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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

} َ َا  ررررررررررَ  َ ِ ِررررررررررِ  َِب َررررررررررِ  َبِّْكررررررررررَلَ َََََََََََ(1اقْررررررررررمِْ 
َاْ َْ  َِ َمََرررررررررررررر ِ ِرررررررررِ  َ رررررررررررْنَِع َِرررررررررررِِّن َاقْرررررررررمِ 2ٍَْ  )ََ

 َ َاْمِْ)رررررررمِ   َِبُّرررررررِ  َبَرررررررِّْ  ِرِ َل3ََِو َا  رررررررَ  َِع  رررررررِل )
َِيعََْ(4  َِ ْل َِمِّ َاْ َْ ِ ِِّن َ ررررِع  ِل َ}(5ََِ ْل

 صدق هللا العظيم

 من سورة العلق 5-1اآليات 

 



  بنعمة العقل والدين. نا  أشكر هللا العلي القدير الذي أنعم علي   

وأيضا وفاءً  وتقديراً  وا عترافاً  مني بالجميل أتقدم بجزيل  وأثني ثناء حسنا

جهدًا في مساعدتنا في مجال البحث  يقلوا الشكر ألولئك المخلصين الذين لم

على هذه الدراسة  "بخوش علي"العلمي، وأخص بالذكر األستاذ الفاضل: 

 .هللا كل خير هفجزا  ،وصاحب الفضل في توجيهي ومساعدتي

إلى من تعهداني بالتربية الحسنة والخصال الحميدة إلى أبي و أمي حفظهما 

 هللا.

وأخيرًا ,أتقدم بجزيل شكري إلي كل من مدوا لي يد العون والمساعدة في إخراج 

 .هذه الدراسة علي أكمل وجه

 

 ف اطمة



 
 

 

 
ةمدّ ـــــــــــمق



 مــــــــــــــقدمة

 

 أ
 

النقدية المعاصرة والتي تهتم بدراسة  شهد العصر الحديث ظهور العديد من المناهج
 والمتعددة.وتحليل النصوص الشعرية من حيث األفكار واألساليب المختلفة 

واستنطاق جماليات  بإبرازالنقدية الشائعة المهتمة وتعتبر األسلوبية من بين المناهج 
شكالية هذا البحث إعلى رحيق جمالها المصفى، ومن هنا تحاول  النصوص واالشتغال

هنية اللة رزيقة ومن  ـ:ل ألسلوبية في ديوان يغريني وينسحبالتصدي ألهم الظواهر ا
هي أهم الظواهر األسلوبية في دراسة النص  أينا طرح اإلشكالية التالية: مارتاخالله 
 في شعر هنية اللة رزيقة؟األسلوبية  البنيات ليــما مدى تجو ؟ الشعري 

  :للخوض في غمار هذا البحث ودراسته من األسباب التي دفعتناو 

 الشابة والصاعدة كتشاف المواهب االذاتية في اإلطالع على هذا الديوان و  رغبتنا
 في مجالي الفكر واألدب.

   على الشعر  هتمامهما ون اإلطالع على أدبنا الجزائري ألن أغلبية الباحثين يصب
 المشرقي.

 .تسليط الضوء على أحد األعمال الجزائرية الحديثة لدخولها حيز الدراسة والتقييم 

رصد الشعري، وذلك ل في بحثنا هذا على المنهج األسلوبي في تحليل العمل اعتمدنا حيث
 .األدبي الخصائص األسلوبية لهذا العملأهم  

ين البحث إلى فصلين الخطة التالية : " مدخل، مقسم    اتبعناللوصول إلى هذا المبتغى 
 ت أهم النتائج المتوصل إليها من خالل الدراسة والتحليل".وخاتمة ضم  

أما الفصل األول فكان بعنوان  جاهاتها،اتاألسلوبية و  لمحة حولفي المدخل  تناولنا
 تجليات التناص في ديوان يغريني وينسحب لهنية اللة رزيقة وضم : 



 مــــــــــــــقدمة

 

 ب
 

لى أهم من جنا في العنصر الموالي ع، كما عر  أوال: مفهوم التناص في اللغة واالصطالح
 التناص من النقاد العرب والغربيين. تناول

 ثانيا: تطرقنا إلى أنواع التناص عند محمد مفتاح.

 ثالثا:  تعرضنا في هذا العنصر إلى أشكال التناص والبحث عن مواطنه.

ن بـ تجليات االأما الفصل  نزياح في ديوان هنية اللة رزيقة فقمنا فيه الثاني الذي ُعنو 
 بدراسة ما يلي: 

 أوال: مفهوم االنزياح لغة واصطالحا.

شكاليةثانيا: تعرضنا إلى االنزياح   تعدد المصطلح. وا 

 أخيرا أنواع االنزياح التي يندرج تحتها المستوى الداللي والتركيبي.ثالثا: و 

 ألهم النتائج التي توصلنا إليها في هذا البحث المتواضع. اخاتمة تضم ملخص إضافة إلى

تساع موضوع الدراسة وتشعب واجهتنا بعض الصعوبات نذكر منها اوكأي باحث فقد  
 ، وضيق الوقت.مراجعه

 : فنشير إلى أهمها ر والمراجع التي اعتمدنا عليهاأما بالنسبة للمصاد 

  ركيزة البحث عتبارهباديوان الشاعرة 
  كتاب تحليل الخطاب الشعري لمحمد مفتاح 
 نفتاح النص الروائي لسعيد يقطينكتاب ا 

 



 مــــــــــــــقدمة

 

 ج
 

ّ علي خبوش"الدكتور  جه بخالص الشكر ألستاذنا الفاضل كما ال ننسى أن نتو  على "
رشاداتهتوجيهاته   لنا. وا 

 :العماد األصفهانييبدو لـ: ستنجاد بقول االوفي األخير ال يمكننا سوى 

ه ،"   ُغي َر هذا َلكاَن َأحسن  لو إن ي رأيُت أن ه ما َكَتَب أَحُدُهم في َيوم ه  ك تابًا إال قاَل في َغد 
َم هذا لكاَن أفضل، وهذا  ولو ُتر َك ذاَك َلكاَن أجمل، وَلو ُزي  َد ذاَك َلكاَن ُيسَتحسن، وَلو ُقد  

بر، وهو َدليٌل على استيالء  الن ْقص  على ُجمَلة  الَبشر  ".م ن أعَظم  الع 

 



 

 
 

 

 

 واتجاهاتها األسلوبية حول مفاهيملمحة مدخــــــل:

 أوال: حول األسلوبية 

 ثانيا: اتجاهاته
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 مدخل:

 أوال: حول األسلوبية

عرفت كلمة أسلوب في تراثنا العربي منذ القديم ووردت لها تعاريف عدة في الكتب 
    منظور حيث يقول: والمعاجم، ونذكر من هذه التعاريف ما ورد في لسان العرب البن 

يقال  النخيل أسلوب وكل طريق ممتد أسلوب واألسلوب الطريق والوجهة والمذهب، شطر "
بالضم، يقال  فيه، واألسلوب   أنتم في أسلوب سوء ويجمع أساليب واألسلوب الطريق يأخذ

  1فانين منه"أفالن في أساليب من القول، أي في أخذ 

( ستالباالمن نصر، و )  الشيء (ب  ل  كما نجد لفظة سلب عند الرازي: " س ل ب )س  
( و ) األسلوب( الفن "  االختالس و ) السلب( بفتح الالم المسلوب وكذا )  2السلب 

ومن خالل التعريف اللغوي للفظة أسلوب التي وردت في المعاجم يبدوا لنا جليا اقترابها 
اعة ـــير بذلك إلى مقدمة ابن خلدون في فصل صنــــونش االصطالحي،من المعنى 

 :يقول ووجه تعلمه حيث ر،ــــالشع

يريدون بها في حيث  -صناعة الشعر -الصناعة" ولنذكر هنا سلوك األسلوب عند أهل 
نها عبارة عندهم المنوال الذي ينسج فيه التراكيب، أو القالب الذي يفرغ أعلم ا، فاطالقهم

الذي هو وظيفة التراكيب فادته كمال المعنى من خواص إيه وال يرجع إلى الكالم باعتبار ف
نماية، العروض، فهذه العلوم الثالثة خارجة عن الصناعة الشعر  يرجع إلى صورة ذهنية  وا 

للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاص، وتلك الصور ينتزعها الذهن 

                                                             

  .2058روت، ص، بيت(-)د،24، ج3مج ،ط(-)ددار المعارف،  ابن منظور، لسان العرب، مادة " سلب"، 1 
، عمان ،2005(، 9-)طاني، دار عمار،ستعصام فارس الحر  قهلقادر الرازي، مختار الصحاح، دقابن بكر عبد ا 2 

 .157األردن، ص
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ثم ينتقي التراكيب  ،ها في الخيال كالقالب أو المنوالمن أعيان التراكيب وأشخاصها، ويميز 
 .1"الصحيحة.... فإن لكل فن من الكالم أساليب تختص فيه على أنحاء مختلفة

ـــلوب، وهو يقــأما ابن قتيبة فإنه حاول التوغل عمقا في ذات األس كل ــــأويل مشــرأ تــ
ــالق  أداء، فقد ربط بين كيان األسلوب والطرائق الفنية التي يسلكها المريدون في رآنـــ

 .2معانيهم، وبحيث يكون لكل مقام مقال

تبدو رؤية هذا الفقيه أكثر شمولية، وهي ترجع هذه التعددية في اللون األسلوبي إلى 
 ثالثية:

 3)الموقف( )الموضوع( )القدرة( 

ـــأما أبو الحسن حازم بن محمد القرطاجني، فتبدوا رؤيته لألسلوب وقد سلكت من ــــ هجا ـــ
 4هو مزيج من رؤية عبد القاهر الجرجاني وأرسطو آخر،

 ويسجل في منهاج البلغاء ما يلي:

 يجب أن تكون نسبة األسلوب إلى المعنى. -1
 يجب أن تكون نسبة النظم إلى األلفاظ. -2

 5في األلفاظ والعبارات" ستمراراال" ألن األسلوب يحصل على كيفية يعلل ذلك بقوله :   و

                                                             

القاهرة،  ،1999(، 13-)ط النهضة العربية،أحمد الشايب، األسلوب دراسة تحليلة ألصول األسايب األدبية، مكتبة  1 
 .42ص ،مصر

سلطنة  ، 2002(،1-)طللنشر والتوزيع، ثية الدوائر البالغية، دار صفاءعبد القادر عبد الجليل، األسلوبية وثال 2 
 .106عمان، ص

 .106المرجع نفسه ص 3 
 .106المرجع نفسه ص 4 
 .107المرجع نفسه، ص 5 
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عجاز القرآن، أن إ آخر برؤية األسلوب يفيد أبو سليمان الخطابي في بيان  وفي توجه
ماهيته ترتبط جذرا مع الغرض الذي يقام عليه النص األدبي ودليله في صحة هذا 
المذهب أن التعددية في األساليب تتضمن في جوهرها تعددية في المتجهات واألغراض 

 1أو الموضوعات المطروحة.

ن األسلوبية عرفت عند العرب منذ القدم بأنها سلوك، كما أشار ونستخلص مما سبق أ
إليها ابن خلدون مضيفا أنها هي القالب التي تستنتج فيه التراكيب وتصاغ فيه األلفاظ 
والجمل، أما ابن قتيبة فقد عرفها بأنها مجموعة األساليب والطرائق الفنية، التي يسير 

ة، أما الخطابي فقد أشار إلى أن األساليب عليها الشاعر لتأدية معاني وأغراض معين
 تتعدد بتعدد االتجاهات واألغراض والموضوعات المطروحة.

أما األسلوبية في زمننا المعاصر فقد عرفت مجاال واسعا من الدراسات حولها إال أنه لم 
  2تعريف جامع مانع لها ضبطيتم 

 أما عند الغرب: 

( مؤسس علم األسلوب في المدرسة 1765-1847) "Sharl Baly"" شارل بالي" فيعد
كتابه األول " بحث في علم األسلوب  1902الفرنسية وخليفته " سوسور"، وقد نشر عام 

الفرنسي"، ثم اتبعه بدراسات أخرى أسس بها علم أسلوب التعبير فيعرفه على أنه : " العلم 
تعبير عن وقائع الذي يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية محتواها العاطفي أي، ال

 3الحساسية الشعورية من خالل اللغة عبر هذه الحساسية"

                                                             

 .108صالدوائر البالغية،ثية عبد القادر عبد الجليل، األسلوبية وثال 1 
، ، بيروت، لبنان، 2004، (1-)طينظر، حسن غزالة، مقاالت في الترجمة األسلوبية، دار العلم للماليين،  2 

 .156ص
األسلوبية والبيان العربي، ، الدار المصرية اللبنانية، ،  ،جة، محمد سعدي فرهودة عبد العزيز شرفخفامحمد المنعم  3 

 .14القاهرة، مصر، ص، 1992(، 1-)ط
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بالواليات المتحدة  L’université D’Indiana اانعقدت بجامعة انديان 1960وفي سنة 
دب وعلماء النفس وعلماء األمريكية ندوة عالمية حضر إليها أبرز اللسانيين ونقاد األ

محاضراته  « roman Jakobson  »ألقى فيها جاكبسون  " األسلوب" ،وكان محورها جتماعاإل
" فبشر يومها بسالمة بناء الجسر الواصل بين اللسانيات واإلنشائيةحول " اللسانيات 

 1واألدب.

استقرار األسلوبية علما  Steven Olmaneيبارك األلماني س.أوالن  1969وفي سنة 
 لسانيا نقديا قائال: 

إن األسلوبية اليوم هي أكثر أفنان اللسانيات صرامة على ما يعتري غائبات هذا العلم  "
الوليد ومناهجه ومصطلحاته من تردد، ولنا أن نتنبأ بما سيكون للبحوث األسلوبية من 

 2فضل على النقد األدبي واللساني معا"

خالل المدرسة  إذن وكما رأينا سابقا أن شارل بالي أول من خاض في علم األسلوب من
 الفرنسية وعرفه على أنه التعبير عن التجربة الشعورية من خالل اللغة.

انديانا أحد أكبر المساهمين في تطور علم األسلوب، إضافة إلى أن ذلك  كما تعتبر ندوة
األلماني أوالن الذي قال بأن األسلوبية أحد أكثر المناهج العلمية صرامة وأنها من المناهج 

 النقد األدبي واللساني. الرائدة في

 ثانيا: اتجاهات األسلوبية:

 وفي ما يلي سنعرض بعض أهم االتجاهات التي قامت عليها األسلوبية:

 

                                                             

 .23، ص ب(.)د (،(، )د.ت3-)ط األسلوبية واألسلوب، الدار العربية للكتاب، ،عبد السالم المسدي  1 
 .24، صالمرجع نفسه 2 
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 األسلوبية التعبيرية ) الوصفية(-1

ها شارل بالي فميذه سوسير، ومن األعمال التي خلأحد تال Charl Ballyرائدها شارل بالي 
، ثم 1902في مجال األسلوبية نذكر مقال بعنوان ) األسلوبية الفرنسية(، الذي نشره عام 

وي من ألحقه بكتاب )الوجيز في األسلوبية(، واألسلوبية التعبيرية تدرس وقائع التعبير اللغ
ــــأي أن ؛ناحية مضامينها الوجدانية بر عنها عـــــها تدرس تعبير الوقائع للحساسية المــ

ــــل غويا، فهي تهدف إلى دراسة القيم التعبيرية ) اللغوية( الكامنة في الكالم، وهي تختلف ـــ
عن الدرس البالغي القديم في كونها ال تقف عند األنماط المتعارف عليها، بل تمتد إلى 

ة على نحو خاص أمام الكالم المنطوق لنالحظ العالقالكالم في مقولة الالمتناهية، وتقف 
 .1القائمة بين المحتوى 

وبالتالي فإننا نستنتج أن األسلوبية ما هي إال ترجمان لالنفعاالت والعواطف والميوالت 
 النفسية التي تتم بواسطة التراكيب اللغوية.

 األسلوبية الصوتية:-2

وعلم  ، Stylisticsفرع من فروع علم األسلوب  Phono stylisticesاألسلوبية الصوتية 
، فقد انبثق الدرس األسلوبي بعدما  Linguisticsاألسلوب بدوره فرع من فروع اللسانيات 

المنهج اتسعت أبعاد الدرس اللساني واشتركت مع ميادين معرفية أخرى ونتيجة الستخدام 
اللساني في تحصيل النصوص الجميلة، برز "علم األسلوب" الذي يتناول ما بعد الجملة 

 .2تي وقفت عندها المناهج السابقة في التحليل"تلك الوحدة ال

                                                             

 .119-118ص، الجزائر،2006، 1-بشير توريريت، محاضرات في مناهج النقد األدبي المعاصر، ط 1 
 7القاهرة، مصر،  ص ت(،-ط(، )د-)ددار غريب، محمد صالح الطالع، األسلوبية الصوتية، 2 
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تسعى األسلوبية الصوتية إلى دراسة مواطن الجمال وطريقة تأثيرها، تلك المواطن 
 Phonetic et)وتمثيل األعمال األدبية من وجهة نظر صوتية  وأداءنتاج إالموجودة في 

phonologic) .1ثم تقوم بعد ذلك برصدها ووصفها وتصنيفها 

ومن هنا نستشف أن األسلوبية الصوتية تؤدي بنا إلى الكشف عن  مكامن حسن وبهاء 
برازاألصوات التي يستعملها كل شاعر   فاعليتها وقوة تأثيرها. وا 

 األسلوبية االحصائية: -3

 يمكن تحديد مفهومها من خالل أمرين مهمين:

تحق ألن يكون أولهما: أن األسلوب مفهوم احتمالي في جوهره، وهو بهذه الصفة مس
 حصائية، إذا شئنا إحكام الوصف والتشخيص.موضوعا للمعالجة اال

أن األسلوب بمصدقاته المختلفة ال يمكن تحليله تحليال شافيا، إال في ضوء  خر:اآلو 
للشكل الخلفي أو التحليل الشامل للغة المعنية، ذلك أن هذا التحليل الشامل هو تحديد 

الشكل األمامي أو البارز، فال بد من قياس المتنوع إلى يها ألرضية التي يبرز بالقياس إلا
 2المتجانس، والخاص إلى العام.

