
  إشكالية مقاربة النص الموازي وتعدد قراءته عتبة العنوان نموذجاً
  **   ي جكيبسمحمد التون. د 

  الملخص
الذي يـراد بـه   " النص الموازي"تروم هذه المقاربة مساءلة عنصر أساسي من عناصر     

تلك النصوص األخرى التي تصاحب النصوص شعرا كانت أم نثرا كالعنوان بمختلف مظـاهره              

الخطاب المقدماتي وما يقوم عليه من مقومات حجاجية تروم اإلقناع وتبئير قـضايا             ومستوياته، و 

  .النص الذي يتقدمه

للعنوان أهمية في فك لغز النص، فهو عنصر ضروري إذ يشكل المنطلق والنص هدفه،              

لذلك كان له األولوية على باقي عناصر النص، ألنه أول ما نالحظ من الكتاب أو النص كما أنـه                   

  .منظم للقراءة، ولهذا التفوق تأثيره الواضح على التأويل الممكن للنصعنصر 

  :ويشتمل البحث على المحاور التالية 

  .حدود العنوان بين التنظير والتداول: أوالً 

  .انتماء العنوان المنهجي: ثانياً 

  .آليات االشتغال والداللة: بنية الخط في العنوان : ثالثاً 

  .ليات اشتغاله العنوانيبنية اللون وآ: رابعاً 
ABSTRACT 

This critical study aims at dealing with one of the basic elements of 
the equivalent text. 

This equivalent text involves other texts which accompany prose or 
poetic texts such as the title of various aspects and levels, along with 
introductory speech based on argumentation and persuasion as well as the 
highlights of the text. 

The title is significant in unraveling the mystery of the text. It is an 
essential element underlying the goal of the text and its starting point.  

Therefore, it has a priority over the other element of the text as it is 
the first noticeable part of the book or the text. Besides it is an organizing 
element of reading. This excellence has on explicit impact on the 
interpretations of the text. The research includes the following themes: 
First : The limits of title between theory and practice. 
Second: Title methodological relatedness. 
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Third: Calligraphy-structure of the title: Mechanics of syntactic and 
semantic regimen. 
Fourth: Color structure and the mechanics of title functioning. 

  حدود العنوان بين التنظير والتداول : المبحث األول

  : توطئة
، مغـامرة    في نص من النصوص بصفة عامة مجاال للتحليل       " العنوان"اختيار عتبة   يبدو  

  : ال تفتح  أية آفاق علمية، جديرة باالهتمام، ويرجع ذلك إلى

ـ           هو فراغ الساحة النقدية    )1 اال للبحـث    من دراسات وأعمال جادة، تجعـل العنـوان، مج

  . واالستقصاء

والقفز عليها وعدم االحتفال بها، وإعطائها ما تستحق من          )1( احتقار اللحظة العنوانية   )2

عناية، من منطلق كونها مجاال يخفي العديد من القضايا المتصلة بمجال األدب النظرية             

والتطبيقية، والتي تستطيع أن تساهم في إضاءة النص إضـاءة شـاملة، وفـي تقلـيص                

    .المسافة بين النص والقارئ بمختلف مراتبه وأصنافه

، وذلك بانطالق من    أساسية بؤرة   ه في فك لغز النص سنجعل     العنوان ألهمية   ونظراً     

هدفه، ولذلك كانت له    منطلق والنص   اله عنصرا ضروريا وليس ثانويا، إذ هو        كونفرضية  

 ذات وجهين، فالعنوان ليس فقط هو       ة على باقي عناصر النص، وهذه األولوي      primautéاألولوية  

، ولكنه عنصر سلطوي منظم للقراءة، ولهذا       )في شكله المادي   (النص/ أول ما نالحظ من الكتاب    

  )2(.التفوق تأثيره الواضح على كل تأويل ممكن للنص

ومن أجل مقاربة دقيقة إلشكالية العنوان سنحصر مجال النظـر فـي جـنس الـشعر                  

  .ليها من خالل فقرات هذه الدراسةالعتبارات كثيرة نتعرف ع

  : مركزية لحظة العنوان في الشعر- 1
 وشائج قوية، فالخلفيـات الفكريـة        وحركته الشعرب في النص الشعري،     يربط العنوان         

ليس العنوان في النص الشعري مجرد       «،والفنية التي تحرك العنوان هي خلفيات الشعر ومحركاته       

ر رهانات كثيرة في قراءتنا ونحن نعبر سريعين نحـو مـا نعتبـره          خادم للنص وتابع له قد نخس     

                                                           
  .األلوان والحجموء، كالغالف  نقصد بها كل ما يصاحب العنوان في مستواه اللغوي من عناصر اإلثارة واإلغرا)1(

)2(  leo HOEK, la marque du titre:, dispositifs sémiotique d'une pratique textuel, ed: 
mouton, lahaye, paris, new yourk, 1981: p1-2 .                            
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الشاعر الحديث يصطدم بتمنع عوالم يبنيها      ... قصيدة مخلفين العنوان في اآلثار المتالشية للقراءة      

بـذلك  . انطالقا من لغة تعبيرية محتجبة في دالالتها ومتحولة في معانيها ومتداخلة في مقاصدها            

اجهة ليست أقل صعوبة من مواجهته لسؤال اإلبداع ذاتها وهـي تعانـده             يواجه سؤال العنوان مو   

 إن العنـوان لحظـة      )1(.»ة سديمية غامضة  ظوتراوغه قبل أن تسمح بولوج بعض منافذها في لح        

فهو يشغل حيز المقدمة    .  إبداع األمر الذي يدل على أنه يقبل أن يكون موضوعا للتحليل والدرس           

لنص على مستوى القراءة أو الكتابة معا، وإن كان يأتي زمنيا بعد            أي أنه يستقل مقدمة وناصية ا     

اكتمال النص، وقد نال هذا األخير باعتبار بعده اللغوي والفني والتداولي، قدرا مهما من اهتمـام                

 لغوية كذلك، فقد ظل في معزل عن اهتمام المهتمين األمر الذي          بنيةالدارسين، وأما العنوان، وهو     

استه إذ ال يكفي اعتباره عنصرا من عناصر النص فحسب، بل هـو أداتـه               يسوغ مشروعية در  

   )2(.السلطوية التي تنظم قراءته وتوجهها

ن المتأمل في البؤرة العنوانية كما تقدم راهنا للمتلقي سيالحظ أنها محفوفـة باحتفاليـة               إ

متطلبات الـسوق   بل تتجاوزه بعيدا إلى البصري، إذ تلعب        ) اللغوي(كبيرة ال تنحصر في اللساني      

الدور الحاسم في هذه العملية وهي مسألة صار اإلبداع يليها عناية كبيرة جدا، األمر الذي يجعـل                 

إلى الدرس، ويمكن إجمال مسوغات مساءلة اللحظة العنوانيـة فـي           هي كذلك   منها محطة تحتاج    

  : اآلتي

حمله هذه اللغة مـن أبعـاد       ه األساسية هي اللغة، مع ما ت      ت إن العنوان بنية لغوية، أي أن ماد       -1

  . مشروعاووإيحاءات تجعل من الدراسة، أمرا واردا 

  .  من النص الشعري، وهو ما يوجب العناية به عند مباشرة النصأ إن العنوان جزء ال يتجز-2

 إن العنوان بؤرة إبداع، فهو خاضع لمخاض القصيدة، ويقبل أسئلتها، بـل إن أسـئلتها هـي                  -3

  .أسئلته

ان في ضوء المظاهر االحتفالية التي يحاط بها أصبح يحتم تجـاوز اللغـوي إلـى                 إن العنو  -4

  .البصري، نظرا لما تؤديه من أبعاد تواصلية وتداولية، تحتاج إلى الدرس

  

  

                                                           
  .107ص: 1998 الشرق، الشعر العربي الحديث، دراسة في المنجز النصي، إفريقيارشيد يحياوي   )1(

)2(  leo HOEK, ibid : p2 



 
 
 
 
 
 
 

509  ...إشكالية مقاربة النص الموازي وتعدد
  

  : مرتكز اللغة في نصية العنوان- 2
إن دراسة مفهوم من المفاهيم، يفرض استهالله بالتعريف المعجمـي  واالصـطالحي،               

رؤية باعتبار العنوان بنية لغوية، األمر الذي يفرض علينا اعتباره نصا، في ضوء             وتتصل هذه ال  

معادلة مركزية هي أن القصيدة تساوي النص المكتوب في حد ذاته بإضافة العنوان إليـه، ولمـا                 

تجرنا هذه الرؤية إلـى طـرح       وكان النص لغوية والعنوان كذلك، فإن هذا يخول اعتباره نصا،           

النص؟ وما مدى قابلية مفهوم النص الستيعاب اإلطار النظري         / ا مكونات العنوان  م: السؤال اآلتي 

؟ وما قابلية العنـوان نفـسه       للعنوان على أساس أن الفصل بينهما مجرد فصل إجرائي ليس غير          

  ؟الدخول تحت خانة النص

  : الحدود اللغوية واالصطالحية - 1 . 2
  :   في المعجم-أ

معجميا، فكل المعاجم  العربية، القديمة منهـا        " عنوان"ظة  من السهل الظفر بتعريف للف      

فهو لفـظ متقـاطع     . على الخصوص، عرفتها بما ينسجم وطبيعة الواقع الثقافي السائد في وقتها          

، وتبقى المادة األولى هي األكثر صـلة        "علن"ومادة  " عنا"ومادة  " عنن"الداللة بين ثالث مواد هي      

ظهر أمامك، وعن ويعـن     :   عن الشيء يعن ويعن عننا وعنٌونا     «:  نجد" لسان العرب "به ، ففي    

اعترض وعرض، ومنه قول امرئ القيس: عنّا وعنونا، واعتن:  

   فعن لنا سرب كأن نعاجه                                         

وعـن  . ه وصرفته إليه  وعنَّنت الكتاب أعننته لكذا أي عرضته ل      «(...) )1(»واالسم العنن والعنان  

: وقال اللحياني . الكتاب يعنه عنّاً وعنَّنه كعنونه، وعنونته وعلونته بمعنى واحد، مشتق من المعنى           

عنَّنت الكتاب تعنينا وعنَّيته تعنية إذا عنونته، أبدلوا من إحدى النونات ياء، ويسمى عنوانـا ألنـه      

 النونات قلبت إحداها واوا، ومن قـال علـوان          يعن الكتاب من ناحيته،  وأصله عنَّان، فلما كثرت        

قـد  : ويقال للرجل الذي يعرض وال يصرح     . الكتاب جعل النون الما ألنه أخف وأظهر من النون        

  :جعل كذا وكذا عنوانا لحاجته، وأنشد 

  وتعرف في عنوانها بعض لحنها             وفي جوفها صمعاء تحكي الدواهيا

  : قال سوار بن المضربوالعنوان األثر،: قال ابن بري

  وحاجة دون أخرى قد سنحت بها،          جعلتها للتي أخفيت عنــــــوانا
                                                           

  .4عمود908 ص2ج" عنن" إعداد وتصنيف يوسف خياط مادة )1(
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قال وكلما استدللت بشيء تظهره على غيره فهو عنوان له كما قال حسان بن ثابت يرثي عثمان،                 

  :رضي اهللا تعالى عنه

  .رآناضحوا بأسمط عنوان السجود به،              يقطع الليل تسبيحا وق

  )1( .»واعتن ما عند القوم أي أعلم خبرهم. وقد يكسر فيقال عنوان وعنيان

         تدلنا هذه المعاني على تضمن العنوان لمعاني الظهور والتعـريض فـي المقـام األول،               

أن لذلك كله عالقة بالمعنى،  كما يلمس منها داللة األثر الدال على الشيء، فيكون العنوان                على  و

  . على ما يتقدمه كالكتاب مثالأثرا داال

 ))وعنت الوجوه للحـي القيـوم     ((: قال تعالى «: على المعاني اآلتية  " عنا"         ونقف في مادة    

منحتـه وحالـه التـي      : ومعنى كل شيء  (...) )2(عنت الوجوه نصبت له وعملت له،     : قال الفراء 

. والتفسير والتأويـل واحـد    المعنى  : وروى األزهري عن أحمد بن يحيى قال      . يصير إليها أمره  

: مقصده، واالسـم العنـان، يقـال      :  ومعنى كل كالم ومعناته ومعنيته     ،أردت: وعنيت بالقول كذا  

: مشتق فيما ذكروا من المعنـى، وفيـه لغـات         : وعنوان الكتاب ... عرفت ذلك في معنى كالمه    

  :عنوت الكتاب وأعنه، وأنشد يونس: وقال األخفش. عنونت وعنيت وعنَّنت

  لكتاب إذا أردت جوابه،             واعن الكتاب لكي يسر ويكتمافطن ا

وسـمه  : وعنونه عنونة وعنوانا وعنَّـاه، كالهمـا      . العنوان والِعنوان سمة الكتاب   : قال ابن سيده  

 نستشف من هذه المادة داللة الوسم وإرادة المعنى وكأن العنوان حامل لمعنى محدد              )3(.»بالعنوان

  .         ي يتقدمههو معنى الشيء الذ

علن األمر يعلٌـن علوانـا      . المجاهرة: العالن والمعالنة واإلعالن  «" علن"         ونجد في مادة    

  )4(.ويعلن علوانا ويعِلن وعلن يعلن علنا وعالنية فيها إذا شاع وظهر

  .          ويستشف من هذه المادة داللة اإلشهار واإلعالن

. كل إطار يستدل به على الشيء، كالكتاب وما دخل في خانتـه  هو         وبهذا يكون العنوان 

وهـو المجـاهرة بالـشيء أو       " علن"وإذا كانت المعاجم تجعل العنوان كالعلوان، فألنه من باب          

                                                           
  910 ص2ج: الفهرست )1(

  .911 ص2ج:  لسان العرب)2(

  913 ص2ج:  نفسه)3(

  .873 ص2 نفسه ج)4(
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 فإذا كان العنوان شديد االرتباط بالكتاب كمـا تـدل علـى ذلـك أغلـب           )1(.إجهاره، أي إشهاره  

نا عن الكتاب ، وما دخل في خانته، وكأنه يجهـر بـين              أن يكون إعال    باب أولى  ، فمن التعاريف

فالعنوان ظـاهر لظهـوره     » الظاهر عنوان الباطن  «:   الناس بما يحتويه ويتضمنه، ومنه قولهم     

  .للناس، والكتاب باطن لخفائه على الناس إلى حين

 وقد يكون أصـله     "عن يعن "         ومن الناحية اإليثمولوجية فإن أصل الكلمة هو الفعل الثالثي          

، طبقا لما يـراه     )2(ن.ع:   ، الذي يحتمل أن يكون متطورا عن مادة ثنائية هي         "عنون"رباعيا وهو 

، من أن الفعل الرباعي متطور عن مادة ثنائيـة، وهنـاك وسـيلتان             )الفيلولوجيون(مؤرخو اللغة   

وسيلة الثانيـة فهـي     وأما ال . لتطور المادة إحداهما إطالة الحركة المتطرفة، فأصبحت عنا أو عنا         

، وهي كلمة تحمل في طياتها معنى       "العنوان: "  وهي األقرب إلى ظبط اسم المصدر     . )3(التضعيف

اإلظهار، واإلبراز، وتنبيه الناس إلى وجود شيء ما يكون داال عليه وصارفا الناس إليه وتحمـل                

 الذي تـذكره أغلـب       وهو المعنى  )4(.كذلك داللة المعنى والتفسير، أي تدل على الشيء وتلخصه        

المعاجم، وتنفرد بعض المعاجم دون غيرها بإضافات، ومن ذلك ما قاله الفيروزبادي في القاموس              

  .      )5(»وكلما استدللت بشيء يظهرك على غيره فعنوان له«:  المحيط

العموم فإن هذه التعاريف تجعل للعنوان داللة مـشتركة، ومتداخلـة، ولكنهـا ال               وعلى

  : أحد األبعاد التداولية اآلتيةتخرج عن إطار

 معنى القصد واإلرادة، وهو مرتبط بفعل التواصل، إذ هناك قصد لإلرسال وقصد لالستقبال،              -1

يتوجـه إلـى    «فهـو   . ولكن هذا القصد يأخذ أبعادا مختلفة ومعقدة عندما يتعلق األمر بـالعنوان           

بجماع " المستقبل"وإرادته إبالغ   " المرسل"، وهذا الحمل تحديدا هو قصد       "مرسلته"المستقبل حامال   
                                                           

  .2166-2165 ص6ج: عبد الغفور عطار: أنظر الصحاح،  إسماعيل بن حماد الجوهري، تح) 1(

كثرة من الثالثي « ناقش الشيخ عبد اهللا العاليلي هذه النقطة نقاشا مستفيضا وبين أن الثالثي  نشأ عن الثنائي وان )2(

ولذلك فهو يرى أن المعالت » ت بها العربية تصحيح الصوت حرفا وهذه الثنائيات التي تنظمها هي المعالتفظاحت

أوال جعل الصوت حرفا وهو : هي ند العربي عن ثالثة أمورن ضروب التصحيح ال تخرج عأثنائيات مصححة وبين 

والثالث ". بص"نقل إلى " بصا"ثانيا التضعيف والمثل عليه . نها ثنائيةأحتفاظ بالمعالت رغم األمر الذي أدى إلى اال

ار الجديد مقدمة لدرس اللغة العربية وكيف نضع المعجم الجديد د":(أش"تنقل إلى " بش"إبدال الهمزة بالحرف كما في 

  ).2/1998ط

  .18-17ص:  محمد عويس، نفسه)3(

  .145ص3ج:  أنظر جمهرة اللغة، ابن دريد، دار صادر، بيروت دون سنة)4(

  .250ص4ج:  دار المعرفة، بيروت بدون سنة)5(
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أو حتى على مستوى موقـف      " الموضوع"، أو على مستوى     "الجنس"، إن على مستوى     "المرسلة"

 فالعنوان، وعلى أساس كونه قصدا، إنما هو تأسـيس          )1(»المرسلة من خطابها الذي تتأسس داخله     

سية والسلوكية، وهو فـي اآلن      لعالقة فعلية بخارجه بمختلف مظاهره الواقعية واالجتماعية، والنف       

نفسه تأسيس لعالقة فعلية أخرى هي عالقته بالعمل أو بالنص، الذي يأخذ ناصيته، أو يتربع على                

عرشه، أو كما قال دريدا يعلق في سقفه كالثريا، في ضوء مقصدية أساسية هي مقصدية المرسل،                

  . صديته إلى أبعد الحدودالذي يتمثل صورة مثالية لمتلق مثالي، قادر على التفاعل مع مق

معنى الظهور والعرض، وهو معنى تداولي خاص بالمتلقي بالدرجة األولى، انطالقـا مـن              ) ب 

حقل اشتغال المتلقي عليه، كمـا      «كون العنوان هو أول شيء يعترضه، وكونه كذلك يعني تحديد           

قة بين خارج لغـوي،      عال وهي )2(»تحديدا لحقل اشتغال المرسل   " اإلرادة"و" القصد: "كان العنوان 

وداخل لغوي، وتلك ميزة تميز العنوان، أعني عدم قابليته للتصورات البنيوية المنغلقة والمجردة،             

قصد المرسل   فمعنى ذلك أن تحقق إنتاجيته الداللية هي تالقي          فإذا كان العمل يتمتع بهذه القابلية،     

ه الفقيرة الفقيرة، ويحدد في الوقت       قاعدت  أساس  على  التي تحرك العنوان   بمعرفة المستقبل الخلفية  

نفسه نوعية التفاعل مع العنوان، وبعبارة أخرى إذا كان القـصد واإلرادة هـي حقـل اشـتغال                  

  .مجال اشتغال المتلقي المرسل، فإن الظهور واالعتراض هو

معنى األثر الحامل لداللة تحيل على المحمول، وهي داللة منحصرة بين قطبين هما العمل أو               ) ج

وهو تعريف في غاية األهميـة، فهـو        «: نص من جهة، والعنوان من جهة أخرى يقول الجزار        ال

فهذا ليس ذاك، وال تخدش نسبة أي منهما إلى اآلخـر      ... يؤكد استقالل الوسم أنطلوجيا عما يسمه     

 فالجانب األنطلوجي يؤسس الستقالليته، والجانـب الـوظيفي يؤسـس     )3(.»ذلك االستقالل إطالقا  

لعمل إليه، أو النتسابه هو إلى العمل، األمر الذي يفتح المجال أمامه لينوع من طرائـق                النتساب ا 

  )4(.أدائه الوظيفي

معنى اإلعالن واإلشهار، وهو مؤسس لعالقة أخرى ذات طبيعة خاصة توجد خـارج نظـام               ) د

ير فـي   ، ذات طبيعة عالماتية وذرائعية خاصة، هـدفها التـأث         يةاللغة، مع بقائها في دائرة تواصل     

                                                           
. س (1998محمد فكري الجزار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، .  العنوان وسيميوطيقا األتصال األدبي، د)1(

  .21ص): اسات أدبيةدر

  .22ص: تصال األدبي، محمد فكري الجزارال العنوان وسيميوطيقا ا)2(

  .23 -22ص:  نفسه)3(

  .23ص:  نفسه)4(
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المتلقي، من خالل اشتغال العنوان داعية لعمله أو نصه، وكأنه كشف للمستور بـصورة مكثفـة                

، ولهذه الداللة عالقة وطيدة بما يؤول إليه العمـل مـن             في بعض األحيان   ولطيفة وربما غامضة  

انتشار واشتهار، إذ يستحيل على العمل أن يجد طريقه إلى المتلقـي دون عنوانـه، وحتـى وإن                  

ورنا غياب العنوان، وحضور البياض، باعتباره غاية في ذاته، فإن هذا الغياب هو في حقيقته               تص

  . عنونة إعالنية بتفوق

مـن  النص           وعموما فإن المالحظة التي يمكن الخروج بها هي أن العنوان أكثر ارتباطا ب            

  .عنى يخفي داللة اإلشهارما خفي في باطنه، وهو مإلى جهة الداللة عليه واإلشارة إلى مضمونه و

  :  في االصطالح- ب
ليس من السهل اإلمساك بتعريف اصطالحي لمفهوم العنوان نظرا ألن الثقافة العربية لـم                       

تنتج معاجم اصطالحية تمكن من استخالص داللة مفهوم من المفاهيم دون عناء كبير، ولهذا فإن               

م اللغوية نفسها، أو من خالل بعض المصنفات        اإلمساك بالمستوى االصطالحي يطلب في المعاج     

األدبية والنقدية، وبالرغم مما قد يلحق بالموضوع من مزالق معرفية، قد تنتهي إلى تكرار ما تـم                 

  .ذكره في المستوى اللغوي

أو " العمـل "ومن هنا فإن المعنى االصطالحي للكلمة هو تلك العبارة التي تـدل علـى                        

    ".النص"فه وأشكاله، وبعبارة أخرى إن العنوان هو األثر الدال على بمختلف أصنا" النص"

         وتتضمن التعاريف اللغوية السابقة إشارات اصطالحية ال تخرج عن إطار عالقة أحادية            

من عنوان ينتهي الناس    " نص"، من زاوية أن البد لكل       " الكتاب /العنوان"، أو   " النص /العنوان"هي  

ه، وهو من هذه الزاوية نقطة التواصل بين جمهور المتلقين من جهـة، وبـين               إليه، ويصرفهم إلي  

  .الموضوع من جهة ثانية

، )موضـوع التواصـل   (         إن العنوان عالمة تحتوي النص في حد ذاته وتحتوي الرسالة           

ا وإذا كان هذا األخير فعال مادي     . ، وتحتوي الفضاء الذي يتربع فيه الخط      )الخط(وتحتوي المكتوب   

وملموسا، ومعزوال عن كل ما هو نفسي، فإن الكتابة فعل أرقى وأرسى، الرتباطها كله بالعديـد                

  فالقدماء فقهوا الدور التواصـلي       )1(.من التفاعالت، الفكرية والثقافية واالجتماعية واإليديولوجية     

                                                           
تها في عملية التحليل، لكن انماطه خلفيات محددة البد من مراع  قد يكون الخط المطبعي خطا محايدا ولكن أل)1(

ط اليد وسيلة من وسائل الولوج إلى عالم بعض المؤلفين الكبار من أجل لخط اليد ارتباطا بعالم النفس ولذلك وظف خ

  .منفسياتهالوصول إلى فهم 
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اد من هـذه    ومن هنا كيف يستف   . للعنوان باعتباره األثر الذي يدل على الشيء الذي يحتل ناصيته         

              ".العنوان"التعاريف في وضع تعريف اصطالحي دقيق لمفهوم 

 إذا طلبنا التعريف االصطالحي في المعجم العربي الحديث،  الذي استفاد مـن تنـوع               

ظـاهرا  «فإننا ال نجد أكثر من أن العنوان  الدليل الذي يكـون               . وتشعب مشارب حقول المعرفة   

والعنوان جملـة مـن     .  أو غائب، ومنه قولهم الظاهر عنوان الباطن       فيدل على ما هو في الباطن     

 وعنوان الموضوع فـي     .الكلمات تكون مقدمة لبحث أو قصة أو مفتاحا لعلم من العلوم أو مدخال            

. )1(»المنطق هو مفهوم الموضوع ووصفه، والموضوع في القضية المنطقية هـو المـسند إليـه              

ونجد مـا   .  ممهد لما في الباطن أو لبعضه أو ألهم ما فيه          فالعنوان من هذا المنظور دليل طبيعي     

إن العنوان تفسير لشيء ما، وأنه يحمل معنى        «: الذي يقول  يقارب هذا التعريف عند محمد عويس     

فإذا كان العنـوان     )2(»هذا الشيء، وأن العنونة شيء بعينه تعد سمة هذا الشيء، ومعناه ومقصده           

سيرا للمفصل، وكيف تكون العبارة المختـصرة تفـسيرا       مفسر الشيء، فكيف يكون الملخص تف     

  . ؟للنص الطويل الواسع

، أو فـي    "العمـل "يكمن الجواب على ذلك في كون العنوان فكرة رئيس يتمحور حولها            

كونه الخالصة المركز في النص أو في العمل، الذي يمكن تصوره على شـاكلة هـرم متعـدد                  

 مستوياته، مرحلة مـن مراحـل تمطيطـه هـذا، أو            المستويات، قمته العنوان، وكل مستوى من     

العكس، إذ يمكن تصور النص هرما مقلوبا، يكون العنوان قاعدته السفلى، التي تتـضمن فكرتـه                

  .العميقة، ومستواه األعلى، أدق مستويات التفسير والتمطيط

والمتأمل فيما تورده المعاجم العربية بخصوص المـستوى االصـطالحي، سـيجد أن             

سمة أو عالمة تدل على العمل أو النص، وإذا كان األمر كذلك فإن هذا التصور يخفـي                 العنوان  

حكما ضمنيا هو عدم حاجة الرسالة المنطوقة إلى عنوان يسمها ويطبعهـا، ويرجـع ذلـك إلـى      

  .         الطبيعة التواصلية لكل واحد منهما على حدة

                                                           
  .282ص2ج: 1992-1412/ 1الهادي إلى لغة العرب،  سعيد الكرمي، دار لبنان، للطباعة والنشر بيروت،ط)1(

  .17ص:  العنوان في األدب العربي، النشأة والتطور)2(
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، "سـياق الحـال   "اق خاص هو    ففي حالة الرسالة المنطوقة، يبدو التواصل محكوما بسي       

حيث يتم التواصل في ضوء العديد من المعطيات الزمانية والمكانية، جامعة بين قطبي التواصـل               

   )1(.الرئيسيين المرسل والمستقبل

وأما في حالة الرسالة المكتوبة فإن السياق يكون مختلفا ولكنه ليس منعدما كمـا يـدعي                

 بل هو سياق من نوع خاص لقيامه على دعامة بناء           )2(س،الجزار، وخوسيه ماريا بوتويلو إيفانكو    

عالقة أحادية الجانب تبدأ من المرسل الذي يطمع في أن يؤثر في متلقيه باللجوء إلى إبراز كـل                  

إمكانياته المتاحة لتحقيق الهدف، وأما سياق الحال فينبني على ما يحيط بمتلقـي الرسـالة مـن                 

البنية العالماتية التي تـشكل الرسـالة المكتوبـة، فـإن     ظروف ومالبسات، وإذا كانت اللغة هي    

  . يصبح ضروريااستحضار كون اللغة فعال اجتماعيا

ومن هنا فالعنوان رسالة كاملة توازي رسالة أخرى وتآزرها، أو باألحرى هو رسـالة              

 تمثـل   التـي ،"الوظيفة الحمليـة  "مفصلة، يطلق عليها    ومكثفة على هامش رسالة أخرى ممططة       

، وإنما بـين كـل مـن         أي بين النص وعنوانه     السيميوطيقي، ليس بين المرسلتين فحسب     التفاعل

يتأول " المرسل"فـ ،أيضا، لكن على أساس المرسلتين، وإن بشكل غير مباشر        " المتلقي"و" المرسل"

عمله فيتعرف منه على مقاصده، وعلى ضوء هذه المقاصد يضع عنوانا لهذا العمل، بمعنـى أن                

 أما المتلقي فإنه يدخل     ،؛ هو ناتج تفاعل عالماتي بين المرسل والعمل       "المرسل"هة  من ج " العنوان"

موظفا خلفيته المعرفية في استنطاق دواله الفقيرة عددا        ومتأوال له،   " العنوان"إلى العمل من بوابة     

وقواعد تركيب وسياقا، وكثيرا ما تكون داللة النص هي ناتج تأويل عنوانه، أو يمكن اعتبارهـا                

  )3(ذلك دون إطالقك

         وعلى الرغم من الطابع االختزالي للعنوان فإنه ينجح في بناء خطاطته التواصـلية فـي               

ضوء العمل الذي يتقدمه، األمر الذي يدفعنا إلى أن نؤمن بوجود خطاب عنواني ينبغي الكـشف                

  .عنه

  

  

                                                           
  .18ص:  االتصال، محمد فكري الجزار العنوان وسيميوطيقا)1(

  .18ص: 1992رجمة حامد أبو أحمد مكتبة غريب، القاهرة ت نظرية اللغة األدبية، )2(

  .19ص :  نفسه)3(
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  : اإلشكالية العنوانية-3 
ية السالفة في مواجهة إشـكال نطلـق عليـه          تضعنا الوقفات النظرية والقضايا التأسيس    

، والدافع إلى ذلك راجع إلى اختياره موضوعا للدرس، فالعنوان يتناول           "إشكالية تنصيص العنوان  "

في ضوء العمل الذي يتقدمه، والذي يعد بؤرة متعددة العالمات البنيات التركيبية، فهو مـن هـذا                 

نصر الشديد االختزال مقارنة بعمله يكون ضعيفا       الجانب بنية مفردة، في حين أن العنوان وهو الع        

  )1(.على مستوى الدالئل، والعالمات المكونة له، لكنه غني على المستوى الداللي

ويستدرك فقر العنوان اللغوي بأنظمة داللية أخرى موازية، ذات بعد بصري في كثيـر              

واره الخـاص مـع هـذا       من األحيان، والعمل أو النص باعتباره بؤرة عالماتية متعددة يخلق ح          

  .المستوى من مستويات العنوان، وغيرها

إن المفارقة بين العمل وعنوانه على مستوى كثافة العالمـات أو الـدالئل بخـصوص               

 العنوان، يطرح أكثر مـن سـؤال حـول          صوصالعمل، في مقابل كثافة الداللة وفقر الدالئل بخ       

