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التفويــض
أنا ريم عزت عبد العزيز عي ىس ،أفوض جامعة آل البيت بتزويد املكتبات أو املؤ س سات أو
الهيئات أو األشخاص نسخاً من رسالتي عند طلبهم ،حسب التعليامت النافذة يف الجامعة.
التوقيع:
التاريخ2018/ / :م

إقرار والتزام بقوانني جامعة آل البيت وأنظمتها وتعليامتها
أنا الطالـبة :ريم عزت عبد العزيز عيىس

الرقم الجامعي1420301002 :

التخصص :اللغة العربية وآدابها

الكليــة :كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

أعلن بأنني قد التزمت بقوانني جامعة آل البيت ،وأنظمتها وتعليامتها وقراراتها الســارية املعمول بها
املتعلقة بإعداد رسائل املاجستري والدكتوراه؛ عندما قمت شخصياً بإعداد رسالتي بعنوان:

االنزياح األسلويب يف شعر املُثقِّب ال َعب ِدي
وذلك مبا ينســجم مع األمانة العلمية املتعار عليها يف كتابة الرســائل واألطاريع العلمية .كام أنني
أعلن بأن رســالتي هذه ري منقولة أو مســتلة من رســائل أو أطاريع أو كتب ،أو أبحاث أو أي منشــورات
علمية تم ن رشها أو تخزينها يف أي و سيلة إعالمية ،وتأ سي ساً عىل ما تقدم ،فإنني أتحمل امل سؤولية بأنواعها
كافة ،فيام لو تبني ري ذلك مبا فيه حق مجلس العمداء يف جامعة آل البيت ،بإل غاء قرار منحي الدرجة
العلمية التي حصلت عليها ،وسحب شهادة التخرج مني بعد صدورها ،دون أن يكون يل أي حق يف التظلم أو
االعرتاض أو الطعن بأي صورة كانت يف القرار الصادر عن مجلس العمداء بهذا الصدد.
توقيع الطالبة:

التاريخ2018/ / :م

اإلهداء
إىل نعيم
حاولت الطريان َبعده َ ...فسقطت
ُ
الذي
الدرس األول من دروسها:
ني الحيا ُة
َ
لِ ُتل ِقن ِ
أن األخ  ...أجنحة

ريم عزت عيىس

شكر وعرفان
﴿ َوقُلِ ا ْع َملُواْ َف َس َريَى اللهُ َع َملَك ُْم َو َر ُسولُهُ َوا ْل ُم ْؤ ِم ُنونَ ﴾
(سورة التوبة :اآلية )105
طيب يل أن أسطر مبداد من نور كلامت جياشة تحمل يف
بعد الحمد لله الذي َعلم اإلنسان ما مل يعلم ،يَ ُ
طياتها شكري وثنايئ العاطر إىل معلمي األول ،والدي العزيز الدكتور "محمد موىس العبيس" الذي لن توفيه
الكلامت حقه ،فقد كان يل خري معني ومرشد.
إىل من خل َق ْت يف نفيس روح التحدي ،و رست يف قلبي ُحب العلم منذ نعومة أظفاري ...ملية أختي.
إىل أمثولة التضحية والوفاء والِداي (أمي وأيب).
إىل أخي العزيز الذي ساندين حتى أواصل مسرييت العلمية ،وأضاء يف دريب مشاعل األمل والعطاء نعيم.
إىل النجامت اللوايت أضأن حيايت أخوايت.
إىل فلسطني ألن التعليم هو أفضل طريقة ملساعدتها.
كام أتقدم بالشكر الجزيل إىل أعضاء لجنة املناقشة الذين مل يتوانوا لحظة عن تقديم كل ما هو مفيد،
وأشكرهم أيضاً عىل تفضلهم بقبول مناقشة هذه الرسالة ،وإسداء النصع يل يف استكامل ما فاتني من ضعف أو
قصور.
وال يفوتني أن أشكر اآلنسة "فاتنة"؛ ملا بذلته من جه ٍد يف طباعة هذه الرسالة ،كام أشكر كل من قدم يل
العون واملساعدة – ُمكرثاً أو ُمقالً – وأعانني عىل إنجاز هذه الرسالة بالقولِ أو بالعملِ .
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االنزياح األسلويب يف شعر املُثقِّب ال َعب ِدي
إعداد الطالبة  :ريم عزت عبد العزيز عيىس
إشا الدكتور :محمد موىس العبيس

امللخص
هدفت هذه الدراسة إىل تناول ظاهرة االنزياح يف شعر املُث ِّقب ال َعب ِدي تناوالً أسلوبياً ،وقد اشتملت عىل
عرضت يف املقدمة ألهمية الدراسة ،ودوافع اختيارها ،ومنهجها ،وأبرز الصعوبات
ُ
مقدمة وأربعة فصول وخامتة،
التي واجهتها.
ولضامن تحقيق أفضل لكل ذلك ،ارتأينا أن نعرض صور االنزياح التي قطعتها الواقعة الشعرية لدى الشاعر.
تناولت فيه االنزياح الصويت؛ وقد اشتمل هذا الفصل عىل صورتني ،األوىل :التكرار وأقسامه
ُ
أما الفصل األول فقد
التي تهيمن عىل ديوان املثقب ال َعب ِدي ،والثانية :التصدير وأقسامه ،وعدد مرات ورود كل قسم من أقسام التصدير
يف كل قصيدة يف الديوان.
ويف الفصل الثاين تناولت االنزياح الرتكيبي يف شعر املثقب ال َعب ِدي ،وقسمته إىل أربعة أقسام ،متُ ثل أبرز
مظاهر هذا االنزياح ،وهذه األقسام هي :التقديم والتأخري ،واالستفهام ،والتوكيد ،والنفي.
تناولت فيه االنزياح الداليل يف شعر املثقب ،وقسمته إىل ستة أقسام،
ُ
أما الفصل الثالث من الدراسة فإنني
وهذه األقسام هي :الصورة التشخيصية ،والصورة املتداولة ،وصورة الغرابة ،والصورة الغرائبية ،والصورة املتنامية،
والصورة املالمئة.
أما الفصل الرابع فقد خصصته لدراسة التناص يف ديوان املثقب ال َعب ِدي ،وقد اشتمل هذا الفصل عىل أربع
صور من صور التناص ،هي :الرمز املتداول ،والتناص األديب ،والتناص التاريخي ،والتناص الشعبي.
ذكرت فيها نتائج هذه الدراسة وما توصلت إليه ،ثم ُذيلت بقامئة املصادر واملراجع
وانتهت الدراسة بخامتة ُ
التي أفادت منها.

املُقدِّ مـــة
الحمد لله األول بال ابتداء ،واآلخر بال انتهاء ،املتفرد بقدرته ،الذي ال تحويه الجهات وال تبلغه
الظنون ،والصالة والسالم عىل النبي األمني وآل بيته وصحبه أجمعني ،وبعد:
يتغيا هذا البحث إعادة النظر وإنعامه يف موضوع دراسة شعر املثقِّب ال َعب ِدي ،اعتامداً عىل صور
االنزياح الشعري ،ووفق رؤية نسقية.
توجهت هذه الدراسة إىل موضوعها بقصد إعادة بنائه؛ وتحيني املعرفة به ارتكازاً عىل مساءلة املنت
الشعري .وإمياناً منا بارتهان دراسة أشعار املثقب ال َعب ِدي والتأريخ لها؛ بالكشف عن أنساق االنزياح
الشعري ،ومن هنا تأيت أهمية هذه الدراسة التي تحاول الوقو عىل أبرز صور االنزياح يف شعر املثقب
ال َعب ِدي ،وبيان جاملياتها ،ودورها الداليل والبال ي يف الشعر الجاهيل ،فالشعر الجاهيل يضل مجاالً خصباً
للدرس األديب والنقدي وفق مناهج متعددة ومختلفة ،عن طريق تحليل البنية اللغوية تحليالً عميقاً يُ ِّبني
تحوالت البنية يف كل صورة من صور االنزياح ،ويكشف عن املفارقة بني داللة البنية السطحية الظاهرة،
ودالالت البنية العميقة؛ وكان ال بد من التعامل مع األمثلة املدروسة عىل أساس من ثنائية (القاعدة
واالستعامل) و(الحضور والغياب) ،مع االحتفاظ بالقاعدة والسامح لالنزياح بالتحرك داخل النص ،وقد كان
ذلك من خالل منهج وصفي تحلييل يحاول أن يرصد ظاهرة االنزياح ،ويزيل وامضها ،ويظهر محاسنها،
سعياً إىل تحقيق املوضوعية للدراسة.
وقد أفادت الدراسة من جملة من املصادر واملراجع تعتمد عىل ديوان الشاعر بالدرجة األوىل ،يليها
مصادر ومراجع متعددة ،استندت فيها إىل بعض املسائل النظرية ،دون أن يطغى أحدها عىل اآلخر ،ونذكر
منها :الحسن بو أجالبن يف كتابه (بال ة االنزياح يف شعر محمود درويش) وعبد السالم املسدي يف كتابه
(األسلوبية واألسلوب) ،و ريهم أمثال موىس ربابعة ،وسعد مصلوح ،وصالح فضل ،وناظم حسن ،و ريهم،
كام أفادت من الدراسات البال ية ،مثل دراسة عودة سويلم الشمري "الصورة الفنية يف شعر املثقب
ال َعب ِدي" وحسن ناظم "دراسة يف أنشودة املطر للسياب".
وواجهت الباحثة يف سبيل إنجاز هذه الدراسة بعض الصعوبات تتمثل يف تداخل االنزياح
وشواهده ،إذ يكون يف املوضع الواحد يف البيت الواحد أكرث من نوع من أنواع االنزياح ،وبالر م من هذه
الصعوبات فإن الدراسة انتظمت يف هيكل تنظيمي قائم عىل أربعة فصول ،وهي:
وصوره املُهيمنة؛ وهي التكرار
الفصل األول :االنزياح الصويت؛ وتناولت فيه مفهوم االنزياح الصويت ُ
والتصديرَ .فعرضت لهام يف مبحثني .األول :تكرار الحر  ،وتكرار الكلمة بأقسامها تِبعاً لشكل ورودها يف
الحقل البرصي .وأوضحت مختلف دالالت النص الشعري؛ انطالقاً من دراسة أقسام التكرار وانزياحها.
والثاين :التصدير وأقسامه ،وعالجت وظائفه وخصائصه.
ويف الفصل الثاين :االنزياح الرتكيبي؛ واعتنيت بصور االنزياح الرتكيبي يف أربعة مباحث ،خصصت
أولها للتقديم والتأخري ،وثانيها لالعرتاض ،وثالثها للتوكيد ،ورابعها للنفي ،ورصدتهُ يف كل مبحث ما تضيفه
كل صورة تركيبية داللياً وإيقاعياً وجاملياً ،واهتمم ُت بالشاكلة التي يتم بها االنزياح.

عرضت
ُ
أما الفصل الثالث :االنزياح الداليل؛ فقد تناولت فيه صور االنزياح الداليل يف ستة مباحث :تَ
يف أولها للصورة التشخيصية ،ويف ثانيها للصورة املتداولة ،وثالثها لصورة الغرابة ،ورابعها للصورة الغرائبية،
وخامساً للصورة املالمئة ،وسادساً للصورة املتنامية ،وأوضح ُت انزياح كل صورة وما تقدمه للمستوى الداليل
والتوجه األديب.
ويف الفصل األخري :التناص؛ ُ
بحث التناص يف أربعة مباحث :وهن الرمز املتداول ،والتناص األديب،
والتناص التاريخي ،والتناص الشعبي ،وبين ُت التناص عرب مقارنة للمتناص واملتناص معه ،فظهر شكل
االنزياح كام اتضع ما منحه التناص من انفتاح القصيدة عىل عوامل نية بالدالالت وااليحاءات الخصبة،
وجعل نصوصه الشعرية نصوصاً لها سلطة تأثريية.
خلصت إليها.
ُ
أجملت فيها أبرز النتائج التي
ُ
ثم انتهت الدراسة بخامتة

مهاد نظري
مفهوم األسلوب وتشعباته.
ما زال مفهوم األسلوب امضاً ملتبساً لدى الكثريين من املختصني ،عىل الر م من
كرثة عناية النقاد والدارسني به .وقد كرثت التعريفات التي تناولته وتنوعت ،فقد عرفه كل
من املهتمني حسب وجهة نظره ،وسأعرض فيام يأيت للمعنى اللغوي ،ثم للمعنى االصطالحي.
يف املعنى اللغوي :األسلوب هو "الطريق والوجه واملذهب والسطر من النخيل"()1؛
فالسطر داللة عىل االستقامة واالنسجام.
أي هو "الطريق أو الوجهة"( )2التي ينتهجها الفرد للوصول إىل مبتغاه أو مقصده.
يف املعنى االصطالحي :األسلوب هو الطريقة التي اتفق عليها املختصون إليصال
مضامني موضوعاتهم لآلخرين( .الكيفية يف توصيل اليشء).
وال فرق بني األسلوب املصطلحي واألسلوب اللغوي ذلك أن كالً منهام يسعى لتوصيل
اإلفهام واملعاين إىل اآلخرين بطريقة تعبريه .كام أن مصطلع األسلوب عند العرب والغرب
متشابه إىل ح ٍد ما ،واالختال الحقيقي بينهام يظهر من حيث الداللة واالستعامل.
فعند الغرب كان األسلوب مرادفاً للبال ة عند العرب ومنظورهم له كان اجتامعياً؛
أي كان ذا قيم اجتامعية يدل عىل املميزات الشخصية يف الكتابة أي أنه "سمة مميزة
للشخصية يف كيفية استعامل اللغة"(.)3

()1

الرازي (أبو بكر محمد بن يحيى بن زكريا) :الصحاح ،ط ،1دار الفكر2001 ،م،
ص ،264ابن منظور :لسان العرب ،ج ،1المطبعة األميرية لبوالق ،القاهرة،

1979م ،ص ،573الطاهر (علي جواد) :مقدمة في النقد األدبي ،ط ،2المؤسسة
العربية للدراسات والنشر ،بيروت1988 ،م ،ص ،308 ،306وكلمة أسلوب ذات

أصل مادي من السلب المتلقي االنتباه والفهم ،وقيل أيضاً أن األسلوب يتعالق

بالفن (األسلوب هو الفن) وأثنى على ذلك القضاة (محمد أحمد) :في دراسة قدمها
حول األسلوب واألسلوبية والنص الحديث ،كلية اآلداب ،جامعة الزيتونة ،األردن،

1998م ،ص.248
()2

قرماز (طاطة) :دراسات تأصيل لمصطلحي األسلوب واألسلوبية ،كلية اآلداب،

جامعة الشلف ،الجزائر ،ص ،122والبكري (طارق) :معايير تحليل األسلوب
لريفاتير ،مجلة اليوم ،الكويت2004 ،م.
()3

الشايب (أحمد) :األسلوب دراسة تحليلية ألصول األساليب ،ط ،8مكتبة النهضة

المصرية ،مصر1988 ،م ،ص 27هامش ص.44

وإذا أصبنا القول فإن آراء بعض العلامء والنقاد يف مفهوم األسلوب مختلفة؛
فالجرجاين مثالً نظر إىل األسلوب عىل أنه النظم ،ومعنى النظم :توخي القائل خصائص النحو
الرتباطه بالخصائص اللغوية .مؤكداً العالقة بني األسلوب والنظم؛ إذ قال" :واعلم أن االحتذاء
عند الشعراء وأهل العلم بالشعر وتقديره أن يتبدى الشاعر يف موضوع له معنى و رض
معني ثم يختار ا ٍألسلوب املناسب لتوصيله للمتلقني"(.)1
وعىل هديه سار بعض النقاد يف طريق املزج بني املصطلحني (األسلوب والنظم) أمثال
أحمد الشايب يف كتابه (األسلوب دراسة بال ية) وقد ذهب إىل أن األسلوب طريقة الكتابة
أو اإلنشاء ،فعرفه بأنه" :طريقة الكتابة وتأليفها للتعبري عن املعاين قصد اإليضاح والتأثري ،أو
الرضب من النظم والطريقة فيه"( .)2وذهب طاطة بن قرماز إىل أن األسلوب "طريقة الكتابة
أو طريقة االختيار وتأليف لأللفاظ لتوضيع اية التعبري عن املراد وإحداث التأثري"( ،)3متفقاً
بذلك مع وجهة نظر أحمد الشايب.
اتسم األسلوب فيام مىض بالجمود؛ وبقي فرتة طويلة يف سلم التطوير( .إذ إن
القدماء مل يقبلوا الفلسفة اللغوية التي قامت حولها نظرية األسلوب)( .)4فقد انصب
اهتاممهم عىل البال ة ،أما اليوم فقد تطور النظر إىل األسلوب تبعاً ألهميته "بإعادة النظر
يف دراسة األدب من جانب اللغة"(.)5
(وينظر الدارسون لألسلوب مبا يتوافق مع رؤيتهم النقدية وانطالقاتهم التنظريية
للموضوع ،فمنهم من يبحث يف أسلوب املنشئ (مؤلف النص) فريبط مفهوم األسلوب
بالذات

()1

الجرجاني (عبد القاهر) :دالئل اإلعجاز ،تحقيق :محمد رشيد رضا ،دار المعرفة،
بيروت1981 ،م ،ص ،361وقد أشار إلى قوله كل من :ينظر :خليل (إبراهيم):

األسلوبية ونظرية النص ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات ،بيروت1996 ،م،
ص ،47 ،38-37وقرماز (طاطة) :التأصيل لمصطلحي األسلوب واألسلوبية،
مرجع سابق ،ص ،122القضاة (محمد أحمد) :األسلوب واألسلوبية والنص

الحديث ،مرجع سابق ،ص ،249الجوارنة (يوسف عبد هللا) :مالمح أسلوبية في
التراث ،مجلة جرش ،ع2007 ،5م ،ص.34

()2

الشايب (أحمد) :األسلوب دراسة تحليلية ،مرجع سابق ،ص.27

()3

قرماز (طاطة) :التأصيل لمصطلحي األسلوب واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.123

()4

ينظر :قزع (هدى) :األسلوب واألسلوبية عند المسدي ،مجلة فصول ،م ،3ع،7

2011م ،تلخيص لما جاء فيها.
()5

سليمان (أماني) :األسلوب واألسلوبية إضاءات حول المفهوم والمحددات ،مجلة

أفكار ،ع2002 ،166م ،ص.91

املبدعة للنص)( .)1فيشف األسلوب عن قدرته التعبريية املوجودة بقلب اللغة
وخروجها من العامل االفرتايض إىل حيز موجود فريتبط األسلوب مع السرية والتاريخ(.)2
ومفهوم األسلوب عند القرطاجني (مقابل للنظم ،إذ يشمل النص األديب كله ويتحدد
بتأليف املعاين ،يف حني يبتعد عن مفهوم األسلوب بوصفه خصائص فردية)( .)3وهنا نجد ابن
خلدون أيضاً سار عىل الطريق نفسها التي سار عليها القرطاجني إذ عر األسلوب عىل أنه
"املنوال الذي تنسج فيه الرتاكيب اللغوية ،أو القالب الذي ُيفرغ فيه املعنى اللغوي"(.)4
ومن الباحثني من يبحث يف أسلوب النص بوصفه انزياحاً أو تضميناً فيعر
األسلوب (بأنه الخروج عن املألو من الكالم ،وفق أنظمة النص وتشكالته وعالقاته
الداخلية ،باحتياجه إىل إجراءات تحليلية ري مألوفة ،من فك الشفرات واستنتاج الدالالت
ووجوه الرموز واإليحاءات الفنية والتأويلية ،عرب تشكالت اللغة األدبية ،اختياراً وتركيباً يف
عالقتها الجزئية والكلية يف الخطاب األديب)(.)5
وعىل هذا فاألسلوب يحقق الغاية من خالل قدرته عىل توصيل املعنى؛ فيحمل
املتلقي ،ال عىل فهم الرسالة فقط ،بل عىل تقمص مضامينها أيضاً .وهذا ما يسعى إليه
األديب بأسلوبه.

()1

القضاة (محمد أحمد) :األسلوب واألسلوبية والنص الحديث ،مرجع سابق،

ص ،252وينظر :قزع (هدى) :األسلوب واألسلوبية عند المسدي ،مرجع سابق،
ملخص المقالة.
()2

قزع (هدى) :األسلوب واألسلوبية عند المسدي ،مرجع سابق ،ملخص المقدمة.

()3

ينظر :خليل (إبراهيم) :األسلوبية ونظرية النص ،مرجع سابق ،ص،62 ،61-54

()4

فضل (صالح) :علم األسلوب مبادئه واجراءاته ،ط ،1دار الشروق ،مصر،

()5

ينظر :المساعيد (ريحان إسماعيل) :االنزياح في شعر الحطيئة ،رسالة ماجستير،

الجوارنة (يوسف) :مالمح أسلوبية في التراث ،مرجع سابق ،ص.33
1998م ،ص.112

جامعة آل البيت ،األردن2010 ،م .يقرب مفهوم االنزياح من مفهوم النص ،ومن
مميزات النص أن االنزياح ينصب على النص في الدرجة األولى (انزياح المؤلف
عن أصل اللغة) :ينظر :العبسي (محمد موسى) :تشكيل الذات في المية أوس

ابن حجر ،المجلة األردنية للغة العربية ،م ،4ع2008 ،2م ،ص ،236يعرف

النص بأنه الجامع الشكلي للظاهرات اللغوية ،وهو عالمة ،أو نسيج من العالمات
المتعددة ،وشبكة من الشفرات المتنوعة والعالقات النصية الداخلية والعالقات

التناصية الخارجية.

أما شارل بايل فقد أضفى الجانب العاطفي عىل الجانب التعبريي .فعر األسلوب
بأنه "مفهوم تعبريي مهمته البحث عن الجامل وعن طريقة األداء التأثريية االنفعالية الذي
مير باملسائل الوجدانية"( ،)1أي أن أصل األسلوب عنده إضافة ملمع تأثريي للتعبري.
وأرى أن األسلوب يحمل مع ًنى واحداً ،لكن يختلف باختال األفراد ،فكل منهم يراه
حسب نظرته الخاصة ،أن استشف منه ما أشاء وآخرون يستشفون منه ما يشاؤون.
يف الحقيقة لقد تعددت التعريفات حول األسلوب إىل حد التباين الشديد يف آراء
الدارسني؛ وميكن تقسيمها واعتامدها يف صنفني:
األول منها :ما يبدو فيه األسلوب بعيداً كل البعد عن قضية االنزياح ،أي أنه مفهوم
مرتكز عىل نِتاج املبدع ،مرتبط بالجانب الشخيص للكاتب واختياراته الخاصة ،التي متيزه عن
ريه من املنشئني ،وقد عرب عن هذا الجانب (روالن بارت) فقال إن األسلوب "لغـة
استكفائيـة تغـوص بامليثولوجيـا الشخصية والرسدية للكاتـب"( ،)2وهذا يتفـق مع املقولـة
الشهيـرة لـ (ليبفون) "أن األسلوب هو الرجل نفسه"( ،)3أي بصمة اإلنسان الخاصة .لكن
لريفاتري حول هذه املسألة رأي آخر ومعارض حيث يرى" :إن األسلوب يخرج عن كونه بصمة
من بصامت الشخص ليصبع شيئاً من أشياء النص ،أو النص نفسه وليس الرجل كام ُيشاع"(.)4
وهذا األمر عنده مبنزلة اليشء الذي يدور حول نفسه ،إذ إن مفهوم النص عنده
يرتبط بأدبيته ،واألدبية ترتبط بالفرادة والفرادة ،أسلوب واألسلوب هو النص.

()1

فضل (صالح) :علم األسلوب ،ط ،1كتاب النادي األدبي ،دار الشروق ،مصر،

1980م ،ص ،112وينظر :قرماز (طاطة) :التأصل لمصطلحي األسلوب
واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.123-122
()2

كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،ط ،1ترجمة :محمد الوالي ومحمد العمري ،دار
توبقال للنشر ،المغرب1986 ،م ،ص.15

()3

المسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،ط ،3الدار العربية للكتاب ،الكويت،

1982م ،ص ،63-60القضاة (محمد أحمد) :األسلوب واألسلوبية ،مرجع سابق،
ص ،247درويش (أحمد) :األسلوب واألسلوبية مدخل في المصطلح ،م ،1ع،2
مرجع سابق ،ص.61

()4

المسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،مرجع سابق ،ص ،63-60والقضاة
(محمد أحمد) :األسلوب واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص ،247ودرويش (أحمد):

األسلوب واألسلوبية مدخل في المصطلح ،مرجع سابق ،ص.62

والثاين :ميت فيه األسلوب بصلة وطيدة إىل االنزياح ،ففيه يحتكم إىل األسلوب عىل
أنه قانون االنزياح(.)1
إن مصطلع االنزياح يحمل يف طياته تصوراً قدمياً ُمرتداً يف أصوله إىل أرسطو وما تاله
من بال يني ونقاد ،إذ كان فرعاً من فروع اللغة؛ وعليه فقد كان مجال االهتامم فيه يرجع
إىل البال ة العربية القدمية ودراسة ما تفرع منها ،وعىل إثر هذه الغاية درس اللغويون هذا
التفرع وعملوا يف مجاز القرآن والرضورة الشعرية و ريها .وقد التقى عمل اللغويني
واألسلوبيني املحدثني مع دقة العلامء القدماء حول معالجتهم لقضية االنزياح التي اكتشفت
عاملاً يستوعبه النحو وما مل تستوعبه املعايري املنطقية للرص (.)2
فاالنزياح مصطلع أسلويب مستحدث ،وتيار قوي احتضن اللغة الفنية بوصفها انحرافاً
عن املعيار يصف لغة الشعر يف اشتغالها الخاص .واالنزياح؛ من حيث هو مصطلع أسلويب،
حديث النشأة ( ُولد يف الزمن املتأخر) إال أنه مل يكن خاصاً بالنقد الحديث(.)3
واالنزياح هو الفيصل بني الكالم العادي والكالم األديب؛ وهو رصد للكالم الخارج عن
نسقه املعياري املألو  ،أو خروجه عن املعيار ولغاية قصدها املتكلم.
وهو احتيال من اإلنسان عىل اللغة ونفسه لسد قصوره وقصورها معاً (اإلنسان عاجز
عن اإلحاطة باللغة وطرقها مثل عجزها عن نقل كل ما يف نفس اإلنسان) وعىل هذا فاالنزياح
رضب من االصطالح يقوم بني املرسل واملستقبل(.)4
ويبدو أن مصطلع االنزياح قد شاع وانترش بني الباحثني املعارصين العرب من خالل
رؤيتهم واطالعهم عىل الدراسات النقدية الغربية الحديثة؛ فكان يسمى بالفرنيس
( )ECARTوباإلنجليزية ( )DEVIATIوقد تنوعت تسمياته باختال النقاد الذين أولوه
اهتاممهم ،ومنهم فالريي الذي عده "تجاوزاً" وبارت الذي قال عنه "فضيحة" ووصفه

()1

كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص ،95والبكري (طارق):

األسلوبية عند ميشال ريفاتير ،مجلة دار ناشري للنشر اإللكتروني ،الكويت،
2003م ،ملخص.
()2

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح في شعر محمود درويش ،ط ،1دار النايا

للدراسات والنشر ،سوريا2014 ،م ،ص 22الحاشية ،وينظر :الخرشة (أحمد):
أسلوبية االنزياح في النص القرآني ،رسالة ماجستير ،جامعة اليرموك ،األردن،

2008م ،ص.19
()3
()4

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.23-22

فضل (صالح) :بالغة الخطاب وعلم النص ،ط ،1مكتبة لبنان ،بيروت1996 ،م،
ص.80

تودورو بأنه "شذوذ" وكوهن "انتهاك" وباتيار "إطاحة" وثريي "كرس" وسيبتزر
"انحرا "( .)1وعىل ح ٍد سواء أطلق الباحثون العرب عىل مصطلع االنزياح مصطلحات عدة
إىل جانب ما جاء به النقاد الغربيون.
فأسموه :االنحرا  ،والعدول ،والخرق ،والخروج ،واالبتعاد ،والفارق ،والبعد،
واملخالفة ،والرتك ،واملخالفة ،والتشويه ،واملجاوزة ،والنشاز ،واالتساع ،والجسارة اللغوية،
والغرابة ،...وذهب "عدنان بن ذريل" إىل أن حقيقة هذه املسميات وإن اختلفت فإنها تتبع
عائلة واحدة أطلق عليها اسم "عائلة االنزياح"( ،)2وما االختال إال نتيجة يف النظرة إىل
تطبيقاتها وتحليالتها ال أكرث.

وظيفة االنزياح:
(ال حرج يف أن نسارع القول إن الدافع إىل االنزياح نفيس بحت .مبعنى آخر أن
الوظيفة الرئيسة لالنزياح التي أولتها الدراسات األسلوبية أهميتها تتمثل بـ (املفاجأة) التي
يشعر بها املتلقي وترتبط به أصالً؛ فقد أولتها األسلوبية و ريها من املدارس النقدية عناية
خاصة)(.)3
وإذا كان االنزياح يُشكل ما يسمى "الخاصية األسلوبية" كام وصفها عبد السالم
املسدي ،فهي من أهم أنواع الخروج عن االستعامل العادي للغة بحيث ينأى الشاعر عام
تقتضيه املعايري وفق خارطة االستعامل اللغوي .فقال "فإن قيمة كل خاصية أسلوبية تتناسب
مع ِحدة املفاجأة التي تُحدثها تناسباً طردياً بحيث إنها ري منتظرة فكان وقعها يف نفس
املتلقي أعمق"(.)4

()1

مصلوح (سعد) :الدراسة اإلحصائية لألسلوب ،ط ،2دار الفكر العربي ،لبنان،

1948م ،ص ،46ويس (أحمد) :االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ط،1
المؤسسة الجامعية للدراسات ،لبنان2005 ،م ،ص ،40-35ربابعة (موسى):

األسلوبية مفاهيمها وتجلياتها ،ط ،1دار الكندي ،الكويت2003 ،م ،ص،45
المسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،مرجع سابق ،ص.100
()2

ذريل (عدنان) :النقد واألسلوبية ،ط ،1اتحاد الكتاب العرب ،سوريا1989 ،م،

()3

ينظر :الخرشة (أحمد غالب) :أسلوبية االنزياح في النص القرآني ،رسالة ماجستير،

()4

المسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،ط ،4دار سعاد الصباح ،الكويت،

ص.26

جامعة مؤتة ،األردن2008 ،م ،ص.20

1993م ،ص ،86-82ويس (أحمد) وقصبجي (عصام) :وظيفة االنزياح من
منظور الدراسات األسلوبية ،مجلة بحوث جامعة حلب ،ع1995 ،28م ،ص،39

ومن األهدا األخرى التي يسعى الكاتب لتحقيقها وفق االنزياح "ال ُبعد الجاميل"(.)1
وهذا منط آخر ارتبط لزمن طويل بالبحث عن املعنى يف العمل األديب أو عن قصد املؤلف
الذي ال يتحقق إال عن طريق االنزياح ،ومن ذلك الرضورات الشعرية التي يلجأ إليها الشاعر،
والواقع أن محاولة تصور األسلوب انزياح عن القاعدة املوجودة خارج النص ،وابتعاد متعد
من املؤلف لتحقيق أ راض جاملية .وهو أمر مقبول – فوىض جاملية – وكان ُيعد منذ القدم
درجة من درجات الحرية.
وعليه فإن ايات االنزياح يف معظمها نفسية جاملية تهد إىل شد انتباه املتلقي
وإثارته وإضفاء صورة إيحائية عىل املوضوع لتعرب عن مواطن التخفي يف النص التي ال يدركها
إال املتخصص ،وهي زيادة عىل املعاين املألوفة الظاهرة(.)2
كام يرى "جان كوهن" أن االنزياح هو أسلوب ليس شائعاً وال مألوفاً وال مصو اً
وفق قوالب مستهلكة( .)3واالنزياح عنده ليس الغاية النهائية يف حد ذاته بل مجرد وسيلة.
ويرى ريفاتري "أن االنزياح" خرق للقواعد حيناً ،ولجوء إىل ما ندر حيناً آخر(.)4
كام ارتبط االنزياح بأطرا العملية الكالمية واإلبداعية التواصلية؛ فبدأ املنيشء
الذي يضفي عىل النص معطيات الفكر ويلبسه ثوباً عقلياً موضوعياً قدر املستطاع مطابقاً
للواقع بحسب رأي بايل .وأي انزياح يف أسلوبه يعد ناتجاً من كثافات متنوعة تشمل عنارص
عاطفية متغرية بتغري ظروفه االجتامعية .وارتبط أيضاً باملتلقي الذي يدرك لغة الخطاب،
وحصيلة ردود أفعاله تولد أسلوبه وفق رؤيته الخاصة .فهكذا يتطابق األسلوب مع اية
االنزياح يف "استنفار إحساس املتلقي"( .)5أما االرتباط الحقيقي فيتمثل يف النص؛ وقد طغى

الخرشة (أحمد) :أسلوبية االنزياح في القرآن ،رسالة ماجستير ،جامعة مؤتة،

األردن2008 ،م ،ص.21-20
()1
()2

الخرشة (أحمد غالب) :أسلوبية االنزياح في النص القرآني ،مرجع سابق ،ص.24
زمام (عائشة) :البعد التاريخي والجمالي في نظرية التلقي ،مجلة اتحاد الجامعات

العربية ،م ،10ع2013 ،2م ،ص.1457-1447
()3

ينظر :المسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،مرجع سابق ،ص،103-102

()4

ينظر :المسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،مرجع سابق ،ص.103

وكوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص.20-19

()5

كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص ،95-93-92والمسدي (عبد
السالم) :األسلوبية واألسلوب ،مرجع سابق ،ص ،97-41وعنبر (عبد هللا):

النظرية األسلوبية -مقاربة بنائية الكتناه التماسك النصي ،-دراسات للمجلة
األردنية للغة العربية ،م ،3ع2007 ،3م ،ص.215 ،214-213

هذا االرتباط عىل ما سبق حتى كاد يُنىس .وعليه فاألسلوب وليد النص ذاته ،ينفصل
عن صاحبه لحظة إبداعه(.)1
إن االنزياح يرنو ليشمل أطرا العملية الكالمية واإلبداعية املتواصلة يف النص
(امل ُ ِ
رسل إليه والرسالة) ،فام الوظيفة التي يقوم بها أطرا العملية الكالمية خالل
رسل وامل ُ َ
النص؟
ليك أجيب عن هذا السؤال فإنني أرى أن أهم عنارص هذه العملية هام امل ُ ِ
رسل
رسل إليه (املتلقي) فلدوره أهمية بالغة
رسل إليه .والحق أن األهم يتحدد من جهة امل ُ َ
وامل ُ َ
يف تحقيق عملية إبالغ الرسالة املقصودة مام يوجب عىل ِ
املرسل مراعاة ُج ِّل األحوال النفسية
واالجتامعية واملستوى الثقايف لدى املتلقي.
واألسلوبية ذات ارتباط باألسلوب ،فهي تطلق عىل مجموعة املبادئ أو املعايري
الكربى التي يُحتكم إليها من أجل متييز األسلوب وتحليله (فاألسلوبية هي الكل واألسلوب
هو الجزء)( ،)2ومن نتاج اجتامع األساليب تتكون األسلوبية يف تحديدها الختامي.
وفيام بعد أصبحت األسلوبية علامً مستقالً ،بدأت تتشكل مالمحه وفق التفكري
النقدي السائد حول وحدة العمل األديب شكالً ومضموناً أو أسلوباً وموضوعاً؛ فأصبحت علامً
يدرس اللغة يف نطاق الخطاب األديب ونظامه ،بل امتدت لتدرس الخطاب موزعاً عىل مبدأ
األجناس وهويتها .وعليه تكون األسلوبية قد امتدت لتنبسط عىل رقعة اللغة كلها ،وكشفت
عن الخصائص األساسية يف اللغة املدروسة ،وعن جميع الوقائع اللغوية ببنية جميلة وكشفت
عن ملحة من حياة الفكر وفق زوايا خاصة(.)3
وأرى أن األسلوبية :هي علم استكشايف لغوي ُولد من رحم اللسانيات وعباءتها ال
يقف عند حدود الدراسات اللغوية بل يتعداها إىل تحليل العالئق اللغوية وكيفية استخدام
اللغة وطريقة أدائها يف النص؛ أي استنباط لبنى النص يف دواله ومدلوالته مع االهتامم بتفسري
طبيعة االقرتان بني هذه وتلك؛ إل ناء شعرية النص ،وتحويل لغته من أداة إبال ية إىل بنية
إبداعية؛ بغية إدراك الطابع املميز للغة النص ،ومعرفة قيمه الجاملية والفنية ،انطالقاً من
تحليل ظواهره البال ية واللغوية تبعاً للمستويات الصوتية والرتكيبية والداللية للوصول إىل
التأثري الجاميل للنص األديب.