ظاهرة األسلوبية، فإن ذا كان الوصف الشامل للغة هو األساس المعتبر لفحص الا  و 
أو به عن التشخيص  عنه حصائي لألسلوب ال يمكن أن يستغنىالتشخيص اال

 3وذلك في إطار الظاهرة المدروسة على أقل تقدير. اإلحصائي لمباني اللغة،

                                                             

 .18صمحمد صالح الطالع، األسلوبية الصوتية، 1 
، القاهرة، مصر، 2002(، 3-حصائية، عالم الكتاب،) طا، في النص األدبي دراسة أسلوبية سعيد عبد العزيز 2 

 .26ص
 .27المرجع نفسه، ص 3 



 تهااألسلوبية واتجاها حول مفاهيملمحة  مدخل:

 

11 
 

حصائية هي احصاء وقياس رياضي يقوم به المحلل األسلوبي، وبالتالي فاألسلوبية اال
 وذلك للكشف عن خصائص األسلوب األدبي.

 األسلوبية البنيوية: -4

كما اختلفت في تحديد ميادين بحثها،  في تحديد مفاهيم األسلوبية البنيوية، اآلراءاختلفت 
منها ما وقف عند حدود البنية اللغوية في سطحها الخارجي، مكتفيا باستكشاف العالقات 

تكون بنظرية النظم التي اكتملت على يدي اإلمام  أشبه ماالتي تربط بين مكوناتها، وهي 
األسلوبيين  ه(، و إن اتخذت أشكاال أكثر تعقيدا عند471عبد القاهر الجرجاني )

 المحدثين.

ومن هذه اآلراء ما تجاوز البنية اللغوية السطحية للنصوص األدبية، إلى ما يرقد تحتها 
من قيم نفسية أو سوسيولوجية أو غيرها، ولكنهم لم يقطعوا صلتهم بتلك البنية، بل اتخذها 

يها في هاديا لهم في كشوفاتهم، وكل توجه من تلك التوجهات كانت له فلسفة يرتكز عل
 1نظيراته.

وعلى الرغم من أن األسلوبية البنيوية نشأت في كنف الدراسات األلسنية الحديثة فإنها قد 
اكبسون، على جانفصلت عنها، حين اتسعت دوائرها لتشمل النصوص األدبية، من أمثال 

نا ألسنيا، األمر الذي حمله على مطالبة األلسني بمعرفة عميقة أن تظل األسلوبية ف
 2ئص الفن األدبي.بخصا

نتوصل إلى القول بأن البنيوية تشتغل على النصوص باعتبارها إذن ومن خالل ما تقدم 
بنية قائمة بذاتها، وتقوم بفك شفرات النص بعزله عن السياقات الخارجية باختالف 

                                                             

، 2001ط(، -البنيوي في نقد الشعر العربي، الدار العربية للنشر والتوزيع، )د عدنان حسين قاسم، االتجاه األسلوبي، 1 
 .101مصر، ص

 .103مرجع نفسه، ص 2 
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بداعية وتظل ات الداخلية في النصوص اإلأنواعها، واألسلوبية البنيوية تعنى بدراسة العالق
يعمل على تحقيق هدف واحد، وهو البحث عن التميز في النص،  اداللي اتركيب ةاألسلوبي

 أو ما يحقق فنياته وتأثيره وفاعليته على المدى الطويل.
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 تمهيد:

دباء والنقاد منذ القديم، عل عليها األتعتبر ظاهرة التناص من الظواهر الجمالية التي اشت   
كما تعتبر من أهم االجراءات األسلوبية في العصر الحديث، وذلك من خالل ما تبرزه لنا 
من تفاعالت بين النصوص، واشتملت قصائد الشاعرة هنية اللة رزيقة كغيرها من الشعراء 

براز مواضعها ولك كل ذلك ال بد من قبل  نعلى هذه الظاهرة، ونحن بصدد دراستها، وا 
 التعريف بها والتطرق إلى مفاهيمها النقدية األساسية.

 أوال: مفهوم التناص: 

ورد مفهوم التناص في العديد من المعاجم ونذكر منها معجم الوسيط الذي لغة: -1
 عرفه كما يلي: 

بية جيدها، ويقال: نص ظعلى النار، ويقال نصت النصيصا : صوت  –نص الشواء " 
 1ه وأسنده إلى المحدث عنه.الحديث: رفع

 وغريمه: ناصه. –) نصص المتاع(: نصه 

 ) تناص القوم(: ازدحموا.

 2) النص( : صيغة الكالم األصلية التي وردت من المؤلف"

 اصطالحا: -2

يتبوأ مصطلح التناص مرتبة عليا في منظومة المعرفة النقدية المعاصرة ويثير تداخال 
رى، ومثل األدب "المقارن" و " المثاقفة" و " دراسة كبيرا بين مفهومه ومفاهيم عدة أخ

وغيرها تقتضي وجهات النظر واآلراء المختلفة حوله، التأمل في مفهومه  المصادر"
                                                             

 .926) د.ب(، ص(،1(، )مج4-)طمجمع اللغة العربي، معجم الوسيط، مكتبة الشروق،  1 
 .926المصدر نفسه، ص 2 
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بوصفه حقال لنظرية " التناصية" التي تحاول تنظيم مجموعة من التصورات والمفاهيم في 
حدث كالمي ذي وظائف  طار النظرية، والبحث في النص األدبي على أساس أنه مدونةإ

 .1متعددة 

إذن فالتناص كمصطلح يعتبر أساسا جوهريا للنظرية التناصية، التي تبحث في وظائف 
 النصوص وعالقاتها السابقة والمتزامنة.

 وبهذا البعد االنتاجي والوظيفي يعين النص أمرين ضروريين هما:

ة، صبطريقة مخصو  نتاج اللغةإعالقة النص باللغة تتحدد عبر قدرته على إعادة  -1
بحيث يقبل النص التناول من خالل مقوالت اللغة وفقا لمركبات الخطاب، وليس 

 من خالل المقوالت اللسانية الخالصة.
يوصف بأنه عملية معقدة من ترحال النصوص وتداخلها، ففي فضاء النص  -2

 2تتقاطع وتتنافر ملفوظات عديدة ومقتطفات من نصوص مختلفة.

مكانيته في التحكم باللغة وذلك من خالل إعادة بنائها وصياغتها إز وبالتالي فالنص يبر 
وتركيبها، إضافة إلى ذلك فهو بنية تتحاور وتتنافس وتتقاطع فيه مجموعة من البنيات 

 األخرى.

وال بأس أن نتطرق إلى بعض المفاهيم حول النص على الرغم من اختالفها وتباينها، فهذا 
م بتحليلها األلسنية والفلسفة والنقد، وهذا جيرار جينات يعرفه باخنتين يراه مادة أولية يقو 

 فاكريستير حولها، أما جوليا و تلك الواقعة المباشرة التي تتأسس عليها هذه العلوم، وتد بأنه

                                                             

، عمان، األردن، 2014-2013(، 1-ناص، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ) طجماليات الت ،أحمد جبر شعث1 
 .13ص

 13.المرجع نفسه، ص 2 
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أشارت إلى أنه جهاز عبر اللغة يعيد توزيع نظام اللغة عن طريق ربطه بالكالم التواصلي 
 1الملفوظات إلى اإلخبار المباشر مع مختلف

ومن خالل ما سبق نستشف بأن مفاهيم النص تعددت وتنوعت وذلك باختالف وتنوع 
 المذاهب النقدية والميول الفكرية.

 النقد الغربي والتناص:-3
 3-1 ميخائيل باختين*: 

، حيث وضع تعددية يعتبر باخنتين أول من استنبط التناص في دراسته لدستويفسكي
حيث ، 2حوارية ) الديالوج( دون أن يستخدم مصطلح التناص) البوليفية (، والاألصوات 

ركز على "التفاضل اللفظي" و "خطاب الغير" في الملفوظ الجزئي أم في النص على وجه 
 3اإلجمال.

دبي" بوصفه جزءا وقد صاغ باخنتين مفهوم شامل للتناص على أنه، " دراسة الخطاب األ
هر وشروط انضواء النص موضوع بداعي أشمل، ويبحث التناص عن مظاإمن سياق 

الدراسة في سياقه العام، و أشكال استفادته من النصوص السابقة عليه أو كيف استحالت 
 4في داخله عناصر وخصائص من تلك النصوص.

                                                             

(، 1-، دار الكنوز المعرفة العلمية، )ط-البرغوثي نموذجا -التناص في الشعر العربي الحديث ،ينظر حصة البادي 1 
 .14-13، عمان، األردن، ص2008

) ينظر الموسوعة  1921فيلسوف ولغوي روسي أسس حلقة باخنتين النقدية (، 1975-1985ميخائيل باختين )  * 
 الحرة(.

 116.، دمشق، سوريا، ص2005ط(، -شعرية الخطاب السردي، اتحاد الكتاب العرب، )د ،ينظر محمد عزام 2 
 14.جماليات التناص، صمد جبر شعث، حأ 3 
، 2002(، 1الية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، )طفي نقد الشعر العربي المعاصر، دراسة جم، رمضان الصباغ 4 

 .338مصر، ص ،اإلسكندرية
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ومن خالل هذا القول نستخلص بأن الحوارية عند باخنتين هي امتزاج أو تداخل ملفوظين 
 تحاور بينهما. مع بعضهما البعض مما ينتج لنا عالقة

 3-2  :جوليا كريستيفا 

 1966ظهر كمصطلح للمرة األولى على يد جوليا كريستيفا عام  Intertextualityالتناص
الفرنسية، وهي ترى أن كل نص عبارة عن فسيفساء من  Tel quelفي مجلة ) تل كل( 

 1رب وتحويل لنصوص أخرى شاالقتباسات، وكل نص هو ت

فا بتصورها عن النص كإيديو لوجيم باعتباره وظيفة تناصية منذ أن صرحت جوليا كريستي
بشكل سريع تتقاطع فيه نصوص عديدة في المجتمع والتاريخ، هيمن مفهوم التناص 
 2ومثير، في حين لم يلق المفهوم األساسي الذي هو " االيدلوجيم" هذا الذيوع.

ي إلى مجال دراسي تعددت دالالت التناص، وأصبح مفهوما مركزيا ينتقل من مجال دراس
آخر، ومن قطر إلى غيره من األقطار، بل إنه صار "بؤرة" تتولد عنه المصطلحات التي 
 تعددت السوابق فيها واللواحق التي تدور حول النص بذكرها على سبيل التمثيل بالفرنسية:

3Architexte -Hypertexte  –Méta texte  –Para texte  

كريستيفا تبنت مفهوم الحوارية من أستاذها باخنتين، ن أومن خالل ما سبق نستخلص    

وبلورته من خالل مصطلح حديث، أال وهو التناص، الذي تعتبره تداخل النصوص ذات 

                                                             

، دمشق، 2001النص الغائب تجليات التناص في الشعر العربي، اتحاد الكتاب العرب، )د.ط(،  ،محمد عزام 1 
 .30سوريا، ص

، الدار 2001(، 2-طعربي، )، المركز الثقافي ال(ينظر سعيد يقطين، انفتاح النص الروائي ) النص والسياق 2 
 .93البيضاء، المغرب، ص

 .93المرجع نفسه، ص 3 
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األزمنة المختلفة ببعضها البعض، أو بعبارة أخرى هو دخول نص غائب في نص حاضر 

 بداعية تتم بأنواع وأشكال مختلفة.ابطريقة 

 3-3 روالن بارت* : 

براز مفاهيم و آراء العالم الشهير روالن بارت إذ يرى إوفي هذا المجال، ال بد لنا من    
 أن :

وتغيراته أو مفاجآته  النص كما تبدعه في كل األزمنة، ويحققه التاريخ عبر كل تحوالته"
يم ها إنها اللذة، كما أن قراءة القدر النص القديم ما يبر  في ونداء فإن لقراءة الحداثةوقفزاته، 

 في النص الحديث ما يبررها: فالنص كائن لغوي يشهد على حضور التراث فيه.

و إن هذه القراءة، بتقسمها وشطريها، لتشكل في الواقع نسيج أي نص: سواء كان    
 .1"قديما أم حديثا وهي آلة العمل المفيد في أي دراسة من دراسات التناص

ص هي عملية استحضار التراث من خالل ونستنتج من القول السابق بأن عملية التنا   
دماجها في النص الحاضر.  النصوص القديمة الغائبة، وا 

 3-4 :جيرار جينات  

ه ال يمكن الكتابة إال على آثار أن 1982يتصور " جيرار جينات" في كتابه أطراس    
ويضع معنى كلمة نصوص قديمة، وهذه العملية شبيهة بعملية من يكتب على طرس، 

ة قديمة ال من جلد، يمحى ويكتب عليه نص آخر جديد على آثار كتاب ق  ل ر  طرس فيقو 
فائها بصفة كاملة، بل تظل قابلة لتبيينها وقراءتها تحته، فهو ضيستطيع النص الجديد ا

                                                             

، فيلسوف فرنسي، ناقد أدبي، اتسعت أعماله لتشمل حقوال فكرية كالبنيوية 1980، توفي 1915روالن بارت ولد  * 
 الموسوعة الحرة(.-والماركسية ) ينظر ويكيبيديا

 15.-14، صدمشق، سوريا ،1992 (،1-ار الوسيم، )طمنذر عياشي، د :لذة النص، تر ،روالن بارت 1 



ليات التناص في ديوان " يغريني وينسحب "تجالفصل األول:   

 

19 
 

يقصد بهذا العنوان المستعار من حقل المعلوماتية مجموعة نصوص تظهر دفعة واحدة 
 1مختلفة للذاكرة. على الشاشة، ولكنها صادرة من فضاءات

وبالتالي فالنص القديم يترك أثره في النص الحديث، وال يستطيع المبدع الكتابة من دون 
استحضار تلك النصوص فهو بذلك يشكل النص الجديد على خلفيات تراثية وثقافية 

 وجدت في نصوص أخرى.

شكلت أهمية  وقد قسم ) جيرار جينات( التناص إلى عدد من األقسام الفرعية والرئيسية،
 للدراسات النقدية، وكثفها تكثيفا الفتا في ثالث أنواع، هي:

 para textualitéالمناصة  -1
 Inter texualitéالتناص:  -2
 metaxtualité 2تناصة: ميال -3

إذن يشكل النص عنده خصيصة عالئقية، تجسد سمة االتصال بين مكوناته األولية، 
 3طار الداخلي.معلنة شبكة من العالقات مع نصوص تخرج عن اإل

هو إال اندماج وتداخل نصوص تتفاعل مع  ما التناص ومن خالل هذه األنواع نستنتج أن
 بعضها البعض ويفرض أحدها نفسه على اآلخر.

 

 

                                                             

 23.ص برغوثي نموذجا(،ال)التناص في الشعر العربي الحديث  حصة البادي، 1 
، 2010(، 1-ينظر، نبيل علي حسنين، التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائض، دار كنوز المعرفة، )ط 2 

 .45عمان، األردن، ص
، اربد، األردن، 2011(، 1-التناص في شعر أبي عالء المعري، عالم الكتب الحديث، )ط ابراهيم مصطفى الدهون، 3 

 .16ص
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 النقد العربي والتناص:-4

وعلى غرار النقاد الغربيين، قد برز اهتمام النقاد العرب بالتناص، وأولوه عناية خاصة، 
م، وتبلورت نحوه العديد من المفاهيم، وقد تناولنا بعض اآلراء خاصة المعاصرين منه
 المختلفة حوله فيما يأتي:

 4-1 :محمد عبد هللا الغدامي 

كتبوا منظرين حول التناص، وذلك  عبد هللا الغدامي من أوائل الذين يعتبر الناقد السعودي
يحية "، إال أنه لم يول من خالل كتابه الشهير " الخطيئة" والتكفير من البنيوية إلى التشر 

التناص اهتماما كبيرا في كتابه هذا مثل كتبه األخرى لكنه، أواله عناية خاصة باعتباره 
 1من إحدى تجليات الحداثة

وقد تفرد في مجال الدراسات النصائية بمفهوم " النصوصية" وهو يخلط بينه وبين مفهوم 
 ويا منتهيا ويمكن ترجمة هذا"التخصيص" فالنصوصية تشكل النص باعتباره منتوجا لغ

 .3أخرى لنصوص  ىدصفالنص دائما  ،)itéluaextT(2المفهوم إلى الفرنسية بـ: 

هو إال امتداد لنص آخر، في  إذن من قول عبد هللا الغدامي نستشف بأنه، أي نص ما
 زمان آخر وسياق آخر.

