقة 

 %2545 العالقة املعنوّية

 (2جدول )

 بناء عناوين القصائد )خاص بالعنوان ذي العالقة األسلوبيّة املعنوّية(

 العنوان املركب العنوان املفرد

4241% 8746% 

 (3جدول )

مكان العنوان يف القصيدة )خاص بالعنوان ذي العالقة األسلوبيّة 

 املعنوّية(

مكان العنوان يف القصيدة 

 )مرتبة تصاعدّيًا(

النسبة من جمموع العناوين ذات العالقة 

 األسلوبيّة املعنوّية

 ملحوظة النسبة

 %248 مطلع القصيدة وخامتتها مًعا
 واقعان يف الربيع األدنى

 %4143 خامتة القصيدة

 - %3944 مطلع القصيدة

 األعىلواقع يف الربيع  %1348 أثناء القصيدة

 (1جدول )

 الروابط بني العنوان والقصيدة )خاص بالعنوان ذي العالقة املعنوّية(

الروابط 

مرتبة 

 تصاعدي ا

 الصورة املوضوع الشخصيّة املكان الزمان

 %3142 %27 %2142 %4448 %248 النسبة

 
معظم الربيع األدنى يف احلقلني 

 2و4

معظم الربيع األعىل 

 يف احلقل اخلامس

 (5)جدول 

 شعرّية العنوان

 نسبته نوع العنوان

ا(  نوع الصورة الشعرّية )مرتبة تصاعدي 

جماز 

 مرسل
 استعارة كناية تشبيه

العنوان 

 املبارش

)ال يتضّمن 

صورة 

 شعرّية(

1849% - - - - 

العنوان غي 

 املبارش

)يتضّمن 

صورة 

 شعرّية(

5444% 0% 848% 4943% 7449% 

  الربيع األدنى 
الربيع 

 األعىل

 (6جدول )

 العنوان اخلربّي، واإلنشائّي الطلبّي 

نوع 

 العنوان
 نسبته

ا(  األساليب الطلبيّة )مرتبة تصاعدي 

ي
نه
ال

ي 
من
الت

ام 
فه
ست
ال
ا

 

مر
أل
ا

اء 
ند
ال

 

 - - - - - %78 اخلربّي 

اإلنشائي 

 الطلبّي 
22% 0% 0% 

444

8% 

2641

% 

644

8% 

 
معظم الربيع األدنى يف 

 2و4احلقلني 

الربيع معظم 

األعىل يف احلقل 

 اخلامس

 

 املصادر واملراجع

مقاربة "(. عتبات النص األديب 2043ابن الدين، بخولة )

-403(, 4)4جملة سامت، جامعة البحرين، سيميائية.

443 . 

الدين املنارصة  عزّ "ة العنونة (. شعريّ 2044أمحد، حيدر )

ة، سلسلة الدراسات .جملة اجلامعة اإلسالميّ "نموذجاً 

 .4236 -4207(, 2)49 ،اإلنسانيةّ 

(. 4990أمحد، فاروق عبدالعظيم. وزغلول، حييى سعد )

 مبادئ اإلحصاء. )د.ت(. بيوت: مطابع األمل.

املعارص قضاياه  (. الشعر العريبّ 4966الدين ) إسامعيل، عزّ 

، القاهرة: دار الفكر (3ط ).واملعنويةّ  وظواهره الفنيةّ 

 .العريبّ 

(. املوازنة بني أيب 4972)هـ( 374ت)  القاسماآلمدي، أبو 

يد أمحد صقر: (. حتقيق: الّس 2)ط .متام والبحرتّي 

 القاهرة، دار املعارف.

(. داللة العنوان وأبعاده يف موتة 4999بادي، إبراهيم ) 

 410-443(, 26)3 جملة املدى، سوريا، الرجل األخي.

ة (. تعليق حممد العمري. البالغ4999بليث، هنريش )

. "نحو نموذج سيميائي لتحليل النص"واألسلوبية 

 )د.ت(. بيوت: أفريقيا الرشق.

يف ة (. شعرية النصوص املوازي2007بوغنوط، روفية )

مة لقسم قدّ ادي. رسالة ماجستي مُ اهلل محّ  دواوين عبد

ية اآلداب واللغات، جامعة ة وآداهبا بكلّ اللغة العربيّ 

 ، قسنطينة، اجلزائر. منتورّي 
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(. العنوان يف الشعر العراقي 2040، ضياء رايض )امرّي الث

ة يف اآلداب . جملة القادسيّ "أنامطه ووظائفه"املعارص 

 .29-43(, 2) 9 ،والعلوم الرتبويةّ 

 خصائصه وفنونه. (. الشعر اجلاهيلّ 2004، حييى )اجلبورّي 

 سالة.سة الرّ (، بيوت: مؤّس 9)ط 

( أرسار 4978)هـ( 174ت ) القاهر ، عبداجلرجـاينّ 

بيوت: دار  يد حممد رشيد رضا،البالغة. حتقيق: الّس 

 املعرفة.

