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Abstract
According to structuralists, anomaly is one of the most effective methods of defamiliarization in poetry that many poets have used. This phenomenon is one of the
important findings of formalists that makes ordinary language unfamiliar. According
to Leach, aberration is divided into eight types, one of which is written aberration,
and that is the change of the written form of a word or text in a way that does not
change the speech but adds a secondary meaning to the main meaning of the
linguistic unit. In Arabic literature, due to the prevailing conditions of the society
after the Second World War and the influences of the language and culture of
European countries on the Arabs, many poets have used this method and have
written their poems differently than before. Moin Basiso is also one of the poets who
has benefited from this kind of written abnormality. Convey the audience. The
present study seeks to deal with the descriptive-analytical method of written
abnormality and its implications in Moin Basiso's poetry. ... has used in his poems; It
is the result of the intellectual and social suffocation in his society.
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االنزياح الكتايب يف ديوان "األعمال الشعرية الكاملة" ملعني بسيسو علی ضوء نظرية
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زهرة قرابين مادواين ،1رحيانة علوي طبائي ،2هبناز خواجة حممد آابدي
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 .8أستاذة مساعدة يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي ،طهران ،إيران
 .2ماجستري يف اللغة العربية و آداهبا جبامعة العالمة الطباطبائي ،طهران ،إيران
(تأريخ االستالم .2228/27/20 :تأريخ القبول)2228/82/22 :

امللخص
وفقًا للشكالنيني ،فإن االنزياح هو أحد األساليب املؤثرة إلزالة التعود يف الشعر وقد استخدمها العديد من الشعراء.
هذه الظاهرة منتجة من آراء الشكالنيني والي جتعل اللغة املتعارفة بشكل غري مألوف .أما االنزياح عند "ليتش"
فينقسم إيل مثانية أقسام منها االنزياح الكتايب و االنزياح اإليقاعي و االنزياح األسلويب و االنزياح املعجمي و
االنزياح الداليل و االنزياح النحوي و  ...االنزياح بأنواعه يدل علي الدالالت املختلفة منها إثارة الدهشة للمتلقي أو
التأكيد أو إزالة اإلهبام و الغموض و صنع الشكل البصري لكي خيوض القارئ يف التفكري .و هو تغيري يف الشكل
املكتوب للكلمة أو النص حبيث ال يغري الكالم بل يضيف معىن ثانويًا للمفهوم الرئيسي للوحدة اللغوية .يف األدب
العريب  ،نظرًا لظروف اجملتمع السائدة بعد احلرب العاملية الثانية وتأثريات ثقافة الدول األوروبية على العرب ،
جرب العديد من الشعراء هذه الطريقة و أنشدوا أشعارهم بطريقة خمتلفة عن القدمي .إن "معني بسيسو" قد
استخدم االنزياح الكتايب يف أشعاره .و سعي من خالله ،استخدام األشكال املختلفة لتقريب شعره من الشعر
املكتوب ونقل مشاعره واملعىن الثانوي للقصيدة إىل اجلمهور .يتناول هذا املقال كشف االنزياح الكتايب و دالالته يف
شعر معني بسيسو باالعتماد علي املنهج الوصفي التحليلي .و من النتائج الي توصل إليها هي أن شذوذ الشاعر يف
االنزياح الكتايب يرتبط ارتباطا تاما مبضمونه الشعري فقد استخدم أنواعًا خمتلفة من هذا النوع  ،وهي :التنقيط
لكي يبني مكثه يف بداية الشعر نتيجة من تعدد الوقائع يف ذهنه ،و تطويل األبيات و كسرها جلذب انتباه املخاطب
بالسطر القصري الذي يريد الشاعر التأكيد عليه ،والسطر املتساقط و داللتاه املختلفة لكي يبني الشاعر،
االستمرار بصرياً ،و تفتيت املفردات ملشهد انعكاس الصوت و ..

الكلمات الرئيسية
اخلروج علي املعيار املألوف ،االنزياح الكتايب ،نظرية ليتش ،ديوان معني بسيسو.
 الكاتب املسؤول
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املقدمة

كان الشعر يف املاضي علي قالبه املألوف ،وحدة األبيات ،حيث كان الشاعر يتكئ علي قيود
الكتابة العروضية و ينشد شعره علي شطرين ،يف كل بيت ،أو علي شكل عمودي حبيث كان
يضع كل شطر حتت شطر آخر .ولكن يف الشعر احلديث مل يصبح الشاعر مرغمًاعلي اتباع
هذا الشكل ،بل من خالل اهلروب من القواعد اللغوية املعتادة ،باإلضافة إىل التعبري عن
أسلوبه اخلاص ،ينقل أيضًا مشاعره إىل القارئ .ميكن اعتبار إزالة التعود كاالنزياح أي
العدول املستهدفف عن قواعد اللغة املعتادة.
يف بعض األحيان ،يلفت الشاعر املعاصر ،من خالل هروبه من قاعدة الكتابة املعتادة،
باإلضافة إىل إعطاء جانب بصري لشعره ،انتباه القارئ إىل نص القصيدة الذي مل يعتد
على هذا النوع من الكتابة .من خالل القيام بذلك  ،يعرب عن مشاعره وعواطفه .و العديد
من الشعراء اعتمدوا علي هذا النوع من االنزياح الكتايب ،منهم معني بسيسو .إن معني
بسيسو استخدم أنواع االنزياح كاالنزياح التركييب و النحوي و  ...و عنده لالنزياح الكتايب
هدف خاص و البحث احلاضر تطرق إيل استخراج أنواع االنزياح الكتايب منها التساقط و
املكث و كسر األبيات و تطويلها مبينا األغراض املختلفة و الدالالت املستورة يف ذهن
الشاعر .وقد سعى هذا املقال أن جييب علي السؤال التايل:
 .1كيف استطاع "معني بسيسو" أن ينسق بني األنواع املختلفة من االنزياح الكتايب و بني
املضمون يف أشعاره؟
و الفرضيات هي أنّ الشاعراستخدم أنواع االنزياح الكتايب منها التنقيط و تطويل
األبيات و كسرها و ...لكي يقرب شعره من الشعر البصري وأيضًا إليصال مشاعره ونقل
بعض املفاهيم إىل اجلمهور.
يف أمهية هذا املقال ميكن القول إن اإلمهال يف دراسة أشعار معني بسيسو رغم أمهيتها
يف استخدام االنزياح و هو من أكثر الطرق فعالية لتشجيع املخاطب علي التفكري .هذا من
جانب و نقد النظريات اجلديدة و حتليلها و تطبيقها علي اآلثار العربية يفتح آفاقا جديدة
للقارئني من جانب آخر ،جعلنا أن نتبادر ايل املوضوع و ندرسها كمقال.

