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  : التناص في شعر نور الدین درویش  -1

  : دـتمھی

إنم�ا ل�ھ امت�دادات عمیق�ة داخ�ل س�یاقاتھ , النص الشعري لیس عالما مغلقا على ذاتھ

م�ن ف�راغ نص ع�ادة ال ینش�أ ف�ال ,الثقافی�ةو, التاریخیةو, االجتماعیة, الخارجیة المحیطة بھ

تل�ك الوش�یجة الغ�ائرة  "والعالقة بین ال�نص وص�احبھ ھ�ي  ,بل في عالم مليء بالنصوص

ف��ي ال��نفس الت��ي ت��ربط ال��نص الش��عري ب��ذاكرة ص��احبھ الت��ي تم��وج بطبق��ة م��ن الق��راءات 
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وبذلك ف�إن ال�نص الش�عري ال یق�ف وحی�دا , )1( " والنمو المعرفي والنفسي الممتد, المنسیة

بعالقة عمیق�ة والمتزامنة معھ بل ھو یرتبط بالنصوص السابقة علیھ , ج فردي معزولكنتا

وھ��ذا االرتب��اط ب��ین ال��نص  ,تجع��ل منھ��ا ج��زءا م��ن حیوی��ة ال��نص الجدی��د ونس��یجھ وبنیت��ھ

ال��ذي  يال�راھن والنص��وص األخ��رى یش�كل ش��بكة م��ن عالق��ات التن�اص أو التفاع��ل النص��

  . الفاعلةیؤكد انتماء النص لسلسلة من العالقات 

وف�الن ن�ص , رفع�ھ وأظھ�ره: ویقال ن�ص الش�يء, )نصص(والتناص في اللغة من 

 ینص�ھ, ونص الحدیث إلى صاحبھ, أي استقصى مسألة عن الشيء حتى استخرج ما عنده

  .)2( والنص من كل شيء منتھاه, إذا رفعھ: نصا

لى ـنصص�ت المت�اع إذا جعل�ت بعض�ھ ع� منھو, أي المشاركة والمفاعلة: والتناص 

  .)3( وتناص القوم أي ازدحموا, بعض

تفاع���ل ھ���و التن���اص فأم���ا م���ن الجان���ب االص���طالحي , ھ���ذا م���ن الجان���ب اللغ���وي

النص�وص الس�ابقة والمتزامن�ة م�ع  فتتح�اور, الحاض�ر ال�نص أو تداخلھا ض�من النصوص

وھك��ذا , ف��ي نفوس��ھم ھوتفاعل��م��ن خ��الل ت��داخل التك��وین الثق��افي لألدب��اء ال��نص المق��روء 

  .         الحاضر محط ترحال عدد النھائي من النصوص الغائبة یصبح النص

وإذا ع��دنا إل��ى الت��راث النق��دي العرب��ي الق��دیم نج��د أن قض��یة ت��داخل النص��وص ق��د 

, وش��غلت حی��زا م��ن دراس��اتھم النقدی��ة, اس��تقطبت مكان��ة كبی��رة م��ن تفكی��ر نقادن��ا الق��دامى

لنص��وص الش��عراء لخاص��ة لم��ا الحظ��وا ظ��اھرة ت��داخل النص��وص م��ن خ��الل اس��تعادة 

وكان ھدفھم من تلك الدراسات النقدیة الوقوف على مدى صدق انتس�اب األعم�ال  ,السابقة

بس�بب ذل�ك أخ�ذوا و, تقلی�دھم للس�ابقین م�ن الش�عراءت�أثرھم و مدى األدبیة إلى أصحابھا و

, االقتب��اس, التض��مین, االحت��داء, خ��داأل( مث��لمختلف��ة  یس��مون ت��داخل النص��وص بمس��میات

 )ھ 395ت( ف�أبو ھ�الل العس�كري ,...)واإللمام  ,اإلشارة ,التلمیح, الحل ,العقد, االستشھاد

                                                 
 -عم�ان , دار الش�روق للنش�ر والتوزی�ع, )ق�راءات ف�ي ش�عریة القص�یدة الحدیث�ة(الداللة المرئیة : علي جعفر العالق )1(

                                                                                                                             .                                                                                     51: ص, 2002, 1ط, األردن
: ص, نص�ص: م�ادة, 1997, 1ط, لبن�ان -بی�روت , دار ص�ادر للطباع�ة والنش�ر, 6م�ج, لسان الع�رب: نظورابن م )2(

196 - 197                                                                                                                            .                                   
                                                                                                                             . 172: ص, 1960, لبنان -بیروت , منشورات دار مكتبة الحیاة, 5ج, متن اللغة: أحمد رضا )3(
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والمع�اني العام�ة , ونوع یبتك�ره الش�اعر, نوع یحتذ بھ: أن المعاني على نوعین یذھب إلى

وأم�ا المع�اني الخاص�ة , غن�ى ألح�د فیھ�ا عم�ا س�بقھ ال, ھي حق مشترك بین الناس جمیع�ا

ألن ; ن ظاھرة تقلید الالحق للسابق أمر ال انفكاك للشاعر منھیرى أھو و ,)1( فھي مبتكرة

یق�ول  والش�عري من�ھ بالخص�وص, بص�فة عام�ة على اإلبداع األدب�يا لھذه الظاھرة سلطان

لیس ألحد من أصناف القائلین غنى عن تناول المعاني ممن تقدمھم  " :أبو ھالل العسكري

التن�اص ھ�و ق�در ك�ل ھ�ي إع�ادة إنت�اج و فالكتابة إذن ,)2( " ھموالصب على قوالب من سبق

  . مبدع

رص��د ھ��ذه الظ��اھرة ف��ي  ح��اولو ھ��ذه القض��یة س��رقة وانتح��اال اعتب��روھن��اك م��ن 

وتم�ایز الش�عراء ف�ي عملی�ة , ف�ي قض�یتھا ثیبح� حأبواب�ا وفص�وال ورا لھ�ا وعق�د, مؤلفاتھ

 456ت( ابن رش�یقفھذا  ,عمقا وإیحاء یزیدھاذلك لمعانیھم بما  مالئمةاألخذ من غیرھم و

یق��در أح��د م��ن  ھ��ذا ب��اب متس��ع ج��دا ال : "یق��ولف��ي ب��اب الس��رقة " دةـالعم��"كتاب��ھ ف��ي  )ھ

 ,وفی�ھ أش�یاء غامض�ة إال ع�ن البص�یر الح�اذق بالص�ناعة, الشعراء أن یدعي السالمة من�ھ

  .)3( "وأخر فاضحة ال تخفى على الجاھل المغفل 

ا ومنھ�, لھ�ذه الظ�اھرة افس�یرھوتوجد بع�ض اآلراء الت�ي ال تنح�و ھ�ذا المنح�ى ف�ي ت       

, الذي یرى أن الش�عراء یتع�اورون المعن�ى الواح�د )ھ 471ت( عبد القاھر الجرجاني رأي

 حی�ث یق�ر بوج�ود أص�ول للمع�اني, ولكن كل واحد منھم یخفیھ ویخرجھ في صورة جدیدة

إال أن�ھ ل�م یق�ر , اض یش�ترك فیھ�ا العدی�د م�ن الش�عراءوھي التي یس�میھا المقاص�د واألغ�ر

تحق�ق بعملی�ة ال�نظم ذاتھ�ا ت يناب�ل المع�, تغی�رات علیھ�ا تي التي طرأناالمع الشتراك فيا

تھ��تم  هش��غلت تفكی��ر ش��املةفالتن��اص عن��ده یتبل��ور ف��ي ض��وء نظری��ة  ,)4( تغی��ر بتغیرھ��اتو

                                                 
.                                                                                  217: ص, 1981, لبنان -بیروت , دار الكتب العلمیة, مفید قمیحة: تحقیق, الصناعتین: أبو ھالل العسكري )1(
.                                                                                                                            217: ص, مرجع نفسھال )2(
دار الجی�ل للنش�ر والطباع�ة , محي الدین عبد الحمید: تحقیق, 2ج, العمدة في محاسن الشعر وأدبھ ونقده: ابن رشیق )3(

                                                                                                                             .              280: ص, 5ط, 1981, لبنان -بیروت , والتوزیع
, لبن�ان -بی�روت , دار المعرف�ة, محم�د رش�ید رض�ا: تحقی�ق, دالئل اإلعجاز في علم المع�اني: عبد القاھر الجرجاني )4(

  .266: ص, 1998, 2ط
یھ عل�م النح�و وتعم�ل عل�ى قوانین�ھ واعلم أن النظم لیس إال أن تض�ع كالم�ك الوض�ع ال�ذي یقتض�: " یقول الجرجاني (*)

.                                                                                                                            64: ص, دالئل اإلعجاز: عبد القاھر الجرجاني: انظر". وتعرف مناھجھ التي نھجت فال تزیغ عنھا , وأصولھ
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التي ال یتم التداخل النصوصي إال في  (*) " نظریة النظم " ھيبموقع األلفاظ في التركیب 

   .ظلھا

التن�اص مم�ا الحظ�ھ م�ن ض�عف عل�ى أش�عار  )ھ 684ت( القرطاجنيحازم وأدرك 

فلم یوجد فیھم على ط�ول ھ�ذه الم�دة م�ن نح�ا نح�و الفح�ول وال م�ن "  :معاصریھ حین قال

الك��الم وإحك��ام وض��عھ وانتق��اء م��واده الت��ي یج��ب نحت��ھ ئ ھبھم ف��ي تأص��یل مب��اداذھ��ب م��ذ

ھ�ذا عل�ى كث�رة المب�دعین  ,تكلممھیع الشعر ودخلوا في مح�ض ال� عنفخرجوا بذلك  .منھا

, ش�ارة إل�ى ت�داخل النص�وصفی�ھ إفكالم�ھ , )1( " المتقدمین في الرعیل األول م�ن ق�دمائھم

ھاض�ما إلب�داع س�ابقیھ , بثقافت�ھأن یس�تعین وأن المبدع البد وھو یمارس العملیة اإلبداعی�ة 

ال یص��یر ش��اعرا حت��ى ی��روي أش��عار الع��رب وت��دور ف��ي مس��امعھ  فالش��اعر, ومعاص��ریھ

   .من نصوص الذین سبقوه بكیفیة فنیةویأخذ , ویسمع األخبار, لفاظاأل

اعتب�ار  خ�الل قد س�اھمت الدراس�ات الحدیث�ة ف�ي بل�ورة مفھ�وم التن�اص وذل�ك م�نل

النص أفقا جمالیا مفتوحا على امتدادات زاخرة داخل سیاقاتھ الخارجی�ة فھ�و یتف�رد بالغی�ا 

وق�د تبل�ور ھ�ذا , ج�ارب الفنی�ة الس�ابقة علی�ھع�دم اكتفائ�ھ ذاتی�ا واتص�الھ بالت م�عو, وجمالیا

واس�تخدموه ف�ي مقارب�ة النص�وص كوس�یلة إجرائی�ة تس�اھم  یینالغ�ربالنقاد  المصطلح عند

   .)2( دالالتھ بقدر كبیر في فك رموز النص وتحلیل شفراتھ من أجل إثراء

ف��أول م��ن بل��ور ھ��ذا المص��طلح عن��د الغ��رب كمفھ��وم یعن��ي عالق��ة ی��بن النص��وص 

, ال�ذي یطل�ق علی�ھ اس�م الح�وار )M.Bakhtin( میخائی�ل ب�اختینیات مختلف�ة ھ�و تحدث بكیف

إذ أن كل خطاب یعود عل�ى األق�ل إل�ى , لیس ھناك تلفظ مجرد من التناص "وقد رأى أنھ 

   .)3( " وبالتالي إلى حوار محتمل, فاعلین

                                                 
 -بیروت , دار الغرب اإلسالمي, محمد الحبیب بن الخوجة: یقتحق, منھاج البلغاء وسراج األدباء: حازم القرطاجني )1(

  .10: ص, 1981, 2ط, لبنان
                                                                                                                                                                                 

, 3ط, نلبنا -بیروت , دار العودة, )قضایاه وظواھره الفنیة والمعنویة(الشعر العربي المعاصر : عز الدین إسماعیل )2(
                                                                                                                                                                                                                                             143: ص, 1981

, 1ط, مص�ر, دار الوف�ا ل�دنیا الطباع�ة والنش�ر, )دراس�ة جمالی�ة(في نقد الشعر العرب�ي المعاص�ر : رمضان الصباغ )3(
                                                                                                                             .                                           338: ص, 1998
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 )Julia.Kristiva( جولی�ا كرس�تیفاجاءت الباحثة الفرنس�یة  )M.Bakhtin( باختینوبعد 

اللذین یعتبران النص بنیة مغلقة عل�ى  التي ثارت على مفاھیم البنیویة والشكالنیة الروسیة

راح�ت تص�وغ نظری�ة جدی�دة لل�نص ف�ي ع�دة أبح�اث لھ�ا و ,ال یدرس إال من خاللھا ذاتھا

" آخ��ر ھ��و ح ـبمصطل�� نـباختی��ال��ذي ق��ال ب��ھ  )Dialogism( ةمس��تبدلة مص��طلح الحواری��

ف�ي المق�والت والبح�وث الت�ي  ھتحی�ث اس�تخدمل�ھ  المنطل�ق النق�دي منمستفیدة , " التناص

 كریتی��كو, )Tel Quel( تی��ل كی��لوص��درت ف��ي مجلت��ي  1967 - 1966 كتبتھ��ا ب��ین س��نتي

)Critique( كریس�تیفا وت�رى ,"الروای�ة نص"و "سیمیوتیك"في كتابیھا  اثم أعادت نشرھم 

)J.Kristiva( ت�رتبط بعالق�ات , ص فھ�ي ك�ل متش�ابكبأننا ال یمكن أن نقر باستقاللیة النصو

یق�دم أرض�یة  ف�النصھي التي تحدد كیفی�ة ان�دماج ال�نص الحاض�ر م�ع النص�وص الس�ابقة 

; وكتاببتھ�ا یعی�د توزیعھ�ا...  دینی�ة, خی�ةیتار, إلسماع أص�وات خطاب�ات أخ�رى اجتماعی�ة

ھ�ذا م�ا و .)1( بمعنى أنھ ھ�دم وإع�ادة بن�اء فھ�و یھ�دم التواص�ل واإلخب�ار لیبن�ي لغ�ة مكثف�ة

ص�وص الس�ابقة ال یس�تطیع فص�ل ال�نص ع�ن الن بأنھحیث یرى  )Leitch( لیتش إلیھذھب 

م�ع فھو لیس ذاتا مستقلة أو مادة موحدة ولكنھ سلسلة من العالقات  " علیھ والمتزامنة معھ

  .)2( " نصوص أخرى

أي  أن التن��اص موج��ود ف��ي ك��ل النص��وص وال یخل��و )J.Kristiva( كریس��یفات��رى 

وك�ل , كل نص ھو عب�ارة ع�ن لوح�ة فسیفس�ائیة م�ن االقتباس�اتف"  ه الظاھرةمن ھذ واحد

أي أن كل نص مھم�ا ك�ان ال یس�تقل عم�ا ; )3( " نص ھو تشرب وتحویل لنصوص أخرى

. الع��ادات وذاكرت��ھحة أو أق��ل وض��وحا بص��مات الم��وروث وویحم��ل بص��فة واض��, كت��ب

الموج�ود  سمي ھ�ذا الت�داخلقبل أن تطلق مصطلح التناص ت )J.Kristiva( كریستیفاوكانت 

فھ��ي  ,أي العالق��ة ب��ین األن��ا وخط��اب اآلخ��ر" الص��وت المتع��دد"ف��ي ال��نص الواح��د تس��میة 

                                                 
: ص, 1997, 2ط, المغ�رب -ال�دار البیض�اء , دار توبقال للنش�ر, فرید الزاھي: ترجمة, علم النص: جولیا كریستیفا )1(

79                                                                                                                  .                                                                                                                             
 –ج�دة , الن�ادي األدب�ي الثق�افي, دار سعاد الص�باح, )من البنیویة إلى التشریحیة(یر الخطیئة والتكف: عبد هللا الغذامي )2(

.                                                                                                                            13: ص, 1998, 1ط, السعودیة
دار ھوم�ھ للطباع�ة والنش�ر , 2ج ,)تحلی�ل الخط�اب الش�عري والس�ردي(األسلوبیة وتحلیل الخطاب : نور الدین السد )3(

.                                                                                                                            96: ص, دت, الجزائر, والتوزیع
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تحیلن���ا إل���ى خطاب���ات تتفاع���ل , تجع���ل التن���اص ق���راءة أق���وال متع���ددة ف���ي خط���اب واح���د

   .وتتصارع لتكون فضاء داللیا جدیدا

عن�ده ف�ي دراس�تھ  فق�د أص�بحت فك�رة التن�اص  )Lorante jenny( لورن�ت جین�يأما 

, محور تداخل األجن�اس األدبی�ة المختلف�ة م�ع بعض�ھا ال�بعض " استراتیجیة الشكل "حول 

تحویال وتذویبا لنصوص عدیدة مكتشفة م�ن ط�رف ن�ص مرك�ز " وھو یجعل من التناص 

وھ��و یقص��د ب��ذلك وج��ود تفاع��ل ب��ین ھ��ذا ال��نص , )1( "ھ��و ال��ذي یح��تفظ بقی��ادة المعن��ى 

  .مجرد تجمع وتراكم لھاولیس والنصوص األخرى 

روالن  الناق�دفي إرساء ھذه النظریة ف�ي العص�ر الح�دیث  ھمواسأشھر الذین أومن 

وھ�و یجع�ل , "s/z"و" الكتابة في الدرجة الصفر": في مؤلفاتھ )Rouland Barthes( بارت

وأن ال��نص یظھ��ر ف��ي ع��الم " ك��ل ن��ص تن��اص  "إل��ى أن وی��ذھب م��ن األدب نص��ا واح��دا 

  .)2( )...نصوص حاضرة فیھ, نصوص تطوقھ, صوص قبلھن(مليء بالنصوص 

دور المؤل��ف إل��ى مج��رد  )R.Barthes( ب��ارتواعتم��ادا عل��ى مفھ��وم التن��اص یح��ول 

أن یعتب��ر  )R.Barthes( ب��ارتألن ; )3( "م��وت المؤل��ف  "مقول��ة علی��ھ یطل��ق  ناس��خ مقل��د

یس�تطیع إال أن فھ�و ال , معی�د كتاب�ات ھو ولیس المؤلف الذي أساسھ اللغةالخطاب األدبي 

 ب���ارتویؤك���د , یح���اكي حرك���ة س���ابقة عل���ى ال���دوام دون أن تك���ون ھ���ذه الحرك���ة أص���لیة

)R.Barthes(  على وجود أن�ا متل�ق یكش�ف ع�ن التن�اص م�ن خ�الل قراءت�ھ واالنفت�اح عل�ى

فھ��و ال��ذي یص��نع التن��اص ویكتش��فھ ویم��ارس , النص��وص الس��ابقة وإع��ادة بعثھ��ا م��ن جدی��د

ال�ذي یت�وفر  "المتم�رس الخ�الق ئ مفھوم یعطي السلطة للقاروھو بھذا ال ,التداخل النصي

یج�ب أن تت�وفر فی�ھ أوال ئ لك�ن ھ�ذا الق�ار ,)4( "على قدر من االستعداد الجمالي والثقافي 

ذات�ي  -وثانیا القدرة على خلق مس�توى فك�ري , عاب ثقافة عصره وتمثلھایالقدرة على است

                                                 
            .              30: ص, 1996, المغرب -الدار البیضاء, أفریقیا الشرق, )أو مغامرة الكتابة لدى بارت(لذة النص : عمر أوكان )1(
.                                                                                                                            30: ص, )أو مغامرة الكتابة لدى بارت(لذة النص : عمر أوكان )2(
, المغ�رب –ال�دار البیض�اء , مركز النم�اء الحض�اري, شيمنذر عیا: ترجمة, نقد وحقیقة: روالن بارت, انظر كتاب )3(

.                                                                                                                            25 – 15: ص, 1994, 1ط
: ص, 1991, 1ط, الجزائ��ر, دی��وان المطبوع��ات الجامعی��ة, الغم��وض ف��ي الش��عر العرب��ي الح��دیث: إب��راھیم رم��اني )4(

170       .                                                                                                                                                                                                                                                          
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وص�لة الق�ارئ ب�النص تح�ددھا طبیع�ة , )1(  یؤدي تف�رد قراءت�ھ ع�ن غیرھ�ا م�ن الق�راءات

ئ ت��داخل ب��المعنى التناص��ي یك��ون أوال ب��ین الق��ارلفا, الق��راءة م��ن خ��الل ثقاف��ة العص��ر

یتوج�ھ ئ ألن الق�ار "وعصره لیتكون لدیھ مستوى قرائي عال ثم بینھ وبین النص الغائ�ب 

من خالل�ھ  - الستنطاقھ ومحاورتھ كأنما یرید أن یحاور, إلى النص بما یرید أن یعرفھ فیھ

وھو یرى أن أھم مصدر للتناص الموروث األدبي والنصوص المتزامن�ة . )2(  "عصره  -

  .وحدوثھ ومصدرا لفھم النص وتفسیره إنتاجھألن كلیھما یساھمان في 

ل�ھ مفاھیم�ھ ناق�د نج�د أن ك�ل وتمحیص�ھا من خالل تتبع وجھات النظ�ر النقدی�ة  ھإن

لك��ن ك��ان لدراس��ة التن��اص دفق��ة جدی��دة عل��ى ی��د , الخاص��ة للموض��وع وتطبیقات��ھ المتمی��زة

ویع��د , أبحاث��ھتن��اص اھتمام��ا كبی��را ف��ي لال��ذي اھ��تم با )Gerard Genette( جی��رار جنی��ت

المختلف�ة ف�ي النص�وص  مشروعھ النقدي مسیرة متقدمة في دراسة أوجھ العالقات النصیة

ا واح�دا التن�اص عنص�رو ,عن�ده ھ�و التنق�ل النص�ي " الش�عریة" ومن ثم أص�بح موض�وع 

في الواق�ع : " فیقول " المتعالیات النصیة"  فقط ضمن عناصر خمسة تشكل ما یطلق علیھ

معرف�ة ك�ل م�ا یض�عھ ف�ي , " تعالیھ النصي" ال یعنیني النص إال من حیث  -ولحد اآلن  -

حی��ث یھ��رب ال��نص م��ن ذات��ھ ویتع��الى  ,)3( "عالق��ة ظ��اھرة أو خفی��ة م��ع نص��وص أخ��رى 

لیحی�ا حی�اة أخ�رى بمحاورت�ھ أو االس�تقرار ف�ي , كون نصا أدبی�اقد ی, باحثا عن شيء آخر

وھ��ذه العناص��ر الخمس��ة للت��داخل النص��ي  ,أو ممارس��ة س��لطتھ علی��ھ, و مس��ایرتھأ, أعماق��ھ

:                                                                            )4( ھي )G.Genette( جنیت التي حددھا

ن��ص  العالق��ة الت��ي توح��د نص��ا م��عوھ��ي : )Architextuality( النص��یة المعماری��ة -1

  .بجمل منھ أو تسمیتھ االستشھاددون الحاجة إلى  آخر

                                                 
دار , )ف�ؤاد التكرل�ي نموذج�ا(دراسة بنیویة في األس�الیب الس�ردیة ف�ي األدب القصص�ي , عالم النص: سلمان كاصد )1(

                                                                                                                             .                                       250: ص, 2003, األردن, الكندي للنشر والتوزیع
.                                                                                                                            251: ص, عالم النص: سلمان كاصد )2(
, 1999, 1ط –ج�دة , المجل�س األعل�ى للثقاف�ة, عب�د العزی�ز ش�بیل: ترجم�ة, مدخل إلى النص الجامع: جیرار جنیت )3(

                                                                                                                             .                                                                                                                            70: ص
 -ال�دار البیض�اء , المرك�ز الثق�افي العرب�ي, )م�ن أج�ل وع�ي جدی�د ب�التراث(الروایة والتراث السردي : سعید یقطین )4(

                                                                                                                             .                                          30 - 28: ص, 1992, 1ط, المغرب
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ھ��و عب��ارة ع��ن عالق��ة : )Hypertextuality( أو ال��نص الالح��ق التوال��د النص��ي -2

