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 ملخص البحث :

 والحالة الشعرية على تقنية )واتس آب( الصورة عنوان البحث : -

 دراسة سيميائية تحليلية

 عبد الرحمن بن حسن المحسني  الباحث : د. -
 .جامعة الملك خالد //كلية العلوم اإلنسانيةبقسم اللغة العربية وآدابهاأستاذ النقد واألدب المشارك 

مما  وحموراً للتواصل بني املبدعني يف جزء ،منعطفاً مهماً يف تاريخ االتصال والتواصل اإلنساين (واتس آب)التواصل على تقنية  يشكل   
كبرية وهو دراسة احلالة الشعرية على تقنية ذي أمهية  يف احلفر البحثي يف موضوع  الدراسة وتتخصص .املعاصر يعرف باألدب التفاعلي

الشعرية مظهراً  الصورة واحلالة املستخدم ونصه املكتوب( حيث تشكل )واتس آب( يف منصة )امللف الشخصي الذي يشمل صورة
 : وخامتة مبحثنيو تتبع ذلك يف مقدمة  -معتمدة املنهج السيميائي التحليلي-. وقد حاولت الدراسة يستحق االهتمام الفتاً 

)واتس آب(، مث انثىن الصورة األيقون لتطبيق سيميائية املبحث األول يتناول: ) عتبات التطبيق /سيميائية الصورة( بادئًا من تناول 
أن صورة  من خالل مناذج الدراسة لقراءة مناذج من صور العرض لعدد من الشعراء والنقاد املهتمني حبركة الشعر، وقد الحظ البحث

 ريية، الصور الرسالية(. العرض تنقسم إىل ) صورة العرض شبه الثابتة، الصورة احلدث، الصورة الرمزية األنثى، صور اإلميوجي التعب

لة أما املبحث الثاين: فتخصص يف قراءة )املسارات الفنية للحالة الشعرية( املكتوبة ورأى أهنا تنقسم إىل: )احلالة الشعرية اخلاصة، احلا 
نتهت الدراسة إىل بعض النتائج احلالة األدبية املتشعرنة (. وقد ا / الشفرة الغائبة، الرسالة/احلالة،االقتباس، الشفرات الصامتة، التفاعلية

 منها:

 عزز البحث أمهية االعتناء بصورة العرض عند الشعراء والنقاد باعتبارها عالمة سيميائية مهمة. -
 بنين البحث القصدية يف ختري صور العرض بالنظر إىل بعض الرسائل البصرية وتفعيل الصورة احلدث ورمزية الصورة األنثى.  -
 لشعري على حاالت الشعراء واملبدعني سواء نصاً للشاعر ذاته أو مقتبسًا.أثبت البحث حضور النص ا -
 القائمة على التفاعلية والشفرات الصامتة والغائبة. الشعرية حددت الدراسة بعض مسات احلاالت  -
 اتضح يف مناذج البحث عناية كثري من الشعراء بضبط حاالهتم الشعرية اليت متثل عنواناً عليهم. -
إىل مالحظة عدم اعتناء بعض الشعراء واألدباء حبالتهم الشعرية، وميل بعضهم إىل التسامح يف أخطائها اللغوية نبه البحث  -

 أو الداللية وعدم العناية بضبط مرجعية املقتبس.
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 :الملخص باللغة اإلنجليزية -
Research Summary : 

- Search: The picture and the situation on the poetic technique address (Watts August) 
Semiotic analytical study 

- Investigator: Dr. Abdul Rahman Bin Hassan Mahsna 
Professor of Monetary and literature co Arabic Language and Literature / Faculty of 
Humanities / King Khalid University. 

   Communication is a technology (Watts August) an important milestone in the history of 
human contact and communication, and a hub of communication between creators of 
what is known in contemporary literature interactive part. And specializes in the study, the 
research drilling in an issue of great importance, a poetic case study on the technique (Watts 
August) in the platform (Profile, which includes user-written text image) which make up 
the image and status of poetry manifestation pointing deserves attention. The study tried to 
approach semiotic -matmdh Althalila- track it in the introduction and then reboot eating a 
presentation of the features of poetic technique (Watts August) and then two sections: 

 The first section deals with: (thresholds for application / semiotic picture) starting the 
intake of semiotic's the icon for the application (Watts August), then bend over to read a 
selection of images of the display for a number of poets and critics interested in poetry 
movement, has observed search through study models that display picture is divided into 
(image Display quasi-static, the picture event, female Avatar, Alaamuja expressive images, 

images religious scholars.) 
 The second topic: shall be allocated to read (technical tracks of the situation of poetry) 

started and saw that it is divided into: (capillary particular case, the situation quote, silent 
blades, interactive / code absent, the message / case, the moral case Almicharnh). The study 
concluded that some of the results, including: 

- Find reinforced the importance of taking care of in the display when poets and critics as 
an important semiotic mark. 

- Between research intentionality in the choice given to the photo display some visual 
messages and activate the event and symbolic female's image. 

- Find attend poetic text on the cases of poets and artists proved both a text by the poet 
himself or paraphrasing. 
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- The study identified some attributes cases capillary-based interactive cipher silent and 
absent. 

- Turned out in search patterns care of many of the poets adjusts capillary cases representing 
a title on them. 

- Find cautioned to note that not take care of some of the poets and writers of poetry about 
their condition, and the tendency of some to tolerance in the linguistic or Remember 
mistakes and not adjust the quoted reference Care 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

 مقدمة:
ئ الشاعر يتحرك يف وتشكالته واجتاهاته، وما فت ألقت بظالهلا على حركة الشعر تشهد احلياة األدبية املعاصرة مستجدات وأحداثاً   

وجزء من مكونات جمتمعه، ونصه الشعري صورة ملا حييط به من أحداث ومستجدات تقنية  املتجدد؛ إذ هو  ابن بيئتهفلكها 
 وتكوينية. 

 تلك غفل، وت  اإلنرتنتمؤثرات و  على احلاسوب األديب على حركة النص -على قلتها-األدب التفاعلي اليت تتناول  تركز املؤلفاتو  
نصات وازية للفعل اإلبداعي على تلك املرغم وجود حركة م احملمولة الدراسات حركة األدب التفاعلي على معطيات االتصال احلديثة

 ، وهو ما يركز عليه هذا البحث. التقنية
وما صاحبه من وجود تقنية  الصويت بدأت منذ بداية عهد االتصال ،إحدامها :املعاصر تصالاك مرحلتان مفصليتان يف تاريخ االهن  

، وتندر (، وتلك مرحلة كانت فيها تقنية االتصال مستقلة عن احلاسوب، وكان التواصل اإلبداعي حاضراً  smsالرسائل النصية )
  .1الدراسات اليت وثقت لتلك املرحلة

االجتماعي مع بعضها وأصبحت أجهزة  اقرتبت فيها تقنية االتصال من عامل احلاسوب، وارتبطت قنوات التواصل ،واملرحلة الثانية 
االتصال الصويت مبقدراهتا الكبرية اليت جتاوزت  WhatsApp  7)بواتس آ)رية حممولة، وظهرت تقنية االتصال حواسيب صغ

 :تتألف من جزأين امللتوميديا اليت "فيما يعرف بوالرتكيب  احات تواصلية أكرب عن طريق الصوت والصورة والكلمةإىل إت واملكتوب
 .3وتشري إىل الوسائط الفيزيائية احلاملة للمعلومات مثل األشرطة أو الورق"  medeaأي التعدد، وكلمة  multالشق األول كلمة 

(  Up( بداًل من) App)ولكن أضيفت كلمة ؟أو ما اجلديد ؟أو ما ه ناك من أمر ؟ما األخبار بـ) رتجمي  واتس آب( وتركيب )
 Application ("4)عبارة عن تطبيق هعلى أنن  لتعطي مدلوالً 

صعوبة الوصول  من أمهها اخلصبة لعوامل كثرية  اإلبداعية تلك املنطقة يفزالت الدراسات تقصر عن متابعة حركة اإلبداع ما و   
فيما خيص شعرية التواصل البحثية  حركة اإلبداع واجتاهاته يف هذه املنطقة واجهة، وتتجه هذه الدراسة ملرغم أمهية ما عليها للمدونة

تشري بعض إذ  واملتفاعلني عمومًا  يف تاريخ االتصال والتواصل بني املبدعني  مهماً  منعطفاً تشكل  اليت ،(واتس آب)على تقنية 
وستني مليار  (أربعاً 44 بلغ)يف اليوم الواحد قد  آب( واتس)قيمة هذا التطبيق أن أعلى معدل إرسال وصل إىل لاإلحصاءات الكاشفة 

(تسعة عشر 11فيبلغ ) (بآ واتس)من خالل أما معدل الرسائل اليت ترسل يومياً  ،رسالة، وهذا الرقم القياسي ال ميثل املعدل اليومي

                                                             
، دار المفردات، الرياض،  8اإلبداعي دراسة في تشكالت البنية،ط smsانظر مثالً :عبدالرحمن المحسني، خطاب اـل8

 والكتاب نسخته اإللكترونية على موقع اتحاد كتاب اإلنترنت العرب.م(7111ه/8371
، وسيتخير البحث WhatsAppتتعدد الترجمات العربية  لمصطلح .و  م7111تقنية تواصل ظهرت مع األمريكي بريان أكتون في عام  7

انظر: الموسوعة  الترجمة الواردة في موسوعة ويكبيديا العالمية في تعريفها بالتقنية حيث وردت هكذا) واتس آب(،
رابط:

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%D8
%A2%D8%A8&action=edit&section=0 

 .81 -81م( ص 7113) اليازوري، األردن، الطبعة العربية  انظر: محمد حسين بصبوص وآخرين، الوسائط المتعددة تصميم وتطبيقات 4
 http://mawdoo3.com موقع )موضوع(/ :انظر  4  

http://mawdoo3.com/
http://mawdoo3.com/


7 
 

وهي إحصاءات أوردهتا  ؛1وثالثني مليار رسالة تقريباً  ( أربعاً  34يبلغ)  (بآ واتس)إىل  مليار رسالة، وعدد الرسائل اليت تصل يومياً 
وبأنه   على غزارة املستخدمني الالفت، عطفاً  ملحاً  هنا ألثبت بأن وقوف الباحثني واألكادمييات العلمية أمام هذا التطبيق بات أمراً 

بتتبع حركة النص  املعاصر الذي يكتفي الناقدف ؛ذا تشعبات تستحق التأمل يف ضوء نظريات الدرس النقدي احلديث ميثل خطاباً 
يف ظل هذه املنصات  على تطور حركة النص املعاصر مطمئناً  حكماً  يقدمأن  قطعاً يستطيع ال  حسباملعاصر يف الدواوين املطبوعة ف

 .الناشرة
رض إذ كنا نعلم جتدد صور الع ؛وتكمن صعوبة البحث يف هذه املنطقة يف مجع مادة الدراسة من جهة وآلية توثيقها من جهة أخرى  

بدأ الباحث يف مجع  2ولذا فإن البحث منذ أن كان فكرة ية احلاملة وتسارعها من جهة أخرى؛وجتدد التقن ،واحلالة الشعرية من جهة
 ومتعلقات البحث فيه لعدد من الشعراء واملهتمني به مبا حيسب أهنا تقيم أود البحث.   نصوصها

 
 تركزمث  ،للشعرية كمدخل إىل دراسة أوسع  (واتس آبعن اجتاهات الشعرية على تقنية ) -ترى أمهيته-الدراسة بتمهيد تبدأ هذه  

  الدراسة تناولمث ت  اجتاهات الشعرية يف صورة العرض،إىل عتبة التطبيق وصوالً  بدءًا من (واتس آب)الدراسة عملها على منصة 
 الشعرية املكتوبة .اجتاهات احلالة 

وسرب  ما من ناحية،هالسيميائي يف تتبع داللة العالمات اللغوية وغري اللغوية، والكشف عن العالقة بينالدراسة هنا املنهج هذه تعتمد  
ولعلي أنبه إىل  وبيان ارتباطاهتا الفنية والرتكيبية. التفسري والنقدالتحليلي يف  املنهج واالستعانة بسيميائية كل منهما من ناحية أخرى. 

