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 فصلية، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها
هـ. ش/  8931 شتاء ،53لـالعدد ا، محكمة ةيعلم

 39-08 م؛ صص 0202

 سيميائية العنونة ووظائفها الداللية
 لصالح الطائي «نوبات شعرية»في ديوان  

 3مينا غانمي أصل عربي، 0ناصر زارع، 8رسول بالوي
 بوشهرخلیج فارس، جبامعة وآداهبا  ةیاللغة العربيف قسم  مشاركأستاذ . 1
 وآداهبا جبامعة خلیج فارس، بوشهر ةیاللغة العربيف قسم أستاذ مساعد . 2
 خلیج فارس، بوشهروآداهبا جبامعة  ةیيف اللغة العرب ریماجستطالبة . 3

 88/23/8931: البحث خ قبوليتار   42/28/8931: البحث خ استالميتار 

 صالملخ  
يف ساحة النقد وتُعّد من أبرز املوضوعات اليت تطّرق إلیهاا العنونة ظاهرة حديثة بزغت خالل السنوات األخریة 

اات الساایفیاتیة. فبااات العناواا يف میااادين الدراسااات النقدياة، موضااوعا  رتیساایا     النقاد اداادي  يف  ااال النترّي
تبة هامشیا  خاض فیه الكثری من الباحثني. لذلك يتوّجب على املؤلف أا يويل عناية خاصة بالعنواا باعتباره ع

ماان العتبااات النواایة والنقطااة املشاالقة بااني املتلقااح والاانمه. و يكاااا هااذه األعّیااة وقشااف ا هااول يف العنااواا، 
استفدنا من املنهج السیفیاتح لفّك ُعقدة العناوين من خالل تطبیقها على العناوين املختارة من ديواا الشااعر 

التحلیلح وعرب -لغرض من هذا البح  وفقا  للفنهج الوصفحالعراقح صاحل الطاتح املعنوا باااا "نوبات شعرية". ا
دراسة العناوين سیفیاتیا ، هو أا نكتشف عن مدى تأثری هذه العناوين على القارئ وما تلقه من أثر يف نفسه 
وهناادإ إا العالماااات املساااتلة فیهااا وتوضااایخ البواعااا  يف اختیارهااا عناويناااا  تتواااّدر القواایدة. ويف ختاااا  هاااذا 

توّصلنا إا نتاتج نستخلمه أّعها: إّا الد  ت الوطنیة هح من أبرز الد  ت الطاغیة على العناوين، البح  
وجند أيكا  تالقح املكامني السیاسیة مع الوطنیاة علاى غاشاال العنااوين داا يادلا علاى انشاغال الشااعر وانغفاساه 

جلفااا ا ّّیاة عّتعات بالريااادة يف هاذا ادقاا قوهنااا هباذه القكاايا، ومان  ق، قلاایال  ماا يواد  العااني عناواا مفارد فا
تدّل على نوٍع من الثبوت يف النكال وا ستفرارية يف هذا الطريق. وأّما العبارات اليت استخدمها الشاعر لیعنوا 
اه اساتعار بعاد اداوادر الايت ماّرت هباا العاراق قااا  هبا قواتده، ففا هح إّ  مرآة تعكس ما مياّر بوطناهحب ثیا  أّن

 "سبايكر" و"ا نتخابات" تسفیة لعناوينه.
 

 .«نوبات شعرية»ديواا  حبصاحل الطاتح حبالد  ت حبالعنواا حبالسیفیاتیة: الكلمات الرئيسة

                                                                                                                                                       

لاتب املسؤو الک                    r.ballawy@pgu.ac.ir 
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 المقدمة
ا سایأ  يف ماا يلیاه ومان خاللاه  لكا عفا أديب اسم يتوّدره وهاو يف ادقیقاة تعرياف ماوجز عّفا

ُتطلّااق مفااردة "العنااواا" علااى هااذا ا ساام الااذ  يتعااّرإ القااارئ علااى مكاافوا الاانمه و توياتااه. 
حيتكااااان فحاااااوى الااااانمه. إذ   بااااادق مااااان حكاااااوره حاااااّ  يوااااابخ العفاااااا األديب، عفاااااال  متكاااااامال  
ومتجانسا . فالعنواا يف الشعر قاا أ  يف النثر يعفا على حتديدا مغزى املنت و  ميكن أا نتوّور 

لنتر يف العوور املاضیة وتأّملنا أعفاهلا األدبیة للفنت قیفة أدبیة دوا حكور العنواا. فلو دقّقنا ا
وخاصااة  الشااعرية، لوجاادناها فقااریة  ماان حیاا  وجااود عناااوين لقواااتدها ولكاان بعااد ظهااور النقااد 
اجلديااااد وقكااااااياه ادديثاااااة أصااااابخ للعنااااواا علاااااما حتااااات ُمساااااّفى "العنونااااة". وصاااااار العناااااواا مااااان 

 اهج النقديّة قاللسانّیة والسیفیاتیة.مستلزمات الكتابة العورية فتناولته النتريّات واملن
اعتىن املنهج السیفیاتح بالعنواا عناية  بالغة  وتطاّرق لاه بشاّ  اقساامه. وناا أّا العناواا يكاّم 
خلفاااه الكثااااری مااان العالمااااات، فلااایس أمامنااااا طرياااقا سااااوى اساااتخدا  أداة الساااایفیال حاااّ  نفااااّك 

الرابط بیناه وباني الانمه. فاالعنواا يف التااهر  التعقیدات املتوغقلة يف العنواا وبعد ذلك نوا إا
اه يف الباااطن شااديد الواالة بااه. توظیااف الساایفیاتیة يف  مااع قونااه مسااتقال  عاان الااوارد حتتااه، إّ  أنّا
العنااواا لعلنااا نسااری يف الوجهااة الاايت يبتغیهااا املؤلااف. لااذلك أصاابخ ا هتفااا  بااالعنواا حتاات ظاااا 

شااّدت النّااالي إلیهاااا وساالبت الكثاااری ماان اهتفاماااه الساایفیال  موضااوعا  ملحوظاااا . فهااذه القكااایة 
ثی  نرى الشعرال أخذوا موضوع اختیار العناوين نحفا اجلّد وتنااولوه قفاا يتنااولوا الانمه أو 
أقثاار. فوااار للعنااواا ياادا يف نساابةا جناااا العفااا األديب أو اخفاقااه. خااالل الفاالة األخااریة تقااّر  

ّلاه ماا يف نفساه مان شاعور وعواطاف وآ   فكااا لساانه ا فاح يف  الشاعُر العريب إا العناواا ّو
حال عد  مقدرته على ا فواا بوورة مباشرة. ففن الشعرال الذين قاا للعنواا لديهم نویبا 
يف بیاااا الواقااع املرياار، هااو الشاااعر العراقااح املعاصاار صاااحل الطاااتح الااذ  ساانقف يف هااذا البحاا  

سااّفى علااى عتبااات بعااد العناااوين املقتطفااة ماان ديوانااه 
ُ
ااااااا"نوبات شااعرية" وسندرسااها حسااب بامل

