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ملخص البحث

 ، اإلبداعيّ النصّ  نات  مكوّ بمجمل  احلديثة  األدبيّة  الدراسات  ت  اهتمّ
واكتشافها  النصّ  عوامل  ي  املتلقّ لولوج  دة  املمهّ العتبة  متثّل  التي  عنونته  وبضمنها 
ة األوىل التي يقف  وتفكيك ثيامهتا. وهذه (العتبة) أو (الثريّا) التي تكون عادة املحطّ
ها له، وباعثا تأويليّا، بقصد أو من دونه، إلدراك  ي، كثريا ما تكون موجّ عندها املتلقّ

. الغاية أو الرسالة التي ينطوي عليها النصّ

العنارص  من  مجلة  عىل  س  يتأسّ اهتاممنا)  مدار   ، (اللغويّ اإلبداعي  والنصّ 
بنية النص تركيبيّا وأسلوبيّا وصوتيّا، بقدر ما تتعالق هذه  ل  التي تشكّ والعالقات 
وأحداث  وقائع  من   - عادة   – ة  مستمدّ وثيامت  مضامني  مع  تتناص  أو  العنارص 

ووثائق تأرخييّة أو أسطوريّة.

وعاءً  يمثّل  اجلنسيّة–  صيغته  عن  النظر  -برصف  اإلبداعيّ  النصّ  كان  وإذا 
ي إدراكها عرب  حامال لرسالة أو رسائل مجاليّة وموضوعيّة وإبالغيّة من شأن املتلقّ
 نتها، والتي غالبا ما تكون معلومة لد آليّة تفاعليّة تعتمد حتليل الشفرات التي تضمّ
ل  ي عىل حدّ سواء. فإنّ العنونة –وهي ما نفرد هلا هذا البحث– تشكّ املرسل واملتلقّ
بالنصّ  ق  متعلّ نصّ   –نر ما  –بحسب  وهي  ي،  املتلقّ تواجه  التي  األوىل  العالمة 
ن الثيامت الكرب واملضامني التفصيليّة التي سعى (املرسل)  األسايسّ الذي يتضمّ
ي)  ، وليس عىل (املتلقّ إىل تأطريها وتقديمها يف بناء لغويّ متكامل بشكل افرتايضّ
الثغرات التي من املمكن وجودها يف أيّ نصّ تبعا  إالّ ترمجة تلك الشفرات وسدّ 
ي ومعرفته التأويليّة من جهة  لقدرة املرسل اإلبالغيّة أو إرادته من جهة، وملكة املتلقّ

أخر، وهبذا تكتمل العنارص األساسيّة لقانون التواصل.
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Abstract

 The modern literary studies pay much heed to the 
ingredients of the creative text including the acts of titling 
as it designates the first threshold an interlocutor ponders 
over and acts as a guide and an interpretational stimulator 
to perceive the targets of the text.

The creative text, our concern, stipulates certain 
ingredients and bonds that syndicate altogether to erect 
the stylistic and phonetic structure of the text almost the 
addresser and the addressee had. So the titling is the first 
sign  stimulate the interlocutor; it is a text pertinent to 
the larger text that embraces great themes the addressor 
endeavours to erect perfect linguistic structure in a vertical 
way. Nothing the interlocutor does but deciphers these 
codes and shield the discrepancy that might be found 
in any text in concordance with the competence of the 
addressor in one hand and the mentality of the addressee 
and  the interpretational knowledge on the other hand. 
However it is to embrace all the essential ingredients of 
the communication order.
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يف نشأة علم العنونة.. مهاد نظريّ

أن  قبل  الصينيّة  احلضارة  يف  املتوارث  االصطالحيّ  بمعناه  العنوان  عرف 
األدب  إلنتاج  األسايسّ  املركز  متثّل  األوىل  كون  اإلغريقيّة  احلضارة  يف  يعرف 
عرفتها  التي  واملخطوطات  التدوين  حدود  عند  تقف  ال  التي  وصنعته   ، الكتايبّ
ذلك  ومع  وازدهارها.  نضجها  من  متباينة  مراحل  يف  اإلنسانيّة  احلضارات  سائر 
فإنّ ما حفظه الزمن من كتب يمتاز بمواصفات ال تكاد ختتلف عن هذه التي بني 
ا الكتاب يف  أيدينا إالّ يف حدود التقنيّة وما تسمح به من توزيع عىل نطاق واسع. أمّ
حمتواه وطريقة عرضه وعنونته وترتيب أبوابه وفصوله وحواشيه وهوامشه فهو من 
الراسخ املتوارث، عدا ما تقتضيه سنن املناهج احلديثة وبعض اآلليّات اجلديدة من 
عالمات ترقيم وإحالة يف اهلوامش وأسلوب عرض املصادر وما بات معروفا من 

تداخل اهلامش باملتن.(١)

ا العنوان وهو رأس كلّ نصّ حديث، وواجهته االبتدائيّة، وعتبته التي ال بدّ  أمّ
ا  ، وثريّاه التي تيضء وفناره الذي يرشد، فيكاد يكون حتميّ منها للمرور إىل النصّ
يف كلّ كتاب، وشائعا يف كلّ نصّ ضمن أيّ كتاب، برصف النظر عن حمتواه وهدفه 
ونوعه وشكله. وقد اهتمّ به العرب يف تصانيفاهتم ونصوصهم األدبيّة، وربّام التفتوا 
إىل أمهيّة أن يعرفوا كلّ نصّ بعنوان، فلم يرتددوا من خلع أسامء وتوصيفات معيّنة 
سنقف   - عديدة  أنامط  ة  وثمّ بعنواناهتا،  نصوصهم  نعرف  ورصنا  إبداعاهتم.  عىل 
عندها الحقا - هيمنت عىل تلك النصوص اإلبداعيّة من قصائد وخطب وكتب 
ورسائل. إالّ أنّ الوعي هبذا العنوان من الناحية النقديّة والتنظرييّة مل يكن حارضاً، 
املعنيّون  يتنبّه  ومل  عام.  بشكل  النص  عن  ومستقال  خارجيّا  دليال  العنوان  وبقي 
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افتتح  حيث  والسيميائيّة  النصيّة  املناهج  شيوع  بعد  إالّ  للعنوان  األديبّ  بالدرس 
العاملان الفرنسيّان فرانسوا فويريه وأندريه فانتانا مضامر البحث يف العنوان وذلك 
يف كتاهبام الرائد (عناوين الكتب يف القرن الثامن) الذي صدر عام(٢) ١٩٦٨، لتبدأ 
 The العنونة  ست ما بات يعرف (بعلم  التي كرّ بعد ذلك سلسلة من اإلصدارات 
سة هلذا العلم كتاب (الفتاة املهملة والوحش  titrology)، ومن بني أهمّ الكتب املؤسّ

الذي  دوتشيه  كلود  الفرنيسّ  للباحث   ،١٩٧٣ روائيّة)  عنونة  مبادئ   .. البرشيّ
س لفرع درايسّ متكامل من حيث أداته  استطاع من خالل دراسته التطبيقيّة أن يؤسّ
االصطالحيّة ومتنه النظريّ الرصني ومنهجه املستقل(٣). ويف العام نفسه ظهر كتاب 
م  الناقد املعروف ليو هوك الذي جاء بعنوان (سمة العنوان) وكان عىل مستو متقدّ

من األمهيّة بحيث عدّ أحد أهم الكتب يف فقه العنونة من مجيع نواحيها(٤).

ومل يقف األمر عند هذا احلدّ فقد شهد العامل توايل عدد من الكتب والدراسات 
ن كتابه (إنتاج االهتامم  لباحثني ونقاد مرموقني من بينهم شارل جريفال الذي ضمّ
 ،( ة العنوان، وروبرت شولز يف كتابه (اللغة واخلطاب األديبّ ) فصال عن قوّ الروائيّ
وجان كوهن يف كتابه (بنية اللغة الشعريّة)، فضال عن جريار جينيت الذي أوقف 
وما  العنوان  عن  متكاملة  نظريّة  م  وقدّ وفلسفته  العنوان  ملوضوعة  كتبه  من  عددا 
يات اصطالحيّة،  ق بالنص من متعاليات نصيّة بحسب ما أطلق عليها من مسمّ يتعلّ
كتبه  يف  نلمسه  ما  وهو  وجماوراته،  النصّ  مع  للتعاطي  النظريّة  املنظومة  لت  شكّ
) ١٩٧٩ و(أطراس) ١٩٨٢، و(عتبات) ١٩٨٧،  النصّ األساسيّة (مدخل جلامع 
ويف ضوء اآللة املفاهيميّة جلريار جينيت تسعى دراستنا إىل مقاربة أنامط العنونة يف 

 . الشعر العريبّ
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العنوان لغة

تني  إنّ ملتمس اجلذر املعجميّ للعنونة وهي صيغة من العنوان، يقف عىل مادّ
، ومنها  ة (ع ل ا) التي تدلّ عىل االرتفاع والسموّ لغويّتني تعطيان املعنى، ومها مادّ
 ( نَ وَ لْ (عَ وقد  انُه  نْوَ عُ الكتاب   ( انُ وَ لْ «(عُ نجد  املادة  هذه  ويف  الرشيف،  أي  العيلّ 
ض واالعرتاض، ومن  رَ نَه»(٥). وكذلك مادة (ع ن ن) التي تدلّ عىل العَ نْوَ الكتاب عَ
) الكتاب بالضمّ هي اللغة  انُ نْوَ ، ويف هذه املادة نقرأ «و(عُ معانيها الظهور والتجيلّ
يعنونه  الكتاب   ( نَ نْوَ و(عَ نيَان).  (عِ و  نوان  عِ أيضا  ويقال  يكرس.  وقد  الفصيحة، 

نَّاه) أبدلوا من إحد النونات ياء»(٦). ) أيضا و(عَ نَهُ نَّ و(عَ

ولعلنا نجد معنى العلوّ والظهور يف العنوان الذي خيتزل النصّ قبل استجالء 
ما فيه وكشف ما ينطوي عليه من مضامني ومعان. وهو ما يمكن أن نقف عليه يف 
بني واملناطقة. «وعنوان  الكتّاب واملتأدّ الصنف من  املعنى االصطالحيّ لد أهل 
املكتوب يف اصطالح الكتّاب ما كتب عىل ظهره بعد طيّه (...) والعنوان يف عرف 
م يف غرض فيأيت لقصد تكميله وتأكيده بأمثلة يف ألفاظ تكون  البلغاء أن يأخذ املتكلّ
مفاتيح لعلوم ومداخل هلا (...) وعنوان املوضوع عند املنطقينيّ هو مفهوم املوضوع 

ى وصف املوضوع»(٧).  ويسمّ

أشعارهم،  يف  واستثمروه  اآلنف،  اللغويّ  بمعناه  العنوان  العرب  عرف  وقد 
وربام يكون أقدم ما وصلنا من ذلك قول عبيد بن األبرص:

د(٨) ة رضغد     تلوح كعنوان الكتاب املجدّ  ملن دمنة أقوت بــــحرّ

ومن ذلك قول الشاعر:

ء حتكي الدواهيا(٩) وتعرف يف عنواهنا بعض حلنهــــــا     ويف جوفها صامّ

: ب السعدي التميميّ ار بن املرضّ وقول سوّ
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وحاجة دون أخر قد سنحت هبا     جعلتها للتي أخفيت عنوانـــــا(١٠)

وقول حسان بن ثابت األنصاري:

ع الليل تسبيحا وقرآنــــــا(١١) وا بأشمط عنوان السجود به     يقطّ  ضحّ

عن  خترج  ال  العرب  عند  العنوان  يكتنفها  التي  املعاين  أنّ  لنا  ا  يتبدّ م  تقدّ وممّا 
الظهور والعالمة واألثر والعرض والسمة، وهي يف جمملها تقرتب أو تقع يف صلب 

املعنى االصطالحيّ املتعارف عليه نقديّا.

