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شكر وعرفان
إىل مً ٍْ األحقّ باحلند ّالثَّيا ٛإىل اهلل سبحاىُ ّتعاىل أتضسَّع شاكسٗ ّ ممتي٘ ،فشبحاىك
اللََّه زاعٔا للَْز ٚفأىت األحق بأٌ حتند ّتصكس .
ّامتثاال لقْل زسْل اهلل "صلّ ٙاهلل علُٔ ّسلّه "{:مَ ًْ لَ ْه ٓصكس اليّاس مل ٓصكس اهلل} أتقدّو
جبزٓل الصّكس إىل مً كاٌ هلنا الفضل يف إٓصالٕ إىل ٍرا املشتْ" :ٚأمٕ ّأبٕ".
إذا كاٌ مً كنال الفضل شكس ذُّٓ ،فإىّٕ أجد ىفشٕ عاجزٗ عً إٓفا ٛأستاذٖ الكسٓه األستاذ
الدّكتْز "عبد السَّمحاٌ تربماسني" حقُ ،ذلك أىُ مً تبيٍَّ ٙرا املْضْع ّزعاِ ،فلُ خالص
الصكس ّاالمتياٌ عل ٙتْجَُٔ ّىصحُ.

كنا ال ٓفْتين أٌ أتقدو جبزٓل الصكس إىل كل مً كاٌ لٕ عْىًا ّسيدًا إلمتاو ٍرا البحث زاجٔ٘ مً
اهلل عزّ ّجلّ أٌ ٓثٔبَه خري ما جيزٖ بُ عبادِ إىَُّ ىعه املْىل ّىعه اليصري.
ّصل ٙاهلل عل ٙسٔدىا حمند (صل ٙاهلل علُٔ ّسله) ّعل ٙألُ ّصحبُ
أمجعني

أ

إن اإلنسان يف بناء عالقاتو مع غريه حباجة ماسة إىل عملية التواصل والتعبري عن مشاعره
ا
اضو،واليكونذلكإالبواسطةاللغةاليتىيعبارةعننسقمناإلشاراتوالرموز
وأحاسيسووأغر
واألصوات اليت تنصب يف قوالب لغوية ،فهي الوسيلة األوىل يف عملية التواصل بني األفراد
واجملتمعات ،ويف عملية البناء األديب شعرا كان أم نثراً ،وتعد من أىم الظواىر األسلوبية يف النص
األديبعا امةوالشعريخاصة.ويفىذهاألطرتأيتالوظيفةاجلماليةللشعرمنخاللتفجريالدوال
مبدلوالت الهنائية ،واللغة الشعرية ختتلف عن اللغة العادية بأهنا مميزة يف تراكيبها حتمل مشاعر
دكيانووتعِّب عنأخيلتوادلمتزجةبالواقع،فهينابعةمنداخلوألهناتنمو
اطفادلنشئوجتس
وعو
ِّ
ِّ
وتكِّبيفذاتاإلنسان .
يةباىتمامكبريمنالشعراءوالنقادالعربوادلعاصرينالذينمحلوالواء

لقدحظيتاللغةالشعر
التجديددتاشيًامعاألحداثاجلديدة،اليتيواجههاالشاعروعواطفوالنابعةمنالصراعاتالداخلية
واخلارجيةاليتديُرهبا .
وقد متا اختيار ىذا ادلوضوع ادلوسوم بــ" :جمالية اللغة الشعرية يف ديوان أنطق عن الهوى

جلملةمناألسبابلعلأمهاها :
ل ـعبد اهلل حمادي"
ا

 -1ادليولالشخصيللنصالشعرياجلزائري
 -2حماولةاستنباطمجالياتوالفنية
 -3الكشفعنمساتلغة"عبداهللمحادي"الشعريةاليتتتسمبالغموض
سيطرةالرموزعلىالديوان،حيثأضافترونقامجالياجيلبالقارئدلتابعةقصائده
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وحماولةحتليلها.
وأثناءقراءتناللديوانتراودناعداةأسئلةسنستندإليها ونتخذىامنطلقاإلشكاليةالبحث،ومنها :
 ماىيمواطناإلبداعيفديوان"عبداهللمحادي"؟ ماالقيماجلماليةوالفنيةاليتطغتعلىالديوان؟ ومامدىحضورىاومسايرهتاللحركةالشعرية؟أ امابالنسبةللمنهجادلتبعفقدفرضتعليناىذهالدراسةاتباعادلنهجاألسلويبحملاولةالكشف
عنمميزاتوخصائصاألسلوبالذياعتمدهالشاعريفديوانو"أنطقعناذلوى" .
ومنو تبلورت فكرة الدراسة ،فجاءت يف مقدمة وفصلني اثنني ،يسبقهما مدخل بعنوان :
"ضبطادلفاىيم"،جاءفيو :مفهوماجلماليةيفاللغةواالصطالحومفهوماللغةالشعرية،مثيك ون:
األولبعنوان"شعريةاإلنزياح"يَردفيو:مفهوماالنزياح،وأنواعوبنيانزياحتركييبوداليل،وما
الفصل ّ

ب

تعلاق منو بالتقدمي والتأخري واحلذف ،أ اما ظاىريت الغموض والكشف فقد أُولِيَت اىتماما خاصا
لعالقتهما بادلوضوع ،الفصل الثاين ويتّسم بــ"شعرية التناص" :اقتضت منهجية البحث التطرق إىل
مفهومو وأنواعو ،إالا أ ان احلديث يقتصر على التناص األكثر حضورا يف الديوان ،كالتناص الديين
والتارخييوالشعري .
حيتويىذاالبحثعلىملحق
اخلادتةستكونتسجيالألىمالنتائجاليتتوصلإليهاالبحث،و 
للتعريفبالشاعروحياتو .
يفإجنازهكديوان

وقد يستعني البحث مبجموعة من ادلصادر وادلراجعمنها ما كان أساسيا
"أنطق عن اذلوى" ل ـ"عبد اهلل محادي"  ،دالئلاإلعجاز لـ"عبد القاىراجلرجاين" ،النظرية الشعرية
ُ
لــ"جونكوىني"،احلقيقةالشعريةلــ"بشريتاوريريت" .
أ اماالصعوباتاليتواجهتىذاالبحث :
 صعوبةفهمالديوان،باعتبارهديوانًايتاسمبالصوفية. اتساعموضوعاللغةوصعوبةاإلدلامبو. ضيقالوقتادلمنوحإلجنازىذهادلذكرة.الدراسة،ويفاألخرينتقدامبأصدق
ن 
رجواأننكونقدوفِّقناولوبالشيءالقليلاليسرييفىذه ِّ
عباراتالشكروالعرفانوالتقديرللمشرف الفاضلاألستاذالدكتور"عبدالرمحانتِّبماسني"امتنانا
امنريالدربنا،والذيمليبخلعلينابالنصحواإلرشاد
لكلنصائحووتوجيهاتوالقيِّمةاليتكانتسر ً
اج ً
يفسبيلاجنازىذاالبحث،وللاجنةادلوقرةاليتتتوىلقراءةىذاالبحث .
كما نتق ّدم بالشكر اجلزيل لكل من م اد لنا يد العون وادلساعدة ،فإن أخطأنا فهو مناا وإن
أصبنافبتوفيقمناهللتعاىل،وهللاحلمدوالشكر .
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إف الشعور باجلماؿ إحساس يتملك اإلنساف منذ القدًن ،فاإلنساف ال يستطيع أف يستمتع
باحلياة مبعزؿ عن اإلحساس باجلماؿ ،فقد تتذوؽ اجلماؿ يف لوحة رسم ،أو يف قطعة موسيقية ،أو يف
رواية ،أو يف قصة ،أو بالنظر إىل الطبيعة وما حتويو من عناصر ،لذلك عُ َّد اجلماؿ ضرورة من
ضرورات احلياة .و يبقى موضوع اجلماؿ من اإلشكاالت اليت تدور حولو آراء كثَتة و سلتلفة يتفق
بعضها و خيتلف بعضها اآلخر .فما ىو اجلماؿ؟ وما ىو تعريف الفالسفة لو؟ و كيف كانت نظرة
العرب و الغرب ذلذا ادلصطلح؟
أوّال :مفهوم الجمال:
 /1لـ ـ ـ ـغة:
احلسن يكوف يف الفعل و اخلُلُق.
اجلماؿ:
ُ
ُ
َرتَ َل :اعتدؿ واستقاـ ،1و ىو التوافق بيت الشيئُت والتشابو بينهما وحتقيق االتساؽ
أْ
واالنسجاـ ،لقولو تعاىل﴿:

         

        

﴾2؛ أي خلقك يف شكل منتظم وجعل منك

شكال متناسبا معتدال ،متناسق األعضاء متوافق األجزاء.
احلس ُن يف اخلَْل ِق و اخلُلُق ،3و عليو
َرتَّلّوُ :أي َزيػَّنَوُ ،و
اجلماؿْ :
التجميل :جعل الشيء رتيال ،و َ
ُ

فإف اجلماؿ ال ينحصر يف الشكل فقط بل يف األخالؽ أيضا ففي بعض األحياف جتد شخصا قبيح
الشكل لكن أخالقو و تصرفاتو تعكس ذلك .لقولو تعاىل﴿ :
. 4﴾   

1
2

ابن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،ج ،1بَتوت ،لبناف( ،ط ،1997 ،)1مادة (رتل)
سورة االنفطار ،اآلية.08/

 3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (رتل)
 4سورة النحل ،اآلية.06/
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و احلديث الشريف« :إن اهلل جميل يحب الجمال» ،1أي َّ
كل
أف ا﵁ سبحانو و تعاىل َزيَّ َن َّ

شيء ،وضرب لنا مثاؿ األنعاـ فقد زيَّنها يف مراحها بالعشي وكذلك أثناء رعيها يف ادلراعي ،ومعٌت
ذلك َّ
أف ا﵁ جعل كل شيء رتيال.
 /2اصطالحا:
اختلف النقاد و الفالسفة عل وضع مفهوـ معُت أو َّ
زلدد للجماؿ.
أ .الجمال عند الفالسفة:
" أفالطون" 344 -424( :ق.م) :ديكن أف صلعلو نقطة البداية ألنو أوؿ من خاض يف ىذا
اجملاؿ؛ أي طرح إشكالية اجلماؿ حيث قاؿ« :ىو ظاىرة موضوعية ذلا وجودىا سواء شعر هبا
اإلنساف أـ مل يشعر هبا ،و اجلماؿ ىو رلموعة من اخلصائص إذا حتققت يف الشيء عُ َّد
رتيال ،وإذا امتنعت عن الشيء ال يعترب رتيال ،وىكذا تتفاوت نسبة اجلماؿ يف الشيء
حبسب مدى اشًتاكو يف مثالو اخلالد» .2فاجلماؿ عنده ظاىرة موجودة وقد اشًتط فيو
رلموعة من اخلصائص ،إذا حتققت و ُوجدت يف الشيء عُ َّد رتيال ،وىذه اخلصائص ىي:
التناظم والتوازي واالتساؽ واالنسجاـ و التناسب ،ىذه القيم تساىم يف االعتداؿ ،ومنو
حتقيق اجلماؿ يف األشياء.
و اجلماؿ عنده يستمد من الوحي واإلذلاـ ،ويربط عامل الواقع بعامل ادلثُل ،واجلميل عنده

جيب أف حيكم بقوانُت الفن ،والفن عنده تقليد للطبيعة.

3

تصور اجلماؿ باعتباره التنسيق والعظمة ،وقد
" أرسطو" 322-384( :ق.م)« :لقد َّ
دتثلو كذلك يف معٌت التماثل والوحدة ،وىو تناسق التكوين لعامل يظهر يف أمسى وأرتل
مظه ٍر لو ،وىكذا مل يندفع "أرسطو" إىل دراسة الواقع أو تصويره كما جيب أف يكوف

 1زلمد فؤاد عبد الباقي ،صحيح مسلم ،دار النشر إحياء الًتاث العريب ،بَتوت ،ج( ،1ال ط)( ،ال ت) ،ص.93
 2عز الدين امساعيل ،األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة ،دار الفكر العريب ،القاىرة( ،ال ط) ،2000 ،ص.33
 3ادلرجع نفسو ،ص.34
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عليو» .1يشَت إىل أ َّف اجلماؿ يكمن يف وحدة وتظافر األشياء ،حىت يظهر يف أرتل
وأحسن صورة لو فالتناسق واالنسجاـ والوضوح من أىم خصائص ،وشليزات اجلماؿ.
َّ أما "كروتشه" :يعرفو« :إنو احلدس ادلباشر أو الوجداف» .2فاجلماؿ عنده يكمن يف
الوجداف ،أي ديكن أف صلده داخل الذات االنسانية.
 و يرى "جون ديكاس"« :أنو كل مالو صلة بادلشاعر احلاصلة ،خالؿ التأمل» .3ويتجلى
اجلماؿ عنده من خالؿ تأمل اإلنساف للكوف ،فيشكل يف سليالو الرؤوي صورة أو فكرة
معينة من جراء ىذا التأمل ،ىذه الفكرة أو الصورة ىي اجلماؿ بعينو.
خالصـ ـ ـة :ديكننا القوؿ أف أفالطوف كاف لو الفضل يف انطالقتو األوىل لدراسة اجلماؿ ،غَت أف
رؤيتو كانت متشعبة وعميقة ال يستطيع القارئ االدلاـ هبا ،كما يعود إليو الفضل يف وضع
اخلصائص اليت حتقق اجلماؿ كالتناسب والتوازي ،وىي قيم دقيقة تقوـ على التحديد و الدقة .أما
"أرسطو" فقد حاوؿ أف يعطينا تعريفا شامال ،وحصره يف َّ
أف اجلماؿ يتمثل يف التناسق بُت
األشياء حىت تظهر يف أرتل صورة ذلا .ونستنتج شلا سبق َّ
أف الفن اجلميل عند "أرسطو" ىو الفن
النافع أي ما حقق لنا النفع فهو رتيل وما مل حيقق لنا منفعة فهو غَت رتيلَّ ،أما عند "أفالطوف"
فهو متفاوت ونسيب ،وفهمو للجماؿ كاف مثاليا.
ب .الجمال عند العرب:
لقد اىتم العرب باجلماؿ منذ العصور القددية ،فقد تركوا مادة رتالية ثريّة جدا ،تتسم بالعمق

واألصالة والتنوع والوحدة معا ،ومن أبرز ادلفكرين ادلسلمُت الذين تناولوا مفهوـ اجلماؿ صلد:

" ابن سينا" :فقد حتدث عن اجلماؿ قاؿ« :رتاؿ كل شيء وهباؤه ،ىو أف يكوف
على ما جيب لو» .وما جيب لو ،عنده ىو الكماؿ ادلالئم ،و َّإما الغَت ادلالئم،

1

زلمد عبد احلفيظ ،دراسات في علم الجمال ،دار الوفاء لدنيا النشر ،االسكندرية( ،ط ،2004 ،)1ص.18 ،13

 2عز الدين امساعيل ،األسس الجمالية في النقد العربي عرض و تفسير ومقارنة ،ص.18
 3ادلرجع نفسو ،ص.19
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والكماؿ ادلالئم يف اكتماؿ صفات و عناصر اجلماؿ1».أف اجلماؿ عنده يكمن يف
هباء وحسن كل شيء ،حىت يصل درجة الكماؿ ادلالئم وىذا الكماؿ ىو اجتماع
رتيع عناصر اجلماؿ.
" الفارابي" :يقوؿ عن اجلماؿ« :اجلماؿ و البهاء و الزينة يف كل موجود ىو أف يوجد
وجوده األفضل و يبلغ استكمالو األخَت» .2وىو يعٍت أف اجلماؿ يكوف يف بلوغ
األشياء ذروهتا يف اإلنشاء والتعبَت والتصوير والنحت والزخرفة ،ويضيف أيضاَّ « :
إف
زينتو وهباءه ورتالو يف جوىره وذاتو ،ورتالنا وزينتنا وهباؤنا ىي لنا بعرضنا ،ال بذاتنا
ولألشياء اخلارجة عنَّا ال يف جوىرنا ،واجلماؿ و الكماؿ فيو ليس سوى ذات واحدة،
يعٍت َّ
أف ا﵁ مصدر اجلماؿ يف الكوف ويف كل ادلوجودات اليت أوجدىا ىو اجلماؿ
الكلي ،الذي ليس كمثلو شيء ،أما اجلماؿ والزينة والبهاء للموجودات فهي تتحقق
عن طريق العرض ،كاألشياء ادلكملة اخلارجية الفرعية ،والصفات ادلزينة للموجودات
ادلكملة لو ،وعلى ذلك َّ
فإف العرض زائل وزلدد ،ألنَّو مضاؼ للشيء وليس ىو يف
ذاتو ،كما َّ
أف العرض غَت دائم دواما مطلقا». 3
قسم اجلماؿ إىل قسمُت مها :رتاؿ الظاىر ،ورتاؿ الباطن .واجلماؿ
" الغزالي"َّ « :
الظاىر ىو الذي يتم إدراكو باحلواسَّ ،أما رتاؿ الباطن يتم ادراكو من خالؿ
البصَتة» .4اليت يتميز اصحاهبا بالفكر العميق و االحساس السليم.
علمي "الفصاحة و البياف" يف خدمة اجلماؿ الفٍت ،فالفصاحة أف
لقد جعل البالغيوف
ّ
يكوف الكالـ فصيحا رتيال َّ ،أما البياف فهو جزء آخر من اجلماؿ .وقد جاء يف احلديث
الشريف « :إن من البيان ِ
لسحرا» فهذا السحر يًتؾ مفعولو يف النفس ،وىو بذلك رتيل ،وقد
َ
حتدث "القاضي اجلرجاين" يف كتابو "الوساطة بُت ادلتنيب وخصومو" عن اجلماؿ فيقوؿ« :و أنت
 1أنصار زلمد عوض ا﵁ الرفاعي ،األصول الجمالية و الفلسفية للفن اإلسالمي ،جامعة حلواف ،قسم علوـ الًتبية الفنية ،االسكندرية،2002 ،
ص.339
 2ادلرجع نفسو ،ص.345
 3ينظر :ادلرجع نفسو ،ص.353
 4ادلرجع نفسو ،ص.353
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قد ترى الصورة تستكمل شرائط احلسن ،وتستويف أوصاؼ الكماؿ ،وتذىب يف األنفس كل
مذىب ،وتقف من التماـ كل طريق ،مث جتد أخرى دوهنا يف انتظاـ ا﵀اسن ،و إلتئاـ اخللقة،
وتناصف األجزاء ،وتقابل األقساـ ،وىي أحظى باحلالوة وأدىن إىل القبوؿ ،وأعلق بالنفس وأسرع
زجو للقلب مث ال تعلم ،وإف قايست واعتربت ونظرت وفكرت ذلذه ادلزية سببا» .1فاجلماؿ
شلا ّ
عنده يكمن يف انتظاـ األشياء وترتيبها وتنظيمها إلتآمها و اعتداذلا واجتماع أنصاؼ األشياء حىت
تكتمل الصورة وتقابل األقساـ كتقابل األبيات الشعرية أو تقابل العمارات فيعطيها شكال ومظهرا
رتاليا.
فعالقة التشابو و التقارب بُت الشيئُت اجلميلُت تعجز النقاد على اصدار األحكاـ ،فيعمد
إىل حاسة التذوؽ البسيطة ،ويبدو أف "اجلرجاين" ومن سبقو ردوا اجلماؿ إىل النفس ،أو إىل
عوامل نفسية ،ومن ذتة فإف منهجهم رتايل نفسي ،وعليو فالتأثَت ىو السبيل الوحيد دلعرفة اجلميل
حسب رأي "اجلرجاين" .2وعليو فإف اجلماؿ عنده يستمد من الذات ومن العوامل النفسية اليت
يعيشها الشاعر وبذلك كاف منهجهم رتايل نفسي متأثرا بالذات و العاطفة.
تعد مشكلة "اللفظ و ادلعٌت" من ادلشكالت العويصة اليت واجهت النقد العريب ،فمنهم من
يرى أف اجلماؿ يكمن يف اللفظ و الشكل و اىتم آخروف بادلعٌت أو ادلضموف ،ومنهم من يرى َّ
أف
الشكل ال يكوف رتيال إال إذا كاف ادلضموف رتيال أي كالمها معا .و من ادلهتمُت للشكل
"اجلاحظ" حيث يقوؿ« :وادلعاين مطروحة يف الطريق ،يعرفها العريب و العجمي ،والبدوي،
والقروي ،وادلدين َّإَّنا الشأف يف إقامة الوزف واختيار اللفظ».3فال قيمة للمعٌت عند اجلاحظ ألهنا
معروفة ومتداولة يعرفها رتيع الناس ،مهما اختلفت أماكنهم وأجناسهم ،إَّنا القيمة األساسية
بالص ػػنعة اللفظية ،وىو هبذا يفضل اللفظ على
عنده تكمن يف حسن انتقاء اللفظ أو ما يسمى َّ