 النتريّة السیفیاتیة/ العالماتیة.
يف قتابااة أ  ثاا    باادق ماان أهااداإ تتبعااه وحتااّ  الباحاا ي علااى دراسااة املوضااوع املقوااود. 
ففاان األهااداإ الااايت جعلتنااا  ااوض يف هاااذه الدراسااة، هااح الرغباااُة يف ا طااالع علااى العالماااات 
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ببطن العناوين واملیاا إا التحاّر  عان الباعا  ورال اختیارهاا. و دراك هاذه وا حيالات املتخّفیة 
الغاية   يسعنا سوى اساتخدا   ااور أخارى حتاّدثنا فیهاا عان العناواا والسایفیال موّضاحني فیهاا 
املساتويات الد لّیاة واللقیبیاة باني العناواا الرتیساح املطباوع علاى غاالإ الاديواا وسااتر العنااوين 

مللفتة لالنتباه بالقیاس مع بقیاة العنااوين املوجاودة يف الاديواا. و زالاة عالماة ا ساتفها  الفرعیة ا
اه ماان الكاارور  القیااا  هباذا البحاا  وفقااا  للفاانهج  مان ذهاان املتلقااح حاني قاارالة العناااوين، رأينااا أّن

 التحلیلح مستعینني باملنهج السیفیاتح. -الوصفح 

 أسئلة البحث 8ـ8
 ا جابة عن األسئلة التالیة:يف هذا البح  سنحاول 

   قیف جتّلت العنونة الشعرية يف ديواا "نوبات شعرية" لواحل الطاتح؟ 
 ما هح الد  ت والعالمات املهیفنة على بنیة العناوين؟ 
 ما مدى توافق وتالحم العناوين مع مكفوا النوول؟ 

 فرضيات البحث 0ـ8
شااعر الشاااعر صاااحل الطاااتح ماان خااالل تطّرقااه إا  ماان املالحااّ أّا العنونااة الشااعرية عثّلاات يف -

 العديد من العناوين الشعرية اليت حتفا د  ت وإشارات،  او   إيكاحها للفتلقح.
  خيیّاااُا لناااا باااأّا العالماااات والاااد  ت املتفیااازة بوااافة سااالبیة مؤملاااة هاااح الااايت خّیفااات علاااى

 لساتر العناوين. العناوين وقد ترقت أثرا  بارزا  يف ديواا الشاعر بالنسبة
  إّا توافااق وتناسااب العناااوين مااع املقبوسااات الشااعرية قالفعااا ورّدة الفعااا أ  هناااك طااابع

 منسجم ما بني العنواا والقویدة. 

 خلفية البحث 3.8
قثاریا  ماا تكاّررت مان قاباا البااحثني -وفاق املانهج السایفیاتح-دراسة العتبات النوّیة ومنهاا العناواا 

لفت لإلنتباه هو أنّه بالرغم من هذا التكرار، مازالات دراساة العنااوين أو العتباات والنّقاد. ولكن امل
هلااا الوااادارة يف حقاااا البحاااور السااایفیاتیة. مرجاااع هااذه الوااادارة طبعاااا  يعاااود إا تعاااّدد واخاااتالإ 
 العناوين من شاعٍر إا شاعر آخر، ثی  أقسب هذا اللوا من الدراسات صبغة داتفة ادداثة.
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هذا، عثرنا على دراسات ترقت بوفتها على األد  النقدّ  وتناولت موضوع  فخالل ثثنا
للفؤلف بسا  موساى قطاوس  «سیفیال العنواا»العناوين بوورة مشولیةحب منها: قتا  موسو  باااا 

 (حب هذا الكتا  يتفّیز نكانته الشاخوة يف األد  النقدّ  ويّتوف بالسيالساة ثیا  2001)
د أو صعوبة عند القرالة. رّقز فیه قطوس على السیفیال والعنواا معا ، إذ   لد القارئ أ  تعقیی

اا جعاا الكتاا  مثاریا   أتى نلخمه عان تأسایس السایفیال وتأسایس العناواا وذقار أقساامهفا، وّد
للعنايااة هااو أّا الكاتااب حتااّدر فیااه عاان وظاااتف العنااواا وشااعريته وغوايتااه وجااال بنفاااذ  لتطبیااق 

شاعرية العناواا ». أّما يف  ال الرساا ت اجلامعیاة، فهنااك أطروحاة حاول السیفیال على العناوين
 (. مشلت األطروحة أربعة فوول 2013للباحثة حسنیة مسكني ) «يف الشعر اجلزاتر  املعاصر

تطّرقت فیها الباحثة إا موضوع الشعرية والعناواا، أّماا يف الفواا الراباع واألخاری فعاجلات البنیاة 
واقتفت باذقر الد لاة املوجاودة فیهاا فقاط دوا أا تشاری إا السایفیاتیة. ومان الد لیة للعناوين 

شااااعرية العنونااااة عزالاااادين املناصاااارة »األثااااار املنشااااورة يف ا ااااالت، نوااااادإ دراسااااة معنونااااة بااااااااا 
 (حب املنشورة يف  لة "اجلامعة ا سالمّیة 2011للباح  حیدر  ّفد مجال سید أّد ) «منوذجا  

. تناول الباح  فیها مجیع األعفال الشعرية للشاعر 2سات ا نسانّیة(" يف العدد )سلسلة الدرا
"عزالدين املناصرة" متطّرقا  إا الشعرية العنونة، فأشار خالل هذا البح  إا أقسا  العنونة ومن 
ا   ق تكّلم عن الثیفات الغالبة على العناوين ويف ختا  البح  انتقا إا لغاة العنوناة. فنارى أيكا

ا بواااورة عاماااة دراساااة متكاملاااة  أّا الباحااا  قاااّد  ملتوااافخ الدراساااة حتلااایالت مجیلاااة ووافیاااة، ف هّنااا
ومودر ُ كم للباحثني يف هذا النطاق إّ  أهّنا تأ  يف بعد األحیاا مبعثرة احملاور ويا حّبذا لو 

ااة ُتشاااّكا دور  ا  باااارزا  يف عاااال الباحااا ، العنااااوين مااان وجهاااة نتااار السااایفیاتیة طاملاااا هاااذه النتريّا
نشاانه شناساى ساروده "قلفاات سابارتاقوس »العنونة. وهناك ثا  آخار باللغاة الفارسایة حاول 

ش( املنشاااااور يف  لاااااة "نقاااااد األد  العاااااريب 1332للباحااااا  علاااااح جنفاااااح وآخااااارين ) «األخاااااریة"
. شاااغلت السااایفیولوجیا معتااام هاااذه الدراساااة مااان 6املعاصااار" الواااادرة عااان جامعاااة يااازد، العااادد 

ا يف قواایدة أمااا دنقااا، ثیاا  أتااى الباااحثوا نلخاامه شاااما عاان الساایفیولوجیا خااالل تطبیقهاا
وبعد ذلك تطّرقوا إا موسیقى القوایدة ويف هاذا السایاق أيكاا  أشااروا إا سایفیاتیة العناواا يف 

 أحد احملاور وقاموا بتحلیا عنواا القویدة من اجلانب الد يل. 
حیاا  تناوهلااا العنونااة والساایفیاتیة، ويف نفااس األثااار املتااوفرة لاادينا هااح دراسااات غنیّااة ماان 
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الوقت ُتعتيربي فقریة لعد  مشوهلا على دراسة جامعاة حاول دياواا "نوباات شاعرية" للشااعر العراقاح 
صاحل الطاتح. فخالل مشوارنا يف قتابة البح ، مل نعثر على قتاا  أو رساالة جامعیاة أو حاّ  

بداياااة دياااواا الشااااعر،   تتجااااوز بكاااع دراساااة عااان الشااااعر وعااان ديواناااه ساااوى مقدماااة طُبعااات 
صفحات، تطّرق فیها الناقد " ّفد تقح جوا ادسين" إا موسیقى األلفاظ يف الشعر العفود  
وصااادق شااااعرية الشااااعر. ومااان  ق نااارى بعاااد املقدماااة ملساااة الناقاااد "رحااایم الغربااااو " علاااى هاااذه 

هااذه الواافحات القلیلااة ا فوعااة الشااعرية وهااح استشااراإ عااا  علااى نوااول الااديواا. فكاناات 
ساهیفة يف عثیاا صاورة ذهنیاة عان الشااعر وعان مكاامني قوااتده يف ُ ّیلتناا. وميكان القاول باأّا 

 هذه الدراسة هح األوا اليت اهتّفت بالعنواا يف ديواا صاحل الطاتح من منتور سیفیاتح.