()1

قزع (هدى) :دراسات األسلوبية واألسلوب عن المسدي ،مرجع سابق ،ملخص.

()2

سليمان (أماني) :األسلوب واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.91

()3

ينظر :بالي (شارل) :علم األسلوب ،وعلم اللغة العام؛ من كتاب :اتجاهات البحث

األسلوبي ،ط ،1ترجمة :شكري عياد ،دار العلوم1985 ،م ،ص.31

االتجاهات األسلوبية(:)1
عىل الر م من تأثر االتجاهات اللسانية يف األسلوبيات الحديثة وانطالق األسلوبيات
الحديثة من اللسانيات ،فإن األسلوبية بشكل عام مل تحرص اهتاممها بالجانب اللغوي فقط،
بل تعدته إىل آفاق أرحب وأوسع ُمفجرة ثالث قنوات تنحرص فيها الظاهرة األسلوبية ،فكان
أولها :قناة املتكلم (الباث) للخطاب اللغوي وهي قناة تكشف عن قدرة لغوية وعن مستوى
خطايب وتعبريي .والثانية :قناة املُخاطب (امللتقي) وتتمثل يف التأثري واإلقناع ،وهام ما يعتمد
عليه األدباء يف تحقيق عملية التواصل والكتابة .والثالثة :قناة الخطاب ،وقد حرصها (بايل)
يف الطاقات التعبريية الكامنة يف اللغة واألسلوب معاً وخروجها إىل حيز الوجود اللغوي(.)2
وبناء عىل ما سبق فإن هناك مناهج أسلوبية ِعدة تتوازى والقنوات الثالث وأبرزها ما يدور
حولها ،وتبدو كالتايل:

أوالً :أسلوبية التعبري( :العواطف واألحاسيس).
(ويقصد بها طاقة الكالم الذي يحمل عواطف املتكلم وأحاسيسه ،حيث إن املتكلم
يحاول أن يشحن كلامته بكم كبري من الدالالت التي يظهر أثرها عىل املتلقي بإثارة عاطفة
املتلقي وإشغاله بعاطفة مساوية لعاطفة املتكلم األوىل ،وهي ظاهرة تكثيف الدوال خدمة
للمدلوالت كام يسميها بعضهم)(.)3

()1

ينظر :االتجاهات بحسب التتابع الزمني من األقدم إلى األحدث وجوداً وفق ما
يلي :وغيلسي (يوسف) :إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي ،ط،1

منشورات االختالف ،الجزائر2009 ،م ،ص ،192-189عياشي (منذر):

األسلوبية واألسلوب ،مجلة األديب العربي ،أسواق المربد2004 ،م ،عامر (مجيد):
شارل بالي وأسلوبيته ،مجلة آداب البصرة ،ع ،56جامعة ذي قار2011 ،م.
()2

القواسمة (محمد أحمد) :األسلوب واألسلوبية الحديثة ،دراسات مجلة أفكار،

ع2003 ،175م ،ص.63-62
()3

ينظر :خضر (عبد هللا) :مناهج النقد األدبي :السياقية والنسقية ،دار القلم للطباعة،

بيروت -لبنان2017 ،م ،ص.273

إن مؤسس هذا االتجاه ورائده هو "شارل بايل" تلميذ دي سوسري ،هو ممهد الطريق
لكل الدراسات التي أتت من بعده( ،)1وكان تركيز بايل عىل اللغة؛ إذ اعتربها أداة (تكشف يف
كل مظاهرها وجهاً فكرياً ،ووجهاً عاطفياً ،ويتفاوت الوجهان كثافة حسب ما للمتكلم من
استعداد فطري وحسب وسطه االجتامعي ،والحالة التي يكون فيها)(.)2
ويف تركيزه – أي بايل – عىل الجانب الوجداين من اللغة( ،ال يعني بأية حال أنه يرفض
أن يويل اللغة الفكرية (املنطقية) أي اهتامم ،وإمنا مدار الحديث يكمن يف عنايته باللغة
الفعلية التي تنترش يف كل مكان لتعرب عن جميع العواطف واألحكام التي مصادرها اإلحساس
ُمرتبط بالقيم التعبريية واإلنطباعية)(.)3
وعىل هذا عد بايل جميع خصائص اللغة األدبية انزياحاً عن القاعدة .وكانت قاعدته
املقرتحة هي الصيغة املنطقية والفكرية للتعبري؛ وما أتت به هذه القاعدة مل يكن ليعني
إهامل لغة العقل عىل حساب لغة الوجدان ،بل سلط الضوء عىل الحدث اللغوي وبيان حركة
تأثريه شعورياً (تطويع األداة اللغوية للتعبري عن إحساسه)(.)4
ومن هذا القول نستنتج أن األسلوبية مع شارل بايل كانت تتقفى األثر اللساين أينام
وجد وكيفام كان ،فهي إذن مطلقة الوجود .كام أنها حققت تكامالً حقيقياً تأسيساً ومامرسة،
ومنها وصلت للهد األسمى ،أال وهو دراسة عالقة التفكري بالتعبري عنه بأشكال مختلفة
محقق ًة الهد َ املطلوب.

ثانياً :أسلوبية الكاتب أو الفرد(( :)5الشكل واملضمون).

()1

ينظر :عياد (شكري) :اللغة واإلبداع ،مرجع سابق ،ص ،12-11-9والهاشمي
(بديعة) :جذور منهج األسلوبية في البيان العربي ،جلة الرافد ،ع ،18اإلمارات،

2012م ،ص ،184عياشي (منذر) :األسلوبية واألسلوب ،مجلة األديب العربي،
أسواق المربد2004 ،م ،اللويمي (محمد) :األسلوب واألسلوبية ،ط ،1مطابع

الحميضي ،ص.44
()2

المسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،مرجع سابق ،ص.40

()3

السيد (شفيع) :االتجاه األسلوبي في النقد األدبي ،ط ،1دار الفكر ،القاهرة،

()4

ينظر :عامر (مجيد) :في الفكر اللساني الحديث شارل بالي وأسلوبيته التعبيرية،

()5

أسماء أخرى تعبر كلها عن ذات المعنى ،منها :التكويني
أطلق على هذا االتجاه
ً
والذاتي واألدبية والنقدية من منطلق عدم الفصل بين التقليدية في دراسة األدب

1986م ،ص.94

مجلة آداب البصرة ،جامعة ذي قار ،ع ،56بغداد2011 ،م ،ملخص.

وعلم اللغة حيث إنهما قريبتان من األدب ،ينظر :القواسمة (محمد) :األسلوبية

تُعد هذه األسلوبية أخصب ما تفرع عن فكرة األسلوبية التأصيلية وأكرثها تأثرياً يف
التعبري .ورائد هذا االتجاه هو العامل النمساوي "ليو سيبتزر".
وهي تُعنى بدراسة األسلوب األديب بجانبيه الشكيل واملضموين ،ويسعى أصحاب هذا
االتجاه إىل اكتشا الوظيفة الفنية للغة النص األديب وذلك عن طريق التكامل بني الجانب
األديب الجاميل الذي يهتم به الناقد ،والجانب الوصفي اللغوي اللساين ،وهذا هو الذي مييز
هذا االتجاه عن االتجاه اللغوي الذي ال يهتم باملعنى وإمنا بالشكل والصيا ة(.)1

ثالثاً :األسلوبية البنيوية:
وهي من أكرث املناهج شيوعاً يف الوقت الراهن ،وتُعر أيضاً باسم (األسلوبية
الوظيفية) نسبة إىل نظرية الوظائف لجابكبسون .وترى أن املنابع الحقيقية للظاهرة
األسلوبية ليست فقط يف اللغة ،ومنطيتها ،وإمنا أيضاً يف وظائفها ،إذ أكد جاكبسون عىل ما
يحمله الخطاب اللغوي من هذه املقاصد أي رسالة الخطاب .واعترب أن األسلوب يتحدد مبا
هو حارض يف الخطاب من اإلنضاج الشعوري منه والالشعوري ،وبالتايل فالرسالة هي التي
تخلق وتنتج أسلوبها(.)2
ومن أبرز أعالم هذا االتجاه عاملان األول" :ريفاتري" الذي ألغى العالقة القامئة بني
النص ومؤلفه وأوىل االهتامم للمتلقي ،والثاين "جابكبسون" الذي اهتم بالظاهرة األسلوبية
وفق ارتباطها بالبنية النصية وحسن الوظيفة التي تقوم بها اللغة(.)3
ويقوم هذا االتجاه عىل دراسة اللغة ووظائفها؛ بوصفها بنية مغلقة متميزة تحقق
التحكم والشمول بتناسق مع أجزاء النص اللغوية ،ويهتم أيضاً بتحليل النص األديب وعالقات
التكامل بني عنارصه اللغوية ودالالته التي حققت الوحدات اللغوية.

رابعاً :األسلوبية اإلحصائية:
وهو اتجاه بعيد كل البعد عن الحدس ،يهتم ببنية النص معتمداً عىل اإلحصاء
الريايض؛ سعياً للكشف عن خصائص األسلوب يف عمل معني ،ويبني أحكامه بناء عىل نتائج
هذا اإلحصاء.

الحديثة ،مرجع سابق ،ص ،62وذريل (عدنان) :األسلوبية ،مرجع سابق،
ص.253

()1

اللويمي (محمد) :في األسلوب واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.48

()2

ينظر :ذريل (عدنان) :األسلوبية ،مرجع سابق ،ص.255

()3

القواسمة (محمد) :األسلوبية الحديثة ،مرجع سابق ،ص ،62وذريل (عدنان):

األسلوبية ،مرجع سابق ،ص.255

(ولكن هذا االتجاه إذا تفرد فإنه ال يفي الجانب األديب حقه فإنه ال يستطيع وصف
الطابع الخاص والتفرد يف العمل األديب ،وإمنا ُيحسن هذا االتجاه إذا كان ُمكمالً للمناهج
األسلوبية األخرى)( ،)1وهو أسهل اتجاه لتحري الدقة العلمية وعدم اإل راق يف الذاتية ،فهو
وسيلة تدل عىل موضوعية الناقد.
ويبقى أن املنهج اإلحصايئ أسهل طريق ملن يتحرى الدقة العلمية ،فيجب أن
يستخدم هذا املنهج كوسيلة لإلثبات واالستدالل عىل موضوعية الناقد ،أي بعد أن تتعامل
مع النص باملناهج األخرى التي تربز جوانب التميز يف النص.
ومن رواد هذا االتجاه "بيري ريو" و"شارل مولر"(.)2

سادساً :األسلوبية الصوتية:
يقابلها يف العربية (علم الجامل اللغوي) وموضوع دراستها هو الوحدات الصوتية
والسياق الصويت يف النص .وتفرس هذه األسلوبية العالقات التي أدت لوجود معانٍ وإيحاءات
ساهمت يف نقل الفكرة؛ وتعتمد عىل مفهوم املتغريات الصوتية األسلوبية بقدر ما تكون
للغة حرية الترص ببعض هذه العنارص الصوتية يف السلسلة الكالمية(.)3

سابعاً :األسلوبية التضافرية.
تعتمد عىل تعاضد االتجاهات األسلوبية املختلفة عند تحليل النصوص األدبية؛ ذلك
أن أي اتجاه من االتجاهات األسلوبية السابقة ال يُكتفى به وحده من أجل دراسة األسلوب
دراسة نقدية كاملة ،وإمنا ميتلك كل منها جزءاً ميهد الطريق للوصول للحقيقة(.)4

األسلوبية وعالقاتها:
مام سبق اتضع أن حد األسلوبية ال يقف عند نقطة معينة .وهذا يعكس  -ال شك -
مدى وقوعها تحت تعالقات فرضت عليها الخضوع لرشوط معينة ،وجملة عالقاتها ترتكز يف
نواحٍ عدِّ ة ،أهمها:

()1

ينظر :اللويمي (محمد) :في األسلوب واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.46

()2

ينظر :عبد المطلب (محمد) :البالغة في األسلوب ،ط ،1مكتبة لبنان1994 ،م،

()3

ينظر :الهاشمي (بديعة) :جذور في المنهج األسلوبي في البيان العربي ،مرجع

()4

ينظر :السيد (شفيع) :االتجاه األسلوبي في النقد األدبي ،مرجع سابق ،ص.189

ص.198

سابق ،ملخص.

أوالً :األسلوبية وعلم النحو:
ُيعد النحو وسيلة مهمة للبحث يف خصائص الجملة ،من حيث طرق تأليف كلامتها،
وموقف كل كلمة فيها من األخرى من حيث املوقع ،ومدى ارتباطها بغريها من حيث
الوظيفة ،فهو بحث يف خصائص اللغات وخصائص األسلوب معاً.
نستطيع القول :بأن "النحو هو مجال القيود واألسلوب مجال الحريات ،وعىل هذا
االعتبار كان النحو سابقاً يف الزمن لألسلوبية ،إذ هو شط واجب لها ،كام أنها رهينة القواعد
النحوية الخاصة باللغة املقصودة ،ولكنها مراهنة ذات اتجاه واحد؛ ألننا إذا أسلمنا بأن ال
أسلوبية دون نحو ،فال نستطيع إثبات العكس فنقول ال نحو بال أسلوبية"(.)1
وعىل هذا املتقىض يحدد لنا النحو ما ال نستطيع قوله إذ يضبط لنا قوانني ،بينام
األسلوبية تقوم بكل ما بوسعها ليك تترص يف تلك القواعد عند استعامل اللغة ،فالنحو ينفي
واألسلوبية تثبت.
فالصلة بني هذه الحقول املعرفية ،هي صلة وثيقة إذ يتمم بعضها بعضاً ،ونقطة
االنطالق لها يف ذلك هي اللغة ،وما تحتوي عليه من إيحاءات ودالئل.

ثانياً :األسلوبية وعلم اللغة:
وهنا ميكن عد العالقة القامئة ما بني األسلوبية وعلم اللغة عالقة منشأ ومنبت
(األصل) فهي علم يُعد سابقاً لعلم اللغة ،من حيث إن األسلوبية منهج لساين يف األصل ،كام
يهتم بعنارصها وطرائق بحثها اللغوي وإمكاناتها التعبريية التي تستند إىل مستويات اللغة
جميعها.
وكام هو معرو فإن علم اللغة هو دراسة علمية للغة مبفهومها الواسع مع األخذ
بعني االعتبار جميع املجاالت التي تفرعت منه .واألسلوبية يف حيز وجودها تعد نقطة تالقٍ
بني املجاالت اللغوية جميعاً .وهي ترتكز إىل النص األديب لتدرس لغة النص وما فيه من
عالقات متشابكة بني مستوياتها اللغوية ككل ،والناظر يف كيفيات الحدوث والقيام سيجد
أنها تدرس املستويات جميعها من أجل تقرير قاعدي قيايس يحتذى(.)2

()1

مومني (بوزيد) :األسلوبية بين مجالي األدب ونقده والدراسات اللغوية ،مجلة

()2

أبو العدوس (يوسف) :األسلوبية والرؤية والتطبيق ،مرجع سابق ،ص ،40وعقيالن

البحوث والدراسات اإلنسانية ،ع2014 ،9م ،ص ،191-78ص.85-84-82

(عبد الكريم) :األسلوبية :مفهوماً ونظرة تطبيقية ،الشبكة العنكبوتية ،مدونة (،)11

2012م.www.nasershehan.blogspot.com ،

وعن الفروق ما بني األسلوبية وعلم اللغة ،نقول إن علم اللغة هو أن تقول األشياء
وال تنقل األشياء .وعىل هذا فإن علم اللغة يدرس ما يقال؛ أي مكونات الكالم امللفوظ ،فهي
تسري عىل منط توزيعي متوازن وترتيب شائع ضمن ما يقدمه هذا العلم من أدوات للكاتب
أو املتكلم ليعرب عام يف نفسه من ألفاظ .أما األسلوبية فهي تهتم بالكالم من حيث النظر إىل
أشكال حدوث األشياء التي تعطي الكالم وجوده املتميز وتحقيقه الفريد (تدرس لغة النص
املنزاحة)؛ فتقدم عنرص االختبار الذي يحدد ما يصلع وما ال يصلع من الرتاكيب أو التعابري؛
لتحقق اللغة بذلك ايتها (التأثري يف املتلقي) وبنا ًء عىل هذه الفروق أصبع اآلن باإلمكان
اإلجابة عن سؤال كيفية التمييز بني اللغة الشعرية و ري الشعرية؛ إذ أن الفارق بني لغة
الشعر و ريها يظهر جلياً يف أن العالقات املنطقية التي متكن املتكلم من اإلفصاح عن الكالم،
أي عن "معناه يف اللغة العادية ،تختفي إىل حد ما يف لغة الشعر بحيث يتسع هذا الشعر
ملزيد من االنزياحات الداللية"(.)1

ثالثاً :األسلوبية يف إطار البال ة.
أجمع ُجل املتخصصني عىل أن البال ة علم معياري يدرس األسلوبية مبعيارية نقدية
وبيئتها ظاهر الكالم ،واألسلوبية تعتمد عىل البحث يف جميع الخصائص واملميزات الفنية
داخل النص اإلبداعي .وعىل هذا فإن العالقة بني األسلوبية والبال ة عميقة وليس كام يشاع
أن األسلوبية حلت محل البال ة وكانت علامً مستقالً بذاته دونها.
والواضع أن الفارق بينهام هو السبب الوحيد النقسام األسلوبيني حول ما جاءت به
مسألة املعيارية والتقريرية ،إذ كانت قناعتهم أن البال ة قد ماتت واألسلوبية هي الوريث
الوحيد لها .وعىل هذا قد أصاب عدنان بن ذريل القول :إن األسلوبية ال تستغني عن البال ة
والنقد األديب وأن البحث اللغوي هو الجرس املوصل إىل تاريخ األدب.
وتُعد البال ة جزءاً مهامً من الدرس األسلويب فال تستطيع األسلوبية االستغناء عنها؛
ألنها عامل مهم وسبب كا ٍ لوجودها ،وما يؤيد هذا أن مفهوم االنزياح ظهر يف املوروث
النقدي والبال ي وجاء مبسميات عدة مثل :العدول ،واالتساع ،والغرابة ...فالبال ة قدمت
وعياً يكشف عن محاوالت الناقد القديم كافة ملحاوالت الشعراء يف انزياحهم عن النمط
املألو (.)2

()1

عبد النور (جبر) :المعجم األدبي ،ط ،2دار العلم ،بيروت1984 ،م ،ص 20وما
بعدها ،وينظر :عقيالن (عبد الكريم) :األسلوبية :مفهوماً ونظرة تطبيقية ،مرجع

سابق ،ملخص المدونة.
()2

ينظر :الهاشمي (بديعة) :جذور منهج األسلوبية ،مرجع سابق ،الملخص.

كام تتشابه البال ة وتأتلف مع األسلوبية ألن محور البحث يف كليهام هو األدب
(النص األديب) .وكالهام نشأ من علم اللغة وارتبط به ،فالبال ة واألسلوبية بينهام عدد من
نقاط التالقي كانت سبباً كافياً لجعل الدارسني يلجأون إىل تأصيل األسلوبية يف تراثنا اللغوي
عموماً(.)1
وعىل ذلك فإن من املستحيل أن ننفي الصلة الواضحة بني األسلوبية والبال ة القدمية،
فكل متنازع تناولته وتعرضت له الدراسات الغربية مل يزد العالقة بني العلمني إال قوة وصالبة.
فكلام زادت الدراسات حولهام ستزيد نقاط االتصال وااللتقاء بينهام ،كام ستقدم إدراكاً أوسع
ألهدا مشرتكة فيام بينهام ،مع تأكيد الحدود التي ميزت بني العلمني حسب الزمان والوقت
الذي تطور فيه كل منهام .ومن هنا كان اإلدراك الفعيل بأن األسلوبية هي البال ة الحديثة
يف كل تحققاتها.

رابعاً :األسلوبية والنقد.
إن العالقة الجامعة بني األسلوبية والنقد هي عالقة موضوع ،أما االختال فكان يف
املنهج.
فاألسلوبية تلتقي مع النقد يف أن فكرة معالجة النص األديب تتم من خالل عنارصه
ومقوماته الفنية و ريها ،وكانت االنطالقة الحقيقية من مظاهره اللغوية متخذ ًة من اللغة
والبال ة جرساً لوصف النص ،فقد تفاعل علم اللسان مع مناهج النقد األديب الحديث حتى
أخصبه ،فأرىس معه قواعد علم األسلوب وأشار إىل هذا القول "سيبتزر" فقال" :إن األسلوبية
هي جرس األلسنية إىل تاريخ األدب"(.)2
األسلوبية والنقد كالهام يبحثان يف األدب ،فاألسلوبية تحاول أن تدرس النص عىل
عكس النقد الذي تضمن نتاج العمل األديب ليحكم عليه .فهي بذلك تتجاوز ذاتية النص،
وعىل هذا فالعالقة بينهام جدلية مشرتكة بحيث يستطيع كال املنهجني أن ميد اآلخر بخربات
متعددة حصل عليها من مجال دراسته؛ فتكون األسلوبية بالنسبة للنقد (دعامة آنية
حضورية يف كل مامرسة نقدية) ( .)3وتعد األسلوبية اتجاهاً من اتجاهات النقد األديب ،إن مل
تكن جزءاً منه فالناقد األديب لن يوفق يف عمله ما مل يستعن مبنهج نقدي من املناهج املعروفة
لفهم العملية اإلبداعية(.)4

()1
()2
()3

عقيالن (عبد الكريم) :األسلوبية مفهوماً ونظرة تطبيقية ،مرجع سابق.

(عزة آغا) :األسلوبية من خالل اللسانية ،الجامعة اللبنانية ،ص.84-83
ملك ّ
المسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،المرجع السابق ،ص ،119غراهام

(هوف) :األسلوب واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.49

()4

أبو العدوس (يوسف) :األسلوبية ،مرجع سابق ،ص ،55-54وأبو خرمة (عمر):
األسلوبية والنقد ،مرجع سابق ،ص.57

الفصل األول
االنزياح الصويت
(ال شك يف أن موسيقا النص الشعري تؤثر تأثرياً فعاالً يف بلورة التشكيل الجاميل للنص
الشعري ،وتتضافر فيه األصوات اللغوية – وفق نظام خاص – لتحدث إيقاعاً يعرب عن
مختزنات الحالة الشعورية ،وهذا ال يتأىت للشعر إال باإليقاع الذي تتفاعل فيه املوسيقا
الخارجية الناتجة من الوزن الشعري ،وأنظمة تشكيل القوايف ،مع املوسيقا الداخلية املنبثقة
من تضام الصوت إىل الصوت ،مروراً بتعانق الكلمة بالكلمة ،وانتها ًء بتشابك الجملة بالجملة،
باإلضافة إىل طاقات البنى الداللية ومحاورها)(.)1
ومن خالل هذه التنا امت ينتج اإليقاع الشعري ،الذي يجذب املتلقي ،ويبعث فيه
مشاعر متباينة تبعاً لطبيعة النغم من شدة ولني ،وبهذا يضفي اإليقاع املوسيقي قوة جاملية
يكاد يفتقدها الشعر إن مل توجد فيه.
وتحقق اللغة عىل املستوى الصويت موازاة بني البنيات الصوتية والداللية يف النرث،
والذي أسامه جان كوهن" :التوازي الصويت الداليل" ،يف حني أن الشعر يستبدل بهذا التوازي
بنية أخرى .يتم االنزياح فيها بني الصوت واملعنى ،فالشعر يضع الوقفة حيث يرفضها
املعنى( ،)2وهذا ما أطلق عليه بعض القدماء :البرت(.)3
ويسعى الشعر بوزنه وإيقاعه إىل تحطيم قاعدة التوازي الصويت الداليل ،ويسمى
هذا الرضب من االنزياح الصويت عند العرب :اإليطاء(.)4

()1

ينظر :أبو جحجوح (خضر محمد) :أهمية موسيقى الشعر ،الشبكة العنكبوتية:
https//www.felasteen.ps/file/pdf/2007

()2

ينظر :كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية؛ ترجمة :محمد الوالي ومحمد العمري،
مرجع سابق ،ص ،60وبواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح في شعر محمود
درويش ،مرجع سابق ،ص.24-23

()3

عرف قدامة بن جعفر البتر بقوله" :أن يطول المعنى عن أن يحتمل العروض
تواجدها في بيت واحد .فيقطعه ويتبعه في البيت الثاني" ،جعفر (قدامة) :نقد

الشعر؛ تحقيق :كمال مصطفى ،القاهرة1978 ،م ،ص.253 ،252
()4

عرف ابن رشيق القيرواني اإليطاء قائالً" :هو أن يتكرر لفظ القافية ومعناها واحد"،

القيراوني (ابن رشيق) :العمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ تحقيق :محيي الدين عبد

الحميد ،ط1972 ،4م ،ص.170

وقد أوضع كوهن أن القافية تسعى إىل تحطيم التوازي املميز للنرث "تقلب املوازاة
الصوتية الداللية التي تقوم عليها سالمة الرسالة"( ،)1إذ يوجد تجانس صويت حيث ال يوجد
تجانس معنوي( ،)2وتقابل مدلوالت يفرتض أنها مختلة لدوال تبدو متجانسة.
ومياثل الجناس القافية ،فلهام الوظيفة نفسها وهي اإلعالم بنهاية البيت ،وتُعد كل
قافية وجناس يف الخطاب النرثي عائقاً؛ يسعى الكاتب إىل تجنبه يف كالمه ،يف حني أن املنظوم
عىل العكس من هذا يبحث عن القافية والجناس ،ويتخذ من القافية قاعدة بنائية(.)3
ودرست جامعة "مو" االنزياح الصويت ضمن الصريورات الخطية:"Metaplasme" ،
وهي" :العملية التي تحر االستمرار الصويت أو الكتايب للرسالة .مبعنى شكل التعبري بوصفه
متظهراً صوتياً أو كتابياً .وخالل هذا االستمرار الصويت ،ال يظهر التحريف املؤسس عىل
الفونيامت إال بدمجه داخل الوحدات العليا وهي الكلامت"(.)4
فالصريورات الخطية هي كل ما من شأنه أن يحدث تغيرياً يلحق الجانب الصويت من
الكلمة؛ لذا يُطلق عليها الصريورات الصوتية(.)5
نحو إشاعة التامثل الصويت وضم األلفاظ املشرتكة واملرتادفة والجمع بني األلفاظ
املتجانسة ،وهي ال تدل عىل مجرد لعب لغوي أو إضافة عنارص ثانوية ،بقدر ما تنتج تأثرياً
داللياً يعلق مبوجبه املعنى عىل الصوت ،ويفرز عالمات مثرية وتوازنات صوتية وتشاكالت
داللية تفرس عالقة الدوال باملدلوالت يف القول الشعري ،وكأن الشعر "يركب أجزا ًء فوق
أجزاء ،ونظاماً عىل نظام"( .)6وهذه العملية هي التي تحقق انزياح اللغة الشعرية عن اللغة
العادية يف الجانب الصويت ،و ري ذلك من الظواهر التي يتميز بها الخطاب.

()1
()2

كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص.76

كلما كانت القوافي شديدة االتفاق فيما بينها في الصوت ،أو شديدة االختالف فيما
بينها في المعنى كانت أقدر على القيام بهذه الوظيفة ،ينظر :جان كوهن :بنية

اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص.102
()3

ينظر :المرجع السابق نفسه ،ص ،84من هنا يمكن القول إن التقارب في المكان

بين طرفي التجنيس يسهم في خلق إيقاع متجدد حيزي يعمل على جلب انتباه

السامع وشحذ ذاكرته وذهنه.
()4
()5

()6

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.25

استُعمل مصطلح الصيرورة ،ألن علماء النحو العربي وظفوه للداللة على التحول
من حال إلى حال .ينظر :المرجع السابق نفسه ،حاشية ص.25
فضل (صالح) :بالغة الخطاب وعلم النص ،عالم المعرفة ،المجلس الوطني

للثقافة والفنون ،الكويت1992 ،م ،ص.136

وقد حفلت كتب النقد والبال ة العربية القدمية مبجموعة من األوجه البديعية ،التي
تتيع للشعر توازنات صوتية تسهم يف عملية التعبري عن التجربة الشعرية ،وتصويرها يف نظام
فني منسق ،مثل :التكرار ،والرتصيع ،والتجنيس ،والرتديد ،واالشتقاق(.)1

()1

ينظر بالترتيب :القيرواني (ابن رشيق) :العمدة ،مرجع سابق ،ص،80-73
وص ،27-26ص ،325 -321ص ،4-3وجزء /1ص ،333ص 323و،324
وينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.25

لقد نظر القدماء إلى التكرار من عدة زوايا ،وجعلوا لكل نمط اسمه الخاص به،
تبعاً للصورة الشكلية التي جاءت عليها ،وتبعاً للناتج الداللي الذي يفرزه ،فهناك

المحاورة التي تعتمد القرب بين األلفاظ ،وكذلك الترديد ورد األعجاز على الصدور،

وهذه عوالم التكرار تقوم بوظيفة داخل السياق فتؤدي إل تقويته أو إضعافه تبعاً

لدرجة تباعدها وتجاوزها .ينظر :المنصور (زهير أحمد) :قضايا األسلوب عند ابن

رشيق القيرواني في كتابه العمدة ،و ازرة الثقافة ،عمان ،األردن2010 ،م ،ص.255

املبحث األول
التكرار وأنواعه
مفهوم التكرار لغة واصطالحاً:
التكرار لغة هو :من الكر؛ الرجوع عىل اليشء ومنه التكرار ،وكرر عنه :رجع ،وكرر
اليشء :أعاده مرة بعد أخرى ،وكررت الحديث عليه :الحديث إذا رددته عليه(.)1
التكرار اصطالحاً هو" :أن يأيت املتكلم بلفظ ،ثم يعيده بعينه سواء أكان اللفظ الثاين
يوافق األول يف املعنى أم يخالفه ،أو يأيت مبعنى ثم يعيده ،وهذا من شطه اتفاق املعنى
األول والثاين ،ويف حال اتفاق األلفاظ واملعاين ،أو املعاين دون األلفاظ ،تكون فائدة التكرار
يف تأكيد املعنى وتقريره يف نفس املتلقي ،وإن كان اللفظان متفقني واملعنى مختلفاً ،فالفائدة
يف التكرار للداللة عىل املعنيني املختلفني"(.)2
إن ظاهر التكرار تتجىل يف الحر والكلمة والعبارة ومتتد إىل البيت الشعري ،وكل
واحدة من هذه الظواهر يتجسد فيها التكرار.
وتجدر اإلشارة هنا إىل أن الجانب اإليقاعي يف الشعر قائم عىل التكرار أيضاً ،فبحور
الشعر العريب تتكون من مقاطع متساوية؛ والرس يف ذلك يعود إىل أن التفعيالت العروضية
متكررة يف األبيات(.)3
وقد اهتم النقاد الغربيون والعرب القدماء بظاهرة التكرار ،وارتبط مفهوم متأخري
القدماء للتكرار بالوظائف التي تربز حضوره يف الكالم.

التكرار عند النقاد الغربيني:
اهتم النقاد الغربيون بظاهرة التكرار ،فقد أورده "بيري فونطاين" خالل حديثه عن
محسنات اإللقاء ،إذ قال" :يقتيض التكرار استعامالً متعدداً لأللفاظ نفسها ،أو للصيغة ذاتها؛
إما ملجرد زخرفة الخطاب ،أو من أجل تعبري أقوى وأنجع ،وميكن أن يتحقق التكرار بعدة

()1

ابن منظور( :لسان العرب) ،دار صادر ،بيروت( ،كرر) ،والمنصور (زهير أحمد):

()2

مطلوب (أحمد) :معجم المصطلحات في النقد العربي القديم ،ط ،1دار الشؤون

قضايا األسلوب عند ابن رشيق ،مرجع سابق ،ص.253

الثقافية العامة ،بغداد1989 ،م ،ص ،370نقالً عن الفوائد ،ص ،111ينظر:
عياشي (منذر) :مقاالت في األسلوبية ،اتحاد الكتاب العرب1990 ،م ،ص.88

()3

ربابعة (موسى) :قراءات أسلوبية في الشعر الجاهلي ،ط ،1دار جرير للنشر،

عمان -إربد2010 ،م ،ص.15

كيفيات ،وباإلمكان أن ميثل تحت عدة مظاهر متباينة"(.)1
ويرى "يوري لومتان" أن التكرار خصيصة بنيوية ،وهو مظهر من مظاهر السلطة
املرتبة للنص(.)2
واهتمت جامعة "مو" بالتكرار من خالل حديثها عن االنزياح ،وذلك يف موضعني:
أ.

الصريورات الخطية :حيث تتكرر األصوات نفسها يف جملة ،مام يحقق تجانساً
صوتياً.

ب .الصريورات الرتكيبية" :إذ يحقق تكرار الحر انزياحاً تركيبياً ،وقد يتكرر
املركب أو الجملة كلها"(.)3
يتضع من اهتاممات الدارسني الغربيني بالتكرار .أنه متعدد الوظائف ،ومن مزاياه
إتاحة االنزياح الصويت والرتكيبي ،كام يتضع أن الشعر يتأسس عىل ركع مقوم التكرار.

التكرار عند النقاد العرب:
اهتم النقاد العرب القدماء بظاهرة التكرار ،وبدأ ربطه باملتلقي عند الجاحظ يف
قوله" :وجملة القول يف الرتداد أنه ليس يف حد يُنتهى إليه ،وال يؤىت عىل وصفه ،وإمنا ذلك
قدر املستمعني ،ومن يحرضه من العوام أو الخواص"( ،)4ثم عرض أ راض التكرار كالتأكيد
والتعظيم والتهويل والوعيد ،الذي يحدده مقام الخطاب(.)5
وقد نظر القدماء إىل التكرار من عدة زوايا ،وجعلوا لكل ٍ
منط اسامً خاصاً به ،تبعاً
للصورة الشكلية التي جاء عليها ،فقد قسم ابن األثري (ت637 :هـ) التكرار إىل قسمني:
األول:

يوجد يف اللفظ واملعنى مثل" :أرسع أرسع".

والثاين:

يوجد يف املعنى دون اللفظ مثل" :اطعني وال تعصني" فإن األمر
بالطاعة هو النهي عن املعصية"(.)6

()1

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.56

()2

المرجع السابق نفسه ،ص.57

()3

المرجع السابق نفسه ،ص.57

()4

الجاحظ (عمر بن بحر) :البيان والتبيين ،ج ،1تحقيق :عبد السالم هارون ،دار

الفكر ،بيروت ،ص.105
()5

ينظر :المرجع السابق نفسه ،وينظر :القيراوني (ابن رشيق) ،العمدة في محاسن

الشعر ،مرجع سابق ،ص.80-79
()6

الحلبي (ابن األثير) :جوهر الكنز؛ تحقيق :د .محمد زغلول سالم ،منشأة المعارف،

مصر1974 ،م ،ص.257

ويف تعريف ابن حجة الحموي (ت837 :هـ)" :هو أن يكرر املتكلم اللفظة الواحدة
باللفظ واملعنى املراد بذلك تأكيد الوصف أو املدح أو الذم أو التهويل أو اإلنكار.)1( "...
ولعل خري تعريف للتكرار ،ما أورده أبو محمد القاسم السجلاميس (ت730 :هـ):
بقوله" :هو إعادة اللفظ الواحد بالعدد أو بالنوع ،أو املعنى الواحد بالعدد ،أو بالنوع يف
القول مرتني فصاعداً"(.)2
وليك يناسب مفهوم التكرار أنواع التكرار الواردة يف شعر املثقب ال َعب ِدي ،يجدر أن
نوسع املفهوم ليشملها ،فال يُكتفى بالتكرار كخاصية إيقاعية مبعاودة اللفظ ،فقد يتكرر
الصوت ،والعبارة والصوت الشعري ،كام ال يُكتفى بإعادة املعنى الواحد.