 

 
                                                             

والدراويش البن هدوقة، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في  ازيةية الجرواالتناص في  ،ينظر موسى لعور 1 
 .60، ص2008 بسكرة، يضر،جامعة محمد خبلقاسم دفة،  اشراف، لسان العربي، قسم اآلداب واللغاتعلوم ال

(، 1-تراثية الحداثة، قراءة في السرد والتناص والفضاء الطباعي، دار الفائز، )ط/يحي الشيخ صالح، حداثة التراث 2 
 .118، قسنطينة، الجزائر، ص2009

األدبي،   النادي معاصر، إنساني لنموذج نقدية قراءة التشريحية إلى البنيوية من والتفكير، الخطيئة امي،دالغ هللا عبد3 
 . 61، جدة، المملكة العربية السعودية، ص1991(، 2)ط
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 4-2 سعيد يقطين: 

من التناص،  ىأعل ألنه "لنصيا د بنيس استعمال مصطلح " التفاعليفضل الناقد محم
وذلك لداللتها االيحائية البعيدة، فالنص يتعالق ويفضله أيضا على التعاليات النصية 

ويتفاعل مع نصوص أخرى، إما تحويال أو تضمنيا أو خرقا، فالنص حسب رأيه ينتج أو 
 1يعيد نسج خيوطه ضمن بنية نصية سابقة.

 النصي : نواع ثالثة للتفاعلأ سعيد يقطينوقد حدد 

نصية أصلية في مقام وسياق التي تشترك وبنية وهي البنية النصية  المناصة:-1
 معين، وتجاورها محافظة على بنيتها كاملة ومستقلة.

يأخذ  فهو هنايأخذ بعد التجاور،  إذا كان التفاعل النصي في النوع األولالتناص: -2
مية من بنيات بعد التقسيمين كأن تتضمن بنية نصية ما عناصر سردية أو تي
 نصية سابقة ، وتبدوا كأنها جزء منها، لكنها تدخل معها في عالقات.

وهي نوع من المناصة لكنها تأخذ بعدا نقديا محضا في عالقة بنية الميتانصية: -3
 .2نصية طارئة مع بنية نصية أصل

إذن ومن خالل ما سبق نقول بأن التناص ما هو إال تفاعل نص مع نصوص أخرى، 
 تضمينا أو خرقا. سواء كان تحويال أو من األشكالوبأي شكل 

 4-3 :محمد مفتاح 

               لقد تناول الناقد المغربي محمد مفتاح مفاهيم التناص في كتابه تحليل الخطاب الشعري 
 ) استراتيجية التناص( إذ يقول فيه:

                                                             

 98.انفتاح النص الروائي ) النص والسياق(، ص ،ينظر سعيد يقطين 1 
 .99ص  ،نفسهمرجع  2 
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ه باحثون علينا أن نتعرف اآلن على التناص بوضع اليد على مقوماته بدوره، لقد حدد
على أن أي واحد من ،  وآرفي، ولورانت، وريفاتير........( كثيرون مثل ) جوليا كريستيفا

إلى استخالص مقوماته -أيضا-هؤالء لم يضع تعريفا جامعا مانعا، ولذلك فإننا سنلتجئ
 :1من مختلف التعاريف المذكورة ، وهي

 .فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة 
 ها يجعلها من عندياته وبتصييرها منسجمة مع فضاء بناءه، ومقاصده.ممتص ل 
  محول لها بتمطيطها أو تكثيفها بقصد مناقضة خصائصها وداللتها أو بهدف

 2تعضيدها.

ي نص هو فسيفساء أو تحويل أو امتصاص أن أومن خالل هذه التعاريف نستنتج 
 لنصوص أخرى.

لموسيقى، كثرة المجاز، كثافة المعنى، أما له خصائص بنيوية: ا -الشعر–ويقول مفتاح 
التناص فهو ظاهرة لغوية معقدة تستعصي على الضبط والتقنين، إذ يعتمد في تمييزها 

 3على ثقافة المتلقي وسعة معرفته، وقدرته على الترجيح.

 4-4 غر:شربل دا 

قارنة، غر: فهو يقلب األساس التفاضلي الالزم في أية عملية مأما التناص يقول شربل دا 
إذ أنه يسقط مبدأ المقارنة نفسه، ويجعل من النص المطلوب بنية بذاتها، و إن تتضمن 

                                                             

، الدار 1992(، 1-تحليل الخطاب الشعري ) استراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، )ط ،محمد مفتاح 1 
 .120المغرب، ص البيضاء،

 120المرجع نفسه، ص 2 
، عمان، 2006(، 1-علم التناص المقارن ) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(، دار مجدالوي، )ط ،عزالدين المناصرة 3 

 .161األردن، ص
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في عناصرها وعالقاتها ما يشدها إلى نصوص واقعة قبلها وخارجها، و المواد هذه تتحقق 
 1في النص في تراكيب نحوية وداللية، هي الوقائع التناصية.

إلى ما يطلبه الشاعر أو الروائي عمدا من : أما التناص الخارجي فيشير أيضاويقول 
ساسية ال غنى أنصوص مراسلة له أو سابقة عليه في ثقافته أو خارجها، وهي مصادر 

لمختلفة، وبعد ذلك شرطا بإبداع و لألديب عنها سواء كانت ثقافة عربية أو أجنبية بلغاتها ا
 2حد المكونات الرئيسية للشخصية األدبية.أ

ل بأن التناص ظاهرة ال يمكن لألديب الغني عنها سواء كانت ثقافته أو وبالتالي فإننا نقو 
 من ثقافات أخرى متنوعة . 

 غر إلى أنواع المصادر التناصية الثالثة:ثم يخلص دا 

أي الموروث العام والشخصي، الذي يتخذ صيغة الذاكرة مثل المصادر الضرورية: -1
 .الوقفة الطللية في الشعر القديم

التناص الواقع في انتاج الشاعر نفسه، مثل قول بعض النقاد ة: المصادر الالزم-2
بأن قصيدتي السياب ) غريب على الخليج(  و) أنشودة المطر( تؤلفان مقطعين 

 3من قصيدة واحدة في الكل السيابي.
ما يطلبه الشاعر عمدا في نصوص مزامنة له أو سابقة عليه، المصادر الطوعية: -3

مصادر متعددة تندرج فيها متون عربية و أجنبية،  في ثقافته أو خارجها ، وهي
شعر عبد الوهاب البياتي ونزار قباني، بمثل تأثيرات  محمود درويش في بداياته، 

فرنسية ) لوتريامون، بودلير،  ؛صادر األجنبية لدى الشعراء العربوقد تتكون الم

                                                             

 165صعلم التناص المقارن ) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(، دار  ،عزالدين المناصرة 1 
 54.-53، عمان، األردن، ص2014-2013(، -1اص، دار مجدالوي، )طجماليات التن ،أحمد جبر شعث 2 
 54-53، ص نفسهمرجع  3 
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         كيةمريأيستويل( و -يوتجون بيرس، ايف بوفوا( وانجليزية) ال رامبو، سان
 1) ويتمن(.

من الدارسين العرب والغربيين، ذن ومن خالل ما سبق من تعاريف و آراء حول التناص إ
مشاربهم ووجهات نظرهم، نستشف أن التناص كان والزال حاضرا بقوة في  فوعلى اختال

، تعريف غيصن أن نيمك أنهالباحثين في هذا المجال، إذ  الدرس النقدي، وطالما شغل بال
ستنتاجا مما سبق أن التناص ظاهرة متمثلة في استحضار نص أو مجموعة من ا

 النصوص الغائبة في نص حاضر. 

 ثانيا: أنواع التناص

باشر، فهذا محمد مفتاح تتنوع وتتعدد أشكال التناص، فهناك تناص مباشر وتناص غير م
بية والعربية كالمعارضة ص بالمفاهيم البالغية القديمة المعروفة في الثقافتين الغر يربط التنا

أن التناص قد يحدث على  -بعدئذ –ثم يرى  –والمعارضة الساخرة، والمثاقفة، والسرقات 
 2شكلين اثنين بحسب المرجع أو اإلحالة، وهما: التناص الداخلي والتناص الخارجي.

يقال أن الشاعر يمتص آثاره السابقة أو يحاورها، أو يتجاوزها  التناص الداخلي:-1
ه يفسر بعضها بعضا، وتضمن االنسجام فيما بينها، أو تعكس تناقضا فنصوص

 . لديه إذا ما غير رأيه

                                                             

 167.-166علم التناص المقارن) نحو منهج عنكبوتي تفاعلي(، ص ،عزالدين المناصرة 1 
، الدار 1992(، 1-التناص في شعر أبي عالء المعري، عالم الكتاب الحديث، )ط ،ن براهيم مصطفى الدهو ا 2 

 125اء، المغرب، صالبيض
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ولذلك فإن الدراسة العلمية تفترض تدقيقا تاريخيا لمعرفة سابق النصوص من الحقها كما 
تقتضي أن يوازن بينها لرصد ضرورتها وسيرورتها جميعا، وأن يتجنب االكتفاء بدراسة 

 1ره كيان منغلق على نفسه.نص واحد، واعتبا

وبالتالي نستنتج أن التناص الداخلي هو توظيف الشاعر أو المبدع لنصوصه السابقة، في 
يجعل  وذلك ألنهعلى هذا الشكل من التناص  أعماله اإلبداعية إال أنه هناك من يعيب

 يدور في بوتقة واحدة. ، و الشاعر منغلقا على نفسه

الشاعر يمتص نصوص غيره، أن  المبتذل أن يقالكما أنه من التناص الخارجي: -2
أو يحاورها أو يتجاوزها بحسب المقام والمقال، ولذلك، فإنه يجب موضعة نصه أو 
نصوصه مكانيا في خريطة الثقافة التي ينتمي إليها، وزمنيا في حيز تاريخي 

 2معين

ال داخليا وفي اشارة سابقة، رأينا شربل داغر يتحدث عن التناص بأنه يكون خارجيا 
بخالف من يجعل التناص قائم على أعمال األديب ذاته، ويتحدث عن التناص الخارجي 

صوصه وال يستطيع ويعرفه على أنه أحد المصادر األساسية التي يستخدمها األديب في ن
نه يتأثر بنصوص من سبقوه سواء كانت هذه النصوص من ثقافة عربية االستغناء عنهاّ أل
هي شرط مهم  وايجابياتأن ظاهرة التناص بكل ما تحمله من سلبيات  أم غربية، كما بين

  3من شروط اإلبداع األدبي.

إذن نستخلص من خالل ما سبق أن التناص الخارجي هو عمل األديب على اثراء نصه 
دماجهامن خالل األخذ من نصوص غيره   فيه. وا 

                                                             

، الدار 1992(، 1-تحليل الخطاب الشعري، ) استراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، )ط ،محمد مفتاح 1 
 125البيضاء، المغرب، ص

 .125، ص نفسهمرجع  2 
 .29التناص في شعر أبي عالء المعري، ص ،عثينظر أحمد جبر ش 3 
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 هما : وتكاد تتفق الدراسات على أن هناك نوعين أساسيين من التناص،

ويسميها بعض النقاد النقيضة، ويحاول آخرون أن يختزلوا المحاكاة الساخرة:  -أ
التناص فيها، وهي على العموم شكل من أشكال الكتابة األدبية يقوم على السخرية 

 من خصائص الخطاب السابق.
ض على نحو المعار  ض بالنص وتتمثل في عالقة النص المعار   المعارضة: -ب

باحتمال االستبدال والتجاوز للنص المعارض، وفي أدناها تكون تكون فيه الفاعلية 
 1ببروز النص المعارض كفوا لنظيره المعارض في عالقة متنوعة.

، وذلك  ومن خالل ما سبق نستنتج أن للتناص شكلين أساسيين هما الداخلي والخارجي
يستقي فيه  ع وتعدد اآلراء والتقسيمات حول ذلك، فالداخليو على الرغم من اختالف وتن

سابقة ويوظفها في نصه الجديد، بغية ابراز فكرة معينة ال هالمبدع أو يقتبس من نصوص
 أو مبدأ معين هو مؤمن به.

أما الخارجي فهو وبعبارة أخرى انفتاح األديب على نصوص من ثقافته أو ثقافات مغايرة 
بدا واألخذ منها، وال تكون العملية مجرد أخذ بل إنها تتم ببراعة   .عوا 

 ثالثا: آليات التناص

مفهوم التناص، واختار نصا شعريا ليطبق عليه نظريته ونلخصها فيما ل سسأحمد مفتاح م
 يلي:

 .التناص نوعان: ضروري واختياري 
 .التناص داخلي وخارجي 

 

                                                             

 .53ص ء المعري،التناص في شعر أبي عال ،عثأحمد جبر ش  1 
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 .1التناص يشتغل بواسطة آليات 

كان  اءوبناء على ذلك فإن الشاعر ليس إال معيد النتاج سابق في حدود من الحرية سو 
ذا ثبت ذلك فما هي اآلليات التي تتحكم في عملية حوارية؟ ذلك االنتاج لنفسه أم لغيره ، وا 

ني فيتفاعل بشكل ايجابي مع نموذجه الوماهي آليات التناص التي تسمح للشاعر أن 
 2السابق عليه؟

ي آلية ولإلجابة عن هذين السؤالين اتخذ محمد مفتاح من التداعي بقسميه التراكمي والتقابل
 3من آليات التناص، التي تتحكم في عملية تناصية، وقد فصله إلى مكونين أساسيين:

 التمطيط:  -أ

 ا:الذي يحصل بأشكال مختلفة، أهمه

، فالقلب مثل: األناكرام )الجناس بالقلب وبالتصحيف(، الباراكرام ) الكلمة المحور( -1
حور فقد تكون السهر......... وأما كلمة الم-الزهر-عثرة، -نحل، عثر-نخل

 ..مكونة تراكما يثير انتباه القارئ الحصيف....... النصأصواتها مشتتة طوال 
نجازها بعكس إللى انتباه من القارئ أو عمل منه وهذه اآللية ظنية تخمينية تحتاج إ

 ما يلي:
الشرح: إنه أساس كل خطاب، وخصوصا الشعر، فالشاعر قد يلجأ إلى وسائل  -2

المفهوم، يجعل البيت األول محورا، ثم يبني عليه  متعددة تنتمي كلها إلى
المقطوعة أو القصيدة، وقد يستعير قوال معروفا ليجعله في األول أو في الوسط أو 

                                                             

، دار الفائز، (تراثية الحداثة ) قراءات في السرد والتناص والفضاء الطباعي /حداثة التراث،ينظر يحي شيخ صالح 1 
 .125، قسنطينة، الجزائر، ص2009(، 1-)ط
 125.المرجع نفسه، ص 2 
محمد العمري، افريقيا  ديمتق التناص في الخطاب النقدي والبالغي)دراسة نظرية وتطبيقية(، ،عبد القادر بقشي 3 

 .29-28، الدار البيضاء، المغرب، ص2007ط(، -الشرق، )د
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كما نرى في قول الشاعر         بتقليبه في صيغ مختلفة  في األخير، ثم يمططه
  " ابن عبدون" : 

 الصور فما البكاء على األشباحالدهر يفجع بعد العين باألثر                  

االستعارة: بأنواعها المختلفة من مرشحة ومجردة و مطلقة، فهي تقوم بدور جوهري  -3
 ادات من حياة وتشخيص.موال سيما الشعر بها تثبته في الجفي كل خطاب 

ويكون على مستوى األصوات والكلمات والصيغ متجليا في التراكم أو التكرار:  -4
 التباين.

امي: إن جوهر القصيدة الصراعي ولد توترات عديدة بين كل عناصر الشكل الدر  -5
بنية القصيدة ظهرت في التقابل ) بمعناه العام(، وتكرار صيغ األفعال، وكل ما 

 ى بطبيعة الحال إلى نمو القصيدة فضائيا وزمانيا.أد
 فإن أيقونة الكتابة: ) أي عالقة المشابهة مع " واقع" العالم الخارجي، وبالتالي -6

و أارتباط المعدالت النحوية ببعضها الكلمات المتشابهة أو تباعدها، و ر تجاو 
 1تحتله أو ضيقه هي أشياء لها دالالت في الخطاب الشعري.اتساع الفضاء الذي 

 االيجاز: -ب

على أننا نخطي إذا نظرنا إلى المسألة من وجه واحد وقصرنا عملية التناص على 
ضا، ولرفع هذا االشكال فإننا سنركز على االيحاءات التمطيط، فقد تكون عملية ايجاز أي

 التاريخية الموجودة في القصيدة.

أما بالنسبة لإلحالة المحضة )اإليجاز( فهي تحتاج إلى شرح وتوضيح ليدركها المتلقي 
العادي، ولذلك نجد شروحا لبعض هذه القصائد التي على اإلحاالت، إذ ال يذكر الشاعر 

                                                             

(، الدار البيضاء، 1-تحليل الخطاب الشعري ) استراتيجية التناص(، المركز الثقافي العربي، )ط ،محمد مفتاحينظر  1 
 .126-125المغرب، ص
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ناهية في الشهرة والحسن أو األوصاف المتناهية في الشهرة فيها إال األوصاف المت
 1والقبح.