، بل رمبا تستلزم الظواهر اجلديدة يف هذا النوع من النصوص يستلزم تداخاًل منهجيًا تفرضه الظاهرة وآلية التعامل معها مثل هذه أن
 .منهجها الذي قد يتكون بفعل املواجهة النقدية املتكررة ملثل هذه الظواهر من قبل النقاد واملؤسسات األكادميية

يف مساحة مكانية غري حمدودة تتسق مع فضاءات التقنية اليت ال  عينتني من جمتمع الدراسةبحث إىل يف هذا التتجه دراسة احلالة  
العينة األوىل قصدية، وهم الشعراء والنقاد ذوو الدواوين واملؤلفات أو احلضور الشعري املنربي، حيث يتقصند البحث  تعرتف باحلدود؛

، وقد حاول ومباشرة للدراسة ومتثل غناء ال خيفى ، وهي عينة مهمة جداً (واتس آبهم اليت وضعوها كعنوان هلم على )النظر يف حالت
 .  والعينة الثانية هيالبحث تأطري العينة زمنيًا مع انفتاحها على األفق املكاين العاملي الذي ال حتده حدود يف ظل تقنية عوملة النص

 ن منطلق شعرية حالتهم أو شعرنتهالكن اتصاهلا بالدراسة م، وهي عينة عشوائية، (واتس آباملستخدم لتقنية ) العام عينة اجملتمع
 وقد رمز هلا البحث بـ)م( ألدب العاملي أو من األدب العريب،حيث جند لديهم حاالت أدبية يف أغلبها اقتباسات شعرية أو نثرية من ا

                                                             
8 

http://www.assakina.com/news/news1/45435.html 

 
دم الباحث فكرة الدراسة في مقال نشر في صحيفة الوطن ق 7

 http://www.alwatan.com.sa/m/News_Detail.aspx?NewsID=159137&CategoryID=7السعودية



8 
 

الذي يتحدث فيه عن أقانيم ثالثة تشكل لناقد الفرنسي روالن بارت ا رأيحسب  وهي عينة سنفرتض فيها نظرية موت املؤلف ،1
العينتني  وقمن أن جند احلالة عند   2. الطريق اليت تقود إىل لذة النص وهي: مفهوم النص ومفهوم الكتابة و مفهوم القارئ أو القراءة

 قد تكون نصاً تشكل عناوين مهمة ملساقات التواصل، وشعريتها  تأمثلة حلاالوهي  ؛املتشعرنالشعري أو بعدها األديب بعدها  تأخذ
حيث  ،3"حكمة واعية، وأستحضر هنا حديث الرسول صلى اهلل عليه وسلم الذي يقول:" إن من الشعر حلكمةا، أو ختري مباشرً  شعرياً 

تتصل مبا حنن بصدد التأكيد عليه يف هي و  يفضي االختيار الواعي للحالة إىل تشعرهنا وحتوهلا حلموالت ذات قيمة يف واجهة احلالة،
الرتفاع بإحساس وتوقعات املتلقي، وحني يستشعر الكاتب واألديب والناقد دور الكلمة يف البناء اإىل هذا البحث من ضرورة السعي 

 .باالهتمام اً جدير  والعناية باحلالة تعد أمراً  سيجد أن مثل ذلك التوظيف
    
 تعد هذه التقنية منصة نشر كغريها من منصات النشر التقنية، واملبدعون، إذ (واتس آب)على تقنية  تتخذ الشعرية عدة اجتاهات  

أهنا تتخذ  نالحظ هذه التقنيةعلى  . وعند النظر الجتاهات الشعريةكغريهم ويتواصلون هبا  جتدد هذه التقنياتيعيشون  (ونثراً  )شعراً 
نشر نصه على هذه  ميارس جتربة الشعرية على هذه التقنية ، فكثري من املبدعني نشر النصوصتجريب فمنها ما يكون ب ؛عدة مسارات

، ل املبدعني والنقاد لنصه يف صورته األوىللريى مدى تقب 4 (واتس آب)املتخصصة على  التقنية وخاصة يف بعض  اجملامع األدبية
أو حىت املطبوع  املنشور صحفياً  نشرخر وهو توسيع دائرة ويتلقى نقداهتم وإشادهتم يف مرحلة ما قبل النشر أو الطبع. ومثة مسار آ

من  هنشر  وقد يستعيد ،(واتس آب) جمموعاتتقبلني عرب ادة نشر نصوصهم وتوسيع دائرة املحيث نرى الشعراء واملبدعني ميارسون إع
إضافة إىل مسارات شعرية  أو موقع إلكرتوين هبدف وصول نصه ملدى أوسع، وملعرفة رأي املتقبلني للنص. صحفينشور ديوان أو م

يتمثل  تفاعلياً  . وقد يأخذ التواصل الشعري مساراً (يوتيوب)باالرتباط مبوقع  أو صوتياً  أخرى حيث إعادة نشر النصوص الرتاثية كتابياً 
سواء كان التواصل  ،(واتس آب)عرب توظيف تقنية البث املباشر اليت تتيحها  شرة بني الشعراءيف املعارضات الشعرية واملساجالت املبا

 .الشعري كتابة أو كان عرب خاصية التسجيل الصويت املباشر
يضيف عليه بعض اخلصائص  بأن يضيف الشاعر لدعم نشره الشعري سواء ما كان من اقتباساته أو من إبداعهوتتيح هذه التقنية أن   

النص  لدعم تأثري (الفوتو شوبكـ)والصوت واخللفيات املختلفة واستخدام تقانةاللون مؤثرات  موظفاً  ،التقنية ليكون نصه أكثر تأثرياً 
 يف املتلقي. 

اليت تراعي خصوصية التقنية وخصائصها، وبني  (الواتسية)بالنصوص  ميكن تسميتها املنشورة بني نصوص نصوصالخاصية تتنوع و   
 نصوص طويلة يعاد نشرها عرب هذه التقنية. 

                                                             
م 7184تم اعتماد الحاالت بالتركيز على جانب الشعرية التي تحويها الحالة وتبدأ فترة الدراسة منذ نشر مقال في صحيفة الوطن السعودية 8

، وكل الحاالت التي ال يتم اإلحالة لتاريخها فهي مما نشر في الوطن، ويعد توثيقها من الصحيفة حيث م 7182حتى  عام  ،حوى فكرة الدراسة
 نشر المقال، نشير إلى أن التطبيقات المعاصرة تعد في ذاتها منصات توثيقية يمكن الرجوع لها للتوثيق عند الحاجة.

 .31ص م(7111،  4المغرب لبنان، ط  )المركز الثقافي العربي، ، النقد الثقافي قراءة في األنساق الثقافيةانظر: عبداهلل الغذامي 7
.م(8112  ه/8312 انظر: محمد العسقالني،كتاب اآلداب، فتح الباري شرح صحيح البخاري)طبعة إلكترونية سنة    3 

. وهو يضم أكثر من خمسين شاعراً ومبدعًا  م7181/ 2/ 81ايف رشدان في من ذلك مثالً  موقع )عناقيد الجمال(، الذي أنشأه الشاعر ن 3
 عربيًا. 
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ولعل يف اإلملاحة السابقة ما يفتح أفق الدراسة هلذه املناطق الشعرية اليت أتاحتها هذه التقنية وتنتظر حركة نقد موازية تقف معها  
هذه كجزء من حركة الشعرية على   واتس آب(احلالة على تقنية ) و ةالصور ) على جانب يف هذا البحثسرتكز الدراسة عملها .و 

الشعرية على هذه  مسارات الذي يسعى إىل تعرف واحلرص على البحث احلفري التخصصية الدقيقة افرضته وهي منطقة ،التقنية
 وحركة البحث املتجددة عليها. اجتاهات الشعرية األخرى الدراسات القادمة تفاتش أن متأمالً  ،التقنية

 
 
 
 
 

 :سيميائية الصورة المبحث األول: 

(8/7) 

 

  (ب آواتس )تطبيق  واجهة(  8 )ورةص

 عن اهلامش املهم، بل حديثاً  مل يعد هااحلديث عنو ال ميكن جتاوزها ودالالهتا حبال،  حمورية يف حركة اإلبداع املعاصرتعد الصورة   
سها بالنص كينونة ال ويعد تلبن  احلياة والنص،  ال ميكن فصله عن حركة فلم تعد الصورة إضافة بل أساساً  عن املنت األهم، حديثاً أصبح 

يف عصر الصورة اليت أصبح لزاماً على متلقيها التعامل معها بوصفها خطاباً موازياً للخطاب اللغوي "ميكن فصلها عن النص ذاته فنحن 
 . 1املثل الصيين القائل )الصورة بألف كلمة(وهنا نذكر  الكالسيكي،

، اللوحة الفوتوغرافيةمنهجية متكاملة لتحليل الرسائل البصرية مبختلف أنواعها )الصورة  يفرتض برأي قدور ثاينواحلديث عن الصورة   

برتسانة  من القارئ أن يكون جمهزاً عقدة وصعبة وتتطلب م -يف رأيه -الفنية، الكاريكاتري، اللوحة اإلشهارية، الشعار وغريها( وتبدو 

                                                             
 .713م( ص 7181/ ه8342، 8محمد شيخه، سيميائية النصوص، عرض وتطبيق منهجي)مجد المؤسسة الجامعية للدراسات، لبنان، ط 8
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من خالل املقارنة السيميولوجية احلديثة اليت تتطلب  -مثالً - الفوتوغرافيةمن األدوات اإلجرائية اليت متكنه من اكتشاف خبايا الصورة 

 1البحث عن املدلوالت اإلحيائية للوصول إىل النسق األيديولوجي الذي يتحكم يف هذا النوع من العالمات"

املتنوعة، اًء هو جمال الصورة بتشكالهتا ن أقوى مستوى ظهور للخطاب اإلشهاري وأكثره أدإ" وميكننا أن نقول  ه:قول حممد شيخوي

والكتاب وعلى واجهة اجلدران واحلافالت ينما واللوحة التشكيلية واللباس فهي جتد لنفسها مكانًا يف اجلريدة واجمللة والتلفزيون والس

تنصب هلا شاشات عمالقة  املدن والبلدان املتقدمةوالسيارات وعلى صدر لوحات منصوبة على أعمدة جبانب الطريق، بل ويف بعض 

الواتس  عن مظاهر الشعرية على تقنية احلديثويف    . 2تقوم فيها على مبدأ التناوب وفق ما يقتضيه ظرف ومصدر وهدف إنتاجها

ني ستخدمحتتل مكاهنا يف ذهنية ماليني امل اليت التوقف لتقري أبعادها السيميائيةيف الواجهة واملواجهة اليت تستلزم  التطبيق /تبدو الصورة

وهي  .مهمة رسالة يف ذاهتا متثل شفرة تواصل إشهارية يستحق التأمل، و تعدن  هلذه التقنية بشكل يومي، وهي حتفر يف أذهاهنم حفراً 

سرب من خالل ولئن كانت صامتة لكنه صمت يت3حيث "حتل الصورة حمل كل األدوات وتتفوق عليها"   قصدياً  ثابتاً  أيقوناً تتخذ 

ونشري هنا إىل إمكانيات التقنية يف جعل هذه الصورة الشعار حيث الشفرات الواصلة بني الصورة ومتلقيها.  القارئ البعد السيميائي

وال يغيب  اجلانب اإلشهاري؛ فمثل هذه الصورة تتخذ  السمة الثابتة لتتحول لتكوين ثابت يف ذهنية املستخدم. متحركة لكنها اختذت

عن مكيفات احلالة: " إن اللعبة األساسية املمارسة من قبل املرسلة  الذي يقولجانب املرسلة اإلشهارية مبصطلح مجال حضري 

وفحوى املرسلة يرتكز على إقناع املتلقي أن املصداقية  (etre et paraitre)  ة والظهور: احملايثشهارية تتم على أرضية املصداقيةاإل

هي املرسلة املهمة اليت مل تتم قطعًا إال بعد وعي  (واتس آب،  وصورة التطبيق يف )4بالنسبة إليه تتمثل يف مطابقة باطنه بظاهره"

                                                             
، عن م7111، ، 8عالم )دار الغرب للنشر والتوزيع، الجزائر، طانظر: سيميائية الصورة مغامرة سيميائية في أشهر اإلرساليات البصرية في ال 8