  .دراستهالخطوات المنهجية الواجب اتباعها في تفكيك األخير، و

شكال البد من اإلشارة إلى أن كل دال لغوي مرتبط في عمقه بدوال أخرى              ولحل هذا اإل  

  على كل نظريـة تـروم مقاربـة        يجبو؛  الدال بحقول أخرى   عالقاتتجد مرجعيتها في مختلف     

في كـون  هذه المفارقة  العنوان أن تتأسس في ضوء المفارقة التي يطرحها مقارنة بعمله، وتتجلى            

اللغـوي  " الدال"كان    شديد الفقر على مستوى الدالئل والداللة، ولما       - مقارنة بما يعنونه   -العنوان

ال تتعالق مع تصور ذهني محدد فحسب، وإنما تختزن ماضي          ) ملفوظة أو مكتوبة  (صورة مادية   

اللغوي " الدال"تعالقها من جهة، وتنطوي على كفاءة الدخول في تعالق جديد مستقبليا، وهكذا يمثل              

  : ، في مواجهته تعمد اللغة إلى قانونيينةقة تدليل حرطا

   .قانون التركيب الجملي -

  .وقانون التركيب النصي -

 بهدف ضبط فعاليات تلك الطاقة وتوجيهها نحو داللة اقتصادية بامتياز، أي دال معـين              

دورها  لذات المتلقي، فضال عن ذات المرسل التي ينحصر          إلغاء يشكل   وهو ما قد  لمدلول معين،   

: ، بينما تتكفل اللغة وقوانينها بإنتاج المعنى، وفي حالة تعطيل أيا من القانونين             الدوال في االختيار 

الجملي أو النصي، فإن الطاقة الداللية للدال تدفعه خارج عالقاته باتجاه عالقات الغيـاب، سـواء        

                                                           
  .23ص:  العنوان وسيميوطيقا االتصال األدبي)1(
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، حيـث يؤسـس   أكانت عالقة بدوال أو نصوص أو خطابات، وهذه ـ تحديدا ـ حالة العنـوان   

 ومن هنا جاز اعتبار حالة التعطيل هذه حالة إبداعية بتفوق والعنـوان فـي               )1(نصيته  " التناص"

  .النص الشعري يدخل في هذه الخانة

  :  تأسيس التناص لكيان العنوان الداللي-4 
إن التناص هو اآللية التي يؤسس العنوان بها كيانه الداللي الخاص، ويؤسس بها نصيته،              

ع أي شيء يتناص، هل مع عمله ، أو مع جنسه األدبي أو خطابه أو مع عناوين أخـري                   ولكن م 

  تنتمي إلى النص نفسه أو الجنس األدبي أو المرحلة التاريخية، أو أي شيء آخر؟

لقد انتبهت جوليا كريستيفا إلى البعد االنغالقي الذي فرضته البنيوية التقليدية على النص،             

 اللسان من خـالل     ةيه على أنه جهاز عبر لساني، يعيد توزيع أنظم        ودعت إلى ضرورة النظر إل    

تنتهي، بل هو الذي يقدم له قيمته من          وبذلك يكون النص فعالية تناصية ال      )2(.عملتي البناء والهدم  

خالل تمكين المتلقي بتصور عدد  من التوقعات التي تساعده على فهم النص وتأويله على الوجـه         

اسـتيعابنا للـنص    «: صبري حافظ . ، كما يقول د   " حةإلزاا"و" الحلول"دإ  الصحيح انطالقا من مب   

الذي نواجهه يتوقف في كثير من األحيان على قدرتنا على التعرف على النص الذي أزاحـه، أو                 

 من تكـوين الـنص      أجزء ال يتجز  " المزاح"والنص  " النص"الذي حل محله ليس فقط ألن جدلية        

قبل تخلق أجنة النص األولى وتترك ترسـباتها فـي    ة تعود إلى ما   نفسه، ولكن فعالية  هذه الجدلي     

 sédimentationوفكرة الترسيب هـذه       . شتى طبقات النص سواء أ وعى النص ذلك أم لم يعه          

 لكن شريطة   )3(»...في تعامله مع النصوص   " جاك دريدا "واحد من األفكار األساسية التي يطرحها       

لسياق يصبح من المستحيل اإلمـساك بتقاطقـات الـنص          ربط النص بسياق وروده، فبدون هذا ا      

والكتابة األدبية ليست سوى بؤرة تناصية تفرض قدرا من المعرفة الضمنية بنـصوص             . الحقيقية

  .أخرى سابقة

وإذا كانت مكونات الخطاب األدبي هي العناصر األساسية التي يتحـرك العنـوان فـي               

أي أن إنتاجيته الداللية تتنامى في ضوء التداعيات        إطارها فإن تلك المكونات تخيم بظاللها عليه،        

                                                           
  .24 ـ 23ص:  نفسه)1(

)2(  recherche pour une sémanalyse , ed: seuil, coll points p52                                                                        

: 1/1996 التناص وإشاريات العمل األدبي، ضمن أفق الخطاب النقدي، دار شرقيات للطباعة والنشر، ط)3(

  .50-49ص
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الخاصة واإليحاءات المتنوعة المتصلة بكفاءة المتلقي ومدى اتساع مداركه وقدراته، كـل ذلـك              

يحتم في تصورنا النظر إليه على أنه بؤرة نصية، األمر الذي يدفعنا إلى استحضار مقولة الـنص       

  .كما يتصورها النقد الحديث

  :  ص العنوان قضية تنصي-5

  : إشكالية التأطير النظري الذاتي لمفهوم النص-1 . 5 
مفهوم النص مفهوم فضفاض، ولذلك فهو يحتاج إلى تأطير واضح وجلي، إذ ال يكفـي                 

، بل هو إطار معقد ومتـشعب       )كيفما كانت هوية هذا األثر    (أن يكون مجرد مظهر خارجي لألثر       

حاجـة  بأنه في غير   لى الظن فع إ يدمله، األمر الذي قد     فكل مجاالت التفكير البشري توظفه وتستع     

 وال حاجة إلى التذكير بقصور هذا التصور عن مالمسة الطابع المعرفـي    )1(.إلى الضبط والتحديد  

لحقل من الحقول، حيث يفرض كل حقل على حدة مجموعة من اإليواليات التأطيريـة الخاصـة                

شيئا آخر   خالل متضمنه، ومتضمنه ليس      على أساس أن كل نص مشروط باإلعالن عن ذاته من         

سوى الرأي والفكر والموقف إذ ال يمكن أن يتم ذلك إال بتحقق قراءات تشبع بها شخص المبدع،                 

لذا فكل نص ينهض على أنقاض آخر، لكن دون أن يكون فلكه الدائر في مـداره، فلكـل نـص                    

 في الخارج ولـيس لهـا أي         فالمعطيات مجودة  )2(.استقالله وخصوصيته ومرجعه الذي يعود إليه     

 ،كان المبدع مترجما ذكيا للواقع     صلة بالداخل، وهي التي يعيد النص صياغتها وإنتاجها، ومن هنا         

 والبد من مراعاة هذه الخصوصية في محاولـة         )3(.من المتلقي من زاوية نظره بالطبع     ومقربا له   

    .تنصيص العنوان

كبيرة متصلة في عمقها بالمنطلقات الفكرية المحركة                وتواجهنا في العالم العربي إشكالية      

 ، الذي تعرفه الكثير   "االنفصام المضاعف "للعقل العربي، وتتمثل فيما يطلق عليه نور الدين الفالح          

والذات العارفة اليوم في هذا المجال كثيرا مـا         «: من مجاالتنا المعرفية، ومن ضمنها األدب يقول      

                                                           
ح، الدار مطبعة النجا/ منشورات ديداكتيكا:  استراتيجية القراءة واإلقراء، محمد حمود، تدريس األدب)1(

  .24ص :1993لبيضاء،

، 2 حدود النص األدبي، دراسة في التنظير واإلبداع، صدوق نور الدين، دار الثقافة، سلسلة الدراسات النقدية )2(

  .11ص:1/1984ط

  .12ص :  نفسه)3(
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فهي تنظر إلى المدونـة العربيـة القديمـة         .  موضوع معرفتها  تجد نفسها في عالقة منفصمة مع     

    .)1(»بمنظار المقوالت الغربية المستعارة

         إن تداول مقولة النص في الثقافة العربية يأتي إما عن طريق االستعمال، أو عن طريـق                

ربـي فـي    ، ألن المنظر الع   "أزمة معرفية "محاولة الضبط والتعريف، األمر الذي يفسر على أنه         

خوفا من أن يوصم بالرجعيـة      (سعيه الحثيث إلى إنتاج معرفة براقة تساير خصوصيات العصر          

. يخطئ الهدف، عندما تكون أدوات التناول والتنقيب مستعارة من خارج الذات          ) المناقضة للحداثة 

وهو استالب متصل بتكوين العقل العربي في واقعه الراهن، فهو لم يتمكن مـن وعـي هويتـه                  

قعه داخل خارطة التفكير اإلنساني، وال شك في أن لكل واحد منا نصيبه الخاص مـن هـذه                  ومو

    .األزمة

  :النص مقولة مأزق معرفي عند الغرب -2 . 5 
         عندما نقارن بحث الذات العربية العارفة في تحديد مفهوم من المفاهيم، وليكن هو مفهوم              

ة، سنجد الدوافع التي تحرك كل طـرف علـى حـدة            النص نفسه، مع بحث الذات الغربية العارف      

متباينة ومتباعدة، فدوافع الذات العربية ال تخرج عن إطار التقليد المحكوم بالرغبـة فـي إنتـاج                 

معرفة حداثية ولو من باب الشعار، في حين إن دوافع الذات الغربية غالبا مـا تكـون منهجيـة                   

ن األدبي أو الفكري في حد ذاته، ومن هنا فإن          ومعرفية، تنطلق من اإلشكاالت التي يطرحها المت      

مقولة النص مقولة غربية فرضتها شروط معرفية، تجسدت في فكرة التجاوز المستمر الذي يطبع              

وال مندوحة لنا من أن نراعي هذه الخصوصية في كل محاولة ترمي إلى             . المعطى اللغوي لديهم  

ف أي خارج إطـار     لنص خارج اإلطار السال   وال يمكن تحديد مفهوم ا    . تحديد مفهوم من المفاهيم   

   .المقولة الغربية

ولهذا البد من مساءلة أهم الجهود الحديثة التي حاولت تأطير مفهوم النص، خاصة وأننا              

نعتقد أن الشروط والدوافع نفسها حاضرة في بحثنا فالعنوان في النص الشعري العربي المعاصر              

ع أساسية، وهو يثير العديد من األسئلة، فعلى قدر         عموما، والمغربي على الخصوص، لحظة إبدا     

اتصاله بالنص، يمتلك خصوصيته الذاتية التي تفرض نفسها على الباحث، وتدفعه دفعا إلى عزلها              

ولذلك البد من إكساب العنوان مشروعية نصية، أي أن نعتبـره           . ساعة إخضاعها لمجهر البحث   

                                                           
ت المعهد في مفهوم النص، قراءة النص بين النظرية والتطبيقية، وقائع الملتقى القومي المنظم بصفاقس، منشورا) 1(

  42ـ31القومي لعوم التربية، ص 
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ذي انطلقت منه محاوالت الغرب، في ضبط إطار        نصا، ولذلك فإننا نتصور وجود المأزق نفسه ال       

لقد وجد الغرب بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة في فرنـسا، نفـسه             . النص في وجهه الجديد   

أمام معطيات جديدة ومتنوعة، انعكس بشكل مباشر على مختلف مظاهر الحياة، اجتماعيا وثقافيا،             

ب بهذا االنقالب، إذ لجأ إلـى أدوات تعبيريـة   وكان األدب ونقده من أكثر المجاالت تأثرا عن قر        

    .مستحدثة انسجاما مع الروح التحررية التي باتت تسري في الحياة األوربية

          فرض هذا الوضع الجديد ضرورة إعادة النظر في المعطى الجديد، ألن القوالب النقدية             

روالن " هـذا اإلحـساس ميـز        وفي ضوء . الجاهزة والموروثة لم تعد قادرة على التجاوب معها       

  مـوروث عـن    universitaire بين نقد أكاديمي أو نقـد جـامعي   R.  BARTHES" بارت

ــصون  ــارتر   LANSONالن ــوده س ــأويلي يق ــد  ت ــالر  J.P. SARTRE ، ونق   وباش

BACGLARD G.  ــدمان ــيان كول ــولي L. GOLDMANN ، ولوس ــون ب  .G وج

POULETK      واضحة، بالرغم من ميله إلى نفي هذه الصفة          وهو نقد ينطلق من رؤية إيديولوجية 

لحاح على أن   إللومن هم في دائرته،     " بارت" ولم يكن هذا  التمييز سوى ذريعة نادى بها           )1(.عنه

يكون النقد أداة حرة تنظم التعامل مع المتن األدبي على أساس االستفادة من مجاالت اللغة، التـي                 

يها الناقد والنقد على حد سواء، لشهادتهما معا على مرونـة           تجود بها الفترة اللغوية التي ينتمي إل      

     )2(.الحاضر

         وبعبارة أخرى إن المأزق الذي آلت إليه التجربة األدبية باتت تفرض إعادة النظر فـي               

فقد بقي النقد منذ أرسطو وإلى حدود       . العديد من المفاهيم وضبطها بشكل يتالءم والمعطى الجديد       

، يناقش أجناسا أدبية صافية أحادية      LANSON والنصون   TAINEعشر مع تين    القرن التاسع   

، التي حافظت على طابعها الخاص وعلـى        )ثم الرواية فيما بعد   (االتجاه، أهمها الشعر والملحمة،     

وكان النقد االموازي لها آنذاك نقـدا أحاديـا         . حدود صارمة تمنع تسرب األجناس األخرى إليها      

  .ك كذلوبسيطا في رؤيته

  :  تراجع األجناس وصعود النص-3 .5
         لكن مع بداية القرن العشرين وإلى حدود نهاية الحرب العالمية الثانية بدأ األدب يتجـاوز       

صرامة التجنيس األدبي، ويرفض تصنيفه في خانة جنس أدبي بعينه، و هو ما عبر عنه بـارت                 

                                                           
)1(  les deux critique, in essais critique, coll: points, ed seuil 1971: p249 

)2(  R. BARTHES  qu’est ce que la critique, in aissais critique: p256.                                                              
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ل األدبية كما   ا، بتعذر تصنيف بعض األعم    عندما أشار إلى اختراق األجناس األدبية بعضها لبعض       

كيف يمكن لنـا تـصنيف   «:  يقول في هذا الصددG. BATAILLEهو الحال مع جورج بطاي 

بطاي؟ هذا الكاتب هل هو روائي، أو ناقد أو إقتصادي أو فيلسوف أو الهوتي؟ إن الجواب عـن                  

لحقيقة أن بطاي كتب عـدة      ذلك متعذر بصورة تجعل إلغاءه من المدونات األدبية أمرا واردا، وا          

  .)1( .»نصوص، لكن في واقع األمر هو مجرد نص واحد

         اعتبرت هذه السلبية اإليجابية دافعا موضوعيا في تاريخ مقولة النص، بديال عن مقولـة              

األجناس، التي فقدت صالحيتها،  فالجهد النظري الذي تنامى منذ فجر هذا القـرن علـى أيـدي                  

 مهد لصياغة نظرية للنص مستفيدة من الفتوحات المعرفية التي فتحها البنيويون       الشكالنيين الروس 

  )2(.بصفة عامة ومتجاوزة لها في اآلن نفسه

العامل الذي فجر الرغبة المعرفية عند عدد مهم من النقاد الغـربيين            كان هذا الدافع هو

لم " النص" للنص أو باألحرى، إن مفهوم       التفكير في تعريف جديد   إلى  ، ودفعهم   )رواد النقد الجديد  (

يعد سوى مقولة منهجية يصطلح بها على هذا التجاوز، كل من زاويـة تخصـصه، أو منطلقـه                  

وما يمكن مالحظته في هذا الشأن هـو أن         «:  الفكري والمنهحي والمعرفي يقول نور الدين فالح      

ته هذه البنيوية والمتمثلـة     نظرية النص كانت مهجوسة بضرورة إيجاد مخرج من العقم الذي حقق          

نجزته أمدخال ضروريا لمعرفة النص غير أن الفتح الذي         " البنى المحايثة "رأسا في اعتبار دراسة     

نظرية النص هو بالتحديد تفجير بنى النص بما يجعل هذه البنى في عالقة ديناميكية مع الذات من                 

  . )3(»جهة والتاريخ من جهة ثانية

شكالنيين الروس  واضحا في أغلب التصورات النظرية التـي تعرضـت            تأثير ال           وكان

لمفهوم النص خاصة فيما يتصل بزوايا النظر والتحليل فلم يعد النص مجرد حلبة إلبراز الكفـاءة                

كما . البالغية، بل أضحى بؤرة تتفاعل فيها العديد من اآلليات التي تصنع في األخير أدبية النص              

مما حققه علم اللغة الحـديث علـى يـد رائـده فردنانـد دوسوسـير                استفادت أغلب التعاريف    

Ferdinand DE SOUSSURE. بفضل مقوالته األساسية التي اقترحها لوصف اللغة من خالل 

بالـصورة  . )4(تحويل اتجاه التفكير في النص من الجانب البالغي الخارجي، جهة ما هو لـساني             
                                                           

)1(  bruissment de la langue, in essais critiqu/ p73 

  .35ـ34: قراءة النص بين النظرية والتطبيق، نور الدين الفالح) 2(

  .35ص:  قراءة النص بين النظرية والتطبيق)3(

  .26ص:  تدريس األدب، استراتيجية القراءة واإلقراء، محمد حمود)4(
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النص بنية لغوية مكتملة، ومكتفية بذاتها، و نـسيجا         وصار  . التي تضمن اقترابا قويا منه ومحايثا     

كمـا ستـصبح المـصطلحات      «من العالقات المستقلة بذاتها، من خالل إحالتها المستمرة عليها،          

تزامن وسيلة في يد النقـاد البنيـويين        / كالم، تعاقب / مدلول، لغة /  دال :اللسانية السوسورية مثل  

لغة / مضمون، لغة عادية  / صطالحية النقدية، كشكل  بصفة خاصة لتوليد مجموعة من األدوات اال      

  )1(.»...منهج استنباطي/ أدبية، منهج استقرائي

         ولكي نتبين مختلف الخطوات والمراحل التي عرفها تطور المفهوم نتبع مسلكا واضـحا             

  :في بيان ذلك التطور، بالتركيز على أهم الجهود النقدية في هذا المجال

  : في نظرية النص معالم أساسية-6
  :بنية مخطط جاكبسون التواصلي، وثغراته - 1 . 6
    : سؤال النص من منظور الشعرية -1 . 1 . 6

 في صياغة مفهومه الخـاص للـنص مـن    roman JAKOBSON         انطلق جاكبسون 

هل تستطيع الشعرية رصد اآلليات والخصوصيات      :  تصور تواصلي، وكان سؤاله المحوري هو     

 وتمت اإلجابة على ذلك بلفت االنتباه إلى شـمولية          )2(ل من رسالة  لغوية ما عمال فنيا؟         التي تجع 

األمر الذي  .)3(اللسانيات، باعتبارها تهتم بالبنيات اللغوية، وحيث تعتبر الشعرية فرعا من فروعها          

ئصها  مجاال من مجاالت دراسة اللغة، وبذلك فاللسانيات معنية بدراسة خصا          هايفسر الشعرية بكون  

ووظائفها، في أفق البحث عما يعتبره جاكبسون همه األساسي وهو البحث عن أدبية األدب أو عن                

وهـذا  .  أو الصفات التي تلتقي عندها كل األعمال األدبية، أو باألحرى كل النصوص            )4(الشعرية،

ـ        صحيحة، االهتمام في عمقه ليس سوى تطوير للموقف الشكلي القائم على اعتبار الرؤية النقدية ال

  : ملزمة بأن تراعي عنصرين أساسيين هما

  . أدبية األدب-1

اعتبار الشكل األدبي جزءا ال يتجزأ من العمل األدبي، وغير منفصل ال عن المعنى وال اللفظ                 -2

  .وال المضمون

                                                           
  26ص:  نفسه )1(

)2(  essais de linguistique générale,  traduit de l’anglais et préfacé par N. RURWET? ED 
minuit 1963M p120.    
( )3  ibid: p210         

)4(   question de la poétique : p16.                                                                                                                      
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  :مخطط التواصل وظائفه - 2 . 1. 6
أو  (desinateurبين مرسل            ويتلخص النظام التواصلي عنده في تتبع العالقة التي تجمع          

 le message، والعالقة الجامعة بينهما وهي الرسالة )أو متلق (destinataireومرسل إليه ) بات

 وككل رسالة ال بد  لهـا مـن سـياق    .  التي يرسلها المرسل ويستقبلها المرسل إليه أو المتلقي

contexte         سنن أو شفرة     تحيل عليه وغالبا ما يكون هذا السياق لغويا انطالقا من coude   تكـون 

قاسما مشتركا بين المرسل والمتلقي، ولكي تتم عملية التواصل البد من قناة فزيائية أو ماديـة، أو       

يرتبط كل عنصر من عناصر الشبكة التواصلية بوظيفـة محـددة، أو             غير ذلك، أي إلى تالقي،    

ظائف، دون أن يعنـي     باألحرى إن كل عنصر ينتج وظيفة معينة، وهو ما يجعل للتواصل ست و            

أن رسالة كالمية معينة تعكس وظيفة واحدة، وهي الوظائف الست، بل البد من اإلشارة إلى               «ذلك  

أن تنوع الرسائل غير راجع في األصل إلى سيطرة هذه الوظيفة أو تلك سـيطرة مطلقـة علـى                   

 )1(»ئف ضـمنها  مجموع ما تتكون منه الرسالة الكالمية، وإنما ترجع إلى تراتب معين لهذه الوظا            

  )2( :وعلى هذا األساس فالوظائف التي حددها جاكبسون هي

 وهي متصلة بالسياق الذي يتم فيه التواصـل وإبـالغ    f. référentielle الوظيفة المرجعية -1

  .فحوى الرسالة

، وهي مرتبطة بالمرسل أو البات وتظهر مـن  émotive f . الوظيفة التعبيرية أو االنفعالية -2

وهي بؤرة يلتقي فيها اللغـوي      . عبير المباشر عن موقف الذات تجاه ما ترغب في إبالغه         خالل الت 

  .بالنفسي، ألن االنفعال يكون باللسان وبالحالة النفسية، وبأشياء أخرى

 وهي متصلة بالرسالة والمتلقي ، وتبدأ  f. conative الوظيفة اإلدراكية، أو الوظيفة اإلفهامية -3

  . أي المتلقيوتنتهي عند الثانية أي الرسالمن األولى 

االتصال في حـد ذاتـه ومـن مهامهـا       وتتصل بالتلقي أوf. phatiqueالوظيفة التأثيرية   -4

  .المحافظة على استمرار التواصل

                                                           
 إدريس بلمليح، المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خالل المفضليات وحماسة أبي تمام منشورات )1(

  .39ـ38ص: طروحاتأرسائل و: الرباط س/ كلية اآلداب

  : أنظر التفصيل  في )2(
 J.M. ADAME, linguistique et discour littéraire, théorie et prati larousse, Paris, 1976: 
pp:261-280                                                                                       
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تتصل بالوظيفة السالفة ومن مهامها الـسماح   وf. métalinguistique  الوظيفة االنعكاسية -5

  )1(.ا كانوا يوظفون السنن نفسهللمتواصلين بأن يتأكدوا مما إذ

 : والمخطط يجسد ذلك.  وهي متصلة بالرسالة في حد ذاتها  f. poétique الوظيفة الشعرية  -6

  : ثغرات في صلب المخطط- 3 . 1 . 6
على الرغم من هذا فإن مخطط جاكبسون التواصلي يبق في حاجة إلى بعض اإلضافات              

" العنـوان "ففي حالة   . م التواصلي ال يقوم على اللغوي فقط      القتصاره على الرسالة اللغوية، والنظا    

تبدو الرسالة مزدوجة االتجاه على األقل، فهو رسالة أيقونية إلى جانب كونه رسالة لغوية، بعبارة               

السنن األول سنن لغوي والسنن الثـاني سـنن سـميائي           :  أخرى، إن العنوان عبارة عن سننين     

  : وبهذا) اإليديولوجيةاأللوان  والمظاهر االجتماعية و(

مرجعيـة اجتماعيـة   ) + ألـوان خط ،(سنن سميائي أيقوني + سنن لغوي  = فالعنوان الشعري   

  .إيديولوجية

 ويفرض هذا إعادة النظر في السؤال الذي طرحه جاكبسن بخصوص الوظـائف اللغويـة، بـل                

 فيما يختار   - يختار ويدفعنا إلى تصور وظيفة جديدة تنسجم والعنصر السالف فعنوان الديوان إنما          

 لربط االتصال بالمتلقي، وغالبا ما يركز على بعض العناصر خارج اللغة، أي علـى               -من أجله 

 ومن هنا تبرز    )2(ذلك، أشياء غير لغوية تعتمد الخطاب البصري نظاما لها كالخط واأللوان وغير          

  :    البصرية والترسمة تبرز ذلكةالوظيفالوظيفة السميائية أو 

ن يكون العنوان بؤرة يتكثف فيها اللغوي بغير لغوي، األمر الذي يعني             أ وال مانع من             

التي تسيطر علـى نوعيـة      " الوظيفة الشعرية "ويهمنا من هذه الوظائف     . حضور جميع الوظائف  

الخطاب الذي نتعامل معه، فهي حاضرة وبقوة في عنوان الشعر المغربـي المعاصـر الحـديث                 

ومعنى هذا أن اهتمام عالم اللغة بالوظيفـة         «:فقط، يقول بلمليح   جد في الشعر  بصفة عامة، وال تو   

الشعرية البد أن يتجاوز حدود الشعر إلى دراسة هذه الوظيفة في سائر أنواع الكالم كنحـو مـا                  

يجب أن تهتم الدراسات اللسانية للشعر بما يتجاوز الوظيفة الشعرية المسيطرة على فن القول إلى               

  .)3(» من وظائف هذا الفندراسة غيرها

                                                           
)1(  ibid: p271-272.                                                                                                                                              

  .120ص: 1987/ ، السنة الثانية5 أنظر مدخل إلى السيمياء، ترنس هوكس، بيت الحكمة، العدد)2(

  .42ص:  المختارات الشعرية وأجهزة تلقيها عند العرب من خالل المفضليات وحماسة أبي تمام)3(
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  :مآخذ في صلب التصور - 4 .1 . 6
 P. keurtz         وجه لمشروع جاكبسون العديد من االنتقادات، لعل أهمها انتقاد بيير كورتز 

مبالغته في الرفع من شأن المرسل، األمـر الـذي   parol/ discour   الذي عاب عليه في كتابه  

ليمين إلى اليسار، على أساس مرسل يخاطب ومتلـق ينـصت         فرض قراءة ذات اتجاه واحد من ا      

فقد ألغى النموذج أهمية المتلقي في إغناء الرسالة، أو ما يـصدر            .)1(دون أي عالقة جدلية بينهما    

عن المرسل، وخاصة إذا استحضرنا تصور نظرية التلقي التي تجعل من المتلقي أحد أهم منتجي               

أفضل مثـال علـى ذلـك، ألن المتلقـي القـارئ            النص، ووضع العنوان على صفحة الغالف       

، عندما تقع عينه على الديوان فإن تبادال للتأثير يبـدأ فـي             )غير المستهلك (، والمتلقي   )المستهلك(

  )2انظر النموذج رقم (: التشكل في تلك اللحظة كما هو مبيين في الترسمة

ي الرسـالة األصـلية     يبرز هذا النموذج كيفية تحول المتلقي إلى منتج لرسالة أخرى، ه            

بإضافة ما زاده جهازه التأويلي من زيادات تغني الرسالة األولى، وهي خاضعة لثقافة المجتمـع               

 حـين   jean michel ADAMوإيديولوجيته وغيرها وهذا هو لب االنتقاد الـذي وجهـه أدام   

التـي أهملـت الـسياق      PKUENTZوصف النموذج بالمثالية الديكارتية، ومستـشهدا بكـالم           

       )2(.االجتماعي والثقافي، وألغت مظاهر التناص، على أساس تضمن الرسالة لدالالت متعددة

         ولذلك اقترح أدام نموذجا آخر لتجاوز هذا الخلل أو النقص في تصور جاكبـسون مـن                

 الذي تأخـذ فيـه الـروابط االجتماعيـة     pragmatique خالل طرح مفهوم التواصل التداولي 

 le cercle de وكـان نمـوذج جماعـة بـراغ     )3(. المشتركة موقعها في النمـوذج بتفاعالتها

prague)1929 (قابلية الستعاب هذا التواصل  أكثر) 3انظر النموذج رقم(  

 تبين هذه الشبكة الكيفية التي يتم بها تبادل األدوار بين مختلـف شخـصيات الـشبكة                

عتبارها الدور الذي يؤديه المتلقي فـي إغنـاء         التواصلية، وكيفية استعار المواقع، كما تأخذ في ا       

  .الرسالة بتحوله إلى مرسل هو اآلخر

  

  

                                                           
   .39-30ص  ص55-54 الفكر العربي المعاصر، ع،نحدوبرشيد : محافل النص السردي، جيب لينتفلت، ترجمة)1(

)2(  linguistique et discours littéraire : p294-295. 