إن وضع هذه اآلليات تعتبر اجتهادا ومحاولة جادة يثمن عليها محمد مفتاح، إال أنها غير 
 قابلة للثبات، وذلك لكثرة المحاوالت واالجتهادات في هذا الباب.

انت مفاهيمه تتداخل كتداخل عدما كتاح أظهر لنا الرؤية حول التناص بولكن محمد مف
 2األشكال مع اآلليات......الخ.

 رابعا: أشكال التناص

 التناص الديني:-1

يعتبر التناص الديني من أبرز أشكال التناص التي استعملتها الشاعرة بإسهاب في 
 ديوانها، وفيما يلي سيتم عرض النماذج الدالة على ذلك:

 1.1- :التناص مع القرآن الكريم 

الدستور الوحيد الذي ينهل منه المبدع زاده اللغوي والفكري في هو  الكريم القرآن إن
مع النصوص الالحقة فهو النص المقدس الذي أحدث ثورة فنية تواشيح النصوص السابقة 

على معظم التعابير التي ابتدعها العرب ليخلق تشكيال فنيا خاصا متناسق المقاطع، 
 3سر.تطمئن إليه األسماع وينفذ بسهولة وي

                                                             

 129-127صاص(، تحليل الخطاب الشعري ) استراتيجية التن ،محمد مفتاح 1 
(، 1-ينظر حصة البادي، التناص في الشعر العربي الحديث ) البرغوثي نموذجا(، دار كنوز للمعرفة العلمية، )ط 2 

 .106، عمان، األردن، ص2008
 .47، ص2003(، 1-جمال مباركي، التناص وجماليته في الشعر الجزائري، رابطة ابداع الجزائر، )ط 3 
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داة المفضلة في أسلوب القرآن: فهو يعبر بالصورة المحسنة المتخيلة ويعد  التصوير هو األ
عن المعنى الذهني، والحالة النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد المنظور، وعن 

ذ الطبيعة البشرية المجسمة مرئية.  1النموذج اإلنساني شاخص حي، وا 

على حركة فكرية ولغوية وشعرية ناشطة.... إذ أصبح مادة  فقد كان القرآن وال يزال باعثا
 .2للدرس اللغوي والشعري والثقافي

إال أن الجودة الفنية ال تكفي لفتح الفردوس، ال بد أن يكون مضمونها منسجما مع تعاليم 
آيات القرآن تملى وانتبه إلى روعتها خلبت لبه فسحرته  فعندما سمع الشاعر العربي3الدين 

وقد تحدى القرآن الكريم أرباب الكالم أن يأتوا بمثله أو بآية من مثله أو حتى  وأدهشته
اسرين، ولعل هذا السر الذي جعل حله، ولكنهم انصرفوا عن محاكاته  بكتابة نموذج مثيل

حضور النص القرآني في النصوص الشعرية العربية يكاد يكون باهتا إن لم يكن مغيبا، 
البالغة عجزت عن إدراك هذه الجماليات التي سماها أحد النقاد  حتى إن النقد وعلوم

 4المحدثين " تغيير مقام الكالم".

وقد رأى عبد الحميد جيدة أن مشكلة التعبير هي التي تحمل الشاعر المبدع على التفتيش 
عن عبارات ولغة غير مستهلكة تنقل أكبر عدد ممكن من المعاناة واإلحساس بالمشاعر، 

 5يفسر عودة الشعراء العرب المعاصرين إلى النهل من القرآن واالقتباس منه.وهذا ما 

                                                             

 .36القاهرة، مصر، ص (د.ت،)ط(، -ني في القرآن الكريم، دار الشروق، )دالتصوير الف ،سيد قطب 1 
، 2010(، 1-معرفة العلمية، )طال، دار كنوز ضي شعر شعراء النقائالتناص دراسة تطبيقية ف ،نبيل علي حسين 2 

 .216عمان، األردن، ص
، ء، الدار البيضا2000(، 1-ر، )طلنشأبو عالء المعري أو متاهات القول، دار توبقال ل ،عبد الفتاح كيليطو 3 

 .24المغرب، ص
التناص في شعر عيسى لحيلح، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجيستير في األدب الجزائري،  ،محمد فيصل معامير 4 

 .69، ص2005، جامعة محمد خيضر، بسكرة، اشراف صالح مفقودة
 .69، صنفسهمرجع  5 
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وبما أن التناص الديني هو تداخل النص الحاضر مع النصوص الدينية وذلك من خالل 
االقتباس والتضمين سواء من القرآن الكريم أو األحاديث النبوية الشريفة، فقد وظفت 

ني في معظم قصائد ديوانها وذلك لتضفي على الشاعرة هنية اللة رزيقة النص القرآ
قصائدها لونا من الحسن والجمال واألناقة اللفظية، ونالحظ ذلك من خالل قولها في 

 قصيدة " غنائية البيد":

 خلعت في القر ثوب البيد البسه

 لنجمة رجفت من يتمها بردي

 حتى تعرت تناجي لهف عاشقة

 تسير في جيدها حبل من المسد

 يل بعض من فواصلهافالليل والخ

 1ديقضي تنهدها نفشا من العق

وفي هذه األبيات نجد الشاعرة وضعت إحدى سور القرآن الكريم وهي سورة المسد وأشارت 
إلى ذلك من خالل قولها: تسير في جيدها حبل من المسد مما جعل البيت يكتسي بعدا 

وعة تتعدد بتعدد القراءات عاني ايحائية مختلفة من شأنها أن تعطينا دالالت متنمجماليا و 
 قراء ووجهات النظر ويظهر هذا التناص من خالل قوله تعالى : لوتنوع ا

َها َحْبٌل م ْن َمَسد     َواْمَرَأُتُه َحمَّاَلَة اْلَحَطب   يد    2.  ف ي ج 

                                                             

 26.الجزائر، ص، بسكرة ، 2014(، 1-علي بن زيد للطباعة والنشر )طيغريني وينسحب، دار  ،هنية اللة رزيقة 1 
 .5-4المسد، اآلية 2 
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سعيد بن المسيب:  الزداد على ماهو فيه، قيعني: تحمل الحطب فتلقي على زوجها، لي
 بها حبال في ة فاخرة، فقالت : ألنفقها في عداوة محمد، يعني: فأعقبها هللاكانت لها قالد

 ار، وقال عروة ابن الزبير: المسد: سلسلة ذرعها سبعون ذرعا.جيدها من مسد الن

 وعن الثوري: هي قالدة من نار، طولها سبعون ذراعا.

 1ا.ضا: حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود اإلبل أو أوبارهأيوالمسد 

ليل .وهنا كانت الشاعرة في موقف الواصفة إذ أنها تصف لنا جمال النجوم، وفتنتها في 
الصحراء الشاسعة، إذ أنها تصف النجوم، وكأنها قالدة أو عقد من اللؤلؤ، الذي تتزين به 
المرأة، ويكاد يشع نوره من شدة الضياء، فينظر المتأمل إلى الطبيعة الساحرة، فتملك قلبه 

 اسيسيه، وتثير مشاعره.وتهز أح

التناص القرآني في موضع آخر من الديوان وذلك في قصيدة: " سكن كما وظفت الشاعرة 
 الصمت":

 وحلم في زهرة دبلة

 ق............اقد شتتها في فر 

 مثال أرقى قشهمن كانت تر 

 يا صمت أجل

 سبح باسم ربك األعلى

 ثم صلي من قبل..............

                                                             

، 2000ط(، -تفسير القرآن العظيم، تحقيق سامي بن محمد السالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، )د ،ابن كثير 1 
 .517-515الرياض، المملكة العربية السعودية، ص
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 1خلق الخلق الذي سوى 

 لقوله تعالى:في هذه األبيات بوضوح من سورة األعلى  تلقد اقتبس

بّ ك  اأْل ْعل ى بّ ح  اْسم  ر  وَّى   س  ل ق  ف س  ر  ف ه د ى  الَّذ ي خ  ي ق دَّ   2    و الَّذ 

عن ابن عباس: أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان إذا قرأ : " سبح اسم ربك األعلى" 
 ". " سبحان هللا:  قال 

ا قرأ: "سبح اسم ربك األعلى" فقال : سبحان وقال الثوري، عن عبد خير قال: سمعت عليّ 
 ربي األعلى.

 3ى" أي: خلق الخليقة وسوى كل مخلوق في أحسن الهيئات.وقوله: "الذي خلق فسوّ 

ها تدعو أنوتتناسب هذه اآلية مع المعنى الذي تريد ايصاله الشاعرة من خالل أبياتها، إذ 
وج األمة العربية من صمتها وسكونها، داعية إياها إلى النهوض من جديد و إلى خر 

الصالة والتسبيح باسم ربها األعلى، ألنه هو الذي خلق كل شيء فما بالك باإلنسانية، 
 وهو قادر على نصرها مهما بلغت قوة وبطش أعدائها.

 1-2التناص مع الشخصيات الدينية : 

وع من التناص العديد من الشخصيات الدينية وكان لقد استخدمت الشاعرة في هذا الن
أغلب تركيزها على األنبياء والمرسلين مما أضفى على أبيات قصائدها جماال وفي الوقت 
ذاته عمقا وقوة في المعنى، إذ أن الشاعرة قامت باستحضار نبي هللا، ابراهيم في 

 قصيدتها: " سأظل مدى العمر مغتربا":

                                                             

 89.حب، صهنية اللة رزيقة، يغريني وينس 1 
 .3-2-1األعلى، اآلية  2 
 .379-378ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، ص 3 
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 سأظل مدى العمر مغتربا

 يا نار كوني سالما وبردا

 على ابراهيم األواب حيث أبى...

 أن يكون الكفر فيه مرتسبا

 1كي يبهت النمرود

ابراهيم عليه السالم كان وحده أمة، فكأنه اخذ المواهب والكماالت الموجودة في أمة كاملة 
ان   إ ْبر اه يم   إ نَّ يقول تعالى: "  ن يف ا لِل َّ   ق ان ت ا ُأمَّة   ك  ، وهو أبو األنبياء وكان صديقا نبيئا  2".. ح 
يق ا نَّب يًّا"يقول تعالى: "  دّ  ان  ص  و اْذُكْر ف ي اْلك ت اب  إ ْبر اه يم  إ نَُّه ك 

3 

هيم عليه السالم يدعوا أبيه ليترك عبادة األصنام إذ كان يقول له لماذا تعبد ما ال وكان ابرا 
 4لكنه يرفض ويصده بكل الطرق.يسمع وال يبصر؟ ويدعوه لعبادة هللا الواحد و 

لقوم ذلك المنظر، وجاءوا اهيم بتكسير آلهة الكفار، فحطم األصنام، فلما رأى ابر فتوعد ا
بإبراهيم وجهوا الحطب حول ابراهيم وأطلقوا عليه النار لكنه دعى ربه، فكانت النار بردا 

 5وسالما عليه.

المه العربي، إذ أنه أصبح يعيش وهنا الشاعرة تصف لنا مدى غربة اإلنسان العربي في ع
فيه كالغريب ال يهتم آلالمه و أحزانه وال يفرح ألفراحه، و أشارت في هذه األبيات إلى 

                                                             

 .55يغريني وينسحب، ص ،هنية اللة رزيقة 1 
 .120النحل، اآلية  2 
 41مريم، اآلية  3 

، 2006(، 1-قصص األنبياء ومعها سيرة الرسول صلى هللا عليه وسلم، دار القدس، )ط ،محمد متولي الشعراوي  4 
 .81ص

، 1994(، 5-قصص األنبياء، تح: عبد الحي الفرماوي، دار الطباعة والنشر اإلسالمية، )ط ،ن كثيرابينظر  5 
 .179-177القاهرة، مصر، ص
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األمة العربية وشبهت قصتها بقصة نبي هللا ابراهيم عليه السالم، إذ انها أصبحت تحترق 
هذا االحتراق بردا  ل الشاعرة هللا أن يكون أعلى حال أبنائها الذي وصلوا إليه اليوم وتس

وسالما عليها مثلما كانت النار على ابراهيم، ويتبدل حالها إلى أحسن حال كما حاورت 
وبعض الشخصيات  أيوبوعيسى وموسى و  ءالشاعرة أيضا العديد من األنبياء كزكريا

 الدينية ونذكر منها: البتول مريم عليها السالم في قصيدتها: " مريم العذراء":

 وجاع مجيء في دمي كل الرؤى يا مريم األ

 مل...أإن قلت نحن اليوم في رحم الثرى 

 يقاوم في المخاض غياهب الزمن الحزين

 1أمل يراود ظله كينونة امرأة هفت...

خصصت الشاعرة هذه القصيدة للحديث عن مريم عليها السالم ووصف معاناتها وحزنها 
عليها، خرجت من محرابها إلى الحمل يظهر  أ، وبدموخوفها الشديد، بعد أن حملت مري

بيت المقدس إلى مكان تتوارى فيه عن أعين الناس حتى ال تلفت األنظار. فجاءها 
المخاض إلى جذع النخلة، وهي وحيدة فخلق عيسى عليه السالم ومن أم بدون أب، وهذا 

ن على الخالق سبحانه. والحق سبحانه يريد أن يجعل خلق عيسى عليه السالم شيء هيّ  
تهم بوليدها تحمله، ولكنهم اتهموها بالفسق والبغاء، إال أتللناس، حين رآها قومها. وقد آية 

يتكلم ويدافع عنها، ألن كالمها لم يقنع سنه أنها واجهتهم، وذلك ألنها كانت واثقة تماما بأ
 2ببراءتها الناس 

 تقول:وفي قصيدة " غنائية البيد" نجد الشاعرة تستحضر أيضا ايوب عليه السالم إذ 

                                                             

 42.صهنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  1 
 427.-423قصص األنبياء، ص ،محمد متولي الشعراوي  2 
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 تفضي تالحينها في غربة الشرد

 فلملمتي حروف بت أحجبها

 ى قد عب من كبديعن بحرهم طم

 مل عشقا فوق أخيلتيالر تؤجج إلى 

 تزيد أيوبها صبرا على األود

 فتوغل اآلن سر الليل في لغتي

 1توري رؤاها تسابيحي على حرد

 أيوب عليه السالم، إذ ي هللانبوهنا تضرب لنا الشاعرة مثال على الصبر وتحمل المشاق ب
 صبر على أذى قومه وظلمهم ثمانية عشر عاما وقيل أكثر، وهو يصارع البالء.

 التناص األسطوري:-2

نسانية للواقع، حيث تعد بانفتاحها الدائم تلعب األسطورة دورا حاسما في تشكيل الرؤية اإل
ودؤوبه في على عالمه، أمينة في التقاط األسرار التي تختفي تحت سطحه الظاهر، 

 2توسيع أبعاده ومدارجه، وتأصيل الوعي به.

ولذلك فقد ظلت األسطورة موردا سخيا للشعراء في كل عصر، وفي كل بقعة يجدون عن 
طريق معطياتها الكثيرة من أفكارهم ومشاعرهم، مستغلين ما في لغة األسطورة من طاقات 

مية األسطورة ومكانتها في ايحائية، خارقة، ومن خيال طليق ال تحده حدود، ونظرا أله
علماء النفس، علماء الدراسات اإلنسانية فقد شغلت كل الباحثين في هذا المجال، 

                                                             

 25.صهنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  1 
، 9ع اإلنسانيةالتناص في رواية امرأة القارورة لسليم مطر، مجلة البحوث والدراسات  ،العبودي ضياء غني لفتة 2 

 .12، ص2014جامعة ذي قار، العراق، 
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جتماع، علماء األديان، والنقاد، حتى ال تكاد تعثر على علوم من العلوم اإلنسانية لم اإل
  1يول األسطورة شطرا من اهتمامه.

 ت التالية:وقد برز تناص الشاعرة مع األسطورة في األبيا

 ال تزال "إفرست" كما رآها "إرموند" 

 تزال أرصفتنا معبدة بالغيبيات وال

 تطحن حصاها المتمرد.... غيلة

 وتحصى خطى التأنات......

 وهنا روح تعب الشعر

  2تنسحب زحافات.....

نسان في رحلة الحب واالغتراب المغري بالفردوس الحالم، وهم الشاعرة هنا هو هم اإل" 
ة الخالدة، ولكنها تظل تهز القصيدة التي ال تساقط إال أمال، رغم انسحاب الحب والسعاد

م الظلاقا تآخر، ويظل الحب عندها تحررا وانعإال عودة له، ولكن بطيف آخر، وبسحر 
 ،ال تضعفها ،للماضي فالخسارات ال تخيفها ةأس ولحظة تجلي وخالص من جبة باليالي

نها تتعلم منها كيف تؤمن بنفسها، فالكلمة القاتلة، رعا بالحب، ولكذتجعلها تضيق وال 
 اإلعجازالجارحة، المؤلمة، قد تكون ذاتها الكلمة التي تبعث الحياة وتزرع األمل، وتصنع 

ا في قصيدتها الغير معنونة على ظهر غالف هي الروح األسطورية التي عبرت عنهو 
 3."الديوان

 
                                                             

، 1997ط(، -علي عشري زايد، استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر، دار الفكر العربي، )د 1 
 .174القاهرة، مصر، ص

 يغريني وينسحب ،هنية اللة رزيقة 2 

 .05ص المصدر نفسه 3 
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 صيدتها سأظل طول العمر مغتربا:وكذلك استحضرت الشاعرة أسطورة أو ديب في ق

 تحتويه روح أو ديب

 اتها رجب...ءبال

 اإذ يحوك لفجرك بدر اعتلى رتب

 1سأظل مدى العمر مغتربا

وتعود أحداث األسطورة إلى أن ملك طيبة ) اليوس( أتى عرافا، فقال له: بأنه سيقتل على 
لمسامير في رجل حامال وأمر الملك بأن تدق ايد ابنه وكانت زوجته في ذلك الوقت 

الوليد، وهو السر في تسمية الطفل أود يب، أي صاحب األقدام المتورمة، ويرمى من فوق 
الجبل فيجده أحد الرعاة، فيتربى في منازل أحد األمراء، ولما يكبر يلتقي بوالده فيدور 

  2بينهما شجار ويقتله، ولم يكن يعرف بأنه والده.