العنوان اصطالحا

ة  مادّ بأنّه   ، ابتدائيّ بشكل  الناحية االصطالحيّة  من  العنوان  ف  نعرّ أن  يمكننا 
دالليّة معجميّة أو تداوليّة ذات قيمة إيقونيّة – رمزيّة من حيث نسبيّة االعتباط فيها، 
ويغلب أن تكون عالمة لغويّة أو صوريّة، هلا عالقة مبارشة أو شبه مبارشة بالنص 
، ويأخذ موقع  ا حمدودا أو مستقالّ عن النصّ ، ويمكن أن يكون العنوان نصّ األديبّ
الصدارة عادة، ويكون العنوان األول هو العنوان الرئيس، وقد يرد بعده عنوان آخر 
مواز،  عنوان  أو  ض،  معوّ عنوان  أو   ، مفرسّ عنوان  وهو   ، الثانويّ بالعنوان  يعرف 
ل  ب ومنه الذي يشكّ ويأيت كام العنوان الرئيس بصيغ متعددة منه املفرد ومنه املركّ

فا أو نكرة، طويال أو قصريا. مجلة اسميّة، أو مجلة فعليّة، معرّ

ن النصّ الواحد عنوانات  وكام هو احلال مع العنوان الرئيس، يمكن أن يتضمّ
فرعيّة هلا مجيع خصائص العنوان الرئيس وقابليّته الدالليّة واإليقونيّة، وخيتلف عنه 

من حيث موقعه من النصّ وضموره اإلشهاريّ بحكم ثانويّته وفرعيّته.

التعريف  هذا  أنّ  إالّ   ، االصطالحيّ تعريفه  حيث  من  العنوان  لنا  يبدو  هكذا 
االبتدائي الذي اقرتحناه للعنوان يتّسم بالعموميّة، ويقرب أن يكون تعريفا للنصّ 
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األديبّ أو تعريفا أليّ مجلة أو عالمة فيه. لكنّنا ال نعدم أن نجد تعريفات اصطالحيّة 
أخر للعنوان، فهو:

يّا.. ١ ا أو عمال فنّ ، أقلّ من اجلملة، نصّ مقطع لغويّ

يمكننا النظر إليه من زاويتني: (أ) يف سياق. (ب) خارج السياق.. ٢

ويملك . ٣  ، السيميائيّ  املستو عىل  العمل،  مع  وحدة  ن  يكوّ السياقيّ  العنوان 
وظيفة مرادفة للتأويل.

عليه . ٤ ق  والتفوّ لتسميته  العمل  عن  مستقالّ  فيستعمل  ى،  املسمّ العنوان  ا  أمّ
سيميائيّا(١٢).

وكام هو جيلّ فإنّ هذا التعريف يبدو منقوصا بقدر ما هو غامض، فهو تعريف 
، وتضطرب فيه املفاهيم العمليّة للمصطلح  ختتلط فيه قيمة العنوان مع جممل النصّ
ف ملصطلح العنوان. وقد يكون هذا االضطراب الذي يشوب تعريف  املفرسّ أواملعرّ
د  التعدّ عىل  وقابليّته  وجوده،  من  والغاية  نفسه،  العنوان  طبيعة  عن  نامجا  العنوان 
ل  دالليّا وعالميّا، من حيث هو إيقونة أو رمز مفرد أو مجاع عالمات متعاضدة تشكّ

. ا مستقالّ أو متعالقا مع النصّ األسايسّ كام أسلفنا يف تعريفنا االبتدائيّ نصّ

ن مؤسيس  فإن حاولنا تقيصّ التعريفات واحلدود االصطالحيّة للعنوان، من لَدُ
دة تتقارب وتتقاطع وتتباين يف ما بينها، تبعا  علم العنونة، فإنّنا نجد تعريفات متعدّ
ر يف هذا الفضاء الشاسع. فالعنوان كام يراه  النظر التي ينطلق منها كلّ منظّ لزاوية 
ليو هوك يمثّل جمموع العالمات اللسانيّة التي يمكن أن تدرج عىل رأس كلّ نصّ 
بمتابعته  النصّ  يستهدفه  الذي  اجلمهور  وتغري  العام،  حمتواه  عىل  وتدلّ  ده  لتحدّ
ته، إالّ أنّه ينطلق من  والتواصل معه(١٣). وهذا التعريف عىل الرغم من كثافته ودقّ
تني اثنتني األوىل تفسرييّة تكشف  د العنوان بمهمّ قواعد سيميولوجيّة – لسانيّة، حتدّ
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ه العنوان منذ البدء، والثانية أنّ  ي يف سياق معنيّ خيطّ ه املتلقّ عن فحو النصّ وتوجّ
ي من خالل ذلك الزخم  العنوان يأخذ قيمة إشهاريّة حتفظ النصّ والناصّ لد املتلقّ
الكامن يف العنوان. إنّ هذا التعريف ليس كافيا -كام نعتقد- لكشف املتوالية املعنويّة 
ل تأسيسا واعيا ملا حيتمله العنوان من  التي خيتزهنا العنوان، ولكنّه (التعريف) يشكّ

ة ومتحكمة يف الوقت نفسه. قيم قارّ

وبتكثيف مماثل يعطينا جاك فونتاين تعريفا آخر للعنوان، فهو لديه نصّ مواز، 
ة أخر يضيق حممول  د مسار القراءة(١٤). ومرّ ّ الذي حيدّ ونوع من أنواع التعايل النيصّ
ا موازيا، وهذا تعميم  ص يف النظرة السيميائيّة له بوصفه نصّ العنوان املعنويّ فيتلخّ
واسع الدالالت، يقابله ختصيص ضيّق يكتفي بخلع صفة التوجيه للقراءة، وهذه 
ت العنوان وإمكانيّاته املحتملة. ومن هذين  مصادرة النفتاح التأويل، واختزال ملهامّ
وجوهرهيام،  هيام  حدّ عن  خترج  تكاد  ال  كثرية  تعريفات  نستنبط  اآلنفني  التعريفني 
وهذا ما يلوح لنا عندما نقرأ تعريفا يتّكئ عىل التعريفني السابقني وفحوامها، فيكون 
د مضموهنا، وجتذب القارئ  ف بتلك اهلويّة ]النصيّة[ وحتدّ العنوان «رسالة لغويّة تعرّ

إليها، وتغريه بقراءهتا»(١٥).

وهناك من يكتفي بوصف العنوان وصفا خارجيّا مبارشا، عوضا عن الغور فيه 
يلّ البدّ  واستكناه أبعاده العميقة، فهو «الفتة دالليّة ذات طاقات مكتنزة، ومدخل أوّ
لة فإننا ال نقف عىل تعريف جامع مانع للعنوان،  »(١٦). ويف املحصّ منه لقراءة النصّ
د  وهذا ما محل الناقد ليو هوك عىل االعرتاف بأنّ «من الصعب وضع تعريف حمدّ
السمة  ذات  العنوان  طبيعة  ولعلّ  دة»(١٧).  متعدّ معان  يف  الستعامله  نظرا  للعنوان، 
االجتاهات  د  تعدّ عن  فضال  األسلوبيّة،  نمطيّته  وال  الرتكيبيّة،  وحركيّته  التأويليّة، 
النقديّة وأسسها املعرفيّة، أفضت بالدارسني إىل تقنني تعريفاهتم وتوجيهها الوجهة 
التي تقتضيها دراساهتم، األمر الذي أسهم يف فوىض اصطالحيّة ومفاهيميّة بالغة 
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م  املتحكّ املنطق  تستقرئ  تقليديّة  غري  مقاربة  استدعى  الذي  األمر  وهو  التعقيد، 
يه لظاهرة العنوان  بالعنونة وكشف مستوياهتا، وهذا ما جلأ إليه جان كوهن يف تقصّ
، فهو ير «أنّ طريف الوصل ينبغي أن جيمعهام جمال  بوصفه جزءا من خطاب النصّ
خطايبّ واحد، جيب أن تكون هناك فكرة هي املوضع املشرتك وغالبا ما قام عنوان 
اخلطاب هبذه الوظيفة، إنّه يمثّل املسند إليه، أو املوضوع العام، وتكون كلّ األفكار 
الواردة يف اخلطاب مسندات له، إنّه الكلّ الذي تكون هذه األفكار أجزاءه ونالحظ 
ر دائام عىل عنوان، يف حني أن  ا يتوفّ مبارشة أنّ كلّ خطاب نثريّ علميّا كان أم أدبيّ
انطالقا من  النصوص  املقاربة تفصل بني  إنّ هذه  يقبل االستغناء عنه»(١٨).  الشعر 
ا أدبيّا أم علميّا، يكون  هويّة النصّ اجلنسيّة، فام كان مندرجا حتت النثر سواء أكان نصّ
، ومن شأن هذه الفكرة  العنوان فيه أمرا نافال، وهو هنا يمثّل الفكرة العامة للنصّ
أن حتيل إىل ثيمة اخلطاب األساسيّة، وعليه فإنّ العنوان يف هذه احلال خيتزل بكثافته 
دة،  ا مع الشعر فإنّ القضيّة تبدو معقّ . أمّ اخلطاب الذي ينبني عليه النص األسايسّ
ات غري منتهية، مع  وذلك راجع إىل خصيصة الشعر املجازيّة، وانفتاحه عىل تناصّ
غري  والتناسل  املضموينّ  للتالقح  قابلة  وأسطوريّة  ختييليّة  وأحداث  تأرخييّة  وقائع 

املحدود.