من التكرار يف قول الشاعر املثقِّب ال َعب ِدي(:)3
.1

َه ْل ِع ْندَ انٍ لِفُؤا ٍد َصــــ ِد

اليوم أَو يف َ ـ ِد
من نهل ـ ٍة يف ِ

() 4

.2

يَجزي بِها الجازونَ َعني ولو
لت :أَالَ ال يُشـــرتى ذاكم
قا ْ

ُمي نع ُشيب لســــ ق ت ني يــدي

() 5

إال ِ مب ـا شــــ ئنــا ولَ ْم ُيوج ـ ِد

() 6

.4

ـب خـ ٍ
ـالص
إِال ب َِب ـد َرى َذهـ ٍ

ُك ـل صــــبــا ٍح آخ َر املُســــن ـ ِد

() 7

.3

()1

الحموي (ابن حجة) :خزانة األدب وغاية األرب ،تحقيق :عصام شعيتو ،ج،1
ط ،1بيروت ،دار مكتبة الهالل ،دار البحار ،بيروت1987 ،م ،ص.164

()2

السجلماسي (القاسم األنصاري) :المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع ،ط،1

()3

الديوان :ص.10

تحقيق :عالل الغازي ،الرباط1980 ،م ،ص.476

()4

غان :امرأة ،صد :عطشان ،نهلة ،رية.

()5

شربي :عطشى ،يدي :يدي عندها.

()6

ذاكم :صوابه :تاكم.

()7

بدرى :كيس فيه ألف أو عشرة آالف ،المسند :آخر الدهر.

.5

ِم ْن مــالِ من َيجبي و ُيجبى
لــــــــــــــــــــــــــــــــــه

َســـبعونَ ِقنطاراً ِم َن العســـج ِد

.6

أَو مــائ ـ ٍة ُت جعـ ُـل أوالدهــا

لغواً ،و ُعرض املــائ ـ ِة الجلمــدُ

() 2

.7

إذ ل َْم أَ ِج ـدْ حبالً َل ـهُ ِمرة

الــخــل واألوبــد
ِّ
إذ أنــا بــني

() 3

.8

ـت ُب ل كي ـ ٍة
ح تى ت لو ِفيـ ُ

ـارك وا ِ
ُم ع جم ـ ِة ا لحـ ِ
ملوق ـ ِد

.9

تُعطيك مشـــياً َحســـناً َمر ًة

َح ـثكَ كَ ِب ـاملرِو ِد واملُحصـــــ ِد

 .10يُنبي تجــاليــدي وأقتــا َدهــا

ـؤي ـ ِد
نــا ٍو كـ ِ
ـرأس الــفــدنِ املـ َ

() 6

َ .11ع ـرف ـا َء َوجــنــاء ُج ـاملــي ـ ٍة

ُم كرب ـ ٍة أرســـــا ُهــا َج لم ـ ِد

() 7

اض إىل حـ ٍ
 .12تَ ن مي بِ َنه ـ ٍ
ـارك

َثم كركن ا ل ح ج ِر األصــــل ـ ِد

() 8

أوب َي ـديهــا إىل
 .13ك ـأَنكَ مــا ُ

َحيزو ِم ها ف َ
َوق َحىصـــ ال فد ف ِد

َوح اب ن ٍة الجونٍ عىل ها ٍ
لك
 .14ن ُ

تــنــدبــه رافــعــ َة ِ
املــجــلــ ِد

()1

() 4

() 5

() 9

()1

القنطارِ :ملء مسك ٍ
ثور ذهباً أو فضة .ويقال :القنطار :ثمانون ألفاً ،العجسد:

()2

اللغو :مثل اللغا وهو السقط وما ال يعتد به من كالم ،الجلمد :الصخر.

()3

الميرة :اإلحكام ،الخل :طريق في الرمل.

الذهب.

()4
()5

تلوفيت :تُ ِ
كت ،لكية :كثيرة اللحم.
دور ُ
المزود :ما تدور فيه كيف شاءت ،الرائد :الرحا.

()6

تجاليده :جسمه ،أقتاده :أداة الرحل ،ناو :سمنت ،الفدن :القصر.

()7

العرف ،دريد :جلعد ،مكربة :موثقة ،وجناء:
عرفاء :مشرفة ُ
نهاض :عنق ،إلى حارك :موضع مقدم السنام ،أصلد :أملس صلب.

()8
()9

ابنة الجون :امرأة من كندة ،المجلد :حزقة سوداء تشير بها النائحة.

 .15كــلكَ ف ُتهــا تَ ه ج َري داوِي ـ ٍة

ِم ْن َب ع ِد شــــأ َوى لَيلها األب ع ِد

() 1

ـب تَ عز ُ ِجن ـانُ ـهُ
 .16يف الحـ ٍ

هق ا ل َق فر ِة َك ـا لربج ـ ِد
ُم ن ف ِ

() 2

 .17تكــا ُد إ ْذ ُحرِك ِمجــدا فُ هــا

تَنســـــل ِمن ِمثنــاتِهــا َوالي ـ ِد

() 3

يرفع الســـ َ
وط ل ها را كب
 .18ال ُ

إذا ا ملهــارى خَ ود َْت يف ا لب ـ ِد

() 4

 .19تَســــ َم ُع تعزاف ـاً َل ـهُ َرنكَ ة

يف بــاطنِ الوادي ويف القرد ِد

() 5

َ .20ك ـأَ نهــا أَســــ فَ ُع ذو ُج ـد ٍة

َمي ُســــدُ هُ ال َو ُبل َولَ يل َســــ ِد

() 6

الخ ـدينِ َق ـد أُر ِد َف ـت
ُ .21ملَم ُع َ

أَك ـ ُر ُع ـهُ ِب ـالــز َم ـعِ األَ َســـــو ِد

 .22كــأنكَ مــا ي ن ظر يف ُبر قُ ع

من ِ
تحت روقٍ َســـ ِل ِب املذو ِد

 .23يصـــيخُ للنبــأ ِة أســـامعــه

إصــــاخة الناشــــ ِد للمنشــــ ِد

() 7

()8

()9

()1

أراد :شأوى النهار والليل.

()2

البين ،منفهق :واسع ،البرجد :كساء فيه خطوط.
الالحب :الطريق ّ
المجذاف :السوط ،المثناة :الزمام.

()4

البد :االبتداء ،المهارى :إبل منسوبة إلى مهرة ،التخويد :ضرب من اليسر.

()5

التعزاف :صوت الحجارة التي تقذف بها إذا سارت ،الرنة :الصوت ،القردد :ما

()6

األسفع :ثور في وجهه سفعة ،وهي سوداء فيه ُحمرة ،الجدة :خطة في ظهره،
يمسده :يطويه.

()7

الزمع :الشعر الذي خلف الظلف.

()3

أغلظ من األرض.

()8

المذود :طرف قرنه.

()9

المعرف.
أسماعه :جمع سمع ،الناشد :الطالب ،المنشدُ :

 .24ف ِ
ـب ومــارت بـ ِه
َنخـ َب القلـ ُ

َم ْو َر عصــــاف ُري َحَـــ املَرع ِد

َ .25ضــــم ِصــــامخَي ـ ِه لنكري ـ ٍة

ِ
القانص واملؤ ِســـ ِد
ِمن خشـــي ِة

القلب لتقســـيمه
 .26وانتصـــب
ُ

أمــراً َفــريــقــني ومل يــبــلــ ِد

َ .27ي ت َب ُع ـهُ يف إِ ثر ِِه ِ
واصـــــل

ِمثـ ُـل رِشـــــا ِء الخ ُُل ـ ِب األَج َر ِد

تنحرســـ الغَ مر ُة عنــه كام
.28
ُِ

ي نحرســـ ا ل ن ْج ُم َعنِ ا ل فرق ـ ِد

 .29يف َبلــد ٍة تَ عز ُ ِجن ـا نُ هــا

فــيــهــا خــنــاطــيـ ُـل ِم ـ َن الــرو ِد

 .30قـ َ
ـاظ إىل ال ُعليــا إىل املُنتهى

()5

عضـــ ِد
املغرب مل يَ ُ
ســـتعرض
ُ
ُم
ِ

هت ـهُ نــاقتي
ـذاكم َشــــ ب ُ
 .31فـ ُ

ُم ـرتَ ـج ـالً فــيــهــا َ
ول ـ ْم أعـ َـت ـ ِد

هوب
أعالم ـهُ
 .32بــامل ْربــا ِء امل َر ِ
ُ

كب ـ ِد
بــا ُمل ف ْرعِ ا لكــا ثب ـ ِة األ َ

 .33كاألَجدلِ الطالب َره َو القطا

نق األصــي ِد
ُمســتنشــطاً يف ال ُع ِ

يجمع يف الوك ِر َوزمي ـاً كَام
.34
ُ

جمع ذو الوفضــــ ِة يف املزو ِد
يَ ُ

( )1

()2

() 3

() 4

() 6

()7

() 8

()1

()3

نخب القلبَ :ج ُبن وضعف.
المسكر.
النكرية :الصوت ُ
لم يبلد :لم يقسم.

()4
()5

الرشاء :الحبل ،الخلب :الّليف ،األجرد :األملس.

العليا والمنتهى :موضعان ،عضد :إذا عدل ولم يأخذ مستقيما.

()6

المربأ :معروف ،وهو الذي يقعد عليه الربيئة ،المفرع ،المرتفع ،الكاثبة :ما بين

()7

األجدل :الصقر ،الرهو :السير السهل ،مستنشط :من النشاط ،العنق األصيد:

()8

الوزيم :قطع اللحم ،الوفضةِ :
الكنانة للنبل مثل الجعبة للنشاب.

()2

العرف والمنسج ،يصف فرساً.
المرتفع.

 البحر الرسيع –يتميز هذا النص الشعري بتضمن أقسام التكرار التي تهمني عىل قصيدته األوىل ،إذ
نجد تكرار الحر  ،وتكرار الكلمة .أما تكرار العبارة والسطر الشعري ،ال وجود لها يف الديوان.

 .2تكرار الحر :
(مع أن الحرو ال تثري يف النفس دافعية إذا استقلت ،إال أنها تكتب إثارتها من خالل
وجودها؛ ألن األصوات تُسمع وال ترى وسامعها هو الذي يثري يف النفس استجابة مع ذلك
الجو الذي وردت فيه)(.)1
(كام أن تكرار الحر عند ابن رشيق مل يكن تكراراً يتصل ببناء القصيدة الذي يقوم
عليه االلتزام بقافية واحدة ،وإمنا تكرار إبداعي يكشف فيه الشاعر عن قدراته الخاصة يف
إحداث أصوات بعينها تتكرر يف كل بيت لتخلق يف داخله تجانساً صوتياً)( .)2وقد جعل لتكرار
الحر وظيفة وفائدة استمدها من خالل وجود الحر يف الصيا ة اللغوية.

()1

ٍ
خــالــص
هــب
 .4إِال ِبــ َبــد َرى َذ ٍ

ُك ـل صـــــبــاحٍ آخ ـ َر املُســـــن ـ ِد

جــعــل أوالدهــا
ُ
 .6أَو مــائــ ٍة ُتــ

ل غواً ،و ُعرض املــائ ـ ِة ا ل ج لمــدُ

 .8حــتــى تــلـ ِ
ـت ُب ـلــك ـي ـ ٍة
ـوف ـيـ ُ

ِ
ِ
واملــوقــ ِد
الــحــارك
ُمــعــجــمــ ِة

 .9تُعط يك مشـــ ياً َحســـ ناً َمر ًة

َح ـثكَ كَ ِب ـامل ـرِو ِد وامل ُـحصـــــ ِد

ُ .10ينبي تجــاليــدي وأقتــادهــا

املــؤيــ ِد
كــرأس الــفــدنِ
ِ
نــا ٍو
َ

َ .11عــرفــا َء َوجــنــاء ُجــاملــيــ ٍة

ُمـكــرب ـ ٍة أرســـــا ُ ـهــا َجـلــم ـ ِد

وح ابــنــ ٍة الــجــونِ عــىل
َ .14نــ ُ

هــالـ ٍ
ـك تنــدبــه رافع ـ َة ا ِمل جل ـ ِد

 .22كــأن مــا يــنــظــر يف ُب ـ ُ
رق ـع

من تحـ ِ
ـب املــذو ِد
ـت روقٍ َســـلـ ِ

ينظر :المنصور (زهير أحمد محمد) :قضايا األسلوب عند ابن رشيق القيراوني،
مرجع سابق ،ص.260

()2

ينظر :د .عبد الرحمن (إبراهيم) :قضايا الشعر في النقد العربي ،ط ،2دار العودة،
بيروت1981 ،م ،ص.42

يُهيمن عىل هذه األبيات صوتا "الدال" و"امليم"؛ وقد اجتمعا يف كلامت" :مسن ِد،
َجلم ِدُ ،موق ِد ،مرو ِدُ ،محص ِدُ ،مؤي ِدَ ،جلم ِدَ ،مجل ِد ،مذو ِذ"...؛ مام جعل داللتهام ترتبط بلوحة
تكشف لنا ما يدور يف بيئة تلك الحقبة – الشعر الجاهيل – من أحداث وأيام ،ووضعنا وجهاً
لوجه أمام معاملها ،كأننا نعيش يف قلبها ،ولسنا نتخيلها تخيالً ،أو نفرتضها افرتاضاً ،خصوصاً
أن الشاعر يصف لنا وصفاً دقيقاً يصل إىل أعامق النفس البرشية وكشف ما احتوت عليه
نفسه وما يتخيله؛ مام يحيل عىل تصور املوصو وصفاً كامالً من جوانب مختلفة .فأصبع
الوصف متكامل العنارص كأنه يقدم لوحة للناقة رسمها بصور مختلفة وتشبيهات متقنة.
وحر الروي "الدال" حر شديد مجهور انفجاري؛ وهذا يتناسب مع الرؤية التي
ٍ
وبصوت عالٍ  ،وهذا املوقف ال يتناسب
تنظم النص ،فالشاعر يصف معاناته بوضوح ورصاحة،
معه الرقة والهمس .فصوت الدال بجهره وشدته الءم هذه الرؤية.
وامليم صوت شفوي متوسط مجهور وقد ورد ضمن كلامتُ " :مسندَ ،جلمد ،مرود،
محصد ،موقد ...وتدل عىل فكرتني متصارعتني :صفات القوة البدنية لناقته – ناقة الشاعر ،-
والحركة الرسيعة لها؛ إذ أكد عىل جِ دِّ ها ،ورسعتها يف السري ،كام أن مواصلة السري لي ًال نهاراً ال
يُضنيها .والدال َصوت مجهور وصوت لثوي أسناين انفجاري ،فأحدث خروج الصوت اهتزازاً
يوحي بداللة معاناته وناقته يف الصحراء ،فكالهام يصارع حياته الشاقة من أجل البقاء .فهي
رمز البقاء والثبات ،فضالً عن الضغوطات النفسية التي تالزمه يف الفيايف(.)1
 .2ي جزي بِ هــا ا لجــازونَ َع ني و لو

ُميــنــع ُشيب لســـــقــتــنــي يــدي

 .32ملــا رأى فــالــيــ ِه مــا ِعــنــده

واملــغــتــدي
أعــجــب ذا الــروحــ ِة
َ

ومن األصوات املهيمنة أيضاً أصوات املد التي انترشت عىل رقعة النص بشكل الفت؛
ديُ ،مغتدي" .وتارة مل يكن
فالروي يف النص هو "الدال" فقد مده تارة موصو ًال مبد أصيل "يَ ِ
املد أصلياً كام يف (مسن ِدَ ،جلم ِد ،مرو ِد .)...وحر الدال من صفاته الشدة ،وعند نطقه يسمع
الصوت أن يجري فيه لكامل قوة االعتامد عىل مخرج الحر ( ،)2وصوت الدال مستعذب يف
األذن يسلتذه السمع وله إيقاع موسيقي.

()1

الحروف المجهورة كانت أكثر وروداً في النص ،ويرجع ذلك إلى أن شاعرنا كان
يحاول أن يجهر بصوته معب اًر عن المعاناة التي تعانيها ناقته في قطع البيد ،وديار

الحبيبة التي تنقلهم إلى ذكرها ،والتغزل بها وسرد ذكرياتهم واياها.

()2

ابن الجوزي :متن الجوزي في التجويد ،ط ،1دار اإلمام مالك ،الجزائر2003 ،م،
ص ،وينظر :زهار (محمد) :من وظائف الصوت وجمالية اإليقاع في النص

الشعري الجزائري ،نماذج من قصيدة "فتاة الطهر" لسعد مردف ،الشبكة العنكبوتية،
ص2013 ،6م.www.researchgate.net ،

ورمبا كان حر الدال يف القصيدة داللة عىل شدة تحرس الشاعر عىل الحال املتأزم
الذي آل إليه وناقته يف الصحراء ،كام نلحظ مثة أىس ومعاناة ،ومثة انكسار أيضاً ،وهذا تناسب
معه الكرسة (حركة الدال) ،فالكرسة فيها رقة إذ إن استعامل الكرس "مناسب للرقة والعواطف
اللينة واملنكرسة"( ،)1فصوت الدال املكسور جسد جانبني رئيسني يف النص :والغصب والغيظ
من أوضاع العرب ووضعه يف الصحراء ،واإلحساس باألىس واالنكسار يف الوقت نفسه.
وقدمت أصوات املد مبا فيها من سعة وامتداد تتالءم مع رؤية البدوي التي تعرب
عنها القصيدة "إذ احتوت املدود الحركة والتوثب واالنطالق تلك السامت التي يتسم بها
البدوي ،ولهذا نلحظ اتساع املكان وامتداده يف تعبريه :الخل واألوبد ،الفذفذ ،داوية...
فامتزاجه بالصحراء وانتامؤه لها مل يصريه أسرياً لها ،بل أطلقت روحه ،وشحنه مبزيد من
االنعتاق"(.)2
ومن تكرار الصوت أيضاً ،قول الشاعر يف قصيدته(:)3
 .12ال َتــقــولــن إذا مــا َلــم ُتــر ْد

ـم ال ـ َوعــدَ يف
أن تُ ـتـ ِّ

ٍء :نــعــم

() 4

.13

[ َحســـن ق ُ
َول "نعم" ِمن ب عد
"ال"

َ
وقـبــيــع َقـ ُول "ال" َبـعــد "نَـعــم"

.14

فاحشــــة
َ
[إن "ال" بَ عد "نعم"

فـــــــ "بال" فا َبدأ إذا خفت الندم

.15

فإذا ُق لت" :نعم" فاصـــرب لها

ـخـلــف َذم
بــنــجــاح الــوع ـ ِد؛ إن الـ ُ

.16

[واعلم أن الــذم نقص للفتى

ــتـــ ِّق الـــذم ُيـــ َذم
ومـــن ال يـ ِّ
َ

تهمني عىل هذه األسطر الشعرية أصوات؛ العني ،وامليم ،والنون.

()1

د .أبو شريفة (عبد القادر) :مدخل إلى تحليل النص األدبي ،حسين الفي قزق،

ط ،4دار الفكر ناشرون وموزعون ،عمان -األردن2008 ،م ،ص ،82وينظر:

زهار (محمد) :من وظائف الصوت وجمالية اإليقاع في النص من الشعر الجزائري،

مرجع سابق ،ص.7
()2

ينظر :الدوسري (دوش بنت فالح) :قيمة القافية في تشكيل الرؤية في نماذج من
الشعر السعودي المعاصر ،مجلة أوراق ،ع ،225م ،2جامعة الرياض ،السعودية،

2007م.
()3

الديوان ،مرجع سابق ،ص.227 ،216

()4

الديوان :ص.227

 صوت العني :هو صوت احتكايك مجهور ،متوسط بني الشدِّ ة والرخاوة ،قريب منامليم والنون يف املخرج .ولعل يف اقرتان ذلك الصوت االحتكايك بصوت امليم الساكنة ما يدل
عىل األمر املصحوب بروح الحكمة ،فتبدو امليم وكأنها الصوت الذي يعقب صدى االحتكاك،
وينهى بحكمته يف الحياة عن إهامل القول بعد الوعد ورضورة إلزام النفس به .وما دام
صوت العني املتبوع بامليم الساكنة كثرياً ،فإن امليم تؤذن ببداية انفجار موالٍ أيضاً؛ فتغدو
للصوتني املتعاقبني قيمة تعبريية ،إذ يعربان عن تأكيده وقد توجه إىل مكارم األخالق.
وتجدر اإلشارة إىل أن صوت العني قد ورد عىل الهيئة اآلتية:
نعم
ْ
نعم
ْ
َعم
ن ْ
ن َع ْم
َعم
ن ْ
نالحظ هيمنة العني املفتوحة ،وداللة حركة الفتحة هي العمل الصادر عن الفاعل
بإرادة منه حقيقة أو مجازاً ،مام يحيل عىل أوامر متعددةُ ،مقراً ُحسن بعضها ،وناهياً عن
االتصا بسيئها ،كام نالحظ أيضاً أن املواضع التي وردت ضمنها أصوات العني ،قد أحدثت
خطا ذا منعرجات حادة ومتتالية اتخذت شكالً انحدارياً يشري إىل فكرة االنحدار؛ كأنه يويص
بإمتام الوعد والجميل من األخالقُ ،مذكراً ومحذراً من مغبة إخالفه ،فهي تقودها إىل الهوان.
 صوت امليم :وهو مجهور ،ال هو بالرخو وال بالشديد – من األصوات املتوسطة-وقد ورد ضمن كلامت" :نعم"" ،ندم"" ،ذم"" ،يذم" ...وتدل عىل فكرتني متصارعتني :إمتام
الوعد والجميل من األخالق ،والنهي عن االتصا بسيئها ،إذ أكد عىل أن الذم نقض للفتى،
ومن مل يربا بنفسه عن سوء األخالق ،فإن حاله إىل الذم والندم ال محالة .و الباً ما وقعت
امليم آخر صوت يف الكلامت نحو" :نعم"" ،ندم"" ،يذم" ،وكأنها تريد الحد من لواء حدة
انحدار العني والنون(.)1
 صوت النون :مجهور أيضاً ،بني الرخاوة والشدة ،وارتبط كلامت" :نعم" " َحسنُ"،وتدل عىل فكريت رضورة الوفاء بالوعود ،والتنفري من سوء الخلق يف تغيري الوعد بعد تأكيده.

()1

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح في شعر محمود درويش ،مرجع سابق،
ص.273

وحرضت أصوات النون ضمن شكل انحداري أيضاً ،إال أنه أقل حدة من طريقة
انحدار أصوات العني(.)1

 .3تكرار الكلمة:
"يُعترب تكرار الكلمة أبسط ألوان التكرار وأكرثها شيوعاً بني أشكاله املختلفة ،وهذا
التكرار هو ما وقف عليه القدماء كثرياً ،وأفاضوا يف الحديث عنه فيام أسموه التكرار اللفظي،
ولعل القاعدة األولية ملثل هذا التكرار أن يكون اللفظ املكرر وثيق الصلة باملعنى العام
للسياق الذي يرد فيه ،وإال كان لفظ متكلف ال فائدة منه وال سبيل إىل قبوله"(.)2
"تتمتع الكلمة بإيقاع خاص له تأثريه يف الخطاب الشعري ،وهو ما يُعر بالجرس
اللفظي ،فإذا كان تكرار الحر وترديده يف اللفظة الواحدة يُكسبها نغامً وجرساً عىل الحركة
اإليقاعية للقصيدة؛ فإن تكرار اللفظة يف الرتكيب اللغوي ال مينحها النغم فحسب ،إمنا االمتداد
واالستمرارية والتنامي يف قالب انفعايل متصاعد جراء تكرار العنرص الواحد"(.)3
تكررت يف النص الشعري مجموعة من الكلامت ،هيَ " :مرة"َ " ،جلمد"" ،تعز "،
"يجبي"" ،مائة"" ،ناشد"" ،مارت"" ،تنحرس"" ،يجمع" .وتدل عىل ما آلت إليه نفسية الشاعر
من حزن شديد ،يرهقها التفكري يف الغاية الغامضة التي ال تعرفها ،لكنها ال تكف عن الرحيل
يف سبيلها ،مع طول وترقب وانتظار من أجل البقاء .وتتوايل الصفات – صفات ناقته – فقد
عدد مزايا ناقته ،ومرافقتها له يف قطع الفيايف والبيد .وميكن تصنيف الكلامت تبعاً لنمط
تكرارها وشكله يف الفضاء البرصي ،فنميز بني تكرار التداعي ،والتكرار املنتظم ،وتكرار
املجاورة.
 تكرار التداعي:وهو التكرار الذي تصدر عنه مجموعة من األفكار ،وتعر استمرارية ،يتعلق األمر
بتداعي األفكار ،فهو "حالة نفسية تطرأ عىل املرء بالال شعور وعن ري استعداد ،فتتوارد عىل
خاطره أفكار تنساق إىل الذاكرة"(.)4

()1

ينظر :المرجع السابق نفسه ،ص.274-273

()2

عاشور (فهد ناصر) :التكرار في شعر محمود درويش ،ط ،1المؤسسة العربية

()3

زروقي (عبد القادر علي) :جماليات التكرار ودينامية المعنى في الخطاب الشعري،

للدراسات ،عمان ،األردن2004 ،م ،ص.60

نماذج من شعر محمد بلقاسم خمار ،مجلة األثر ،ع ،25مركز البحث العلمي

والتقني لتطوير اللغة العربية ،وحدة ورقلة ،الجزائر2016 ،م ،ص.137
()4

التونجي (محمد) :المعجم المفصل في األدب ،ج ،1ط ،2دار الكتب العلمية،

1993م ،ص.235

جــعــل أوالدهــا
ُ
 .6أَو مــائــ ٍة ُتــ

وعرض املــائ ـ ِة ا ل ج لمــدُ
ل غواًُ ،

 .7إذ لَ ـ ْم أَ ِج ـدْ حــب ـالً لَ ـهُ ِم ـرة

الــخــل واألوبــد
ِّ
إذ أنــا بــني

 .9تُعطيـك مشـــيـاً َحســـنـاً َمر ًة

=

َح ـثكَ كَ ِب ـاملرِو ِد وا ُملحصـــــ ِد

َ .11عــرفــا َء َوجــنــاء ُجــاملــيــ ٍة

ُم كرب ـ ٍة أرســـــا ُ هــا َجلـم ـ ِد

ـب تَ ـعــز ُ ِج ـن ـانُ ـهُ
 .16يف الحـ ٍ

ـق الـ َـق ـفــر ِة َك ـالــربج ـ ِد
ُم ـنــفــهـ ِ

 .19تَســــ َم ُع ت عزاف ـاً َل ـهُ َرنكَ ة

يف بــاطــنِ الــوادي ويف الــقــرد ِد

ومتثله الكلامت" :جلمد"َ " ،مرة"" ،تعز "( .)1يف البداية نلفي جلمد مرادفاً من
مرادفات القوة – صفات ناقته – فجلمد صفة من صفات القوة والنشاط تعر به ناقة
الجاهيل يف الصحراء ،و ُيحيل املثقب ال َعب ِدي يف قصائده عىل ناقته القوية التي أسبغ عليها
صفات متعددة القوة ،إضافة إىل مضاهاتها الحجر الصلب األملس قوة .أما "جلمد"( )2الثانية
فهي رمز للصالبة ،مام يتيع لنا القول إن التكرار يف حد ذاته داللة ،فاتخذت الكلمتان
املكررتان صوتاً واختلفتا معنى ،وهو ما حقق انزياحاً .وحب الشاعر لناقته ري محدود ،لذا
تلتها استمرارية ووصف ُجل صفاتها ،كام أسبغ صفات القوة عليها داللة التأكيد عىل تش ُب ْت
الشاعر بها ،ومن األفكار التي تتداعى من تكرار كلمة "جلمد" ،القوة البدنية والحركة
الرسيعة ،عالوة عىل أن هذه الناقة ال يضنيها مواصلة السري ،فهي بر م اشتداد الهاجرة،
متامسكة وجادة يف مسريها.
وبالنسبة لكلمة "مرة" فالثانية واألوىل سيان؛ إذ يدالن معاً عىل املوضع – املوضع
الذي يستقر فيه اإلنسان ،املوضع الذي يعيش ويتطور فيه ،إذ ينتقل من حال إىل آخر – إذ
تصور الشاعر املوصو وصفاً كامالً ومن جوانب مختلفة وتشبيهات متقنة .ودل تكرار "مرة"
أيضاً عىل املواضع التي علقت يف ذاكرة الشاعر وتوق املثقب ال َعب ِدي إىل استمرارية وصف
هذا املوضع ،من أماكن حظيت بذكرى داخل بيئته( .)3وأشاع التكرار تجانساً صوتياً أدى إىل
االنزياح.
ويتجىل تكرار التداعي يف "تعز " إذ يصف الشاعر مشهداً من مشاهد الخو  ،من
ذلك وصفه لناقته قاطعاً بها القفار ،وتتداخل عىل مسامعه أصوات الجان ،إال أن هذه
األصوات املرتددة يف سكون الليل ،أتت تجسيداً ملعنى التحدي .فأفادت كلمة "تعز " األوىل

()1
()2

()3

جلمد :الصخر ،المرة :اإلحكام ،تعزف :تصوت.

صورة مستمدة من حاسة اللمس ،متخذة منها مصدر لماهيتها .كما تتميز باتخاذها

من الملموسات الناعمة والخشنة وما اتصفت به من ليونة وصالبة سمة لبيانها.
الع ِبد ّي في بيئته بكل مظاهرها ،وطبيعتها في القسوة واللين ،كما
تغنى المثقب َ
وقف عند بعض تفاصيل مشاهدها وفقاً لما كان يتلقاه عقله الوجداني واإلدراكي.

إثبات الذات يف واقع مسكـون بالخو وتأكيداً للحياة املنبعثة يف قلب السكون ،يف
حني دلت "تعزافاً"( )1الثانية عىل حالة– حالة الشاعر -قاطعاً البيداء عىل ظهر ناقته ال أنني
له سوى أصوات الحجارة املتقاذفة تحت أقدام ناقته" .فالكلمتان متحدتان صوتاً ومختلفتان
معنى ،اليشء الذي حقق انزياحاً بني الصوت واملعنى ،فقد تداخل التكرار بالجناس"( .)2وأتاح
التكرار آخر الوتد املجموع أي الحركة والسكون من (مستفعلن) ،والسبب الخفيف األول من
(مستفعلن) املضمرة يف سياق إيقاعي قوامه التدوير.

 -4التكرار املنتظم:
(وهـو التكرار الذي ينتظم ضمن شكل هنديس واحد ،ويرتبط هذا القسم من التكرار
بالفضاء البصـري للقصيدة)( .)3ومتثله هنا كلمة "مائة"( .)4واكتفت كلمتا التكرار ِبجمل املعنى
الواحد ،لكنهام حققتا انزياحاً بتامثلهام الصويت .ويوحي تكرار كلمة "مائة" بأجواء الرفض –
رفض الغانية إعطاءه شبة ماء من اإلبل ،وتكون من أنجبها وأكرمها  ،-وتتبعها أوالدها ،وقد
وردت يف البيت الشعري بشكل متدرج عىل مستوى الكتابة ،فال هو عمودي وال هو أفقي،
وكأنه منزلة بني منزلتني ،يعرب عن صفة هذه املائة من اإلبل؛ صلبة هي وأوالدها؛ وهو ما
ميثله عادة الشكل العمودي ،ويرفض املساواة بني اإلبل وأوالدها ،وهو ما ميثله عادة الشكل
األفقي؛ كام يدل الشكل املتدرج عىل النزول الحادة مام يدل عىل أن ساقيها تتميزان بالصالبة
كالحجر شديد الصالبة.
من التكرار املنتظم أيضاً ،قول املثقب ال َعب ِدي يف ذات القصيدة:
 .28تنحرس الغَمر ُة عنه كام
َينحرس الن ْج ُم عَنِ الفرق ِد

()5

جمع يف الوك ِر وزمياً كام
 .35يَ ُ

()1

صورة رائعة مستحسنة الوقع لدى المتلقين ،لما تثيره الوديان في نفوس الناس من

()2

ينظر :بواجالبن (الحسن) :نسق االنزياح وآلية التناص في شعر إسماعيل زويريق،

()3

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.63

الهواجس والتصورات لتفردهم في السير فيها.
منتدى معمري للعلوم2007 ،م.
()4

الديوان :ص.15

()5

الديوان :ص .49الغمرة :الشدة ،تنحسر :تكثف.

َيج َم ُع ذو الوفض ِة يف املزو ِد

()1

ينحرص التكرار املنتظم يف تكرار كلمتي "ينحرس" ،و"يجمع" ،وقد وردت جميعها
متدرجة تنتظم يف الشكل الهنديس نفسه ،وكأن ذلك الشكل يحىك عن االندحار التدريجي
للمحيك عنه وهو الثور الوحيش( .)2وحقق تجانس الكلامت املكررة انزياحها.
ومن أمثلة تكرار التداعي ،قول الشاعر(:)3
 .12ال َتــقــولــن إذا مــا َلــم ُتــر ْد

تــم الــ َوعــدَ يف
أن ُتــ ِّ

ٍء :نــعــم

.13

[ َحســـن ق ُ
َول "نعم" ِمن بعــد
"ال"

َ
وقـبــيــع َقـ ُول "ال" َبـعــد "نـَـعــم"

.14

فاحشــــة
َ
[إن "ال" َب عد "نعم"

فـــــــ "بال" فا َبدأ إذا خفت الندم

.15

فإذا ُق لت" :نعم" فاصـــرب لها

ـخـلــف َذم
بــنــجــاح الــوع ـ ِد؛ إن الـ ُ

.16

[واعلم أن الــذم نقص للفتى

ومـــتـــى ال َيـــ ِّتـــ ِق الـــذم ُيـــ َذم

ومتثله كلمتا" :الوعد" ،و"ذم" .يف البداية نلفي الوعد مرادفاً من مرادفات مكارم
األخالق ،فالوعد والتزام النفس به وإمتامه من األخالق ،فقد نهى الشاعر بحكمته يف الحياة
عن إهامل القول بعد الوعد ودعا إىل االلتزام به .أما "الوعد" الثانية فهي رمز لجميل األخالق،
فإن صلحت وأخذت بجميل األخالق شملت السعادة املجتمع ،مام يتيع لنا القول إن التكرار
يف حد ذاته داللة ،فاتحدت الكلمتان املكررتان صوتاً واختلفتا معنى ،وهو ما حقق انزياحاً.
وبالنسبة لكلمة "ذم" ،فالثانية واألوىل سيان ،إذ يدالن معاً عىل فاحش األخالق –
قول ال بعد نعم ،-إذ يوحي املثقب ال َعب ِدي بإمتام الوعد والجميل من األخالق ،مذكراً ومحذراً
من مغبة إخال الوعد فهي تقود صاحبها إىل االزدراء .ودل تكرار كلمة "ذم" أيضاً عىل توق
الشاعر املثقب ال َعب ِدي إىل استمرارية التحيل بالخلق الحسن والصرب عند امتام الوعد ،فأشاع
التكرار تجانساً صوتياً أدى إىل االنزياح(.)4
()1
()2

الديوان :ص.55

كأن العرق المتطاير والمنحسر عن جسد الثور الوحشي ،وهو مسرع بجريه ،بغياب
النجم عن الفرقدين ،وانحساره عنهما .صورة بصرية حركية.