 1القاضي اجلرجاين ،الوساطة بين المتنبي وخصومه ،تح :زلمد بن الفضل ابراىيم وعلي زلمد جباوي ،مطبعة عيسى البادي احلليب ،القاىرة( ،ال ط)،
 ،1996ص.32 ،31
 2فضيلة بن عيسى ،روميات أبي فراس الحمداني دراسة جمالية ،اشراؼ :زلمد زمري ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت يف األدب العريب
القدًن ،جامعة أيب بكر بلقايد ،تلمساف ،اجلزائر ،2004-2003 ،ص.80

 3اجلاحظ ابو عثماف ،الحيوان ،تح :عبد السالـ ىاروف ،دار إحياء الًتاث الغريب ،بَتوت ،ج( ،3ط ،1968،)3ص.131
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ادلعٌت و يقيس الشعر مبقياس جودة األسلوب يقوؿ« :والشعر صياغة وضرب من التصوير».1
فالشعر عنده يكوف يف حسن انتقاء األلفاظ وتركيبها تركيبا رتاليا حيقق ادلتعة للقارئ ،ومل خيرج
صل ىو كذلك بُت اللفظ و ادلعٌت ،ومعيار اجلودة عنده يكمن
"ابن قتيبة" عن ىذا الفكر فقد فَ َ

يف اللفظ .2ويعترب "ابن قتيبة" من الذين فصلوا بُت اللفظ وادلعٌت ومعيار اجلماؿ عنده يكمن يف
اللفظ دوف ادلعٌت.
غَت َّ
أف ىناؾ من تصدى لفكرة التفضيل ىذه ،وجعل األلفاظ سابقة عن ادلعاين وىو "عبد
القاىر اجلرجاين" يف نظرية النظم الذي رتع فيها بُت اللفظ وادلعٌت معلال ذلك بقولو« :وحسن
الرصف أف توضع األلفاظ يف مواضعها ،ودتكن يف أماكنها [ ]...وتضم كل لفظة منها إىل
شكلها وتضاؼ إىل لفظها ،وسوء الرصف تقدًن ما ينبغي تأخَته منها ،وصرفها عن وجودىا
وتغيَت صيغتها ،وسلالفة االستعماؿ يف نظمها» .3فالنظم عنده ،ىو معيار اجلماؿ واجلَماؿ يتحقق

باجتماع الثنائيتُت "اللفظ وادلعٌت" والعالقة بينهما عالقة تالزمية وعالقة تكامل ،لذا جيب عدـ
الفصل بينهما ،و الشعور باجلماؿ يف الشعر ال يكوف إال إذا حتقق التناسق بُت األلفاظ ومعانيها،
فيأخذ طابع الشمولية.
وعليو فاجلماؿ يتحقق باجتماع اللفظتُت معا "اللفظ وادلعٌت" فاللفظ وحده ال يدؿ على
معٌت مكتمل ،وادلعٌت وحده ال يدؿ على شكل مكتمل ،وباحتاد اللفظ وادلعٌت معا ،تشكل لنا
داللة ذات معٌت وشكل جديد حيقق اجلماؿ.
ونستنتج شلا سبق أ ّف إشكالية "اللفظ و ادلعٌت" تبقى قائمة ،ال ديكن الفصل فيها ،نظرا
وحريتو يف اصدار األحكاـ النقدية ،فالكالـ ال
الختالؼ النظريات وتباين اآلراء ،ألف لكل رأيو ِّ
يكوف واضحا إالَّ إذا اجتمعت ألفاظو ونسجت وتداخلت مع بعضها البعض.

1

اجلاحظ ابو عثماف ،الحيوان ،ص.133

 2ينظر :ابن قتيبة ،الشعر و الشعراء ،دار إحياء العلوـ ،بَتوت( ،ط ،1978 ،)3ص.08

 3عبد القاىر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،تح :زلمود زلمد شاكر ،دار ادلدين ،القاىرة( ،ط ،1992 ،)3ص.51
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 /3الجمال/القبح:
 ثنائية الجمال والقبح:
شك َّ
أف الفلسفة اجلمالية تتطلب حكمُت نقديُت يتمثالف يف مصطلحي اجلماؿ والقبح،
ال َّ
يطلقهما الناقد أو الفناف ادلتأمل لعملو الفٍت ،فيقوـ ىذا النتاج بالنجاح أو الفشل ،وىذا ما يعادؿ
اجلماؿ و القبح .واجلمالية ىي ذلك اجلماؿ ادلوجود يف الفنوف بالدرجة األوىل ،ويكمن اجلماؿ يف
الشعر يف اجتماع العناصر اجلمالية داخل القصيدة ،إذف فالشعر عمل فٍت رتيل الحتوائو على
العناصر اجلمالية.
فػ"أفالطوف" يؤكد « َّ
أف اجلماؿ ادلطلق يكوف يف ادلثاؿَّ ،أما يف األشياء فهو نسيب ،واألشياء
تكوف رتيلة عندما تكوف يف موضعها وقبيحة عندما ال تكوف يف موضعها ،ويضيف أنَّو ما ليس رتيال
ال يكوف بالضرورة قبيحا» .1فقد أضاؼ "أفالطوف" عنصر ادلوضع مبعٌت ادلكاف ادلناسب لتحقيق
اجلماؿ ،وادلوضع يف األدب ىو تناسب الكلمات وانسجامها وترتيبها وفق قانوف اللغة واألسلوب،
سواء بالًتتيب أو بالتقدًن والتأخَت ،أو باحلذؼ أو التقابل أو التماثل ،أو التوازي وأحيانا بالتكرار،
كل اجلماؿ ولكنها ليست
شلّا جيعل األسلوب شيِّقا ورتيال ،وديثل بغَت اجلميل ،فهناؾ وجوه غَت رتيلة َّ
قبيحة ،فنجدىا يف الوسط ،فنُعجب هبا رغم غياب عناصر اجلماؿ ،دتاما كاحلكم على العمل األديب،
فإذا كاف العمل غَت رتيل ،ال يعٍت بالضرورة أف يكوف قبيحا ،فهو مل يصل إىل درجة الكماؿ لكنو مل
ينزؿ إىل درجة الدناءة.
و شلَّا سبق نستنتج َّ
أف الفن ما ىو إال إضافة رتيلة دلا ىو رتيل وتعديل حسن دلا ىو قبيح،
فالطبيعة رتيلة لكنها حتتاج إىل من يرتبها ويعدذلا وجيمع شتاهتا ،فقد خلق ا﵁ تعاىل األشجار يف
صورة رتيلة لكن على اإلنساف أف يقلمها وينظمها ،كأف حييطها بسياج مثال ،حىت حتافظ على
شكلها اجلميل ،وىكذا يكوف لإلنساف دور يف رتاؿ الطبيعة.

1

عز الدين امساعيل ،األسس الجمالية في النقد العربي عرض وتفسير ومقارنة ،ص.62
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لعل الشيء اجلميل يف الشعر يكوف يف تناسق األلفاظ وترتيبها ومدى ما تضفيو للنص من
و ّ
عمق ليتجلى ادلعٌت اجلميل ،فيأخذ طابع الشمولية ،ويف انسجامو ونظامو و تسلسل أفكاره وزينة
وزنو ،ومدى استجابتو للفظ وادلعٌت ،أو للقيمة الفكرية اليت بنيت عليها القصيدة .وىكذا تظهر
القصيدة يف أهبى صورة ذلا ،واللغة يف القصيدة مبثابة األعضاء يف اجلسد الواحد ،فإذا تناسق ترتيبها
واعتدؿ تعطينا شكال رتيال للقصيدة.
والفائدة من دراسة اجلماؿ ،أو من دراستنا ىذه حوؿ اجلماؿ ىو معرفة دتكن الشاعر من اللغة
واللعب باأللفاظ ،فهو هبذه احلالة يعرب عن حالتو النفسية ومشاعره وعواطفو ،زلاوال أف يعطينا إيّاىا
يف قالب لغوي جيذب القارئ ويستهويو بألفاظ رتيلة ال تشعره بادللل ،ومن ىنا وجب علينا اإلشارة
إىل مفهوـ الشعر من خالؿ ىذه النظرية «فالشعر إذف نسق رتيل دتتزج فيو الذاتية بادلوضوعية».1

1

السعيد الورقي ،لغة الشعر العربي الحديث مفهوماتها الفنية وطاقاتها اإلبداعية ،دار ادلعرفة اجلامعية ،االسكندرية( ،ال ط) ،2005 ،ص.60

13

ىاما ال تنهض بدونو قصيدة ذات رؤية مؤثرة ،حتمل مشاعر
تعد اللغة يف الكتابة الشعريّة ركنا ًّ

جراء الصراعات الداخلية و اخلارجية اليت يعيشها الشاعر،
وعواطف ادلنشئ وأخيلتو اليت تقوـ من ّ
فاللغة مرآة صادقة للكشف عن احلاالت النفسية اليت يعيشها ادلنشئ اجتاه قضية معينة أو فكرة
تساىم يف تدفق جتربتو الفنية.
لقد شغلت اللغة الشعرية اىتماـ الكثَت من النقاد و الدارسُت ألهنا مركز احليوية والفطنة يف
القصيدة ،إذ «يف كل قصيدة عربية قصيدة ثانية ىي اللغة» 1على حد تعبَت "جعفر العالؽ" ،يف
جراء
طريقنا إىل القصيدة ال نواجو إال اللغة ،فتمثل سحرىا اجلمايل ،وىذه اللغة قد تفجرت من ّ
التوتر والضغط الذي يعيشو ىذا ادلبدع ،فيقوـ بتدوين مشاعره بشكل ساحر يستهوي القارئ جبمالو.
إ ّف معظم ما يف القصيدة من رتاؿ ومعٌت ال يقيم إال ىناؾ يف لغتها الشعرية« ،ففي ىذه اللغة
ديكن العثور على رتر الروح ،وأحجار الداللة الساطعة ،وتعترب اللغة ىي موطن اذلّزة الشعرية اليت
وجتسد الفاعلية الشعرية» .2تعترب اللغة جوىر القصيدة ولبّها ،فباللغة يستطيع الشاعر
تصدـ وتنعش ِّ

جتسيد مشاعره و جتاربو ،ويظهر ذلك يف األعماؿ الفنية لو ،وعن طريق اللغة تنطق ادلشاعر

عما يدور
والعواطف اإلنسانية ،وباللغة هتتز األقالـ ودتتلئ الصحف ،فاللغة سالح اإلنساف يف التعبَت ّ
وجيوؿ يف كيانو الذي ال يستطيع أي شخص معرفتو سوى اللغة الشعرية.
ثانــيا :مفهوم اللغة الشعرية:
تعترب اللغة ىي ادلادة األولية يف عملية االبداع الفٍت ،فاللغة موجودة يف سلزوف كل شخص بفعل
ما حتدثو احلياة ،إال َّ
أف لغة الشعر ختتلف عن اللغة العادية ،وبذلك خيلق كل شاعر لغة شعرية خاصة
بو ،أي لكل شاعر/مبدع لغتو اإلبداعية اخلاصة.
حت ّدث "أدونيس" بإسهاب عن اللغة الشعرية يف االبداع الشعري الذي حيمل خصوصية شليزة

عن النصوص األخرى يقوؿَّ « :
إف للنص الشعري خصوصية ال تكوف لو ىويَّة إالّ هبا ،تتمثل يف كونو
 1علي جعفر العالؽ ،في حداثة النص الشعري دراسة نقدية ،دار الشروؽ ،عماف ،األردف( ،ط ،2003 ،)1ص.23
 2ادلرجع نفسو ،ص.24
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عمال لغويا من جهة ،وعمال رتاليا من جهة ثانية» .1أي َّ
أف النص الشعري عنده جيمع بُت
خاصيتُت مها :اجلمالية واللغوية ،فاجلمالية تكوف يف استعماؿ لغة متميزة تقوـ على العدوؿ واخلرؽ
وعلى رموز تضفي على النص رونقا رتاليا ،تستدعي من القارئ االستكشاؼ وزلاولة معرفة ما وراء
السطورَّ ،أما اللغويّة تكوف يف طريقة تركيب ونظم الكلمات تركيبا صحيحا.
ومن تعريفاتو أيضاَّ « :
أف لغة الشعر ليست لغة تعبَت بقدر ماىي لغة خلق» .2وىي عنده
ليست وسيلة تعبَت وحسبَّ ،
وإَّنا كذلك طريقة تفكَت لكل وضع اجتماعي ،ويعترب "أدونيس" َّ
أف
اللغة الشعرية ليست أداة للتواصل والتفاىم بُت األفراد واجملتمعات ،بل ىي وسيلة لالستبطاف
عما خيتلج نفسيّتو من أفراح
والكشف ،فهي وسيلة للغوص يف أعماؽ نفسية اإلنساف والكشف َّ
وأحزاف ،فػ"أدونيس" «يدعو الشاعر إىل أف خيرج الكلمة من مألوفها القدًن ،وصبغها بدالالت
جديدة متماشية مع الظروؼ احلديثة» .3وىذا ما أشار إليو من خالؿ مفهومو لإلنزياح الذي اعتربه
لغة الشعر العصرية ،حيث يقوؿ« :فهو فارس ينتشل الكلمات من الغدير ،الذي غرفت فيو يغسلها
كلمة كلمة من نسيجها القدًن ،خييطها كلمة كلمة من نسيج جديد ،إذ بفعل ذلك يفرغها من
شحنتها القددية [ ]...وديلؤىا بشحنة جديدة» .4ومعٌت ىذا القوؿ َّ
أف اللغة الشعرية القددية يف رأيو متَّ
غسلها من وسخ اإلعادة والتكرار ،واالستعماؿ اجلاري واليومي ادلألوؼ وادلتعارؼ عليو وادلستعمل
بُت الناس واجلاري على ألسنتهم ،ويكسوىا ثوبا جديدا ديتاز بالتعدد الداليلَّ ،إهنا إذف لغة عصرية
حتمل دالالت ال متناىية من ادلعاين.
ومنو نستنتج َّ
وتعرب عن حاالتو النفسية اليت عاشها ،وما
أف اللغة الشعرية جتسد كياف الشاعر ِّ
معُت ،وىي لغة جديدة استطاع الشاعر من خالذلا أف يعرض آراءه
زاؿ يعيشها اجتاه قضيّة أو موقف َّ

ورغباتو وميوالتو يف شكل جديد حامل لتجربة جديدة ،أي أهنا لغة نابعة من داخل اإلنساف ومن

وجدانو ،وىي بذلك لغة باطنية ال ظاىريةَّ ،
ألهنا تكرب وتنمو يف نفس اإلنساف.
1

أدونيس (علي أزتد سعيد) ،سياسة الشعر ،دار اآلداب ،بَتوت ،لبناف ،ط ،1996 ،2ص.50

2

عبد احلميد جيده ،االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر ،مؤسسة نوفل للنشر ،بَتوت ،لبناف( ،ط ،1980 ،)1ص.336

3
4

فتيحة حسُت« ،القراءة احلدثية جلمالية اللغة الشعرية» ،ص.40

بشَت تاوريريت ،الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة ،عامل الكتب احلديث ،أربد ،األردف( ،ط ،2010 ،)1ص.467
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«فقانوف اللغة الشعرية يقوـ أساسا على التجربة الباطنية ال على التجربة الظاىرية» .1إذف
فقانوف اللغة الشعرية مرتبط مبا ىو داخلي يف عاطفة ونفسية اإلنساف ،وال هتتم بادلظهر اخلارجي،
لعل الفرؽ الذي وضعو "أدونيس" بُت الشاعر القدًن وادلعاصر ىو َّ
أف «الشاعر القدًن ينظِّم الشعر
و َّ
وىو مدرؾ دلعاين األلفاظ اليت سيوظفها فيو ،بينما الشاعر ادلعاصر يوظِّف ألفاظا دوف العودة إىل

معناىا ادلتداوؿ ألهنا لن حتملو ،بل ستأيت مبعٌت جديد».2
ّأما "جوف كوىُت" يرى َّ
أف للغة الشعرية َّنطاف من الوظائف حيث يقوؿ« :الوظيفة األوىل ىي

ادلسماة العاطفية ،االنفعالية ،ويصطلح على
الوظيفة العادية او الذىنية أو اإلدراكيّة ،والوظيفة الثانية َّ

األوىل داللة ادلطابقة بينما يصطلح على الثانية داللة اإلحياء ،والوظيفة الثانية األكثر جتليًا يف
الشعر» .3ومن ىذا فإف الوظيفة اإلدراكية تتطابق مع الواقعَّ ،أما الوظيفة العاطفية َّ
فإهنا تتطابق مع
الذات اإلنسانية.

أف التجربة الشعرية يف أساسها جتربة لغة ،و َّ
ّأما "غنيمي ىالؿ" يرى َّ
أف شليِّزات الشعر ىي
استثمار خصائص اللغة بوصفها مادة بنائية حيث يقوؿ« :فالشعر استكشاؼ دائم لعامل الكلمة،
واستكشاؼ دائم للوجود عن طريق الكلمة» .4وىكذا تصبح اللغة لدى الشاعر وسيلة للتعبَت
واخللق ،فقد عرؼ اإلنساف العامل يوـ عرؼ اللغة ،والشاعر ادلعاصر يسعى إىل استخداـ كلمات
متداولة لكنَّو يُكسبها داللة مغايرة للمألوؼ ،فتبدو القصيدة حاملة لشيء وىي حاملة ألشياء
أخرى ،واذلدؼ من ىذه ادلغايرة ىو خلق لغة شعرية جديدة.
وما دامت دراستنا حوؿ رتالية اللغة الشعرية ،جيدر بنا ذكر بعض خصائص اللغة الشعرية حىت
نتمكن من استنباط اجلمالية من النصوص الشعرية:
 -اللغة الشعرية ىي لغة رمزية يستعملها الكاتب للبوح عن مشاعره وعواطفو.