 موقع قناة الجزيرة اإللكتروني(.
 htm)نظري وتطبيق)C2%A0% )المدونة األكاديمية لألدب والنقدـ،  دراسة سيميائية معمقة في الخطاب اإلشهاري :انظر 7

ile:///C:/Users/alredea/Desktop 
 .872ص  (م7113، 8الثقافة التلفزيونية)المركز الثقافي العربي، المغرب لبنان، طانظر: عبد اهلل الغذامي،  4
 .713ص  سيميائية النصوص، عرض وتطبيق منهجي، 3
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اإلشهارية ال يتلقاها خمتارًا وحرًا طليقًا، بل إن هذا التلقي مكيف وموجه جبملة استباقي ألثرها على املتلقي الذي "وهو يتلقى املرسلة 

 .1الظروف اليت تستغلها املرسلة حني ختاطبه"

حيث ارتبط اللون ؛ عالماتياً  متفائالً  اً بعديف ذهنية املتلقي حيمل  واللون األخضر ،يف عموم الشعار األخضرتأخذ الصورة  اللون    
شارع احلياة البسيطة اليت  اللون يف ذات  يتصف بسريورة احلركة من خالل تكريسكما أنه   2بالتفاؤل يف الرتاث البشرياألخضر 

التحرك حىت  السماح و الضوئية اليت ميثل فيها الضوء األخضر إمكانية من خالل العالمات اإلشارية ويعيشها املعاصر اإلنسان هايعي
النفتاح هذا  عطي بعداً ت الصورة  ، وكأنهةذا داللة موج   ذهنياً  تكويناً  امما أكسبه لغتها التواصلية الثابتة خلقت يف العرف اجلمعي

فهو ينكسر ، ال يتخذ فضاء مطلقاً  يف داللة التطبيق والتواصل، لكنه تواصل واملرور نسيابحرية حركته ودوره يف إشاعة االالتطبيق و 
استقر يف الوعي اجلمعي ارتباطه بالنقاء عن بعد متسق مع اللون األخضر، إذ  يعرب أيضاً و  الذي يتوسط الشعار  للون األبيضبا

ففي زاوية املساحة  ،ينفتح بسهم يف األدىنيق يف صورة التطبأن اللون األبيض  البصري هذا التشكيلبيد أن  الالفت يف  3والصفاء
 تشري إىل ذات شفرة خفية عالمة اتصال وهي  باجتاه فضاء مفتوح، من منطقة البياض ينطلق أبيض اخلضراء تتجه الداللة لسهم

عرف عن  وقد ،ليس هلا طابع احلماية من التسرب 4(الدردشات)بأن تلك وحي ا يومب بشبكة اتصال مفتوحوارتباطه التطبيق  انفتاح
برأي ، و  ليف أغلب تقنيات التواص رمبا كان ذلك عاماً و 5 للخصوصية الشخصية يعطي اعتباراً  الأنه  املتخصصني لدى هذا التطبيق
 .4فإنه يف زمن التقنية تسقط اخلصوصية"دان براون 

  
 
 
 

                                                             
 .713، 714المرجع السابق ص  8
الدراسات العليا، جامعة انظر: أمل أبو عون، اللون وأبعاده في الشعر الجاهلي)رسالة ماجستير في اللغة العربية بإشراف إحسان الديك، كلية   7

 .1م( ص 7114النجاح الوطنية، نابلس فلسطين،
 .87المرجع السابق ، ص  4
إال في مفردة  أحد مصطلحات التقنية الحديثة ويعبر به  عن الحوار المفتوح بال قيود، ولم أجد لها أصلها بجذرها دردش  في القاموس المحيط  3

الفيروزآبادي القاموس المحيط )بإشراف محمد العرقسوسي : فت المفردة لتتحول لدردشة، انظر"درش، الدرشة بالضم اللجاجة  وربما تصح
باب درش. وفي قاموس اللغة العربية المعاصر على اإلنترنت" دردش يدردش  222م ( ص 8112-8382، 1مؤسسة الرسالة،بيروت،ط

 . / http://www.almaany.comعاني.في أمور شتى..." موقع الم خفيفاً  دردشة...دردش القوم تحدثوا حديثاً 
مليار دوالر لشراء  81و (واتس آبلـ)مليون شخص مستخدم  111"إن  : يقول عبدالرحمن معمر) المستشار في المعلومات واألمن الوطني( 1
" لقاء انظر: ال تساوي هذا المبلغ الكبير ولكنه شراء للبيانات -قطعاً -ليس للخدمة فهي  يؤكد أن شراء هذه الشركة، (فيس بوك)من  (واتس آب)

 (  www.azzal.tvعلى قناة أزال ) معه تلفازي
 .1مقدمة شفرة دافنشي) ترجمة سمة محمد عبدربه طبعة الدار العربية للعلوم( ص  :انظر 2
 

http://www.almaany.com/
http://www.almaany.com/
http://www.azzal.tv/
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(7/7) 
 

يتضمن حيث  ؛السابقة إزاء صورة التطبيق اإلشهاريةب دم يف احلالة على تقنية )واتس آب(حتل صورة العرض الشخصية للمستخ   
ويبدو من تسمية امللف أن ختري الصور  ،ة من األمهيةتسمى )امللف الشخصي( على درجة كبري ملستخدم ة ختتص باواجه هذا التطبيق

واتس آب(، حيث تتضمن احلالة صورة عرض تقع يف واجهة احلالة على تقنية / 2صورة )انظر  تامة يتم بقصديةمن قبل  املستخدم 
صورة شخصية  إما يتخريها املستخدمسيتناول البحث هنا صورة العرض اليت و  .إضافة إىل اسم املستخدم وحالته املكتوبة ميني الواجهة

 :(2كما هو مبني يف )صورة   أو صورة تعبريية

  
 .واتس آب(واجهة الحالة على تقنية )(  7)ورة ص 
    

الحظ البحث أن صورة  وقد ،الدراسة عند عينةصورة العرض وأبعادها السيميائية وارتباطاهتا الفنية لتقري  بحثامل هذا يقف     
  :منها عدة مسارات (واتس آبحضورها على  تقنية ) تخذي العرض لديهم

 :ثابتةالشبه صورة العرض  -1
ت وصفة هذا املستخدم، مسم  تنقل للمتلقي  وإما صورة تعبريية، وهي أو تشكيلية )ضوئية(يكون هذا النمط من  صورة العرض إما  

، القائمة على التغري وهو ما توحي به داللة مفردة )احلالة( يف معجم اللغة طبيعة احلالة املتجددةخالف  الثبات يف احلالة يبدو وهذا
 .1ما خيتص من أموره املتغرية احلسية واملعنوية ومجعها حاالت   :اإلنسان الوسيط: "حال   املعجم جاء يف
بعض الصور  ، لكنن لآلخرين  املستجدات احلياتية للمستخدمتكون شفرة ومنصة مهمة تنقل ل إىل وضع الصورة  هنا ماملستخديعمد 

واجهة احلالة على / 3انظر: صورة) شبه ثابتة للشاعر إبراهيم طالع ، ومن مناذجه صورة العرضشبه الثباتأو قد تأخذ طابع الثبات 

                                                             
 )حال(. م، مادة8111، عام 4إصدار مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ط) انظر المعجم الوسيط  8
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 تراث الذي ميثل الرتاثي  املعطف حيث حضور ،غالباً  يف حضوره اإلعالمي واملنربيوهي صورة ارتبطت بالشاعر تقنية )واتس آب (، 

  .الذي ينتمي إليه  املكان
 

 ( صورة عرض على تقنية )واتس آب( للشاعر إبراهيم طالع. 4صورة )
 
اثي وتنقل تاريخ رت ، ومن جهة أخرى تنقل صورة املكان بعمقه المن جهة به ز الشاعر برتاث املكان وارتباطهاعتزاتفيد  الرسالة البصرية 

الشاعر الستعادة هذا  بعبق تاريخ جمتمع بأكمله، يقف حممالً  وثقافياً  اجتماعياً  ذلك املعطف خبطوطه املتلونة يشكل بعداً أمة كان 
 .للشاعر وجملتمع الصورة يشكل سيميائية مهمة يف الصورة مبا مستعينًا بالتقنية ذاهتا إلحيائه يف زمن التقنية اليت تباعدت عنه البعد

مبستحدثاته البصرية اليت تتلبس عيين الشاعر وكذا لباسه الذي يعرب عن  يتقاطع الذي يعيشه الشاعر  العصرن ونالحظ يف الصورة أ
 شكلإذ ت عنده يطوق رقبته مهماً  مع ذلك املعطف الذي حيمل عبق التاريخ الذي يشكل التفافاً كل تلك اإلحياءات   عصره تتقاطع

كما أن تركيزه على مثل هذا   ،الشاعر عد الذهين الذي حيتله املكان عندمة مهمة على البعال وهي .يعيشها الشاعر ويتمثلهاثنائية  تلك
يجعل كينونة مهم ل وهذا ، بل على شعره أيضاً فحسب صوري كتكوين  ليس على الشاعر ؛بظالهلايرسخ هوية تكوينية وشعرية تلقي 

 1 وعصره صورة املكان الزاهية مبعطيات شعره مناذج كثرية تتعالق فيها شعره ويف .الصورة والتمسك هبا إجيابياً 
على عدة حاالت تتخذ  ثل منوذجاً كان مثل هذه الصورة مياألساس، وإن م ، والتغري هو احلالة هو احلالة املضادة  ويف العموم فإن ثبات 

 عليه. وعنوناً  وية املستخدمعلى ه   عالمة سيميائية ثبات الصورةمن 
هلذه التقنية  املستخدمني أن بعض من   )واتس آب(على  العرضع صورة يالحظ من تتبوفيما يشبه ثبات صورة العرض للحالة ما  

أو اشتغاله الثقايف من ، مثالً  تنقل للمتلقي فاعلية املستخدم ودوره اإلعالمي يف خدمة اجملتمع اليت  التقاط اللحظة التفاعلية إىل يعمد
 .من صور العرض اليت ميكن للقارئ مالحظتها بالعمل األكادميي أو الثقايف..إىل غري ذلك كتب إذا كان مشتغالً   خالل خلفيات

                                                             
 ،اميماني( ديوانه سهيل اميماني )نادي أبها األدبي تهامية في الجزائر، رسالة من ألمعية، تهامة، هاللية، سهيل : )قصائدهمثالً  انظر في ذلك  8
 .م(8111ه/8371 8ط
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حني تكون  وهي صور منتقاة تعرب هي األخرى عن احلالة ،كعنوان  صورته الشخصية إىل تثبيت والنقاد الشعراءيعمد كثري من  وقد 
هي صور و  .بني املستخدم واملتلقيومهمة تربط أولية شفرة تواصلية  تعدو  .ستجدات حالتهمل ويتنبه املستخدم إىل تغيريها تبعاً  ،ثابتة

بالصورة  صورة ذات بعد سيميائي حزيناستبدال  مثالً  فيتم ؛تتجددأن صورة العرض  انتقائية قصدية، يدل على تلك القصدية
 .يدل على الفقد ويتسق مع النص املكتوب على الصورة الذيكاليت وضعها أحد املستخدمني متشحة بالسواد   الشخصية للمستخدم

 :صورة عرض تنقل رؤية حزينة( /3 انظر صورة)

  
 .صورة عرض تنقل رؤية حزينة ( 3)صورة 

 
ناقلة للحدث  إما شبه ثابتة أو صورة شخصية قصدية عل صورة العرضوهي منوذج على عدد كبري من احلاالت املشاهبة اليت يتم ج

 .كة لهومشار 
 

  الحدث: الصورة -2
توظيف املستخدم صورة العرض يف التفاعل مع األحداث املتجددة سواء له أو للمجتمع من حوله، ومن مناذج  البحث ين هبايع 

وقد وضعها عدد كبري من ، 1ظاهرة كونية نادرة احلدوثاء الكرة األرضية  باعتباره الذي ظهر يف مس ( القمر العمالقذلك صورة )
الصورة وكانت  تأثريلدعم  (فوتوشوبـ)ضهم تقنيات كالعووظف ب ،بالتقاطات مباشرة من هواتفهم وتنافسوا فيهااملستخدمني 