 التناص التاريخي: -3

تاريخي تداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص الشعري نعني بالتناص ال
المقروء، تبدو مناسبة ومنسجمة لدى المؤلف أو القارئ مع السياق الشعري الذي 

واألحداث التاريخية والشخصيات 3يرصده،وتؤدي غرضا فكريا أو فنيا أو كليهما معا
 4ودها الواقعي.التاريخية ليست مجرد ظواهر كونية عابرة تنتهي بانتهاء وج

                                                             

 52.ص هنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  1 
2 Mounimezalni_maktoobbolg.com,17/02/2016-15 :00 

، عمان، 2010(، 1-التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائص، دار الكنوز المعرفة، )ط ،نبيل علي حسين 3 
 .252األردن، ص

 .120استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي، ص ،علي عشيري زايد 4 



ليات التناص في ديوان " يغريني وينسحب "تجالفصل األول:   

 

39 
 

بل كان تضمين أحداث التاريخ في القصائد موضوعا نقديا وجماليا منذ أقدم العصور وقد 
 *تحدث فيه أرسطو طاليس

وضح وعه من األحداث التي وقعت فعال وأوأوضح أنه ال مانع من أن يتخذ الشاعر موض
والثاني يروي ، إذ أن األول يروي األحداث كما وقعت فعال الفرق بين المؤرخ والشاعر
 1األحداث التي يمكن أن تقع

حيائه، إنما يعينه في المقام األول أن عنيه تسجيل تاريخ قديم إلوالشاعر في تناصه ال ي
و حدث تاريخي عابر له أيعبر عن ذاته وواقعه بهذا التاريخ، ولهذا فكل شخصية تاريخية 

 2مقابله في الواقع الراهن المعيش.

رزيقة مستدعية النص الغائب التاريخي في قصيدتها " عودة وتقف الشاعر هنية اللة 
 لمحراب األقصى":

 ي تذيب حكايا النخل في وتر 

 قصى حكاياناتهز في حيرة األ

 ومن كوابيس هذا الرمل يلبسنا

 3في ظل يوسف هذا التيه قمصانا

                                                             

ق.م( فيلسوف يوناني وواحد من عظماء المفكرين له كتب في مجاالت عدة،  322-ق.م 384ارسطو طاليس )* 
 كالفيزياء والميتافيزيقا والشعر ) ويكيبيدياالموسوعة الحرة(.

دار كنوز المعرفة العلمية للنشر والتوزيع،    -ي الحديث، الرغوثي نموذجاحصة البادي، التناص في الشعر العرب 1 
 .55، عمان، األردن، ص2008(، 1-)ط
 252.، صضنبيل علي حسين، التناص دراسة تطبيقية في شعر شعراء النقائ 2 
 .67ص هنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  3 
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أثر التاريخ العربي في أكبر خساراته  الشاعر هنا على منبر األقصى، تقصإذ تقف 
ع هزائمه، وأبشع خذالنه ويروح على كل عربي تكتب الفجيعة، تحصي األلم وافض

 والوجع، تذيب ملح الحكايات، تقص مضاجع الكوابيس التي ارتدت أيامنا.

وفي موضع آخر أبدعت الشاعرة في استدعاء التاريخ العربي اإلسالمي، ونشير بذلك إلى 
 " أرخ شراعك وارتحل"    قصيدة:

 وارتحل. خ شراعك يا زمنأر  

 من وهم سنبلة هنا...

 بجفونها إذ تنتحل

 من جبة الحالج...

 في أوتارها صبحا قتل

 من داحس غبرائه....

 ذابت صحاريها قبل

 أرخ شراعك يا زمان وارتحل...

 ليل التيمم صار فيه القدس ثمل

 من كاس للزير...

 الذي في جوف بلوى نخلة...

 قد أنبت الكره المعربد فيها ذل

 نزف المساء... من بعد أن
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 بصبر أيوب...

 1على متون ظهورنا شبه ظل....

نها طرزت بجبة أفي هذه القصيدة فقط، إذ  رة توغلت ايغاال في التاريخ وليسنجد الشاع
الحالج، وقميص يوسف، ورطب القدس، وحوت يونس، وصرح داوود، وعجل السامري 

العربي اإلسالمي الغني  القصائد التي تحيل المتلقي على مسرح التاريخ وأروعأجمل 
 بالمواقف واألحداث والعبر " فمن ال ماضي له ال مستقبل له "

وفي األخير نتوصل إلى القول بأن ديوان يغريني وينسحب للشاعرة هنية اللة رزيقة، 
وكغيره من الدواوين، امتازت قصائده باستحضاره مجموعة من النصوص الغائبة، التي 

شعري كما ساهمت هذه النصوص في الذهاب بالقارئ إلى زادت من حسن وبهاء النص ال
 حاءات الداللية البعيدة.يما وراء المعاني، أي الغوص في المعاني العميقة، ذات اإل
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 تمهيد:

 ألنهاوذلك ، األسلوبيالتي يشغل عليها المحلل  األسلوبيةالظواهر  أهميعد االنزياح من 
 .المعتادالباحث، باعتبارها خرق للنظام اللغوي  أمامواسعة  أفاقتفتح 

 فاإلنسانمواطن الجمال،  إلى والولوجومن هنا تتوسع اللغة وتعطي فسحة لمتعة العقل 
هو جديد في حياته السيما في لغته  كل ما إلىلى التغيير والتطرق إيميل بطبعه 

ذلك من خالل كل في ذلك. وسنتعرف على  ضالتهومجاالته الفكرية، فيجد في االنزياح 
 في هذا الفصل. سيأتي ما

 : مفهوم االنزياحأوال

مفهوم االنزياح من الناحية اللغوية، ونذكر منها  إلىوالكتب  عاجمتطرقت الم لغة: -1
 كالتالي: اللزمخشري الذي عرف فيه االنزياح لغويالبالغة  أساسكتاب 

: َبُعَد: انتزاحانزحت البئر، وبئر نزوح، قليلة الماء، وبلد نازح وقد نزح نزوحا، انتزح  نزح:
 1من بالد بعيدة أيبل منازيح ا  و 

المعنى المعجمي يركز على معنى  أن إذنبشير  أوالبد يوما يجيء به نعي  ومن ينزح به
 2الذي يجمع بين مختلف االتجاهات األمر)االبتعاد عن ...( وهو 

التي  األسلوبية أبوابفهو باب من  االصطالحفي  (Encart)االنزياح  أمااصطالحا:  -2

في تحليل النصوص وهو استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيب  األدبفي  الدارستفيد 

                                                             

(، 1بو القاسم محمود بن عمر الزمحشري، أساس البالغة، تح محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، )ط.أ 1 
 261، ، بيروت لبنان، ص1998، (2)ج.

 7، اربد، االردن، ص2013(، 1)ط.، عالم الكتب الحديث ت،لقا، أسلوبية االنزياح في شعر المععبد هللا خضر حمد2 
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بداعوصور يتصف به من تفرد  ذلك نتيجة انحراف الكالم عن نسقه وقوة جذب،  وا 

 1 ، وهو حدث لغوي، يظهر في تشكيل الكالم وصياغتهالمألوف

 نزياح على يد الناقد الفرنسي جون كوهن ونالحظ ذلك من خالل كتابهوتطور مفهوم اال
نه كل أاالنزياح على  ينه يعنأي أ الشعر عنده يعتبره انزياح، أن إذبنية اللغة الشعرية، 

 2من مبادئها مبدأ أورق قاعدة من قواعد اللغة خصورة ت

قال:"فالشعر ال يحطم اللغة  إذوقام كوهن ببيان كيفية حدوث االنزياح في النص الشعري، 
يعقب النقص الذي تسببه الصورة البالغية  إذ، أعلىليعيد بناءها على مستوى  إالالعادية 
ن هذه المرحلة ألفي المرحلة السالبة،  األساسي... و الجانب أخرى بناء من طبيعة  إعادة

 شرط ضروري للمرحلة الثانية..."

فهو في مقارنته بين الشعر  ،ري النقديةيفي كتابات فال متأصلةفكرة االنزياح  أنويبدو 
والنثر يرى في تشبيه النثر بالمشي، والشعر بالرقص تشبيها خصبا جميال ال يعرف 

غاية، فان الرقص هو  إلىكان المشي وسيلة تقود  فإذاشمل منه، أو  أدقصح وال أتشبيها 
 الوسيلة والغاية معا. 

ذا ن الخالف إيستخدمها المشي ف التي واألعضاء األرجلكان الرقص يستخدم من نفس  وا 
 إذفي الشعر، فهو  الشأنما هو في الطريقة التي يتم كل واحد منها بها. وكذالك بينه

على نحو من التركيب  األلفاظيتناول  بأنهيستعمل نفس الكلمات التي يستعملها النثر 
 أنلنثر في فان المشي كا وأخيرا. األحيانغلب أ في  والتوجيه يخالف ما يتناوله النثر منها

                                                             

 7صت، لقا، أسلوبية االنزياح في شعر المععبد هللا خضر حمد 1 
، الدار 1986(، 1محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر،)ط، :ينظر جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، تر 2 

 .6البيضاء، المغرب،ص
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بغيته التي  إلىقلها عيوب ومنعطفات ليصل أو  وأقومهاقصر الطرق أصاحبه يسلك 
 1.يرجوها

 عنف بأنه األسلوبسون( وذلك عندما عرف كبونالحظ مفهوم االنزياح عند الشكالني )جا
، وهو defeated expectancyالخائب  نتظاراالنه أمنظم مقترف بحق الكالم العادي و 

، أوالبحث عما يتميز به الكالم الغني من بقية مستويات الخطاب  بأنها األسلوبيةيعرف 
 2ثانيا اإلنسانيةالفتوى  أصنافومن سائر 

في  اإلسهاماتتشومسكي في الستينيات بعض  يرأسهلنحو التوليدي التحويلي الذي لوكان 
فيرى  األدبيةة الذي يختص باللغ على مفهوم االنحراف أكد إذ األدبيةحل مشكلة اللغة 

ــــــتوافق القواعد النحوية فيتقبلها كل من المتكلم و الس أنن الجملة ينبغي أتشومسكي ب امع، ـ
وقد تكون الجملة موافقة لقواعد النحو، ولكنها غير مفهومة بسبب التعقيد المعنوي الناتج 

 colorless greenideas sleepومثل ذلك بتحوله عن اختالل العالقات،  األحيانغلب أ في 

furiously  فهذه الجملة مستقيمة ،الخضراء عديمة اللون تنام بعنف األفكار أنوتعني
نحويا، ولكنها غير مفهومة بسبب التعقيد المعنوي الناتج عن اختالل العالقات بين الدال 

 3والمدلول

مفهوم غربي ساد في النصف  ن مفهوم االنزياحأوفي الوقت الذي يشعر فيه الدارس 
الى الدرس النقدي العربي، يلح تراثنا الغني على  متأخرالثاني من القرن العشرين، ووصل 

 اإللحاحليه في سياقاته النقدية ويفرض هذا إاستشارته ومساءلته على مدى التطرق 

                                                             

، 2005(،1الجامعية للنشر والتوزيع، )ط، مجد مؤسسة  االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية،حمد محمد ويس، أ 1 
 .87بيروت، لبنان، ص

 .12ة االنزياح في شعر المعلقات، صعبد هللا خضر حمد، أسلوبي 2 
 13ص نفسه،المرجع  3 
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 أكثر الغوص في نصوصنا التراثية النقدية بغية الخروج بنتائج موضوعية ال تحمل التراث
 1هنا وهناك في طيات التراث تتأثرمما يطيق وال تهمل الومضات الكاشفة التي 

جميع  خصانه يعتبر علينا  إالوشهد مفهوم االنزياح اهتمام لدى كثير من النقاد العرب، 
 يقول: إذالناقد صالح فضل  أبرزهموالمفاهيم والتوقف عندها، ومن  اآلراءتلك 

ـــــتغف أني ــال ينبغ) ي، ـــــف أساسيا اة التي تلعب دور  ــــات الشعريــحــعض المصطلـــب ةــــأهميل ـــــ
الذي  «االنحراف  «في تقديرنا هو مصطلح  وأبرزهاالقضايا البالغية من منظور شعري. 

      فمرة يبحث الرفاق له عن معادل بالغي قديم وهو. ةتعددت صيغه في اللغة العربي
 إيحاءكلمات ذات  إلىحدثه، ومرة يلجا الباحثون  ويتلمسون  أظافرهقلمون في« العدول  «

المقصود والمستثمر في كلمة  األخالقي إليحاءلتفاديا « االنزياح  «واضح هي  مكاني
 2(  «االنحراف«

باعتباره  نه يعتبر االنزياحأمن خالل  وذلك أخرع في موضع واقلكننا نجده وفق موقف ال
 3بالسلوك الهمجي األسلوبيشكل انحراف عن القاعدة اللغوية يؤدي بخلط ال

كانحراف عن القاعدة  األسلوبافة المهمة التي تنجم عن المفهوم الحديث لعلم ضلكن اإل
الشكل المميز  إبرازالمستوى المقارن للقاعدة اللغوية، حيث يتم بمواجهته  إقامةهي 

الخاص  كالشيءيتم بطريقة سالبة  األسلوب، يجعل تعريف في النص المحلل لألسلوب
 4الذي يختلف عن القاعدة

                                                             

قراءه في التراث النقدي عند العرب، دار الحوار للنشر  حمد مبارك الخطيب، االنزياح الشعري عند المتنبي،أ 1 
 33، الالذقية، سوريا،ص2009(، 1والتوزيع، )ط،

 57-56،الكويت،ص1992صالح فضل، بالغة الخطاب علم النص، عالم المعرفة، )د،ط(، 2 
 .58، صالمرجع نفسه ،ينظر 3 
جراءاته، دار الشروق، )ط،4   209، القاهرة، مصر، ص1998(، 1صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وا 



في ديوان يغريني وينسحب الفصل الثاني: تجليات االنزياح  

 

47 
 

خطر عناصرها أمكون من  أسلوبيةن نعيم الباقي يقول: )االنزياح ظاهرة أكما 
 1ومكوناتها(

وعلى الرغم  أنها إالاختلفت المفاهيم وتباينت حول االنزياح بين النقاد العرب والغربيين 
الخصائص  أهموهو من  المألوفوهو الخروج عن  الأمن اختالفها تصب في حقل واحد 

 والتعابير. لأللفاظالجوهرية التي توفر سبال مختلفة وواسعة للغوص في العمق الداللي 

شكاليةثانيا: االنزياح   تعدد المصطلح: وا 

نوع من الغموض  إلى أدى األخرى عدم الدقة في الترجمة والنقل من الثقافات  إن
في قضايا المصطلح فضال عن اختالف الثقافات وتعدد المدارس  واالضطراب

في المصطلح، فيكون للمصطلح  اإلشكالية إلى أدىوالفلسفية، مما  واالتجاهات الفكرية
 2من لفظ وعدة مرادفات أكثرالواحد 

اللغة  إلىواالختالفات في النقل والترجمة  )االنزياح(، أثارهاالتي  اإلشكاليةلى إلمحنا أوقد 
يديولوجيتهفهم الناقد  إلى -فيما يبدو -العربية، ومرد ذلك  ²وفلسفته التنظيرية وا 

وتتحدد هذه المصطلحات جميعا بمعارضتها لنظام ما، وخروجهما عن النمط المعياري 
 أوبسيطا  أو ألوفام أوعاما  أوشائعا  أودارجا  أوللغة، الذي قد يسمى استعماال عاديا 

 3ساذجا أوبريئا  أوحياديا 

 

 
                                                             

 22حمد مبارك الخطيب، االنزياح الشعري عند المتنبي، قراءة في التراث النقدي عند العرب، صأ 1 
 41عبد هللا خضر حمد، أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، ص 2 
ت الكالم األسلوبي العربي، مجلة يرات اللغة المعيارية الغربية ومتغيوسف وغليسي، مصطلح االنزياح بين ثاب 3 

 194، ص64عالمات، ع
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 1:األتيولقد استعمل عبد السالم المسدي مجموعة من المصطلحات نبينها في الجدول 

 صاحب المصطلح اصله في الفرنسية المصطلح ت
 فاليري  L’écart االنزياح 1
 فاليري  L’abus التجاوز 2
 سيبتزر La deviation االنحراف 3
 ويلك وواين La distorsion االحتالل 4
 باتيار La subversion االطاحة 5
 تيري  L’infraction المخالفة 6
 روالن بارت Le scandale الشناعة 7
 جان كوهن Le viol االنتهاك 8
 تودوروف La violation des norms خرق السنن 9

