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الماليوي المعاصر والشعر  العراقيالشعر في جماليات العنوان الشعري   

عبد احلليم حممد و  نافع محاد حممد    
 

 الملخص
 موضوع مجاليات العنوان الشعري يف الشعر العراقي والشعر املاليوي فيه من اخلصوصية

عب وإنسان له قيمته الثقافية يف التعبري عن رؤية ش إن والتفرد لقلة الدراسات املتشابه.
سلوبية تتمثل يف لية ذات خصوصية تعبريية وشكلية وأموقف من العامل، وله حساسية مجا

روح اللغة واملكان والبيئة والطبيعة واملزاج واملناخ وطريقة احلياة. حياول البحث أوال: التقريب 
اكان يف واللذان يشت احلضاري البالغ الضرورة بني شعبني حيويني يعيشان يف قارة واحدة، 

 .املكانية والبيئية والتارخيية واجلغرافية والثقافية واالقتصادية والبشريةالكثري من املشتاكات 
ثانياً: تنطوي التجربة الشعرية العربية املاليوية املميزة اليت اشتغل عليها البحث على مجلة 

اللغوية أم مقومات ذات خصوصية وتفرد وأصالة، سواًء على مستوى املرجعيات الثقافية و 
على مستوى البناء الشعري اجلمايل يف أمنوذجه التقاين. يتبع هذا البحث طريقة منهج 
االستقراء والتحليل النصي للنصوص الشعرية العربية واملاليوية. أما نتيجة البحث فتاكز 
على تطور سياسة العنونة الشعرية يف الشعر العريب والشعر املاليوي والتقارب احلاصل يف 

ضايا الشعرية على املستوى الشعري والفين وااكتشاف امكانات هذه العتبة املهمة )عتبة الق
 العنوان( وقيمة حضورها الالفت على رأس النص.

 
 : مجاليات العنوان، الشعر، العراق، املاليوالكلمات المفتاحية

 
AESTHETICS OF POETIC TITLE IN IRAQI POETRY AND 

CONTEMPORARY MALAY POETRY 
 

ABSTRACT 

The topic of beauty title poetry in Iraq poems and Malay are contain 

the privilege and the common sense because of the lack of such a 

study. Indeed, cultural value in explaining the views of the nation and 

human beings has a natural setting. It has an aesthetic sensitivity 
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specificity in expressive, formalism and stylistic which are contained in 

the spirit of language, place, environment, habits, tastes, weather and 

lifestyle. This study aims firstly to bring closer authority and 

civilization between the two nations living on one continent, which 

shares many elements like place, environment, history, geography, 

culture, economy and humanity. Secondly, the Arabic and Malay 

poetry experiences are preserving many distinctive elements. Whether 

in the form of cultural and language references or in the form of poetry 

construction. The results of this study focus on the development of the 

poem of Arabic and Malay and the convergence of issues at the poetic 

and artistic level, and discover the potential of this important threshold 

(title threshold) and the value of its presence at the top of the text.    
 

Keywords: aesthetics title, poetry, Iraq, Malay 

 

 المقدمة
ظل الشعر املاليوي غريبًا على القارئ وبعيدًا عن تداوله، حبكم قلة التمجات اليت أخذت 
على عاتقها حضارياً ورؤيوياً تشكل جسر إبداعي حيوي ونشيط وفعال بينه وبني القارئ، 
ملا يشكله ذلك من أمهية يف التقريب احلضاري البالغ الضرورة بني شعبني حيويني يعيشان 

منطقة واحدة وهم واحٍد تقريبًا عرب الكثري من املشتاكات، وملا ينهض به األدب  يف
بنماذجه وطبيعة تشكيله وفضائه وحضوره االنساين واجلمايل من مهام خطرية يف هذا 

 اجملال وعلى هذا الصعيد. 
 

جاً الشك يف أن ضرورة االنفتاح النقدي العريب على هذه التجربة والتعريف هبا تعريفًا منت
يقوم على استكشاف قيمة هذا الشعر الفنية واجلمالية، فضاًل على قيمته الثقافية يف التعبري 
عن رؤية شعب وإنسان له موقف من العامل، وله حساسية مجالية ذات خصوصية تعبريية 
وشكلية واسلوبية نوعية تتمثل يف روح اللغة واملكان والبيئة والطبيعة واملزاج واملناخ وطريقة 

ياة، واكل ما من شننه اعإعالن عن طرا  إنساين له احل  يف إاماع صوته، واقتاح ألوانه، احل
واطالق ايقاعه، جبانب ما هو موجود من أصوات وألوان وايقاعات تعرب عن ذاهتا وهويتها 

 وتطرح أمنوذجها وخطاهبا.
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 واعإنسانني مبعىن أن مّد اجلسور الثقافية بني الشعرين واألدبني والثقافتني والشعبني

املتجاورين يف الدين، يعد أمرًا يف غاية األمهية والضرورة والفائدة هلما وللعامل أيضاً، على 
النحو الذي خيل  خطاباً متوافقاً ورؤية مشتاكة ورسالة موحدة تنطل  حبرية ورحابة إىل قلب 

صعيد وعلى  العامل، فيها الكثري من األشياء والقضايا اليت ختدم الشعبني على أاكثر من
وف  أاكثر من رؤية، وتؤسس هلا مكانًا يستحقانه حتت مشس احلضارة اجلديدة املقتنة 

 باحلرية والعدالة واملساواة، بال ُعقد وال أسئلة مرّة وال قهر وال إاكراه.
 

لعل الكثري من املشتاكات املكانية والبيئية والتارخيية واجلغرافية والثقافية واالقتصادية والبشرية 
عمل يف صاحل هذا اللقاء احلر واملتواصل بني الشعبني، اكّلما اكان هذا اللقاء والتواصل ت

قائمًا على التفاهم واحلب والثقة وتعزيز املشتاكات وتطويرها، والعمل على جتديدها 
 وحتديث ميكانيزماهتا باستمرار لكي تكون منتجة وفعالة يف رسم مصري حضاري مشتك.

 
على التواف  والتسامح وقبول اآلخر  –إنسانياً ومعرفياً  –الذي ينهض هذا املصري الزمكاين 

بوصفه صديقًا ممكنًا ال عدوًا حمتماًل، ومترين العقلني وتدريب الذوقني على تلقي هذه 
احلساسية اجلمالية والثقافية واعإنسانية املشتاكة اليت حتفظ للشعبني خصوصيتهما، ويف 

شتاكة لبعث األمل والتطلع يف نفوس أبنائهما، لكي يكونوا الوقت ذاته تفيد من العوامل امل
 مجيعاً جزءاً فاعالً يف بناء احلضارة اعإنسانية الراهنة.