  .أن النص الالحق یكتب النص السابق بطریقة جدیدة حیث, تحویل ومحاكاة

وھو وجود عالقة بین ن�ص ونص�وص أخ�رى س�واء : )Intertextuality( التناص -3

  .كانت ظاھرة أو مخفیة

, یع��رف ب��النص الم��وازي: )Poratextuality( المص��احبةالمن��اص أو النص��وص  -4

وھو بمثابة العتب�ات والم�داخل الت�ي , ...وھو العنوان الرئیسي والعناوین الفرعیة والغالف

 .من نصوصتربط النص األدبي بكل ما یحیط بھ 

وھو العالقة الت�ي ت�ربط نص�ا ب�آخر یتح�دث عن�ھ : )Métatextuality( المیتانصیة -5

  .  دون تسمیتھ بشكل واضح وجلي

لیؤكد مفھوم عدم انغالق , وبھذا یشیر التناص إلى الفاعلیة المتبادلة بین النصوص

ألن�ھ , النص على نفسھ وانفتاحھ على غیره بوج�ود النص�وص األخ�رى فی�ھ ووج�وده فیھ�ا

والتب�این , والمكاني من جھ�ة يا التباعد الزمنھذه النصوص یحدث بینھ ,غیر مكتف بنفسھ

  .والتشاكل في الموقف والوعي التاریخي والثقافي من جھة أخرى

یعتب�ر التن�اص ذا أھمی�ة كبی�رة ف�ي دراس�ة  محمد مفتاحأما النقاد العرب فإن الناقد 

ت��داخل  إن : "ة ف��ي أي ن��ص فیق��ولالنص��وص ألن��ھ موج��ود بطریق��ة مقص��ودة أو عفوی��

ألن���ھ ال فك���اك ل���ھ م���ن ش���روطھ الزمانی���ة ; النص���وص المن���اص من���ھ للكات���ب أو الش���اعر

ویعتب��ر أن مص��طلح التن��اص أص��بح ش��فرة نقدی��ة لتحلی��ل , )1( "والمكانی��ة ومحتویاتھم��ا 

الخطاب األدبي وأھم عنصر من عناصر النظریة الشعریة الحدیثة فھو جیولوجی�ا معرفی�ة 

؛ إذن العم��ل األدب��ي ل��یس منع��زال وإنم��ا یمك��ن )2( ل فی��ھ العدی��د م��ن العل��وم والفن��ونتت��داخ

  .ربطھ باألعمال األخرى في شتى األجناس األدبیة والفنون

یطل�ق عل�ى ھ�و و ,یقا في ھ�ذا الموض�وع ووض�ع مس�تویاتكان دق محمد بنیسأما 

ع نص�وص یجة تداخل ن�ص حاض�ر م�الذي یحدث نت"  التداخل النصي " التناص مصطلح

                                                 
, المغ�رب –ال�دار البیض�اء , المرك�ز الثق�افي العرب�ي, )اس�تراتیجیة التن�اص(تحلی�ل الخط�اب الش�عري : محمد مفتاح )1(

                                                                                                                             .                                                                                                       120: ص, 1992
                                                                                                                             . 120: ص, المرجع نفسھ )2(
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أحیان�ا  یس�میھو. )1( "تعمل بشكل ب�اطني عل�ى تحقی�ق ھ�ذا ال�نص وتش�كیل داللت�ھ  " غائبة

, إلی�ھ امھ�اجر اونص� امھ�اجر اویرى أن ھن�اك ف�ي عملی�ة التن�اص نص� ,بھجرة النصوص

یس�توعبھا ھ�ذا ال�نص ویبلورھ�ا عب�ر تفر إلی�ھ مجموع�ة م�ن النص�وص  اأي أن ھناك نص

   .تحول حسب درجة وعي الكاتب بعملیة الكتابةوت تتغیرھذه العملیة , عملیة تحویلیة

كون��ھ ع��امال مھم��ا ف��ي إل��ى باإلض��افة  ,ویع��ود س��ر اھتم��ام األدب��اء والنق��اد بالتن��اص

من الناحیة الفنیة یساھم في تش�كیل ھوی�ة ال�نص انطالق�ا  إلى أنھ ,تحلیل النصوص األدبیة

أو استحضاره م�ن أكث�ر األم�ور  ألن االرتداد إلى الماضي, من التراث والتاریخ اإلنساني

ولك�ن , م�ن النس�یانحافظا لھ فیبقى االتصال بین القدیم والحدیث , فعالیة في عملیة اإلبداع

ح�اذق یس�تطیع ف�ك رم�وز وش�فرة ئ إل�ى ق�ار انوتشكیل الھوی�ة یحتاج� ذهعملیة التحلیل ھ

ف��ة معر" إل��ى ث أص��بح ال��نص المعاص��ر نص��ا مركب��ا یحت��اج لفھم��ھ واس��تیعابھ ی��ح, ال��نص

  .)2( "تھ الرمزیة املة ظءلتخریج معانیھ وإضا الغائب حقیقیة بھذا النص

 ,أو الدالالت المعجمی�ة الموظف�ة ,والتناص قد یكون على مستوى األلفاظ المستعملة

تنتقل إلى كتابة المؤلف منحدرة إلیھ من رصیده الثقافي الھائ�ل  ,أو التراكیب ,أو العبارات

أو ق�د یك�ون ف�ي توظی�ف بع�ض األفك�ار . ھ لعملی�ة الكتاب�ةالذي یص�در عن�ھ أثن�اء ممارس�ت

حكم��ا أو أمث��اال أو " وتك��ون  ي تقتض��ي ذل��ك التوظی��فوالمعلوم��ات حس��ب الس��یاقات الت��

وی�تم ال��ربط بعالئ�ق جدی��دة  ,)3( " مق�والت فلس�فیة س��واء كان�ت ش�ھادات ش��فاھیة أو كتابی�ة

ت القدیمة التي كانت تتمی�ز بھ�ا أو إعطاء دالالت جدیدة مغایرة للدالال, وجعلھا وحدة دالة

   .ضمن سیاقھا السابق في سیاق جدید

الذي یعطي داللة جدیدة لل�نص الس�ابق ألن�ھ إع�ادة من ھذا المفھوم الحدیث للتناص 

ھ��ذه ف��إنني س��وف أق��وم بدراس��ة , إنت��اج نص��وص ول��یس مج��رد نقلھ��ا م��ن س��یاق إل��ى آخ��ر

مختل��ف الت��داخالت م��ن خ��الل الظ��اھرة إلب��راز تجرب��ة الش��اعر وم��دى ت��أثیر ھ��ذا الن��وع 

                                                 
, 1ط, لبن��ان –بی��روت , دار الع��ودة, )مقارب��ة بنیوی��ة تكوینی��ة(ظ��اھرة الش��عر المعاص��ر ف��ي المغ��رب : محم��د بن��یس )1(

                                                                                                                             .                                                                 251: ص, 1979
.                                                                                                                            349: ص, الغموض في الشعر العربي الحدیث: إبراھیم رماني )2(
                                                                                                                             .                                                                          246: ص, عالم النص: سلمان كاصد )3(
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مع مختلف النصوص األخ�رى  درویشنور الدین النصیة التي حدثت بین قصائد الشاعر 

  .القرآنيبادئة بالنص 

  

  

  

  :ریم ـالتناص مع القرآن الك 1-1

, أرب��اب الفص��احة والبی��ان معج��ز تج��اوز بالغ��ةالبلی��غ الالق��رآن الك��ریم بأس��لوب إن 

فأخذوا في مجاراة نظمھ والكتابة عل�ى منوال�ھ , ما یزالولطالما استقطب اھتمامھم قدیما و

 عبد الوھ�ابو ,كصالح عبد الصبورحیث نلمس تأثیره في نصوص الشعراء المعاصرین 

, ال���ذین اس���تھواھم ال���نص القرآن���ي ف���ي لفظ���ھ ومعن���اه, معط���ي حج���ازيالعب���د و ,البی���اتي

كم�ا نھل�وا م�ن , تھاوعمق دالال, فاستحضروا المفردة التي تمتاز بجمال وقعھا على السمع

فالش�اعر  ,واحدة منھ�ا م�ن حكم�ة أو عب�رة خلوالتي ال ت, أخبارهومعانیھ وأمثالھ وقصصھ 

ب�رز وی�دعم المعن�ى الع�ام وی, یجعلھ أكث�ر ت�أثیرا النص القرآني ن نصھ الشعريوھو یضمِّ 

                                                                                                                                                     .الحاضرجمالیة النص 

نظ�را  نور الدین دروی�شیشكل القرآن الكریم مصدرا أساسیا في كتابات الشاعر و

إم�ا بتض�مین  ونجده قد عمد إلى االستلھام من�ھ, تشكیل الصورةو إثراء المعنىفي ألھمیتھ 

بعض المواق�ف م�ا أو التع�رض ل�, أو اس�تدعائھ ألكث�ر م�ن آی�ة, أو تركی�بمفردات قرآنی�ة 

  .قصص األنبیاء ومواقفھم وأحداثھمبمنھا تعلق 

یستحض��ر الش��اعر قص��ة س��یدنا یوس��ف علی��ھ الس��الم " عی��ون أم��ي  "ف��ي قص��یدة 

یرى نفسھ یعیش ف�ي موق�ف كال�ذي م�ر ب�ھ س�یدنا یوس�ف لم�ا اتھمت�ھ ھو و, وامرأة العزیز

 نأنھ كان یرید غوایتھا وف�ي الحقیق�ة أنھ�ا ھ�ي الت�ي كان�ت تح�اول ذل�ك ح�یزوجة العزیز ب

كم�ا  ,وب�ذلك أص�بح متھم�ا ب�ذنب ل�م یقترف�ھ وإنم�ا ھ�و ب�رئ من�ھ یصھ من الخلفمزقت قم

  : جاء ذكر ذلك في القرآن الكریم
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 انَ َك�� نْ ا إِ َھ��لِ ھْ أَ  نْ ِم�� دٌ اھِ َش�� دَ ھِ َش��ي وَ ِس��فْ نَ  نْ ي َع��نِ��تْ دَ اوَ رَ  يَ ِھ�� الَ َق��«  :یق��ول تع��الى

 وَ وُھ� تْ بَ ذَ َك�فَ  رٍ ُب�دُ  نْ ِم� دَّ قُ  ھُ یصُ مِ قَ  انَ كَ  نْ إِ وَ , ینَ بِ اذِ الكَ  نَ مِ  وَ ھُ وَ  تْ قَ دَ صَ فَ  لٍ بُ قُ  نْ مِ  دَّ قُ  ھُ یصُ مِ قَ 

  .)1( » ینَ قِ ادِ الصَ  نَ مِ 

  

  

  : "عیون أمي  "یقول الشاعر في قصیدة 

  وبداخل التابوت مأتم              

  كف عن السؤالوعیون أمي ال ت              

  وتلك صحیفتي... ھذا قمیصي قد من دبر               

   )2(  أین جریمتي أماه              

الذي واستعان بقمیصھ , لقد استحضر شاعرنا قصة سیدنا یوسف مع زوجة العزیز

ألن ذل��ك یتواف��ق م��ع حالت��ھ الت��ي وص��ل إلیھ��ا بع��د اتھام��ھ بجریم��ة ل��م , س��یثبت ب��ھ براءت��ھ

باس�تخدام  وظف فیھ الشاعر القص�ص القرآن�ي, )*(ان ھذا التناص امتصاصیا وك ،یرتكبھا

مع�ھ مكون�ا وح�دة داللی�ة تتك�اثف  من خالل إدخالھ في نسیج ال�نص وإدماج�ھنفس الموقف 

بم��رارة الظل��م فیھ��ا أح��س و س��یدنا یوس��فالظ��روف الت��ي عاناھ��ا فأص��بحت , فیھ��ا الص��ور

إل��ى الح��زن والت��ألم والع��یش ف��ي ج��و  ىم��ا أد ذاوھ��ھ��ي نفس��ھا م��ا وق��ع للش��اعر , والقس��وة

والشاعر لم یجد ما یثبت بھ براءتھ ویدافع بھ عن نفسھ من التھمة المنسوبة , سوداوي قاتم

ق�د لج�أ وم�ن خ�الل ذل�ك ف, دبر والذي یجیره من ھ�ذه الخطیئ�ة الذي قد منقمیصھ إلیھ إال 

, ء ودالل��ةمص��در إث��را لیجع��ل من��ھ ال��نص القرآن��ي عالش��اعر إل��ى جع��ل نص��ھ یتفاع��ل م��

ف��أي ن��ص ھ��و عب��ارة ع��ن ت��داخل  ,براءت��ھ وطھارت��ھ وخب��ث م��ا یتع��رض ل��ھولی��وحي ب

                                                 
.                                                                                                                            27 - 26: سورة یوسف )1(
  .73: ص, 2002, 2ط, الجزائر –قسنطینة , مطبعة جامعة منتوري, مسافات: نور الدین درویش )2(

دم�ة ف�ي التش�كیل الفن�ي لل�نص؛ إذ یعی�د وخط�وة متق, ھو مرحلة أعلى في قراءة النص الغائب: التناص االمتصاصي (*)
وجع�ل ھ�ذا األخی�ر , الشاعر كتابة النص وفق متطلبات تجربتھ ووعیھ الفني بحقیقة النص الغائب في الرؤی�ة والتش�كیل

                                                                                                                             .                                                                                            یستمر ویحیا وقابل للتجدد
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فھ��و ل��یس ذات��ا مس��تقلة أو م��ادة " متزامن��ة مع��ھ المجموع��ة م��ن النص��وص الس��ابقة علی��ھ و

    .)1( "موحدة ولكنھ سلسلة من العالقات مع نصوص أخرى 

حی�ث , س�راء والمع�راجإل�ى قص�ة اإلیش�یر "  بكما معا أو ال أسیر" أما في قصیدة 

ویحل�م ب�أن یك�ون , یحدثنا الشاعر عن س�فره ال�ذي یش�بھ الع�روج وھ�و یبح�ث ع�ن نجمتی�ھ

عل�ى س�بیل یستحضر مجموعة من النص�وص القرآنی�ة ف ,معھما ویعیش حر العناق واللقاء

تتولد من ھذه العملیة دالالت ال یمكن استكشافھا ف�ي ال�نص " التناص االمتصاصي بحیث 

الت�ي وھ�ذه اآلی�ات  ,)2( "حض�ور دالل�ي متمی�ز  قیك�ون لھ�ا ف�ي ال�نص الالح�األسبق وق�د 

ج فن��ي یعھا نس��ص�نتك��ون مع�ھ سلس��لة م�ن العالق��ات الغیابی��ة یتت�داخل م��ع ال�نص الحاض��ر 

  : الشاعر في قصیدتھ حیث یقول ,واحد

  ..إني رأیتھما ھناك               

  إني البراق ... تترقبانك في اشتیاق               

  النجمتین أنا أساقألي ركبت آه ركبت ال أدري               

  فرأیت في سفري النخیل              

  رأیت أنھارا وأزھارا وأكوابا دھاقا              

  ) 3( ورأیت فاكھة وأبا طعمھ حلو المذاق              

, ده الن�ورمتجھ�ا إل�ى الس�ماء حی�ث ی�راو (*)یتخیل الشاعر نفسھ راكبا ف�وق الب�راق 

یع�رج م�ن ب��رزخ , والخل�ود, والحقیق��ة, والت�وق إل�ى االنعت��اق بحث�ا ع�ن الكم�ال, والمعرف�ة

الضعف والخطیئة إل�ى ب�رزخ الكم�ال وف�ردوس الن�ور بعی�دا ع�ن تفاھ�ات األش�یاء وخ�داع 

دا ع��ن األكاذی��ب والزی��ف إن��ھ یطل��ب عالم��ا وفض��اء آخ��ر للعش��ق والمعرف��ة بعی��, األم��ور

ف�وق الب�راق لیلتق�ي عب�ر المع�راج , والنور ف�ي قلب�ھ, ن الكشفوھو یبحث ع ,والضالالت

م�ع احس�اس , بحمامتین بیضاوین تحمالن على أجنحتھما رسائل المحبة وال�روح الط�اھرة
                                                 

                                                                                                                               . 13: ص, الخطیئة والتفكیر: غذاميعبد هللا ال )1(
, 1996صیف , 2ع, 15مج, الھیئة المصریة العامة للكتاب, مجلة فصول, الشعر الصوفي المعاصر: یوسف زیدان )2(

                                                                                                                             .                                     154: ص
  .111 – 110: ص, مسافات: نور الدین درویش )3(

الس�یرة : اب�ن ھش�ام, انظ�ر كت�اب. تضع حافرھا في منتھى طرفھا, الدابة التي كانت تحمل علیھا األنبیاء قبلھ: البراق(*) 
.                                                                                                                            234: ص, 1998, 3ط, انلبن –بیروت , دار الجیل, طھ عبد الرؤوف سعد: تحقیق, 1مج, النبویة
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والطمأنین�ة أم�ام ملك��وت الس�ماء حی��ث الن�ور ال��ذي , والح��ب, آخ�ر مختل�ف مل��يء بالتف�اؤل

  . یبحث عنھ ومعبر السحر والفتون

بع���الم اعر ف���ي عروج���ھ ھ���ذا النخی���ل فجعل���ھ فاتح���ة اللق���اء إن أول م���ا ی���ذكر الش���و

ف�ي  ھ اس�تلھم ذل�ك م�ن ال�نص القرآن�يإذ ھو أول ما تقع علیھ عیناه في سفره فإن�الفردوس 

وفي حدیث  ,)1( » امِ مَ كْ األَ  اتُ ذَ  لُ خْ والنَّ  ةٌ ھَ اكِ ا فَ یھَ فِ  امِ نَ ألَ ا لِ ھَ عَ ضَ وَ  ضَ رْ واألَ « : قولھ تعالى

 ینَ قِ�تَّ مُ لْ لِ  نَ إِ «  :كواب الدھاق یستحضر قولھ تعالى في سورة النبأالشاعر عن األنھار واأل

ك�ذلك یستحض�ر قول�ھ تع�الى , )2( »ا اًق�ھَ ا دِ سً أْ وكَ , اابً رَ تْ أَ  وَكَواِعبَ , اابً نَ عْ أَ و قَ ائِ دَ حَ , اازً فَ مَ 

, ابً لْ غُ  قَ ائِ دَ وحَ , ابً ضْ وقَ  ابً نَ وعِ , ابًّ ا حَ یھَ ا فِ نَ تْ بَ نْ أَ فَ  ,اقً شَ  ضَ رْ ا األَ نَ قْ قَ شَ  مَ ثُّ « : في سورة عبس

  .)3( » ابًّ وأَ  ةً ھَ اكِ وفَ 

وھذا التناص مع مجموعة م�ن النص�وص القرآنی�ة كث�ف الص�ورة م�ن خ�الل جع�ل 

وخاصة لحظة االلتقاء التي سوف , كل شيء جمیل موجود في طریقھ إلى ھاتین النجمتین

ص والع�یش ف�ي للخ�ال ح�داھما س�بیلھرف أن إألن�ھ یع�تحمل لھ الكثیر من السعادة والفرح 

مش�اھد تزعج�ھ أو تض�ایقھ ب�ل عل�ى  فھ�و ف�ي س�فره إلیھم�ا ل�م ی�ر ,سالم وطمأنینة وراح�ة

اء ال�ذي العكس كان فرحا ومتأثرا بالمشاھد الجمیلة التي كان یراھا ومتحرقا شوقا إلى اللق

 الش�اعروظ�ف  ,ل الظ�روف الص�عبة والمش�اق المض�نیةك� سیجمعھما في ش�مل واح�د بع�د

ل��ة والرائع��ة الت��ي ج��اء ذكرھ��ا ف��ي الق��رآن الك��ریم ح��ول الجن��ة وس��حرھا یلجماألوص��اف ا

لنجمت�ین أو ا بإح�دىاستغلھا في التعبیر عن األشیاء الجمیلة التي س�وف یج�دھا ل�و التق�ى و

باإلض�افة وقد أعطت تلك األوصاف التي استحضرھا طابع القداس�ة عل�ى اللق�اء  ,یھماتبكل

  .وإشراقھأكثر  ة المعنىیقوتإلى 

وال�نص  الغائ�ببین النص  اویولد صراع, ص یولد المفارقة في المعنىاھذا التنن إ

أو خل��ق ج��و نفس��ي مت��وتر م��ن خ��الل الص��راع ب��ین , الحاض��ر بم��ا ل��ھ م��ن ش��حنة انفعالی��ة

البد من أن یكون مجرد لمحة فنیة تثیر انفع�اال " ولكي یزداد تأثیر النص الغائب  ,النصین

                                                 
.                                                                                                                            11 – 10: سورة الرحمن )1(
                                                                                                                             .                                34 – 31: سورة النبأ )2(
.                                                                                                                            31 – 26: سورة عبس )3(
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ق��اء ثقافت��ھ یس��تعید دالل��ة قص��ة معین��ة أو ی��درك م��ا وراء ذاھ��ال ف��ي المتلق��ي وتجعل��ھ م��ن تل

قص��ة س��یدنا ھ��ذه األبی��ات الش��عریة حی��ث نص��ادف  ه ف��ينج��دھ��ذا م��ا و ,)1( "تعبی��ر مع��ین 

   :الشاعر یقول فیھا  إذ "أرى بلدي " موسى وفرعون في قصیدة 

  انھض یا عبد هللا وال تیأس ؟              

  .ق طریقك ال تیأساضرب بعصاك البحر وش              

  ما ھذا ؟, عوراذاصحو م              

  ,وإذا بالنور وصوت بالل ینادیني              

  ) 2(.. انھض , انھض              

 فانش�ق البح�ر وجع�ل هللا ل�ھ, یستحضر الشاعر حادثة ضرب موسى للبح�ر بعص�اه

ء ذلك في قول�ھ تع�الى وجا, وأغرق فرعون ومن تبعھ, علیھا لیسیروافیھ طریقا  ومن معھ

 لُّ ُك� انَ َك�فَ  قَ َفلَ انْ َف� رَ ْح�البَ  اكَ َص�عَ بِ  ربْ اْض◌ِ  نْ ى أَ وَس�ى مُ لَ ا إِ نَ یْ حَ وْ أَ فَ « : في سورة الشعراء

     . )3( » ینَ عِ مَ جْ أَ  ھُ عَ مَ  نْ ى ومَ وسَ ا مُ نَ یْ جَ نْ أَ و, رینَ اآلَخ◌ِ  مَّ ا ثَ نَ فْ لَ زْ أَ و ,یمِ ظِ العَ  دِ وْ الطَ كَ  قٍ رْ فِ 

ممی�زة ج�دا خلق�ت نوع�ا م�ن قص�یدتھ علیھ�ا ف�ي الش�اعر  رك�ز كانت الصورة الت�ي

حی�ث ص�ور , قص�ص المغ�امراتتصویریا فنیا یشبھ م�ا یح�دث ف�ي  اإلیحاء أعطاھا جانبا

تتجاذب�ھ یمین�ا وش�ماال نس�ر كاس�ر , عمیق یتخ�بط ب�ین أمواج�ھ الغاض�بة بأنھ في بحرنفسھ 

فج�اءت  ,ی�د أن یأكل�ھحول�ھ یری�دور وق�رش ج�ائع , من فوق�ھ یترق�ب خروج�ھ ل�یھجم علی�ھ

ح��اول أن یص��ل إل��ى مض��طربة تص��ور لن��ا الكثی��ر م��ن معانات��ھ وھ��و ی, األح��داث متداخل��ة

ص��ور لن��ا الش��اعر ك��ل ذل��ك ف��ي حلم��ھ ال��ذي كان��ت نھایت��ھ ت��دعو لألم��ل  ,ش��اطئ األم��ان

  . والتفاؤل في قدوم غد أفضل وعدم الیأس من تغیر األوضاع في بلده

إال ف�ي المقط�ع األخی�ر م�ن  ع�رف بأن�ھ حل�موال ن, یسترسل الشاعر ف�ي س�رد حلم�ھ

قصة سیدنا موسى مع فرعون وكیفیة نجاتھ من�ھ بع�دما انش�ق فیھ القصیدة حیث یستحضر 

یتخی�ل أن�ھ ف�ي نف�س الموق�ف لك�ن , البحر وس�ار علی�ھ ھ�و وم�ن مع�ھ بق�درة هللا ع�ز وج�ل
                                                 

س�بتمبر , 288ع, الس�عودیة, مجل�ة الفیص�ل الثقافی�ة, متى وكیف یقت�بس الش�اعر م�ن الق�رآن الك�ریم: مصطفى رجب )1(
                                                                                                                             .                                                                                                                            56: ص, 2000