()3

الديوان :ص.227

()4

"والظاهرة األسلوبية للتكرار تختلف باختالف الالشعور لدى المرسل ،فدالالت

األلفاظ والعبارات متباينة بتباين البينات التركيبية لها في العقل الباطن الذي يشكل
البنية األساس كترابط النصوص والجمل في العملية اإلبداعية الواعية التي تنسج

 من التكرار املنتظم أيضاً ،قول الشاعر(:)1يــجــعــل َ
طــايــا َجــمــ ًة
ُ
.10
املــ َال َعــ َ

إن َبــ َ
ِ
الــعــرض َأمــ ْم
ذل املــالِ يف

ـس ب ـ ِه
 .11ال ُي ـبــايل طـ ِّـي ـ ُب الــن ـفـ ِ

ـب املــالِ إذا ا ل ع ِر ُض َســــ لَ ْم
َعطـ َ

َ
تــقــولــن إذا مــا َلــم ُتــر ْد
 .12ال

أنْ ُتــ ِّتــم الــ َوعــدَ يف

ٍء نــعــم

َ .13حســـن ُ
قول "نعم" من بعد "ال"

وقــبــيــع َق ـ ُول "ال" بــعــد "نــعــم"

[ .14إن "ال" بعــد "نَ ْعم" فــاحشـــــة

فت الندَ م
فـــــــ " ِبال" فابدأ إذا ِخ َ

ُلـت" :نعم" فـاصـــرب لهـا
 .15فـإذا ق َ

ـف َذم
بــنــجــاح الــوع ـ ِد إن الــخــلـ َ

علم أن الــذم ن قص لل فتى
[ .16وا َ

َومــتــى ال َيــتــ ِّقكِ الــذم ُيــ َذم

 .17أكــ ِر ُم الــجــا َر ،وأرعــى َحــقــهُ

إن ِع ـرفــانَ الــفــتــى الــحــق كــرم

[ .18أنــا بيتي من َمعــد يف الــذرى

َ
والــفــ ْر ُع األشـــــم
ويل الــهــامــ ُة

مــجــلــس
ٍ
 .19ال تــراين راتــعــاً يف

اس كــالســـبع الرضـــم
يف لُ ُحوم النـ ِ

كرشـــ يل
 .20إن ش الـن ـ ِ
اس مـن َيـ ِ ُ

ـت َشــــ تم
حني َي لقــاين ،وإنْ ِ بـ ُ

ــرت
ســـــيـــئ َقـــد ُوقـ ْ
ــالم
 .21وكـ ٍ
ِّ

عنــه أذنــاي ومــا يب من صــــ مم

ـت خشـــــا ًة أن يــرى
[ .22فــتــعــزيـ ُ

جـــاهـــل ِّأين كـــام كـــان زعـــم

 .23ولبعض الصــــفعِ واإلعر ُ
اض عنْ

ذي ا ل خنــا أ ب قى وإن ك ـان ظ لم

[ .24أجــعـ ُـل املـ َ
ـال لــعــريض ُج ـن ـة

إن خــريَ املــالِ مــا أدى الــ ِّذمــم

بطريقة الطاقة الواعية للنص وطريقة التداعيات الناتجة من تلك الطاقة" .ينظر:
الكوفحي (يوسف محمد) :اللغة اإلبداعية :دراسة ألعمال جبران خليل جبران،

مرجع سابق ،ص.22
()1

الديوان :ص.224

 بحر الرمل -ينحرص التكرار املنتظم يف تكرار الكلامت" :املال" ،و"الوعد" ،و"الذم" ،وقد وردت
جميعها متدرجة تنتظم يف الشكل الهنديس نفسه ،وكأن ذلك الشكل يحيك عن االندحار
للمحيك عنه وهو املثقب ال َعب ِدي؛ الذي امتزجت حكمته يف فخره بذاته وسموه بها إىل مكارم
املروءة واألخالق الحميدة ،إذ مل يكن مجتنباً ملجالس السوء فحسب؛ بل إنه وقر أذنيه
وسدهام عن سامع السيئ والبذيء من الكالم .وحقق تجانس الكلامت املكررة انزياحاً.

 -5تكرار املجاورة:
وهو التكرار الذي يعمد فيه الشاعر إىل رصف الكلامت بعضها بجوار بعض" .وطبيعة
هذا النمط أنه يقوم عىل أساس التجاور بني األلفاظ املكررة ،أي النطق فيها يتالزم مع حركة
الفكر يف أهدافه التوكيدية أو التقريرية"( .)1ومتثله كلامت "الناشد" ،و"املنشد"" ،مارت
به"( ،)2وهي مبعنى واحد هو وصف الثور الوحيش.
ومن أمثلة تكرار املجاورة ،قول الشاعر يف القصيدة ذاتها:
 .23يصـــيخُ للنبــأ ِة أســـامعــه

إصــــاخة الناشــــ ِد للمنشــــ ِد

()3

لب و مارت ب ِه
 .24فَن ِخ َب الق ُ

َم ْو َر عصــــافريُ َحَـــ املَرع ِد

( )4

نحرص تكرار املجاورة يف كلمتي" :الناشد" ،و"مارت" ،ويدل تجاور "الناشد"
و"املنشد" ،عىل عدم فلة الشاعر عن الدقة يف الوصف – ووصف الثور الوحيش  ،-إذ قدم
الشاعر أجمل وصف .ويفيد تجاور "مارت به" و"مور" الذعر من اليشء – قد طارت عصافري
رأسه ،كأنه كان عىل رأسه عند سكونه طري ،فلام ُذعر طارت .-وأشاعت الكلامت املكررة
تجانساً صوتياً أفىض إىل االنزياح(.)5

()1

العزمي (حسن) :حركية اإليقاع في الشعر العربي المعاصر ،ط ،1الدار البيضاء،

()2

الديوان :ص.43 ،41

()3

الديوان :ص .41أسماعه :جمع سمع ،الناشد :الطالب.

المغرب2001 ،م ،ص.93

()4

الديوان :ص .43مارت به :مالت قوائمه من الفزع.

()5

تصوير عن طريق المفعول المطلق ،فهو يشبه استماع الثور وانصاته لما حوله
من أصوات باستماع الناشد للمنشد .وهو يستخدم الفعل يصيح ليصور الثور

ويستخدم المفعول المطلق منه (إصاخة) ليصور استماع الناشد للمنشد .ويكرر

هذا التصوير مرة أخرى قائالً (مارت به مور عصافير) وهو مثل يقال :طارت
عصافير رأسه من الفزع.

 من تكرار املجاورة قول الشاعر من القصيدة نفسها(:)1[واعلم أن الذم نقص للفتى
يتق الذم ُي َذم
و َمن ال ِّ
ينحرص التكرار التجاوري يف إعادة كلمة "الذم" وقد وردت يف سياق التصوير
االنتشاري ،إذ انترشت يف ثنايا السطر الشعري لتدل عىل أن الذم نقص للفتى ،ومتى مل يربأ
بنفسه عن سوء األخالق فإن مآله إىل الذم والندم ال محالة .وقد وفر تكرار املجاورة انزياح
بالتامثل الصويت.
إن تكرار كلامت بعينها من قبل الشاعر يُغني داللة املعاين الواردة يف شعره ،ويكسبها
قوة أكرث تأثرياً يف املتلقي ،مع ما يضفيه من إيقاع وانسجام صويت يف النص.

()1

الديوان :ص.228

املبحث الثاين
التصدير
 .1يف تحديد املفهوم:
َعر ابن رشيق التصدير بقوله" :وهو أن يُ َرد أعجاز الكالم عىل صدوره ،فيدل بعضه
عىل بعض ،ويسهل استخراج قوايف الشعر.)1("...
(فمفهوم التصدير هو :أن ترد الكلمة املكررة ،أو املتجانسة آخر البيت أو قبله،
واألخرى يف صدر املرصاع األول ،أو حشوه ،أو آخره ،أو صدر الثاين ،أو حشوه ،مع معاملة
التصدير ري الوارد يف النظام الشعري معاملة النرث)(.)2
وقد جعله ابن رشيق القريواين يف أربعة أقسام( ،)3وهي:
" أحدها :ما يوافق آخر كلمة من البيت آخر كلمة من النصف األول"(،)4
وأطلق بواجالبن عىل هذا االتساق الصويت :النسق الصويت االختتامي.
" واآلخر :ما يوافق آخر كلمة من البيت أول كلمة منه"( ،)5وأسامه بواجالبن؛
القسم املتنا م صوتياً :النسق الصويت املحيط.
" والثالث :ما وافق آخر كلمة من البيت بعض ما فيه"( ،)6ودعا هذا التطابق
الصويت بـ :النسق الصويت االنتشاري.
" وتصدير املضادة"( ،)7إذ يتم وصل الشطر الثاين باألول :وقد أسامه الحسن
بواجالبن؛ ذلك التنظيم الصويت :النسق الصويت الرابط.
خامس يناقض النوع األول (االختتامي)؛ إذ
ٍ
قسم
وقد أشار الحسن بوأجالبن إىل ٍ
يوافق كلمة من الشطر الثاين أول كلمة من النصف األول ،وأسامه :النسق الصويت االفتتاحي،
وقد ورد يف ديوان املِّثقب ال َعب ِدي.

()1

القيروان (ابن رشيق) :العمدة في محاسن الشعر وآدابه؛ ط ،1ج ،2تحقيق :محيي
الدين عبد الحميد1972 ،م ،ص.3

()2
()3

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.95

العمدة في محاسن الشعر ،مرجع سابق ،ص ،4-3وكذلك فعل أبو القاسم

السجلماسي في المنزع البديع ،ص.411-410
()4

العمدة ،ج ،2ص.3

()5

المصدر نفسه.

()6

المصدر نفسه.

()7

المصدر نفسه ،ج ،2ص.40

تخللت ثالثة من أقسام التصدير ديوان املثقب ال َعب ِدي ،وارتأيت لهام جرداً؛ ملعرفة
عدد مرات ورود كل قسم من أقسام التصدير يف كل قصيدة؛ بقصد إدراك نوع التصدير
املطبق ،وترتيب أنواعه .وأنجزت لهذه الغايات الجدول اآليت:
التصدير
القصائد

الرابط

االفتتاحي

االختتامي

االنتشاري

املحيط

األوىل

-

2

-

-

-

الثانية

-

1

-

-

-

الثالثة

-

1

-

-

-

الرابعة

-

1

-

-

-

الخامسة

-

-

1

-

-

السادسة

-

-

-

1

-

السابعة

-

1

-

1

-

يتضع أن العدد اإلجاميل لحضور كل قسم من أنواع التصدير ،هو كاآليت:
 االفتتاحي :ست مرات ،االختتامي :مرتان ،واالنتشاري :مرة واحدة ،إذ ال وجودللتصدير للرابط أو التصدير املحيط يف الديوان بأرسه.
يظهر أن التصدير الذي استأثر بالهيمنة هو االفتتاحي ،ثم االختتامي ،لريد بعدهام
االنتشاري.

 .2التصدير االنتشاري:
قول املثقب ال َعب ِدي(:)1
َ [ .13حســـن ق ُ
َول" ،نَ ْعم" من ب ع ِد
"ال"

()1

الديوان :ص.227

و ق ب يع قَ ُول "ال" َبعــدَ " ن عم"

متثل هذا التصدير كلمتي "نعم" و"نعم" للتعبري عن الحكمة املقرتنة باإلرشاد.
وأفاد التصدير داللياً رضورة اإليفاء بالوعد ،منفراً من سوء الخلق يف تغيري الوعد بعد
تأكيده ،وقد توجه إىل مكارم األخالق.
وأتاح التصدير موسيقى قسمت الجملة إىل شقنيَ :حسن قول نعم بعد ال /وقبيع
ُ
قول ال بعد نعم ،بحيث اختتم وسم التصدير كل شق.
حول التصدير – إيقاعاً – بداية التفعيلة "فاع" تارة ،وآخرها "التن" تارة أخرى ،وخول
الوسم الثاين القافية.
وأتـاح التضمني( ،)1مبا هو نسق عرويض ،الوصل بني لفظي التصدير ،وحقق انزياحاً
بحيث انتهت البيئة اإليقاعية ومل ينته املعنى ،فتحققت الوقفة العروضية دون الوقفة
الداللية .كام خول التصدير تجانساً صوتياً متصالً.

 .3التصدير االفتتاحي:
من التصوير االفتتاحي قول الشاعر(:)2
ات الغ َْيل يف ُح َجراتِها
 .9ت ََســامى ب َن ُ

وأشــه َباً
تَســا ِمى ِعتاقِ الخَيلِ َورداً َ

()3

لحق التصدير كلمتي "تسامى" و"تسامى" ،وارتبط بحركة تقلبات قطع اللحم يف
القدور ،أثناء طهوها لضيفه ،وهو الشاعر مرموزاً إليه بـ /تسامى .وجاء وسم التصدير يف
بداية كل سطر ،مام جعل املتكلم يف القصيدة بؤرة ،عىل أساسها تشيدت داللة القصيدة
وموسيقيتها وإيقاعها.
فورود كلمتي التصدير يف افتتاحية السطرين منع لتسامي ،وهي كالم الشاعر ،صور ًة
حركية ،مام يدل عىل تقلبات قطع اللحم يف القدور أثناء طهيوها لضيفه ،بحركة متاوج الخيول
يف املعركة وك ِّرها وف ِّرها .وأفاد التصدير متازج الصورة الحركية مصطنعة باللون األشهب،
والورد ما لونه بني الكميت واألشقر من الخيل.

()1

"التضمن"
"من العالقات التي يثيرها ابن رشيق القيرواني في بنية الترديد عالقة
ُّ
التي تتحرك فيها الصياغة في حلقات تضيق تنازلياً إلى حد ال يتج أز فيحتوي كل

طرف على صفة مماثلة للصفة األخرى ،فيقوم الترابط بين الطرفين على الحذف".
المنصور (زهير أحمد) :قضايا األسلوب عند ابن رشيق القيرواني في كتابه

(العمدة) ،و ازرة الثقافة ،عمان ،األردن2010 ،م ،ص .226كما عرفه ابن السراج
قائالً" :وأما التضمين فهو أال يتم معنى البيت إال بما بعده ،سواء تم اللفظ أو لم
يتم" ،ينظر :الكافي في علم القوافي ،تحقيق :محمد الداية ،ط ،1دار األنوار،

بيروت1968 ،م ،ص.97

()2
()3

الديوان :ص.123

الغلي :يريد قطع اللحم ،حجراتها :نواحيها :يريد ِ
القدر.
تسامى :ترتفع ،بنات َ
ُ

أدى تكرار كلمتي التصدير إىل تحقيق موسيقا داخلية ،وهي عبارة عن ترجيع صويت
افتتاحي شكل املوسيقا الداخلية العمودية ،وأفىض التجانس الصويت للتصدير إىل االنزياح.
يُشري إيقاع بحر الطويل اعتامداً عىل كلمتي التصدير ،وتوضيع ذلك كام يأيت:
تَسامى

بَناتُل

فعولن  /فعولن
تَسامى

ِعتا ِق ْل

فعولن  /فعولن
نلحظ عودة التدوير من جديد ،إذ قام بحامية القافية.
من التصدير االفتتاحي كذلك ،قول الشاعر يف موض ٍع آخر(:)1
تت بالتنو ف ِة ناقتي
 .7ف بِ ت ،و با ْ

ـات عليهــا َصـــ ْفنتي و ُق ُتودهــا
وبـ َ

() 2

بأر الشاعر كلمة " َفبِت" ،مام جعل التصدير متصالً بطر الرصاع وهو الشاعر مرموزاً
إليه بـ بِت /باتت ،فهو البؤرة .ومجيئه يف صدر السطرين منحه أهمية خاصة يف سياق فخره
بنفسه– مفتخراً بقطعه الفيايف املوحشة ،متفرداً بهمومه وأحزانه .-وأفاد التصدير تأكيد
الشاعر الفخر والبطولة لقدرته عىل ارتياد هذه األماكن التي يخشاها كثري من الناس.
ومنحت كلمتا التصدير إيقاع الطويل وتداً مجموعاً من تفعيلة (فعولن) مرتني ،ثم
من تفعيلة (مفاعيلن) املقبوضة( ،)3وهو ما يعكس توضيحه كاآليت:
َفبِت

وبات

فعولن

مفاعلن

 .4التصدير االختتامي:
من التصوير االختتامي قول املثقب ال َعب ِدي(:)4
 .46أألخــــري الــــذي أَنــــا أبتغيــــ ِه

ِأم الرشـــــ الـــــذي ُهـــــو يبتغينـــــي

بأر الشاعر املثقب ال َعب ِدي لفظة "أبتغيه" متسائالً يف مخاطبته للملك عمرو بن هند

()1
()2
()3

الديوان :ص.90

التنوفة :الصحراء ،الصفنة :شبيهه بالسفرة.
عتيق (عبد العزيز) :علم العروض والقافية ،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،

بيروت1985 ،م ،ص.29
()4

الديوان :ص.213

– لعله بذلك يجد أذناً صا ية من امللك ،لسامع تساؤالته واإلجابة عنها  -لهذا
التصدير إذا  -صلة بالتساؤل وطلب القرب من اآلخر .و َعرب ضمري (األنا) ،الذي ُيسلط الضوء
عىل جهل اإلنسان بالغيب ،عىل نحو يستجمع فيه املشاهد األربعة السابقة ،بلغ ٍة فلسفية
تؤكد صدقه يف مقصده (أألخري الذي أبتغيه)؟
أحدث وقوع كلمتي التصدير آخر السطر موسيقا خارجية هي آخر ما ينتهي إىل
سؤاله -سؤال الشاعر – يف مخاطبته امللك ،مام يؤكد صدقه يف مقصده وطلبه معاً.
ومنحت كلمتا التصدير إيقاع الوافر وترا مجموعاً من تفعيلة (مفاعلنت) مرتني.
ويتجىل انزياح التصدير االختتامي يف التكرار الصويت املرتدد عند نهاية السطرين ،كام
يتجىل االنزياح يف التضمني الذي وصل بني كلمتي التصدير ،إذ انتهت الوقفة العروضية ومل
تنت ِه بعد الوقفة الداللية.
من التصدير االختتامي كذلك قول املثقب ال َعب ِدي(:)1
 .5تُ َرد بــأ ثنــا ٍء كــأن نُ جو مهــا

َاب نُ ُجومها
َح يارى إذا ما ق ُ
ُلتَ :

() 2

يتجىل التصدير االختتامي يف تكرار الشاعر كلمة "نجومها" ،وجعل داللة الحزن
وتكالب الهموم عليه – أقصد الشاعر – وأحداث زلزت سكون نفسه يف ليل ٍة هادئة ،كأن
نجومها ُربطت بجبالٍ ليظة ،كلام تفاءل بر حيلها ردت إليه ،حتى دت تلك النجوم حيارى
كحالت ِه.
وخدم التصدير االختتامي إيقاع الطويل وتدا مجموعاً من تفعيلة (مفاعيلن) مرتني،
ثم من تفعيلة (مفاعيلن) املقبوضة ،والتقطيع العرويض اآليت يوضع ذلك:
كأنْ َن ُن

جو ُمها

فعولن

مفاعلن

نجومها

فعولن

()1

الديوان :ص.237

()2

بأثناء :جمع الثني ،وهو كل ما انثنى وانعطف.

الفصل الثاين
االنزياح الرتكيبي
األسلوبية مامرسة قبل أن تكون علامً أو منهجاً ،أساسها البحث عن طرافة اإلبداع
ومتيز النصوص ،ويف دراستها للرتكيب تعتمد عىل ترتيب الكلامت(( )1أي الجانب النحوي الذي
يصف قواعد ترتيب الكلامت وتطابقها يف جميع مظاهر الكالم)" .فالنحو هو الركيزة التي
تستند إليها الداللة"( ،)2وكل انزياح عىل مستوى الرتكيب يُعد خروجاً للجملة عن النظام
النحوي الصارم ،وكل أسلوبية هي رهينة القواعد النحوية الخاصة باللغة املتعامل بها( ،)3من
حيث إن النحو مبعناه الرتكيبي مركز التقاء الدراسات األسلوبية.
ويجب أن تكون للوقائع األسلوبية املنتجة نحوياً خاصية مميزة( ،)4لذا نجد الرتاكيب
النحوية بوضعيها (األصيل) أو (املجازي) تخضع لقوانني النحو؛ أي (إقامة املعيار عىل قاعدة
إيجابية) ( ،)5لتكون مرجعاً فيام بعد ،ويف رأيي أنها مراعاة لقواعد الرتكيب؛ إذ ال ميكن أن
ميتاز الرتكيب باإلبداع دون أن يخضع لقواعد اللغة املعيارية وثوابتها" ،فهو الذي يتناول
تقسيم الكلامت وحاالت تغريها اإلعرايب بحسب مواقعها أو لزومها حاالً واحد ًة"( ،)6ألن تغيري
مواقع الكلامت بطريقة عشوائية ووضع كل كلمة يف موضع ري الئق لها ال يخدم املعنى
بشتى أوضاعه؛ إمنا يفسد الرتكيب ويص ِّعب َمهمة الفهم والتذوق لدى املتلقي ،إال بعد أن
يعيد ترتيب كلامته ويغري عالقة الدال مبدلوله إىل أن تصبع عالقة مسو ة ال عفوية أو
اعتباطية(.)7

()1

جان (كوهن) :بنية اللغة الشعرية ،ط ،1ترجمة :محمد الولي ومحمد العمري ،دار
توبقال للنشر ،المغرب1986 ،م ،ص.175

()2

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح في شعر محمود درويش ،ط ،1دار النايا

للنشر ،سورية2014 ،م ،ص.26
()3

المسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،ط ،3الدار العربية الحديثة ،تونس،

1983م ،ص.56
()4

عياد (شكري) :اتجاهات البحث األسلوبي ،دارسات أسلوبية ،دار العلوم ،الرياض،

()5

جان (كوهن) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص.187

1985م ،ص.56
()6

هارون (عبد السالم) :األساليب اإلنشائية في النحو ،ط ،5مكتبة الخانجي ،القاهرة،
2001م ،ص.7

()7

الطرابلسي (محمد الهادي) :تحاليل أسلوبية ،دار الجنوب للنشر ،تونس1992 ،م،
ص.9

ونظل يف ذلك محصورين ضمن رضورة أن يفهمنا من نوجه إليه الكالم ،مفرقني بني
االختيار الذي يخدم النص والذي نستدل منه عىل أ راض املتكلم ،واالختيار الذي يخرج عن
معيارية الرتكيب النحوي مخالً بنفسه وترتيبه فال نكاد نعر له معنى(.)1
فالنحو بؤرة التقاء الدراسات األسلوبية( .)2والرتكيب النحوي مختص باملستوى
اإلبداعي متجاوزاً مجرد اإلخبار ألهدا جاملية ،ودراسة الرتاكيب تستند إىل البحث عن
القيم التعبريية أو السامت األسلوبية؛ ألن الرتكيب النحوي إذا افتقد سامته األسلوبية افتقد
قيمته وضاعت هياكله اللغوية ،ثم إن "الرتكيب النحوي له معنى أول يدل عىل ظاهر الوضع
اللغوي ،وله معنى ثانٍ وداللة إضافية تتبع املعنى األول ،وهذا املعنى الثاين ،وتلك الداللة
اإلضافية هي املقصد والهد يف البال ة"(.)3
فمثالً ميكن أن تتكون جملتان من الكلامت نفسها وتفرس كل كلمة بالطريقة نفسها
ومع هذا تختلف الجملتان الواحدة عن األخرى نحو" :كانت متطر يوم أمس" و"كانت متطر
يوم أمس؟!"( ،)4فالجملة األوىل تركيب يحسن السكوت عليه ،ولها مدلول مستقر يف ذهن
املتلقي واملتكلم مييزها عن ريها ،أما الجملة الثانية فهي تحمل داللة إضافية تتمثل يف
االستفهام عن املعنى الذي دلت عليه الجملة األوىل.
وذلك مثل الفاعلية واملفعولية ،واإلضافة والحالية والوصفية ،و ريها من املعاين التي
نجدها يف املفردات داخل بنية الرتكيب النحوي التي يضم بعضها إىل بعض من خالل مناسبة
معنوية مشرتكة ترتبط بها املفردة بغريها من املفردات ارتباطاً حقيقياً أو مجازياً(.)5
إذن فالدراسة األسلوبية ليست عملية تفسريية فحسب ،وليست منهجاً يأتينا مبا ال
نتوقع ،بل نظرة جاملية تستنطق من خالل الصيا ة.

()1

مفتاح (محمد) :تحليل الخطاب الشعري( ،استراتيجية التناص) ،ط ،1المركز
الثقافي العربي ،بيروت1985 ،م ،ص.201-195

()2

عبد المطلب (محمد) :البالغة واألسلوبية ،ط ،1مكتبة لبنان ناشرون1994 ،م،

ص.210
()3

عبد الكريم (نجاح) :أثر استخدام نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاني،

()4

الينز (جون) :اللغة والمعنى والسياق ،ترجمة :عباس صادق عبد الوهاب ،ط،1

()5

ينظر :سلمان (عدنان محمد) :دراسات في اللغة والنحو ،ط ،1جامعة بغداد،

في تنمية التذوق البالغي ،ط ،1مكتبة العبيكان ،الرياض2006 ،م ،ص.53
دار الشؤون الثقافية ،بغداد1987 ،م ،ص.24

بغداد1991 ،م ،ص ،29-27وجون (الينز) :اللغة والمعنى والسياق ،مرجع
سابق ،ص.63-62

ودراسة الرتكيب النحوي تنشأ من املعرفة بالظاهرة اللغوية والقدرة عىل تحليلها،
ويتمثل الرتكيب النحوي بجملة البنية اللغوية التي تحمل دالالت عديدة ،وعالقات تعبريية
ناشئة عن التفاعل اللغوي الذي يتجاوز اللفظ املفردة؛ متناوالً عالقات الرتابط التي تشد
أطرا النسيج اللغوي داخل النص بحلقاته الثالث (املتكلم واليشء املرموز إليه واملتلقي)()1
يف النص الواحد "وتجعله لحمة واحدة ترتبط بها جميع مكونات املنجز األديب"(( ،)2فالعالقة
بينها ليست عفوية بل هي نتيجة لخضوع اللغة لنظام خاص يف تركيبها)(.)3
والعالقة األسلوبية تُعد الكالم األديب مجموعة جمل لها وحدتها املميزة وقواعدها
ونحوها ،وفق نظام خاص بها وليست عالقة عفوية؛ فالكلامت فيها خاضعة لرتتيب معني
تابع للنظام النحوي "فهو يتحقق من خالل رصد الجملة طوالً وقرصاً ،وترتيب أجزائها ،أو
تقديم بعضها عىل بعض أو من خالل رصد األدوات املساعدة التي يستعني بها املبدع كأدوات
العطف والجر ،وأدوات الربط واالستثناء ،والنفي واالستفهام ذلك أن حجم الجملة وترتيبها
والربط بني عنارصها هو الذي يُكون يف النهاية الرتكيب الداليل للقطعة األدبية"(.)4
والقلب( )5أو االنزياح عن القاعدة هو ما ميس هذا الرتتيب فهو يعمل يف اتجاه خلط
الوحدات املكونة للجملة من أجل نزع صفة االختال عنها؛ إذ ال ميكن فهم أية كلمة عىل
نحو تام مبعزل عن الكلامت األخرى ذات الصلة بها والتي تحدد معناها.
ومن هنا نجد أن أشعار املُثقِّب ال َعب ِدي( )6تزخر باألساليب النحوية التي تُعد ملمحاً
جلياً من مالمع األسلوبية ،لذا سندرس أبرز هذه املنبهات األسلوبية الرتكيبية يف ديوانه،
ومنها:

()1
()2



التقديم والتأخري.



االستفهام.



التوكيد.

عبد المطلب (محمد) ،البالغة واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.201

الكوفحي (يوسف) :أعمال جبران خليل جبران ،دراسة أسلوبية ،ط ،1مكتبة عالم

الكتب الحديثة ،إربد ،األردن ،ص.56
()3

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.207

()4

عبد المطلب (محمد) :البالغة واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.207

()5

القلب هو :التقديم والتأخير الذي يط أر على الجملة ويعمل في اتجاه خلط الوحدات

()6

االنزياح ،مرجع سابق ،ص.26
ِ
(المثِّقب) :ديوان شعر ،تحقيق وشرح وتعليق عليه :حسن كامل الصيرفي،
َ
العبد ّي ُ
رفع المساهم ،جامعة الدول العربية1971 ،م.

المكونة لها ،من أجل نزع صفة االختالف عنها .ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة



النفي.

املبحث األول :التقديم والتأخري:
للتقديم والتأخري أهمية كبرية ذلك؛ أنه "عامد النحو العريب بل النحو العريب كله دائر
عليه"( ،)1ويُعد من أهم الظواهر األسلوبية عىل مستوى الرتكيب.
فهو "مخالفة أو تغيري عنارص الرتكيب وترتيبها األصيل يف السياق"( ،)2مبعنى آخر هي
تغيري للنظام الرتكيبي يف الجملة يرتتب عليه بالرضورة تغيري الداللة وانتقالها من مستوى
آلخر( ،)3أي أن يتقدم ما األصل فيه أن يتأخر ،ويتأخر ما األصل فيه أن يتقدم؛ لغايات تحصيل
جاملية التعبري والصيا ة ،و ايات أخرى معنوية تأثريية وإبداعية.
وبالنسبة لجامعة "مو" ،فالتقديم والتأخري "قلب النظام العادي للكلامت ،وهو مجاز
يرتكز إىل إسقاط أحد مكونات الجملة الثابتة خارج إطارها العادي"(( .)4انطالقاً من كون
الحقيقة األدبية للصيا ة هي التعبري والتأثري قبل كل ء عىل صعي ٍد واحد)(.)5
وقد التفت بعض البال يني والنقاد والقدماء إىل أهمية التقديم والتأخري .فعبد القاهر
الجرجاين يرى أن هذا الباب كثري الفوائدَ ،جم املحاسن ،واسع الترص  ،بعيد الغاية ،ال يزال
لطف لديك
يَ َ
فرت لك عن بديعه ويُفيض بك إىل لطيفه ،وال تزال ترى ِشعراً يروقك َمسم ُعه ويَ ُ
موق ُعه ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطُف عندك أن قدم فيه ء و ُحول اللفظ عن مكان
إىل مكان واعلم أن تقديم اليشء عنده جا َز عىل وجهني :تقديم ُيقال إنه عىل نية التأخري،
وذلك يف كل ء أقررته مع التقديم يف جنسه الذي كان فيه كاملفعول به عىل الفاعل أو
الخرب عىل املبتدأ ،وتقديم ال عىل نية التأخري ولكن عىل أن تنقل اليشء من حكم إىل حكم
وتجعله باباً ،ري بابه وإعرابه ري إعرابه ،وذلك أن تجد يف اسمني يحتمل كل واحد منهام أن
يكون مبتدأ ويكون اآلخر خرباً له ،فتقدم ذلك وتؤخر ذاك عىل هذا"(.)6

()1

المسيري (منير) :دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريم ،ط ،1مكتبة وهبة،

()2

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص ،26وينظر :أحمد

مصر2005 ،م ،المقدمة.

مقالة،

()3
()4
()5

الشبكة

العنكبوتية،

2014م.

(بشاراه) :التقديم والتأخير،
www.m.ahwear.org
ينظر :عبد المطلب (محمد) :البالغة واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.331
بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.26

عبد المطلب (محمد) :جدلية اإلفراد والتركيب في النقد العربي القديم ،ط ،1الشركة

المصرية للنشر ،مصر1995 ،م ،ص.82
()6

الجرجاني (عبد القاهر) :دالئل اإلعجاز ،ط ،2مكتبة الخانجي ،مصر1989 ،م،
ص ،106والسعدني (مصطفى) :البنيات األسلوبية في لغة الشعر الحديث ،منشأة

وبذلك يُعد التقديم والتأخري تقانة لغوية ارتبطت بالشعر منذ النشأة .كام ُ(ميثل
عامالً مهامً يف إ ناء اللغة الشعرية وإ ناء التحوالت اإلسنادية الرتكيبية يف النص الشعري،
مام يجعله أكرث حيوية ،ويبعث يف نفس القارئ الحرص عىل مداومة النظر يف الرتكيب ،بغية
الوصول إىل الداللة الكامنة وراء االنزياح اللغوي)(.)1
من التقديم والتأخري ،قول الشاعر املثقب ال َعب ِدي(:)2
 .3و ل ك نهــا ِمام ُ ِمت ُ
يط ب ُودِّهــا

َبشـ َ
ـــاشــــ ُة أدىن ُخ ل ٍة تَســـ َتفيدها

 .4أعا ِذ ُل ما ُيدريك أن ُرب بلد ٍة

األيام طال ُركودها
إذا َ
مس يف ِ
الشـــ ُ

عت بفتال ِء ال يدين ذري ع ٍة
ِ .6قط ُ

َي ُ
غول البال َد َســــوقهــا و َبريــدُ هــا

() 5

 .7ف بت و با تت بالتنو فة ناقتي

وبــات عليهــا َصـــ ْف َن ِتي وق ُتودهــا

() 6

ضيت َعيني،
ُ
 .8وأَ ْضَ ْت ،كام أ
فعرست
ست
فَغر ْ
نت إن شــــاء اإل له بأ نه
 .13وأيق ُ

عىل الثفنــات ِ
والحوانِ هُ ُجودهــا

() 7

ســـ ِّيبلغُني أجالدهـا وقصـــيـدُ هـا

() 8

ـابوس عنــدي بالؤ ُه
 .14فــإن أبــا قـ َ

جزاء ب ُن ع مى ال يحــل ك نودهــا

() 9

()3

()4

المعارف ،اإلسكندرية ،مصر1994 ،م ،ص .207والسعدني (مصطفى) :البنيات
األسلوبية في لغة الشعر الحديث ،مرجع سابق ،ص.207
()1

ينظر :عبد المطلب (محمد) :البالغة واألسلوبية ،مرجع سابق ،ص.331

()2

الديوان ،ص.83

()3

تميط :تميل.

()4

أعاذل :أجدك ،ركودها :هذيانها.

()5

المر السريع ،ذريعة :كثيرة األخذ من األرض،
فتالء :شدة عصب الذراعّ ،
السومَ :
يريدها :سيرها في البريد.

()6

التنوفة :الصحراء ،الصفنة :شبيهة بالسفرة ،القتود :أداة الرحل.

()7

الثفنات :ما مس األرض منها ،كالركتبين والصدر إذا بركت.

()8

نهنهت :كفكفت ،المعزاء :حصى ،أجالدها :يداها ونفسها ،قصيدها :سمنها

()9

بالؤه :شكر واعتراف بمننه ،كنودها :جحود.

ولحمها.

 .15و ُ
جدت زنا َد الصــــالحني منَ ْي َنهُ

قد مياً كام َبذ النجو َم ُســـعو ُد ها

دركات فأصــبحت
 .18وقد أدركتها امل ُ ُ

إىل خريٍ من تحت الســـام ِء وفو ُدها

 .19إىل ملـ ٍ
ـك َب ـد املُلُوكَ بَ َســـع ِّي ـه

أفــا ع يلُ ـهُ حز ُم ا ُمل لُ ِ
وك وجودُهــا

() 3

بـيـع بـقـتـل ـ ِه
 .20وأي أُنـ ٍ
ـاس ال ُيـ ُ

يُؤازى كب ِ
يدات الســـام ِء َعم ُو ُد ها

() 4

َوكب امل َ ِ
وت -
 .21و جأوا َء – في ها ك ُ
َفــــــــــــــخــــــــــــــمــــــــــــــ ٍة
 .22لهــا فَرط يَحمي ال ِّنهــاب كــأنـه

تَقَمص باألَ ِ
رض الف ََضــــا ِء َوئِ يدُ ها

() 5

لـ ِ
ـوامـ ُع ِعـقــبــانٍ َمـروعٍ طـرِيــدُ هــا

 .23وأمك َن أطرا َ األســـ ن ِة والق نا

ـب ف ُود ،مــا تثني قتودُهــا
يعــابيـ ُ

بع ِم ْن أعطــا ِف َه ـا َو ُجلُو ِدهــا
 .24تت َ

ـــت كال َحامليجِ قُودها
َح ِميم ،وآضـ ْ

وكـ ِّل َصـــفيحـ ٍة
مقىصـــ ُ
 .26بكـ ِّـل ِّ ِّ

ابعَ ،ب ْع ـدَ الحــار ِ ِّ ُ ،خ ـدُ ودُهــا
َت َت ـ ُ

() 1
()2

()6

إن أشكال التقديم والتأخري الواردة يف القصيدة ،هي(:)7
أ -التأخري واالعرتاض.
ب -االعرتاض بني متالزمني.