النقيض منها، يقرر روبرت  املثرية لاللتباس، وعىل  باملقابل من نظريّة كوهن 
. وليس يف وسع العنوان والنصّ  شولز أنّ «العنوان وحده لن يؤلّف النصّ الشعريّ
الشعريّ معا أن خيلقا قصيدة بمفردمها. وإذا أعطي «القارئ» العنوان والنصّ فإنّه 
بوصفه  القارئ  إىل  االعتبار  شولز  يعيد  هنا  القصيدة»(١٩)،  خلق  عىل  سيستحثّ 
بام  هلا  د  مهّ كان  النتيجة  هذه  إىل  يصل  أن  وقبل  األدبيّة،  الرسالة  ق  حتقّ يف  مشاركا 
ن، وما هذه املرثية  وِ رْ وصفه بأقرص النصوص الشعريّة يف اللغة اإلنكليزيّة: مرثية مِ
سو مجلة واحدة تيش بصيغة السؤال من دون عالمات ترقيم أو لواحق تفسرييّة، 
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منها  الذي جيعل  ما  يسأل شولز  اجلملة هو: (سأعرضها عىل من)،  ومنطوق هذه 
ة  بالتأكيد لوال عنواهنا ملا كانت قصيدة(٢٠). لقد أناط شولز مهمّ قصيدة؟ وجييب: 
ء بالعنوان الذي كان كفيال بإخراج  إسباغ وصف القصيدة عىل هذه العبارة الصامّ
العبارة من عزلتها الدالليّة، ومنحها أفقا شعريّا قابال لالتساع والتأويل. لقد وضعنا 
شولز وجها لوجه مع العنوان الذي يمكنه أن جيعل من سؤال عابر قصيدة متكاملة، 
أبدا  ا  اعتباطيّ فليس  العنوان.  عليه  ينطوي  الذي  القصد  ية  أمهّ إىل  يلمح  هنا  وهو 
وجود هذا العنوان وإن كان قائام عىل مفردة واحدة. إالّ أننا رسعان ما سنعيد ترتيب 
األولويّات مع شولز الذي ينفي ما أثبته سلفا، وينتهي إىل أنّ العنوان غري قادر عىل 
، وليس بوسع ذلك النصّ مع العنوان أن خيلق قصيدة، فاملعادلة  تأليف نصّ شعريّ
هنا ستبقى ناقصة مامل يتوافر هلذه الرسالة الشعريّة من يستقبلها ويعمل عىل تأويلها 

ث عن قصيدة. وفكّ شفراهتا، آنذاك فقط، سيكون بإمكاننا أن نتحدّ

البحث عن  الشعريّ يضاهي  النصّ  للعنوان يف  د  تعريف حمدّ البحث عن  إنّ 
، أو الشعر بشكل عام، فليس بمقدورنا انتزاع العنوان من  تعريف للنصّ الشعريّ
، أو من  ق به، وجتريده من كلّ اخلصائص التي يمتاز هبا النصّ الشعريّ النصّ املتعلّ
بعضها يف أقل تقدير. فالنصّ الشعريّ احلديث عىل وجه التخصيص ال يستخلص 
د  من دون تلك املوازيات املتعالية املحيطة به، فهي التي متنحه هويته وشكله وربّام حتدّ
جنسه ومرحلته وتسهم يف إدراك أبعاده املضمونيّة، وتتفاعل معه لتحريك دالالته 
الستنطاق  مغايرة  آليّة  عن  البحث  املجدي  من  صار  هنا  ومن  تأويالته.  وتقنني 
تنبّه  التفسرييّة، وهذا ما  أو  الوصفيّة  التعريفات  الوقوع يف فخاخ  العنونة من دون 
إىل  م  تقدّ ما  الذي أرشنا يف  الفرنيسّ جريار جينيت،  الناقد  له -بعد طول مراس– 
ضمنها  يتحرك  اصطالحيّة  منظومة  قبالة  وضعنا  الذي  النظريّ  مرشوعه  ضخامة 
ي. وهلذا ارتأينا أن  العنوان بانضباط وفاعليّة قابلة للمعاينة والرصد من جهة املتلقّ
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ة تعقب سياحتنا يف استجالء املقرتحات التعريفيّة  نفرد لنظريّة جينيت مساحة مستقلّ
ملصطلح العنوان.

العتبات مبحثا شعريّا

إنّ احلقل الذي اجتهد فيه جريار جينيت هو الشعريّات، ولعلّ عطاءه يف هذا 
أقطاب  أحد  ه  وعدّ به،  االحتفاء  عىل  بارت  روالن  محل  الذي  هو  الواسع  احلقل 
الشعريّات، حيث مجع بني طرفيها: القديم املرتبط بالعلوم البالغيّة، واجلديد املنبثق 

عن اللسانيات والسيميائيّات.(٢١) 

الدراسات  من  قيّمة  سلسلة  الشعريّات  جمال  يف  جينيت  رحلة  أفرزت  لقد 
 ١٩٦٦ بني  صدرت  أجزاء  ثالثة  يف  جاء  الذي  (صور)  كتبه  والسيّام  قة،  املعمّ
و(عتبات)   ،١٩٨٢ و(أطراس)   ،١٩٧٩  ( النصّ جامع  إىل  و(مدخل  و١٩٧٢، 
وعي  يف  را  تطوّ تؤرشّ  مراحل  بوصفها  اإلصدارات  هذه  إىل  نظرنا  ولو   ،١٩٨٧
 ، ا متظهر شكيلّ منطقيّ الناقد، فإنّه يف املرحلة األوىل مل يكن ينظر إىل الشعريّة عىل أهنّ

بل هي طرائق للخطاب(٢٢).

من  حزمة  متثّل  وباتت  للشعريّة  رؤيته  اتّسعت  فقد  الثانية  املرحلة  يف  ا  أمّ
ة أو الشاملة التي تبحث يف أو عن أنامط اخلطاب وصياغاته القوليّة  املقوالت العامّ
وأجناسه األدبيّة(٢٣). وجتاوز جينيت يف مرحلته الثالثة ما كان انتهى إليه سابقا من 
ولة مفاهيميّا واصطالحيّا، وقد أضحت الشعريّة  فهم للشعريّة، تبعا لطبيعتها املتحّ
يّة أو لنقل  ابتداء من هذه املرحلة مقولة ذات طبيعة جتريديّة، هتتمّ باملتعاليات النصّ
، ويعني هبا تلك احليثيّات التي تدخل النصّ يف عالقة  باملتعالقات املحيطة بالنصّ
د جينيت تلك املتعاليات يف  قة. وحدّ مبارشة أو غري مبارشة مع سائر النصوص املتحقّ
 .(٢٤) حق، وجامع النصّ ، والنصّ الالّ مخسة أنامط هي: التناص، واملناص، وامليتانصّ
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ومل ينته جينيت عند هذه املرحلة، بل عمد يف مرحلة رابعة استوعبها كتابه النظريّ 
ع فيه دائرة الشعريّات، عرب تركيزه عىل أحد أجزاء الشعريّة التي  (عتبات) الذي وسّ
وهو  (املناص)  به  ونعني  (أطراس)،  كتابه  يف  وحتديدا  السابقة،  املرحلة  يف  مها  قدّ
هلذا  أنّ  السيّام  النقديّة.  املنظومة  داخل  وتواصليّا  تداوليّا  يتفاعل  مازال  مصطلح 
املصطلح جذورا وأسسا معرفيّة ونظريّة قبل جينيت، فضال عن اشتغال عدد من 

حقني عىل هذا املصطلح – املفهوم. الباحثني املحايثني والالّ

ولعلّ أهمّ ما ميّز املرحلة األخرية يف املنظومة املفاهيميّة لد جينيت، هو ذلك 
االنتقال من شعريّة النصّ إىل شعريّة املناص، الذي يمثّل بحسب تعريفه «نمطا من 
ل من رابطة هي عموما أقلّ ظهورا  ة، يتشكّ يّة، الشعريّة عامّ النصّ املتعاليات  أنامط 

.(٢٥)« له عمل أديبّ وأكثر بعدا من املجموع الذي يشكّ

وهذه املتعاليات النصيّة التي يعدّ املناص عنرصا رئيسا فيها، جتعل النصّ قابال 
ق النصّ فعليّا إالّ بوجودها، وهذه املتعاليات النصيّة  ف والظهور، وال يتحقّ للتكشّ
الرئيس،  والعنوان  املؤلّف،  اسم  فيها  ويندرج  برصيّة،  أو  لفظيّة  تكون  أن  يمكن 
 ، ّ النيصّ واالقتباس  واإلهداء،  فرعيّة،  أو  كانت  ثانوية  العنوانات  أو  والعنوان 
واملفتتح أو االستهالل، فضال عن لوحة الغالف – بالنسبة للكتاب- وإيقونة جهة 
اإلصدار، ومعلومات النرش التفصيليّة، وحتّى ما يعرف باجلالدة أو تعريف الكتاب 

اخلاص بالنارش.

املناص  هو  يّة  النصّ املتعاليات  فيه  تتحرك  الذي  االتساع  هذا  من  يعنينا  وما   
ة أكرب، تلك العتبة األوىل التي ندعوها (العنونة)، ولكنّنا بحاجة هنا  حتديدا، وبدقّ
إىل وقفة نتعرف فيها عىل أنواع املناص ووحداته الصغر، بحسب اآللة املفهوميّة 

التي طالعنا هبا جريار جينيت، وال سيّام يف كتابه اإلمام «عتبات».
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املناص وأنواعه – خطاطة

م أنّ املناص هو جمموعة االفتتاحيات اخلطابيّة املصاحبة أليّ  عرفنا يف ما تقدّ
نصّ أو كتاب، وهذه االفتتاحيّات يعربّ عنها جينيت ب (النصّ املحيط) أيضا، وهي 
يه بوصفه  / الكتاب بوصفه سلعة، وتلقّ مسؤولة بشكل مبارش عن استهالك النصّ
(املناص  املناص عىل نوعني:  ينقسم  أو معرفيّة، يف ضوء ذلك  أدبيّة  ة مجاليّة -  مادّ

.( النرشيّ واملناص التأليفيّ

قات املحيطة بالنصّ أو  ، أو مناص النارش، فهو تلك املتعلّ ا املناص النرشيّ أمّ
ة  الكتاب، وتكون من عنديّات اجلهة املسؤولة عن النرش سواء أكانت دار نرش أم جملّ
فتات  أم صحيفة، وقد يصحّ أن نضيف هلا املواقع اإلليكرتونيّة والبوسرتات والالّ

وأيّ وسيلة إشهاريّة مقروءة أو مرئيّة أومسموعة. 