.                                                                                          15: ص, 2004, 1ط, الجزائر –سكیكدة , دار أمواج للنشر, البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(
.                                                                                                                            65 – 63: عراءسورة الش )3(
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طریق�ا ینادی�ھ وی�أمره ب�أن یش�ق البح�ر لیجع�ل فی�ھ  ایس�مع ص�وتموجود في البحر  الشاعر

لیبدأ نھاره یمر منھ فینجي نفسھ مما یترصده وقبل أن یفعل ذلك یستیقظ على صوت بالل 

الش�اعر ف�ي ھ�ذه القص�یدة یت�ألم م�ن األوض�اع الت�ي آل�ت إلیھ�ا بل�ده إن  ,وكلھ أم�ل وتف�اؤل

, ااآلالم وأص�بح ك�ل ش�يء متغی�ر بغیاھیوضاع شعبھا في , بعدما غزاھا الجوع والجھل

رانیة التي فتحت لھ الطریق والس�بیل لش�ق األف�ق والم�رور بعی�دا وع�دم فیجسد الرؤیة النو

فقدان األمل في رج�وع األم�ور إل�ى م�ا كان�ت علی�ھ وال یك�ون ذل�ك إال بمواص�لة المس�یرة 

ؤمن بأن بلده س�وف یع�ود إل�ى م�ا ألنھ یلكن الشاعر ال یفقد األمل ) ال تیأس(فیكرر النھي 

ھن��ا بع��دما رس��م لن��ا ص��ورة قاتم��ة ع��ن ظ��روف  نج��د الش��اعرف ,ك��ان علی��ھ وس��یعمھ الن��ور

وأوضاع بلده ختم قصیدتھ بھذا التناص الذي یوحي بأنھ كما أن موس�ى وأص�حابھ أنج�اھم 

هللا م��ن فرع��ون وم��ن مع��ھ فك��ذلك س��وف تعب��ر مدینت��ھ المحن��ة الت��ي وص��لت إلیھ��ا إل��ى ب��ر 

   .   األمان

إلی��ھ الق��ول ألن الظ��اھري ال��ذي یرم��ي ب��المعنى والق��ارئ ال یكتف��ي م��ن اإلش��ارات 

ئ إحاط�ة الق�ار إل�ىب�نص  أو إنش�اء عالق�ة ,اإلش�ارةأو  ,االقتب�اسفك�رة یتع�دى " التناص 

وھ�ذا م�ا تجس�د  ,)1( " البناء وإعادةعلى التفكیك تقوم بمناخ داللي یدفعھ إلى قراءة تأویلیة 

 اوظفھ�و, تھاد كتاباعأضر الشاعر سورة المسد وستحاحیث " البذرة واللھب " قصیدة  في

فیف�رغ , لھ�ب وزوجت�ھ مح�ور األح�داث يباتخ�اذ شخص�یتي أب� توظیفا فنیا بطریقة موحی�ة

آالم�ا معاص�رة م�ع إج�راء تح�ویر والنص من حمولتھ التاریخیة لیجسد م�ن خالل�ھ ھموم�ا 

        : یقول الشاعر في ھذا المقطع, في التشكیل الشعري

  ...فصحت یا أبا لھب               

  ا العجوز یا حمالة الحطبأیتھ              

  ؟.. السیاط  أما لكم سوى              

  

                                                 
, دائ�رة الثقاف�ة واإلع�الم, مجل�ة الراف�د, لمحم�ود دروی�ش" لماذا تركت الحصان وحی�دا " التناص في : إبراھیم خلیل )1(

                                                                                                                             .                         50: ص, 2002یونیو , 56ع, الشارقة
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  )1(  وھذه النیران              

یعب�ر ع�ن المعان�اة ف, یتك�ئ عل�ى س�لطة المرج�ع القرآن�ي إلقن�اع الق�ارئإن الشاعر 

لھ��ب وزوجت��ھ وص��ورة  يالت��ي یعیش��ھا م��ن ظل��م وقس��وة م��ن خ��الل استحض��ار ص��ورة أب��

م�ن خ�الل التن�اص االمتصاص�ي  ل�ذي یتس�م ب�األلماھا على الواق�ع لیسقط, السیاطوالنیران 

ویتس��اءل ع��ن س��بب ھ��ذه , یق��ة المؤذی��ةھ��و وأھ��ل بل��ده بھ��ذه الطر أن یعام��ل فھ��و ی��رفض

, المعاملة الوحشیة التي تجعل اإلنسان عدیم الرحمة ف�ي س�بیل تحقی�ق مص�الحھ الشخص�یة

وق��د , وال��تخلص من�ھ نھائی��اذل�ك إل��ى قتل�ھ فی�زیح ك��ل م�ن ی��أتي ف�ي طریق��ھ حت�ى ول��و أدى 

ص�لى هللا علی��ھ  -كج�زء م�ن س�یرة الرس�ول الك�ریم ستحض�ر الش�اعر ھ�اتین الشخص�یتین 

 تتش��ابھ, ش��خاص مث��ل ھ��ؤالءلی��ربط بینھم��ا وب��ین الواق��ع الح��الي حی��ث یوج��د فی��ھ أ -وس��لم 

تشابھة وأھداف أكثر أنانی�ة تصرفاتھم عبر الزمن الممتد لیكرر التاریخ نفسھ في مواقف م

األزمة الحقیقیة التي مرت بھ�ا ال�بالد فعال تجسد  وصفھا الشاعر الوضعیة التي ن, لكوتم

ویب�ین ذل�ك م�ن خ�الل  ,من أجل الظفر بغایاتھم وأھدافھم في الس�لطة وتصارع القوى فیھا

 يأب�عن�د فتت�داخل فی�ھ ق�وة التس�لط االس�تفھام والح�ذف بھ�دف االس�تنكار أس�لوبي استعمال 

وجبروت الظلم والطغیان مع ص�مود الح�ق  ادة وصدى الضمیرلھب وزوجتھ مع قوة اإلر

وآمالھ المشرقة تغطي ما یح�یط ب�ھ  لكن صوت الشاعر ھو الذي ینتصر, وصالبة اإلیمان

  : لوفیقمن سواد 

  لكنني سأحتفي من بعدكم              

  بعیدي البلیون              

  ) 2( وصاحت البذور في الحقول               

مھم�ا سیس�تمر الع�ذاب ألن�ھ ھ�و , أمل الشاعر في التغل�ب عل�ى ھ�ؤالء كبی�راویبقى 

  . ون ذلكدالذي سینتصر في األخیر وسیشھ

استحض��ار ال��نص القرآن��ي ف��ي نصوص��ھ لترقی��ة أبعادھ��ا  إن الش��اعر یعتم��د عل��ى

أرق��ى  وتفجی��ر طاق��ات داللی��ة خاص��ة ألن التركیب��ة اللغوی��ة آلیات��ھ عل��ى, اللغوی��ة والفكری��ة
                                                 

.                                                                                                                            55 – 54: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
                                                                                                                             .                                                       58: ص, المصدر نفسھ )2(
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ملیئ�ة بتل�ك التناص�ات " حفن�ة م�ن ت�راب " قص�یدة  نج�دومن ھنا , )1 األسلوبمستوى في 

قص�ة الش�اعر فیھ�ا حك�ي ی ,لقصیدة كتاب�ة ثانی�ة لل�نص القرآن�يالتي جعلت ا )*( االجتراریة

, من���ذ أن خل���ق هللا س���یدنا آدم وح���واء وأنزلھم���ا إل���ى األرض ھ���ذه األرضعل���ى  اإلنس���ان

هللا  خل�قق�د ف, لقص�یدة تختص�ر رحل�ة حی�اة اإلنس�انفھ�ذه ا, ھئ�وانسیاق اإلنسان وراء أھوا

   : یقول الشاعر ,مسنون وبث فیھ من روحھ حمإتعالى اإلنسان من 

  ,يھا اكتملت صورت              

  , صارت األرض لي معطفا              

  ...ھا أنا              

   )2( حینما اخترقت جسدي الروح               

  .)3(  » يوحِ رُ  نْ مِ  یھِ فِ  تُ خْ فَ ونَ  ھُ تُ یْ وَّ ا سَ ذَ إِ فَ « : لھ عز وجلوھذا ما ورد في قو

, لیب�دأ حی�اة جدی�دة علم�ھ أس�ماء ك�ل األش�یاء, من روحھأن خلقھ هللا ونفخ فیھ  وبعد

  :یقول الشاعر 

  ,فاستسلمت لفمي الكلمات العذاب              

  ھذه نخلة              

  نملة ھذه              

   )4( وأنا حفنة من تراب               

ي ونِ ُئ�بِ نْ أَ  الَ قَ فَ  ةِ كَ الئِ ى المَ لَ عَ  مْ ھُ ضَ رَ عَ  مَّ ا ثُ ھَ لَّ كُ  اءَ مَ سْ األَ  مَ آدَ  مَ لَّ وعَ « : یقول هللا تعالى

  .)5(  » ینَ قِ ادِ صَ  مْ تُ نْ كُ  نْ إِ  ءِ الَ ؤُ ھَ  اءِ مَ سْ أَ بِ 

م�ن  ع�ن االقت�رابونھاھما , ومنحھما الجنة وریاضھا, ھوبعد ذلك خلق هللا لھ زوج

�الجَ  كَ ُج�وْ وزَ  تَ ْن�أَ  نْ كُ اْس� مَ ا آدَ ا َی�َن�لْ وقُ « : ق�ال تع�الى, الشجرة وأكل ثمارھ�ا ا َھ�نْ مِ  الَ وُك� ةَ نَّ

                                                 
  .54: ص, متى وكیف یقتبس الشاعر من القرآن الكریم: مصطفى رجب )1(
فنج�د أن ال�نص الث�اني یمك�ن أن , فیھ یعید الش�اعر كتاب�ة ال�نص الغائ�ب بش�كل نمط�ي ال ج�دة فی�ھ: التناص االجتراري 

                                                                                                                             .                    مع إمكانیة إیراد النص الغائب حرفیا, یكون مضمونھ النص األول
 .116 – 115: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(
.                                                                                                                            29: سورة الحجر )3(
.                                                                                                                            117: ص , مسافات: نور الدین درویش )4(
                                                                                                                             .                          31: سورة البقرة )5(
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� هِ ذِ ا َھ�بَ رَ قْ تَ  ا والَ مَ تُ ئْ شِ  ثُ یْ ا حَ دً غَ رَ  � نَ ا ِم�وَن�كُ تَ فَ  ةَ رَ جَ الشَّ ف�ي مقط�ع  یق�ولو. )1(  » ینَ مِ الِ الظَّ

  :  آخر

  ي منحتيذ: قال               

  , لكما ما تشاءان في روضتي              

  ,أیھا الصب ال تقطفا زھرتي              

  ال: قلت               

   )2( لن أمد یدي               

فوسوس الش�یطان لھم�ا باألك�ل م�ن تل�ك الش�جرة بع�د , وتأتي لحظة الخطیئة األولى

 وب�ذلك اس�تطاع إبل�یس أن یج�ر آدم وح�واء, أن أخبرھما بأنھا نبع الخل�ود والبق�اء والتمل�ك

  : یقول الشاعر ,المعصیة إلى

  ه الزھرة المصطفاة ؟ذوما ھ              

  نبع الحیاة: قال              

  ما شأنھا في الورود ؟: قلت              

  قال خذ زھرة              

  جمرةثم خذ               

  ) 3(  كل ھذا الوجودوسیأتیك مستسلما               

  

  

�ْیَطاُن َق�الَ َی�ا آَدُم « : یقول هللا تعالى في القرآن الكریم   كَ لُّ�دُ أَ  لْ َھ�َفَوْسَوَس إِلَْیِھ الشَّ

 نْ ا َع�َم�كُّ بُ ا رَ َم�اكُ ھَ ا نَ َم�« : ویقول في موضع آخ�ر, )4( »  ىلَ بْ یَ  الَ  كٍ لْ ومُ  دِ لْ الخُ  ةِ رَ جَ ى شَ لَ عَ 

   .)5(  » ینَ دِ الِ الخَ  نَ ا مِ ونَ كُ و تَ أَ  نِ یْ كَ لَ ا مَ ونَ كُ تَ  نْ أَ  الَّ إِ  ةِ رَ جَ الشَّ  هِ ذِ ھَ 

                                                 
                                                                 .                                                                                                                            35: سورة البقرة )1(
                                                                                                                             .                                                                           120: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(
.                                                                                                                            122 – 121: ص, المصدر نفسھ )3(
                .                                                                                                                            120: سورة طھ )4(
                                                                                                                             .                                          20: سورة األعراف )5(
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الت�ي , أو قص�ة الن�زاع ب�ین الخی�ر والش�ر لقد استحضر الشاعر قصة آدم مع إبلیس

ل�ذا  ,ویح�ذرنا ك�ذلك م�ن مك�ره ومكائ�ده, ھدفعن�ا لع�دم اتب�اع طریق� قصد القرآن من خاللھا

فھ�و , عم�ا قص�ده منھ�ا الق�رآن الك�ریملم یخرج في معانی�ھ للقص�ة  نور الدین درویشنجد 

یح��اول أن یب��ین لن��ا أن��ھ ل��م یعتم��د عل��ى رغ��م أن��ھ , یع��ود إل��ى منابعھ��ا ویفص��ل ف��ي أح��داثھا

, القصة مباشرة بتلمیحھ إلى قصة صاحب الجنتین وذكره لسورة الزلزلة في آخر القصیدة

حی�ث ك�ان , إال أن ذلك ال یخفي اعتم�اده كلی�ة عل�ى القص�ة كم�ا وردت ف�ي الق�رآن الك�ریم

, یھدف من خاللھا إلى التأكید على أن الش�ر ال�ذي یض�مره الش�یطان للبش�ر م�ا ی�زال قائم�ا

واستحض��اره لتل��ك التجرب��ة البش��ریة ك��ان نموذج��ا واض��حا لتبی��ان عاقب��ة م��ن یتب��ع ھ��وى 

      .  الشیطان وینأى عن الطریق المستقیم

, ی�زة ف�ي ش�عرهس�مة مم, ن�ور ال�دین دروی�شفي شعر  القرآني ف التناصیتوظإن 

یس�تعین ب�ھ م�ن أج�ل و, یتعامل معھ كلغة رام�زة مش�بعة ترس�ل ظاللھ�ا ف�ي ك�ل مك�انفھو 

وفي ذلك إثراء , والتأثیر في المتلقي وإقناعھ صدرهفي إیصال فكرتھ والتعبیر عما یختلج 

فك��ان یستحض��ر ھ��ذا ال��نص وإع��راب ع��ن انتم��اء حض��اري , وتن��وع وارتب��اط بالمق��دس

 ,االمتص��اصة تتم��ازج ألفاظ��ھ وتع��ابیره وتل��تحم معھ��ا ع��ن طری��ق القرآن��ي بأش��كال مختلف��

أو استحضار القصص القرآن�ي , بامتصاص أفكاره وتشرب معانیھ وإعادة بثھا في خطابھ

ط��ابع القداس��ة عل��ى المق��اطع الت��ي  ولق��د أض��فى ال��نص القرآن��ي .أو االس��تعانة بألف��اظ من��ھ

وبھ�ذا  ,غ قم�ة البالغ�ة واإلعج�از؛ ألن�ھ ھ�و الوحی�د ال�ذي یبل�استحضر فیھ�ا وت�داخل معھ�ا

یك��ون الق��رآن الك��ریم بلفظ��ھ المتناس��ق ومعن��اه الجل��ي ومجموع��ة قصص��ھ الھادف��ة المنھ��ل 

                                                           .في بث أفكاره ورؤاهلنور الدین درویش األول 

  :ریف ـالتناص مع الحدیث الش 1-2

م�ن ب�ین المص�ادر الت�ي ینھ�ل منھ�ا ش�عراؤنا إم�داداتھم الفكری�ة حدیث النبوي الیعد 

وال یخل��و  , وھ��و ی��أتي ف��ي المرتب��ة الثانی��ة ف��ي االس��تعمال بع��د الق��رآن الك��ریم, والتعبیری��ة

یس��تمدھا الش��عراء ویعی��دون كتابتھ��ا ف��ي نصوص��ھم , ب��دوره م��ن مع��اني التوجی��ھ واإلرش��اد

  .والنصیحة الشعریة لتكون رسالة أخرى أو منبعا آخر للوعظ
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كغیره من الش�عراء ال�ذین نھل�وا م�ن مع�اني األحادی�ث  نور الدین درویشوالشاعر 

أكب��ر  مقارن��ة م��ع ال��نص القرآن��ي ال��ذي یحت��ل حض��وراأق��ل  ذل��ك إال أن ,النبوی��ة الش��ریفة

   .اإلسالمیةمساحة في شعره نتیجة ثقافتھ 

یحی�ل  حی�ث, "ھ�ي ل�ن تم�وت " قص�یدة  ف�يالتناص م�ع الح�دیث الش�ریف  یتجسدو

صلى هللا علی�ھ   -الرسول كان قصة الحمامة والعنكبوت لما إلى الشاعر في ھذه القصیدة 

 .في طریقھما إلى المدینة -رضي هللا عنھ  -في غار ثور مع أبي بكر الصدیق   - و سلم

فتتشكل األرضیة نفس�ھا ب�ین ال�نص , یتشكل المعنى النصي نتیجة تداعیات المؤلف

یق��ول  إذ , ن��ى م��ن تفاع��ل ھ��ذه النص��وص المتناص��ةفینش��أ المعالحاض��ر وال��نص الغائ��ب 

  : الشاعر في قصیدتھ

  وضعت على كتفي الحمامة بیضھا              

  وعلى فمي نسج الشباك العنكبوت              

  غرد: وتعالت األصوات              

  مثلما اعتدناك من أبد الدھور              

  ) 1( أو میت ؟              

  

  

إن الشاعر استحضر صورة المشركین لما رأوا الحمامة ونسیج العنكبوت أدرك�وا 

فق�د اس�تعان  ,لم ی�دخل إل�ى الغ�ار -صلى هللا علیھ وسلم  -أن المكان مھجور وأن الرسول 

إلث�راء الص�ورة وتلوینھ�ا بالمق�دس وإب�راز التض�اد الواق�ع بین�ھ وب�ین  الشاعر بھذه القص�ة

فھ�و ل�م , لكن الموق�ف ف�ي القص�یدة مختل�ف ,وھم یمثلون الباطل فھو یمثل الحق, خصومھ

لكن�ھ رف�ض أن یط�یعھم ویلب�ي  ,إنما أمس�كوه, التغلب علیھم وأیستطع الھروب من أعدائھ 

فقد وضعوا الحمامة وبیضھا على كتفھ ونسج العنكبوت شباكھ على فمھ فأصبح , أوامرھم

یھم دن�ھ أن یفعل�ھ فأص�بح وكأن�ھ مس�جون ل�م�ا یریدولتحقی�ق وال یتح�رك إال , مقیدا ال یتكلم

                                                 
.                                                                                                                            12: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
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 ,ویطلب�ون من�ھ أن یغ�رد ویط�ربھم بص�وتھ الش�جي, كالطائر المسكین الموجود في القفص

ب�ل , كذلك حال الشاعر الذي یطلبون منھ أن یقول األشعار لكن ل�یس م�ا ی�راه ھ�و ویحس�ھ

ن شخص��یتھ ویلغ��وا حض��وره لكن��ھ موج��ود وھ��م واھم��ون وس��یعود م�� لیخف��وام��ا یریدون��ھ 

  : فیقول الشاعر في قصیدتھ مبینا موقفھ منھم ,جدید

  أنا عفوكم              

  أنا ال أبایع كل قافلة تفوت              

  إن التي غنیتھا انتبذت مكانا في السماء               

   )1(  فضلت بعد غیابھا المر السكوت              

األفیون العصا و "في قصیدة  -لم صلى هللا علیھ وس -ویتناص مع حدیث للرسول 

  :فیھا  یقول" 

  ,منذ میالد الحقیقة في دمي              

  السباحة والرمایة والركوب  وأبي یعلمني              

  ,الشمس تشرق من ھنا              

  ) 2(. وھناك خاتمة الغروب              

ص�لى هللا  -الرس�ول  ق�ول ن�ور ال�دین دروی�شستحض�ر الش�اعر االمقط�ع في ھ�ذا 

ویدخل��ھ ف��ي , )3(  » علم��وا أبن��اءكم الس��باحة والرمای��ة ورك��وب الخی��ل« : -علی��ھ وس��لم 

إض�افة إل�ى أن�ھ یری�د أن , فھو یحافظ عل�ى معن�ى الح�دیث, قصیدتھ عن طریق امتصاصھ

إل�ى , یؤكد شجاعة اإلنسان العربي وعدم خوف�ھ م�ن المواجھ�ة ف�أتى بھ�ذه الص�فات الثالث�ة

ف�ي أن یبق�ى یعل�م اآلب�اء أوالدھ�م  -ص�لى هللا علی�ھ وس�لم   -رة بق�ول الرس�ول جانب التذك

  : فیقول في ھذا المقطع, ھذه األنواع من الریاضات احتراسا من الزمن

  , أن لي دینا یحرضني ونبضا              

  أن تاریخ البطولة في دمي              
                                                 

                                                                                                                             .                                                                    13 – 12: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
.                                                                                                                            36 – 35: ص, المصدر نفسھ )2(
, دار الھ�دى للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع, مص�طفى دی�ب: تحقی�ق, 3ج, صحیح البخ�اري: البخاريأبو عبد هللا محمد  )3(

                                                                                                                             .                53: ص, 1992, الجزائر
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  ) 1(. صاغتھ الحروب              

 یرضى بالرضوخ واالستسالم ألنھ لم یألف ذل�ك ف�النخوة تحث�ھ عل�ى إن الشاعر ال

االستمرار والمتابعة وتاریخ أج�داده الحاف�ل ب�البطوالت یدفع�ھ للتق�دم ودین�ھ یحرض�ھ عل�ى 

  .محاربة أعدائھ

وإع��ادة , وألفاظھ��ا, ق��د ق��ام الش��اعر باستحض��ار مع��اني األحادی��ثوعل��ى العم��وم ف

 ,اإلیح��اءوى أش��عاره نوع��ا م��ن الق��وة ف��ي الدالل��ة فأض��فت عل��, كتابتھ��ا بطریقت��ھ الخاص��ة

وم�ا یح�س , إضافة إلى تناسب معانیھا مع ما أراد الشاعر أن یوصلھ لنا من خالل أشعاره

رغم أن تعاملھ مع نص الحدیث الشریف كان بإعادة كتابة الحدیث نفسھ مع تغییر ف�ي  ,بھ

ی��ان ب��دالئل م��ن الش��ریعة یب��رھن عل��ى أفك��اره باإلت كلم��ة أو أكث��ر من��ھ وذل��ك م��ن أج��ل أن

الش��اعر  وھ��ذا م��ا ی��دل عل��ى ثقاف��ة ,الق��ارئ ولیجعلھ��ا أكث��ر رس��وخا ف��ي ذاك��رة, اإلس��المیة

  .اإلسالمیة التي تظھر جلیة في ألفاظ نصوصھ الشعریة وفي معانیھا

  

  

  :ربي ـالتناص مع الشعر الع 1-3

استحض�ار بع�ض الش�ذرات م�ن الش�عر العرب�ي  ن�ور ال�دین دروی�شنجد في شعر 

وھ��و ف��ي ھ��ذا كغی��ره م��ن الش��عراء الجزائ��ریین ال��ذین , ام��ة والش��عر الجزائ��ري خاص��ةع

فی�ھ أق�الم ش�عریة واح�د تذوقوا أشعار غیرھم وتأثروا بھا بحكم انتمائھم إل�ى وط�ن عرب�ي 

    .كثیرة تناولت في كتاباتھا واقع األمة اإلسالمیة

 للش�ابي قص�یدةج�زءا م�ن "  ق�در ی�ا ق�در "قص�یدة  ف�ي درویش یستحضر الشاعر

, مواجھة الصعاب مھم�ا كان�ت قوتھ�اوالتي تتحدث عن التحدي و, "إرادة الحیاة " بعنوان 

وإال , فالحیاة مجازفة وإصرار على بل�وغ الھ�دف لك�ي یع�یش اإلنس�ان حی�اة ع�زة وكرام�ة