خلفية البحث
هناك مقاالت و حبوث عديدة حول االنزياح و االنزياح الكتايب منها :
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بررسي هنجارگريزي نوشتاري در اشعار مسيح

قاسم بر اساس نظريه ليچ دراسة جمللة دوفصلنامه علمي -پژوهشي نقد ادب معاصر عريب  :أشار الكاتب يف
هذا املقال إيل األنواع املختلفة من االنزياح الكتايب يف ديوان "مسيح القاسم" و بادر إىل
أغراض الشاعر.
املقال ملسعود ابوانپوري( ،)1۹۳۱العدد  ،1۱بررسي هنجارگريزي نوشتاري در شعر حممود درويش
جملة زابن و ادبيات عريب «جملۀ ادبيات و علوم انساين سابق» :يري الكاتب أنواع االنزياح يف أشعار
حممود درويش جاء تأكيدا السترعاء القارئ.
املقال لسيده زينب خدادي و محيدرضا مشاخيي( ،)1۹۳1العدد  ،۲بررسي هنجارگريزي در
خبشي از اشعار نزار قباين دراسة جمللة دوفصلنامه علمي -پژوهشي نقد ادب معاصر عريب :استخرج
الكاتبان األنواع املختلفة من االنزياح الكتايب يف ديوان «الرسم بالكلمات» لزنار قباين و
استنتجا أنّ قباين استخدم من االنزياح وهذا التأثر متأثر بثقافته الغربية و أدبه و نظرته
العميقة يف تراث الشعر العريب.
املقال ألبوبكر عبد الكبري(۲۰۳م) ،العدد  ،۰۹سيميائية التشكيل البصري يف اخلطاب
الشعري اجلزائري املعاصر -عزالدين ميهويب -أمنوذجا ،دراسة جمللة العمدة الدولية يف
اللسانيات و حتليل اخلطاب :قام الكاتب بدراسة األشكال البصرية يف شعر عزالدين منها
الشكل املتعامد و املتدرج و املتساقط و غريها من املظاهر املختلفة من األشكال البصرية.
املقال لعلي أكرب حمسين و رضا كياين ( ،)1۹۳1العدد  ،1۲االنزياح الكتايب يف الشعر
العريب املعاصر» مطلة دراسات يف اللغة العربية و آداهبا :قام الكاتبان بدراسة االنزياح
الكتايب املوجود مع ذكر األمثلة يف أشعار الشعراء املعاصرين ،و يريان أنّ الشعراء احملدثني
أفرطوا يف استخدام االنزياح و قللوا من مجالية النص.
املقال ألسامة عزت أبو سلطان(۲۰1۱م) ،العدد  ،1االنزياح التركييب يف ديوان«بياض
األسئلة لسليم النفار» ،جملة الزرقاء للبحوث و الدراسات اإلنسانية :قام الكاتب بدراسة
االنزياح التركييب منها االلتفات و التقدمي و التأخري و احلذف ،و تكلم عن الدالالت
الشعورية من خالل استخدام االنزياح.
كما يبدو واضحاً أنّ االنزياح الكتايب علي ضوء نظرية ليتش مل يدرس يف أشعار معني
بسيسو فرأينا أمهية هذه الدراسة لكي نعثر علي الدالالت املستورة لدي الشاعر يف األنواع
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املختلفة من االنزياح الكتايب .ألن من أبرز ميزات شعره هو الشكل البصري وال يفهم
املخاطب تلك الدالالت باستماعه فحسب بل برؤية الشعر حيصل علي الدالالت .

معني بسيسو

وُلفدَ معني بسيسو يف غزة عام  1۳۱۱وظل هناك حىت هناية املرحلة الثانوية .ذهب إىل مصر
ملواصلة دراسته وخترج يف الصحافة من اجلامعة األمريكية بالقاهرة .درّس وعمل صحفيًا
يف مصر ،سرعان ما اخنرط يف األنشطة القومية وعُني أمينًا عامًا للحزب الشيوعي
الفلسطيين.بعد توحيد األحزاب الشيوعية الفلسطينية كان عضوا يف اللجنة املركزية للحزب
حىت وفاته  .وقد ألف عددا من األعمال الشعرية والنثرية والعديد من املسرحيات .اخترب
باملذاق املرير للسجن واألسر يف السجون املصرية بني  1۳۱۱-1۳۱۱و  ، 1۳9۹-1۳۱۳وتويف
يف هناية املطاف بنوبة قلبية عام  1۳۱1يف أحد فنادق لندن ،و ما دفن يف
القاهرة(.حيدريان شهري،و آخرون)1۰۱ :1۹۳۰ ،

