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 :ممخص

، لمشػػاعر "قريػػب مػػف البحػػر بعيػػد عػػف الزرقػػة"ييػػتـ ىػػذا البحػػث بدراسػػة العنػػكاف  ػػ  ديػػكاف 
 مقػكتتالكظائفػو كأبػرز  نظرم لمعنػكاف كإطار بتحديد البحث السعكدم جاسـ الصحّيح، كقد ابتدأ 

ـ  حكلػػو النقديػػة كالنظريػػة دراسػػة العنػػكاف المركػػزم مسػػتقال، كتطػػرؽ إلػػ  إلػػ   تكجػػو البحػػث ، كمػػف  ػػ
قػاـ  العالقة الت  تربطو بالعناكيف الداخمية، ككذلؾ العالقة الت  تربطو بالخطاب الشعرم، كمف  ـّ 

أبػػػرز صػػػيكيا، ككػػػذلؾ العالقػػػة التػػػ  تػػػربط  مكضػػػحا أىػػػـ أنماطيػػػا، ك ؛بدراسػػػة العنػػػاكيف الداخميػػػة
منيػػا أف الشػػاعر قػػد أتقػػف  :كبالخطػػاب الشػػعرم كمػػو، كقػػد تكصػػؿ إلػػ  عػػدة نتػػائ بػػبعض بعضػػيا 

   حيف عمؿ النص  ،اغة العناكيف    ديكانو، كما أف العناكيف قد عممت عم  تك يؼ الدتلةصي
 .عم  تكسيعيا، ككذلؾ استطاع الشاعر أف يجعميا مترابطة بشكؿ محكـ

 .دػػنق ؛ابػر؛ خطػشعآليػػات؛ كاف؛ ػكاف؛ ديػالكممات المفتاحية: عن
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The Title in Divan (Qareeb Min al-Bahr Baeed An al-Zorrqah "Near 

from the Sea Far from the Blueness" by Jasim al-Saheeh 

A Study in the Mechanisms Poetic Discourse 

Abstract: This research examines the title in the poems collection (Qareeb Min al-

Bahr Baeed an al-Zorrqah "Near from the Sea Far from the Blueness" by the Saudi 

poet Jassim al-Saheeh. It begins with identifying the theoretical introduction to the 

title and its functions, and then studied the main title independently, as well as 

addressed the relationship between the main and internal titles, which are related to 

the poetic discourse, and then studied the internal titles explaining the most important 

patterns, and the most prominent formulations, as well as the relationship between 

them and the whole poetic discourse. This study reached several results that the poet 

has mastered the wording of the titles in his collection, and the titles have worked to 

intensify the significance while the text worked to expand them, and the poet 

successfully  make it tightly intertwined. 

Keywords: Title; Divan; Mechanisms; Poetry; Discourse; Critique. 
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:المقدمة  

 ،التػػػ  تضػػػ و النصػػػكص ،مػػػف أىػػػـ العتبػػػات النصػػػية كيفمػػػف الدارسػػػيف العنػػػا ك يػػػره  َيُعػػػد  
ا، كُتعيف عم   يميا كعم  تشػكيؿ تكقعػات المتمقػ  أك أ ػؽ انتظػاره حكليػ ،كتسيـ     ؾ مكاليقيا

عػػدىا بعضػػيـ نصكصػػا مكازيػػة لمػػتف الػػنص، تنػػت  دتتت تنقػػؿ المتمقػػ  مػػف الكاقػػ  الخػػارج  يبػػؿ 
ىا آخركف عالمات تسبؽ متف النص، كتػرتبط بػو، كت ار يالذم يعيش  يو إل  التخييؿ اإلبداع ، ك 

ليك ىػكؾ أنػو يػدؿ عمػ  الػنص، كيشػير إلػ  محتػكاه الكمػ ، ، كيؤكد (ٔ)هيككف ليا معن  دكف كجكد
 يػر يك  ،ف محتكاهكيعيّ  ،  النصأف العنكاف يسمّ  إل  جينيت، كيشير (ٕ)كيجذب جميكره المستيدؼ

ت يمكػػف الكلػػكج إلػػ  عػػالـ الػػنص إت بعػػد "بػػكعزة أنػػو ،  ػػ  حػػيف يؤكػػد (ٖ)قراوتػػو جػػؿأالقػػارئ مػػف 
كىػػػ  أىميػػػة تزايػػػدت منػػػذ  ،كغيرىػػػا تؤكػػػد أىميػػػة العنػػػكاف كجيػػػاتكتمػػػؾ ال، (ٗ)"اجتيػػػاز ىػػػذه العتبػػػة

حتػػػ  أطمقػػػكا عمػػػ  نظريػػػة  ،رسػػػكف بػػػالعنكاف اإلبػػػداع احينمػػػا اىػػػتـ الد ،منتصػػػؼ القػػػرف الماضػػػ 
عمػػ  العنػػكاف  زُ ك ػػرَ المعاصػػر تُ   العربػػ النقػػدكقػػد ظيػػرت دراسػػات ميمػػة  ػػ   ."عمػػـ العنػػكاف"دراسػػتو 

النشػػػ ة  -العنػػػكاف  ػػػ  اعدب العربػػػ "محمػػػد عػػػكيس، التػػػ  أطمػػػؽ عمييػػػا  كأىميػػػة دراسػػػتو، كدراسػػػة
، (ٙ)"العنػكاف كسػيميكطيقا اتتصػاؿ اعدبػ "محمد  كرم الجزار، الت  كسميا بػكدراسة ، (٘)"كالتطكر

جػػاوت تحػػت ، كدراسػػة خالػػد حسػػيف التػػ  (ٚ)"سػػيمياو العنػػكاف"بػػػ عنكنيػػاكدراسػػة بسػػاـ قطػػكس التػػ  
، كغيرىػػا، كىػػ  دراسػػات (ٛ)"مكػػامرة ت كيميػػة  ػػ  شػػؤكف العتبػػة النصػػية -العنػػكاف ػػ  نظريػػة " عنػػكاف

 دراستو. يما يقترف بكد عت النقاد إل  إعادة النظر  يو ك  ،ل  العنكافإأعادت اتعتبار 

 دراسػة كا لفتػرة طكيمػة مػف الػزمف، ػن الػذم ظػؿ مييمنػ ،سػة العنػكافاىمػاؿ در إعم   ردكذلؾ 
لػػ  العنػػكاف إلعػػدة اعتبػػارات منيجيػػة، مػػف أىميػػا لفػػت نظػػر الدارسػػيف  ،إبػػداعا، كىػػك رد  عػػؿ ت ػػت

؛ عنػو يشػكؿ وتعتنػاو بػلػ  ضػركرة اإتكجيػو المػؤلفيف  عمػ جزوا ميما مف الػنص،  ضػال  كصفوب
تسػيما  ،نو يسػيـ  ػ  معر ػة متػكف النصػكصإبؿ  ،سات حجر الزاكية عند التحميؿا   بعض الدر 

 التجريد كالشعرية. عم  قائمةإذا كانت نصكصا 

حتػ  أف النصػكص  ،لقد غاب اتىتماـ بالعنكاف    النص الشعرم العرب  منذ زمف بعيػد
 .ليػا كسػمابػؿ  ،ذلؾ دات عميياَعػد  ، كيُ (ٜ)كحركؼ ركييا   بمطالعيا أك قكا يياسم  الشعرية كانت تُ 

يسػتعجمكف سػماع القصػيدة كالػدخكؿ ا كػانكا ػن رج  رشيد يحياكم ذلؾ إل  أف المتمقيف لمشػعر قديمػكيُ 
الػذم كػاف ييػيمف عمػ   ،سػمة ناتجػة عػف الطػاب  الشػفكم كىػ  ،(ٓٔ)المباشر مف قبؿ الشػاعر  ييػا

أمػة ناطقػة، كلػـ تكػف  -محمػد عػكيس ك قػػنا لكجيػة – إذ كانت اعمة العربيػةالشاعر كالسام  معا، 
أف الػػػذكؽ اعدبػػػ  كػػػاف يقػػػـك عمػػػ  حسػػػف تقػػػدير  مػػػ نػػػ  بتػػػدكيف الصػػػكت المنطػػػكؽ،  ضػػػال عتعت

 ػػػػ  حػػػػيف تػػػػرل نػػػػكرة  .(ٔٔ)ا مسػػػػمكعاػ  اعصػػػػكات المسػػػػمكعة المعبػػػػرة عػػػػف المشػػػػاعر تعبيػػػػرا صكتيػػػػ
التػ   ،عزل إل  ا تقػاد القصػيدة العربيػة القديمػة الكحػدة المكضػكعيةأف ذلؾ الكياب قد يُ "القحطان  
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لكنيمػػا ليسػػا كػػؿ  ،، ككػػال الػػرأييف صػػائب(ٕٔ)"تخػػّكؿ لمشػػاعر اسػػتخالص عنكانيػػا طبقػػا لمكضػػكعيا
 يمن  ذلؾ.القاط  عف غياب المستند  ؛ف يجـز بالسبب الحقيق أالمس لة، إذ ت يستطي  أحد 

حتػػ  ظيػػكره عمػػ  يػػد شػػعراو  -(ٖٔ)إت  يمػػا نػػدركػػذلؾ  –كقػػد اسػػتمر أمػػر غيػػاب العنػػكاف 
لمنصػػػػكص  نتاجيػػػػةليصػػػػبح بعػػػػد ذلػػػػؾ عنصػػػػرا مػػػػف العناصػػػػر اليندسػػػػية  ػػػػ  العمميػػػػة اإل ؛الحدا ػػػػة

عنػد - فكفػك ػا، ت يمكف اتستكناو عنو، كما أصبح الشعراو يعتنكف بو كيػن اإلبداعية شعرا كن را مع
بػػذلؾ ؛ لتبػػدك العنػػاكيف اشػػتكاليامنطػػؽ المكػػة كطرائػػؽ  كفنتيكػػيك  ،بػػو اتشػػتكاؿ الجمػػال  -تركيبػػو
، كىػػك مػػا نجػػده  ػػ  اععمػػاؿ كم يػػرة لمقػػارئ مػػف جيػػة، كمك فػػة لمنصػػكص مػػف جيػػة أخػػرلت تػػة 

 .اإلبداعية المعاصرة إت  يما ندر

التػػػػ  حػػػػددت  ،صػػػػعكد  مسػػػػفة التفكيػػػػؾالعنػػػػكاف إلػػػػ   مسػػػػ لةاتىتمػػػػاـ ب (ٗٔ)رجػػػػ  بػػػػكعزةكيُ 
عػػادة اتعتبػػار لمجيػػكؿ اليػػامش  ػػ   اػ  الػػذم ظػػؿ مقصيػػ ،مكضػػكعيا  ػػ  تحطػػيـ سػػمطة المركػػز، كاب

كأف مػػف مظػػاىر  ،مجػاؿ التفكيػػر الفمسػػف  التقميػػدم، كأكضػػح أف سػػمطة الػػنص كانػػت ىػػ  المييمنػػة
ـ  ػَِعد  ة اعدبية عم  دراسة النص بىذه السمطة تركيز النظري يا لـ ػ   إن ه بؤرة التحميؿ كالت كيؿ، كمف  

أف السػػمطة التػػ  . كمػػا طرحػػو بػػكعزة يؤكػػد "اعدبيػػة"أم أىميػػة  ػػ  رصػػد خصائصػػو كاف ػالعنػػ كؿِ تُػػ
بؿ جعمتػو يتػكارل  ،قد د عت إل  إقصاو العنكاف ،اػ  ا كمركزا محكريػن تركزت حكؿ النص باعتباره متن

التػػ  تتمركػػز حػػكؿ المراكػػز  ،قػػد أقصػػت النزعػػة ا، كػن باعتبػػاره ىامشػػ ،ا لػػزمف طكيػػؿػن تنظيػػرا كتطبيقػػ
ىذا اليامش مف تحكؿ عم  كالمتكف كؿ ما ينتم  إل  اليامش عم  أىميتو، مقصية ما قد يحد و 

 كالدتتت معا. الرؤياتصعيد 

كػػػؿ مػػػا ىػػػك ىامشػػػ ، كالعنػػػكاف كالعتبػػػات اعخػػػرل باىتماميػػػا  -إذف-لقػػػد أكلػػػت التفكيكيػػػة 
مػف  ككعػده المركػز النصػ ،  ،قد د   ىذا اتىتماـ ك يرا مف الدارسيف إل  التمركز حكلػو منيا، ك