1

بشَت تاوريريت ،الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة ،ص.395

 2أدونيس ،زمن الشعر ،دار العودة ،بَتوت( ،ط ،1978 ،)2ص.132

 3جوف كوىُت ،النظرية الشعرية (بناء لغة الشعر ،اللغة العليا) ،تر :أزتد درويش ،دار غريب للنشر ،القاىرة ،ج( ،1ال ط) ،2000 ،ص.288
 4السعيد الورقي ،لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطاقاتها االبداعية ،ص.63
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 تقوـ اللغة الشعرية على ظاىرة التخيل .1فيغدو احللم مهربًا لتحقيق أحالمو اخلياليَّةاليت مل يستطع حتقيقها على أرض الواقع.
 ترتكز اللغة الشعريَّة على مبدأ أساسي وىو التفجَت اللغوي . 2وىذا التفجَت ينتج منفيتجسد يف القصائد الشعرية.
جراء الضغط الداخلي
َّ
َّ
 مل تعد اللغة الشعرية وسيلة للنقل و التفاىم فحسب ،بل غدت وسيلة استبطافواكتشاؼ .3فهي لغة خلق وابداع.
تعمل اللغة الشعرية على ىدـ القوانُت ادلألوفة ،وتسعى إىل بناء لغة جديدة ،أي َّأهنا تدعو إىل
الروي وكذلك البحور اخلليلية وتدعو الشاعر إىل التحرر.
اخلروج من أسر القافية و ّ

القرطاجٍت» ،رللة احلياة الثقافية ،ع ،2014 ،247ص.45
 1علي الشيخاوي« ،التخيل و الشعرية من خالؿ منهاج البلغاء وسراج األدباء حلازـ
ِّ
 2زىَت العلوي« ،خصائص اللغة الشعرية من خالؿ بعض النماذج من قصيدة النثر التونسية» ،رللة احلياة الثقافية ،ع ،2013 ،244ص.22
 3خليل أبو جهجو ،الحداثة الشعرية العربية بين االبداع و التنظير والنقد ،دار الفكر اللبناين ،بَتوت ،لبناف ،ط ،1995 ،1ص.218
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من أىم ادلنطلقات اليت دييز من خالذلا الكالـ العادي من الكالـ الشعري ىو ما يعرؼ
باإلنزياح ،فالشعر ال تستقيم شعريّتو إذا كاف خاليا منوَّ ،
ألف الشعر يعترب شللكة الشاعر اخلاصة ،اليت
خيالف فيها ما شاء من الواقع وذلك ال يكوف إالَّ باإلنزياح.
أوّال :مفهوم اإلزنيـــح :
 /1ل ـ ـ ــغة:
وحا :بَػعُ َد.
َنز َح الشيء ،نَػ ْز ًحا ونػُُز ً
اح :بُعِ َد أو أُبْعِ َد وابْػتَػ َع َد.
ِح أو اُنْػَز َ
نُز َ

1

 /2إصطالحا:

أ .عند العرب:
ىو «باب من أبواب األسلوبية اليت تفيد الدارس يف األدب ،ويف حتليل النصوص ،وىو
استعماؿ ادلبدع للغة ،مفردات وتراكيبا ،وصوٍرا [ ]...وذلك نتيجة اضلراؼ الكالـ عن نسقو
ادلألوؼ ،وىو حدث لغوي يظهر يف تشكيل الكالـ وصياغتو» .2فاإلنزياح ىو طريقة ادلبدع
يف اخًتاؽ اللغة واضلرافها عن ادلألوؼ.
واإلنزياح «تررتة حرفية للفظة ( )Ecartعلى َّ
أف ادلفهوـ ذاتو ديكن أف نصطلح عليو
بعبارة التجاوز ،أو ضليي لو لفظة عربية استعملها البالغيوف يف سياؽ زلدد ،وىي عبارة
العدوؿ ،وقد نصطلح هبا على مفهوـ العبارة األجنبية».

3

وقد ظهر مصطلح اإلنزياح يف كثَت من اللغات ،ففي «الفرنسية عُرؼ بػػ،)Ecart( :
ويف اإلصلليزية بػػَ )Deveiation( :و غَتىا من اللغاتَّ .أما يف العربية فقد أطلقوا عليو
لعل اإلنزياحات تكمن يف األدب ادلكتوب أكثر
تسميات سلتلفة أبرزىا :العدوؿ واإلنزياح ،و َّ

منها يف األدب الشفوي ،وذلك َّ
أف األدب الشفوي يعتمد على وسائل أخرى ،مصاحبة
للكالـ كاإلشارة باليد ،أو حركات الوجو ،بينما يبقى السالح الوحيد لألدب ادلكتوب ىو
1

ابن منظور ،لسان العرب ،مادة(نزح) ،ص.614

2

عبد ا﵁ خضر زلمد ،أسلوبية اإلنزياح في شعر المعلقات ،عامل الكتب احلديث للنشر ،أربد ،األردف( ،ال ط) ،2013 ،ص.07

3

عبد السالـ ادلسدي ،األسلوبية واألسلوب ،دار الكتاب اجلديد للنشر ،بَتوت ،لبناف( ،ط ،2006 ،)5ص.124

02

اإلنزياح» .1كما َّ
أف لإلنزياح استعماالت كثَتة يف لغتنا اليومية ،وتكوف ىذه اإلنزياحات
حسب ادلقامات ،وقد تأيت يف شكل مفارقة أو نكتة أو السخرية أو ما شابو ذلك.
واإلنزياح «ىو اخلروج عن ادلألوؼ ،يف الًتكيب والصياغة والصورة الفنية ،لكنو خروج
إبداعي رتايل يهدـ لكي يبٍت» .2فهو يعمل على ىتك القواعد والقوانُت القددية للغة،
وإعادة صياغتها يف صورة جديدة ،وبذلك خيرج عن نظاـ اللغة العربية ،مثال اجلملة يف اللغة
العربية تتكوف من فعل يليو الفاعل مثَّ ادلفعوؿ بو لكن اإلنزياح أتاح للمبدع فرصة يستطيع
التقدمي والتأخَت ،كأف يقدِّـ الفاعل على الفعل ،أو ادلفعوؿ بو على الفاعل فيشكل لنا معٌت
رتايل يف شكل جديد ورتيل.
وعرفو "نور الدين السد"« :اضلراؼ الكالـ عن نسقو ادلألوؼ ،وىو حدث لغوي ،يظهر
َّ
التعرؼ إىل طبيعة األسلوب األديب ،بل وديكن
يف تشكيل الكالـ وصياغتو ،وديكن بواسطتو ُّ
اعتبار اإلنزياح ىو األسلوب األديب ذاتو» . 3يعٍت َّ
أف اإلنزياح عنده وسيلة للتعرؼ على
أسلوب األديب ،وقد جتاوز دور الوسيلة ،بل أصبح ىو األسلوب نفسو.
قسم األسلوبيوف اللغة إىل قسمُت أساسيُت مها:
وقد َّ
 المستوى العـ ـ ــادي :يتجلى يف ىيمنة الوظيفة البالغية على أساليب اخلطاب. -المستوى اإلبداعي :ىو الذي يتم فيو اخًتاؽ ادلألوؼ ،وينتهك قوانُت اللغة.

4

ومنو فادلستوى اإلبداعي ىو الذي خيًتؽ اللغة بطريقة رتالية ،واليت عمل على ىدمها
من أجل إعادة بنائها يف شكل جديدَّ ،أما ادلستوى العادي فهو األسلوب البسيط الذي
يعمل على توصيل الرسالة إىل ادلتلقي.

 1زلمد سليماف ،ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح علوان ،دار اليازوردي للنشر ،عماف ،األردف( ،ال ط) ،2007 ،ص.36 ،35

 2أزتد مبارؾ اخلطيب ،اإلنزياح الشعري عند المتنبي ،قراءة يف الًتاث النقدي عند العرب ،دار احلوار للنشر ،الالذقية ،سورية( ،ط،2009 ،)1
ص.284

 3نور الدين السد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،دراسة في النقد العربي الحديث ،حتليل اخلطاب الشعري والسردي ،دار ىومة للنشر ،اجلزائر،
(الط) ،2010 ،ص.198
 4ادلرجع نفسو ،ص.198

09

إجيايب بنَّاء ،يهدـ ليعيد البناء
إذف اإلنزياح ىو خروج التعبَت عن ادلألوؼ ،لكنو خروج ّ
بطريقة جديدة وقوالب جديدة ،إلضفاء رتالية على القوؿ فميزتو تستهدؼ ادلتلقي لتستحوذ
عليو.
ب.عند الغرب:
اتفق علماء الغرب على أ ّف اجلمالية يف النصوص اإلبداعية تكمن يف استعماؿ اإلنزياح،
معُت ،وبذلك بقي مشكل التسمية
وطرؽ توظيفو ،لكن مل يتفقوا على وضع مصطلح ّ
مطروحا ،فاختلف من باحث إىل آخر« ،فنجد اإلنزياح أو التجاوز عند "فالَتي "Valery
واإلضلراؼ عند "سبتزر  ،"Spitzerواإلنتهاؾ عند "كوىُت  ،"Cohenواللحن عند
"تودوروؼ  ،"Todorovوخيبة االنتظار عند "جاكبسوف  .1»"Jakepsonويعود ىذا
االختالؼ الختالؼ اآلراء وتعدد النظريات.
يعرفو "فالَتي" يقوؿ« :إف األسلوب يف جوىره اضلراؼ عن قاعدة ما»2؛ فجوىر
ِّ
األسلوب عنده يكمن يف اضلرافو عن القواعد اللغوية ادلتعارؼ عليها ،فهو يعمل على خرؽ
القراء
القواعد وىدمها من أجل إعطاء شكل جديد يكوف اكثر رتالية وفعالية ،تؤثر يف نفوس َّ
بشكل كبَت.
َّأما "جوف كوىُت" فقد كانت لو عدَّة مفاىيم لإلنزياح يقوؿ« :األسلوب ىو كل ما ليس
شائعا وال عاديا ،وال مصوغا يف قوالب مستهلكة[ ]...ىو رلاوزة بالقياس إىل ادلستوى
أف األسلوب ال يكوف شائعا َّ
العادي ،فهو إذف خطأ مراد» .3أي َّ
لكل شخص أسلوبو
ألف ِّ
اخلاص بو ،ال يعرفو رتيع الناس فهو غَت مألوؼ وعليو أف يتجاوز االستعماؿ العادي ،الذي
القراء هبذا اجلماؿ.
يعرفو كافَّة النَّاس ،جيب عليو أف حيقق نسبة رتالية عالية ،حىت جيذب َّ

1

يوسف أبو العدوس ،األسلوبية الرؤية والتطبيق ،دار ادلسَتة للنشر ،عماف ،األردف( ،ط ،2010 ،)2ص.177

 2صالح فضل ،علم األسلوب ومبادئه ،دار الشروؽ ،القاىرة ،مصر( ،ط ،1968 ،)1ص.208
 3جوف كوىُت ،النظرية الشعرية (بناء لغة الشعر ،اللغة العليا) ،ص.35

00

ثحزنـح :أزنواعه:
 -1اإلنزياح التركيبي:
يبُت "عبد القاىر اجلرجاين" قيمة االنزياح الًتكييب يف كتابو "دالئل اإلعجاز" يقوؿ« :ال تزاؿ
ِّ
ترى شعرا يروقك مسمعو ،ويلطف لديك موقعو ،مث تنظر فتجد سبب أف راقك ،ولطف عندؾ ،أف
قدـ فيو شيء ،وح ّوؿ اللفظ من مكانو» .1فالعدوؿ يف الًتكيب خيلق معٌت خاص وسحرا آخر،
وعليو َّ
إف العدوؿ الًتكييب ُّ
يعد خروجا عن النظاـ النحوي ادلألوؼ يف اللغة العربية وخرقا ألصولو ،ألف
جراء كسر واخًتاؽ ىذه القوانُت ،وبذلك تتشكل لنا تراكيب جديدة ،ويكوف
رتالية النص تنشأ من ّ

ذلك من خالؿ األساليب ادلختلفة لإلنزياح الًتكييب ،كالتقدمي والتأخَت يف بعض بٌت النص ،كتقدمي
الفاعل على الفعل واخلرب على ادلبتدأ ،كذلك احلذؼ كاالستغناء عن بعض الكلمات كداللة إحيائية.
فهو يبُت قدرة ادلبدع يف كيفية استخداـ اللغة وىو «خروج الًتكيب عن االستعماؿ ادلألوؼ ،أو

فيحوؿ الًتكيب اجلديد إىل مسة أسلوبية بارزة يف اخلطاب الشعري،
األصل الذي تقتضيو قواعد اللغةّ ،

وادلبدع احلقيقي ىو الذي يبٍت من العناصر اللغوية تراكيب تتجاوز إطار ادلألوفات ،فيفضي ذلك إىل

إفراز الصورة الفنية ادلقصودة واالنفعاؿ ادلقصود» .2إف اإلنزياح الًتكييب يكوف يف خروج الًتكيب عن
االستعماؿ ادلألوؼ وادلقصود ىو الرتبة يف اللغة العربية ،وبواسطة ىذه اآللية يستطيع ادلبدع التغيَت يف
أماكن الكلمات ،فلو حريّة التقدمي والتأخَت.
ويكوف ىذا النوع من اإلنزياح من خالؿ «طريقة الربط بُت الدواؿ بعضها ببعض يف العبارة
3
لعل سعي ادلبدع يف عدولو وإنزياحو عن الًتكيب ادلألوؼ ،إىل تركيب
الواحدة أو يف الًتكيب»  ،و َّ

لغوي جديد ىدفو إثارة ادلتلقي ومفاجأتو بشكل جديد ،وزلتوى جديد مغاير للشكل القدمي ،كذلك
إخراجو من دائرة ادللل ادلعتاد ،زلاوال استعماؿ طرؽ جديدة غايتها امتاع القارئ وجذبو.

1

عبد القاىر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز ،ص.17

2

نور الدين السد ،األسلوبية وتحليل الخطاب ،ص.160

 3أزتد زلمد ويس ،اإلنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر ،بَتوت ،لبناف( ،ط ،2005 ،)1ص.120

02

سنحاوؿ يف ىذا الفصل أف نتطرؽ إىل ظواىر اإلنزياح الًتكييب اليت طغت على ديواف "أنطق
عن اذلوى" ل ػػ"عبد ا﵁ زتادي" ،مثل التقدمي والتأخَت واحلذؼ ،حيث حققت حضورا واضحا يف
الديواف ،شلا َّ
أكدت على قدرة وبراعة الشاعر يف كيفية استعمالو للغة ،ومن مظاىره صلد ما يلي:
أ .التقديم والتأخير:
حتفل اللغة العربية بأسلوب التقدمي والتأخَت ،حيث تقدِّـ للشاعر فرصا كثَتة للتنقل بُت
أجزاء اجلملة ،دوف أف يغَت ذلك كثَتا يف دالالهتا ،فإذا كاف منط اجلملة العربية مكونا من الفعل مثَّ
الفاعل مثَّ ادلفعوؿ بو ،فإف ذتة إمكانية واضحة لتقدمي الفاعل أو ادلفعوؿ أو كليهما على الفعل.

1

فقد منحت اللغة العربية فرصة للمبدع إلظهار إمكاناتو وقدراتو وطاقاتو اللغوية ،ومسحت لو
مبداعبة األلفاظ ونقلها من مكاف آلخر دوف تغيَت ادلعٌت.
ديثل التقدمي والتأخَت عنصرا مهما يف إثراء اللغة ،وىو ظاىرة أسلوبية تعٍت تغيَت العناصر اليت
يتكوف منها البيت ،مبعٌت العدوؿ عن األصل الذي يقوـ عليو بناء اجلملة العربية والتشويش يف
رتبتها .2ومنو فإف عنصر التقدمي والتأخَت يعٍت تغيَت مراتب العناصر والعدوؿ فيها عن مألوفها.
لعل اىتماـ ادلبدع هبذه الظاىرة واستعماذلا ال يكوف هبدؼ احلفاظ على الرتبة يف اجلملة،
و َّ

َّ
وإمنا زلاولة حتديد الداللة وإعطاء معٌت مغاير وجديد.

َّأما "جوف كوىُت" فقد أطلق عليو تسمية القلب حيث يقوؿ« :إف صور التقدمي والتأخَت
ليست إال واحدة من أمناط اإلضلراؼ الًتكييب» ،3يؤكد "كوىُت" يف ىذا القوؿ على أف عنصر
التقدمي والتأخَت من أبرز مظاىر اإلنزياح الًتكييب الذي أضحى أمرا مهما يف كتابات الشعراء
وادلبدعُت لإلرتقاء بالديواف رتاليا ،وقد أخذ التقدمي والتأخَت حيِّزا كبَتا يف ديواف "أنطق عن
اذلوى" ،وسنحاوؿ ابراز بعض رتالياتو من خالؿ تقدمي بعض األمثلة لتوضيح األمر أكثر.

 1ينظر :أزتد مبارؾ اخلطيب ،اإلنزياح الشعري عند المتنبي قراءة في التراث النقدي عند العرب ،ص.235
 2ينظر :زلمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري (إستراتيجية التّناص) ،الدار البيضاء ،بَتوت( ،ط ،1986 ،)2ص.70
 3ينظر :جوف كوىُت ،النظرية الشعرية (بناء لغة الشعر ،اللغة العليا) ،ص.351
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 /1تقديم الخبر على المبتدأ:
أخذ تقدمي اجلار واجملرور حضورا كثَتا يف ىذا الديواف ،ومن صوره قوؿ الشاعر:
ىناؾ يف خدود ادلوج وردتاف.

1

فقد تقدـ اخلرب الذي جاء يف شكل شبو رتلة (يف خدود ادلوج) وتأخر ادلبتدأ (وردتاف)،
لعل الغرض منو االىتماـ بالشيء ادلقدَّـ،
إذ التقدير يف اجلملة ىو :وردتاف يف خدود ادلوج ،و َّ
وىنا أيضا إشارة إىل التعظيم من شأف ادلرأة بالنسبة للشاعر.
ويقوؿ يف موضع آخر:
للعمر من فرط الشجوف حكاية
ويضيف:
السماوة
فيها لبادية ّ
رغبةٌ.

2

يف ىذه األبيات تقدـ اخلرب شبو اجلملة (للعمرَ ،وفيها لبادية) وتأخر ادلبتدأ(حكايةٌ
ورغبةٌ) ،ويتضح َّ
أف اذلدؼ من تقدمي اخلرب ىو إثارة الذىن وتشويق السامع.
ويقوؿ يف موضع آخر:
مساحات
للنور
ٌ
3
للوحشة عاقبةٌ.
(مساحات،
نلحظ يف ىذين البيتُت ظاىرة تقدمي اخلرب (للنّور ،للوحشة) على ادلبتدأ
ٌ
عاقبةٌ) إذ َّ
أف األصل يف اجلملتُت (مساحات للنُّور ،عاقبةٌ للوحشة) ،فالشاعر هبذا التقدمي يريد
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،دار االدلعية للنشر والتوزيع ،قسنطينة ،اجلزائر( ،ط ،)1ص.25
 2ادلصدر نفسو ،ص.38
 3ادلصدر نفسو ،ص.46

02

من ادلتلقي أف يشاركو يف فهم رسالتو والغرض منو إيصاؿ ادلعٌت الذي يريد الشاعر تبليغو
للجمهور ادلتلقي ،وىو هبذا يضيف للنص رونقا رتاليا ومتعة فنيّة تساىم يف التأثَت على
ادلتلقي.
ويقوؿ:
يف طرقات اجلنّة جذوة نا ٍر،
يف دركات النّار شربة م ػ ٍ
ػاء،
آيات للبوح.
يف األمد القػػادـ ٌ

1

يف ىذه األبيات الثالثة تقدـ اخلرب الذي ظهر يف شكل شبو رتلة (يف طرقات اجلنة ،يف
دركات النار ،يف األمد القادـ) على ادلبتدأ (جذوةٌ ،شربةٌ ،آيات) ،وقد جلأ الشاعر إىل ظاىرة
التقدمي والتأخَت لتؤدي وظيفتها الداللية واجلمالية ،ويكوف تقدمي اخلرب على ادلبتدأ إلفادة
االختصاص تارة ،واالىتماـ بادلقدَّـ تارة أخرى ،أي أنَّو يتقدـ لالىتماـ بو.
ويقوؿ يف موضع آخر:
ويف الطّريق بقايا من بقاياه
ويف ِّ
الًتجي ضياءٌ
2
وبالتداين شعور قد ّتواله.