)3(  ibid: p253-254.                                                                                                                                             
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  :التعدد النصي عند كريستيفا - 2 . 6

  :النص ممارسة سيميولوجية - 1 . 2 . 6
 باهتمام خاص بالنظر إلى مـا قدمتـه هـذه           KRISTIVA. jحظي تصور كريستيفا      

تها األساسية من السيميولوجيا ومن علـم اللغـة         الباحثة المنظرة من رؤى وتصورات تستقي ماد      

النص أكثر من مجرد خطاب أو قول، إذ هو موضوع للعديد من الممارسات           «العام، فهي ترى أن     

السيميولوجية، التي يعتد بها من منطلق أنها ظاهرة عبر لغوية، بمعنى أنها مكونة بفضل اللغـة،                

تقف بالنص عند حـدود انغالقـه اللغـوي،           تيفا ال فكريس. )1(»لكنها قابلة لالنحصار في مقوالتها    

والبنيوي وانحصاره في دائرة بنيته الذاتية، بل تعتبره بؤرة يلتقي فيها العديـد مـن النـصوص                 

السابقة والموازية، باإلضافة إلى مختلف السلوكات الثقافية واالجتماعية، والمواقف االيديولوجيـة           

حيث يبدو النص من هـذا المنظـور   . intertextualité " التناص"في إطار ما يصطلح عليه ب 

  :حالة مزدوجة التوجه

جهة البنى الدالة، حيث تتشكل شخصيته وتتبلور، وبعبارة أخرى، من خـالل الخـصوصيات               -

غوية والكالمية لفترة من الفترات في مجتمع معين، أي أن النص في هذا االتجـاه هـو وليـد                   لال

ضاياه في فترة ومكان محددين، وبذلك فإن لكل زمـن نظامـه            مجتمعه بكل تفاعالته وأفكاره وق    

  . النصي الخاص

ومـن هنـا يـصير الـنص        )2(. جهة المجتمع ومعطياته، حيث يساهم في إنتاجه بصفته خطابا         -

  : كما ترى كريستيفا، ومعنى ذلك" إنتاجية"

  . أن عالقة النص باللغة، التي ينتمي إليها ستكون عالقة بناء وهدم-1

  )3().تناص(فاعل وتبادل للتأثير مع النصوص أخرى  أنه ت-2

  : النص إنتاجية ال متناهية-2 . 2 . 6
         وبعبارة أخرى إن النص بؤرة تفاعل تقوم بإنتاج دالالت مختلفة وموازية للنص، يكـون              

أقطابها المؤلف نفسه، ثم المتلقي، وأخيرا السياق، على أساس أن هذا األخير مذوب فـي الـنص                 

                                                           
  .229ص: 164ص،  صالح فضل، سلسلة عالم المعرفة عبالغة الخطاب وعلم الن) 1(

)2(  recherche pour une sémanalyse, coll tel quel, ed seuil: p10-11.                                                                  

  52 ص:1991مدخل لدراسة النص والسلطة ،  عمر أوكان، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، )3(
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 وألن  1. مستقل عنه بذاته، ألنه يشكل شبكة من العالقات التي تستقطب نـصوصا أخـرى              وغير

ذلك يجعل من نص مـا مقبـوال عنـد    ن ينبغي تغييبها، أل النص ينتمي إلى شريحة اجتماعية، ال

فنصوص محمد  . جماعة إنسانية، وغير مقبول عند جماعة أخرى، لتعارض المصالح والتطلعات         

مـثال أو   " األدب اإلسـالمي  "در لن تجد الصدى المطلوب عند دعاة        شكري أو نصوص حيدر حي    

  .دعاة األدب األخالقي

         إن السياق المتعدد األبعاد والمذوب في النص كما قلنا، ال يكتشف إال من خالل ما تطلق                

 الذي يدرس في النص التدليل ومظاهره، من خالل          sémanalyse"السيميوتحليل  "عليه كريستيفا   

، التي تدل  les germes "النوات"، من أجل الوصول إلى )النص في جانبه اللغوي(راق الدال اخت

 -phénoمفهوم النص الظاهر :  وهي تميز في هذا اإلطار بين مفهومين هما)2(.في حاضر اللغة

texte  والنص المتوالد génotexte   وهما مفهومان متصالن بتـصور تشومـسكي chomsky  

 ومجالهمـا  la stucture profonde، والبنية العميقـة  sructure de surfaceالبنية السطحية 

 ، يبنـى بواسـطة    géno-texteفالنص المتوالـد  . النص الظاهر،ألنه هو مجال التأويل النفسي

عملتي البناء والهدم التي تلحق الملفوظ، لكن ليس في إطار إنتاج جملة مثال، بل في إطار إنتاجية                 

ظاهر وخفـي، ونهـائي وال      « وبذلك يتحول النص إلى      )3(.دة إلى ما ال نهاية    منفتحة وغير محدو  

  )4(»نهائي، سياق وتناص، إيجاب وسلب، سكون وحركة، معنى واستحالة، فهم وتعطل فهم

         وعلى العموم فالنص عند كريستيفا بؤرة ثقافية غير جامدة، ودائمة التوالد والتناسل وهو             

صر، وإنما بمدى اتساع مجاله السميائي، وبمدى قدرته على نقل المجتمـع            ال يتأثر بالطول أو الق    

  . بتنوعه، وال يكتسب مغزاه إال بكونه بؤرة تناصية ال منتهية

  :ميالد النص وموت المؤلق عند بارت - 3 . 6

  :النص إطار منفتح -1 . 3 . 6
ا لمـا    مكانة خاصة في التصورات النقدية الحديثة نظـر        BARTHيحتل موقف بارت      

يعتبره منفتحا   أثاره ويثيره من نقاش ولجرأته في تناول مفهوم النص و بناء تصور جديد له، فهو              
                                                           

، 1988 يوليوز غشت 55-54 وجود النص األدبي نص الوجود، مصطفى الكيالني، الفكر العربي المعاصر ع)1(

  .19ص: 29-17ص .ص

)2(  le texte et sa science, in recherches pour une sémanalyse : p9.                                                                   

)3(  ibid: p282-283. 

  20ص: الكيالني وجود النص األدبي نص الوجود،  مصطفى)4(
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كل اإليواليات اللغوية، كيفما كان حقل هذه اللغة، وكيفما كـان توسـع مجالهـا الـسيميائي              على

 ، l’oeuvre littéraireواإليحائي، ومفهوم النص عند بارت ال يدرك إال في مقابل األثر األدبي 

 وفي الوقت الذي يحظـى      )1(.وهو عنده بناء مغلق ومحدود وتتناوله اليد، أما النص فتتناوله اللغة          

فيه  األثر األدبي بعناية فقهاء اللغة والبالغة، بغية تحديد معناه الحرفي، يكـون الـنص إطـاره                  

 تصور الدال على أنـه      وال ينبغي «ة لألثر   بالواسع ليصير داال وليس مدلوال، كما هو الشأن بالنس        

الجزء األول من المعنى وحامله المادي وإنما هذا الذي يأتي بعد حين، وبالمثل فإن ال نهائية الدال                 

وإنما إلى فكرة اللعب، أو التوليد الـدائم للـدال          ... ال تحيل على ما يعجز اللسان عن التعبير عنه        

لك أنه يحتوي معاني عـدة وإنمـا        فالنص عند بارت تعددي، وال يعني ذ      . )2(»داخل مجال النص  

يعني إمكانية تنويع وتعديد التأويالت فيه، وهو تعدد ال يؤول إلى وحدة، ولـذلك فهـو خاضـع                  

 ومن هنا فالكاتب مجرد ناسخ، ينسخ نصوصا سابقة، األمـر الـذي             )3(.للتفجير أكثر من التأويل   

ـ ألنه يتكون في حقيقـة   يجعل من النص تناصا مستمرا، ـ وهي الفكرة التي طورتها كريستيفا 

  . األمر، من عدة كتابات سابقة علية، أو معاصرة له ومهمة  الدارس هو الكشف عن ذلك

  : أهمية القارئ وموت المؤلف-2 . 3 . 6
        لقد أدى اعتبار النص بؤرة تناص والرفع من أهمية القارئ إلى إعالن مـوت المؤلـف،                

بط بالفكر البورجوازي، الذي رفع شعار الفـرد وأهميتـه،          الذي يعتبره مفهوما حديث النشأة، ارت     

من المنطقي إذا أن تكون النزعة الوضعية في ميدان األدب، تلك النزعـة             «:  يقول في هذا الشأن   

ـ            شخـصية  "التي كانت خالصة اإليديولوجية الرأسمالية، ونهايتها، هي التي أولت أهمية قصوى ل

والت تاريخ األدب، وترجمات الكتـاب، واسـتجوابات        ومازال المؤلف يستحوذ على مط    " المؤلف

المجالت، بل وفي وعي األدباء الذين يحرصون على ربط أشخاصـهم بأعمـالهم عـن طريـق             

فقد تخلى المؤلف عن دوره للقارئ، لكونه أصبح يشكل الفـضاء الـذي            . )4(»مذكراتهم الشخصية 

. )5(»ن يضيع أي منها، ويلحقه التلـف      ترتسم فيه كل االقتباسات، التي تتألف منها الكتابة دون أ         «

                                                           
)1(  de l’oeuvre au texte , in bruissment de la langue , essais critique IV  ed: seuil coll point 

1984: p74.         
)2( de l’oeuvre au texte , in bruissment de la langue: p74.                                                         

( )3  ibid: p75.                                                                                                                               

)4(  la mort de l’auteur , in bruissment de la langue : p64.                                                       

)5( ibid: p69.                                                                                                                             
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، في مقابل  القراءة االستهالك التي يقـرأ         "قراءة لذة "وللنص عند بارت قراءته الخاصة به، وهي        

وبذلك فإن نظرية النص عند بارت تقتضي التالعب بالكلمات والتعدد الداللي،            )1(.بها األثر األدبي  

    )2(.بين المرسل والمرسل إليهوالحوارية والكتابة البيضاء، وتبادل المواقع 

والعنوان في النص الشعري يقبل هذا التصور بما يتوفر عليه مـن شـروط إبداعيـة،                

بداعية، فقراءته يجب أن تكون قـراءة لـذة وتعـدد           إلوبالنظر إلى كونه جزءا من لحظة النص ا       

  .وتفجير وتنويع

  : األدب في مستواه الثاني عند جونيت-4 . 6
  : توطئة

 واستمر إلى حـدود سـنة       1979يبدو مشروع جيرار جونيت مشروعا متسلسال بدأ منذ                  

يزال، وهو مشروع ال يقف بحدود النص عند المفهوم          ،  وما  "عتبات" تاريخ إصدار كتابه     1987

التقليدي، الذي يعتبر النص هو كل ما يوجد  بعد العنوان، أو بين دفتي الغالف، بل هـو إطـار                    

 اتساعا نظريا أو فكريا فحسب، بل إن اتساعه اتساع منهجي يقوم على إعادة              واسع، واتساعه ليس  

االعتبار إلى عدد من الممارسات الطقوسية التي ترافق فعل الكتابة منذ ظهور فن الطباعـة إلـى              

وبهذا ال يمكن حصر حدوده عند مبدإ التناص، وإن كان ذلك جزءا من تصوره، والقـول                . اليوم

نده في مشروعه الكبير بعدة تصورات أهمها كون موضوع الشعرية ليس           بهذا التصور مسبوق ع   

جامع النص  "هو النص من جهة تفرده أو من جهة العناصر التي تصنع أدبيته، أو ما يطلق عليه                 

l’architexte " الماوراء نصية "بل هوla transtextualité" التعالي النـصي للـنص   "، أو la 

transcendance textuelle "كل ما يجعل النص في تعالق ظاهر أو ضمني « يعرفه بأنه حيث

، وبذلك فهو متجاوز لجامع النص ومـشتمال عليـه، ولـبعض األنـواع              )3(»مع نصوص أخرى  

  ) 4(:وميز في هذا اإلطار بين خمسة أنواع منها هيتعالي النصي،األخرى ذات العالقة الخاصة بال

 وهو من وضع جوليا كريستيفا، كمـا يـرى،          l’intertextualité النوع األول وهو التناص      -1

ويعرفه بكونه عالقة حضور تزامنية بين نصين أو عدة نصوص بواسطة االستحـضار، وفـي               

                                                           
)1(  de loeuvre au texte in bruissement de la lange: p79                                                           

  .51ص:  مدخل لدراسة النص والسلطة، عمر أوكان)2(

 )3( palimpseste , ed: seuil 1987 : p7.                                                                                        

  .7ص: 1982 وجرى ذكرها في كتابه طروس سنة )4(
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 أو بـشكل أقـل      citationالغالب بالحضور الفعلي لنص داخل نص آخر، إما في شكل استشهاد            

ال يـتمكن إال الخيـال       أي في ملفوظ     l’allusionأخالقية كالسرقات األدبية، أو في شكل تلميح        

  )1(.الثاقب من تحديد العالقة التي تربطه بملفوظ آخر، بميله إليه بشكل من األشكال

 ويتكون بصفة عامـة  مـن   la paratextualité النوع الثاني ويطلق عليه الموازي النصي -2

 والعنـوان   العالئق األقل وضوحا، واألكثر بعدا عن المجموع الذي شكله العمل األدبي، كالعنوان،           

الفرعي، والتقديم أو الديباجة، والتذييالت، والتنبيهات، والتصدير، والحواشي الجانبية، والحواشي          

السفلية، ونوعية الغالف، وأنواع أخرى من إشارات المالحق والمسودات الخاصة والغيرية، التي            

  .تزود النص بحواشي متنوعة، وغيرها

تلـك العالقـة التفـسيرية      وهـو la métatextualitéالواصف النصي   النوع الثالث وهو-3

  )2(.والتعليقية التي تربط نصا بآخر يتحدث عنه، دون االستشهاد به أو استدعائه

  وهو كل عالقة جامعة للنص       hypertextualitéالنوع الرابع، وأطلق عليه المتفرع النصي        -4

لق عليـه الـنص األصـل       وأط" ا"، بنص آخر سابق هو      hypertextوسماه النص المتفرع    " ب"

hypotext       وبعبارة أخرى هو كل نص تفـرع       . ، حيث يلقح منه بصورة مغايرة لصورة التعليق

عن نص سابق من خالل صياغة بسيطة في الوقت الذي يكون فيه الثاني هو النص الذي صـدر                  

  )3(. منه الفرع

ة بكمـاء ألنهـا ال       وهو عالق  l'architextualité النوع الخامس ويطلق عليه الجامع النصي        -5

تتقاطع على أبعد تقدير إال مع إشارة واحدة من إشارات الموازي النصي ذات الطـابع الـصنافي                 

 وكونها بكماء راجع إلى رفضها إظهار هويتها وانتمائها، كما لـو أن تحديـد معيـار                 )4(.البارز

  .مهورالنوعية النصية ليس من شأن النص نفسه، وإنما من شأن القارئ أوالنقد أوالج

والعنـوان  .          إن آفاق النص عند جونيت أفاق منهجية تفتح إمكانيات واسعة على الشعرية           

من الناحية المنهجية ينتمي إلى الموازي النصي وهو يملك بنية مستقلة تمكنه مـن أن يهـتم بـه                   

  .باعتباره كتلة لغوية قابلة للدرس

  
                                                           

 )1( palimpseste: p8         

)2(  ibid: p11-12                                                                                                                       

)3(   ibid: p14.                                                                                                                            

)4(  ibid: p11                                                                                                                              
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  : تركيب-7 
  :خطاطة النص العنوان - 1 . 7 

استعراض أهم التصورات المحددة لمفهوم النص يجوز لنا أن نضع خطاطة تركيبية            بعد    

النص على أن تبقى هذه الخطاطة في حاجة إلى عناصر داعمـة            /للمفهوم الذي نتبناه وهو العنوان    

 بـصفة   تتأتى بتناول وظائف العنوان في عملية التواصل بصفة عامة، ثم وظائفه في بؤرة اإلبداع             

  .خاصة

يعني االنفـصال     و االستقالل ال   )1( فبنيويا يمكن اعتبار العنوان بنية مستقلة بذاتها لغويا               

عن البنية الكبرى، التي هي النص، األمر الذي يسمح للعنوان بأن يكون موضوعا للـدرس فـي                 

مستوى أولي، أي في إطار كونه بنية مغلقة ولكن هذا االنغالق انغالق منفتح على النص وهو ما                 

بنية اللغوية الكبرى في المستوى الثاني، األمر الذي يتيح         لح دراسته في عالقته بالنص األم أو ا       يتي

      . دراسته في عالقته بالنص األم، أو في عالقته بالبنية اللغوية الكبرى

         وتواصليا يمكن الجزم بأن العنوان بؤرة تواصل كبرى أو أساسية، والنص األم محطـة              

رة التواصل صغرى، بعبارة أخرى إن النص نقطة تقاطع تواصلي رئـيس، فـإذا              الوصول أو بؤ  

لـشاعر المغربـي    عنوان مجموعة شعرية ل    وهو" البيعة المشتعلة "فرضنا أننا أمام العنوان األتي      

  )4انظر النموذج رقم (: محمد الرباوي، فإن نظامه التواصلي سيكون على هذه الصورة

سمية غير تامة، لكنها تحمل     ايه رسالة في صورة جملة       نتصور أن الشاعر قد قام بتوج     

 والمقـصود   )2(العديد من اإليحاءات التي يحتمل أن تكون حاضرة في ذهن الشاعر لحظة اإلنتاج،            

بهذه الرسالة هو القارئ المتلقي بمختلف تشكالته، فقد يكون قارئا مثاليـا الوجـود لـه إال فـي                   

قدرته المثالية على إدراك جميع مرامي المرسل الظاهرة        الخطاطات التنظيرية، وتتمثل هويته في      

والخفية، كما يمكن لهذا المتلقي أن يكون قارئا عاديا، ال ينتظر من قراءته سوى تحقيق لذة آنية،                 

ويمكن أن يكون قارئا متخصصا أو دارسا فيتجاوز القراءة العادية، التي تحقق اللذة إلى القـراءة                

دارس، أو مهتم بشعر الشاعر من منطلق        لعارفة، وذلك ألنه باحث أو    الفاحصة والمتأملة وربما ا   

                                                           
  .ائيا مستقلة لغويا على األقل، لكن هذا االستقالل يتحول ليصبح استقالال سيمي)1(

  . إذا لم تحضر بصورة كاملة فإن جزءا منها مهما منها حاضر)2(
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، كأن يقاسمه الرؤية للكون أو االنتماء العقدي، أو المنطلق نقدي، أو غير ذلك ممـا                )1(إيديولوجي

    .يطول شرحه

         وأما السياق فإن احتماالته كثيرة لكن أقربها هو وجود الديوان على رفوف المكتبـة، أو               

وأما القناة فهي وجود العنوان في مستوى نظر        .  في أي مكان آخر    والكتبي، أو بائع الجرائد أ    عند  

  )فقد يكون القارئ ضريرا يقرأ بطريقة براي(المتلقي أو دائرة رؤيته أو سمعه أو لمسه 

  :النص في ضوء الخطاطة/ وظائف العنوان - 2 . 7
م فيه التواصل، ومن هنـا فـإن الوظيفـة           الوظيفة المرجعية، وهي مرتبطة بالسياق الذي يت       -1

المرجعية ستتنوع وتتعدد ما لم يتدخل الشاعر بضبط ذلك، وهو ما حصل بالفعل عنـد صـدور                 

  ".المشكاة"الديوان ضمن منشورات مجلة 
 الوظيفة التأثيرية، وهي متصلة بقانون التواصل، وفيها تكمن األهداف الظاهرة والخفية مـن              -2

، وهي أهداف ال تخرج عن إطار التأثير في المتلقي، عـن طريـق              )العنوان(وراء إنتاج الرسالة    

إغرائه بقراءة العنوان قراءة دالة، تستحضر مجموع اإليحاءات، وفق قانون يشترك فيه الـشاعر              

  .والمتلقي

، علـى أسـاس     "البيعة المشتعلة " الوظيفة الشعرية، وهي متصلة بالرسالة في حد ذاتها، وهي           -3

 لمجموعة من النصوص يحمل كل واحد منها عنوانا خاصا، يدل عليه ويدخل فـي               كونها عنوانا   

ومن هنا تأتي مشروعية اعتبار  هذه الرسـالة موضـوعا            )2(.تفاعل حواري مع النص األصلي    

   .للدرس والتواصل

   وعلى العموم فللعنوان وظيفة مرجعية، مرتبطة بالسياق، يتحكم فيها قانون تواصـلي غايتـه              

   .في المرسل إليه أو في المتلقيالتأثير 

        ونرى أن هذا النموذج غير مكتمل إلهماله  الجانب االجتماعي واإليديولوجي، فنمـوذج              

جاكبسون يسلب المتلقي أهميته وقدرته على إغناء الرسالة، بتحوله إلى منتج لرسالة ثانية، مـادام               

وبعبارة أخـرى إن    .  شخص إلى آخر   يتلقاها في ظل ظروف اجتماعية وثقافية معينة تختلف من        

) البيعة المـشتعلة  (جانبا تداوليا حاضرا بالقوة في العملية التواصلية، فالمتلقي ساعة تلقيه للرسالة            

يتفاعل معها، لكن بمستويات مختلفة، تبعا للمستوى اإلدراكي لكل متلق على حدة، وتفاعلـه ذاك               

                                                           
  . قد يكون اهتمامه بشعره نابعا من اقتسام الرؤية للكون وللعالم، واالشتراك في الهموم والطموحات)1(

  .222ص:  وهو ما يقول به جاكبسون، أنظر المصدر نفسه)2(
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ويلتقي هذا التصور مـع     . المتلقين/د المنتجين هو إنتاج لبيعة أخرى، أو لبيعات كثيرة بحسب تعد        

. unberto ECO(1)الذي يقول بـه إنبيرطـو إيكـو    oeuvre ouverte " األثر المنفتح"مفهوم 

ونقترح لهذا التفاعل خطاطة تعيد االعتبار للمتلقي، وللظروف االجتماعية والثقافية واإليديولوجية           

  )5انظر النموذج رقم ()2(.في عملية التواصل

) بحسب المواقع (الشاعر وهو يرسل رسالة أو ينتجها       /صور في هذا النموذج  المؤلف     نت

الفكرية التي تحركه وتوجهـه،     ) ف(وإنتاج الرسالة ال يأتي من فراغ، فهناك العديد من الخلفيات           

أخرى خاصـة   ) ف(في ضوء خلفيات    ) ق(، الذي يتلقاه المتلقي     )ن(وإنتاج الرسالة إنتاج للنص     

وقيمة داللية ما   ) ن(وقد بينا بخط متصل أن هناك عالقة رابطة بين النص           . ة وغيرية وعامة، ذاتي 

) م(للداللة على التفاوت الحاصل بـين       ) ق(و) م(وبين  ) د(و) أ(، وربطنا في الوقت نفسه بين       )د(

، ويعني ذلك أنها تستفيد من طاقات وخلفيات المؤلـف، والمتلقـي علـى              )ن(فيما يخص   ) ق(و

بير كريستيفا، فإن النص أو العنوان إنتاجية بفعل الوشائج القوية التي تربطه بنظـام              وبتع. السواء

وبهذا يكون العنوان بؤرة قابلة للتأويل والتفجيـر، ألنـه          . اللغة، وبفعل ما يحيل عليه من دالالت      

نص والنص متعدد بتصور بارت، لكن دون إلغاء أهمية المؤلف، فإذا كان بارت أعلن موته، فإننا                

بقيه على قيد الحياة، ولكن نسلبه سلطته المطلقة، باستحضار قيمة المتلقي، الذي يـصير بـذلك                ن

  .مشاركا له في السلطة

  : المستوى البصري في بنية العنوان-3 . 7
         إن انتماء العنوان إلى الموازي النصي ليس معناه عدم قدرته على صـنع خـصوصيته،              

الي المصاحب له، حتى صار ذلك جزءا من هويته ، وهـو مـا              التي بات يفرضها الجانب االحتف    

  : أطلقنا عليه فضاء العنوان ، ويتكون من جانبين اثنين، وهما

  .الكاليغرافي/لمستوى الخطي ا-1

لجانب التبرجي الذي يضم عناصر اإلغراء من ألوان وتشكيل، التي تمارس تأثيرهـا علـى                ا -2

  .المتلقي

  : وعان، النوع األول هو العنوان الخارجي ومعادلته هيإن العنوان في ديوان الشعر ن

                                                           
)1(  l ‘oeuvre ouverte , ed, de seuil, coll, points: p17.                                                           

   استفدنا كثيرا من كتاب األدب والدعي)2(
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ـ  = المستوى السيميائي   ) + [إن وجد (المستوى التجنيسي   + البنية اللغوية    > فضاء العنوان ـــ

المـستوى  ...] + تموقـع عناصـر العنـوان     / مستوى الطبع / نوعية الورق / تشكيل/ ألوان/ خط

  .اإليحائي

  :  ومعادلته هي:النوع الثاني
  .المستوى اإليحائي...) + داللة معجمية ومعنوية/ تركيب (ية اللغوية البن

         العنوان الخارجي في الشعر المغربي المعاصر يتكون في الغالب من بنية لغويـة، فكـل        

عنوان هو جزء من نظام اللغة العربية، وغالبا ما يكون مصحوبا بإطار أو عنوان تجنسي، يحدد                

يقـوني ألن   لك إطار ثالث هو اإلطار السيميائي ونعني به المستوى األ         جنس القول، يضاف إلى ذ    

فـضاء  "كل عنوان عالمة تتكون من دليلين األول خطي  والثاني لوني ، وهو ما نطلـق عليـه                   

، وال ننسى المستوى اإليحائي المرتبط بكل مستوى من المستويات السالفة، ويكشف عنه             "العنوان

  .لبواسطة التحليل والتأوي

وأما العنوان الداخلي فيتشكل من كل ما توحي به العناوين داخل الـنص فـي عالقتهـا                          

  .اللغوية وغير اللغوية بالنصوص التي تتقدمها

  نتماء العنوان المنهجي :الثانيالمبحث 
  :لمرتكز التواصلي في وظائف العنوان -1
  :عالقات العنوان بالمحيط النصي- 1. 1

ن إلى نصي الموازي ، وينتمي كذلك إلى صنفه الثاني، أي إلـى المحـيط                        ينتمي العنوا 

ولهذا فإن وظائفه جزء مـن وظـائف   espace du texte فهو جزء من فضاء النص، . النصي 

الموازي النصي، ولكنه في الوقت نفسه يمتاز عنها بخواص  تجعله أهم العناصـر وأخطرهـا،                

  .األمر الذي يفسر العناية به كما وكيفا

من ذوي االختصاصات المختلفة    : وقد وجد العنوان في مقدمة ِاهتمام عدد من الدارسين          

  تإذ هو المادة األساسية في علم المكتبات، وعلم البيبلوغرافيا، وهو كذلك أحد مجاالت السيميائيا

 la   simiotique ،وعلم الداللة la sémantique ،وما يتصل بهما من لسانيات وسوسيولوجيا 

 القضايا، التي ناقـشها المهتمـون باللحظـة      ةووجدت وظائف العنوان في صلب ومقدم     . يرهاوغ

العنوانية، وسنتتبع أهم تصوراتهم مركزين على ما له طبيعة عامة، وعلى ما ينسجم مـع جـنس                 

الشعر،  وباعتباره الجنس العربي األول، خاصة وأن أغلب الذين تناولوا هذه اللحظـة هـم مـن     
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فقد ركزوا على جنس الرواية باعتبارها الجنس األدبي األول عندهم، وظل الشعر            الغرب، ولذلك   

في معزل عن تصوراتهم إال نادرا، والمؤكد أن وظائف العنونة شاملة لكل أجناس الخطاب، لكن               

ذلك ال يمنعها من تأسيس خصوصية محددة، تفرضها طبيعة الخطاب، فاللحظـة العنوانيـة فـي                

. اتها الخاصة التي تنسجم مع المنطلقات الرؤوية والنقدية للحظة الشعرية         الشعر الحديث تفرض آلي   

والذين استنبطوا وظائف العنوان قلة إذا قورنوا بالذين اهتموا بقضايا أخرى، وسنركز على أهـم               

 .  األفكار في أفق بناء تصور مركب وشامل لوظائف العنوان األساسية

  :العنوان بؤرة إثارة عند كريفل - 2 . 1
تعتبر األفكار التي صاغها هذا الباحث مهمة جدا، ألنها أثـرت تـأثيرا واضـحا فـي                   

جنيت، الـذي يحيـل   تصورات أغلب الباحثين في مجال العنوان، الذين أتوا بعده، بما فيهم جرار

 charleفقد خـصص شـارل كريفـل    . على الخصوص وبشكل مستمر" عتبات"عليه في كتابه 

GRIVL     1("إنتـاج اإلثـارة الروائيـة   "مهما في كتابـه،    للعنوان حيزا( production de  

l’intéret romanesqueمن خالل ثالثة محاور هي  :  

       .175-166 ص ص  puissance du titre  قوة العنوان-

  .177-175 ص ص   la semiologie du titre  سيميولوجية العنوان-

  .   181-177 ص ص  régle de la titraison romanesque  قواعد العنونة الروائية-

حيث إن العنصر الالفت لالنتباه هو      . وأبرز ما يعنينا من هذه المباحث، المبحثين األولين         

بؤرة تختزل النص بكامله، فهو جملته أو عبارته األولى، التي تحيل عليه ، لكـن               " العنوان"كون  

 في النص، وبذلك فالعنوان عنـصر       مع بعض االنزياح الخاص، والمحافظ على نوع من االندماج        

وأسـلوب تفكيـك    طبيعي دال على طبيعة النص، األمر الذي يحدد في نظـره نوعيـة القـراءة   

على جملة العنوانية في حد ذاتها، بل يـشمل العنـوان            عنده    يقتصر الوفضاء العنوان   .)2(الترميز

تضمنها كل بطاقة تعريفيـة      المؤلف، والناشر، وغير ذلك من العناصر، التي قد ت         واسمالتجنيسي،  

  .للنص مطبوعا كان أو غير مطبوع، ومعنى ذلك أن كل دراسة له، مطالبة بمراعاة هذه الجوانب

                                                           
 )1( production de  l’intéret romanesqe, MOUTON the hage paris mouton 1973 .                   

 )2( ibid: p168.                                                                                                                       
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، إذ يقـوم    "التميـز "        وفي ضوء هذا الفضاء، تتحدد الوظيفة األولى للعنوان، وهي وظيفة           

ك، لكن بصورة مكثفة    بتمييز النص، وسط ركام النصوص ويحدد طبيعته، وقد يحدد مضمونه كذل          

  .)1(ومختزلة وفي إطار هذا التمييز يؤدي مهمة تحديد المحتوى، وكأنه ملخص النص

 le mettre،)2(أما الوظيفة الثانية، التي يقوم  بها  العنوان، فهـي وظيفة تمييز الـنص   

en valeur     ـ ي  وإعطائه القيمة التي يستحقها، وهي وظيفة تنسجم مع الطبيعـة الدعائيـة، الت

حوالي النص، يعد القارئ بتلبيـة      " حقل قيمة "يختزنها، والتي من أهدافها جعل الفضـاء العنواني      

ومن هنا فإن تعتيم العنوان قد يشكل حقـل قيمـة           . )3("فضوله"، أو إغناء    "لذته"رغبته في تحقيق    

فاعلة فتتعدد وتتنوع بحسب الذوات المت خاص ومتميز، يشد القارئ ويعطي القراءة مرونة واسعة،

وذاك ما يجيز في تصورنا اعتبار العنوان نصا يتعلق         . معه، وبحسب مستوى انسجامها مع التعتيم     

  :      بنص آخر، ويتم ذلك من خالل منطلقين

  ).النص األصل( ويتمثل في كون العنوان، داعيا إلى النص الثاني : المنطلق األول-

ستقال، له خصوصياته وشروطه، التي تحفـز       ويتمثل في كون العنوان كيانا م     : المنطلق الثاني  -

على القراءة، على أساس أن األفكار التي يختزنها و يوحي بها غير كافية، وال مستقلة، وتحتـاج                 

  .)4(إلى النص لتغتني و تتوسع

أنـه يفـاجئ القـارئ بغموضـه        أي   ، "مفاجئ" يوجد في كل عنوان عنصر       ومن هنا   

ر تلك الرغبة القوية في إقبال القارئ على النص قراءة           أو أي شيء آخر وذاك ما يفس       )5(وعتامته

  .وتصفحا أو أي فعل إيجابي أو سلبي آخر، يفسر رغبة فك الرموز وتبديد الغموض

سيميائية معقدة، تتركب مـن عـدد    signale وسيميائيا يرى كريفل، أن العنوان  إشارة  

، وهي تلك الوحـدة التـي   " semeسمة"متفاوت من المعاني، يطلق على كل واحد منها مصطلح

 مع إضافة كل الشبكات الداللية، التـي يولـدها          )6(تحتوي التعدد الداللي للكلمات المكونة للعنوان     

                                                           
 )1( production de  l’intérêt romanesque: p169-170.                                                                                           

)2( ibid: p170.                                                                                                                              

)3( ibid: p171.                                                                                                                            

)4( ibid: p173                                                                                                                           

)5( ibid: p174.                                                                                                                            

)6( ibid: p175.                                                                                                                                                     
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وكل قراءة للعنوان من هذا المنظور تفـرض أخـذ ذلـك فـي              . الحقل اإليحائي للمعنى األصلي   

  . الحسبان

  :العنوان كثافة إيديولوجية عند ميتران  -3 . 1
 الدارس العنوان بالدرس في دراسة تطبيقية على مجموعـة مـن العنـاوين              تناول هذا   

حيث رصد للعنوان عدة وظائف، نـسوق بعـضا   )cay DES CAR)1 الروائية لكاي دي كارس

     .منها

أو التعيين، فهو يشتغل   dénominative فمن جهة أولى يقوم العنوان بوظيفة التسمية،

وهـو لـذلك     )2(يا، ألنه يستقي عناصر داللته من الـنص،       لقبا شخصيا للنص، لكنه ليس لقبا عاد      

  :ينقسم من جهة وظيفته إلى قسمين

  .، ويقوم بتعيين النص باعتباره شيئا   titre objectal )المضموني( العنوان الشيئي -1

  . ويقوم بتعيين النص وإسناده إلى جهة ما titre subjectif)أو موضوعي( عنوان إسنادي -2

، وتتمثل فيمـا   iniciative يقوم بها العنوان عنده هي الوظيفة التحريضيةو أهم وظيفة   

يثيره العنوان في القارئ من فضول االهتمام، الذي يتحول فيما بعد إلـى رغبـة واهتمـام، قـد                   

:  صف ذلك بكونه عقدة  أو معاهدة ذات طرفين هما         ووي. ، ثم قراءة  فاقتناءيترجمان إلى تصفح،    

ارئ من جهة ثانية، لكن الطابع التعاقدي ال يلغي الرغبة، التي تتحول إلـى              العنوان من جهة، والق   

لذة بعد اقتناء النص وقراءته، وهو سلوك ِاجتماعي يوازي باقي الوظـائف وخاصـة الوظيفـة                

   roman  ، التـي يتحـدث عنهـا رومـان جاكوبـسون      fonction conative اإليحائيـة 

JAKOBSON  ة القراءة،  وبرمجتها، فتتحدد بـذلك نوعيـة   ،  ودورها توجيه سلوك  وطبيع

التفكيك وطبيعتها، وتفسير ذلك هو أن العنوان عامل مؤثر في جميع لحظات القراءة، كما تـؤثر                

  . هي فيه

 التي ترصد للعنـوان عنـد الباحـث، الوظيفـة االيديولوجيـة     األخرى ومن الوظائف 

idéologique  إتاحة العديد من شـبكات القـراءة   ، التي تجعل من العنوان  عنصرا قادرا على

، عن طريق اإلحالة المستمرة على الحقل االجتماعي، وتفاعالتـه، وعالقاتـه، علـى              )3(والتأويل

                                                           
 )1( les titre des romans de Guy des cars  in sociocritique, Nathan 1979: pp89-97. 