 : )م( صورة العرض للقمر العمالق / 1نموذج انظر ) .تلك الصورة ملهمة للشعراء

                                                             
تنشأ من اكتمال القمر مع وصوله إلى أقرب نقطة من األرض في مداره  م8131بر واألقرب منذ ظاهرة فلكية تعرف باسم القمر العمالق األك 8

 .)موسوعة الجزيرة للمعرفة الرقمية(م 7182/نوفمبر /83البيضاوي، وقد تم ذلك في 
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 ( صورة العرض للقمر العمالق . 1 صورة  )
 قي للحدث )القمر العمالق(، والتقاط الصورةمثرية والفتة ويبدو فيها حتقق العنوان الذي انت  الرسالة البصرية اليت تبعثها الصورة تعد 

هو  (2والبعد) العمالق(  القمر)هو صورة ( 1 )لقوة الصورة فسيكون البعد ، فإذا أردنا أن نعطي بعداً على اإلدهاش فعالً  كان باعثاً 
هو البعد احلركي (  3 )مضيئا لقوة الصورة، والبعد باللون الصخري الذي عكس بعداً تلك الصخور املتشحة و  بالصورة ةالطبيعة احمليط

لقمر، وهذه األبعاد الثالثة هي ل بنفق مقاربه سيمر يواجه القمر وكأنالرامز الذي يوحي مبنطقة االلتقاط اليت تبدو متحركة يف طريق 
 أهلمت، كما (واتس آبعرض لعدد من مستخدمي تقنية ) ة صور قاط الذي جعلها حتظى حبضورها كمرشحات الصورة لإلهلام وااللت

 :الشاعر أمحد اهلاليل مثل( واتس آبعلى تقنية ) نشر ها شعراً ليكتب بعض الشعراء  مثل هذه الصورة
 دنا القمر العمالق جيلو مجاله

 حبسنك أو يلقي على نورك املرسى
 ضياء حمياك اجلميل  استخفه

 1الشمسايرى وجهك  فاقبل مزهواً 
  :األنثىرمزية الصورة ال -3

، ورة الشخصية املعربة عنهمتوظيف الص يف بناء صور عرضهم على حرص كثري من املستخدمني إىل سابقاً أشرت  
 وضع صورة شخصية هلافيها غالبًا عن املرأة  نأىت كشف وجه املرأةمثاًل  وأشري هنا إىل أن بعض اجملتمعات اليت ال ترى 

صورة  / 2  صورة) انظر:  سعدية مفرحللشاعرة   ن مناذج ذلك صورة العرضومرمزية، صورة عرض ب اوتستبدهل
 :العرض للشاعر سعدية مفرح على )واتس آب(

                                                             
ونشر النص على )واتس آب( في  ه(8342، 8) االنتشار العربي ونادي أبها األدبي، طأرق الظاللشاعر، من مجموعاته الشعرية ديوان  8

 م.7182/نوفمبر/ 71



16 
 

 
 

 (.واتس آبعلى ) صورة  العرض للشاعر سعدية مفرح(  2 )صورة
 :1العرض واحلالة للشاعرة هند املطريي(   7) انظر : صورة   صورة العرض للشاعرة هند املطرييأيضاً ومن مناذجها  

                                                             
 (.ه8348) دار المفردات ، الرياض، أنثى بروح المطر شاعرة، من مجموعاتها الشعرية ديوان 8
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 .(واتس آبلحالة للشاعرة هند المطيري على )صورة العرض وا(  2)صورة 

 
من الصورة  بدالً  صورة عرض تنقل حالة ةختري الشاعر  فاملعىن السطحي ؛وآخر عميقاً  الرسالة البصرية للصورتني تؤديان معىن سطحياً  

حلظة صفاء، عن بسيطة تعرب  صورة عرض  للشاعرة سعدية مفرح فاحلالة األوىل كما هو ظاهر؛  اهلوية مع تباين الصورتني يف األداء
هو ترميز حلالة األنثى وحضورها  ان عليهتلتقي الذي عميقلكن البعد ال عميقة الغور لصورة رامزة. بينما تنقل الصورة الثانية أبعاداً 

د احلالة حيث ال بغاية جتدي حضور الصورة لدى الشاعرة سعدية مفرح قد يكون قصدياً ه هنا إىل أن املستكن وراء صورة، على أنين أنبن 
أما  النسبة هلا.ب هذا احلاجز قد جتاوزتهي يف حضورها اإلعالمي أمام املتلقي مشكلة بالنسبة هلا، إذ  يتخذ  حضور صورهتا اهلوية

هي تبدو يف حضورها إذ  موقفها،تنقل  لصورة العرض يف حالتها اليت وضعتهاالرمزية العاصفة  الصورةتبدو الشاعرة هند املطريي، ف
على موقع  متباينة كانت هلا أصداء1القبيلة  سلطة هلا قصيدة إشكالية عنو  وثائرة على بعض مظاهر القبلية، اإلعالمي خمفية اهلوية

  ان نشرها.إبن  (واتس آب)
صورة ومن تلك  ،خلفيات وصورة عرض هلن صورة اهلوية الشخصيةجبعل  شاعراتبعض ال اهتمامي ال يلغ ما قيل سابقاً على أن   

  .للشاعرة بديعة كشغري وغريهنو  ،للشاعرة روضة احلاج العرض
تعرب عن تلك الرمزية اليت تلجأ هلا األنثى املبدعة حني تشكل  ( اليتالنص  وقد تتخذ صورة العرض الرمزية األنثى حضور )الصورة/ 

 ()م(الصورة / النص نموذج / 1)صورة هبذا النموذجصورهتا 

                                                             
 .7181/ 87/ 78 في قصيدة )ويح القبيلة( نشرت على يوتيوب  8
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 .)م( نموذج الصورة/ النص(  1)صورة 

 متثلفالكتابة السوداء على صفحة بيضاء  مهمة؛ سيميائية داللة ذات قيمة، وهي )السواد والبياض( رسالة الصورية تشكل ألواهناال   
بياض حماط بسياج من  بيد أنهمعاناة األنثى مع اجملتمع الذي خيضب كياهنا بالسواد رغم تأللؤ روحها البيضاء من خلف األسطر 

أن قوهتا يف ع، و حيث تشي بصراع األنثى يف اجملتم احلدث،تتسق مع هذا  الكاتبة اليت أوردهتا ةوالدالالت اللغويالسواد املعتم .
 .من حوهلا صمودها يف وجه حتدي احلياة

 
 :  التعبيرية 8صور اإليموجي-3
يتصل بتعابري وجوه حتتاج إىل توسل قرائي عميق، وهي  تعتمد بعض احلاالت األدبية على مظاهر صورية تشكل )فيسات( متثل مظهراً  

 2يكوإالل الفيض الصوري بتعبري امربتو تفاصيل كتابية كبرية من ختغين عن قد تنقل رؤى متثل عالمات سيميائية كاشفة للحاالت 
، والصورة التعبريية ترتبط حبالة النوم وطلب السكون 3، البحث عن أحالم سعيدة (جاري)كحالة الشاعر عبدالعزيز خبيت 

 :إميوجي تعبريي وصورة  مهيار الديلميمن بيت  اقتباساً  اليت مجعت جاسم عساكر الشاعر حالةمثلها و  مع النص املكتوب.  وتتسق

                                                             
ويكبيديا الموسوعة -ستخدم في كتابة الرسائل اإللكترونية)إيموجيمصطلح ياباني األصل ويعني اصطالحا الصور الرمزية أو الوجوه الضاحكة الم 8

 الحرة(.
 . 82ص  م(،7184، 8سيميائية األنساق البصرية )تحقيق محمد النهامي، محمد أودادا، دار الحوار، ط 7
 (.م7181 ،8ب طدار عبدالمنعم ناشرون للثقافة والكت ) شغبمن مجموعاته الشعرية ديوان  ،شاعر 4
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والصورة والنص يتقاطعان، حيث يعرب القلب بلونه األمحر وصورته املرفقة  .1(ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزحا )اذكرونا مثل 
أن تلك الصورة ترتبط بداللة النص الشعري  الشاعر رأى قد، وهو ذو داللة سيميائية ظاهرة عند املتقبل، يف العرف اجلمعي عن احلب

 . والتذكر اللغوية القائمة على الدعوة للحب
  الصور الرسالية:-3
كصور العرض الوعظية وكتابة   أشكال لتوظيف صورة العرض يف دعم اخلطاب الرسايل، وهو يتخذ عدة املستخدمنييعمد بعض  

وأضرب هنا منوذجني أوهلما صورة حتمل رسالة وعظية دينية  .كبري من الشعراء  لعددوهي كثرية  ،وغريها وإعالنات الفعاليات األدعية
مع احلالة اليت وضعها  الوعظية يف رسالتها تتسق للنيب )حممد صلى اهلل عليه وسلم( ونرى أن صورة العرض ،2للشاعر سعد الرفاعي

وهذا يؤكد  ،ينصص اآلية الكرميةمل  مل يوظفها اقتباسًا حيثيبدو أنه ، و 3"... أال بذكر اهلل تطمئن القلوب" وهي اآلية القرآنية
عرض اجتلبها من آالف فهي صورة  لتحمل رسالته، ورةصال هذه لشاعر بتخري. كما يالحظ يف سيميائية الصورة اعتناء ارساليتها

واشتماهلا على  بأبعاد زخرفتها اإلسالمية-الصورة  تفاصيل تلكيف  رأىبيد أنه  ،الصور اليت حتمل ذات الرسالة على املواقع اإللكرتونية
 .أراده على خري وجه رسالته ما حيمل  -اسم النيب والصالة والسالم عليه داخل الصورة

 
 
 

   
 .( صورة العرض للشاعر سعد الرفاعي1 ) صورة

حيتفي  رجانإشهارية إعالنية عن مهحتمل رسالة أدبية  ،  4والنموذج الثاين صورة عرض رسالية جعلها الشاعر زين الدين الضبييب 
صورة شعار  ، والفعل الرسايل يف الصورة ظاهر متامًا فهو يسعى إىل نقل رسالة هذا املهرجان واضعاً بالشاعر اليمين عبداهلل الربدوين

تتضمن ثنائية ضدية يف بنيتها اللغوية جتعل حالة اإلبصار اليت كتبت   ،، وهي صورة إشهارية قصدية الفتةحالةصورة عرض للاملهرجان 
                                                             

 م(.7182/ يونيو/71(.نشرت الحالة  )م7183، 8) نادي الشرقية األدبي، طأطواق الشوك مجموعله  ،شاعر 8
 (.م8،7112ة طالنادي األدبي في المدينة المنور   )العشق ينبع ، من مجموعاته الشعرية ديوانشاعر 7
 .71 ، آيةسورة الرعد 4
 الشعرية.شاعر مقتدر له حضور منبري في عدد من الفعاليات والبرامج  3
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خبط أفقي وبنط عريض بإزاء الصورة اليت يبدو فيها الربدوين الكفيف، وحتمل رسالة مزدوجة تدعو إىل مشاركة املتلقي يف إحياء الفعالية 
 .الشاعر الربدوين من جهة، ومن جهة أخرى تنقل للمتلقي بصرية الكفيف

 

 
 رض للشاعر زين العابدين الضبيبي.صورة  الع (  81)صورة 
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 :الحالة/شعرية سيميائية النصالمبحث الثاني: 
 

(8) 
 

حبث يف أدبية اخلطاب  يوه 1النقدي  نايف تراث بعض اإلشارات املهمةوإن كانت له  (تودوروف)الشعرية مصطلح اقرتن بالناقد الغريب  
وبرأي حسن ناظم فإن الشعرية هي قوانني اخلطاب األديب، إذ يرى "أن الشعريات احلديثة مل تنحصر يف جمال نظريات األدب . 2األديب

بل اتسعت لتشمل فنونًا إبداعية أخرى منها الفن التشكيلي والفن السينمائي، كما اتسع املدى أكثر فأكثر ليصل البحث يف شعرية 
شالر يف "مجاليات املكان" وشعرية التصورات الذهنية كما عاجلها كمال أبو ديب يف نظرية األشياء كما عاجلها غاستوان با