(بعض ،ضياءٌ ،شعور)،
يف ىذه األبيات تقدـ اخلرب ادلتمثل يف اجلار واجملرور على ادلبتدأ
ُ

والغرض منو َّ
يبُت للمتلقي قدرتو على امتالؾ أسلوب عذب ،والتحكم يف
أف الشاعر يريد أف ِّ
اللغة ،إذ استطاع هبذا األسلوب استمالة قلب القارئ ،وجذبو لدراسة النص دوف اإلحساس
بادللل.
ويقوؿ أيضا:
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن اذلوى ،ص.50
 2ادلصدر نفسو ،ص.60

02

لك الغيوـ ...ويل من وقعك ادلطر أنت العط ػ ػ ػػور وحل ػ ػ ػ ػػن الػ ػ ػ ػنَّاي والوت ػ ػ ػ ػ ػػر
أنت ابتسام ػ ػ ػػة أوقات شغفت هب ػػا

أنت الضياءُ ...وغصن الباين والقطر

1

تقدـ اجلار واجملرور (لك) وتأخر ادلبتدأ (الغيوـ) ،ويف نفس البيت (يل) جار ورلرور خرب
(ادلطر).
مقدَّـ وادلبتدأ مؤخر ُ
ويضيف:
السالـ ومنها ادلاء ينفطر.
َو عندي بعد غيوـ العشق أغنية منها ّ

2

ىنا تقدـ اخلرب ادلتمثل يف الظرؼ (عندي) وتأخَت ادلبتدأ (أغنية)،كذلك تقدمي اجلار
(السالـ) .فالشاعر يف ىذه االبيات يصف ادلرأة،
واجملرور (منو) يف الشطر الثاين وتأخَت ادلبتدأ ّ
رمبا تكوف ادلرأة (احلبيبة) فقد وصفها بالعطر وحلن الناي والوتر ،إذ أجاد يف الوصف وأصاب،

فال شيء دياثل العطر يف رائحتو الطيّبة واجل ّذابة ،وىذه ىي ادلرأة يف نظره .ولعل الغرض من ىذا
ىو ادلدح.

ويقوؿ يف موضع آخر:
ال غالب إالَّ ا﵁.

3

تقدـ اخلرب (غالب) على ادلبتدأ (ا﵁) والغرض منو التخصيص ،فا﵁ سبحانو وتعاىل قادر
كل شيء ،ولعل الغرض منو التخصيص.
على ِّ
ويضيف:
اخلطر.
فيها َّ
افر ُ
حيث ْ
الوجد مركبة َ
الرجاء حيوؿ دونو ُ
وأَ ْف تُ َس َ

1
2
3
4

عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.60
ادلصدر نفسو ،ص.63
ادلصدر نفسو  ،ص.112
ادلصدر نفسو  ،ص.64

4

02

يف ىذا البيت تقدـ اخلرب الذي جاء يف شكل شبو رتلة (فيها) وتأخر ادلبتدأ (الرجاء)،
لعل الغرض منو الطلب واالستغاثة.
واألصل يف اجلملة (منك الرجاء) و ّ
إ ًذا فالتقدمي والتأخَت يهدؼ إىل تشويق القارئ إىل الشيء ادلتأخر ،فهو يقوـ بتأخَت يف
رتب الكلمات وطبيعة درجاهتا ،وبالتايل فهو ينجح بإنتاج دالالت مغايرة بًتتيب العناصر وفق
نظاـ ضلوي.

1

 /2تقديم المفعول به على الفاعل:
َّ
معُت ،مكوف من فعل يليو فاعل مث
إف أصل اجلملة يف اللغة العربية يكوف على منط َّ
مفعوؿ بو ،إالَّ َّ
أف اللغة العربية ال ختضع ذلذا الًتتيب فيقع التغيَت يف بعض أجزائها ،وىذا ما
نلحظو كثَتا يف الشعرَّ ،
ألف ىدؼ الشاعر ليس نقل األخبار للمتلقي َّإمنا التأثَت فيو ،وىذا ما
سنحاوؿ توضيحو يف ديواف "أنطق عن اذلوى" لػػ"عبد ا﵁ زتادي" ،يقوؿ:
جر
يَس ُكبُػ َها ال َف ُ
الصح ُو
يَػ ْه ُج ُرىا ْ

الرضاعو.
وما دتا ِر ُسو َّ

2

يف ىذه االبيات الثالثة ق ّدـ الشاعر ادلفعوؿ بو ادلتمثل يف الضمَت ادلتصل (ىا) وتأخر
الرضاعو) ،فالضمَت ادلتصل (ىا) اتصل بالفعل ،وىذا الضمَت يعود
(الفجر،
الفاعل
الصحوّ ،
ُ
ُ
على ادلفعوؿ بو ،لذلك وجب تأخَت الفاعل وتقدمي ادلفعوؿ بو عليو.
ويقوؿ يف موضع آخر:
دينحها التاريخ
يقطعها ادلسافر
 1إلياس مستاري ،البنيات األسلوبية في ديوان الموت في الحياة لعبد الوهاب البياتي،اشراؼ :بشَت تاوريريت ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت
يف النقد األديب ،جامعة زلمد خيضر ،بسكرة ،2010 -2009،ص.184

 2عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.21 ،20 ،19

02

يطاذلا اجملازؼ.

1

وىنا أيضا تقدـ ادلفعوؿ بو على الفاعل ،فقد تكلَّم الشاعر عن احلبيبة وعن رتاؿ نظرة
عينيها ،اليت ختطف أبصار ادلغامر وادلسافر واجملازؼ ،وىو هبذه احلالة جي ِّسد لنا قوة سحر عيوف
أخر الفاعل.
ادلرأة ،فقد قدَّـ ادلفعوؿ بو ادلتمثل يف الضمَت ادلتصل (ىا) و َّ
ويقوؿ:
الفيض
وإالىا حُت دامهٍت
ُ
2
يل.
وعاودين التنز ُ
تقدَّـ ادلفعوؿ بو (النوف) على الفاعل ألنو جاء ضمَتا متَّصال بالفعل للداللة على
االختصاص ،وتعود على نفس الشاعر ،إذ يقصد ىنا األنا اإلذلية الزاحفة خلف ادللذات
واألىواء ،ففي فِ
علي ادلدامهة وادلعاودة حتدث اللذة والتلذذ بالنسبة لو.
ّ
ويقوؿ كذلك:
ِ
الغوص
ديَْنَ ُح ٍِت أسباب
يػْنثُػرين ِ
خص ُرىا األزتق
َ ُ
3
يرىقٍت إقالع تفاصيل.
يف ىذه األبيات يبدو أ ّف الشاعر يتكلم عن نفسو وعن مدى تأثَت حبيبتو عليو ،ومدى
تأثره هبا ،فتقدمي الشاعر للمفعوؿ بو على الفاعل ليس اعتباطيا ،بل وضعو بقصدية تامة ،ومنو
نستنتج أ ّف الشاعر على دراية واطالع واسع بقواعد اللغة العربية.
إ ّف خروج الشاعر عن نظاـ اللغة العربية ادلألوفة واخًتاؽ قواعدىا ،ال ُّ
يدؿ على قصوره وعجزه

يف توظيف اللغة ،بقدر ما ُّ
يدؿ على براعتو ودتكنو من استعماذلا.

 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.29
 2ادلصد نفسو،ص.51
 3ادلصدر نفسو ،ص.78 ،77 ،76
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ِ
ص ْوغ الكالـ وحاجتهم إىل إصابة
وال َّ
شك أف العرب كانت تفعل ذلك داللة على َملَ َكتهم يف َ

ادلعٌت وحتقيق الغرض ،حىت يكوف لو يف القلوب أحسن موقع وأعذب مذاؽ.

1

وشلا سبق نستنتج أف جلوء الشاعر ذلذه الظاىرة لو دور كبَت يف إضافة دالالت جديدة على
النص ،بغرض تأدية ادلعٌت وظيفتو اجلمالية ،كذلك يساىم يف إضافة نوع من ادلوسيقى على النصوص
الشعرية.
ب.الحذف:
سر من أسرار رتاذلا وابداعها ،وىو عنصر
يعد احلذؼ مظهرا من مظاىر البالغة العربية ،أو ّ
من العناصر اليت تزيِّن اللغة وتقويها وتزيد ادلعٌت رتاال ،وذلذا قاؿ عنو شيخ البالغيُت "عبد القاىر
اجلرجاين"« :فما من اسم أو فعل جتده قد حذؼ مثّ أصيب بو موضعو وحذؼ يف احلاؿ اليت ينبغي

أف حيذؼ فيها إال وأنت جتد حذفو ىناؾ أحسن من ذكره ،وترى إضماره يف النفس أوىل وانس من

النطق بو» .2واحلذؼ من السمات األسلوبية ادلميزة يف حتقيق التواصل بُت ادلرسل وادلتلقي.
لغ ــة:
َح ْذفوُ ،حيذفو أي أسقطو.

3

اصطالحا:
ىو عبارة عن «حذؼ بعض لفظو ،لداللة الباقي عليو» .4فالغياب لعنصر داخل اجلملة،
وحىت يتم ذلك َّ
البد من وجود ما يدؿ عليو.
يقوؿ "ابن األثَت" عن احلذؼ« :واألصل يف ا﵀ذوفات رتيعها على اختالؼ ضروهبا أف يكوف
ُّ
لغو من احلديث ال جيوز
يف الكالـ ما يدؿ على ا﵀ذوؼ ،فإف مل يكن ىناؾ دليل ا﵀ذوؼ ،وإنو ٌ
1

سلتار عطية ،التقديم والتأخير ومباحث التراكيب بين البالغة واألسلوبية ،دار الوفاء للنشر ،االسكندرية ،مصر( ،الط) ،2005 ،ص.16

 2عدناف عبد السالـ األسعد ،بالغة الحذف التركيبي في القرآن الكريم االحتباك أنموذجا ،دار غيداء للنشر ،عماف ،األردف( ،ط،2013 ،)1
ص.15
 3الفَتوز أبادي ،قاموس المحيط ،مؤسسة الرسالة للنشر ،بَتوت ،لبناف( ،ط ،2005 ،)8ص.799
4

حيدر حسُت عبيد ،الحذف بين النحويين والبالغيين دراسة تطبيقية ،دار الكتب العلمية ،لبناف( ،ط ،2013 ،)1ص.16

22

بوجو وال بسبب» .1وعليو فاحلذؼ من الظواىر األسلوبية والبالغية الذي يعكس رتاال على النص
الشعري.
ّ
فإذا كاف التقدمي والتأخَت يعتمد على الرتبة يف ادلنظور النحوي ،فتجد احلذؼ يستغٍت عن
بعض ادلفردات سعيا وراء ذلك التلميح ال التصريح باعتباره واسع الداللة ،كما صلد أف "سيبويو"
وتبُت السبب الذي أجلأ إليو العرب يف مسلكهم ذلذا الطريق:
حتدث بإسهاب عن ظاىرة احلذؼَّ ،
«و َّ
وإما اتساع الكالـ ،واالختصار ،واشًتط يف
أف الذي دفعو إىل ذلك إما طلب اخلفة عل اللسافَّ ،
ا﵀ذوؼ أف يكوف معلوما لدى السامع وأنو يستفطن إليو بداللة الكالـ عليو» ،2واحلذؼ يكوف
مبجرد القراءة للنص األديب ،فقد حيذؼ الكالـ اختصارا ألف يف اإلطالة ماللة
واضحا يشعر بو القارئ ّ

للسامع.

وقد وظف الشاعر "عبد ا﵁ زتادي" احلذؼ مستغال ما حيققو من آثار رتالية يف نصوصو
الشعرية ،ومن صوره صلد قوؿ الشاعر:
( )...مهالً فعشقك مسفوؾ على ألقي

ومْبتَكر
وطيّب عطرؾ تيّاه ٌ

3

واالصل يف اجلملة (دتهل مهال) فقد حذؼ الشاعر الفعل ،وترؾ ادلفعوؿ ادلطلق كقرينة أو دليل
على الفعل ا﵀ذوؼ حىت يًتؾ رلاال للقارئ من استحضار واستيعاب النص ا﵀ذوؼ.
 /1حذف الخبر:
يقوؿ:
إىل التيو ...ال اجلدوى  ...وال آاله...

4

 1سامي زلمد عبابنة ،التفكير األسلوبي رؤية معاصرة في التراث النقدي والبالغي في ضوء علم األسلوب الحديث ،دار الكتاب العادلي ،أربد،
األردف( ،ط ،2008 ،)1ص.203 ،202
2

مسعود بودوخة ،عناصر الوظيفة الجمالية في البالغة العربية ،دار الكتاب العادلي للنشر ،أربد ،األردف( ،ط ،2011 ،)1ص.83

3

عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.63
ادلصدر نفسو  ،ص.85

4
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وعوض ىذا احلذؼ بثالث نقاط ،حىت يعطي
حذؼ الشاعر يف ىذا البيت اخلربّ ،
للقارئ فرصة ادلشاركة يف إضافة معٌت جديد للنص ،فهو يثَت انتباه القارئ ،ويبعث فيو التفكَت
يف الشيء الذي حذؼ يف النص.
ويقوؿ أيضا:
ووقع ن ٍرب الشجوف...
ُ

1

قاـ الشاعر حبذؼ اخلرب ،والتقدير :كائن أو موجود.
ويقوؿ:
ال غالب إالَّ ا﵁...
واألصل يف اجلملة (ال غالب موجود إالَّ ا﵁) ،ولعل الغرض منو التخصيص.
ويقوؿ:
ال سيف طارؽ

2

واحلذؼ ىنا تقديره موجود.
ويف موضع آخر:
َوحدي واآلونة الزرقاء.
حذؼ اخلرب إذ التقدير يف اجلملة (وحدي جالس واآلونة الزرقاء).
ويقوؿ يف عنواف قصيدة لو:
نار اجلنَّة

3

 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.96
 2ادلصدر نفسو  ،ص.116 ،112
 3ادلصدر نفسو ،ص.74 ،137
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والتقدير (نار اجلنَّة مسعاي).
ىدؼ الشاعر من استعماؿ ظاىرة احلذؼ ىو فتح آفاؽ جديدة ،من التفكَت والتخييل
أماـ ادلتلقي ،وحيفِّزه على استحضار النص الغائب ،حىت يثري إىل النص رتاال فنيا ،والغرض
منو استمالة القارئ وجذبو الكتشاؼ اخلرب ضمن اغوار النصَّ ،
ألف اخلرب واضح وحُت يذكره
الشاعر قد يشعر القارئ بركاكة أسلوبو.
 /2حذف المبتدأ:
فمن ذلك قوؿ "عبد ا﵁ زتادي":
سحة رحبةُ ادلنتدى.
يالَوُ من فُ َ

1

والتقدير (احلب يا لو من فسحة) ،فقد حذؼ الشاعر لفظة (احلب) تفاديا للتكرار
والطالؽ العناف خلياؿ ادلتلقي.
ويقوؿ أيضا:
مصاب
ملطخ/
أنا ٌ
ٌ
واألصل يف اجلملة (أنا ملطخ /أنا مصاب) ،فقد عمد الشاعر إىل حذؼ ضمَت ادلتكلم،
واستعمل ىذا احلذؼ بوعي تاـ حىت يبعد القارئ عن ادللل ويفسح لو اجملاؿ للمشاركة يف
عملية اإلبداع.
ويضيف:
()...أوراس أرقة السهاد لعهدكم واشتاؽ من فرط السجوف نضاالَ.
والتقدير ىنا (ىذه أوراس أرقة السهاد لعهدكم) ،فالشاعر حذؼ اسم اإلشارة (ىذه)،
صور لنا ىذا
والشاعر يف ىذا البيت يصف مدينة األوراس ،تلك ادلدينة عريقة التاريخ ،فقد َّ
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.87
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احلذؼ بثالث نقاط ،حىت جيعل القارئ يتأرجح بُت معاين االشتياؽ ،ويضيف على النص بعدا
تأويليا.
ويقوؿ:
ألفيت ُجندا للفتوح تالال.
اسًتقت قراره
( )...حبر ادلنوف لو
َ
َ

1

واألصل يف اجلملة (ىذا حبر ادلنوف لو اسًتقت قراره) ،ويف ىذا البيت أيضا حذؼ ادلبتدأ
ادلتمثل يف اسم اإلشارة.
وقد أضاؼ حذؼ ادلبتدأ يف األبيات اليت ذكرناىا سابقا معٌت رتاليا وبعدا إحيائيا ،إلثارة
القارئ وتشويقو شلا جيعلو يغوص يف أغوار ىذا النص ومعرفة أبعاده الداللية اليت يريد الشاعر
إبرازىا.
 /3حذف الفعل:
يقوؿ الشاعر:
وال مهس القمر ا﵀موؿ على عرش ادلغيب.
حذؼ الشاعر الفعل يف ىذا البيت إذ أف التقدير (وال تعرؼ مهس القمر ،)...ويف ىذا
البيت يكشف الشاعر حقيقة الذات اإلذلية اليت يتشوؽ اإلنساف دلعرفتها.
ويضيف:
حب ديكن اف يكوف حلظة /وىلة /﵀ة أو
ٌ

عصفورة يف اليد./

2

حذؼ الشاعر الفعل الناقص (يكوف) ،إذ االصل يف اجلملة (أف يكوف حلظة /ويكوف
وىلة /ويكوف ﵀ة) ،والغرض من ىذا احلذؼ تفادي الثقل والتكرار.
1
2

عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن اذلوى ،ص.100 ،124 ،122
ادلصدر نفسو ،ص.89 ،88

22

ويقوؿ أيضا:
يف حلبات مصارعة الثَتاف.
والتقدير (يصاعد يف حلبات مصارعة الثَتاف).
ويقوؿ:
تلفحٍت بادلوج احلارؽ/
بالقهر البارج/
بالطقس ادلنشور.

1

واألصل يف اجلملة (تلفحٍت بالقهر البارد وتلفحٍت بالطقس ادلنشور) ،وعليو ارتبط
احلذؼ ارتباطا وثيقا مبعٌت القوؿ وداللتو وقدرتو على التأثَت ،فهو وسيلة لإلجياز ،وىو آخر
ويقوي قدرهتا على إيصاؿ ادلعٌت ادلراد.
مقاصد العربية ،ويعطي للبالغة نصيبها من الرونق ِّ
 /4حذف آداة النداء:
يقوؿ الشاعر:
أيتها احلبيبة.
أيتها العجيبة.

2

ويقوؿ
( )...حبيبيت الصغَتة.

3

يف ىذه األبيات الثالثة حذؼ الشاعر حرؼ النداء (يا) فالشاعر يقوـ مبناجاة حبيبتو
جيسد حسرتو وأدلو لفراقها.
اليت وافتها ادلنية ،فهو ِّ
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.137 ،106
 2ادلصدر نفسو ،ص.99
 3ادلصدر نفسو ،ص.101
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ويقوؿ يف موضع آخر:
ص لو نطق اذلوى
( )...بغداد ماذا أقُ ُّ

أأىيم شوقا ...أـ أعبُ ُد زلاوالً.

1

وىنا أيضا حذؼ الشاعر حرؼ النداء ،فهو يف حَتة من أمره ،من خالؿ تساؤلو ادلوجو
لبغداد ،لكنو ال جيد جوابا على سؤالو.
نالحظ يف ديواف "عبد ا﵁ زتادي" ورود ظاىرة احلذؼ بكثرة ،ومن مثَّ حياوؿ لفت انتباه
لعل الغرض من حذؼ النداء يف ىذه األبيات ىو
القارئ ،وإثارة وجدانو واستمالة قلبو ،و َّ
التفخيم والتعظيم من شأف حبيبتو.
 /5حذف الجار والمجرور:
يقوؿ الشاعر:
يسألو التكفَت...

2

واألصل يف اجلملة (يسألو التكفَت عن ذنوبو) ،فالشاعر يسأؿ ا﵁ أف يغفر ذنوبو
وأخطاءه ،فقد حذؼ اجلار واجملرور وترؾ دليال على حذفو.
كما حذؼ الشاعر أيضا حرؼ اجلر يف قولو:
وكل حلظة من بعدؾ تعيدين.
الوراء...