 .1التأخري واالعرتاض:
ففي قول املثقب:

()1

بذ :غلب وسبق ،سعودها :الليلة الساكنة.

()2

أصبحت :أقبلت.

()3

أفاعيله :الجود والبذ والعطاء.

()4

يؤازي :يماثل ويحاذي ،كبيدات :معظمها في االرتفاع.

()5

الجأواه :الكتيبة ،الكوكب :معظم الشيء ،فخمة :ضخمة ،تقمص :سرى ،الوئيد:
الحركة.

()6

الحميم :العرق ،آضت :صارت ،الحمالج :الذي ينفخ به الصائغ.

()7

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.129-128

ـت بفتال ِء اليــدين ذريع ـ ٍة
ِق طعـ ُ

َي ُ
غول البال َد ُســــوقهــا و َبريــدُ هــا

() 1

" َي ُ
غول البال َد ُسوقها وبريدها"؛ انزياح تركيبي وقع يف تقديم للمفعول به (البالد)
عىل الفاعل (سوقها وبريدها) مع أن أصله التأخري رتبة ،و ُمؤخراً ما هو أوىل بالتقديم ،وفق
نظام الجملة الفعلية.
ففي التقديم داللة عىل أهمية اللفظ املتقدم واالهتامم به؛ رمبا لقدرته عىل إيصال
الفكرة أكرث من لفظ (اليدين ذريعة) .وأفاد التقديم التأكيد؛ تأكيده فعل القطع بداللة
(قطعت بفتالء) ومل تقطع بيشء آخر ،كام أفاد تقدميها تخصيصها بفعل القطع ذريعة أيضاً.
ويف قول الشاعر:
وجـ ُ
ـدت زنــا َد الصـــــالحني منينــهُ

قد مياً كام َبذ النجو ُم ُســـعو ُد ها

( )2

نجد التقديم والتأخري يف جملة "كام بَذ النجوم سعودها" ،قدم الشاعر املفعول به
عىل الفاعل لألهمية؛ أهمية اللفظ املقدم لقدرته عىل إيصال املعنى بداللة (النجوم) عىل
(سعودهَا) ،وقُدم أيضاً لتخصيصه بالفعل (فعل السبق) واإلكثار أيضاً ،فصان التقديم والتأخري
الوزن والقافية عىل حد سواء.
ويف قول املثقب ال َعب ِدي:
َوكب امل َ ِ
وت  -فَخم ٍة
وجأوا َء – فيها ك ُ

تَقَمص باألَ ِ
رض الف ََضــــا ِء َوئِ يدُ ها

() 3

يف قوله" :تقمص باألرض الفضا َء وئيدها"؛ نالحظ أنه أخر الفاعل واعرتض بينه وبني
فعله بالجار واملجرور ،مام أدى إىل رضورتني شعريتني تركيبتني ،خولتا عدة مزايا.
أفاد التأخري واالعرتاض داللة التعميم وكأنه مل يحرص الفعل يف مفعول به واحد؛ ألن
الكالم ُيتوخى منه التعميم (شمول وتعميم) .فالشاعر يصف الكتيبة وكيف تقمصت يف
األرض ومن شدة الوطء عىل األرض يُسمع كالدوي وئيدها (الصوت الشديد).
ويف البيت الذي يليه يقول املثقب:

()1
()2
()3

المر السريع ،ذريعة :كثيرة األخذ من األرض.
فتالء :شدة عصب الذراعّ ،
السومَ :
بذ :غلب وسبق ،سعودها :الليلة الساكنة.

الجأواه :الكتيبة ،الكوكب :معظم الشيء ،فخمة :ضخمة ،تقمص :سرى ،الوئيد:

الحركة.

لهــا فَرط َي حمي ال ِّنهــاب كــأن ـه

لوا ِم ُع ِع قبــانٍ َمرو ٍع طرِيــدُ هــا

فنلغي االنزياح الرتكيبي وقع يف تقديم املفعول به (النهاب) عىل الفاعل (طريدها)؛
إذ أصل الكالم هو" :يحمي طريدها النهاب" .قدم املفعول به لتخصيصه بالفعل (فعل جمع
النهاب).

 .2االعرتاض بني متالزمني:
يشمل الفصل بني متالزمني االعرتاض بني الخرب املقدم واملبتدأ املؤخر ،وبني الفاعل
واملفعول به(.)1
ففي قول ال َعب ِدي:
دركات فأصـــبحت
ُ
وقد أدركتها ا ُمل

إىل خريٍ من تحت الســام ِء وفُودها

()2

اعرتاض بني خرب أصبع املقدم (إىل خري من تحت السامء) ،واسم أصبع املؤخر
(وفودها) .واملعرتض به هو شبه جملة جار ومجرور واملضا إليه (إىل خري من تحت) ،وأصل
الكالم هو( :فأصبحت وفودها من تحت السامء).
فاملقدم هو بيت القصد ،ولو افرتضنا جدالً أن الشاعر مل يعرتض بني املتالزمني،
لتبددت داللة املبالغة والتكثري من شساعة أفقه.
وال يخفى ما يف هذا االعرتاض من لطف املأخذ والرونق والطالوة ،فينفي الشاعر
صفة االرتفاع عنها وكأن املعنى ارتفع ومل ير َق إىل املراد .فنظن أنها أقبلت إىل أعىل واملراد
أن املعنى ارتفع إىل من أراد وقصد (املقصود).
ويتجىل االنزياح يف تأخري االعرتاض التامس بني العنارص األساس.

()1

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.130

()2

أصبحت :أقبلت.

ويف قول الشاعر:
إىل ملـ ٍ
ـك َب ـذ ا ُمل لُ وكَ ب َِســــ ع ِّي ـ ِه

ـاعيل ـهُ حز ُم ا ُمل ل ِ
أفـ ُ
ُوك وجودُهــا

() 1

اعرتض الشاعر بني الفاعل واملفعول به - ،بشبه جملة  ،-إذ األصل هو( :بذ (هو)
امللوك) ،مؤكداً عىل أن هذا امللك قد فاق امللوك بأفعاله وسبقه بهام .وأنجز االعرتاض مهمة
إيقاعية.
من التقديم والتأخري ،قول الشاعر املثقب ال َعب ِدي(:)2
ـت أر ُد العني عن َعربا ِتهــا
 .3ظللـ ُ

إذا ن ُِزف ـت كــانــت ِرساع ـاً ُجمو ُمهــا

َ .8و ْيع َمل ٍة أرمي بها الب َيد يف الرسى

ـــيمهــا
ُي ُ
قطع أجوا َز الفال ِة َرسـ ُ

َ .9رجوم بــأثقــالٍ ِشــــدا ٍد َرخيلــة

إذا ُ
اآلل يف التيه اســتقلت ُحزو ُمها

َ
األهوال يف ك ُِّل قفر ٍة
 .11أميضـــ بها

يُ نادي صــــدا ها آخر الل يل بُو ُم ها

 .12أن َُص الرســـى فيها بكل هَجري ٍة

تُ غريُ أ لوانَ ا لرجــالِ َســــ ُم ُو ُمهــا

 .13أرى بَدعاً ُمســـتحدُ ٍ
ثات تُريُنبي

يَجوز بها ُمســـتضـــعف َوحل ُيمها

 .15ون حمي عن الث غ ِر ا ُمل خُ و ِ ،
ويُـــــــــــــتـــــــــــــقـــــــــــــى
بأســـ نا
َ .16صـــربنا لها حتى تَف َر َج ُ

وضـــيو ُمهــا
بغــارتنــا كبــدُ العــدى ُ
و ِفئنــا لنــا أســــالبهــا وعظي ُمهــا

() 3
()4

()5

() 6

ففي قول املثقب ال َعب ِدي:
ـت أر ُد ا ل عني عن َعربا ِتهــا
ظ للـ ُ

()1

أفاعيله :الجود والبذ والعطاء.

()2

الديوان ،ص.236

إذا نُز ِفت كا نت ِرسا عاً ُجمو ُم ها

()3

يعملة :ناقة سريعة السير ،األجواز :األوساط.

()4

رجيلة :قوية على الرجلة ،حزومها :ما غلظ منها.

()5

يجوز بها :يستجيزها وال يردها.

()6

عرست :أي بعلت بأمرها.

()7

() 7

جمومهاَ :ج َّم الماء ،إذا كثر في البئر واجتمع بعدما استقى ما فيها .ويقال للبئر
الكثيرة الماء.

نجد التقديم والتأخري يف جملة "كانت ِرساعاً جمومها" ،فقد قدم الشاعر خرب كان
وهو أوىل بالتأخيـر وفق نظام الجملة االسمية( ،)1فأصل الكالم هو "كانت جمومها ِرساعاً".
وقدم املثقب هذا الخبـر ألهميته وامتالكه القدرة عىل توصيل الفكرة أكرث من اسمها
(جمومها) .وقدمت لتخصيصها بالفعل (فعل النز ) وكيف كان مرسعاً ،فالرسعة وحي أكرث
من الكرثة طاملا أن نهاية هذا النز االستقرار يف مكان ما بغض النظر عن كرثتها أو قلتها.

 .1التأخري واالعرتاض:
ورد التأخري واالعرتاض أيضاً يف قول املثقب ال َعب ِدي(:)2
ويْعمل ٍة أرمي بها الب ِيدَ يف الرســـى

ـــيمهــا
ُي ُ
قطع أجوا َز ال فال ِة َرسـ ُ

() 3

نالحظ أنه أخر الفاعل واعرتض بينه وبني فعله جملة مضا ومضا إليه ،مام أدى
إىل رضورتني شعريتني تركيبتني ،خولتا بعدة مزايا.
وأفاد التأخري واالعرتاض داللة التكثري إذ حصل السبق لالنطالق البعيد ،والفسيع
جداً ،و ري املحدود .فصان التقديم والتأخري بحر الطويل من االختالل ،كام حمى القافية،
بحيث لو استعمل الشاعر األصل وقال" :يقطع رسيمها أجواز الفالة" ،لضاع اإليقاع الخارجي
كله.

 .2االعرتاض بني متالزمني:
قول املثقب ال َعب ِدي يف القصيدة ذاتها:
َ
األهوال يف ُك ـ ِّل قفر ٍة
أميضـــ بهــا

ُي نادي صــــدا ها آخر الل يل ُبو ُم ها

اعرتاض بني الفاعل واملفعول به ،إذ األصل هو" :يُنادي صداها بُو ُمها آخر الليل"،
وأنجز االعرتاض مهمة إيقاعية تجلت يف حامية بحر الطويل من السقوط.
ويف قول الشاعر:
"تغريُ ألوانَ الرجالِ َس ُمو ُمها" ،اعرتاض بني الفاعل واملفعول به ،واألصل هو" :تغري
سموم َها ألوان الرجال" ،فحفظ االعرتاض بحر الطويل والقافية معاً.

()1

لكن نظام الدفقات الشعرية الذي يحكم العملية اإلبداعية ال يعترف بمثل هذا

التركيب اللغوي ،فجاء االنزياح محاوالً تكثيف اإليحاء؛ لما يشكله من مركز جمالي
وداللي الفت.

()2

الديوان :ص.241

()3

يعملة :ناقة سريعة السير ،األجواز :األوساط.

 .3تأخري العامل ومعموله:
من تأخري الفعل قول الشاعر املثقب ال َعب ِدي من القصيدة نفسها:
َر جوم بــأثقــالٍ ِشـــــدا ٍد َر خيلــة

إذا ُ
اآلل يف التيه اســـتقلت ُحزو ُمها

()1

و"إذا اآلل يف التيه استقلت حزومها" فاألصل هو" :استقلت حزومها يف التيه" ،فنتج
عن تقديم الجار واملجرور تأكيد لحالة الشاعر النفسية وشعوره باألمل (أمل التيه) والضياع
والحرسة .أما استقلت حزومها فهي تحصيل حاصل .مسألة ثانوية يف كالمه الشعري ،وأدى
تقديم الجار واملجرور إىل تحقيق وقع حسن وهو ما ال يتأىت مع مراعاة الرتتيب؛ ألن الجملة
الفعلية بحركتيها ،ستبدد السكون.

االعرتاض:
يف تحديد املفهوم:
االعرتاض هو الفصل بني متالزمني كالفعل وفاعله ،والفاعل واملفعول به ،واملبتدأ
والخرب(.)2
ومام اعرتض فيه بني متالزمني ،قول الشاعر املثقب ال َعب ِدي(:)3
ولــكــنــهــا ِمــام ُمتــيــط بــ ُودِّهــا

بَشــــاشــــ ُة أدىن ُخ ل ٍة تَســـ َتفيدها

أعــا ِذ ُل مــا ُي ـدريــك أن ُرب بلــد ٍة

يام طال ُركودها
إذا َ
مس يف األ ِ
الشـــ ُ

ـت بفتال ِء اليــدين ذريع ـ ٍة
ِق طعـ ُ

َي ُ
غول البال َد َســــوقهــا و َبريــدُ هــا

فبــت وبــاتــت بــالتنوفــة نــاقتي

وبــات عليهــا َصــــ فني وق ُتودهــا

ـت عيني
وأ ضـــــت ،كام أ ضـــيـ ُ
فـــــــــــعـــــــــــرســــــــــــــت
ـت إن شـــــاء اإللــه بــأن ـه
وأي قنـ ُ

عىل الثفنــات ِ
والحوانِ هُ ُجودهــا
ســـ ِّيبلغُني أجالدهــا وقصـــيــدُ هــا

ـوس عــنــدي بــآلؤه
فــإن أبــا قــابـ َ

جزاء ب ُن ع مى ال يحــل ك نودهــا

()1
()2

رجيلة :قوية على الرجلة ،حزومها :ما غلظ منها.

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص ،134وينظر :اإلشبيلي
(ابن عصفور) :في ضرائر الشعر ،تحقيق :السيد إبراهيم محمد ،ط1982 ،2م،

ص.209-191
()3

الديوان ،ص.85

وجـ ُ
ـدت زنــا َد الصـــــالحني منينــهُ

قــدميــاً كــام َبــذ ُســـــعــودُهــا

دركات فأصـــبحت
ُ
وقد أدركتها ا ُمل

إىل خريٍ من تحت الســـام ِء وفود ها

ٍ
مــلــك َبــد ُ
املــ ُلــوكَ َبــ ْعــيــ ِه
إىل

أفــا ع يلُ ـهُ حز ُم ا ُمل لُ ِ
وك و جودُهــا

يتمثل االعرتاض يف قول الشاعر:
ولــكــنــهــا ِمــام ُمتــيــط بــ ُودِّهــا

بَشــــاشــــ ُة أدىن ُخ ل ٍة تَســـ َتف يد ها

حيث اعرتض بني الفعل ونائب الفاعل بالجار واملجرور (بودها) ،فأصل الكالم هو:
"ولكنها مام متيط بشاشة أدىن خل ٍة بودها".
فحقق االعرتاض مزايا عديدة ،إذ يف تأخري الفاعل نفي اللقاء الجميل بها ،مام حرمه
نعمة التنعم برؤيا وجهها؛ ويف تقديم الجار واملجرور اختصار إليجاز الكالم؛ فحذ الشاعر
هنا الفاعل (هي) لالختصار ،وتخصيصها بالفعل (فعل اإلمالة) عن من هم دون أصدقائها؛
كونها من أصحاب الشأن واألمر العظيمني.
ومن االعرتاض بني املتالزمني ،قول الشاعر يف القصيدة نفسها:
أعــا ِذ ُل مــا ُي ـدريــك أن ُرب بلــد ٍة

األيام طال ُركودها
إذا َ
مس يف ِ
الشـــ ُ

"إذا الشمس يف األيام ركودها" ،اعرتض الشاعر بني املبتدأ والخرب بشبه جملة جار
ومجرور ،فأصل الكالم هو" :إذا الشمس طال ركودها يف األيام".
لو تصورنا أن الشاعر مل يعرتض بني املتالزمني ،بشبه الجملة لزالت املبالغة والتكثري
من شساعة أفقه بداللة (طال ركودها) ،والختل فهم املعنى.
ومام ورد اعرتاضاً كذلك ،قوله:
"بِت وباتت بالتنوفة ناقتي" ،حيث اعرتض الشاعر بني الفعل وفاعله بشبه جملة
جار ومجرور (بالتنوفة) ،فأصل الكالم هو" :باتت ناقتي بالتنوفة".
لقد حقق االعرتاض مزايا عدة ،إذ أن يف تأخري الفاعل وصف ملعاناة الشاعر وناقته
وظالم الوحشة (وحشة الصحراء)؛ ويف تقديم املفعول به تأكيداً لقسوة الصحراء وقسوة
العيش فيها ،فقد تشكلت كل معاين القسوة هناك.

ومن االعرتاض بني املتالزمني ،قول الشاعر يف القصيدة نفسها:
عىل الثفنــات ِ
والحوانِ هُ ُجودهــا

ـت عيني
وأ ضـــــت ،كام أ ضــــيـ ُ
فـــــــــــعـــــــــــرســــــــــــــت
البيت هنا تابع ملا قبله؛ متثيل االعرتاض فيه ،بقول الشاعر:

ِ
الثفنات والجونِ هجودها" حيث اعرتض الشاعر بني الفعل وفاعله
"فعرست عىل
ُ
ِ
الثفنات والجون) ،فأصل الكالم هو( :فعرست هجودها عىل الثفنات).
بالجار واملجرور (عىل
فالشاعر مستمر بوصف حال ناقته وما آلت إليه منذ أن باتت (حطت رحالها) يف
الصحراء إىل أن نزل الليل عليها هناك ،بداللة (عرست).
فلقد حقق االعرتاض عدة مزايا ،إذ إن يف تأخري الفاعل إقصا ًء لعيني الناقة من التنعم
بالنوم ليالً ،ويف تقديم املفعول به تأكيداً عىل حرمانها من ذلك؛ فالليل – عاد ًة ما يعرب عن
انتفاء الحياة -مرتبط بالظلمة والغربة ووحشتهام ،ويف تقديم املفعول به واملضا إليه تأكيد
لحال الناقة وما آلت إليه يف تلك الليلة ،فهي مل تنزل لتنم؛ بل هي فقط تسرتيع عىل ركبتيها.
ومام اعرتض فيه بني متالزمني ،قول الشاعر املُثقب ال َعب ِدي (يف قصيدته الرابعة)(:)1
ـت َفلَم َي ـدَ ْع
َوســـــآ ٍر تَ َعن ـا ُه املَبيـ ُ

طامس الظَلْام ِء والل يلِ َمذه با
لَ هُ
ُ

رأى ضـــ ْو َء نا ٍر ِم ْن َبع ي ٍد ف خال ها

النفس ،بل را َء ،كوك با
ل قد أ كَ َذب تهُ
ُ

ف لام اســــ تبــانَ أ نهــا إنســــيــة

وصــــد َق ظ ناً َب ْعدَ ما كانَ ك ِذ با
َ

َف نــاراً تشـــبهــا
رفعـ ُ
ـت َل ـهُ بــالك ِّ

شــــآمية نكبا ُء أو ِ
عاصـــف َصـــ َبا

() 2

يتمثل االعرتاض يف قول الشاعر:
ـت َفلَم َي ـدَ ْع
َوســـــا ٍر تَ َعن ـا ُه املَبيـ ُ

طامس الظَلْام ِء والل يلِ َمذه با
لَ هُ
ُ

إذ اعرتض الشاعر بني الفعل وفاعله بالجار واملجرور (له) ،وأصل الكالم هو" :مل يدع
طامس الظلامء له".
ويف تأخري (طامس الليل) انتفاء الحياة ،فكالم الشاعر عىل حالة الليل وكيف ابتدأ به
قصيدته؛ جاء ليظهر معاناته التي يعيشها .فالليل هنا ليس الليل الرومانيس الذي يُعذب
املحبني؛ وال هو بالليل املضني الذي يكون للراحة .لذا فإن التأخري أفاد اإلحساس بالغربة
والوحشة التي يعيشها يف ظل هذا الليل ،كام أفاد داللة التكثري؛ إذ الليل هنا حالك ومهلك
بكل ما يحمله من معاين القسوة بداللة (طامس) فهو حقاً طامس لكل ألوان الحياة ومعانيها،

()1
()2

الديوان ،ص.117

ِ
سآر :السائر في الليل ،تعناه :أعياه.

فالليل عذاب املصري واملوت والغربة؛ ومن أجل هذا كله تقدم شبه الجملة (له).
وأخرياً؛ فإن ديوان املُثقب ال َعب ِدي زاخر بأساليب التقديم والتأخري بكافة صوره التي
أشنا إليها ،وكلام كَرثُ التقديم والتأخري ،تداخلت أوصال الكالم بعضها ببعض ،وتالىش الفهم.
وال بد من اإلشارة إىل أن أشكال االنزياح الرتكييبي بالتقديم والتأخري قد ُ
كرثت يف الشعر
القديم لشعر (املثقب ال َعب ِدي) وهي عبارة عن رضورات شعرية تركيبية ذات أنساق تراثية
بحتة ،رافقتها أنساق تركيبية أخرى حققت بدورها انزياحاً تركيبياً أيضاً ،نحو رضورة الحذ
واالعرتاض ،كام مل يبد للحذ ذكر يف ديوانه؛ وكأنه حاول الحفاظ عىل األنساق االنزياحية
الرتكيبية الرتاثية ،حتى باستخدامه لألساليب الجديدة فقد ظلت تقليدية عنده ،مام جعلها
محدودة وقارصة.
وبنا ًء عليه ،فأنساق االنزياح الرتكيبي دليل عىل أن الشاعر ُمنشد بقوة إىل املايض
يستلهم من جامل الطبيعة ترنيامتها متشبتاً مبا فيها من إنجازات بدت جلية يف شعره ،وهو
ما يعكس شاعريته و وصه وراء املعاين ليخرج لنا أللئ أبياته.

املبحث الثاين :االستفهام:
يُعر االستفهام بأنه طلب العلم بيشء مل يكن معلوماً من قبل جهة االستعالم،
استفهمت أي :طلبت ال َف َهم( ،)1واالستفهام أسلوب إنشايئ
ُ
فاالستفهام مبعنى واحد ومصدره
طلبي مهم ،شَ كل يف الدراسات اللغوية منح ًنى أسلوبياً بارزاً يف بنية النص؛ ملا يُضفيه من أثر
جاميل عىل الصورة يف تراكيبه وأدواته ودالالته ،فال جدال "أن االستفهام أوفر أساليب الكالم
معنى ،وأوسعها ترصفاً ،وأكرثها يف مواقف االنفعال وروداً؛ لذا ترى أساليبه تتواىل يف مواطن
التأثري وتهييج الشعور لالستاملة واإلقناع"( .)2وهذا يعني أن "بنية االستفهام بنية مفتوحة
ومغلقة يف آن واحد"( ،)3من حيث هي طلب ومصادرة طلب ،فكأمنا السؤال ينتظر إجابة،
وهنا تكمن بال ة االستفهام.
ولدرس االستفهام أدوات وتراكيب ودالالت .ف ُيعد من أهم املسائل األسلوبية ،عند
توظيف أدواته توظيفاً فعاالً ومتنوعاً؛ إذ متُ كن املُبدع من التعبري بطالقة عن مشاعره ،مام
ُيغني التجربة ،ويزيد من حرية النص يف كرس الرتابة والشعور بامللل فتخرجه عن وظيفة

()1

عمايرة (خليل أحمد) :أسلوب النفي واالستفهام في العربية ،جامعة اليرموك ،إربد،

األردن1982 ،م ،ص ،7ومطلوب (أحمد) :معجم المصطلحات البالغية وتطورها،
مطبعة المجمع العلمي العراقي ،بغداد1983 ،م ،ج ،1ص.181
()2

الكوفحي (يوسف) :اللغة اإلبداعية في أعمال جبران خليل جبران ،مرجع سابق،

ص.156
()3

السامرائي (يوسف) :في لغة الشعر( ،د.ط) ،دار الفكر للنشر ،عمان1983 ،م،

ص.59

االستخبار ُمتلوناً بغرض الكاتب والسياق ،مؤدياً الدور الوظيفي للمفردات والرتاكيب
والدالالت موصالً ملراد املبدع دون حرجُ ،مثرياً يف نفس املتلقي مشاعر مختلفة هي "ألصق
بتصوير ُجل األحوال النفسية من األمل والحرسة والتعجب والوجع"( ،)1أي أنه تعبري دقيق عن
كوامن النفس وعواطفها ومشاعرها وأفكارها.
ويخرج االستفهام عن رضه الرئيس إىل أ راض أخرى تُعر من سياق الكالم وقرائن
األحوالَ ،ف َترب ُز لنا معانٍ أخرى ري التي وضعت لها باألصل؛ وكل ما يهمنا يف هذا املقام
موقع االستفهام يف ديوان املُثقب ال َعب ِدي ،والنظر يف املعاين التي خرج إليها يف ديوانه وكيفية
توظيف االستفهام يف شعره ،وتشكيله ظاهرة أسلوبية لها حضورها وخصوصيتها الشعرية؛
م ُمثلة يف بنائها اللغوي لحمة النسيج النيص.
عند التأمل يف ديوان املُثقب ال َعب ِدي نجد أن الديوان مل يكرث من استخدام أسلوب
االستفهام ،إذ تكاد أ لب قصائده تخلو منه متاماً ،فقد ورد يف شعره ( )10مرات ،وقد خرج
عن االستفهام الحقيقي يف املواضع التي ورد فيها ،األمر الذي أفىض إىل منع النص دالالت
جديدة عرب صوره متعمقاً يف بواطن النفس ومراميها املتعددة التي يخرج إليها ،ليصل بسؤاله
إىل كل ما ينبغي الوصول إليه (القصد) أو الغرض األسلويب الذي انبثقت عن ضوئه هذه
الظاهرة.
وتقسم أدوات االستفهام إىل قسمني :األول منهام حرفا االستفهام (الهمزة وهل)
والثاين وأسامؤه (ماَ ،من ،أي ،كم ،كيف ،أين ،أىن ،أيان ،ومتى)(.)2
وعند إجراء اإلحصاء الكمي لعدد التكرارات لكل منها ،ظهرت النتائج املوضحة يف
الجدول اآليت:
أداة االستفهام
همزة
هل
ما
َمن
أي
كم
كيف

()1
()2

الديوان
4
3
1
2
-

الداية

حسين (عبد القادر) :فن البالغة ،مرجع سابق ،ص ،122وعمايرة (خليل) :أسلوب

النفي واالستفهام ،مرجع سابق ،ص ،10والقزويني (ت739هـ) ،اإليضاح في علوم
البالغة ،المعاني والبيان والبديع( ،د.ط) ،دار الكتب العلمية ،بيروت1990 ،م،

ص.136

10

متى
أيان
أين
أىن
املجموع
وتبدو من اإلحصائية امللحوظات اآلتية:

أن :أعىل عدد من التكرارات لحرو االستفهام يف شعر املُثقب ال َعب ِدي حر
االستفهام (الهمزة) ،فقد بلغ عدد تكراراته أربع مرات ،من مجموع استخداماته ألدوات
االستفهام ،وقد جاءت مثبتة يف ثالثة مواضع ومنفية مرة واحدة( .)1والهمزة إذا دخلت عىل
نفي؛ ال تفيد معنى النفي بل يُراد تقريرها بعده.
وهذا يختلف كثرياً عن أسلوب اإلخبار والتحقيق ،وعن االستفهام الذي يحتاج إىل
جواب( .)2فاملثقب يستفهم بالهمزة يف حالتي اإلثبات والنفي ،ولعل هذا نابع من حالة التأمل
التي تُفيض إىل الحرية والقلق والتوتر والشك ،وتتفرع بعد ذلك يف معانٍ جزئية تدل عىل
الحرسة أو االستنكار أو النفي ...فالدور الذي يؤديه االستفهام ال يتحقق دونه" ،فهو يعرب
بدرجة دقيقة عن كوامن دقيقة بالنفس ،من عواطف ومشاعر وأفكار"(.)3
مل يكرث املثقب من استخدامه أدوات االستفهام (هل ،أي ،من) فقد وردت (هل) يف
شعر املثقب ال َعب ِدي ثالث مرات ،وكذلك (أي) وردت مرتني فقط ،و( َمن)( )4وردت مرة
واحدة ،يف الديوان كله.

()1

االستفهام عن مضمون الجملة المنفية يكون بالهمزة (أ) فقط ،وهو مركب من همزة
االستفهام وأداة النفي والجملة المستفهم عنها ،ومن صروف النفي (لم ،ال ،ما،

الت) يجاب عنها بـ (بلى) في حالة اإلثبات و(نعم) في حالة النفي.

أك َّل َّ
الدهر َح ٌّل وارتحال
 ُ(الديوان :ص.)198

أما

ُيبقي

علي
َّ

وما

َيقيني

يتصل االستفهام بحقيقة سابقة يقتضي التسليم بها ،لمواجهة حال الدهر ،فالشاعر
جاء في تعليل لهذه الحقيقة (يبقى علي وال يقيني) وكأنه ينفي دوام الدهر على

حال ويبقيه ،ونفي الرؤية ألنه لو حدث مقتضاها لما أبقى الدهر عليه.
()2

جمعة (حسين) :جمالية الخبر واإلنشاء ،ط ،1منشورات اتحاد الكتاب الغرب،

()3

الكوفحي (يوسف) :اللغة اإلبداعية ،مرجع سابق ،ص.59

دمشق2005 ،م ،ص.144
()4

الديوان :ص .142من شواهد االستفهام بـ (من) عند الشاعر.
 -من  +مبتدأ مؤخر (ظعن) في قوله:

كام اختفت أ لب األدوات من شعره؛ نحو(ما ،كم ،كيف ،متى ،أيان ،أين ،أىن) فلم
أجد لها أثراً يف شعره.
ومن شواهد االستفهام يف ديوان املُثقب ال َعب ِدي ،ما جاء يف قصيدته األوىل التي
تحمل داللة التعجب والحرسة ،ملا آلت إليه حاله من ُذل وظلم ووحدة ،وهذه املعاين الثالثة
هي يف حقيقتها تُشكل الواقع الحقيقي الذي يعيشه ،وما تُثريه هذه الحقيقة التي سكنت يف
صمتها الرهيب بأفكاره ونفسه ،وهذا األسلوب يجعل من النص بنا ًء متامسكاً تركيبياً وداللياً.
ومن ذلك قوله(:)1
َهــل ِعــنــدَ َــانٍ ِلــ ُفــؤَا ٍد صـــــ ِد

وم أو يف َ ـ ِد
ِم ـن نــهــل ـ ٍة يف الـ َـي ـ ِ

َي جزي بهــا ا لجــازون َع نيَ ،و لو

نــع ُشيب لَســـــقــتــنــي َيــدي
ُميــ ُ

ذاكــم
شـــــرتى
َ
ُ
قــالــت :أَال ال يُ

إال مبــا ِشـــــئــنــا َ
وجــ ِد
ولــم ُيــ َ

ٍ
خـــالـــص
ذهـــب
إال ِ بـــدري
ٍ

كــل صـــــبــاحٍ آخــ ِر املســـــنــ ِد
َ

يف هذا النمط االستفهامي يبدو من سؤال الشاعر الذي ابتدأ به ،مضاعفة طاقة النص
اإليحائية واإلشارة إىل مركز النص؛ فهو ال ميثل منطلقاً لإلجابة بل يركز النظر نحو الفكرة
للتأمل يف حقيقة واقعة ،والفكرة هي وصف الشاعر (رحلته مع الناقة) ،وإثارة الرؤى املرتكزة
يف فضاء الوجود حول الرحلة والناقة وما لحق بهام يف الصحراء ،ومواجهتهام لهذا املصري معاً،
فالقصيدة يف مجملها تدور حول فكرة الرحيل يف القفر (الصحراء) الذي جعل النص يعج
(ص ٍد ،يَجزي) ،وال نلمع يف هذا النص إال الحرمان وسوء الحياة،
بالذل والوحشة والوحدة َ
ويبدو أن هذا الحرمان والنفي يتجليان يف كل ما يراه ويعايشه هو وناقته من ظلم واستبداد
دفعا الشاعر إىل سؤال املجهول (هل عند انٍ لفؤا ٍد صد من نهلة) ،فالقصيدة تربز طابع
الحزن (يجزي بها الجازون عني) ،ويربز الهالك واملنع من خالل الحب (عند ان) ،ومع ذكر
معامل الحياة يف النص إال إنها رسعان ما تختفي (ولو مينع شيب لسقتني يدي) ،ليعيش الشاعر
ظالم نفسه الحزينة.
واالستفهام بـ (هل) قد يخرج عن معناه األصيل ،وينتج بعدوله دالالت نستطيع أن
نستشفها من خالل املتغري والثابت يف الجملة االستفهامية ،كام أن هذا التغري والثبات يبني
درجة اإلنكار عند الشاعر؛ ألن ثبات األداة ينبئ عن حالة شعورية واحدة تعرتيه ،وهذا
اإلنكار املستمر املتولد من االستفهامات ،هو يف حقيقته داللة عىل النفي أيضاً؛ ألن اإلنكار
املستمر هو صورة من صور النفي.