وغاية األمر أن مفهوم الشعرية يتسع ليشمل كلَّ موضع ميكن أن يبعث الشعور وحيركه سواء مت ذلك من خالل قوانني  3الفجوة..."
ائط احلديثة املساندة حلركة اإلبداع اليت تدعم حركة النص وتأثريه  اخلطاب األديب يف كلماته وانزياحاته أو كان ذلك من خالل الوس

كالذي حنن بصدده يف البحث عن الشعرية على تقنية )واتس آب( اليت ال تتصل بالكلمة املنطوقة فحسب وإن كانت هي الركيزة 
كان النقاد  ذوإ ج وغريها من التقنيات.ولكنها تتجه إلضافات وإتاحات تفيد من خطوط فنية أخرى كالكلمة والصورة واملونتا  ،األهم

تلك السمات األيقونية  اليت  معها كلن  حتملو ) وأنشدنا كذا(،  الثابت 4يقوناأل ما يشبه القصيدة العربية الشفاهية حتمل يؤمنون بأن
 أن يف حني ،يدة الشفاهيةالقصتلك باملعطيات اخلارجية من إضاءات ومؤثرات صوتية تلقي بظالهلا على كينونة و  تتأثر بالنرب ودرجته

 فيها ظهر اليت 4إىل بداية ظهور املطابع يف العصر احلديث 5بدء حركة التدوين العربية نمهتا اخلاصة أيضًا القصيدة املكتوبة حتمل مسا
أجهزة اجلوال  ما تبع ذلك من تطور مث على يد االملاين كونرادسوزه،1141عام  باملطابع  إىل ظهور أجهزة احلاسوب النص متصالً 

 تأثري الوسيط احلامل على النص الشعري ويؤكد على إذا كان ذلك فإن البحث هنا يتابع  تأثري حوامل النص اجلديد وبيئته؛الذكية، 
الصناعة اليت تتبع هذا  ، ولكنم حيملها حلظة والدة النصهلا مبا  عالقة النص باعتباره دفقة وجدانية شعرية التكوين ليس يف  احملمول

                                                             
 قد نجد بعض مداخلها لدى ابن طباطبا وعبد القاهر الجرجاني وقدامة بن جعفر،  انظر مثاًل: قدامة بن جعفر ، نقد الشعر، )تحقيق وتعليق: 8

 وما بعدها. 38محمد عبدالمنعم خفاجي، بيروت: دار الكتب العلمية( ص  
 .م(7184 -ة  الجزائر، العدد التاسعانظر: خولة مبروك،  )مجلة المخبر، أبحاث في األدب واللغ7
 .81ص  م(8113، 8انظر: مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة في األصول والمناهج، )المركز الثقافي العربي، بيروت،المغرب،ط 4
: عبد الحق بلعابد، واإليقونية، "عالمة لها بعض المشابه مع الشيء الذي تحيل إليه "انظر تفصيل الحديث عن اإليقون يعرف بيرس اإليقون بأنه3

 . 37-71ص  م(7184،  8السيميائيات البصرية،) النايا ، والشركة الجزائرية والسورية للنشر والتوزيع،ط
ن أغلب الظن أن التدوين بدأ بكتابة السنة النبوية، وكانت من عهد الصحابة في القرن األول، انظر تفصيل ذلك: كتاب مناظر الكيالني، تدوي1

 وما بعدها. 13ص  م(7113، 8وخّرج أحاديثه بشار عواد معروف) دار الغرب اإلسالمي، ط الحديث،) راجعه
قلتها " عرفت المطبعة في أوربا منذ القرن الخامس عشر، وطبع األوربيون بها الكتب العربية أو أخذوا يطبعونها منذ القرن السادس عشر وعنهم ن2

القرن الثامن عشر. أما مصر فظلت ال تعرفها حتى كانت حملة نابليون... حتى إذا كان عهد  تركيا في القرن السابع عشر كما نقلتها سوريا في
( ص  81محمد علي باشا أنشئت مطبعة بوالق المشهورة ..." انظر: شوقي ضيف، األدب العربي المعاصر  في مصر)دار المعارف المصرية، ط

 -هـ  8344حث: توظيف التقنية في العمل الشعري)منشورات النادي األدبي بالباحة ) . وانظر تفصيالً في تأثير الطباعة على النص كتاب البا41
 .وما بعدها 81م ( ص 7187
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التخلق األويل للقصيدة اليت تصل مع الشاعر إىل أنه قد ال حيتفظ من كينونة النص إال بوهج الوالدة مث ترحل التجربة آلفاق صناعية 
. ولذا فإننا نستطيع أن نؤكد بعد ظهور التقنية الطباعية وأجهزة احلاسوب أن النص املطبوع قد مات ومل مل يكن قبالً  جتعل النص كأنم 

، حيث ينقح الشاعر قصيدته بشكل ال ينازع وصناع الشعر متتد يف التجربة احلديثة 1وأن مدرسة زهري بن أيب سلمى يعد له أثر،
 بعض شعراء الصنعة. عند وديوانه على أجهزة احلاسوب واجلوال ويعيد النظر فيها مبا يزيد عن احلول الكريت الذي كان قد عرف

(. وقد شهدت احلياة املعرفية واالتصالية املعاصرة عدة منعطفات بآ واتس)حركة الشعرية على اإلشارة إىل  دخلهذا امل قصنديت  
بدرجته األوىل يتم التواصل فيه بالصوت الشفاهي فحسب إبنان ظهور تقنيات اهلواتف الثابتة  صوتياً  فيها املنعطف األول حمورية؛ كان 
رسالة قصرية بعثت هبذا ول "أن أ، وي عتقد التواصل الكتايب بدأ حيث SMSائل الـرسب التواصل  املنعطف الثاين يفكان  واحملمولة، مث

واتس ) تطبيق طريقبالتواصل  املنعطف األهم بعد ذلك وهو مث جاء،  2".1112ديسمرب  3يف  نيل بابوورث الربيطاين أرسلهاالنظام 
لغايات 4)قروبات( جمموعات قدرهتا على إنشاء  ولعل من خاصيات هذه التقنية توظيف عناصر امللتوميديا املتعددة، وكذا3(بآ

ضع لعنوان ورؤية ختشأ جمموعة تن زم أن كلن يكاد البحث جي، و متثل خطابًا مهمًا وثريًا للدرس العلمي  متعددة ختضع لتوجه اجملموعة
حبيث ال  ذاتياً  تصرح بذلك، وأن البنيات الذهنية ختضع السرتاتيجيات يلتزم هبا اجملموع التزاماً  وإن مل حىت تلتقي عليها اجملموعة ذهنياً 

 أو حيذف دون مربر مقنع للمجموعة وعن طريق من يسمى )مشرف اجملموعة( الذي يوحي مبركزية يضيف امساً   أن يستطيع أحد مثالً 
)بالعنوان األفق(  يسمىقرتب مما تتبدو ولو مل يصرح هبا،   مركزية ما يعين وجود اسرتاتيجيةو ، وتنظيماً  أكثر انضباطاً  جتعل العمل قيادة

بني  رابطاً  ونسقاً  "تشكل أفقاً اليت  Mental Code Technologyة الذهنيةالذي يتحرك يف البىن الذهنية أو ما يسمى بالشفر 
 .5املرسل واملتلقي"

(7) 
 
 وهي تعريف ما يعرف بالـ)احلالة( اليت تناوهلا املبحث السابق )واتس آب( تطبيقلشعار والصورة يف امللف الشخصي لايصاحب   

عبارة ال و  االسم ومن مكوناته:الشخصي(،  هفمل)  التطبيق للمستخدم حتديد  مينح إذ  ،على الشخص املستخدم ميثل عنواناً  مكتوب
                                                             

وممن اهتم بذلك منذ وقت مبكر شوقي ضيف الذي يكاد ينفي الطبع في   ثنائية )الطبع والصنعة(،الهناك عدد من النقاد يرون عدم دقة هذه 8
وانظر تفصيل ذلك مثاًل:  .81-84 م(، ص8134، كانت طبعته األولى  88) دار المعارف، مصر،ط ،بيكتابة الفن ومذاهبه في الشعر العر 

 . 11-32( م 7183، 7، العدد  2بحث : بوعامر بوعالم، )مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، الجزائر،المجلد
7https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%

4%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B
5%D9%8A%D8%B1%D8%A9 

4 
http://www.assakina.com/news/news1/45435.html 

 
( مجموعة معرفية. ويحسن استخدام اللفظة العربية الدالة )مجموعة( وقصدت باستعمال المفردة هنا التنويه  (Groupفي قاموس المعاني:   3

 عنها ، وسيستخدم البحث مصطلح مجموعة.
 .18-21اإلبداعي دراسة في تشكالت البنية  ص  smsانظر: عبدالرحمن المحسني، خطاب اـل1

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%86%D9%8A%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%88%D8%B1%D8%AB&action=edit&redlink=1
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على  خفياً  هذه احلالة قد تكون ثابتة متثل عنواناً  ،على صاحبها العنوان شبهف باحلالة تتعر   اً حرفمائة وتسعة وثالثني تزيد عن 
 يف داللتها كما سبقت اإلشارة لذلك، اللغوي وهو األصل ها،احلالة اليت يكون علي حقيقةتصور متغرية وقد تكون متجددة  ،املستخدم

ورسالة  معيناً  ينقل من خالهلا للمتلقي عنواناً ية واالجتماعية، ملستجدات احلياة األدب من املستخدمني جيعلها ناقلة ولذا جند أن كثرياً 
أهنا تأخذ البعدين حيث جيعلها  واقع االستخدام نفإ ،األساس يف تكوينها هوالتجدد   ولئن كانحتمل مضامينها مبجرد االتصال. 
وإذا أردنا أن نطبق عليها  احلالة متثل رسالة مؤدية، ة.وبعضهم جيعلها متجددة حبسب احلال عليهم بعض املستخدمني ثابتة متثل عنواناً 

صال وهي هنا تقنية )واتس آب(، االت، فهي تستخدم قناة الرسالة متثل احلالة متاماً  سنجد أنن  1نظرية التواصل عند رومان جاكوبسون
فاهلدف من احلالة   االتصال ميكن أن يفاد منها هنا؛ده لكن نظريته يفرمبا مل يكن يتقصن  (اكوبسون)جلتمدد رؤية  اً مهم اً تطور ومتثل 

والرسالة هي احملور هنا فهي حتقق ، يبعثها للمرسل إليه أو املتقبلية لها املستخدم على قناة االتصال التقنهي رسالة حيمن هناية األمر يف 
يعين أن املرسل إليه غري حاضر يف  ة البحث هنا، على أن ذلك الوظيفة الشعرية على حقيقتها بناء على النماذج اليت تشكل هوين 

 مام املرسل حال صناعته للحالة كما سيأيت اإلشارة لذلك تاليًا.اهت
 إىل املسارات التالية: ميكن تقسيمها بالنظر إىل مناذج عينات احلالة و  

 :لخاصةلحالة الشعرية اا -1

، مع مالحظة القصدية يف (آب واتس)عره اخلاص ليجعله على حالته يف شمن  أو املستخدم أن يوظف الشاعر البحثعين هبا ي 
على حالته. وهي حاالت  ميثل عنواناً  نفسياً  معادالً  نه يراهبعينه، فهو يتخريه أل اأو نصً  ابيتً  تخذلشاعر حني يإذ ا ؛من نصوصه التخري

طيات االجتماعية والنفسية املععليه، وقد تتجدد حبسب  يرى الشاعر يف ذلك البيت عنواناً  حني ألمد يطول وال تتغري قد تثبت
إذ ال  )ينتابين الظل  حممد إبراهيم يعقوب الذي جعل حالته: كما نرى عند الشاعر  كامالً   اً شعري اً بيت ويكون التوظيف إما .للشاعر

 وختري بيتًا منها من قصيدة طويلة له ، لشاعر خالد بودريف اليت جعلها بيتاً وحالة ا ،2وى املسافة بني العني والعني(شيء يغمرين،،، س
 :على )واتس آب( الته الشعريةحل

 3ه الشمس يف كفيه تعتكفطفل على الريح ميشي يومه سنة...كأنن 

وكحالة الشاعر مسفر ، 4"زمنةم ألا على سراب   /احلنني   من عبارات   وأولد   /الذكرى حالة الشاعر حممد مسملي: "أتسول  ك  اً تفعيلي اً أو نص
 الشمراين اليت يستذكر فيها أباه حبالة تقول:

 1...آثاره تستنطق األمداا وقد بقيتم عنن  كم راحل  

                                                             
ار البيضاء، المغرب، ط ومازن حنون،قضايا الشِّعريَّة) ترجمة: محمَّد الولي   8  .72م( ص 8111،  8دار توبقال، الدَّ
 م(.7181، 8اً ) االنتشار العربي و نادي الباحة األدبي، طليس يعنيني كثير  ديوان مجموعات شعرية منهاعدة له  ،شاعر 7
 م.7181/يناير/71حالته في ( ونشر م7181، 8أكاديمية الشعر، أبو ظبي، ط)سكون بالضوءمالمله مجموعة  ،شاعر 4
 م(.7111، 8نادي جازان األدبي،ط ) له ديوان مراهقة على الحدود ،شاعر  3
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التخري للحالة من جهة، فهي عند مسفر الشمراين ترتبط بوالده الذي النصوص اليت ختريت للنماذج السابقة تتضح فيها القصدية يف  
يف  ، وهي ذات الذكرى اليت يرمز هلا مسمليالشعرية اليت متثل عنوانًا تواصليًا مهمًا مع املتقبل  أراد أن خيلد ذكراه من خالل حالته

ياة، وعند ون بالضوء(  الرتباطه بروحه ورؤيته يف احلختريه من نصه )املمسك حالته على بيت  ، يف حني نرى بودريف يركز يفمنوذجه
سوى املسافة بني العني  /ال شيء يغمرينالثنائية اليت قامت عليها احلالة:)حممد يعقوب تبدو الذاتية ووهج احلب من خالل الشاعر 

ف العالمات الفاصلة بني ، واختالوالعني( ومن جهة فنية أخرى تفرض إلزامات التقنية بعض خصائصها وأمهها اللمح واإلجياز
أهم السمات اخلاصة  هورمبا كان تعبري البيت داللياً عن احلالة و الشطرين اليت مل ختضع لنظام النقط أو الفراغات اليت اعتادها القارئ، 

ل عنوان اجملموع من قصيدته )املمسكون بالضوء( اليت حتم بعينه من األبيات واحداً  اختار بيتاً  فخالد بودريف مثالً  هلذا التوظيف؛
الشعري، مث ختري من القصيدة أبياتًا وضعها على الغالف اخلتامي للمجموع مث ختري منها بيته الذي جعله حالته، فهو قطعًا اختيار 

 وعن مكونات ذاته دون سواه من األبيات.  حالته، ألنه يرى أن ذلك البيت يعرب عن قصدي له بعده املهم

 ته،لشطر من بيت يرى أنه يفصح عن حاليعمد الشاعر  حني  ز وقصدية التخري بصورة أكثر وضوحاً مسة اللمح واإلجيا وتتبني  
كحالة و   2 "..."ال تبتئس بانقطاع املسافات :كما يف حالة الشاعر أمحد قران اليت يقول فيها  ،النص فضاءتابعة ويعمد لوعي املتلقي مب

وهي كما قلت حتمل رؤية منفتحة على زاوية الداللة اليت تتكئ    3 "املدى...على جناح " : اليت جعلها ويحممد فرج العطالشاعر 
، فهي تبين تصورات هذا مهماً  واحلالة بشكل عام تتخذ من املتلقي املتوقع مرتكزاً على املتلقي ليمأل فراغات تلك املسافات.  كثرياً 

أو من يسميه ياوس" القارئ  واملتلقي الغائب رة تواصل بني املستخدمإال رسالة وشفهي  املتلقي من خالل بناء احلالة ابتداء، واحلالة إنم 
فالقارئ أو املتلقي  للحالة الشعرية  متوقع  .4هي اليت حتدد برأيه نوع الفكرة أو إعادة توليد القارئ ...و املستهدف أو متخيل القارئ

  وغري ثابت ويتولد من كل قراءة كما هي احلالة ذاهتا.

 مثالً  يعقوبحممد فالشاعر  ؛ارات توجهاهتم الشعريةالعتب فنياً  توظيف الشعراء لنصهم الشعري اخلاص خيضعجتدر اإلشارة إىل أن   
لنص  مثل حممد خضر الغامدي جعل حالته الشعرية مقطعاً  يف حني  جند أن شاعراً ،  تفعيلياً  وجعله مسملي سطراً  تناظرياً  جعله بيتاً 

 5ما" احذر من أحالمك ألهنا قد تتحقق يوماً  "من قصيدة النثر:

 

                                                                                                                                                                                                    
 م.7182/ أكتوبر/ 2نشرت حالته في  8
 م(.7114، 8،طالمركز الثقافي العربي )بياض ديوانمنها  ،له عدة مجموعات شعرية ،شاعر 7
 م.7182/نوفمبر/71ونشر حالته  .(م8111، 8الروح) نادي تبوك األدبي، ط عرية منها ديوان بوح عدة مجموعات شله  ،شاعر 4
 .18، 11( ص 7117انظر: عبد الناصر حسن محمد، نظرية التلقي بين ياوس  وإيزر )دار النهضة العربية، القاهرة، 3
 م(.7181 ،8طلقصور الثقافة، مصر،الهيئة العامة  موعة لئال ينتبه النسيان )مجمنها  ،له عدة مجموعات شعرية من قصيدة النثر  1
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 : قتباسالحالة اال -7

بل  أغلب احلاالت، ميثل هذا النوعو  (،واتس آبحالة على ) توظيف بيت مقتبس من قصيدة ليست للمستخدم ليجعلها يقصد هبا 
عند الشاعر إبراهيم  مثالً  ذلكل جندو  احلالة، وقربه من اعتزازًا بالنمط املقتبس أو شعورًا بتماسه اإم ؛بعض الشعراء حىتقد يلجأ هلا 

 علين  فال زال غضباناً  ..."إذا رضيت عين كرام عشرييت( العيناءلشاعر العباسي )أبو الشعر املنسوب لالذي يتخري حالته بيت طالع 
)اذكرونا  :على أن جيعل من شعره على احلالة فجاءت حالته وحالة الشاعر جاسم عساكر الذي فضل بيت مهيار الديلمي . 1"لئامها

نسوب لإلمام علي بن أيب امل البيت اليت جعلها سامي جريدي حالة . ومن مناذجها2 مثل ذكرانا لكم رب ذكرى قربت من نزحا(
  قتباس بيت لشاعر معاصراملستخدم اليعمد   وقد  3"وفيك انطوى العامل األكرب."وحتسب أنك جرم صغري.. رضي اهلل عنه:  طالب

كما و  4دربا"نني كأهنا تشق بأضالعي إىل حتفها" ويؤملين مر الس :الذي جعل حالته بيت غازي القصييب كما فعل عبدالرمحن اهلليل
أترى يعود الطري من  يقول: "ونظرت للصمت احلزين لعلين أجد اجلواب: إذ لفاروق جويدة نصاً وظف يف حالته  إذ فعل جزاع الشمري

  .5؟! لفاروق جويدةبعد اغرتاب

 واحداً  يتخري من آالف الشعر العريب بيتاً  أو الناقد األديب فالشاعر؛ ضع العتباطية يف االختيار قطعاً خيال  اتكاء احلالة على االقتباس 
  .له نفسياً  اً حالته وميثل تصوراته أو ينقل جانب هلحيمن 

، وهو أمر مربر بإلزامات التقنية اليت مني يف األغلب على بيت شعري مفرداعتماد املستخداحلالة االقتباس ويالحظ فيما يتعلق بنمط  
على كما عند جزاع الشمري الذي جعل حالته  نصًا بعدة أسطر شعرية ظف البعض يف احلالةو وقد ، حمدودة تفرض مساحة ثابتة

 ومن املظاهر /"،بعد اغرتاب /د الطري من/:أترى يعو/وابم أجد اجل /ن لعلينـ/مت احلزيـ/"ونظرت للصجمزوء الكامل)متفاعلن(تفعيلة 
كما   يتقصدهيف توظيف النصوص املقتبسة االعتماد على شطر واحد من بيت مشهور ليفتح به كاتب احلالة أفق الداللة لبعد  أيضاً 

)ومن يرم الذباب الشعر املشهور: بيت  ه منالذي اجتزأ ( وال ترم الذباب مبنجنيق ....)-جند عند طاهر جاري حيث جعل حالته
كما عند ظافر  ،تراثي باجتاه وجهة داللية يراها ر كاتب احلالة يف اجتاه بيتقد حيون و  .4مبنجنيق...سيخسر سهمه وقت النضال(

                                                             
 م(.8111 ،8، طنادي أبها األدبي ) سهيل اميمانيديوان  له  عدة مجموعات شعرية منها ،شاعر 8
 م(.7182/ يونيو/71(.نشرت الحالة  )م7183، 8نادي الشرقية األدبي، ط ) له ديوان أطواق الشوك ،شاعر 7
 م(.7187وزارة الثقافة واإلعالم ،السعودية، ط ا،  ) له كتاب نقدي بعنوان الكتابة على الجدران 4
 م.7182/ سبتمبر/ 83ناقد له عدة بحوث علمية في األدب واللغة ، نشر حالته في  3
.  )نشر حالته م(7188، 8) صدر عن نادي تبوك، ط  ناقد له كتاب تجليات اللغة الشعرية دراسة في أعمال عبدالعزيز خوجة 1

 م(.7182/أكتوبر/71
 لب الكتب تنسبه لمجهول.أغ 2
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حيث تصرنف يف بيت شعر تراثي معروف للشاعر الطغرائي/ أعلل النفس باآلمال  1الكناين يف حالته :) ما أضيق العيش لوال رمحة اهلل(
يف احلالة  النص مقتبس أنن  يعتمد على وعي املتلقي السابقتني يف احلالتنيواملستخدم  ، 2أرقبها...ما أضيق العيش لوال فسحة األمل

ما يستدعي  لتعدد شرائح املتلقني وتباين ثقافاهتم حيث يلبس خيتلفكتابة احلالة  األمر يف األوىل ومناص يف احلالة الثانية، بيد أن
البيت يضعون املستخدمني  أن غلبالظاهرة األ أن اإلشارة إليه هنا مما جتب على أنن  .ضرورة اإليضاح لبعد احلالة أو التنصيص عليها

وإن كان ذلك يوقع يف الوهم ال سينما أن تلك النصوص تواجه  رمبا اكتفاء بوعي املتلقي ؛ودون إشارة لقائله، املقتبس دون تنصيص له
ومما يشار له يف جانب االقتباس . مستخدم ذاتهاجملتمع مبستويات ثقافية متباينة جتعل عددًا كبريًا يعتقد أن تلك احلالة الشعرية لل

لغري املمارس للشعر نقدًا أو إبداعًا ومن  وهي  حاالت شعرية البحث بالرمز )م(، حضور النص الشعري املقتبس يف مناذج يرمز هلا
"أنتم وأخرى تعتمد بيتًا يقول: " ،"* إن الذي يرجتي شيئا هبمته*يلقاه لو حاربته اإلنس واجلن-تلك احلاالت مثاًل  حالة تقول: "

أمحل قلبا عجوزاً  وأصبحت  ، ومن النماذج حالة تتمثل بيتاً يقول: حيايت وإن شاهدتكم حضرت: وإن تغيبوا تغيب الروح عن جسدي"
ومن مناذجها حالة  حالة نصها: )مألى السنابل تنحين بتواضع* والفارغات رؤوسهن شوامخ( )م(اين كثري العتب )م(، و قليل األم

 وظف فيه املستخدم  بيت حتفيزياً  من قصيدة الشايب:

  3ومن يتهيب صعود اجلبال... يعش أبد الدهر بني احلفر

بعض  حىت يف حاالت الشعر الشعيب يف كثري من احلاالت الشعرية االقتباس من  ال حيسن جتاوزها دون اإلشارة هلا، وهو ظاهرةومثة   
، وهو يشكل ظاهرة يتجاوزها البحث الذي يرى أن من الضرورة أن يرتفع الشاعر واألديب والناقد بذوق عصره وأن شعراء الفصيح