الفنيػػػػة أف حػػػػدد الدارسػػػػكف لػػػػو مجمكعػػػػة مػػػػف  اعيػػػػة كعالمػػػػات اتىتمػػػػاـ بػػػػالعنكاف كامتداداتػػػػو اإلبد
 اإل ػػارة، ك كظيفػػة اإلغػػراو/ قػػر بكظيفػػة التسػػمية، كأالػػذم  ،كعمػػ  رأسػػيـ جيػػرار جينيػػت ،الكظػػائؼ

منحػو اليكيػة  ، كى  كظائؼ تضػطم  بتسػمية الػنص ك(٘ٔ)كظيفة اإلشارة إل  محتكيات النصكص
إ ػػػارة  عمػػػ مكضػػػكعتو تحديػػػدا،  ضػػػال  النسػػػب، كمػػػا يمنحيػػػا الحػػػؽ  ػػػ  اإلشػػػارة إلػػػ  الػػػنص ك ك

ـ   مػف ك ،العالقة الت  تربطػو بنصػوتمظير ا إل  البحث عف كيفية ػ  د عو  عمي ك ،القارئ اإلجابػة   ػ
مػنجـ مػف اعسػئمة " -بحسػب جينيػت-، إذ العنػكاف د ي يرىػا  ػ  ذىػف القػارئعف التساؤتت الت  قػ

"بػػػدكف أجكبػػػة
يضػػػطم  بػػػاختزاؿ الػػػنص كتك يػػػؼ مكضػػػكعتو  -ذلػػػؾ عمػػػ  ضػػػال -. كنجػػػد أنػػػو (ٙٔ)

 الرئيسػية، إذ ىػػك مػػف حيػػث اتشػتكاؿ يجسػػد أعمػػ  اقتصػػاد لكػػكم ممكػف ليفػػرض أعمػػ   عاليػػة تمػػؽ  
كىػك مػا يجعمػو  ػ  معظػـ الدراسػات مػدار الػدرس كالتحميػؿ كالنقػاش، مػف أجػؿ الكشػؼ  ،(ٚٔ)ممكنة
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 كفُ ْنػػعَ التػػ  تُ يػػا، تمػػؾ النصػػكص  ياه جماليػػات العمميػػة اإلبداعيػػة النصػػكص كاسػػتكن ضعػػف غػػكام
، إذ يرل بعضيـ أنو ت يمكف تجاكز دراسة العنكاف، أك  يمو بعيدا عػف بنيتػو الكميػة، يذه العنكنةب

 نػوع ؛كما ت يمكف أف يفيـ النص المعنكف بو إت بقراوتو أيضا،  دراسة العنكاف كالػنص تتكػامالف
 .المتكاممة يم الف  ضاو العممية اإلبداعية - اػن مع -يمكف  صؿ أحدىما عف اآلخر البتة،  يما

يبػدك عنصػرا  -الدراسػات التػ  تيػتـ بػو ك ليػوإل  الكظػائؼ المسػندة إبالنظر  -ف العنكافإ
ىيػؿ الػنص نفسػو، بػؿ امج يستكنوف أاىيمو قبؿ جالقارئ م يستكنوف أا    الدراسة تبد مف ػ  محكري

أك يفتقػر إلػ  ا ػن تسػيما حينمػا يكػكف غامضػ ،لػوا ػن الذم كضػ  عنكانػ ،نو قد يكضح مجاىيؿ النصإ
 .ما يكضحو

كقد كاكبت الكظيفة الجمالية لمعنكاف تطكر النص اإلبداع  كعالقتو بػالمتمق ،  انتقػؿ مػف 
ػػكغ الركمانسػػ  لمعنػػكاف إلػػ   العنػػكاف الكاضػػح المباشػػر إلػػ  العنػػكاف الكػػامض المجػػازم، كمػػف الص 

ؿ إلػ  العنػكاف إل  الحديث، كمف العنكاف الطكيؿ المفّصػ الصكغ الكاقع  لو، كمف الصكغ التقميدم
 ، كما اتخذ الصكغ المككم لمعنكاف أشكات عػدة، منيػا: شػكؿ الكممػة المفػردة، ك(ٛٔ)القصير المك ؼ

شػكؿ  شكؿ تركيػب العطػؼ، ك شكؿ التركيب اإلضا   المكصكؼ، ك شكؿ التركيب اإلضا  ، ك
بػؿ  ،كىػذا كمػو يعنػ  أف العنػكاف اإلبػداع  لػيس نمطّيػا، (ٜٔ)الجممة اتسمية الت  خبرىا شػبو جممػة
 عنصػر رئيسػ  مػف عناصػر وإنػ .ت تتكقػؼ عنػد شػكؿ معػيف ،يشكؿ عممية إبداع مركبػة كمتعػددة

حسف اتشتكاؿ عميو مف قبؿ المبدع، إذ العممية اإلبداعية، كما أنو يم ؿ طاقة  نية خالقة إذا ما أُ 
يعتػرض "إنو العنصر الذم سيد   القارئ إل  قراوة النص  عميا أك التخم  عف ذلػؾ، تسػيما كىػك 

، أم إنػػو أكؿ مػػا يكاجػػو القػػارئ مػػف الػػنص، كيعمػػؿ عمػػ  (ٕٓ)"طريػػؽ القػػارئ  ػػ  ذىابػػو إلػػ  الػػنص
غرائو   .، أك التخم  عف ذلؾ كمومقركئيتوتكجيو لقراوة كاتكتشاؼ  ضال عف باجذبو كاب

جاسػـ  السػعكدم ىـ عناصر بناو النصكص كجمالياتيا لدل الشاعرأكتم ؿ عتبة العنكاف 
إلػػ  ذلػػؾ  أدل دكقػػ ،ممػػةاعمالػػو الك ا بجيػػالشػػعرية التػػ  تكّ مسػػيرتو   ػػ الصػػحيح، كىػػك مػػا اتضػػح 

، كدراسػػػة نػػػكرة شػػػعره دراسػػػة العتبػػػات النصػػػية  ػػػ لػػػ  إجيييـ ك كتػػػ بتمػػػؾ اععمػػػاؿ اىتمػػػاـ الدارسػػػيف
  دراسػػة ميمػػة  ػػ  كىػػ .(ٕٔ)"العتبػػات النصػػية  ػػ  شػػعر جاسػػـ الصػػحيح":سػػمتياأالقحطػػان  التػػ  

قػد صػدر بعػد ، (محػكر دراسػة ىػذا البحػث)ف ديػكاف الصػحيح ألػ  إ -ىنا-تجدر اإلشارة  ، كبابيا
ف ىػذا البحػث سػكؼ يقػـك بدراسػة العنػكاف  ػ  ديكانػو اعخيػر أ، غيػر صدكر دراسة القحطػان  ىػذه

( عنكانػا، ٖٗ)حتػكم ىػذا الػديكاف عمػ  ، كي(ٕٕ)"قريب مف البحر بعيد عف الزرقػة"سماه بػأىذا الذم 
، ر مػف عنصػر، إذ تتفػاكت قصػرا كطػكتأك ػ كى  عناكيف تتراكح    بنائيػا بػيف العنصػر الكاحػد ك

، كىػك مػا مف حيث اع كار التػ  تقػـك عمػ  تكظيفيػا كالكمكض، ككما تتفاكت مف حيث الكضكح 
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، إذ سػػػنقـك بدراسػػػة العنػػػكاف المركػػػزم، كمػػػف  ػػػـ عالقتػػػو بعنػػػاكيف الػػػديكاف سنكتشػػػفو عنػػػد التحميػػػؿ
كنسػع  ، ـ نقػـك بدراسػة العنػاكيف الداخميػةعالقتو بالخطاب الشعرم    الػديكاف، كمػف  ػك اعخرل، 

مف أجؿ الكصكؿ إل  المعن   ؛ببعض كبخطابيا الشعرمبعضيا  إل  اكتشاؼ العالقة الت  تربطا
 .يتبناه ىذا البحث قترحو كيالكم  الذم س

 يمركز العنوان ال  -1

ك مجمكعة مف أىك العنكاف الذم تعنكف بو مجمكعة شعرية أك قصصية  مركزمالعنكاف ال
كىػك مركػز العنػاكيف التػ  تنػدرج تحتػو ، "كاممػةالمجمكعػة ال"الت  تندرج تحت ما يسم   ،المجامي 

كالعنػػكاف منػػو المػػتف كمػػو،  شػػتؽكمػػا ي ،منػػو تشػػتؽالمركػػز الػػذم  عػػد  نػػو يُ أ ػػ  المجمكعػػة كميػػا، كمػػا 
ا بنػػاؤه ك قػػ كفتكػػي، كىػػك عنػػكاف "قريػػب مػػف البحػػر بعيػػد عػػف الزرقػػة"ىػػك  ديكاف ػػ  ىػػذا الػػ مركػػزمال

مػػػف مقطعػػػيف ا نػػػيف يتكازيػػػاف  ػػػ  الػػػدكاؿ يرتكػػػز عمػػػ  التػػػكازم، إذ يتكػػػكف  ، ك(ٖٕ)لػػػنمط ال نائيػػػات
إذ المقطػػ  اعكؿ يتركػػب مػػف ظػػرؼ )قريػػب(،  حػػرؼ جػػر )مػػف(،  اسػػـ مجػػركر  ،عػػددىانكعيػػا ك ك 

)البحػػػر(، كم مػػػو المقطػػػ  ال ػػػان  إذ يتكػػػكف مػػػف ظػػػرؼ )بعيػػػد(،  حػػػرؼ جػػػر )عػػػف(،  اسػػػـ مجػػػركر 
يرتكػػز  ضػػال عػػف أنػػو ، "بحر/زرقػػة"، ك"قريب/بعيػػد"كاتشػػتماؿ التضػػاد كمػػا يقػػـك عمػػ   )الزرقػػة(،

 ، كبعيػد عػف السػطح)المكضػكع ذاتػو( عم  اتشتكاؿ عم  العمػؽ كالسػطح،  يػك قريػب مػف العمػؽ
سػػفار مسػػككف بػػذاكرة البحػػر كاع زمػػان  المكسػػـك بالزرقػػة، كىػػك عنػػكاف مكػػان  )قشػػكر المكضػػكع(

 ػػ  التػػ  ارتبطػػت ، ال قا ػػة الشػػعبية البحريػػة عمػػ كالسػػندباد كالفتكحػػات، التػػ  ارتبطػػت بػػو،  ضػػال 
 ية بالبعد كالسفر.عالذاكرة الجم

 :ى  ،دكاؿكيتركب ىذا العنكاف مف ست 

 البحر، -ٖمف،  -ٕقريب،  -ٔ 

 "الزرقة -ٙعف،  -٘بعيد،  -ٗ 

تقـك عم  المفارقة كالتشاكؿ كالتبايف معػا،  -باإلضا ة إل  ما أشرنا إليو – دكاؿال ك ىذه 
 قريػػػب كبعيػػػد ظر ػػػاف يػػػدتف عمػػػ   .متنػػػا راف ت يجتمعػػػافإذ قريػػػب عكػػػس بعيػػػد، كىمػػػا عنصػػػراف 
مػا يطمػؽ عميػو كىػك  "الُينػا"الػػالبعيػد، إنػو بالقريػب كت ىػك بمكانيف، كيق  بينيما مكاف كسط ت ىك 

أك اختراقيمػا مػف  ،عيما معااك اجتمأالذم يستحيؿ معو اندماج المكانيف ، (ٕٗ)"الحد"يكرم لكتماف 
يف مػف العنػكاف أا يقػ  بػيف الجػز ػن ف الشاعر ليذه المسػ لة كجعػؿ بياضػتفط  ، كقد أحد ت ينتم  إلييما

كتػذييؿ    الكػالؼ الخػارج  كالصػفحة التػ  تميػو، أمػا  ػ  عنػكاف الػنص داخػؿ الػديكاف، كالفيػرس 
أف القرب كالبعد يدتف عم   عم  ،  ضال قد كض  نقطتيف بعد الجزو اعكؿ منو ؛رأس الصفحات
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نيػػػة ايػػػرتبط ك يػػػر مػػػف القػػػيـ المجػػػردة بإحػػػدا يات مك -كمػػػا يػػػرل لكتمػػػاف-ذ اعلفػػػة كالكحشػػػة معػػػا، إ
كىػػك مػا يػدؿ عمػػ  أف م ػؿ ىػػذه اعنسػاؽ نتػػاج غػراب، محسكسػة، كمنيػا قريػػب/ بعيػد ل اعىػػؿ كاع