(. دالئل 2001)هـ( 174ت) القاهر اجلرجاين، عبد

(، تعليق: حممد حممود شاكر، القاهرة: 5)ط  اإلعجاز.

 مكتبة اخلانجي.

. "قراءة أسلوبيةّ " وينّ (. شعر الربدّ 2001، سعيد )اجلريرّي 

 رش.دراسات والنّ حرضموت: دار حرضموت لل

(. العنوان وسميوطيقا االتصال 4998) ار، حممد فكرّي اجلزّ 

 ة العامة للكتاب.. القاهرة: اهليئة املرصيّ األديبّ 

عتبات النص البنية  (.4996الفتاح ) ، عبداحلجمرّي 

 ار البيضاء: رشكة الرابطة.والداللة. الدّ 

(. سيمياء العنوان القوة 2005حسني، خالد حسني )

زكريا تامر نموذجًا.  "النمور يف اليوم العارش"لة والدال

-319(, 1-3)24 بحث منشور يف جملة جامعة دمشق،

363. 

(. مقاربة العنوان يف الشعر العريب 4996، مجيل )محداوّي 

احلديث واملعارص. رسالة مقدمة لنيل دبلوم الدراسات 

العليا يف األدب العريب احلديث واملعارص، كلية اآلداب 

، تطوان، املالك السعدّي  وم اإلنسانية، جامعة عبدوالعل

 املغرب. 

جملة عامل  (. السيميوطيقا والعنونة.4997، مجيل )محداوّي 

 .442-79(, 3)25الفكر، وزارة الثقافة، الكويت، 

، (2ط )(. السيموطيقيا والعنونة.2020، مجيل )محداوّي 

 تطوان: دار الري .

يف روايات،  املوازّي  ص(. مقاربة النّ 2004محيش، بنسامل )

أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، جامعة حممد 

 األول، وجدة، املغرب. 

، (2)(. شعر األخطل الصغي، ط4972، بشارة )اخلورّي 

 . بيوت: دار الكتاب العريبّ 

(. اهلوى والشباب. دمشق: 2006، بشارة )اخلورّي 

 .ةمنشورات وزارة الثقافة السوريّ 

الرمحن  يف أعامل عبد ص املوازّي (. النّ 2040د )، حممّ دريدّي 

مت الرسالة استكامالً ملتطلبات درجة دّ . قُ مني  األدبيةّ 

راسات العليا ة وآداهبا بكلية الدّ املاجستي يف اللغة العربيّ 

 يف جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطني.

(. العنوان يف النص اإلبداعي 2008رحيم، عبدالقادر )

ة . جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّ "اعهيته وأنوأهّ "

 بجامعة حممد خيرض، بسكرة، اجلزائر، واالجتامعيةّ 

4(2-3 ,)323- 313. 

مقال  (. مدخل نظري لدراسة العنوان،2041د )رشد، حممّ 

منشور يف موقع ديوان العرب، الرابط: 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38
941 

ال يف بنية الدّ  (. شعريةّ 4995رواينية، الطاهر. )

ة . اجلزائر: معهد اللغة العربيّ د العريبّ االستهالل يف الرّس 

 وآداهبا.

(، بيوت: 45) ط (. األعالم.2002الزركيل، خي الدين )

 دار العلم للماليني.

(. حمارضات يف السيمولوجيا. الدار 4987د )، حممّ الرسغينّي 

 دار الثقافة للنرش والتوزيع. البيضاء:

ة يف الرتاث. )د.ت(  العنونة والعالمة النقديّ  .ة، حليمةالسعديّ 

القادر، قسنطينة.  رسالة ماجستي، جامعة األمي عبد

-http://mohamedrabeea.net/library/pdf/38898f5e
15469927ce31.pdf-922c-41cd-e692 

وازي يف قصيدة حممود درويش (. التّ 2044سلطان، غانم )

بية ة الرّت يّ كلّ  ,. جملة أبحاث"عاشق من فلسطني"

 .34-42(, 2)44ة،األساسيّ 

وان يف القصيدة (. العن4996الرمحن ) السامعيل، عبد

جملة كلية اآلداب بجامعة امللك سعود، الرياض،  ة،العربيّ 

8 (4 ,)63-90. 

ة العنوان يف ديوان مقام (. سيميائيّ 2000شقروش، شادية )

السيمياء ". امللتقى الوطني األول اهلل العيّش  البوح لعبد

، 8-7بسكرة، منشورات اجلامعة، يف  "ص األديبّ والنّ 

 .289-265, نوفمرب

ص (. عتبات الولوج إىل أساليب النّ 2008د )شيخة، حممّ 

ة جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيّ  احلديث. الشعرّي 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38941
http://www.diwanalarab.com/spip.php?article38941
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/38898f5e-e692-41cd-922c-15469927ce31.pdf
http://mohamedrabeea.net/library/pdf/38898f5e-e692-41cd-922c-15469927ce31.pdf
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100. 

