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:بنية الخطاب الشعري-1•

يعد الخطاب الشعري  من بين الخطابات التي تعددت حولها اآلراء وتنوعت •
الدراسات في االهتداء إلى جوهرها، وبالرغم من التعدد واالختالف فإنها 

جميعا ال تتناقض وال تتعارض، وانما تتعاضد من أجل الوصول إلى جمالية 
.العمل األدبي وسبر أغواره وتحديد خواصه

والحقيقة المميزة للعمل األدبي عامة، والخطاب الشعري خاصة، عالم مليء•

هذه الخاصية طبيعية في كل أنواع الخطاب األدبي .. بالذوق الجمالي•
.والخطاب الشعري بخاصة

والجمال معاناة ..ألّن األدب فن والشعر جمال 
ال تفهم إالّ الحس



:ماهية الخطاب الشعري-2

الخطاب الشعري هو نص مثقل بالرموز له 
أبعاد متعددة، يكتنز طاقات تعبيرية قادرة 

على انتاج مدلوالت يُهيمن عليها فعل 
.اإليحاء



:عرفه بول فاليري|•

فالشعر هو لون من الرقص بالكلمات 
ونظام من األفعال لها هدفها في حّد ذاته، 

وفعل ينزع إلى البقاء في ذاكرتنا بما 
يُثيره من انفعاالت على خالف الكالم 

العادي الذي يذهب إلى التالشي بمجرد 
.تحقق الوظيفة اإلبالغية



وعلى حين يبقى الشعر موصوال إلى 
مرجعه، فإّن الخطاب الشعري

غالبا ما يذهب إلى اتجاه مفارق للواقع 
والتي تكون اللغة فيه مادة أساسية في 
.تشكيل عالمه مضيفا عليها حياة جديدة



إّن الخطاب الشعري نوع معين من الخطاب، يرتبط بالشعر بصفة  ,,,,"•
خاصة، لكن فكرة الخطاب بطبيعتها من شأنها أن تغطي على 

الخصوصية األخرى التي تنتمي إليها ، لذلك فإّن للخطاب الشعري كيانه 
فالخطاب الشعري ال يكتفي ...الذي يُميزه عن الكالم اآلخر.... الخاص

بترتيب الكلمات ألداء المعنى، وإنّما ال بد أن يكون هناك تفاعل وترابط 
وتناسق بين الجمل يُؤدي إلى تكثيف الداللة من ناحية، واالنسجام 
"الصوتي من ناحية الثانية ، تلك الميزة التي ال يحققها الكالم العادي



نستشف من خالل القول أن بنية الخطاب |•
بنية لغوية فنية تقوم على : " الشعري

الوزن والقافية وال يمكن فهمها إالّ بمعرفة 
  :عناصرها

:ويمكن تبيان ذلك من خالل المخطط التالي•



•|
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يتجه إلى  -باألساس-إذا فالخطاب الشعري هو فعل كالمي  •
توظيف العالقات اللغوية في مستوياتها المتعددة الصوتية ، 
المعجمية والتركيبية والرمزية ، وبهذا يغدو الخطاب نسيج  

وحوار ، تصبح فيه اللغة األداة والجوهر، للتبليغ شأنها في ذلك 
شأن الكالم المألوف بيننا، أو الخطاب العلمي الذي من 

المفروض أن يُفهم دون لبس، ولكنها تتمتع بوظيفة في ذاتها 
.من تراكيب وصور وأخيلة



فالخطاب الشعري خطاب متميز يُضمر أكثر مّما •
يُصرح ، يوحي، لغته تتجاوز الوظيفة اإلبالغية 
إلى لغة تستثمر مجمل العالقات اللغوية بجميع 

مستوياتها المتعددة ، إلى إيجاد لغة تُحقق 
.  والذوقيالتأثير الجمالي 



:لغة الخطاب الشعري-3|•

عن  ُعدولها:"إّن أهم ما يُميز لغة الشعر عن غيرها هو•
النظام اللغوي، ليس على مستوى المفردات والصيغ 

فحسب، بل على مستوى التراكيب، واللغة الشعرية تقوم 
على خرق القواعد اللغوية، وتستدعي عملية العدول 

معرفة تامة بقواعد اللغة ومعاييرها حتى يتسنى للشاعر 
.القدرة على اختراقها



فاللغة في البناء الشعري ال يمكن أن نتصورها وسيلة للتعبير |•
":أدونيس":فحسب بل هي كما عبّر عنها 

أكثر من وسيلة للنقل أو التفاهم، أنها وسيلة استيطان "•
واكتشاف، ومن غاياتها األولى أن تثير أو تحرك وتهز األعماق 