كتجعػؿ  ،ببنػاو ىػذا العنػكاف -طرؼ خف مف كلك -، كى  أنساؽ تتحكـ (ٕ٘) قا      المقاـ اعكؿ
كت يقػػػؼ عنػػػد الحالػػػة  ،حػػػدكد العمميػػػة اإلبداعيػػػة اعكليػػػة دمنػػػو مككنػػػا  قا يػػػا شػػػمكليا ت يقػػػؼ عنػػػ

كيجعػؿ منػو خمفيػة يسػتبطنيا  ،بؿ يدمجيما معػا ليسػت مر الفػف إلػ  أبعػد مػدل ،اتجتماعية العادية
 .كيم ؿ أداة تكرم القارئ كتد عو إل  قراوة النص  عميا ،العنكاف كالنص الشعرم كمو

عنصػػػراف  -مػػػف  ػػػـ–ىمػػػا  العالقػػػة التػػػ  تربطيمػػػا عالقػػػة اشػػػتماؿ، ك أمػػػا البحػػػر كالزرقػػػة 
لكف مائو، كىما    حاؿ اتصاؿ كم  ت يقبػؿ الفصػؿ،   إذ الزرقة مف لكاـز البحر كى ،متشاكالف

بحسب تعبير سكسير عند حدي ػو عػف  ،إنيما ككجي  العممة المعدنية الت  ت يمكف  صؿ كجيييا
بط ىنػػا بالرؤيػػة اإلبداعيػػة كالرؤيػػا الفنيػػة، إذ ىػػك قريػػب مػػف ت، كىػػك عنػػكاف يػػر (ٕٙ)اإلشػػارة/ العالمػػة

 ،كأىػكاؿ ،كطبقػات ،سػرارأك  ،كغمػكض ،كشػمكؿ ،كممكحة ،كعمؽ ،كانبساط ،البحر، كالبحر اتساع
، كذلػؾ يتما ػؿ (ٕٚ)إنما سػم  بحػرا لممكحتػو، كسػعتو كانبسػاطو لساف العرب:كقد جاو     ،كحركية
 ،كاضػػػطراب ،كقمػػػؽ ،إذ ىػػػ  اتسػػػاعكالشػػػعرية بشػػػكؿ خػػػاص،  ،العمميػػػة اإلبداعيػػػة بشػػػكؿ عػػػاـمػػػ  

كمتاعػب العمميػة  ،إذ ىػك مسػككف بػ ىكاؿ العػالـ ،كىك ما يؤكد عميو الػديكاف كمػوكامتداد،  ،كمعاناة
 ل  ذاتو كالعالـ مف حكلو معا.إكنظرتو  ،قكرؤياكرؤية المبدع  ،اإلبداعية

تشػػػػػاكؿ كالتخػػػػػالؼ يؤكػػػػػد أنػػػػػو يسػػػػػع  إلػػػػػ  اتنسػػػػػجاـ، كتجميػػػػػة إف قيػػػػػاـ العنػػػػػكاف عمػػػػػ  ال
ذلؾ مف أىـ خصػائص التشػاكؿ، كضػمنيا مػف أىػـ خصػائص التخػالؼ، كمػا  إف، إذ (ٕٛ)الكمكض
،  ضػال (ٜٕ)"غمػكض ممفػكظ مػاتجميػة أف التشاكؿ يؤدم إل  "عم  ذلؾ جريماس الذم يرل  ينص  
أنو يضمف تجانس الرسالة بمػا ىػك مجمكعػة متكػررة مػف الكحػدات الدتليػة التػ  تجعػؿ قػراوة  عم 

كعػػف حػػؿ مالبسػػاتيا، مكجيػػة  ،م ممػػا تنػػت  عػػف قػػراوات جزئيػػة لمممفكظػػات ،ةَنػػكِ مْ مكحػػدة لمػػنص مُ 
بمػا لػو  ،العنػكافىذا ، كذلؾ كمو يدؿ عم  أىمية تكا ر ىذه التقنية    (ٖٓ)بالبحث عف قراوة كاحدة

مػا لػو مػف  قػؿ عمػ  صػعيد م   تة اعكل     الديكاف،  ضال عككنو الال ؛ف  قؿ تركيب  كدتل م
 المتمق .   تكجيو المقركئية كالت  ير 

كيػؿ،  الت ىػذايخمقاف نسقا مكحػدا مضػمرا يممػح مػف    ىذا العنكاف إف التشاكؿ كالتخالؼ 
بػػداع التػػ  اإلبػػداع، كالمعانػػاة، لكنػػو ت يكضػػح مسػػ لة اإل :كىػػك نسػػؽ يشػػتمؿ عمػػ  عنصػػريف، ىمػػا

سػػػيتحدث عنيػػػا بدقػػػة، ككػػػذلؾ ت يكضػػػح أشػػػكاؿ المعانػػػاة ككيفياتيػػػا بشػػػكؿ جمػػػ ، بػػػؿ يعمػػػؿ عمػػػ  
تػػد   إلػػ  خمػػؽ كظػػائؼ أخػػرل لػػو  التػػ الكظيفػػة اعكلػػ  لمعنػػكاف ىنػػا،  مػػاضػػمار كالتك يػػؼ، كىاإل

 ،ضػػمارنمػػا ىػػك إخبػػار  يػػو شػػ و مػػف اإلاب  حسػػب، ك  خبػػار، إذ ت يتكقػػؼ العنػػكاف عنػػد اإلكاإل ػػارة
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بشػكمو ىػذا  وإنػ، إذ أيضػا عم  الصػعيد الصػياغ يس عم  الصعيد الدتل   حسب، بؿ كالحذؼ ل
قص  مػداه، إذ كيػؼ يكػكف البعػد كالقػرب عنصػريف أل  إشكات كيد   الت كيؿ إي ير  يض  سؤات ك
ـ  ىػػـ أكلكنػػو، تسػػيما أف المػػكف مػػف عػػازليف لمبحػػر   -بتركيبػػو ىػػذا  - ػػإف العنػػكاف لكازمػػوو كمػػف  ػػ

د يكػكف المضػمر مبتػدأ محػذكؼ، قػيتعدد تقػديره بتعػدد القػراوات،  ا ػ  ا صياغيػن يضمر عنصرا محذك 
إف ذلػػؾ كمػػو يعمػػؿ عمػػ  تشػػكيش كصػػكؿ الرسػػالة بسالسػػة إلػػ   .الظػػاىر مبتػػدأ خبػػره الػػنصأك أف 

ـ   مػف  (ٖٔ)اػ  القارئ يسع  إل  استيالؾ النص  عمي يشكؿ ذلؾ عالمة تد   إل  جعؿ القارئ، كمف  
 .أيضا عم  صعيد الدتلةبؿ  ،ت ليس عم  صعيد التركيب  حسبأجؿ معر ة ىذه المضمرا

لػػ  الكظػػائؼ التػػػ  إ باإلضػػا ة ،يشػػتكؿ عمػػ  كظػػائؼ ك يػػرة -فإذ -إف العنػػكاف المركػػزم
 يشػػد انتبػػاه القػػارئ، ك يحػػذؼ، ك يضػػمر، ك ي يػػر، ك يك ػػؼ، ك يػػكح ، ك  يػػك حػػددىا الدارسػػكف،

كت يخبػر،  ،كت يفصػؿ ،عنػكاف مركػب، ت يشػرح -مف ىػذه الزاكيػة-يزج بو    عممية القراوة، إنو 
، كلعػؿ القػراوة لتمظيراتػو  ػ  العنػاكيف الداخميػة مػف جيػة كالمتػكف كت يقؼ عند شكؿ تػ كيم  كاحػد

 .مف جية  انية تعمؿ عم  تكضيح ذلؾ

 بالعناوين الداخمية: مركزيعالقة العنوان ال -1-2

كمػػػا -كمػػػو،  ػػإذا كػػػاف بتركيبتػػو تمػػػؾ يشػػير  ػػ  عنػػػاكيف الػػديكاف  -اػ  دتليػػػ–يظيػػر العنػػكاف 
طيػػا برؤيػػة الشػػاعر لمحيػػاة كالعػػالـ اكمشػػقتيا كاتسػػاعيا، كارتب اإلبداعيػػةإلػػ  معانػػاة العمميػػة  -أشػػرنا

كمآليػا كػذلؾ، إذ نجػد العنػاكيف يم ػؿ مػدارىا  ك ،الداخميػةمف حكلو،  إف ذلػؾ يتجمػ   ػ  العنػاكيف 
، (ٖٖ)")مػػرابط( عمػػ  ) كػػر( الحيػػاة"، (ٕٖ)"الشػػاعر المتشػػجر بالكائنػػات"ت : آلتجسػػده  ػػ  بنيتيػػا كػػا

، (ٖٙ)"سػػػاكف بػػػيف احتمػػػاليف"، (ٖ٘)"مػػػدف م ىكلػػػة باليجػػػاو"، (ٖٗ)"القصػػػيدة.. نجمػػػة اعرض اعخيػػػرة"
بيػػػاف النيػػؿ  ػػػ  "، (ٖٛ)"الضػػجر ريػػح الكتابػػػة.. ممحػػاة"، (ٖٚ)"قريػػب مػػف البحػػػر.. بعيػػد عػػف الزرقػػػة"

 ػػػػػػ  حػػػػػػـر الشػػػػػػاعر "، (ٔٗ)"عمػػػػػػ  مقػػػػػػالة الكجػػػػػػ "، (ٓٗ)" ػػػػػػ  حضػػػػػػرة السػػػػػػيد الكجػػػػػػ "، (ٜٖ)" يضػػػػػػانو
 ..... إلخ"(ٖٗ)باب القصيدة"، (ٕٗ)"البدائ 

 ػػ  عالقػػة  مركػػزما مػػف الػػديكاف تؤكػػد دخػػكؿ العنػػكاف الػ  إف ىػػذه العنػػاكيف المنتقػػاة عشكائيػػ
 عنصرا النسؽ الذم خمقو العنػكاف  .ادتليّ  ـا أتركيبيّ  أكاف ذلؾسكاو كشيجة م  العناكيف الداخمية، 

ا نػو يتما ػؿ كمّيػأ تركيبيػا نجػد )اإلبداع كالمعاناة( يتك راف    ىذه العناكيف بشكؿ كاضػح،  مركزمال
كىػك مػا اسػتكن  عنػو خارجيػا  ،م  عنكاف القصيدة السادسػة، مػ  كضػعو لنقػاط تفصػؿ بػيف جزئيػو

ف التركيػب ذاتػو يتما ػؿ مػ  عنػكاف القصػيدة أ عمػ كاكتف  بكض  بياض بينيما كما أشػرنا،  ضػال 
ف ك -كىك، "ريح الكتابة.. ممحاة الضجر" العاشرة ف قػد أبعػد مػا يػدؿ عمػ  اإلبػداع كأىكالػو  ػ  اكاب

 "بػػػػةاالكت"، ىمػػػػا اػ   عميػػػليػػػػو إدالػػػػيف ا نػػػيف يشػػػػيراف  صػػػراحةن  -ىنػػػػا – إنػػػو يػػػػكرد  -مركػػػػزمالعنػػػكاف ال
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ف العمميػػة اإلبداعيػػة أعمػ  لػ  الممحػػاة، مؤكػػدا إكالضػػجر  ،لػ  الػػريحإيسػػند الكتابػػة  ، ك"الضػجر"ك
 .ك إزاحة لمس ـ ، إنيا ممحاة لمضجرالشاعر أعماؽما يجيش    ى  تخفيؼ ع

نػو يعمػؿ عمػ  إبػؿ  مركػزم،العنػكاف الإف العنكاف الداخم  بيػذه التركيبػة يتما ػؿ دتليػا مػ  
 ػ   ةمضػمر كميا  اما يتصؿ بي بداع ك المعاناة كالكتابة كاإل .بدا غامضا  يوتكضيحو كتفسير ما 

تسػػيما  ػػ   ، ػػ  العنػػاكيف الداخميػػة -يجػػازإب- ةكمفصػػم ةكاضػػح انيػػأ ػػ  حػػيف  ،ممركػػز العنػػكاف ال
ت عمميػػة إىػػ  مسػػ لة تؤكػػد أف البحػػر مػػا ىػػك  ، ك"ريػػح الكتابػػة.. ممحػػاة الضػػجر"العنػػكاف العاشػػر 

ليػو إت مػا تحيػؿ إىػك  قمػؽ مػا ليػو البحػر مػف اتسػاع كمشػقة كتعػب كإف ما يحيػؿ أك  ،بداع ذاتيااإل
لممػادة المكتكبػة  اكسػم"ف العنػكاف ا ػإذا كػ ،، كمف  ػـالعممية اإلبداعية مف امتداد كقمؽ كتعب أيضا