 
تنطوي التجربة الشعرية العربية املاليوية املمّيزة اليت اشتغل عليها البحث على مجلة مقومات 

ية واللغوية أم على ذات خصوصية وتفرد وأصالة، سواًء على مستوى املرجعيات الثقاف
وهذه املقومات النوعية هي اليت جعلت  مستوى البناء الشعري اجلمايل يف أمنوذجه التقاين.

منها جتربة اشكالية حباجة إىل انتباه ونظر ورصد نقدي )أفقي وعمودي(، يكشف عن 
ة طبيعتها ورؤيتها ومزاجها الشعري ودرجتها يف سلم العالقة الشعرية الراسخة ذات اجلدلي
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األصلية بني املكان واعإنسان يف جتربة القصيدة متثل حمكًا استاتيجيا وامتحانًا تعبريياً 
 للشاعر.

 
لعل أمهية الدراسات املقارنة وضرورهتا االجتماعية والثقافية، وخطورهتا يف احلياة على 
ها  األصعدة  واملستويات اكافة ال تتوقف عنّد حٍد، ملا هلا من حضور طاٍغ يف حياة حامل

ومصريه  وحساسية تعامله  مع احمليط و املاحول، إذ )ليس للمرء) للخطاب( يف الوجود 
غري أامه، من هنا تستمد  التسمية  خطرها وأمهيتها( )حممد لطفي اليوسفي، 

(، ودرجة تنثريها يف توجيه املسّمى وتشكيل هويته وفرض حضوره  يف احمليط  340:2002
الثقايف ميكن اجراء  املقارنة بني النص الشعري العريب  على حنو ما. على وف  املنظور

والنص الشعري املاليوي، الذي حيدد التجربة الشعرية لكل منهما من خالل الغوص يف 
باطنية  النصوص، ليكون بإمكان أدواهتا أن ترصد شبكة التحوالت البنائية واألسلوبية  

 والسيميائية  والتشكيلية  اليت تتمتع هبا نصوصها.
 

أرضية إبداعية مشحونة بالعطاء -اكما يشّكل املكان مبستوياته اعإشكالية املتعددة
والتحريض واعإثارة  على التنمل  والكتابة واحلياة، وهو ظهري حيوي  وإبداعي  وثقايف  
ومجايل جديل عاِل القيمة، وعنصر تكويين جوهري  ومراكزي يف معظم االجناس االدبية. 

ملاليوي( بوصفه أرضاّ وفضاًء وذااكرة  وحلماً ومصرياً وجسداّ وروحاّ وقد متظهر يف )الشعر ا
يتوافر على اكل أسباب العطاء بزحم عاطفي ووجداين ونضايل يرتفع فيه معىن املكان إىل 
معىن احلياة ذاهتا اكما هو حال الشعر العريب  الذي تتكثف فيه  رمو  التاريخ واجلغرافيا  

 والوطن واملستقبل  واعإنسان. 
  

 ر الماليوي المعاصر نشأته وتطوره الشع
إن احلديث عن األدب املاليوي إىل جانب العالقة الثقافية بني الواليات يف العامل املاليوي 
الذي يشمل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وبروناي وجنوب الفلبني وجنوب تايلند. واألدب 

م 400د على الثقافات املاليوية. ويف سنة املاليوي قيل أنه ظهر قبل امليالد وقبل تنثري اهلن



 الماليوي المعاصروالشعر  العراقيعر الشفي  الشعري جماليات العنوان | 133
 

يعلمنا  ((Melayu Kuno (السنسكريتيةعثر هناك نقش حجري باللغة املاليوية القدمية )
أن اللغة املاليوية القدمية مزجية باللغة السنسكريتية. وأدهبا يعلمنا أن تنثري الديانة اهلندية 

ومة املاليوية القدمية سريوجيايا على الثقافة املاليوية وأدهبا عمي  جدًا وإن احلك
(Sriwijaya اليت تبىن عل أسس الثقافات والديانة اهلندية بنت أاكرب ... الذي يسمى )

 yokyakakta( وهو من أاكرب مصاحل العامل، ويوجد حىت اآلن يف مدينة Brobodoب )
اهلندية إىل يواكيااكرتا يف إندونيسيا. وبقي األدب املاليوي حتت تنثري الثقافات والديانات 

( أن االسالم قد 11:1969أن جاء اعإسالم يف القرن األول للهجرة. ورأى جنيب العطاس )
وصل إىل اجلزر املاليوية منذ القرن السابع اهلجري. ووجود اجلاليات العربية األوىل يف 

م. ومنذ ذلك التاريخ، انتشر اعإسالم وانتشرت معه 673ه/55سومتا الشرقية سنة 
عربية بني اجملتمع املاليوي. ولقد أثر الشعر العريب على الشعر املاليوي تنثرياً اكبرياً االشعار ال

( تستخدم يف األدب املاليوي. وهناك اكلمات أخرى تعرب syairإذ جند أن اكلمة )شعر( )
(، غزل madhعن اغراض الشعر أيضًا تستخدم له يف األدب املاليوي مثل اكلمة مدح )

(ghazal( نظم )nazam )( سجعsajak. ) 
  

ومن القرن الثالث عشر إىل السادس عشر جند أن الشعر املاليوي قد وصل إىل اال دهار، 
( Hamzah Fansuriإذ ظهر هناك شاعر مشهور يف العامل املاليوي وهو محزة فنسوري )

يف القرن السادس عشر. ولقد أثرت اكتابات محزة على اكثري من الشعراء املتنخرين خصوصاً 
عر الصويف. يف احلقيقة أن أشعار محزة فنسوري هذه متنثرة باألشعار العربية من يف الش

حيث التكوين والصور البالغية اكالطباعة واالقتباس واجلناس وحسن التقسيم وغريها، )عبد 
  (، ومثال على ذلك :80:2011احلليم حممد، 

Hadith masyhur terlalu bayyinah 

        Mengatakan dunya kesudahan sayyiah 

Hubb al-dunya ra’s khati’ah 

        Tark al-dunya ra’s al-‘ibadah   
(Abdul Hadi, 2001: 364) 

 حديث مشهور شديد البينية        يقول الدنيا آخرها سيئة
 حب الدنيا رأس اخلاطئة             ترك الدنيا رأس العبادة
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شر والقرن العشرين واحلادي والعشرين على نظام وتطور الشعر املاليوي يف القرن التاسع ع

الشعر العريب اجلديد شعر التفعيلة املسمى خطن )الشعر احلر(  بدون التقيد بالو ن بالقافية، 
فقد تنثر هؤالء األدباء املاليويني يف األشعار األوربية؛ اكما تنثر الشعراء الُرواد العرب هبذا 

دباء يف ماليزيا الذين حصلوا على لقب األديب الشعر، ومن أشهر هؤالء الشعراء واأل
 الوطين: 

، حصل على لقب االديب عام (Kamaluddin Muhammad)اكمال الدين حممد  .1
1981. 