وما  الغالف   : النرشيّ املناص  يكون  الكتاب،   / بالنصّ  األمر  ق  تعلّ وبقدر 
حيتويه من عالمات لغويّة مكتوبة أو مرئيّة، من ناحية نوع اخلطّ وحجمه واأللوان 
يتضمنه من  وما  إخراجه  النصّ وطريقة  أو  الكتاب  قطع  فيه، وكذلك  املستخدمة 
أثناء  يف  معروضة  تكون  أن  يمكن  التي  واللوحات  النارش  وكلمة  نرش  معلومات 
النصّ أو بمعيّته، ومجيع ذلك يضع املؤلّف ضمنا حتت مسؤوليّة مشرتكة مع جهة 
هذه  كانت  وإن  حتّى  بذلك،  عقدا  أنفذ  أو  املؤلف  وافق  طاملا  واإلصدار،  النرش 
األخرية هي اجلهة التي تأخذ عىل عاتقها صناعة النصّ / الكتاب وتسويقه أو جعله 

ي.  يف متناول املتلقّ

وعىل الرغم من عدم تركيزنا عىل هذا اجلانب من املناص، إالّ أننا نحاول أن 
س عليها جريار جينيت  م خطاطة متكاملة لشبكة املصطلحات واملفاهيم التي أسّ نقدّ
يّة، ومن املفيد اإلشارة إىل أنّ املناص النرشيّ  نظريّته عن العتبات واملتعاليات النصّ

. ، والنصّ الفوقيّ النرشيّ ينشعب بدوره إىل شعبتني: النصّ املحيط النرشيّ



٤٧٢

الغالف  حيتويه  وما  العنوان  وصفحة  الغالف  األوىل  الشعبة  حتت  ويندرج 
النارش،  أو من كلمة  الكتاب  أكانت جزءا من نصّ  ة مكتوبة سواء  األخري من مادّ
وكذلك املعلومات الواردة يف كعب الغالف أو عقبه اخلارجيّ أو الطيّة مفردة كانت 

أو مزدوجة.

النرش  بجهة  خيتصّ  ما  كلّ  النرشيّ  املناص  من  الثانية  الشعبة  حتت  ويندرج 
يلحقه  وما  تصحيف  ومعلومات  وتنبيهات  إصدارات  وقوائم  دعائيّة  وسائل  من 

سة الراعية للنرش(٢٦). النارشون بإصداراهتم من تفاصيل ختصّ دار النرش أو املؤسّ

ا القسم الثاين من أنواع املناص فهو املناص التأليفيّ ويعرف أيضا بمناص  أمّ
تلك  كلّ  «يمثّل  فهو  التخصيص،  من  عىل يشء  نا  هيمّ الذي  املناص  وهو  املؤلّف، 
الكاتب/  إىل  باألساس  مسؤوليّتها  تعود  التي  اخلطابيّة  واملصاحبات  اإلنتاجات 
: اسم املؤلّف  املؤلّف»(٢٧). وكام هو بدهيّ فإنّ ما يقع ضمن دائرة املناص التأليفيّ
ه والعنوان الثانويّ العنوانات الفرعيّة إن وجدت، واإلهداء إن جد، وما  وعنوان نصّ
 ، يمكن إثباته من جمتزءات ومفتتحات واستهالل. وكام هو األمر يف املناص النرشيّ
فإنّ جينيت يعمد إىل تقسيم املناص التأليفيّ عىل شعبتني يعطيهام التوصيف السابق 

 . ، والنصّ الفوقيّ التأليفيّ نفسه: النصّ املحيط التأليفيّ

وكام هو اضح فإنّ النصّ املحيط التأليفيّ يضمّ يف شعبته اسم املؤلّف والعنوان 
 ، املستهلّ أو  واملفتتح  الداخليّة  أو  الفرعيّة  والعنوانات  الثانويّ  والعنوان  الرئيس 
ما  بكلّ  املناص خيتصّ  النوع من  أن هذا  يعني  التصدير واملهاد، وذلك  فضال عن 
بينها  خارجيّة  أطراف  ل  تدخّ دون  ومن  ومبارش،  شخيصّ  بشكل  املؤلّف  ينتجه 
لت عوامل ومؤثّرات خارجيّة يف تلك املتعاليات النصيّة،  النارش، ولو حدث أن تدخّ

فإن مسؤوليّتها تبقى حمصورة يف املؤلف.



٤٧٣

ا الشعبة الثانية من مناص املؤلّف وهي النصّ الفوقيّ التأليفيّ فنلفيها تنقسم  أمّ
ويمثّل  (عام)،  تأليفيّ  فوقيّ  نصّ  ال:  أوّ لدينا  فيكون  نفسها،  عىل   األخر هي 
واحلوارات  واإلذاعيّة،  التلفزيونيّة  واملقابالت  الصحفيّة  باللقاءات  جينيت  له 
السياق  هذا  يف  يندرج  وما  النقديّة  والقراءات  واملؤمترات  والندوات  واملناقشات 
نصّ  وثانيا:  هلا.  أساسيّة  ة  مادّ أو  فيها،  طرفا  ه  نصّ أو  املؤلّف  يكون  أنشطة  من 
ة) ومسارات النصّ  ة وخاصّ تأليفيّ (خاص)، ويقصد به جينيت املراسالت (عامّ
نشاطات  وهي  الشخصيّة،  والتعليقات  القبيلّ  أو  التمهيديّ  والنصّ  رات  واملذكّ

تتعلق باملؤلّف بشكل مستقل(٢٨). 

بة، نقرتح هذه اخلطاطة: ومن أجل توضيح أنواع املناص وأقسامه املتشعّ

يّة،  النصّ املتعاليات  لشعريّة  العام  اهليكل  ترسيم  من  انتهينا  قد  نكون  هكذا 
ل عند املناص الذي تدور يف فلكه قراءتنا للعنوان، واستكامال ملا  ووقفنا بشكل مفصّ
ر عن وظيفة العنونة، وأنواع هذه  رشعنا فيه من الوجهة النظريّة، يلزمنا تقديم تصوّ

ض له يف ما يأيت. الوظيفة، وهذا ما سنتعرّ

العنونة ووظيفتها

ا لسانيّا أو تداوليّا يمثّل متظهرا  ال شكّ أنّ العنوان بوصفه خطابا لغويّا أو نصّ
سوسور  دي  فردينان  مه  قدّ الذي  السيميولوجيّ  املنطلق  ومن   ، مستقالّ عالميّا 
ال واملدلول، مع التأكيد عىل عدم وجود  تكون العالمة حاصل اقرتان جزأهيا: الدّ
فإنّ  وعليه  االعتباطيّة،  بمبدأ  سوسور  دي  دعاه  ما  وهذا  بينهام،  طبيعيّة  عالقة 
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ملبدأ  خاضعا  يكون  أن  البدّ  عالمات  مجاع  أو  منفردة  عالمة  أكان  سواء  العنوان 
االعتباطيّة، فلو علمنا أنّ االعتباطيّة كام يقرتح دي سوسور عىل نوعني: االعتباطيّة 
املطلقة واالعتباطيّة النسبيّة(٢٩)، فإنّ العنوان بحسب ما نر يندرج حتت ما يعرف 
باالعتباطيّة النسبيّة، ومردّ ذلك عائد إىل أنّ اختيار العنوان يتمّ بشكل قصديّ واع، 
ال بقيمة  ، وهذا يعني أنّ العنوان يأيت حممّ وكثريا ما يكون مستمدا من صلب النصّ
ها هنائيّا أو  ة من قيمة النصّ وفحواه، حتّى لو كان هذا العنوان موجّ دالليّة مستمدّ

. حمتمال للرسالة التي ينطوي عليها النصّ

بة  دة، وقد تكون هذه الوظيفة مركّ ويف ضوء ذلك فإنّ لعالمة العنوان وظيفة حمدّ
كام نلمس من تعريف لوي هوك الذي ينصّ عىل أنّ العنوان «جمموعة من العالمات 
اللسانيّة التي تظهر عىل رأس نصّ ما، قصد تعيينه وحتديد مضمونه الشامل، وكذا 
دة تتداخل  ن غايات متعدّ بة تتضمّ جذب مجهوره املستهدف»(٣٠). وهذه الوظيفة املركّ
 ومستو الدالليّة  ملحموالهتا  تبعا  األهداف  من  مجلة  أو  هدفا  ق  لتحقّ بينها  ما  يف 
بة التي حفل هبا تعريف هوك السابق،  ي وقابليّته التأويليّة. ولعلّ الوظيفة املركّ التلقّ
ة وهي(٣١):  دها ه. ميتريون، جاعال منها وظائف مستقلّ هي ذاهتا الوظائف التي حدّ

الوظيفة التعيينيّة، والوظيفة اإلغرائيّة أو التحريضيّة، الوظيفة اإليديولوجيّة.

ال  معدّ جينيت  جريار  له  ارتكن  الذي  األساس  كانت  عينها  الوظائف  وهذه 
عليها من حيث املصطلح ومضيفا عليها بعض اليشء، يف حماولة الستكامل املنظومة 
دة  اإلجرائيّة التي اجرتحها يف شعريّة العتبات، لينتهي إىل جعل وظائف العنوان حمدّ

يف كلّ أو بعض أربع وظائف هي:

د اسم النصّ أو الكتاب، برصف النظر . ١ الوظيفة التعيينيّة؛ وهي الوظيفة التي حتدّ
التعريفيّة  أو  بالتسمويّة  الوظيفة  هذه  تعرف  وقد  الفكريّة،  وقيمته  حمتواه  عن 
وخصوصيّة  الكتاب.  أو  للنصّ  تامة  اعتباطيّة  تكون  قد  تسمية  ل  تشكّ كوهنا 
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هذه الوظيفة أهنا متنح النصّ اسمه، الذي يعرف به بأقل ما يمكن من احتامالت 
الوقوع يف اللبس. وهي وظيفة إلزاميّة ورضوريّة، وال تنفصل عن سواها من 

الوظائف كوهنا حارضة دائام ومشتملة عىل املعنى(٣٢).