3

واألصل يف اجلملة (من بعدؾ تعيدين إىل الوراء) ،حذؼ الشاعر حرؼ اجلر (إىل) وىو
حرؼ النتهاء الغاية أي ما بعده غاية دلا قبلو ،أي أ َّف الوراء غاية لكل حلظة من بعدؾ تعيدين.

 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.123
 2ادلصدر نفسو  ،ص103
 3ادلصدر نفسو ،ص100
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وشلا سبق ديكن القوؿ أف الشاعر قد صلح يف توظيفو لظاىرة احلذؼ ،وقد حقق رتالية يف
ديوانو ،ودتثلت امهيتو يف ترؾ اجملاؿ للقارئ ليمأل الفراغ أي (أفق التوقع) الذي قصد الشاعر تركو،
وىو هبذا ُّ
يعد ظاىرة رتالية تثَت انتباه القارئ يف استعماؿ خيالو الواسع.
 -2اإلنزياح الداللي:
إذا كاف االنزياح عن ادلعيار من أىم الظواىر اليت دتيز اللغة الشعرية عن السردية ،مع منحها
شرؼ الشعر وخصوصيتو فإف ىذا النوع من االنزياح تتسم ببعض السمات ادلصاحبة لو ،كاالبتكار
واجلدة والنضارة واإلثارة.
ويعد االنزياح الداليل من أبرز أشكاؿ االنزياح اليت تضع الشعر يف أقصى الطرؼ ادلقابل للنثر،
َّ
لتحل مكاهنا
ألف فيها تنزاح الدواؿ على مدلوالهتا األصلية ،فتختفي الدالالت ادلألوفة للكلمات َّ

دالالت جديدة.1

ومبا « َّ
أف االنزياح الداليل ىو النوع الثاين من أنواع االنزياح الذي درسو البالغيوف ضمن علم
البياف ،من حيث ىو إيراد ادلعٌت الواحد يف طرؽ سلتلفة» .2وبذلك حياوؿ ادلبدع من خاللو تشفَت
النص عن طريق البالغة ،ويرى "كوىُت" أ ّف الداللة «رلموع التأليفات ادلتحققة لكلمة ما» ،3أي َّ
أف
الكلمة ال تنحصر يف داللة واحدة ،بل تتعدد تلك الداللة لتحقق رلموعة من الدالالت ادلختلفة،
إذف فاالنزياح الداليل متعلق جبوىر ادلادة اللغوية.
لعل ذلك ما
و«مادامت اللغة الشعرية ختلق داخل كل نص نسيجها اخلاص وبنياهتا وقوانينها ،و َّ

يربر ايضا اختالؼ التجارب واالبداعات حىت عندما تصدر عن شاعر واحد».4

وسنحاوؿ يف ىذا ادلبحث تناوؿ االنزياحات الداللية اليت تتماشى مع الدراسة احلديثة لديواف
"أنطق عن اذلوى" ،زلاولُت ابراز أىم نقاط الغموض والكشف اليت جتسدت يف ىذا الديواف.
 1عبد ا﵁ خضر زتد ،أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات ،ص.154

 2ينظر :مسعود بودوخة ،عناصر الوظيفة الجمالية في البالغة العربية ،ص.102
 3جوف كوىُت ،النظرية الشعرية ،ص.106
4

عبد ا﵁ خضر زتد ،أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات ،ص.156
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أ .الغموض:
إف التفكَت يف الالمرئي ىو الذي جيعل حتما القصيدة غامضة ،والغموض ىو خاصية جوىرية
لعل الغموض من أبرز خصائص احلداثة الشعرية ،فمن
يف التفكَت الشعري ال يف التعبَت الشعري ،و ّ
الطبيعي أف يتجلى الشعر غريبا غامضا وسط ذلك السائد ،ذلك أنَّو خيفي اجلوانب األكثر غٌت
وعم ًقا يف كياننا ،اجلوانب اليت جهلناىا وجتاىلناىا وكتبناىا ألسباب متعددة ،ويف ىذا ادلستوى يكوف

الشعر خلقا يكشف عن األجزاء اخلفية 1.والغموض يعترب لب تفكَت الشاعر ،وىو من أىم
اخلصائص اليت تقوـ عليها احلداثة الشعرية ،وىو مبعٌت اإلخفاء والسًت واحلجب ،ولقد غلبت ىذه
جتسد معاناة الذات ادلتصوفة.
الظاىرة يف التجربة الصوفية ،وىي ِّ
يتجسد الغموض من «جراء اإلنزياح[ ]...وقد اصطلح عليو "كماؿ خَت بيك" بالغموض
الداليل(  )Obscutite sémantiqueوىو عبارة عن انزياح أو ابتعاد داليل يف األسلوب يف
حُت اصطلح عليو "عبد ا﵁ زتادي" مصطلح الالعقالنية اللغوية ،وىي تررتة للمصطلح اإلسباين
( ، )Jrraciona lisno verbalوىو يف نظره درجة أكثر غموضا من العدوؿ اللغوي»،2
فالشاعر "عبد ا﵁ زتادي" يرى أف الغموض أكثر تعقدا وسيطرة يف النص على االنزياح أو ما يطلق
عليو بالعدوؿ اللغوي ،وىذه الظاىرة ىي ركيزة الشعر الصويف وقوامو الذي يتميز بالسًت واحلجب
وتوظيف الرموز« ،فالغموض يف الشعر الصويف يرجع إىل منهج التأويل الرمزي لألفكار الوجودية اليت
تدور حوؿ الوجود اإلنساين ،واحلقيقة اإلذلية [، ]...وحقيقة الصلة الكونية بُت ا﵁ واإلنساف ،ومرتبة
اإلنساف يف الوجود ،إىل غَت ذلك من األفكار اإلذلية ادلتعالية عل معارؼ السواء من الناس» ،3وعليو
فإف ادلنهج الذي يعتمده القارئ يف حتليلة للنصوص الصوفية ىو منهج تأويل وحتليل ىذه الرموز،
وزلاولة ربطها مبا يوجد حوؿ الوجود اإلنساين ،وزلاولة معرفة الذات اإلذلية وحقيقتها ،وبالغة
الغموض ناجتة عن انفجار لغة النص وخروجها عن القوانُت ادلقيدة للغة اليومية والعادية ،وقد كاف
1
2

ينظر :بشَت تاوريريت ،الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة ،ص.417

ينظر :زلمد كعواف ،التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر ،دار هباء الدين للنشر ،اجلزائر( ،ط،)1

 ،2009ص.217

 3زلمد عبد الواحد حجازي ،ظاهرة الغموض في الشعر الحديث ،دار الوفاء لدنيا النشر ،االسكندرية ،مصر( ،ط ،2001 ،)1ص.70
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ظن عرب اجلاىلية َّ
أف لكل شاعر شيطانو اخلاص
الشاعر «معروفا على الدواـ بغرابتو وسحره ،حىت َّ
بو»َّ ،1
إف الغموض خاصية من خصائص الشعر الصويف ،وىذا الغموض الذي يكتنفو ىو الذي
يعطيو معٌت رتيال ،يتغَت عن ادلعٌت العادي ،فيزرع الشوؽ يف القارئ من قوة سحره.
أما "أدونيس" يعًتؼ بشرعية الغموض يف الشعر ،وىو يدرؾ جيدا فحوى ىذه ادلشروعية،
عرب عنو بقولو« :إين ضد الوضوح الذي جيعل من القصيدة سطحا ال عمقا ،إين كذلك ضد
وىذا ما َّ
اإلهباـ الذي جيعل من القصيدة كهفا مغلقا» ،2يوضح أدونيس يف ىذه الفكرة أنو ضد الوضوح الذي
يفقد القصيدة رتاليتها وجيعل منها سطحا مفهوما ال داعي للغوص يف أعماقها ،كذلك أنو ضد
االهباـ والغموض الذي يعجز القارئ يف فهم ىذا النص ،فيجعلو منغلقا على نفسو ،وىو يفضل أف
يكوف األمر وسطا ،ال تكوف واضحة وال تكوف غامضة ،حىت تكتسي القصيدة حلَّة رتالية ،ويف
نفس الوقت يستطيع القارئ تأويلها وفهمها.
َّ
إف الشعرية احلديثة القائمة على الغموض واخلرؽ والتجاوز تنشأ عن ظاىرة رتالية متعددة
الرؤى ،مليئة بصور اجلذب واإلغراء ،وعليو َّ
فإف «الغموض ظاىرة رتالية يف الشعر احلداثي ،طادلا
أجاد الشاعر استثمارىا يف جتربتو الشعرية» ،3فظاىرة الغموض واحدة من أعقد الظواىر اليت جيابو هبا
القارئ أثناء قراءتو للنصوص الشعرية ،خاصة النصوص الشعرية الصوفية ،أو أي جنس من األجناس
األدبية.
وقد أخذت ىذه الظاىرة تكرارا كبَتا وحضورا بارزا يف ديواف "أنطق عن اذلوى" لػػ"عبد ا﵁
زتادي" ،علما أنو ديواف يتسم بالصوفية ،ويظهر ذلك من خالؿ قوؿ الشاعر يف قصيدة "كتاب
اجلفر":
ىاىنا يتسلق اإلغراء.
جانب ادلمكن وادلستحيل،
1
2

زلمد كعواف ،التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي ،ص.218
بشَت تاوريريت ،الحقيقة الشعرية ،ص.418

 3بشَت تاوريريت ،استراتيجية الشعرية عند أدونيس دراسة في المنطلقات واألصول والمفاهيم ،دار الفجر ،قسنطينة ،اجلزائر (،الط)،2006 ،
ص.33
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يذرع بسمة الطقوس.
ومفردات الشؤوف...
تُسرِج مهَّة الربوؽ
من رتَْر ال ّدواة.

تتهجى رلاىل التنزيل...
َّ

1

إف الغموض يف ىذه األبيات ادلستشهد هبا ال يكوف نتيجة التصوير ادلنزاح ،أو اخلياؿ اخلالؽ،
إمنا ىو مرتبط بغرابة الداللة نفسها ،فاحلالة اليت يعرض ذلا ليست من احلاالت ادلألوفة ادلتكررة يف
الشعر ،وإمنا ىي أحواؿ ادلتصوفة دلا تشتمل عليو من غرابة واختالؼ .2فاستعماؿ الشاعر للرموز
داللة على دتكنو وبراعتو وقدرتو من استعماؿ اللغة ،كذلك حياوؿ وضع القارئ يف رتلة من ادلتاىات
الالمتناىية ،حىت يتمكن من معرفة مدى قدرة القارئ من استيعاب واستكشاؼ ادلعٌت الباطٍت واخلفي
للنصوص ،واستنباط ادلعٌت ادلراد معرفتو.
ويقوؿ يف قصيدة "ا﵀بة احلمقاء":
احلب  ...ياذلا من كلمة
بسيطةً كرقَّة الش َف ِق ادلنحدر ضلو الذبوؿ.
يف أماسي اخلريف الذاوية /يا لو من فسحة رحبة ادلنتدى
العواـ
يف خضم يسبح فيو َّ
درنو ادلكنونة يف غيهب السكوف/...
وال يدرؾ ّ

3

فالشاعر جيسد لنا يف ىذه االبيات درجة حبو للذات اإلذلية ،فهو حيبها إىل درجة الفناء ،فهي
ذات ذلا مكانتها يف ذات الشاعر ويف ذات كل إنساف ،لكنو ال يستطيع أحد أف يتصور صورهتا

 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.15
 2أماين سليماف داود ،األسلوبية والصوفية ،دار رلد االوىل ،عماف ،األردف( ،ط ،2011 ،)1ص.152 ،151
3

عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.87
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الكاملة ،وقد استعمل الشاعر رلموعة من الرموز جعلت من النص غامضا يصعب على القارئ فك
شيفرتو وفهمو.
ومن مظاىر الغموض ايضا يف قصيدة "سًت الستور":
ىوى ِ
بنفسك
يهواين ...فأىواه...
عرشك يلقاين
وطيف ُ
فألقاه...
وما احتجايب
وراء النور إالَّ ىوى
تدّن
بو التناىي َّ
صوب زلياه
وما انشطاري سوى شوؽ
أسائلُو...
َ

عن عرشو األمسى
أو عن سر معناه...

1

فالشاعر يف ىذه األبيات أراد إخفاء حبو وعدـ التصريح بو ،وحجبو عن غَته ،أراده أف يبقى
يف نفسو ال يعرفو سواه ،وتفيد لفظة (ما) مبا سيوحي ،فتستبدؿ إشارة اللغة فمن فعل اذلوى
واالحتجاب إىل لغة اإلنشقاؽ ،حيث تعود الذات دلمارسة فعل الشوؽ ،مثّ يستحضر لفظة العرش،

وعليو فإف ادلعرفة الربانية تكمن يف التوزع واإلنشطار والسًت ىو االخفاء واحلجب.
ويقوؿ يف قصيدة "سيدة الريح":
افتحي سيدة الريح
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.55
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طقوس ادلسك واالرجواف
واخلعي أحراش ادلواويل
واىتكي االستار علٍّت أتدىل
من شرفا عينيك
للنجوـ الوئيدة...

1

الشاعر يف ىذه األبيات يصف قدرة سيدة الريح وقوهتا يف تسهيل األمور أمامو ،فهي اليت
لعل ىذا كلَّو من أجل مساعدتو للوصوؿ
كل األشياء ،تفتح ادلنغلق ،وهتتك ا﵀جوب ،و َّ
تفتح أمامو ّ
إىل حقيقة الذات اإلذلية ،ىذه احلقيقة اليت طاؿ الشاعر يف زلاولة معرفتها ،وكشف حقيقتها

الغامضة.
خرمية" ،يقوؿ:
ومن مظاىر الغموض أيضا ما صلده يف قصيدة "طقوس َّ
خبأت رأسي إذ ىوت،
سافرت يف عرش القنوت
وتدحرجت سبع شداد
وما تالىا من سجودي
لكن قوافل أحبرت
من حيث يسكنها
الغبار
وما تلبس باليقُت...

2

جيسد فيها العالقة بينو وبُت العامل الروحي ،فادلقصود من
ِّ
يعرب الشاعر عن حالة من ادلعاناةِّ ،
السفر ىو سفر روحي ال سفر مادي ،و السفر إىل ا﵁ جل جاللو ،ذلذا يلجأ الشاعر إىل استعماؿ

 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.67
 2ادلصدر نفسو ،ص.36
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الفاظ غامضة تليق هبذا العامل ،ألنو عامل موسوـ بالسًت ،وختتلف التأويالت باختالؼ القراءات
وتعدد اآلراء و األفكار.
ويقوؿ "عبد ا﵁ زتادي" يف قصيدة "جوىرة ادلاء":
االفالؾ ...وغاشيةُ الغفراف
ُ
سادنةٌ
دتشي يف َولَِو اجملذوب.
تسرج باليمٌت ُجذوة نار.
ِّ
ِ
حتمل باليسرى ُشربة ماء.
تشعل بالنار اجلنَّة.
تطفئ بادلاء النَّار.
ترحل يف الزمن ادلأىوؿ...

1

ليعرب عن معاناة
الشاعر يف ىذه األبيات يصور لنا مدى قدرتو وبراعتو من استعماؿ الرموز ِّ
تؤرقو ،فهو يعرب عن معاناتو ال معاناة شعبو ،كما اف ىذا الغموض الذي استعملو الشاعر يستدعي
من القارئ إعادة القراءة عدَّة مرات للتمكن من فهم ما يريد الشاعر توصيلو ،وبذلك تتعدد ادلعاين
لكل أسلوبو ولكل أفكاره ،ومبا َّ
الرمز واإلشارة ،فقد كثر
أل ّف ٍّ
أف أساس قواـ التجربة الصوفية ىو ّ
استعماؿ ىذه الرموز وما على ادلتلقي سوى تفسَتىا واستكشاؼ ما ترمز إليو من دالالت.
ومن مظاىر الغموض يف الديواف صلده يف قصيدة "أنطق عن اذلوى" يقوؿ:
يسري يف وجع األوتار
ق ّداس مفاتنها.
ما أحلى سيدة التاريخ
أف أىب جهرا
ترياؽ مباخرىا...
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.44
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الزرقاء
وحدي واألنوثة ّ
تش ّد على شفيت
تلفحٍت بادلوج احلارؽ/
بالقهر البارد/.
بالطقس ادلنشور.
على وجهي ادلعصوب
باألوحاؿ...

1

فالشاعر ىنا مزج بُت صفات ادلرأة ومواصفات الطبيعة ،من خالؿ توظيفو بعض األلفاظ الدالة
عليهما مثل (سيّدة ،األنوثة ،شفيت ،ادلوج ،الطقس ،مباخرىا) ،وىذه الرموز للداللة على أوصاؼ
ويصور مدى حبِّو ذلا ،فقد وصفها بصفات جتسد قمة األنوثة والفتنة.
حبيبتوِّ ،
ويقوؿ يف قصيدة "كاؼ الكوف":
ومعربىا ادل ْو ُج.
خطرت
ْ
ُ َ
يعيد للمجاري لذاذة األوتا ِر
وقصة فردوس يانع
َّ
الس ْم ُع ومرقد
شنَّف ّ

األحجار...

2

لعل توظيف الشاعر
وتغَت ماء البحر ،و َّ
وادلوج ظاىرة من مظاىر الطبيعة ،فهو يدؿ على حركة ّ

الروح تقرهبا من ا﵁ أحيانا ،وابتعادىا أحيانا أخرى ،فادلوج يقًتب ويبتعد،
ذلذه اللفظة ِّ
ليعرب عن حالة ُّ
فاستخدـ لفظة ادلوج للداللة على اإلنساف ادلتقلب ادلشاعر واالحاسيس ،وىنا يتجسد الغموض يف
لفظة ادلوج لذلك على القارئ الفهم جيِّدا مث تأويل االلفاظ وربطها باحلالة اليت عاشها الشاعر.
ويقوؿ يف قصيدة "كتاب اجلفر":
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.137
 2ادلصدر نفسو ،ص.23
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تتمطى يف مفرقيو
منا ِرؽ اللَّوِز.
و بػُْرعُ َمةَ الثلج

ادلبلَّ ِل

بالصقي ِع...