 . تعريف السيميائية0
عالماااات مشااابوعة بالد لاااة، حتاااى  العناااواا باعتبااااره لفاااّ مفااارد أو مرقاااب ُمتشاااّكا مااان عاااّدة

باهتفااا  العديااد ماان الباااحثني ونااا أّا الساایفیاتیة تعااين بدراسااة العالمااة وتقااو  بتوضاایخ العالقااة 
املرتكزة بني الدال واملدلول، فتوّصلنا إا يقني تا  بأّا املنهج الوحید الذ  باستطاعته مساعدتنا 

ح. فقبااا معاجلااة العناااوين وحتلیلهااا يتوّجااب يف فااّك الغااامد ماان العناااوين، هااو املاانهج الساایفیات
 تعريف السیفیاتیة وا تیاا نلخمه عن نشأهتا.

املفهو  ا صطالحح للسیفیال   يبتعد کثریا  عن املعنی الذ  حّددته املعااجم اللغوياة، وهاو 
اا  کا»العالمةحب لذلك عّرإ النقاد السیفیاتیة بأهّنا  اا العلم الذ  يبح  يف أنتفة العالمات، أّي

. ويتوّخی هذا العلم دراسة أنتفة (5 : 1391)السرغیين، « مودرها، لغويا ، أو سننیا ، أو مؤشريا  
العالمات، أيّا  کاا نوعها، لغوياة أو غاری لغوياة، واضاعا  يف ا عتباار أّا النتاا  الکاول ذو د لاة 

العلام الاذ  يادرس بنیاة ا شاارات، وعالقتهاا يف هاذا الکاوا، »إشارية، وهبذا تکاوا السایفیاتیة 
 .(3 : 1332)جریو، « رجیةويدرس بالتايل توّزعها، ووظاتفها الداخلیة وا ا

قلفة ملمجة عن أصلني يف ا نكلیزية »ذُقرت السیفیاتیة يف قتا  "مجالیات العنواا" بأهّنا 
واملوااااااااطلحاا مااااااااأخوذاا أصااااااااال  ماااااااان الكلفااااااااة الیونانیااااااااة ، "Semiotics" و""Semiologyعاااااااا 

"Semeion" صاااااااق . نالحاااااااّ تال(19 : 2013)جاسااااااام،  «أ  ا شاااااااارة أو الااااااادلیا أو العالماااااااة
السیفیولوجیا والسیفیوطیقا يف معجم املوطلحات األدبیة أيكا ، فلم يُذقر هلفا اختالإ سوى 
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 .(565ش: 1319)داد، اختالإ رّوادعاا وُعرفات السایفیاتیة فیاه بأهّناا مواطلخ عاا  يادرس العالماات 
أمااا  شخوااني ماان املؤّقااد بااأّا الساایفیاتیة تعااين بالعالمااة أقثاار ماان غریهااا لكنّنااا نقااف يف هااذا ا ااال 

 أحدعا لسانیا  واآلخر فیلسوإ فالبدق من تعارض يف نترياهّتفا حّ  وردت التسّفیة  تلفة.
انشعب من السیفیال موطلحاا عا "السیفیولوجیا" و"السیفیوطیقا". السیفیولوجیا جالت 

هاااذا  مرادفاااة للسااایفیاتیة بینفاااا اختلفااات ماااع السااایفیوطیقا يف اجلااازل الثاااال مااان املواااطلخ ومرجاااع
ا خاااااتالإ يعااااااود إا اخااااااتالإ الاااااارأ  بااااااني الفیلسااااااوإ األمريكااااااح "شااااااارل ساااااااندرس بااااااریس" 
واللسانیا  السويسر  "فرديناند د  سوسری" اللذين قااا هلفاا ياد يف تأسایس السایفیاتیة بداياة 

. فتعّددت التسّفیات اليت وردت يف با  السیفیال ففانهم (12 : 2001)قطوس، القرا العشرين 
ا سااایفیوطیقا وقاااد ذهاااب اآلخاااروا علااااى مااان أطلاااق عل یهاااا السااایفیولوجیا ومااانهم مااان قااااال بأهّنااا

تسّفیتها بالسیفیاتیة أو العالماتیة، ولكن بالرغم من قا هذه التسّفیات واآلرال فلو تأّملنا قلیال  
 لتبنيق لنا أّا مجیع هذه املوطلحات تكّفنت معىن "العالمة" اليت مل تفارق السیفیال.

 . تعريف العنوان 9
إّا العنواا عتبة من عتبات النمه املواز  الذ  علینا املرور به ح  نلج يف النمه الرتیسححب وهو 
يشّكا القاعدة األساسیة يف قتابة أ  عفا أديب. باعتباار آخار، العفاا الاذ  خيلاو مان وجاوده  

حسااب املعاااىن  ف العناااواا أّو   ميکاان اعتباااره عفاااال  ناقوااا . ونتااارا  هلااذه األعّیّاااة،   باادق مااان تعرياا
 املعجفح وا صطالحح.

 العنوان لغًة: 8ـ9
ْنااُت الكتااا ي وأعنايْنتُااه »: عــن وردت يف معجاام "لساااا العاار " ماّدتاااا ملفااردة العنااواا، عااا  وعيناي

ْناااُت الكتاااا ي تايْعنایناااا  وعيناقْیتاااُه تايْعنایاااة ، ُته لاااه وصاااريفته إلیاااه. وقاااال اللحیاااال: عيناي إذا  لكاااذا أ  عيرقْضااا
اه يايُعاانا الكتااا ي ماان ناحیتیااه، وأصااله  ااح عانوانااا  ألنّا وينتيااه، أباادلوا ماان إحاادى النونااات يااالحب ّو عيناْ

 . : ماّدة عنن(1333ه، 111)ابن منتور، ت  «ُعنقااا 
يْعااىن، وقااال األخفاا : عينايااْوُت »: عنــاوأّمااا مااادة 

وُعنااواُا الكتااا : ُمشااتيقا فیفااا ذقااروا ماان امل
وينيااة  وعاْنوانااا  وعينقاااُه،  الكتااا  واْعنُااهحب قااال  وينيااه عيناْ يااُة الكتااا . وعيناْ

ّا اباان ساایده: الُعْنااواُا والعاْنااواُا 
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اااُة الكتااااا  يا ّا اااة بااااالُعنواا. وقااااال أيكااااا : والُعْنیاااااُا  ّييا ا: وي . جااااال يف : ماااااّدة عنااااا(السااااابق) «قالُعاااا
ُرك على غریاه »"القاموس احملیط":  فايُعناوااا لاه. وعيانق الكتاا ي وعيناقنياه وقّلفا اْستيْدليْلتي بشحٍل ُيتها

اه اُه وعينقاااُه: قتاابي ُعْنوانيا وينيا . مجیااع هااذه املعااال املااذقورة يف  : ماااّدة عاانن(2009)الفریوزآباااد ،  «وعيناْ
با  العنواا تشّكا جانبا  من معناه اللغو . فالعنواا هو الوسم التاهر أو السفة املعلضة اليت 

نعىن آخار العناواا هاو العالماة واألثار الادال علاى متناه. ففان خاالل  حتیا بني املتلقح والنمه أو
 هذه التعريفات نرى أّا العنواا أداة تعريف وتوضیخ النمه ويُعتيربي دلیا القارئ.