 .1982حصل على لقب األديب عام ، (Sahnon Ahmad)سهنون أمحد  .2

 .1983حصل على لقب األديب عام  ،(Osman Awangعثمان اونج ) .3

 .1985(، حصل على لقب األديب عام Abd Samad Saidعبد الصمد سعيد ) .4

(، حصل على Muhammad Dahlan Abdul Biangحممد دهالن عبد البيانج ) .5
 .1987لقب األديب عام 

حصل على لقب األديب عام ( Muhammad Haji Salehحممد حاج صاحل ) .6
1991. 

 .1993( حصل على لقب األديب عام Noordin Hasanنور الدين حسن ) .7

(حصل على لقب األديب Syed Osman Syed Umarد عمر )سيد عثمان سي .8
 .2003عام 

 .2009( حصل على لقب األديب عام Anwar Ridhwanأنوار رضوان ) .9

( حصل على لقب األديب عام Ahmad Kamal Abdullahأمحد اكمال عبد اهلل ) .10
2011. 

 .2013( حصل على لقب األديب عام Baha Zainهباء  ين ) .11

    .2015حصلت على لقب األديب عام  (Zurinah Hassan)ذورينه حسن  .12
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ومت تتويج لقب األديب هلؤالء الشعراء بعد اختيارهم من قبل جلنة خاصة اكوهنا اجملمع 
( وأهدى هلم هدية مالية Dawan Bahasa dan Pustaka Malaysiaاللغوي املاليزي )
 يت ماليزي . ألف رينج 60  -ألف 30قدرها ما يقارب 

 
 ماليزي الى اللغة العربية ترجمة الشعر ال

م، واكان أول شعر ماليزي ينقل اىل 1938تُرجم هذا الشعر البديع اىل لغتنا العربية قبل عام 
)منيفستاسي( الذي مجع ثالثة من الشعراء املاليزيني  manifestasiالعربية هو ديوان 

ة من الشعراء وهم الشّبان وهم اكماال، وريزي إس. إس.، وأمحد ر ايل. وقد قام بتمجته ثالث
إاماعيل عارفني، واحلاج حممد خباري لوبيس، عارف اكرخي أبو خضريي. ومما جيدر ذاكره 
هنا أمران مهمان: أوهلما أن الشاعرين األولني ماليزيان والثالث عريب مصري، واألمر الثاين 

تحق  أن ترمجة هذا الديوان اكانت نقاًل مباشرًا عن النص املاليزي األصلي وهو أمر مل ي
 للتمجات الكورية والربوناوية اليت نقلت عن ترمجات اجنليزية أساساً. 

 
وقد اطل  على الديوان املتجم اسم )تنفيس( األصوات الباطنية للشعراء املاليزيني، ويضم 
إحدى وأربعني قصيدة من أعمال الشعراء املاليزيني املعاصرين واليت نظمت ما بني عامي 

(. وقد اشتمل الديوان قصائد أربع 274 : 2012 شحادة،م: )عاصم 1982م و1981
 ؛طبقات خمتلفة من الشعراء أوالها طبقة الشعراء الذين ترمجت أعماهلم اىل اللغات االجنبية

فعرفوا يف اخلارج اكعثمان أوانج، وهبا  ين، وقاسم أمحد، واكماال. والثانية طبقة الشعراء 
يوع يف داخل ماليزيا وحدها، ومنهم حنمر الذين حظوا بقسط غري يسري من الشهرة والذ

مجيل، وأمحد ر ايل، وصابر خباري، واتوتارا، وعبد اهلل شوشو. والثالثة طبقة الشعراء الذين 
بدأوا يلفتون أنظار القراء املاليزيني واهتمامهم  ومنهم عبد الرحيم عبد اهلل، ورويزي إس. 

 إس.، ومسرا، وبدر الدين. 
 

بقة الشعراء اجلدد من أمثال أاكمل السلمي، ومسرينا د.إس، و م. والطبقة الرابعة هي ط
ترمجت جمموعة من  2015عمر. اكما ترمجت الكثري من القصائد ترمجة فردية، ويف عام 
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القصائد االسالمية للشاعر  واألديب الوطين اكماال احلائز على جائزة التنليف جنوب شرق 
ير األستاذ الداكتور منجد مصطفى هبجت، آسيا يف ديوان )عني( أشعار يف االميان، حتر 

 ترمجة. حممد الباقر بن يعقوب، د. أاكمل خزيري عبد الرمحن، د. حنفي بن دوله احلاج.
 

ولقد اكان للشعر والشعراء حضور مكثف يف تلك احلقبة الزمنية، حىت إنه ليذاكرنا يف ريادة 
 -ا هو منلوف مطرداكم-الشعر اجلديد يف الوطن العريب، فبقدر ما تنثر الطرح الشعري

مبجمل التطورات اليت شهدهتا املنطقة بتلك املرحلة، فلقد اكانت له فيها آثار ال تقل عمقاً 
وجتاوهبا معه  -اكل أمة  –وأمهية، فالشعر لغة الوجدان ومهسات الروح وجتاوبه مع تطلعات 

ة  يف تلك الفتات احلاامة مما ال مشاجة فيه. إن دراسة خصائص الشعر يف تلك الفت 
جتعلنا نتعرف على الكثري من مالمح هذا التنثري املتبادل وعوامله، اكما تكشف لنا اجلوانب 
السلبية يف هذه املرحلة والوقوف جتاهها ومعاجلتها، وهو ما ينعكس إجيابيا على تطور 

 الشعر، وعلى توجهات احلراكة األدبية بشكل عام.
 

 الشعر العراقي المعاصر نشأته وتطوره 
الشعر العريب مّر مبراحل عديدة وخمتلفة حىت استوى يف صورته املعروفة، ذلك  ال شك أن

أن ما ورد إلينا من هذا الشعر هو ما يقارب أاكثر من مائة ومخسني سنة قبل اعإسالم، 
ومما ال شك فيه أن تاريخ اللغة العربية عرب اآلف السنني قبل هذا التاريخ. فقد اكان الشعر 

بعد القرآن الكرمي، فهو مصدر قوة وعظمة هلذه اللغة يف ترااكيبها العريب املصدر الثاين 
ودالالهتا الغائرة يف النفس البشرية، فعندما نتحدث يف حبثنا عن نشنة الشعر العراقي 
املعاصر وتطوره؛ نقصد الشعر اجلديد )شعر التفعيلة( والذي امي خطن ب)الشعر احلر( 

شعراء العراق  املعاصرين على قدرهتم املتميزة يف وهو األقرب إىل الشعر املاليوي إذ برهن 
حتميل النص الشعري املعاصر طاقة إحيائية جعلت من شعرهم أاكثر اقتابًا إىل احلياة اليت 
يعيشها جمتمعهم، ومن أهم هؤالء الشعراء الشاعر بدر شااكر السياب، ونا ك املالئكة، 

حممود احملروق، وحسني مردان، وعبدالوهاب البيايت، وبلند احليدري، وشاذل طاقة، و 
وآخرون، هؤالء الشعراء ميتلكون ثقافة شعرية فنيه عميقة اجلذور بتاث أمتهم ووطنهم 
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حينًا وباعإنسانية وتطلعها حنو األفضل حينًا ثانيًا ومبعايشة الواقع يف مجيع تفاصيله حيناً 
 ثالثاّ.
 