البحث التنظريي

إن االنزياح هو أحد األساليب املؤثرة على إزالة التعود .هذه الظاهرة مأخوذة من آراء
الشكالنيني والشعراء العرب استعانوا هبذا األسلوب و كسروا العادات املألوفة و تفعيلية
الشعر .و من أنواعه املختلفة ،عندنا االنزياح الكتايب الذي درسه ليتش ،اللغوي اإلجنليزي
املعاصر .يف هذا القسم من املقالة ،نأيت مبقدمة من الشكالنيني و االنزياح مث نتطرق إيل
تعريف االنزياح عند ليتش و األغر املستهدفة منه.
و الكتاب «نقد اديب لسريوس ميسا» يتطرق إيل تعريف النقد األديب و يبني النظريات
األدبية املختلفة منها الشكالنية و البنيوية و النقد اجلديد ،حيث يهتم هؤالء بالفرم و
التحاليل الداخلية للنص .مث يأيت بتوضيح اللغة األدبية و يقول«:إن الشكالنيني يعتقدون أنّ
اللغة األدبية هي خروج عن اللغة املعيارية(».ميسا)1۱۲ :1۹۱۱،
الشعر اليوم شأنه شأن اللغة نفسها ،ينجح بدوره حنو تركيز و اقتصاد العالمة يف
الرسالة الشعرية بالعمل علي اللغة و استغالل طاقتها التبليغية كأشكال مساعية أو بصرية.
و ما الزنعة الفضائية إال الترمجة اإلجنازية هلذا الزنوع إذ تعددت أشكال البحث و أدواته
فجاءت احلصيلة كما من اإلجنازات النصية الشعرية بني شعر منجسم و ميكانيكي ،و
مشهدي ،أو صويت ،أو متعدد األبعاد (املاگري .)۱ :1۳۳1 ،عند الشكالنيني فإن األسلوب
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منحرف عن القاعدة  ،وهذا االحنراف ميكن تقييمه وحتليله  ،ونقد الشكليات يرتكز على
مبدأين -1 :التحول يف اللغة العادية  -۲الصناعات األدبية الي تسبب إزالة التعود
(ميسا .)19۱ :1۹۱۱،يف تعاريف الشكالنيني ،إن االنزياح هو األسلوب حبيث عندما
استفاد الشاعرأو الكاتب من االنزياح يف أشعاره أكثر من املعيار املعمول فيعرَف كأسلوب
الشاعر أو الكاتب( .انوشه 1۹۱9 ،ش،ط)111۱ :۲
خالصة القول إن الشكالنيني يعتربون االنزياح أسلوبا منحرفا عن القاعدة يف اللغة
العادية.
األسلوب هو ما يستعمله أيضا معظم املتخصصني اليوم .و إنّه يف احلقيقة مصطلح الحيمل
إال معىن سلبيا ،و أن نُعَرِّف األسلوب بأنه« جماوزة» فنحن الحندد ما فيه بل ما ليس فيه،
فنقول األسلوب هو ما ليس شائعا وال عاديا و ال مصوغا يف «قوالب» مستهلكة .لكن يبقى على
النحو الذي يستخدمه األدب ،له قيم مجالية ،وهو«جماوزة» بالقياس إىل املستوى العادي ،فهو
إذن خطأ ،ولكنه خطأ مراد( .كوين )02 :2222 ،ألن الشاعر اليتحدث كما يتحدث الناس
مجيعاً ،بل إن لغته شاذة ،و هذا الشذوذ حيمل قيمة مجالية(.كوهن)82 :228٢،
يري نورالدين السد أن االنزياح هو احنراف الكالم عن نسقه املألوف ،وهو حدث لغوي
يظهر يف تشكيل الكالم و صياغته( .السد2282 ،م ،اجلزء . )8٩1 :1فإن اإلنزياح ظاهرة
أسلوبية مجالية يعمد إليها الكاتب باعتبارها وسيلة ألداء غرض معني ؛ إذ جند هذه الظاهرة
قد انتشرت بصورة كبرية يف العصراحلديث ،و خاصة يف القصائد النثرية ،وهذا ال ينفي
وجود إشارات نقدية هلا عند نقادنا القدماء من خالل عدّة صور(.صاحل)1 :۲۰11،
يف األدب ،إلزالة التعود أمهية خاصة (.فتوحي )1۲ :1۹۳۲،فالميكن غض النظر عن
االنزياح ؛ ألنّه غالبا البناء األديب ليس إال االنزياح يف النص(.ميسا)1۱۹ :1۹۱۱،
يبدو أن لغة كل شاعر اليكون إال بانزياح أو شذوذ لغوية .علي القارئ أن يستخرجها و
يشري إيل دالالهتا.
جيعل ليتش نطاقاً معيناً لالنزياح و يعتقد أنّ االنزياح ميكن تقدمه إيل حيث ال خيلل
التواصل و عليه أن يكون معبّراً و مفسراً( .مقدم متقي)۲۲۱ :1۹۳۱ ،
هو يري أن بناء اللغة ينقسم إيل النمطني العادي و املبدع يف النوع العادي يستخدم
املؤلف املرافق والقدرات التقليدية  ،يف النوع املبدع تتجاوز احلدود اللغوية الكتشاف
التجارب اجلديدة واالرتباط هبا)36:1969 ،leech( .
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االنزياح عند ليتش ينقسم إيل مثانية اقسام منها:االنزياح اإليقاعي ،االنزياح الزمين،
االنزياح األسلويب ،انزياح اللهجات ،االنزياح املعنائي ،انزياح املفردات ،االنزياح النحوي و
االنزياح الكتايب)42 : 1969،Leech (.
«أما للتمييز بني التحري و االنزياح فياخذ ليتش ثالثة احتماالت:
 .1جيب أن يكون االنزياح ذا هدف خاص.
 .۲يتحقق االنزياح عندما يدل على نية املتحدث .مبعىن آخر يكون اجتاهيًا.
 .۹يتحقق االنزياح عندما يعرب يف حكم اجلمهور عن مفهوم ؛ بعبارة أخرى ،يكون
هادفًا( ».صفوي)11 :1۹۱۹ ،
يف األدب العريب  ،حتول الشعراء حتت تأثري التيارات األدبية الغربية إىل احلداثة يف
الشعر ورفضوا العديد من املعايري املقبولة يف اللغة (.زندوكيلي،و اآلخرون)۲1 :1۹۳۱ ،
يتم وضع مقاطع الشعر الكالسيكي  ،إما وفقًا لشكل الشعر  ،مقابل بعضها البعض يف
شكلني  ،أو يف شكل أعمدة ومقاطع متواصلة أسفل بعضها البعض .لكن يف القصيدة
اجلديدة ال يعتمد على أي تنسيق حمدد مسبقًا .يف الواقع ،يصمم الشاعر البنية املكتوبة
للقصيدة من خالل تأليفها( .صاحلي نيا)۱1 :1۹۱۲ ،
رواد الشعر اجلديد العراقيون :نازك املالئكة  ،السياب  ،البيايت  ،متأثرين بالشعر
اإلجنليزي  ،كانوا أنبياء هذه احلركة .سعت حركتهم  ،يف شكلها األصلي  ،إىل حترير
نفسها من توحيد قافية واحدة (دون احلاجة الكاملة للقافية) وتنوع عدد األفعال الصوتية يف
كل مقطع (دون إمهال املوسيقى والوزن املنتظم) (.عباس)۱۳ :1۹۱1 ،
معني بسيسو أحد الشعراء املعاصرين قد استخدم االنزياح الكتايب لبيان مقصوده.
نسعي يف هذا املقال إىل استخراج األنواع املختلفة من االنزياح الكتايب لدي الشاعر و