 تودوروف L’incorrection اللحن 10
 راجون أ La transgression العصيان 11
 مو جماعة L’altération التحريف 12

هي  فإنهامصطلحا. فلئن كان لهذه الكثرة من داللة،  األربعين تهذه المصطلحات تجاوز 
 .2في الدراسات الغربية قبل العربية تأصله ،أيما تحمله من مفهوم  أهمية مدى إلىتشير 

 أال( ecartكثر من غيرها لمصطلح )أن هناك ثالث مصطلحات رئيسية شاعت أونالحظ 

 وهو:

 
                                                             

 101-100(، طرابلس، ليبيا،صت(، )د،3عبد السالم المسدي، األسلوبية واألسلوب، الدار العربي للكتاب، )ط، 1 
 .33احمد محمد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، ص 2 
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 1)العدول(  -3)االنزياح(  -2)االنحراف(  .1

 االنحراف:. 1 .2

وال بنقدية، وهذا  بأسلوبيةليست  أخرى ورد لفظ االنحراف في كتب النقد وفي سياقات 
 ه منها:يهناك مجموعة من المعاني التي تدل عل أن إال إليهينبغي االنتباه  األمر

العقم، الشذوذ والخروج عن  أو للخطأالميل واالبتعاد عن المعنى الفني، االنحراف مساوي 
 الحق والصواب، اللحن، الفساد السلوكي

ليس  ألنهنه ال يحظى لدى كثيرين بالقبول، إن "االنحراف" ساد كثيرا فأوعلى الرغم من 
 أنيمكن للغة النقد  ، الفي علم النفس أخرى بدالالت  نه مشغولإخالصا لهذه الداللة، بل 

  2تتغاضى عنها، بل تدعو الى رفض المصطلح

حد المصطلحات الكثيرة المرادفة أن االنحراف من أومن خالل هذا القول نستشف ب إذن
المصطلحات المعتمدة  أهمنه يعتبر من أ إالتزر، بوصاحب هذا المصطلح هو سي النزياح

 .احعليها في الدراسات النقدية في مجال االنزي

 العدول: 2.2

يرتبط العدول في مفهومه الجوهري، في التراث البالغي والنقدي بنظرية الوضع. فقد تم 
شكال من التعابير. كما عرف هذا المفهوم بمترادفات أمن الكالم و  أنماطز بين يالتمي

مترادفات تدل في  وز، والتحويل، وااللتفات... وكلهاا: الخروج والتوسع، والتجأهمهاعديدة 
قرارواحد على قوة الكالم المنزاح،  آن وزات لم يسمح امنزلته التي خصت بميزات وتج وا 

                                                             

 .45شعر المعلقات، ص : أسلوبية االنزياح في ينظر عبد هللا خضر حمد 1 
 34حمد مبارك الخطيب، االنزياح الشعري عند المتنبي، صأ 2 
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ن العدول هو الخروج على أيحظى بها. وتتفق هذه المترادفات على  أنكالمي  أداء ألي
 1غير مقتضى الظاهر

فهو عدول عن الطريق  الجو ]ام  أو [والعدول هو العدول عن المقصد من غير تعمد...
 2بقصد

استخدام هذا المصطلح  يةمكانا إلى األنظارمن لفت  أولويعد عبد السالم المسدي 
 3واألسلوب األسلوبية، وذالك في كتابه األجنبيللمفهوم 

غير قليل من الباحثين العرب، فمنهم من كان  فراستعمل "العدول" غير المسدي، ن وقد
 4ومنهم من اعتمده في كتاباته استعماله له غرض،

عند النقاد والبالغين العرب يتضمن معنى  أصبحالعدول  أنومن خالل هذا نستنتج  إذن
 ني الراقي ذو الخصائص الجمالية.فالكالم ال إلىوالعادي  المألوفالخروج عن الكالم 

 االنزياح:. 3.2

ن معناه يصب في حقل واحد أينا سابقا من خالل المعنى المعجمي واالصطالحي أوكما ر 
 .عتادمهو  ال وهو: االبتعاد والميل وخرق كل ماأ

 

 

                                                             

، 2011(، 1خيرة حمرة العين، شعرية االنزياح لدراسته في جمال العدول،مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية،)ط، 1 
 4اربد، اردن، ص

 48حمد محمد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، صأينظر  2 
 49عبد هللا خضر حمد، أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات،ص 3 
 46حمد محمد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، صأ 4 
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ن هذا المصطلح، يحتل المرتبة الثانية بعد االنحراف، وذلك من خالل شيوع أونالحظ ب
 1استعماله لدى الدارسين والنقاد

 نفاآومن هنا فاالنزياح مفهوم واسعا يشمل مستويات مختلفة فهو ليس فقط كما ذكرنا 
كل ذلك وهو الخروج  ن االنزياح هوأمجرد ابتعاد وانتهاك وخرق سنن اللغة العادية بل 

غير  أوالمتخيل الممكن  تحيل، والممتع الحدوث نحوفضاء المس إلىمن فضاء الممكن 
 2الممكن

 ياح وعلى الرغم من اختالفه وتنوعمصطلح االنز  إشكاليةتقدم حول  ذن ومن خالل ماإ
ن مصطلح أنه وبحسب تحليلنا أ إال أخر إلىناقد  أخر و من لىإمسمياته من باحث 

مجموعتين فهناك من يراه ايجابيا يخدم اللغة وبناياتها  أواتجاهين  أماماالنزياح يقف 
 التقليدية وهناك من يراه سلبيا وشاذا وما يحدد ذلك هو المصطلح الذي اختاره كل باحث.

 االنزياح أنواعثالثا: 

ال إح االستبدالي واالنزياح الصوتي، هي: االنزياح التركيبي واالنزيا أنواعلالنزياح ثالث 
 نوعين وسيتم التفصيل فيهما فيما يلي: أهمننا في بحثنا هذا سنسلط الضوء على أ

 المستوى الداللي:. 1 .3

 داللة مجازية للفظة، وتمثل االستعارة عماد هذا النوع من االنزياح، إعطاءويقصد به 
حيث يتم فيها استبدال المعنى الحرفي المعجمي للكلمة بالمعنى المجازي االيحائي، فيتم 

المعنى االنفعالي،  إلى ألمفهوميي من المعنى أالمدلول الثاني،  إلى األولتحويل المدلول 

                                                             

 48ص،حمد محمد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية أ 1 
 50عبد هللا خضر حمد، أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، ص 2 
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حيث يتم خرق قوانين اللغة وفي الوقت نفسه تمثل الدور االيجابي، حيث يقوم فيه المتلقي 
 1لمالئمة المعقولية للخطاب الشعري ا بإعادة

ذلك التشبيه  إليافة ضمختلفة من المجازات كاالستعارة والكناية ا أنواعوبالتالي فهناك 
 إيحائيةواللغة تتغير وتتطور وذلك للداللة على معاني جديدة ذات دالالت 

 االستعارة:. 1. 1 3

باهتمام بالغ الداللة من لدن الباحثين من  األخيرةلقد حظيت االستعارة في العهود 
التصنيف فيها يشغل حيزا كبيرا من رفوف المكتبات  أصبحمختلف الجهات، حيث 

بكل ماقيل عنها، وتتبع الدراسات  اإللمامالعالمية. ومن ثم لم يعد بمقدور الفرد الواحد 
 2حولها بدقة أنجزتالتي 

د طرفي التشبيه، وتريد به الطرف حأن تذكر أيقول السكاكي عن االستعارة: هي 
 3مدعيا دخول المشبه، في جنس المشبه به، بنصب قرينة دالة على ذلك خراآل

االستعارة ثالثة: مستعار) اللفظ(، المستعار منه)المشبه به(، والمستعار  وأركان
 .4له)المشبه(

 

                                                             

 51صحمد، أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، عبد هللا خضر  1 
عبد العزيز لحويدق، نظرية االستعارة في البالغة الغربية)من أرسطو الى اليكوف ومارك جونسون، دار كنوز  2 

 5، عمان، األردن، ص2015(، 1المعرفة، )ط،
في، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، بي عبد هللا محي الدين الكافيجي، النموذج في بحث االستعارة تح، عثمان مواأ 3 

 39، اإلسكندرية، مصر، ص2010(، 1)ط.
(، 1ينظر أبي محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد ابن سينان الخفاجي، سر الفصاحة، دار الكتب العلمية،)ط. 4 

 120، بيروت، لبنان، ص1982
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سواء كانت االستعارة في  ،يكون المستعار منه مناسبا أنويشترط ابن سينا وابن رشد 
 1الصفة أوو الفعل أاالسم 

 ن : اختيار معجمي تقتر بأنهاوتعرف االستعارة بمقتضى التركيب النحوي والداللي 
اقترانا دالليا ينطوي على تعارض  (collocation)بمقتضاه كلمتان في مركب لفضي 

 semantic de)ة يويتولد عنه بالضرورة مفارقة دالل، منطقيال -عدم االنسجام أو

déviance)  تثير لدى المتلقي شعورا بالدهشة والطرافة، وتكمن علة الدهشة والطرافة
 2المنطقي للتوقع ختياراالمخالفتها للمتلقي ب مفاجأةفيما تحدثه المفارقة الداللية من 

من الخيال فهي تذهب  قول نستنتج بان االستعارة هي ضربومن خالل هذا ال إذن
 .بعيد عن الواقع يتحكم فيه الحسن والجمال خرآلعالم  بالقارئ 

 االستعارة التصريحية -أ

 3لوازمه بأحدبه، بعد حذف المشبه ورمز لها  بالمشبهصرح فيها  وهي ما

 :غنائية البيدتقول الشاعرة هنية اللة رزيقة في قصيدتها 

 هذه المشردة الشمطاء تلمسني    

 فكحلت حاجبا للشمس من جسدي    

 4في الدكناء طالعها رقبأمازلت    

                                                             

 199، عمان، األردن، ص2007(، 1المسيرة، )ط.يوسف أبو العدوس، التشبيه واالستعارة منظور مستأنف، دار  1 
 139، صأبي محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد ابن سينان الخفاجي، سر الفصاحة،  2 
 139، صالمرجع نفسه 3 
 .29هنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب، ص 4 
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، استعارة تصريحية، « هذه المشردة الشمطاء تلمسني  «نجد في هذه الجملة الشعرية  
به المشردة الشمطاء وحذف المشبه وهي العرافة فهنا الشاعرة تشبه  حيث ذكر المشبه

 أسرارها أودعتهاو  إليهاذهبت  ألنهاالعرافة بالعجوز الشمطاء والمشردة، وكل هذا 
جديد وغد مشرق، وهذه االستعارة تعكس لنا مدى نقمة  بأملن تخبرها أمنتظرة ب

 الخروج من محنتها وتتأملوتحسر الشاعر على حالها 

 وتقول الشاعرة في قصيدتها سكن الصمت:

 سكن الصمت...

 جسدا ممزقا يابسا ذابال

 أرصفةفي صمته من فوق 

 في مدى دجله...

 ساهأكي يبحث عن فجوة 

 1تالشى...عن وشم 

وهي استعارة تصريحية، حيث « جسدا ممزقا يابسا ذابال «فاالستعارة هنا في عبارة 
نجد الشاعرة قد شبهت الوطن العربي بالجسد الممزق اليابس الذابل، حيث ذكرت 

 إليه لتآالمشبه به وهو الجسد، وحذفت المشبه وهو الوطن العربي.وذلك وفقا لما 
على  ةالعربي األمةسكوت لعربي من صمت وجفاء وسكون جراء الوطن ا أوضاع

وهي ترى انها شبيهة بالجسد الواهن الذابل لما  ،واالستعمارالظلم والقهر واالستبداد، 

                                                             

 .88هنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب، ص 1 
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ن هذه االستعارة قد أهو عليه، بل انه ممزق ال يعرف معنى الوحدة والترابط ونرى 
 على القصيدة رونقا وبعدا جماليا فنيا خالبا أضفت

 االستعارة المكنية: -ب

 1من لوازمه بشيءحذف فيها المشبه به، ورمز له  وهي ما

 الليل: أخراذ تقول الشاعرة في قصيدتها المعنونة ب: ترنيمة 

 تدحرج الليل في نفسي بال كلل

 بحار الحزن في مقلي شفحتام ي

 ترسمني األلواحعين راحت على 

....... 

 نحوي تناشدني أناملههاجت 

 2عودة غزلي شوق تجرع مني

 «وهي في العبارات التالية: العديد من االستعارات المكنية  األبياتونجد في هذه 
 أناملهترسمني، هاجت  األلواحتدحرج الليل في نفسي بال كلل، عيناه راحت على 

، وفي هذه العبارات كلها تشبه الشاعرة الليل بالحيوان المفترس، « نحوي تناشدني 
ه وهو تناشجني، وبالتالي حذف المشبه ب نحوي  أنامله هاجتونالحظ ذلك في عبارة 

الهائجة، وذلك على سبيل  األناملالحيوان المفترس واحتفظ بالزمة من لوازمه وهي 

                                                             

 476سلوبية وثالثية الدوائر البالغية، صعبد القادر جليل، األ 1 
 13صهنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  2 
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وال يرحم  واألوجاع األشواقطن ن الليل مو أاالستعارة المكنية، وهنا تصف لنا ب
 القبض على فريسته. ألقىحيوان مفترس  وكأنهزيد حنينه يالمشتاق و 

، ووظيفتها خرآ شيءواالستعارة وفق هذا التصور المعرفي التجريبي" وسيلة لتصور 
 1الفهم" األولى

 2غيره، لغرض معين إلىاللغة  أصلوهي نقل العبارة عن موضع استعمالها في 

 من القصيدة تقول: أخروفي موضع 

 ناحبسالليل عينيه لي أغلقكم 

 3نفيا على عجل أضالعهمابين 

نا، وهنا شبهت بسالليل عينيه ليح أغلق"كم ة: عر افاالستعارة هنا تكمل في قول الش
وهي العينين  إالواحتفظت بالزمته  اإلنسانوحذفت المشبه به وهو  باإلنسانالليل 
وذلك على سبيل االستعارة للكائنات الحية،  إالتكون  معنوي والعينين ال شيءوالليل 
 وتقول الشاعرة في قصيدة: رعشة الحلم الضائع. المكنية

 دُ قَ قد عدت والبوح في ليلي مفتَ 

 يففيذبل الحلم مصلوُب الُخَطى سع

 أراودهاكرانيفي  أرهقتنيكم 

 4لكابوس الليل في غرفي أضلعمن 

                                                             

 267، ص(من أرسطو الى اليكوف ومارك جونسون )عبد العزيز لحويدق، نظريات االستعارة في البالغة الغربية،  1 
 13النموذج في بحث االستعارة ألبي عبد هللا محي الدين محمد بن سليمان الكافيجي، ص ينظر عثمان موافي، 2 
 14هنية الله رزيقة، يغريني وينسحب، ص 3 
 36ص المصدر نفسه، 4 
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واالستعارة هنا في: فيذبل الحلم مصلوب الخطى سعفي، وهنا شبهت الشاعرة الحلم 
المشبه به وهو الزهرة وصرح بالمشبه وهو الحلم، والشاعرة  فَ ذ  حُ بالزهرة التي ذبلت فَ 

 ظقاياستتظهر لنا مدى تشاؤمها في حلم ظل يراودها وهو  اريةاالستعفي هذه الصورة 
 في حصول ذالك مستقبال األملنخوة العرب وتوحدهم وتجمع صفوفهم، فهي تكاد تفقد 

جزء من جزيئات هذا  اهنأ إال، الوضعي أصلهاواالستعارة تكثير لداللة الكلمة في 
سبب  أومن رابط،  بأكثرالوضعي  باألصلمتصال  أويكون مرتبطا  أنالتكثير البد 

 1قراءته أو المتلقييكون فيه قرينة تجعله غير بعيد عن فهم 

في هذا الديوان  وبإسهاباالستعارة بنوعيها وجدت  أنذن ومن خالل ماسبق نقول إ
عنصر التشويق والدهشة الذي يثير حماس  وأضفتاالنزياحية، حيث خدمت الوظيفة 

 واستفزاز المتلقي، ويعطيه احساس جديد بالمتعة ويثير شغفه لالطالع

 الكناية:  2. 1.  3

المعنى  إرادةبه الزم معناه الحقيقي مع قرينة ال تمنع من  دريأو  أطلقالكناية هي لفظ 
التعبير بالتلميح وهو كلفظ دل على  شكالأوالكناية شكل من ، 2مع المعنى المراد األصلي

ن، معنى يدل ي  يَ نوالكناية تالزم بين معمعنى يجوز حمله على جانبي الحقيقة والمجاز،
ليه. والمعنى إوهو المعنى الحقيقي الذي يتم تجاوزه بعدم القصد  ظاهر الدال ىعل

، تؤدي بالضرورة دور توصيل أداة الإليس  األولكنائي وهو المقصود، فالمعنى  اإليحائي
 3، بسبب االرتباط الوثيق بينهمااإليحائيالوسيط بين اللفظ ومعناه 

                                                             

، دمشق، 2004،)د.ط(، التطبيق، اتحاد كتاب العربرحمن غركان، مقومات عمود الشعر واألسلوبية في النظرية و  1 
 230سوريا، ص