ى حنو خاص على حساسيات انفتح الشعر العراقي املعاصر والسيّما الشعر اجلديد عل
وظروف اجملتمع  اليت تؤثر يف شؤون الناس، فهو إىل جانب ذلك يتضمن خصائص مجالية 
تستوحها النفوس وتطمئن إليها املسامع، فريتقي إىل مستوى الفن اجلميل ليصبح مظهراً 
من مظاهر اجلمال، إذ تنطوي لغة الشعر اجلديد على اكثري من النواحي املوسيقية 

 دانية واخليالية، وفيها من اعإحياء والرمز شىيء اكثري. والوج
 

بدأت حراكة الشعر اجلديد )شعر التفعيلة( يف هناية االربعينات ومطلع اخلمسينات من 
القرن املاضي ولقد شاع مصطلح )الشعر احلر( فيما بعد على ألسنة الشعراء والنقاد، وإن 

ل( و)الشعر املطل ( أو)املنطل ( ترددت معه آنذاك مصطلحات اخرى مثل )الشعر املرس
وغريها من املصطلحات. واحسب أن تسمية )الشعر احلر( جاءت من املصطلح 

الذي يعين الشعر الطلي  من الو ن والقافية وهو نوع من  (Free Verse)االنكليزي 
التجديد يف الشعر الغريب نّوه به أدباء املهجر واكتبوا بعض قصائدهم يف االنكليزية على 

ه. وللحديث عن بداية )شعر التفعيلة( يف العراق فال بد أن نستطلع بإجيا  خارطة  منط
هذا الشعر يف الوطن العريب ايضًا يف تلك احلقبة من الزمن. فهذا النوع من التجديد 
واخلروج على االو ان والقوايف ظهر يف مصر ويف لبنان قبل ظهوره يف العراق فقد اكتب 

بل السياب بعض قصائدهم على هذا النمط اجلديد منهم خليل شعراء اكثريون قبل نا ك وق
شيبوب ولويس عوض وعلي امحد بااكثري يف ترمجته ملسرحية )روميو وجولييت( اليت نشرت 

، وذاكر يف مقدمتها اهنا اكانت تنتظر الطبع منذ عشر سنوات! ومنهم أيضاً 1947عام 
يدر وغريهم. وقد اكانت اغلب حممد فريد ابو حديد ونيقوال فياض وفؤاد اخلشن وسليم ح

قصائدهم يف جملة )االديب( اللبنانية يف منتصف االربعينات. ومن اجلدير بالذاكر أن جريدة 
قصيدة من الشعر احلر ألنور شاؤول وحتت عنوان من الشعر  1929)العراق( نشرت عام 

 املرسل. هذا مقطع منها:
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 ولتكوين مثلما قد اكنت أو سوف أاكون
 مثالً للعاشقني

 اذا ما غبت يوماً فليكن طيفي جبنبكو 
 بااماً أحلى ابتسام
 ناثراً  هر السالم ..

 يف ديوانه )آفاق(:  1943وهذا مقطع من قصيدة لسليم حيدر بعنوان اتراكيين مؤرخة عام 
 اتراكيين وامحلي ما قد تبقى

 من شبابيك
 فضالت ش  فيها العهر طرقاً 
 واقذفيها نكبة يف وجه غريي

 حتت خضابك .. حملت عيناي ما 
 (4: 1991)حممود احملروق،                                        

 
من هذه النماذج جند أن الشعر اجلديد )شعر التفعيلة(، مل تكن بدايته يف العراق وعلى يد 
السياب أو نا ك أو غريمها. اهنا مناذج منشورة قرأهتا نا ك وقرأها السياب وآخرون وتنثروا 

األقل اكانت هذه النماذج وقفة تنمل وتفكري هلؤالء املبدعني.. فضاًل على ما  هبا أو يف
قرأوه من الشعر الغريب يف لغته االصلية أو املتجم. فتساءلوا: مل ال يكتبون شعراً على هذا 
النمط اجلديد؟ اهنم جذوة متنججة وثورة عارمة على القدمي فقد سئموا الرتابة والنمطية يف 

ية فلم ال جيربون هذا االسلوب احلديث؟.. وهكذا اكانت قصيدة السياب القصيدة العرب
)هل اكان حباً( اول جتربة له يف هذا اللون اجلديد فقد ظهرت يف ديوانه )ا هار ذابلة( 

. ويف بريوت مجع ديوانه )ا هار 1947املطبوع يف مصر والذي وصل العراق يف اكانون الثاين 
يف ديوان موحد بعنوان )أ هار وأساطري( عام  1950جف ذابلة( و)أساطري( املطبوع يف الن

. اما نا ك فقد ظهرت 29/11/1946وظهرت فيه قصيدة )هل اكان حباً( مؤرخة يف  1960
قصيدهتا )الكولريا( اول جتربة يف الشعر احلر يف بريوت يف جملة )العروبة( يف العدد الصادر 

وعام  1949وما بني  عام   27/10/1947وقد اكانت مؤرخة يف  1947األول  اول اكانون
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نشر البيايت وبلند وشاذل واحملروق وآخرون.. واحسب ان قضية السب  الزمين يف  1951
 ايهما الرائد األول يف اكتابة أول قصيدة يف الشعر اجلديد مل حتسم حىت اآلن.  

 
 العنونة الشعرية وجماليتها في الشعر العربي المعاصر

   ،راء جادين بر وا يف توظيف العنوان يف النص الشعريمل ختل الساحة الشعرية من شع
الذي  اكونه حيتل موقعًا  متميزًا يف بنية النص الشعري، فالعنوان الشعري هو املسار األول

يواجه املتلقي وهو يقرأ النص، لذا البّد للمتلقي من أن يعطي أمهية وأولوية لقراءة العنوان 
ا ال بّد للمتلقي أن يعرف أن العنوان يرتبط بعالقة فبل الدخول يف ميدان املنت النصي، اكم

وثيقة باملنت النصي، وميكن اعتباره املفتاح الرئيسي للنص، وال ميكن  فهم النص الشعري 
وفك مغاليقه من دون االنتباه إىل أمهية العنوان وتفسري داللته. ومن الشعراء الذين أولو 

 بدر شااكر السياب يف اغلب قصائده عناية فائقة بالعنوان الشعري، الشاعر الكبري
وفقها العنوان الشعرية، متناوال العنوان يف مجيع صيغه، ومن هذه الصيغ اليت جاء على 

 الشعري.
 