األغراض الي يتبعها.
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القسم التطبيقي
أنواع اإلنزياح الكتايب يف أشعار معني بسيسو
.1املكث (التنقيط)
استخدام عالمة املكث ( )...هو شكل آخر من أشكال الكتابة املخالفة للمعايري الي
استخدمها بسيسو يف قصائده .يف الواقع  ،يعرّف الشاعر القارئ على القصائد املرئية
باستخدام هذه الطريقة .جيعلك تفكر يف املساحة الفارغة من النص.
يعين وضع جمموعة من النقاط السود جبوار الكلمات سواء قبلها أو بعدها ،أو بني كلمة
و أخري داخل السطر الواحد  ،أو بني السطور كفاصل بصري ،و التنقيط كناية بصرية عن
دال (كلمة أو مجلة) مغيب بنحو مقصود من قبل الشاعر ،جتنباً للحساسية الداللية الي
ميكن أن يثريها ذلك الدال لو ظهر علنياً يف القصيدة الي حذف منها ووضعت يف مكانه
جمموعة من النقاط كعالمة علي احلذف أو مبعين آخر كعالمة علي الصمت( .ياسني،
)1۱۲ :۲۰۰۱
و ان البياض ليس فعالً بريئاً أو عمالً حمايداً ،أو فضاء مفروضاً علي النص من اخلارج
بقدر ما هو عمل واع و مظهر من مظاهر اإلبداعية و سبب لوجود النص و حياته .إنّ
البياض الجيد معناه و خيانة و امتداده الطبيعي إال يف تعالقه مع السواد ،إذ تفصح
الصفحة بوصفها جسداً مريئاً عن لعبة البياض و السواد بوصفه إيقاعاً بصرياً(.ابن
محيد)1۰۰ :1۳۳9 ،
لقد استخدم بسيسو االنزياح الكتايب يف شعره بإسم( ثلج..ثلج..ثلج) وقد جاء يف املقطع
األول من هذا القصيدة أسلوب املكث منها:
ثلج...
ثلج...
ثلج...
اُسقطْ
اُسقطْ
اُسقطْ كالتّهمِ البيضاء
اُسقطْ كالتُّهمِ السوداء
كُن إن شئتَ زجاجاً
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أو إنْ شئتَ جليد
ستذوبْ...
لَنْ تصبحَ أبدا عاجاً و رُخامْ...
اُسقطْ كالتُّهمِ السوداء...
وطين يعرفُ عُنُقي،
لَمْ يصبحْ حبلَ غسيلٍ
لقناعِ و نطع اجلالد( ...بسيسو ۹1۱ :1۳۱۱ ،و )۹1۱
كما نري يف هذا املقطع أن الشاعر استفاد من أسلوب املكث يف آخر بعض املصاريع.
الشاعر يف هذا الشعر باستخدام كلمة (ثلج) و أسلوب املكث يريد نداء الشعب كلّه فيكرر
كلمة ثلج مرات لكي يقول للمخاطب بأنه ينادي كل الشعب و خياطب الشعب بالثلج ألن الثلج
رمز للربد و اخلمود و اجلثة اهلامدة و املوت الفكري و الروحي متناسبة مع أحوال الشعب .و
يقول للناس بأنكم عليكم أن تفعلوا شيئاً ألجل الوطن .و يستخدم السني يف كلمة (ستذوب)
والذي يدل علي املستقبل القريب ويرمز بقيام الشعب قريباً .و بعد كلمة (ستذوب) ال يقدم
الشاعر أي تفسري ويترك الباقي للجمهور مستخدما عالمة التوقف ويهدف إىل جعل
اجلمهور يفكر ويفكر.
و يف الشطر التايل باستخدام العاج و الرخام و استعمال املكث،استخدم وقفات لتجنب
اإلفراط يف الكالم وامتنع عن إعطاء املزيد من األمثلة حىت ال يضر بنعومة الكالم  ،ولكن
هنا يستخدمه وكأن الشاعر متردد يف الشرح أكثر والكشف عن حزنه ،أو مللء الفراغات.
يترك األمر للقارئ وسيتم عرض هذا التردد بشكل مجيل بأسلوب املكث.
استفاد الشاعر يف املقطع األول لشعر آخر من التنقيط و يقول:
 ...و أشعلوا النريانَ يف الزهورِ الطازجه
كان الدخانُ ساخنا،
كان اللهيب مشبعا بالعطر،
كان الدفءُ باهظَ الثمنْ( ...بسيسو)۱۹۳ - ۱۹۱ :1۳۱۱ ،
يبدأ الشاعر القصيدة مبكث ،ولكن عندما يريد شرح احلدث  ،يعرب عن املأساة مرة
تلو األخرى دون توقف  ،ألن هذا احلدث يف ذهن الشاعر واضح وال حيتاج إىل التفكري.
توقف الشاعر يف بداية تأليف القصيدة ألنه صُدم ويريد وصف بداية احلدث ولديه الكثري
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من األشياء يف ذهنه لوصف احلدث  ،ولكن ألن الكلمة تصبح طويلة  ،فإهنا تبدأ بثالث
نقاط وجتلب كلمة واو وهلب النار .يشرح الحقا حىت إذا مل يكن األمر يتعلق هبذه النقاط
الثالثة ،فإن مساع هذه القصيدة لن يفهم توقف عقل الشاعر املشغول وصدمته .ألن
الشاعر برؤية مشهد النريان و الزهور الطازجة يف النريان و الدخان الساخن يف احلقيقة
حيس احلزن و األمل و احلرية الشديدة فيبدأ شعره باملكث لكي يبني حريته .و ينهي القسم
األول بثالث نقاط ألن عدد األحداث كبري جدًا لدرجة أنه إذا أراد إعادة سردها مجيعًا ،
يزداد حجم القصيدة  ،لذلك مع العموميات الي يعرب عنها  ،ميكن للجمهور ختمني بقية
األحداث وملء يف النقاط نفسها.
 .2تطويل األبيات و كسرها
تتمثل إحدى طرق كتابة خرق املعايري يف كسر املصاريع وجعلها أقصر وأطول( .متقي مقدم،
 )۲۹۰ :1۹۳۱يضاعف كسر الغالق العبء العاطفي للجملة  ،حبيث يتأثر القارئ بالقصيدة
أكثر من تأثر املستمع( .حسيين سروري)9۰ :1۹۳۹ ،
يف املقطع األخري لشعر أنا و أنت و هو ،يقول الشاعر:
مل تكنْ األشجارُ يف قاموسه،
و مل يكنْ هناك يف قاموسه،
أنا و أنتْ
كانَ عل ـ ـ ـيهف أن يقتلين،
أنا و أنتْ
فكل ما ي ـ ـعرف ـ ـ ـ ـهُ،
ما علَّموهُ،
أن يقتلن ـ ـ ـي أنا و أنت( ...بسيسو)٢02 :8٩17 ،
يؤكد الشاعر علي املصراع« أنا و أنت» باستخدام كسر املصراع .و يرينا هذا التأكيد مرة
عن طريق كسر البيت و مرة أخري بإتيان الضمري املنفصل كالتأكيد مبينا يف كل املصاريع
بأننا كلنا مشمولون بالتعاليم البشرية اخلاطئة .و ميثل هذا التعبري بتشبيه القلب إيل احلجر
و هدم حياتنا و قتل الطيور و قطع األشجار.فيقرب الشعر من الشعر البصري بكسر
املصراع«أنا و أنت».
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أو يف هذا املقطع
غزيت أنا ملْ يَـصدأ دمي يف الظُّـلماتْ
فدمي النريانُ يف قشِّ الغـ ـ ـ ـ ــزاةْ