 العنوان اصطالحاً  0ـ9
املعااىن ا صاااطالحح للعنااواا يتكاااّوا ماان معنااااه اللغاااو . فااالعنواا هاااو ا ساام أو العالماااة املعّرفاااة 

يب أو مجیااع األشاایال الاايت   تسااتغىن عاان التعريااف، فیحكاار العنااواا بواافة الاادال أو للعفااا األد
إّا العنااااوين، هاااح رسااااتا مساااكوقة، متكاااّفنة »املشاااار علاااى املكااافوا ا هاااول. باعتباااار آخااار 

.  (100 : 1331)ّااداو ،  «بعالمااات دالااة، مشاابعة برعيااة للعااامل، يغلااب علیهااا الطااابع ا حياااتح
لتعريفات خبوول العنواا وتداولت بني املهتّفني هباذا ا اال أمثاال: "لیاو قُثرت التوضیحات وا

هاااوك" و"جاااریار جنیااات" و"شاااارل غريفاااا" وغاااریهم مااان النّقااااد وباااالرغم مااان اخاااتالإ نتريااااهّتم 
م مل ينكااروا قاوا العنااواا قتلااة حافلاة بااالرموز والعالمااات  وتعاّدد مكااامني العنااواا عنادهم إّ  أهّناا

 اسم العفا األديب أو الفين. وهلا مسؤولّیة ّا 
ُّّح بااااا  فاداجة املاّسة إا علم خيتمه بوظاتف العنواا وخواتوه أّدت إا ظهور علم جديد 
"العنونة"، وقد برز خالل النوف الثال مان القارا العشارين علاى أياد  نّقااد الغار  الاذين سااعوا 

هو لیو هوك الذ  سبق ذقره وقاا له دور يف إثرال هذا العلم. أحد مؤسسح العنونة أو العنوانیات 
العنواا بات معروفا  يف النقد اددي  »بارز يف إنشال هذا العلم. واقفا   ملا سبق ميكن القول بأّا 

وإّا حتلیاا العناواا لاه أعّیاة قباریة مان حیا  هااو نامه صاغری يكام وظااتف شاكلیة ومجالیاة ود لیااة 
 .(15 : 2013)جاسم،  «ه باجلسد رأسه هو العنوااتعّد مدخال  لنمه قبری، قثریا  ما يشّبهون

 . أهم ية العنوان ووظائفه4
إّا العنواا يُعتيربي بوفة املؤلاف علاى األثار األديب أو الفاين، البوافة الايت تكّفلات توضایخ الانمه 



 8931 شتاء، 33العدد الـ  محكمة ةيعلمفصلية ، مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها

67 

. فأصبخ حتدياد (25ه: 1535)خبیت وزمالتهاا،  «العنواا هو الذ  حيّدد قرالة النمه»للفتلقح. فا
العنواا عند املؤلف ُيشّكا اهتفا  باال  ويف نفاس الوقات نارى أّا عفلیاة اختیاار العنااوين باتات 
مهفة صعبة على عاتق الّنال ثی  غدا العنواا ظاهرة مستقلة هلاا قواعاد  تواة هباا. فاالعنواا 

. هلااذا مل (151 : 2010)عبیااد،  «السااریة املكتقفااة للحیاااة الاايت يعیشاها الاانمه يف عااامل الورقااة»هاو 
 تكن العناية بالعنواا عناية اعتباطیة. وميكن اعتباره النقطة املشلقة بني املتلقح والنمه األديب:

 
 
 
 

 

فااالعنواا هااو املفتاااا واملاادخا والعالمااة واملرقااز والعتبااة بااا هااو الاانمه قلّااه، تباادأ القاارالة منااه 
يُعاّد العناواا جازلا  هاّماا  مان الفكاال »وتنتهح به ويبقى يف ذاقرة القارئ حّ  وإا نساح الانمه. 

ة النواااح. وهاااو أّول مايشاااغا حیااازا  علاااى الاااورق، ويتواااّدر أغلفاااة الااادواوين وا فوعاااات الشاااعري
. حتاّدثنا قثاریا  عان أعّیاة العناواا، أّماا يف (1203 : 2011)سید أّاد،  «والقواتد على حد سوال

با  ذقر وظاتف العنواا فیفكن القول بأّا لیس نقدورنا ضبط وظاتف العنواا يف إطار  ّدد 
عاّدة ألّا وظاتف العنواا غالبا  ما تنبع من مكافوا الانمه. ذقاري بعاد رّواد البحا  يف العنوناة 

 وظاتف للعنواا، نذقر أّعها:
  الوظیفة التسفوية، هح الوظیفة املهتّفة باسم العنواا إذ   حتتاو  علاى ضاابطة  تّواة هبااحب

 .(595 : 2016)القیسح، فهح مسؤولة عن تسّفیة العفا األديب لتفّرق بینه وبني بقّیة العناوين 
 عنواا وعلى القارئ ثی  تتطّلب جهدا  الوظیفة الد لیة، غالبا  ما تكوا مسیطرة على ال

 من املتلقح لكشفها. 
  الوظیفة ا غراتیة، فاالعنواا ماع اشاتفاله علاى سااتر الوظااتف، لاب أا يتحّلاى بالوظیفاة

 «...يفاااتخ الشاااهیة للقااارالة»ا غراتیاااة حاااّ  يلفااات انتبااااه القاااارئ مااان أّول نتااارة ويثاااری فكاااوله و
 .(101 : 2013)جاسم، 

فة عان الاد  ت والرماوز املساتوطنة يف حاروإ سبق وحتّدثنا  حول النتريّة السیفیاتیة الكاشاا

 العنوان
 

 النص األدبي
 

 قيالمتل
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العنااوين قفااا أنقناا مل نتجاهااْا العنوناة وأعیّااة العنااواا ووظاتفاه الاايت جعلات للعنااواا دورا    ميكاان 
دت غيدق النتر عنه، وادال توّصلنا إا حتلیا ودراسة العنواا الرتیسح والعناوين الشعرية اليت ور 

 تناولینها حسب املنهج السیفیاتح.يف ديواا "نوبات شعرية" م

 . العنوان الرئيسي5
بعد ا نتهاال مان أ  عفاا أديب يقاو  األدياب باختیاار عناواا مناساب يلیاُق ناا أجنازه، قفاا فعاا 
الشاعر العراقح صاحل الطاتح إذ ألبس ديوانه عنوانا  مشا قافة عناوينه الداخلیة. فاختیاره عناواا 

مل يأت هكذا دوا أ  دافع أو باع  با قاا هذا العنواا مثرة ما قاا يراوده  «نوبات شعرية»
یفن علااى  ماان احساااس ويعليااه. فكااّا قواایدة قاناات نثابااة نوبااة مشااحونة بااالعواطف واآل  ، هُتاا
اا أمامناا علاى هیئاة  ملكوت احساسه وتشرُ  من روحه األدبیة ومن  ق ختر  قنوبة شاعرية لتتفّث