()1

ظعـن تطلع مـن َخبي ٍ
ـب
ِلمن ُ
ُ
الديوان :مرجع سابق ،ص.10

فما خرجت ِمن الوادي لجيـن

لقلب
واالستفهام هنا يتضمن معنى النفي ،وكأن الشاعر قال" :ما عند انٍ من نهل ٍة ٍ
عطشان" ،وما يدل عىل ذلك قوله( :هل عند انٍ لفؤاد ص ِد من نهلة) ،واملعنى لو كان عندها
نهلة لرتوي فؤاد العطشان اليوم أو داً ،فتتجىل القيمة الفنية الشعرية لالستفهام يف إجابته
عن السؤال الذي يسأل به نفسه ،وألنه ال يستطيع أن يقول بأسلوب خربي ما عند ان ،فقد
لجأ لالستفهام مخفياً وراءه حساً ممتلئاً بالحرسة والوجع ملنع الساقني عنه الرشب ،يف قوله(:)1
َي جزي بهــا ا لجــازون َع نيَ ،و لو

نــع ُشيب لَســـــقــتــنــي َيــدي
ُميــ ُ

ويبدو أنه يف صيغة االستفهام الواردة هنا تعبري صادق عام يؤمن به الشاعر يف نكرانه
لكل ما يراه ويعايشه من ظلم وقهر واستبداد ونفيه له ،وهو تعبري عن لواعج النفس.
وحرساتها ملا عاشه من أمل الرحلة ،وهو األمر الذي جعله ينحر يف الصيغة ليتسنى له
الترصيع عن واقع معاناته يف ظل الرحلة.
ومن ذلك أيضاً قول الشاعر يف القصيدة الثانية(:)2
َهل ل هذا الق لب َســـمع أو بَرصـــ

ـب ُي ـذكــر
أو تــنــا ٍه عــن َح ـبــيـ ٍ

أو ِل ـدمــع عــن َســـــفــا ٍه نــهــيــة

ُمتـــرتى مـــنـــه أســــــايب الـــدرر

ٍ
رمــعــالت كســـــمــطــي لــؤلــ ٍؤ
ُمــ

أخــرا ُتــهُ ِ ،فــيــه مــغــر
َخــذلــت ْ

إن رأى ظــعــنــاً لــلــيــىل ــدو ًة

رس
قــد َع ـال الــحــزمــا َء مــنــهــن أُ َ ْ

() 3

تبدو داللة النفي يف ثبات األداة وتغري الجمل الواقعة بعدها( ،سمع أو برص ،تناه
عن حبيب ُيذكر ،مترتي منه أسايب الدرر ،مرمعالت ،خذلت) ،وما يتضمنه ذلك االستفهام من
ثبات ألداة النفي (ما) ،وتغري الجمل الواقعة بعدها كذلك.
فتنـوع األفعال بعد األداة حدثاً وزماناً( ،تنا ِه ،مترتى ،خذلت)" ،يشكل محور داللة
االستفهام يف النفي واإلنكار"( ،)4فقد بدأ الشاعر باالستفهام عام إذا كان تذكره للظعن يف
املكان قد أحزنه وأبكاه.
ومن األساليب االستفهامية التي خرجت عن معناها الحقيقي لتفيض داللة وإثارة؛
االستفهام الذي يبنى بـ (أي)؛ يقول املُثقب ال َعب ِدي يف قصيدته الثالثة(:)5

()1

الديوان :مرجع سابق ،ص.11

()2

الديوان :مرجع سابق ،ص.62

()3

المرجع نفسه ،ص.62

()4

الكوفحي (يوسف) :اللغة اإلبداعية ،مرجع سابق ،ص.67

()5

الديوان نفسه ،ص.81

بــيــع بــقــتــلــ ٍة
وأَي ُأ ٍ
نــاس ال ُيــ ُ

ُيؤَازي كب ِ
يدات الســـام ِء َعمو ُد ها

() 1

جاءت (أي) بصيغة استفهام استنكار يتضمن معنى النفي ،ليدل عىل ما هو ُمباح إذ
مل ُمينع فيه أحد (أي أناس ال يبيع بقتلة) ،فاإلباحة مثل النهي( .)2فهو متقلب بني منع وإباحة،
وبني تحديد وتوكيد.
أي أناس ال يبيع بقتل ٍة – حتامً يؤازي (توكيد) – (إخبار).
فال دور لـ (أي) يف الجملة إال أن تقوم بنقلها من معنى اإلخبار إىل االستفهام،
فالشاعر متقلب بني اإلباحة واملنع ،كلها أو معظمها (كبيدات السامء) ،كام أن الشاعر قلق
مضطرب ويف حرية من أمره ،يتساءل عن أي قوم مل يستبع حامهم بغارة يشنها ،ومن مياثلهم
يف ذلك.
ومن مناذج االستفهام يف شعره أيضاً ،ما ورد يف قصيدته الخامسة ،بقوله(:)3
يب
 .5لِ َم ْن ظُ ُعن تَطل ُِّع ِم ْن ُضـــب ٍ

رج ـ ْت مــن الــوادي ِل ـح ـ ِني
فــام َخ ـ َ

رصـــ َهل تَرى ظُ ْع ناً ِع جاالً
 .6تَ َب ْ

ـب الصكحصـــح ـانِ إىل الوج ِني
ِبجنـ ِ

 .37تَ ُ
درأت ل ها َو ِضـــيني
قول إذا ُ

يـــنـــه َأبـــداً وديـــنـــي
أهـــ َذا ِد ُ

 .38أكــل الــدهْ ِر حــل وارتحــال

َأم ـا ُي ـبــقــي عــىل ومــا َي ـقــيــنــي

ـت َوجه ـاً
 .45ومــا أدري إذا َميمـ ُ

هــام َيــلــيــنــي
أريــدُ الــخــريَ أيــ ُ

اشتملت األبيات السابقة عىل مثانية أساليب استفهام هي ( َمن ،هل ،الهمزة ،أي)
متثلت يف التوزيع اآليت:
ملن – تطلع الظعن – إخبار.
هل ترى ظعناً – ال – (نفي النفي) – طلب املعرفة.
أهذا دينه – ال – (نفي) – طلب املعرفة.
أكل الدهر – ال – (نفي) – دوام الحال.
أما يبقى – ال يبقى – (نفي النفي).

()1

المرجع نفسه ،ص.106

()2

اإلباحة مثل المهي .يقال :مكان مباح إذا لم يمنع منه أحد .الديوان :ص.106

()3

الديوان :مرجع سابق ،ص.142

أيهام يليني – (توكيد) – إخبار.
الخري الذي أبتغيه – ال – (نفي واستمرار).
أم الرش – (نفي).
نرى أن عملية االنتقال من أداة إىل أداة يف نسق لغوي واحد مرتبط بسياق ،تجعل
النص كثيف الداللة واإليحاء ،فكل أداة من تلك األدوات تحمل معها معاين عميقة يف نفس
الشاعر ،وتلك املعاين تصب يف محور واحد" ،وهو ما ينص عليه السياق اللغوي املبني
بالرتاكيب االستفهامية" ،ونلفي يف االستفهامات أنها خرجت عن معناها الحقيقي ،لتدل عىل
الثبات يف االستفهام األول املستهل بـ (من) الذي يفيد االلتامس ،ونفي النفي يف االستفهام
الثاين املستهل بـ (هل) ،ونفي االستفهام يف الثالث املستهل بـ (أهذا) ،واستمرار النفي يف
االستفهام التايل املستهل بـ (أكل) و(أما) يف الشطر نفسه ،والتوكيد يف االستفهام الذي يتبعه
املستهل بـ (أي) ،ويف البيت األخري خرجت عن معناها الحقيقي ،لتدل عىل نفي النفي يف
االستفهام املستهل بـ (الهمزة) ،الذي يفيد الشك (شك يف الفعل أنه كان) ،فاألمر الذي يزيد
الرتكيب وضوحاً يف الداللة والرمزية ،وجود (أم) التي تفيد التعيني ،فهذه املعادلة تبني داللة
االستفهام بـ (الهمزة) يف الشطر األول ،وداللة معادلتها (أم) ،فكأن "داللة االستفهامني تدور
حول محور واحد"( .)1وهو فلسفة الخري والرش ،فالداللة األوىل لالستفهام األول متثل جانباً
من جوانب الخري ،وداللة االستفهام الثاين متثل الجانب اآلخر لهذا الخري.
وهذا االنتقال من اإلثبات إىل النفي إىل التوكيد ،يعد أسلوباً انفعالياً ،يرفع من طاقة
النص حركة وإثارة وقوة ،وهذه املعطيات النصية حتامً ستؤدي إىل قلقلة املتلقي فيشعر
باالضطراب والقلق من تلك العاطفة اإلنسانية ،فيؤمن بتلك املعاين والرؤى التي انفعل معها
وتأثر بها بأسلوب مدهش عجيب.
واملعنى املجازي الذي تضمنه هذا االستفهام قد جاء متنا امً متناسقاً مع نسق
القصيدة وطبيعة املقام الذي وردت معه ،فالتالحم الحاصل بني السياق ومعنى االستفهام،
قد أوجد خصيصة أسلوبية ذات قيمة تعبريية مهمة" ،تكشف عن ما يف النفس من حرية
البة وقلق عام"( .)2وقد عملت هذه الخصيصة عىل تكثيف املعاين ليظهر النص مليئاً
باإليحاء ،وكان للسياق أثر مهم يف هذا امللمع األسلويب الناشئ من متاسك "(املقام واملقال
والسياق) يف النص من خالل ترابطها يف الرتاكيب النحوية التي تقودنا إىل مفهوم أوسع ميكن
أن نسميه (املستوى األسلويب) للرتكيب النحوي املتجاوز للرتابط اللفظي .وإن الفاعلية
األسلوبية يف بنية هذا الرتكيب ترجع قيمتها إىل نظام العالقات القامئة بني عنارص ذلك
الرتاكيب والتي أوجدت بنية جديدة شأنها إظهار إمكانية اللغة يف استثارة املتلقي"(.)3

()1

الديوان :ص.71

()2

الكوفحي (يوسف) :اللغة اإلبداعية ،ص.72-71

()3

عياد (شكري) :اتجاهات البحث األسلوبي ،مرجع سابق ،ص.148

ومن هنا ،يتبني لنا أن الخصيصة األسلوبية ملعنى االستفهام ال ميكن أن نستوضحها
مبعزل عن طبيعة مقتىض الحال واملقام.

املبحث الثالث :التوكيد
التوكيد :مصدر من وكد ،والتأكيد مصدر أكد( ،)1لغتان ،فيقال :أكد تأكيداً ،ووكدَ
تأكيداً ،قال األشموين :وهي بالواو أكرث وأفصع من الهمزة( ،)2وأضا الصبان :وهي األصل
والهمزة بدل( .)3وبالواو جاء القرآن ،قالت تعاىلَ ﴿ :وال تنقضوا األميانَ بعد تَو ِكي ِدهَا﴾( ،)4أي
تقويتها وإحكامها.
وتوكيد اليشء يف اللغة موضع اهتامم وعناية ،فالعرب ال تؤكد إال ما تهتم به( ،)5ملن
أراد االهتامم بيشء أكرث من ذكره ،وصوالً للمعنى الذي يكمن يف هذا التوكيد.
والتأكيد بناء لغوي ال يُقصد لذاته؛ لتأثريه عىل بناء الجملة فيام إذا تم االستغناء
عنه ،وهو تابع يُقر متبوعه ويرفع عنه التوهم – الوهم ري الظاهر يف الكالم – من خالل
السياق ،ولزيادة تثبيت معنى معني يف نفس السامع أو القارئ؛ مام يفيض إىل تقوية الكالم
وإزالة ما يساوره من شكوك أو زيادة يف االهتامم من خالل توكيده بأدوات متعددة ،منها
ما هو خاص بالجملة االسمية ،مثل( :إن ،أن ،وكأن ،ولكن) ،ومنها ما هو خاص بالجملة
الفعلية ،مثل( :قد) ،و(نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة) ،ومنها ما هو مشرتك بينهم ،مثل:
السبت عىل الذين اختلفوا فيه﴾( ،)6وقالَ - :جل ذكره –
َ
(إمنا ،والالم) ،قال تعاىل﴿ :إمنا َجعل
)
7
(
﴿ملثوبة من عند الله لو كانوا يعلمون﴾  ،وبأسلويب القسم ،والقرص.
معنى ما يف نفس املتلقي ،وتقوية أمره ،من
والشاعر يلجأ لهذا األسلوب لتثبيت
ً
خالل مفاجأته بصور الواقع التي أجرى عليها تحويراً وفق رؤيته القامئة بذاتها يف الخطاب
الشعري.

()1

السيوطي (جالل الدين) :همع الهوامع في شرح الجوامع؛ تحقيق :أحمد شمس
الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ص.122

()2

عمايرة( ،خليل) :أسلوب التوكيد اللغوي في منهج وصفي في التحليل اللغوي،
جامعة اليرموك ،األردن1984 ،م ،ص.7

()3

الصبان (ت1206هـ) (محمد) :حاشية الصبان شرح األشموني على ألفية ابن
مالك مع شرح الشواهد للعيني ،تحقيق :طه عبد الرؤوف( ،د.ط) ،المكتبة التوفيقية،
مصر ،ج ،3ص.107

()4

سورة النحل :آية .91

()5

عمايرة (خليل) :أسلوب التوكيد اللغوي ،مرجع سابق ،ص.8

()6

سورة النحل :آية .124

()7

سورة البقرة :آية .103

والحديث هنا سيقترص عىل أمناط التوكيد التي شكلت ظاهرة أسلوبية يف شعر
املثقب ال َعب ِدي.

أوالً :بناء أسلوب التوكيد بـ (قد):
ويقصد بـ (قد) :الحرفية "املختصة بالفعل املترص الخربي املثبت ،وهي معه
كالجزء ،فال تفضل عنه بيشء"( ،)1وهي حر يصحب األفعال ،يسبق الفعل املايض والفعل
املضارع ،برشط أن ال يسبق كالً من الفعلني أي حرو نصب ،أو جزم.
وقيل" :هي حر توقع ،وقيل حر تقريب"( ،)2وهذه بعض معانيها ،أما أشهرها
عىل اإلطالق فهو "التحقيق".
ورد التوكيد بـ (قد) يف الجملة االبتدائية يف القصيدة األوىل ،متلو بالفعل املايض ،كام
يف البيت (:)3()21
الــخــديــنِ قــد أُر ِد َفــت
ُمــلــمــ ُع َ

أكــ ُر ُعــهُ بــالــز َمــ ِعكِ األســـــ َو ِد

() 4

كام ورد يف القصيدة الثانية ،يف صدر الشطر األول من البيت الخامس عرش ،وصدر
البيت السادس عرش ،من القصيدة نفسها ،مصحوباً بالواو ،متبوعاً بالفعل املايض ،كام يف
قوله:
ـي نـ ِ
ـاقــ ٍص
َولــقــد َر ُام ـوا َبســـــعـ ٍ

وأبـــر
يك ُيـــزيـــلـــوهُ ،فـــأعـــيـــا َ

ولـــقـــد أودى مبـــن أودى بـــه

َع ـيـ ُ
ـأم ـر
ـش دَه ـ ٍر كــانَ ُح ـلــواً فـ َ
(بحر الرمل)

ويف القصيدة السادسة يف صدر البيت الحادي والعرشين من الشطر األول مجرداً من
الواو متبوعاً بالفعل املايض ،كام يف قوله:
وكـــالم َســــــ ِّيـــى ٍء َقـــد ُو ِقـــ َرت

()1
()2

مم
ـاى ومــا يب من َصــــ َ
عنــه أُذنـ َ

عمايرة (خليل) :أسلوب التوكيد اللغوي ،مرجع سابق ،ص.46

المرادي (الحسن بن قاسم) :الجنى الداني في حروف المعاني ،تحقيق :فخر الدين

قباوة ،ط ،1الدار العلمية ،بيروت1992 ،م ،ص.255-254
()3

الديوان نفسه ،مرجع سابق ،ص.10

()4

الديوان ،ص.38

(بحر الرمل)
كام جاء يف موضعني آخريني من القصيدة السابعة؛ األول حشو البيت الثاين ،يف البيت
الرابع عرش مصحوباً بالفاء ،متبوعاً بالفعل املايض ،بقوله:
بت ،و ُحولِّ ت
فإن تَكُ أ َموال أُ ُصـــي ْ

قيمهــا
دَيــار ،فقــد كُن ـا بــدا ٍر ُن ُ

() 1

الثاين يف بداية الشطر الثاين من البيت الثامن عرش مصحوبة بالواو ،متلو بالفعل
املايض ،كام يف قول الشاعر:
الح يني َب كراً و َت غلب ـاً
أيب أصـ َ
ـــلع َ

وقد أُر ِع َشـــت َبكر ،وخَف ُحلو ُم َها

()2

ومام سبق يبدو توكيد الشاعر بـ (قد) ست مرات ،متبوعاً بالفعل املايض ،وسبقه
الواو يف ثالثة مواضع ،والفاء يف مرة واحدة يف موضع واحد ،وكذلك الالم يف موضعني ومل يذكر
الفعل املضارع ولو ملرة واحدة.
ويتضع مام سبق أن أعىل نسبة يف التوكيد كانت باملؤكد (قد) متبوعاً بالفعل املايض،
فقد أكد املُثقب ال َعب ِدي الفعل املايض بـ (قد) مع داللته الزمنية يف حصول الحدث؛ ليزيد
من قوة وقوع الفعل وصحة وقوعه ،وتوكيد الحدث يف الزمن املايض.

ثانياً :بناء أساليب التوكيد بـ (أن ،إن ،كأن):
قيل (إن) املكسورة املشددة تأيت عىل وجهني :األول - :إذا طلبنا توكيده أعدنا معه
ما اتصل به أي أن تكون حر توكيد؛ تنصب االسم وترفـع الخبـر ،والثانـي حـر جوايب
مبعنى نعم( ،)3ويستدل عليه بقول ابن الزبري – ريض الله عنه – ملن قال له" :لعن الله ناقتي
حملتني إليك" إن وراكبها"(( ،)4أي نعم ولعن راكبها) ،وهي تؤكد مضمون الجملة وتكرس
همزتها يف عرشة مواضع(.)5

()1
()2

الديوان ،ص.253

الديوان :ص.257

()3

األنصاري (ابن هشام) :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :عبد اللطيف

()4

السابق نفسه ،ص.38-37/1

محمد الخطيب ،ط ،1السلسلة التراثية ،الكويت2001 ،م ،ص.37

()5

األنصاري (ابن هشام) :أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ،تحقيق :محيي الدين
عبد الحميد ،المكتبة العصرية ،بيروت1990 ،م ،ج ،1ص.336-334

أما أن املفتوحة املشددة تعمل عمل (إن) فهي تنصب اسمها وترفع خربها .ومعناها
معنى التأكيـد ،لكنها تفارق مكسورتها يف كل موضع َو َجب فيه فتع أن( ،)1وتقلب معنى
الجملة إىل اإلفراد كاملكسورة متاماً ،وتصبع يف مذهب املصدر املؤكد ،وقد اختلف النحويون
فيه(.)2
توافق توكيد الشاعر بـ (أن) مع توكيده بـ (قد)؛ من حيث الكم والكيف ،وذلك
لتقارب نسبة اإلخبار بالجملة الفعلية املؤكدة بـ "قد" ،واالسمية املؤكدة بـ "أن" والتي
تكررت يف شعر املثقب ست مرات ،منها خمس مرات جاءت همزتها مكسورة ،ومرة واحدة
مفتوحة ،ووردت يف حشو األبيات أربع مرات ،وأربع مرات أخرى يف الشطر الثاين ،وثالث
مرات يف صدر الشطر األول.
ومن الرتاكيب األسلوبية التي جاء فيها التوكيد:

* التوكيد بعد اإلنشاء الطلبي:
 .1التوكيد بعد الرتتيب بـ (إن):
قول املُثقب ال َعب ِدي(:)3
فــإين لــو ُتــ ِ
خــالــفــنــي ِشـــــاميل

ِخالفـ ِ
ـت بهــا َمييني
ـك مــا َو َصـــلـ ُ

() 4

(البحر الوافر)
وداللة التوكيد تبدو يف تفضيله اليد اليمنى عىل اليرسى حتى لو خالفته ،يريد توكيد
تفضيله الصدق عىل الكذب ولو كان به نجاة من وجهة نظر الشاعر.

()1
()2

المرجع السابق نفسه/1 ،ص.337

قال السيوطي :األصح أن (إن) المكسورة أصل ،والمفتوحة فرع عنها ،ألن الكالم

مع المكسورة جملة غير مؤولة بمفرد ،ومع المفتوحة مؤول بمفرد ،وكون المنطوق

به جملة من كل وجه ،أو مفرداً من كل وجه تستغني عن زيادة ،والمجرد من
الزيادة أصل .وألن المفتوحة تصير مكسورة بحذف ما تتعلق به ،وال تصير المكسورة
مفتوحة إال بزيادة ،والمرجوع إليه يحذف بالفعل إذ هي عاملة غير معمولة،

والمفتوحة عاملة ومعمولة .وألنها مستقلة والمفتوحة كبعض اسم إذ هي وما عملت
فيه بتقديره ،وقال قوم :المفتوحة أصل المكسورة ،وقال آخرون :كل واحدة أصل

برأسها.

ينظر :السيوطي :همع الهوامع ،مرجع سابق ،ص.442

()3

الديوان :مرجع سابق ،ص.124

()4

الديوان نفسه ،ص.139

 .2التوكيد بعد التبليغ بـ (أن):
يف قول الشاعر(:)1
يــت خَشـــــاة أن َيــر َى
فــتــ َعــز ُ
َ

َجــ ِ
اهــل أين َكــ َام َكــانَ زَعــم

() 2

وهنا جاء التوكيد؛ بياناً وأفعال معربة عن ر بة وإرادة.
 .3التوكيد بعد التشبيه بـ (كأن):
يف قول الشاعر:
ــع ذو ُجـــد ٍة
كـــأنـــهـــا أســــــفـ ُ

َميســـــدُ هُ تــأ َوبـ ُـل وليــل َســـــد

() 3

كــأن جنيب ـاً عنــدَ معقــد زرهــا

تراوده عن نفســـــه و يريــدهــا

() 4

ـاب كــأن ـه
لهــا فرط َي حمي ال ِّنهـ َ

لوامع ِع قبــان َمروع طريــدُ هــا
َ

() 5

مبصـ ِ
ــــادق ـ ِة ا لو ج ِ
يف كــأن ِهراً

ـأخ ـ ُذ بــالــوضـــــني
ُيـبــاريــهــا ويـ ُ

() 6

وتقدم التوكيد بـ (كأن) ُيفيض إىل اهتامم الشاعر بالتشبيه ويف البيت األول متثيل
للون الجن املرشئب بال ُحمرة من وجهة نظر الشاعر ،ويف الثاين يشبه الدواب كيف تقاد
الواحدة تلو األخرى ويبني شكلها يف ركاب الرحل .ويف الثالث يشبه هذا الفرط يف رسعته،
برسب العقبان – طائر -التي تحمي مطرودها ،ويف الرابع يشبه حركة مسريها ٍ
بقط يسري معها
ويعارضها.
ومتثل التوكيد يف وظيفة تركيبية بحتة هي ربط إسناد ثانوي تابع بإسناد متبوع.
فإقحامها كان لتسهيل ربط اإلسناد الواقع بعد الكا مبا قبلها ،ليمنع وقوع اإلسناد األصيل
التام موقع املجرور بالحر .

ثالثاً :بناء أسلوب التوكيد بـ (إمنا):

()1

الديوان :ص.216

()2

المصدر نفسه ،ص.231

()3

الديوان ،ص.36

()4

المصدر نفسه ،ص.95

()5

المرجع السابق نفسه ،ص.108

()6

نفسه ،ص.174

أصل هذه األداة (أن) بكرس الهمزة وفتحها ،زيدت عليها (ما) فكفتها عن العمل،
لذا تسمى :كافة ومكفوفة(.)1
وهي تتألف من (إن) و(ما) وتدخل عىل الجملة الفعلية واالسمية معاً ،ويف كلتا
الحالتني تفيد معنى التوكيد بدرجة أقوى من (إن) وحدها ،و الباً ما تكون يف سياق الكالم
"إنكار وجد"( ،)2وهي تفيد الكالم بإيجاب الفعل بيشء ونفيه عن آخر؛ أي النفي واإلثبات،
فتحقق هذين املعنيني دفعة واحدة ،كام تفيد التوكيد.
وأرى أن هذه األداة تدل داللة ظاهرة عىل التوكيد ،ومن األفضل أن توضع ضمن
أدوات توكيد الجملة بنوعيها.
 وقد ورد التوكيد بـ (إمنا) يف قول املثقب ال َعب ِدي(:)3ـــــأس خـــالـــد
إمنـــا َجـــا َد بشـ ِ

ب عدَ ما حا قت ب ِه إ حدى ال ُعظم

( )4

أصل الرتكيب :جاد بشأس خالد.
فدخلت عليه إمنا ،فأضافت درجة توكيد ال تكون بـ (أن) ،وال بـ (أن  +الالم) املزحلقة،
فقد جرى املفعول به عىل الفاعل ثم ما جاء به الجار واملجرور من تخصيص ،فالفعل جاد
مؤكد بإمنا ،وتوكيد الفعل يضفي عىل ما يليه ،فالفاعل مؤكد ألنه مع الفعل كالكلمة الواحدة.
ومن سياقات التوكيد يف شعر املُثقب ال َعب ِدي ،قوله(:)5
ـت أ ُرد ا ل َع َني عن َعربا ِته ـا
ظ ِللـ ُ

إذا نُز ِفت كا نت ِرسا عاً ُح ُمو ُم ها

( )6

كـ ِّ
بق َعرب ٍة
ـأين أُقــايس من َســــوا ِ

و ِمن ليل ٍة قد ضا َ صدري هُمو ُمها

()7

ُتــ َرد بــأثــنــا ٍء كــأن ُنــ ُجــومــهــا

لت َ :اب نُجو ُم ها
َح يارى إذا ما ُق ُ

( )8

()9

()1

عمايرة (خليل) :أسلوب التوكيد ،مرجع سابق ،ص.28

()2

المرجع السابق نفسه ،ص.29

()3

الديوان :مرجع سابق ،ص.216

()4

نفسه ،ص.21

()5

الديوان :مرجع سابق ،ص.234

()6

نفسه ،ص.236

()7

نفسه ،ص.236

()8

نفسه ،ص.237

أضـــم الركبت ِني إ َىل الحشــــا
ف بت ُ

ليمهــا
َك ـ ِّأين راقي َحي ـ ٍة أو َســــ ُ

() 1

(البحر الطويل)
برز حضور الشاعر الفيزيايئ من خالل ظهور صوته بداللة ضمري املُتكلم ،إذ تتحرك
األبيات مبجملها عىل نغم التوكيد ،فقد نرش الشاعر مفرداته عىل مساحة األبيات (كأين ،أقايس،
كأن ،نجومها حيارى ،كأين راقي) محاوالً من خالل ذلك الرتكيز عىل حالته الشعورية
واالنفعالية التي تشيع يف فضاء النص الشعري.
و ُيلحظ أن الشاعر يؤكد العنرص االنفعايل؛ ألنه من أقوى العنارص التي تلفت انتباه
املتلقي؛ ذلك أن نغمة املخرب ال تكفي بل يجب أن تثري اإلعجاب واالنتباه حتى يكون للفكرة
صدى ووقع قوي يف نفس هذا املتلقي.
ويُظهر الشاعر من خالل الجامل اإليقاعي للكا الداخلة عىل (إن) يف متثيل لحظة
التأزم النفيس لديه ،لكنه مل يكتف بهذا اإليقاع بل تسلل إىل األلفاظ (أقايس من سوابق
عربة)( ،راقي حي ٍة أو سليمها) ليخلق إيقاعاً آخر متنا امً مع اإليقاع الخارجي ،وكذلك
استخدامه كلمة (حيارى) التي توحي بالحرية والقلق ،وميكن أن نعدها لحظة أوىل تكشف
ارتدادات متعددة يف وصف حالة الحرية بني الشاعر وواقع حال الدار بعد الوبل من خالل
تشبيه العالقة بني كرثة الدموع وأمله وهمومهن فكالهام يدل عىل املعاناة والقلق ،كام أن
توازي الصيغة (ك امللحقة ب "أين" يف بداية الشطر " +اسم الفاعل" القافية) يف النسق
املتقدم شكلت محوراً داللياً يدل عىل هم وأمل وحرية وتوتر عالٍ يستحوذ عىل مشاعر الشاعر
الذي مل يجد وسيلة لتفريغ هذا التوتر إال بتكثيف هذه الصيغة ،فكأن القرينة الواحدة يف
الشطر الواحد متتص قدراً أو شحنة من قلقه وانفعاله ،لذا لجأ إىل لتوكيد الذات.
كام وردت يف مواضع أخرى للتوكيد يف شعر املُثقب ال َعب ِدي ،نحو قوله(:)2
ٍء :نَـعــم

ال تَـــقـــولـــن إِذا مـــا ملْ تُـــر ْد

أن تُـ ِتـم الــوعــدَ يف

َح َســــن ُ
قول ،نَ عم ِمن َبع ـ ِد ال

َوقــبــيــع ُ
قــول ال َبــعــ ِد َنــ َعــم

إِن ال َبــعــدَ َنــعــم فــا ِحشـــــة

فت ال ندم
فـــــــ بال فا بدَ أ إذا ِخ َ

ـت :ن عم َف ـاصــــرب لهــا
فــإذا قُ لـ َ

لـف ذم
ِبـنـجــاحِ الـ َوع ـ ِد ،إِنِّ ُ
الـخـ َ

()1

نفسه ،ص.238

()2

الديوان نفسه ،ص.216

()3

نفسه ،ص.227

()4

نفسه ،ص.228

() 3

( )4

وا ع لم أن الــذم نَ قص ل ل ف تى

َو َمـــتـــى ال يَـــتـــ ِّق الـــذم ُيـــ َذم

أكـــ ِر ُم الـــجـــارِ ،وأرعـــى َحـــقـــهُ

إن ِعـرفــانَ الـفـتـى الـحـق كـَ َرم

() 1

تعتمد الصيا ة يف هذه األبيات الشعرية السبعة أسلوب الرشط والتوكيد ،واملالحظ
هنا أن وقوع جواب الرشط يف البيت األول (إذا ما مل تُرد أن تتم يف ء ...فقل نعم) (،)2
فعل جواب الرشط جملة فعلية ،أما األبيات التي تليها فكان جواب الرشط جملة فعلية،
فالجملة الفعلية الخربية تدل عىل طلب لحدث القول يف الزمن املستقبل.
لكن جواب الرشط يف البيت الرابع (فإذا قلت :نعم ...فاصرب) جملة فعلية طلبية ،قد
يكون فيها نجاح القول ،أو تأكيد عىل ذم الخلف ،فمن الكذب ما جلب الندم .لذا لجأ الشاعر
إىل (إن) توكيداً وتوضيحاً لفكرته الرئيس املرتبطة مبوقف معني ومدرك بالنسبة إليه ،وهو
قبع قول ال بعد نعم.
وقد جاءت يف البيت األول عبارة الرشط وجوابه فعليتني ،ألنه طلب تأكيد لحدث
القول يف املستقبل ،وكذلك يف الثاين جاءت عبارتا الرشط والجواب فعليتني أيضاً؛ لتدل عىل
االهتامم بشأن الفعل دون الفاعل ،والوقو عند هذه البنية يظهر لنا قدرة الشاعر يف اختيار
النسق الذي يظهر املعاين املقصودة للذات الشاعرة ،والكشف عن حركية فنية متصل بعضها
ببعض اتصاالً وثيقاً بفعل انتشار أدوات التوكيد (إن ،ال ،إن الخُلف ذم ،أن ،الذم ،إن)؛ إذ إن
املخاطب ُمنكر.
كام أن الرتكيب الذي اعرتض جواب الرشط وأداة التوكيد (فاصرب لها بنجاح الوعد إن
الخلف ذم) ساهم يف إ ناء الداللة املقصودة ،فالنهاية إما نجاح الوعيد أو الذم ،ومن مقاربة
الخلف (الذم) وهو عكس املدح ،إذ إن الشاعر مرص عىل أن الخلف فاحشة تجلب الذم ،فإن
قول نعم بعد ال أفضل للمرء بكثري من قول ال؛ ألن قول نعم والصرب لها فيها عرفان وحق
عىل كل فتى ،فكلام راعى هذا القول كَ ِّرم.

()1

نفسه ،ص.229

()2

نفسه ،ص.227

املبحث الرابع :النفي:
توطئة:
النفي :أسلوب لغوي تحدده أفانني القول ،يُراد به نقض وإنكار يستخدم لدفع ما
يرتدد يف ذهن املخاطب( – )1إزالة الشك .-وهو باب من أبواب املعنى يهد املتكلم من
خالله إىل إخراج الحكم املُثبت إىل نقيضه ،كام يستهد نقض املقوالت اللغوية واألحداث
وإنكارها ِ
بصيغ وأدوات معروفة يف العربية تخضع ملتطلبات املقام وأ راض املتكلمني(.)2
والنفي ليس البناء األصيل للجملة العربية ،إمنا هو عارض من العوارض يفيد عدم
ثبوت نسبة املسند للمسند إليه( )3يف الجملة الفعلية أو االسمية ،فالنفي قد يتجه للمسند،
ولذلك ميكن أن يتصدر الجملة االسمية فيدخل عىل املبتدأ أو الخرب معاً" ،وميكن أن يتصدر
الخرب فحسب بوصفه املسند ،وذلك يف حال كان الخرب جملة ،فتكون الجملة املنفية خرباً عن
املبتدأ"( ،)4مثل قوله تعاىل﴿ :أال إن أوليا َء الله ال خو عليهم﴾( ،)5فالجملة الكربى هنا
مثبتة؛ ألن النفي مل يتصدر الجملة كلها لكنه دخل عىل عنرص منها هو خرب إن (ال خو
عليهم) ،فعدم الخو والحزن عليهم ُمخرب به عن اسم إن (أوليا َء الل ِه) ،وهو ثابت له ،وقد
أخرب عن اسم إن بجملة منفية.
أما الجملة الفعلية فالنفي فيها ال بد أن يتصدر الفعل وحده؛ ألن الفعل هو املسند
– ينفي إسناد الفعل إىل فاعله – مبعنى أن "النفي طاقة اختيارية تؤثر يف بعض أجزاء الجملة
ومن بعضها"(.)6

()1

المخزومي (مهدي) :في النحو العربي نقد وتوجيه ،ط ،1منشورات المكتبة
العصرية ،بيروت1964 ،م ،ص.246

()2

ينظر :جمعان (توفيق) :النفي في النحو العربي ،رسالة ماجستير ،جامعة قاصدي

مرباح ورقلة ،ص ،578وعمايرة (خليل) :أسلوب النفي واالستفهام ،مرجع سابق،
ص.56
()3

عبد اللطيف (محمد حماسة) :بناء الجملة العربية ،ط ،1دار الشروق ،بيروت،

1996م ،ص.225
()4

ينظر :المرجع السابق نفسه ،ص.226-225

()5

سورة يونس :آية .62

()6

ينظر :عبد اللطيف (محمد حماسة) ،بناء الجملة العربية ،مرجع سابق ،ص-224

.225

والنفي نوعان :النفي الرصيع ،وهو :نفي حدوث الفعل أو حصول املعنى نفياً
رصيحاً( ،)1أما النوع الثاين ،فهو النفي الضمني ،وهو :املفهوم من خالل السياق ،وتدل عليه
القرائن الصوتية أو اللفظية؛ و الباً ما يؤدى بأدوات تخرج عن معناها الحقيقي إىل معنى
النفي( .)2مثل( :بل ،هل ،و ري) ،ومن أمثلة ذلك :قال تعاىل﴿ :وقالوا اتخذ الرحم ُن ولداً
ُسبحانهُ بل َعباد مكرمونَ ﴾(.)3
وقد يرد ذلك أيضاً ،ما يفهم من داللة بعض األفعال ،مثل" :امتنع ،جحد ،رفض ،أيب،
نحو ما ورد يف كتاب الله – عز وجل – إذ يقول﴿ :وما يجحدُ بآياتنا إال الظاملون﴾( ،)4وقد
يكون هذا النوع من النفي ذا عالقة مبوضوعات البال ة.
وهذا النفي يُؤدى بأدوات ُوضعت لهذا الغرض ،ولعل املتتبع لتلك األدوات يالحظ
أنها جاءت مبثوثة ضمن موضوعات النحو التي ترد عند القدماء( ،)5فقد تناولوها وفق ما
ييل:
* نفي الجملة الفعلية(:)6

()1



لنفي الفعل املايض أداتان :ما (النافية) تنفي الحدث ،وال (النافية) ري
عاملة.



لنفي الفعل املضارع أداتان :مل (حر حزم ونفي وقلب) وتفيد الحدث
وقلب معناه إىل املايض ،ملا (حر جزم ونفي) تفيد نفي الزمن املايض
املتصل بالحارض.

نهر (هادي) :التراكيب اللغوية ،ط ،1دار اليازودي للنشر ،عمان2004 ،م،
ص.267

()2

النحاس (مصطفى) :أساليب النفي في العربية ،جامعة الكويت1979 ،م،

ص.225

()3

سورة األنبياء :آية .26

()4

سورة العنكبوت :آية .49

()5

انظر :المبرد (أبو العباس) محمد بن يزيد :المقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق،

ط ،2المجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،مصر1994 ،م ،ج ،4ص،388-357
والمرادي (الحسن بن قاسم) :الجنى الداني في حروف المعاني ،تحقيق :فخر الدين

قباوة ،ط ،1الدار العلمية ،بيروت1992 ،م ،ص،485 ،207 ،322 ،290
.266
()6

النقيب (محمد حسين) :النفي في الجملة العربية وعالقته بالمعنى ،مرجع سابق،

ص.139



لنفي الفعل املستقبل ،بـ (لن) حر نفي ونصب واستقبال وتفيد نفي
الزمن املستقبل.