كتمييػز  ذاتيػا، ،  إنػو ىنػا كسػـ لمعمميػة اإلبداعيػة(ٗٗ)"اعخػرللمكتكبػة اليا مف سائر المكاد  اكتمييز 
 .لممعاناة اككنو كسم عم ،  ضال ف غيرىا مف عمميات الكتابة اعخرلمليا 

مػػ   تػػوعالق ليػػوإأشػػارت ك  ممركػػز أشػػار إليػػو العنػػكاف ال لكػػف ىػػؿ سػػيؤكد المػػتف الشػػعرم مػػا
عف النصكص،  منعزلةلييا العناكيف إت مجرد ا تراضات أشارت إو إف ذلؾ ليس الداخمية العناكيف

 ا  يو.ػ  ، كاكتشاؼ كيؼ يبدك صيكيخطاب الشعرمما يؤكد ذلؾ    الل  البحث عإكىك ما يد عنا 

 ي بالنصوصمركز عالقة العنوان ال -1-3

ا، إذ ليست العناكيف    الشعر ى  تمؾ ػن ا كشيجػ  ترتبط العناكيف بنصكصيا ارتباطا عضكي
عمػػ  بدايػػة القصػػيدة،  كػػؿ مفاصػػؿ القصػػيدة ىػػ  بم ابػػة عنػػاكيف، إف لػػـ  التػػ  تسػػتحكذ بالضػػركرة

نيا تدخؿ    عالقة كمية أك جزئيػة تركيبيػة أك دتليػة إ، (٘ٗ) إنيا تشير إل  غيرىا ؛تشر إل  ذاتيا
 :سنقـك باكتشاؼ كيفيتو    اآلت  م  نصكصيا، كىك ما

الفنيػػػة كاإلنسػػػانية لممبػػػدع نحػػػك تكػػػاد تم ػػػؿ تفاصػػػيؿ التجربػػػة الشػػػعرية كمعاناتيػػػا، كالرؤيػػػة 
 العمميػػة . كمػػا أشػػرنا سػػابقا، العػػالـ مػػدار الخطػػاب الشػػعرم برمتػػو،  يمػػا  نائيتػػاف يختزليمػػا الػػديكاف

بػداع ذاتػو، كرؤيػة  نيػة تجػاه العػالـ أيضػا، اإل كاإلبداعية    ىذا الديكاف ىػ  حساسػية مفرطػة نحػ
شػ و غيػر قميػؿ مػف الكمػكض، كىػك بقائمػة ف المركزم أف يجسػده بتفاصػيمو الاكىك ما حاكؿ العنك 

تكضيحو، كقد كاف ذلؾ كاضحا    القصيدة اعكل  التػ  عنكنيػا بغمكض يقكـ الخطاب الشعرم 
لو ، كىك عنكاف يخمؽ مسا ة بيف الرؤية العادية لمعالـ كالرؤية الفنية "الشاعر المتشجر بالكائنات"بػ

نػو متشػجر )ممتمػ ( أكيقدـ الشاعر عم   )كما خمقيا العنكاف المركزم بيف البحر كالزرقة(، ،أيضا
امتالئػو بالمعانػاة الفنيػة ذاتيػا،  ػالنص يؤكػد  عمػ كالبشػر(،  ضػال  ،كاعشػياو ،بالكائنات )الظكاىر



 الجزء الثالث  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

144 
 

تمػػاؿ ت كيػػد اتك عمػػ  الػػرغـ مػػفكمػػا يػػزاؿ يشػػعر بػػالفراغ كعػػدـ اتمػػتالو  ،إبػػداعياأنػػو غيػػر مكتمػػؿ 
 :(ٙٗ)إذ يقكؿ ،اأيض

 ويتيو  في صحراء  ال جدواه    كالوقت  جاء .. يدور  حول  أناه  
ه  ساٍر  .. غاية  ق صد   أنا القصيدة  من حقوق  س ر اه !  إلى الالا أين 

ت ي ا(.. و ى و  الذيما قال  ق ط   د  ج  و ، وط و اه  ن    : )و   ش ر  الوجود  برأس 

الكجػ ، كمػا ينقػؿ تفاصػيؿ  ، كيك ػؼذاتيا، يشػكك، كيعبػر عػف الشػككلكيسير النص عم  الشاكمة 
يشػكك،  )َتِعَبػت، : نػرل  ػ  الػنص دكات تكػاد تشػكؿ حقػال دتليػا يػدؿ عمػ  ذلػؾ مػف م ػؿ ،المعاناة

)القصػػيدة،  :عمػػ  اإلبػػداع مػف م ػػؿتػدؿ الجػرح، شػػككاه، منفػاه(، أك نجػػد شػػبكة مػف المفػػردات التػػ  
بداعيػػة ؼ العمميػػة اإلر  َعػػت بيانػػو، معجػػـ...(، أك يقػػدـ مفػػردات تُ ااعبجديػػة، الشػػعر، الكػػالـ، مفػػرد

)كالكقػت  :مػف م ػؿ مجمكعػة مػف المفػرداتكتعرؼ الشعر كالشاعر تحديػدا، كنجػد ذلػؾ  ػ   ،ذاتيا
لخيػػاؿ لػػ  أقصػػاه، اسػػتؿ مػػف شػػجر اإجػػاو، مػػاض إلػػ  المعنػػ ، شػػاعر مترحػػؿ، كػػ  يفػػتح المعنػػ  

 عصاه، أعم  يفتش عف حقيقة سره... إلخ(.

-التػ  تتسػـ بالزىػد  ػ  كػؿ شػ و، لكنػو زىػد  ،إف ىذا التقديـ يصطبغ بالصبكة الصك ية
مسؾ    قبضتو بجمرتو اإلبداعية، أك  ،ف الشاعر قد امتمؾ اإلبداعأ   اإل صاح عف يتم ؿ  -ىنا

كالفػػف كسػػيمة  ،داة لػػوألكنػػو يؤكػػد أنػػو مػػا يػػزاؿ يبحػػث عنػػو كيبحػػث عػػف جذكتػػو، كيتخػػذ مػػف الخيػػاؿ 
ف يعبػر عػف قربػو أالػذم حػاكؿ  ،أ صػح عنػو العنػكاف المركػزم مػا لمكصكؿ إليو، كذلػؾ يتما ػؿ مػ 

أف البحػػػر  ػػػ  العػػػرؼ  مػػػ ع ضػػػال مػػػف البحػػػر )اإلبػػػداع(، كبعػػػده عػػػف قشػػػكر اإلبػػػداع )الزرقػػػة(، 
كىػك ، (ٚٗ)"ىك الدنيا بما  ييا مف اعخطار الميمكة كاعشكاؿ المرديػة كالكػدكرات المعميػة" الصك  

عػػػداه إلػػػ   بػػػالمعن ، كىػػػك المعنػػػ  الػػػذم يػػػد   مػػػامػػػر داؿ عمػػػ  تك يػػػؼ الحالػػػة الفنيػػػة المرتبطػػػة أ
 كىك ما يتضح مف قكلو: ،اتمتياح منو

 متداد مداهلمح السراب عمى ا  المدىحين فكر في جاء و كالوقت  

 (ٛٗ)يتسولون الكون عن مغزاه  فإذا سراة الغيب في شطحاتيم

)مػػػرابط( عمػػػ  "المعنػػػكف بػػػػالػػػنص ال ػػػان   تسػػػيما ،مر ذاتػػػوكتقػػػكـ النصػػػكص اعخػػػرل بػػػاع
 :ل  النصإقبؿ الكلكج  العنكاف م ي استيالؿ، إذ يقكؿ    (ٜٗ)") كر( الحياة
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 الشعراء )مرابطون عمى الثغور( أيضا.. "

 مرابطون عمى ثغور حبيباتيم..   

 مرابطون عمى ثغور المبادئ والقيم.. 

  .(ٓ٘)"مرابطون عمى الحّد الجمالّي من ثغر الحياة

عمػػػؿ عمػػػ  اختػػػزاؿ الفكػػػرة التػػػ  يقػػػـك يك  ،المركػػػزمك فسػػػر العنػػػكاف الػػػداخم  ي ك اسػػػتيالؿكىػػػ
 .كمػا أشػرنا ،اتنيمػاؾ  ػ  تعػب الفػف كالحيػاة كمػا يتعمػؽ بػذلؾ كمػو كػرة ك ىػ   .عمييا العمػؿ كمػو

لحيػػاة، خنػػدق ، الػػد اتر، الحػػرب، حػػرب اتم ػػؿ  ػػ  )أقالمػػ ، تكنجػػد مػػا يػػدؿ عمػػ  ذلػػؾ مػػف دكاؿ 
الكممػػػات، القتمػػػ ، مػػػد ع ، المحػػػابر، الشػػػعر، نصػػػرخ، الحػػػب، يقػػػرأ، المقػػػابر، المػػػاو، طمقػػػات.... 

 كاإلخػالصشدد عم  الفػف ت ا، كما أنيالمعن  الذم ذىبنا إليومض     ترسيخ ت دكاؿ  إلخ(، كى
  اآلتية:مف مدلكتت متعددة، كيتجم  ذلؾ    خاتمة النص  القضية الحياة بما لي

 أفتح ما أغمقت في صدري لم أزل"

 لوسواس الرياح العاصفات

 خائفا في عز ىذي الحرب

 أن تنفذ من رأسي الذخيرة

 ن تعثر الفكرةأخائفا 

 ينيزم المعنىأن 

 وأن تسقط مني طمقة الوعي األخيرة

 ثم أرتد

 تو من ساقي أنياب الخنادقأبقبما 

 حامال كبرياء النفس

 ما يشبو أشكال البنادق

 يا رفيقي



 الجزء الثالث  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

144 
 

 فإذا ألفيتني أجمع نفسي وأغادر  

 صّوب الشمس إلى رأسي

 وقل: ثمة شاعر

 حينما خان الحياة

 .(ٔ٘)"ضربتو الشمس في الرأس فمات!

إنيػػا معركػػة الكجػػكد  .اإلبػػداع، كضػػركرة انتصػػار المعنػػ   كػػرةيضػػكط ىػػذا المقطػػ  عمػػ  
انيػػـز  ييػػا  ػػالمكت ىػػك المػػآؿ ت محالػػة، كىػػذا اعمػػر تكضػػيح  بالنسػػبة إليػػو مػػف زاكيػػة  نيػػة،  ػػإذا 

الصػػراع  إتأف البحػػر المتمركػز  يػو مػػا ىػك مفػاده لمعنػكاف المركػزم مػػف زاكيػة أخػرل، إنػػو تكضػيح 
  إنو سيمكت.يبؽ ف لـ اب ك  ،ف بق  بق  الشاعرإقاو المعن ، كىذا المعن  جؿ بأمف 

،  إنػو يختػزؿ العنػكاف المركػزم (ٕ٘)"القصيدة.. نجمػة اعرض اعخيػرة"أما النص المكسكـ بػ
المكجػكدة  "القصػيدة"الػذات كرؤيتيػا لدبػداع الػذم تختزلػو مفػردة  ة، مف حيث إنو يقدـ رؤيػك كرتو

   العنكاف، كرؤيتو لمكجػكد أيضػا، كىػ  رؤيػة  نيػة بدرجػة أساسػية،  فػ  الػديكاف ت ينفػؾ الحػديث 
ؼ القصػيدة، عػر  يت  -كمػا ىػك  ػ  العنػكاف- يذا الػنص  .عف اإلبداع يمتق  بالحديث عف المعاناة

قػػدـ يليػا عمػ  نحػك مػا يظػف القػارئ لمكىمػة اعكلػ ، بػؿ إنػو  "Portraitلكحػة  نيػة "بكرتريػو  قػدـيكت 
صػكرة تقػؼ  ػ  حيػز  ،بػداع كالمعانػاة معػاصكرة متعػددة الزكايػا لمكاقػؼ كقضػايا متعمقػة بعمميػة اإل

ىك  ضاو القصيدة، كى  قصيدة نستطي  أف نؤكػد أف العالقػة التػ  تربطيػا بػالعنكاف  ،نص  كاحد
عالقػة كمػا أنيػا  ،كعالقػة الكػؿ بػالجزو ،ة المختزؿ بالمفصؿالمركزم عالقة عضكية، إذ ى  عالق

 ف المركػػزم داتا،  ػػإذا كػػاف البحػػر  ػػ  العنػػك يػػات، إذ يعمػػؿ الػػنص عمػػ  اسػػتبداؿ الرؤ تبادليػػة معػػا
تػدؿ عمػ  اتمتػداد كاتتسػاع أيضػا،  -ىنا-عم  اتتساع كاتمتداد  إف القصيدة بمآتتيا الرؤيكية 

كمف الكجكد أيضا، يقػكؿ الشػاعر  ،بداععف قضية كعف مكقؼ مف اإل افيعبر امتداد كاتساع  ماكى
    بداية القصيدة:

 فضقنا بما لألنبياء  من السِّع ة    ألفنا سماًء بالكيوف  م ش ماع ة  
 ة  زياؤىا الفضمى مسوح وأقنعأو   أ ل ف ن ا سماًء ألبستنا لباسيا

 (53)ة  يبمغ الضوء مصرعن أضيئي إلى أ  فيا نجمة األرض األخيرة في يدي..
 