الوظيفة الوصفيّة؛ وهي الوظيفة التي تكشف عن حمتو النصّ أو الكتاب، أو . ٢
ل هذه الوظيفة مفتاحا  تكون مرشدة ملوضوعته(٣٣)، وبحسب إمربتو إيكو تشكّ
ى هذه الوظيفة التلخيصيّة أو الدالليّة أو الواصفة،  (٣٤)، وقد تسمّ تأويليّا للنصّ
د يف تأويل النصّ من حيث  ي يف سياق حمدّ وتعمل هذه الوظيفة عىل وضع املتلقّ

نوعه وطبيعته وحتى ثيمته. 

الوظيفة اإلحيائيّة؛ وترتبط هذه الوظيفة بسابقتها، إذ البدّ أن تتضمن الوظيفة . ٣
ق  ويتحقّ املؤلّف،  إرادة  أمر خارج عن  إحيائيّة، وهذا  قيمة  الوصفيّة  الوصفيّة 
م فحو النّص أو الكتاب البدّ  من دون قصد منه(٣٥). إنّ عنوانا تفسرييّا يقدّ
ي بام حيتمله النصّ من موضوعة  أن حيمل يف طيّاته بعدا توجيهيّا يوحي للمتلقّ

.وفحو

جذب . ٤ عنرص  يكون  أن  يمكن  العنوان  فإنّ  جيلّ  هو  وكام  اإلغرائيّة؛  الوظيفة 
وقف  وقد  واإلثارة.  التشويق  ذلك  يف  مستثمرا  األصل،  يف  يستهدفه  لقارئ 
جينيت من هذه الوظيفة موقفا سلبيّا، منكرا أن يكون العنوان (سمسارا) للنصّ 
العنوان  جعل  يف  اإلفراط  أنّ   وير لنفسه.  سمسارا  يكون  وال  الكتاب،  أو 
(٣٦). وهذا موقف أخالقيّ بادر به جينيت وتبعه  مغريا من شأنه أن يرض بالنصّ
منظرون آخرون منهم جون بارث الذي عاب عىل املؤلفني الذين يسعون وراء 
دا عىل أن «يكون الكتاب أغر من عنوانه،  اإلغراء من خالل عنواناهتم، مشدّ

أحسن من أن يكون العنوان أغر من كتابه»(٣٧). 
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م نجد أنّ جينيت قد استوعب وظائف العنوان وأحسن تبويبها  ويف هدي ما تقدّ
اد والباحثني إىل اعتامد منظومته املفاهيميّة يف التعاطي مع  وهو ما دعا كثريا من النقّ
الوظائف  بني  يربط  باالهتامم،  جديرا  آخر  تقسيام  هناك  أنّ  إالّ  ووظائفها،  العنونة 
هيا العنوان ووظائف اللغة، وهو ما اقرتحه رومان ياكوبسن حيث أعطى  التي يؤدّ
الوظيفة  املوضوع.  عىل  ز  وتركّ املرجعيّة؛  هي(٣٨):الوظيفة   أخر وظائف  العنوان 

ز عىل الرسالة. ز عىل املرسل إليه. الوظيفة الشعريّة؛ وتركّ الندائيّة؛ وتركّ

للدارسني  يسمح  مواربا  يبقى  احلقل  هذا  يف  التنظري  باب  فإنّ  العموم  وعىل 
العمليّة  خيدم  بام  والتطبيقيّة  النظريّة  واجتهاداهتم  طروحاهتم  بتقديم  والباحثني 
م  النقديّ نقدّ لنا طبيعة العمل  التي تضمنها  النقديّة بشكل عام. ويف هذه الفسحة 
أن تكون  العريبّ احلديث، حريصني عىل  الشعر  تأليفيّة من  ملناصات  إجراء حتليليّا 
العيّنة التي نختارها هلذا اإلجراء مستوعبة األنامط املعروفة واملستعملة يف عنوانات 
الكتب واملجموعات الشعريّة أو النصوص والقصائد، وال يرتتّب عىل اختيار هذه 
العنوانات أيّ حكم تقويميّ للنصوص، وما نسبة هذه النصوص إىل أسامء أصحاهبا 
هلا  نصيّة  وعتبات  تأليفيّة  مناصات  املؤلّفني  فأسامء   ، املنهجيّ التوثيق  باب  من  إالّ 

. فعلها التوجيهيّ والتوثيقيّ وحتّى اإلغرائيّ

العنوان يف الشعر العريبّ احلديث؛ أنامط وأساليب

متظهرات  أحد  ل  يشكّ العريبّ  الشعر  يف  ره  وتطوّ العنوان  حضور  إنّ  يقينا، 
التجديد وثورة احلداثة التي يمكن العودة ببواكريها إىل ما عرف بعرص النهضة يف 
القرن الثامن عرش. ولكنّ هذا ال ينفي –كام أسلفنا- معرفة العرب بالعنوان، وأنّ 
ة يف العنونة منذ بدايات الوعي بالشعر وتدوينه. وقد حفظ لنا  هلم أساليبهم اخلاصّ
خو األدب عنوانات ختصّ قصائد وكتبا شعريّة، وكانت هذه العنوانات دالّة عىل  مؤرّ
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نصوص بعينها، فهي يف الغالب تعيينيّة، ومن تلك العنوانات ما أطلق عىل قصائد 
منفردة أو عىل جمموعة من القصائد متييزا هلا عن سواها، ولعلّ تسميات وعنوانات 
كات)  و(املحكّ و(الطوال)  بات)  و(املذهّ قات)  (املعلّ شاكلة  عىل  وتوصيفات 
سامت  ذات  قصائد  عىل  تطلق  كانت  التي  األوىل  العنوانات  هي  و(احلوليّات)، 

ة ويتمتّع أصحاهبا بمكانة أدبيّة واعتباريّة مميّزة. خاصّ

تأرخييّ  حدث  أو  ما  ملوقف  تبعا  معيّنة  قصائد  عىل  تطلق  عنوانات  وهناك 
شكل  آخذة  التسمية  هذه  وتشيع  ما،  قصيدة  عىل  تعيينيّة  تسمية  إطالق  يستدعي 

العنوان، ومن هذه التسميات العنوانيّة (الدامغة) و(اجللجليّة).

ها مناصات تأليفيّة أمر  وعىل الرغم من كون هذه العنوانات تعيينيّة، إالّ أنّ عدّ
فيه نظر، فليس من الثابت إطالق الشعراء هذه العنوانات عىل تلك القصائد، ويف 
خي أدب جاؤوا بعد أولئك  اد أو مؤرّ اء ونقّ ا اكتسبت عنواناهتا بفعل قرّ الغالب أهنّ
العنوانات  تكون هذه  أن  يصحّ  قد  لذا  األغلب،  الشعراء ويف غري عصورهم عىل 
رو  منظّ عليها  تصالح  التي  العتبات  لنظريّة  خرق  ذلك  ويف  نرشيّة،  مناصات 
الشعريّات احلديثة، وال سيّام منظومة جريار جينيت التي نستنهجها يف هذه املقاربة. 
وما يصحّ عىل صيغ العنونة السابقة يصحّ عىل إطالق مفاتيح القصائد: (قفا نبك) 
ة العنونة.  ع هريرة) و(هل غادر الشعراء) وسواها من املفاتيح التي أخذت قوّ و(ودّ
امرئ  وقافيتها: (الميّة  القصيدة  إىل رويّ  اإلشارة  تعتمد  التي  العنوانات  وكذلك 
القيس) و(الميّة العرب) و(الميّة العجم) و(الميّة األعشى) وما يندرج يف ذلك من 
عنوانات شائعة، ونحن نر أنّ عدّ هذه العنوانات مناصات نرشيّة أقرب إىل الواقع، 
، إن  فالتدوين وجتميع األشعار يف كتب يقابل يف عرصنا الفعل النرشيّ والتحقيقيّ
ق مها اللذان عمدا إىل صناعة عتبات النصوص التي حياوالن  كان النارش أو املحقّ

إخراجها للمتلقني.
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وهذا ما نلمسه يف مجيع النصوص التي وصلتنا من الشعر العريبّ القديم، حتى 
بامتياز،  تأليفيّة  مناصات  أن نجد نصوصا محلت  نعدم  ، ولكنّنا ال  العبّايسّ العرص 
منها ما نجده من قصائد قام شعراؤها بإعدادها منتظمة يف جمموعات وكتب، وال 
سيّام تلك التي مل تكتف بالعنوان املحايد الذي يأيت بصيغة (ديوان...) أو (أشعار...) 
أو (قصائد...)، ودائام هناك أسامء أو ألقاب أو كنى تلحق هذه التسميات. بل نجد 
ي: (سقط الزند) و(اللزوميّات) وكذلك  عتبات حقيقيّة، عىل شاكلة جمموعتي املعرّ

يف ديوان ابن عريب: (ترمجان األشواق)، وقصيدة ابن الفارض: (نظم السلوك). 