. فهذه الدّقة اليت استخدمها الشاعر يف اختیار العنواا وعلى ا وول مفردة )نوبات(، قویدة
أضااااافت إا العنااااواا ملسااااة متفیّاااازة  تّوااااة بالشاااااعر فقااااط، ثیاااا  جتتفااااع لاااادينا مجیااااع العناااااوين 

عرية الداخلیة يف العنواا الرتیسح ومن  يق نارى الطااتح مياز  باني النوباة القلبّیاة املألوفاة والنوباة الشا
باادافع الُفجااالية لتقريااب املعااىن إا ذهاان القااارئ. فهااذا اللقیااب املتكااّوا ماان خاارب ملبتاادأ  ااذوإ 
تقاااديره )هاااذه( وصااافته الااايت جاااالت موّضاااحة للقاااارئ عااان ناااوع النوباااة، أصااابخ العناااواا الرتیساااح 

مان للديواا. فورال قّا نوبة، عفلیة تكوين قویدة وقّا عنواا نواادفه مان املفكان اعتبااره نوباة 
 النوبات الشعرية اليت قاا هلا دور يف تعبری عواطف الطاتح.

 . العناوي  الداخلية3

 العناوي  المفردة 8ـ3
قلفااة مفاارد يف هااذه الفقاارة، هااو املعااىن املعاااقس للعناااوين الااواردة مجااال  و  نقوااد  ماان املقوااود 

ني يف دياواا "نوباات أّول عناواا مفارد يواد  العا هاو «أمـل»باملفرد، املعىن الذ  يقابله اجلفاع. 
شااعرية". هااذه املفااردة املتشااّكلة ماان أحاارإ قلیلااة تعااين الكثااری ماان الااد  ت فهااح حتفااُا األمااا 

 واألمل يف نفس الوقت، الشاعر يقول أما ورّنا يريد من املتلقح قرالهتا أمل فهو عندما يقول:
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 .(61 : 2011)الطاتح،  «ملعة آمايل باألوجاع»
يريد ترسیخ هذا املعىن يف ذهن املتلقح بأّا آماله باتت دلولة أو  «ةملع»باستخدامه مفردة 

باااألحرى مشااحونة باااآل   واألوجاااع ولكثاارة توّغلهااا بااالوجع أصاابحت أمل باادل أا تكااوا أمااا. 
 فالشاعر يف هذه القویدة يعال من عد  حتقیق آماله يف الواقع املؤمل الذ  يعیشه.

وهاااح املختاااارة مااان  فوعاااة  «مزاميـــر»زيّناااة بعناااواا يلاااح القوااایدة الساااابقة قوااایدة أخااارى مُ 
الشاااعر الوطنیااة. أّمااا بالنساابة إا مفااردة ماازامری فهااح واضااحة املعااىن لاادى امللتقااح ففاازامری مجااع 
مزمار وهح آلة مونوعة من ا شب ونجرد النفخ فیها حيدر صاوتا  تطیاب لاه املساامع. ولكان 

اآللاة فقاط؟ مان الواضاخ باأّا الشااعر يرياد أا ها الغرض من ا تیااا هباذا العناواا هاو توصایف 
يباانّي شاایئا  مااا. فعنااد قاارالة السااطور األوا ماان القواایدة ياالاليى لنااا بااأّا الشاااعر قاااا قااد مسااك 

 فرشاة رسٍم بدل أا ميسكي القلم فحني يقول:
 .(63 : 2011)الطاتح،  «تعزإ نشید جی  اهلل /مزامری …مزامریا  »

ُموتّفة بانتتا  وُمّتوفة بوفة العزإ ولكن أ  عزإ، عزإ نشید يرسم للفتلقح صورة مزامری 
جی  اهلل و  غری. فالشاعر يقود باملزامری ايقااظ وصاحو أبناال الاوطن مان غفلاتهم فهاح تادعو 
الشااعب لاللتحاااق بواافوإ اجلاای  والوحاادة ولكّنهااا جتااد صااعوبة  مااا يف حتقیااق دعواهااا وترجااو 

يرجااع إلیهاا سااوى رناني مزمارهااا. يف النهاياة نقااول بااأّا رجاوع األمااس، األماس البهااح املزدهار و  
 املزامری هح الدعوة الوادقة جلفع رفات الوطن ولكن بقیت دوا إجابة.

 العناوي  الواردة جماًل اسمي ة 0ـ3
العناواا أعلاى الانمه  . جاال«يـا أغلـم متسـت قر»تناولنا يف هاذا الاديواا قوایدة أخارى معنوناة بااااا 

ق، فاملستقير هنا اسم مكاا يُراد به الوطن على وجه العفو  ويُراد به موطن الشعر   اطبا  العرا
الشاااعر، العااراق علااى وجااه ا وااول. وجااال الشاااعر باااااا )أغلااى( علااى وزا أفعااا التفكاایا حااّ  
عْا العنواا على هیئة اجلفلة ا ّّیة، أقسبُه نوعا   يُعّتم غالوة املكاا يف ذهن القارئ. وحّ  جي

 والثبات يف قوله: من الدوا 
 .(20)السابق:  «أغلى مُستايقيرْ  /وفیكي  /أنتي العراق»
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أراد تثبیت هذه الفكرة لادى املتلقاح باأّا العاراق سایكوا داتفاا  أغلاى مساتقر وسایبقى عاامرا  ناا 
فیااه ماان مشااو  مهفااا توالاات علیااه األعوااار، و يتاااا ألحااٍد أا يكاااهیه فیفااا هااو علیااه ماان زهااٍو 

 ٍة، فجال الشاعر هبذه القویدة مدلقال  العراق وُمتباهیا  به.وفخٍر وقرٍ  وإصال
هناك جراتم عديدة حّلت بالشعب العراقح وخّلفت ورالها الكثری من الكحايا دا أّدت إا 

ااتم األطفاااال. فجرمياااة سااابايكر الالإنساااانیة قانااات  1فقاااداا األمهاااات أو دهاااّن وترّماااا النساااال ويُا
قرة العراقیة وما مخدت نارها أبدا  وها حنن نراهاا تساتیقّ مان إحدى الكوارر اليت تعّلقت بالذا 

اساتخد  الشااعر، العناواا قوسایط  .«سبايكر تستفيق»خالل قرالة قویدة أخرى حتت عنواا 
بینه وبني املتلقح لیخربي عن حدٍر ما عيربي مجلة اّّیة متكاّفنة معاىن الثباوت والرساو  ومتشاّكلة 

علیااة )تسااتفیق(. وظّااف الطاااتح ا سااتعارة املكنیااة يف العنااواا ماان مبتاادأ )ساابايكر( وخاارب مجلااة ف
توظیفا  ناعفا ، فكاا هذا التوظیف القوری توطئة  ستیالل الروا ا نسانیة على النمه الشاعر  

 اجلامد قالتايل:
 .(21 : 2011)الطاتح،  «سبايكر قفح/ امسحح الدمع/ انتريهمْ »

ات الشعرية بوورة جلّیة ثی  جعاي القویدة أقثر ف نّنا نرى ديبیب الوفات ادّیة يف العبار 
جتسااایدا  لااادى القاااارئ. هنااااك الكثاااری مااان هاااذه النفااااذ  تكاااّررت يف القوااایدة ولكااان  هتفامناااا 
بااالعنواا أقثااار ماان الااانمه نسااتغين عااان إيرادهاااا. فااالعنواا وحاااده ياادّل علاااى الیقتااة وا فاقاااة باااا 