و شراراتُ دمي يف الريحِ طارتْكلمات
كعصافريكَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يا قوس قزحْ
أنت يا إكليلَ شعيب وهو يدمي يف القيود
إننا سوف نعودْ
و على دربٍ كألوانكَ يا قوس قُزَحْ
و ستذور الـ ــريحُ أشـ ـ ــالءَ الشَبَحْ (بسيسو)801 - 807 :8٩17 ،
لقد استخدم الشاعر «تأكيدا» يف املصرع (إننا سوف نعود)  ،لكنه مل يكتف هبذا وقد
أعطى هذا التأكيد أيضًا شكالً مكتوبًا .وهنا وضع الشاعر املصاريع بأحجام معينة برسم
احلروف  ،لكنه أبرز مصراعًا واحدًا بينهما  ،وذلك املصراع (إننا سوف نعود) للتعبري عن
شعوره ومقاومته بالكتابة  ،ألن اجلمهور إذا قرأ القصيدة و ال يراها ويسمعها فقط  ،رمبا ال
يفهم هذا الشعور باملقاومة .ألن الشاعر يتكلم عن غزة و خياطبها إكليل الشعب و قوس قزح
و حني يتطرق إيل (إننا سوف نعود) باملصراع القصري فيؤكد علي هذا املصراع و يبشر
عودته إيل غزة و يتحدث عن كلماته وهي طائرات و عن دمه وهو النريان .باإلضافة إىل
ذلك استعمل (سوف) لكي يقول إن العودة تدرجييه و ليست مبفاجأة فيظهر حالة التدرج
بالسقوط من خالل الكتابه.
.3السطر املتساقط
أعين به السطر الذي يتخذ شكالً متقاطراً على فضاء الصفحة الشعرية و ذلك بصورة
عمودية من األعلى إىل األسفل و يقدم هذا السطر الشعري مرياث و حوافز تشُدُّ عني املتلقي
باجتاه هيأهتا الي حتدث نوعاً من الصدمة الي تكسر أفق توقعه و حتمله على مُساءلةف هذا
النوع من أشكال الكتابة و الوقوف على أهم إحياءاهتا يف النص الشعري( .عثمان: 228٢ ،
 )821 - 827لقد اعتىن الشاعر معني بسيسو هبذا النوع من اإلنزياح الكتايب.
من دالالت التساقط عنده الداللة على التعدد و التفرد :وهي أن يلجأ الشاعر إىل بناء
السطر الشعري على حنو متساقط ؛ و كأنَّما أُريد هلذا النمط من األسطر الشعرية أن يُسَجِّل
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تفاصيل معينةً تسجيالً بصرياً خالل التعدد املفضي إىل بناء كلِّ متنوع .و قد يعتمد بنية
الدوران من خالل تكرار عبارة شعرية من بداية املقطع و هنايته (م.ن:)821 :228٢ ،
يا شعيب ...
أن أصرُخَ ال تُدخفلين
يف جتربةٍ  ،ال يا شعيب،
أدخلين يف جتربة الصلبِ،
و جرِّعين كأس الصَّلب ،
لنْ أهربَ من دَريب ،
لنْ أهربَ من كأس اخللِّ
و إكليل الشّوكف ،
و سأحنَتُ من عَظمي...
مسمارَ صلييب و سأمضي
أزرع حبَّاتف دمائي يف األرض،
إن ملْ أمتزّقْ كيفَ ستولدُ من قليب
كيفَ سأولدُ من قبلكَ ،
يا شعيب ( ...بسيسو)8٦2 :8٩17،
بدأ الشاعر هذا القسم مبقطع واحد وانتهى القسم بنفس املقطع .وقد استخدم يف
الشعر بعض العبارات الي تتعلق هبذا الشطر .يدعو الشاعر األمة يف املرحلة األوىل
ويتحدث عن حتدياته واستعداداته للثورة  ،مث يدور حول املسرح ويعود إىل املشهد األول
ويستخدم هذا املشهد إلبراز دعوة األمة .ألننا للوهلة األوىل نعتقد أن هذا املقطع يدور حول
استعداد الشاعر لالنتفاضة  ،لكننا نرى أنه من حيث املبدأ يسمي األمة ألن بداية القصيدة
وهنايتها هي استدعاء األمة .و نري االستدعاء بصرياً يف هذه القصيدة حبيث الشطر
الواحد أُستعمل يف بداية القسم و هنايته.
و يف املقطع األول لشعر ثالث كؤوس ألهل الكهف يقول:
الكأسُ األوىل آهْ
سَقَطَ األسدُ و جرَّ النخّاسُ األشبالْ
و املخلبُ كالزهرةف ،والنابُ كعودف الرحيانْ
يا مَنْ يُرسلُ يف اللّيلِ املوّالْ
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الكرملُ ما زالَ بعيداً،
و اخلفنجَرُ يف ظهرِ القمرِ اجلوَّالْ
قَليب انفطرَ على جبلِ النارْ
هُّزَ التينةَ ،هُزَّ الزيتونَةَ،
ال تقربْ شَجَرَ البارودْ
قَرَأوا حىت ابيضّتْ أعينُهُمْ،
يف األسفارِ السودْ
وانسَكَبَ مع اللّيلِ املوّالْ
كَبُرَتْ يف القفصِ األشبالْ
والغابةُ حتتَ بساط الشاهْ
الكأس األوىل آهْ (بسيسو)20٢ - 200 :8٩17 ،
يف البداية يتحدث الشاعر عن شوقه للكأس ويتحدث عن سقوط األسد  ،وينهي قصيدته
حبرب أصبحت اآلن حتت حكم امللك  ،وينتهي هذا القسم بكاس و اه .الشاعر مزنعج من
وجود امللك يف الغابة وسقوط األسد  ،لذلك بتكرار املقطع األول يف هناية القصيدة يكشف
عن حزنه لينقل حزنه للجمهور  ،وبني هذين املقطعني  ،املقطع األول واألخري يتكلم عن
سبب اه ويقول:
سقط األسد و األشبال الي هي رمز الناس يف أيدي بائع احليوانات الذي هو رمز
لألجانب وال يستطيع حماربة أشبال األسد ألن أشبال األسد نائمة مثل رفقاء الكهف وليسوا
مستيقظني  ..لكن الكرمل ال يزال بعيدًا عن الفلسطينيني ويصف إحساس حركة الناس
ولكنه مينعهم من االقتراب من شجرة البارود ألن من خواص البارود أنه يشتعل وخيتفي
سريعًا .لذلك يقول إن األشخاص الذين ال يدركون ال ميكنهم القتال اآلن  ،ويتحدث عن
نشأة أشبال األسد يف القفص  ،ويعود إىل املوضوعات األوىل على التوايل  ،فيكرر املصراع
األول يف ال نهاية للتعبري عن صورته و املشاعر والتنهدات واألحزان لنقلها والتأكيد عليها
بصريا ومسعيا.
من دالالت أخرى علي التساقط هو االستمرار :
من مقطع لشعر إشارة املرور:
النورُ األمحرْ
النورُ األمحرْ
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أين هو النور األخضرْ...؟
امرأةٌ حُبلى يف عَرَبهْ
ولفدَتْ يف العَرَبهْ
كَبُرَ الطفلُ ،أحبَّ ،تزوجَ يف العَرَبهْ
أجنَبَ أطفاالً ،قَرَأ جمالتف و صحُفف العاملِ
يف العَرَبهْ
اعتقلُوهُ ...سَجَنوهُ يف صندوقِ العَرَبهْ
جُنِّدَ واستشهَدَ خلفَ شبابيكف العَرَبهْ
دفنوهُ حتتَ دواليبِ العَرَبهْ