عر. الّش  (. فنّ 4973)ق م(  381ت )طاليس، أرسطو 

 ، بيوت: دار الثقافة. (2ط )الرمحن بدوي.  ترمجة: عبد

ة. ترمجة: شكري املبخوت عريّ (. الّش 4990طودوروف )

 ار البيضاء: دار توبقال.(، الدّ 2)ط  ورجاء بن سالمة،

ثر. ترمجة: عدنان حممود ة النّ (. شعريّ 2044طودوروف )

 قافة.حممد، دمشق: وزارة الثّ 

مدخل لدراسة "ص (. ثريا النّ 4995الوهاب، حممود ) عبد

ات دار الشؤون منشور . بغداد:"العنوان القصّص 

 ة.الثقافيّ 

ة يف ديوان وشوشات (. دراسة سيميائيّ 2041عتيق، عمر )

جرح للشاعر سائد أبو عبيد. بحث منشور يف جملة 

 .(3)4 سامت، جامعة البحرين،

ط  (. الغموض يف الشعر العريب.4999مسعد ) ،العطوّي 

 بيوت: مكتبة التوبة. (،2)

(، 2)ط التكفي. (. اخلطيئة و4994، عبد اهلل )الغذامّي 

 ، جدة.منشورات النادي الثقايفّ 

ص. (. بالغة اخلطاب وعلم النّ 4992فضل، صالح )

للثقافة والفنون  عامل املعرفة، املجلس الوطنّي  الكويت:

 واآلداب.

(. منهاج البلغاء 4986)هـ( 681ت ) ، حازمالقرطاجنّي 

(، حتقيق: حممد احلبيب بن 3)ط  ورساج األدباء.

 دار الغرب اإلسالمي. بيوت:اخلوجة، 

ن: وزارة 2004ام )قطوس، بّس  (. سيمياء العنوان. َعامَّ

 الثقافة.

 (. العنونة يف شعر غازي القصيبي.2040القنيعي، حسناء )

 (.45482 -45475جريدة الرياض، العددان: )

سمية إىل ة العنونة من عتبة التّ (. سيميائيّ 2043عيل ) جميد،

قراءة يف أعامل عيل عقلة عرسان " ،فضاء املتن الشعرّي 

ة، جامعة بابل. . جملة كلية الرتبية األساسيّ "ةالشعريّ 

 .29-22(, 3)4, أيلول

 احلامسة ديوان (. رشح2003)( 124ي، أمحد, ت )املرزوق

 بيوت: دار الكتب العلمية. . غريد الشيخ،أليب متام

ط  ية واألسلوب.(. األسلوبّ 4982السالم ) عبد املسدي،

 ة للكتاب.الدار العربيّ  طرابلس الغرب: (،3)

دراسة لغوية "(. األسلوب 4992مصلوح، سعد )

 (، القاهرة: عامل الكتب.3. ط )"إحصائية

ة عنوان كتاب الساق عىل (. شعريّ 4999د )املطوي، حممّ 

 الساق فيام هو الفارياق. جملة عامل الفكر، الكويت،

28(4.) 

ية دراسة فنّ "غي (. األخطل الص4964اوي، أنور )املعدّ 

. بحث منشور يف جملة اآلداب، دار اآلداب، "لشعره

   .(6) التاسعة السنة بيوت،

الرابط:

https://aladab.com/sites/default/files/aladab_196
1_v09_06_0002_0005.pdf 

(. دالالت العنوان يف شعر نازك 2045املعوش، سامل )

املالئكة، موقع احتاد الكتاب اللبنانيني. الرابط: 

//www.lebanesewriters.org/study.asp?scatidhttp:

=8&studyid=7&search= 

(. عتبات النص واملسكوت عنه 2044املغريب، حافظ )

. جملة قراءات، جامعة بسكرة، "شعرّي  قراءة يف نّص "

  481-455 .(3)4 اجلزائر،

ة يف (. استلهام الشخصيات اإلسالميّ 2007د )منور، حممّ 

 .رياض: مطابع احلميّض احلديث.ال عر العريبّ الّش 

ة يف النحو (. األساليب اإلنشائيّ 2004) السالم هارون، عبد

 .(، القاهرة: مكتبة اخلانجّي 5)ط  .العريبّ 

جواهر البالغة يف املعاين والبيان . (4999، السيد )اهلاشمّي 

، بيوت: املكتبة والبديع. ضبط: يوس  الصمييلّ 

 ة.العرصيّ 

، مات يف اإلبداع اجلزائرّي (. عال2000احلميد ) هيمة، عبد

 ة الثقافة وجلنة احلفالت.سطي  اجلزائر: مديريّ 

دراسة يف "احلديث  عر العريبّ (. الّش 4998، رشيد )حيياوّي 

 ق.ار البيضاء: أفريقيا الرّش . الدّ "املنجز النّص 

https://aladab.com/sites/default/files/aladab_1961_v09_06_0002_0005.pdf
https://aladab.com/sites/default/files/aladab_1961_v09_06_0002_0005.pdf
http://www.lebanesewriters.org/study.asp?scatid=8&studyid=7&search
http://www.lebanesewriters.org/study.asp?scatid=8&studyid=7&search