  : الشابيوھذا ما نتبینھ في قول , حیاة ذل وھوان افإنھ سوف یحی

  فالبد أن یستجیب القدر       شعب یوما أراد الحیاة   إذا ال    

                                                 
.                                                                                                                            35: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
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  ) 1( وال بد للقید أن ینكسر        وال بد  للیل أن ینجلي            

فالحی�اة والق�در كالھم�ا , نجد الشاعر یكشف ع�ن رؤیت�ھ م�ن خ�الل ال�رؤى الس�ابقة

 الش�ابيلك�ن , مرتبط ببعضھ البعض؛ ألن كل شيء في ھذه الحی�اة یس�یر وف�ق م�ا ق�در ل�ھ

تكس�ر ك�ل القی�ود الت�ي تح�د أقوى من ھ�ذا الق�در الشعوب في الحیاة سلطة یجعل من إرادة 

اإلص�رار وع�دم االستس�الم یجع�ل م�ن و ,لینجلي بذلك ظ�الم االس�تبداد والقھ�ر اتھریمن ح

ف�ي  ن�ور ال�دین دروی�شك�ذلك یؤك�د الش�اعر  ,قوة ال یستھان بھا من أجل تغییر األوض�اع

یس�تمر ف�ي س ھوأن�, عیش فیھ ویكس�ر قی�ودهكل مقطع من قصیدتھ تغییر الوضع الذي ھو ی

ص�بح یع�یش ب�ین أحالم�ھ وطی�ف التي ف�رق الق�در بینھم�ا وأ حبیبتھالحیاة رغم ابتعاده عن 

ف�ي  یق�ولف ,(*) والشاعر یقوم بتضمین شطر من البی�ت وذل�ك بوض�ع الم�زدوجتین ,خیالھا

  :ھذه القصیدة 

  

                  

  تمي بین أحضان طیف عبرلیس من حقھ اآلن أن یر             

  لیس لي اآلن أن اعتذر                    

  وجب الھجر             

  )2(  "ال بد للقید أن ینكسر "              

ع�دة م�رات ب�ین ثنای�ا القص�یدة حت�ى ك�ادت تغل�ب عل�ى ) الق�در(لفظ�ة  توقد تكرر

س�د م�ن خ�الل التنوی�ع ف�ي وتعمی�ق للفك�رة الت�ي تتج, وفي ذلك إث�راء للدالل�ة, معظم أبیاتھا

  .وإفصاح عن األحاسیس, التشكیل في األسلوب

النص كإنتاجیة ھو عالقة توزیع وھ�دم وبن�اء م�ن خ�الل تداخل�ھ م�ع ال�نص الغائ�ب 

وھ�ذه اإلنتاجی�ة تحت�اج لق�ارئ خ�اص یفھم�ا ویح�اول ح�ل  ,)1(  الذي یتقاطع ویتحایث مع�ھ

                                                 
  . 500: ص, 1997, 1ط, لبنان -بیروت , دار الجیل, كبا. أ. إمیل: تحقیق, 2مج, الدیوان: أبو القاسم الشابي )1(

بیت�ا أو م�ا دون�ھ م�ع التنبی�ھ إل�ى أن�ھ م�ن ش�عر الغی�ر إذا ل�م یك�ن , أن یض�من الش�عر ش�یئا م�ن ش�عر الغی�ر: التضمین (*)
                                                                                                                             .                                                                                                               مشھورا عند البلغاء

.                                                                                                                            20: ص, 1992, 1ط, الجزائر, رابطة إبداع, قالسفر الشا: نور الدین درویش )2(
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ن�ى واخ�تالف الموق�ف ل�ذلك یج�ب شفراتھا خاصة وأن عملیة االستحضار ھذه تواف�ق المع

ویس��تعین عل�ى ك�ل ذل��ك الحش�د م�ن النص��وص " أو وحی�دا أال یك�ون ذل�ك الق��ارئ منع�زال 

قص�یدة لقراءة توفره  یتوجبوھذا ما , )2( " بأجھزة وآلیات جدیدة للقراءة والفھم والتأویل 

  :ول فیھا التي یق"  اختاري " نزار قبانيتناص مع قصیدة التي ت"  أغنیة الحب والنار" 

  أو الالحب.. اختاري الحب               

  ...فجبن أن ال تختاري               

  ال توجد منطقة وسطى              

   )3(.. ما بین الجنة والنار               

یطل��ب م��ن تل��ك الم��رأة الت��ي یحادثھ��ا أن تخت��ار م��ا ب��ین الح��ب أو  ن��زار قب��اني إن

لكنھ ھن�ا یخی�ر نفس�ھ م�ا ب�ین الع�یش بعی�دا عم�ا ویوظفھ معنى یأخذ الشاعر ھذا ال, الالحب

یجري في الواقع غارقا في رومانسیتھ وأحالمھ أو بین مواجھة عدونا الواحد الذي ی�زرع 

تل�ك المع�اني الموج�ودة  دروی�ش ال�دین ن�ورویس�تدعي  ,الرعب والدمار في أنحاء ال�وطن

حی�ث , س�تخدام التركی�ب والص�ورةلتتمازج مع دالالت النص بما یریده م�ن خ�الل امسبقا 

  : "أغنیة الحب والنار "  تھیقول في قصید

  ,آه لم یبق إال اختراق الحواجز              

  أو ننحني ونولي الدبر              

  أي الطریقین تختار اختر              

  )4( ,, فما ھدنا غیر ھذا التردد              

بعی�دا  موقفھ واختیار أحد الطریقین فإما أن یبقىیدعو الشاعر صدیقھ إلى توضیح 

ال یھتم بالظروف التي تح�یط ب�ھ ال یش�غل بال�ھ س�وى التح�دث یعیش بین األحالم مستسلما 

یض�ع حیات�ھ أو أن  ,الرومانسیة واألح�الممليء بعیش في عالم الوعن حبھ والبحر والقمر 
                                                                                                                                                    

, 2ط, المغ��رب -ال��دار البیض��اء , المرك��ز الثق��افي العرب��ي, )ال��نص والس��یاق(انفت��اح ال��نص الروائ��ي : س��عید یقط��ین )1(
                                                                                                                             .                  20 - 19: ص, 2001

دوریة أكادیمیة محكم�ة تعن�ى بالدراس�ات والبح�وث العلمی�ة , مجلة الخطاب, عولمة التناص ونص الھوة: آمنة بلعلى )2(
                                                                                                                             . 12: ص, 2006ماي , 01ع, الجزائر, جامعة تیزي وزو, منشورات مخبر تحلیل الخطاب, في اللغة واألدب

.                                                                                 645: ص, 2000, 15ط, لبنان –بیروت , منشورات نزار قباني, 1ج, األعمال الشعریة الكاملة: نزار قباني )3(
.                                                                                                                            18: ص, مسافات: نور الدین درویش )4(
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رغ��م ك��ل اآلالم واألح��زان  یحی��ا بق��وة العزیم��ة لتغیی��ر ال��زمنف��ي س��بیل ال��دفاع ع��ن وطن��ھ 

 كئیب��ةمش��علین قنادی��ل اللی��الي الوع��والم األش��عار یواص��الن الس��فر ف��ي ملك��وت القص��ائد 

ویؤكد الشاعر عل�ى ض�رورة االختی�ار م�ا ب�ین  ,ومضیئین السواد المخیف الذي یحیط بھم

  :  الحب والنار ألنھ قدرھما فیقول

  ,,اریفأغنیة الحب والنار فینا اخت              

  ,مجازفة              

   )1( وقضاء وقدر               

  

  

قص�یدة االختی�ار بمعن�ى , لن�زار قب�انيكذلك یستحضر الش�اعر نف�س ھ�ذه القص�یدة 

حی�ث یق�ول , االجت�راريع�ن طری�ق التن�اص  ,یتداخل مع المعن�ى األص�لي لل�نص الغائ�ب

  :  "براءة " في قصیدة  نور الدین درویش

  فجري أنھاري, قولي أحبكلو مرة       تكلمي... تصمتین ؟لم   

  كنت الوفي ولم أزل اختاري قلعة          أول العشاق وآخرأنا   

   )2( أو فاخنقیني واحرقي أشعاري   تقبلیني ھكذا متمردا           أن   

الشاعر یخیر محبوبتھ بأن تقبلھ متمردا یدافع عنھا ھك�ذا بك�ل شراس�ة م�تحمال م�ن 

مرحبا بالموت كاألبطال في ساحة الفداء فھ�و یص�بر عل�ى األذى , طارأجلھا العبء واألخ

أو أن تخنقھ وتحرق أش�عاره الت�ي لطالم�ا كان�ت تھ�ز أرك�ان األع�داء , ویقاوم ظلم األعداء

یعتب��ر م��ن  الحاض��روإن استحض��ار ھ��ذا ال��نص الغائ��ب ف��ي ال��نص  .وتب��ث ف��یھم الرع��ب

م�د حب�ال " خدامھا رغب�ة من�ھ ف�ي الضرورات المعاصرة الذي ال یتوانى الش�اعر ف�ي اس�ت

واعتبرھ�ا ال�بعض تعبی�را ع�ن حال�ة م�ن الظم�أ , الكتابة لتحیط بالنصوص القریبة والبعی�دة

عن قناعة بمحدودیة النص العري المس�تقل , ورغبة في اإلحاطة بكل شيء, المعرفي لدیھ

                                                 
.                                                                                                        26: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
                                                                                                                             .22 - 21: ص, ة واللھبالبذر: نور الدین درویش )2(



 يف شعرية األسـلوب                                الفصـل األول                                        

  34

تح�اول فح�ص بھكذا استبدل ھ�ذا المفھ�وم النظ�رة الس�كونیة بنظ�رة دینامیكی�ة  .)1( " بنفسھ 

  .العالقات بین النصوص وبالتالي تأثیر ذلك على داللة النص الذي ترتبط بھ

" أح��الم الف��ارس الق��دیم " تن��اص م��ع قص��یدة ت" س��رتا الھ��وى والص��الة  "قص��یدة و

الت��ي یتح��دث فیھ��ا ع��ن الف��ارس العرب��ي الق��دیم ال��ذي ك��ان , ص��الح عب��د الص��بورللش��اعر 

. م بع�الم تس�وده الس�عادة والطمأنین�ة والص�فاءوك�ان یحل�, شجاعا یحارب م�ن أج�ل الحری�ة

  : "أحالم الفارس القدیم " في قصیدتھ  صالح عبد الصبوریقول 

  يءیفتر عن ظل النجوم وجھھ الوض              

  ماذا جرى للفارس الھمام ؟              

  وولى ھاربا بال زمام, انخلع القلب              

  ) 2( األحالم  وانكسرت قوادم              

  :  "سرتا الھوى والصالة  "فیقول في قصیدة 

  ...ھو اللیل               

  موالي إني أرى فارسا في الظالم              

  ھو المسلم العربي الھمام              

  ) 3( یشد اللجام               

یق�ف بك�ل , اإن ھذا الفارس الشجاع ال�ذي ك�ان یحم�ي مدینت�ھ ل�م تھ�زه الری�اح یوم�

بك��ل م��ا تحمل��ھ ھ��ذه الكلم��ة م��ن دالالت عمیق��ة " ف��ارس"لفظ��ة , ثب��ات وك��ل عزیم��ة وق��وة

وق��د ج��اءت ھ��ذه , ب��ث الحرك��ةفھ��و یحم��ل ل��واء التغیی��ر و, لری��ادةوموحی��ة تعن��ي التق��دم وا

ھ��ذا كفض��اء مفت��وح لتحم��ل ف��ي طیاتھ��ا ع��دة دالالت م��ن خ��الل معرف��ة شخص��یة اللفظ��ة 

شخص�یات ف�ذة خلفھ�ا , ذكرھم في قصیدتھ ةعاشج شخصیاتل الفارس الذي سیكون امتداد

وب�ذلك ق�د  ,كسیلة, الكاھنة, یوغرطة: بطوالتھا على صفحاتھ الخالدة مثل  ةالتاریخ راسم

 ,یكون الفارس المخاطب المتلقي الذي یبتعد عن ذات الشاعر ویقترب من أي إنس�ان آخ�ر

                                                 
.                                                                                                                12: ص, عولمة التناص ونص الھوة: بلعلى آمنة )1(
.                                                                                                                            180: ص, 1983, 4ط, لبنان –بیروت , العودةدار , الدیوان: صالح عبد الصبور )2(
.                                                                                                  57 – 56: ص, مسافات: نور الدین درویش )3(
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ل��دفاع ع��ن وطن��ھ والنھ��وض المنظ��ر ال��ذي یتحم��ل مس��ؤولیة ا, الش��اعر, ق��د یك��ون المفك��ر

  .وقد یقصد بھ شعب بلده كلھ الذي یعیش في وطأة الذل والھوان, بمجتمعھ

زمنن�ا مخت�ف ف�ي  عبد الص�بوروالفرق بین الفارسین في القصیدتین ھو أن فارس 

فیتس�اءل , والحری�ة والمس�اواة العدال�ةذلك الفارس الذي یحل�م بتحقی�ق  ,یبحث عنھ فال یجد

لھذا الفارس حیث أصبح جبان�ا یخ�اف م�ن ك�ل م�ا یواجھ�ھ فی�ولي  عما جرى عبد الصبور

ن��ور ال��دین أم��ا  ,ت إلی��ھ الحی��اة ویج��ر أثق��ال الھ��زیمھارب��ا یحم��ل ھ��ول وفض��اعة م��ا وص��ل

وم�ن  .ففارسھ موجود في كل شخص یحب وطنھ ویدافع عنھ ویض�حي م�ن أجل�ھ درویش

یتمی��ز بالحركی��ة  ب��ال إط��ار وال مرك��ز"  أص��بح ال��نصھ��ذا التض��اد ب��ین الص��ورتین  خ��الل

وینط���وي عل���ى تعددی���ة المعن���ى ال���ذي ال یمك���ن أن تقتض���یھ ش���بكة , والفعالی���ة المس���تمرة

ودع�م  ,والحاض�ر كش�ف للفك�رة وإب�راز للموق�ف ,)1( "التفسیرات ألن لھ طبیعة انفجاریة 

وھ��ذا م��ا خل��ق ص��راع ب��ین ال��نص الحاض��ر والغائ��ب حی��ث ب��دا , لوطنی��ةلقض��یة ال��وطن وا

لكن ما إن نتعمق في الفك�رة الت�ي ال " الفارس"ص المعبر عنھ نفسھ والشخ, نفسھ الموقف

ف�ارس , بع�دھا نج�د اختالف�ا ف�ي النم�وذجینالت�ي تكتمل إال باألس�طر الش�عریة الت�ي قبلھ�ا و

وف�ي ذات�ھ الت�ي تتس�م بالوجدانی�ة واإلغ�راق ف�ي الفردی�ة  الشاعر في أحالم�ھ وجوده یتمنى

ا م�ن الواق�ع الم�ؤلم والس�فر عب�ر ال�زمن لعص�ر وعذاباتھا وم�ن ث�م اللج�وء لألح�الم ھروب�

الفارس القدیم الھمام محاوال بواس�طتھ تج�اوز ال�زمن والع�ودة إل�ى الماض�ي ال�ذي أراد أن 

والتاریخ یش�ھد ل�ھ الشاعر واقع وفارس موجود فعال في , یكون امتداد للحاضر والمستقبل

ومس�تعدا لل�دفاع عنھ�ا  مؤمن�ا بقض�یتھ, ش�اھرا س�یفھ, حضوره قادم من بعید ممتطیا فرس�ھ

متف�ائال  دروی�شوھذا ما یجع�ل الش�اعر  ,ت ولن یستطیع أحد الوقوف في وجھھحتى المو

في تغییر األوضاع ما دام ھناك أشخاص مث�ل ھ�ذا الف�ارس یس�ھرون عل�ى حمای�ة ال�وطن 

  .من كل األعداء

محم�د م�ع قص�یدة " ص�حوة حل�م " في موضع آخ�ر یتن�اص الش�اعر ف�ي قص�یدة   

الت�ي كان�ت ف�ي " لیل�ى"م�ن ص�ورة  محمد العی�دحیث یتخذ , "أین لیالي "  خلیفةالعید آل 
                                                 

ال�دار , جامعة دار قرطب�ة للطباع�ة والنش�ر, شھریة عیون المقاالت, ص وإشاریات العمل األدبيالتنا: صبري حافظ )1(
.                                                                                                                            86: ص, 1986, 2ع, المغرب –البیضاء 
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لحری�ة ب�ھ ل یرم�زرم�زا تراثی�ا تمث�ل أص�بحت ف�ي العص�ر الح�دیث والشعر الق�دیم الحبیب�ة 

 إذد والحری��ة المس��لوبة وال��وطن المفق��بھ��ا ین��اجي فاتخ��ذھا محم��د العی��د ل ,وال��وطن والس��الم

  :  في قصیدتھیقول 

  و بینھا يحیل بین أینھا               لیاليأین          

  وأذاقتھ حینھا  نارھا           أصلت القلب         

  عى هللا بینھااال ر    روعتي ببینھا                      

  ف اللواتي حكینھافتعلقت بالطیو                                

                                                                                                                               )1( ا حوینھا أنھجا مكم تساءلت سالكا                     

 الش�اعرو ,خاطبھ�ا الش�اعر ویتطل�ع إلیھ�اامرأة ی ففي ھذه القصیدة أصبحت الحریة

وین�دد لینادي الحریة  محمد العید استعملھقد استعان بنفس الرمز الذي  درویشنور الدین 

ی�دین الواق�ع ال�ذي , یبح�ث عنھ�ا ف�ي زمن�ھ وال یج�دھا فھ�و, االس�تعمار بالتخلص من رب�ق

ف��ي ھ��ذه العش��ریة  خاص��ة ةف��ي معان��ایع��یش ال��وطن  أص��بحتمی��زه النكب��ات والمح��ن حی��ث 

حیث وصل بھ الیأس في تغییر الواقع إلى درجة االعتقاد ب�أن التغیی�ر مج�رد حل�م األخیرة 

  : یقولیراود نفسھ ف

  لیالك من زمن نامت ولم تقم     ال وجود لھا  -لیلى  -عالم تبحث  

  لیالك قد أصبحت جزءا من العدم   لیالك في رحم األوجاع یا بطال        

  ) 2( لیالك أبعد من نجم السما فنم     بال وطن    -لیلى  -تسل بعیدة ال  

 في ارتباطھ م�ع ال�ذات الكاتب�ةوالتناص جاء لیغیر جذریا النظرة إلى مفھوم النص 

فلم تعد لھا القدرة عل�ى لج�م تم�رد ال�نص وال عل�ى ض�بط المعن�ى "  واالعتداد بالنص فقط

" لیل�ى"ف�إن  وبالت�الي, )3(" راءات التأویلی�ة وال على ال�تحكم ف�ي أنم�اط الق�, الواحد وتثبیتھ

وال نس�تطیع حس�رھا  دالالت عدة بحسب اختالف القراءات ص قد تتخذالتي تطرق لھا الن

وقد تكون القیم والمبادئ التي نسیر , أو السالم واألمان ,فقد تكون الحریة ,في معنى واحد
                                                 

.                                                                                                                            42 - 41: ص, 1967, الجزائر, زیعالشركة الوطنیة للنشر والتو, الدیوان: محمد العید آل خلیفة )1(
.                                                                                                           58: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش  )2(
, 2001ج�وان , 40ج, 10م�ج, الس�عودیة –ج�دة , مجلة عالمات في النق�د, اجیة المعانيالتناص وإنت: حمید لحمداني )3(

                                                    .                                                                                                                            67: ص
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إیراد ھذه اللفظة المتك�رر ف�ي ك�ل  وما زاد في ھذه التعددیة, علیھا وتنظم حیاتنا وعالقاتنا

وتع�د بمثاب�ة , وتختل�ف الدالل�ة یتع�دد المعن�ىفلس�یاق ال�ذي وردت فی�ھ اتتغیر حس�ب سطر 

استحض�ر ھ�ذا الرم�ز م�ن  نور الدین دروی�شوالشاعر , المركز الذي تدور حولھ األبیات

ان الماض�ي الجمی�ل والحاض�ر المل�يء ب�األحز, إقام�ة مقابل�ة ب�ین الماض�ي والحاض�رأجل 

أصبحت رمزا للقضیة التي تسكن صدر الشاعر وفكره وشعوره قضیة " فلیلى " , واآلالم

   .الوطن الذي یتغلغل حبھ في أعماق الشاعر

استحض�ر ن�ور ال�دین دروی�ش وبھذا یكون الشعر العربي منھال أساسیا في أش�عار 

تناس�ب م�ع ت, ن جدی�دةمنھ معاني وعبارات ق�ام بتحویلھ�ا وإع�ادة ص�یاغتھا وإعطائھ�ا مع�ا

والتن�اص  ,وقد كان تعاملھ معھا بطرق مختلفة حیث استعمل التضمین ,مضمون نصوصھ

وق��د ك��ان ھ��ذا المنھ��ل مھم��ا ف��ي عملی��ة إث��راء النص��وص , االمتصاص��يو ,جت��رارياال

الش��عریة واكتس��ابھا معن��ى أعم��ق م��ن خ��الل ح��ل عملی��ة التش��ابك الت��ي یح��س الق��ارئ م��ن 

وھ�ذا كل�ھ بفض�ل عملی�ة التن�اص , ش�فرات ال�نص خاللھا بمتعة البحث والوصول إل�ى ف�ك

الت��ي تعتب��ر م��ن العناص��ر المھم��ة ف��ي ق��راءة النص��وص والكش��ف ع��ن دالالتھ��ا وم��واطن 

وذلك ألنھ یعتبر من أش�كال التح�ول وخل�ق عالق�ات , الجمال فیھا ودرجة فنیتھا وشعریتھا

  .  مختلفة والمتناثرة عبر ثقافات, جدیدة بین النصوص المتفرقة في الزمان والمكان

  :التناص مع الشخصیات التراثیة  1-4

جانب�ا  واھم مس�تغلین أبع�اده ودالالت�ھ لیض�فإن الشعراء یوظفون التراث في قصائد

وتنوی�ع الص�ورة م�ن خ�الل تش�خیص الموق�ف , ث�راء الدالل�ةإو من اإلیحاء وعمق المعاني

ت جدیدة تتناسب مضیفین إلیھ من واقعھم الشعوري أبعادا ورؤى ودالال, وتجدید الماضي

اس��تخدم ھ��و ك��ذلك ھ��ذه الظ��اھرة كغی��ره م��ن  ن��ور ال��دین دروی��شو. م��ع الموق��ف الجدی��د

وجدوا في بعض الرموز واألساطیر م�ا ینق�ل دواخلھ�م ویبل�غ " الجزائریین الذین الشعراء 

بم��ا  ظف��وا األس��طورة ف��ي نصوص��ھم الش��عریةف, )1( " م��واقفھم تبلیغ��ا حی��ا موحی��ا ممی��زا 

نصوصھم م�ع اس�تغالل مختل�ف الشخص�یات والمواق�ف واألح�داث  نھمیتناسب مع مضامی
                                                 

ی��ة رابط��ة إب��داع الثقاف ,مجل��ة إب��داع, الطاق��ات اإلیحائی��ة ف��ي ال��نص الش��عري الجزائ��ري المعاص��ر: ناص��ر لوحیش��ي )1(
.                                                                                                                            12: ص ,2002, یونیو –ینایر , 01ع, الجزائر –قسنطینة , الوطنیة
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التي دارت حولھا وھذا العمل یثري كثیرا األشعار ویعطیھا بعدا آخ�ر یقربھ�ا م�ن اإلیح�اء 

" فھ��ذه األس��اطیر أم��دت ش��عر أولئ��ك الش��عراء , والرم��ز ویبع��دھا ع��ن البس��اطة والمباش��رة

عمیق��ة تمت��د عب��ر الزم��ان والمك��ان  وأث��رت البن��اء الش��عري بص��ورة, بطاق��ات فنی��ة ھائل��ة

مجموع��ة م��ن  وظ��ف دری��شو, )1( "الع��المي ب��التراث الملحم��ي اإلنس��اني وتص��ل الت��راث 

كشخص�یتي ش�ھریار المشھورة في كتب التاریخ والحكایا األسطوریة الشخصیات التراثیة 

 ترتبط���امعطی���ا لھ���ا دالالت أخ���رى , وط���ائر العنق���اء, وشخص���یة الس���ندباد, وش���ھرزاد

بع�اد الفكری�ة والش�عوریة واألالمستجدة  والمواقف السیاسیة, االجتماعیة الراھنة بالظروف