 )2( ibid: p90.                                                                                                                             

 )3( ibid: p91.                                                                                                                                                    
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أساس انتمائه إليها، ومساهمته في بلورة بعض أنماطها بشكل مـن األشـكال، بـل إن اقتراحـه          

 .نصر فاعل في هذه الحقـول      القارئ وهو ع   انتظارواختياره وبناءه يتم في ضوء االستجابة ألفق        

التقاطع العنواني، فكل عنوان متصل بنصه في المقـام         ما أطلق عليه     وقد ألح في هذا الصدد على     

األول، ولكنه في الوقت نفسه قد يتقاطع مع عناوين أخرى توجد في النص، أو مع باقي عنـاوين                  

ناوين مرحلة تاريخية ما، إذ     المؤلف نفسه، أو عناوين الجنس األدبي الذي ينتمي إليه النص، أو ع           

 وهو ما يجـب علـى الدراسـة         )1(.لكل جنس أدبي أو فترة تاريخية طابعها العنواني الخاص بها         

  .العنوانية االهتمام به

  :بنية القصد واالنجاز في العنوان عند هوك -2
  : البرجوازية وطقوس العنوان االحتفالية -1 . 2

مجال العنوان هما سيميولوجية العنوان، ونوعية العنوان                أنجز هوك دراستين مهمتين في      

la sémiotique du titre et la marque du titre  وتعتبر الدراسة الثانية عمال ناضجا في  ،

    .مجاله في جنس الرواية الدراسات العنوانية، وإن انحصر

 أن الثقافـة  la marque du titre" نوعيـة العنـوان  "         يبن الباحث في كتابـه الثـاني   

 قيمة ثقافية، تقبل الدرس، لكن شريطة أن تتم اإلجابة          باعتبارهالبرجوازية أعلت من قيمة النص،      

 من  انطالقاعن سؤال أساسي، هو من أين يجب الشروع في التحليل؟ ويرى بأن ذلك البد أن يتم                 

 فهو  )2(.رمج القراءة  أول ما يرى من النص فقط، بل ألنه عنصر سلطوي، يب           باعتبارهالعنوان، ال   

  )3(.مفتاح النص ومنطلقه الطبيعي، وحيث يتبلور معناه في الواجهة، وتتم الدعوة إلى القراءة

         وقد دفع هذا التصور ليو هوك إلى ِاعتبار العنوان نصا، يتوفر على جميع المواصـفات               

ن مشوها وبـسيطا نحويـا،   يعتبر العنوان نصا، لكنه غالبا ما يكو « :النصية يقول في هذا الشأن

وشديد الكثافة، ولكنه في بعض األحيان قد يكون كامال، ومتشكال من جملة تامة، أو مـن جمـل                  

  )4(.»عديدة

  

                                                           
 )1( les titre des romans de Guy des cars: p92.                                                                      

 )2( la marque du titre,: p2                                                                                                        

 )3( ibid: p3                                                                                                                                

 )4( ibid: p16-17.                                                                                                                                                
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  : أبعاد العنوان اإلشارية-2 . 2
تـدخل دراسـتها نطـاق     signale هوك العنوان إشارة وكما  وجدنا عند كريفل، يعتبر

 ذلك المعطى نظامـا    معطى تواصليا، ويشكل     باعتبارهفي،  السيميائيات، التي تدرس المعطى الثقا    

  :يخضع العنوان لها على أساس كونه  systèmes  de signes  )1(عالماتييا 

 .إلحالته على عالم ممكن وواقعي، فهو يؤثر في تفكير اإلنسان وتوجيه تصرفاته           عالمة ثقافية ،   -أ

  .عالمة إشارية، إلشارته إلى النص من خالل تسميته -ب

 عالمة إشهارية تتيح ترويج النص، وتداوله، ألن العنوان يحول النص من شيء مستعمل إلى               -ج

  )2(.شيء متداول

  : ويمارس العنوان عند ليو هوك ثالث وظائف أساسية، مرتبطة بالتأثير في المتلقي  

ـ  informative  وظيفة اإلخبار-1  نص، ، وتتمثل في تأدية العنوان لدور المخبر والمعلن عن ال

  .وعن أشياء أخرى، بالنظر إلى خزانه التفصيلي، التي تؤكد أمرا ما

وتتمثل فيما ينجزه العنوان من دالالت محيلة على الـنص،    performative وظيفة إنجازية -2 

  : وهي محكومة في نظره بثالث قيم، هي

يه، ويساهم في إغنائه     قيمة ندائية ، فالعنوان ينادي قارئا معينا، لكي يقتني نصه، ويتعرف عل            -أ   

  )خاصة إذا تم استحضار مفهوم نظرية التلقي.(اجتماعيا

، فهو يعد ويمني القارئ بأخبار ومعلومات محددة، توجد في  modalisation إجرائية قيمة -ب 

  .النص

فالعنوان بنزوله إلى واقع الممارسة يكـسب   . contractuelle  قيمة االستمرار في الحضور-ج

  .اريخيا واجتماعياعمله حضورا ت

 ويغري المتلقي   )3(. وظيفة اإلقناع، ألن العنوان يرغِّب في النص أو في العمل ويقنع بأهميته            -3 

    . على أقل تقديربأهمية القراءة أو االقتناء، وحتى التصفح

         وبموازاة ذلك، يرى هوك أن توظيف العنوان، ال يعني قول شيء فحسب، بل هو يؤدي               

التـساؤل   و يمكن حينهـا   . صليا يساهم في إغناء التجربة اإلنسانية والتفاعل االجتماعي       سلوكا توا 

                                                           
 )1( la marque du titre: p27.                                                                                                

 )2( ibid: p28.                                                                                                                     

 )3( ibid: p273.                                                                                                                                                  
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 األفعالعن زمن توجيه الخطاب، ولفائدة من يوجه، ويمكن التساؤل كذلك عن أوضاعه، في إطار           

 شروط قبول الفعل الكالمي في إطار سلوك تواصـلي   التي تبحث عن، pragmatiqueيةالدرائع

  )1(.محدد

  : خطوات المقاربة العنوانية ذرائعيا-3 . 2
 ال يتحدد إال من خالل الوضع التواصلي، والذي ال   l’acte de parole        إن الفعل الكالمي

  .)2(يتحدد بدوره إال من خالل السياق

         وبعبارة أخرى إن العنوان بصفته فعال تواصيا ال يتشخص إال إذا ضبط السياق، الـذي               

   . ثالث خطوات لمقاربة العنوان ذرائعيااقتراحودفع ذلك الباحث إلى . هذا الفعليتحرك فيه 

  . للعنوان) أو الجانب المقصدي(دراسة البنية الذرائعية  -1

  .دراسة البنية السياقية، التي يتحرك العنوان فيها -2

لعنونـة  بلوة عدد من االفتراضات عن عالقة العنوان بالسياق من  خالل مراجعة وظـائف ا               -3

    .)3(وتأثيراتها 

اإللحاح على الطابع التعاقدي، الذي يجمع بين المرسـل          والالفت لالنتباه عند هوك هو       

ويتمثل هذا التعاقـد فـي   ) .  المتصفح- المقتني -القارئ (، وبين المرسل إليه  )المؤلف والناشر (

أو ) الـنص، أو العمـل   ( أفكار ومعلومات   livraison بنود عقد معين يتم بموجبه تسليماقتراح

وهي عقـدة بـين   . أشياء أخرى، شريطة مساهمة الطرف الثاني في إنجاز هذا العقدة أو المعاهدة          

الطرف األول هو النص أو العمل في حد ذاته إذ يتم اقتراحه بضاعة أو سـلعة، يعلـن                  :  طرفين

والطرف ). مستحسنة بضاعة   اقتراح - فائدة   اقتراح - لذة اقتراح(عنها من خالل مستوى العنوان      

  )4(.الثاني هو استجابة المتلقي الذي يقترح اقتناء وقراءة المنتوج، أي المساهمة في الترويج

  : األبعاد التوثيقية للعنوان عند بيتارد -3
    :وظيفة التكشيف - 1 . 3

         يشتغل هذا الباحث في مجال علم المكتبات، وارتباطه بمجال المعلومات ومن هنـا فـإن             

.لبيبلوغرافيا، والتوثيق هو الحقل ، الذي يتعامل فيه مع العنوان على أساس كونه مادته األساسية              ا

                                                           
 )1( la marque du titre: p243                                                                                                        

( ) 2 ibid: p245                                                                                                                              
( ) 3 ibid: p245-246.                                                                                                               
(4)  ibid: p251                                                                                                                         
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تخفـي عالمـا    signal  وكما  وجدنا عند هوك، فهو ينطلق من اعتبار العنوان إشـارة   

 في المقام  le  repérage ويؤدي العنوان وظيفة التكشيف. واسعا من الدالالت اإليحائية المختلفة

   )1(.ألول، إذ بوساطته تتم عملية اكتشاف وتمييز وتعيين عنوان ما وسط ركام العناوين المختلفةا

         وتؤدي هذه الوظيفة إلى وظيفة أخرى أساسية، وهي وظيفة التصنيف والترتيب، أي أن             

العنوان يقوم بمهمة تنظيمية وتصنيفية، قادرة على وضـع الحـدود والفواصـل بـين مختلـف                 

و هو ما يتيح للمهتم بأن يحدد تاريخ الصدور ومكانه، وموضع           .)2(، السابق منها واآلتي   النصوص

أو من خالل فهرسة النص في حد       .(العثور عليه من خالل رقمه التصنيفي داخل المكتبة أو غيرها         

     .العنوان يؤدي دور البطاقة الشخصية للنص:  وبعبارة أخرى) اذاته

  :وظيفة التحقق -2. 3
من هويـة الـنص     l’identification "التحقق" وتتصل هذه المهمة عند بيتارد، بوظيفة         

العنوان هو لقب الـنص     « ومالمستها، وذلك ألنه اسم النص الخاص ولقبه، يقول في هذا الصدد            

الشخصي، وقد تبرز صعوبة التعامل معـه، عنـدما ال يمـارس العنـوان مهمـة التـسهيم أو                   

      )3(»).أي مفقودا أو ساقطا(عندما يكون غائبا  أو   fléchageالتدليل

         ويجوز لنا القول إن العنوان في نظر هذا الباحث هو ما يتيح إمكانية التحقق من هويـة                 

  . والعثور عليهاكتشافهالنص أو العمل، و يسهل 

وبعبارة أخرى فإن العنوان يقوم بمهمة التوجيه و اإلرشاد بغض النظـر عـن بنيتـه                   

  .  أو البسيطةبةمركال

         ويحتل العنوان في نظر بيتارد موقعا مزدوج االتجاه، فهو ينتمي من جهة أولـى إلـى                

 جملته أو عبارته األولى، و لكنه في الوقت نفسه يوجد جهة الخـارج أو               باعتبارهالكتاب،  /النص

 تساهم في بلورتـه     ، واالجتماعية، التي  األيديولوجيةالواجهة،األمر الذي يضعه في عمق التجربة       

                                                           
 )1( titre a traiter, in les disciplines et leurs bibliographies à l’age de l’information, table 

CNRS? ed:  maison des science de l’homme, paris: p125.                                                        
 )2( ibid: p126.                                                                                                                           

 )3( ibid: p126..                                                                                                                                                 



 
 
 
 
 
 
 

542   ...إشكالية مقاربة النص الموازي وتعدد
  

 هو البؤرة التـي يكثـف فيهـا      texte / titreالعنوان/ وبعبارة أخرى، إن النص)1(.وفي صنعه

    )texte / livre.)2الكتاب /النص

ضبط عالقة الجمهور بالنص شكال ومضمونا مع مـا         ب         وبصورة إجمالية ، فالعنوان يقوم      

ـ      ية واإليديولوجية، ألنها الجانـب الخفـي مـن      يتطلبه ذلك من استحضار للجوانـب الـثـقـاف

  .فضاء العنوان والنص معا

  : علم العنونة عند جونيت-4
، و في   LA TITROLIGIEيعتبر جيرار جونيت ليو هوك، أحد مؤسسي علم العنوان  

 منه في الفصل الذي درس فيه العنوان، حيث مزج بـين الرؤيـة              باستفادتهذلك اعتراف ضمني    

 علـى كونهـا     philippe LANE على الرغم من إلحاح فليب الن. ية التاريخيةالبنيوية، والرؤ

  . دراسة سانكرونية فقط

الوضـع الـذي      الطابع التواصلي للعنوان، وهو     هو ركز عليه جونيت  ما  وأهم األشياء   

يفرض وجود مرسل يرسله، ووجود مستقبل يستقبله، هو المقصود بإنتـاج الرسـالة، وإرسـال               

 منطلق عدم تحديد المرسل في المؤلف أو الـشاعر، أو غيـره بحـسب دوافـع                  من )3(.العنوان

  .ومسوغات الفعل 

، )4(جونيت إلى أن شارل كريفل قد حـسم فيهـا وحـددها            وعن وظائف العنوان يشير     

 ، فاألولى وحدها هي التي يجب توفرها، أمـا          - في نظره  -وأضاف أنها ال تحضر دفعة واحدة       

 وميـز   .، وكذلك ترتيبهما، إذ قد تستغني األولى والثالثة عن الثانية         األخريتان، فحضورهما مؤقت  

  : جونيت في هذا اإلطار بين نوعين من العناوين

   thématique العنوان الموضوعاتي -

     rhématique  العنوان اإلخباري-

                                                           
 )1( titre a traiter, in les disciplines et leurs bibliographies à l’age de l’information: p126-

127.                   
 )2( ibid: p127.                                                                                                                    

 )3( la périphérie du texte p                                                                                                  

)4( seuil, paris, le seuil, coll. poétique, 1987: p64.                                                                                          
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عـة           فأما األول فيستقي مادته من موضوع النص أو العمل، و أما الثاني فيحيل على طبي              

  )1(.النص، فيبين نوعيته  أو جنسه أو صيغة، وطبيعة األفكار التي يتضمنها

  : تركيب- 5
  :سؤال الولوج والختم في النص -1  .5

        إن السؤال المفرض طرحه في هذا المستوى التركيبي هو من أين يبـدأ الـنص، وأيـن                 

  ينتهي، وكيف تكون البداية ؟

 الحديث طرح مثل هذه األسئلة، ومناقشتها، وهي أسئلة تنطلق                   لقد أصبح من واجب النقد    

 la clôture   والختم   l’incipit من كون الموازي النصي، جزءا أساسيا من النص، ألن الولوج

  .          ال يشكالن حدودا صارمة في النص

جودة إبان البدايات            إن التقاليد التي أصبح النص يحيط بها نفسه في أيامنا هذه لم تكن مو             

األولى للتدوين ويستوي في ذلك العرب وغيرهم، لكن العناصر المصاحبة ما لبثـت أن أخـذت                

يستطيع االستغناء عنها، حتى أصبحت جزءا من ثقافة الكتـاب،           مكانتها ، فأصبح النص اليوم ال     

 العنـوان    احتـل  وقـد . )2(مام النقد والنقاد إال بشكل طفيف     لكن مع ذلك ظلت مغيبة، ولم تثر اهت       

والخطاب المقدماتي موقع الصدارة في تصورات الباحثين و الدارسين و يبقى العنوان سيد الميدان              

  .من جهة األبحاث والدراسات، التي أعدت حتى اآلن

         وترجع هذه العناية إلى كون العنوان المسوغ العملي في نزول النص إلى الجمهور، وإلى              

هة أولى نالحظ أنه يؤسس عالقة قوية مع قانون السوق ومتطلباتـه مـن              ازدواجية دوره، فمن ج   

ونجد من جهة ثانية جانبه المكتوب، الذي يتفرع        . استهالك ورواج وعرض وطلب، وما إلى ذلك      

األول هو الجانب الخطي الكاليغرافي، و أما الثاني فهو الجانب اللغوي، مـع             :  بدوره إلى فرعين  

  )3(.يلية، وتساؤالتما يحتويه من مستويات تحل

                                                           
 )1( ibid: p71.                                                                                                                           

 والفنية فهي من ةالتاريخي بالعنوان من الناحية اهتمتأما بالنسبة للعرب فالدراسة الوحيدة التي  )2(

 مرجعية اعتمدت مرجعية عربية، على عكس بعض المقاالت التي اعتمدتس وقد تأليف  محمد عوي

العنونة وسيميوطيقا االتصال وقد اعتمدت : غربية و سنشير إلى بعضهـا الحقـا ، و دراسة  الجزار

  .مرجعية غربية

 )3(  C. DUCHET, la fille abandonnée et la bette humaine élément de titrologie romanesque, 
in littérature 12/ 1973 : p50-51                                                                            
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  : العنوان أداة لتنظيم التواصل-2 . 5
أمـا بالنـسبة    (         لقد تمكن العنوان  من تأسيس قيمته الحضارية منذ ظهور فن الطباعـة،              

فقد أصبح وسيلة من وسائل تنظـيم       )  العنوان قيمته الحضارية منذ عصر التدوين      احتلللعرب فقد   

نوان أهمية خطيرة، بالنظر إلى ما تحتويه مـن معطيـات           وصار لصفحة الع  . المعرفة، وضبطها 

  )A. compagnon (1تساوي النص كما يرى كوبنيون 

         إن في عد العنوان وصفحته أداة من أدوات تنظيم المعرفة، دليل علـى وجـود رسـالة                 

لعنـوان  موجهة إلى المتلقي، ولذلك فهو مطالب بأن يكون على دراية كافية باألنساق التي يستقي ا              

، خاضعا لتغير أسـاليب  code منها مادته، و من هنا يؤسس العنوان في حد ذاته نسقا أو نظاما 

الذوق خالل مرحلة زمنية ما، أو في محيط جغرافي ما، بحيث يمكن أخذ كل ذلك بعين االعتبار                 

ـ   . في فهم آليات ِاشتغاله لغويا وسوسيولوجيا عندما نرغب نص وتتجاوز تفاعالته تلـك حـدود ال

وباقي عناصر الموازي النصي، لتتقاطع مع باقي عناوين المؤلف نفسه، أو جنس أدبي دون آخر،               

 )2("التناص العنواني  " أو"  خزان العنوان "أو عناوين مرحلة تاريخية محددة، ويطلق عليه دوشي

l’intertexte des titres   لـف،   عند المؤيتكرر إذ من الممكن تمييز أسلوب خاص في العنونة

     .واأليديولوجيةمع خضوع هذا األسلوب، لتقلبات المؤلف النفسية واِالجتماعية، وللتقلبات الواقعية 

         ونظن أن التحوالت الّتي تلحق نظام العنونة في فترة ما أو في دائرة اتجاه أدبي أو فنـي                  

ل بكاملـه، بطبيعـة     أو رؤيوي ما لست اعتباطية، بل هي مرتبطة عند األديب الواحد أو عند جي             

الواقع الذاتي والمحلي والقومي واإلنساني، و من هنا فإن فهم البنى التكوينية للواقـع والمجتمـع                

  .أو كلية تساعد على فهم آليات اشتغال العنونة بصورة مجزأة

 يرى أن العنوان يشتغل عالمة ثانوية أو ميتا عالمة  MITTERAND          وإذا كان ميتران

mita-signe  أو على الملفوظ، فإن ذلـك يجعلـه   ) العمل(، إلحالته في المقام األول على النص

المتضمنة لوظيفة أخرى هي وظيفة التخصيص،  appellative مرتبطا بوظيفة النداء أو المناداة،

من جهة تحديده للجانب الموضوعاتي أو الجانب التجنيسي، أو لجوانب أخرى ، من خالل عبارة               

  »...إن النص شعر أو قصة أو «أو »  موضوع هذا النص هو «:  ضمنية هي

  

                                                           
 )1( la seconde mains ou le travail de la citation, seuil paris 1979: p251 

 )2( la fille abandonnée...: p51.                                                                                                                         
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  :عنوان عالمة كاملة ال-3. 5
       وال يلغي هذا التصور كون العنوان عالمة كاملة المعالم، فهو خاضع لفلسفتها، وتأويالتهـا             

مع كونه عالمة مزدوجة كذلك، فمن جهة أولى يعتبر العنوان عالمة على النص، بالنظر إلى مـا                 

و أما من جهة ثانية فهو عالمة علـى الفعـل           . بط به معه من شبكات داللية مباشرة أو مؤولة        يرت

  . ثقافيا و إيديولوجياوالحضاري العام الذي ساهم في بلورته، باعتباره نسقا سوسيولوجيا 

تـستلزم   فيها الغموض باعتباره حالة إبداعيـة،      ال ينبغي إهمال الحاالت التي يحضر     و

  .ليل، المرتكزة على التفسير والتأويل، ثم التركيبمستويات من التح

  : العنوان مثير سميائي-4. 5 
        إن طبيعة العنوان ووظائفه وكل مستوياته، كل ذلك يفرض على المتلقي سلوكا خــاصا             

ومحددا من فك الرموز، وآستحضار للطاقات المخزونة في الذهن، وتفعيل ألفق االنتظــــار،        

ومن هنا فـإن العنـوان      . الدالالت، و غير ذلك كله مما قد يكشف عنه التحليل         وتركيب لمختلف   

يشتغل مثيرا معرفيا يستهدف كل ما تحتويه قواليبه التنظيمية، ومكوناتـه الدالليـة، ومـستوياته               

العالماتية وينضاف إلى هذه المستويات جانب أساسي من الجوانب المكونة للعنوان وهو الجانـب              

. اعة والخط والكاليغراف، التي قدمت لإلبداع األدبي إضـافات فنيـة وجماليـة            المتصل بفن الطب  

وكـل  . األلوان والخطوط، وتقنيات الطبع   :  ، ومادته األساسية هي    "فضاء العنوان " ونطلق عليه   

ذلك مرتبط في تصورنا بالوظيفة اإليديولوجية الكامنة في العنوان  وفضائه، الذي يتـوفر علـى                

هم في الرفع من إمكانية نجاح المنتوج أو فشله، وال شيء يمنع من الحديث عـن                داللة ثقافية تسا  

  .وظيفة إشهارية يقوم بها

  بنية الخط في العنوان، آليات االشتغال والداللة: لمبحث الثالثا

  :توطئة 
 ال ينفصل عن بنية العنوان العامة، بل هو جـزء           ا أساسي ا عنصر نروز في هذا المبحث   

ألن العنوان في العمل الشعري المطبوع، أو في الـديوان أجـزاء مترابطـة              أساسي في تكوينه،    

، "فـضاء العنـوان   "األطراف، ال يتم فهم جانب دون فهم واستيعاب الجانب اآلخر، ونطلق عليه،             

د به اإلطار المكون لكل ما تقع عليه العين حين يكون العمل الشعري في مستوى رؤيتهـا،                  ريون

العنوان  أي أننا سنجاوز     .التحليلحتاج إلى   كذلك، تخفي بعدا سيميائيا ي    عناصره متعددة ومتنوعة    ف

  . وفهمه األدبيتساهم في تحليل العمل عالمة أيقونية لنعتبره باعتباره عالمة لغوية،
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ترتكز قافية،  ثمعطيات  على أنها   السميائيات  إلى   يجعلنا ننظر " عالمة"اعتبار العنوان   إن    

 كون المعطيات الثقافية أنظمة إشارية، تحيل على حقول داللية           في ضوء  )1(.على أساس تواصلي  

انطالقا إلى المجهود الذهني الوصفي أو التأويلي لكي تتشخص،         مع حاجتها الماسة    عامة وخاصة،   

 كمـا أشـرنا     -  هي ما يؤول في إطار توافق اجتماعي محدد، والعنوان،         Signe أن العالمة    من

  :  ظر إلى االعتبارات اآلتية سلوك اجتماعي وثقافي بالن-سابقا

 العنوان عالمة ثقافية، ألنه يوظف محيال على عالم ممكن من خالل الـنص، ويـدخل هـذا                  -أ

التوظيف في إطار استغالل العالقة الناشئة بين اإلنسان والمحيط بمختلـف مجاالتـه الطبيعيـة               

بناء علـى   العنوان  وهي كلها حقول توظف النصوص، وتوظف       . والثقافية والفكرية واالجتماعية  

  .الموضوعترمز إلى عالقة التفاعل الحاصلة بين الذات وكي ، لذلك

 وهو عالمة ثقافية، ألنه يسمح للمتلقي بأن يتعرف على النصوص بإسناد ألقاب لها، أو مـن                 -ب

  .خالل تسميتها

مستعملة  وهو عالمة ثقافية كذلك ألنه يسمح بتداول النص وتبادله ونقله، فهو يحوله من قيمة                -ج 

  )2().كالعملة والسهم و الشيك مثال(إلى قيمة متبادلة 

أو ( العتمـاده اإلقنـاع   .Signal communicatif         ولهذا كله اعتبرناه إشارة تواصلية 

واإلغراء بالقراءة، على أسـاس     ). محاولة ذلك، خاصة عندما يتعلق األمر بعنوان النص الشعري        

  .ملتزمة بالحدود، والفواصلال أن وسائل اإلغراء غير محصورة و

 le signifiant et leإن العنوان عالمة تقوم على مظهـرين همـا الـدال والمـدلول       

signifie    أنظمـة  ( فمن جهة أولى نجد الجانب اللغوي وما يحيل عليه           ، ككل عالمة، فالدال متعدد

ه، وموقعه مـن    الأشك مختلف ب البصري، ونجد في الطرف الثاني المظهر       )اللغة المعجم الوظائف  

فضاء العنوان، ونجد من جهة ثالثة المظهر الفني الجمالي الذي يعلي من فـرص نجـاح لعبـة                  

  ". فضاء العنوان"اإلغراء واإلثارة، وتلك هي مكونات 

جزء مـن الـدال،      هو،  جانب البصري بمظهريه           وتجدر اإلشارة إلى أن ما يحيل عليه ال       

ا األخير كيان قائم بذاته، وهو النص، وما يحيل عليه، والعالقـة            وليس جزءا من المدلول، ألن هذ     

  .التي تتأسس بين العنوان وبين نص
                                                           

)1(  Umberto Eco la structure absente  introduction à la recherche sémantique, mercure de 
France, paris 1972:   p30 

)2(  Leo Hock la marque du titre: 27-28                                                                                                     
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         وللطرف األول صلة وثيقة بشعرية الشعر، بل إن شعرية العنوان هي جزء من شـعرية               

  .النص، وهو ما نروم البحث فيه، وإثبات وجوده

 ونة للواجهة، والتي هي أول شيء يقع البصر        تلك المساحة، المك   هو،  "فضاء العنوان  "إن

تنطلق منـه   وسلطوي،  ال ره، دو بصريالواللغوي   حيث يمارس العنوان في بعديه    و. المتلقي عليه 

كل فعاليات التلقي األدبي، وقد أصبحت هذه المساحة محط عناية احتفالية لدى المهتمين بالنـشر               

 أضفى عليها بعدا جماليا متميزا، حتـى        عموما، وبالشعر والشعراء على الخصوص، األمر الذي      

  .أصبحت أساسية في الممارسة اإلبداعية، وعنصرا من عناصر الشعرية

  : مكونات إدراك األشكال-1
  :  نظرية الجشطالت األلمانية-1 . 1

إن الحديث عما هو بصري يفرض علينا البحث في مسألة إدراك األشـكال والتعامـل                 

    . األلمانية قريبة من موضوعناGestaltismeنظرية الجشطالتية معها، وفي هذا اإلطار تبدو ال

ظهرت هذه النظرية في ألمانيا في بداية القرن العشرين، وما تزال أفكارها منتشرة إلى                

بشكل كبير في مجال اإلدراك اعتمادا على التجربة المباشرة المعتمـدة نقطـة             «اآلن، وقد أفادت    

 إذ اعتمادا على التجربة المباشرة يقلل الجشطالتيون مـن دور           انطالق لكل سيكولوجيا ولكل علم،    

االنتباه والثقافة في الوظيفة اإلدراكية عبر المعطيات البصرية، فهم يرون أن العـالم والـصورة               

   )1(» يفرضان بنياتهما على الذات الناظرة المتأملة

  :          معايير ضبط عالقة  الجزء بالكل-2 . 1
 مجموعة من المعايير لضبط عالقة الكل بالجزء فـي  gestaltiste الجشطالتيون         ويقترح 

 :الصورة البصرية، وهي كاآلتي 

  les parties واألجزاء le tout  العالقة التفاعلية بين الكل -1
         وتقوم هذه العالقة على اعتبار أن إدراك الـصورة يـتم مباشـرة وبـصورة حدسـية                 

immédiate intuitive وأنه شعوري وحسي في الوقت نفسه ،sensible et cognitive . ويتم

                                                           
 1،1991البيضاء،ط  محمد الماكري،الشكل والخطاب،مدخل لتحليل ظاهراتي،المركز الثقافي العربي،الدار)1(

 .18:ص
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 عندما يدرك الشكل يدركه     sujet فاإلنسان أو الموضوع     )1(كل إدراك في حقيقته بصورة شمولية،     

  )2(.كال، وال يفصل أجزاءه

 األجزاء، كما أن هذا الكل ال يـدرك إال بـالجمع بـين              hiérdiseفالكل يحتوي وينظم      

فإذا انتزعنا جزءا حصلنا على شكل كلي جديد، وكذلك األمر إذا غيرناه بعنـصر              . طاألجزاء فق 

آخر، أو وضعناه ضمن شكل آخر، فسنحصل على شكل جديد ونظام آخر، وستظهر نتيجة هـذه                

 ومن هنا يظهر جليا أن العالقة بين العناصر أهم من العنصر نفسه، ألن              )3(.العمليات داللة جديدة  

 لذلك بمجموعة من P. Guillaume تأتى إال بتفاعالته المختلفة، ومثل بول كيوم داللة الشيء ال ت

  :البقع السوداء المبعثرة على صفحة بيضاء كالتالي 
  

    

  

  

  

فالجميع سيرى مجموعتين من البقع السوداء، إذ تشكل كل مجموعة في اإلدراك وحـدة              

 ال تنفصل عن الكل فهي في الوقت نفـسه          بحيث إن العناصر المكونة لكل مجموعة     . قائمة بذاتها 

وإذا تدخلنا في المسافة الفاصلة . شيء ورؤيتها شيء آخر  مندمجة فيما بينها، فإدراك هذه األشياء،     

ويدلنا ذلك  . بين المجموعتين أو بين عناصر كل مجموعة، فإن مبدأ اإلدراك سيختلف بالضرورة           

  )4(. » بين هذه العناصر هو دور أساسيأو بعد التباعد. Proximitéدور التقريب «على أن 

  : le fond et la forme:  العمق والشكل -2
          يقول محمد الماكري بأن  هذه النقطة تهم، دراسة التنظيمين الخارجي والداخلي لألشكال             

 تراعي اإلجابة س )5(» ؟ماذا ندرك داخل حقل متجانس كليا     «: البصرية، انطالقا من السؤال التالي      

                                                           
  النقطة/ لكلمة ا/ الحرف :  فإدراك العنوان في بعده الخطي يتم على مستوى كلي وليس جزئي )1(

)2( B.Coculla. C.Peyroutet : sémantique de l’image, pour une approche méthodique des 
message visuels.  ed Delagrave : Paris : 1986 : p 14. 