 هاية حتقیق النور وبشارة الفرا.الوقوإ والوفود أما  العدو واألخذ بالثأر ويف الن
الوطن واجلی  يشّكالا البؤرة األساسیة يف  فوعة الشاعر الوطنیة ثی  نرى قثرة إيرادعاا 
يف العناوين الشعرية من قابا الشاعر. فالطاتح يتفّتع بروٍا وطنّیٍة ومشاّجعٍة للجای ، إذ نشااهد 

كااس . جااالت القواایدة علااى ع«يــا جياــنا»تأثریهاا علااى قواااتده و ساایقفا قواایدته املعنونااة باااااا 
فن قواااتد هااذه ا فوعااة. وجااال  اا القواااتد األخاارى لكوهنااا هااح القواایدة العفوديااة الوحیاادة ضا
فن مجلة إنشاتیة مناديّة  للجی  الاذ  ييعقباه ضافری )ناا( املتواا. إضاافة الكافری إا  العنواا ضا
مفاااردة )اجلااای (، أقساااابت العناااواا لونااااا  مااان الوحاااادة وا نساااجا  وداّ   ماااان ا عتااازاز والتباااااهح 
                                                                                                                                                       

ّیاات باااا  1100  واستشاهد فیهااا مااا يقااار  2015. جناياة عتیفااة أو باااألحرى  ازرة دمويّااة وقعاات عااا  1 ُّ شاا  عراقااح، و
 سبايكر العسكرية.قوعها يف قاعدة "جرمية سبايكر" لو 
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ٍا قانااات باا اجلی  وماان  يق نااارى اقتفااال هاااذا الفخاار مااان خااالل الاانمه الشاااعر  القاااتم علاااى مُجاا
 سهیفة مع العنواا يف حيّ  اجلنود على الوفود يف قوله:

 
 يااااااااااااااا جیشاااااااااااااانا يااااااااااااااا باسااااااااااااااال  يف حربااااااااااااااها 

 
اااااااااااارتي صاااااااااااارا ادااااااااااااقا نااااااااااااورا  لتيااااااااااااين   عفق

 (76م: 7776)الطائي،  

 

ُمكیفا  إلیه صفة البسالة والشجاعة. نارى هاذا استخد  الشاعر، العنواا يف مطلع القویدة 
ا ستخدا  تكّرر بأسالیب متنوعة يف القویدة. يف ادقیقة باستطاعتنا القول باأّا العناواا تقاّد  
النمه الشعر  وهو حيفا قّفّیة من الدوافع والبواعا  الايت تثاری الاروا اجلهادياة يف اجلای  ثیا  

 ر الرجز دا ساهم يف رفع معنويات اجلی .نرى الشاعر قا  بانشاد القویدة على ث
 .«إصبع بنفسجي»نشرُی هنا إا عنواا آخر من العناوين الداخلیة هلذا الديواا وهو عنواا 

الطاتح قالماه يف عناواا جاال علاى غاارار اجلفلاة ا ّّیاة احملاذوإ مبتادأها واداضار خربهاا   قمه
هاذه العتباة املتواّدرة يف الانمه الشاعر  )أصبع( مع صفة )بنفسجح( الدالاة علاى لاوا ا صابع. 

حتتااو  علااى د لااة وإشااارة،  باادق ماان قاارالة القواایدة والوقااوإ علیهااا حااّ  نيرصااد خفايااا العنااواا 
والفكرة الرتیسة اليت يبتغیها الشاعر. من خالل التدقیق يف العنواا يّتكخ لنا بأّا الشاعر اقتفى 

 ولكن نراه خيربنا عنه يف السطر األّول من القویدة:ب يراد مفردة )إصبع( دوا ا شارة إا نوعه 
 «يف الساااابابة لااااوا بنفسااااجة/ أقواااامْه رعياااااك ولاااان تناااادْ / فيفُنااااا دلااااولا بالاااادْ  »

 .(62)السابق: 
إصاابع الساابابة هنااا  اااز عاان الفاارد وا نساااا أو باااألحرى  اااز عاان املااواطن واللااوا البنفسااجح 

 ملانیة ومساعته يف التوويت الذ  ُيشّكا أعّیة خاصة.يدلا على دور املواطن يف ا نتخابات الرب 

 العناوي  الواردة جماًل فعلية 9ـ3
ة ترساایخ املعااىن  في اا إضااافة  إا دراسااة العناااوين ا ّیّااة الدالااة علااى الثبااوت والاادوا  والاايت تتفتّااع بسا

وفة اددور وتقويته يف ذهن املتلقح، نقف يف هذه الفقرة من الدراسة على العناوين املتقوفة ب
. «هـز ي إليـب بجـاع الـو  »والتجّدد املتفثّلة يف اجلفا الفعلیة، متناولني القویدة املعنونة باااا 
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اّز ، وجااار و اارور لفتااا   ّز ( وجااار و ارور )إلیااك( يتعلقاااا هُب تبادأ اجلفلااة بفعااا أمار وفاعلااه )ُهاا
اتح صاااورة مرتیاااة عااارب ومفعاااول باااه  اااال  )جباااذع( وتنتهاااح نكااااإ إلیاااه )الاااوطن(. يواااّور لناااا الطااا

توظیف ا ستعارة يف العنواا ثی  شّبه الوطن بالنخلة دا جعلناا نتساالل عان ساّر هاذا التشابیه 
وعلااى األرجااخ قاااد تكااوا هاااذه الوااورة ناجتاااة عاان قثاارة النخیاااا الدالااة علاااى ا وااوبة يف ماااوطن 

ُر بااا  ری وقفااا يقااال الشاااعر وهااو العااراق، ثیاا  أصاابحت النخلااة يف هااذه القواایدة قرمااز  يُبّشاا
. ومان  يق (193 : 2015)باالو  ومهتاد ،  «رمز للشعب العراقح املواا  بالفجیعاة وا نكساار»

نشااهُد تناصااا  قرآنیااا ، أضاااإ ملسااة القداسااة إا العنااواا وتواابخ هااذه اللفسااة أقثاار اتكاااحا  يف 
 النمه التايل:
 .(35 : 2011)الطاتح،  «هز  إلیك جبذعا الوطْن،/ يساقْط علینا جينا احملنْ »

نّیاا  ﴿ُتذّقرنا هذه األسطر باآلية القرآنیة  اقاْط عيليْیاكا ُرطيباا  جي  ﴾ويُهزِّ  إليْیكا جبااْذعا النقْخلياةا ُتسيا
. استفاد الشاعر يف هاذا العناواا مان اآلياة القرآنیاة وأوردهاا يف الانمه الشاعر  بواورة (25)مار// 

عكاااس اآلياااة. ويف األخاااری نقاااول باااأّا واضاااحة ثیااا  نااارى العفاااا واحاااد ولكااان نتیجتاااه جاااالت 
 العنواا  اطا هبالة من الرموز تلاوا بني اللار والقداسة والدين.