ومع انتشار الطباعة وشيوع إقبال الشعراء عىل إصدار جمموعاهتم الشعريّة يف 
عت  ة، أو نرشها يف صحف وجمالّت، شاع وضع عنوانات تنوّ كتب ودواوين مستقلّ
نحاول  تقدم،  ما  العنونة يف  لوظائف  كنّا عرضنا  وملّا  أساليبها.  دت  وتعدّ وظائفها 
هنا تقيصّ أساليب العنونة وأنامطها، من دون إقحام البحث يف دالالت دقيقة لتلك 
أن يدرس يف مناسبة  تأويلها، فهذا جهد آخر يستحق  السعي وراء  أو  العنوانات، 
أخر. ونبدأ إجراءنا يف استنباط العنوانات سواء أكانت هذه العنوانات رئيسة أم 
ة  التأليفيّة خمتصّ ثانويّة، أم فرعيّة، وال حرج يف أن تكون تلك العتبات واملناصات 
بكتاب شعريّ أو نصّ منفرد. وباإلمجال سنقرتح أنواع تلك العنوانات ونصطلح 
عليها بام يتوافر من مفاهيم دالّة، مع مراعاة استقرارها تركيبيّا أو بالغيّا أو دالليّا أو 
تداوليّا. وسنعمد إىل تقديم األنواع البسيطة من العنوانات لنرتقي من ثمّ إىل األنواع 

بة فاألكثر تعقيدا: واألساليب املركّ

املناص البرصيّ 

وهو استعامل تكوين إشاريّ له قيمة عالميّة معيّنة، ومنها أن يعمد الشاعر إىل 
موضع   (...) احلذف  عالمة  أو   (!) ب  التعجّ عالمة  أو  (؟)  السؤال  عالمة  وضع 
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العنوان، أو وضع سطر من النقط بني قوسني أو عالمتي التنصيص: «.........»، 
عبارة  ن  تكوّ حروف  شكل  عىل  كة  مفكّ كلامت  ن  تتضمّ عنوانات  نجد  وكذلك 
هكذا  فإنّ  وبالعموم  معيّنا،  برصيّا  تشكيال  يمنح  وبام  الطبيعيّة  مفردته  أو  العنوان 
ها  استعامالت متنح العنوان انفتاحا تأويليّا، وقد تكون خمتزلة لفحو النص، وموجّ
تأوييلّ مفتوح قد يسهم  ي يف فضاء  املتلقّ للتعمية وإدخال  أو هي حماولة  له،  قرائيّا 
املتأثّر  ذلك  والسيّام  احلديث  العريبّ  الشعر  شهد  وقد  مساراته.  حتديد  يف  النص 
حياول  الذي  أو  الكونكريتيّ  بالشعر  يعرف  وما  والسورياليّة  الدادائيّة  باملذاهب 
ومنها  القديمة،  املخطوطات  عرفتها  التي  البرصيّة  التشكيالت  جتربة  استعادة 
التي  العنوانات  من  األسلوب  هذا  عىل  إقباال  شهد  بالتأكيد،  العربيّة  املخطوطات 
نتعامل مع رموزها برصيّا، ويف هذا الباب نجد عنوانات تغريبيّة تعتمد التشكيالت 
أو  والرموز  والطالسم  األوفاق  من  ة  مستمدّ وأشكال  رسومات  من  الصوريّة 
اإليقونات الدينيّة والعالمات السحريّة، وذلك باالعتامد عىل التقنيّات الطباعيّة وما 
ع يف جمال املناصات التأليفيّة،  تتيحه من إمكانيّة تسمح هبكذا تغريبات برصيّة توسّ
وحتتفي  املجال،  هذا  يف  مة  متقدّ خطوة  مؤنس  نارص  العراقيّ  الشاعر  جتربة  ومتثّل 
الكتاب،  وعنوان  األوىل  عتباهتا  من  ابتداءً  برصيّة  بمناصات  الشعريّة  جمموعاته 
مرورا بالعنوانات الثانويّة والفرعيّة، ومن جمموعاته (هزائم) و(امللك) و(الكتاب 
ل عامد جتربته التي تزاوج بني الرسم  )(٣٩) نورد هذه النامذج البرصيّة التي تشكّ الوثنيّ

ة برصيّة والشعر بوصفه خطابا لغويّا.  بوصفه مادّ



٤٨٠

دة، تأيت جتربة الشاعر رعد عبد القادر  وعىل شاكلة هذه التجربة البرصيّة املتعدّ
ا فيها  التي أفرد هلا جمموعة مستقلة محلت عنوان (جوائز السنة الكبيسة)(٤٠)، متناصّ
مع خمطوطات السحر والشعوذة، ويف هذه املجموعة تأخذ املناصات التأليفيّة منحى 

برصيّا الخيتلف كثريا عن جتربة نارص مؤنس.
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كلّ  يف  ة  تامّ قصديّة  عىل  تتوافر  مؤنس  جتربة  أنّ  بينهام  األهم  الفارق  ولعلّ 
يف  وتنفيذها  البرصيّة  تكويناته  وإعداد  النصّ  تكييف  اختيار  من  بدءا  تفاصيلها 
(لوحات/ نصوص) أو (نصوص/ لوحات)، وليس انتهاء بطباعتها، فهو من قام 

بات. بكلّ تلك التفاصيل واملتطلّ
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ا رعد عبد القادر فقد كان صاحب النّصّ اللغويّ فقط، وهناك من توىلّ بدال  أمّ
عنه تشكيل النصّ وتكييفه برصيّا. ومل يكن أكثر من مشارك يف مجيع تفاصيل إنجاز 

 . املجموعة خارج خطاهبا اللغويّ



٤٨٣

املناص املفرد

وهو عنوان كتايبّ يستقلّ بكلمة مفردة، يمكن أن تكون اسام أو فعال أو حرفا، 
األسطوريّة:  القيمة  ذات  األعالم  أسامء  العنوانات  من  النمط  هذا  ضمن  وتدخل 
(سيزيف) و(ديموزي) و(عشتار) و(كلكامش) و(أنكيدو) و(بينولب) و(أوروك) 
و(املسيح)   ( (النبيّ العقائدي:  أو  الدينيّ  البعد  ذات  والتوصيفات  األسامء  أو 
التي  األسامء  من  وسواها  و(جيفارا)  و(عائشة)   ( و(املهديّ و(احلسني)  و(مريم) 
الوظيفة  ق  حتقّ بذلك  وهي  عليها،  حتيل  التي  املضامني  سة  مكرّ كبري،  بشكل  تشيع 
ها دالليّا حمدودا، وقد يدخل يف ذلك أسلوب  اإليديولوجيّة، فضال عن كوهنا موجّ
القناع الذي يستعري من خالله الشاعر شخصيّة معروفة وهلا خصائصها وأبعادها 
عىل  فة  معرّ وغري  فة  معرّ العنوانات  هذه  وتأيت  والتأرخييّة،  واالجتامعيّة  الثقافيّة 
السواء، ولكنّها يف كلّ األحوال متتاز بطاقة تأويليّة معيّنة تستدعي استحضار حدث 
ة وتفعيلها قرائيّا. ومن املناصات املفردة ما شاع من استثامر احلروف  أو أحداث خاصّ
واألدوات النحويّة واللغويّة، ولعلّ عنوان املجموعة الشعريّة األوىل ألنيس احلاج 
ة تعيينيّة وإشهاريّة  التي جعلت من عتبتها مادّ (لن)(٤١) من أهم تلك املجموعات 
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وإيديولوجيّة فضال عن كوهنا تنطوي عىل حممول داليلّ وتأوييلّ يتضامن مع توجه 
 ، مة يف املجتمع العريبّ الشاعر يف رفض املعايري الفكريّة والسياسيّة واألدبيّة املتحكّ
د عىل نسقيّة الشعر العريبّ فكانت جمموعة رائدة  وهكذا كانت (لن) نوعا من التمرّ
ثورة  ل  دارسيه يشكّ إنّ عنوان «لن» بحسب بعض  النثر،  يف توجهها نحو قصيدة 
يُفصح  واحدة ال  كلمة  ن من  املتكوّ العنوان  فهذا  عنوانه،  اختيار  شعريّة يف عمليّة 
عن هوية الكتابة التي حيتوهيا كام أنّه ال يُفصح عن اجلنس األديب الذي من املفرتض 
أن يعربّ عنه، فضال عن إنّ «كلمة «لن» تشري إىل عملية اجلزم بنفي إمكان حدوث 
ن اآلخر عن الرغبة اخلفيّة يف حصوله، وهو ما  يشء يف املستقبل، يتمّ اإلعالن من لَدُ
سة عىل تكسري  جيعل من هذا العنوان مثرياً بغرائبيته الشاعرية. هذه الغرائبية املؤسّ

ق فعل البداية نفسه»(٤٢).  ي قبل حتقّ ع لد املتلقّ بنية التوقّ

ب املناص املركّ

د يف صيغ وأساليب  وهو عنوان يمكن أن يكون مجلة بسيطة أو شبه مجلة ويتعدّ
يتعلّق  واحدة  مفردة  أو  تني،  مستقلّ مفردتني  من  ن  يتكوّ ما  فمنه  رة،  متطوّ تركيبيّة 
ل مجلة بمبتدأ وخرب، أو مضاف ومضاف إليه، كام  هبا ضمري متّصل، ومنه ما يشكّ
عىل  تنفتح  مفردة  انتظام  عرب  تركيبها،  يف  التعقيد  حدّ  إىل  العنوانات  بعض  تذهب 
بة، تعويضيّة أو تفسرييّة، وقد يستدعي ذلك الرتكيب عنوانا ثانويّا يشارك  مجلة مركّ
بة عنوان  دة. ومن أبرز تلك العنوانات املركّ العنوان الرئيس وظيفته أو وظائفه املتعدّ
الكتاب الشعريّ الضخم ألدونيس: (الكتاب، أمس املكان اآلن، خمطوطة تنسب 
يستفزّ  املتعالقة  العتبات  أو  العتبة  هذه  ويف  أدونيس)،  وينرشها  قها  حيقّ املتنبي  إىل 
فة  ل العنوان العام، فقد جاءت معرّ ي ذلك التناصّ يف املفردة األوىل التي تشكّ املتلقّ
املرسل  بني  تواضعا  تعقد  أهنا  املفرتض  من  ختصيص  داللة  وهي  والالم،  باأللف 
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الذي  الكتاب  فام  الشاعر،  إليه  يعمد  كبريا  إهياما  ق  حيقّ هنا  األمر  لكنّ  ي،  واملتلقّ
ي ما  املتلقّ يقصده؟ وهو هبذا أحدث قيمة تروجييّة وأشهاريّة تستدعي أن يفحص 
ي ينرصف ابتداءً عند تلقيه هذه املفردة  ختبّئه داللة (الكتاب)، السيّام أنّ ذهن املتلقّ
إىل كتاب بعينه، قد يكون (القرآن الكريم) الذي تطلق عليه عادة تسمية (الكتاب)، 
ولكنّ  (الكتاب).  نفسه  العنوان  حيمل  الذي  النحو  يف  سيبويه  كتاب  مع  وكذلك 
بسبب  احلاصل  االشتباك  حيلّ  أن  شأنه  من  ثان  تعيينيّ  بمناص  يستعني  أدونيس 
تنفتح  بة من ثالث مفردات  الرئيس، فعبارة (أمس املكان اآلن) مجلة مركّ العنوان 
بمجموعها عىل متوالية تأويليّة غري حمدودة، ولكنّها كفيلة بتدعيم العنوان األول، 

وختصيصه ونفي االشرتاك مع عنوانات مشرتكة يف ملفوظها.