 العنوان بصيغة المفرد
خيتار الشاعر بدر شااكر السياب عنوانا مجاليًا عإحدى قصائده اليت عنوهنا:) هناية(، 

اكان منساويا، لكن سرعان ما ينتهي هذا التخيل   والقارئ يتخيل أن هذا العنوان، رمبا
املنساوي ويتالشى، ألن النص الشعري حييل إىل هناية يغمرها احلب وتشتغل العاطفة 
املرتبطة بالعقل لتضيء النصوص الشعرية، وحتيل إىل دالالت عميقة، يف أاكثر من اجتاه 

 وهو يقول:
 أضيئ لغريي فكل الدروب
 سواء على املقلة الشارد؛

 نمضي إىل جمهل ال أؤوبس
 فإن عادة اجلثة الباردة

 فنلقي على األعني اخلاويات
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 طيب السماء 
 لعل الرؤى اخلابيات،

 إذا مس أطرافهن الضياء؛
 خيربن عن ذلك اجملهل: عن الريح.. والغاب.. واجلداول

 أضيئ هلا يا جنوم!
( 75: 1971السياب، )بدر شااكر                                                     

مساحة املنت الشعري بصورة خمتلفة، اكل اين السيميائي )هناية( ينشر على فالدال العنو 
صورة ترسم فضاًء دالليًا خمتلفًا عن اآلخر، لكنها جتتمع يف سياق تعبريي واحد لتجيب 

كوينها الصوري السردي، متجسدة يف على سؤال الصورة األخرية، اليت جتتهد عرب مراحل ت
هناية حتمية، غري منساوية جتسدها العقيدة. ففي قصيدة )سراب( للشاعر بدر شااكر 

 السياب واليت بدأها  بعنونة حتيل إىل وقفة تنملية سلبية يقول:  
 بقايا من القافلة
 تنري هلا جنمة أفلة
 طري  الفناء،
 وتؤنسها بالغناء
 شفاه ظماء

 هتاويل مرسومة يف السراب
 متزق عنها النقاب

 (60)نفس املصدر:                                                                      
 

وهو عنوان مفرد ينفتح على الفضاء الشعري واحليايت انفتاحاً مطلقا وواسعاً، وحيتمل الكثري 
من الدالالت والقراءات والتفسريات والتنويالت، ويتكرر العنوان يف القصيدة بشكل 

 مجعي.
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تستخدم الشاعرة نا ك املالئكة يف قصيدة " اكربياء" العنوان بصيغة املفرد وهي تتناغم  
تناغمًا اكبريا يف عالقة عنواهنا مبتنها الشعري، إذ تتكرر مفردة العنوان الشعري يف املنت 

 الشعري بصيغ أخرى تضاعف من القيمة الداللية للعنوان:
 فبعُض األسرار ينىب الوضوحا    التسلين عن أدمعي احلّرى                
 بعُضها يؤثر احلياة وراء احلس       لُغزا وإن يكن جمروحا    

 بعضها إن اكشفته يستحل حبا      مهانا ميوت موتا حزينا 
 (31 :1986)نا ك املالئكة،                                                               

 
ؤيد طيب تدخل ضمن الفضاء العنواين هلذه الفئة العنوانية أما قصيدة "حب" للشاعر م

عام جداً ومتداول وحييل إىل موضوع أثري  -اكما يبدو ألول وهلة  –املفردة املنكرة والعنوان 
يف تنريخ اعإنسان وجتربته يف احلياة، لكن الشاعر يف املنت يربط اللفظ بتجربته الشخصية 

 ويعرّفه به:
 حبيبيت؛

 منذ أن أحببتك
 أحببت النار واملطر

 (40: 1999 )مؤيد طيب،                                                                 
 

وتتكرر اجلملة األنوية املرتبطة "أحببت" بعد ذلك أربع مرات يف أربعة أسطر شعرية 
ة واسعة متالحقة، مما يدل على انتشار حساسية الدال العنواين بصيغة املعرّفة على مساح

من املنت النصي، ويتحول فضاء النكرة يف عتبة العنوان إىل معرفة مفتوحة يف املنت. 
يستخدم الشاعر بلند هذه الصيغة العنوانية ثالث مرات يف قصائده )) فوبيا/ 
اغتاب/خلود(( وتقوم قصيدة على رؤية عنوانية ال تتحدد هويتها وشعريتها إال من خالل 

 املنت الشعري: 
 ط مدينيتيف وس

 ذات شتاء قارس
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 اكنا معا أنا وسيكارة مطفنة
 حتت قطرات مطر ناعم
 على رصيف شارع شاسع

 غلبنا النوم معاً 
 (155: 1999 )بلند حممد،                                                        

 
ملنت إذ إن قضاء العنوان االفرادي التنكريي ال ينخذ بعده الشعري إال أن يتجلى ا

ويتكشف عن حكايته اليت يرويها الراوي الشعري، حبيث يرتفع من خالل مقولة املنت 
الشعري الطبيعية القاسية لداللة العنونة" اغتاب" وتتجسد رؤيتها يف اكل مفردة من 

 مفردات املنت.
  

 العنونة بصيغة الجملة
تقيد والتداخل حيصل عندما يتنلف العنوان الشعري من مجلة أو شبه مجلة فإن قدرًا من ال

له على النحو الذي حيتاج إىل تعم  يف القراءة. وتستخدم الشاعرة نا ك املالئكة يف 
قصيدة"النائمة يف الشارع" صيغة اجلملة األامية، إذ يتطاب  العنوان مع داللة القصيدة وهي 

 تقول: 
 عبثاً ختفي عينها وسدى ال تنظره
 الظلمة ال تدري، واحلمى ال تشعر 

 راعشة حىت الفجر وتظل
 حىت حينو االعصار وال احد يدري
 ال محى تشفع عند الناس وال شكوى

 
فالشاعرة حتكي لنا يف قصيدهتا حكايًة لطفلة متشردة جائعة، وهي تصور احلالة املنساوية 
اليت تعيشها طفلة ذات )أحد عشر عاما(، تعاين من برد وجوع ومحى وقد افتشت راكناً 