)3(  Ibid. : p : 14.  

)4(  Psychologie de la forme : p 58- 59 

 .21  الشكل والخطاب ص )5(
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سألة أساسية، وهي أن كل األشياء المحسوسة ال تنفصل عن شكل وعن عمق، فكل منظـور، أو    م

 وتؤثر طبيعة العمق فـي  1. شكال ينفصل إلى عمقا باعتبارهmessage visuel ةبصريرسالة 

خصائص الصورة، ويصير إدراك الشكل محكوما عند كوكوال وبيروتي بمجموعة من المعايير أو             

  :القوانين، منها

  .حيث إن الشكل الصغير يبرز عن عمق أكبر حجما : loi de petitesse:  قانون الصغر -1

فالشكل ذو المحيط المنغلق أكثر وضوحا من الشكل ذي  المحـيط             : contourقانون المحيط    -2

  .المنفتح

  .فالشكل البسيط أظهر من الشكل المركب أو المعقد : loi de simplicité قانون البساطة - 3 

ويتعلق األمـر بالتقـسيم    : loi de régularité et de symétrie قانون التناسب والتقابل - 4 

  .المناسب أو المتقابل لعناصر شكل ما

فالشكل ذو البنيـة المميـزة يبـرز بـصورة     : loi de différenciationقانون االختالف  -5 

   )2(.أفضل

يزة للشكل عن القرب، مجموعة من المعـايير                 ويسوق المؤلفان بموازاة هذه القوانين المم     

 les signes nonالمتممة للسالفة، خاصة ما يتعلق بالعالمات غير التشخيصية أو التـصويرية  

figuratifs وهي معايير توظف في إدراك العناصر المكونة للشكل، وهي :  

  :، ولبيانه يورد المثال اآلتي critères de proximitéمعيار التقريب  - 1

           ) أ   (  

  .فالمجموعة ألف تبدو كأنها مكونة من مجموعتين من النقط

  :  ولبيانه يورد هذا المثال critère de ressemblance معيار المشابهة - 2

   . .  ) . . ب         (

 فبموجب هذا المعيار تبدو المجموعة ب وكأنها منقسمة إلى مجموعـات متناوبـة مـن نقطتـين                

  .رتينفدائ

  : يورد النموذج اآلتي i  معيار التوالي أو التتابع ولبيان-3

               )ج         (

                                                           
)1(  B.Coculla. C.Peyroutet : sémantique de l’image, p 15.                                                                           

)2(   Ibid : p: 16                                                                                                           
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  )1(. تبدو وكأنها خطين األول أفقي والثاني مائل) ج(فالنقط في 

وبروتي على هذه المعايير والقوانين بأنها قابلة للتوظيف علـى أعمـال                      ويعلق كوكوال   

  .figuratifsن غير التصويريين أو التشخيصيين الخطاطين والرسامي

  :   رسوخ الشكل-4 

هو قدرة ) B, cocula, G.Peyroute(          المقصود بالرسوخ كما يشير إلى ذلك المؤلفان 

ويكون قابال للرسوخ عندما يخضع للقوانين الجـشطالتية        . الشكل على شد االنتباه أكثر من غيره      

les lois gestalistesوتبدو هذه القوانين . اصة ما تعلق منها بالبساطة والتناسب، والتقابل ، وخ

 وقـد   )2(منسجمة إلى حد بعيد مع قوانين الطبيعة العامة، وهي البساطة والتوازن والدقة النـسبية             

 P.Guillaumeيحدث أن يكون لشكلين متمازجين القدرة نفسها على الرسوخ، ومثل بول كيـوم              

ج بين سواد وأبيض بصورة تقابلية ومتناسـقة نجعـل الرائـي أمـام              لذلك بشكل يظهر فيه تماز    

  )3(.شكلين

وغالبا ما توظف هذه التقنية في اإلشهار إلنشاء تأثير جمالي، ونفسي، فالعين منـشدة،                

  )4(.واالنتباه متوقد، وتظهر الغرابة

 فـي هـذا   P.Guillaumeويرى محمد الماكري مسترشدا  بمجمل ما قاله بول كيـوم        

 أن العناصر السالفة التي تضبط عالقة الجزء بالكل تبق ناقصة ما لم يتم ربطها بفكـرة                 )5(اراإلط

الفضاء، وإدراكه، ألن إدراك الفضاء يرتبط بالمظاهر الهندسية للشيء انطالقـا مـن تموضـعه               

localisation واالتجاه Direction والكبر ،grandeur ،والمسافة ،Distance. )6(  

على المظهر العالئقـي، فـي      «ن دعاة نظرية إدراك األشكال متفقون       وبعبارة أخرى إ    

إذ يرون المظهر األول أغلب من الثاني سـواء فـي           . مقابل المظهر النوعي في إدراك األشكال     

                                                           
 .85-58:  ص ص la psyckologie des formesذلك يمكن العودة إلى   للتفصيل في )1(

)2(  B.Coculla. C.Peyroutet : sémantique de l’image,: 16                                                                                

)3(  Paul Guillaume. la psychologie de la forme: p66                                                       

)4(  B.cocula, C.Peyroutet sémantique de l’image : p 17.                                                      

 . 28-27ص:  محمد المكري، الشكل والخطاب)5(

 )6( Paul Guillaume. la psychologie de la forme: p 87.                                                        
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إدراك وتلقي رجل الهندسة أو في اإلدراك العادي، لهذا فإنهم يعتبرون األشكال تحـت المظهـر                

  :ء أصل يتفرع إلى عنصرينوعلى العموم فالفضا )1(.»المذكور

 والمكانية، والتي يتم التأشير عليها بواسطة مؤشرات الجيهية         ةالفيزيائيبجميع أبعاده   :  الموقع   -1

  )2(... والمكانية

  . فضاء الكتابة أو جانبها البصري، الذي يدخل في عالقة تفاعلية مع العنصر السالف-2 

ال يحصل قيمتـه إال     . ية أو في بعده البصري    فأهمية الفضاء في إبعاده الجيهية أو المكان        

في إطار عالقة تفاعلية الحواس أو الذات الممارسة للفعل البصري، فموقعها يؤثر فـي مـستوى                

ن المستوى الفكري والثقافي واالجتماعي يؤثر في مستويات التفاعـل وفـي            إتأويل الفضاء، بل    

ما يرتبط بالنماذج والقيم الثقافية، فدون      إن اإلدراك البصري عمو   «مستويات تلقيها يقول الماكري     

ومن هنا فـإن    ). Utilitaire(تربية، ودون نقل للتجارب يكون الفرد المعزول أسير نظرة نفعية           

التربية البصرية يجب أن تراعي المظاهر الطبيعية في أغلبها إما بهدف تأويل عقالني أو علـى                

  )3( .»نالعكس من ذلك اكتشاف مختلف دالالت خطاب بصري معي

  :عالقة اللساني بالبصري3- . 1
وبعد هذا التوضيح أال يمكن التساؤل حول العالقة التي يمكن أن تنشأ بين اللغة والشكل                 

فاألشـكال  .  دون إهمال كون الشكل لغة ذات مواصفات خاصة، غير مواصفات اللغـة العاديـة             

 نوعا خاصا من التواصل هـو       فرضت،  غةفالشكل ل . الخطية في العنوان ال يمكن فصلها عن اللغة       

التواصل المكتوب، إذ باإلمكان توسيع مجاله ليشمل العمل الفني، بل إن وظائف التواصل الكالمي              

orale                  ال تختلف عن وظائفه، باستثناء القناة التي يجب أن تكون سطحا تظهر عليـه الكتابـة أو 

  )4(.العمل الفني

 signe visuelلعالمـة البـصرية    علـى تـشابه ا   المهتمون بخطاب البصريقد ألحل  

ن من عالقة الدال بالمدلول، إذ تـصنف        ناتكوتكالهما  ف. linguistique signeوالعالمة اللسانية   

                                                           
 .27:  محمد الماكري، نفسه )1(

 .1990/ لعالمية للكتاب، البيضاء محمد العمري، تحليل الخطاب الشعري، الدار ا)2(

 .29:  الشكل والخطاب )3(

 .24-22  يمكن مالحظة هذه الوظائف بتفصيل عند كوكوال وبيروتي ص ص )4(
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 le والدال le référentالعالمة البصرية الثابتة وفق ثالثة أنواع تبعا لمعيار التماثل بين المرجع «

signifiant.  

  .الشكل العالمة البصرية غير األيقونية أو -

  . العالمة البصرية األيقونية أو المعللة-

  )1(.  العالمة البصرية الممزوجة-

فالصنف األول يحيل على األشكال بمفهوم النظرية الجشطالتية، وهي كالعالمة اللـسانية     

  ...من حيث االعتباطية فالدال ال يشبه المدلول، إذ هي مجرد أشكال كالنقط أو الخطوط الهندسية

ف الثاني، فيرتبط بالتشابه الممكن رصده بين الدال والمرجـع، كـالخطوط أو             أما الصن   

النقط التي تكون مجتمعة صورة ما كحيوان أو غير وكالخارطة الجغرافية، أو تصميم بنايـة، أو                

 يستوعبان دفعـة    هويتميز هذا الصنف بكلية تلقيه، ألن داله ومرجع       ... عمل تشكيلي أو غرافيكي   

  .ا داللته فمتعددةواحدة، في لحظة، أم

وأما الصنف الثالث، فيحتوي مختلفة التشكيالت، التي يـصعب تـصنيفها فـي إحـدى        

الحالتين السالفتي الذكر، ويكثر تواترها في فن الديكور أو في بعض الرسـومات الذاتيـة علـى                 

  )2(. جذران الكهوف أو غيرها

  : بالغة الصورة-4 . 1 
طاب اللغوي، وتعـددت أوجـه الحـديث عـن           جرت العادة أن يتحدث عن بالغة الخ        

االختالفات التي يمكن رصدها في النثر والشعر، فمن البالغة التقليدية إلى البالغة الحديثة التـي               

 ميالد بالغة ذات    ستعرف ود األخيرة لكن العق .  عمودها الفقري  l’écartsيشكل عنصر االنزياح    

 بالغة الخطاب البصري، فإذا كانت اللغـة        طابع جديد وبعد أكثر مالءمة لمتطلبات الحياة، وهي       

 أنظمـة    هـي األخـرى    نظاما للتواصل، فإن الصورة بمختلف أشكالها وأنماطها يمكن توظيفهـا         

 لغة قائمة الذات قد يظهر في يوم من األيام من يضع لها             -وكما سبق وأشرنا  -للتواصل، بل هي    

  .نحوا  خاصا ونظاما

                                                           
)1 (  D.Cocula, C.Peyroutet : sémantique de l’image : p : 24 

)2 (  Ibid : p 24-25 
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ة دقيقة تعتمد على األبعاد اإليحائيـة للـصورة         لقد طورت وسائل اإلعالم أنظمة بالغي       

والشكل، بكل ما تختزنه هذه األبعاد من إحالة على عوالم مختلف، سياسية واجتماعيـة والثقافيـة            

  .)1(ودينية 

 عالقته الجزئية، أي ذكر الجزء وإيراد الكل، ومـن          ا مجاز الغالبفالصورة توظف في      

  . البالغة العامة الموظفة في اللغةهنا فإن البالغة البصرية تقوم على أكتاف

األول هـو الداللـة الذاتيـة       : إن كل نظام بصري بؤرة يلتقي فيها عنصران أساسيان            

dénotation     والثاني هو اإليحاء connotation          فاألول أقرب إلى اإلدراك، في حين ينطبـع ، 

  ) 2/4( . الثاني ببعض التركيب

  :إلشهارية أنها تحتوي ثالث إرساليات هيأبرز بارت حين اشتغاله على الصورة ا  

  . اإلرسالية اللسانية-1

   Codéاإلرسالية األيقونية المرمزة  -2

  ) 3(.اإلرسالية األيقونية غير المرمزة -3

  .ويمكن تصور اإلرسالية البصرية وفق هذه الخطاطة  
  مستوى الداللة الذاتية        مضمون     عالقة               انطباع 

    الصورة نفسها  ما تمثله الصورة مجتمعة       

  المستوى اإليحائي        انطباع      عالقة   مضمون

      ما يراه البصر    ما تحيل عليه الصورة

            القراءة الذاتية للصورة توجهنا

        فالمستوى اإليحائي في تصور كوكوال وبروتي يعمل وفق تصور انزياحي عام تختلـف             

  .مظاهره وصوره وفق طبيعة الموضوع

                                                           
 يمكن التوقف عند بعض الصور التي هزت العالم كصورة الطفلة العراقية المريضة بالسرطان والتي أضحت )1(

 الحسنة في رمزا ال يقف عند معاناة الشعب العراقي من الحصار، وال عند المجهود الذي يقوم به بعض ذوي النيات

عند األبعاد السياسية التي يمثلها الحصار في حد ذاته، مع ما يتضمنه ذلك من دليل  التخفيف من شدة الحصار، وال

قاطع غير معلن عن غطرسة أمريكا وتسلطها، فالصورة هي إحالة على كل حالة من هذه الحاالت مع إحالتها عليها 

  جميعا وفي اآلن نفسه

)2(  Marie claud vetriano-soulard, lire  une image: coll Armand colin, paris 1993: p 18. 

)3(  Ibid : p : 1420. 
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ويقوم على أساس استبدال عالمة . écart de substitutionفهناك االنزياح االستبدالي   

  :، وأوجه هذا االنزياح متعددة)1ع (ب ) 2ع (بأخرى أي تغيير 

قد تكون مجازا مرسال يذكر فيه الجزء ويراد الكل، كأن يتم توظيف عنـصر أيقـوني واحـد                   -

  .ى مجموعة أكبر، ويكون القصد هو الكلينتمي إل

ونقوم على إرسال المرسل لعالمة إلى مرسل إليه بغاية الداللة          . métonymie وقد تكون كناية     -

قد ال تكون مقصودة لذاتها ولكن المقصود هـو العالقـة التـي             ) 1ع  (ف  . على عالقة ما بينهما   

  .تربطها بغيرها

 ب  attenduالمتوقعـة    ) 1ع(ى اسـتبدال     وتقوم عل  Métaphoreوقد يكون استعارة      

من مدلولها ليـتم ملؤهـا      ) 1ع  (بموجب عالقة المشابهة، وهذا البعد االستبدالي يتم بإفراغ         ) 2ع(

  :، ويمكن مالحظة ثالث حاالت لهذا النوع من الصورة المرئية)2ع (بمدلول 

  .بمفردها) 2ع ( أن تظهر -

  .في غياب نص مصاحب) 2ع (و) 1ع ( أن تحضر -

أو يشار إليها بنص مساعد، وتكون االستعارة هنا        ) 1ع  (بمفردها ويعبر عن    ) 2ع  ( أن تظهر    -

  )1(. ظاهرة

ومما الشك فيه أن هذه المالحظات ال تنسجم فقط مع المستوى الخطي في العنوان بـل،                  

ء تتعداه إلى المجال الفني أو التشكيلي، المكون للمستوى األساسي الثاني مـن مـستويات الفـضا               

  .العنوان

إن بالغة الصورة وعناصرها تقبل أن تكون أداة من أدوات مساءلة البنية الخطية فـي                 

فضاء العنـوان، الخـط،     (العنوان، وبعبارة أخرى، إن قاسما مشتركا بين جميع مكونات العنوان           

، هو ما يشكل البعد البالغي في الشكل، وهو موجود في الخط وفي بنية الحرف وفـي                 )والتشكيل

  .لتشكيل، والبالغة داللة وتأويلا

  : الخط في شعرية العنوانةمساهم - 2
 أداة من أدوات التعبير حركة مؤسسة، ذات خـصوصيات معينـة، ال     الخط توظيفيعد    

 الحداثة في الشعر، بمختلف تياراتها، بل إن حال الحداثة مع            تيار تختلف عن خصوصيات ظهور   

                                                           
)1  (  B.Cocula, c.Peyroutet : sémantique de l’image pp :48/52. 



 
 
 
 
 
 
 

555  ...إشكالية مقاربة النص الموازي وتعدد
  

 فعلى مستوى الريادة نالحظ أن ممارسي       -ا يطلق عليها     كم -التراث، هو حال الحروفية العربية      

  . الفعل الحروفي يتساجلونها فيما بينهم، كما تنازعها رواد الشعر الحر

على أعمال فنية تعاملت مـع اللغـة العربيـة، حروفـا أو             "  الحروفية"         ويدل مصطلح   

 في  ر عربي محافظ على الهوية    ، فالحروفية تيا  )1(أو مادة بصرية  للتشكيل    " معطى"نصوصا، مثل   

  .، يريد استغالل األبعاد الجمالية للحرف العربي، وصوال إلى التعبير عما في النفسنظر البعض

مصدر االهتمام بالخط آت في المقام األول من البعد البـصري، وآت مـن كونـه                إن    

وقـد  .  بقـي الخـط     والباقي ما  concrèteإنه األثر البارز    . التجسيد الملموس والمنظور للعنوان   

مارست فكرة األثر هذه حضورا مهما حاسما في الثقافة العربية، فاآلثار والرسوم الدارسة تتجاوز              

 توسـلوكيا الحدود البسيطة، إلى عوالم أكثر رحابة تذكر بالماضي البعيد، وتحيل على طقـوس              

فقد علمت الصحراء سـكانها     . اجتماعية راسخة في المجتمع العربي القديم الجاهلي وبعد الجاهلي        

قائما على قراءة هذا األثر أسموه قيافة األثر، به كانوا يتعرفون إلى آثار األقدام والحوافر في                «فنا  

  )2(. »الدروب فيتبعونها ليهتدوا إلى موضع الرجل الهارب أو الدابة الضالة 

فكأنها . األثر من هذا المنظور عالمة دالة، والخط أثر دال على اللغة، أي عالمة عليها             ف  

فـالخط  . )3(»فتنتقل الكلمة من معنى اإلشارة إلى معنى العالمة       « تتضمن داللة الوضوح والجالء     

وظف من أجل غاية جليلة، هي كتابة القرآن        يليس مجرد زينة، بل هو روح اللغة، خاصة عندما          

الذي يضبط قوة وإيقاع وكونية الحرف المخطوط، ثم إن فن الخـط يالمـس              « م إنه التفرد    الكري

  .)4(»مجموع نظام اللغة والكتابة باعتباره خياال لصورة

إن لكل خط من الخطوط الموظفة طبيعة معينة تتصل بمـستوى التعقـد والتركيـب أو                  

ج إليه كل خط من عنايـة واهتمـام         بمستوى الليونة والبساطة، مع ربط ذلك كله بمستوى ما يحتا         

ودقة وإتقان، على أن لكل هذه الشروط عالقة بالمتلقي، الذي يبدو أكثر انـشدادا إلـى النمـاذج                  

ا  اعتباره لوحة فنية تحمل أبعـاد      منفأهمية الخط وقيمته، تأتي من بعده الفني، و       . البصرية الدقيقة 

يقول محمد أديب الـسالوي إن الخـط        . اعي، تتجاوز الفني والجمالي، إلى الثقافي واالجتم      كثيرة

التشكيلية ال يخاطب العين وحدها بقدر ما يخاطب الروح أيضا،          / بخصوصياته الجمالية «العربي  
                                                           

 .11ص . شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، لبنان. الحروفية العربية، فن وهوية: ربل داغر ش  )1(

 .26ص : إصدارات معهد العالم الغربي . األثر واإلثارة ضمن، تواشيح العالمات. المؤدب  عبد الوهاب )2(

 .26 نفسه ص )3(

 .87ص . 87ص " : دون سنة وال طبعة : "  عبد الكبير الخطيبي و محمد السجلماسي، ديوان الخط العربي )4(
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ويدفعها إلى الغوص في أغوار مضمونه الفني التشكيلي، ومن ثمة يصبح التعامل معه يـتم مـن                 

دة إلى الـصورة المعرفيـة اإلشـرافية        المجر" الصورة"التي تنقل العين من     " الكلمة"خالل إيحاء   

  .)1(»العميقة

إن مادة الخط األولية هي الحرف، الذي استعمل أداة فنية للتعبير في القديم عن الحركـة          

الخزفية، والنسيجية، والخـشبية، والجبـصية،   «في بعدها الجمالي الفلسفي بمختلف أنماط توظيفه   

 ذلك اإليقاع المتميز القائم على تناغم الظل والنـور          وأبدع به . والمعدنية المختلفة قبل هذا العصر    

/ الهندسـية / ثم إن األشكال المتعددة بهـذا الحـرف المنحنيـة         . في زخارفه وتقوساته ورسوماته   

المزهرة والمورقة وطواعيته   /المشجرة/المائلة/األفقية/المستديرة/الرأسية/المستقيمة/الملتوية/الدقيقة

 منه أداة فنية أصبحت من صميم العمل الفني، ومن صـلبه فـي              في التكوين والتعبير، قد جعلت    

  )2(»الكتابة والزخارف العمرانية بالعالم اإلسالمي

 إنجازه يجعلـه    أدواتفطواعية الحرف العربي واعتماده على صفاء حركة اليد وليونة            

 وحديث كتب التراث عن الخطوط هو في حقيقته حديث عن طرق رسـم              )3(.أقرب إلى فن الرسم   

 حدود التعريف ووضع قواعد اإلحسان واإلتقان       هوهي لم تتجاوز في حديثها عن      )4(. هذه الخطوط 

في عملية الصياغة نفسها،    «ولكننا إذا استندنا      . فيه، ولم تنفذ إلى البعد الجمالي الدال الذي يختزنه        

 اإلسالمية ففـي    -إلى ما أنتجته حقول أخرى من الممارسة اإلبداعية والنقدية والتحليلية العربية            

جرى توليد مفاهيم نظرية، تنتسب دون شـك، كمنظومـة          ...) علم البيان علم النحو   (هذه الحقول   

فكرية إلى اآللية التصورية نفسها، وإلى األشكال والقيم الجمالية ذاتها في بنية العقل العربي، فهذه               

لمنظومات الفكرية الخاصة بكل    وفن الخط، أي المفاهيم العاملة في ا      ... البنية أنتجت علوم الكالم     

  .)5(» علم من هذه العلوم مفيد لنا منهجيا لمقاربة الخط العربي

ومن هنا فإن الخط والرسم انصهرا في بوتقة واحدة وأنتجا بعدا ثالثا يتوجب إضافته إلى                 

بعـد  خاصـة   بعد آخر هو البعد اللغوي، خاصة بعد تقلص المسافة بين اإلبداع اللغوي، والرسم،              

                                                           
 .7ص  : 1/1998البوكيلي للطباعة والنشر، ط .  الحروف والحروفيون)1(

 .6/7ص :  نفسه)2(

 .2 العمود 287، ص 7ج .   انظر في اللسان مادة حط)3(

 الحظ مثال صبح األعشى في صناعة اإلنشاء فحديثه عن الحروف يكاد يكون حديثا عن الطريق الفني القويم )4(

 .28.42 ص ص 3ج. إلعداد حرف

 .112-111:  شربل داغر، الحروفية العربية )5(
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ربة الشعراء الفرنسيين في بداية، القرن الذين جعلوا من البعد الشكلي أو البصري أو الغرافيك               تج

جزءا من التجربة الشعرية ولم تعد لغة عمياء، بل صار لها شكل، تنتجه بنفسها، ولم تعد مجـرد                  

ي وأعتقد أن القصيدة العربية القديمة قد وعت هذا البعـد ألن البنـاء العمـودي ذ               . قالب فحسب 

  )1(. اره إطارا شكليا في الواقع المعيشـالشطرين له ما يدعمه باعتب

  : العنوان عالمة خطية في الشعر -3
  : توطئة -

الخـط أيقونـة    / فالعنوان  .  عالمة أخرى أوسع منها    توجد في الخط في العنوان عالمة،       

عاصر، الذي أعطى   قابلة ألن تؤول وأن تفسر في سياق داللي عام، هو السياق الشعر المغربي الم             

وإلثبـات ذلـك    بدافع التأثير في المتلقي ودفعه إلى التفاعل مع النص،           لهذا العنصر أهمية كبيرة   

  :سنختار مجموعتين للمساءلة والدراسة

  :المجموعة األولى -1 . 3 
الخط الكوفي، وهو خط مشهور وقديم انتـشر مـع          من العناوين وظفت    وهي مجموعة     

، يقول عنـه إبـراهيم      )2(" الخط اإلسالمي "فق تطورها، حتى أطلق عليه      الفتوحات اإلسالمية ورا  

 والزوايـا   باالسـتقامة الخط الكوفي من أقدم الخطوط التي وصلت إلينا وتمتاز حروفه           «: حمزة  

ويتخذ للزخرفة والزينة، ويكثر فيه التعقيد إلى درجة يصعب معها قراءته على غير المتخصصين              

   )3(. »خرفية الكبيرة وعناوين الكتب والصحفبه، ويستعمل للكتابات الز

         فالخط الكوفي يحتاج إلى جهد، وإلى عناية، فهو خط مقصود لذاتـه، وهـذه القـصدية                

فالخط الذي يحتاج إلى    . ، وإدماجه بقوة في عالم النص     تباههناتستهدف المتلقي، أي تستهدف لفت      

ليس « الكوفي  فهو ليس مجرد حروف     . عفوياالمسطرة، وإلى القياس الهندسي ال يمكن أن يكون         

حروفا وعالمات يرص بعضها إلى جانب بعض، بل هو فن وإبداع وتحسين مـستمر، فمجـال                

   )4( .» واسع فيه وهو فن زخرفي أكثر منه خط ذو حروف موضوعةاالبتكار

                                                           
 .144-136ص ص : الشكل والخطاب:   أنظر محمد الماكري )1(

نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية، ودورها الثقافي واالجتماعي، وكالة المطبوعات، .  فوزي سالم عفيفي)2(

 .ص138: 1980/ 1الكويت ط

 .86ص  : 1988-1408 / 3الزرقاء ط . األردن. مكتبة المنار.  الخط العربي جذوره وتطوره)3(

 .87-86ص :  نفسه )4(
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وعلى الرغم من هذا الطابع الهندسي الحاد، فإنه يمكن التمييز بين صنفين من الخطـوط     

يابس ثقيل صعب اإلنجاز، تؤدي به األغراض الجليلة،        «الكوفية من حيث طبيعة الحروف، األول       

، الذي  )الخط التذكاري (وقد سمي النوع األول اليابس      ... ونوع آخر لين تجري به اليد في سهولة       

 استخدم في التسجيل على المواد الصلبة كاألحجار واألخشاب إلثبات اآليات القرآنيـة واألدعيـة             

  .وتاريخ الوفيات

، الذي كان للمكتبات والتدريب والتأليف، ونـتج        )خط التحرير (وسمي النوع الثاني اللين       

الذي يجمـع   ) خط المصاحف (من المزج بين الخطين صورة ثالثة تتصف بالرصانة والجالل هي           

  )1( .»بين الجفاف والليونة

   :فللخط الكوفي خصائص ومقومات، تساعدنا في المقاربة، وهي  

  . أنه أقدم الخطوط-1

  . أنه يتميز باستقامة حروفه، وحدة زوياه-2

  . أنه يعتمد المسطرة والدقة الهندسية-3

  . أنه يتخذ أداة للزينة والزخرفة، ويحتاج إلى مساحات واسعة إلنجازه-4

  . أنه يتخذ لكتابة األمور الجليلة كالمصاحف، وعناوين الكتب، وضبط التواريخ-5

  .اع، ويحتاج إلى عناية كبيرة أنه فن إبد-6

   )ينذجوأنظر النم:(لتحليللفهذه الخصائص، قابلة ألن تكون مدخال 

      )2( رماد هسبربس-1

    )3( صهيل العشق-2

تلتقي هذه المجموعة من النماذج عند عنصر أساسي هو اتخاذها للخـط الكـوفي قالبـا              

  ؟إلفراغ العنوان لغة أو إفراغ لغة العنوان، فما داللة ذلك

، تخفي الرغبة في التأثير في المتلقي وجره         عوامل إن جمالية الخط الكوفي، ودقة إنجاز       

 في ضوء لشعر،  لسجما مع الفعالية الجمالية     ألمر الذي يجعله من   ا. إلى التفاعل اإليجابي مع الديوان    

حقـا،  كون لغة العنوان لغة شعرية بالدرجة األولى إضافة إلى جمالية الغالف التي سـنتناولها ال              

                                                           
 .120ص  : 1994/ 1يحيى وهيب الجبوري، الخط والكتابة في الحضارة العربية، دار الغرب اإلسالمي ط.  د)1(

   محمد الخمار الكنوني)2(

   أحمد مفدي)3(
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وبهذا يبرز عامل آخر، هو عامل البحـث عـن االنـسجام الجمـالي، أو االنـسجام الـشعري                   

Poétique .إذ تلتقي شعرية الخط بشعرية اللغة، لتكون أحد مستويات شعرية العنوان.  