1

ىذه الرموز (برعمة ،الثلج ،منارؽ اللوز) تدؿ على النقاء والطهارة والعفة ،والنقاء والطهارة من
جواىر اإلنساف ،فاإلنساف الطَّاىر أكثر تعلُّقا وحبِّا إىل ربِّو ،وعلى اإلنساف أف حيافظ على طهارتو،
ويوسخها من ذنوب ىذه الدنيا الزائلة ،فكما خلق طاىرا يرجع إىل خالقو
يلوثها ِّ
فال يعمل على ما ِّ
طاىرا نقيا.
كاف من الضروري «اختيار كل شاعر أسلوب خيايل غَت مباشر ،وىذا ما يسمى باللغة
الرمزية» ،2وىذا الرمز خيتلف من قارئ إىل آخر ،ألف اآلراء ختتلف حولو ،ذلذا فإنَّو يتميز بالتعدد
واالستمرارية.
ب .الكشف:
تعٍت كلمة الكشف يف اللغة العربية« :رفعك الشيء عما يواريو ويغطّيوَ ،ك َش َفو يك ِ
ْش ُفوُ وَك َّش َفوُ،
َُ
فانكشف وتكشَّف».3
وقد ورد ذكر ىذه الكلمة مبعناىا ىذا يف القرآف الكرمي يف قولو تعاىل﴿ :

   

 ،4﴾        أي رفعناه عنك.
اما يف اصطالح الصوفية فيقاؿ اهنا تعٍت «االطالع على ما وراء احلجاب من ادلعاين الغيبية
واالمور احلقيقية وجدا وشهودا» ،1أي َّ
أف صاحب الكشف ىو الذي ختًتؽ بصَتتو كل العوائق
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.18

 2ينظر :إبراىيم رماين ،الغموض في الشعر العربي الحديث ،دار ىومة للنشر ،اجلزائر( ،الط) ،2001 ،ص.337
 3ابن منظور ،لسان العرب ،مادة (كشف)
 4سورة ؽ /اآلية.22

22

وسطوح االشياء وظواىرىا ،للوصوؿ إىل جوىرىا ،فالتصوؼ يف جوىره ىو رفضا للشكل وحبثا عن
النظاـ الالمرئي ،وىو العامل العلوي والروحاين.
وتقتضي طبيعة الكشف «استنفار الطاقة االحتياطية الكامنة يف ذىن الكائن البشري ،ألف
الذىن قاصر على إدراؾ الكشوفات بتفاصيلها» .2فالكشف ىو الذي يقوـ باستهالؾ الطاقة
ادلخزونة يف ذىن الشاعر ،وىي طاقة احتياطية لإلنساف ألنو يشاىد من الشيء جوىره ،وما على
اإلنساف سوى استغالؿ ىذه الطاقة من اجل معرفة األشياء ،ومعرفة ا﵁ تعاىل بكامل صفاتو ،واليت
تعترب غاية الشاعر الصويف« ،لذلك يسمى السالك ادلتحقق بادلعرفة واصال ،ووصولو إىل ا﵁ ىو
وصولو إىل ادلعرفة بو» ،3فالوصوؿ إىل ا﵁ تعاىل ىو ما يريد الشاعر "عبد ا﵁ زتادي" حتقيقو والتقرب
منو ،والكشف ىو «وسيلة ادلعرفة احلقة ،ورغم ذلك تتأتى ادلعارؼ الربانية وتظل مستًتة وراء حاجز
الوجود ألف ذتة غيب يظل دوما غيبا قائما بذاتو ولذاتو ،وىو ابعد من اف يصبح معرفة ملتبسة ،كما
يتأَّب على اللغة ادلتواضع عليها» ،4وعليو فظاىرة الكشف تتعلق بالشعر الصويف ألف الصويف ىو
أنو َّ
من حياوؿ الوصوؿ إىل العامل الروحاين ،وىي اليت تكشف عن باطن األشياء والرموز اليت يستعملها
الشاعر الصويف يف قصائده.
و«يعد القلب موطنا للكشوفات الصوفية ،وال يتأتى ذلك إال بإبطاؿ دور احلواس» .5ومعٌت
ذلك أف الكشف احلقيقي يكوف يف التجربة القلبية وهتميش العقل ،وقد ارتبط الكشف بالقلب لعدـ
معُت .وىذا ما يتطابق مع حاؿ ادلتصوفة.
استقراره على حاؿ ّ
إذف ما على القارئ سوى الغوص يف أغوار ىذا النص ادلفعم بالرموز وزلاولة قراءة رموزه
وحتليلها ،ليشع منو النور ،ويكشف عن مضامينو الباطنية ،وتنتشر االضواء يف كل أجزائو ،زلاوال
االنتقاؿ بنا من العامل االرضي (الزائل) إىل العامل العلوي ،وىو عامل أزيل ال يزوؿ ،بغية التعرؼ إىل ا﵁
وجل بكل صفاتو.
ّ
عز ّ
 1عبد ادلنعم احلفٍت ،الموسوعة الصوفية ،مكتبة ادلدبويل ،القاىرة( ،الط) ،2003 ،ص.923
 2زلمد كعواف ،التأويل وخطاب الرمز ،ص.492

 3زلمد أزتد درنيقة ،معجم شعراء الحب اإللهي ،مكتبة اذلالؿ ،بَتوت ،لبناف( ،ط ،2000 ،)1ص.20
 4زلمد كعواف ،التأويل وخطاب الرمز قراءة في الخطاب الشعري الصوفي العربي المعاصر ،ص.493
 5ادلرجع نفسو ،ص.493
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ومن مواطن الكشف ادلوجودة يف ديواف "أنطق عن اذلوى" لػ"عبد ا﵁ زتادي" صلد قولو يف
قصيدة "كاؼ الكوف":
أحببت يا حبيبة مدارج
القرباف
ونكهة العروج لعامل الكتماف
ألىب اجلنوف وخضرة العصياف
أو أستعيد رسائل الغفراف
وزلنة التكوين واحلواين...

1

يتشهى الشاعر ىنا الوصوؿ إىل العامل احلقيقي باعتباره عادلا موسوما بالسًت ،فهو حياوؿ أف
يصل إىل مكانة تقربو من ا﵁ سبحانو وتعاىل ،وىنا إشارة واضحة يكشف فيها الشاعر عن العامل
الروحي من خالؿ توظيفو بعض األلفاظ الدالة عليو كعامل الكتماف.
كذلك يتجسد الكشف من خالؿ قولو يف قصيدة "جوىرة ادلاء":
يف طرقات اجلنة جذوة نار
يف دركات النار شربة ماء
يف األمد القادـ
آيات للبوح
وراحلة للسفر
ادلوعود...

2

يف ىذه األبيات اختار "عبد ا﵁ زتادي" البوح كرمز للمعرفة الكشفية ،وىذا ما صلده يف عنواف
"أنطق عن اذلوى" فداللة النطق ىي البوح ،فهو يكشف عن العامل الروحاين والذي يسعى دائما
للتقرب منو ومعانقتو ،كما انو يكشف عن يوـ القيامة وىو اليوـ ادلوعود الذي تظهر فيو حقيقة
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.25
 2ادلصدر نفسو ،ص.50
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األشياء ،وإدراؾ حقيقة الذات اإلذلية ،ويف ىذا اليوـ ينزاح الغموض والسًت ويظهر كل شيء على
حقيقتو.
ويقوؿ يف نفس القصيدة:
كنت ذاؾ الوافد من فرط
الغيبة...
مكاشفة.

1

يف ىذه األبيات الشاعر ىو الوافد الذي طاؿ غيابو ،فهو الذي يقوـ بكشف احلقيقة الغيبية
اليت مل يستطع غَته أف يكشفها ،ىذه احلقيقة جعلها ا﵁ مستورة عن العواـ وكشفها إال لصاحب
القلب اجملنوف حبب ا﵁ ،وادلتلهف لرؤيتو جل جاللو.
ويقوؿ أيضا:
إمامي ال دتنن باخلرقة والكوز.
أنت نور األقطاب
واألين ادلعروؼ
( )...أنت والسبع
مدارات
وروح الروح
وما دوف ادلرفوض...

2

فالشاعر ىنا يكشف عن عامل االلوىية من اجل إدراؾ حقيقة العامل الروحي ،وىو عامل الغيب،
كذلك توظيف الشاعر لضمَت ادلخاطب (أنت) جاء يف سياؽ وجداين روحي ،حيث أسهمت يف
إضفاء كثَت من احلركة واحليوية يف إبراز عالقة احلب وشدة تعلق الشاعر بالذات اإلذلية اليت خياطبها
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.52
 2ادلصدر نفسو ،ص.53
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ويتجو إليها يف مناجاتو الروحية .1فكل ما يكشفو الشاعر يوجد داخل ذاتو ليكشف خبايا الذات
اإلذلية.
ومن مظاىر الكشف أيضا صلد قولو يف قصيدة "ا﵀بة احلمقاء":
إنَّو البحر طوال وعرضا.
بساحلو البعيد الذي يتشوؽ الغريق إىل أطرافو
فتغيب الدديومة عن آمالو ويبتلعو النور واذلوس.

2

حياوؿ الشاعر يف ىذه األبيات كشف حقيقة الذات اإلذلية ،ىذه الذات اليت يتشوؽ اإلنساف
لرؤيتها ،لكنو ال يراىا ،فكلمة ا﵁ ذلا معٌت شاسع وكبَت كرب السموات واألرض ،فال يستطيع اإلنساف
إدراكو ومعرفة صورتو الكاملة ،فيصاب بنوع من احلَتة والقلق واالضطراب لعدـ معرفتو بصورة كاملة.
ومن صور الكشف اليت وجدناىا يف الديواف صلده يقوؿ يف قصيدة "النوارس تسكن ادلقابر":
حبيبيت اجلرح من فراقك
يطوؿ ...ويزيد
ِ
وجهك
وقليب ادلضرج من
ِ
البعيد
فكيف أتناسى خيالك
ِ
السعيد
مقابر
أحببت من ىجرانك َ
ِ 3
األموات.
فاستعماؿ الشاعر للضمَت ادلتصل (الكاؼ) يف ىذه األبيات ديكن أف نلتمس داللتو يف
اإلقًتاف ادلنشود بُت العاشق وادلعشوؽ ،العاشق(الشاعر) وادلعشوؽ(الذات اإلذلية) ألف عالقة الشاعر
 1ينظر :أماين سليماف داود ،األسلوبية والصوفية ،ص.116
 2عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.88
3ادلصدر نفسو ،ص.102
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بالذات اإلذل ية عالقة تنفرد عن العالقات اإلنسانية ،فإف تعبَته عنها خيرج عن ادلألوؼ ،يظل خطابا
مستمرا حياوؿ فيو الشاعر الكشف عن مواجده وأسرار حبِّو دوف أف يصل إىل استقرار وثبات.

1

فالشاعر ىنا حياوؿ ابراز أدلو وحسرتو لفقداف حبيبة قلبو فحبو ذلا يزيد يوما بعد يوـ ،فهو ال يستطيع
نسياهنا حىت بعد رحيلها.
ومن مظاىر الكشف أيضا صلده يقوؿ يف قصيدة "أنطق عن اذلوى":
تناـ األفكار اخلضر
يف ذاكريت
أصلي ركعات العشق
خلف مالزلها
أمد راحتُت إىل ادلوىل
طمعا أف حيشرين
يف قائمة ادلسكوت
عن سوابقهم...

2

يوضح لنا الشاعر مدى رغبتو يف اف يغفر ا﵁ ذنوبو فهو يتضرع لو ويكثر الدعاء علو يغفر لو
وجيمعو مبن حيب يف فسيح جنانو.
ويقوؿ يف قصيدة "شعرىا الليلكي":
شعرىا الليلكي يتكسر بُت أصابعي.
دينحٍت ادلدى...
دينحٍت الصرب
على ويالت الذنوب...
 1أماين سليماف داود ،األسلوبية والصوفية ،ص.117
 2عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.134
 3ادلصدر نفسو ،ص.93
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الشاعر ىنا يوضح حبو ﵀بوبتو ويتغزؿ بشعرىا ،ىذا احلب دينحو الصرب على ويالت الذنوب
وعلى مصائب ىذه الدنيا ،فهي أنيستو يف وحدتو ،كما تنسيو مهو وترفع من مكانتو لتحقيق رغبتو يف
التوبة ﵁ تعاىل.
ويقوؿ يف قصيدة "النوارس تسكن ادلقابر":
أيتها احلبيبة
أيتها العجيبة...
كيف للنوارس أف تسكن
ادلقابر؟
َ

...النور يا "سالفيت"

حتجبو ادلغيب عن أساور
يديك
فال ابتسامة تلوح من شعرؾ
الظليل

1

يتحدث الشاعر عن حبيبتو "سالفة" اليت وافتها ادلنية ،فهو يبكي من شدة حتسره لغياهبا ،وقد
شبهها بالنورس باعتبار أف ىذا الطائر يتميز بالطهارة والنقاء ،وقد استعملو الشاعر للتعبَت عن رغبتو
الدائمة يف التحليق حبرية غَت مقيدة وغَت زلددة يف مساوات ال هناية ذلا ،فمنح صفات ىذا الطائر
الويف إىل زلبوبتو "سالفة" ،وهبذا كشف الشاعر عن مواصفات زلبوبتو ومكانتها يف قلبو وشدة تعلقو
هبا.
فالكشف إذف ذترة من ذتار التجربة الصوفية ،وىو ميزة خيتص هبا الشعراء الذين يدركوف حقائق
الوجود ،فال يكوف الكشف صحيحا كامال إال إذا ثبت مبدأ استقامة الذات يف حبِها للذات اإلذلية
ورغبتها يف الوصوؿ إىل العامل الروحي.

 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.99
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إف جلوء "عبد ا﵁ زتادي" إىل ظاىرة الكشف ىو زلاولة وسعي منو لكشف حقيقة الذات
اإلذلية ومعرفة العامل الروحي.

ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ
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نتيجة لتفاعل النصوص وانفتاحها على بعضها البعض ،من خالؿ ظاىرة التأثَت والتأثر ،بُت
سلتلف آداب الشعوب ادلختلفة األجناس والثقافات ،والذي نتج عنو استحضار جتارهبم الشعرية
ودرلها يف جتارهبم اخلاصة ،وىذا االستحضار والدمج ىو ما ندعوه بالتناص.
أوّال :مفهوم التناص:
 /1ل ـ ـ ــغة:
فعو.
نص احلديث ينصو نصا:ر َ
النص :رفعُك الشيءُّ ،
يقاؿ نصص ّ

1

 /2اصطالحا:

التّناص ( )Intertextualitéظهر كمصطلح للمرة األوىل يف الغرب على يد "جوليا
كريستيفيا" عاـ 1966ـ يف رللة "تاؿ كاؿ" ( )Tel quelالفرنسية ،وىي ترى « َّ
أف كل
نص ىو عبارة عن فسيفساء من االقتباسات ،وكل نص ىو تشرب وحتويل لنصوص أخرى»،2
وعليو َّ
فإف كل نص أخذ من نص آخر ،فالنص لو مرجعية وال خيلق من العدـ.
كما ترى أيضا أف التّناص «إمنا ىو تقطيع عبارات مأخوذة من نصوص أخرى ،ويف كتاهبا
"نص الرواية" عادت فكتبت عن التّناص ،أنو ىو التقاطع والتعديل ادلتبادؿ بُت وحدات عاددة

تشرب وحتويل لنص آخر».3
إىل نصوص سلتلفة ،مث وصلت بعد حُت إىل أف كل نص ىو ُّ

إذف كل نص ىو نتيجة لتجمع العديد من النصوص ،وأف لكل نص مرجعية من نص آخر،
يأخذ منو ويعيد نسيجو يف شكل جديد ،مثال أف ىناؾ نصوص مقتبسة من األساطَت فنقوؿ
أهنا نصوص أسطورية ،ىذا يعٍت أنو استند إىل مرجعية ،وىي النصوص األسطورية فاغًتؼ
منها.
فالتناص آلية من اآلليات اليت يلجأ إليها عن قصد هبدؼ نقل القارئ من زماف آلخر ومن
مكاف آلخر دلعايشة احلدث ،فالنصوص األدبية مأخوذة من نصوص وأعماؿ أخرى ،فقد يأخذ

1ابن منظور  ،لسان العرب ،مادة (نصص).
2زلمد مفتاح ،تحليل الخطاب الشعري استراتيجية التّناص ،ص.120

 3حصة البادي ،التّناص في الشعر العربي الحديث ،دار كنوز ادلعرفة العلمية ،عماف  ،االردف(،ط ،2009 ،)1ص.20
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الشاعر من أعماؿ روادية والعكس كذلك ،ألف األجناس األدبية باتت تأخذ من بعضها
البعض.
والتناص «تشكيل نص جديد من نصوص سابقة ،حبيث يغدو النص ادلتناص خالصة لعدد
من النصوص اليت دتحي احلدود بينها ،وأعيدت صياغتها بشكل جديد حبيث مل يبق من
النصوص السابقة سوى مادهتا وغاب األصل ،فال يدركو إال ذو اخلربة وادلراف» .1إف التّناص
تقنية من التقنيات اليت يستعملها ادلؤلف فالنص ادلتناص ىو عبارة عن إعادة الصياغة يف شكل
جديد ،إذف التّناص ىو األخذ من نصوص أخرى ،وإف مل تظهر عملية االقتباس واألخذ
مباشرة فإف التأثَت وانعكاسو على كتابة اآلخر ال ديكن أف خيفى.
يعلن "فوكو" بأنو ال وجود «لتعبَت ال يفًتض تعبَتا آخر ،فال بد أف تتوفر أحداث متسلسلة
متتابعة تتصل معا ،فالتناص إذف عملية استيعابية واحتوادية للنصوص السابقة ،والنص ادلتناص
حيمل بعض صفات النص ادلأخوذ أو ادلتناص منو» .2ويتضح شلا سبق أف التّناص ىو أف
يتضمن نص أديب ما حبيث تندمج النصوص ادلقتبسة مع النصوص األصلية لتعطينا شكال
جديدا يتحقق فيو التوحيد واالتساؽ والتكامل ،وهبذا ندرؾ أف التّناص ضرورة

حتمية

ال

يستطيع الكاتب اذلروب منها ،فهي حاضرة يف نصو سواء بوعي منو أو بغَت وعي ،وىذا ما
جاء حسب "فوكو" و"جوليا كريستسفيا" ،وعليو «فالتناص ظاىرة تداخل النصوص بعضها
باآلخر بعالقات وكيفيات سلتلفة ،سواء أوعى الكاتب ذلك أو مل يع» ،3فقد يتناص الكاتب
مع نص آخر دوف قصد ،فالنص ليس بنية مستقلة بذاهتا ،إمنا ىو سلسلة من العالقات مع
نصوص أخرى.

1زلمد عزاـ ،النص الغائب تجليات التّناص في الشعر العربي دراسة ،منشورات احتاد كتاب العرب ،دمشق ،سوريا (الط) ،2001 ،ص.27
2ابراىيم مصطفى زلمد الدىوـ ،التّناص في شعر أبي العالء المعري ،عامل الكتب احلديث ،أربد ،األردف( ،ط ،2011 ،)1ص.10

3نبيل علي حسنُت ،التّناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض "جرير والفرزدق واالخطل" ،دار الكنوز ادلعرفة العلمية للنشر ،عماف ،األردف،
(ط ،2010 ،)1ص.29
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ثانيا :أنواعه:
ومن أجل معرفة أكثر واكتشاؼ أعمق قمنا بدراسة ىذه الظاىرة اليت شهدت حضورا كثيفا يف
ديواف "أنطق عن اذلوى" لػػ"عبد ا﵁ زتادي" مركزين على التّناص مع القرآف الكرمي وبعض قصص
األنبياء والتناص مع الشعر ،ىذه التناصات اليت أوردىا الشاعر بكثرة يف ديوانو.
 -1التناص مع القرآن الكريم:
لقد كاف للقرآف الكرمي حضور بارز يف كتابات األدباء عرب العصور دلا لو من أثر عظيم يف
التوجيو والتقومي ،ودلا يف آياتو من إشراؽ وإشعاع ،أضف إىل ذلك أف القرآف الكرمي ليس كغَته من
الكتب السماوية دلا حيتويو من قيم روحية وميزات رتالية 1.وىو استحضار الكاتب لبعض آيات
القرآف الكرمي وتوظيفها توظيفا رتاليا يعطي للنص مكانة ويزيده حسنا ورتاال.
و«يعد القرآف رافدا غنيا وهنال عذبا للشعراء ،فاستقى منو الشعراء واستثمروا طاقاتو مبا يدعم
ويساند جتارهبم الشعرية ومواقفهم الفكرية» ،2فالقرآف الكرمي مصدر مهم وأويل لكل كاتب وقارئ،
ولقد كاف ادلتصوفة أشد أنواع الكتاب اصلذابا للنص القرآين ،ذلك أف القرآف الكرمي ديثل أىم
أف القرآف خطاب إذلي فإف الصويف يعلم َّ
الدعامات الرديسية يف فكرىم ،ومبا َّ
أف ا﵁ خياطبو يف كل
شيء.
ومن ذلك فإننا نبحث عن أشكاؿ دتظهر النص القرآين يف التجربة الصوفية يف ديواف "عبد ا﵁
زتادي" ،فنجد أف الشاعر قد استحضر العديد من آيات القرآف الكرمي يف قصادده.
يقوؿ يف قصيدة "كتاب اجلفر":
مفعم باذلوى وادلتاريس
والكادنات الضئيلة...
1ينظر :علجية مودع ،النص الصوفي وفضاءات التاويل ،إشراؼ صاحل مفقودة ،مذكرة مقدمة لنيل شهادة ادلاجستَت يف النقد العريب ،جامعة زلمد
خيضر ،بسكرة ،2010 ،ص.118
 2ينظر :ادلرجع نفسو ،ص.119
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ىو عتق يطاؿ مداه البحر
ومغريات العيوف...
مادونو الظل والسحر
ومعراج خيط السبيال
كم تقصى دروب ادلثاين
حامال وزر الغوايات
وعطر سكر اجلفوف...