* نفي الجملة االسمية باألدوات اآلتية(:)1


(ليس) وترد يف باب كان وأخواتها ،ألنها تعمل عملها بغض النظر عن
اختالفهام يف املعنى ،فـ (ليس) لنفي الحال يف الغالب(.)2

والجدول اآليت ميثل أدوات النفي يف شعر املُثقب ال َعب ِدي:
أداة النفي
ال
ما
مل
ليس
الت
املجموع

املُثقب ال َعب ِدي
9
9
9
1
0
28

ال( :)3ينقسم الحديث عنها إىل قسمني( :ال) تتسلط عىل الفعل( .)4و(ال) تتسلط عىل
االسم(.)5
ومعناها :النفي املطلق – عنرص نفي ليس ري  ،)6(-ويأيت بعدها األفعال وكذلك
األسامء ،فهي مع الفعل الحارض واملايض تكون مهملة؛ أي ال تعمل فيه ويأيت بعدها األسامء،

()1

المرجع السابق نفسه ،ص.147

()2

ابن عقيل (ت :)769شرح ابن عقيل على ألفية اإلمام أبي عبد هللا محمد جمال
بن مالك ،ومعه كتاب منحة الجليل ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،ط،20

دار التراث ،القاهرة1980 ،م ،ج ،1ص.268
()3
()4

()5
()6

هي أصل حروف النفي .أداة نفي أصلية تدخل على الجملة الفعلية واالسمية.

تستعمل ال مع الفعل أكثر مما تستعمل مع االسم ،ال سيما الفعل المضارع ،وقد
الع ِبد ّي ما يقرب تسع مرات.
المثقب َ
وردت في شعر ُ
المثقب على هذا القسم (ال وبعدها جملة اسمية).
لم ترد شواهد في شعر ُ
النحال ،جمال محمد :أساليب النفي والتوكيد في شعر رثاء شهداء األقصى ،رسالة
ماجستير ،الجامعة اإلسالمية ،كلية اآلداب ،قسم اللغة العربية ،غزة2007 ،م،

ص.5

فتارة تكون للجنس فتعمل يف االسم النكرة بعدها مثل عمل (إن) برشوط ،وقد
تعمل (ال) عمل (ليس) برشوط ،كأن يكون اسمها وخربها نكرتني ،وأال يتقدم الخرب عىل االسم
وإن تقدم ال تعمل فيه ،وأال ينتقض نفيها بـ "إال"(.)1

"ال" :الداخلة عىل الجملة الفعلية:
تدخل (ال) عىل الفعل املضارع يف الغالب وتكون "النفي معنى الحدث يف املستقبل
حسب جمهور النحاة"( ،)2أي تخلصه لالستقبال.
فناسبت "ال" الفعل املضارع ملا فيه من معنى الشمول واالتساع ،فوافق شمول النفي
بها شمول املضارع ،وقد تدخل عىل الفعل املايض يف أحيان قليلة وتنفيه.
و(ال) مع الفعل املضارع ،وردت يف شعر املُثقب ال َعب ِدي تسع مرات ،وهي تنقسم
إىل عاملة ،و ري عاملة .فكانت عاملة يف ثالثة مواضع ،و ري عاملة يف ستة مواضع.
ومن شواهد استخدام أداة (ال) ري العاملة يف شعر املُثقب ال َعب ِدي ،قوله(:)3
ذاكــم
قــالــت :أال ال يُشـــــرتى
ُ

إال مبـــا شـــــئـــنـــا ومل ُيـــوجـــدُ

قالت :أال...
ذاكم.
ال يُشرتى ُ
وقد استخدمها الشاعر هنا لإلجابة (جوابية نقيضة نعم) عن سؤال ري مباش ،فهي
إجابة عن سؤال مقدر ،ولذلك جاء بعدها بجملة ،مع أنها ميكن أن تنوب عن هذه الجملة.
فـ (ال) هنا تدل بوضوح عىل أنها تعني الرفض؛ رفض العطاء والرشاء ،ويقابل هذا
الرفض حرص الرشاء مبا تريد وتشاء ر م عدم وجوده.

()1

المرادي ،الحسن بن قاسم :الجنى الداني في حروف المعاني ،تحقيق :فخر الدين
قباوة ،ط ،1الدار العلمية ،بيروت1992 ،م ،ص 290وما بعدها ،وينظر :النحال،
جمال محمد :أساليب النفي والتوكيد ،مرجع سابق ،ص.38

()2

ينظر :مغني اللبيب ،مرجع سابق ،ج ،1ص.406

()3

الديوان :مرجع سابق ،ص.12
قابوس عندي بــالؤه
فإن أبا ُ

ِ
النفس ب ــه
طيب
ال ُيباليُ ،

يحل كنودهـا
جزاء ُ
بنعمى ال ُ
الديوان :ص.102
عطب ِ
العرض سلـم
المال إذا
ُ
الديوان :ص.226

ويف موضع آخر من القصيدة ذاتها جاءت "ال" ري عاملة ،فكانت نافية للحدث نحو
قوله:
ال يــرفـ ُـع الســـــ َ
وط لــهــا راكــب

إذا املــهــارى َخــودت يف الــبــ ِد
الديوان.34 :

فـ "ال" يف نفيها للمضارع إمنا تنتج زمناً ينتمي إىل اآليت ،ومام سبق يعلن سيطرة زمن
الحضور ،ولكن رمبا اتصل الحضور باملايض ،ألن الصيا ة تأخذ بُعد الحكاية ،وهو بُعد يتالزم
مع زمن املايض.
ومن املالحظ أن (ال) الداخلة عىل الفعل املضارع تدل عىل نفي الحال ،ويرى الدكتور
فاضل السامرايئ أنها ال تفيد زمناً عىل األرجع ،فهي قد تكون للحال ،أو لالستقبال ،أو
االستمرار( .)1وهي يف دخولها عىل املضارع ال عمل لها.
الوظيفة الرتكيبية لـ (ال) النافية مع الفعل املضارع؛ من حيث اإلعراب مل تؤثر
فاملضارع بعدها مرفوع عىل حكم وضعه .أما من حيث املعنى؛ فقد نفت (ال) الحدث يف
زمن املستقبل .يقول املربد" :ومنها "ال" موضعها من الكالم املنفي؛ فإذا وقعت عىل فعل نفته
مستقبالً"(.)2
والعاملة( )3نقصد بها (ال) الناهية ،وقد وردت يف قوله:
ال تـــقـــولـــن إذا مـــا مل تُـــرد

أن تـ ِـت ـم الــوعــد يف

ٍء :نــعــم
الديوان.227 :

وظف الشاعر بنية النفي توظيفاً مباشاً ،من خالل استخدامه أداة "ال" التي مثلت
بؤرة النص واملرتكز األساس لداللة الرفض ،فقد أعطت الشاعر مساحة أكرب يف التعبري ،وكانت
خري وسيلة ليعرب عن رفضه ومقاومته ،وساعدته يف تكوين بنيته الرتكيبية ،وأوصلته ملا يريد
يف سلب جميع العادات السيئة املتبعة عند العرب.
فهو تحريض من نوع آخر ،تحريض ري مباش لعادة النميمة والجحد بالقول يف
الواقع الذي نعيش فيه ،مبحاولة استفزاز مشاعرنا التي رضيت بالواقع ،مؤكداً عىل هذا
املعنى ،بقوله:
()1

السامرائي ،فاضل صالح :معاني النحو ،ط ،2شركة العاتك لصناعة الكتب،
مصر -القاهرة2003 ،م ،ج ،4ص.176

()2

المقتضب ،مرجع سابق ،ج ،1ص.185

()3

من الشواهد على "ال" العاملة في ديوان الشاعر ،قوله:
فال تَ ِعِدى مواعد كاذبـ ٍ
ِ
الصيف دوني
تمر بها رياح
ـات
َ
ُ
الديوان :ص.138

"ومن ال يت ِّق الدم يُذم" .تحد يخلق ثورة يف النفس.
والتحليل اآليت يُظهر فاعلية تحقق لنفي بفعل التوزيع املتكرر لألداة "ال" يف األبيات
السابقة:
أن تـ ِـت ـم الــوعــد يف

ال تـــقـــولـــن إذا مـــا مل تُـــرد

ٍء :نــعــم

الشكل (أ) يوضع بناء الجملة سطحاً:

أداة النفي

فعل مضارع

(بمعنى النهي)

الفاعل

نون التوكيد الثقيلة

()...

الشكل (ب) يوضع بناء الجملة عمقاً:

أداة النفي

فعل مضارع

(بمعنى النهي)

الفاعل
(أنت)
َ

نون التوكيد الثقيلة

يالحظ أن حركة الفعل هي الفتحة التصاله بنون التوكيد الثقيلة ،كام يالحظ أيضاً
أن الفاعل مل يظهر يف بناء السطع ،ودل عليه يف بناء األعامق (السياق  +الوحدة الرصفية)
وهي الصقة أمامية يف أول الفعل (تقول) ،مام يشري إىل أن الفاعل مفرد مذكر مخاطب
(أنت) ،فالجملة منفية بـ "ال" يف الزمن املطلق ومنفية أيضاً بداللة الفعل (تقول) الذي جاء
بصيغة املضارع بدالً من صيغة املايض ،وهذا األسلوب كان شائعاً يف لغة العرب ،إذ
يستعملون املضارع تعبرياً عن املايض ،وما ذلك إال لبعث املايض يف صورة الحارض ،وتصويره
كأنه يحدث اآلن ،وهذا ما يؤكده قول ابن هشام" :أنهم يعربون عن املايض ،كام يعربون عن
اليشء الحارض ،قصداً حارضاً إلحضاره يف الذهن ،حتى كأنه مشاهد حالة اإلخبار"( ،)1فالتعبري
بصيغة املايض تفيد االنقطاع واالنتهاء ،وهذا ري مراد هنا ،ألنه لو قال" :ال تقول" لصدق
هذا التعبري عىل وجود املنع لحظة واحدة من الزمن ،أما بصيغة املضارع (ال تقول) تفيد
الدوام واالستمرارية.

()1

األنصاري ،ابن هشام :مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،ط ،1تحقيق :عبد اللطيف
محمد الخطيب ،السلسلة التراثية ،الكويت2002 ،م ،ج ،7ص.691

أما الصورة الثانية لوجود (ال) يف القصيدة:
ومـــتـــى ال يـــتـــ ِق الـــذم ُيـــذ ْم

ـم ان الــذم نــقــض لــلــفــتــى
واعــلـ َ

الديوان :ص.228
 حر عطف  +ظر زمان  +أداة نفي  +فعل مضارع  +فاعل  +مفعول به.الشكل (أ) يوضع بناء الجملة سطحاً:

أداة العطف

(ال)

(واو)

نافية

أداة العطف

(ال)

(واو)

ناهية

فعل مضارع

الفاعل

مفعول به

()...

الشكل (ب) يوضع بناء الجملة عمقاً:

فعل مضارع

الفاعل

مفعول به

(هو)

ذم)
ُ
(ي ّ

هكذا مييض الشاعر مسقطاً املفاهيم القدمية عىل العادات السيئة الحارضة ،وهي
النميمة والجحود ،والقصيدة عىل الر م من توهج العاطفة فيها والطاقة االختيارية التي
تؤثر يف بعض أجزاء الجملة دون بعضها ،إال أنها نقض عقالين ملنطق العادات السيئة املكتسبة،
وأحوال األمة ،وذلك عن طريق النهي عن السري يف هذا الطريق.
وقد استطاع املُثقب ال َعب ِدي أن يوظف النهي الذي هو جزء من أساليب النفي ،ليعرب عام
يريد من مقاومة ورفض ،وتحد ونصيحة بطريقة مختلفة .كام استخدم النهي لحالة املخاطب
(أنت) و(هو) يف أ لب حاالت خطابه.
املذكر َ

الفصل الثالث
االنزياح الداليل
توطئة
يُعرب النص الشعري عن بعض معانيه بطريقة ري مباشة ،إذ نجده يريد إثبات معنى
من املعاين ،فال يتم ذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة ،بل يلجأ إىل لفظ آخر موضوعٍ ملعنى
آخر – يتحول معه املعنى الجزيئ إىل معنى كيل  ،-فيعرب بهذا اللفظ عام يريد ،لعالقة ما بني
املعنى األصيل واملعنى املراد ،وهذه الطريقة التي يوظفها النص الشعري يف التعبري عن املعاين
تندرج تحت ما ُيسمى بـ "االنزياح الداليل" الذي يعني مجموعة من الكلامت ترابطت
داللتها ،وتندرج عادة تحت لفظ عام يجمعها من خالل مجموعة هذه الكلامت املتصلة
داللياً فتحدد داللة كل كلمة وعالقتها بدالالت الكلامت األخرى التي تنتهي كلها إىل الحقل
الداليل الواحد أي (انتقال من املعنى األسايس أو املعجمي للفظة إىل املعنى السياقي الذي
تأخذه الكلمة حينام توضع يف سياق معني يحدد معنى الجملة بأكملها) (.)1
"إن االقتصار عىل املعنى األول يجعل الكلمة منافرة ،بينام تستعيد هذه املالءمة
بفضل املعنى الثاين"( ،)2معنى هذا أن االنزياح الداليل يقوم عىل استبدال املعنى املجازي
العميق باملعنى الحقيقي أو السطحي للفظة ،إذ يتم االنتقال من املعنى األول إىل املعنى
الثاين ،أو كام يقول كوهن" :من املعنى املفهومي إىل املعنى االنفعايل"(.)3
ينامز االنزياح بعدم حرصه يف جزء أو اثنني من أجزاء النص ،وشموله أجزا ًء كثيفة
متنوعة ومتعددة ،فإذا كان قوام النص ال يعدو أن يكون يف النهاية إال كلامت وجمالً ،فإن
االنزياح قادر عىل أن يجيء يف الكثري من هذه الكلامت وال ُجمل.
وهو ما نجد له متثيالً يف قول املثقِّب ال َعب ِدي(:)4

()1

ينظر :ويس (أحمد) :االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ط ،1مؤسسة

()2

كوهن (جان) :في بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص.109

اليمامة الصحافية ،الرياض2003 ،م ،ص.111
()3

المرجع السابق نفسه ،ص.205

()4

الديوان ،ص.138

فــال َتــ ِعــدي َمــ َو ِاعــدَ كــا ِذ ٍ
بــات

ـاح الصـــــ ْي ـ ِ
ف دُوين
َمتْ ـر بـ َـه ـا رِيـ ُ

فعند قراءة البيت يتبادر إىل الذهن أن املقصود بكلمة (مواعد) كاذبات هو املعنى
املستقر يف املعجم ،وهو عاهده أن يوافيه يف موضع أو يف وقت معني ،لكن هذا املعنى ليس
هو املراد ،إذ إنه ال يُالئم السياق ،ولهذا يجري البحث عن معنى آخر ،ويعول الذهن يف ذلك
عىل عالقات التجاور ،فيقوده معنى املعاهدة إىل أقرب املعاين إليه وهو اإلخال إذ هو
وسيلته ،واإلخال يقوده إىل معنى ال ُبطالن ،وهو املعنى املراد يف هذا البيت ،واالنتقال من
املعنى األول (املعاهدة) إىل املعنى الثاين (اإلخال ) ميثل انزياحاً عن الداللة
املعجمية إىل الداللة السياقية ،ويبدو املراد عىل الضد؛ بعدم وفاء املخاطبة باملواعيد ،كام
رياح الصيف ال تأيت بخري ،فهي مواعيد متالحقة ليس له نصيب يف الوفاء منها .وتجدر اإلشارة
هنا إىل أن هذا االنزياح يف هذه الصورة ال يُراد به إبدال أحد املعنيني بقدر ما يُراد به عملية
التفاعل بينهام ،ذلك أن املعنى األسايس فيه ال يختفي ولكنه يرتاجع إىل خط خلفي وراء
املعنى السياقي ،فتنشأ عالقة تفاعل ومتا ٍه ،وتبعاً لهذه العالقة وهذا التفاعل يربز االنزياح
الداليل.
ومام هو جدير بالذكر يف هذا املقام أن الواقعة الشعرية تعمل عىل مستويني
مرتابطني ومتعاقبني:
 األول :عرض االنزياح. الثاين :نفي االنزياح(.)1فينشطر العمل الشعري إىل زمنني:
زمن أول يعترب خالله الكالم معناه الحريف ،وتتخلله املنافرة الداللية( ،)2وزمن ثان
تنمحي فيه هذه املنافرة فتعود املالءمة الداللية إىل الكالم ،ويف هذا املعنى قال كوهن" :إن
ما تقوم به اللغة الشعرية عرب الصورة من تكسري وخرق ما هو إال نفي للحياد الذي يسم
الكلامت يف اللغة العادية ،وعودة بالكلامت إىل طاقتها األوىل املفقودة"(.)3
وعليه فإن جوهر االنزياح الداليل متثل يف املعنى األول إشعاعاً داللياً للمعنى الثاين،
والوصول إليه يقتيض التوقف عند املعنى األول لقبوله أو رفضه يف الوقت ذاته ،إذ ال ميكن
الوصول إىل املعنى الثاين دون التوقف عند املعنى األول واالصطدام به مرحلياً ،ثم تكون
عملية اخرتاقه والعدول عنه إىل ما وراءه من معان ودالالت ،فمن هنا تربز قيمة االنزياح
الداليل؛ إذ إنه ميثل عملية واعية تقوم عىل رصد الصالت املشرتكة بني املعنى األول والثاين.

()1

ينظر :كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص.194

()2

المرجع السابق نفسه ،ص.109

()3

ينظر :المرجع السابق نفسه ،ص.153

ونخلص مام تقدم إىل أن االنزياح الداليل أسلوب من أساليب األداء ري املباش يتم
عن طريق عدة طرق وألوان بال ية كاملجاز ،واالستعارة ،والكناية ،و ريها من األلوان البال ية
التي يتم بها انزياح املعنى وتبدله( ،)1ومتثل االستعارة عامد هذا النوع من االنزياح؛ نظراً
ألهميتها وملا لها من فوائد جمة يف البناء األديب الشعري فقد تناولها كثري من الباحثني واألدباء
القدامى ،واللغويني واللسانيني املحدثني عىل حد سواء.
"فاالستعارة تيسري العبور من املعنى املفهومي إىل العاطفي ،ومن داللة املطابقة
والترصيع إىل داللة اإليحاء والتلميع"( .)2ويف ذلك قال كوهن" :إن الشعر باستعامله الكالم
الشجي العاطفي ال يجعلنا نتصور العامل فقط ،وإمنا ميكننا من أن نراه ونحياه"(.)3
كام اهتم جان كوهن باستعارة تجاوب الحواس ،وعرفها بأنها هي" :تداعي
إحساسات منتمية إىل سجالت حسية مختلفة"( ،)4كام اعتنى بالنعت املنافر ،وهو نعت ال
يقوم بوظيفة التحديد؛ "وكل نعت ال ينجز هذا الدور ،يعترب انزياحاً أو صورة"( ،)5وأيضاً
عالج كوهن الصورة الغرائبية كالشجرة التي تتكلم يف الحكايات الشعبية ،فهي "تستلزم
الداللة الحرفية وتدفع االستعارة دالئلها حرفية الداللة"( ،)6فتؤدي عجائبيتها إىل االنزياح
املنطقي.
فاالستعارة خالصة االنزياح الداليل املتعلق بجوهر الوحدة اللغوية وداللتها.

()1

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.31

()2

ينظر :المرجع السابق نفسه ،ص.29

()3

كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص.175

()4

هذا التداعي يلزم المتلقي بأن يقوم بعملية تجريد كاملة لعناصر الصورة ،وعملية

التجريد في هذا المقام تقتضي منا أن ال ننظر إلى تجاوب الحواس على أنه يعوض
فقدان حاسة بتوليد حاسة أخرى ،وانما باجتماع الحاستين ،أي تداعي اإلحساسين

معاً .فتجاوب الحواس نوع من االستعارة ،أو درجة من درجاتها .ينظر :كوهن
(جان) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص .124وناظم (حسن) :البنى

األسلوبية ،مرجع سابق ،ص.217
()5

كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص .138وهي قسمان :األلوان

المختلفة عن تلك التي تتصف بها األشياء في األصل( :ليلة خضراء) ،وآخر

يخبص األلوان المسندة إلى أشياء غير ملونة بطبيعتها( :شذى أسود) .ينظر:

كوهن (جان) :مرجع سابق ،ص .126-125وبواجالبن (الحسن) :بالغة

االنزياح ،مرجع سابق ،ص.30
()6

كوهن (جان) :المرجع السابق نفسه ،ص.112

وانطالقاً من هذا املهاد النظري سأحاول – يف هذا الفصل – الوقو عىل صور
االنزياح الداليل يف ديوان املثقب ال َعب ِدي ،للكشف عن خصوصيته يف االنزياح عن املعنى
األصيل إىل معنى جديد يُدرك من خالل السياق الذي يرد فيه.

الصورة الشعرية:
لقد حظي مصطلع (الصورة الشعرية) باهتامم النقاد والدارسني املعارصين ،ذلك أن
الصورة الشعرية ركن أسايس من أركان العمل األديب ،ووسيلة األديب األوىل التي يستعني بها
يف تجربته اإلبداعية ،وأداة الناقد املُثىل التي يتوسل بها يف الحكم عىل أصالة األعامل األدبية،
وصدق رصد التجربة الشعرية ،فالصورة قدمية قدم اإلنسان املصور ،وقدم الشعر ،ولعل هذا
ماثل يف كل اآلداب وراجع إىل العناية البالغة بأمر اللغة وأمر الكلمة يف الدراسات الحديثة،
"فاالهتامم بالصورة أصيل يف النظر إىل اإلبداع األديب وتحليله"(.)1
فالنقد األديب والدراسات األدبية نظرت إىل الصورة ،فجعلتها ركيزة أساسية من ركائز
الجامل يف الشعر ،وأداة الشاعر التي تحكم شخصيته الفنية يف األداء التعبريي من جهة ،ومن
جهة أخرى أن الصورة تُعد مقياساً فنياً وشخصياً للمبدع الذي أنتجها.
والصورة الشعرية – كام نُعتت – هي لُب العمل الشعري الذي يتميز به ،وجوهره
الدائم والثابت ،ووسيلة التعبري التي ينتقيها وجود الشاعر – أعني خواطره ومشاعره
وعواطفه-؛ فشأنها شأن املوسيقا واإليقاع ،ومن املتعار عليه أن الصورة الشعرية ليست
مجرد وصف تقريري أو محاكاة للواقع الخارجي ،أو الطبيعة وواقع الحياة ،فحسب ،بقدر
ما نرى فيها الومضة التلقائية التي تفرض نفسها عىل املبدع يف لحظة من الزمن كتعبري عن
حالة نفسية وشعورية ،فكلام كانت أكرث حدة كان تأثريها يف املتلقي أشد وأعمق.
فالصورة الشعرية الناضجة يتبادل طرفاها التأثري والتأثر حتى يُخلق معنى جديد
ليس معنى كل طر عىل حدة.
وتباينت تعريفات الدارسني الغربيني لها ،من ذلك مفهوم ميكن استخالصه من خالل
معالجة (فونطاين) تغري الداللة يف املجازات املركبة ،إذ قال" :تقتيض تلك املجازات استعامل
الكلمة نفسها مبعنيني مختلفني يف وقت واحد ،وتتحقق بالكناية ،أو املجاز املرسل أو
االستعارة"( .)2وبهذا تكون الصورة العمود الرابط الذي يجمع بني جزئيات مادة الشعر.

()1

الداية (فايز) :جماليات األسلوب الصورة الفنية في األدب العربي ،ط ،2دار الفكر

()2

عبد الرحمن (نصرت) :الصورة الفنية في الشعر الجاهلي ،مكتبة األقصى ،عمان،

المعاصر ،بيروت1996 ،م ،ص.15

1992م ،ص ،7وقد أشار بواجالبن (الحسن) :في كتابه :بالغة االنزياح إلى ذلك
في ص.145

وبدت باكورة االهتامم بالصورة الشعرية يف املوروث النقدي العريب عند عمرو بن
بحر الجاحظ؛ إذ عالج الصورة األدبية من حيث التشبيه واملجاز( ،)1فقد أطلق عليها الصورة
والتصوير وربط حسنها وجودتها بحسن اختيار األلفاظ واألوزان ،وقدرة الشاعر عىل إخراجها
إخراجاً جميالً إذ نراه يقول" :املعاين مطروحة يف الطريق يعرفها العجمي والعريب،
والقروي والبدوي ،وإمنا الشأن يف إقامة الوزن ،وتخري اللفظ وسهولة املخرج ،وكرثة املاء ،ويف
صحة الطبع ،وجودة السبك ،فإمنا الشعر صناعة ،ورضب من النسيج وجنس من التصوير"(،)2
مبعنى أن الشعر يصنع من عالقة الكلامت بعضها ببعض ما يشبه عملية النسيج التي تبدأ
من ربط مواد أولية ثم تخرج بيشء جديد ،أو شكل دال مل يكن موجوداً يف األصل ،عىل
الر م من أين أخالفه يف أن املعاين مطروحة يف الطريق.
وانطالقاً من ذلك ،اهتم بعض النقاد العرب القدماء بالصورة الشعرية ،وكان لهم
ومضات مبكرة تُعد بذوراً للبحث يف االنزياح الداليل ،ومن هؤالء عبد القاهر الجرجاين ،إذ
قدم تعريفاً كان أكرث دقة يف عرضها وتناولها ممن سبقه إىل الحديث عنها ،إذ قرنها "بصنع
املعنى والحذق فيه"( ،)3وعدها مقايسة إذ قال" :واعلم أن قولنا الصورة إمنا هو متثيل وقياس
ملا نعمله بعقولنا عىل الذي نراه بأبصارنا"(.)4
وتعددت تعريفات الصورة يف النقد الحديث املعارص؛ إذ إنها يف جوهرها الحديث
هي خلق جديد "جزء حيوي يف عملية الخلق الفني"( ،)5يكونها خيال الفنان من معطيات
متعددة ،يقف العامل املحسوس يف مقدمتها إىل جانب ما ال ميكن إ فاله من الصور النفسية
العقلية(.)6
أو هي وسيلة مادية – املادة – التي ترتكب من اللغة بداللتها اللغوية واملوسيقية،
ومن الخيال الذي يجمع بني عنارص التشبيه واالستعارة والكناية وحسن التعليل ،وبهذا يكون
"مقياس جامل الصورة يف قدرتها عىل نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة ،والصورة هي العبارة
الخارجية للحالة الداخلية أي أن :أي أنها مجرد قالب لفظي تُوضع فيه مشاعر الشاعر

()1

()2

ُيعد نص (الجاحظ) في طليعة النصوص التي يقترب فيها لفظ (صورة) فأطلق
عليها الصورة والتصوير.

الجاحظ (ت255هـ) :كتاب الحيوان ،تحقيق :عبد السالم هارون ،ط ،2شركة

ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ،مصر1965 ،م ،ج ،3ص.132-131
()3

ينظر :الجرجاني :دالئل اإلعجاز ،مرجع سابق ،ص.374

()4

المرجع السابق نفسه ،ص.389

()5

أبو ديب (كمال) :جدلية الخفاء والتجلي ،دراسات بنيوية في الشعر ،ط ،4دار

العلم للماليين ،بيروت1995 ،م ،ص.29
()6

ينظر :علي البطل :الصورة في الشعر العربي حتى آخر القرن الثاني الهجري:

دراسات في أصولها وتطورها ،ط ،1دار األندلس ،بيروت1980 ،م ،ص.30

وأحاسيسهُ " .وهذا هو مقياسها األصيل ،وكل ما نصفها به من جامل إمنا مرجعه إىل
التناسب بينها وبني ما تصور من عقل الكاتب ومزاجه تصويراً دقيقاً خالياً من التعقيد(.)1
وال يختلف "بدوي طبانة" مع الجرجاين كثرياً؛ إذ يعتقد أن الصورة هي عملية احتواء
ملكونات الجملة ،فتكون بذلك إطاراً يحيط بجميع الجهات التي يدل عليها الشكل وهو
الصورة املحسوسة التي تتكون من األلفاظ والرتاكيب(.)2
"وعبد القادر القط" يرى فيها الشكل الفني الذي تتخذه األلفاظ والعبارات بعد أن
ينظمها الشاعر يف سياق بياين خالص ليعرب عن جانب من جوانب التجربة الشعرية الكاملة
يف القصيدة(.)3
ونظراً لتنوع أشكال التصوير يف شعر املثقب ال َعب ِدي وتباينها ،اقرتح تعريفاً للصورة،
يناسب مختلف أقسام الصورة الشعرية يف منت املثقب ،وهو كاآليت:
الصورة تركيب لغوي أو تشكيل جاميل وتتوخى خالله لغة اإلبداع تغيري منط املعنى.
ويتوسل املبدع بوسائل تصويرية تقوم عىل املشرتك اللغوي ،أو الغرابة ،أو املنافرة ،أو
التشخيص ،أو تداخل العوامل ،أو املالءمة ،أو التشكيل ،أو التنامي تبعاً لنفسية املبدع وقدرته
ومرجعياته ،والسياق التاريخي و ُجل الفاعليات اإلنسانية"(.)4
ويتجىل االنزياح الداليل بغري ما صورة يف النص الشعري ،كام اآليت:
.1

الصورة التشخيصية :سميناها كذلك ألنها صورة شعرية تُشخص األشياء،
وتؤنسها ،وقد تكون "إشعارية أو تشبيهية"(.)5

.2

الصورة املتناصة :نقصد بها الصورة التي تتكون من صور جزئية تتنامى
داللتها العامة ،فتسرتسل تلك الصور ويتعالق بعضها ببعض(.)6

.3

الصورة التشخيصية االستعارية :صورة شعرية تتكون من سلسلة من
االستعارات املكنية(.)7

()1

الشايب (أحمد) :أصول النقد األدبي ،ط ،1مكتبة النهضة المصرية ،القاهرة،

()2

طبانة (بدوي) :قضايا النقد األدبي ،القاهرة ،معهد البحوث والدراسات1971 ،م،

1994م ،ص.250-249
ص.23
()3

القط (عبد القادر) :االتجاه الوجداني في الشعر العربي المعاصر ،دار النهضة

العربية ،ط1981 ،2م ،ص.391
()4

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.146

()5

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.361-147

()6

المرجع السابق نفسه ،ص.481

()7

المرجع السابق نفسه ،ص.228

.4

الصورة املتداولة :نقصد بها الصور املستعملة كثرياً ،والتي تتخلل الخطابات
واألحاديث اليومية(.)1

.5

الصورة الغرائبية :الغرائبي :هو الخارق الذي يخرق العادة.
جان كوهن قال عنها بكونها الصورة التي تستلزم الداللة الحرفية وتدفع
االستعارة ...دالئلها الحرفية الداللة ...واملنافرة يجب أن تحسب عىل
األشياء ،وليس عىل الكلامت(.)2
وقال عنها الحسن بوأجالبن" :يجب تأكيد الصورة الغرائبية مبعناها الحريف
ال املجازي ،أي أن االنزياح فيها ال يتم يف اللغة ،وإمنا يف مجال ما وراء اللغة
" ،"Metalangageوصورة الغرائبية قليلة جداً(.)3

ومن الصور التشخيصية قول املثقب ال َعب ِدي(:)4
 .1أَالَ إِن ِهنداً أَ ْم ِس َرث َج ِديدُ ها

وضـــ ن ْت و ما كان امل َ َتا ُع يَؤُو ُد ها
َ

ادت لَنا ِب ِه
َ .2فلَ ْو أنها ِم ْن ق َُبل َج ْ

َ
عىل ال َع ْه ِد إِ ْذ ت َْصـــطَاد ُِين وأَ ِصـــيدُ ها

 .3ول ك نهــا ِمام ُمت َي ُط بِ ُودهــا

َب َشـــ َاشـــة أَ َ
دىن خُل ٍة تَســـتَفيدُ ها

 .4أُعا ِذل ما ُيدريكَ أنْ ُرب بلد ٍة

شمس يف األي ِام َ
طال ُركودها
إذا ال ُ

ـع الــنـهــا ِر
 .5وآمـ َ
ـت َصـــــواديـ ُ
رضـــــــــــــــت
وأَ َعــــــــــــ َ
عت بفتال ِء ال يدينِ َذري عةٍ
 .6قط ُ

لوامع ُي طوى َر ي ُطهــا و ُب ُرودُهــا
ُ

َي ُ
غول البال َد ُســــوقهــا و َبري ـدُ هــا

 .7ف بِ ت وبا تت بالتنوف ِة ناقَتي

ـات َعلَيهــا َصـــفني وقُتودُهــا
وبـ َ

()5
()6

()1

المرجع السابق نفسه ،ص.154

()2

كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،مرجع سابق ،ص.112

()3

بواجالبن (الحسن) :مرجع سابق ،ص.377

()4

الديوان ،ص.85

()5

تميط :تميل.

()6

أعاذل :أجدك.

()7
()8

() 7

() 8

حرها .يطوي ريطها :شبه السراب ببياض الريط.
صواديح :الطيور .آمت :اشتد ّ
التنوفة :الصحراء .الصفنة :شبيهه بالسفرة .القتود :أداة الرحل.

 .8وأَ َضــت ،كام أَ
ضــيت عيني
ُ

ــــت عىل الثفنـ ِ
ـات والجرنِ
فعرسـ ُ
(1
هـــــــجـــــــ ُودهـــــــا
شيم ال َبحر وه َو ق ُعيــدهــا
تُؤازى
َ

 .10كأن جنيباً عند مع قد رزها

تـــراود ُه وهـــو يـــريـــدُ هـــا

 .11ت ها لكُ م نه يف الن جا ِء ت هال كاً

تقــا ُذ َ ُذ َ إحــدى الجونِ حــانَ
(3
ُورو ِدهـــــــــــــا
ســـ َيبلغَني أجالدُهــا وقصـــيــدُ هــا

 .13فإن أَ با
قابوس ع ندي بالؤُهُ
َ

جزا ًء ب ُن عمى ال يحـ ُـل كنودهــا

 .9عىل طُرق عنــدَ الري ِاع ـ ِة تــار ًة

ُ
.12
وأيقنت إن شــــاء اإللهُ بأنهُ

() 2

() 4

إن هند هي الحسناء الفاتنة – محبوبة الشاعر – وقد استهل الشاعر بلوحة العتاب
ملحبوبته هند بعد مامنعتها من وصاله .فالصورة القاسية عكستها ألفاظ القصيدة ومعانيها،
(فاألمس) املنرصم يتعبه وفراقها له ،كان من القدرة انقضاءه بصفاء املودة ومنت الوصال ،إال
أنه انرصم وأضحى َرثاً كامللبوسات التي مل يعد باقتنائها منفع ًة مرجوة .واتحاد لفظتي (رث)
و(ضَ نت) يف البيت نفسه دلت عىل زعزعة سكون نفسه ،فبدت كامنة يف قوة الحبل وشدة
متانته ،وتحولها إىل ضعف حيس برثاثة الحبل ،ومعنوي متثل يف فتور حبه لهند.
وهي الحرية واالحرتاق (ما كان املتاع يؤودها) اتخاذها من الظن واملامنعة من دوام
الوصال سرية لها يف مبادلته الحب ،وإن هند أيضاً هي الخمود والتوهج (رث ،العهد) ،وهي
املوت الرحيم الذي يلحق الجامل والوجه الحسن (متيط ،بشاشة) ،كام أنها األمل والضياع (إذا
الشمس يف األيام ،طال ركودها).

()1

الثفنات :ما مس األرض منها كالركبتين والصدر إذا أبركت .التعريس :النزول

()2

الجنيب :الدابة التي تقاد إلى جنب آخر.

آخر الليل.
()3

تهالك :أن يركب الرجل رأسه فال يلوي على أحد .تقاذف :تباعد.

()4

عنودها :الشيء الذي يأتي على غير استقامة ،الحصى.