ق التعيني واإلشهار، إالّ أنّ تبقى  ويف مستويي العنوان الرئيس والثانويّ يتحقّ
قوام  ل  يشكّ الذي  النصّ  مساءلة  عرب  إالّ  عليه  نقف  ال  تفسري  إىل  وبحاجة  غائبة 

دة وبأجزائه الثالثة. الكتاب بعنواناته الفرعيّة املتعدّ

حتّى  املبارش  التأويل  عن  متمنّعا  يبقى  الذي  النصّ  طبيعة  عن  يكشف  وال 
الفعيلّ  الكشف  بقصد  ال  الشاعر  به  يزجّ  الذي  الثالث  التفسرييّ  العنوان  وجود 
عن فحو الكتاب، ولكن بآليّة هتدف إىل خلق فضاء إهياميّ حيتاجه النصّ لتمرير 
مستوياته الشعريّة واخلطابيّة واملوضوعيّة، وهو ما سيواجه القارئ فعليّا وال سيّام يف 
غ العبارة  العنوانات الفرعيّة التي تتناص منذ البداية مع شعر املتنبّي، وهذا ما يسوّ
قها وينرشها أدونيس)، فاملتنبّي وأدونيس  التفسرييّة (خمطوطة تنسب إىل املتنبّي حيقّ
(أدونيس) عىل  الشاعر  اسم  يمنع من وجود  مل  العنوان، وهذا  اسامن حارضان يف 
غالف الكتاب خارج العنوان، وكذلك منح وجود اسم املتنبّي يف العنوان التفسرييّ 
التناص  م الذي خلقه الشاعر يف كتابه، ويدعم هذا األمر  زمخا أكرب للفضاء املتوهّ
(ومنزل  يف  كام  املفتتحات  أو  الفرعيّة  العنونة  موضع  أخذت  شعريّة  مقوالت  مع 
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ليس لنا بمنزل) املتبوعة باسم (املتنبّي)، وكذلك يف (ال تلق دهرك إالّ غري مكرتث) 
بالتوقيع نفسه (املتنبّي)، ومثل ما سبق نجد (إنّ النفيس غريب حيثام كانا) و(كأينّ 
ك ناقتي * صدري هبا أفىض أم  عجيب يف عيون العجائب) و(شيم الليايل أن تشكّ
الكتاب  أقسام  امتداد  املتنبّي عىل  منطوقات  التوقيع وحترض  ودائام حيرض  البيداء)، 
ففي  حديثة،  طباعيّة  بحروف  ولكن  القديمة  املخطوطة  شكل  بدوره  يأخذ  الذي 
هذا الكتاب التجريبيّ يعمد الشاعر إىل عمليّة تناص مع أحداث تأرخييّة ونصوص 
املتن،  يأخذ موضع  ما  منها  دة  متعدّ نصيّة  الصفحة ملستويات  د سطح  تراثيّة، وجيرّ
يف  املتن  مع   يتواز ما  ومنه  املتعارفة،  إحاالته  بحسب  املستقل  هامشه  له  ويكون 
ي يف مواجهة مبارشة مع  حاشيتي الصفحة. ويف مجيع مستويات الكتاب يكون املتلقّ
األرقام واحلروف  هلا  ترمز  التي  والتمفصالت  الفرعيّة واسامء األعالم  العنوانات 

 .وعالمات برصيّة أخر
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املناص املشرتك 

ن يف منطوقها اثنني أو أكثر من أنامط  ونقصد به أيّ صيغة من العنونة، تتضمّ
بني  جيتمع  حيث  ق،  التحقّ وممكن  افرتايضّ  النوع  وهذا  املناصات،  أو  العنوانات 
واإلشهار  التعيني  قيمة  له  إشاريّ  تكوين  يف  اللغويّ  والعنرص  البرصيّ  العنرص 
الشعريّة  املجموعة  مناص  يكون  الباب  هذا  ويف  واحد.  آن  يف  التأوييلّ  واالنفتاح 

 . (ب. ب. ب.)(٤٣) لعبّاس بيضون مثاال طيّبا الشرتاك البرصيّ باللغويّ

لقد جاء غالف املجموعة حمتفيا بثالثة باءات منثورة عىل سطح صفحة غالف 
الكتاب من دون أيّ فاصلة أو أقواس، وقد تسلسلت هذه الباءات من األعىل إىل 
ا، وإىل جوار حرف الباء الثاين املنزاح عن السطر  لة تكوينا برصيّا خاصّ األسفل مشكّ
ويف وسط الغالف ورد اسم الشاعر الذي كان مشاركا هو اآلخر يف التكوين البرصيّ 
للغالف، وما زاد يف هذه املشاركة أنّ اسم الشاعر الذي خطّ باللون الزهريّ الغامق 
ة املفرتضة عىل باء (عبّاس) بينام  ض عنه الشدّ فيه ثالثة باءات أحد هذه الباءات تعوّ
يظهر حرف الباء الثاين يف االسم نفسه، ويف بيضون وهو لقب الشاعر نلتمس حرف 
الباء الثالث، ومن املهم أن نشري إىل أنّ نقطتي حريف الباء الظاهرتني يف اسم الشاعر 
ما  فيها االسم،  التي ورد  الطباعيّة  للون احلروف  مغاير  بلون رماديّ غامق  جاءتا 
ة التعيني واإلشهار  ل اهتامما بحرف الباء الذي مثّل بتكراره مناصا مشرتكا له قوّ يشكّ

بقدر ما له من حتفيز داليلّ وتأوييلّ كام أملحنا سابقا. 

سطريّ  بشكل  متعاقبة  الباءات  سنجد  فإنّنا  املجموعة  غالف  جتاوزنا  وإذا 
تفصل بني كلّ حرف وآخر أو تعقب كلّ حرف منها دائرة صغرية يمكن أن تأخذ 
جنا يف استنباط داللة العنوان، يتجىلّ لنا أنّ هناك  عمل النقطة أو الفاصلة. ومع تدرّ
عنوانات  بدورها  ن  تتضمّ ة  مستقلّ مناصات  ل  تشكّ  كرب مفصليّة  عنوانات  ثالثة 
و(دقيقة  برلني)  يف  و(فصل  باريس)  ار  (كفّ هي:  العنوانات  وهذه  خمتلفة،  فرعيّة 
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لة تكون هذه املجموعة معنيّة بمضامني  تأخري عن الواقع، أبواب بريوتيّة)، وباملحصّ
ة من أمكنة معيّنة، هي مدن هلا أثرها يف جتربة الشاعر، وهي عواصم  شعريّة مستمدّ
ثقافيّة كرب (باريس) و(برلني) و(بريوت) بحسب تسلسلها يف املجموعة، وهكذا 
 ، نكون قد أدركنا داللة العنوان الذي تشارك فيه العنرص البرصيّ والعنرص اللغويّ
بل احتمل أن تتشارك قيمة نصيّة صغرية للغة، وهي احلرف يف هذا املقام، الذي ال 
يمثّل داللة خارج نفسه، وهو ما يدخل يف باب املناص املفرد تبعا لتنميطنا السابق، 
ب، وذلك  مع مراعاة استقالل احلروف عن بعضها، أقول تتشارك مع املناص املركّ
عند إحالة كلّ باء من هذه الباءات إىل املفردة التي جاء منها، ومن ثمّ كلّ عنوان من 

تها. ل مفاصل املجموعة الشعريّة برمّ العنوانات الثالثة التي تشكّ

ينظر: تاريخ الكتاب، جزآن، د. الكسندر ستيبتسفيتش، ت: د. حممد م. األرناؤوط، سلسلة . ١
عامل املعرفة، الكويت، العددان ١٦٩و١٧٠، يناير وفرباير ١٩٩٣.

، جملة . ٢ د اهلادي املطويّ ينظر: شعريّة عنوان الساق عىل الساق فيام هو الفارياق، دراسة، حممّ
عامل الفكر، الكويت، مج ٢٨، ع١، سبتمرب ١٩٩٩، ص ٤٥٥.

والعلوم . ٣ اآلداب  كليّة  ة  جملّ رحيم،  القادر  عبد  دراسة،   ، اإلبداعيّ النصّ  يف  العنوان  ينظر: 
، بسكرة ع٢ و٣، حزيران ومتّوز ٢٠٠٨، ص٧٦. د خضريّ اإلنسانيّة واالجتامعيّة، جامعة حممّ

املصدر السابق نفسه.. ٤
ا) . ٥ الكويت، ١٩٨٣، مادة (ع. ل.  الرسالة،  ازي، دار  الرّ د بن أيب بكر  خمتار الصحاح، حممّ

ص٤٥٢.
املصدر السابق نفسه، مادة (ع. ن. ن) ص ٤٥٨.. ٦
م بطرس البستاين، مكتبة لبنان، بريوت، ط جديدة ١٩٨٧، ص٦٤٠.. ٧ حميط املحيط، املعلّ
ط١، . ٨ بريوت،   ، العريبّ الكتاب  دار  عدرة،  أمحد  أرشف  رشح:  األبرص،  بن  عبيد  ديوان 

١٩٩٤، ص٥٧.
أورده ابن منظور يف مادة (ع ن ن) غفال من اسم الشاعر، ومل أقف عىل قائله، ينظر لسان . ٩

الكبري، وحممد أمحد حسب اهللا، وهاشم  ، تح: عبد اهللا عيلّ  ابن منظور األنصاريّ العرب، 
حممد الشاذيل، دار املعارف، مرص، ط سنة ١٩٨٠ ج١٣، ص٢٩٠.

املصدر السابق نفسه.. ١٠



٤٨٩

١١ . ،ان بن ثابت األنصاري، تح: عبد الرمحن الربقوقي، املكتبة التجاريّة الكرب رشح ديوان حسّ
القاهرة، ط١، ١٩٢٩، ص٤١٠.

ينظر: معجم املصطلحات األدبيّة املعارصة، عرض وتقديم وترمجة: د. سعيد علّوش، دار . ١٢
الكتاب اللبناين، بريوت، ط١، ١٩٨٥، ص١٥٥.