   .ةالذاتی

واألسطورة لھا دور مھم في حیاة اإلنسان في كل عصر رغم التطور الذي شھدتھ 

والقص�یدة , الحضارة مازالت تعیش بكل نشاطھا وحیویتھا كمصدر إللھام الشاعر والفن�ان

ر الخالص لكونھا وظفت لصیاغة بنیتھا أدوات وقوال�ب جدی�دة المعاصرة لم تعترف بالشع

انفتح�ت عل�ى ع�الم أوس�ع ح�ین اس�تغلت األس�طورة واألح�داث التاریخی�ة والوق�ائع " حیث 

الحضاریة كأدوات تعبیر تجعلھا قادرة على اإلمساك بالتجارب اإلنسانیة من زوای�ا ش�فافة 

  .  )2( " وعمیقة الداللة 

یستحض�ر الش�اعر شخص�یتي ش�ھریار وش�ھرزاد " فیون العصا واأل" ففي قصیدة 

من التراث العربي القدیم لیوظفھما كنموذجین عن اس�تبداد الح�اكم وض�عف الرعی�ة أمام�ھ 

في عص�ر كث�رت فی�ھ الص�راعات واختف�ى فی�ھ األم�ان والس�الم وأص�بح الق�وي ھ�و ال�ذي 

ثی��را م��ا ن كان الشخص��یتاوھات��. یق��رر مص��یر الش��عوب و یحك��م علیھ��ا مس��یطرا بنف��وذه

یس��تخدمھما الش��عراء المعاص��رون ف��ي أش��عارھم كمع��ادل موض��وعي ع��ن ال��ذات الش��اعرة 

ف�ي ھ�ذه  ن�ور ال�دین دروی�شیق�ول . وطرح ھمومھا حسب م�ا تس�تدعیھ التجرب�ة الش�عریة

  : األبیات

  ,لكنھ              
                                                 

, الجزائ�ر, مطبعة ھوم�ھ, )شعر الشباب نموذجا(البنیات األسلوبیة في الشعر الجزائري المعاصر : عبد الحمید ھیمة )1(
.                                                                                                                            81: ص, 1998, 1ط
الدار البیضاء , المركز الثقافي العربي, )تغییر عاداتنا في قراءة النص األدبي(القراءة وتولید الداللة : حمید لحمداني )2(
                                                                                                                             .                             12: ص, 2003, 1ط, المغرب -
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  قبل الفجیعة دائما بدقیقتین ینام تھرب شھرزاد              

  

  شھریار یا               

  متى تمل من الدماء ؟              

  ) 1( متى تكف عن الذنوب ؟              

الحك��ام المس��تبدین ال��ذین طائف��ة الش��اعر بتوظیف��ھ لشخص��یة ش��ھریار یعب��ر ع��ن 

ب��اب الح��وار  یس��دون, ب��القوانین والق��رارات الص��ارمة فیكبلون��ھیس��تغلون ض��عف الش��عب 

وھذا الوضع ھو الذي أض�نى الش�اعر وزاده ألم�ا , والتواصل أمامھ لكي ال یطالب بحقوقھ

والش�عب یص�دق , الوع�ود الكاذب�ة یق�دمونو یراوغ�ون وھو ی�رى الحك�اموبخاصة وحرقة 

  : فیقول ,ذلك

  ولما تفتش یا صدیقي عن حلولك عند سلطان كذوب               

  ,ما ضرني أن یكذب السلطان              

  لكن              

  ) 2( أن تصدقھ الشعوب               

یتعج��ب الش��اعر م��ن موق��ف الش��عوب الت��ي ألف��ت الخن��وع فراح��ت تص��دق حكامھ��ا 

وھ��و , نف�ض غب��ار ال��ذل والھ��وانووك�أن ب��ذلك ی��دفعھم إل��ى الث��ورة , كذب��ةوھ�ي تعل��م أنھ��م 

وقد كان النموذج المستحضر ف�ي ال�نص الغائ�ب فئ�ة ص�غیرة مقارن�ة  .یدعوھم إلى التغییر

فالدماء التي یسیلھا , ي ال یستثني أحد ویشمل جمیع شرائح المجتمعمع النص الحاضر الذ

شھریار ھذا ال�زمن وال�ذنوب الت�ي یرتكبھ�ا ف�ي ح�ق األبری�اء المستض�عفین ل�م ینج�و منھ�ا 

فعم�م , بینما شھریار الحكایة كان ھمھ الفتك بالنساء وقتلھن انتقاما لخیان�ة زوجت�ھ ل�ھ, أحد

لك�ن الوض�ع ف�ي القص�یدة یش�مل , یس�تحقون ذل�ك فھ�م ف�ي نظ�رهعقوبتھ عل�ى بن�ي جنس�ھا 

وھ�ذه می�زة م�ن می�زات اس�تعمال التن�اص حی�ث یك�ون ف�ي , نطاقا أكبر ال یستثنى منھ أحد

الل��ة ال�نص الغائ�ب محص�ور وعن��دما یس�تعاد ف�ي ال�نص الحاض��ر ب�نفس الفك�رة تتوس�ع الد
                                                 

.                                                                                                                            35 – 34: ص, مسافات: نور الدین درویش )1(
 .36: ص, المصدر نفسھ )2(
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ن ھن�اك والسؤال الذي تركھ الشاعر مفتوح�ا ھ�ل س�تكو ,لتشمل عناصر أخرى من المعنى

أو أن�ھ یأم�ل ب�أن یكتف�ي ش�ھریار , شھرزاد ف�ي زمنن�ا ت�نقض الوض�ع وتوق�ف س�یل ال�دماء

       لوحده بالدماء التي أریقت من دون سبب ؟ 

"  رة واللھ�بذالب� "كذلك یستحضر الش�اعر شخص�یة ش�ھرزاد وح�دھا ف�ي قص�یدة 

ة اوم��حكای��ة ش��ھرزاد لش��ھریار م��ع ص��باح انتھ��اء المقتوق��ف ال فج��رلیعب��ر ع��ن ت��داخل 

م�ن ا االستحض�ار ذوھ� ,ال�دمار والخ�راب والصراع فیستیقظ س�كان المدین�ة عل�ى مخلف�ات

لى التداخل م�ع الح�دث ال�ذي إباإلضافة , خلق حالة نمو فعال في امتدادات القصیدة "أجل 

 دروی�شفنج�د , )1(" بحیث یكون رمزا ذكیا لما یقص�ده الش�اعر , جاء االستدعاء من أجلھ

وی�تالئم م�ع األفك�ار الت�ي س�وف  س�یعبر عن�ھمع الموق�ف ال�ذي  وافقیأخذ من القصة ما یت

 فكم��ا نعل��م أن, لعناص��ر تعبی��ره الفنی��ة دق��ة اختی��ارهی��نم ع��ن وذل��ك  ,یعرض��ھا ف��ي قص��یدتھ

ویك��ون مس��تمتعا بھ��ا ینس��ى أثناءھ��ا , ش��ھرزاد ت��روي حكایتھ��ا عل��ى ش��ھریار خ��الل اللی��ل

ع�ن االسترس�ال ف�ي الحكای�ة وتنھ�ي  أحقاده وانتقامھ إلى أن یطلع الفج�ر فتتوق�ف ش�ھرزاد

 ,تتمة الحكایة في اللیل�ة الموالی�ةالقصة عند أحداث مھمة لتزید في تشویق شھریار لسماع 

م�ن یتن�اص م�ع ھ�ذه الحكای�ة ف�ي الفت�رة ب�ین ھ�ذین ال�زمنین  نور ال�دین دروی�شوالشاعر 

, ء الص�باحالمص�باح وج�ا انطف�أفیق�ول انتھاء سرد الحكایة إل�ى ابت�داء الس�رد م�رة أخ�رى 

ا وھ�ذ, حیث ینقلب حال شھریار ویعود إلى ما كان علیھ وتنقلب األم�ور رأس�ا عل�ى عق�ب

       . ما یشبھ حال العراق بعد سوء األوضاع فیھا

  وانطفأ المصباح              

  وأدرك الصباح شھرزاد              

  تراجع الصراخ في المدن              

  ) 2(  واصم الحدادوارتدت الع              

 لیزی�دانجد الشاعر یأخ�ذ مالم�ح الشخص�یتین ویض�في علیھ�ا م�ن تجربت�ھ الواقعی�ة 

حمل�ت " باإلض�افة أیض�ا أنھ�ا , ق�ا وإیح�اءعم تضفي علی�ھشحنات تعبیریة النص الشعري 
                                                 

                                                                                                                             .64: ص, مصر –القاھرة , شر والتوزیعدار قباء للطباعة والن, نظرات في الشعر العربي الحدیث: عبده بدوي )1(
.                                                                                                 51 – 50: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )2(
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وف�ي , أي عبء تجربت�ھ الخاص�ة المنف�ردة, عن الشاعر عبء التجربة الشخصیة من جھة

    .)1( " عھا وجھھا الشمولي في التعبیر التجربة اإلنسانیة الوقت نفسھ قد حملت م

إن من الشخصیات الب�ارزة ف�ي الت�راث األس�طوري والت�ي وظفھ�ا الش�عراء الع�رب        

ھ�ذه الشخص�یة األس�طوریة الت�ي ھ�ي أیض�ا م�ن  ,(*) في أشعارھم بكثرة شخصیة الس�ندباد

واذا عل���ى اھتم���ام الش���عراء تعتب��ر م���ن أكث���ر الشخص���یات اس��تح, حكای��ا أل���ف لیل���ة ولیل���ة

وم�ا , المعاصرین حیث ال نكاد نفتح دیواننا شعریا حتى یطالعن�ا وج�ھ ف�ي قص�یدة أو أكث�ر

ق��د و ,)2( م��ن ش��اعر إال واعتب��ر نفس��ھ س��ندباد ف��ي مرحل��ة م��ن مراح��ل تجربت��ھ الش��عریة 

أضفوا علیھا من مالمح عصرھم ورؤاھم و أفكارھم ما جعلھا شخصیة ممتدة في الزم�ان 

ھ�ذا  نور ال�دین دروی�شاستحضر كذلك  ,كان تلبس لكل عصر زیھ ولكل مكان طبعھوالم

ك�ان انفعالی�ة فمض�فیا علی�ھ م�ن تجربت�ھ لیحمل�ھ ش�حنات تعبیری�ة الرمز ووظفھ في ش�عره 

یقول في  ,بغدادبأوضاع العراق وما آلت إلیھ مدینة  ربط قصة السندباد اتناصھ امتصاصی

  :     "البذرة واللھب  "قصیدة 

  المجد للعرب              

  للقدس والعراق              

  وحینما توغل الطوفان              

  وفرطت بغداد في بغداد               

  ) 3( وابتلعت سفینة الفرات سندباد               

ورحل��ة الس��ندباد انتھ��ت بغ��رق , لق��د أغ��رق الطوف��ان مدین��ة بغ��داد وض��اعت البل��د

لقد غیر الشاعر من نھای�ة القص�ة حی�ث ل�م یع�د الس�ندباد إل�ى بل�ده , راتسفینتھ في نھر الف

ونجد في , بل تحطمت سفینتھ, بعد كل مغامراتھ البحریة وأسفاره الدائمة مزودا بالخیرات

ھذه الصورة مفارقة واضحة ب�ین القص�تین وف�ي ذل�ك تعبی�ر ع�ن ی�أس الش�اعر م�ن ع�ودة 
                                                 

  .204: ص ,الشعر العربي المعاصر: لعز الدین إسماعی )1(
الذي استمرت مغامراتھ على امتداد سبع رحالت ملیئة باألخط�ار , السندباد البحري ھو ذلك المغامر الجواب المرتاد (*)

وك�ان یع�ود م�ن ك�ل رحل�ة منتص�را عل�ى ك�ل م�ا ص�ادفھ م�ن أخط�ار محم�ال ب�الكنوز والخی�رات , والغرائب والعجائ�ب
.                                                                                                                            یقصھا على أصدقاءه الذین ینتظرون عودتھ, ملیئة باألخطار واألعاجیبوالحكایا المثیرة وال

 .157: ص, 1997, مصر, دار الفكر العربي للطبع والنشر, استدعاء الشخصیات التراثیة: علي عشري زائد )2(

.                                                                                                                            50: ص, البذرة واللھب: یشنور الدین درو )3(
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ف الصعبة الت�ي أص�بح یعیش�ھا الع�راق بس�بب عن الظرو فیعبر ,إلى ما كانت علیھ الحیاة

الحص��ار والق��رارات السیاس��یة الت��ي فرض��ت علی��ھ ف��أدى ك��ل ذل��ك إل��ى وقوع��ھ ف��ي دائ��رة 

فق�د ض�یعت بغ�داد , خاصة شعبھ الذي یموت كل یوم من شدة الجوع واألم�راض, الضیاع

ب�ین میاھ�ھ نفسھا بنفسھا مثلما أغرق نھر الفرات سفینة الس�ندباد الت�ي لطالم�ا ك�ان یحملھ�ا 

فالش�اعر . لكن�ھ خانھ�ا وأغرقھ�ا بس�بب الطوف�ان ال�ذي ح�ل بالمدین�ة, في أس�فارھا اویرافقھ

استحضر قصة السندباد ألن لھا عالقة بالعراق بما أن أحداثھا وقعت في ھ�ذا البل�د ورس�م 

قصص غرق السفینة لیعبر عن السوء الذي أصاب بلد العراق وكیف تغیر بعدما ك�ان بل�د 

        .ارةالعلم والحض

إن فكرة الموت واالنبعاث س�یطرت عل�ى معظ�م الش�عر العرب�ي واس�تغل الش�عراء 

ب�دائي  إنس�اني واألسطورة فك�ر, الجزائریون ھذا الرمز األسطوري ووظفوه في أشعارھم

حی�ث راح , )1( و یمكن أن تعطي القصیدة خصبا وعمقا ومضامین جدیدة, في زمان بعینھ

ن�ور ال�دین وھ�ذا الش�اعر , صب والحیاة في الثقافة القدیم�ةالشعراء یبحثون عن رموز الخ

ف��ي  "و, "ل��م أم��ت  "ف��ي قص��یدتي  اوذكرھ�� (*)اس��تلھمتھ أس��طورة ط��ائر العنق��اء  دروی��ش

  : "لم أمت  "في قصیدة حیث یقول , "السجن 

  اقرأ على جسدي آیة البطش              

  واشف غلیلك یا سیدي بالكحول              

  ...ولكنني صرت عنقاء               

  أولد من رحم الموت               

  ) 2(  فاقرأ على جسدي آیة الخلد              

  : " في السجن "یقول في قصیدة و

  ,,تاریخ شعب لم یمت              

                                                 
  .65: ص, نظرات في الشعر الحدیث: عبده بدوي )1(

یحرق نفسھ في النار ومن رماده یخرج ط�ائر جدی�د " عنقاء " طائر أسطوري طویل العنق لذا سماه العرب : العنقاء (*)
ویرم�ز ب�ھ للخل�ود , ق الشبھ بالقدیم یحمل بقایا جسد أبیھ إلى مذبح ھیكل الش�مس إل�ى مكان�ھ األص�لي ف�ي بل�د الش�رقفائ

.                                                                             وھي تسمیة یونانیة األصل) phenix(ویسمى ھذا الطائر عند الغرب الفنیكس , والبعث
.                                                                                                                            61: ص, مسافات: نور الدین درویش )2(
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  أمل توسده المدینة من زمان              

  الحب علمني التجدد سیدي              

  إني كما العنقاء أولد كل عید              

  إني ھنا              

  ) 1( ماذا ترید               

وإرش��اد  راء م��ن ج��راء ق��ول الح��ق وإع��الء كلمت��ھع��ن معان��اة الش��ع دروی��شیعب��ر 

 وھذا ھو في الحقیق�ة دور الش�عر ال�ذي یلھ�ب القل�وب, الناس وتوعیتھم وبث الحماس فیھم

الت��ي  تحم��ل رؤى وأفك��ار ص��احبھافھ��ي ة مزای��ا كثی��رة ألن للكلم��ة الھادف��, وی��ذكي العق��ول

وھ�و ت��اریخ , ل�ذلك نج��د أن ت�اریخ الش�عر عمی��ق ج�دا, یح�اول م�ن خاللھ�ا توجی��ھ المجتم�ع

والغری�ب , ص�رخة وج�رح وت�اریخ: ع�ن نفس�ھ إن�ھ دروی�شحی�ث یق�ول , لمعاناة اإلنسانیة

عن�ا ك�ل عب�ارة نج�د أن لكنن�ا إذا تتب, كیف ربط الشاعر بین ھذه األشیاء الثالثة مع بعض�ھا

وأن ذل�ك الج�رح , تاریخ الشعب یحتوي ذلك الجرح الذي تقادم عھ�ده ف�ي ال�زمن الماض�ي

وبعد تكلمھ عن المعاناة والعذاب یأتي بكلمات تحمل معنى التف�اؤل . كان سببا في الصراخ

أن��ا أم��ل ھ��ذه (یق��ول ش��عراء م��ن جدی��د ف��ي األم��ن والس��الم یحی��ا الفانقش��اع ھ��ذا الظ��الم و

ھذا الحب جعلھ كالعنقاء یموت ویحیا م�ن جدی�د ف�ي ك�ل  )والحب علمني التجدد(, )ینةالمد

" وھذه المعاني تكثفت من خالل المعنى العمیق ال�ذي تض�فیھ األس�طورة الت�ي تعتب�ر , عید

أي أنھ��ا , ص��ورة عریض��ة ض��ابطة تض��في عل��ى الوق��ائع العادی��ة ف��ي الحی��اة معن��ى فلس��فیا

بأس��طورة العنق��اء الش��اعر اس��تعان ل��ذلك  ,)2( " تجرب��ة تتض��من قیم��ة تنظیمی��ة بالنس��بة لل

ھ��ذه األس��طورة الممی��زة الت��ي تحم��ل كثی��را م��ن , وتوص��یل المعن��ى الم��رادلتقری��ب الرؤی��ا 

وق�د , التي یریدھا الش�اعرھذه الحیاة , معاني االنبعاث والتجدد واألمل في الحیاة من جدید

, تغیی�ر الموق�ف وبع�ض التفص�یلم�ع االمتصاص�ي كان أمینا في نقل األسطورة بالتن�اص 

   .ذلك أن الشاعر یتجدد كل عید أما العنقاء فھي تتجدد بعد موتھا

                                                 
.                                                                                                     78: ص, السفر الشاق: نور الدین درویش )1(
.                                                                                                                            228: ص, شعر العربي المعاصرال: عز الدین إسماعیل )2(
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س��واء , استحض��ار الشخص��یات التراثی��ةف��ي  ن��ور ال��دین دروی��شال تك��ف أش��عار 

ف�ي نس�یج تراكیب�ھ  بإدخالھ�االتعام�ل معھ�ا أو , باإلشارة إلیھا وذكر المی�زة الت�ي تتمی�ز بھ�ا

وذل�ك , وتش�ارك ف�ي المواق�ف, األحداث وتطور النس�یج القصص�يومعانیھ فتحمل حركیة 

الت���ي یخت���ار لھ���ا , وأحاسیس���ھ وعواطف���ھ وأفك���اره م���ن أج���ل أن  یب���ث م���ن خاللھ���ا رؤاه

الشخصیة المناسبة التي تحمل تل�ك الش�حنات التعبیری�ة واالنفعالی�ة لتت�رك أثرھ�ا وتأثیرھ�ا 

                   . على القارئ

, واألشعار العربی�ة, قرآن الكریم واألحادیث النبویة الشریفةالتناص مع المن خالل 

والتي قام باس�تغاللھا  نور الدین درویشالتي یتمتع بھا الشاعر  نستشف الثقافة واألساطیر

واس��تند إلیھ��ا ف��ي إحالت��ھ المتع��ددة مم��ا أكس��ب , لم��ا ی��تالءم م��ع موقف��ھ وتجربت��ھ الش��عریة

ع�ن انتم�اء حض�اري وزخ�م ثق�افي أص�یل وكشف , نصوصھ الشعریة ثراء وعمقا وتنوعا

عاد صیاغة الماضي بما ینسجم مع الحاضر وباستناده إلى التناص التاریخي أ ,یغرف منھ

فقد استفاد من النصوص السابقة علیھ وضمن نصھ عناص�ر وخص�ائص  ,للمستقبل ئویھی

ت��اج وھ��ذا یعط��ي دالل��ة جدی��دة لل��نص الس��ابق ألن��ھ إع��ادة إن, أكس��بت تجربت��ھ طابع��ا جمالی��ا

والتن��اص عملی��ة ض��روریة ف��ال , نص��وص ول��یس مج��رد نقلھ��ا م��ن س��یاق إل��ى س��یاق آخ��ر

مناص للباحث منھا سواء بصفة واعیة أو غیر واعی�ة م�ن خ�الل ت�أثیره بخلفیت�ھ المعرفی�ة 

الذي اس�تغل التن�اص  نور الدین درویشوھذا ما الحظناه على شعر , المخزنة في الذاكرة

  . حاء وعمقاإلیصال المعنى بطریقة أكثر إی

  

  

  

  

  

  

  : شـنزیاح في شعر نور الدین درویالا -2  
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  : دـتمھی       

 وق�د ال, مك�امن اإلث�ارة الفنی�ة فی�ھ نإن الكاتب وھو یبدع نصھ ینزع إلى البحث ع

, والجمالی�ةتسعفھ السنن المألوفة لتحقیق ذلك بل تكون عائقا كابحا لطاقة ال�نص االنفعالی�ة 

قیود اللغة المعیاریة إلى اللغة الشعریة التي تسمح لھ  لىتمرد عإلى الاألمر الذي یضطره 

ف�ي  س�أقومال�ذي , ة وذلك م�ا یس�مى باالنزی�احقبإدراك حقیقة اللغة خارج نفوذ سننھا المغل

  .   نور الدین درویشفي شعر والكشف عنھ تطبیقیا , دراستھ نظریابھذا المبحث 

ھ�ا ت�أثیر ف�ي توج�ھ الب�احثین للنظ�ر ف�ي اللغ�ة كانت مستویات التحول للغة اإلبداع ل        

وم�ن ث�م , التي تنطوي على قوة ذاتیة توجھ خلقھا وفاعلیتھا بما تحمل�ھ م�ن إیح�اءات بعی�دة

وانتق��ال اللغ��ة م��ن مج��ال , نزی��اح ال��ذي یمث��ل انح��راف الك��الم ع��ن نس��قھ الم��ألوفالا ج��اء

اإلفھ�ام إل�ى  مرحل�ةول م�ن لت�تم عملی�ة التح�, االستعمال المتداول إلى مجال الخلق والتمیز

ل الت�ي تكش�ف ع�ن اس�تعما, من خالل استخدام العناصر اللغوی�ة, اإلنجاز والتفاعل مرحلة

یمنحھ�ا " ونزیاح ب�ذلك أص�بح یمی�ز اللغ�ة الش�عریة الوا ,غیر مألوف في التعامل مع اللغة

كم��ا , )1(" ویجعلھ��ا لغ��ة خاص��ة تختل��ف ع��ن اللغ��ة العادی��ة, وتوھجھ��ا وألقھ��ا خصوص��یة

  . إضافة لبعدھا التواصلي, اإیحائی اوبعد اجمالی امنحھا تأثیری

لكن ھذا االھتمام بتأثیر اللغة وخروجھا ع�ن الم�ألوف م�ن قواع�د اللغ�ة وس�ننھا ل�م 

فق�د ك�ان , یكن جدیدا في العصر الحدیث بل كان لھ ج�ذور عمیق�ة ف�ي النق�د العرب�ي الق�دیم

االس�تخدام " وكان�ت مالحظ�اتھم لقض�یة , ماھتمام الباحثین العرب بھ�ذه الظ�اھرة من�ذ الق�دی

, )2(" اللغوي وتعامل الشاعر مع عناصر اللغة ق�د دفعھ�م إل�ى الوق�وف والتأم�ل والتفس�یر 

 لك��ل م��ا خ��ارج ع��ن , وق��د اتخ��ذ أش��كاال وص��ورا متع��ددة ف��ي الم��وروث النق��دي والبالغ��ي

وق��د تمث��ل  ,رف��ي الحك��م عل��ى الش��عاالس��تعمال والق��وانین الت��ي اعت��ادوا أن ینطلق��وا منھ��ا 

المج��از واالس��تعارة والكنای��ة والت��أخیر والتق��دیم  :نزی��اح ف��ي كالمھ��م ع��نالح��دیثھم ع��ن ا