اعبيػػات أف القصػػيدة ىػػ  اتسػػاع مػػف نػػكع مختمػػؼ، نػػكع يفػػكؽ كػػؿ اتسػػاع ىػػذه يتضػػح مػػف 
المػػػ لكؼ، سػػػعتيا تتفػػػكؽ عمػػػ  سػػػعة اعنبيػػػاو،  فكخػػػركج عػػػ ،كخػػػرؽ ،اكزه َجػػػامتػػػداد، كىػػػ  تَ  ككػػػؿ
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أزياؤىػا الفضػم  مسػكح كأقنعػة. إف القصػيدة كميػا تتما ػؿ مػ  مػدخميا  ،ىا ليسػت ككػؿ سػماوؤ كسما
كالعكالـ كى     خالصتيا مكقؼ مف الكجكد المخاتؿ، كمػف العػكالـ  اعشياول  إمف حيث الرؤية 

 .الُمَقن َعة، كذلؾ يتما ؿ م  ما يحيؿ إل  ش و ك ير منو العنكاف المركزم

السػػػادس )قريػػػبه مػػػف غيػػػر أف العنػػػكاف المركػػػزم ىػػػذا يػػػرتبط بعالقػػػة كشػػػيجة مػػػ  الػػػنص 
العنػػكاف  حسػػب، بػػؿ الػػنص كمػػو، ىػػذا البحػػر.. بعيػػد عػػف الزرقػػة(، كىػػك ارتبػػاط ت يعكػػس عالقتػػو 

لييػا  ػ  إشػرنا أتكضػيح أبعػاده الدتليػة التػ  ك كى  عالقة تعمؿ عم  تفصيؿ المجمؿ    العنػكاف 
 بداع ذاتو، إذ يقكؿ الشاعر:ف البحر ىك اإلأينا أركزم، حينما ر تحميؿ العنكاف الم

 كمما انتصبت قامة البر من حولنا"

 واء الذئابعب

 لى البحر من ىضبات العواء  إىبطنا 

 نخط المراكب

 )شعرا( عمى صفحة الموج

 .(ٗ٘)"ثم )نقفيو( باألشرعة

شػعرا،  طّ َخػبالخياؿ،  المراكب تُ إف ما يقكلو ىذا المقط  ىك أف المس لة كميا إبداع مرتبط 
كمػػا  ،بػؿ إف البحػػر يصػػبح ىػك الشػػاعر ،  باعشػرعة، كت يتكقػػؼ ذلػػؾ عنػد ىػػذا الحػػدقف ػػكاعمػكاج تُ 

 :   المقط  اآلت 

 أال أييا البحر"

 يا شاعرا مزمنا يتبوأ عزلتو المترعة

 أتيناك نحمل ما لممراكب  

 من ليفٍة في الوصول  

 وما أثمرتو

 .(٘٘)"ة  ربعفصول مواجعنا األ 



 الجزء الثالث  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

145 
 

 إنػػو ىػػك قػػد  ،كعمػػ  المعانػػاة ة ػػإذا كػػاف البحػػر  ػػ  العنػػكاف قػػد دؿ عمػػ  العمميػػة اإلبداعيػػ
ليػو مػف إك  تشػليو لمبكح كحط المكاج ، كيُ إؤت  ارتبط بذلؾ تماما، بؿ كتحكؿ البحر إل  شاعر، يُ 

كجيػػػة نظػػػػر التحػػػكتت المكجعػػػػة مػػػف ) التحػػػكتت الكبيػػػرة عمػػػػ  صػػػعيد الجكرا يػػػا كالػػػػكطف كاليكيػػػة
بػػػداع  حسػػػب، بػػػؿ يصػػػبح كطنػػػا أ رغػػػو كت يقػػػؼ البحػػػر  ػػػ  ىػػػذا الػػػنص عنػػػد مسػػػ لة اإل (،الػػػنص

 و:تتماكيصبح  كرة مرتقبة، إذ يقكؿ الشاعر    خ ،، كيصبح حممامف محتكاه الطارئكف

 غًدا ينيض  البحر  فينا.."

 حالمنا..أًدا تتصاعد أمواجو عبر غ

نا   ةً فأعدوا لكم ج 

 الد ر  شكل الرصاص  قبل أن  يمبس  

 .(ٙ٘)"رس  أسمحًة مشرعة  اوتغدو النو 

إف ما يتضح مف البحث عف العالقة الرابطة بيف العنكاف المركػزم كالخطػاب الشػعرم  ػ  
 ػإذا كػاف العنػكاف قػػد  ؿ.يمػا ىػ  عالقػة تكامػؿ كتكضػيح كتفصػيف العالقػة التػ  تربطأ ىػكالػديكاف 

ػػ ػػإف الخطػػاب الشػػعرم قػػد  َ  ،ؿَ زَ تَػػاخْ  ذا كػػاف العنػػكاف المركػػزم قػػد أضػػمر  ػػإف العنػػكاف قػػد  ،ؿَ ص  كاب
ذا كاف قد عبر بش و مف اإلصّرح  د ما أجمؿ.جماؿ  إف الخطاب قد  سر ك صؿ كعد  ، كاب

 الداخمية اوينالعن  -2

 ،ا، كىػػ  كميػػا تتفػػاكت مػػف حيػػث البنػػاو الصػػيك ػ  ا داخميػػػعنكانػػ (ٖٗ) يتكػػكف الػػديكاف مػػف
كمف حيث المعن  المجسد  ييا، كيمكف أف نؤكد أنيػا  ػ  مجمميػا تم ػؿ شػبكة مػف العالقػات التػ  

- إنيػػا .الخطػػاب الشػػعرم  ػػ  الػػديكاف كمػػو لتػػدعـ المعنػػ  الكمػػ  المفتػػرض  ػػ  ؛تتػػرابط  يمػػا بينيػػا
متشػػػابكا يػػػؤدم دالػػػو اعكؿ إلػػػ  المعنػػػ   (ٚ٘)تم ػػػؿ كميػػػا حقػػػال دتليػػػا -بمصػػػطمحات عمػػػـ الدتلػػػة
كىػك حقػؿ  .مػ  اسػت ناوات قميمػة أك إل  جزو مػف المعنػ  المكجػكد  يػو ،المكجكد ضمنيا    ال ان 

كمػػف حيػػث  ،مػػف حيػػث المعنػػ  ايتنػػاغـ معيػػ ،لػػو حكريػػةدتلػػ  يتخػػذ مػػف العنػػكاف المركػػزم بػػؤرة م
مػف حيػث اتشػتكاؿ -عنػاكيف ىػذه ال    المجمػؿ تػ ت ك  عم  اعقؿ    العنكاف السادس.، التركيب
  نماط متعددة، منيا:ب -الصيك 
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 النمط المفرد: - أ

، ردافجمعا أك م ،مصدرا أك اسما ،كي ت  العنكاف    ىذا النمط مفردة كاحدة تككف نكرة أك معر ة 
كيػؿ(، كىػك عمػ  المسػتكل التركيبػ  آنكػرة )تجمػ  ، كىػك (ٜٕ)كقد كرد مرة كاحدة  ػ  العنػكاف رقػـ 

مػػػا تفترضػػػو بنيػػػة التركيػػػب  ػػػ  الجممػػػة  ككىػػػ ،تتميػػػز باإلضػػػمار؛ إذ ت تسػػػبؽ بفعػػػؿ (مفػػػردة)كممػػػة 
 (ٛ٘)عالقة اإلسناد    الجممة اتسمية عف طريؽ ،اتسمية م  اسـ آخر

إذ ىػك  ؛كمف  ـ يحتاج إلػ  مزيػد مػف الت كيػؿ ،كاإلضمار يحتاج عادة إل  تقدير لممحذكؼ       
العنػػكاف المفػػرد إضػػا ة إلػػ  تضػػمنو " عف ؛بيػػذه الييئػػة يتعػػدد ت كيمػػو كمػػا تتعػػدد تقػػديرات إضػػماراتو

اإلضمار    تركيبو، ىك سمسمة مف اتحتماتت الت  ت يحددىا سكل الكصؼ أك اإلضا ة أك ما 
 .(ٜ٘)"شابو ذلؾ

، أك قػػد يكػػكف همصػػدره يضػػمر مبتػػدأ قػػد يكػػكف تقػػديره ىػػذ -بيػػذه الييئػػة -إف ىػػذا العنػػكاف
كيػؿ آت هىػذ"اإلضػا ة إذ يحتمػؿ أف يكػكف  -ذلػؾ عمػ  ضػال  -كمبتدأه النص، أك قد يضمر  اخبر 

، كت يتكقػػؼ اعمػػر عنػػد ذلػػؾ بػػؿ يضػػمر تعريفػػا،  يػػك كممػػة نكػػرة، تػػدؿ "الػػنص/ الفكػػرة/ المعنػػ ...
،  ميمػا حػاكؿ القػارئ تفسػير ذلػؾ اك ضػاواتي امحدكدية أ عاليكيؿ، كت آنيائية الت بتنكيرىا عم  ت

الػػػذم يفصػػػمو عػػػف مكضػػػكع رغبتػػػو المخفيػػػة  ػػػ  امتػػػداد  ،معنػػػ ال إنػػػو يبقػػػ  كجيػػػا لمػػػدل شسػػػاعة 
، إف ىذا (ٓٙ) إف حمكلتيا مف دتتت المجيكؿ تتقكل كتتدعـ اتكيؿ،  حيف تككف الكممات نكر آالت

تحديػػد معػػيف أك عنػػد مسػػتكل  دت يتكقػػؼ عنػػ ،دد الت كيػػؿالعنػػكاف بتركيبتػػو ىػػذه كاسػػ  المعنػػ  متعػػ
 .تحدده المفردات المعر ة دكما

 النمط المركب: - ب

الخػراب "، كػػ(ٔٙ)الكصػف    ديكاف الصحيح عمػ  ىيئػات متعػددة أكليػا التركيػب ىذا النمط كي ت   
كىػػػ  جميعػػػا تتكػػػكف مػػػف مكصػػػكؼ  ،(ٗٙ)"مجػػػرات )ىجريػػػة("، (ٖٙ)"حديقػػػة بػػػال غنػػػاو"، (ٕٙ)"السػػػائح

 "السػائح"كىػك المكصػكؼ، ك "الخػراب"كصفة أك ما يحؿ محميا،  اعكؿ يتككف مػف عنصػريف ىمػا 
كىػػك صػػفتو، كىمػػا بيػػذا التركيػػب يفارقػػاف التركيػػب المنطقػػ  لمجممػػة  كصػػؼ الخػػراب بالسػػائح غيػػر 

سائحا يفتح أ ؽ الت كيؿ عم  أبعاد  و، ككصؼ الخراب بككن(٘ٙ)لكنو صحيح شعريا منطقياصحيح 
إف  ف يكػكف سػائحاوأمتعددة،  ما الخراب الذم يمكف أف يعر و النصو ككيػؼ يمكػف ليػذا الخػراب 

إذ ت يمكػػػػف الفصػػػػؿ بػػػػيف  ؛بنصػػػػو إيجػػػػاد عالقػػػة تربطػػػػوذلػػػؾ ت يمكػػػػف معر تػػػػو مػػػػف العنػػػػكاف دكف 
ف كانػػت الدراسػػات قػػد  ،العنػػاكيف كخطاباتيػػا أ ػػردت ليػػا حيػػزا مػػف اتىتمػػاـ  يػػ  إحػػدل عالماتيػػا كاب

خاصا بيا؛ عف العتبػات النصػية تتعػالؽ مػ  النصػكص كتخمػؽ معيػا حػكارا كتفػاعال بشػكؿ ظػاىر 