اسااتكفا   دااديثنا عاان العناااوين الااواردة مجااال  فعلیااة،  ااوُض يف قواایدة أخاارى حتاات ُمساافقى 
)أعریول( وفاعا تتأّلف العبارة من مجلتني، األوا تبدأ بفعا أمر . «أعيروني عيونًا أبكي بها»

)واو اجلفع( ومفعول به أول ) ( والنوا الفاصالة باني الفاعاا واملفعاول، للوقاياة. وييلاح املفعاول 
)عیونااا ( وماان  يق تااأ  اجلفلااة الثانیااة املتكّونااة ماان فعااا مكااارع وفاعلااه املسااتل  األول مفعااول ثااااٍ 

 لُبكال. )أبكح( وجار و رور )هبا(، لبیاا الدافع ورال ا عارة وهو ا
العنواا وحدُه يرو  لنا ُملّخامه مان مكابادة األمل والوجاع بواساطة الشااعر إّ  أّا هاذا األمل 

 يطفخ يف النمه التايل:
أعااریول عیونااا  أبكااح هبااا/ فقااد جاافق دمعااح/ أعااریول ضاافریا  أخاارس/   عقاااي »

مي وجعح الدفني/ قتلين األننُي والنواا  .(51  :2011)الطاتح،  «لهحب/ قح أُليْفلا
يف ادقیقة الشاعر يف هذه القویدة مشوقش املشاعر، فهاو يبكاح ويرثاح وياذّ ، وقاّا هاذا   
يقّلا من شّدةا حزنه املنبع  من وحشیةا الدهر، فقد جفقت دموعه ولكّنه   يزال يساتعری املزياد 
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فعام بااالروا
ُ
خاّیم يف زوايااا قلبااه امل

ُ
ا نسااانّیة، إذ  مان العیااوا للُبكاال. فناارى ماادى اهلام والشااجن امل

تكّفن معىن الرثال.
ُ
 نالحّ آثاره واضحة بّینة يف عنوانه امل

املتقاّد  علای  ،«ل  أعل  الحـداد»نُتابع العناوين يف ديواا "نوبات شعرية" متناولني عنواا 
النمه الشاعر . جاال العناواا علاى نتاا  اجلفلاة الفعلیاة، بفعاا مكاارع باأداة نواب )لان أعلان( 

دثقاار الشاااعر العنااواا بأساالو  النفااح والاارفد الناااجم عاان أداة )لاان( النافیااة.  ومفعولااه )ادااداد(.
وهبذا ُيورِّا بعد  إعالا ادداد واملأمت. ولیس هذا فقاط باا هنااك املزياد مان ا دااا يالاليى لناا 

 يف النمه الشعر :
لن أعلني ادداد،/ لان ُأظهاري ادازا ... ،/ لان أبكاح،/ لان ألابسي ثوباا  أساود،/ »

 .(53)السابق:  «أنوبي خیفةي حُزٍا،/ لن أقباي تعزية / إ ق بعد الثأر آخذهُ لن 
ببغاداد، ينتفاح إلیاه وإا قاّا ماواطن عراقاح،  1الشاعر يعترب قّا ميان استشاهد يف حاح مجیلاة

و  حداد و  تعزية إّ  بعاد ا نتقاا  واألخاذ بالثاأر. وهاا هاو الطااتح يرثاح هاؤ ل األبرياال بشاعره 
 تبار قویدته هذه رّدة فعا منه لیكوا سهیفا  يف هذا الثأر ولو قلیال .وميكن اع

املطبوعاة علاى  «أ تـرحلي  »الرحیا والكایاع والفاراق والاوداع، مفاردات اجتفعات يف عباارة 
صاااادر الورقااااة بواااافة العنااااواا، الااااوارد يف  فوعااااة الشاااااعر الاااايت احتااااوت علااااى قواااااتد يف ادااااب 

ا  سابق الفعاا املكاارع )تارحلني( ومل يكتافا الشااعر با يراد والعشق. اشتفا العنواا علاى اساتفه
حاارإ ا سااتفها  فقااط بااا زّوده بعالمااة ا سااتفها  يف آخااره أيكااا . وغالبااا  مااا ُيسااتخد  السااؤال 

، فالطاااااتح يسااااأل وهااااو عااااامل (51-50 : 2019)خكاااار  وزماااایاله، للتحااااّر  عاااان مااااا هااااو  هااااول 
ااه    يرياااد أْا يقاااعي الرحیاااا وألّا هنااااك لااایس مااان بااااجلوا  ولكااان غاااری ُمواااّدق هلاااذا ادااادر ألنقا

 يتحّفا أمل الفراق. فهو يكّرر متساتال  عن الرحیا وقّله رجال:
 «أتبغنيي الرحیا؟/ سید ،/ أحقا  تبغني الرحیا؟/ أترحلني بعاد فاید السانني؟»

 .(150 : 2011)الطاتح، 
 

                                                                                                                                                       

ّیت باسم املناضلة اجلزاترية مجیلة بوحرید، استشهد فیها ناس أبريال على يد ا رها 1 ُّ  .. اسم منطقة ببغداد 
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احملباو  البقاال وعاد  يوعب على الشاعر تواديق هاذا الرحیاا فهاو هباذا الساؤال يرجاو مان 
 الرحیا ولكّنه   يرى بُّدا  منه سوى التسلیم أمامه ونُدبة حّته السحل وهو يشهد رحیا حبیبته.

لقااد قفنااا بدراسااة العناااوين الشااعرية يف ديااواا الشاااعر صاااحل الطاااتح، إّ  أننااا مل نااتفّكن ماان 
 :إيراد وضبط قافة العناوين، لذلك سنعرضها يف الرسم البیال التايل

 النتيجة. 7
  ماان خااالل دراسااة العناااوين الشااعرية املختااارة ماان ضاافن العناااوين الااواردة يف الااديواا،  حتنااا

تاداعح وتااواتر املشااعر العفويّااة علاى أغلااب العنااوين دااا أضافى علااى الكثاری منهااا شاعورا  إنسااانیا  
یة وقواتد اجتفاعیة وطنیا . ضمق الديواا ثالر  فوعات شعرية، رتّبها الطاتح على قواتد وطن

اة،  اة ملحوظااة ثیاا  وجاادنا هااذه األولويّا ونوااول عشااق، بینفااا القواااتد الوطنیااة عّتعاات بأولويّا
جلّیة على قشرة العناوين وإْا حاولي الشاعر أْا يّتخذي وجهة أخرى يف العناوين إّ  أنّه قاا يُعد 

اا  حنااو املكااامني والااد  ت الوطنیااة، دااا يشااری إ ا إخالصااه الااوطين وإنتفاتااه إا أدراجااه   إراديّا
 أرض العراق.

  عااربق الطاااتح عاان هااذا ا نتفااال بأسااالیب وأشااكال متنوعااة قاناات ولیاادة عاطفتااه الوااادقة
وخاااری مثاااال هلاااذه األساااالیب هاااح العنااااوين الاااواردة مجاااال  اّیّاااة وفعلیاااة والعنااااوين املفاااردة. بینفاااا 

أقثار مان اساتخدامه لسااتر العنااوين الفعلیاة  استخد  الشاعر اجلفا ا ّّیة لیعنوا هباا قوااتده
واملفاااردة وهاااذا يرجاااع إا اّتوااااإ العنااااوين ا ّیّاااة نیّااازة الثباااوت والااادوا  ومااان  يق قااااا للعنااااوين 
املتكاّفنة أحاارإ النادال حكااورا  ُملفتاا  بااني العنااوين ا ّیّااة املدروساة. فناارى الشااعر تااارة  يُناااد  
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ى يناااد  الشااعب واجلای  ُمعااّززا  فاایهم الاروا اجلهاديااة وتااارة  يُناااد  الاوطن ُمفتخاارا  بااه وتاارة  أخاار 
 وهو يهلوس باسم ادّب واهلوى. 