1

وىنا إشارة واضحة لآلية الكردية يف قولو

تعاىل    ﴿:



 ،2﴾           تعرب قصة اإلسراء
وادلعراج من القصص القرآنية ادلتميزة ،واليت اختص هبا القرآف الكرمي عن سادر الكتب السماوية
األخرى ،واختص هبا سيد األنبياء والرسل زلمد  ،فكانت معجزة من ادلعجزات .3واستحضار
الشاعر ذلذه القصة مل يكن من باب شحن نصو بادلصادر الدينية ،وإمنا من أجل دتثلو مبسَتتو الروحية
ضلو احلق جل جاللو ،وىو يريد بلوغ أعلى ادلراتب وادلنازؿ ،وإذا مل يكن جسديا فروحيا ألهنا غايتو
احلقيقية.
كذلك صلد تناصا آخر يف نفس القصيدة يقوؿ:
مرحبا بالفناء
بقاصرات الطرؼ
بالوجع األسٌت...
مبقفالت الظنوف...

4

1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.16
2سورة ادلعارج/اآلية.04-03
3احلافظ عماد الدين (ابن كثَت) ،قصص األنبياء ،دار ابن حزـ للنشر ،بَتوت ،لبناف( ،ط ،2002 ،)1ص.125
4عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.21
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ولعل ىذا االستسقاء التناصي جاء من قولو تعاىل:

﴿    

 ،1﴾وجاء شرح ىذه اآلية (قاصرات الطرؼ) أي من غَت أزواجهن ال يلتفنت إىل غَتىم،2
فأبصارىن ال تنفلت ألي شخص آخر عدا أزواجهن ،وىذا دليل على حياء ادلرأة وطيبة أخالقها،
كذلك دليل على ادلرأة ا﵀تشمة اليت ال تنظر إال لزوجها.
كذلك صلد تناصا قرآنيا يف قصيدة "طقوس خرمية" يقوؿ:
خبأت رأسي إذ ىوت،
سافرت يف عرش القنوت
وتدحرجت سبع شداد
وما تالىا من سجودي
لكن قوافل أحبرت
من حيث يسكنها
الغبار
وما تلبس باليقُت...

3

فقوؿ الشاعر يلتقي مع قولو

تعاىل﴿:

 ،4﴾   فالشاعر ىنا

يطمح إىل الوصوؿ للعامل الروحاين والعيش فيو ،فهو يرغب يف عامل مثايل وليس يف عامل دنيوي مليء
بادللذات.
ويقوؿ يف نفس القصيدة:
ال فلك تنجي...
1سورة ص /اآلية .52

2جالؿ الدين زلمد وجالؿ الدين عبد الرزتن ،تفسير القرآن الكريم ،شركة الشهاب للنشر ،بن عكنوف اجلزادر ،ج( ،1الط) ،ص.420
3عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.36
4سورة النبأ /اآلية.12
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ال اجلياد الصافنات،
ال جهالة فوؽ صدر اجلاىلُت،
ترجح...
َّ

1

وقد استحضرت عبارة اجلياد الصافنات اليت وردت يف بعض آيات الذكر احلكيم ،ومن ذلك قولو
تعاىل ،2﴾      ﴿ :وقد جاء تفسَت ىذه اآلية أنّو عرض
على سليماف  اخليل الصافنات ،وىي اليت تقف على ثالث وطرؼ حافر الرابعة ،اجلياد ىي
ادلضمرة السراع .3فالشاعر استدؿ هبذه اآلية الكردية لكي يؤكد على وجود يوـ القيامة فال شيء
ينجي صاحبو منها سوى األعماؿ الصاحلة وفعل اخلَت ،واالبتعاد عن ملذات الدنيا الواسعة.
ويقوؿ يف قصيدة "جوىرة ادلاء":
يتملكها التوقَت.
ومصباح النور مع شفة
اإلغفاء...

4

فقوؿ الشاعر يلتقي مع قولو عز وجل:

﴿       

 ،5﴾            وىذا يدؿ على
قدرة وعظمة اخلالق فهو خالق السموات واألرض وجاعل النور ليستضيء بو البشر ،فهو نور ىذا
الكوف وضياؤه.
ويقوؿ يف نفس القصيدة:
( )...إذلي ال تكسر جربويت
1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.39
2سورة ص /اآلية.31

3احلافظ عماد الدين (ابن كثَت) ،قصص األنبياء ،ص.397
4عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.46
5سورة النور /اآلية .35
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بسياج الرزتة والقبالت.
أنت ادلفلق للحب.

1

ويف ىذه األبيات استحضار واضح لآلية الكردية من قولو تعاىل:

﴿    

،2﴾                
ِ
لق)مبعٌت َش ُّ
(احلب) مبعٌت النَّبَات ،و(النَّوى) مبعٌت النَّخل،
اؽ،
َّ
وقد ورد تفسَت ىذه اآلية كالتايل( :فَا ُ
(خيرج احلي من ادليت) كاإلنساف والطادر خلقوا من نطفة وبيضة ،وخيرج النطفة والبيضة من احلي،
أي من اإلنساف والطادر ،فكيف تصرفوف عن اإلدياف مع قياـ الربىاف .3فقوؿ الشاعر يقارب قولو
تعاىل ،فإنو يدؿ على عظمة اخلالق وقدرتو يف خلقو ،فا﵁ حييي ودييت وىو القادر على كل شيء.
كذلك ىناؾ تناص آخر يف نفس القصيدة:
إذلي ال يعلم تأويل الظلم
إلالَّؾ
أنت واألرض ا﵀روقة

4

قوؿ الشاعر يتناص مع قولو تعاىل ،5﴾       ﴿:وقد جاء
عما هناكم عنو،
تفسَت ىذه اآلية أ ّف ا﵁ يعلم ماىو خَت لكم ،لذلك فبادروا إىل ما أمركم بو وابتعدوا َّ

فهو يعلم وأنتم ال تعلموف .6ومعٌت ىذا أف ا﵁ ىو القادر وعالَّـ الغيوب فهو عامل كل شيء والقادر
على كل شيء ،خالق الكوف وخالق ىذه الدنيا ،فال يعلم الغيب إالَّه سبحانو وتعاىل.
وىناؾ كذلك تناص يف قصيدة "النوارس تسكن ادلقابر":
1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.49
2سورة األنعاـ /اآلية .95

3ينظر :جالؿ الدين زلمد وجالؿ الدين عبد الرزتن ،تفسير القرآن الكريم ،ص.178
4عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.51
5البقرة /اآلية.216

 6ينظر :جالؿ الدين زلمد وجالؿ الدين عبد الرزتن ،تفسير القرآن الكريم ،ص.45
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وصوتك ادلوؤود يف ِ
ِ
قربؾ
الغوي 
َّ
عالمة الفناء...

1

وجل:
وىذه األبيات تقتبس من قولو َّ
عز ّ

﴿      

 ،2﴾وىنا إشارة واضحة لظاىرة وأد البنات ،وىي ظاىرة وجدت بكثرة يف العصر اجلاىلي،
فكانت البنت تشكل عارا على اىلها فيقوموف بدفنها وىي حية وإف مل ترتكب أي فضيحة أو
جردية ،فهي ضحية ألىلها.
ومن مظاىر التناص أيضا ما صلده يف قصيدة "الشعر يف أقبية الريح والزعفراف":
شالالً ومهيا،
يتطاير من جراحات الغيتار،
ىباءًا منثوراً.

3

وىنا إشارة واضحة لقولو تعاىل:

﴿        

 ،4﴾وجاء تفسَت اآلية أنو يوـ القيامة تصبح أعماؿ اإلنساف اليت سيحاسب عليها خَتا كانت
أو شرا كشعاع الشمس ادلنثور على ىذا الكوف ،فلو ذىب أحد ليقبض على ىذا الشعاع والضياء
فإنَّو ال يستطيع ذلك ألنو أمر مستحيل.
وصلد تناصا آخر يف قصيدة "القصيد االنتحاري":
زلزلت أرض الرافدين وما َد َرى

1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.101
2سورة التكوير /اآلية .9-8
3عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.105
4سورة الفرقاف /اآلية.23

جند العدى للرافدين جالالَ
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أحببت عصر الرافدين وما حوى
رتر الغضا للم ػ ػػرجفُت زواال

1

فقوؿ الشاعر يشَت إىل قولو تعاىل ،2﴾    ﴿ :فالشاعر يف ىذه
األبيات يشَت إىل حضارة بالد الرافدين  ،واليت تتسم بالعراقة واالزدىار ،كما أهنا حضارة إسالمية
اشتهر هبا ادلسلموف لكنها دمرت ،حيث شبّهها الكاتب باألرض اليت تنعم باخلَتات وادلعمورة
بالناس ،وعندما عاث فيها جند العدى فسادا كانت كأمنا قد ضرهبا زلزاؿ أفقدىا كل خَتاهتا وكل
ناسها ومل يبق منها شيء سوى امسها.
كذلك تناص الشاعر مع القرآف الكرمي يف قصيدة "أندلس األشواؽ" حُت قاؿ:
أندلس األشواؽ
وعاقبة التفاح وادلرجتى...
منقبة القادمُت من أقبية السماء،
3
روح ورحياف.
وىنا إشارة واضحة لآلية الكردية يف قولو تعاىل ،4﴾     ﴿ :وقد
استحضر الشاعر ىذه اآلية الكردية حىت يعرب عن حالة احل ّكاـ العرب يف بالد األندلس الضادعة
آنذاؾ ألهنم عاشوا حلظات ناعسة وشهدوا ركودا ورتودا ونسوا ما جاؤوا ألجلو.
ومن مظاىر التناص مع القرآف الكرمي صلده يقوؿ يف قصيدتو "القصيد االنتحاري":
5
والقاذفُت على العدى أثقاال
( )...إيو عراؽ الكاظمُت لغيظهم
فالشاعر ىنا استسقى نصو من قولو تعاىل:

﴿    

 ،6﴾          وقد استدؿ
الشاعر هبذه اآلية حىت يبُت أف ا﵁ ال يضيع ثواب من أصرؼ وقتو يف عبادتو تعاىل والعاكفُت لو يف

1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.119
2سورة الزلزلة /اآلية .01
3عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.116
4سورة الواقعة /اآلية.89
5عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.121
6سورة آؿ عمراف /اآلية .134
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السراء والضراء ،والعادلُت بقدرتو جل جاللو ،وىو هبذه احلاؿ يساىم يف رفع معنويات الشعب العراقي
ويشاركهم يف كرهبم ىذا ،ويؤكد ذلم أنو بعد الشدة يأيت الفرج وا﵁ على كل شيء قدير.
كذلك صلد تناصا آخر يف ذات القصيدة ،يقوؿ:
وتفتقت درر ادلثاين،
مثقالت/ثيبات /سادحات
راكعات يف ادلدى
1
دوف القيود...
يتالقى قوؿ الشاعر مع قولو تعاىل:

﴿        

       

 ،2﴾وقد جاء معٌت

(سادحات) مهاجرات تركن بلدىن إىل ا﵁ ورسولو ،ويف ىذا صفات ادلرأة ادلسلمة وادلؤمنة بقضاء ا﵁
وقدره.
كما تضمن ىذا الديواف رلموعة من االقتباسات اخلاصة بقصص األنبياء وادلرسلُت ،ومن أىم
وقصة اخراجهما من
القصص القرآنية اليت أشار إليها صلد إشارة لقصة سيدنا "آدـ" وأمنا "حواء" َّ
اجلنَّة ،يقوؿ:
حبيبيت ال تسأليٍت عن جذوة النَّار.
عن شجرة اخلطيئة./
عن موعد البدايات.
عن تفاحة األقدار.
( )...ىناؾ يف اآلفاؽ.
3
موعدنا اللقاء.
والواقع أف اجلنة اليت أسكنها "آدـ" كانت مرتفعة عن سادر بقاع األرض ،ذات أشجار وظالؿ
حر الظمأ ،وظاىره حر الشمس ،فلما وسوس لو الشيطاف ىو
وذتار ،ونعيم وسرور ،ال ديس باطنو ُّ

1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.131
2سورة التحرمي /اآلية.05

 3عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.24
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َّعب
و"حواء" وكاف منو ما كاف من أكلو من الشجرة اليت هناه ا﵁ عنها ،اُن ِزؿ إىل أرض الشقاء والتػ َ
ّ
1
َّصب ،واالبتالء واالختبار واالمتحاف ،واختالؼ السكاف دينا وأخالقا.
والن َ
فالشاعر وظف ىذه القصة لتتطابق مع ما يوجد يف قلبو ،ألنو يرقى للوصوؿ إىل أعلى ادلراتب
وبلوغها فهو يوضح رغبتو يف الوصوؿ إىل اجلنّة.
لقصة سيدنا "نوح" عليو السالـ ،يقوؿ:
كذلك صلد إشارة َّ
فأنت واحلقيقة
زتاقة غواية /استواء.
دينحها التاريخ آلخر فرساف
ىذا العصر.
آلخر ساللة الطوفاف.
آلخر األقمار بغابة
2
النسياف.
فالشاعر استدؿ بقصة سيدنا "نوح" مع الطوفاف ،وىو َّ
أف ا﵁ أرسل من السماء مطرا مل تعهده
األرض من قبلو ،فنبعت األرض من رتيع فجاجها وسادر أرجادها ،فغرؽ كل من يف األرض ،وقد
زتل ا﵁ سيدنا "نوح" ومن آمن معو يف السفينة ّأما الكفار فقد ىلكوا.

تناص الشاعر مع قصة سيدنا "موسى" عليو السالـ ،يقوؿ:
كما ّ
كوين مرفأ/...مركبًا /غرقا.
كتابة/...
كوين منارة تدؽ متارس العبادة.
خارطة مرسومة
بريشة معتوىة.
3
ونزوة مصابة...
يف ىذه األبيات إشارة لقصة سيدنا "موسى" عليو السالـ مع "فرعوف" ،حُت ىجم "فرعوف"
على "موسى" وأتباعو وىم أكثر منهم عددا وعتادا ،فأوحى احلليم العظيم إىل "موسى" أ ْف اضرب
انشق البحر وصار يابسا ،ودلػ ػ ػ ػػَّا أراد "فرعوف" اللحاؽ هبم ،أمر ا﵁ تعاىل
فلما ضربوَّ ،
بعصاؾ البحرّ ،
1

احلافظ عماد الدين (ابن كثَت) ،قصص األنبياء ،ص.18

 2عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص .28
 3ادلصدر نفسو ،ص.30
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كليمو فيما أوحاه إليو ،أف يضرب البحر بعصاه ،فضربو فارتطم عليهم البحر كما كاف فلم ينج منهم
1
إنساف.
تناص الشاعر مع قصة سيدنا "إبراىيم" عليو السالـ ،يقوؿ يف قصيدة "القصيد
كما
ّ
االنتحاري":
وكتبت بالبنط العريض نكاال ()...
فأحبت عَتي  ...وانتعلت غواييت
2
كالَّ ( )...ولكن للرجاؿ فعاال !!
أنا ما رجعت إىل اخلػ ػ ػ ػػليل لنخوة
لقصة سيدنا "إبراىيم" خليل الرزتن عليو السالـ ،وقد أزاؿ بو ا﵁ تلك
وىي إشارة واضحة ّ
الشرور ،وأبطل بو ذاؾ الضالؿ ،فقد آتاه ا﵁ سبحانو وتعاىل رشده يف صغره ،وابتعثو رسوال ،واختذه
خليال يف كربه ،فكانت أوؿ مناظرة لو مع أبيو وقومو ،فقد دعا أباه بألطف عبارة ،وأحسن إشارة،
يبُت لو بطالف ما ىو عليو من عبادة األصناـ .3واستحضار الشاعر ذلذه القصة ليس الغرض منو
العودة إىل زمن اخلليل ومعايشتو ،لكن الغرض ىو توضيح ما تركو اخلليل من أفعاؿ جعلتو قدوة جلميع
الناس ،وقصة تأثر هبا كل العباد ،لذلك تبقى أفعاؿ الرجاؿ وإف غابت الرجاؿ.
 -2التناص مع الشخصيات التاريخية اإلسالمية:
إف اللجوء إىل أسفار التاريخ ادلضيئة بادلواقف اجمليدة والشخصيات الفاعلة ،خَت عمل يقوـ بو
وضاءا يف جتربة
من انتهج سبيل الكتابة الشعرية منها ،فلطادلا كاف التاريخ العريب واإلسالمي زلورا َّ
الشعراء وملهما ذا شأف ينقل الشاعر من موقف آلخر.
الزخم ادلعريف والفكري ،صلد الشاعر يف بعض
والقصيدة الصوفية خَت تعبَت نستدؿ بو عن ذلك ّ
قصادده قد استحضر شخصيات تارخيية وإسالمية ،ومن أمثلة ذلك قولو يف قصيدة "أندلس
األشواؽ":
ماذا أقوؿ عن أندلس األعماؽ.
وبدايات ادلواعيد القادمة من النارنج والزيتوف.
أىي ال تزاؿ حتمل عطر سيف طارؽ
أـ جنوف الفرناسي.

4

1

احلافظ عماد الدين (ابن كثَت) ،قصص األنبياء ،ص.275

3

احلافظ عماد الدين (ابن كثَت) ،قصص األنبياء ،ص.113

 2عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.120

 4عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.110 ،109
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لقد استحضر الشاعر "عبد ا﵁ زتادي" يف أبيات قصيدتو شخصية تارخيية مرموقة ،كاف ذلا
سجل امسو التاريخ ،إنَّو "طارؽ ابن زياد" من القادة البارزين،
ذاع كبَت يف التاريخ اإلسالمي ،إنَّو بطل َّ
سجلوا أمساءىم يف صفحات تاريخ ادلسلمُت اجمليدة ،وعلى يده قانت بالد األندلس ،كاف قاددا
ّ
عظيما يتمتع بعزدية وصرب وإدياف وإصرار ،ما مكنو من حتقيق اإلنتصارات ألنو كاف يفكر بعقل فطن
ويأخذ قراراتو بتأف ،إنو صاحب السيف اللماع.
وقد استحضر الشاعر شخصية "عمر" يف قصيدتو "كتاب اجلفر" ،يقوؿ:
يتوسد الصخر وادلرايا.
عمر َّ
يقرأ "اجلفر" َّ
ورؽ الوجود.
يتنزؿ أقواال/
َّ
خطايا.
1
كتابا منجما رلهوال...
ىذه الشخصية اإلسالمية العريقة  ،كانت ذلا مكانة بُت رتيع الناس ،وكانت أفعاذلا حكاية
على كل لساف ،لقد استدؿ الشاعر بشخصية "عمر" الذي حيظى مبكانة رفيعة يف رفع صرح
اإلسالـ ،كاف اخلليفة العادؿ ،كاف عابدا ناسكا قويا أمينا ،شجاعا ،وىو أوؿ من لقب بالفاروؽ
وإماـ ادلتَّقُت وأمَت ادلؤمنُت ،إنو إماـ ادلسلمُت وخليفتهم وقدوهتم ،إنَّو "عمر ابن اخلطاب" رضي ا﵁
عنو.