ميل إليه على مـستوى     الفجمالية الخط الكوفي، وسلطته الثقافية، دافع نفسي قوي يفسر            

الشعر وبين المتلقي، من زاوية إثارة انتباهه وحثـه         /لعنوان وسيطا بين النص   فإذا كان ا  . الواجهة

 عدة  على التفاعل مع النص، فإن بعض وسائل هذه اإلثارة مرتبط أساسا بجمالية الخط الكوفي من              

  :جوانب

سلطته الثقافية، المتمثلة في كونه من أقدم الخطوط، وكونه أحد العناصر التـي جـسدت               : ولاأل

   . اإلسالميةلعربيةالحضارة ا

مصنفات  وبـين    كونه عنصرا من عناصر الزخرفة اإلسالمية في المساجد، وعلى دفات ال          :الثاني

  . ثناياها

  .كونه أحد الخطوط، التي دون بها القرآن الكريم والجليل من األعمال :الثالث

حـد  فهذه العناصر مجتمعة تشكل بعض مقومات الهوية اإلسالمية، والتي يعتبر الشعر أ           

 -دروب البحث عنها عند بعض الشعراء، أو أحد مقومات اإللحاح عليها، كما يمكـن أن يكـون                

وإلغاؤها فـي    أ   يجري تغييبه    ملموس  إحساس غير  ن لحظة صادقة تعبر ع    -وهو العنصر الغالب  

  .لحظة وعي كاذبة

ألن .  إليها هيفرض الخط الكوفي نفسه على الصفحة، وينظم رؤية المتلقي ونظر         ما  غالبا    

شكله الهندسي، الدقيق، وحدة زوايا أحرفه يمكنه من البروز، ومن احتالل جميع مواقع الصفحة،              

دون خلخلة نظام الصفحة،    ). 4(و  ) 3(و) 1(وأفقيا كما في النماذج     ) 7النموذج  (عموديا كما في    

  .. مع موضوع رؤيتهينسجماألمر الذي يجعل من المتلقي 

كاأللوان ( التفاعل اإليجابي إلى جانب العوامل األخرى        فالخط الكوفي إذا أحد مرتكزات      

، وتتمثل مرتكزات هذا التفاعل في دفع المتلقي إلى اتخاذ الموقف           )والجوانب التشكيلية في الغالف   

  :المناسب، الذي ال يخرج عن إطار ثالثة مبادئ هي

ضل مـستويات التفاعـل     االنتقال من الرؤية إلى القراءة، ثم إلى التصفح، فاالنتقاء، وتلك أف           -1

  .اإليجابي

  .النتقال من الرؤية إلى القراءة فالتصفح، دون إبداء رغبة االنتقاء -2

  .  البقاء في حدود المشاهدة مع إبداء اإلعجاب، بطريقة صياغة الخط وإنجازه-3
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وإلى جانب هذه الخصوصيات العامة، تظهر خصوصيات خاصة متصلة بكـل عنـوان         

سها على المتلقي فرضا، فهي مستقاة من عالم العنوان الخاص، وهـو            على حدة، وهي تفرض نف    

  . فإدراكها وفهمها يفرض اللجوء إلى عملية التأويل النصي والداللي،النص

تستوقفنا الكلمة األولى من العنوان حيـث       ) 7أنظر النموذج رقم    " (صهيل العشق   " ففي    

ل هو حدة الصوت، وقد يـستعمل للداللـة         نالحظ إحالتها على الحقل الطبيعي، الحيواني، فالصهي      

فجعلني في أهل صهيل وأطيط ؛ تريد أنهـا         : وفي حديث أم زرع     «جاء في اللسان    . على الترف 

، وقد عكس الخط هذه الداللة المزدوجـة مـن          )1(»كانت في أهل قلة فنقلها إلى أهل كثرة وثروة        

لصفحة ثانيا، ففي اتساع مستطيل     خالل اختيار الخط الكوفي أوال، وتوسيع امتداد الحروف على ا         

الصاد، وتوسيع استدارة الهاء، وإطالة ساق الالم وقاعدته، ما  يشعر المتلقي  بأنـه إزاء تجـسيد           

ه، ومـستوى   ؤ الخـط ونتـو    عرضوينضاف ذلك إلى عنصر أساسي وهو       . لفعل الصهيل نفسه  

 ومـسطح   مقـوس : إنجازه من حيث البساطة والتعقد، فالصاد شكل مركب من ثـالث خطـوط            

  )2(. ومقوس

 وأما الـالم،    )3(وأما الهاء، فشكل مركب من ثالث خطوط، منكب، ومنتصب، ومقوس،           

، وأما العين فشكل مركب من خطـين، مقـوس          )4(منتصب، ومنسطح   : فشكل مركب من خطين     

منتـصب،  :  وأما الشين، فهو خط مركب من خمسة خطوط          )5(ومنسطح، أحدهما نصف الدائرة،     

 وأما القاف، فشكل مركب من أربعة خطـوط، منكـب   )6(، ومقوس ومنتصب،  ومقوس، ومنتصب 

 فالحروف الموظفة في العنوان تحتاج كلمـا إلـى العديـد مـن              )7(. ومستلق ومنتصب ومنسطح  

وهو ما انعكس على بنية العنوان الداللية، من خالل         . الحركات التي تشكل في األخير بنية واحدة      

 مركب داللي حيواني، ومركب داللي عاطفي وصـوفي هـو           تركيب داللة انزياحية جمعت بين    

  .العشق

                                                           
 .387: مادة صهيل ص . 11 الجزء )1(

 .32 ص 3ج :  القلقشندي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا )2(

 .39 ص 3ج :  نفسه )3(

 .36 ص 3ج :  نفسه)4(

 .33 ص 3ج :  نفسه)5(

 .33 ص 3ج :  نفسه)6(

  .34 ص 3ج :  نفسه)7(
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إن الصهيل كثافة صوتية، والعشق كثافة عاطفية أو روحية، وبنيـة الحـروف كثافـة                 

، وقد انعكست كل هذه الكثافات على بنية العنوان الكلية فبـدت حروفـه              Graphiqueغرافيكية  

  )Graphèmes،)1طيتين وكلماته متواشجة فيما بينها، منقسمة إلى وحدتين خ

  :         ومن هنا فإن العنوان يتكون من غرافيمين 

  .ل/ي/هـ/ص: األول من أربعة عناصر 

  .ق/ش/عـ/ل/ا: الثاني من خمسة عناصر 

فـسر الطـابع    يالشيء الذي   . فحركة وقوع النظر على الخط تبدو مركزة وغير متناثرة          

  .االختزالي في العنوان

التي تساهم في رصد خصوصيات العنوان الذاتية نجد الـنص،          ومن المقومات األخرى،      

فللعنوان في هذا المستوى عالقة وثيقة بالنص، لكن هذه العالقة متحولة ومتبدلة من عنوان إلـى                

  :يمكن تأويل هذه العالقة مع النص من خالل ثالث مسارات" صهيل العشق " في فآخر، 

  :لعنوان منه يقول أحمد مفدي المسار األول، وهو مسار النص الذي اقتبس ا  

  !..همن ذاق الصفو بسؤر الكأس ثمال«

  من سكب الراح صهيال ومجرات نجوم

   ؟!...هوثريا، ما بينهما طرف غزال

  تمشي نافرة من مرعاها

  )2(» ...تتوجس في المشتى تبحث عن مأواها

، إطالة للصوت،   وفي المد )  مدا 18حوالي  (        يتخلل هذا المقطع الشعري حضور قوي للمد،        

  .ليشاكل إلى حد بعيد الطابع االمتدادي على المستوى الهندسي للعنوان على صفحة الغالف

وهو مسار يؤكد التأويل السابق، لكن من خالل نصوص أخـرى غيـر             :          المسار الثاني   

  :النص السابق يقول الشاعر 

  ـلــالمتواصفي الدو يرقلها الصدى     تــسرنا خفافا بالصافنات فأدلج«

                                                           
الدور  ،Graphiqueهي وحدة خطية صغيرة متصلة وتؤدي في النظام الغرافيكي   «Graphèmeوالوحدة الخطية 

) لغرافيمأي ا(،إذ هو أصغر وحدة صوتية في سلسلة كالمية، ولكنه linguistiqueنفسه للفونيم في النظام اللساني 

  »ليس معادال له، ألن الفونيم ثابت،وعددها في اللغة محدود،ولكن الوحدة الخطية حرة وتقبل التجميع إلى عدة وحدات

)1(  A.Tafan, G.Delage :écriture et structure,Petit bibliothèque payot.première Ed 1981 p: 92          

 .96 ـ 95ص: صهيل العشق)  2(



 
 
 
 
 
 
 

562   ...إشكالية مقاربة النص الموازي وتعدد
  

  "ـلــوالذئاب تناض" والليل مرخى،     ــرىسوتمنطقت بالصبر يحفزهاال

  وتراخت الجنبات هل سنواصــــل    عمن تنامى السحت في خدماتــه

  »)1(هل يتناسـل" الهشيم الرطب"يا في     ـظاـمن يوقد النار المقدسة الشــ

، ليتـدعم   ) مـدا  22حوالي  ( في هذا المقطع، نالحظ حضور الصوت الممتد أو الطويل            

  .المسار األول

  :وهو مسار يؤكد التأويل السالف، لكن من خالل عناوين القصائد هذه المرة: المسار الثالث

  )2( السير على ضفاف النسيان-

  )3( براعة-

  )4( حدائق الصحو-

  )5( أشجار النورس عيناك-

  )6( معلقة األشواق-

  )7( ألقاك غدا-

  

  )8(الكأس زالغصهيل العشق، و:  فاس-

  )9(. اخلع نعليك بوادي الشعر-

         فأغلب هذه العناوين متضمنة صوتا ممتدا انسجاما مع العنـوان األصـلي أو العنـوان               

  .الخارجي، وانسجاما مع البعد الشكلي أو البعد األيقوني

                                                           
 .22 ـ 21ص : لبراعة نفسه،  ا)1(

   .5 ص)2(

   .17 ص)3(

  .31 ص)4(

   .43 ص)5(

  .55 ص)6(

  .77 ص)7(

  .91 ص)8(

  .109  ص)9(
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ذهـا  بحدة هندستها، واتخا) 2أنظر النموذج رقم   (وتصدمنا بنية الخط في النموذج الثاني         

  لحيز صغير من مساحة صفحة الغالف، إضافة إلى تربعها على القمة    

         وقد حظي الشكل الهندسي للعنوان أو بعده األيقوني بعناية فائقة، فزوايا الخـط شـديدة               

ثير االنتباه علما بأن العنوان قد تخلى عـن         ي في شكل الحدة، األمر الذي يدل على الجهد المبذول        

 مساحة الصورة التشكيلية أسفله، وعلما بأن صفحة الغالف، قد جرى تجزيئها إلى             مساحته لصالح 

  .وحدات دقيقة جدا، حظي فيها العنوان مع الصورة التشكيلية بالحيز األكبر

وإذا حاولنا تأويل هذه الدقة على المستوى النصي، فسنجد في البناء المعماري للنص ما                

 )1("زجر الطيـر  "ففي المقطع األول من رماد هسبريس       . صفحتهيدعم العناية الهندسية بالعنوان، و    

نالحظ أن النص أو القصيدة قد احتواها بناء معماري معين، إذ تبدأ معادلة الشاعر بالعبور األليم                

  :  إلى الزمن المستحيل، يقول الشاعر 

  في العبور األليم إلى الزمن المستحيل   « 

  وتحت غبار المدى والسنين

  أذنا تسرق السمع والكلمات: رأيتكمو 

  عيونا على الطير هل سنحت في المعاهد أو برحت

  )2(» راية تستريح على حافة النهر دهرا 

        وال تلبث هذه الرؤية أن تعتر على عنصرها المصاحب وهي رؤية الجنة، لكنها جنة من               

  :رماد، يقول الشاعر

  جة الغرباء قد رأيتكمو ورأيتك يا جنة من رماد وهم، غدت فر  «

  : يشير الدليل إليها، يقول 

  هنا هبت الريح دهرا، وما حركت شجرا أو لهيبا، وكانت فصول

   )3(» ومر لصوص، قضوا وطرا من دماها، وينتظر اآلخرون

         فالنص عبارة عن أطر مستقلة، لكنها تتقاسم جانبا أساسيا هو تتبع اآلخرين الذين رمـز               

  ).ب(ولإلطار الثاني بـ ) أ( خالل الرؤية، ونرمز لإلطار األول بـ إليهم بضمير المخاطب، من

                                                           
 .54-53ص ص " : هسبريس "  رماد - )1(

  .53  نفسه ص )2(

 .54  نفسه ص )3(
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لقد سيطر على هذا المقطع، طابع التعريف والتقديم، وكأن الشاعر يهيئ متلقيه أو قارئه للقـضايا                

األساسية التي يريد إبالغها، ويظهر ذلك من خالل المقطع الثاني الـذي عنونـه الـشاعر بــ                  

  :يقول في مفتتحه " تحوالت التفاح الذهبي "

  أثمرت من حدود المحيط إلى النهر كل الحقول«

  فارتقت لغة، ولغات تزول

  حينما أزهرت لم تكن لغة البيع والغبن قد بدأت

  لم تكن كلمات السماسرة ارتفعت

  )1(» إنما عبرت لغة هي بين الفناء وبين الذهول

م الشاعر فيه القضية، التي حتمت عليه العـودة إلـى           يشكل هذا المقطع إطارا ثابتا، يقد       

وليس هذا الذي يخبرنا الشاعر عنـه       . قد بدأت ) البيع والغبن (األصل حينما كانت لغة االستغالل      

  :سوى حلم سيتبدد في المقاطع اآلتية، يقول متحدثا عما آلت إيه الحقول المثمرة 

  ترابا، هواء، وماء: من يد ليد تتنقل هذي الحقول «

  وما بين لص قديم ولص جديد تحول تفاحها الذهبي

  »فهل كان ذلكمو قدرا وقضاء ؟

  :إلى أن يقول 

  وما كان حقا، وقد نزلت  ـ في الموانئ أو في الموائد ـ« 

  فوق رجال رأوها رأوا الوطن المستحيل عليها، بكوا

                                                           
 .55 رماد هسبريس ص )1(

  
  
  
  

  زجر الطري)              ب (                                                                

 
  

  )ا(
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  )Exporté du Maroc« )1إنها إنهم 

، ونطلـق عليـه إطـار إبـراز         )ح(يمكن الرمز إليه ب     وبهذا نجد القارئ نفسه أمام إطار ثان        

  .القضية أو اإلشكالية

، فهو إطار العتاب والمحاسبة، يقول الشاعر في أحـد          "شجون العرائس "وأما العنوان الثاني، وهو     

  ).د (رمز إليه بـمقاطعه، ون

  أيها البحر إنا حملناك فينا نقيا، على البعد«

  بين الجنون وبين البكاء،

   أنزل السوق فوق اللسان، فإنا اشترينا وبعناأتسمح ما

  وما رسمته الحقول على الوجه والظهر من ألم وندوب

  ؟..وما تركته المواخر في اللحم من درن ووحول

  نحن في السوق أو في المواخر أو في الحقول

  جسد أحرقته شموس البراري

  )2(»  ..وحاصره الوقت بين لحوم العبيد وبين قرون الوعول

، موقعا مركزيا فـي البنـاء الهندسـي أو          "التنين المرمي   "     يحتل العنوان األخير وهو          

وتغلب عليه نبرة التحذير، ودق نواقيس الخطر، فقد تحولت الحقول المتمـردة            . المعماري للنص 

  :، يقول "هسبريس " إلى رمز من رموز 

  غد في أفول... هسبريس« 

  شرعت بابها للصوص، تموت تزولأ

  ل الزائفونيدخ

  يخرج السارقون

  يصعد المخادعون

  ينزل الكاذبون

  قم، على حافة النهر عظمك جلدك لحمك مازال غضا،

  ..فإنك حي فإنك حي

                                                           
 .56-55ص  :  نفسه)1(

 .57ص :  نفسه)2(
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  :إلى أن يقول 

  :تناديك باسمك في كل عام، تذبح أبناءها وتقول" هسبريس " 

  )1(»من خالل الرماد رأيتك نارا، فنارك فيك فنارك فيك 

ر الخالصة المركزية، التي شكلت مرمى الشاعر، وهدفه المتمثل في          يمثل اإلطار األخي    

وبالنظر إلى البناء المعماري أو الهندسي للنص نالحظ        . دفع أبناء هسبريس إلى النهوض إلنقاذها     

أنه قد انتظم في إطار دقيق، انطالقا من التقديم ثم عرض القـضية، فالوصـول إلـى النتيجـة،                   

  ).هـ(والهدف، ونرمز إليه بإطار 

لقد شكل كل عنوان و مقطع من مقاطع النص، إطارا دقيقا تناول فيه الشاعر قضية من                  

القضايا، المرتبطة بالعنصر األساسي وهو هسبريس الرمز، فأصبح بذلك كل إطار منفـذا إلـى               

اإلطار الثاني دون التخلي عن عالقته به، حتى إن إلغاء إطار منها سيخل بتوازن البناء المعماري                

   .ص، فجميع العناصر متصلة فيما بينها بواسطة العنصر الرابط وهو هسبريسللن

        لقد أفرغ الشاعر هذا النص في قالب دقيق جدا، وهو ما يمكن تأويلـه بوضـوح نـسيج                  

  .القضية في ذهن الشاعر، ومخيلته

  :المجموعة الثانية - 2. 3 
إذ ال يمكن تـصنيفه     . يز بصري متميز  نمط له تم  .          ومن الخطوط التي تسترعي المتأمل    

في أية خانة من خانات الخطوط المعروفة، إذ هو نمط يرتكز على االنسياب الحر للقلم، وعلـى                 

  :ونماذجه في المتن المدروس كثيرة هذه بعضها. انسجامه مع التداعيات النفسية

      )2( أصفار خارج اليمين واليسار-1

  

    )3(  الوقوف في مرتفعات الصحو-2

      )4(  ثالثية الغيب والشهادة-3

    )5( كتابات خارج أسوار العالم-4
                                                           

 .59-58ص ص :  نفسه)1(

  . أحمد هناوي)2(

  . أحمد مفدي)3(

  . ثالثية الغيب والشهادة)4(

  . مليكة العاصمي)5(
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        )1(  هذا العشق ملتهب-5

. للغويةلقد اختلق كل نموذج من هذه النماذج نمطا خطيا خاصا، من أجل إفراغ مادة العنوان ا                   

 وأن جوا عامـا مرتبطـا     .طه قد خضع لفحص كبير قبل إنجازه      أو نم ونفترض أن القالب الخطي،   

  : بالنص أو النصوص قد تحكم في هذا اإلنجاز، وتفسير ذلك راجع إلى عنصرين أساسيين هما 

 انشداده للنمطية   يفترض الرغبة في إثارة انتباه المتلقي عن طريق التفرد، والخصوصية،إذ           :أوال  

 مـن   الثائرة، وهذا سلوك أساسي عام، فالقضايا واألشكال الرتيبة، قد ال تثير االنتباه فـي كثيـر               

ألن األشـياء   . األوقات ألنها جزء من دائرة عامة تحتوي أشياء كثيرة بما فيها الـذات المتلقيـة              

الخارجة عن طابع الرتابة والمنحرفة عما اعتاد المتلقي رؤيته عادة، تكون أكثر إثـارة لالنتبـاه                

  .وأكثر دفعا إلى التساؤل، وأكثر دفعا إلى اتخاذ موقف محدد منها إيجابا أو سلبا

إن تكسير النمطية، قد يكون في بعض األوقات تكسيرا للعادة، التي تكون مرتبطة بعوامـل  : ثانيا  

يجسدها النص تعبيرا عن البعد  الثوري، وقد يكون لذلك كلـه عالقـة              . ةيأخرى، نصية ورؤيو  

  . الشاعررؤيةوثيقة ب

لـى إبـراز    نلمس إصرار الشاعر ع   ) 9أنظر النموذج رقم    (ففي ثالثية الغيب والشهادة       

  : إلى ممارسة الفعل يقول الشاعر االنطالقموقف الذات المحاصرة، ورغبتها في 

  تغادر الغزالة المقدسه«

  مروجها الخضراء

  لتستقر في دمي صاله

  تبعث في المستضعفين الشوق للقاء

  وستثير جذوة الحياه

  تقيم كل راية منكسه

  )2(» هل تبدأ الثورة من محاجر امرأة

الة الشاعر هي باعث األمل، ألنها منطلق الثورة، وإعادة االعتبار للـذات التـي                       إن غز 

  : الواقع المحيط بالشاعر، يقول  فيولتأكيد رغبة الثورة . تعاني مرارة الغربة

  وقفت في بوابة البستان«

                                                           
  . محمد لقاح)1(

 .11/12ص . 89 1  ثالثية الغيب والشهادة، منشورات المشكاة، ط )2(
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  دعوت وردتي إلى الدخول

  لكنني بقيت مثل العاشق المقتول

  مغتربا ظمآن

  !الوداع: قلت لها 

  لقد ودعتني:  لي صبري فقال

  لقد أودعتني: وقال لي عقلي 

  مدائن الضياع

  )1(» وتبدأ الثورة من محاجر امرأة

التي تحرك كافة الشعراء المنتمين     " رؤية الشاعر للكون  "         فهذا اإللحاح على الثورة مبعثه      

 التي تترجمها من    إلى االتجاه اإلسالمي، وهي رؤية الغربة، التي يشكل  نمط الخط أحد العناصر            

  .زاوية الخروج عن النمطية المعتادة، وتأسيس نمطية خاصة

الوقوف فـي مرتفعـات     ) " 10أنظر النموذج رقم    (وبهذه المالحظة نفسها يمكن تفسير      

، فقد اتخذ العنوان في بعده الخطي إطارا خاصا وذاتيا ال يرد إلى أحد األنمـاط الخطيـة                "الصحو

لخط مع غربة الذات التي برزت بعض معالمها فـي الـنص، يقـول              المعروفة، لتتالءم غرابة ا   

  :الشاعر

  »سمارتنا«أسأل عن شيئيك جنوب «

  تلقاني الحضرة واألطباق/ حة نتأتي سا

  وبقايا الوشيمه

  أصرخ يا وطني

  كان شهيدا من غنى لضفاف عواطفك العلويه

  ...لما قرأ الكأس المقلوب على شفتيه الغجزية

  سلوى وشهادةفي راحة ليل الغربة 

  ...فرأى الظل واحة

  ورأى الحب دالله

  

                                                           
  .34 - 33 - 32ص :  نفسه)1(
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  )1(» ورأى الوطن المعشوق حمامة

         إن حب الشاعر يكاد يكون حبا مثاليا لهذا الوطن، فهو جزء من كيانه يرافقه في السكنات            

والحركات، وتوهمنا هذه العناصر بأن الشاعر في انسجام عميق مع هذا الـوطن، لكـن عنـوان             

، يجرنا إلى مالمسة غربة الشاعر، وضياعه       "الوقوف أمام بوابة الوحدة والضياع       " النص، وهو 

القـراءة األولـى    " فالغربة آتية من صدق الحب للوطن وذوبانه فيه يقول في قصيدة            . في الوطن 

  ".لعيون الوطن 

  يا وطني «

  لو كان المعبود سوى المعبود

  لو كان المعشوق توشح غير ذباالت المعشوق

  »وثني«نا كنت أ

   !... يا وطني» األسنى«في حب عواطفك 

  إن تلقى للوطن المعشوق لنا لقبا

  )2(»لن ألقى لي في ثغرك نعتا

المألوف، وقد كان العنوان على المـستوى       عن  فحب الشاعر للوطن حب جنوني خرج         

وبعبارة أخرى إن غربة الشاعر تأتي مـن غرابـة          . الخطي أحد العناصر التي جسدت الخروج     

  .حب والتقديس الذي يكنه لهذا الوطنال

غربة أخرى، هي غربة ابن     ) 11أنظر النموذج رقم    (ملتهبالوويواجهنا في هذا العشق       

  :المدينة داخل مدينته، التي تتحول إلى مكان جامدا ال حياة فيه، يقول محمد لقاح 

  ووجده محض سراب«

  طويال... يحدق فيها طويال

  لعطر كل ضفائرها بالشعور

  ل لحظة أنس بريئة،مقاب

  تمارس عشقك فيها

                                                           
 ،1990 1الوقوف في مرتفعات الصحو، الوقوف أمام بوابة الوحدة والضياع، منشورات عيون المقاالت ط ) 1(

 .24 - 23ص

 48:  نفسه)2(
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  وحينا تمارس فيها الطفولة

  )1(» فترفض منك توهجك الوثني

  مدينتي" ويقول في قصيدة بعنوان   

  مدينتي معزوفة« 

  أنغامها تالحقت

  لكنها لم تكتمل

  والحالمون العابرون آثروا الصمت المريع

  تهامسوا خلف المدى 

  )2(»وال صدى

  للون وآليات اشتغاله العنوانيبنية ا : المبحث الرابع
  :توطئة 

 مـن خـالل ثالثـة        العنـوان  من فضاء سنركز في هذا المبحث على المستوى الثاني        

  :مستويات نراها متممة للجانب البصري، وال يخلو عمل شعري منها، وهي

ا داللة اللون م    الجانب الفني المتصل باأللوان والتشكيل على صفحة الغالف، ونروم فيه دراسة           -

  .أمكن وطبيعة تواتره، كما نروم دراسة الجانب التشكيلي، الذي قلما يخلو عمل شعري منه

 المستوى الثاني وتتعلق بعض عناصره بعلم المكتبات، كالحجم، فالناظر إلى مختلف األحجـام،              -

ر التي تصدر بها دواوين الشعر، البد وأن يلمس بأنها أحجام مقصودة لذاتها، وأنها تستهدف التأثي              

في المتلقي، وعلى أنها جزء من هوية العنوان، ويتصل بهذا الجانب توزيع مكونات العنوان فـي                

فضائه، فلهذا التوزيع داللة مقصودة أو غير مقصودة، كأن يبأر العنوان أو اسم الشاعر ألسـباب                

  .محددة

 عناصر   المستوى الثالث وهو مستوى الطباعي ونوعيته وما يتصل به من نوعية الورق، وهي             - 

ذات طبيعة سوسيولوجية، لكونها تكشف عن الطبيعة الفئوية التي ينتمي إليها العمـل الـشعري،               

  .       وأصحابه

  

                                                           
 .11  هذا العشق ملتهب، المطبعة المركزية، وجدة ص )1(

  .14ص:  نفسه )2(
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  :ثقافة اللون والبصر، من الداللة إلى التأويل -1
        عالم اللون عالم يرتبط فيه الطبيعي باالصطناعي، وهو شديد االتصال بحياة اإلنسان، فمذ             

فللنهار لون خاص يميزه عن الليل،      . معه اللون، وأدرك أنه ال يمكنه االستغناء عنه       أن كان وجد    

وتتعرض ألوان النهار نفسها للتحول والتغير تبعا لتغير حركة الزمن وتقلـص مـساحة النـور                

واالقتراب من دائرة القتامة، وتبعا لتغير أحوال الطقس والجو، وتبعا لحاالت اإلنـسان الخاصـة               

أللم والمرض، أو االنشراح والفرح، ولقد لمس اإلنسان منذ القديم هـذه العناصـر              كاإلحساس با 

الداخلية الممزوجة بتكوينه انطالقا مما أودعه اهللا فيه من تكوين فزيولوجي  ونفسي يتيح له إدراك             

 لمصلحته،  ا به، وتوظيفه  ااأللوان والتمييز فيما بينها وهو في كل ذلك ما توقف عن تعميق عالقته            

 ومشاعره، وجعل حياته أكثر راحة وجمالية، بل لقد         احساساتهستغاللها في التعبير عن مختلف      وا

طور نظاما ترميزيا يرتكز على اللون، تختلف توظيفاته من مجتمع إلى آخر ومـن ثقافـة إلـى                  

  .أخرى ومن زمن إلى آخر

ت تلقيهـا،    يتوقف إدراك رسالة مرئية ملونة على، الجانب الفزيائي لأللوان وعلى آليا          

وبعبـارة   . phénoménologiqueاألمر الذي يتيح التمييز بين ألوان فزيائية وألوان ظاهريـة           

   )1(.أخرى إن األلوان ليست سوى نتيجة إلدراك جهاز التقبل لبعض المثيرات الفزيائية المتموجة

إحـدى   وتلـك    spectre        فاللون الفزيائي لسطح ملون يتحدد من خالل طيفه أو صـبغته            

ويقصد بالهوية أو الصبغة تلك الخاصية التي تميـز أحـد           «الخصائص األساسية المميز لأللوان،     

إلخ إنها تـشير    ...ن هذا اللون أخضر وهذا اللون أحمر      إاأللوان عن األلوان األخرى، فيقال مثال       

 إلى ذلك االخضرار في اللون األخضر وذلك االحمرار في اللون األحمر وذلك االصـفرار فـي               

 فهو الذي يعطي للموجات المؤثرة في شبكة الرؤية تلك العالقـة بـين              )2(،»اللون األصفر وهكذا  

 laحجم الضوء المتقبل، والحجم الصادر عنه، وال يتوقف هذا المعيار على مكونات ضوء اإلنارة 

lumière d’éclairageة  على أساس أن لإلشارة اللوني)3(. فهذه تتدخل في تحديد اللون الظاهري

  :ثالثة أبعاد، هي

  . وهو ما أطلق عليه الصبغة أو الهويةdominante colorée اللون المسيطر -1

                                                           
)1(  groupe mu, triaté du signe visiuel, pour une rhétorique de limage,coll  la couleure des 

idées, seuil 1992: p73 
  260-259ص:267: في سكولوجية التذوق الفني،سلسلة عالم المعرفةشاكر عبد الحميد،التفضيل الجمالي دراسة . د) 2(

)3(  groupe mu ,triaté du signe visiuel: p73., 
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وعنـد ذروة  «  أو الكثافة فكلما كان اللون كثيفا دل ذلك على تشبعه la saturation والتشبع -2

، وأي إضـافة بعـد ذلـك        )أي ال يمكن أن يكون أكثر من هذا       (التشبع يوصف اللون بأنه كثيف      

  )1(.»يترتب عليها فقدانه لكثافته من خالل النصوع المضاف) األبيض واألسود(لتعميق نغمته 

 وتـرتبط بمـدى درجـة    )2( وتسمى النغمة والقيمة،la luminance واإلضاءة أو النصاعة -3

  .الظلمة أو العتمة أو اإلضاءة

  على سبيل المثال يحتـاج     باتالنعلى الكائنات الحية ف   ن لأللوان تأثيرا بيولوجيا واضحا      إ         

، فاألحمر يرجح اإليناع ويرجح األزرق نمو األوراق، في الوقت الذي يجعلها            للونإلى الضوء وا  

وعلى الرغم من غياب دراسات علمية عن تأثير اللون في اإلنـسان فـإن              البرتقالي تطول أكثر،    

  . .الراجح هو تحقق هذا التأثر

 أن تأثير األلوان مرتبط بتأثيرات ناتجـة عـن الحـرارة                    وحاولت بعض الدراسات بيان   

 وعلى العموم فال بد من      )3(.بتفاعل الضوء بالـملون، ولكن النتائج في هذا الباب ما تزال غامضة          

فاألولى القريبـة   . التوقف عند ذلك التقسيم الشائع لأللوان إلى ألوان ساخنة أو دافئة وأخرى باردة            

ائرة األلوان الساخنة، والتي تجاور األزرق توضع في دائرة األلوان          من نهاية األحمر توضع في د     

الباردة، وتعطي األلوان الدافئة إحساسا بأنها أقرب إلى من ينظر إليها مقارنة بـاأللوان البـاردة،                

وذاك ما استغله بعض الفنانين االنطباعيين لتأكيد البعد الفضائي في لواحاتهم، فبتوظيف األلـوان              

المقدمة، واأللوان الباردة في الخلف، ينجح الفنان في استغالل طبيعة هذه األلوان، من             الدافئة في   

فتخطف (الميل البصري الخاص باأللوان الدافئة والذي يجعلها تتقدم         « فذلك. حيث دفئها وبرودتها  

ه واستغله المصورون األوروبيون خاصـة    منقبل األلوان الباردة هو أمر قد استفاد        ) عين المشاهد 

   .)4(»كأسلوب من أساليب اإليحاء بالعمق

                                                           
  .260:  شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي)1(

  .260ص:  نفسه)2(

)3(  Jacques AUMONT, introductin à la couleur des discoure aux images ARMAND COLIN 
1994: 24 -25.               