 149( )د.ت(، )د.ب(، ص1مد عوني، المنهاج الواضح للبالغة، المكتبة األزهرية،)د.ط(، )م.حا 2 
 .173عبد هللا خضر حمد، أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، ص 3 
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ويعرض به وال  الشيءيكني عن  إن: هو أيضاهالل العسكري في الكناية  أبويقول 
 1يصرح

نسبة،  أوموصوف  أوتقسمات عدة، كالكناية عن صفة  إلىوعلماء البيان قسموا الكناية 
الكناية لطلب نفس الصفة،  فتجيء ةعنه صف ىقسام، فقد يكون المكنأ فالكناية ثالثة إذن

ب نفس الموصوف، وقد يكون المكني لوقد يكون المكني عنه موصوفا فتجيء الكناية لط
 2عنه نسبة فتجيء الكناية لطلب النسبة بين الصفة والموصوف

 وينسحب بصورة متنوعة في قصائده ومثال على ذلك: وتتجلى الكناية في ديوان يغريني

 كناية عن صفة: -1

ثباتها، وال يصرح بالصفة المطلوب نسبتها إليهوهي التي يصرح بالموصوف بالنسبة  ، وا 
 3تستلزمولكن يذكر منها صفة 

 4والمقصود بالوصف في بنية الكناية)الوصف المعنوي(، وليس ) النعت النحوي(

 الشاعرة لوقو 

 أناتي بعاداألوالناي يعزف في 

 5أناملهمرتاد لحنه قدت 

                                                             

محمد أبو -على محمد البحاري  حري، الصناعتين الكناية والشعر، تأبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل العسك 1 
 36، )د.ب(، ص1952(، 1اء الكتب العربية، )ط.حيإبراهيم، دار إالفضل 

أبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي، الكناية والتعريض، تح عائشة حسين فريد، دار قباء،  2 
 22)د.ط(، القاهرة ، مصر، ص

 500عبد القادر عبد الجليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، ص 3 
 22ي منصور الثعالبي، الكناية والتعريض، صأب 4 

 .18ص هنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  5 
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ففي  أناتي بعاداألالناي يعزف في  والوجع وذلك في قولها و األلمكي ال يمجد عن صفة 
ة التي تقابل حالة الناي الحزين أنغام، حيث تعبر عنه من خالل األلمل كناية عن اهذا المث

 الشاعرةس بها الشجن التي تح

نه ال يعود إن تكن كناية حقيقية فأ، و اإلفصاحبلغ من أالكناية  أنلى جمع الجميع عأو 
 1لمثل هذا الكالم فائدة

 2والكناية تتصل بالغاية منها

 "غنائية البيد"رزيقة في قصيدتها  ةقول هنية اللت

 تأوههاخرافة الشك قالت في 

 قد القميص فيا بنت الرؤى اتئدي

 تأججهاالظنون توالت في  إن

 3الهوى في غربة الخلد تجتر جرح

الرؤى  فيا بنتبقولها لقد قد القميص  الخيانة وذلكوفي هذا المثال كناية عن صفة 
صفة الخيانة من خالل ذكر قصة سيدنا يوسف عندما  إبرازاتئدي، حيث حاولت الشاعرة 

تحمله هذه الكناية من بعد  ما إلىافة اضليخة قميصه بغية الخيانة، و سيدة ز قدت ال
 لقصيدةلخالب  وأسلوبجمالي 

 "مدى العمر مغتربا سأظل"في قصيدة  أيضاوتقول الشاعرة 

                                                             

 219حمد مبارك الخطيب، االنزياح الشعري عند المتنبي، صأينظر  1 
 28المرجع نفسه، ص 2 
 28هنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب، ص 3 
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 مترسبافيه يكون الكفر  إن 

 النمرودكي يبهت 

 1على سحر حرف حقيقتنا عجبا

مرود( حيث وصفت لنا نالتجبر وذلك في عبارة)كي يبهت الوهنا كناية عن صفة التكبر و 
 العنيد لما فيها من جفاء وقسوةالمتكبر و  باإلنسانالشاعرة الغربة 

الديوان جمع مجموعة من الكنايات التي زادت في جمال وبالغة  أنكما نالحظ  إذن
 قصائده

 كناية عن موصوف: -2

، إليهيصرح بالصفة وبالنسبة وال يصرح بالموصوف المطلوب النسبة  إن وضابطها
 2تختص به أوصاف أوولكن يذكر مكانه صفة 

 تقول الشاعرة:

 لمسنيالمشردة الشمطاء تهذه 

 3فكحلت حاجبا للشمس من جسدي

وهنا كناية عن موصوف وهي "العرافة" فصرحت الشاعرة ب الصفات وهي "المشردة" 
 و "الشمطاء" ولم تصرح بالموصوف وهي العرافة

  "تراتيل الموت" في أيضاوتقول 
                                                             

 55هنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب، ص 1 
 31الثعالبي، الكناية والتعريض، صأبي منصور  2 
 29صهنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  3 
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 قافيتي تُ ق  ر  في بحة الحرف قد مَ 

 الروح من عهد الفراعين هاتُ أسكن

 ياكوكب الشرق في عينيك لي طلب 

 1رض الخليلينألملم شتاتي على 

كلثوم، حيث  أمكوكب الشرق( كناية عن موصوف وهي السيدة  وفي عبارة )يا
        وهي )كوكب الشرق( وحذفت الموصوف وهي  إليهاصرحت بصفة منسوبة 

 أمت تغنيها السيدة د الشاعرة هنا هذا الفن الراقي والقصائد التي كانكلثوم(، وتمج   أم)
 حال الشعر اليوم. إليه آلما  إلىسف أكلثوم، وت

يكون المتفنن عالما وعارفا بما لدى المتلقي من نوازع  أننه ينبغي أتقدم  ويوضح ما
ي من قبل المتفنن، ولم يكن المعني الكنائ إلشارةقوة االستجابة  إلىواستفزاز، تؤدي 

ن ماتت كنايات وعاشت كنايات في بيئات ثانية، ولذا فالكناية لها حياة بيئية إعبثا 
 بأنماطهاتتكلم  أووحضارية تسكن فيها وترحل منها بحسب الشعوب التي تحوطها 

 2وطرائقها وفنونها

 كناية عن نسبة: -3

ن يصرح فيها بالصفة والموصوف، وال يصرح بالنسبة ولكن يذكر مكانها نسبة أوهي 
 ل عليهااخرى تد

 ومثال على ذلك قول الشاعرة في قصيدة عودة لمحراب االقصى:

                                                             

 46ص هنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  1 
 139أبي منصور، الثعالبي، الكناية والتعريض، ص 2 
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 مهدبة األقصىكل السكاكين في 

 1تنشك في صدره تدمي حنايانا

بالسكاكين،  المليءنه بمثابة الجسد المجروح و أوالكناية هنا عن القدس حيث 
فالبنية  إذنفظ المذكور له في اللغة لالمعنى، ولم تذكره بال إثبات أرادتفالشاعرة هنا 

الكنائية تنمو في النص"محايدة" بين الحقيقة والمجاز؛ ضمن تشكيل ثنائي الناتج 
الصياغي، مطروحا في سياق التركيب. وهاتان البنيتان تسيران بخط متواز داخل 

 2منطقتي الحقيقة، والمجاز، على مستوى السطح والعمق

وسعت  عناصر الجمالية التي وظفتها الشاعرة في ديوانهاال أهموبالتالي فالكناية من 
 خيال القارئ من خاللها وزادت نصها الشعري رونقا وجماال إثارة إلى

 التشبيه: 3. 1. 3

معنى، والمراد الفي  خرآل أمرالداللة على مشاركة  ؛عرف القزويني، التشبيه يقول التشبيه
يكن على وجه االستعارة التحقيقية، وال االستعارة بالكناية وال  بالتشبيه ها هنا: مالم

 3التجريد

الثاني هو المشبه به،  واألمرهو المشبه،  األول األمر إنونقول في شرح هذا التعريف: 
 4الصفة التي يشترك فيها الطرفان أيوجه الشبه وكالهما طرفي المشابهة، والمعنى هو 

                                                             

 .68هنية الله رزيقة، يغريني وينسحب، ص 1 
 .495البالغية، صعبد القادر عبد الجليل، األسلوبية وثالثية الدوائر  2 
محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية،  :الخطيب القزويني، اإليضاح في علوم البالغة والمعاني والبيان والبديع، وح 3 

 164، بيروت، لبنان، ص2003(، 1)ط.

، 2201( 1بو سريع يس، التشبيه البالغي رؤية حديثة بقواعده وقضاياه، دار الكتاب الحديث، )ط.أعبد العزيز  4 
 .21القاهرة، مصر، ص
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طرفاه فهما  أماداة الشبه، ووجه الشبه، أمشبه والمشبه به، و وهي: ال أربعةالتشبيه  وأركان
ووجه الشبه فركنان فقط، والفرق  األداة ماأالمشبه والمشبه به، هما طرفان، وهما ركنان، 

 أفضلحذفه  إنالركن يمكن وجود التشبيه بدونه، بل  إنبين الركن والطرف في التشبيه: 
الطرف فال يمكن وجود التشبيه بدونه، ووجه الشبه هو المعنى المشترك بين  أمامن ذكره، 

 1الطرفين، كالرقة في تشبيه الفتاة بالزهرة، والرشاقة في تشبيهها بالغزال

 إلىمتخيلين على نحو يقود المتلقي  أووالتشبيه قائما على صلة مابين شيئين حسيين 
تفضيل التشبيه الذي يقع بين  إلىالنقاد به المرسل، فقد ذهب سائر  أحسبما  اإلحساس

 2صفاتهما أكثرشيئين يشتركان في 

 إالوقد اعتنت الشاعرة هنية اللة رزيقة باستخدام التشبيه في مجموعة من قصائد الديوان 
 التالية: األمثلةلم تستعمله بكثرة وسنوضح ذلك في  أنها

 الليل: أخرتقول الشاعرة في قصيدة ترنيمة 

 في همسي سيسرقنيموج العواصف 

 3كريشة في مهب الريح لم تحل

في مهب  الريشة «والمشبه به « يساسحواألالمشاعر  «فالمشبه في هذا المثال هو 
سوقها الرياح من مكان تومشاعرها بالريشة التي  أحاسيسها شبهتفالشاعرة هنا « الريح
النفسي الذي  االضطرابتصور لنا حالة القلق  أن أرادتفهي  إذندون استقرار،  خرآ إلى

 تمر به

                                                             

 15بو العدوس، التشبيه واالستعارة، صأيوسف  1 
 124رحمن غركان، مقومات عمود الشعر، ص 2 
 16هنية الله رزيقة، يغريني وينسحب، ص 3 
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 وكذلك في قولها:

 يحتويني عند التجلي ابتساما

 1كضياء يجيش صدر مسائي

وهنا تشبيه، فالمشبه هو الحلم والمشبه به هو الضياء فالشاعرة هنا تبدي روحا من التفاؤل 
 جد والحنينو عل نار الشأبذلك الغائب الذي طالت غربته و ستلتقي  أنهاواالطمئنان في 

 وفي قصيدة احتراق الليل تقول الشاعرة:

 التهب بالليل فينا وانبهر

 مثل دفء مثير...

 احتواه صوت الممر

 2او كشمس يالمسها معبد عند الفجر

وهنا المشبه هو الليل والمشبه به هي الشمس والغرض من هذا التشبيه هو تشبيه الحنين 
في قصيدة همسات  أيضاالمشتاق بالشمس الدافئة والمثيرة وتقول  التي يحس بها واألشواق
 الروح:

 البعير حذاء هز راكبه إن

 3يطوي الحنين على جمر المسافات

                                                             

 .41هنية الله رزيقة، يغريني وينسحب، 1 
 .61نفسه، ص صدرالم 2 
 .18المصدر نفسه، ص 3 
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ن البعير حذاء هز راكبه( ونوع هذا التشبيه "تشبيه بليغ"، وهو إوهنا تشبيه في عبارة )
 1الشبه، ووجه الشبه أداةماحذف منه ركناه وهما: 

 2كوكب الشرق في عينيك لي طلب تقول: يا إذوهناك تشبيه في قصيدة: تراتيل الموت 

 أيامترى في عينيها  إذكلثوم،  أمالشاعرة تناجي السيدة  نأوهنا تشبيه ضمني، حيث 
النوع من التشبيه ال  وهذا زيرالغ واإلبداع، األصيلالشعر الجميل، وتتمنى عودة ذلك الفن 

نمايوضع فيه المشبه والمشبه به في صورة من صور التشبيه المعروفة،  يلمح التشبيه،  وا 
 3، ولذلك سمي تشبيها ضمنياومضمونهويعرف من قرينة الكالم 

الشاعرة هنية الله رزيقة استخدمت  أن ، نجديناأومن خالل مار  أخيراوليس  وأخيرا إذن
عليها حسنا وبهاء ورونقا،  أضفىفي قصائدها مما  وأقحمتهوككل الشعراء التشبيه 

حقها وسعت جاهدة ومجتهدة لتحقيق  وأعطتهاجمال الصورة الشعرية  أبرزتوبالتالي فقد 
 الكناية واالستعارة بنوعيها إلىافة ضذلك ا

 المستوى التركيبي:.2.  3

في الربط بين الدوال بعضها ببعض في  تهث مثل هذا االنزياح من خالل طريقويحد
عامة  األدبيةالعبارة  يبن تركأومن المقرر  في التركيب والفقرة. أوالعبارة الواحدة 

في النثر  أووالشعرية منها على نحو خاص، يختلف عن تركيبها في الكالم العادي 
قيمة  أوميزة  تركيبا من كل وإفرادا  األخيرينالعلمي: فعلى حين تكاد تخلو كلمات هذين 

ن يحمل في كل عالقة من عالقاته قابل أل األدبيو التركيب أ األدبيةن العبارة إجمالية ف
 4قيما جمالية. أوقيمة 

                                                             
1  WWW.BAYT.COM,22/04/2016,14:00  

 46وينسحب، ص نيهنية الله رزيقة، يغري 2 

 51بو العدوس، التشبيه واالستعارة، صأيوسف  3 

 .121حمد محمد ويس، االنزياح من منظور الدراسات االسلوبية، صأ 4 

http://www.bayt.com,22/04/2016,14:00
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 والحذف: والتأخيرمظاهر هذا المستوى وهي: التقديم  أهم إلىوسنتطرق في هذا المستوى 

 :والتأخيرالتقديم  1. 2. 3

ليبحث عن قوانين بديلة، ولكنه  قوانين اللغة والمعياريةاالنزياح التركيبي ال يكسر  إن
 1نادرا فيه أو بما يعد استثناء باعتنائهرق القانون خي

 2وتأخيرويقصد بالتركيب اللغوي ماقد يحمله الشعر من تقديم 

والتاخير يمثل عامال مهما في اثراء اللغة الشعرية واغناء التحويالت  ان عنصر التقديم
كثر حيوية، ويبعث في نفس القارئ أالتركيبية في النص الشعري، مما يجعله  االسنادية

لى الداللة بل الدالالت الكامنة إالحرص على مداومة النظر في التركيب؛ بغية الوصول 
 3وراء هذا االختالف واالنتهاك والشذوذ

 وال:أمثلة عن التقديم أتي أفيما يوسنوضح 

 تقول الشاعرة: 

 4ل توسدهُ الرمل يرجف في لي

ال إصل في القول )يرجف الرمل(، ذ األإليه عن المسند إوهنا في هذا المثال تقديم المسند 
ثارةرض التشويق غليه، وذلك بإنه تم تقديم المسند أ  .السامع وا 

 5مل أحالم في ورق األفي كفها تُ   يضا:أوتقول 

                                                             

 67االنزياح في شعر المعلقات، صعبد هللا خضر حمد، اسلوبية  1 
 198رحمن غركان، مقومات عمود الشعر االسلوبية في النظرية والتطبيق، ص 2 
 198، صنفسهالمرجع  3 
 13هنية الله رزيقة، يغريني وينسحب، ص 4 
 14المصدر نفسه، ص  5 
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 ء هنا نعرض التحديد المكاني.اوهنا تم الجار والمجرور وج

 خر:آوتقول في موضع 

 1مابين اضالعه نفيا على عجل

عه(، وذلك البراز طر الشعري تم تقديم الظرف وذلك في قولها )بين اضالسوفي هذا ال
الحنين وتقوية صورة ذلك وتقريرها في نفس المتلقي من خالل تقديم  يقاظإقيمة الليل في 
 .ظرف المكان

اأفوق كفي شمسها  أتتدف : خرى تقول هنية الله رزيقةأوفي قصيدة   2مد 

 وهنا التقديم ايضا جاء في الظرف)فوق كفي( وتم التقديم بغرض ايضاح المكان

 خير اذ يقول: ألى وظيفة التقديم والتإالجرجاني وقد اشار عبد القاهر 

يغتر لك عن المحاسن، واسع التصرف بعيد الغاية، ال يزال  هو باب كثير الفوائد، جم   «
ف لديك موقعه، ثم لطفه، وال تزال ترى شعر ا يروقك مسمعه ويلط إلىبديعه، ويضفي بك 
لى إوحول اللفظ من مكان  شيءقدم فيه  أنن راقك ولطف عنك، إتنظر فتجد سبب 

 3«مكان

 :خر الليلآلي قول الشاعرة في قصيدة ترنيمة كما نجد في المثال التا

 4يعرفني لألوكاروطيفه راح 

                                                             

 .14ص، هنية الله رزيقة، يغريني وينسحب1 
 .15ص المصدر نفسه، 2 
محمود محمد شاكر، مكتبه  حقيقوت راءةي، دالئل اإلعجاز قنعبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجار  3 

 106(، )د.ت(،)د.ب(، ص1الخانجي. مطبعة المدني، )د.ط()مج.
 13هنية الله رزيقة، ص 4 
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الشاعرة هي العناية  على المسند والغرض من ذلك في تقديم إليههنا تم تقديم المسند 
 التالية تقول الشاعرة: األمثلةفهو في  التأخيرما عن أواالهتمام، 

 1موج العواصف في همسي سيسرقني

سيسرقني موج العواصف في  األصلالمسند)سيسرقني(، وهي في  تأخيرتم  في هذا المثال
 همسي

للتشويق المتلقي في الحكم عن المسند والثاني يكمن في  األوللغرضين  التأخيروهنا جاء 
 افادة السامع والحكم عليه.