، مصدر سابق، ص٧٩.. ١٣ ينظر: العنوان يف النصّ اإلبداعيّ
اجلزائر، . ١٤ الثقافة، سطيف،  مديريّة  هيمة،  احلميد  عبد  اجلزائري،  اإلبداع  ينظر: عالمات يف 

ط١، ٢٠٠٠، ص٦٤.
ط١، . ١٥ بريوت،   ، العريبّ الكتاب  دار  البستاين،   برش احلديث،  العريبّ  الشعر  يف  قراءات 

٢٠٠٢، ص١١.
ن، ط١، . ١٦ ق، دار الرشق للنرش والتوزيع، عامّ الشعر والتلقي. دراسات نقديّة، عيل جعفر العالّ

١٩٩٧، ص١٧٣.
، مصدر سابق، . ١٧ نقال عن جريار جينيت يف Seuils،P:180، ينظر: العنوان يف النصّ اإلبداعيّ

ص٨٣.
د العمري، دار توبقال، الدار البيضاء، . ١٨ د الويلّ وحممّ بنية اللغة الشعريّة، جان كوهن، ت: حممّ

ط١، ١٩٨٦، ص١٦١.
السيمياء والتأويل، روبرت شولز، ت: سعيد الغانمي، الؤسسة العربيّة للدراسات والنرش، . ١٩

بريوت، ط١، ١٩٩، ٧٣.
ينظر: املصدر السابق نفسه.. ٢٠
ينظر: عتبات جريار جينيت من النصّ إىل املناص، عبد احلق بلعابد، منشورات االختالف، . ٢١

اجلزائر، الدار العربيّة للعلوم نارشون، بريوت، ط١، ٢٠٠٨، ص٢٥.
ينظر: املصدر السابق نفسه.. ٢٢
ينظر: املصدر السابق نفسه.. ٢٣
ينظر: املصدر السابق نفسه، ص٢٦.. ٢٤
املصدر السابق نفسه، ص٤٣،٤٤.. ٢٥
ينظر: املصدر السابق نفسه، ص٤٥-٤٧.. ٢٦
املصدر السابق نفسه، ص٤٨.. ٢٧
ينظر: املصدر السابق نفسه، ص٤٨-٥٠.. ٢٨
ينظر: علم اللغة العام، حمارضات فردينان دي سوسور، ت: د. يوئيل يوسف عزيز، دار آفاق . ٢٩

عربيّة، بغداد، ط١، ١٩٨٥، ص١٥٠وما بعدها.
عتبات جريار جينيت، مصدر سابق، ص٧٤.. ٣٠



٤٩٠

ينظر: املصدر السابق نفسه.. ٣١
ينظر: املصدر السابق نفسه، ص٨٦.. ٣٢
ينظر: املصدر السابق نفسه، ص٨٧.. ٣٣
ينظر: آليات الكتابة الرسديّة، إمربتو إيكو، ت: سعيد بنگراد، دار احلوار للنرش والتوزيع، . ٣٤

الالذقيّة، ط١، ٢٠٠٩، ص٢٠.
ينظر: املصدر السابق نفسه، ص٨٧.. ٣٥
ينظر: املصدر السابق نفسه، ص٨٨.. ٣٦
ينظر: املصدر السابق نفسه.. ٣٧
ة فكر ونقد، . ٣٨ ينظر: اخلطاب اإلشهاريّ بني التقرير واإلحياء، دراسة، عمراين املصطفى، جملّ

ع٣٤، ص٣١.
من . ٣٩ انتهى  أنه  إىل  الشاعر  ويشري   ،١٩٩٦ ط١،  املخطوطات،  دار  مؤنس،  نارص  هزائم، 

امللك، نارص مؤنس، دار  الشكل رقم (١)، ص٦٦.  عمله يف هذه املجموعة عام ١٩٨٦، 
املخطوطات، ط١، ٢٠٠٢، الشكل رقم (٢)، ص١٧. الكتاب الوثني، نارص مؤنس، دار 

املخطوطات، ٢٠١٢، الشكل رقم (٣)، ص١٦٧.
بغداد، ط١،١٩٩٦، . ٤٠ ة،  العامّ الثقافيّة  الشؤون  دار  القادر،  عبد  الكبيسة، رعد  السنة  جوائز 

الشؤون  الكاملة، دار  رة طبق األصل، ضمن اجلزء األول من املجموعة  أعيد طبعها مصوّ
ة، بغداد، يشار إىل أنّ إنجاز املجموعة بصيغتها التي ظهرت فيها كان يف ترشين  الثقافيّة العامّ
أول ١٩٩٥، بحسب ما يضيف الشاعر حكمت احلاج الذي قام بخط نصوص املجموعة 

ورسمها، الشكالن (٤) و(٥).
ة شعر، بريوت، ط١، ١٩٦٠.. ٤١ لن، أنيس احلاج، دار جملّ
ة نقد، دار غاوون، العدد٥، كانون . ٤٢ ق، جملّ ع، دراسة، نور الدين حمقّ «لن» وتكسري بنية التوقّ

الثاين٢٠٠٨، ص٢٧.
ب. ب. ب.، عبّاس بيضون، دار الساقي، بريوت، ط١، ٢٠٠٧، الشكل (٦).. ٤٣



٤٩١

إيكو، . ١ إمربتو  ــة،  الــرسديّ الكتابة  آليات 
للنرش  ــوار  احل دار  بنگراد،  سعيد  ت: 

والتوزيع، الالذقيّة، ط١، ٢٠٠٩.
دار . ٢ بــيــضــون،  ــاس  عــبّ ب.،  ب.  ب. 

الساقي، بريوت، ط١، ٢٠٠٧.
ت: . ٣ كوهن،  جان  الشعريّة،  اللغة  بنية 

د العمري، دار توبقال،  د الويلّ وحممّ حممّ
الدار البيضاء، ط١، ١٩٨٦.

الكسندر . ٤ د.  جــزآن،  الكتاب،  تاريخ 
م.  ــد  ــم حم د.  ت:  ســتــيــبــتــســفــيــتــش، 
املــعــرفــة،  عـــامل  سلسلة  األرنــــــاؤوط، 
يناير  ١٦٩و١٧٠،  العددان  الكويت، 

وفرباير ١٩٩٣.
القادر، . ٥ عبد  رعد  الكبيسة،  السنة  جوائز 

ة، بغداد، ط١. دار الشؤون الثقافيّة العامّ
اخلطاب اإلشهاريّ بني التقرير واإلحياء، . ٦

فكر  ة  جملّ املصطفى،  عمراين  دراســـة، 
ونقد، ع٣٤.

أرشف . ٧ رشح:  األبرص،  بن  عبيد  ديوان 
، بريوت،  أمحد عدرة، دار الكتاب العريبّ

ط١، ١٩٩٤.
شولز، . ٨ روبـــرت  والــتــأويــل،  السيمياء 

ــة  ــس ــؤس امل الـــغـــانـــمـــي،  ــد  ــي ــع س ت: 
بــريوت،  والنرش،  للدراسات  العربيّة 

ط١،١٩٩٤.

ان بن ثابت األنصاري، . ٩ رشح ديوان حسّ
املكتبة  الــربقــوقــي،  الــرمحــن  عبد  ــح:  ت
التجاريّة الكرب، القاهرة، ط١، ١٩٢٩.

عيل . ١٠ نقديّة،  ــات  دراس والتلقي.  الشعر 
للنرش  الـــرشق  دار  ق،  الـــعـــالّ جعفر 

ن، ط١، ١٩٩٧. والتوزيع، عامّ
فيام هو . ١١ الساق  الساق عىل  شعريّة عنوان 

 ، املطويّ اهلادي  د  حممّ دراسة،  الفارياق، 
جملة عامل الفكر، الكويت، مج ٢٨، ع١، 

سبتمرب ١٩٩٩.
إىل . ١٢ الــنــصّ  مــن  جينيت  ــريار  ج عتبات 

منشورات  بلعابد،  احلق  عبد  املناص، 
االختالف، اجلزائر، الدار العربيّة للعلوم 

نارشون، بريوت، ط١، ٢٠٠٨.
ــري، عبد . ١٣ ــزائ ــداع اجل عــالمــات يف اإلبـ

سطيف،  الثقافة،  مديريّة  هيمة،  احلميد 
اجلزائر، ط١، ٢٠٠٠.

العام، حمارضات فردينان دي . ١٤ اللغة  علم 
سوسور، ت: د. يوئيل يوسف عزيز، دار 

آفاق عربيّة، بغداد، ط١، ١٩٨٥.
، دراسة، عبد . ١٥ العنوان يف النصّ اإلبداعيّ

ة كليّة اآلداب والعلوم  القادر رحيم، جملّ
د  حممّ جامعة  واالجتامعيّة،  اإلنسانيّة 
، بسكرة، ع٢ و٣، حزيران ومتّوز  خضريّ

.٢٠٠٨

املصادر واملراجع



٤٩٢

١٦ . قراءات يف الشعر العريبّ احلديث، برش
بريوت،   ، العريبّ الكتاب  دار  البستاين، 

ط١، ٢٠٠٢.
دار . ١٧ مــؤنــس،  ــارص  ن الــوثــنــي،  الكتاب 

املخطوطات، ٢٠١٢.
١٨ . ، األنصاريّ منظور  ابن  العرب،  لسان 

أمحد  وحممد  الكبري،  عيلّ  اهللا  عبد  تح: 
دار  الشاذيل،  حممد  وهاشم  اهللا،  حسب 

املعارف، مرص، ط سنة ١٩٨٠ ج١٣.
نور . ١٩ ــة،  دراس ع،  التوقّ بنية  وتكسري  لن 

ــاوون،  غ دار  نقد،  ة  جملّ ق،  حمقّ الدين 
العدد٥، كانون الثاين٢٠٠٨.

ة شعر، بريوت، . ٢٠ لن، أنيس احلاج، دار جملّ
ط١، ١٩٦٠.

البستاين، . ٢١ بطرس  م  املعلّ املحيط،  حميط 
مكتبة لبنان، بريوت، ط جديدة ١٩٨٧.

ازي، . ٢٢ د بن أيب بكر الرّ خمتار الصحاح، حممّ
دار الرسالة، الكويت، ١٩٨٣.

املعارصة، . ٢٣ األدبيّة  املصطلحات  معجم 
سعيد  د.  وتــرمجــة:  وتــقــديــم  عـــرض 
بريوت،  اللبناين،  الكتاب  دار  علّوش، 

ط١، ١٩٨٥.
املخطوطات، . ٢٤ دار  مؤنس،  نارص  امللك، 

ط١، ٢٠٠٢.
املخطوطات، . ٢٥ دار  مؤنس،  نارص  هزائم، 

ط١، ١٩٩٦، ويشري الشاعر إىل أنه انتهى 
من عمله يف هذه املجموعة عام ١٩٨٦.