مه وعلى قي   على صاحبها سيميائياً  أن احلالة متثل عنواناً سيما ال للمتلقي  نفعاً  وأكثر يكون قدوة أدبية حسنة توظف ما هو خري
 .األدبية

 :الشفرات الصامتة -4

ملؤسسة األدبية"، من أجل تقدمي "ايف  تعرف الشفرة بأهنا "استخدام جمموعة من الرتميزات املستمدة من خمزون اخلربة املوجود سلفاً 
 1"دبيةعمال األحد أهم مصادر املتعة يف األأ"رسالة" معينة، يعمد "األدب" إيل إيصاهلا للقراء بشكل غري مباشر عادة، وهي 

                                                             
/فبراير / 8) نشر حالته في  م(.7111)صدر عن نادي أبها األدبي، ط ا، له كتاب نقدي بعنوان  " الذات الناقدة في النقد العربي القديم 8

 م(.7181
د حسن، مكتبة اآلداب، القاهرة، البيت من المية العجم للطغرائبي، انظر كتاب شرح المية العجم للطغرائي، شرحها السيوطي، دققها أحمد محم 7

 .84م، ص 8174
 يحتفظ البحث بأسماء بعض أصحاب تلك الحاالت كمدونة قد يحتاجها البحث. 4
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هنا  هباقصد الرسالة فيها شفرة تواصل بني املرسل واملتقبل، وي داللة اليت متثل يف عموم نصوصهاوهذا املفهوم ينطبق على احلالة 
 عن السماح تعربن  من أيقونات ثابتة يف اجلهاز نفسه اعر بعبارة ثابتة يف جهاز اجلوالت اليت يكتفي فيها الشتلك احلاال حتديداً 

وهي (sleeping) 3الشاعر جاسم الصحيح هاجيعل يف الضد وكحالة ،2(/ الشاعر حسن الزهراين )متوفركما يف حالة  بالتواصل 
 تبدي هناأ أو م2112من عام  مبكرةأن تارخيها يف فرتة  ال سيما على هذه التقنية حالته رؤية عدم قناعة الشاعر بوضع رمبا حتمل

ة اليت وأمسيها الشفرات الصامتة، ألهنا تعتمد يف األغلب على الشفرات اإللكرتونيذه التقنية. هب عموماً لتواصل عدم رغبته يف ا
سعدية  الشاعرة حالةك نفسه لشفرات خاصة يصنعها املستخدم أن التطبيق يفسح أيضاً  علىتوجد ضمن أيقونات التطبيق، 

" حمكوم باألمل" حيث يعود  :وكحالة الشاعر أمحد عسريي اليت ختذها عنواناً رامزاً  4  مفرح اليت جعلتها من كلمتني: "جمرد عبور"
 .5م 2114تاريخ اعتمادها حالة إىل عام 

مسة  . والتفاعلية من أهم مسات النص التفاعلي، وهي الغائبة اليت تعتمد التفاعلية املتوقعة الشفرةميكن تسميته بويف هذا اإلطار ما   
ال يكتسب وجوده وكينونته إال بتفاعل  وين إذ إن األدب يف مجيع أطوارهال ختتص باألدب يف طوره اإللكرت  هي"، فعموماً  اإلبداع

فيما حنن بصدد و  كالالزم، ألغلب؛ فحضور املتلقي يف ذهنيته  عرب تاريخ النص ال يكتب لنفسه يف ا لشاعر؛ فا4املتلقني املختلفني معه"
يف تقدمي الرأي يف احلالة  التفاعل ال يبدو فاعالً ، إذ الشفرة الغائبةطابع ما أمسيه  (واتس آبتأخذ التفاعلية يف احلالة على )البحث عنه 

ورمبا يقرتب هذا مما يسميه )إيزر(  فرة رامزة بني املستخدم واملتلقي،علية تبدو حاضرة كشبيد أن التفا ،أو صورة العرض املصاحبة
ف ة الكاتب حني يشرع يف الكتابة" ويرى )إيزر( أن املؤل  حاول بيان أن القارئ هو الفرضية الكامنة يف نين  القارئ الضمين حيث"

بل قد حيدث أن الكاتب مل يكتب النص إال من أجل ذلك القارئ،  قارئ يعرفه وخياطبه ويتعامل معه، يكتب ويف ذهنه قارئ ما،
يف تصور   الذي ميكن أن نتوقعه هنا  وهذه الرؤية الثاقبة من )إيزر( تفسر مثل هذا القارئ الضمين احلاضر 7بطلب منه أو ملواجهته"

بعينه كما يذكر  قارئاً  ال أقولذهنه ويف  رض، فهو يضعها بقصدية تامة ويصنعهاوواضع صورة الع (واتس آبعلى ) كاتب احلالة
رمبا تستدعي احلالة قارئها  وأ وضعه صورة العرض أو كتابة حالته نه حلظةرمبا ينسجه من خياله ورمبا يعي   يفرتض قارئاً  هو  )إيزر( بل
 الغائب.

                                                                                                                                                                                                    
 انظر بحث وائل النجمي، "الشفرة في روايات ليلى أنطون" )موقع ديوان العرب اإللكتروني، 8

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=31989 3 م(  والتعريف 7187/مارس
 أفاده من جونثان كلر، في كتابه )الشعرية البنيوية(.  

 م(7182/يناير/ 71في م(. نشر حالته 77111)دار الكنوز األدبية، تماثل،ديوان شاعر له عدة مجموعات شعرية منها  7
 م.7187/يوليو/81 ر حالته في .نشم(7114، 8الطائف األدبي ، ط ، منها نحيب األبجدية، )ناديعدة مجموعات شعرية شاعر، له 4
 م.7183/مايو/82نشرت حالتها في م(8111، 8)الكويت، ط آخر الحالمين كانمجموع منها ، لها عدة مجموعات شعرية ،شاعرة 3
 م.7183/ مايو/ 82ونشر حالته الشعرية في (، م7187 ،8، طدار االنتشار ونادي أبها األدبي )، إشراقة الطين شعريالمجموع له ال ،شاعر 1
 .13م( ص 7112، 8انظر، فاطمة البريكي، مدخل إلى األدب التفاعلي، )المركز الثقافي العربي، المغرب،بيروت،ط 2
 .831( ص 7111، 7انظر، عبداهلل الغذامي، تأنيث القصيدة والقارئ المختلف )المركز الثقافي العربي، بيروت المغرب، ط 2
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 :/ الحالةالرسالة -3

قد تكون رسالة وطنية كما عند بديعة   ، إذبعدة أبعاد فكرية -ملتلقياليت يود الكاتب أن يتواصل هبا مع  ا-ة احلالة الرسالين ترتبط   
 :لذي تقول حالتها شرتك معها يف ذات الرسالة أمحد اهلاليليو  1"يا وطين" معك يف السراء والضراء " "لست وحيدا:كشغري يف حالتها

تا يبعث التاريخ ومن تلك الرسائل حالة رسالة شعرية للشاعر حممد األمسري:" سيبقى الشعر صو  2"يا موطين أنت نور اهلل يف كبدي "
قد تكون  و 4" متسكوا بأحبابكم"دعوة وجدانية: لسعود اليوسف الذي جعل واحدة من حاالته وحالة أخرى3من أعماق ماضيه"

َذا إِن َّ ):حالة الشاعر عامر األملعي اليت جعلها آية قرآنية رسالة وعظية دينية وهذا كثري، ومن أمثلتها اْلقُْرآَنََّيْهِديَّلِل ِتيَِّهَيَّ َهَٰ

ََّلُهْمَّأَْجًراََّكِبيًرا الَِحاِتَّأَن  ِذيَنََّيْعَملُوَنَّالص  ُرَّاْلُمْؤِمِنيَنَّال   .(5" سورة اإلسراءأَْقَوُمََّوُيَبشِّ

 

 الحالة األدبية المتشعرنة:  -1

لبعض الشعراء ومنهم حالة  وسأكتفي هنا بعرض شواهد منها، تقدم الشواهد يف هذه اجملموعة ما ميكن تسميته احلالة املتشعرنة  
( احلب معجزة اهلل 1=1=1-) " (يوتيوب) موقع على له واإلحالة لرابط شعري الشاعر مفرح شقيقي اليت يعتمد فيها الرتميز اخلطي

"يف البوح  :وحالة ثانية للشاعر أمحد قران تقول 7"ب واحلياة ظليثنائية احل  " :"وكحالة الشاعر عبدالرمحن سايب 4نبوءة آذار يف أرواحنا
الالفتة ومكوناهتا  ونالحظ يف اجلانب الفين أننا أمام قطع أدبية تفسح اجملال لتقري بنياهتا اللغوية وثنائياهتا.  8تنكشف الروح للروح"

 .الصورية يف بنية اللغة وتكوين الصورة ويف البناء املوسيقي يعتمد بعضها االختزال الذي يفتح أفق املشاركة يف صنع التلقي

ة حترف عن سنن اللغة العادية إىل لغة مجالية حبسب بانزياحات مهمن فنيتها تبوح  هنا إىل أن هذه احلالة املتشعرنة ومما يشار له   
تيارات شعرية حاالت شعرية الفتة لالنتباه تقوم على اخ، وهي غري الشاعر والناقد ومثل تلك احلاالت يشرتك فيها 1جاكوبسون

                                                             
. ونشرت حالتها في م(8112، 8)المؤسسة العربية للدراسات والنشر،بيروت،طالرمل إذا أزهرمجموعات شعرية منها مجموعة، شاعرة لها عدة  8
 م (.7181/أغسطس ،1
 م.7181/مايو/8( . نشرت في م7182)االنتشار العربي ونادي أبها األدبي، له ديوان أرق الظالل ،شاعر7
 م(.7182/نوفمبر/7في الصحف العربية.)نشرت حالته في شاعر نشر بعض قصائده  4
 7182/نوفمبر/ 41نشرت حالته في  .(م7118، 1دار الكفاح، ط) صوت برائحة الطينعدة مجموعات شعرية، منها ديوان، له  ،شاعر 3
 م.7181/مارس 72في عدد من األمسيات الشعرية. ونشر حالته في  له مشاركةوالشاعر .  1آية رقم  1
 . 7182/أكتوبر/71شر حالته في ن  2
 م.7182/أكتوبر/84(.نشرت حالته م7112، 8)نادي الباحة األدبي، ط أوجاع أنثى ديوان له عدة مجموعات شعرية منها ،شاعر 2
 (.م 7114، 8) المركز الثقافي العربي، ط بياضديوان منها ، له عدة مجموعات شعرية ،شاعر1
 وما بعدها. 1قضايا الشعرية ، ص  1
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نيتشه )م( ومن مناذجها -"وجد الفن لكي ال تقتلنا احلقيقة تعتمد بعضها على اقتباسات عاملية كحالة تقول:الوقوف عندها،  تستحق
األقوياء من البشر حتفزهم أهداف متحركة  -: وحالة تقول، حتما سيطول به االنتظار!! )م( الصدف.. من يقف على أطاللأيضًا: " 

 " )م(.السالم على أمي أول األوطان وآخر املنايف" :، وحالة تقول)م( 

رمبا يصعب فيه التجنيس لكنها  خماتالً  بناء لغوياً و  عن اللغة العادية ل لغتها وبناؤها انزياحاً ثن النماذج السابقة حتقق الشعرية حيث مت  
  .مبفهومها األوسع تتحقق فيه الشعرية

 الخاتمة :

، وهو منصة تقنية حتظى حبضور مجعي كبري، وقد أشارت الدراسة يف (واتس آبالسابقة حركة الشعرية على موقع )تناولت الدراسة 
ما يثبت  ،)واتس آب( وستني مليار رسالة أربعقد شهد تواصل العامل ب واحداً  مقدمتها إىل أن بعض اإلحصائيات تثبت أن يوماً 

ضرورة مواجهة هذا التطور التقين ووقوف النقاد لقراءة املظاهر املختلفة اليت يشكلها هذا اخلطاب. والدراسة تتخصص يف احلفر البحثي 
ثري لك الفتاً  حيث تشكل الشعرية مظهراً  ؛ة )واتس آب(الة الشعرية على تقنيراسة احليف موضوع حيسب الباحث أمهيته الكبرية وهو د

 :مبحثني من حاالت املستخدمني. وقد حاولت الدراسة تتبع ذلك يف

مث انثىن لقراءة سيميائية لنماذج من صور العرض لعدد من  ،(واتس آبملنصة ) (األيقون)الصورة  بادئًا منالصورة  األول تناول 
شبه الثابتة، الصورة احلدث، الصورة الرمزية ) صورة العرض  وهي تنقسم يف البحث إىل: عمل اإلبداعي،الشعراء والنقاد املشتغلني بال

  األنثى، صور اإلميوجي التعبريية، الصور الرسالية(.