في عنصرين قائمين  إلىقائمة على نظرة عميقة  والتأخيرسياقات التقديم  أنوكما يبدو 
بها  وما يتصل اإلسناد أطرافالصياغة، هما: الثابت والمتغير. يتمثل الثبات في تواجد 

 2األصيلة أماكنهامن  األطرافالمتغير فيتمثل في تحريك بعض  إمامن متعلقات، 

 :األقصىوتقول الشاعرة في قصيدة: عودة لمحراب 

 3ينسل مني انسكاب الضوء في غبشي

معلوم له  أمرالسامع بالحكم على  إفادةوذلك بغرض  إليهالمسند  تأخيرتم  أيضاوهنا 
 المألوفيعتبر خروجا عن  التأخيرو ن التقديم أالقول ب إلىتقدم نتوصل  ومن خالل ما

 وتأخير إليهفي بحثنا هذا بعض الظواهر كتقديم المسند  أحصيناوخرقا للنظام اللغوي، وقد 
 .وتقديم الجار والمجرور، وتقديم الظرف إليهالمسند و المسند 

 
                                                             

 .16هنية الله رزيقة، يغريني وينسحب، ص 1 
 333صعبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز،  2 
 65صهنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  3 



في ديوان يغريني وينسحب الفصل الثاني: تجليات االنزياح  

 

69 
 

 الحذف: 3. 3

العام لمفهوم الحذف ينطلق من الحاجة الفنية للمعبر في استخدام هذا النسق  األساس إن

من  أفصحكر نرى فيه ترك الذ    فإنناله،  إفسادا، بحيث يكون العدول عنه األداءمن 

 1.لإلفادة أزيد اإلفادةكر، والصمت عن الذ   

 2في موضعه لك هذا وغيرهذكر وقد قررت من الذ    أولىالحذف  أنوقد تحذف حينما تجد 

، أدبيانصه  إثراءجل أالمبدع من  إليهابرز الوسائل الشعرية التي يستند أوالحذف من 
حد أ األغلبعنصر من عناصر البناء اللغوي ويكون على  بإسقاطوتتمثل هذه الوسيلة 

 3اإلسنادطرفي 

 :يأتيعنه فيما  أمثلة إلىوبعد تعريفنا البسيط للحذف نتطرق 

 حذف الكلمة: 1. 3. 3

 تقول الشاعرة: حذف المسند: -أ
 ...لف األ تأسف

 على كل اختالف فيه اختلف
 4على هذيان بين الرمل والسعف

على وجوده وهو )حرف ال( وترك لفظ دتأسفالمسند وهو الفعل)حذف وهنا تم 
 الجر على(

                                                             

 313، القاهرة، مصر، ص1994(، 1محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبية، دار نوبار للطباعة،)ط. 1 
، 2005(، 10شر والتوزيع،)ط.نالبيان والبديع(، دار الفرقان للفضل حسن عباس، البالغة فنونها وأفنانها )علم  2 

 13األردن، ص
 .75هللا خضر حمد، أسلوبية االنزياح في شعر المعلقات، ص عبد 3 
 22هنية الله رزيقة، يغريني وينسحب، ص 4 
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 :أيضاوتقول 

 على ليال شاحبا بين نجومه وقف 

                                                       1مقلتيه ناي العذاب عزف وفي
 وقوع التكرارلتفاديا تم حذف المسند وهو )ليال( وذلك  وفي هذه العبارة الشعرية

 2أصالة أكثر إليهفعال والمسند  أوالمسند قد يكون اسما  أن رأيناوكما 

 :إليهحذف المسند  -ب

 إنماوده محتما في الجملة، لذلك كان وج ركنيها، أهمركن في الجملة بل  إليهالمسند 
عيبا كبير في  أودلت قرينة على حذفه، ولوال القرينة لكان الحذف نقصا  إذايحذف 
 3الجملة

 تقول الشاعرة:

 باهلل غربتنا يكف آهنفس  يا

 قد طال في وجعي زيف البطوالت

 صبي لهيبك في نجوى توجسنا

 4من عمق المعاناتي أالمثم امسحي 

                                                             

 .23، صهنية الله رزيقة، يغريني وينسحب 1 
 272ينظر فضل حسن عباس، البالغة فنونها و أفنانها، ص 2 
 272المرجع نفسه، ص 3 
 20ص هنية اللة رزيقة، يغريني وينسحب،  4 
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هنا، وهو )النفس( وقامت الشاعرة بحذفه تفاديا للتكرار الذي قد  إليهند وحذف المس
 .يحدث الملل لدى المتلقي، وترك دليل معنوي دال عليه وهو ضمير الغائب

 حذف المفعول به: -ج

 وتقول الشاعرة:

 قد نبت الكره المعربد فيها ذل

 1ن نزف المساء...أمن بعد 

نزف المساء...( وهو  أنوذلك في قوله)من بعد  ففي هذا المثال حذف المفعول به
الخيال الفسيح حيث الحقول  إلىهنا جاء الحذف لتشويق السامع والذهاب به و مطرا 

 السماء أمطاركتها وزادت في نموها ز التي نبت فيها الكره، و 

 :أيضاوقول الشاعرة 

 علق كل الذي في الرؤى رتبا

 قد تخطيت... أني

 الورى طربا مالآفي عشقك 

ف هنا للتاكيد على الفعل، تم حذف المفعول به وهو )الصعب( وتم الحذ أيضاوهنا 
ا وتخطت كل الصعاب من همية ماقامت به الشاعرة من تحديات لتحظى بحبهوذلك أل

 .جلهأ

 

                                                             

 32صاللة رزيقة، يغريني وينسحب، هنية 1 
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 حذف الجملة:. 2. 3. 3

 نحذف الكلمة يمكن حذف الجملة وللحذف في الجملة صورة متعددة، أنوكما يمكن 
 كحذف جواب الشرط وحذف القسم وجملة جواب القسم...الخ

 ونمثل لذلك قول الشاعرة:

 ا بعد التغرب والقلقنسائنعاد وعي رجالنا و  إن

 1قبل احتراق القلب في حضن الشفق... 

( عاد وعي رجالنا ونسائنا إنوهنا تم حذف جملة جواب الشرط بعد العبارة الشعرية)
 .الوعي لدى المجتمع العربيغياب  إلى أشارةوهنا  طعم الحرق، أعداءناذيق نس

في  متنوعةو بصور  ن الحذف وجدأالقول ب إلىومن خالل كل ما تقدم نتوصل  إذن
ديوان الشاعر ونحن حاولنا رصد بعض منها، من خالل حذف الفعل والجملة وكشفنا 

 البالغية. وأغراضهاعن مواقعها 
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وفيييأل ير ويييخ و يييت  يييي   ييي  ذايييذي فيييأل ا فيييي  سيييسي يييييس  ذي وييييي  ف ييي  ذخي ييي    يييي و       
ويييييييس  ذيييييي  يييييت  ييييييي  خ يييييذ  ييييييذوويت ن  خيييييييأل ويي ييييي  ن ي رييييي  خ  سي ييييي   يييييي  خ ياييييي 

بخي سييييييي  ويضيييييييص ييذيييييييي   وي ي يييييييي     وييكريييييييم  ييييييييي   ريييييييوخيت  يييييييي   س  ييييييي  سيييييييسوت  وي 
 ييظ سخذوت فأل ييذ  ول ير  و أل ي ي و  ييرعخي .

ويت ييياطيييي  ييذييييأل ذرييييوخ  ييييي   ييييي   ت ير وي  ييييخ يي  ذ يييي  يوييييسيي  بيي  يييي  ييا يييي   ويكيييييي 
 يييت  يييي  سييييسي ييا ييي  وسيييأل   يييي   رت يايييم  ييييذ  سييييي ي  يييذيذ ل خ ييذيييأل ي ذ   ييييي س 

 و أل:

  يييييييا خ ييا يييييييوذ  ييل يةخيييييييي  ذ ذيييييييل    يييييييي    اييييييي   بيييييييي   ا خيييييييي  بيظوخذيييييييي   -1
يي رييييخ     وسييييي   ييييت  ييييي  بييييخو  لوييييل لذوييييذ  ييييت ييرييييعخي  يي وسييييو وت ييييييسوت 
  يييي ذوي ي  يييي   خو  ييا ييييوذ  فييييأل ييل يةييييخ  وسييييسي  يييي  ي  ييييي   فييييأل ذوييييويت ن  خييييييأل 

 ويي   ن ييي    ي  خ يا .
ذعيييذ ير يييي و     ييييت بييييوت   يييذ  كفييييخ يي ييييي سا ييخيةييييذ  فيييأل ييياييييذ يرذبييييأل ويي  يييي يأل   -2

)  ر ييييييييي و    ييذعبوخيييييييييي   يي يييييييييوذ      ييييييييي   خفيييييييييخ ييعذويييييييييذ  يييييييييت ي ذل سييييييييي خ 
 ي    ة    ييبيوو  (.

 يييييييخ    يييييييط ال ييذيييييييي   ييذاييييييي   وذيو ييييييي   سيييييييي  اييييييي  ذي  يي يييييييسيس  ييياذ ييييييي   -3
 اييييي  يذوت ولوي ييييي   خي يييييذ     يييييخوخي  ويي ويييييو  يي  خيييييي  بذي ييييي   يييييت ييياييييي ذ يي يييييخ ووت

 ا ييا ذ ييعخ   ت  بذهللا يي ذي أل  ي     ذ   ذ  ... وغوخسي.
  وييييييي  ييريييييي  خ   يرييييييذع خظيييييي سخ  ييذييييييي    ييييييت ييظييييييويسخ ير يييييي و    ييذييييييأل  ذعييييييذ -4

 ووظ ذي  بإ ي   فأل ذووييي .
بييييخ  ل  يييي  ذ   ييييل ييي ييييو  يي  ةايييي   ييييص ييييييي  يي  ضييييخ فييييأل ذوييييويت ييريييي  خ   -5

 ي ل  ي       ييي  وذ  خ ي   ة      ا .     ض   اعذ
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ويا يييي ييذييييي    ييييي  يييييو وت    وس يييي  ذي  ييييأل و  ييييذ  ييريييي  خ  ييييت  يييييي   فيييي خ   -6
 يي  اا       ييذي   يي  خلأل فيلذ     وخ و   ذ  ي و  غوخ .

ذ    ييييييخ ي ييييييو  ييريييييي  خ   ييييييص ي ييييييو    ييييييخ   و ظيييييييخخ يييييييي   ييييييت  ييييييي   -7
وذ ف ييييخ فيييييأل ييي ييييو  ييذوي ييييي  وير ييييطوخي  وييذ خي  ييييي    ييييي    ييييذخذي  يعبذي  ييييي  

 لعل  يي  ي و   رعخي  غي   ا خلع  خ   ذ    و ذيو  .
ي ي يييييي       ييييي    ييييي و     عايييييذ    ويييييذي يبخي سييييي      يييييت  يييييي  ييو يييييو    ييييي   -8

خفييييييأل يي ذاييييي ذ  بييييييوت ييك ذيييييي  ويياييييي خ   وسييييييي  ا  ذاييييي خ   ييييييخو   ييييييت ييخ يييييذ يي ع
 فطي  ييا خ  يي  وم.يي  يو    ذذ أل س    و 

 ت  ييييييذي ييذ يييييي  فييييييأل ييذخل يييييي   ييييييت فا فيييييي   ييييييي    ييييييخ    يييييي ت  ييييييبا  ولوييييييي  فييييييأل  -9
ي ضيييييطخي  وغ يييييون   يييييط ال ي ي يييييي   وو و ييييي  فيييييأل يرييييي  ي   ييذعيييييذذ فضيييييي 

  ت ي ذي  وذيوع يي ذيخ  وي ذل س خ يي  خي .
ي  ييييييييذع خ   بيو وييييييييي   وظ ييييييييخ ييريييييييي  خ  ي ي ييييييييي   ييييييييييذ يأل ييييييييييس  ذ فييييييييل فييييييييأل -10

  ييييييي  وظ يييييييخ فيييييييأل   و  ي ييييييي ( وييذريييييييب   ا يوي ييييييي  فيييييييأل ذوويييييييييي  ييريييييييعخ  )ذ يييييييخي    
 .ي و ي  ي ي ي   ييذخ وبأل ييس    ذو      ) يي ذ  وييذاذ ي وييذ  وخ(

   واعييييذ سييييسي ييليييييذ يي ذويضييييص وس ييييسي ف كييييل بذي يييي  يي  يييي   و وييييخ ييع ييييل  يييي    ييييت   ييييخ 
 يييييت  يييييي   يذ يييييي   ييييييي   يييييذ   طويييييي   يييييوخ  ويضييييي    يييييت ييرييييي  خ  سي ييييي   يييييي  خ ياييييي 

 ييكرم  ت  سي ييظويسخ ير  و    فأل ذووييي .

  -و   ذوف اي     ا هلل-



 
 

 
مـلــــــحـق
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 التعريف بالشاعرة:

 هنية اللة رزيقة بنت مبارك ولد عبد هللا، اسمها الفني ) بيت القصيد(، جزائرية الجنسية،
من دائرة عين امقل والية تمنراست، درست األطوار الثالثة  1989مارس  19من مواليد 

بالوالية حتى الصف النهائي، ثم تخرجت من نادي ضياء القوافي في التكوين في الكتابة 
شراف األستاذ والشاعر مبروك بن نوي، ثم اتجهت ألدبية فن القصيد بدرجة جيد تحت إا

ر والرواية، كما شاركت في العديد من النشاطات والملتقيات بعد ذلك إلى كتابة الشع
 األدبية نذكر منها:

  عضو مشارك في جمعية راشدي لحقوق المرأة وفي الجاحظية والفدرالية الجزائرية
 للحركة المدنية.

  )بوالية تمنراست. 2009كما شاركت في عكازية الشعر )رحلة الجنوب 
 2011-2010سوي  بوالية الوادي شاركت في الملتقى الوطني للشعر الن-

2013. 
  2013مشاركة في الملتقى في سبيل التراث بقالمة. 
  2011حازت على الجائزة األولى في المسابقة المغاربية للشعر النسوي بقسنطينة. 
  (فرسان البيان)كما شاركت في أمسية بالمجلس األعلى للغة العربية تحت عنوان. 
 والجائزة األولى في 2009ة تامنغست المسابقة العربيلجائزة الثالثة في كما نالت ا ،

 تامنغست. 2011المسابقة الوالئية في الشعر
 .كرمت في عدة مناسبات وطنية داخل وخارج الوالية 
  2013شاركت في الملتقى الدولي بتونس. 
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 أعمالها:

النحل"  صدر لها أول ديوان بعنوان "يغريني وينسحب" وقبله ديوان مشترك بعنوان "تباريح
  ولها رواية تحت الطبع بعنوان " في الحالتين احتويني"
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 ملخص:

تهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مدى تجلي الظواهر األسلوبية في ديوان يغريني 
وينسحب للشاعرة هنية اللة رزيقة، وذلك من خالل ابراز مواطن ومواضع التناص و 

هذا البحث إلى فصلين  نااالنزياح وكيفية توظيف الشاعرة لهما، وعلى هذا األساس قسم
تسبقهما مقدمة ومدخل، أما الفصل األول فكان إلبراز مدى مساهمة النص الغائب في 
اضفاء اللمسة الجمالية على النص الحاضر إضافة إلى أنواع التناص وأشكاله، اما 
الفصل الثاني فخصصناه لالنزياح و أنواعه وختمنا البحث بخاتمة ضمت أهم النتائج 

 .اهالمتحصل علي
Resumé 

Notre étude a le but de nous faire découvrir les phénomènes  stylistiques  dans 
l’écrit du poète Hania lalla razika, intitulé « Youghrini wayansahib » ;«  il me 
tente et se retire ». 

 et ce à travers l’intertextualité  et les d’emplacement l’langagiers employés 
par cette dernière, et à partir de ce constat j’ai partagé ma recherche en deux 

parties qui se précédent par une présentation des contenus suivie d’une 

introduction en ce qui concerne la première partie, on met entre vos mains, la 
contribution du texte absent dans  la relance de la touche esthétique, entre les 
types de l’intertextualité, le deuxième chapitre a l’étude du déplacement du 

sens jusqu’ à ce qu’ on termine avec propositions des résultats obtenus cette 
modeste recherche.   