 الجزء الثالث  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

144 
 

معمػػػف أك غيػػػر معمػػػف، نظػػػرا إلػػػ  كػػػكف العالقػػػة التػػػ  تقػػػكـ بػػػيف العنػػػاكيف ك ىػػػك حػػػكار أك خفػػػ ، 
ىػك الحػركب كمػا  ،ؿ  يػو الػنصكمػا يفّصػ ،إف الخراب .(ٙٙ)كالنصكص عالقة    اعساس تفاعمية

 يترتب عمييا، إذ يقكؿ    مطم  القصيدة:

 عمى شكل المخالب والنيوب  تطل  األرض  من أفق  الحروب  
 (67)سوى ما شفا من وجع الشعوب    يكاد يشف  منياخرائط  ال 

 
غيػر قػارة عمػ   متحركػة يتم ػؿ  ػ  كػكف ىػذه الحػركب "السػائح"ىك الحػركب، ك "الخراب"ػ 

نيا متعددة كمتنكعة كمتنقمة مف مكاف إل  آخػر، كىػك مػا جعمػو يقػدميا إىيئة كت    مكاف بعينو، 
ما  -أيضا -كيقدـ ،)خرائط( -أيضا -م  جكيقدـ ما تتنقؿ عميو بال ،   النص بالجم  )الحركب(

 .)الشعكب(   كممة   -كذلؾ -ب بالجم  ك الحر  ه ر ىذأينعكس عميو 

المكصػػكؼ، كبػػال الػػداؿ ،  حديقػػة ىػػك "حديقػػة بػػال غنػػاو"أمػػا العنػػكاف الكصػػف  اآلخػػر  يػػك 
كينفػػ  كجكديتيػػػا  ،كصػػػمتيابػػال غنػػػاو يحيػػؿ إلػػػ   راغيػػا ب نيػػػا ، ككصػػػؼ الحديقػػة لػػو نػػاو صػػػفةغ

دخػػػاؿ البيجػػػة عمػػػ  النػػػاظري ،ككظيفتيػػػا قػػػد أ ػػػاد ك عمػػػ  مرتادييػػػا، ك أ فالتػػػ  تتم ػػػؿ  ػػػ  المتعػػػة كاب
الشػاعر "تسػيما أف  ،اسػتيفاو الدتلػةد ا ػأ كمػا .كظيفتيػا تحديػد طبيعػة الحديقػة ك -ىنػا-الكصؼ 
لكػػف مػػا ، (ٛٙ)"لػػ  الصػػفة عنػػو يػػرل  ػػ  اسػػتدعائيا اسػػتيفاو لمدتلػػة، كتعزيػػزا لشػػعرية العنػػكافإيعمػػد 

أكؿ مرة يظيػر  ييػا إف  ككيؼ يكضحيا النصواو ككيؼ يمكف أف تككف بال غناوو ػ  الحديقة شعري
 ، كتحديدا    قكؿ الشاعر:(ٜٔ)   البيت رقـ ىك ىذا العنكاف    النص 

 (69)قومي، نغنِّي ونحيا في أغانينا  حديقة  اهلل لكن ال غناء بيا

الكػػكف تعنػػ  الحديقػػة التػػ   ػػ  العنػػكاف بحديقػػة ام، كىػػ   ػػ  مجمميػػا  يصػػؼإف الػػنص 
يحتاج إل  بيجة مضاعفة، كى  البيجة  ،كزيؼ إنسان كالكجكد بما  يو مف عنت كتعب كتناقض 

يخاطبػػو  ػ  الػػنص الػذم ، ، كىػػك غنػاو يسػػع  بمعيػة اآلخػػر"ت غنػػاو بيػا"الكائبػة التػ  يػػدؿ عمييػا 
 إيجاده، إذ ىك    حكـ العدـ )ت غناو بيا( )بال غناو(. إل  خمقو ك

تكػػكف مػػف اسػػميف ي ك ،ضػػا  اإلمركػػب ال  يػػكأمػػا  ػػان  أنػػكاع ىػػذا الضػػرب مػػف العنػػاكيف 
، (ٖٚ)"قػديس البيجػة"، (ٕٚ)"بػاب القصػيدة"، (ٔٚ)" قيػو النػكر" :منػو، ك (ٓٚ)ال ػان  معر ػة ك ،نكرة ؿاعك 
كتشترؾ ىذه العناكيف    ككف المضاؼ مفرد نكرة، أضػيؼ إلػ  معر ػة مفػرد،  .(ٗٚ)"شييد الكياب"

 لمبتػػدأ  يػػوالظػػاىرة تم ػػؿ خبػػرا قػػد يكػػكف  إذ الػػدكاؿ .تعتمػػد الحػػذؼ الصػػياغ  -جميعػػا–كمػػا أنيػػا 
تقديره ىك أك ى ، كقد تككف ىذه الدكاؿ مبتدأ كالػنص ىػك الخبػر، كىػ  عنػاكيف تػدؿ  ػ   ،امحذك 
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إذ يحيػؿ  ػ  داليػو  ،داليا ال ان  دتلة تحمؿ اإليجػاب )النػكر، القصػيدة، البيجػة(، مػا عػدا اعخيػر
 .عم  السمب )شييد كغياب(

كقديس(  إنيا تحيؿ إلػ  العمػـ كالركحانيػة  ،كباب ،أما دكاؿ ال ال ة العناكيف اعكل  ) قيو 
كعم  الحجز كالتكقيؼ كالحد )باب(، غير أف نظرة    العنكاف اعكؿ ) قيو النكر(  ،) قيو، قديس(

مػػف   ييػػا شػػ وليػػو( إف الدتلػػة التػػ  يحيػػؿ إلييػػا منػػدمجا بداليػػو )المضػػاؼ كالمضػػاؼ أ يتبػػيف لنػػا
ف تعمقنػا أك ػر كجػدنا  ،المخاتمة، إذ الفقيو ليس  قيو عمػـ ت إف النػكر مػا ىػك أبػؿ ىػك  قيػو نػكر، كاب

، كىػذا العنػكاف بيػذه الييئػة "العمػـ نػكر"  ػؿ السػائرصفة مف صفات العمـ، كىػك مػا نستشػفو مػف الم
ذ يسػػتبدؿ الصػػفة بالمكصػػكؼ، لكنػػو ت يكضػػح تفاصػػيؿ الفقيػػو كت سػػمككو إ ،يعمػػؿ عمػػ  اتسػػتبداؿ
،  ف  مستيؿ النص يض   يوليو، بؿ ترؾ ذلؾ لمنص الذم يفصؿ إضيؼ أكت نكعية النكر الذم 

الشاعر استيالت يكاد يختزؿ  كػرة العنػكاف ك كػرة الػنص كمػو، كىػك اسػتيالؿ إىػدائ  ر ػائ  نصػو: 
،  يػػػػذا اتسػػػػتيالؿ يكضػػػػح المكػػػػزل كالمعنػػػػ  (٘ٚ)"داليادم الفضػػػػم إلػػػػ  ركح المفكػػػػر الػػػػدكتكر عبػػػػ"

 المضػػمر  ػػ  العنػػكاف ك " قيػػو النػػكر"ف إذ يعػػيّ  ؛عػػف السػػياؽ النصػػ  المتضػػمف  ػػ  العنػػكاف منعػػزت
 إنػو يعمػؿ عمػ  تعػداد  ضػائؿ  ؛مػا الػنصأ ػ  اسػتيالؾ الػنص،  -اػ   عمي –يسميو، كيميد لمدخكؿ 
 إذ يقكؿ: ،وحالراحؿ كشمائمو منذ مفتت

 داخل قبره حفمعمو يرتا  صب وا عمى مثواه  باقي حبره

 مرثية تكفي لسيد دره  واستنجدوا بالحبر يكتب دوننا

 (76)درى بحزن الموج ساعة جزرهأ  البحر يرثي البحر حيث كالىما

، كىػك تفصػيؿ ت يعمػؿ عمػ  تكضػيح ك ضػائمو كيمض  النص    تفصيؿ مناقب الراحػؿ
 .أيضا تفصيؿ المضمر كالمجمؿ    العنكاف يعمؿ عم بؿ  ، حسبكتعدادىا محامد الراحؿ 

ركحيػػة، إذ القػػديس  أمػػكرلػػ  إ يػػك عنػػكاف يحيػػؿ دالػػو اعكؿ  ؛"قػػديس البيجػػة"أمػػا عنػػكاف 
صفة مشبية دالة عم  ال بكت كاتستمرار كالدكاـ، كالقديس ىك مؤمف متعبد يمحؽ بالر يؽ اععم  

عنػد النصػارل المػؤمف الػذم يتػك   طػاىرا  اضػال، كىػك كػالكل  عنػد طاىرا نقيا مف كؿ إ ػـ، كىػك 
 ةالبيجة إليو ينزاح عف المعن  الشمكل  الكامف  يو،  يك باإلضا  ةنو بإضا أ، غير (ٚٚ)المسمميف

كىػ   ،بؿ ىػك قػديس يػرتبط بالبيجػة، كالبيجػة دالػة عمػ  الفػرح كالسػركر ،يماف م الليس قديس اإل
ـ  أحالة انفعالية تػدؿ عمػ   ػرح   إنيػا  ك ذكػرل سػعيدة، كىػ  الفػائض مػف السػركر كالكبطػة، كمػف  ػ

لػػ  الػػدنيكم،  ػػ  حػػيف تػػدؿ كممػػة قػػديس عمػػ  الػػدين  كاعخػػركم، إف القػػديس إبيػػذه الدتلػػة تحيػػؿ 
ه ليػػوو كمػػا دتلػػة ىػػذإمػػا الػػذم جعميػػا تضػػاؼ  أسػػئمة مفادىػػا:يػػرتبط ىنػػا بالبيجػػة، كىػػك مػػا ي يػػر 



 الجزء الثالث  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

144 
 

كىػك  ،وبػفتػتح اتسػتيالؿ الػذم يُ بذلػؾ  تكضػيح عمػ يعمػؿ  النصإف و كمف ىك القديسو اإلضا ة
يعمػػؿ عمػػ  كظائفػػو ذاتيػػا: )الر ػػاو، التشػػخيص،  اسػػتيالؿ يتما ػػؿ مػػ  اسػػتيالؿ الػػنص السػػابؽ، ك

 ة نف  المكت عف المر  ، إذ يقكؿ:نو يضيؼ إلييا كظيفأ عم التحديد...(  ضال 

 قػط -لـ يمت  ناف الككميػديا الكبيػر )عبدالمحسػف عبدالرضػا(.. صػدقكن  لػـ يمػت؛ ىػك "
بكانػػػا  ػػػ  مشػػػيد كاحػػػد عػػػف الرحيػػػؿ بمقػػػدار مػػػا    ،نػػػو مم ػػػؿ تراجيػػػدم أيضػػػاأأراد أف ي بػػػت لنػػػا  -

 يذا اتستيالؿ يكضح أف القديس ىك  .(ٛٚ)"أضحكنا طكاؿ )خمسيف عاما( مف المشاىد الككميدية
ـ   -ف الػنص ىػك ر ػاو لػو، كىػك أعبدالمحسػف عبدالرضػا، كمػا يكضػح الفنػاف الراحؿ  ينفػ   -مػف  ػ

نػػو مم ػؿ بػػارع  ػ  الككميػػديا، أ  كىػ ،صيصػة مػػف خصائصػور بػػ ىـ خَ ك ػاة ىػذه الشخصػػية، كيػذكّ 
. كىك بذلؾ استيالؿ يعمؿ عمػ  ، كما يكضح أف البيجة ى  الفففو برحيموكمدل اعس  الذم خم  
كالتمييد لمدخكؿ إليو  ال ا، أما الػنص  إنػو ير ػ  كيعػدد  ،ختزاؿ النص  انياكا ،تكضيح العنكاف أكت

مف البيػت اعكؿ  ػ  القصػيدة حتػ   ابتداور بسيرتو العطرة  نيا، كيذكّ  ،كي ن  عميو ،مناقب الراحؿ
 إذ يقكؿ: ،   البيت اعكؿ يتضحآخر بيت  ييا، كىك ما 

 (79)األرامل في توديع والييا ابك  دعوا المسارح تبكي في نوادييا
–لتعيػيف، غيػر أنيمػا اح ىػذا تعمػؿ عمػ  التحديػد ك إف العناكيف المركبة  ػ  ديػكاف الصػحيّ 

يقػػػػكـ بػػػػو الػػػػنص أك  تكضػػػػيح، كىػػػػك لػػػػذاتيما تحديػػػػد كتعيػػػػيف يعكزىمػػػػا مػػػػا يكضػػػػحيما -كمػػػػا رأينػػػػا
اتسػػتيالؿ الػػذم يسػػبؽ الػػنص،  ػػ  حػػيف أنيػػا بيػػذا التركيػػب تعمػػؿ عمػػ  إ ػػارة القػػارئ كد عػػو إلػػ  

 البحث عف تكضيح ليا.