قتباس، الشفرات )احلالة الشعرية اخلاصة، احلالة اال :ورأى أهنا تنقسم إىل ،أما املبحث الثاين، فتخصص يف قراءة احلالة الشعرية املكتوبة
 .(احلالة األدبية املتشعرنة، حلالة/ الشفرة، الرسالة/ ا /الصامتة، التفاعلية

 وقد انتهت الدراسة إىل نتائج منها:

 .باعتبارها عالمة سيميائية مهمة  عند الشعراء والنقاد عزز البحث أمهية االعتناء بصورة العرض -
 . ..تفعيل الصورة احلدث ورمزية الصورة األنثىالبصرية و  العرض بالنظر إىل بعض الرسائل صور  البحث القصدية يف ختريبنين  -
 مقتبسًا. ذاته أو للشاعر شعراء واملبدعني سواء نصاً أثبت البحث حضور النص الشعري على حاالت ال -
 بعض مسات احلاالت القائمة على التفاعلية والشفرات الصامتة والغائبة. حددت الدراسة  -
 عليهم. عناية كثري من الشعراء بضبط حاالهتم الشعرية اليت متثل عنواناً  يف مناذج البحث اتضح -
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ويوصي البحث بتعميق االعتناء هبذا االجتاه البحثي الذي يتابع حركة الفكر واإلبداع على هذه املنصات اليت يقصدها املاليني من   
عتناء بعض الشعراء والنقاد حبالتهم الشعرية، وميل بعضهم إىل التسامح يف ينبه البحث هنا إىل مالحظة عدم اكما   ،املستخدمني

ولعل  يف )احلالة ( تلفت انتباه البحث مظاهرإضافة إىل بضبط املرجعية الفكرية للمقتبس،  وعدم العنايةأخطائها اللغوية أو الداللية 
أصبحت عالمة  ةحيث يعمد البعض يف الكتابة على اختصارات خملن  ورة اإلشارة هلا أو لبعض أمثلتها؛ضر  وجودها لدى األدباء يثري

 . ويوصيوجود بعض األخطاء اللغويةو لتصبح )ع(..  من عالمات الكتابة كاختصار حروف اجلر حبرف واحد من ثالثة: )على( مثالً 
كما   ة مهمة تكشف عن صاحبها.ها منصباعتبار  (واتس آبغوية يف حالتهم على )بضرورة أن  يتنبه املستخدمون للصحة الل البحث

باعتبارها خطابًا ذا أمهية بالغة تستحق وقوف النقاد  هذه التقنية يوصي بأن يلتفت الباحثون إىل قراءة الرسائل املتوافرة على 
لدراسة، يدعو املؤسسات األكادميية إىل وضع خطط لتوجيه الباحثني إىل هذه املناطق الغفل من او   ومواجهتهم لقضاياها املختلفة.

 ومتاساً مع حركة النص املتسارعة. قاربة أكثر وعياً العمل األكادميي املمنهج لرسم م حيث يعول كثريًا على

ينطلق منها ل ابتداء فظ النصكادميية لتكوين قاعدة معرفية آللية حإن البحث يف مثل هذه املناطق الشائكة حيتاج جلهود املؤسسات األ
تلك أوسع ل قاربةمناهج جديدة تتسق مع تلك النصوص التفاعلية ملإىل وضع آليات للتوثيق و  أيضاً ات سالطالب، كما حتتاج املؤس

اجلديدة منبتة وغري دقيقة فانقطاعهم عند النص املكتوب جيعل احلكم على حركة النص  ؛النصوص. وإن ذلك حلق العصر على النقاد
  وظاملة للعصر.

 المصادر والمراجع :

 رمي.القرآن الك   -     

 (.م1118، عام 3إصدار جممع اللغة العربية بالقاهرة، ط) املعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرين    -     

 (.1184/  1417فتح الباري شرح صحيح البخاري، طبعة إلكرتونية سنة أمحد بن علي العسقالين،  -
 .(2113، 1حممد النهامي، حممد أودادا، دار احلوار، ط رمجةسيميائية األنساق البصرية )تأمربتو إيكو،   -
 وما بعدها. 84( ص 2114، 1بشار عواد معروف، دار الغرب اإلسالمي، ط -
عريَّة) ترمجة: حممَّد الويل ومازن حنون،دار توبقال، الدَّار البيضاء، املغرب، ط -  .م( 1188،  1جان كوهني ،قضايا الش 
 .. م(2111، 1) نادي تبوك، ط  الشعرية دراسة يف أعمال عبدالعزيز خوجةليات اللغة جزاع الشمري، جت -
 (.م1123دققها أمحد حممد حسن، مكتبة اآلداب، القاهرة، )شرح المية العجم للطغرائي، جالل الدين السيوطي،   -
 .(1114، 1غرب،طحسن ناظم، مفاهيم الشعرية دراسة مقارنة يف األصول واملناهج، )املركز الثقايف العريب، بريوت،امل -
 .شفرة دافنشي) ترمجة مسة حممد عبدربه طبعة الدار العربية للعلوم(دان براون،  -
                                                                                                                                                                                                        م(.2112)صدر عن وزارة الثقافة واإلعالم ،السعودية، ط ا،  لكتابة على اجلدرانسامي جريدي،  -
 .( 11شوقي ضيف، األدب العريب املعاصر  يف مصر)دار املعارف املصرية، ط  -
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/فرباير 1) نشر حالته يف  م(.2111األديب، ط ا، )صدر عن نادي أهبا لذات الناقدة يف النقد العريب القدميظافر الكناين، ا -
 م(.2115/ 

 .( 2113،  1عبد احلق بلعابد، السيميائيات البصرية،) النايا ، والشركة اجلزائرية والسورية للنشر والتوزيع،ط  -
 .(2112عبد الناصر حسن حممد ، نظرية التلقي بني ياوس  وإيزر )دار النهضة العربية، القاهرة، -
 .(1421/2118دار املفردات، الرياض،   ،1طاإلبداعي دراسة يف تشكالت البنية ، smsاحملسين، خطاب الـعبدالرمحن  -

 .م (2112 -هـ  1433توظيف التقنية يف العمل الشعري)منشورات النادي األديب بالباحة ) -                  
 

 .( 2115، 2العريب، بريوت املغرب، ط تأنيث القصيدة والقارئ املختلف )املركز الثقايف ،عبداهلل الغذامي -
 (.م2114، 1)املركز الثقايف العريب، املغرب لبنان، ط الثقافة التلفزيونية  -                
 (.2115،    3املغرب لبنان،ط  النقد الثقايف قراءة يف األنساق الثقافية)املركز الثقايف العريب، -                           

 
 (.م2114، 1الربيكي، مدخل إىل األدب التفاعلي، )املركز الثقايف العريب، املغرب،بريوت،طفاطمة  -
وما  41حممد عبداملنعم خفاجي،بريوت:دار الكتب العلمية( ص   بن جعفر ، نقد الشعر، )حتقيق وتعليق :د.قدامة  -

  بعدها. 
ساليات البصرية يف العامل )دار الغرب للنشر والتوزيع، سيميائية الصورة مغامرة سيميائية يف أشهر اإلر قدور عبداهلل ثاين،  -

 . 2115، ، 1اجلزائر، ط
 .م( 2114حممد حسني بصبوص وآخرين، الوسائط املتعددة تصميم وتطبيقات) اليازوري، األردن، الطبعة العربية  -
/ 1434، 1ط جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات ، لبنان،)حممد شيخه، سيميائية النصوص، عرض وتطبيق منهجي -

 .م(2115
 .م (1114-1414، 5القاموس احمليط )بإشراف حممد العرقسوسي مؤسسة الرسالة،بريوت،ط ، حممد يعقوب الفريوزآبادي -
 

 
 المجالت:

 (. 2114، 2، العدد  7جملة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، اجلزائر،اجمللد، )بوعامر بوعالم -
 (.2113 -أحباث يف األدب واللغة  اجلزائر، العدد التاسعخولة مربوك،  )جملة املخرب،  -

 
 الرسائل العلمية:

أمل أبو عون، اللون وأبعاده يف الشعر اجلاهلي)رسالة ماجستري يف اللغة العربية بإشراف د.إحسان الديك، كلية الدراسات  -
 .م(2113العليا،جامعة النجاح الوطنية،نابلس فلسطني،
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 ونية:اإللكتر والمواقع المراجع 
 

-http://mawdoo3.com - 
(www.azzal.tv )-  

-( ile:///C:/Users/alredea/Deskto 

http://www.almaany.com/- 
http://www.alwatan.com.sa/m/News_Detail.aspx?NewsID=159137&CategoryID=7              

/news/news1/45435.htmhttp://www.assakina.com- 
http://www.assakina.com/news/news1/45435.html 

http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=31989- 
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%A7%D8%AA%D8%B3%
D8%A2%D8%A8&action=edit&section=0 
-
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9
%84%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%
D8%B5%D9%8A%D8%B1%D8%A9 

 مواقع تقنية:
 (.)املدونة األكادميية لألدب والنقد موقع -

. وهو يضم أكثر من مخسني  2115/ 7/ 15، أنشأه الشاعر نايف رشدان يف على الواتس آب موقع )عناقيداجلمال( -
 ومبدعاً عربيًا. شاعراً 

 
 .م(2112/مارس 4 موقع ديوان العرب اإللكرتوين، -

 

 
 
 
 

http://mawdoo3.com-/
http://mawdoo3.com-/
http://www.azzal.tv/
http://www.almaany.com/
http://www.alwatan.com.sa/m/News_Detail.aspx?NewsID=159137&CategoryID=7
http://www.alwatan.com.sa/m/News_Detail.aspx?NewsID=159137&CategoryID=7
http://www.assakina.com/news/news1/45435.htm-
http://www.diwanalarab.com/spip.php?page=article&id_article=31989-
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 الصفحة فهرس الموضوعات 

 9-7 المقدمة

  

 14-12 المبحث األول سيميائية الصورة

صورة العرض شبه  -

 الثابتة.

15-17 

 18،  17 الصورة الحدث. -

 

 الصورة الرمزية األنثى. -

18 ،21 

 

 

صور اإليموجي  -

 التعبيرية.

21 ،22 

 

 23، 22 الصورة الرسالية. -

المبحث الثاني :سيميائية 

 النص .

24 

 26-24 الحالة الشعرية الخاصة. -

 28-26 االقتباس.الحالة  -

 29،  28 الشفرات الصامتة. -

 الرسالة الحالة.

 

29 

 31 الحالة األدبية المتشعرنة.

 الخاتمة.

 

31 ،32 

 35 -32 المصادر والمراجع 
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 الصفحة فهرس الصور:

 ( واجهة 8 ورة)ص -1
 (ب آواتس )تطبيق 

12 

 

)واجهة الحالة  7صورة  -7
 على تقنية )واتس آب(

 

15 

 

 

( صورة 4صورة )  -4
عرض على تقنية )واتس 
آب( للشاعر إبراهيم 

 طالع. 

16 

 

 

 

) صورة عرض 3صورة  -3
 تنقل رؤية حزينة(

 

17 

صورة  1انظر نموذج  -1
 العرض للقمر العمالق( 

 

18 

 
صورة  العرض  2صورة  -2

للشاعر سعدية مفرح 
 على )واتس آب(.

 

19 

صورة العرض  2صورة  -2
والحالة للشاعرة هند 

على )واتس المطيري 
 .آب(

21 
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)نموذج  1صورة  -1
 الصورة/ النص )م((.

21 

)صورة العرض 1صورة  -1
 للشاعر سعد الرفاعي(.

22 

) صورة  العرض  81صورة -81
 للشاعر زين العابدين الضبيبي(.

 

23 