   أثنال مراجعة العناوين، استبااي لنا مدى تالحم وتكافر العناوين مع النمه الشعر  ثی
لساطور األوا قّلفا جند عنوانا  بعید الولة بالنمه الذ  يلیه. قثریا  ماا شاهدنا  احل العناواا يف ا

من القویدة دا أّدى إا تكوين فكرة توافق العنواا مع الانمه الشاعر  يف ذهان املتلقاح. ولایس 
هذا فقط با هناك تناسب وتالحم بني العنواا الرتیسح )نوبات شعرية( والعناوين الداخلیة اليت 

 من املفكن اعتبارها فروع هذه النوبات.
 ار الطاااتح عناوينااه بااد  ت وعال مااات عّتعاات بالطااابع العفااوّ  غااری أّا هناااك عناااوين دثقا

عّیزت بطوابع أخرى قالرمز واللار والادين والقداساة، فاساتطاع املاز  بینهااحب قفاا جناخ أيكاا  يف 
إيوال رسالة وطنیة وهح رسالة الوفود وا ستقامة اليت قانت حویلة نوباته الشعرية ورّدة فعا 

 ملا ترك أثره يف روحه األدبیة.

 لمصادرا 

 . الكتب8
 القرآا الكر/.

حب طبعة جديدة موّححة وملّونة واعتىن بتوحیحها أمني  ّفد لسان العرب (: 1333ابن منتور،  ّفد بن مكّر  )
 ، بریوت، دار إحیال اللار العريب، اجلزل السادس والتاسع. 3عبدالوها  و ّفد الوادق العبید ، ط 

 مجالیات العنواا: مقاربة يف خطا   فود دروي  الشعر ، عفاا، دار  د و . (: 2013جاسم، جاسم  ّفد )

 ، دمشق، دار طالس.1، ترمجة منذر عیاش، طعلم اإلشارة السيميولوجيا (: 1332جریو، بریو )

نامه مفاهیم واصطالحات اديب فارسح و اروباتح به شیوه ش(: فرهنگ اصطالحات اديب / واژه1319داد، سیفا )
 ، طهراا، مرواريد.3قح وتوضیحح، ط تطبی

 ، املغر ، دار الطلیعة. 1ط ،محاضرات في السيميولوجيا (: 1391السرغیين،  فد )

 ، سوريا، دار لیندا.نوبات شعرية (: 2011الطاتح، صاحل )

الشاعر   (: فكال الكوا الشعر  من التشكیا إا التدلیا "مستويات التجربة الشعرية عند2010عبید،  ّفد صابر )
  ّفد مرداا"، العراق، دار نینوى.
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راجعه واعتىن به أنس  ّفد الشامح وزقريّا  حبالقاموس المحيط (: 2009الفریوز آباد ،  د الدين  ّفد بن يعقو  )
 جابر أّد،  طبعة، القاهرة، دار اددي .

 قافة.، عفاا، طُبع بدعم من وزارة الثسيمياء العنوان (: 2001قطوس، بسا  موسى )

 . المجالت0 
گری" ألّد شاملو و"لیا يفید من اجلسد" سیفیاتیة العنواا يف قوید  "شب»ه(: 1535خبیت، فاطفة وزمالتها )

 .31-13، صمه 1، العدد 20، السنةمجلة العلوم اإلنسانية الدولية، «حملفود دروي  )دراسة مقارنة(

مجلة اللغة العربية ، «ود  هتا يف شعر حيىي السفاو  الرموز الطبیعیة» (: 2015بالو ، رسول وحسني مهتد  )
 .203-195، صمه 2، العدد 11، جامعة طهراا، ا لد وآدابها

-13، صمه 3، العدد 25، الكويت، ا لد مجلة عالم الفكر، «السیفیوطیقا والعنونة» (: 1331ّداو ، مجیا )
112 . 

تأثریها ا حياتح على قویدة "أنشودة التحرير" لعبدالرحیم التواهر األسلوبیة و » (: 2019خكر ، علح وزمیاله )
 .  56-33، صمه 55، العدد 13، طهراا، ا لد مجلة الجمعية اإليرانية للغة العربية وآدابها، « فود

مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث ، «شعرية العنونة عزالدين املناصرة نوذجا  » (: 2011سید أّد، حیدر  ّفد مجال )
 .1236-1201، صمه  2، العدد 13ا ّلد  ،اجلامعة ا سالمیة، غزة، نساني ةاإل

مجلة  ،«غواية العنواا ومشاغلة اددر )دراسة يف روايات حتسني قرمیال(» :( 2016)القیسح، ماجد عبداهلل مهد  
   .501-592، صمه 10جامعة دياا، العدد  ،ديالم للبحوث اإلنسانية
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 آن یمعناي یعنوان و کارکردها یشناسنشانه

 یصالح طائ «هينوبات شعر» وانيدر د 
 3یاصل عرب یغانم نایم، 2ناصر زارع ،1یرسول بالو

 فارس، بوشهر جیخلدانشگاه  يعرب اتیگروه زبان و ادب اریدانش. 7

 فارس، بوشهر جیدانشگاه خل يعرب اتیگروه زبان و ادب اریاستاد. 7

 فارس، بوشهر جیخلدانشگاه  يعرب اتیارشد زبان و ادب يکارشناس یدانشجو. 6

 دهیكچ
متن و خواننده است. اهمیتت   يشعر، آغازگاه تالق ازجمله يعنوان، به اعتبار سرآغاز هر متن

 یهتا سالاست که در  نیچننیا يآغازگاه بر ناقدان پوشیده نبوده و نیست. بر پایة اهمیتاین 

عنوان، توجّه ناقدان را سخت به خود معطوف کرد و از آن پس به  يشناسنشانهدور  چنداننه

در  ینوپدید پا به قلمرو نقد نهاد. این نوشتتار بتا کاربستتن چنتین رویکترد      یرویکرد مثابة

 یهابازنمودنِ داللت يِدر پ ،يصالح طائ «هینوبات شعر» وانیبرگزیده از د نیاز عناو یشمار

و بتر پایتة رویکترد     يلت یتحل ت   يفیبتا رو  توصت  عنتاوین استت. ایتن پت وه      پنهان آن 

کند و  ياشعار بررس نیخواننده را از عناو یریاثرپذ زانیم سوکیکوشد از يم ،يشناسنشانه

پت وه  نشتان    یهاافتهیبازنماید.  نیقصد و غرض شاعر را از انتخاب عناو ،یاز دیگر سو

بتا وجته غالت      ياست یس یهتا هیت مادرون یدارا ن،یاز عناو يدرخورِ توجه که شمار دهديم

عناوین برگزیده،  انیشاعر دارد. در م يدوستوطناز  نشاناین خود  هستند و يمیهن نیمضام

و یکسر شاعر، عراق است  هنیکه بازتابندة حوادث م شوديدیده م يفراوان ياسم یهاجمله

 يعیرا بته وقتا    یهاسروده يکه برخ یامیهن دارند. به گونه یبراداللت بر استمرار مبارزه 

 است.کرده یگذارنام موارد، گریو د «انتخابات» و «کریسبا»همچون 

 .«هینوبات شعر» وانید ؛يصالح طائ ؛هاداللت ؛عنوان ؛يشناسنشانه: هالیدواژهک
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