 اخلمسينات، فالعنوان يرتبط دالليًا مع النص، اكما أنه يلتقط صورة مهجورًا يف بغداد يف
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للنص الشعري، بوصفه أحد أهم مفاتيحه. ويف قصيدة "إىل أختها سها"  واليت حتاول 
على حنو مكثف أن تصور احلياة مع االبتسامة لتعرب عن السعادة اليت تنبع من الداخل وقد 

 يف عنونة حتيل إىل البساطة والعفوية يف قوهلا: استثمرت املكنونات الداللية العميقة،
 هيا معي تبتسم الدنيا           إذا أنت ابتسمت                    
 ماذا يثري أساك                 ما دمنا نظل أنا وأنِت )نا ك املالئكة،(                   

 
ال، تعرب فيها الشاعر بدأً من والقصيدة من الفصيح متدرجة يف فضاء العامة لكثرة االستعم

العنونة على قوة الرابطة االخوية اليت تربط االخت مع اختها واكنهنا هي الوحيدة اليت 
تسكن قلبها، فالعنوان دال على مدى العالقة احلميمة، واحملبة املتجذرة يف االعماق. أما 

لوهاب البيايت يف جمال االعتذار عن عدم القدرة على املساعدة، يستخدم الشاعر عبد ا
عنواناً شعرياً حييل إىل تفرد االختيار والذي ميكن تصنيفه من أمجل العناوين اليت تبث روح 

 احملبة والتسامح، يف قصيدة عنوهنا" احلب يف الطري "، إذ يقول:
 فالعني يا حبيبيت بصرية
 لكن يدي قصرية
 وأمنيايت فجة وضريرة

 
ر فيه تصوير الواقع الذي يعيشه، واملعاناة اليت العنوان متناس  مع النص الذي حاول الشاع

هتيمن على وضع االنسان، ويربطها مجاليًا )باحلب( الذي يشكل حيزًا واسعًا من القوة 
املواجهة للفقر واجلوع واالضطهاد. لينتقل من احلب إل الشؤم والضياع، وضمن ما يدخل 

 ملتنيب" إذ يقول:داللياّ يف دائرة املوت بصورة الغراب يف قصيدة " موت ا
 الغراب يف املقاطع احلزينة -صليبك

 ينعبُ 
 يبين عشهُ 

 ميوت يف طاحونة 
 (698 :1986 )عبد الوهاب البيايت،                                                  
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والشاعر يربط فاجعة موت املتنيب بصورة الغراب هذا الطائر الذي يتشاءم منه الكثري  من 

أما الشاعر  نيت تعبريا فنيًا عن جوهر القضية االعتيادية اكما اعتربه رمزًا للفراق.الناس، وي
حسن سليفاين فيشتغل على فضاء العنوان اجلملي وبنساليب متنوعة، ففي قصيدته 
املوسومة ب" تنزه حتت املطر" يكشف فضاء العنونة عن فاعلية عاطفية مجالية  ذات مناخ 

ية االستهالل اليت تستجيب على حنو فّعال وتفصيلي لعتبة سردي أيضاً، متجليًا عرب بن
 العنوان:

 اكان التنزّه
 حتت املطر الناعم
 يف ذلك العامل البعيد

 مهرجاناً 
 (119: 1999)حسن سيلفاين،                                                        

 
ت املطر يف املكان الرمزي " فاحلال املهرجانية على حد وصفه واليت وصف هبا التنزّه حت

العامل البعيد" يكشف على حنو شعري الطبيعة العنوانية  اجلملية اليت تراّكب منها فضاء 
 العنونة، وقيمته الداللية يف تسيري شؤون املنت النصي.

 
 العنونة وجمالياتها في الشعر الماليوي المعاصر

يوي، وحتديد هويته، عرب جمموعة من إن للعنوان أمهية اكبرية يف تشكيل النص الشعري املال
الدوال اليت تعكس مدى جتاوب املتلقي مع هذا النص إقبااًل وإعراضاً، مما جعله أشبه 
بقاعدة البيانات اليت توفر اكمية إبالغ ضرورية عن املرسلة، اكونه جمموعة الدوال اليت 

يفة الرئيسة تشكل هوية النص، وتعكس مدى قدرة املتلقي يف التجاوب مع النص، فالوظ
للعنوان تتمثل يف االفصاح عن جنسه ومضمونه وأهدافه، وهبذا حيتل العنوان يف الشعر 

 املاليوي موقعاً مهماً ومتميزا يف بنية النص الشعري.
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 العنونة بصيغة المفرد 
اليت تشتغل  -حيتل العنوان املفرد بصيغة املفرد مساحة واسعة من االستاتيجية العنوانية

ئد الشعراء املاليويني، رمبا لسهولتها وانفتاحها على دالالت متنوعة. يضع عليها قصا
الشاعر املاليوي عبد العزيز درامن عنوانا عإحدى قصائده هو "أُم"  ليكشف عن داللة 
تفوق اكل الدالالت ورسم مطر  بنمجل ألوان العاطفة، وهو يتجه إىل عاطفة مشحونة بنمل 

 الفراق.
 ولدي

 مىت اشتاق إليك
 اكون غري مستقرأ

 سوف أمس وسادة نومك
 سوف أضم وسادة نومك

 مالبسكثوبك و شم أسوف 
 مبلء قليب ألقي جسمي يف غرفتك

 أمتىن احللم يداوي نفسي
Anakku 

Bila saja aku merinduimu 
Aku jadi tidak menentu 

Akan kugosok bantal tidurmu 
Akan kudakap bantal  golekmu 

Akan kucium kain baju pakaianmu 
Berbaring di kamarmu semahu hati 

Mengharap mimpi mengubat diri 
(Aziz Deraman, 2002: 22) 

 
إن العنوان الذي أختاره الشاعر جيمع مجيع دالالت العاطفة واحلب والتسامح على حنو 
مكثف يف لفظة خمتصرة  تنطوي حتت ظلها مجيع الدالالت واملعاين، فالشاعر حاول  

طاء حجم اكبري للعنوان وقد استطاع أن يوف  بني العنوان والنص بدرجة عالية من التقنية إع
الداللية. أما قصيدة "شجرة"  فإهنا بفضائها التنكريي اعإفرادي تعرب عن دالالت واسعة 
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ترتبط باحلياة ، اكون احلياة مستحيلة من دوهنا، فالشاعر يكثف دالالت العنوان عرب 
 ابيات وف  مبدأ األخذ والعطاء اليت تتوافر يف املنت الشعري:منظومة تعدد اعإجي

 شجرة ثابتة يف ساحة
 أوراقها و هورها وأمثارها

 تثبتها جذور خمفية حتت األرض
 يسقيها ماء وتطعمها معادن

 يزورها طري، وطواط، حشرات والبشر
 يتذوق اكلهم من ّلذة مثارها
 ويستظل هبا مسافٌر استاحةً 