  .261-260:  شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي)4(
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 األلوان الساخنة وخاصة األحمر ترفع التـوتر وأن األلـوان البـاردة              أن يرى البعض و         

ترخيها، وقد ارتبط هذا التصور بالعديد من األدبيات التي تقول بتأثير لون البيئـة الـسائد علـى                  

  )1(.ذلك وكتبوا فيه كتابا خاصا  أحد الذين قالوا بGothوكوت . األعصاب والنفسية

  : حركة العين في تلقي اللون-2 
         اهتم بعض الباحثين بتتبع حركة العين أثناء تلقي التكوينات البصرية الملونة، في إطـار              

 فقد الحظ أن األطفـال عنـد   E. Javalالحركة الخاطفة، التي أطلقها العالم الفرنسي إميل جافال 

يشبه القفزات الصغيرة والسريعة ويتوقفون برهة، ثم ينتقلون بعد ذلـك إلـى             القراءة يقومون بما    

ويرى المهتمون بالمجال البصري في عالم الفن أننا نوظف التقنية نفسها عندما نكون             . مكان آخر 

أمام عمل فني، إذ ينجذب االنتباه إلى جانب محدد أكثر إثارة من غيره، وعند ذلك تحدث عمليـة                  

تقسيمه إلى أجـزاء مـن أجـل        ب  يتم  وبعبارة أخرى فإن عملية فهم العمل الملون       الفهم واإلدراك، 

 بين دورين مميزين لحركات العينين، فقـال إن الحركـات   F. Molnerوقد ميز مولنر «إدراكه 

وإن ...إما موجهة نحو البحث عن المعرفة وإما تكون موجهة نحو البحـث عـن المتعـة               : تكون

لبحث عن المعلومات، يكون أقصر وأكثر تمهال من االستكـشاف          السلوك البصري الموجه نحو ا    

  )2(.»البصري الموجه نحو البحث عن المتعة والسرور

         وتؤثر بنية العمل الفني في نمط حركة العين فوجود خطوط أفقية أو عمودية في عمل ما                

األحمـر  (ن الساخنة   يؤدي إلى جذب العينين نحوه، كما أن الشكل يجذب العين قبل السطح واأللوا            

 فـي   حاسـما فنيـة دورا    النفسية أو   المعرفية أو   القبل األلوان الباردة وتلعب الدوافع الذاتية       ) مثال

  )3(.ذلك

         ومما ال شك فيه أن البد للعين من مسافة فاصلة عن موضوع رؤيتها ألنها إذا التـصقت            

النفصال عكس األذن، التي هـي حاسـة         ألن العين حاسة المسافة واالبتعاد وا      ،به تعذرت الرؤية  

المباشرة والقرب واالتصال وال عجب إذن أن تقترن الرؤيـة باالنعكـاس والتفكيـر، والبـصر                

   )4(.والبصيرة والنظرة والنظر، والعين بالعقل

                                                           
 )1( J. AUMONT, introductin à la couleur: p25 -26.                                                                                                 

  .265-264:  شاكر عبد الحميد، نفسه)2(

  .268ص: فضيل الحماليي الت)3(

   .8 ـ7ص: 1994/ 1ط:  عبد السالم بن عبد العلي، ثقافة األذن وثقافة العين، دار توبفال للنشر)4(
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 dénotation et         وتقوم قراءة المرئي الثابت خاصة على دعامتين هما الوصف والتأويل 

connotation   تنطلق العين مما يقدمه المنظر ومما يقوله ظاهريا، ثم تبدأ عملية البحث عمـا               إذ

هو باطني بواسطة التأويل، وبعبارة أخرى إن األمر متعلق بالرؤية وليس بالنظر، ألن األول أكثر               

   )1(.عمقا من الثاني، إذ تتم العملية في األول بكل الجوارح، وتتم في الثانية بالعين فقط

  :هناك العديد من المستويات التي يجب دراستها من أجل فهم كامل للصورة         و

  . تركيب الصورة وما تتضمنه أولها-

  . العمليات التقنية، التي تسمح باالنتقال من التكوين أو المحتوى إلى اإلنجازثانيها -

  :الذي يرتكز على القواعد اآلتية اختيار األلوان،  ثالثها-

وان غالبا على سائر األلوان، ووجود لونين متنافسين يضعف قـوة جـذب              أن يكون أحد األل    -1

  .الصورة

ال يحدث التنافر بين األلوان إال إذا جمعنا بين األحمر واألزرق، وبين األلوان المحايدة وهي                -2

األسود والرمادي، ولكنهما يجتمعان مع األسود والرمادي، ومع األزرق، ومعه يجتمع األبـيض             

  .اتح في انسجاموالرمادي الف

 يحدث الجمع بين ألوان الطيف القريب بعضها من بعض انسجاما واضحا، لمـا بينهـا مـن                  -3

اشتراك، إذ ينـسجم األخـضر واألصـفر والبرتقـالي، وينـسجم األزرق واألزرق المخـضر                

  )2(.واألخضر

 في عملية            ومن بين العناصر األساسية التي تؤثر في اختيار األلوان وتلعب دورا حاسما           

اإلبداع يوجد االنطباع واالمتالء، فقد تكون االنطباعات أشياء محسوسة كالغابات واألشـجار أو             

هي حالة وجدانية أكثر منها عمليـة       «: أحداثا معينة، يقول شاكر عبد الحميد عن العملية اإلبداعية        

 تلفت انتباهـه    معرفية أو عقلية تحدث للمبدع عندما يتعرض لمواقف ومنبهات ذات أهمية بحيث           

وتستأثر باهتمامه أي بعد عملية االلتقاط، إن أصدق تعبير عن هذه الحالة هو مـا قالـه بيكاسـو                   

قد أمشي في غابة فوتنبلو فأصاب بحالة من االمتالء باللون األخضر، وأشعر بعـدم              « لزورفوس  

اإلفراغ وهذا هو   إن الفنان يمر بحالة من االمتالء و      .. االستقرار ويكون علي أن أفرغه في لوحة      

وبالطبع قد يحدث في بعض الحاالت أن يمتلئ الفنان بلون معين ثم ال يظهر هذا اللون                » سر الفن 

                                                           
)1(  quand les image vous prennent au mot, éd. d’organisation universite 1993: p21, 

  .م/ص ا: 1992/ 1بنان، بيروت ط زين الخويسكي، معجم األلوان في اللغة واألدب والعلم مكتبة ل)2(
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في لوحته أو يظهر على استحياء وقد يمتلئ الفنان أيضا بشكل معين أو حركة معينة أو موقـف                  

ة تخلـق بداخلـه     معين أو فكرة معينة أو ذكرى معينة وكل هذه المنبهات، أو المعلومات البصري            

 يدل هذا الكالم على أن المبدع الملـون هـو مـن             )1(».إحساسا معينا وشعورا بالرغبة في العمل     

يستطيع أن يرى اللون في الطبيعة ويتمكن من تحليله، فيقول إن هذا األخضر الرمادي هو أصفر                

 توظيفهـا فـي     مع أسود وأزرق وهكذا، ويؤكد بيكاسو استعمال الفنان  أللوان قليلة ولكن طريقة            

  .أماكنها المناسبة  هي التي توحي بكثرتها وتعددها

  : األبعاد الترميزية لأللوان-3 
 الغنـى الـذي   كإطارا ترميزيا في الثقافات اإلنسانية بصفة عامة، ويدهـش      اللون           وظف  

هـتم  تيزخر به هذا المجال، وذاك ما دفع ببعض المصنفين إلى التفكير في وضع معاجم خاصـة             

 فـي  غاص بعضهابداللة األلوان ومعانيها داخل اللغة دون ربط ذلك باألبعاد الثقافية والتكوينية، و     

  .أبعادها األنثروبولوجية والثقافية

         وقد تعددت في هذا اإلطار المحاوالت لدراسة العالقة بين الدوال اللونيـة وتوظيفاتهـا              

فة سائدة، وقد أثمرت مـا يعـرف باألنثروبولوجيـا          التشكيلية واألدبية أو اإلبداعية في إطار ثقا      

المعرفية، التي تبحث في طرق اإلبداع األدبية والتشكيلية للجماعات، في ضوء ما يعرف بداللـة               

  .)2(التحليلية، لهذه الدوال بوصفها مكونات ثقافية 

 صنف الصينيون            احتل اللون في الثقافات القديمة حيزا مهما في رؤية اإلنسان للعالم، فقد           

إلـى  " التبـت "االتجاهات األربع شمال جنوب شرق غرب، في ضوء ألوان مختلفة فنظر سكان             

الشمال على أنه أصفر وإلى الجنوب على أنه أزرق وإلى الشرق على أنه أبيض وإلـى الغـرب                  

ء وربط اإلغريق بين األلوان والعناصر األربعة األصلية للحياة، المـاء والهـوا           . على أنه أحمر  

والنار والتراب، وفي ضوئها تحدث أبوقراط عن الخصائص األربعة لهذه العناصر وهي الحـار،          

والجاف، والرطب، والبارد، وتحدث عن سوائل موجودة في الجسم وهي الدم والـبلغم والمـادة               

الصفراء والمادة السوداء، وجاء جالينوس فقال بأن طغيان أحد السوائل على غيـره يـنجم عنـه         

 متميز، فالدموي يتسم بالتفاؤل والضحالة االنفعالية وأما البلغمي فبليد وعنيد وبطيء            مزاج خاص 

                                                           
  .134ـ133 : 109:  العملية اإلبداعية، سلسلة عالم المعرفة )1(

/ فبراير/  محمد حافظ دياب، جمالية اللون في القصيدة العربية، مجلة فصول، المجلد الخامس، العدد الثاني، يناير)2(

  .41 ـ 40: 1985مارس 
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الصفراوي أو الغضبي فشخص سريع االندفاع والغضب وميال إلـى الـسيطرة،            أما  االستثارة، و 

واستفاد العديد من علماء النفس المعاصرين مـن        . وأما السوداوي أو الكئيب فهو شخص انطوائي      

  )1(. وطوروهاهذه األفكار

:  أن المخ البشري يفصل األلوان إلى سبعة ألـوان أساسـية هـي             بعض الباحثين         ويرى  

ويعتقد علماء الـنفس أن األلـوان       «األحمر، واألصفر، واألخضر، واألزرق واألسود والبنفسجي       

ـ                 ا تؤثر في اإلنسان بشكل مباشر، عند مستوى يسميه البعض ما قبل الشعور، وهو مستوى يقع م

وفي هذه المنزلة بين المنزلتين، كما يقول بعض العلماء يحدث تلقينـا            ... بين الشعور والالشعور  

ونحـن نحتـاج إلـى التفـسير العقلـي          . وتحدث أيضا بدايات الخيال واإلبداع    . الخاص لأللوان 

 وبعبارة )2(»..بينما نستجيب للون بشكل تلقائي، عفوي، حر   ...بالضرورة، كي نتعرف على الشكل    

  .خرى البد من أن نشعر باأللوان لكي نفهمها وندرك أبعادها فيناأ

 األبحـاث موضـوع األلـوان فـي إطـار مـا يعـرف بالبارانفـسي                  بعض          تناولت

parapsychologie  .   وهو مجال من علم النفس يركز على الظواهر النفسية  الخارجـة عـن

فـالتلقي  . تباطها بالشخصية وباألحوال الذاتية   المعتاد لعدم وجود إمكانية التحقق منها مخبريا والر       

غير العادي لأللوان، مرتبط بفاعلية التلقي لكن من خالل حاسة أخرى غير حاسـة البـصر، أو                 

أشياء أخرى، وقد بينت العديد من الدراسات والبحوث وجود عالقة محتملة بين الصوت واللون،              

عند البعض ، بلون محدد،     عند سماعها   يقية  فقد ترتبط نوتة موس   . يستدعي لونا معينا  قد  فالصوت  

 من مستواه ذاك إلى مستوى اللـون، ويطلـق عليـه            ا ما يتم تمريره    سماعي اهناك إحساس أن  إذ  

 سـنة  Pedrono، وهي تسمية أطلقها األسـتاذ بيـدرونو   "audition coloréeملون السماع ال"

ر هذه الظاهرة منذ الطفولة،     وهي رؤية عقلية لأللوان، متولدة عن إحساس سماعي، وتظه        . 1984

ولكن ولألسف فاألطفال واألشخاص الذي يولدون بهذه الخاصية يخجلون من اإلفصاح عنها خوفا             

وتلك ظاهرة غير مرتبطة بالصوت فحسب، بل       . من تهكم الناس منهم فتغيب حتى ال يبقى لها أثر         

 وأطلق عليها تداعيات    1892  سنة    Milletنجدها مرتبطة حتى بالشم والذوق وذاك ما أكده ميلي          

synesthésies .     وقد اعترف رامبوRimbaud          بأنه اخترع لون الـصوائت، وبينـت بعـض 

األبحاث المتأخرة أن بعض الشعراء الرمزيين وإن لم يتفقوا على إسناد األلوان نفـسها لـصائت                

                                                           
  .270 ـ 269ص :  شاكر عبد الحميد، التفضيل الجمالي)1(

  .270ص:  التفضيل الجمالي)2(
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علـى مخيلـتهم،    الواحد، فإنهم وبعد التفكير قد أقروا بجود عالقة بين اللون والصوائت، اعتمادا             

، ألن اللـون مـدعاة       بغاية دفع الطفل إلى تذكرها     بألوان معينة  بعض المربين ربط األشياء      يلجأو

   )1(.وقد يرتبط تداعي اللون بحالة نفسية محددة وهذا ما نجده فعال عند الفنان التشكيلي. للتذكر

  : الثقافة العربية وإدراك األلوان-4 
مى نالحظ أن اللون شكل المكون المحوري للعالم البصري، فالنظرة                   وبالنسبة للعرب القدا  

السريعة للنظام المركب الذي تبناه العرب األوائل لتمييز األلوان تبـرز كيـف انـتظم وعـيهم                 

. البصري، فقد بذل المتكلم العربي جهدا كبيرا إلعطاء اإلحساس األولي بالبصري مرجعا صوتيا            

وء والظالم اللذين يشتمالن على تضمينات اسـتعارية يحـتالن          فحسب التراث العربي، فإن الض    «

الصدارة في كل وصف للعالم البصري، ثم يتلوهما اللون في تحديد المرئي قبـل أيـة ظـاهرة                  

وتبرز أسماء األلوان األساسية كيف أن ترتيب الطيف الذي اعتمده العرب لمـا يتعـرف               . أخرى

إن األلوان الثانوية، التي يعتقد أنها نتـاج     .  منسجم عليه بحاسة البصر أساسا نقل إلى نظام صوتي       

واألسـماء  . مزج بين ظالل ودرجات وأشكال تدرج األلوان األساسية تتكـون بـشكل مختلـف             

    )2(»المخصصة للفروق الدقيقة بين األلوان تعكس مرة أخرى االلتباس وأهمية السياق

األسماء الستة لأللوان األوليـة بـأول                ومن مميزات معجم األلوان في العربية استهالل        

حرف أبجدي، ويتكون كل اسم من مقطعين متساويين لهما الـصيغة الـصرفية أفعـل، ويمكـن                

تقسيمها إلى مجموعتين صوتيتين ثالث منها تتماثل حروفها صوتيا، حيث يستهل المقطـع األول              

ـ   "الراء"ويختتم المقطع الثاني بنفس القافية      ) الفتحة(بنفس الحركة    أحمر وأخضر  " ويتعلق األمر ب

ـ         "وأصفر ـ " أ"، وتعكس األلوان الثالثة األخرى تماثال صوتيا إذ تستهل ب وأما " ض أو د  "وتختتم ب

أي األحمر  (وللونين الذين يعتبران متعارضين من الناحية البصرية        « الثالثة فمختلفة وهي أزرق     

واللونان المتعارضان  . ة حروفها الصوتية  نفس التفعيلة وينتميان إلى المجموعة المتماثل     ) واألخضر

لهما نفس التفعيلة وينتميان إلـى المجموعـة المتماثلـة  حركاتهـا             ) األبيض واألسود (اآلخران  

المنتمي إلى المجموعة المتماثلة حروفها الصوتية الذي يعتبـر         ) األصفر(واللون الباقي   . الصوتية

                                                           
)1(   la vision  parapsycologique des couleurs, ed epi paris 7/1974: p31-32-33 

  .17ص: 1997/ 7 كمال بالطة، التفكير البصري والذاكرة الذاللية العربية، مجلة عالمات ع)2(
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المجموعة المتماثلة حركاتها الصوتية ليس لـه       المنتمي إلى   ) األزرق(متعارضا مع اللون األخير     

  )1(»نفس قافية اللون األزرق

  :  الشعر واللون-5 
         وفي إطار الشعر دأب النقاد على استجالء توظيفات األدباء للون وداللتـه وقـد كـان                

ـ               د الخطاب الشعري وما يزال هو المجال األكثر مالءمة لتوظيف أبعاد اللون المختلفة، ولذلك نج

ة متعددة، مثل علـم الـنفس، واالجتمـاع، والبالغـة،           يمستخلصات أنساق معرف  «النقاد يطلبون   

لكن سعيهم يظل مشدودا إلى حركة لولبية، هي حركة الذهاب          . والجمال، واللغة، واألنثروبولوجيا  

ذلك أن شعرية اللون تنبثق من منظومة إشكاليتها  منظومـة           ... والمجيئ بين المضمر والظاهر؛     

. القات يحتل الشاعر مركزها باتجاه التراث، والطبيعـة، والعـصر، واللغـة، واإليـديولوجيا             ع

بعينها الستجالء حدود وفعاليات المحاور الداللية لجمالية اللون في         ) مفاتيح(ويضحى صعبا تغيي    

          .    )2(»الخطاب الشعري، خاصة ما تراكم من التجارب الشعرية، وتنوع توظيفات الشعراء تجاهها

         وعلى   العموم فإن البحث في هذا الجانب البد وأن ينطلق من نظرة شمولية تأخذ كافـة                  

الثقافات بعين االعتبار دون إهمال الخصوصيات، من أجل الوصول إلى وضع خطاطة عامة عن              

ـ                 ستوى، صور توظيف هذه الدوال، والتي قد تدفع النقاد إلى فهم أعمق إلبداع الشعري في هذا الم

  : ومن الممكن التمييز بين أربعة أنماط لتوظيف هذه الدوال في الشعر

 يتغيى نمط أول توظيف الدوال على مستوى الوصف، في إطار يسهل معه العثور علـى مـا                  -

تحيل عليه وعلى مستوى التطابق بينها وبين مدلوالتها، باعتبارهـا محكومـة بقـانون الوحـدة                

تسلط المعرفة السلفية لأللوان في وجدان الشاعر، وهو النمط الـسائد           األنثروبولوجية، الناتجة عن    

في الشعر العربي القديم، حيث جعلوا األبيض للنقاء وللسالم، واألصفر لإلرادة والمجد والثـروة،              

  ...واألحمر للسعادة واألسود للهدم والعنف ، واألخضر للبعث وللنهضة

غة الصور الشعرية عن طريق التشبيه، في ضوء         ويوظف نمط ثاني المفردات اللونية في صيا       -

  .عالقة القرابة

  . ويوظف نمط ثالث الداللة اللونية في إطار رمزي ، حيث يستخدم اللون لتمثيل الدال-

                                                           
  .18ص:  نفسه)1(

  .41ص: يدة العربيةجمالية اللون في القص محمد حافظ دياب، )2(
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  )1(. ويوظف نمط رابع اللون في إطار انزياحي، في ضوء بعد الدال عن المدلول-

  :جية  أبعاد األلوان الثقافية والجمالية واألنثروبولو-6

  :داللة األلوان في المعجم العربي -
  : لسان العرب كما وردت في         نركز على األلوان األساسية فقط

يشير لسان العرب إلى أنه ضد السواد، ويرمز باألبيضان إلى الماء والحنطة، وإلـى              :  األبيض -

ها، والعرب تقول   الشحم والشباب، واليد البيضاء هي الحجة والبرهان، وأرض بيضاء ال نبات في           

فالن أبيض وفالنة بيضاء داللة على صفاء العرض من الدنس والعيوب، وتقول فـالن أبـيض                

الوجه، وفالنة بيضاء الوجه داللة على نقاء الوجه من الكلف والسواد الـشائن، واألبـيض هـو                 

  )2(.السيف

 والـسواد   وهو نقيض البياض والسواد جماعة النخل والشجر لخـضرته واسـوداده،          :  األسود -

  )3(.األعظم من الناس هو الجمهور األعظم من الناس، واألسودان التمر والماء، والسؤدد الشرف

الخضرة عند العرب سواد، ومن الخضرة في ألوان الخيل أخضر أحم، وهو أدنـى              :  األخضر -

 وفي قوله تعالى مدهمتان أي تميالن إلى السواد من شدة الخضرة، ويقـال            . الخضرة إلى الدهمة  

  )4(.كتيبة خضراء للتي يعلوها سواد الحديد، أو غلب عليها لبس السواد

اعتبر األحمر من األلوان المتوسطة، يقال أحمر الشيء إذا لزم لونه ولم يتغيـر مـن                :  األحمر -

حال إلى حال واحمار يحمار احمرارا إذا كان عارضا حادثا غير بـاق، ويقـال أهلـك النـساء                   

زعفران، أي أهلكهن حـب الـذهب والزعفـران، وأهلـك الرجـال             األحمران يعنون الذهب وال   

ويقال أتى الناس أسودهم وأحمرهم ولـيس أبيـضهم أي عـربهم            . األحمران، أي اللحم والخمر   

وعجمهم، والعرب ال تقول رجل أبيض لبياض اللون، ولكن األبيض عندهم هو الطاهر النقي من               

والسنة الحمراء الشديدة ألنهـا واسـطة بـين     . مرالعيوب، فإذا أرادوا األبيض من اللون قالوا أح       

الحسن أحمر أي شاق أي مـن أحـب         : السواد والبياض، والموت األحمر هو موت القتل، وقالوا       

   )5(.الحسن احتمل المشقة، وكثيرا ما يطلقون الحمرة على الشدة
                                                           

  .42ص:  محمد حافظ دياب، نفسه)1(

  .296 ـ 295ص ص : المجلد األول:  ابن مظور لسان العرب)2(

  .235 ـ 233ص ص :  نفسه، المجلد الثالث)3(

  .848 ـ 847ص ص :  نفسه، المجلد الثاني)4(

  .716 ـ 714ص ص :  لسان العرب، المجلد األول)5(
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يعتريـه  ويقال إنه لفي صـفرة للـذي        . الصفرة السواد من اإلبل، والصفراء الذهب     :  األصفر -

   )1(.الجنون، والصفر الشيء الخالي

الزرقة في العين البياض حيثما كان، والزرقة خضرة في سواد العين، وتسمى األنـة              :  األزرق -

زرقا للونها، وفي قوله تعالى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، أي عطاشا، ويقال زرقـا طـامعين                

  )2(.فيما ال ينالونه

  :حالمداللة األلوان عند مفسري األ -
األحالم شديد االرتباط بحياة الناس العامة وقد اهتم العرب والمسلمون بها اهتماما            ترتبط           

من  واعتنوا بها عناية خاصة نظرا لما تتضمنه من دالالت مركزة تدل على جوانب معينة                ،كبيرا

 العقليـة العربيـة     وأفردوا لها كتبا خاصة تفسرها غالبا في ضوء العقيدة، واهتمام         . حياة اإلنسان 

. شـعور  باللون لم يتوقف عند حاالت الشعور بل تجاوزته إلى ما وراء الشعور، أو ما يعرف بال            

  .  وسنقف على أهم دالالتها،وقد ذكر مفسرو األحالم لأللوان عدة دالالت تغري بالبحث

هو إيجابي،  تتفق أغلب كتب تفسير األحالم على كون األبيض لونا يدل على ما             :  اللون األبيض  -

 ويذكر أن لبس األبـيض      )3(.فابن سيرين يرى أن رؤية البياض من الثياب جمال في الدنيا والدين           

دليل على صالح الدين والدنيا لمن تعود لبسها، وهي دليل على العطلة لمن كـان يلبـسها عنـد                   

لبعد إلى ضـده     وينعكس هذا ا   )5(. ويذكر ابن شاهين أن العمامة البيضاء دليل على الدين         )4(.العمل

 غير أن ابن سرين يعتبـره       )6(ألن من رأى وجهه شديد البياض في المنام فإنه يمرض كما يرى،           

 ويؤول الـشيب األبـيض خاصـة        )7(حسن دين وأن من رأى خده أبيضا فإنه ينال عزا وكرما،          

  .بالنسبة للشباب باالفتقار والهم، وقد يكون داللة على زيادة في الدين وقلة في المال

                                                           
  .450 ـ 448ص ص :  نفسه، المجلدالثالث)1(

  .22 ـ 21ص ص :  نفسه، المجلد الثالث)2(

  .165ص: 1988 تفسير األحالم الكبير، دار الكتب العلمية، بيروت )3(

  .170 نفسه، ص)4(

 اإلشارات في علم العبارات، ضمن كتاب تعطير األنام في تعبير المنام، المكتبة الثقافية بيروت، الجزء الثاني، ص )5(

213.  

  .43 ص1ج: تعطير األنام في تعبير المنام النابلسي، )6(

 محمد بن عبد الجبار النفري، المواقف والمخاطبات، تقديم وتعليق عبد القادر محمود، تحقيق، أرثر أربري، الهيئة )7(

  .68ص: المصرية، القاهرة
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       وعلى العموم فاللون األبيض قد ارتبط في هذا المجال بالطابع اإليجابي، األمـر الـذي                 

  .يسمح بالحكم على هذا اللون بكونه لونا إيجابيا

 )1(.السواد في كل شيء سؤدد ومال لمن تعود لبسه وهو هم وحزن لغير المعتاد             :  اللون األسود  -

 ومن رأى أنه أسود وجهه وهـو        )2(ك، وللرعية غم،    وعند ابن شاهين أن الثياب السود خير للمل       

 وإقبال الزنجيات داللة على إشراف خيـر كبيـر          )3(.البس ثيابا بيضا دلت على أنه يولد له ابنة        

ويدل سواد شعر المرأة على أمرين أولهما محبة الزوج لها والثاني اسـتقامة أحـوال               )4(.لرؤيتهن

ة تبرز داللة سلبية معاكسة لهذه المعاني فالسواد ال تحمـد           وبموزاة هذه الداللة اإليجابي   . )5(الزوج

  ) 6(.رؤياه، فقد يكون داللة على اإلثم أو على عقوق الوالدين أو يدعى عليه

وهو قوة دين وزيادة في     ) 7(. بداللة إيجابية فهو لباس أهل الجنة       األخضر ارتبط:  اللون األخضر  -

 تعالى، ولبسه بالنسبة للحي داللـة علـى إصـابة           العبادة لألحياء واألموات وحسن حال عند اهللا      

وكـل ثـوب    «: ويؤكد النابلسي هذه الداللة اإليجابية بقوله     )8(.ميراث، وللميت داللة على الشهادة    

ومن رأى أنه ملك أرضا فيهـا خـضرة ثيـاب    ...ينسب إلى الخضرة فإن لونه ال ينفع وال يضر      

 رأى أنه نال ذلك في منامه فهو صاحب دين          مجهولة الجوهر فإن تأويل الخضرة هي اإلسالم فإن       

وورع وإن كان ذلك النبات معروفا فإن دنياه التي يصيبها تنسب إلى جوهر تلك الخـضرة مـن                  

  )9(»الثياب في مبلغ دنياه تلك ومن رأى آفة أصابت حرثه فهو سالمة حرثه وأمنه مما يخاف

اء صالحة وأنها مكروهـة للرجـال       يرى ابن سيرين أن الحمرة في الثياب للنس       :  اللون األحمر  -

ألنها زينة الشيطان، إال أن تكون في إزار أو فراش أو لحاف، وفيما ال يظهر فيه الرجـل كـان                    

 وتدل الحمرة على المنازعة والقتال الشديدين، والحمر فرح مع بغي فـي             )10(.ذلك سرورا وفرحا  
                                                           

  .165ص: وابن سيرين، تفسير األحالم. 325ص1ج:  النابلسي، تعطير األنام)1(

  .223ص: م العبارات اإلشارات في عل)2(

  .90ص:  ابن سيرين، تفسير األحالم)3(

  .91ص:  ابن سيرين تفسير األحالم)4(

  .95ص:  نفسه)5(

  .325ص: النابلسي، تعطير األنام) 6(

  .165ص: ابن سيرين، تفسير األحالم) 7(

  .170ص:  نفسه)8(

  .192 ص1ج:  النابلسي، تعطير األنام)9(

  .165ص:  تفسير األحالم)10(
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 وقد تدل علـى     )2(.أو بالسرور  وتؤول الحمرة في كل شيء بالصالح        )1(.الدنيا بدليل قصة قارون   

الوجاهة وعلى حب الخير وإن كانت مع بياض نال صاحبها عزا وفرجا، ومن رأى وجهه ملطخا                

 ويؤول خضاب   )4( ويقول ابن سيرين أن الدم مال حرام وإثم،        )3(.بالسواد فإنه يزني ويفتضح أمره    

   )5(.أصابع الرجل بالحناء بكثرة التسبيح، وللمرأة بإحسان زوجها إليها

يبدون أن اللون األصفر منفتح على العديد من التأويالت إذ ال نجد اتفاقـا فـي                :  اللون األصفر  -

 والديباج أو الحرير والخز أشياء صالحة       ،، فالثياب الصفر داللة على السقم والمرض      داللته تأويل

ـ    )6(.للنساء، ولكنها للرجال فساد  دين      رض، ومـن   ومن رأى في المنام لون وجهه أصفر لحقه م

رأى وجهه أصفر فاقعا فإنه يكون وجيها في اآلخرة، ويكون من المقربين، وقد تكـون الـصفرة                 

   )7(.داللة على النفاق أو على التهجد بالليل، وقد يدل على التخوف

  )9(.والعين الزرقاء داللة على البدعة)8(الزرقة عند ابن سيرين هم وغم :  اللون األزرق-

ظرة السريعة التي لم تستوف كل ما تتضمنه هذه الكتب مـن دالالت لونيـة                        تدل هذه الن  

 منطلقا من منطلقات تحليل الخطاب، مع العلم أن كتبا كثيرة في            جعلهمكن  معلى الغنى الداللي وال   

التراث العربي اإلسالمي حافلة بهذه الدالالت، التي ال يتـسع المجـال لـذكرها، كالمـصنفات                

  .فراسة وغيرهاالصوفية، وكتب علم ال

  : داللة األلوان في الثقافة الغربية-2 . 6 
 traité "قانون األلـوان "كتاب          سنركز في هذا المجال على ثالثة مصادر أساسية يعتبر 

des couleurs )10( لغوته Goethe أهمها ومصدرا مهما لداللة األلوان في تحليل الخطاب الفني 

 dictionnaireن في هذا المجال هما قاموس األلوان المعاصر الغربي، دون إهمال معجمين مهمي
                                                           

  .224ص : ن شاهين، اإلشارات اب)1(

  .224ص: نفسه)2(

  .144ص:  النابلسي، تعطير األنام)3(

  .194ص:  تفسير األحالم)4(

  .108ص:  نفسه)5(

  .170ص:  ابن سيرين، تفسير األحالم)6(

  .14 ص2ج: النابلسي، تعطير األنام)  7(

  .170ص:  تفسير األحالم)8(

  .98ص: نفسه)9(

)10(  traité des couleues, traiades edition, paris 1973. 
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des couleurs de notre temps  )1( وقاموس الرمـوز dictionnaire des symboles  )2( 

  .وسنركز على أهم الدالالت الواردة بخصوص األلوان األساسية

ن، حينا أو على    ويقف في الطرف النقيض لألسود، وهو قد يدل على غياب كل األلوا           :  األبيض -

حضورها حينا آخر، وهو من هذا المنطلق قد يتموقع في البداية أو في النهاية داال علـى بدايـة                   

الحياة اليومية، والعملية والمرتبطة بإحساس خاص هو الموت، ليدل على أنه لون المرور الحياتي              

passage .          ك، فـي ضـوء     وهو يشكل في هذا اإلطار اللون المفضل في الطقوس المرتبطة بذل

 وهو إلى جانب ذلك لون الصفاء، والعفة، والبكارة، والبـراءة، ولـون             )3(.مقولة الموت والبعث  

النضافة، واالصحة، وكل شيء معقم، ويعد بامتياز لون البساطة، والسرية، ولون السالم، اعتبـر              

ل مـا هـو     لون الحكمة والنضج في السن، ولذلك ارتبط بالعلماء والحكماء، هو كذلك لون دال ك             

  )4(.مفارق كالداللة على المالئكة

وهو نقيض األبيض، ويرتبط رمزيا بداللة سلبية، فهو ضد كل األلوان، وهو مـرتبط              :  األسود -

 وهو لون شيطاني إذ غالبا      )5(.بعالم القبور، وقد يدل على الحياد الكلي والموت الكلي وعلى العدم          

الحزن، ولون الـشقاء، ولـون الخطيئـة، وعـدم          ما يرمز به إلى األفعال الشيطانية، وهو لون         

االستقامة، وهو ضد األبيض فيما يتعلق بالنظافة والصفاء والنقاء، ولذلك عـد لـون الكراهيـة                

والسجون والحرب، ودهاليز االستنطاق بامتياز، وهو لون الحزن والوحدة، وهو إلى جانب ذلـك              

  )6(.لون األناقة والعصرنة، ويعتبر لون السلطة

يعتبر هذا  اللون عالميا رمزا أساسيا في الحياة بقوتها وبريقها، فاألحمر هو لون النار               : مر األح -

وهو إضافة  . ولون الدم، فكما يكون الدم طاهرا وإيجابيا، يكون فاسدا وسلبيا، وكذلك اللون األحمر            

ء الثمينـة   ذلك أجمل األلوان، ومرادف للجمال في كثير من الثقافات، وفي القديم كان لون األشيا             

                                                           
)1(  Michel PASTOUREAU dictionnaire des couleurs de notre themps synbolique et sociéte 

edition Bonneton 1992 
)2(  Jean CHEVALIER et Alain GHEERBRANT dictionnaire des symboles, mythes, réves 

coutumes, gestes, formes, figures, couleure, nombres, Robert laffont paris 1982. 
)3(  ibid:125. 