 :وشبو الجممة نمط العنوان الجممة -ج

كالجممػة الفعميػة كىػك نػادر،  ،ى  الجممة اتسمية كىك الشػائ  ،ي ت  ىذا النكع عم   ال ة أضرب 
الػػػػػنعش أ قػػػػػؿ "، (ٓٛ)"سػػػػػاكف بػػػػػيف احتمػػػػػاليف"نجػػػػػد  اعكؿىػػػػػك نػػػػػادر أيضػػػػػا، كمػػػػػف كشػػػػػبو الجممػػػػػة ك 

.. كغيرىػا، أمػا (ٖٛ)"الػرقص.. جسػد  ػ  حالػة مػالؾ"، (ٕٛ)"مشػيد مػف بطكلػة اعنفػاس"، (ٔٛ)"حامميو
، كنجد مف النمط (ٗٛ)"ت تفطم  عكدنا" قط كىك عنكاف طمب   اط ال ان   نجد عنكانا كاحدممف الن

 .(٘ٛ)"عم  مقالة الكج "ال الث عنكانا  قط ىك 

 م ػػػؿ: خبػػػر، قػػػد يكػػػكف المبتػػػدأ ظػػػاىراالمبتػػػدأ ك مككنػػػا مػػػف الالجممػػػة اتسػػػمية يػػػ ت  عنػػػكاف  
لعنكاف اعكؿ يتكػػكف مػػف  ػػا، )سػػاكف بػػيف احتمػػاليف( م ػػؿ: أك مضػػمرا ،)الػػنعش أ قػػؿ مػػف حامميػػو(

 إنػو ؛ نكاف ال ان  )ساكف بيف احتمػاليف(حامميو(، أما الع نعش( كخبر )أ قؿ( ك ضمة )مفمبتدأ )ال
، ، كقد حػذؼ المبتػدأ لشػيكعو كسػيكلة تقػديرههخبر  (ساكف)ك ،أنا أك ىك هيعتمد حذؼ المبتدأ كتقدير 



 الجزء الثالث  9102لسنة  العشرون العدد  مجلة البحث العلمي في اآلداب
 

144 
 

أنػو عم  فؽ كطبيعة العنكاف الت  أجم  غالبية النقاد تأف اتستكناو عف المسند إليو ي" عم  ضال 
، أمػػػا (ٙٛ)"اختػػػزات اتسػػػعت دتلتػػػو، كصػػػار مفتكحػػػا عمػػػ  كػػػؿ اتحتمػػػاتتكممػػػا كػػػاف العنػػػكاف أك ػػػر 

العنػػكاف ال الػػث )مشػػيد مػػف بطكلػػة اعنفػػاس(  إنػػو يعتمػػد الطريقػػة ذاتيػػا  ػػ  الحػػذؼ الصػػياغ ، إذ 
. كيػػػ ت  العنػػػكاف الػػػذم يميػػػو مكػػػتمال نحكيػػػا، إذ "ىػػػذا الػػػنص.. هتقػػػدير "كقػػػد يكػػػكف  ،يحػػػذؼ المبتػػػدأ

 .خبره كما يتمكه    محؿ صفة "جسد"مبتدأ ك "الرقص"

إف ىيمنػػة الجممػػة اتسػػمية عمػػ  العنػػاكيف  ػػ  ىػػذا الػػديكاف تػػدؿ عمػػ  الرغبػػة الممحػػة  ػػ  
كػذا ترسػيخ  قمػو عمػ  حامميػو، ك  كطػ ةك  ، قػؿ الػنعشكرسػكخ ديمكمة دتلة ال بكت كالرسػكخ؛  بػكت 

إلػػػ  تكقيػػػؼ الحركػػػة كن  بػػػيف احتمػػػاليف، كمشػػػيد البطكلػػػة، كىػػػك ترسػػػيخ ت ييػػػدؼ الس ػػػاسػػػتمرارية 
 ر ما ييدؼ إل  ت بيت ما سماه.دكالحيكية بق

)ت  -شػرناأكمػا - ػ  الػديكاف مػرة كاحػدة  جػاو عميػة  إنػو قػد أما العنكاف الذم يػ ت  جممػة 
كىػك نيػ  ت يػراد بػو دتلػة  .تفطم  عكدنا( كىك عنكاف طمب ، يتككف مػف نيػ  ك عػؿ كمفعػكؿ بػو

بمػػا لػػو مػػف  ؛عػػدـ إيقػػاؼ اسػػتمرار العػػزؼ عمػػ  العػػكد ػػ  رجػػاو و البػػبقػػدر مػػا يػػراد  ،النيػػ  المطمقػػة
عمػ  معنػ  منطقػ   ػ   دات احقيقيػ لػذلؾ لػـ يػ ت  عػال ؛دتلة عم  البيجة كالفػرح كاشػتعاؿ الحػب

 ؛ني  عف  طاـ العكد، كىػك عػكد جػاو منسػكبا إلييمػا )عكدنػا( عم بؿ ىك داؿ  بؿ ،سياؽ الجممة
 ا كشدة اتصاليما بالبيجة.ليدؿ عم  شدة اتلتحاـ الركح  بينيم

كشبو الجممة ىػذا يقػ   ضػمة لمبتػدأ  ،أما النمط ال الث  إنو شبو جممة )عم  مقالة الكج (
كينبن  تقػدير المحػذكؼ عمػ  معر ػة البنيػة العميقػة "أنا جالس أك قاعد،  :كخبر محذك يف تقديرىما
كمػػدل جبريػػة القعػػكد أك  ، كىػػك عنػػكاف لتجسػػيد اعلػػـ كتشػػخيص قكتػػو(ٚٛ)"لبنيػػة العنػػكاف السػػطحية

ك تكضػيح مػدل تمسػؾ الػذات حػالجمكس عميو، كىك ما يسنده الػنص كيكضػحو، إذ يتكجػو الػنص ن
 .قسكة العالـ المحيط بيا ، ك رغما عفالتعب عم  الرغـ مف ،بالقيـ كالمبادئ

كيمكف اإلشارة ىنا إل  أف ىناؾ أنماطا أخرل لمعناكيف    ديكاف قريب مف البحر، كنمط 
مػػدف العنػكاف ال نػػائ  القػائـ عمػػ  التػكازم )قريػػب مػف البحػػر.. بعيػد عػػف الزرقػة(، كالػػنمط المكػان  )

(، كالػػنمط  ػػ  حػػـر الشػػاعر البػػدائ ، حديقػػة بػػال غنػػاوشػػظية مػػف مػػرآة بيػػركت، ىكلػػة باليجػػاو،  م
مػف ، كالنمط الدتل  الرمزم )الشاعر المتشجر بالكائنػات، نبػاؿه مشػركخة )مجرات ىجرية( الزمن 

إذ ىػػ   ،طأنمػاليػػو مػف إكنانػة الممػؾ الّضػػّميؿ...(، كىػ  كميػا  ػػ  اإلجمػاؿ تػدخؿ ضػػمف مػا أشػرنا 
 كى  اإلطار العاـ لبناو العنكاف  يو. ،الكالبة
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 :و التوصيات نتائجال

اف "قريػب مػف البحػر بعيػد عػف يػكَ دِ ك    خاتمة ىذا التطكاؼ حكؿ العنكاف ك تكظيفػو  ػ  
يتكصػػؿ ، ك مسػػتيؿ عتابتػػو آليػػات الخطػػاب الشػػعرم، بكصػػفو إحػػدل أىػػـ جاسػػـ الصػػحيحلالزرقػػة" 

 :منياالبحث إل  جممة مف النتائ  

قػػػد  "قريػػػب مػػػف البحػػػر بعيػػػد عػػػف الزرقػػػة"بػػػػ الػػػذم عنكنػػػو ديكانػػػو ح  ػػػ  عنػػػكافف الصػػػحيّ أ  -
 .كميا اإلبداعيةف يكظؼ العنكاف تكظيفا  نيا يخدـ العممية أاستطاع 

 ذيفمػػيختػػزؿ  ػػ  بنيتػػو الشػػكمية كالعميقػػة محػػكرم الػػنص ال فأالعنػػكاف المركػػزم اسػػتطاع   -
 .كىما اإلبداع كالمعاناة الخطاب الشعرم،يشتكؿ عمييما 

جمػػػػؿ  ػػػػ  العنػػػػكاف المركػػػػزم كتخصيصػػػػو أعنػػػػاكيف الداخميػػػػة عمػػػػ  تكضػػػػيح مػػػا العممػػػت   -
بشػ و مػف التكسػ  كػاف ذلػؾ ف اب ك  ،ككصفو، كما عممت النصكص عم  تمػؾ الفكػرة نفسػيا

 . اضةكاإل
النصػػػػكص الداخميػػػػة كتعيينيػػػػا كتحديػػػػد مسػػػػاراتيا  تسػػػػمية  ػػػػ العنػػػػاكيف الداخميػػػػة أسػػػػيمت  -

 ،مفترضةنصكص عم  تكضيحيا كتحديد مكازييا كمدلكتتيا الالكما عممت  ،الدتلية
العناكيف مف حيث البناو الصياغ  كامتداداتو، كمف حيث القصر كالطكؿ، ككذلؾ تعددت  -

 .عناكيف تتسـ بالحركية كالتعدد كالتنكع -مف  ـ -كى   ،الكظائؼمف حيث 
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 أما أىـ التكصيات المقترحة؛  ي  عم  النحك اآلت :

 .   ترا نا العرب ت صيؿ بداية ظيكر العنكنة    التراث الشعرم ك الن رم  -
عالقػػػة أسػػػماو سػػػكر القػػػرآف بػػػالمحتكل القضػػػكم ك خصائصػػػو ك كيػػػؼ تطػػػرح دراسػػػة  -

 اإلبػداع  ػ  التػراث النصػية لعنكنػة ا عمػ   صػكرة سػابقةأسماو سكر القرآف بكصفيا 
 .شعرا أك ن را

يػا ك ذلػؾ بتعدد اعغػراض  يمف العنكنة عالقة خمك القصيدة الترا ية القديمة دراسة    -
 مجمكعات شعرية    عصكر مختمفة.   

 .عماؿ الن رية الكاردة    كتب التراثدراسة عالقة العناكيف بات -
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 حواشي الدراسة:
كاإلعالـ، حككمة الشػارقة، ينظر: سمر ركح  الفيصؿ، مصطمحات نقد الركاية، دائرة ال قا ة ( ٔ)

 .ٜٖٔـ، صٕٙٔٓ، ٔدكلة اإلمارات العربية المتحدة، ط: 
جيرار جينيت مف النص إل  المناص، الدار العربية لمعمـك  -ينظر: عبد الحؽ بمعابد، عتبات ((ٕ

 .ٚٙ، صـٕٛٓٓ، ٔناشركف، بيركت، منشكرات اتختالؼ، الجزائر، ط: 
العددد  ،والعنونة، عالم الفكر، المجلد الخامس والعشرون جميل حمداوي، السيميوطيقاينظر:  ((ٖ

 .ٙٓٔ، صم7991الثالث، يناير/مارس، 
محمد بكعزة، مف النص إل  العنػكاف، مجمػة عالمػات  ػ  النقػد، النػادم اعدبػ  ال قػا   بجػدة،  ((ٗ

 .ٛٓٗ، صٖ٘، الجزو ٗٔالمممكة العربية السعكدية، المجمد 
النش ة كالتطػكر، مكتبػة اإلنجمػك المصػرية، القػاىرة،  -محمد عكيس، العنكاف    اعدب العرب  ((٘
 ـ.ٜٛٛٔ، ٔط: 
 ،7محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا االتصال األدبي، الهيئة المصرية للكتدا،، ط   ((ٙ

 .م7991
 ـ.ٕٔٓٓ، ٔط:  كزارة ال قا ة، عماف،بساـ مكس  قطكس، سيمياو العنكاف،  ((ٚ
مكػػامرة ت كيميػػة  ػػ  شػػؤكف العتبػػة النصػػية، التكػػكيف  -خالػػد حسػػيف حسػػيف،  ػػ  نظريػػة العنػػكاف ((ٛ