و العَرَبةُ ما زالتْ يف الشارعِ
تنتظرُ النورَ األخضرْ
تنتظرُ النورَ األخضرْ
النورُ األمحرْ
قففْ
النورُ األخضرْ
سفرْ
النورُ األمحرْ ...النورُ األخضرْ (بسيسو)020 -022 :8٩17 ،
إن العربة تستخدم للوصول إيل املكان املقصود و رمز للحركة ولكنها يف هذا املقطع
متوقف و مازال وراء إشارة املرور ومل يصل إيل املقصد ؛ ألهنا تنتظر الضوء األخضر .و
يستمر هذا الضوء األخضر و األمحر للمصباح و هذا الوميض .إن الشاعر يكرر يف هذا
املقطع النور األمحر و األخضر مستمراً و متوالياً لريينا عن طريق الكتابة ،هذا االستمرار.
ويف قصيدة أخرى يتحدث الشاعر عن عجائب األرض وأنه يطبع مناشري على القمر
ويتحدث عن األحالم واألراضي احملتلة بصريياً و معنوياً.
تفاجئين األرضُ،
طفلٌ على كفّ غَزَّةَ
يرسمُ أرزهْ...
و يا شجر السروِ يف القدسِ،
متشي العصافريُ فوق الغصونف،
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و تعلن إضراهبا األوَّال
و متشي املناشريُ فوق اجلفون،
و تعلن إضراهبا األوَّال
و أمشي...
أمحلُ كتيب و أمشي،
أمحلُ أقالمَ طفلي و أمشي،
أمحلُ صورة أمي و أمشي،
أمحل صورة بيي و أمشي
و أمشي...
و أمشي...
و أمشي...
و أتلو بالغَ الشجرهْ...
و أتلو بالغَ احلجرْ...
و أتلو بالغَ القمر...
و أتلو بالغَ املتاريس،
يف كلّ شارعْ(...بسيسو)٦٦1- ٦٦7 :8٩17،
يتحدث الشاعر عن سريه و ذهابه ومحل كتبه وأقالم رصاص أطفاله وصور بيته وأمه ،
ويظهر لنا هذه املسرية مع الكلمات املتساقطة حتت بعضها البعض .وكذلك استمرار
تواصلها لألحداث والوقائع .ويظهر االستمرارية يف احلمل واملشي والقراءة من خالل
التساقط يف املصاريع.
و إن املشي و الذهاب ميثالن يف الكتابة بالتساقط .فيصور لنا حالة القطع و السري .و
بقراءة الشعر ميكن للقارئ فهمَ هذه احلالة.حبيث يصاحب الشاعر القارئَ معه كأن القارئ
ميشي وراء مشي الشاعر.
.4التفتيت
التفتيت أو التشذير أو بعثرة الكلمات على الصفحة من أبرز مظاهر التشكيل الذي مييز
القصيدة اجلديدة ،و شكل من أشكال التجديد الصياغي و التحرير البصري و التشكيل
احلريف و جزء من الثورة اللغوية .نعين بالتفتيت أو التقطيع الكتايب «تقطيع كلمة أو جمموعة
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كلمات إىل أجزاء متعددة داخل القصيدة ،فهو عدول بصري يف طريقة الرسم الكتايب
العادي للمفردات الشعرية ،تعبرياً عن البعد النفسي لداللة املفردة املقطعة يف القصيدة».
(حمسين)٩8 - ٩2 :80٩8 ،
مثل مقطع من شعر الرصاصة األويل:
يا «فتح»  ٫...هذا اخليطُ من الدّمِ ٫...هذا السلكُ الذهيب« ٫...تليفونُ الثوره»  _ ٫...هي
ذي السماعةُ يا فتحْ _ ٫آلو  ...آلو  _ ٫...العامل يسمعنا اآلن _ ٫كلُّ عناقيدف الداليةف رصاصٌ
يا «فتح»_ ٫...كلُّ رؤوسِ األطفالِ ،و كلُّ التفاحِ ٫علي شجرِ التفاح قنابل يا «فتحُ»٫...دا ...دا
دا ...دا  ...دادادا ٫...بادادم  ...بادادم ...بادادم ٫...العاملُ يسمعنا اآلنَ  _ ٫...كلُّ عناقيدف
الداليةف رصاص يا «فتح» _ ٫كلّ رؤوسِ األطفالِ و كلُّ التفاحِ ٫علي شجرِ التفاحِ قنابل يا
«فتح» ٫دا ...دا دا ...دا  ...دادادا ٫...بادادم  ...بادادم ...بادادم ٫ ...دم  ...دم  ...دم ...
(بسيسو)1۰۱ - 1۰9 :1۳۱۱ ،
من أكثر طرق الكتابة املخالفة للمعايري استخدامًا هي الفصل بني حروف الكلمات .يف
هذه القصيدة  ،على سبيل املثال  ،يصور بسيسو مشهد انفجار قنبلة وصوت الرصاص
والدم وسفك الدماء بشكل جيد بفصل احلروف لكلمة بادام .ففي ذهن القارئ  ،يظهر
اضطراب اجملتمع واخلوف يف اجملتمع .إذا نظرنا إىل كلمات أخرى  ،نرى أن الشاعر قد
استخدم كلمات مثل الرصاص  ،والعناقيد  ،والروس  ،واألطفال بشكل صحيح ودقيق
إلظهار مدى القلق  ،وحىت األطفال ليسوا آمنني  ،وكل هذه الكلمات بسبب إن وجود
مفاهيم احلرب واملزاج والقسوة هي مصدر إهلام للخوف يف اجملتمع وكلمة الدم  ،الي
جاهزة لتمزيقها من قبل دادام  ،ترينا جيدًا هذه القسوة وحىت حرف الدالّ عادة ما تعين
الدمار  ،وعندما يتحدث الشاعر عن القنابل والرصاص  ،فهذا يعين أن االنفجار حصل
وهذا النوع من التنقيت يدل على الفوضى و يعكس التفتيت صوت االنفجار يف ذهن القارئ.
.5السطر الشعري املتعامد
عديد من الشعراء استفادوا من السطر الشعري املتعامد يف القصائد العربية احلداثة .نعين
باألسطر الشعرية املتعامدة تلك األسطر الشعرية الي تكتب مباشرة حتت بعضها البعض و
بكلمات متقاربة والي تكون موزعة بنفس الطريقة على فضاء الصفحة الشعرية ،أي أن
األسطر الشعرية املتعامدة هي تلك األسطر الشعرية الي يكون هلا نفس الطول تقريبا و
نفس اإلخراج الطباعي على فضاء الورقة الشعرية(.عبدالكبري )۱۱ :۲۰1۳،
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من مقطع لشعر السجن الكبري:
و مجيع صرعي حكمك الدموي عادوا يركبون
ظهر املشانق و البنادق و السالسل و السجون
أ حسبتهم قُتلوا كما دبَّرتَ ذلك يف اخلفاء؟
لكنهم عادوا و دلَّ عليهم زهرُ الدماء
يهدونه الشعب الذي وقفتْ قواه بال ركوع
ويتحدث الشاعرعن البنادق و السالسل و السجون و زهر الدماء  ،وقد قدم هذه الظلم يف
املصاريع املتساويه ليبني مدى هذا القهر واالضطهاد من خالل الشعر البصري و يؤثر على
اجلمهور أكثر ألن القهر مزعج لإلنسان  ،وحىت إذا مت تطبيقه على الشخص لفترة وجيزة ،
إال أنه يستغرق وقتًا طويالً بالنسبة له  ،لذلك فإن إطالة هذه األيام والتعذيب النفسي من
جراء استخدامه له و األيام الطويلة يف السجون متثل يف هذه املصاريع املتساوية.