)4 (  dictionnaire des couleurs: p29-30.  

)5(  dictionnaire des symboles: p671-672. 

)6(  dictionnaire des couleurs: p 131-132. 
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وهو لون اإلشارات الخاصة فأوراق االمتحان تصحح باألحمر واإلشـارة إلـى            . والجميلة أحمر 

  )1(...األشياء الخطيرة والمنع مثال تتم باألحمر، وهو لون اإلثارة والخطيئة كذلك

وهو اللون المفضل عند اإلنسان الغربي، لكونه أعمق األلـوان، ألن النظـر فيـه ال                :  األزرق -

ه بأي مانع، إلى ما ال نهاية، وهو اللون األقل مادية من األلوان األخرى، فالطبيعة تجـسده                 يواج

عنصرا شفافا، أي فراغا بعيدا كفراغ الهواء وفراغ الماء وفراغ السماء، وهو أصـفى األلـوان                

وأكثرها برودة، وهو لون رومانسي، ويوحي بالهدوء، ولهذا وظف في المستـشفيات وعيـادات              

 النفسانيين، وغالبا ما يستعمل على علب المهدءات الطبية داللة على ما يوحي بـه مـن                 المحللين

هدوء واطمئنان، وهو كذلك لون الحب واإلخالص، واإليمان، ولون السالم ولـذلك وظـف فـي       

 وهو لـون  . U.N.E.S.C.O ومنظمة اليونسكو    O.N.Uالمنظمات الدولية كمنظمة األمم المتحدة      

   )2(.و كذلك لون العمل ولون الرسمياتملكي وأرستقراطي، وه

إذا كان لألخضر داللة إيجابية، فإن له داللة سلبية في الثقافة الغربيـة، فهـو لـون                 :  األخضر -

التشاؤم، وقد ارتبط دائما في العقلية الغربية بكل ما تلعب فيه المغامرة والمخاطرة والحـظ دورا                

فهو لون مرتبط   ) مالعب كرة القدم  (عات الرياضة   أوليا ،ولذلك استعمل في موائد القمار، وفي قا       

وهو إلى جانب ذلك لـون الطبيعـة ولـون البيئـة            . باألشياء غير الثابتة والقابلة للتحول والتغير     

الصافية والصحة والنظافة، وبهذه الداللة وظفته منظمات حماية البيئة، ووظفه قـساوسة القـرن              

  )3(.الثالث عشر للداللة على الشيطان

وهو لون الضوء والحرارة، وهو أكثر األلوان بريقا، وهو من هنا لون أبدي كالذهب،              : صفر األ -

وهما عنصران أسسيان في الطقوس المسيحية، ولذلك عد لونا دال على الغنـى، وقـديما كانـت                 

السنابل الصفراء دالة على الغنى، وباالرتباط مع ذلك اعتبر لون القوة والسلطة والملـك، ولـون                

وهو لون الحمق، وغالبا ما يرتبط بالداللة على المرض والسقم، وهو كذلك لون النفـاق               الطاقة،  

   )4(...والكذب، ولون الخيانة

ومن أجل لمس بعض هذه الدالالت ومعرفة مدى بعدها النصي أحصينا مكونات فـضاء         

  )أنظر الجدول في األسفل. (العنوان في مائة ديوان
                                                           

)1(  dictionnaires des couleurs: pp 165-169.et dictonnaire des symboles: pp 831-832. 

)2(  ibid: pp 31-33. et dictionaire des symboles: pp129 130. 

)3(  ibid: pp 199- 203. et dictionaire des symboles: pp 1002-1004. 

)4(  ibid: pp 105-106. et dictionaire des symboles:pp 535-536. 
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 وضع اليد على جزء مهم      ألمر الذي يتيح  ة إمكانيات للقراءة، وا            يتيح هذا الجرد العام عد    

من آليات اشتغال العنوان في ضوء المستويات والمظاهر التي تم رصدها في الجـدول، والتـي                

سنتناولها من خالل كل عنصر على حدة، وفي مقدمة هذه المكونات نجد اللـون، ثـم التـشكيل،                  

لطبع الذي تبدو معالمه األولى منذ مرحلـة الغـالف،          فنوعية الورق، وطبيعته، وكذلك مستوى ا     

وأخيرا المواقع التي تحتلها مكونات العنوان األساسية، في ضوء تضمنها لداللة محددة ترتبط في              

  .الغالب برغبة التأثير في المتلقي والرفع من إمكانية الرواج

  : تواتر اللون وطبيعة اشتغاله
لجدول وجود ألوان معينة أكثر تواترا من غيرها، وقد تواترت                   تظهر القراءة األولية في ا    

  :على الصورة اآلتية

  )1(.62:  األبيض-1

  .41:  األسود-2

  .34:  األحمر-3

  .29:  األزرق-4

  . 24:  األخضر-5

  .21:  األصفر-6

  .18:  البني-7

  .6:  الرمادي-8

   3: البرتقالي-9

 ترددا في على مستوى الغالف، فالشعر المغربـي،                  يبدو اللون األبيض هو أكثر األلوان     

ميل إلى استغالل األبعاد الداللة والفنيـة والجماليـة والـضوئية للـون             يمن خالل فعاليات نشره     

 من منطلق استحالت حضور لون واحـد        ،األبيض، دون إغفال استحالت حضوره بصورة منفردة      

ختياره إنما يتم فـي     اان فأكثر مما يؤكد أن      بمفرده في صفحة الغالف، إذ أقل ما يقبله الغالف لون         

إطار الرؤى السالفة الذكر، فهو حاضر في أغلب النماذج، وهو األمر الـذي يفـسر باسـتحالة                 

االستغناء عنه في العمل الشعري على مستوى الغالف، وبالطبع فإن لهذا الحضور داللته، التـي               

فالبياض كما ورد في التـأويالت الـسالفة        تجد تفسيرها فيما  يتضمنه اللون األبيض من دالالت،          

                                                           
  .الثانوية نركز على األلوان األساسية في الصفحة فقط وليس على األلوان )1(
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ضد السواد أي أنه ضد الغموض، فهو يتضمن بعدا رؤيويا يمكـن تفـسيره بوضـوح التجربـة             

إن التجربـة التـي     : وبصدقها في التعبير عن دواخل المرسل، وكأنه رسالة ضمنية تفيد أو تقول           

نه هذا اللون من داللة تحيل      دون إغفال ما يتضم   . يتضمنها العمل واضحة في ترجمة تجربة الذات      

على الصفاء، والبكارة، وكأن التجربة دعوة ضمنية إلى كون الغالف الذي تربع فيه اللـون هـي    

لحظة صفاء أو عالم بكر يتعرف عليه بتجاوز عتبة الغالف، وإذا استحضرنا داللة اللون األبيض               

، فسيدل  )1(أوالنهاية  و لون البداية    في الثقافة الغربية وخاصة ما تعلق بكونه لون المرور الحياتي أ          

البياض على مرور التجربة من حالة إلى حالة أخرى أو من وضع إلى وضع آخر، أو بـاألحرى   

 العمل من وضع العمل الذاتي إلى وضع العمل للجمهـور، ويمكـن أن يكـون للـون                  هو مرور 

ر قد مر من طور الظل إلى       األبيض  داللة التجربة الناضجة، التي تبلغ رسالة مفادها أن هذا الشع           

  .طور النور والنضج، يدل على ذلك نشر العمل في حد ذاته

 ترددا وهي نسبة مهمة تدل على إلحاح هذا اللون          41         ويأتي األسود في المقام الثاني بـ       

على الشعر المغربي، ويبدو منذ الوهلة األولى أن داللة ذلك كامنة في الجمع بين المتناقضين في                

 واحة من أجل خلق التوازن، خاصة وأن لون خط العنوان لم يخرج في الغالب عن األسود،                 تقةبو

وعن مبررات توظيفه نجد تضمنه بعدا رسميا، فحضوره في الغالف يشعرنا بوجود رغبة عميقة              

إضافة إلى ما يحيل عليه اللون األسـود        . في طبع العمل بطابع رسمي يؤكد نزوله إلى الجمهور        

 متصلة بالسؤدد والتميز، وكأنه يتضمن رسالة مفادها أن عهدا جديدا بالنسبة للـشاعر              من دالالت 

قد بزغ، خاصة عندما يتعلق األمر بأول نشر، وحتى عندما يتعلق بالنشر الثاني أو الثالـث فكـل       

  .نشر مرحلة أخرى يدخلها الشاعر وهو ينتظر منها الشيء الكثير

قام الثالث، وهو لون يرتبط بالدم وبالنـار ويـرتبط بـالعنف              ويأتي اللون األحمر في الم    

والقوة والثورة، وهو في هذا اإلطار رمز عالمي، لمرادفته للجمال، كما يتضمن بعدا رومانـسيا               

حالما كما الشعر ومن هنا يستقي داللة توظيفه في الغالف، وكأن حضوره عالمـة علـى البعـد                 

 يجب أن نغفل ما يرتبط به من دالالت العطـاء والبـدل،         الحالم الذي يحتويه العمل الشعري، وال     

  .وكأن المرسل من خالل الحمرة إنما يقدم جزءا من كيانه المتأجج لجمهور متلقيه

         وإذا كانت الزرقة لون اإلنسان الغربي بامتياز ولون اإلنسان المتحضر، لكونـه أعمـق              

بعده الدال على العمق، وعلـى الـصفاء وعلـى          األلوان، فإنه قد جرى توظيفه بهذه األبعاد أي ب        

                                                           
)1(  dictonnaire des synboles: 125. 
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ومن ذلك كله يستمد    .)1(البرودة فهو أبرد األلوان، ولذلك وظف في المستشفيات والعيادات النفسية           

داللة توظيفه في الغالف إلقناع المتلقي بكون العمل لحظة راحة واستراحة وهـدوء وأن عمـق                

ينبغي إغفال ما يتضمنه اللون من أبعاد تـوحي         التجربة المتضمنة فيه كفيل بأن يشعر بذلك، وال         

  . بالسالم واإلخالص والحب كما سبق وأشرنا سالفا

 قـد احتـل     هوعلى الرغم من البعد اإليجابي الذي يحيل عليه اللون األخضر فإن توظيف           

مرتبة متأخرة مقارنة باأللوان األخرى، وهو لون يذكر بالطبيعة والحيـاة المتجـددة والمفعمـة               

ة والنشاط، وهو لون أهل الجنة بل هو لون الدعوة اإلسالمية بامتياز، وقـد وظـف فـي                  بالحيوي

 تسكنهم رغبة التعبير عن وجود طبيعة حية من الكلمات،          هالغالب بهذه األبعاد، وكأن الذين وظفو     

أو باألحرى التعبير عن وجود حديقة غناء فيها من أنواع الكالم المنسق شتى األلوان والنغمـات،                

  .  الكتشاف ذلك إليها الولوجيتوجبي حديقة مجهولة المحتوى أو ه

         وبخصوص األصفر فداللة توظيفه في الغالف تحيل على رغبة البحث عن التميز فـي              

ظل كونه لونا يحيل على الذهب وعلى الرفعة والتميز، والبحث عن القوة والحضور الفعلي فـي                

  .    سلطة أدبية ما تسمح له باالستمرار والبقاءساحة األدب وقد يعبر عن بحث المرسل عن 

  : خط العنوان، اللون والداللة
         وعن لون خط العنوان نالحظ سيطرة للون األسود ثم اللون األبيض بنسبة أخف، ثم تأتي               

  :األلوان األخرى بنسب خفيفة كما هو مبين في هذا الجرد

  .52:  األسود-1

  .18:  األبيض-2

  .16:  األحمر-3

  .7:  األزرق-4

  .7:  البني-5

  .7:  األخضر-6

  .3:  األصفر-7

  .1:  الرمادي-8

  .1:  البرتقالي-9

                                                           
)1(   dictinnaire des couleurs: P.31-32. 
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         يبدو هذا الجرد منسجما مع طبيعة اللون المسيطر في الغالف وهو اللون األبيض، الذي              

لعنـوان  ينسجم معه سوى اللون األسود، والغاية من ذلك فنية بالدرجة األولى هـدفها إبـراز ا              ال

وجعله أكثر وضوحا انسجاما مع البياض، بعبارة أخرى إن المرسل أو فعاليات النشر قد استغلت               

والشيء نفسه يقال بخصوص األبيض فإذا قـورن        . ثارة االنتباه إلى العنوان   إلقواعد الجوشطالت   

 المرسل   بنسبة تدل على انسجامه مع لون الغالف مما يدل على رغبة           هباللون األسود نالحظ تواتر   

  .في صياغة إطار يملك فيه العنوان تميزا واضحا

         وبخصوص اللون األحمر الذي تواتر بنسبة متوسطة فـإن حـضوره يقـارب نـصف               

حضوره في الغالف، مما يدل على أن توظيفه في العنوان ثانوي إذا ما قورن باألسود، علـى أن                  

  .تغالها في العنوان بالعمق نفسهالداللة التي احتلها اللون في الغالف ال تمارس اش

         وتبقى األلوان األخرى ثانوية في هذا المستوى، مما يدل على أن اشـتغال اللـون فـي                 

العنوان ال يخرج عن إطار ثالثة ألوان أساسية هي األسود في المقام األول، وهو لون يرفع مـن                  

المقام الثاني اللون األبيض، وهو     نسبة حضور األبيض في الغالف ثم األلوان األخرى، ويليه في           

لون يرفع من نسبة حضور اللون األسود واأللوان األخرى في الغالف، ويأتي في المقام الثالـث                

  .  اللون األحمر على أنه لون غير شديد اإللحاح في التواتر

  :دور التشكيل في صنع اإلثارة الفنية
ال واضحا إلى التشكيل،  وإلـى توظيـف                  على مستوى صنع اإلثارة الجمالية نالحظ مي      

لوحات فنية ذات أبعاد فنية الهدف منها جلب المتلقي وإقناعه بالتعرف على العمل، وهـذه نتـائج     

  :الجرد التي تعكس هذه الحقيقة

  .90:  لوحة تشكيلية-

  .7:  بدون لوحة تشكيلية-

  . 2:  صورة فتوغرافية-

  .1:  لوحة حروفية-

د األولي أن الشعر المغربي ميال إلى توظيـف التـشكيل علـى صـفحة                        يبين هذا الجر  

الغالف، مع العلم أن األعمال، التي أهملت هذا الجانب لم تتجاوز سبع تواترات، مما يدل على أن                 

حضور اللوحات التشكيلية التي تزين الغالف وترفع من إمكانية إثارة المتلقي، مكون أساسي مـن          

  .ي الشعر المغربيمكونات اشتغال العنوان ف
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 جمعت  8 تواترا في مقابل     75         وفي إطار التشكيل نالحظ ميال واضحا إلى التجريد بنسبة          

بين التجريد والبعد الهندسي، في الوقت الذي اقتصرت أربعة أعمال على التشكيل الهندسي لـيس               

يد علـى وجـود     ويدل هذا الحضور الواضح للتجر    . غير، واقتصرت ثالثة أعمال على الحروفية     

انسجام كلي بين ما يوحي به التجريد من دالالت عامة، وعالم الشعر القائم في العمق على تجاوز                 

اللغة العادية وصياغة لغة موحية وحالمة، ويدل كذلك على ارتكاز اختيار اللوحة أو تشكيلها على               

كـن بأسـلوب الفنـان      ما يوحي به العمل الشعري في حد ذاته، وكأن اللوحة كتابة ثانية للعمل ل             

التشكيلي، ويدل التشكيل الهندسي على رغبة عميقة في طبع العمل بطابع الدقة التي تتـسم بهـا                 

  . الهندسيةاألشكال

         وعلى العموم فهذه المكونات تدل كلها على وجود رغبة قوية لدى المرسل أو فعاليـات               

  . المتلقيناألنتاج في طبع العمل بصورة تضمن انجاح العمل وفي جلب

  :شعرية الحجم من شعرية العنوان
         ومن العناصر التي تصنع التميز واإلثارة العنوانية نجد الحجم إذ غالبـا مـا  تحـرص                 

فعاليات النشر على إخراج العمل الشعري بأحجام تكون مختلفة عن األحجام العادية تمييـزا لهـا                

روز العمل وإثارة انتباه المتلقين، مما يـسمح        وحرصا على إعطائها رونقا جماليا متميزا يضمن ب       

  .بأن نطلق عليها األحجام الشعرية، والتي كان رصدها على المنوال اآلتي

  )1( 30: سم21 حجم -1

  11: 17 حجم سم -2

  9: 20 حجم سم -3

  7: 16 حجم سم -4

   7:  سم18 حجم -5

  6: 23 حجم سم -6

  6: 19 حجم سم -7

  7: 15 حجم سم -8

  )مستطيل (4:  سم12/ 18 حجم -9

  ) يبدو كشكل مربع2: سم10/ 11 حجم -10

                                                           
  . نقصد ارتفاع أو علو العمل)1(
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  )مستطيل (3: سم12/ 21 حجم -11

  )مربع(1: سم11/ 11 حجم -12

  1: 10 حجم سم -13

  )مستطيل(1: سم11/ 22 حجم -14

  )مستطيل(1: سم17/ 21 حجم -15

  1: 12 حجم سم -16

  1: 24 حجم سم -17

  )مستطيل(1: سم21/14 حجم -18

 20 ثم حجم    17 ، ويليه حجم     21من خالل هذا الجرد أن الحجم المسيطر هو حجم                   يبدو  

 هـو   21 وتأتي األحجام األخرى بنسبة متفاوتة، ومن هنا نستطيع القول إن حجم             16 و 18فحجم  

الحجم المثالي في الشعر المغربي المعاصر، ويتميز بمالءمته لعدد أوراق الديوان، التي غالبا مـا               

ا لطبيعة المجموعة الشعرية، ولذلك فإن هذه األحجام تكون متناسـقة مـع طبيعـة    تكون قليلة تبع 

ومن جهة أخرى فحتى األحجام األخرى تبـدو        . العمل فيما يتصل بعدد النصوص وعدد األوراق      

  .مالئمة لهذه القاعدة

 بعض األحجام تكون مقصودة لذاتها وتكون فـي الغالـب محـط              أن         وما يثير االنتباه هو   

سائل واستفسار المتلقي على قلة تواترها، والتي يمكن أن نطلق عليها أحجام شعرية بامتياز كـ               ت

 وغيرها، التي تبدو    21/17 و 21/17 و 22/11 و 21/12 و 18/12 و   12/ 10 و 12/11 و 11/11

 صغير الحجم يستطيع المتلقي حمله في جيبه بسهولة أينما حل ارتحل، وهو ما يمكـن أن                 امربع

 رسالة معينة هي كون الشعر شيئا يحمل ويرافق اإلنسان أينما ارتحل كما كان في               يؤول بتضمنه 

القديم، فاإلنسان الجاهلي كان ال يستغني عن حمل الشعر معه، فإن لم يكن حملـه فـي صـحف                   

وهذه األحجام الصغيرة الني يصدر بها الشعر المغربي        . مكتوبة على األرجح فقد حمله في ذاكرته      

  .لك وتؤكدهالمعاصر توحي بذ

  :نوعية الورق ومستوى الطبع
         ومن المكونات المرتبطة بالسالف نجد نوعية الورق ومستوى الطبع وهي عناصر تساهم            

في حسن رواج العمل الشعري، ألن نشر عمل ليس فعال يوميا بل هو فعل محاط بالعديـد مـن                   

. حـسن حلـة   أعلى طبعه في    الشروط، وهو جزء من كيان الذات المرسلة ولذلك نجدها حريصة           
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وفي ما يتصل بمستوى الورق نالحظ ميال ملحوظا إلى استعمال الورق األبـيض العـادي، مـع              

بعض الحاالت القليلة التي استعمل فيها الورق الالمع الملون وإن كان ذلك ناذرا، والجـرد يبـين        

  :ذلك

  .93:  أبيض عادي-

  3:  أبيض المع أو ناعم-

  1: أحمر بسيط -

  1: بسيط أصفر -

  1:  أزرق عادي-

         واختيار الورق الملون مع بساطة الطبع ارتبط بالسلسلة الشعبية التي أصدر من خاللهـا              

حسن األمراني ومحمد الرباوي عملين، فبساطة الطبع وعدم ارتفاع كلفته لم يمنع شـعراء هـذه                

 أن له قداسة وطقوسا خاصـة       السلسة من اختيار ألوان تنسجم والطابع االحتفالي للشعر الذي يبدو         

  .عندهما

         ويجرنا هذا الموضوع إلى طبيعة الطبع ومستواه في الشعر المغربي، الذي تكفـي فيـه               

نظرة سريعة إلى الغالف لكي يحدد المتلقي مستواه وربما لمس بعـض المعطيـات ذات البعـد                 

  :السوسيولوجي، وهذا جرد بمستويات الطبع في الشعر المغربي

  .43: طبع المتاز ال-1

  .33:  الطبع متوسط-2

  .20:  الطبع البسيط-3

  .4: طبع الممتاز جدا ال-4

         يبين هذا اإلحصاء أن أغلب الشعراء المغاربة يحرصون على طبع أعمالهم في أحـسن              

جزءا من طقوس الشعرية المغربية، دون إغفال أن لهذا الموضوع           الحلل وأبهاها، حتى ليعد ذلك    

ثيقة بالفترة التي طبع فيها العمل الشعري فاألعمال المطبوعة في آخر الستينيات أو فـي               عالقة و 

فالمطبوعة أخيـرا   . هنااأول السبعينيات ال تقارن بتلك التي طبعت في التسعينيات أو التي تطبع ر            

 تستفيد من التطور التقني الذي حققته الطباعة ولذلك فإن معايير الجودة والبساطة وغيرهما مـن              

المعايير ليست صارمة فهي خاضعة لمنطق الزمن والتطور، فما كان جيدا في الستينيات يـصبح               

بسيطا أو متوسطا مقارنة بمستوى الطبع في الوقت الراهن، وعلـى المحلـل أن يراعـي هـذه                  

  :فإذا أخذنا بعض النماذج من الطبع الممتازكـ .وأن يؤول هذه المعطيات في ضوئهاالخصوصية 
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  .لثريا السقاط" ارج الزمنأغنيات خ "-

  .لمحمد المديني" أندلس الرغبة "-

  .لفاطمة الزهراء بن عدو اإلدريسي" أهددك بالحياة "-

  .لعبد اكريم الطبال" األشياء المنكسرة "-

  .لمحمد المجاطي" الفروسية "-

  . الزمان الجديد لحسن االمراني-

متاز ترتبط في الواقع بعدد مـن الـشعراء                  فهذه النماذج التي صنفت في دائرة الطبع الم       

الذين يختصون بوضع مميز يختلف عن وضع شعراء آخرين فثريا السقاط مثال تنتمي إلى فئـة                

اجتماعية معينة، فهي إطار نسوي حزبي وهذه المعطيات التسمح بأن ينزل طبع ديوانهـا عـن                

أن يكـون الطبـع رقيقـا    مستوى معين، دون أن نغفل ما تعلق بالجانب األنثوي والذي يفـرض   

وبالنسبة لالشياء المنكسرة لمحمد الطبال فإن وضع الـشاعر الخـاص           . ومنسجما مع هذه االنوثة   

وهو كونه أحد الشعراء المغاربة الكبار وانتماؤه إلى جيل الرواد وإلى مؤسسة الـشعر المغربـي                

عمل مرتبطـا بأحـد     الحديث كل ذلك ينسج معادلة الطبع الجيد، وبخصوص الفروسية يبدو هذا ال           

أعالم الشعر المغربي، بل هو صاحب سلطة وسلطته تلك وكذلك باعه الطويل يفرض أن يكـون                

وبخصوص الزمـان الجديـد لحـسن       . الطبع في مستوى ال يقل عن حجمه في الساحة الشعرية         

األمراني فإن للشاعر أعماال كثيرة منشورة قبله ولكنها متوسطة ويعتبر الزمان الجديـد مرحلـة               

جديدة بالنسبة إليه، وهو من هذا الجانب شاعر له سلطة شعرية كبيرة على المـستوى المغربـي                 

والعربي واإلسالمي، إذ هو رائد مؤسسة أدبية تزداد تجذرا في صلب الثقافة المغربية والعربيـة،               

  .ومن هنا فمستوى الطبع يفرض إلى حد ما مستوى معين من الطبع

يلفت انتباهنا ظاهرة الشاعرين اإلسـالميين حـسن        وبخصوص هذه المالحظة األخيرة     

األمراني ومحمد علي الرباوي، الذين يعتبران من أكثر الشعراء المغاربة نشرا ألعمالهم الشعرية             

في مجموعات تتميز ببساطتها لكنها تعكس صدق الهدف والغاية فالناظر في مختلف االعمال التي              

طة إلى درجة التواضع مما يدل على الرغبة العارمة         أصدرها الشاعران سيالحظ وال شك أنها بسي      

التي تسكنهما في إشراك أكبر عدد من المتلقين في تجربتهم، ورغبتهم فـي تـسجيل حـضورهم             

الشعري، إضافة إلى كونهما مع من ينتمون إلى االتجاه اإلسالمي شعراء رسالة يبـشرون بهـا                

يصبح واجبا، وال تهم الوسيلة ولكن      وأصحاب رؤية وموقف أدبي ورؤيوي، ولذلك فإن الحضور         

الغاية هي المبتغى، وال ننكر أن الشاعرين وخاصة األمراني قد اتجها إلى االستفادة من االمكانات               
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سـآتيك بالـسيف    "المهمة التي يتيحها الطبع الحالي، نحيل هنا على ديـواني حـسن األمرانـي               

  ".النيل االزرق"و" واالقحوان

  :   الغالفتوزيع العناوين على صفحة 
         يبدو توزيع العناوين عبر مساحة الغالف أمرا مهما جدا ولكنه غير خاضع فيمـا يبـدو                

وكما يتبين من خالل الجرد لمنطق معين، فكل عمل يخلق توزيعه الخـاص بـه وال يمكـن أن                   

نتحدث عن نظام موحد إال في إطار ضيق، وهو ما يجعلنا نحكم على أن المنطق المـتحكم فـي                   

تغال هذا التوزيع راجع باألساس إلى العنصر المبأر في كل عمل على حدة، ففى الوقت الـذي                 اش

نجد من يحرص على تبئير العنوان في حد ذاته، نجد من يحرص على تبئير اسم الـشاعر قبـل                   

  . العمل، أو من يخصص لهما موقعا واحدا، ويلحق بهما العنوان التجنيسي

فا في هذا اإلطار هي وسط الغالف إذ غالبا ما يوضـع العنـوان                       والمواقع األكثر توظي  

المركزي في هذا المكان ألنه أكثر المواقع إثارة النتباه المتلقي، وهي المنطقة التي يتركز عليهـا                

وغالبا ما يوضع اسم الشاعر في األعلى فـي اليمـين أو فـي              . النظر بغية رؤية شمولية وعامة    

ف إلى اليسار، ويبدو العنوان التجنيسي أقل أهمية مقارنة بالعنصرين          الوسط، وقد يحتل أسفل الغال    

األساسيين، ولذلك ال يذكر في العديد من الحاالت، ولذلك كذلك ال يحتفظ لـه سـوى بـالمواقع                   

الثانوية، وهناك حاالت أخرى، يرتبط فيها اسم الشاعر بالعنوان حيث يتم ذكره مباشرة بعده، دون               

وعلى العموم ففعاليات النـشر     . ن الجهة العليا في اليسار، أو عن الوسط       أن يخرج هذا الموقع ع    

يحرصون في تنظيم صفحة الغالف على تزيعها توزيعا منظما في ضوء الرغبة في تبئير عنصر               

وعلى العموم فالمستوى البصري قد أثبت أن للعنوان شعرية خاصة، ال تقف عنـد              . من العناصر 

تجاززه إلى العناصر المصاحبة، والتي تقدم له بريقا وإشعاعا يرفع          حدود العنوان في حد ذاته بل ت      

  .واقع ويضمن إقبال المتلقين عليهمن شروط نجاح نزوله إلى ساحتة التفاعل الثقافي في ال
  