 ـ.ٕٚٓٓلمت ليؼ كالترجمة كالنشر، دمشؽ، د. ط، 
 .ٖٗص ،ينظر: بساـ قطكس، سيمياو العنكاف ((ٜ
دراسػػة  ػػ  المنجػػز النصػػ ، أ ريقيػػا الشػػرؽ،  -الشػػعر العربػػ  الحػػديثينظػػر: رشػػيد يحيػػاكم،  ((ٓٔ

 .ٛٓٔ، ٚٓٔصـ، ٜٜٛٔالمكرب، د. ط، 
 .ٙٗالنش ة كالتطكر، ص -ينظر: محمد عكيس، العنكاف    اعدب العرب  ((ٔٔ
القحطػػػان ، العتبػػػات  ػػػ  شػػػعر جاسػػػـ الصػػػحيح، النػػػادم اعدبػػػ  بالريػػػاض، بنػػػت عمػػػ  نػػػكرة  ((ٕٔ

 .ٖٓص ،ـٕٚٔٓ، ٔالرياض، ط: 
ينظػر: رشػيد يحيػاكم، الشػعر العربػ  الحػديث، دراسػة  ،يجد القارئ كجكد عنكنة لدل المعرم ((ٖٔ

، كنػػكرة القحطػػان ، العتبػات النصػػية  ػػ  شػعر جاسػػـ الصػػحيح، ٗٔ، ٖٔ ػ  المنجػػز النصػ ، ص
 .ٜٕص
 .ٙٓٗينظر: محمد بكعزة، مف النص إل  العنكاف، ص ((ٗٔ
 .ٙٓٔ، صوالعنونةالسيميوطيقا ؿ حمداكم، يينظر: جم ((٘ٔ
 .٘ٓٔص، نفسو ((ٙٔ
 .ٛينظر: محمد  كرم الجزار، العنكاف كسيميكطيقا اتتصاؿ اعدب ، ص ((ٚٔ
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 . ٕٙٗينظر: سمر ركح  الفيصؿ، مصطمحات نقد الركاية، ص ((ٛٔ
 .ٜٕٗ، ٕٛٗ، صنفسوينظر:  ((ٜٔ
عامر الحمكان ، عم  عتباتيا تبن  النصكص، دار ني  لمطباعة كالنشر كالتكزي ، صفاقس،  ((ٕٓ

 .ٗٚـ، صٕٕٔٓ، ٔتكنس، ط: 
 نكرة بنت عم  القحطان ، العتبات    شعر جاسـ الصحيح. ((ٕٔ
جاسػػـ الصػػحيح، قريػػب مػػف البحػػر بعيػػد عػػف الزرقػػة، دار مػػيالد لمنشػػر كالتكزيػػ ، الريػػػاض،  ((ٕٕ

 ـ.ٕٛٔٓ، ٕالمممكة العربية السعكدية، ط: 
المفػػرح، عتبػػات الػػنص  ػػ  نمػػاذج مػػف الركايػػة  ػػ  الجزيػػرة العربيػػة بنػػت زيػػد ينظػػر: حصػػة  ((ٖٕ

 .ٜٚـ، صٕٚٔٓ، ٔـ، مؤسسة اتنتشار العرب ، بيركت، ط: ٜٕٓٓ-ٜٜٓٔ
مشػػػكمة المكػػػاف الفنػػػ ، ترجمػػػة: سػػػيزا قاسػػػـ، ضػػػمف كتػػػاب: جماليػػػات ينظػػػر: يػػػكرم لكتمػػػاف،  ((ٕٗ

 .ٙٙصـ، ٜٛٛٔ، ٕالمكاف، عيكف المقاتت، الدار البيضاو، ط: 
 .٘ٙ، صالمرج  نفسوينظر:  ((ٕ٘
، عمػػػـ المكػػة العػػاـ، ترجمػػة يكئيػػػؿ يكسػػؼ عزيػػز، مراجعػػة مالػػػؾ سكسػػير ردينػػاف دم ينظػػر:  ((ٕٙ

 .ٜٛ-ٗٛـ، صٜ٘ٛٔ، ٖآ اؽ عربية، بكداد، ط:  المطمب ، دار
لسددان أبددو الف ددل جمددال الدددين محمددد بددن مكددرم ابددن منرددور األفريقددي المصددري، ينظػػر:  ((ٕٚ

 .17، مادة بحر، ص1هـ، مج  7171، 3دار صادر، بيروت، ط  العر،، 
ينظػػر: جكزيػػؼ كػػكرتيس، مػػدخؿ إلػػ  السػػيميائيات السػػردية كالخطابيػػة، تػػر: جمػػاؿ حضػػرم،  ((ٕٛ

 .ٕٛـ، صٕٚٓٓ، ٔالدار العربية لمعمكـ ناشركف، بيركت، منشكرات اتختالؼ، الجزائر، ط: 
 .ٕٛ، صالمرج  نفسو ((ٜٕ
 .ٕٛ، ٔٛ، صالمرج  نفسوينظر:  ((ٖٓ
 .ٗٚ، صينظر: عبد الحؽ بمعابد، عتبات ((ٖٔ
 .ٜسـ الصحيح، قريب مف البحر، صجا ((ٕٖ
 .ٕٚ، صنفسو ((ٖٖ
 .ٜٖ، صنفسو ((ٖٗ
 .ٜٗ، صنفسو ((ٖ٘
 .٘٘، صنفسو ((ٖٙ
 .ٖٙ، صنفسو ((ٖٚ
 .ٜٓٔ، صنفسو ((ٖٛ
 .ٕٔٔ، صنفسو ((ٜٖ
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 .ٖٔٔ، صنفسو ((ٓٗ
 .ٖ٘ٔ، صنفسو ((ٔٗ
 .ٜ٘ٔ، صنفسو ((ٕٗ
 .ٚٙٔ، صنفسو ((ٖٗ
 .ٛ٘حصة بنت زيد المفرح، عتبات النص، ص ((ٗٗ
 .ٓ٘ٔينظر: رشيد يحياكم، الشعر العرب  الحديث، ص ((٘ٗ
 .ٜصقريب مف البحر، جاسـ الصحيح،  ((ٙٗ
اشػركف، بيػركت، ط: نصػكؼ اإلسػالم ، مكتبػة لبنػاف تر يؽ العجػـ، مكسػكعة مصػطمحات ال ((ٚٗ
 .ٜٖٔـ صٜٜٜٔ، ٔ

 .ٕٗصقريب مف البحر، سـ الصحيح، اج ((ٛٗ
 .ٕٚ، صنفسو ((ٜٗ
 .ٕٚ، صنفسو ((ٓ٘
 .ٖٚص، نفسو ((ٔ٘
 .ٜٖ، صنفسو ((ٕ٘
 .ٜٖ، صنفسو ((ٖ٘
 .ٖٙ، صنفسو ((ٗ٘
 .ٗٙ، صنفسو ((٘٘
 .ٛٙ، صنفسو ((ٙ٘
-ٜٚـ، صٜٜٛٔ، ٘عػػالـ الكتػػب، القػػاىرة، ط:  ينظػػر: أحمػػد مختػػار عمػػر، عمػػـ الدتلػػة، ((ٚ٘

ٖٔٔ. 
 .ٔٚينظر: حصة المفرح، عتبات النص، ص ((ٛ٘
 .ٔٚ، صنفسو ((ٜ٘
 .ٜٗينظر: رشيد يحياكم، الشعر العرب  الحديث، ص ((ٓٙ
 .ٔٗ، صالعتبات    شعر جاسـ الصحيح، نكرة القحطان ينظر:  ((ٔٙ
 .ٚٛجاسـ الصحيح، قريب مف البحر، ص ((ٕٙ
 .ٕ٘ٗ، صنفسو( (ٖٙ
 .ٕ٘٘، صنفسو ((ٗٙ
محمػػػػد محمػػػػد يػػػػكنس عمػػػػ ، مػػػػدخؿ إلػػػػ  المسػػػػانيات، دار الكتػػػػاب الجديػػػػدة المتحػػػػدة، ينظػػػػر:  ((٘ٙ

 .ٖٔ، ٖٓـ، صٕٗٓٓ، ٔبيركت، ط: 
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ينظػر: بكشػػعيب السػاكرم، كظػػائؼ العتبػات النصػػية  ػ  كتػػاب التعػرؼ عمػػ  المكػرب لشػػارؿ  ((ٙٙ

د ككك، مجمة عالمػات  ػ  النقػد، النػادم اعدبػ  ال قػا   بجػدة، المممكػة العربيػة السػعكدية، المجمػد 
 .٘ٓٔـ، صٕٗٔٓ، ٓٛ، العدد ٕٓ
 .ٚٛالصحيح، قريب مف البحر، ص ((ٚٙ
 .ٔٗنكرة القحطان ، العتبات    شعر الصحيح، ص ((ٛٙ
 .ٕٛٗجاسـ الصحيح، قريب مف البحر، ص ((ٜٙ
 .ٖٚينظر: حصة المفرح، عتبات النص، ص ((ٓٚ
 .ٜٜالصحيح، قريب مف البحر، ص ((ٔٚ
 .ٚٙٔ، صنفسو ((ٕٚ
 .ٖٚٔ، صنفسو ((ٖٚ
 .ٖٜٕ، صنفسو( (ٗٚ
 .ٜٜ، صنفسو ((٘ٚ
 .ٜٜ، صنفسو ((ٙٚ
، ٔينظر: أحمػد مختػار عمػر، معجػـ المكػة العربيػة المعاصػرة، عػالـ الكتػب، القػاىرة، المجمػد  ((ٚٚ
 .ٖٛٚٔـ، صٕٛٓٓ، ٔط: 
 .ٖٚٔالصحيح، قريب مف البحر، ص ((ٛٚ
 .ٖٚٔ، صنفسو ((ٜٚ
 .٘٘، صنفسو ((ٓٛ
 .ٖٛٔ، صنفسو ((ٔٛ
 .ٜٜٔ، صنفسو ((ٕٛ
 .ٕٚٓ، صنفسو ((ٖٛ
 .ٕ٘ٚ، صنفسو ((ٗٛ
 .ٖ٘ٔ، صنفسو ((٘ٛ
 .ٓٗنكرة القحطان ، العتبات    شعر جاسـ الصحيح، ىامش ص ((ٙٛ
 .ٓٗ، ٜٖص نفسو، ((ٚٛ
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 مصادر الدراسة:
 ،ـ.ٜٜٛٔ، ٘عالـ الكتب، القاىرة، ط:  أحمد مختار عمر، عمـ الدتلة 
 ـٕٛٓٓ، ٔ، ط: ٔ، معجـ المكة العربية المعاصرة، عالـ الكتب، القاىرة، المجمد ػػػػػػ. 
  ،ـ.ٕٔٓٓ، ٔط:  كزارة ال قا ة، عماف،بساـ مكس  قطكس، سيمياو العنكاف 
  بكشػػػعيب السػػػاكرم، كظػػػائؼ العتبػػػات النصػػػية  ػػػ  كتػػػاب التعػػػرؼ عمػػػ  المكػػػرب لشػػػارؿ

د ككك، مجمة عالمات    النقد، النادم اعدب  ال قػا   بجػدة، المممكػة العربيػة السػعكدية، 
 .ـٕٗٔٓ، ٓٛ، العدد ٕٓالمجمد 

 ح، قريػب مػف البحػر بعيػد عػف الزرقػة، دار مػيالد لمنشػر كالتكزيػ ، الريػاض، جاسـ الصحي
 ـ.ٕٛٔٓ، ٕالمممكة العربية السعكدية، ط: 

  ،دار صدادر، لسدان العدر،، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منرور األفريقي المصدري
 هـ.7171، 3بيروت، ط  

  العددد  ،الخدامس والعشدرونجميل حمداوي، السديميوطيقا والعنوندة، عدالم الفكدر، المجلدد

 .م7991الثالث، يناير/مارس، 
  جكزيؼ ككرتيس، مدخؿ إل  السػيميائيات السػردية كالخطابيػة، تػر: جمػاؿ حضػرم، الػدار

 .ـٕٚٓٓ، ٔالعربية لمعمكـ ناشركف، بيركت، منشكرات اتختالؼ، الجزائر، ط: 
  ٜٜٓٔالعربيػة  المفرح، عتبات النص    نماذج مف الركاية    الجزيػرةبنت زيد حصة-

 .ـٕٚٔٓ، ٔـ، مؤسسة اتنتشار العرب ، بيركت، ط: ٜٕٓٓ
 مكامرة ت كيمية    شؤكف العتبة النصية، التككيف  -خالد حسيف حسيف،    نظرية العنكاف

 ـ.ٕٚٓٓلمت ليؼ كالترجمة كالنشر، دمشؽ، د. ط، 
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