النتائج

إن معني بسيسو من الشعراء املعاصرين الفلسطينيني و من ميزات شعره ميكن أن نعترب
االنزياح و هو بتأثري آراء الشكالنيني .تروي جمموعة واسعة من قصائد بسيسو اإلخفاقات
واحلقائق املريرة ألرضه .بدالً من السعي إىل جعل خطابه جذابًا ،يسعى إىل إبعاد نفسه عن
الشذوذ التقليدي للغة القياسية وتوضيح املعىن اخلفي لعقله وراء هذا الزنياح الكتايب.
أ :استخدام عالمة املكث ( :)...هذه السمة تُرى كثريًا يف قصيدة معينة من قصيدة
بسيسو .يستخدم منه الشاعر لبيان تعدد الوقائع يف ذهن الشاعر بصرياً و كذلك لبيان
مقياس حتريه و حتدياته أمام الكوارث أو يستخدم لنداء الشعب أو للحذر من االطناب و من
ضرب األمثلة األكثر و حي لدخول املخاطب يف التفكري و التدقيق و التأمل و التعمق.
ب :كسر السطور :يف بعض القصائد  ،يستخدم الشاعر قصر السطور وطوهلا لتقريب
شعره من القصائد املرئية  ،وبالتايل من خالل جذب انتباه القارئ والتأكيد على جزء من
القصيدة  ،يزيد التأثري العاطفي على القارئ وهذه امليزة تضيف إىل العبء العاطفي
وتضيف معىن للقصيدة ال ميكن فهمه إال من خالل رؤية القصيدة.
ج:السطر املتساقط :من دالالت السطر املتساقط هي الداللة علي التعدد و التفرد
والشاعر يستخدم منها لبيان مقصوده األصلي يف األول و اآلخفر للمقطع أو القصيدة .و
يشرح موضوعاته يف خالل الشطرين .و عندما ينشد الشطر األول و يريد التأكيد عليه
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بصرياً عالوة عن مسعي فيكرر الشطر يف هناية املقطع .و كذلك استفاد الشاعر من داللة
أخري يف السطر املتساقط و هو االستمرار والذي يدل علي احلركة و االستمرار بصرياً
(بكتابة املفردات البعض حتت البعض دالة علي االستمرار).
د :التفتيت للمفردات :الشكل األكثر فاعلية للزيغ الكتايب هو فصل الصوتيات للكلمة ذات
التردد البصري العايل  ،ويستخدم الشاعر هذه الطريقة جلعل املعىن احلقيقي للكلمة أكثر
وضوحا  ،وتكرار كلمة الذيل هو يف الواقع فوضى  ،مما جيعل املشهد أكثر انعكاسًا
ه :من األمناط األخري لالنزياح الكتايب هي كتابة سطور يف مقياسٍ حمددٍ يستخدمها
الشاعر لنقل املعىن الداخلي للقصائد وميكن استخدام املعىن من خالل إقامة صلة بني مظهر
القصيدة .إلثبات معناه  ،على سبيل املثال  ،إذا كان يف السجن وعاىن الكثري من املشقة ،
باستخدام خطوط طويلة وموحدة  ،فإن هذا احلجم الكبري سيظهر املزيد من املشقة.
إن اس تخدام األساليب املذكورة يزيد من التأثري العاطفي للقصيدة ويضع القارئ يف
مستوى وعي أعلى من املستمع ويشارك يف تأليف القصيدة.
فيمكن القول بأن املقصود األصلي يف استخدام معيني بسيسو من االنزياح الكتايب هو
تقريب شعره من الشعر البصري خاصة يف استعماله املكثَ و كسر األبيات.

 626

جملة اللغة العربية وآداهبا ،السنة الثامن عشر ،العدد الثانی ،الصيف 6266

املصادر

الكتب العربية

بسيسو ،معني(1۳۱۱م) .األعمال الشعرية الكاملية ،ط ،۹بريوت :دارالعودة.
ك ـ ــوهن ،ج ـ ــان(228٢م).بني ـ ــة اللغ ـ ــة الش ـ ــعرية ،ترمج ـ ــة :حمم ـ ــد ال ـ ــوايل ،حمم ـ ــد العم ـ ــري.
ط،2املغرب:دار البيضاء.
كوين ،چوون(۲۰۰۰م).النظرية الشعرية ،بناء لغة الشعر اللغة العليـا ،ترمجـة أمحـد درويـش،ط،٢
قاهرة :دار غريب.
املوواگري ،حمم ــد(1۳۳1م) .ال ــشكل و اخلط ــاب ،م ــدخل لتحليــل ظ ــاهريت ،ط ،1بــريوت :املركــز
الثقايف العريب.
السد ،نورالدين(2282م).األسـلوبية و حتليـل اخلطـاب ،دراسـو يف النقـد العـريب احلـديث (حتليـل
اخلطاب الشعري و السردي) ،اجلزء  ،8اجلزائر :دار غريب.