صر وقف�ة اوقد وقف القدماء عند ھذه العن "وغیرھا من القضایا البالغیة والنقدیة األخرى 

                                                 
.                                                 43: ص, 2003, 1ط, الكویت, دار الكندي للنشر والتوزیع, األسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا: موسى سامح ربابعة )1(
.                                                                                                                            37: ص, المرجع نفسھ )2(



 يف شعرية األسـلوب                                الفصـل األول                                        

  46

متأملة تكشف عن وعیھم بأن ھذه األسالیب تملك إثارة وقدرة بالغة في التعبی�ر ع�ن , ناقدة

  . )1( " جة النفسحا

نزی�اح بأبع�اده المختلف�ة القد ولع اللغویون والبالغی�ون الع�رب األق�دمون بت�دارس ا

إال أنھ�م أخ�ذوا تتب�ع , واطرادھ�ا, رغم أنھم كانوا حریصین عل�ى انس�جام العالم�ة اللس�انیة

 ل التحول الداللي للعالمة ورصد مجالھ واستنباط عللھ لیعتدي سبیال مت�وخى ف�ي االس�تعما

  .  (*) خطاب ولغة الشعرتوذلك من خالل تمییزھم بین لغة ال, )2(

ال�ذي یعب�ر ع�ن وج�ود معن�ى  الجرج�انيعب�د الق�اھر  من بین ھؤالء النقاد الق�دامى

ض�رب أن�ت : الكالم على ضربین " :ظاھر ومعنى آخر ینبع من المعنى األول حیث یقول

تص��ل من��ھ إل��ى ال ت وض��رب آخ��ر أن�� )...(وح��ده تص��ل من��ھ إل��ى الغ��رض بدالل��ة اللف��ظ 

 موض�وعھ ف�ي اللغ�ة على معناه الذي یقتض�یھالغرض بداللة اللفظ وحده ولكن یدلك اللفظ 

ث��م تج��د ل��ذلك المعن��ى دالل��ة ثانی��ة تص��ل بھ��ا إل��ى الغ��رض وم��دار ھ��ذا األم��ر عل��ى الكنای��ة 

ف�المعنى , إلى وجود المعنى ومعن�ى المعن�ى الجرجانيیذھب و .)3( "  واالستعارة والتمثیل

 تعق�ل ومعن�ى المعن�ى ھ�و أن, المفھوم من ظاھر اللفظ والذي تص�ل إلی�ھ بغی�ر واس�طةھو 

؛ أي أن یخ�رج اللف�ظ ع�ن )4(  ي ل�ك ذل�ك المعن�ى إل�ى معن�ى آخ�رضثم یف, من اللفظ معنى

   . معناه المعجمي إلى معنى آخر یستنتج من السیاق الذي وجدت فیھ اللفظة

نزی��اح الش��ائع ف��ي النس��یج ال��داللي تعلی��ل لالق��د ح��اول اللغوی��ون األق��دمون وض��ع          

. بالغیة جمالیة فنیة إذ إنھ في حقیقتھ عدول عن النظام القواعدي للغة ألغراض, للخطاب

وإنم�ا یق�ع المج�از ویع�دل إلی�ھ ع�ن الحقیق�ة لمع�ان ثالث�ة وھ�ي االتس�اع  " :ابن جن�يیقول 

 ج عل�ى الص�ورة المثل�ى للغ�ةنزیاح والخرواال ابن جنيویسمى  ,)5(  " والتوكید والتشبیھ 

                                                 
                                                                                                                             .                                                                    47: ص, األسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا: موسى سامح ربابعة )1(
, الجزائ�ر, دی�وان المطبوع�ات الجامعی�ة, )مقارب�ة لس�انیة(السمات التفریعیة للفعل في البنیة التركیبی�ة : أحمد حساني )2(

  .136: ص, 1993
                                                                                                                             .                في حین أن اللغة الشعریة لھا تأثیر جمالي مقصود, باعتبار أن لغة التخاطب ھي لغة من أجل التواصل واإلفھام (*)

.                                                                                                                            177: ص, دالئل اإلعجاز: عبد القاھر الجرجاني )3(
                                                                                                                             .                                            177: ص, المرجع نفسھ )4(
  . 442: ص, دت, لبنان –بیروت , المكتبة العلمیة, محمد علي النجار: تحقیق, 2ج, الخصائص: ابن جني )5(

الم��ح الت��ي تحت��اج إل��ى ج��رأة تب��ین للع��رب الق��دماء أن الخ��روج ع��ن االس��تعمال الع��ادي للغ��ة عل��ى أن��ھ ملم��ح م��ن الم (*)
ونقل�ھ عن�ھ , وھذا المصطلح وضعھ ابن جني في كتاب�ھ الخص�ائص. وج بشجاعة العربیةلذلك سموا ھذا الخر ,وشجاعة
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ویدخل تحتھا الحذف والزیادة والتقدیم والتأخیر والحم�ل عل�ى  (*) " شجاعة العربي "باسم 

فالش�عر , نزی�اح یكث�ر ف�ي الش�عر دون النث�روھ�و ی�رى أن ھ�ذا اال ,)1(   المعنى والتحری�ف

  .ا ألجلھوتحال فیھ المثل عن أوضاع صیغتھ, عنده كثیرا ما یحرف فیھ الكلم عن أبنیتھ

بالتالي اعتبر القدماء أن مثل ھذا األسلوب یبرز من خالل كسر للنظ�ام الس�ائد ف�ي 

 واأطلق�و ,تعام�ل الحرف�ي إل�ى التركی�ب اللغ�ويالبالغة تتجاوز حدود ال -التعامل مع اللغة 

مص��طلح االتس��اع ف ,االنح��راف, الع��دول, االتس��اع: ینھ��امص��طلحات عدی��دة م��ن ب علی��ھ

وتخط�ي م�ا یج�ري الع�ادة  ,بروا عن انتھ�اك ال�نمط التعبی�ري الم�ألوفاستعملھ القدامى لیع

ومصطلح االنحراف منقول من الدراسات النفس�یة إل�ى الدراس�ات األدبی�ة وھ�و  ,باستعمالھ

أم��ا الع��دول  ,)2( نزی��احمص��طلح یص��ف الس��لوك والم��نھج والطریق��ة إال أنھ��م اس��تبدلوه باال

العربي القدیم وشاع بین النقاد والبالغی�ین  وھو اسم مأخوذ من الموروث البالغي والنقدي

 ,وعدول الش�اعر ع�ن الحقیق�ة إل�ى المج�از زمن خالل مناقشتھم للفرق بین الحقیقة والمجا

  . جعلھ حقیقیا وجعل تعبیره مجازیا بدال من

یبدو أن المالحظات النقدیة للنق�اد والبالغی�ین ق�د اس�توعبت بش�كل أو ب�آخر مفھ�وم 

إذ أن مفھوم االنحراف م�ا ھ�و إال محاول�ة  ,لیھ الدراسات األسلوبیةذي قامت عنزیاح الاال

وغیر ذلك م�ن  ,وعدول ,وتوسع ,وعجب ,وطرافة ,لتأویل ما عبر عنھ القدماء من غرابة

  . للغةعھم یكشف عن وعي الناقد القدیم لمحاوالت الشعراء في توستاألسماء التي 

للغ��ة اس��تخداما غی��ر معھ��ود أو نزی��اح یف��تح آفاق��ا لمج��االت تس��تخدم فیھ��ا االإن ا

باستخدامات لغویة جدی�دة یعن�ي أن ھن�اك بع�دا فنی�ا یكم�ن وراء مث�ل  اإلتیانو إن , مألوف

وق�د ارت�بط ف�ي الدراس�ات الحدیث�ة  ,ھذه االس�تخدامات الت�ي تتج�اوز ح�دود م�ا ھ�و م�ألوف

ول�ت یصعب فكھا كونھا تحالتي دوات والمعارف األاألدبي الذي یمثل شبكة من  بالخطاب

إلى ممارسة فعلی�ة ینجزھ�ا الم�تكلم وف�ق نظ�ام لغ�وي موج�ھ إل�ى المتلق�ي بواس�طة مق�ام أو 

                                                                                                                                                    
واس�تخدموه للدالل�ة عل�ى ظ�اھرة االلتف�ات وعل�ى ظ�واھر أخ�رى ك�االعتراض والحم�ل عل�ى , غیر واحد م�ن البالغی�ین

                                                                                                                       .  43: ص, 1998, مصر, دار الفكر العربي, أسلوب التفاوت في القرآن الكریم: حسن الطبل, انظر كتاب. المعنى

                                                                                                                             .               360: ص, 2ج, الخصائص: ابن جني )1(
.                                                                                                                            44: ص, األسلوبیة مفاھیمھا وتجلیاتھا: موسى سامح ربابعة )2(
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أنظم��ة وق��وانین مص��درھا األس��لوب الق��ائم عل��ى  االنفجاری��ةش��فرات مح��ددة ولھ��ذه العملی��ة 

  .)1( أساس اإلفھام والتواصل

 ومن ھنا أحدث مفھوم الخطاب األدبي نقلة معرفی�ة ف�ي مج�ال االنتق�ال م�ن البح�ث

اللس�اني اللغ��وي إل��ى مج�ال التح��دث ع��ن بنی��ة الخط�اب وم��ا تحمل��ھ م�ن ق��درات ت��دخل ف��ي 

وب�ذلك اتس�ع مفھ�وم االنزی�اح . تشكیل االنزیاح كلعبة لغویة تتمتع بطاق�ات فردی�ة وجمالی�ة

ول��م یع��د مج��رد ظ��اھرة أس��لوبیة فق��ط ب��ل  اإلبداعی��ةوأص��بح یش��مل ع��الم ال��نص والتجرب��ة 

  . لق على تعریف األسلوب بكاملھأصبح ظاھرة نصیة إبداعیة ویط

ت عن�دھا البالغ�ة ف�من الخط�وة الت�ي وق ھمشروع )Jean Cohen(كوھین جون بدأ 

ویتج��اوز , نزیاح��ات بمختل��ف أص��نافھافب��دأ البح��ث ع��ن القاس��م المش��ترك ب��ین اال ,القدیم��ة

تل��ك االس��تقاللیة الت��ي فرض��تھا  " نزیاح��ات بعض��ھا ع��ن بع��ضاس��تقاللیة اال بھ��ذا نیك��وھ

ھ�دف ی ,نزیاحات عامة كل حس�ب وظیفت�ھ ومس�تواهلیبني مكانھا جدلیة اال, ة القدیمةالبالغ

الت��ي  تبن��اء ش��كل متناس��ب وعقالن��ي یتض��من مجم��ل العملی��اإل��ى  م��ن خ��الل ذل��ك ك��وھین

  :ویتمثل ذلك في مستویین , )2( " یتأسس علیھا الشعر

  

  ستعارةا                                          

    2م                     1م                 د                 

مستوى استداللي                                                          مستوى سیاقي                

   .متغیرة وتنتج أنواعا من المجازات 2وم 1إن العالقة بین م         

  

لق�انون الك�الم  اتعتب�ر خرق�الت�ي ه المن�افرة ھ�ذ ,المدلول األول یجعل الكلمة من�افرة

ھ��ذه  نزی�اح المترت��ب عل�ىلنف��ي اال االس�تعارةث�م تت��دخل , تتحق�ق عل��ى المس�توى الس��یاقيو

   .االستدالليتحقق على المستوى یخرق لقانون اللغة ھذه تعتبر  واالستعارة, المنافرة
                                                 

, ت�ونس -لیبی�ا , ال�دار العربی�ة للكت�اب, )ف�ي نق�د األدبنح�و ب�دیل ألس�ني (األسلوبیة واألس�لوب : عبد السالم المسدي )1(
.                                                                                                                            93: ص, 1982, 2ط
 -بی�روت , المرك�ز الثق�افي العرب�ي, )دراسات مقارنة في األص�ول والم�نھج والمف�اھیم(مفاھیم الشعریة : حسن ناظم )2(

.                                                                                                                            163: ص, 1994, 1ط, المغرب -الدار البیضاء , لبنان
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المس��تند  م��ةءنزی��اح ال��ذي یتمث��ل ف��ي ع��دم مالنزی��اح الس��یاقي االی��دخل ض��من اال

 ,عدم إنجاز الكلمات للوظائف التي عینت لھا مم�ا ی�ؤدي إل�ى تغیی�ر المعن�ىو, للمستند إلیھ

 ,الشعریة ویمثلھ التقدیم والت�أخیراإلنزیاح التركیبي الذي یحدث في ترتیب المتوالیة كذلك 

أو  ,ح�دث فیم�ا ھ�و مكت�وبی(والح�ذف  ,ف�ي القافی�ةأیض�ا نزیاحات السیاقیة تتمثل اال ذهھو

فإن�ھ یح�دث عل�ى مس�توى اللغ�ة  االس�تداللينزیاح أما اال. لزائدالنعت ا ,)أو حاضر ,قولم

   .كاالستعارة حاضر بما ھوھو غائب  استبدال ماب الذھنیةفي الذخیرة 

ف�ي التماث�ل ال�ذي یك�ون ذا حض�ور  - كوھینحسب  -من جھة أخرى یكمن الفرق 

إال . ع�ض األن�واع النثری�ة األدبی�ةأو ذا حض�ور أق�ل ف�ي ب, واسع في الشعر من دون النثر

  : )1( هوتنحصر أنواع التماثل عند, ذو طبیعة تأثیریة )J.Cohen( كوھینن التماثل عند أ

وأبرزه التماثل الصوتي؛ ویشتمل أیضا على التجانس والمطابق�ة : تماثل الدوال -1

  .یةوكذلك القافیة بوصفھا مكافأة دالل, النحویة والصرفیة والمرتبة في الجملة

  .ویتمثل في الترادف الذي ینقسم إلى التعاریف والبدیھیات: تماثل المدلوالت -2

   .في تردید العالمة في النص الواحدویتمثل : تماثل العالمات -3

ومن أجل تجلي وفھم ظاھرة االنزیاح البد م�ن التفری�ق ب�ین اللغ�ة الش�عریة واللغ�ة 

ف�ي اللغ�ة  ةمس�بققاع�دة النزی�اح یفت�رض بم�ا أن ا, المعی�اربوھذا ما یس�مى , غیر الشعریة

ذل�ك األم�ر یتطل�ب الغ�ور  .العامة لیكون المقیاس الذي یتحدد بھ االنزی�اح وتع�رف درجت�ھ

. بش�يء آخ�رفي مسألة المعیار الذي یقاس علیھ االنزیاح وتتجلى قیمتھ من خالل مقارنت�ھ 

ل��وه م��ن الس��مات ویح��دد المعی��ار بأن��ھ المس��توى النمط��ي الش��ائع م��ن الك��الم المس��تعمل لخ

وتحدی�د ھ�ذا المعی�ار أم�ر ص�عب إذا اعتبرن�ا , )2(  األسلوبیة بسبب ما ھو علیھ م�ن ش�یوع

أن النث��ر ھ��و یعتب�ر  )J.Cohen(ك��وھین ف .وم��ا ھ�ي س��ماتھا ؟ فیم��ا تتمث��ل اللغ�ة العادی��ة ھأن�

                                                 
                                                                                                                             .                                                                                                   169: ص, مفاھیم الشعریة: حسن ناظم  )1(
, المغ�رب -الدار البیض�اء , دار توبقال للنشر, مبارك حنون ومحمد أوراغ: ترجمة, الشعریة: یخجمال الدین بن الش )2(

.                                                                                                                            41: ص, 1996, 1ط
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یمك��ن أن نتخ��ذ من��ھ المس��توى الع��ادي ونجع��ل الش��عر ول��ذلك , المس��توى اللغ��وي الس��ائد

  .)1( اس درجتھ إلى ھذا المعیارمجاوزة تق

یؤخذ من معاییر خارج ال�نص وھ�ذا م�ا ذھ�ب  الحل مشكلة المعیار باعتباره مقیاس

یعتب��ر أن االنزی��اح ھ��و الخ��روج ع��ن إذ   -س��ابقا  تكم��ا وض��ح - )J.Cohen( ك��وھین إلی��ھ

, ھانزی��اح یق��یس لغ��ة بم��دى مطابقتھ��ا  لقواع��دنج��د أن مفھوم��ھ لالب��ذلك و, قواع��د اللغ��ة

ول��یس م��ن خ��الل , م��ن خ��الل المعطی��ات اللغوی��ة المص��وغةیك��ون نزی��اح ف��ي الش��عر فاال

من خالل اھتمام�ھ برص�د االنزیاح�ات فحس�ب  ,التصورات التي تعبر عنھا تلك المعطیات

  . دون االھتمام بالجانب الثاني

فق�د ع�وض المعی�ار الخ�ارج ع�ن ال�نص  )Michael Riffaterre( ریف�اتیرمیش�ال  أما

 افیك�ون مفھ�وم ال�نمط الع�ادي مرتبط�, یسمیھ السیاق األس�لوبي ابم )J.Cohen( كوھینعند 

معنى ذلك أن بنیة النص م�ن حی�ث العب�ارات والص�یغ تب�رز ھ�ي , بھیكل النص المدروس

ا النسیج الطبیعي وثانیھما یزدوج معھ ویمثل مق�دار الخ�روج مأحدھ ,نفسھا مستویین اثنین

لغویة في النص عن ال�نمط ال�ذي یس�ود بقی�ة عن حده؛ بمعنى أن تنفصل بعض الوحدات ال

  . ذا النمط السائدھیعد انحرافا داخلیا قاعدتھ  االنفصالإذ أن ھذا  ,الوحدات فیھ

عك��س مواق��ع  إذ, لمعن��ىلعنای��ة خاص��ة  )M.Riffaterre( ریف��اتیرق��د أول��ى فب��ذلك 

التوزی�ع  مح�ور إل�ى, أي مقابلة الك�الم بم�ا ل�یس من�ھ ,فحولھ من محور االختیار, االنزیاح

لذي یحدد االنزیاح من خالل م�ا ی�راه وھو یعطي أھمیة كبیرة للقارئ ا ,واالھتمام بالسیاق

 ,ك�وھینذي یح�دد االنزی�اح ف�ي ش�عریة في الوقت ال�ذي یك�ون فی�ھ اللغ�وي ھ�و ال� ,معیارا

یركز على دور المتلقي في تحدید االنزیاح وذلك من خالل ت�أثره  )M.Riffaterre( فریفاتیر

إب�راز بع�ض عناص�ر "  عل�ىیعم�ل االنزیاح فیذھب إلى أن االستجابة لھ والنص بأسلوب 

على االنتباه إلیھا بحیث إذا غفل عنھ�ا ش�وه ال�نص وإذا حللھ�ا ئ وحمل القار الكالمسلسلة 

, )2( "أن الكالم یعب�ر واألس�لوب یب�رز  مما یسمح بتقریر, وجد لھا دالالت تمییزیة خاصة

                                                 
, ی�ب للطباع�ة والنش�ر والتوزی�عدار غر, أحم�د دروی�ش: ترجم�ة, )بناء اللغ�ة العلی�ا(النظریة الشعریة : جون كوھین )1(

.                                                                                                                            23: ص, 2000, مصر -القاھرة 
                                                                                                                             .                                                                          79: ص , األسلوبیة واألسلوب: عبد السالم المسدي )2(
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نزی��اح ح م��ن خ��الل المالحظ��ة الت��ي یالحظھ��ا المتلق��ي لالفھ��و یحك��م عل��ى وج��ود االنزی��ا

  . واألوصاف واألحكام القیمیة التي یطلقھا علیھ

وح�ده ف�ي تحدی�د االنزی�اح ب�ل یض�یف ل�ھ ئ لكنھ رغم ذلك ال یعط�ي الس�لطة للق�ار

یك�ون ال�نص المق�روء م�ن عص�ر  عن�دماخاص�ة وب الخط�أق�د یق�ع ف�ي ئ ن القارأل, السیاق

عامل تطور اللغة فال تعود تلفت انتباھھ ظواھر انزیاحیة مھمة خل فیتدئ سابق على القار

 - )M.Riffaterre( ریف��اتیر حس�ب -فإن�ھ ول��ذلك , وینس�اق وراء تع�ابیر مألوف��ة عن�د الق�دماء

وذلك ب�العودة للس�یاق ومالحظ�ة القارئ تجنب مثل ھذه األخطاء التي قد ینزلق إلیھا یجب 

   .أو التحول السائد في السیاق الخروج

ونجد أن الحدیث ع�ن المعی�ار یقودن�ا إل�ى مص�طلح آخ�ر ی�ؤدي نف�س المعن�ى وھ�و 

الدرج��ة  "مص�طلح  )Rouland Barthes( روالن ب�ارتالمفھ�وم الح�دیث ال�ذي أطل��ق علی�ھ 

ویعن��ى بھ��ا الدرج��ة الص��فر للخط��اب ال��ذي ت��دل فی��ھ ك��ل كلم��ة عل��ى م��ا  " للكتاب��ة رالص��ف

, عجمیة ال تحتاج إلى كبی�ر تأم�ل أو تأوی�لوھي داللة حرفیة م, وضعت لھ في أصل اللغة

وبھذا تكون الدرجة الصفر إشارة واضحة إلى مرحلة سابقة بعد دخول الكالم في ص�یاغة 

وھذه الدرجة الص�فر مرتبط�ة بس�نن اللغ�ة الت�ي منھ�ا  ,)1( فنیة تخرجھ عن أصلھ وحقیقتھ 

  .ومنھ ما یتعلق بالنحو ومعاني الكلمات, ما یتعلق بشكل الكتابة

عل��ى م��ا س��واه م��ن األغ��راض  ىنزی��اح وال��ذي یطغ��ن الغ��رض المت��وخى م��ن االإ

األخرى ھو توسیع الحقول الداللیة للعناصر اللس�انیة األم�ر ال�ذي یجعلھ�ا تتب�دى ف�ي أكث�ر 

ورص��د ظ��واھر االنح��راف ف��ي ال��نص یمك��ن م��ن تعی��ین عل��ى قراءت��ھ ق��راءة  ,م��ن حق��ل

وبھ��ذا یك��ون االنح��راف ذا أبع��اد , برةالع��ااس��تبطانیة جوانی��ة تبتع��د ع��ن الق��راءة الس��طحیة 

ة؛ فحض�وره ف�ي ال�نص یجع�ل لغت�ھ متوھج�ة ومثی�رة أداللیة وإیحائیة تثیر الدھشة والمفاج

و م�ن خ�الل االنح�راف  ,الغراب�ةمن خالل عنصر ئ تستطیع أن تمارس سلطة على القار

ة أو ش�ائع ع دالالتھا وتولد أسالیب وتراكیب جدیدة لم تكن دارج�ةطاقات اللغة وتوستفجر 

                                                 
.                                                                                                                            ھي الكلمة المستعملة فیما وضعت لھ في اصطالح التخاطب: الحقیقة )1(
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نزیاح لتجاوز الداللة المعجمیة ألنھ یطم�ح لتق�دیم رؤیت�ھ االیستغل المبدع و ,في االستعمال

  . اطریقة التي یراھا أكثر تأثیرالوإحساسھ ب

تتب�ع مع�الم ب ف�أقوم, نور ال�دین دروی�شي شعر فدرس بعض النماذج الموجودة أس

ش��اعر ونض��جھا الفن��ي نزیاح��ات وم��دى تبلورھ��ا ف��ي تجرب��ة الاالوخط��وط تجس��ید تل��ك 

  .من الداخلقراءتھ على والجمالي بما أن االنزیاح في النص یساعد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  : یبيـنزیاح التركاال 2-2

وھ�ذا االنزی�اح یس�مى االنزی�اح , نزیاح یحدث في ترتیب المتوالی�ة الش�عریةایوجد 

ة تقتض��ي فق��وانین اللغ��. ویح��دث عل��ى مس��توى الك��الم ویمثل��ھ التق��دیم والت��أخیر, التركیب��ي

فیما یقوم التق�دیم والت�أخیر ف�ي الش�عر بخ�رق ھ�ذا الترتی�ب , ترتیبا معینا للوحدات الكالمیة

  .  وإشاعة فوضى ترتبط بنظام جدید یحقق ارتباطا جدیدا لتلك الوحدات

وتع�د م�ن أكث�ر أن�واع , وھذه الظاھرة وقف عندھا الدرس اللغوي والبالغي العربي       

عر ألن الش��اعر ق��د یتم��رد عل��ى ق��وانین اللغ��ة وأعرافھ��ا المألوف��ة اإلنزی��اح ت��وفرا ف��ي الش��

اللغ��ة العربی��ة تتمی��ز بالق��درة عل��ى قب��ول تراكی��ب ف, ع��ن تراكیبھ��ا وص��یغھاو عنھ��ا فیخ��رج

قابلة للتجدی�د ف�ي ترتی�ب , ھا وتركیب مفرداتھافھي ذات طبیعة مرنة في تألیف جملجدیدة 

  . مواضعھا مع المحافظة على وظائفھا
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النحاة جعلوا للكالم رتبا أسبق من بعض ف�إن جئ�ت ب�الكالم عل�ى األص�ل  ونجد أن

ل�م یك��ن م��ن ب��اب التق��دیم والت��أخیر وأن وض��عت الكلم��ة ف��ي غی��ر مرتبتھ��ا دخل��ت ف��ي ب��اب 

ورتب�ة المس�ند الت�أخیر , إن رتبة المسند إلیھ التقدیم ألنھ المحكوم علیھ. )1( التقدیم والتأخیر

   .فتوابع ومتعلقات تأتي تالیة في الرتبة وما عداھما, إذ ھو المحكوم بھ

وتتبع��وا , اد الع��رب عن��د ظ��اھرة التق��دیم والت��أخیرق��ق��د وق��ف علم��اء البالغ��ة والنل

عب�د الق�اھر وم�ن ب�ین ھ�ؤالء النق�اد , التغیرات التي تحدثھا وتأثیرھا على المعنى والدالل�ة

 دالل�ة الك�الم إذ الذي أشار إل�ى ھ�ذا األس�لوب وم�ا ین�تج عن�ھ م�ن مع�اني تث�ري الجرجاني

في  عبد القاھر الجرجانيیكون ھذا التقدیم مشیرا إلى غرض ومشیرا إلى قصد منھ یقول 

ال , بعی�د الغای�ة, واس�ع التص�رف, ج�م المحاس�ن ,كثی�ر الفوائ�دھ�و ب�اب " : دالئل اإلعجاز

, مس�معھ وال ت�زال ت�رى ش�عرا یروق�ك, ویفض�ي ب�ك إل�ى لطیف�ھ, یزال یفتر لك عن بدیعھ

ن ق�دم فی�ھ ش�يء وح�ول أ ن راقك ولطف عندكأثم تنظر فتجد سبب , یك موقعھف لدویلط

   .)2( " مكاناللفظ من مكان إلى 

حیث یأتي بالجملة عل�ى أص�لھا وق�د یق�دم , ونجد التقدیم والتأخیر في القرآن الكریم

الكلمة على الكلمة أو یق�دمھا عل�ى الكلمت�ین أو یق�دمھا عل�ى الجمل�ة كلھ�ا ولك�ل ذل�ك س�بب 

  .  وقصد

  : درویش نور الدینومن نماذج التقدیم والتأخیر في شعر 

في ھذه النماذج التي سوف أوضحھا ثالث ح�االت لت�أخر الفاع�ل :  تأخر الفاعل -

  :  وھي

  .تأخر الفاعل وتقدم المفعول بھ -

  .تأخر الفاعل وتقدم الجار والمجرور -

  .تأخر الفاعل وتقدم الحال -

                                                 
, األردن -عم�ان , دار الفك�ر للطباع�ة والنش�ر والتوزی�ع, الجمل�ة العربی�ة تألیفھ�ا وأقس�امھا: فاضل صالح السامرائي )1(

.                                                                                                                            37: ص, 2002 ,1ط
.                                                                                                                        85: ص, دالئل اإلعجاز: عبد القاھر الجرجاني )2(
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ر أسبابھ التي جعلت الش�اعر یعتم�دھا م�ن أج�ل إیص�ال یكون لھذا التقدیم والتأخیو 

وتركی��ز , وكس��ر رتاب��ة اإلیق��اع, المعن��ى المرغ��وب وتوض��یح الدالل��ة ورش��اقة األس��لوب

  :یقول الشاعر ,تسلیط الضوء علیھالاالھتمام على جزئیة بعینھا 

  )1( أخطأتني مرة أخرى وكم            قطعت رؤوسا شفرة الجزار ھا    

لعنای�ة , )ش�فرة الج�زار( على الفاع�ل )رؤوسا( ھذه الجملة المفعول بھ لقد تقدم في

یخل�ق عالق�ات " وطبیع�ة درجاتھ�ا الجمل�ة عناص�ر  وھ�ذا التغیی�ر ف�ي مرات�ب ,الشاعر ب�ھ

 وج��د ,)2( " جدی�دة وبالت�الي ین�تج دالالت مغ�ایرة لترتی��ب العناص�ر وف�ق المعی�ار النح�وي 

ألن الش��اعر أراد االھتم��ام ب��الرؤوس الت��ي  ,وم��ن أج��ل تعمی��ق المعن��ى وتكثی��ف الدالل��ة

وأنھ�ا , ش�ھا ال�وطنلف�تھم األوض�اع الت�ي عاحصدتھا شفرة الجزار وھ�م الض�حایا ال�ذین خ

وألن منظ��ر ال��رؤوس , فالتع��دد مقاب��ل األحادی��ة عدی��دة بینم��ا ت��م تقطیعھ��ا بش��فرة واح��دة

ض�اعة المفصولة عن الجثث كان یؤرق الشاعر ویضغط علی�ھ فیش�خص ھ�ول المعان�اة وف

یھ�م كی�ف قطع�ت ؟ ومت�ى قطع�ت ؟ وھ�و  واألھمیة تكمن في قطع ال�رؤوس وال, الصورة

أیضا یفسح مجاال زمنیا لتوقع الفاعل فیعط�ي المتلق�ي مھل�ة لیش�ارك ف�ي تق�دیر ال�ذي ك�ان 

لتعمی�ق الص�ورة , وذلك بما یفرضھ علیھ المعنى من تقدیم وت�أخیر ,سببا في ھذه المجزرة

    .لھاالشعریة التي یرید إیصا

م�ھ و من بین العناصر قد یعنى الشاعر بتقدیم الجار والمجرور على الفاعل الھتما

  : ففي قولھ ,بھذا المتقدم الذي یحمل فكرتھ

  ھنا أضرمت نارھا الثورات              

  ) 3( ھنا خفقت بالھوى النبضات               

اھ��تم بم��ا ت��أتي ب��ھ ھ��ذه ألن��ھ , )نارھ��ا(المفع��ول ب��ھ ) الث��ورات(ق��دم عل��ى الفاع��ل تی

ا محرق�ة ت�أتي عل�ى ك�ل ش�يء الثورات من تقتی�ل وس�فك لل�دماء وتش�رید واعتب�ر ذل�ك ن�ار

                                                 
                                                                                                                             .16: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(
یا " اح في ـة االنزیـشعری(سلطة النص في دیوان البرزخ والسكین للشاعر عبد هللا حمادي : وآخرون حسین خمري )2(

  . 262: ص, 2001, 1ط, رالجزائ, جامعة منتوري قسنطینة, منشورات النادي األدبي, )"إمرأة من ورق التوت 
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ال�ذي ی�دل عل�ى اش�تعال الن�ار حی�ث ) أضرمت(وأكد ذلك بتجاور النار مع الفعل , وتلتھمھ

ومن خ�الل ترت�ب الك�الم فت�أتي الدالل�ة أق�وى , یرتبط الفعل والمفعول بھ من خالل المعنى

وأص�بح ی�وحي لن�ا ھ�ذا التق�دیم ف�ي اللفظ�ة بم�دى ذل�ك الت�أجج ف�ي النی�ران , انفص�الھمامن 

حیث م�رت عل�ى ش�مال أفریق�ا  ,وفضاعتھا من جراء الثورات التي أقیمت في ذلك المكان

والذي عبر عن�ھ الش�اعر , الكثیر من شعبھ قتلت وشردتجاءت المتالكھ فعدة أمم غازیة 

وھن�اك  تق�دیم وت�أخیر ح�دث ف�ي ھ�ذا المقط�ع . ن للتأكی�دوك�رره م�رتی) ھن�ا(باسم اإلشارة 

رك��ز عل��ى لفظ��ة ألن��ھ , )النبض��ات(عل��ى الفاع��ل  )ب��الھوى(تق��دم الج��ار والمج��رور وھ��و 

ولم یجعل القارئ ینتظر معرفة بم�اذا خفق�ت النبض�ات وّس�رع اإلجاب�ة بھا اھتم و) الھوى(

لص�فة تمی�ز بھ�ا س�كان تل�ك وألن ھ�ذه ا ,لكي ال یترك ذھنھ یذھب للتفكیر في أشیاء أخرى

ت��وحي بالح��ب والت��آخي ال��ذي ك��ان ی��ربط أواص��ر الف��اتحین الع��رب بس��كان المنطق��ة حی��ث 

م�ن أج�ل ویض�م ش�تاتھم و یوح�دھم" اإلس�الم  "المغرب العربي تحت ظ�ل دی�ن واح�د ھ�و 

وم�ن ب�ین أن�واع التق�دیم  .وھذا ما یشھد بھ التاریخ, متھاظالتعبیر عن قوة تلك الثورات وع

ف�ي  الش�اعر تق�دم الح�ال عل�ى الفاع�ل مث�ل ق�ول دروی�شالت�ي ت�وفرت ف�ي ش�عر یر والتأخ

  :" حفنة من تراب " قصیدة 

  خذ زھرة: قال               

  ثم خذ خمرة               

  ) 1( سیأتیك مستسلما كل ھذا الوجودو              

ھ الفع��ل ال��ذي یتق��دم علی��, )مستس��لما( جع��ل االھتم��ام ب��المعمول ال��ذي ھ��و الح��ال

ك�ل ھ�ذا ( وت�أخیر الفاع�ل, المقترن بحرف االس�تقبال الس�ین للدالل�ة عل�ى ال�زمن المس�تقبل

أن�ھ  مویص�ور لھ� ,بمفاتنھ�ا مویغریھ ,من أجل أن یزین إبلیس لبني آدم ھذه الدنیا, )الوجود

وق�د اس�تطاع إبل�یس غوایت�ھ , وس�وف یأتی�ھ ك�ل ھ�ذا الوج�ود إتباعھفما علیھ إال  ,یمتلكھاس

و قد استعمل حرف السین للدالل�ة عل�ى , نسان ضعیف بطبیعتھ یحب التملك والبقاءألن اإل

فی��أمره بأخ��ذ , المس��تقبل القری��ب ال��ذي یحم��ل ب��ین طیات��ھ تحقی��ق ك��ل أح��الم ھ��ذا اإلنس��ان
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وأن یأخ�ذ الخم�ر ل�یحس , أو كل ما ی�راه جم�یال, األزھار التي قد یقصد بھا الشاعر المرأة

. یحج�ب العق�لفیج�نح للحل�م وتت�أجج الغرائ�ز و, ات سطوتھویغیب عن الوجود تحبالنشوة 

وق�د ج�اءت . ویأتیھ مستسلما دون أي صعوبة ولن یبذل جھدا في الحصول على أي ش�يء

) ك�ل(اس�تعمالھ للفظ�ة  خ�اللت�دل عل�ى الش�مول واالحت�واء وأك�د ذل�ك م�ن ) الوجود( لفظة

یب��ین أن الش��یطان ك��ذلك لد الش��اعر عل��ى ھ��ذا التأكی��د اواعتم��, تأكی��دا قطعی��ا ل��یس فی��ھ ش��ك

یس��تعمل جمی��ع وس��ائل اإلقن��اع م��ن أج��ل أن ین��ال غایت��ھ ویجع��ل اإلنس��ان یق��ع ف��ي الخطای��ا 

وھن�ا ن�رى أھمی�ة التق�دیم والت�أخیر  ,ھفیخسر دنیاه وآخرت, والمعاصي ویرتكب المحرمات

  . في بلوغ المعنى والدقة وأثره في التركیب واختیار األلفاظ المناسبة

  

  

  

  : وتقدم الخبر دأالمبتتأخر  -

  ) 1( نخشى سوط حاكمنا     نخفي الدموع وفي أعماقنا عطب, نخفي الحقیقة        

والمبت�دأ نك�رة , )ف�ي أعماقن�ا(ألنھ وقع ج�ار ومج�رور , لقد تقدم الخبر على المبتدأ

وقد كان مك�ان ذل�ك األل�م , یھفالذي وقع  لالھتمام بمكان ألمھ على حساب الحدث) عطب(

بسبب شدة الجرح نتیجة الظروف القویة فكانت الضرورة تستلزم تق�دیم مك�ان  ,في أعماقھ

وقد أورد قبل ذلك األسباب التي أدت إلى اختفاء الحقیقة وتغطیتھ�ا ألنھ�ا , جراحھم العمیقة

متخ��ذین م��ن ال��دموع وس��یلة , ت��زعج الحك��ام وتض��ایقھم وخوف��ا م��نھم یلج��ؤون إل��ى إخفائھ��ا

والتي التمسناھا أكثر م�ن خ�الل عملی�ة  متجذرة في أعماقھمللتعبیر عن آالمھم وأحزانھم ال

المقت�در عل�ى تأس�یس ع�الم جدی�د " التقدیم والتأخیر وتمكن الشاعر م�ن اللع�ب باللغ�ة ألن�ھ 

م�ن )2( " ومعارف متنوعة , باللغة والرؤیا ینبغي أن یحتكم على تجربة ثریة وآفاق واسعة

م�رتین ف�ي بدای�ة ك�ل ش�طر ألن ) نخف�ي(ع�ل ولقد تكرر الف ,أجل أن یحول العالم إلى شعر

                                                 
.                                                                                                                            14: ص, مسافات: الدین درویش نور )1(
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فلم�ا یغی�ره ف�ي ش�عره , الشاعر تعمد عدم تغییر الفعل ألنھ ال خیار آخ�ر م�ن دون اإلخف�اء

كذلك في ظروفھم تلك فإن فع�ل  ,ھو وال غیره أن یغیروه في الواقعإذا كان ال یستطیع ال 

 ب�لوع�دم ال�تكلم أم�ام الحك�ام والمطالب�ة بحق�وقھم الحقیق�ة فق�ط إخفاء ال یتجلى في  اإلخفاء

وال  تح�یط بھ�مإخفاء ال�دموع الت�ي یعتبرھ�ا الش�اعر ترویح�ا ع�ن أنفس�ھم م�ن الھم�وم الت�ي 

  :ویقول أیضا  ,یجدون غیرھا متنفسا

  ) 1(  الشرق بالسم یسقینا ویعصرنا      والغرب من أرضنا العذراء یحتطب  

عل��ى الخب��ر الجمل��ة الفعلی��ة ) أرض��نا الع��ذراءم��ن (ح��دث التق��دیم ف��ي ش��بھ الجمل��ة 

فك�ل م�ن الش�رق , )األرض(وقد تقدم شبھ الجملة للدالل�ة عل�ى االھتم�ام بلفظ�ة , )یحتطب(

ینص��ب ح��ول ھ��ذه األرض والحص��ول عل��ى خیراتھ��ا واس��تغالل  اوالغ��رب ك��ان اھتمامھم��

مھا لھ�م فالش�رق ی�دس لھ�م الس�م ف�ي األش�یاء الت�ي یق�د, الخاص�ة ماشعبھا م�ن أج�ل أھ�دافھ

أم الغ��رب یجع��ل م��ن األراض��ي العربی��ة . ویض��یق الخن��اق عل��یھم, وی��وھمھم بأنھ��ا جمیل��ة

وكلما تكلم الشاعر عن الشرق رك�ز عل�ى الش�عب . ھاخیرات فینھبمصدرا لكل ما یحتاجھ 

, )یعص�رنا, یس�قینا(ف�ي الفعل�ین ) نح�ن(العربي وذلك متجسدا من خالل اس�تعمالھ لض�میر 

أكبر من غیرھا في تجسید المعنى بسبب احتاللھا أھمیة ) بالسم(ر وقد قدم الجار والمجرو

ى قیمتھا الداللیة الت�ي تتس�او مع تحدوتقدم ھذه اللفظة ی, للقارئ إیصالھالذي یرید الشاعر 

وعندما تحدث عن الغرب ركز على األرض المس�لوبة  ,مع تأثیرھا القاتل على األشخاص

فالتق�دیم , لالھتمام بھ) من أرضنا(جار والمجرور وقدم ال, بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة

والتق�دیم الث�اني ك�ان االھتم�ام فی�ھ , األول عني فیھ بوسیلة القتل ولیس باألشخاص لكثرتھم

الش�رق بك�ل رھبت�ھ والغ�رب  وبذلك فقد جمع الش�اعر ب�ین الجبھت�ین األكث�ر ق�وة, رضباأل

ي نفس الوقت ام�تالك األرض وكان االھتمام بالتخلص من الشعب وف, بكل قوتھ وجبروتھ

أھمی�ة نجد أن لعملیة التق�دیم والت�أخیر  ومن ھنا , ألھداف التي رسمھا كلیھمامن بین أھم ا

توجیھ الداللة فلم یأتي ذلك صدفة وإنما ع�ن وع�ي واھتم�ام بك�ل كلم�ة ومكانھ�ا لت�ؤدي  في

لحال���ة وظیفتھ���ا المعنوی���ة والجمالی���ة م���ن خ���الل ترتی���ب الك���الم وف���ق ال���رؤى الفكری���ة وا
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الشعوریة فیتحد االثنان لیخرج لنا تركیبا وفق المفھوم الذھني ال�ذي تحكم�ھ العالق�ات ب�ین 

       .المفردات

  :داللي ـاالنزیاح ال 2-1

وھو االنزیاح الذي ینزع إلى فك القیود عن األلفاظ التي كبلھا بھا تواط�ؤ المجتم�ع 

وظ�ل مص�احبا إی�اه ف�ي  ,اللغوي وتواضعھ ف�ي وض�ع ص�لة أبدی�ة ب�ین دال مع�ین وم�دلول

مما قلص المجال اإلجرائي لھذه األلفاظ وح�د م�ن تج�ددھا ف�ي مح�یط دالل�ي , اطراد رتیب

وبذلك تدخل األلفاظ في عالقات مع ألفاظ أخ�رى عل�ى مس�توى . أوسع من العرف اللغوي

  .السیاق االستبدالي الذي یتم في المخزون الذھني للغة

  

  

, مكثفة ال�دالالت تتمی�ز ب�الغموض والتن�اقضصور " عیون أمي " نجد في قصیدة 

نزیاحھا وخروجھ�ا ع�ن امن خالل وتوسیعھا وتأكیدھا ساھمت فیھا األلفاظ بتعمیق الداللة 

ق��راءات متع��ددة تتوح��د فیھ��ا دالل��ة  بھ��اووھ, الص��ور جم��اال وإیح��اءذل��ك وھ��ب , الم��ألوف

  :یقول الشاعر ,الحزن واأللم على الوطن المجروح

  رفة الخضراء نافذة تطل على جھنمللغ              

  وعلى امتداد الجرح تسبح عقرب              

  وبآخر األسوار قافلة تبشر بالعذاب              

  وبداخل التابوت مأتم              

  ) 1( وعیون أمي ال تكف عن السؤال               

حی��ث ) جھ��نم(و, )الغرف��ة الخض��راء( نج��د مفارق��ة واض��حة ف��ي الس��طر األول ب��ین

یتقابل اللون األخضر في الغرفة؛ ھذا الل�ون المتمی�ز ال�ذي یحم�ل مع�اني الص�فاء واألم�ان 

دالل�ة الثانی�ة الت�ي ت�رد وھ�و ال, م�ع الل�ون األحم�ر ال�ذي ھ�و ل�ون جھ�نم, والعطاء والجمال

تزید م�ن تعمی�ق المفارق�ة فت�وحي بك�ل لوجاءت ھذه اللفظة , داللة اللھیب والنارمصاحبة ل
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وإنشاء عالق�ة  لتصعید الداللة نان الصورتافتتقابل ھات, عذاب وألم وخوف وعقاب ما ھو

تعب��ر ع��ن ط��ول زم��ن المحن��ة الت��ي ) عل��ى امت��داد الج�رح(عب��ارة و ,ب�ین الج��رح والعق��رب

ف�إلى , وھذا الجرح بجانبھ العقرب التي تبث فی�ھ س�مومھا, سببت الجراح للكثیر من الناس

ك�ل بع�د و, تھم ومعان�اتھمك من یتربص بھم لیزید من ح�رقجانب آالم الناس ومعاناتھم ھنا

ی�دة الت�ي ج�اءت تحم�ل وھ�ي اللفظ�ة الوح ,ھناك العذاب ال�ذي ینتظ�رھم ةھذا األلم والمعانا

الم�أتم حیث نجد أن , )والمأتم, التابوت(یأتي الموت الذي یجسده بلفظتي  ثم ,داللة مباشرة

أقل�ق ووكل ھذا حی�ر , لة على كثرة التقتیلللدال الذي ھو مراسیم الدفن موجود في التابوت

  . عیون أمھ التي ال تكف عن السؤال في حیرة من أمرھا عن الذي یحدث لولدھا

حی�ث  والشاعر یرمز ھنا للوطن ولألحداث المفجع�ة والنی�ران المش�تعلة ف�ي جس�ده

 س�یس والعواط�فورك�ز عل�ى عیونھ�ا ألن فیھ�ا تتجس�د جمی�ع األحا جسده في ص�ورة األم

وھ�ي تنف�تح عل�ى دالالت عمیق�ة تحیلن�ا عل�ى , الس�مة األنثوی�ة الممی�زة" ف العی�ون وبوص

المع�اني الروحی�ة المختزن�ة والت�ي تتخ�ذ منح�ى تص�اعدیا م�ن الدالل�ة المادی�ة إل�ى المع�اني 

ط�راف م�ن ق�وة حیث عكس الش�اعر العالق�ات وق�دم لن�ا ص�ورة متداخل�ة األ)1( " الروحیة 

فنق�ل لن�ا عم�ق تجربت�ھ ورؤاه ف�ي ص�ورة , م�ن نافذت�ھوھ�و ینظ�ر وھول ما رأى م�ن قت�ل 

  .تحمل عوالم الالمعقول

وم��ن ھن��ا نج��د أن االنزی��اح ظ��اھرة تمی��ز اللغ��ة الش��عریة وتمنحھ��ا خصوص��یتھا 

وذل�ك بم�ا لالنح�راف م�ن , جعلھا لغة خاصة تختلف ع�ن اللغ�ة العادی�ةتو, وتوھجھا وألقھا

أن یس�تغل إمكانی�ات اللغ�ة ویول�د  وی�شدر وقد استطاع الشاعر ,تأثیر جمالي وبعد إیحائي

تراكی��ب جدی��دة ل��م تك��ن ش��ائعة وذل��ك حس��ب م��ا تقتض��ي الحاج��ة إلی��ھ ف��ي الدالل��ة مس��تغال 

إل�ى م�ا ھ�و غی�ر ممك�ن م�ن خ�الل اس�تخدامھ ممك�ن ھ�و  حیث ینتق�ل م�ن م�ا, طاقات اللغة

  : نور الدین درویشیقول "  طفل المدینة "الخاص للغة ففي قصیدة 

  اأنت ھ              

  بعد مسیرة حبلى تنام على رصیف الخوف              
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  تنتظر اإلشارة من صدیق قال ذا عشیة              

  لألرض كوني وردة               

  ) 1( فبكت وطال اللیل               

في ھذه القصیدة نالحظ التق�اء ب�ین كلم�ات ال ی�ربط بینھ�ا إال ذل�ك التناس�ق اللغ�وي 

فتن�زاح ھ�ذه الكلم�ات ع�ن ) الخ�وف, رص�یف(و) ىالحبل, المسیرة( ین لفظتيالذي یجمع ب

اس�تعمالھا الم��ألوف ف��ي اللغ�ة العادی��ة لت��دخل ف�ي عالق��ات داللی��ة جدی�دة تحم��ل ف��ي طیاتھ��ا 

ومن ھذه الرؤى تتسرب اللغة في نس�ق م�ن الم�دارات االنزیاحی�ة  معان أكثر عمقا وتأثیرا

بلفظ�ة ) المس�یرة(فكی�ف ت�رتبط , قی�ة ص�ور ال�نصلغویة تكش�ف ع�ن عالئ في اختیار أبنیة

ھ�ذا الجن�ین ال�ذي , وھذه اللفظة تطلق على المرأة التي تحمل في أحش�ائھا جنین�ا, )الحبلى(

س��تعار ھ��ذه اللفظ��ة لتص��بح مس��یرة االخیر والتف��اؤل فب��یمث��ل حی��اة جدی��دة س��وف تب��دأ ملیئ��ة 