 ا وقتا قصرياينام حتتها مستخ
 ومن وراءها يتقب  الذئب اجلائع 

 ينتظر املاعز والبقر املار هبا
 يهجم على فريسته من أجل اللحم الطا ج
 ليتنفس يف أرض اهلل ومن أجل احلياة

 هذه مهن وإغراء
 املتضاربة أو األمواجاهلادئ يف مهب الريح 
 صامدة تواجههاشجرة بقيت 

Pohon 
Tegak pohon di padang 

Dengan daun, bunga dan buah 
Siratan akar di bawah bumi meneguhkannya 

Air dan baja menyuburkannya 
Singgah burung, kelawar, unggas dan manusia 

Menumpangi nikmat buah ranum 
Singgah pengembara berlindung istirah 
Tertidur seketika atau berlunjur sedetik 

Atau di balik banir menghendap serigala lapar 
Menanti kambing atau lembu sesat lalu 

Menerkam mangsanya demi daging nimat 
Untuk bernafas lagi di bumi tuhan 
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Inilah ujian dan goda 
Di angin tenang atau di badai membadai 

Tegak pohon mendepaninya 
 (178:  2012 )اكماال،                                                         

 
الشجرة عند الشاعر احلياة واحلياة شجرة فمن املستحيل أن تعيش الشجرة  وتصمد لوال   

املاء الذي ينزل بقدرة اهلل سبحانه وتعاىل، ليجعلها غذاء ومالذًا لإلنسان واحليوان اكي 
ا يضر وما ينفع  من احليوانات واحلشرات، تسهم يف استمرار احلياة وهي ال تفرق بني م

فالشاعر حدد العنوان التنكريي ليكشف لنا على ان الشجرة ملك هلل سخرها خلدمة 
االرواح املوجودة على األرض مما ااكسب القصيدة مجالية عالية تشكلت على وف  

حنو  معطيات الشجرة.  ويف قصيدة عنوهنا "هديه" يستخدم الشاعر التنكري ليشد القارئ
 النص:

 هدية
 قلُبها اهتز

 بالدموع تستقبل البنت القرآن
 فقط، إن شاء اهلل، وشكرا لك

Hadiah 
Kalbunya bergetar 

Titis air mata si gadis menyambut al-Quran 
Cuma insya-Allah dan terima kasih 

 ( 2015:270)اكماال،                                                                                     
 

يصور الشاعر املشهد تصويرًا  مشحونًا باخلشوع والدموع لكتاب اهلل القرآن الكرمي،  
لتستقبله بالسكينة واالطمئنان، مستخدم صيغة التنكري النفتاحها على دالالت واسعة. 

ده على نطاق ينتقل الشاعر اكماال من صيغة التنكري إىل صيغة التعريف يف عنونة  قصائ
واسع، حييل إىل بساطة العنوان املرتبط بالنص الشعري لإليضاح، اكون القصائد اليت اختار 
هلا هذه العناوين أغلبها حتمل الطابع اعإسالمي الذي أهتم الشاعر فيه على حنو مكثف 
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، الوقت Mata)وشامل مينح القصيدة مجالية، تفتح فضاءاهتا للقارى: قصيدة العني )
(Detik)، املرجان (Karang)، ( اعإسالمIsIami( الوجه ،)Parasالرياح ،) (Angin ،)
(، القلب Cetusan(، الومضة )Hayat(، احلياة )Pesan(، الوصية )Khabarالنبن )

(Hati( احلراكة ،)Gerak( املتغطرس ،)Angkara( العنكبوت ،)Lelabah)،  الّسموات
(Cakerawaia( التحكم ،)kendaIian( اجلبل ،)Bukit( الّطري ،)Burung البحر ،)
(Laut( البيّنة ،)Bukti( احلّجة ،)Hujah( سليمان ،)Sulaiman اهلدف ،)
(Matlamat( يوسف ،)yusuf( الشوق ،)Rindu( املسافر ،)Pengembara العودة ،)
(Kembali،2014( )اكماال.) 
 

امل الدين فالشاعر اكماال من الشعراء االسالميني، الذين تقع عليهم مهمة توضيح مع
االسالمي يف اكتاباته، اكونه أحد أهم األدباء والشعراء يف ماليزيا ومجيع الدول اليت تتكلم 

املاليو، فالشاعر يفتح اجملال أمام القارئ يف استنباط العرب والدروس املتعلقة بالدين 
 االسالمي.

 
 العنونة بصيغة الجملة

جت هذه العناوين إىل فيض تعبريي، رمبا تكون من أهم صيغ العنوان وااكثرها حضورا ،فخر 
اجته حنو االبتكار الفين الذي يلتقط احلس الشعري املتفجر يف النص. يضع الشاعر اكماال 

 عنوانا بصيغة اجلملة الفعلية عنونه" قد امعت" يقول فيه:
 قد امعت أعاصري الرياح هتمس يف آذان اجلبال

 يف أواخر شهر رمضان
 "قد ولد شاعر

 ين على ربه"يف أرض نائية يث

Sudah ku dengar 
Sudah ku dengar desis angin lelah singgah di gunung 

Waktu hadir senja-senja berakhir Ramadan 
''Di benua jauh 

Lahir lagi penyair 
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Mencintai rabbi!'' 
 (2201:136ال، )اكما                                                                             

 

فالشاعر اختذ من القصص القرانية والسري النبوية  نصوصًا شكلها على حنو جيعل املتلقي  
اكثري التنمل، وهو يعرب عن الشوق واحلب الكبري هلل ورسوله بنساليب هادئة مؤدية ملعاين 
"  ودالالت عميقة، اختار فيها عنوانا هادئاّ، يتالءم مع هدوء النص الشعري. ويف قصيدة

 املدينة املنورة" اليت خصصها الشاعر  لسرد قصة هجرة الرسول الكرمي )ص(:
 املدينة، مدينة الّنيب، املدينة املنقذة األوىل
 يا مدينة، جبسدك نقشت القيم العظام
 املدينة، تلك احلكومة االسالمية األوىل

 املدينة، مدينة األخوة
 توحدت األنصار واملهاجرون يف ظلك

 نة تتأس االحتاد االسالمياملدينة، مدي
 املدينة، مدينة تدافع عن احل 

 املدينة، مدينة محلة العلم واالنسانية
 املدينة، مدينة تصّور املستقبل االسالمي املشرق

 املدينة، مدينة الّتقوى واحملّبة
 املدينة بداخلها انطوت متينة

 معاين فلسفة اهلجرة
 اهلجرة من جاهلية البشر

 إىل احلضارة
 رة من الّتكرب إىل الّتحلي باألخالق احلميدةاهلج

 اهلجرة من الرببرية
 إىل احملّبة واحلياة املتحضرة 

Madinatul Munawarrah 
Madinah kota Nabi kota penyelamat pertama 
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Madinah di tubuhmu terakam erti nilai agung 
Madinah kerajaan Islam pertama 