أنها تُهامسنا لكي نصير أكثر مّما : وتفتح أبواب االستباق
تهامسنا لكي نلتقي، أنّها تيار تحوالت يغمرنا بإيحائه ،وايقاعه، 
هذه اللغة فعل ، نواة حركة خزان طاقات، والكلمة فيها أكثر من 

"حروفها وموسيقاها



:استنتاج•

فالخطاب الشعري ينماز بقوة النظم وسعة 
التصوير ، فهو بناء فني؛ ألّن لغته وجدانية ، 
ايحائية، مشحونة بمضامين انفعالية ، تتجاوز 

:النسق اللغوي العام تعتمد على ثالثية 
.....عامل التأثير . مبدع، ملفوظ شعري، متلقي

فالخطاب الشعري ينماز بقوة النظم وسعة 
التصوير ، فهو بناء فني؛ ألّن لغته وجدانية ، 
ايحائية، مشحونة بمضامين انفعالية ، تتجاوز 

:النسق اللغوي العام تعتمد على ثالثية 
.....عامل التأثير . مبدع، ملفوظ شعري، متلقي



الشيئيةللقصيدة حليل ت
قباني   لنزار 

ديوان حبيبتي

 حصة األعمال التطبيقية 



الجانب التطبيقي:

:وكتلتها األسلوبية" لنزار قباني"القصيدة الشيئية •

يمكن أن نعتبر شعر نزار قباني شعرا حسيا يعادل روحية الشعر •
، وسيادة المنظور الشيئي الواقعي الذي جعل شعره خير ومثاليته

، ويمكن أن نوضح ذلك أكثر من )القصيدة اليومية(ممثل لطبيعة
:وهذا المقطع" حبيبتي" ضمن ديوانه) فستان التفتا(قصيدة 



فستاني التفتا......أمس انتهى|•

أرأيت فُستاني ؟•

حققت فيه جميع ما شئنا•

....ونمنمة... وشيا•

...وطرائفا شتى•

أرأيت فستاني؟•

أرأيتني؟•

.أنا بعض نيسان•

...أنا كّل نيسان•

أرأيت فستاني؟•



...صنعته حائكتي|•

من دمع تشرين•

من غصن ليمون•

....من صوت حسُّون•



لنا من هذا المقطع غلبة ثالث كتل أسلوبية تتمتع بنزوع  يتبدي|•
أخاذ لدى الشاعر، وهي كتلة السؤال وكتلة النداء وكتلة التقرير أو 

اإلخبار، وتتجلى فيها بنية التقرير وبنية السؤال ويأتي التقرير 
.واإلخبار في هذه القصيدة ملتحما ببنية السؤال

وهكذا يعد الفستان البنية المركزية الداللية للقصيدة، إذ يستمر •
النص خالقا حالة تماه بين أشياء المرأة والتغزل بأشيائها الفستان 

ثم يأتي دور االنزياحات وتتجلى في محاورته .....اللون األزرار
:للفستان



...اسقيه، أُطعمه، أغنيه|•

ألجيء فيه ليلة السبت•

.....أّول من أالقيه,,, لتكون•

والمالحظ  أيضا أشكال التكرار النسقي الذي يشكل ضربا من االيقاع والتنغيم أو •
التقفية الداخلية التي تبوح بشدة انصياع شعر نزار لصوت االيقاع بدرجاته 

أرأيت (المتباينة وهذا ما تجسد في القصيدة تكرار الصيغة االستفهامية 
إذ تكررت في المقطع األول ثالث مرات، ثم ضرب آخر يشيع فيه ) فستاني؟

: التوازي في البنية التركيبية مع تغيير الدوال التي يشمل عليها التركيب وهي
...من صوت حسون... من غصن الليمون... من غصن تشرين



من ديوان ) قصيدتي وسجائري(ونجد أيضا في قصيدته |•
، والتي تعبر من خالل عنوانها على انتمائها إلى نمط "حبيبتي"

القصيدة الشيئية، ويوحي العنوان منذ الوهلة األولى بالتضايف 
، أّما من حيث )سجائري(والشيئي) صديقتي(اإلنساني-بين الذاتي

بنيتها األسلوبية فنجدها تقوم على كتلة التقرير رجل في حالة 
تدخين، وكأنه تسجيل فوتوغرافي يعكس بوضوح حالة التماهي 