ز بھ�ذه اللفظ�ة إل�ى زم�ن كأن�ھ یرم�مس�تقرة حیث كان یعیش حیاة ھانئ�ة  الطفل ھي الحبلى

ولكي تعود ھذه المسیرة الحبلى من جدید البد من أن , العطاء واالزدھار والنجاحاألمان و

, تتلق��ى إش��ارة الص��دیق ال��ذي بی��ده أن یغی��ر األم��ور وذل��ك بإرادت��ھ القوی��ة وعزیمت��ھ الف��ذة

ف�ي فالشاعر ینتظ�ر بتلھ�ف إش�ارة ص�دیقھ ال�ذي ح�اول أن یجع�ل األرض ذات ی�وم تع�یش 

واعتق�د أن�ھ ح��ان ق�دوم ھ�ذا الفص��ل بع�د ش�تاء كئی��ب ح�زین تتھاط�ل فی��ھ , و ربیع�ي دائ��مج�

لكن األرض لم تستجب لنداء الص�دیق , وترعب رعوده قلوب الناس, األمطار دون توقف

 وی���ربط لفظت���ي ,وی���أتي الص���باح الجدی���د, رق الش���مسول���م تش���, واس���تمر اللی���ل والس���واد

طریق�ا  وق�د ك�ان  ,لیس�یروا علی�ھان للم�ارة فھذا الرصیف ھو مك�, )الخوف( ب) الرصیف(

فتح��ول ھ��ذا الرص��یف لمك��ان  الش��اعر ربط��ھ ب��الخوفلك��ن  ,وأمنی��ات جمیل��ة آلم��ال جدی��دة

 ,والمك��ان المھج��ور ی��وحي ب��الخوف والف��زع, مھج��ور بس��بب ن��وم المس��یرة نوم��ا عمیق��ا

وفر ت��نھای��ة لمس��یرة الطف��ل باإلض��افة إل��ى ع��دم إل��ى الش��اعر یری��د أن یح��ول ھ��ذا المك��ان ف

ظھ��ر حی��اتین فت .بع��د أن انقلب��ت المس��یرة الحبل��ى إل��ى رص��یف خ��وف والطمأنین��ةاألم��ان 
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 ,والثانیة ال یوج�د فیھ�ا إال األل�م, والطمأنینة ,والسالم ,األولى ملیئة باالزدھار, متناقضتین

  :والعذاب  ,والخوف

  .الماضي  األمان         وجود المسیرة                          

  الرصیف        

  .الحاضر  المسیرة         الخوف       غیاب                   

 وذلك الرصیف المخیف یتحول إلى فصل خ�وف تحمل�ھ الری�اح بعی�دا لیح�ل مكان�ھ

  :  یقول الشاعر إذفصل جدید مليء بالحیویة واألمان 

  

  ھا أنت یا طفل المدینة بعد كل العمر              

  صت للریاح وھي تحمل نعش فصل الخوفتن              

  ) 1( وتروي قصة الفصل الجدید               

إن الشاعر لم ییأس من تغییر األوضاع وانقضاء زمن اآلالم واألحزان ویعبر عن 

ھ�ل ھن�اك فص�ل  ,ذا ربط الشاعر الخوف بلفظة الفص�لنتساءل لما ,)فصل الخوف( بذلك 

لیعب�ر ع�ن م�دة زمنی�ة م�ن حیات�ھ ك�ان ) الفص�ل(فظة طبعا ال لكنھ استعمل ھذه الل, للخوف

وعلى كل فرد من مجتمعھ ج�راء م�ا ك�انوا یتعرض�ون ل�ھ م�ن , فیھا الخوف مسیطرا علیھ

ومن المعروف أن ھذه اللفظة تطلق عل�ى , )النعش(وارتبط ذلك كلھ بلفظة , تقتیل وتشرید

حم��وال ب��ین ی��دي المی��ت اس��تعارھا ونع��ت بھ��ا فص��ل الخ��وف لی��دل عل��ى موت��ھ إل��ى األب��د م

تك�ون األرض زھ�رة فلیح�ل محل�ھ فص�ل جدی�د تتحق�ق فی�ھ أمنیات�ھ وأح�الم ص�دیقھ , الریح

  .بعطرھا الجو رائحة جمیلة ونقاءتمأل 

نجد ھذه األبیات التي یعبر من خاللھا الش�اعر ع�ن "  البذرة واللھب "وفي قصیدة 

وتت�داخل  ,س�تھ ش�عوبنایھ وض�ع أوطانن�ا وم�ا قاواقع یعیشھ كل إنسان عربي یرى ما آل إل

في ھذا المقطع مجموعة من االنزیاحات الت�ي تض�في علی�ھ جم�اال وق�وة ف�ي إش�ارات ھ�ي 

الصفة اإلش�اریة تح�ت س�طوة بذلك اللغة الشعریة تكتسب و ,أشبھ بلعبة الكلمات المتقاطعة

                                                 
.                                                                                                                            38: ص, البذرة واللھب: نور الدین درویش )1(



 يف شعرية األسـلوب                                الفصـل األول                                        

  62

فكل ش�يء یتح�ول م�ع ض�راوة المعان�اة وع�ذاب  ,وفي خضم تجربة إنسانیة عمیقة ةالمعانا

فیظل م�ا تكش�ف عن�ھ لغ�ة الش�عر ش�یئا ال یعب�ر  ,إلى عوالم یلفھا الغموض والتعقید الرحلة

 ن�ور ال�دین دروی�شإذ یق�ول  نلمحھ في ھذه القصیدةالغموض وھذا  ,)1(  عنھ بلغة مباشرة

:  

  جردتھا في غفلة العیون              

  من عریھا السافر المجنون               

  لة بالدف والوترموصو شھقةمن               

  ) 2( المجون ئ من رغبة الكؤوس في شواط              

غی�ر في ھذه القصیدة یبدأ الشاعر بھذا المقطع الذي تترابط فیھ األلف�اظ عب�ر خ�یط 

 ھت�داخل فی�تخفي تتالحم فیھ لتكون لنا دالالت ومع�ان تس�مو ع�ن ال�نمط الم�ألوف ومنطقي 

م�ن خ�الل الجم�ع ب�ین أش�یاء ال راب�ط بینھ�ا فم�ا  أشبھ برس�ائل مش�فرةالتي تكون عالقات ال

إال أنن��ا , والك��ؤوس بالش��واطئ, والش��ھقة بال��دف وال��وتر, عالق��ة الع��ري بالس��فور والجن��ون

عب�ر ب�بعض  بعض�ھا ال�ذي یص�لنا إل�ى ملم�ح ارتب�اط الكلم�اتنلمح ج�زءا م�ن ذل�ك الخ�یط 

مع�اني  ت�دور ح�ول ألف�اظكلھ�ا األلفاظ ال�واردة ف�ي ھ�ذا المقط�ع حیث نجد  تقص واستقراء

ت��دل عل��ى ج��و مفت��ون بالمغری��ات ف) والك��ؤوس, وال��وتر, وال��دف, الع��ري( اللھ��و والمج��ون

   : واللھو

  .الموصوف وصفتھ: السافر المجنون               العري     

  .والغناء الصوت: الدف والوتر   الشھقة                 

  .مجونالالمرح و: الشواطئ   الكؤوس                

ثمة عالقة بین األلفاظ الثالث�ة األول�ى واأللف�اظ المقابل�ة لھ�ا إم�ا ف�ي المعن�ى أو ف�ي 

فتجعلھ��ا تلتق��ي ف��ي معن��ى خ��اص تخف��ى وراء مجموع��ة م��ن الص��ور الت��ي تتمی��ز , المبن��ى

ف�ي تش�كیل مج�ازي تحرك�ھ طاق�ة وف�ي بنی�ة إیحائی�ة عائم�ة  تكون�تھذه الكلمات , بالغرابة

                                                 
ال�دار المص�ریة , )ة نظری�ة وتطبیقی�ةدراس�, ب�ین الرؤی�ة البیانی�ة والرؤی�ا اإلش�اریة(النص الشعري : أحمد الطریسي )1(
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بثنائی�ات یجم�ع ) جردتھ�ا(حیث ی�ربط الفع�ل  على المحور التركیبي االنزیاح الداللي القائم

من خاللھ األمور التي تؤدي باإلنسان إلى الضیاع والعیش ف�ي حال�ة ال ی�دري فیھ�ا بنفس�ھ 

 وعن��دما یص��بح بھ�ذه الحال��ة یس��تطیع, غرائ��زه وأھوائ�ھ إش��باعفاق�دا لوعی��ھ ال یھم��ھ س�وى 

لك��ن الش��اعر ھدف��ھ أن ال , م ویص��دھمودون أن یعارض��ھ, فع��ل ك��ل م��ا یریدون��ھ مخ��دروه

حی�ث اس�تطاع أن یحق�ق م�ا یص�بو , )جردتھ�ا ف�ي غفل�ت العی�ون(یجعل ذلك یحدث فیق�ول 

باألم�ل واإلش�راق  دث�رهون�ھ وومج م�ن لھ�وه فأخرج المخاطب ,حین غفلة العیون عنھإلیھ 

رق�ة وبھ�ذه العالق�ات الغ, ف�ي واقع�ھأكث�ر فك�ر ی جعل�ھو العبث بھاآلخرون  كي ال یستطیعل

أي تحط�یم , یعمد الشاعر إلى خلق عالقات لم تك�ن موج�ودة ب�ین الكلم�ات"   في الغموض

ھ�ذه العالق�ات تك�ون  ,) 1( "المنطق الداللي المكرس لداللة قارة قصد تولید دالالت جدی�دة 

وھ�ذه , فیھا المسافة بین الدال والم�دلول تنافری�ة أو تجاوزی�ة ت�ؤدي إل�ى اإللتب�اس واإلبھ�ام

شعریة یتعذر عل�ى الق�ارئ فھمھ�ا وإدراك أبعادھ�ا الواقعی�ة ألن ال�نص یص�نع النصوص ال

ولك�ن م�ع ذل�ك فالمج�ال , لنفسھ أفاقا متع�ددة م�ن التوقع�ات دون أن ینتھ�ي إل�ى معن�ا مع�ین

إن�ھ یق�وم " ألنھ ل�م یع�د یتلق�ى فق�ط ب�ل  أمام القارئ المعاصر بشكل واسع للقراءة والتأویل

م��ن جدی��د لیكتش��ف نص��ھ  بناءھ��اراح��ات المؤل��ف ث�م یعی��د یتلق��ى اقت, بنش�اط ذھن��ي م��زدوج

    .)2( "الخاص 

لكن�ھ یری�د أن , أي أن یك�ون مفھوم�ا, صلتواستخدم اللغة ألنھ یرید أن یوالشاعر ی

ن�ھ یھ�دف إل�ى أن ی�وقظ عن�د المتلق�ي لون�ا خاص�ا م�ن الفھ�م إ, یكون مفھوما بطریقة معین�ة

والش�اعر یس�تخدم  ,الرس�الة النثری�ة العادی�ة مختلفا عن الفھم الواضح التحلیلي ال�ذي تثی�ره

 "ظل�ي المنھ�زم  "ف�ي قص�یدة  نور الدین درویشیقول . االنزیاح من أجل توصیل رسالتھ

:  

  ھا أنت في ساحة الحرف تشدوو              

  یسایرك النغم حینا              
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  ) 1( وحینا یخالفك األسطوان               

الت�ي  )الش�دو ,الح�رف, الس�احة(األلف�اظ  ذهش�اعر ب�ین ھ�في ھ�ذه القص�یدة ی�ربط ال

تخ��رج ع��ن س��یطرة المعج��م اللغ��وي لتكتس��ب دالالت جدی��دة یض��فیھا علیھ��ا الس��یاق ال��ذي 

ربم�ا ی�رتبط  ,فتص�بح س�احة الح�رف تش�دو - )M.Riffaterre( ریف�اتیرحس�ب  -وجدت فی�ھ 

, كلم�ات الت�ي ھ�ي تش�دون الشدو ھو الغناء وبالتالي یغن�ي الش�اعر بالإبل , الحرف بالشدو

وكأنھ یوسع من صورة الشدو فھي لیست مقتصرة على الحرف وإنم�ا عل�ى س�احتھ الدال�ة 

على وضع الص�ورة المض�ادة موض�ع الت�داعي ھنا قائم فاالنزیاح , على االمتداد واالتساع

وذل��ك ألن الش��اعر یرك��ز عل��ى تحط��یم العالق��ات الداللی��ة الواقعی��ة والمألوف��ة م��ن  الش��عري

أم��ا فیم��ا یخ��ص عب��ارتي . لمقابل��ة والتض��اد بغی��ة تأس��یس بالغت��ھ ولغت��ھ الخاص��ةخ��الل ا

, تدالن على مقابل�ة زمنی�ة ب�ین الماض�ي والحاض�ر, )یخالفك األسطوان(و )یسایرك النغم(

, رتبط أكث�ر بالطبیع�ة وأنغامھ�ایو, فكأن النغم یمثل الحیاة القدیمة أین كان الصفاء واألمان

واألسطوان م�رتبط , عن الحیاة الحاضرة اآلنیة في واقع الشاعرإنھ یعبر  )األسطوان( أما

یس�ایره  ,)یخالف�ك(و) یس�ایرك(ي ف�ي لفظت�أیض�ا موج�ود التضاد و, التطورو أكثر بالتمدن

النغم حینا؛ أي أنھ مھم�ا ك�ان مولع�ا بھ�ذا التق�دم والحض�ارة فإن�ھ یح�ن دوم�ا إل�ى الماض�ي 

الرفض لك�ل ش�يء یح�ي مأس�اتھ وآالم�ھ  فالشاعر یعبر عن, والصفاء الذي یحمل البساطة

اللغة المعیاریة التي لم تع�د تلب�ي حاجت�ھ وترض�ي طموح�ھ عم�ا  تلكمبتعدا في تعبیره عن 

فھ��ي ع��اجزة ع��ن تص��ویر ك��ل جوان��ب المعان��اة والمآس��ي , یری��د قول��ھ أو الوص��ول إلی��ھ

  .یعیشھاو اوالضغوطات التي یعانیھ

ذاتی�ة للحی�اة بلغ�ة موحی�ة ب�دل م�ن أصبح الشعر یعبر عن إبداع ورؤی�ة الش�اعر ال 

فض�اء خص�با یلمل�م ب�ھ أج�زاء اللغة باعتبارھا یستعمل الشاعر و, لغة التصریح واإلیضاح

  : " من عمق اللھب" في قصیدة المعنى فتأتي صوره منسابة كما 

  فامتص الھوى غضبي, كأنما النبضة المفجوعة التقطت       أمواجك البكر  

  ورأى الدنیا بال حجب, أطرافھ النیران فاحترقت     امرؤ آنس  أنا         
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  ) 1( لیستظل دمي المفجوع بالھدب   أتیت من آخر الدنیا على عجل         

لتحمل لنا عوالم بعیدة م�ن  معقولمن صور یلفھا الغموض والالھذا المقطع یشكل 

أي راب��ط مختلف��ة ال ی��ربط بینھ��ا  ح��ول ألف��اظوی��دور , أج��ل إدراك المجاھی��ل وتفس��یرھا

في ظل ھذا  ةكلھا كلمات تدل على المعانا, )المفجوع, دمي, استظل, احترقت, المفجوعة(

فف��ي لحظ��ات التعبی�ر الوج��داني یتج��اوز , فئ�ھل��م یج�د م��ن یطالش��اعر و اللھ�ب ال��ذي یح�رق

الش��اعر س��لطة الواق��ع بتعری��ة اللغ��ة وإخض��اعھا لمنط��ق التص��ویر الش��عري المبن��ي عل��ى 

ولكي یعبر على أن خالصھ وراحتھ ف�ي ی�دھا , فیلجأ إلیھا كي تطفئھ ,فعالیة تكثیف الداللة

ینتقي من القاموس اللغوي ھذه المجموع�ة م�ن األلف�اظ الت�ي ت�تالحم وتتناس�ق وكأنھ�ا ھ�ي ف

فبھ�ذه  .حملھا من آالم معاناتھ والبحث عن م�ن یخف�ف علی�ھ ام ةأیضا تآلفت بحنو من كثر

م��ن خاللھ��ا ول الش��اعر ایح�� ,دد والمواص��لةر م��ن أج��ل التج��اللغ��ة یم��ارس عملی��ة التطھی��

النبض��ة (یق��ول ف��ي القص��یدة , التعبی��ر ع��ن ھموم��ھ للق��ارئ لیخف��ف عن��ھ حمل��ھ ومعانات��ھ

وق�د وص�فھا بأنھ�ا مفجوع�ة بس�بب غض�بھ الش�دید , والنبض�ة مص�درھا القل�ب, )المفجوعة

, ب�ھوق�د ك�ان س�بب تألم�ھ حب�ھ ال�ذي یعذ, قلبھ أثر على نبض�اتھ خاص�ة فأدى إلى تفجع في

إن ش�دة معانات�ھ  ,یزول عنھ غض�بھ وتن�زاح عن�ھ ھموم�ھ لكنھ عندما یتخیل التقاءه بحبیبتھ

  .بسببھا والتي أصبحت جزءا من  حیاتھ, والنار المتأججة في صدره

ف��إن , ب��أن ھ��ذه ھ��ي الحی��اة مثلم��ا فیھ��ا الح��ب واألم��ل والس��عادةالش��اعر و یعت��رف  

ل یص��بح ش��يء ن��ادر ف��ي ظ��ل الظ��روف واألم��, لحظ��ات الح��ب یتخللھ��ا الھج��ران والعت��اب

ومك��ان الس��عادة الت��ي تل��ون , القاس��یة واألوض��اع الص��عبة فتص��بح األی��ام كلھ��ا ی��أس وقن��وط

فاألوقات الس�عیدة ن�ادرة وحت�ى وإن وج�دت ف�إن زمنھ�ا , الدنیا فرحا تأتي األحزان واآلالم

ش��اعر وال ,تس��ره عل��ى حقیق��ة ق��د ال اإلنس��انقص��یر تم��ر كالومض��ة أو الحل��م یص��حو منھ��ا 

الت�ي ) النی�ران(مدركا لكل ذلك التغیر في الحیاة فكان لھ أن یعبر ع�ن ھ�ذا الوض�ع بلفظ�ة 

  . د أن یوصل من خاللھا إحساسھ وحالتھاأر
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ولما قال أنھ ال یرى الدنیا بال حجب أي یراھا على حقیقتھا بكل ما فیھا م�ن أش�یاء 

, ة الب�د م�ن مواجھ�ة الص�عابیعلم أنھ لكي یصل إلى مبتغاه ف�ي الحی�ا, جمیلة وغیر جمیلة

یعط��ي انطباع��ھ ونظرت��ھ ع��ن ھ��ذه الحی��اة المتناقض��ة ن��ھ رغ��م إحاطت��ھ ب��الظروف عام��ة لك

والرؤى واألفكار التي تشغل بالھ فھو یحتاج إلى شيء مھم ینسیھ ك�ل ذل�ك ویجعل�ھ یع�یش 

فھ�و مس�تعجل لتحقی�ق ذل�ك لك�ي یس�تظل دم�ھ , )أتی�ت عل�ى عج�ل(یقول , حالة حب عمیق

مكونة لنا جملة داللیة كان تأثیرھ�ا  مختلفة مع بعضھا وھنا تتعالق ألفاظ, الھدبالمفجوع ب

فال��دم المفج��وع ال��ذي ھ��و امت��داد للنبض��ة , أكب��ر م��ن خ��الل ھ��ذه العالق��ات غی��ر المنطقی��ة

یحتاج إلى ظل یستظل بھ م�ن أج�ل أن یطف�ئ لھی�ب النی�ران الت�ي تجعل�ھ یغل�ي , المفجوعة

. الت�ي تحف�ظ عیونھ�ا وتزی�دھا جم�اال وت�أثیرا) أھ�دابھا(وھ�ذا الظ�ل ھ�و , من شدة الح�رارة

وتنطف�ئ , فالشاعر یرید أن یقول أن التقاؤه بھا ورؤیتھ لعیونھا جع�ال ھ�واه یم�تص غض�بھ

لقد كان للعالقات االس�تبدالیة والس�یاقیة . ویحس براحة وسعادة, نیران شوقھ وألمھ وعذابھ

تھ�ا المعجمی�ة وإعطائھ�ا دالل�ة أكث�ر عمق�ا نزی�اح األلف�اظ ع�ن داللاتأثیرا كبی�را ف�ي عملی�ة 

ومعرفة كیفیة اللع�ب بالمع�اني , ویحاول اكتشاف خبایاه وأسراره, وإیحاء یشد إلیھ القارئ

        .      من خالل خلق مجال داللي غیر واقعي منسوج من تصور یعتمد على التخیل واإلبداع

شعري تتفاع�ل فی�ھ جمل�ة نجد للشاعر في كثیر من األحیان القدرة على خلق سیاق 

  : "لم أمت  "یقول الشاعر في قصیدة , راعات الماثلة في بنیة النص كلھالص

  أنا یا أنا              

  أیھا المتناثر بین الشظایا وبین السطور              

  یحرضني كبریائي              

   )1( وتدفعني صرخة في القبور               

, م�ن جھ�ة ب�ین الس�طور والكتاب�ة والش�عر: نقسما إل�ى قس�مینیحس الشاعر نفسھ م

وك���ان ) المتن���اثر(لم���اذا اخت���ار لفظ���ة , م���ن جھ���ة أخ���رى وب���ین الش���ظایا والحی���اة األلیم���ة

بما أنھ یتح�دث ع�ن انقس�امھ ب�ین ح�التین ) الممزق( باستطاعتھ أن یختار مكانھا مثال لفظة
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ألنھ�ا أكث�ر دالل�ة عل�ى االض�طراب ) المتن�اثر(لكنھ فضل , تشغالن عقلھ ومشاعره وكیانھ

یس��تفزه كبری��اؤه و یحرض��ھ عل��ى مواص��لة  ,ھ��و ی��رفض أن یس��كتوالقل��ق ال��ذي یعیش��ھ و

تدفع�ھ الص�رخة ف�ي حی�ث ویبالغ الشاعر في ذلك . وقول ما ال یستطیع أحد قولھ, المسیرة

ومن عمق القبور تشحنھ صرخات , فھو یخلق من الموت الحیاة, القبور لمواصلة المسیرة

تدفع�ھ إل�ى أن  إنھ الوفاء واإلخالص وكل المث�ل العلی�ا, لضحایا وتدفعھ للمقاومة والتحديا

وإنما ینطل�ق منھ�ا كواق�ع عی�اني , الشاعر ال یقوم بعملیة تجرید لألشیاءإن " یستمر ویقاوم

وم�ن ث�م إن , وإنما طریقا جدیدا للعودة إلیھا, وال یلغیھا تماما من مسیرتھ المضنیة, مجسد

جسدت اللغة الموقف المض�اد م�ن وقد  ,)1( " یبدعھ و, شاعر ال ینتظره وإنما یخلقھعالم ال

, الحرك��ة, فالص��رخة تحم��ل دالل��ة اإلیح��اء, خ��الل ب��ؤرة الت��وتر ب��ین الص��رخة والقب��ور

لك��ن ھ��ذه القب��ور تحی��ا , الم��وت, الجم��ود, حم��ل دالل��ة الس��كوتوالقب��ور ت, الحی��اة, الحیوی��ة

   .     من الذین اعتدوا علیھاوتطلب منھ أن یثأر لھا وینتقم 

وبھ��ذا تك��ون ظ��اھرة االنزی��اح ذات أبع��اد داللی��ة تثی��ر الدھش��ة والغراب��ة وم��ن ث��م 

م�ن أھ�م  فھ�و ,من خالل عنصر المفاجئ�ة والدھش�ةئ حضوره في النص سلطة على القار

الظواھر التي یمت�از بھ�ا األس�لوب ع�ن غی�ره؛ ألن�ھ عنص�ر یمی�ز اللغ�ة الش�عریة ویمنحھ�ا 

ویجعلھا لغة خاصة تختلف ع�ن اللغ�ة العادی�ة فتص�بح ل�یس , ا وتوھجھا وألقھاخصوصیتھ

وذل�ك بم�ا لالنزی�اح م�ن ت�أثیر جم�الي وبع�د إیح�ائي ف�ي , مجرد وس�یلة ب�ل غای�ة ف�ي ذاتھ�ا

  .حدث تأثیرا في المتلقيی وص األدبیةتشكیل جمالیات النص
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