الكتب الفارسية
انوشووه ،نس و (1۹۱9ش).فرهنگنامووه اديب فارس وي ( ،)۲جلوود  ،۲چووا  ،1هت وران :سووازمان چووا و انتشووارات
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
مشيسا ،سيوس(.)1۹۱۱نقداديب ،چا ،۹ويرايش دوم ،هتران:ميرتا.
صفوي ،كورش(.)1۹۱۹از زابنشناسي به ادبيات ،جلد اول ،نظوم ،۲ ،هتران:سوور مرور پژوهشوگا فرهنوگ و
هنر اسالمي.

عباس ،انسان(.)1۹۱1رويكرهاي شعر معاصر عريب ،ترمجه دکرت نبيب اهلل عباسي ،1 ،هتران:سخ .
فتوني ،حممود( .)1۹۳۲سبكشناسي نظريهها ،رويکردها ،روشها،چا .۲

الكتب باالجنليزية
Leech,Geoffrey(1969).A linguistic Guide to English Poetry, Longman:New York.

املقاالت العربية

ابن محيد ،رضـا(1۳۳9م) ،اخلطـاب الشـعري احلـديث مـن اللغـوي إيل التشـكيل البصـري ،جملـة
الفصول ،العدد.۲
ياسني،أمحد جـارا (۲۰۰۱م) .شـعرية القصـيدة القصـرية عنـد منصـف املـزغين ،جملـة أحبـاث
كلية التربية األساسية ،اجمللد  ،۲العدد ،1صص .1۱۰ -19۰
حمسـين ،علـي اكـرب ،رضــا كيـاين (۲۰1۹م).االنـزيح الكتــايب يف الشــعر العـريب املعاصــر ،جملــة
دراسات يف اللغة العربية و آداهبا ،فصلية حمكمة  ،العدد  ،1۲صص .191 -۱۱
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عبــدالكبري ،أب ــوبكر۲۰1۳(،م)،س ـيميائية ال ــتشكي ـل البص ــري يف اخلط ــاب الش ــعري اجلزائ ــري
املعاصر-عزالدين ميهويب -أمنوذجا ،جملـة العمـدة الدوليـة يف اللسـانيات و حتليـل اخلطـاب،
اجمللد ،۹العدد  ،۹صص .۳1-۱۱

عزت أبو سلطان ،أسامة(۲۰1۱م) ،االنزياح التركيـيب يف ديـوان«بيـاض األسـئلة لسـليم النفـار» ،
جملة الزرقاء للبحوث و الدراسات اإلنسانية ،اجمللد  ،1۱العدد. 1
عثمــان إي ـاد عــدالودود ،إســراء إبــراهيم حممــد(۲۰11م).س ـيميائية الــشكل الكتــايب و أثــره يف
تكويــن الص ــورة البصرية(ش ــعر حمم ــد درويــش أمنوذجــاً) ،جمل ــة ديايل،الع ــدد الثال ــث و
الستون ،صص .1۲1 -۳۱
ص ـ ــاحل ،حلل ـ ــويل(۲۰11م) .الظواهراألس ـ ــلوبية يف ش ـ ــعر ن ـ ــزار قب ـ ــاين ،جمل ـ ــة كليـ ـ ـة اآلداب و
اللغات،العدد الثامن.

املقاالت الفارسية
نس ويين سووروري ،جنمووه(1۹۳۹ش) .هنجووارگريزي نوشووتاري در اشووعار نصوورت ر وواين ،پژوهشووگا علوووم انسوواين و
مطالعات فرهنگي،سال چرارم،صص .۱۰ -۱1
نيدراين شرري ،ا درضا ،ندا صديقي(1۹۳۰ش) .خوانش تطبيقي جلو هاي اپيداري در شعر معاصور ايوران و
فلسو ووطني ممطالعو ووهي مو ووورد پژوهانو ووه :شو ووعر مع و وني بسيسو ووو و قيصو وور امنيپو ووورم ،فصو وولنامه نقو وود و ادبي و وات
تطبيقي(پژوهشهاي زابن و ادبيات عريب) .سال اول ،مشار  ،۹صص.1۲۱ -1۰۱ ٤
زن وودوکيلي ،حمم وودتقي ،مرض و ويه قامسي و وان(1۹۳۱ش) .بررسو وي هنج ووارگريزي در اش ووعار معو وني بسيس ووو و حممدرض ووا
شفيعي کدکين،مطالعات ادبيات تطبيقي ،سال دوازدهم ،مشارۀ  ،1۱صص .1۹ -۲۹
ص و و و وواحينيا،مرمي(1۹۱۲ش).هنج و و ووارگريزي نوش و و ووتاري در ش و و ووعر ام و و ووروز ،جمل و و ووه فص و و وولنامه پژوهش و و ووراي اديب،ش
،١صص.۳1-۱۹
قرابنوزاد  ،رووروز(1۹۳۱ش) .بررسوي هنجووارگريزي نوشوتاري در اشووعار مسويح قاسووم براسواس نظريووه لويچ ،دوفصوولنامۀ
علمي_پژوهشي نقد ادب معاصر عريب ،سال هشتم ،هفد پياپي ،صص.1۰۱ -۱9
مشواخيي ،يدرضوا ،زينوب خوودادي (1۹۳1ش) .بررسوي هنجوارگريزي در خبشوي از اشووعار نوزار قبواين ،دوفصوولنامۀ
پژوهشي نقد ادب معاصر عريب ،سال دوم ،مشار دوم.
مقوودم متق وي ،ام وي ،لالمعبوواس رضووا ي هفتووادر ،فاهمووه اسوودي ،مسووعود ابوانپوووري(.)1۹۳۱بررس وي هنجووارگريزي
نوشو و و ووتاري در شو و و ووعر حممو و و ووود دروي و و و وش ،جملو و و و ووه زابن و ادبي و و و و وات عريب(جملو و و ووه ادبي و و و وات و علو و و وووم انسو و و وواين
سابق)(،علمي_پژوهشي) ،مشارۀ  ،1۱صص .۲1۱ -۲۲۹
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