ويقوؿ كذلك يف قصيدتو "القصيد االنتحاري":
( )...إيو عراؽ الكاظمُت لغيظهم
مسحت حوؿ الروضتُت بأدم ػ ػ ػػعي
وضممت ضم العاشقُت لعػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػًته

والقاذفُت على العدى أث ػ ػ ػ ػػقاال
وجعلت من قرب احلسػ ػ ػ ػ ػػُت ماال
كتب الوجود فعاذلم أقواال()...

 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.14
 2ادلصدر نفسو ،ص.121

2
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بالرسوؿ
وقد دتيَّز اإلماـ "احلسُت" حبسن خلقو ،وصدؽ لسانو ،وشجاعتو ،وكاف أشبو الناس َّ
عليو الصالة والسالـ ،كما امتاز بالتواضع ،والرأفة مع الفقراء وادلساكُت ،وقد كاف فصيحا بليغا ،قتل
شهيدا يف كربالء يف العراؽ.
إف استحضار الشاعر ذلذه الشخصيات اإلسالمية والقصص النبوية والقرآف الكرمي ،وجعلها
جزء من قصادده اليت اىتدى هبا إىل خالقو بعد إسراؼ وضياع ،كذلك ليؤكد أف األعماؿ الصاحلة
تنجي صاحبها من النار ،وخيلده التاريخ وجيعلو قدوة جلميع الناس ،كما يريد الشاعر الوصوؿ إىل ىتو
ادلراتب حىت يتقرب أكثر من ا﵁ ويناؿ جنَّة النعيم.
 -3التناص مع الشعر:
وىو أف يوظف الشاعر يف قصادده أبيات أو مقاطع لشاعر آخر ،مثل :ابن عريب...
ومن بُت صور ىذا النوع من التناص ادلوجودة يف شعر "عبد ا﵁ زتادي" صلد قولو يف قصيدة
"أندلس األشواؽ":
رسالة تقردك ادلودة واذلنا...
ال سيف "طارؽ"
1
يعبق الرحياف من شفتيو.
فقوؿ "عبد ا﵁ زتادي" يف ىذه األبيات يلتقي مع "ابن عريب" يف قولو:
وذي سلم ،واألبرقُت لط ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػارؽ
بذات األضا ،وادلأزمُت وب ػ ػ ػػارؽ
2
نوافج مسك ما أبيحت لناشق.
بروؽ سيوؼ من بروؽ مباسم
فكل من الشاعرين يلتقياف يف احلديث عن سيف "طارؽ ابن زياد" الذي ظل دادما بارزا المعا
يف مساء الدنيا الشاسعة ،نتيجة االنتصارات اليت حققها يف ادلعارؾ ،ىذا السيف الذي ظل مشعا بنور
االنتصارات اليت غزت مشاؿ إفريقيا واألندلس.
كما أ ّف ىناؾ تناصا آخر ،يقوؿ يف قصيدة "كاؼ الكوف":
ىناؾ يف اآلفاؽ
موعدنا اللقاء.
3
ورشفة من وارؼ الزالؿ.
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.116 ،115
2

زليي الدين ابن عريب ،ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق ،دار الكتب العلمية ،بَتوت ،لبناف( ،ط ،2006 ،)2ص.143

 3عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.24
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فالشاعر يلتقي مع قوؿ "ابن عريب" يف:
ساروا يريدوف العذيب ليشربوا

ما بو مثل احلياة زالال.

1

فكال الشاعرين يتحدثاف عن الزالؿ ،وىو عبارة عن ماء يوجد يف دار اآلخرة ،فالشاعراف
يطمحاف يف تذوؽ وشرب ىذا ادلاء يف اآلخرة« ،وىو ثاين مرتبة من مقاـ التجلي ،فإف الذوؽ أوؿ
مبادئ التجلي» ،2فهما يريداف اإلستسقاء منو ،وىو مسعى كل إنساف يف ىذا الكوف لتذوؽ ذلك
ادلاء ادلقدَّس ،فاإلنساف يسعى يف الدنيا لفعل اخلَت واألعماؿ الصاحلة ،حىت يناؿ يف اآلخرة رشفة من
ماء عذب أصلو من ا﵁.
ومنو فإف الشاعراف حياوالف الوصوؿ إىل العامل العلوي ادلثايل عامل ا﵁ سبحانو وتعاىل ،ومعانقتو،
فكالمها حياوالف ،اذلروب من الواقع األرضي .ويسعى "عبد ا﵁ زتادي" دادما لكشف حقادق العامل
اآلخر ،فهو يتواصل مع النصوص األخرى ادلختلفة إلعطاء قيمة رتالية لقصادده.
ومن مظاىر التناص مع الشعر ما صلده يف قصيدة "أندلس األشواؽ":
عرش ادلواؿ يف ساقية.
النوار،
واحتدـ ّ
الرصافة واجلسر...
واحتل ما بُت ّ

معرب ىي األطوار.

3

وىنا تناص مع قوؿ الشاعر "علي بن اجلهم" الذي كتب قصيدة بعنواف "عيوف ادلها بُت
الرصافة واجلسر" يقوؿ فيها:
نب اذلوى من حيث أدري وال أدري.
عيوف ادلها بُت الرصافة واجلسر َجلَ َ

1

زليي الدين ابن عريب ،ذخائر األعالق شرح ترجمان األشواق ،ص.59

 2ادلرجع نفسو ،ص.60 ،59

 3عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى ،ص.114
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فكال الشاعرين ىنا يعانياف حالة من الغيبوبة ،تفيض حبَّا وىوى بذات ا﵁ سبحانو وتعاىل
وتعمق الصلة بينو وبُت ادلوىل جل جاللو.
كذلك صلد تناصا مع شعر شاعر الثورة اجلزادرية "مفدي زكريا" ،يقوؿ "عبد ا﵁ زتادي" يف
قصيدة "القصيد االنتحاري":
وأعددتو رلد األىل مؤلوا الدُّنا

وترصعوا بادلاحقات كماال...
َّ

1

وىنا إشارة واضحة للنشيد الوطٍت يقوؿ:
قسما بالنازالت ادلاحقات والدماء الزاكيات الطاىرات.
فالشاعر "مفدي زكريا" يقسم بربو وبادلصادب اليت تنزؿ فتمحق كل من تصادفو ،وبالتضحيات
اجلساـ ذلذا الشعب ودماء أبنادو اليت سالت أودية يف كل بقعة من بقاع ىذا الوطن ،أف ىذا الشعب
الثادر عقد العزـ على حترير أرض وطنو مهما كلّفو ذلك ،وىو حيمل شعار إما النصر أو الشهادة ،وقد
استحضر الشاعر ىذا البيت ليجسد لنا معاناة الشعب العراقي الذي سفكت دماؤه يف كل مكاف.
َّ
إف عنونة "عبد ا﵁ زتادي" ديوانو ب ػػ"أنطق عن اذلوى" حيمل نفس العنواف لقصيدة من
قصادده ،وىو حييل بشكل تناصي إىل اآلية الكردية يف سورة النجم ،يقوؿ تعاىل:
 

﴿  

 ، 2﴾      لكن السياؽ جيعل كال الداللتُت سلتلفتُت ،إذ َّ
أف

اآلية الكردية تؤكد أف الرسالة النبوية ليست خطابا بشريا ،بل ىي كالـ إذلي نزؿ عل نيب ا﵁ "زلمد"
صلى ا﵁ عليو وسلم عرب الوحي"جربيل" عليو السالـ ،وبالتايل ليست للنيب خطابات تنطلق من
أخصها الشاعر "عبد ا﵁
اذلوى ،بينما حتمل داللة العنواف الشعري يف ديواف "أنطق عن اذلوى" اليت َّ
زتادي" شكال مغايرا عن ادلعٌت السابق للذكر ،ألف الذات الشاعرة ال ديكن البتة أف تتنصل عن
اذلوى ،والذي جيسد مشاعرىا وأحاسيسها وانفعاالهتا مع احلدث أو ادلوضوع.
 1عبد ا﵁ زتادي ،أنطق عن الهوى  ،ص.121
 2سورة النجم ،اآلية.04 ،03 /
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خــــالصة:
نستنتج شلا سبق ذكره أف التناص ضرورة يفرضها الواقع األديب الذي يلزـ على القارئ والكاتب
ضرورة فهم النص ،فلو مل يكن النص استجابة لنصوص متقدمة ال هنادية دلا كاف لو أف يفهم ،فال
حياة لؤلدب ما مل يكن ىناؾ تناص ألنو عصب احلياة ،فالتناص أداة رتالية تتم من خالؿ ذوباف
النصوص يف بعضها البعض ،ليشكل ذلك فسيفساء ثقافية يستمتع ادلتلقي بقراءة أبعادىا وتأويلها.

27

بعد ىذه الدراسة اليت جتلت حول مجالية اللغة الشعرية يف ديوان "أنطق عن اذلوى" ل ــ"عبد اهلل
محادي" ،والذي يعترب موضوعا أساسيا ال ميكن جتاىلو ،خاصة يف الدراسات احلديثة اليت أصبحت
جل اىتماماهتا منصبة على اللغة الشعرية ،وىذه أىم النتائج ادلتحصل عليها:
 إن وجود اجلمال يستدعي بالضرورة وجود نقيضو القبح الذي ال َّبد منو يف الدراسة
اجلمالية ،واجلمال كما سبق تعريفو ىو اجتماع رلموعة من العناصر (التناظم ،التوازي،
االتساق ،االنسجام والتناسب) إذا اجتمعت يف الشيء َّ
عد مجيال ،وىكذا يكون العمل
األديب مجيال أو متنحو صفة اجلمال.
 تعترب اللغة الشعرية إحدى عوامل اجلمال يف النص الشعري ،وقد أكد النقاد مجيعا علىأمهيتها ،فلغة "عبد اهلل محادي" تعترب لغة خلق وإبداع تتطلب من القارئ القراءة مرات
عدة إلعادة اإلنتاج ،ألهنا لغة تتسم بالتلميح ال التصريح وىذا موطن مجاذلا.
 اعتمد الشاعر على لغة فصيحة مبنية على اإلشارة ،واستخدم الرموز ،وىذا ما مييز اللغةالشعرية القائمة على مبدأ االحنراف الذي زادىا مجاال ورونقا فنيا.
 يعترب اإلنزياح عنصرا من عناصر الوظيفة اجلمالية يف النص األديب ،فهي ظاىرة تالزم األدبعموما والشعر خصوصا ،وىي تساىم يف عملية التأثري على ادلتلقي ومفاجأتو.
 جلأ الشاعر "عبد اهلل محادي" إىل أسلوب التقدمي والتأخري ليس قصورا أو عيبا منو ،إمناداللة على متكنو ،وسعيا منو لتحقيق اجلمال الشعري ادلطلوب.
-

-

-

أضحى اإلنزياح ضرورة من ضرورات العمل األديب.
إذا تأملنا قصائد الديوان كلَّها نالحظ ورود ظاىرة احلذف بكثرة ،إذ تتكرر ىذه الظاىرة
بني الوىلة واألخرى ،لتمثل إنزياحا يف مستوى الرتكيب ،ومن مثَّة يلفت انتباه القارئ
ويفاجئو هبذا االحنراف زلققا فيو اإلثارة والدىشة.
يسعى الشاعر الصويف يف توظيفو للرموز إىل لغة الغموض ،مع االبتعاد قدر ادلستطاع عن
الوضوح ألنو يصف لنا عادلا موسوما بالسرت.
الشاعر الصويف يسعى دائما لكشف حقائق العامل اآلخر ،فهو بذلك حياول اذلروب من
عادلو وواقعو األرضي الذي يعيش فيو ،إىل عامل علوي يطمح الشاعر العيش فيو واذلرب
إليو.
شعر "عبد اهلل محادي" يتسم بالعمق والغموض الفي.

27

 مزج الشاعر يف ديوانو بني الشكل العمودي التقليدي والشكل اجلديد ،ولعلو رأى ىذا ادلزجبني الشكلني أنسب يف جتسيد وعرض رأيو ووجهة نظره ،وىكذا سامهت ظاىرة ادلزج بني
الشكلني يف إضفاء مجالية على الديوان.
 كشف التّناص عن تنوع الروافد الثقافية للشاعر ،وثراء سلزونو اللغوي والفكري. اجلمالية يف ديوان "أنطق عن اذلوى" تقوم على التّناص الديي والشعري ،باعتبارىا مصدرإثراء لتجربة الشاعر الصوفية ،كما أهنا دليل على خلفيتو الثقافية ومستواه ادلعريف ،النابع من
تواصلو مع سلتلف النصوص إلعطاء قيمة لقصائده.
ويف اخلتام املنا ان يكون ىذا البحث أفاد ولو بالنزر اليسري ،زلاولني يف ذلك اإلدلام واإلحاطة
جبمالية اللغة الشعرية يف ىذا الديوان ،علما أني مل أمتكن من زلاصرة ىذه اجلمالية زلاصرة تامة
وكاملة ،ألن موضوع اللغة متشعب ومتسع ،وقد تكون ىذه النتائج بداية لطرق أبواب أخرى وخوض
مغامرات جديدة يف ميدان مجالية اللغة الشعرية عند "عبد اهلل محادي".
وأخريا ال يسعنا يف ىذا ادلقام إال أن حنمد اهلل ونشكره ،ونسألو التوفيق والعون آملني التوفيق
فيما سعينا إليو.
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التعريف بصاحب الديوان:
ىو الدكتور "عبد اهلل محادي" من مواليد  01ماي 0725م ،قضى طفولتو اليت طبعها البؤس
والفقر واالحتياج يف إحدى القرى قرب احلدود اجلزائرية بأرض تونس ،اليت ىاجرت إليها عائلتو ىربا
صرح بذلك يف حوار جلريدة
من احلرب وىربا من النار اليت أكلت الكوخ والذخرية واحليوان ،كما ّ
النصر سنة  ،0111يف ىذه القرية نطق أيضا بأول حرف يف املدرسة وكان ذلك سنة .0732
التحق بثانوية "الفرانكو-إسالمية" بقسنطينة يف الستينيات وحتديدا سنة 0740م ،واليت كان
نصيب العربية فيها ىزيال جدا ،ليتخرج منها سنة 0746م ،ويلتحق مبهنة التعليم اليت مل يداوم
عليها ،ليعود ثانية إىل مدارج العلم وىذه املرة يف جامعة قسنطينة يف معهد اآلداب من سنة0747م
إىل غاية 0750م ،ىذا املعهد الذي عرف يف تلك الفرتة وجود العديد من أعالم األدب املاارقة
مثل" :عمر الدسوقي".
بعد إدتامو ملرحلة التدرج إلتحق جبامعة غرناطة بني سنيت  0750و0754م ،أين حصل على
شهادة املاجستري ،مثَّ يف جامعة مدريد املكملة فيما بعد يف مطلع سنة 0754م ،والذي َّ
أعد هبا
الدكتوراه يف األدب حول الاعر يف دملكة غرناطة ،وبعد 0761م التحق جبامعة قسنطينة أستاذا
حماضرا يف معهد اللغات األجنبية وأستاذا زائرا بكلية اآلداب جبامعة األمري عبد القادر اإلسالمية،
يعمل أستاذا للتعليم العايل ملادة األدب جبامعة منتوري قسنطينة إىل غاية اليوم.
يتوىل حاليا رئاسة خمترب الرتمجة يف األدب واللسانيات ،ويدير جملتو "حولية خمرب الرتمجة" كما
يارف على العديد من األطروحات اجلامعية ،أحرز العديد من اجلوائز كجائزة سعود البابطني،
املخصصة ألفضل ديوان شعري على ديوانو "الربزخ والسكني".
"عبد اهلل محادي" شاعر ومرتجم وروائي أذمز العديد من الدراسات العلمية والتحقيقات
1
األدبية.
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أعمال الدكتور "عبد الله حمادي":
أ .الدواوينالشعرية:
 .0اهلجرة إىل مدن اجلنوب ،نار الاركة الوطنية ،اجلزائر.0760 ،
 .0قصائد غجرية ،نار املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.0761 ،
 .1ديوان (" )comverso conel olvidoحوار مع النسيان" ،مدريد،
.0757
 .2خترب العاق يا ليلى ،نار دار البعث ،قسنطينة.0763 ،
 .3الربزخ والسكني ،نار وزارة الثقافة السورية ،دماق.0776 ،
 .4أنطق عن اهلوى ،نار دار األملعية ،قسنطينة.0100 ،
ب.الدراساتاألكاديمية:
 .0غابريال غارسيا ماركيز رائد الواقعية السحرية ،نار املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر،
.0761
 .0اقرتابات من شاعر الايلي األكرب بابلو نريودا ،نار مارتك بني الدار التونسية وديوان
املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.0764 ،
 .1مدخل إىل الاعر اإلسباين املعاصر ،نار املؤسسة الوطنية للكتاب ،اجلزائر.0763 ،
 .2دراسات يف األدب املغريب القدمي ،نار دار البعث ،قسنطينة.0764 ،
 .3مساءالت يف الفكر واألدب ،نار ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر.0772 ،
1
 .4تاريخ بلد قسنطينة البن العطار ،حتقيق وتقدمي وتعليق الدكتور عبد اهلل محادي.

1

عبد اهلل محادي ،أنطق عن اهلوى ،ص.040 ،041
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القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم)
صحيح مسلم ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار النشر إحياء التراث العربي ،بيروت ،ج( ،1الط)،
(ال ت)

أوال :المصادر:
 - 1عبد اهلل محادي ،أنطق عن الهوى ،دار االدلعية للنشر والتوزيع ،قسنطينة ،اجلزائر( ،ط.)1

ثانيا :المراجع:
- 2أمحد مبارك اخلطيب ،اإلنزياح الشعري عند المتنبي ،قراءة يف الرتاث النقدي عند العرب ،دار احلوار
للنشر ،الالذقية ،سورية( ،ط2009 ،)1

- 3أمحد زلمد ويس ،اإلنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،رلد ادلؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر،
بريوت ،لبنان( ،ط2005 ،)1

- 4أماين سليمان داود ،األسلوبية والصوفية ،دار رلد االوىل ،عمان ،األردن( ،ط2011 ،)1
- 5إبراىيم رماين ،الغموض في الشعر العربي الحديث ،دار ىومة للنشر ،اجلزائر( ،الط)2001 ،

- 6ابراىيم مصطفى زلمد الدىوم ،التّناص في شعر أبي العالء المعري ،عامل الكتب احلديث ،أربد،
األردن( ،ط2011 ،)1
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:الملخص
 حيث انطلق،وعوضها بأساليب فنية جديدة
ّ جتاوز الشعر احلديث مجاليات القصيدة القدمية
َّ الشاعر من قناعة مفادها
.أن املضمون اجلديد يستلزم شكال جديدا يكون أكثر مجاال
،وتعترب اللغة الشعرية إحدى العوامل اجلمالية يف النص الشعري الشتماهلا على االنزياح والتناص
 هي، واللغة الشعرية تتخطى السائد واملألوف،وقد وظفها الشاعر توظيفا يتناسب مع املوقف الشعري
 كما أهنا صورة معربة عن انشغاالته ومهومه الفكرية والنفسية،لغة ترسم شخصية الشاعر وصورته
.واالجتماعية

Résumé :
La poésie moderne a dépassé les esthétiques de la poésie
traditionnelle et lui remplaçait par des nouveaux styles artistiques.
Alors que le poète est convaincu que le nouveau contenu est en besoin
à un nouveau forme qui doit être plus beau.
La langue poétique est considérée comme l’une des facteurs
esthétiques dans le été poétique parce qu’elle a contient de l’écart et
de l’intertextualité. Le poète lui a employé d’une manière qui convient
avec la position poétique la langue poétique dépasse l’existant et
l’ordinaire. Elle est une langue qui caractérise la personnalité et
l’image du poète, et aussi pour s’exprimer leurs affaires mentaux,
psychologiques et sociaux.