والحلول ) السجارة(بين الذات ذات المرأة والشيء الموصوف 
:الصوفي_الرومانسي



...شعل واحدة من أخرىأ|•

...أشعلها من جمر عيوني•

ورمادك ضعه على كفي•

نيرانك ليست تؤذيني •

ال أروع من رجل... دّخن•

.ويفنيني... يَفنى في الركن •



لتكتفي المرأة ... لكونها من أشياء الحبيب السجارةفالمرأة صديقتي ترادف في النص |•
:العصرية بأن تكون ظال لرجل

يكفيني... فأنا كامرأة•

أن أشعر أنك تحميني•

لننتقل إلى نمط آخر من القصائد وهو النمط السردي الظاهر الذي عول عليه كثيرا نزار قباني •
هي إفادة من السينما في أسلوب نزار : "في قصائده وهي تقنية عللها صالح فضل بقوله

باتخاذ اللقطات الكنائية المكبرة  السيمي-ومنظوره، وقد لقّنه هذا التوظيف الولع المشهدي
على تفصيل صغير لتكتشف فيه عوامل لم تُر وحدها  الكامراالمقربة التي تتركز فيها عين 

من قبل، وهذا يخالف قانون الرؤية الكلية ويعدل نسب المرئيات



، والتي توحي باشتمالها على بنية سردية، فهي تنطوي على بنية "قارئة الفنجان"أبرز هذه القصائد قصيدة |•
، جلوس المرأة، هيأتها، "قراءة الفنجان"إذ تقترب عين الكاميرا لتصور لنا لقطات وتفصيالت  مشهدية

...تهيّبها، الفنجان المقلوب

جلست والخوف بعينيها•

..تتأمل فنجاني المقلوب•

وفي زمن هذه القصيدة نجده يستعير آلية الزمن الملحمي فللماضي حقيقة •
الحضور، وبمعنى آخر بداءة النص أن كل شيء قد انتهى زمنيا في الواقع، طغى 

:عليه التكرار، ومن تقنيات السرد تقنية االسترجاع

).قصائد متوحشة(القصيدة الثانية من ديوانه•



والخوف بعينيها... جلست•

.فنجاني المقلوب... تتأمل•

يا ولدي ال تحزن: قالت•

..فالحب عليك هو المكتوب•

: ليقطع النص نسيج االسترجاع السردي•

قد مات شهيدا.. يا ولدي•

..من مات على دين المحبوب•

:وبعدها يعود ليقر حقيقة إخبارية تقريرية•

دنيا مرعبة... فنجانك•

وحروب, ..وحياتك أسفار•



:السردية) االستباق(ليفصل النص باستثمار تقنية •

كثيراستحب كثيرا •

كثيراوتموت كثيرا •

...وستعشق كل نساء األرض•

...كالملك المغلوب... وترجع •

:فهنا الموت هو معادل للحب  ليهرع نزار  ويتغزل بحبيبته يلتجأ لتقنية الوصف•

سبحان المعبود...عيناها•

مرسوم كالعنقود... فمها•

موسيقى وورود... ضحكتها•



:السردية) االستباق(يفصل النص باستثمار تقنية •

كثيراستحب كثيرا •

كثيراوتموت كثيرا •

...وستعشق كل نساء األرض•

...كالملك المغلوب... وترجع •

:فهنا الموت هو معادل للحب  ليهرع نزار  ويتغزل بحبيبته يلتجأ لتقنية الوصف•

سبحان المعبود...عيناها•

مرسوم كالعنقود... فمها•

موسيقى وورود... ضحكتها•



ومن المالحظ أيضا أّن النص ال يشتمل على بنية مكانية إال ما كان في حالة وصف قصر للمرأة من •
:الخارج

يا ولدي... فحبيبة قلبك•

في قصر مرصود... نائمة•

يا ولدي... والقصر كبير•

وكالب تحرسه وجنود •

وما يمكن قوله أّن هذا النص ينفرد بمناغمة البعد العدمي ، األلم بعد اللذة، السم في العسل، فتخلو •
للموت ومعادال له ،  مباطناالجسدي ، وليبدو الحب  المخيالالقصيدة من وصف مباهج الحب وأقباس 

فترتسم في فضاء قارئة الفنجان حدود ثنائية متجاوبة الموت الحب، والمرأة  المعبودة األسطورة بمثابة 
:اإلشعاع الداللي ويطهر جليا في 



)الحب....(ستعشق كّل نساء األرض|•

)الموت....(كالملك المغلوب...وترجع•

)الحب(من حاول فك ضفائرها•

)الموت...(مفقود... مفقود... يا ولدي•

)الحب... (وتحب ماليين المرات•

).الموت... (وترجع كالملك المخلوع•