Madinah kota ukhuwwah 
Ansar muhajirin bersatu bamahmu 

Madinah kota pencetus persatuan Islami 
Madinah kota pembela kebenaran 

Madinah kota penjunjung ilmu, kota perikemanusiaan 
Madinah kota bayangan hari depan kebesaran islam 

Madinah kota takwa dan kasih 
Madinah di dalamnya tersimpul padu 

Erti fasalah hijrah 
Hijrah dari kejahiliahan manusia 

Menuju peradaban 
Hijrah dari keangkuhan menjunjung akhlak terpuji 

Hijrah dari kebiadaban menempa kasih dan susilahidup 
 (202: 2012)اكماال،                                                                   

يشتغل الشاعر على اسلوب التكرار، إذ جند أن الشاعر يكرر لفظة املدينة املرتبطة بالعنوان 
يف إشارة منه عإعادة سرد قصة هجرة الرسول واملعاين والدالالت والعرب يف رؤية متثل 

 روحانية اهلجرة وقداستها. 
 

 الدراسة المقارنة
بننه ميكن ان يكون "مفتاحاً تنويلياً يف التعامل  ينظر اىل العنوان اعتماداً على ما سب  ذاكره

(، إذا ما استطاع 1997:135مع النص يف بعديه الداليل والرمزي" )عبد الرمحن طنكول، 
املبدع أن يتفنن يف وضع عنوانه بشكل يتف  مع مضمونه، ويساعد املتلقي على االستدالل 

وان واملنت على هذا االساس فان برمزيته من أجل تنويله ليحق  الربط الداليل بني العن
العمل األديب يعد "بنية معادلية اكربى طرفاها: العنوان والنص ورمبا شكل بنية رمحية تولد 

(، مبعىن ان اكثري من الدالالت اليت 1997:102معظم دالالت النص" )مجيل محداوي،
ي، واكلما اكانت ينتجها العمل االديب ستولد من خالل هذه العالقة بني العنوان واملنت النص

العالقة وثيقة انعكس بشكل اجيايب على والدة دالالت اكبرية، ولكنها اذا اكانت مفككة 



 الماليوي المعاصروالشعر  العراقيعر الشفي  الشعري جماليات العنوان | 151
 

فإهنا ستنعكس سلبيًا على احملتوى العام للنص، ويصبح من العسري على القارئ التوصل 
 إىل دالالت صحيحة يف قراءته .

 
 ميكن ان تنفصم ألهنا متثل على الرغم من أن العالقة بني العنوان واملنت عالقة وثيقة ال

حقيقة النص، اال أن العنوان ينخذ ابعادًا خاصة به من خالل تكونه املتفرد على رأس 
النص، وهلذا يعتقد العديد ممن درس هذا املوضوع أن العنوان ميثل نصا له استقالليته 

 اخلاصة، لكن هذه اخلصوصية ال خترجه من دائرة االرتباط بالنص.
 

ا إىل التاث االديب العريب لنراجع قضية العنوان يف نصوصه سنجد ان النثر  واذا ما رجعن
(، ومبا أن 1999:36اكان أوفر حظًا من الشعر يف امتالك العنوان)طراد الكبيسي، 

الدراسات احلديثة أهتمت باملقارنة الشعرية، فللعنوان نصيب يف الدراسات املقارنة، إذ 
جزًء ال يتجزأ عن النص فإن نقط التشابه اكبرية بني  ميكن أن نستنج بنن العنوان الشعري

العنوان الشعري ومجالياته يف الشعر العريب والشعر املاليوي، وميكن أن خنلص إىل أهم ما 
 متيزت به الدراسة املقارنة يف اآليت:

الشاعر العراقي والشاعر املاليوي يشتغالن يف وضع العناوين على مجيع الصيغ  من  .1
 اجلمع والتنكري والتعريف وصياغة اجلملة.حيث االفراد و 

 اكالمها يربطان العنوان بالنص الشعري. .2

 اختيار العنوان وف  آليات رؤيوية ونقدية. .3

اهتمام الشاعر العراقي بالعناوين املفردة النكرة أاكثر من الشاعر املاليوي، من أجل  .4
 ايهام القارئ وجعله يتعم  يف قراءة النص.

حيانًا امليل حنو العناوين الواضحة وخباصة يف القصائد أيتخذ الشاعر املاليوي  .5
 االسالمية، لسهولة االيضاح.

حيتل العنوان موقعًا  مهمًا متميزًا يف بنية النص الشعري العريب واملاليوي، ألنه املسار  .6
األول الذي يواجه املتلقي وهو يقرأ النص، لذا البّد  أن تعطى أمهية وأولوية لقراءة 

 شف عن مغالي  النص من خالله اكونه أحد أهم مفاتيح النص.العنوان والك
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 الخاتمة
من هنا ميكن أن نستنتج أن العنوان يف اكل مقاييسه وأسسه واشكاله يؤلف على مستوى 
التعبري مقطعًا لغويًا يعلو النص تتحكم به قواعد سيميائية تعمل على بلورة النص وحتديد 

ارة، اكما أن العنوان له وظيفة اساسية تتمثل يف االحياء رؤيته وترميز دالالته يف مفردة أو عب
مبا حيتويه النص من قضايا ومشكالت، اكما يوحي بطبيعة جتربة الشاعر ودرجة ادرااكه 
ألمهية نصه من خالل االهتمام بالعنوان،  وينقسم العنوان اىل رمزي وسردي. ويساعد 

كون هذا االنتباه هو وسيلة الدخول العنوان على انتباه القارئ أو السامع اىل املوضوع لي
 اىل املنت النصي وفعالية من فعاليات القراءة. 

 
اكشف البحث عن ضرورة االنفتاح النقدي يف الدراسات املقارنة على هذه التجربة 
والتعريف هبا تعريفًا منتجًا يقوم على استكشاف قيمة هذا الشعر الفنية واجلمالية فضالً 

التعبري عن رؤية شعب وانسان له موقف من العامل وله حساسية على قيمته الثقافية يف 
مجالية ذات خصوصية تعبريية واسلوبية نوعية تتمثل يف روح اللغة واملكان والبيئة والطبيعة 

 واملزاج واملناخ وطبيعة احلياة.
 

تشكيل جسر ابداعي حيوي ونشيط وفعال بني القارئ العريب والقارئ املاليوي، ملا يشكله 
من امهية يف التقريب احلضاري البالغ الضرورة بني شعبني حيويني يعيشان يف قارة  ذلك

 واحدة وهّم واحد تقريباً عري الكثري من املشتاكات . 
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