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د إِْبراِهْيم َيْعقُْوب ): عنوان الرسالة  ُمَقـاَرَبٌة "ِشْعرّيُة االْنِزَياِح االْستِْبَدالِّي فِي ِشْعِر ُمَحمَّ
ة  "(أُْسلُْوبِيَّ

 نورة سعد الشهراني : اسم الطالبة
 عبد الرحمن رجاء هللا السلمي/ د.أ: اسم المشرف

 
تتناول سبعة دواوين شعرّية ألحد أبرز شعراء التجديد المعاصرين بالمملكة العربّية 

وتسعى الدراسة لقياس مستوى شعرّية نصوصه الشعرّية . السعودّية، محّمد إبراهيم يعقوب
وتقف . بمعيار االنزياح االستبدالي أحد أبرز أنماط الشعرية في الخطاب النقدي الحديث والقديم

ويضم االنزياح . ى االنزياح االستبدالي بمفهومه الواسع، ال بحدوده الضيقةالدراسة عل
وانزياح في . انزياح في العالقات اإلسنادّية: االستبدالي في هذه الدراسة نمطين من االنزياحات

تمهيد للتعريف بالشاعر، وأعماله، وأبرز المؤثرات في تجربته : وقد ُقّسمت الدراسة إلى. الداللة
: المبحث األول: الشعرّية، واالنزياح في النقد المعاصر: الفصل األول: وثالثة فصول. ةالشعرّي

االنزياح في الخطاب النقدي : المبحث الثانّي. ماهّية الشعرّية ووظيفتها في الخطاب النقدي
. ّيانزياح اإلسناد االستعار:  المبحث األول: االنزياح اإلسنادّي التنافرّي: الفصل الثاني. الحديث

الفصل . انزياح إسناد اإلضافة والنعت: المبحث الثالث. انزياح اإلسناد التشبيهي: المبحث الثاني
المبحث . الرمز اللغوّي وشعرّية األشياء: المبحث األول: االنزياح الداللّي الرمزّي: الثالث
. التوصياتثم الخاتمة وفيها أبرز نتائج الدراسة، و.  الرمز التراثي والنص الغائب: الثاني

واستعانت الدراسة في هذا باإلجراءات التحليلية التي قّدمتها معطيات األسلوبية، ومناهجها 
ومدارسها، الحديثة، وبعض معطيات نظرّية الشعرّية، والنظرّية النصّية بما تمليه حاجة الدراسة 

ت الدراسة إلى وقد توصّل. وأهدافها؛ ليتحقق لها قراءة أعمق في البنية اللغوية للنص الشعرّي
: أّن شعرّية االنزياح االستبدالي في شعر الّشاعر على مستويات ثالث: عدد من النتائج، أبرزها

ومتوسطة الشعرّية قائمة على التكرار، . عالية الشعرّية تظهر فيها أسلوبّيته الفردّية في االبتكار
لتعاقب الزمني الخاص للرموز وتهيمن فيه الوظيفة التعبيرّية على الغنائية، وقل فيها صناعة ا

 .  وأقل من المتوسطة التي تعتمد على البنى التداولّية في الحياة اليومّية. التراثّية المنزاحة
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This study presents an analysis of seven collections of poems by the 

prominent modernist Saudi poet Mohamed Ibrahim Yaqob. Semantic 

deviation, one of the major poetic devices in old and modern critical 

discourse, is used to determine the poetics of his poetry. In its broadest 

sense, as used in this study, semantic deviation includes two 

types: referential relationships deviation and semantic deviation. The 

study includes an introduction about the poet, his works and 

the influences in is poetic experience, and three chapters: the first about 

poetics and deviation in contemporary criticism; the second 

about referential and paradoxical deviation; and the third about 

symbolic semantic deviation. The study used the analytical procedures of 

stylistics, poetics and textual theory as pertains to its scope 

and targeted deep reading of the linguistic structure of the poetic text. The 

study concludes that the poetics of semantic deviation has two 

dimensions: an internal dimension represented in the linguistic deviation, 

and an outer dimension represented in the communicative interplay 

between the writer and the recipient. The study also proved that the poet 

is moderate in his poetics with different levels of deviation used in his 

poetry. 

 

 

 

 

 

 