)

)

نلحظ أن الصور تتالحق وترتاص يف التقويم الجاميل العام الذي يحاول الشاعر رسمه
لهند ،كام نالحظ أن كل صورة جزئية تقويم جاميل مستقل – لوحات عدة – ومع تباين تلك
الصور الجزئية فإنها كلها تنطلق من تقويم جاميل موحد ،ديدنه إثبات فكرة عتابه ملحبوبته
هند بعد متنعها عن وصاله ،وأن املسند واحد وهي هند دامئاً ،وإن املسند متعدد ،وهو ما
ميكن توضيحه وفق اآليت:

هند

أمس رث جديدها
ضَّنت
َ
ما كان المتاع يؤودها
العهد
تميط بودها
إذا الشمس طال ركودها

تحقق الصورة الشعرية يف كل مرة انزياحاً إسنادياً عن املسند واملسند إليه ميثالن
دوماً منافرة إسنادية ،وليك يكون لجملة "هند متيط بودها" معنى ،ينبغي أن يندرج املسند
يف مجال تتناوله داللة املسند إليه ،فاملسند ال يالئم املسند إليه إذا تناولناه مبعناه الحريف،
وإن تلك املنافرة مجرد معنى أول يحيلنا إىل املعنى الثاين ،فنلقى أنفسنا أمام صورة مجازية
وهي االنزياح الداليل.
وتبدو يف املقطع األول من القصيدة صورتان شعريتان ،كل منهام استعارة مكنية.
الصورة األوىل" :ولكنها مام متيط بودها" حيث استعار الشاعر (اإلماطة) للود،
فحذ املستعار منه وهي اإلنسان (هند) ،ورمز إليه بيشء من لوازمه( ،ها ضمري عائد
عليها) ،وتبانيت السامت الجوهرية بني املستعار له واملستعار منه ،مام حقق منافرة داللية،
(فالود) ء ري عاقل ،و ري مريئ( ،واإلنسان) عاقل ،واجتمع طرفا االستعارة يف السامت
العرضية :اإلزالة ،اإلبعاد ،ذهب عني وأعدل ،فأدت تلك الخصائص املشرتكة إىل املالءمة
الداللية ،وتحقق االنزياح الداليل ،فقد محت االستعارة التشبيه وتم تناسيه ،وأنسنها الشاعر
بأن جعلها من األمر والشأن العظيم متيط وتُبعد ب ُودها.
ومل يبق للشاعر سوى العتاب ملحبوبته ،وتفريغ آلالمه املكبوتة يف أعامقه ،بعد ما
أدرك أن األيام جعلت منه مادة مستسا ة للعاذلني والشامتني ،فناسب أن يبادر إىل تفنيد
آمالهم يف التقليل من شخصه والنيل من كربيائه ،مستهالً ذلك بالنداء ،مستفهامً عن إمكانية
جهلهم متاماً عام قام به من محاوالت يف سبيل الحفاظ عىل حبه لهند.

الصورة الثانية" :إذا الشمس يف األيام طال ركودها" ،استعار املثقب ال َعب ِدي لنفسه
صورة من الشمس ،فاختلفت السامت الجوهرية بني املستعار له (الشاعر) واملستعار منه
(الشمس) ،واليشء الذي حقق منافرة داللية ،فكأنه يقول :ما يعلمك لو توقفت الشمس يف
كبد السامء ذات يوم فوق بلد ٍة ما ،فحالت دون إكامل الركاب سفرهم ،وبز ت صورة
الشمس ساطعة ،مام نتج عنه اشتداد حرارة األرض.
فالشاعر (عاقل) ،يف حني أن الشمس كوكب يف السامء ( ري عاقل) ،إال أن املستعار
له واملستعار منه يلتقيان يف السامت العرضية :رفعة الشأن وعلو املكانة والتجرب ،والتحدي
والر بة يف النيل من أمر ما ،وتلك الخصائص املشرتكة بني طريف االستعارة ،هي التي أفضت
إىل املالءمة الداللية فتأىت االنزياح الداليل.
وبتجميع الصورة التشخيصية الواردة يف اللوحة الثانية من النص الشعري ،يظهر
شكالن ميثالن الصورة الشعرية:
يف الصورة األوىل" :لوامع يُطوى ريطها وبرودها" ،شبه الشاعر (الرساب) (ببياض
الريط) ،فصورة الرساب يف تقلبه كالثياب البيض التي تطوى لوامع ،يطوى ،ريطها ،برودها...
رصح بها الشاعر لتفريغ آالمه املكبوتة يف أعامقه؛ إذ اتخذ من الشمس وما تدله من ارتفاع
لدرجة الحرارة التي تدفع الطيور إىل الصداح لشدة عطشها ،فهي صورة مختزنة يف ال شعوره،
ويف تشبيه الرساب ببياض الريط تشخيص لها ،فهي صواديع النهار ،وتحققت مسافة التوتر
بني اللوامع والريط املطوي ،فهناك تباعد بني طبيعة كل منهام ،ويف ذلك انزياح
داليل.
ويف الصورة الثانية" :بات عليها صفني وقتودي" ،استعار الشاعر بات – صفة املبيت
– لناقته ،وحذ املستعار منه اإلنسان أو الكائن الحي ،ورمز إليه بأحد لوازمه( :بات) ،عىل
سبيل االستعارة املكنية.
وتباينت السامت الجوهرية بني املستعار له واملستعار منه ،مام حقق منافرة داللية،
فاملبيت ( ري عاقل) ،يف حني أن اإلنسان (عاقل) ،واجتمع طرفا االستعارة يف السامت العرضية:
النوم ،الراحة ،فأدت تلك الخصائص املشرتكة إىل مالءمة داللية ،فتحقق االنزياح الداليل،
حيث تم تنايس التشبيه مبحو االستعارة منه.

من أمثلة الصورة التشخيصية أيضاً ،قول املثقب ال َعب ِدي(:)1
ـاط ُم! قَبــل َبيتـ ِ
 .1أفـ ِ
ـك َم ِّتعينى

ـك مــا َســـــألتـ ِ
ومنعـ ِ
ـك أنْ تَبينى

 .2فال تعــدي مواعــدَ كــا ِذبـ ٍ
ـات

ـاح الصــــ ِّي ِ
ف دوين
متر بهــا ريـ ُ

 .3فـ ِّ
ـإىن لو تخــالفُ ني شــــامىل

ِخالفـ ِ
ـت بهــا َمييني
ـك مــا وصــــلـ ُ

ـت :بِيني
 .4إذاً لقطعتهــا ،ولَقلـ ُ

كــذلــك أج توى من َي ج تو ي ني

() 3

 َ .35دَ ت قَودا َء ُمنشـــ قاً نَســــا ها

ـارس بــالــن ـخــاعِ وبــالــوت ـ ِني
ت َ ـجـ َ ُ

() 4

ـت أرحلهــا بليــلٍ
 .36إذا مــا قمـ ُ

َتــأوه آهــة الــرجــلِ الــحــزيــ َن

ُ
تـــقـــول إذا دَرأت لـــهـــا
.37

َوضـــيني أهذا دي نه أبداً ودَيني؟!

أك ـل الــد ه ِر َح ـل وارتحــال
ُ .38

أمــا ُي ـبــقــى عــىل ومــا َي ـقــيــنــى

 .39ف ـأَبقى بـ ِ
ـاطيل ِ
والج ـد منهــا

َكــدكــانِ الــدر ِابــ َنــة املــطــني

عت رحيل
ثنيت زِما َمها َو َو َضـــ ُ
َ
.40

ومنــ ُ
رقــ ٍة َ
دت بــهــا ميــيــنــى
رفــ ُ
ُ

() 2

() 5

يف مستهل القصيدة مثلت الرياح صورة فنية أكسبت نتاج املثقب طابعاً جاملياً ،حني
أورد تفاوت زيارات ديار املحبوبة بني صيف وشتاء وما تحمله رياحهام من خري وش ،معاتباً
إياها ،تخلف مواعيده ،وأن متتعه قبل الرحيل ومتنيه أماين تحول رياح الصيف دون الوفاء
بها.
وبتجميع الصور التشخيصية الواردة يف النص الشعري ،بدا يتضمن الرتكيب
االستعاري جملتني :املواعد كاإلنسان ،ومواعد كاذبات ال نفع فيها كرياح الصيف ،إذ منيز بني
مستويني مرتابطني ومتعاقبني:

()1

الديوان ،ص.136

()2

أراد :رياح الصيف والشتاء فاجت أز بواحد منهما.

()3

اإلجتواء :أال يستمرئ البالد.

()4

النسا :عرق في الفخذ .القوداء :الطويلة .ورأته :أزالته عن موضعه .دينه وديني:

()5

دكان الدرابنة :البوابون.

عادته وعادتي.

 املواعد كاإلنسان :حصلت منافرة داللية ألن املواعد ( ري عاقل) ،يف حني أن
اإلنسان (عاقل وكائن حي) ،فتحققت املنافرة الداللية باختال السامت
الجوهرية.
 مواعد كاذبات :حصل نفي للمنافرة ،ويف اآلن نفسه متت املالءمة الداللية،
ويف هذا الزمن الثاين يكون االنزياح الداليل ،إذ تم تنايس التشبيه مبحو
االستعارة ،وتأتت السامت العرضية :الكذب ،وإخال الوعد ،وزيفه وهي
الصفات املشرتكة بني طريف االستعارة.
يف الصورة املوالية" :مواعد كاذبات ال نفع فيها كرياح الصيف" ،تبدو هنا صورة
تشبيهية أدت إىل منافرة داللية ،وتفيد الغبار والعجاج (سموم الفحة تحول دون القيام
بشؤون الحياة) ،ويف تشبيه املواعيد الكاذبات ال نفع فيها برياح الصيف تشخيص لها ،فهي
الزيف والبطالن ،وتحققت مسافة التوتر بني املواعيد الكاذبة ورياح الصيف ،فهناك تباعد
بني طبيعة كل منهام ،ويف ذلك انزياح داليل .فصورة التشبيه هذه أتاحت تشخيص املواعيد
الكاذبة التي ال نفع فيها متزامنة مع رياح فصل الصيف وما فيها من سموم ،وما رافق ذلك
من مواقف نفسية وانفعال الشاعر العميق ووجدانه.
ثم نجد شكلني ميثالن الصورة الشعرية - ،وهي عبارة عن تشبيهات يف معظمها ،-
تبدو وفق اآليت:
 يشق املاء جؤجؤها ،وتعلو :تشبيه بليغ.
 تأوه آهة الرجل الحزين :تشبيه بليغ.
 تقول ،إذ ادارت لها وضيني :استعارة مكنية.
 والجد منها كدكان الدرابنة املطني :تشبيه بليغ.
يقسم الشكالن البال يان مواطن الهيمنة خصوصاً يف األبيات األخرية ،فحصل تناسب
يف توزيع تلك الصور.
يف الصورة األوىل" :يشق املاء جؤجؤها وتعلو ،"...شبه الشاعر وارب اإلبل – أعاله
– بالحدب؛  -أعىل املوج – فصورة الغوارب كالصور املتالحقة ما بني أعىل وأسفل حدب
بطني :من قوداء ،منشقة نساها ،مجارسة ...يصفها الشاعر أثناء حوارها (خوار الناقة) يف أمره
وأمرها متذمرة متأففة يرهقها ذلك.
ويف تشبيه الغوارب بالحدب تشخيص لها ،فهي القوداء واملجارسة وكل ما له يف القفار
والبيد ،وتحققت مسافة التوتر بني الغوارب والحدب ،فهناك تباعد بني طبيعة كل منهام ،ويف
ذلك انزياح داليل.

ويف الصورة الثانية" :إذا ما قمت أرحلها بليل تأوه آهة الرجل الحزين" ،استكامالً
لصورة – وصف الناقة – ناقته املتأوهة كرجل مهموم ،فهي صورة تشبيهية ،فكأنه قال :إن
ناقته التي بدت صامتة أخذت تتأوه وتشكو ظلم صاحبها ،كأنها رجل تحاوره يف أمره وأمرها،
رافضة مصاحبته عىل الر م من اهتاممه بها ،وهو تشبيه عادي ومتداول أيضاً ،ويقرب
الصورة من الكالم املعتاد املتعار عىل معانيه.
وحصل نفي للمنافرة ،ويف اآلن نفسه متت املالءمة الداللية ،ويف هذا تأىت االنزياح
الداليل ،حيث تم تناسب التشبيه مبحو االستعارة له ،وتأتت السامت العرضية :التأوه،
الشكوى ،الظلم ،والتذمر وهي الصفات املشرتكة بني صفات االستعارة ،فأنسن الشاعر
الطبيعة متمثلة بناقته.
ونخلص يف املشهد األخري هنا ،إىل فكرة الغموض والوقو عىل مشهد وصف الناقة
وربطه بهذه الفكرة.
فهذه الناقة ر م عناية املثقب بها ورعايته لها – وهذا ما تبني من صفات القوة
والشدة التي أضفاها عليها – فإنه يكشف عن أن هذه الناقة تظهر ضيقها ونفورها ور بتها
يف الخالص منه ،متذمرة من الغاية الغامضة التي ال تعرفها ولكنها ال تكف عن الرحيل يف
سبيلها فهي يف حركة مستمرة ال تتوقف.
فشبه الشاعر حال ناقته التي أرهقها التفكري بعد هزالها بني الحق والباطل – املنزلة
بني املنزلتني  ،-بالدكان املطني ،الذي يجلس عليه البوابون؛ للداللة عىل شدة تذمرها وظلم
صاحبها لها ،وحال حركتها التي ال تتوقف.
وحققت هذه الصورة مفارقة تتجىل يف "كأمنا سنأمها بعد إعامله لها"؛ بهذا الدكان
يف عظمته وارتفاعه.
فأتاحت صورة التشبيه تشخيصاً تاماً لحال الناقة ،وإظهار شكواها من صاحبها ر م
رعايته لها ،وتشخيص املوقف النفيس املضطرب وما يكتنفه من موض وسأم.
ومضامني هذه الصورة و ريها يف النص؛ دلت عىل الوسط الذي عاش فيه الشاعر،
فهو يبعث عىل القلق والضجر واالضطراب ،كام تدل الصورة أيضاً عىل أن اإلطار إبداعي ال
يخرج عن بيئة الشاعر شيئاً.
فالطبيعة الصامتة بجل ما فيها احتلت مساحة شاسعة من نتاج شعره ،حيث وردت
صورة اإلنسان املتمثلة يف البداية ملحبوبته فاطمة ،فهي مصدر عاطفته ،وقد مزقته بحركتي
الحضور /والغياب واملتعة والحرمان ،لذا اكتفى بذكرها يف إطار حديثه عن بيئته وحياته.
وتتجىل اهتاممات الشاعر أيضاً انطالقاً من الصور الشعرية فتحدث واصفاً ناقته
وصفاً دقيقاً - ،وكيف كانت نِعم الرفيق الذي يسيل بها همه ،-رسعتها ضخامتها ،ثفانتها،
وزفريها وكل ما فيها ،وكيف كانت اية اإلجهاد وما إىل ذلك.

فعاشت الناقة مع املثقب جميع األحوال النفسية ،مع عنايته بها إال أنه كشف عن
نفورها ور بتها الجامحة يف الخالص منه.
وقد استمد املثقب ال َعب ِدي ،صوره التشخيصية من الطبيعة سابراً بها خياله الشاسع،
حتى بات متأثراً بها كثرياً ،ومن تقلبات أحداثها ،فشأنه يف ذلك شأن شعراء عرصه ،وشأن كل
الشعراء يف كل العصور والبيئات ال تخرج صورهم عن إطار بيئتهم الصحراوية ،فجاءت
املعايري الجاملية التي عرب عنها الشاعر معايري ذاتية رومانسية ،وبرزت الصورة التشخيصية
ذلك التوجه الشعري ،ومنحت قصائد الشاعر جاملية ذاتية ذات مرجعية.
وأخرياً متثلت الصورة التشخيصية يف قول الشاعر املثقب ال َعب ِدي(:)1
.3

اتهـا
ـت أ ُرد ال َعني عن َعربَ ِ
ظللـ ُ

إذ ِ
أنزفت كا نت ِرسا عاً ُح ُمو ُم ها

.4

ِّ
وابق َع َرب ٍة
كأين أُ قايس من َســـ َ

.5

تُ َرد بــأ ثنــا ٍء كــأن نُ ُجو َمهــا

ومن ليلـ ٍة قــد َضـــــا َصـــــدري
هــــــمــــــومــــــهــــــا (3
ُ
ُ
ُ
قلت :اب نجومها()4
حيارى إذا ما ُ
َ
َ

.6

أضـم ال ُركبت ِني إىل الحشــا
فبت ُ

َك ـ ِّأين را قي َحي ـ ٍة أو َســــ ل ي ُمهــا

.7

زم ـك
َســـيكفيــك أم َر ال َه ِّم َع ُ
َرص ُمــــــــــــــــــــــــــــــــه
ويعملــة أرمي بهــا اليــد يف
الرســـــــــــــــــــــــــــــــى
َرجوم بأث قالٍ ِشــــدا ٍد َرجي ل ٍة

خلوح األمو ِر َرص ُميهــا
ويكفيــكَ َم َ

() 2

()5

.8
.9

يــقــطـ ُـع أجــوا َز الــفــال ِة َرصميُ ـهــا
إذا اآلل يف التيه اســـتقلت ُح ُزومها
وي ـقــيــمــهــا
َي ـجــو ُر َرصاري بــهــا ُ

 .10كــأين وأقتــادي عىل َحشـــمــة
الشـــــــــــــــــــــــــــــــوى
بتجيمع الصور التشخيصية الواردة يف النص الشعري ،يظهر شكالن ميثالن الصورة
الشعرية ،وتبدو وفق النحو اآليت:
 أرد العني عن عرباتها :استعارة مكنية.
 ومن ليل ٍة قد ضا َ صدري همومها :تشبيه بليغ.
 نجومها حيارى :استعارة مكنية.

()1

الديوان ،ص.234

()2

عبراتها :الدموع .حمومها :كثرتها.

()3

سوابق العبرات :التي يسابق بعضها بعضاً من الهموم.

()4

االثناء :جمع الثني ،وهو كل ما انثنى وانعطف.

)

 كأين راقي حية أو سليمها :تشبيه بليغ.
 سيكفيك أمر الهم عزمك :استعارة مكنية.
 يقطع أجواز الفالة رسيمها :استعارة مكنية.
 كأين واقتادي :تشبيه بليغ.
نالحظ تقارباً بني عدد من التشبيهات البليغة وعدد االستعارات املكنية:
(ثالثة تشبيهات وأربع استعارات) ،ويقسم الشكالن البال يان مواطن الهيمنة يف
القصيدة ،خصوصاً يف األبيات األوىل ،فقد حصل تناسب يف توزيع تلك الصور.
يف الصورة األوىل" :عرباتها إذا نزفت" ،استعار الشاعر النزيف للعربات ،وحذ
املستعار منه (الجرح) ورمز إليه بأحد لوازمه (نزفت) ،واختلفت السامت الجوهرية بني
ء ( ري عاقل ،ري
املستعار له واملستعار منه ،اليشء الذي أدى إىل منافرة داللية ،فالنز
محسوس ،و ري مادي) ،والعربات ( ري عاقل ،محسوس ،مادي) .واجتمع طرفا االستعارة يف
السامت العرضية :النز  ،الرسعة ،انهامر الدمع ،الكرثة ،فأتاحت تلك الخصائص املشرتكة
مالءمة داللية ،فتحقق االنزياح الداليل ومحت االستعارة التشبيه وتم تناسيه.
وقوله" :ومن ليلة قد ضا صدري همومها" ،شبه الشاعر همومه وأحزانه يف صدره
بالضيف الثقيل فصورة الهموم – نزول األحزان ضيفة عىل صدره – صورة مختزنة يف
الالشعور ،أي أن همومه كثرية ومتالحقة يف صدره ،فتوالت عرباته يسابق بعضها بعضاً يف
الهموم.
ويف تشبيه الهموم بالضيف الثقيل تشخيص لها ،فهي التي ترد بانثناء النجوم
الحيارى ،وكل ما يشعر به ،فتحققت مسافة التوتر بني الهموم والضيف الثقيل ،وهناك تباعد
بني طبيعة كل منهام ،ويف ذلك انزياح داليل.
ويف الصورة الثانية" :كأن نجومها حيارى" ،استعار الشاعر الحرية ،وهي من صفات
اإلنسان ،للنجوم ،وحذ املستعار منه وهو اإلنسان ،ورمز إليه بيشء من لوازمه( :الحرية)
عىل سبيل االستعارة املكنية.
يتضمن الرتكيب االستعاري جملتني" :النجوم كاإلنسان ،والنجوم حيارى" ،إذ منيز بني
مستويني مرتابطني ومتعاقبني( :النجوم كاإلنسان) ،حصلت منافرة داللية ،ألن النجوم ( ري
عاقل) ،جامد دون إحساس ،يف حني أن اإلنسان (عاقل) كائن حي ،فتحققت املنافرة الداللية
باختال السامت الجوهرية.
(النجوم حيارى) :حصل نفي للمنافرة ،ويف اآلن نفسه متت املالءمة الداللية ،ويف
هذا الزمن الثاين يكون االنزياح الداليل ،إذ تم تنايس التشبيه مبحو االستعارة له ،وتأتت
السامت العرضية :الحرية ،التشتت ،الكرثة وهي الصفات املشرتكة بني طريف االستعارة.

ويف الصورة الثالثة" :فبت أضم الركبتني إىل الحشا كأين راقي حي ٍة أو سليمها" ،متثلت
الصورة التشخيصية يف تشبيه الشاعر حزنه وقلقه وهيئته أثناء جلوسه بشخص ملدوغ
(لد ته أفعى) واختلفت السامت الجوهرية بني املشبه واملشبه به ،مام حقق منافرة داللية،
فالحية ( ري عاقل) يف حني أن الشاعر (عاقل) .واجتمعا يف السامت العرضية ،إذ إن املشبه به
معرفة مبكرها وأمل لد تها وهي رمز لألمل واملوت ،وإضافته إىل سليمها دليل عىل خشونتها
وشدة بأسها إذا لد ت ،فهذا أمر مسلم به أو أسلم ملا به ،وهي الصفات ذاتها التي تنم عن
حزن متضاعف لدى املشبه وهو الشاعر ،وهو مسامل ،حزين ،يستشعر مرارة الهم وتكالبه
عليه.
فالسامت املشرتكة بني املشبه به واملشبه هي التي درت الصورة الشعرية إىل املالءمة
الداللية ،وحققت انزياحاً داللياً وشخصت حزن الشاعر وهمه.
ويف الصورة املوالية" :سيكفيك أمر الهم عزمك حرمه" ،استعار الشاعر القطع للهم،
وحذ املستعار منه وهو اليشء الذي ميكن قطعه ،ورمز إليه بيشء من لوازمه( :رصمه)،
عىل سبيل االستعارة املكنية.
(عزمك رصمه) حصل نفي للمنافرة ،ويف اآلن نفسه متت املالءمة الداللية وهنا تم
االنزياح الداليل؛ إذ تم تنايس التشبيه مبحو االستعارة له ،وتأتت السامت العرضية :القطع،
اإلرصار ،العزمية عىل اليشء ،وهي الصفات املشرتكة بني طريف االستعارة.
ويف قوله" :يقطع أجواز الفالة رسمها" ،تبدو الناقة رسيعة يف سريها وقطعها األجواز،
فقد رأى الشاعر أنها تقطع مسافات كبرية يف الصحراء برسعة مشيها ،والذي يقطع عادة هو
اإلنسان يف حال ُمستعجل ،بغية الوصول بأقىص رسعة ،وليست الناقة ويتجىل االنزياح يف
إسناد صفة القطع إىل ما ال تسند إليه أصالً ،والصورة عبارة عن استعارة مكنية؛ إذ حذ
الشاعر املستعار منه (اإلنسـان) وأبقى عىل ما يدل عليه وهو القطع( ،)1فهناك نقل واستبدال،
وتشخيص للناقة ،وأنسنة لها يف آن واح ٍد.
نهاية يتعجب الشاعر من سيطرته عىل راحلته عند ميلها وكأنها سفينة وهو املالح
الذي يقودها.
وبهذا استحالت تلك الصور التشخيصية مرآة تعكس ذوق العرص مبا ضمنه من
مقوالت الوصف.
وقد استقى املثقب ال َعب ِدي صوره التشخيصية من الطبيعة ،وبيئته التي حوله ،فقد
تأثر بها و دا جزءاً ال يتجزأ منها ،شأنه يف ذلك شأن الشعراء يف عرصه ،مام جعل املعايري
الجاملية التي عرب عنها الشاعر معايري ذاتية وصفة توثب الخاطر من رض إىل رض فغدت
للصور التشخيصية وظيفة تعبريية مبتدعة األلفاظ واملعاين ،تعرب عن نفسية الشاعر.

()1

عزمك عليه :العزيمة على الشيء وقطع األمر.

ومثال الصورة املتناصية قول الشاعر املثقب ال َعب ِدي(:)1
ُ .10ي ب نى تجــا ليــدي وأ قتــادهــا

الــفــدنِ ُ
أس َ
املــؤيــ ِد
نــا ٍو كــ َر ِ

َ .11عــرفــاءَ ،وجــنــا َءُ ،جــاملــيــ ٍة

لم ـ ِد
أرســـــا ُ هــاَ ،ج َ
ُم كربــة َ

() 3

ٍ
ٍ
حــارك
بــنــهــاص إىل
َ .12تــنــمــى

األصــــل ـ ِد
الـحـجـر َ
ُثـم كـَ ُركـنِ َ

() 4

 .13كـــأَمنـــا أوب َيـــديـــهـــا إىل

َح يزومهــا َ
ىصـــ ا َلف ـدف ـ ِد
فوق َح َ

َوح ابن ـ ِه الجونِ عىل هــالـ ٍ
ـك
 .14ن ُ

تــنــدبــهُ ر َافــ ِعــة ِ
املــجــلــ ِد

() 2

() 5

فاألبيات من (العاش إىل الرابع عرش) تُعد صورة متنامية لتعالقها واسرتسالها يف ذكر
صفات ناقة الشاعر ،وهي عبارة عن سلسلة من التشبيهات توضع باستقصاء دقيق صفات
هذه الناقة ،فهي من أهم رضورات حياته ،فهي الرفيق الذي ال ي عر امللل وال الكلل يف
رحالته التي ال نهاية لها يف الصحراء.
يف الصورة األوىل" :ناو كرأس الفدن املؤيد" صورة تشبيهية ،فكأنه يقول :ناقتي
وسنامها كالبناء الضخم الشامخ ،وهو تشبيه بألفاظ حوشية ،رضه اإلعالء من شأن ناقته.
عادي ومتداول ،ويقرب الصورة من الكالم املعتاد املتعار إىل معانيه.
أما قوله" :مكربة أرسا ها جلمد" ،استعار الشاعر مكربة ،وهي املوثقة دون انفصال،
لإلرساع وحذ املستعار منه وهو الحبل – اليشء أو البناء املتني – ورمز إليه بيشء من
لوازمه (مكربة) ،عىل سبيل االستعارة املكنية.
مكربة أرسا ها :حصل نفي للمنافرة ،ويف اآلن نفسه متت املالءمة الداللية( .)6وهنا
يتجىل االنزياح الداليل؛ إذ تم تنايس التشبيه مبحو االستعارة له ،وتأتت السامت العرضية:
مكربة ،موثقة ،صلبة ،ومتينة ،وهي الصفات املشرتكة بني طريف االستعارة.
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()2

تجاليدي :حبسه .أقتاده :أداة الرحل .ناو :نوت الناقة (أي سمت) .الفدن :القصر.

()3

غرفاء :مشمغة العرف .مكربة :موثقة .وجناء :غليضة.

المؤيدة :الموثق.
()4
()5
()6

نهاص :عنق .إلى حارك :موضع مقدم السنام .أصلد :أملس صلب.

ابنة الجون :امرأة من قوم كندة .المجلد :خرقة سوداء تشير بها النائحة.

المستوى الثاني في االنزياح الداللي من تسمية كوهن ،حيث تم نفي االنزياح
باستبدال المعنى.

بنهاص إىل ٍ
ٍ
حارك ثم كركن الحجر األصل ِد" ،شبه الشاعر
ويف الصورة التالية" :تنمى
ركن الحجر الصلب إىل حاركها وهي تجد يف السري ،فتحققت مسافة التوتر بني النهاص والركن
األصلد ،فهناك تباعد بني طبيعة كل منهام ،ويف ذلك انزياح داليل.
ويف موضع آخر من القصيدة ذاتها؛ سلسلة من التشبيهات اعتربنا مجموع تلك الصور
صورة متنامية ،فيقول املثقب ال َعب ِدي(:)1
 .20كــأن ـهــا أســـــفـ ُـع ذو َج ـد ٍة

َميســـــدُ هُ ا ل َوبـ ُـل ولَ يــل َســـــ ِد

ُ .21م لم ُع الخــد ينِ قــد أُ َ
ردف ـ ْت

أكــ ُر ُعــهُ بــالــ ِّزمــ ِع األســـــ َو ِد

 .22كــأمنــا َيــنــظــ ُر يف ُ
بــرقــع

منِ ت ِ
لب ا ِملذ َو ِد
حتكِ َروقٍ َســـ ِ

ـــامع ـهُ
 .23يُصــــ يخُ ِل ل نب ـأَ ِة أَسـ َ

اخ ـ َة الن ـاشـــــ ِد لل ُمنشـــــ ِد
إِ َصـــــ َ

() 5

ـب ومــارت ب ـ ِه
ـب القلـ ُ
 .24فنخـ َ

وع ـد
مو َر عصـــــا فريُ َحَـــ ا َمل َ

() 6

َ .25ضــــم صــــيــاخي ـ ِه ال ُن كري ـ ٍة

ِ
ِمن َحشـــيــة القــابِض
واملؤســــدَ

() 7

لب لتقســـي م ِه
ـــب الق ُ
 .26وانتصـ َ

أمـــراً َفـــريـــقـــني ومل َيـــبـــلـــ ِد

 .27يــتــبــعــه يف إثــره َو ِاصـــــل

الــخــ ِلــ ِب األجــر ِد
ِمــ ُ
ثــل رِشـــــا ِء ُ

نحرســـ ا ل غَ مرة عنــهُ كَ ام
 .28ت ُ

ـم عــنِ الـ َـف ـ ِرق ـ ِد
ـحرســـ الــن ـجـ ُ
َي ـنـ ُ

 .29يف بــلــد ٍة تــعــز ُ ِج ـن ـانُ ـهــا

خــنــاطــيــل مــن الــرو ِد
ُ
فــيــهــا

 .30قـ ٍ
الع ليــا إىل ا ُمل نتهى
ـاظ إىل ُ

ُمســــ ت ُ
عرض ا مل غرب مل َيعضـــــدُ

كم شــــ ب هتــه نــا ق تي
 .31فــذا ُ

ُمـــرتـــجـــالً فـــيـــهـــا وملَ أ ـــتـــ ِد

()1

الديوان ،ص.35

()2
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() 2

() 3
( )4

()3

الجَّدة :خطة في ظهره .يمسده:
األسفع :ثور في وجهه سفعة (سواد فيه حمرة)ُ .
يطويه.
ِ
المذوذ :طرف قرنه.

()5

الناشد :الطالب .المنشد :المطلوب .تسلب :طويل.

()4

()6

نخب :فزع .مارت به :مالت .حشى المرعد :طارت.

()7

النكرية :الصوت المنكر.

يف هذه الصورة تتكون الصورة املتنامية من أربع صور هي:
 كأنها أسفع.
 كأمنا ينظر يف برقع.
 يصيخ للنبأة أسامعه.
 فنخب القلب.
وهي صور تتعالق مجتمعة يف وصف ناقة الشاعر ،فيتعجب املثقب يف البداية من
لون ناقته؛ إذ بدت سوداء وشاحبة اللون ،لونها كسواد الليل املحمر من شدة انهامر املطر
الذي حال دون رؤيتها ،فقد شابت عالقتها رابة ومل يعد الشاعر قادراً عىل الوصف أكرث ،لذا
شبه املظهر الغريب الذي رآه عىل وجه الناقة بثور يف وجهه سفعة – وهي سواد فيه حمرة
– ال تربطها به أية رابطة سوى اللون.
واختلفت السامت الجوهرية بني املشبه واملشبه به ،فالناقة :كائن حي محسوس ،يف
حني أن السفعة :صفة خاصة ،ري محسوسة ،ويجتمعان يف السامت العرضية :محدودية
العالقة ،وانعدام التواصل ،وانتفاء د ء الرابطة بينهام ،وتلك الصفات حققت انزياحاً داللياً.
بعد ذلك انتقل الشاعر إىل تشبيه نظرة الثور بنظرة امرأة ترتدي برقعاً – ما يغطي
الوجه فال يظهر منه إال العينان – واختلف طرفا التشبيه يف الجوهر فنشأت ما بني نظرة
الثور واملرأة التي ترتدي الربقع صورة جمعت بينهام عىل تباعدهام وتنافرهام ،فتوحدا يف
الرؤية ،وبذلك تأىت االنزياح الداليل للصورة التشبيهية.
ونتيجة رابة أطوار هذا الثور ونظراته ،خفت وأنصت ،فشبه الشاعر بالصغا ،الطالب
لصوت املنشد (املطلوب) ،وبالر م من اختال الصفات الذاتية لطريف التشبيه فقد
استطاعت الصورة أن تقرب كالً منهام إىل اآلخر ،فاجتمعا يف اإلنصات ،والخفاء ،يف حرضه
الصوت ليس بالشديد ،وهي أن يكون كل من املشبه واملشبه به عنرصاً حيوياً ،فتأىت االنزياح
الداليل يجمع الصورة بني ربقة األشياء املتباعدة واملتنافرة يف الواقع.
وخلص الشاعر يف الجزء األخري من الصورة املتنامية إىل إمتام وصف ناقته يف الصحراء.
فقوله" :انتصب القلب لتقسيمه أمراً" ،استعار الشاعر الفزع ،وهو الجنب والضعف
للقلب ،وحذ املستعار منه وهو اإلنسان ورمز إليه بيشء من لوازمه (انتصاب القلب) ،عىل
سبيل االستعارة املكنية.
ويف انتصب القلب لتقسيمه" :حصل نفي للمنافرة ،ويف اآلن نفسه متت املالءمة
الداللية ،وتأىت االنزياح الداليل؛ إذ تم تنايس التشبيه مبحو االستعارة له ،واشرتكا يف السامت
العرضية :الفزع ،والخو  ،والضعف ،والوهن وهي الصفات املشرتكة بني طريف االستعارة.

ويف قوله" :يتبعه يف إثره واصل مثل رشاء الخلب األجرد" ،شبه الشاعر األثر املوصول
بالحبل األملس ،فصورة األثر املوصول كمتانة الحبل األملس :من الخلب ،األجرد ...وصفها
الشاعر كام رآها متاماً ،ويف تشبيهه األثر املوصول بحبل أملس تشخيص له ،وانكشا الغمرة
عنه بانكشا النجم عن الفرقد ،وقد تحققت مسافة التوتر بني األثر ورشاء الخلب األجرد،
فهناك تباعد بني طبيعة كل منهام ويف ذلك انزياح داليل.
ويف قوله" :تعز جنانها"( :ر بة األمل) تالياً للبيت الذي يليه ،أي البيتني (الثالثني
والحادي والثالثني) ،فاستعار الشاعر (العز ) ،وهي األصوات ،للجن وحذ املستعار منه
وهو (اإلنسان) ،ورمز إليه بيشء من لوازمه (تعز ) عىل سبيل االستعارة املكنية.
تعز جنانها :حصل نفي للمنافرة ،ويف اآلن نفسه متت املالءمة الداللية وهنا كان
االنزياح الداليل ،إذ تم تنايس التشبيه مبحو االستعارة له ،وتأتت السامت العرضية :العز ،
الصوت وهي الصفات املشرتكة بني طريف االستعارة.
نستخلص مام سبق أن الصورة املتنامية ظهرت يف القصيدة األوىل وتم تناصيها
وتصاعد أحداثها ،إذ يلمع تدرج صورها إىل أن تصل إىل أوجها الذي يبدو كخالصة ملجموعة
صورها .وتكشف عن سلسلتها االنزياح الداليل.
ومن الصورة املتنامية أيضاً ،قول الشاعر(:)1
عيني
ُ
ـــت كام أ
 .8وأَ ضـ َ
ضـــيت َ

ــــت عىل الثفنـ ِ
ـات والجرن
فَعرسـ ُ
ُهــــــــــــ ُجــــــــــــودُهــــــــــــا
يم ال َبح ِر وه َو َق ِعيــدُ هــا
تُؤازى َش َ

 .10كأن َجني باً ع ند َمع ِق ِد ر ِز ها

تُراو ِدهُ عن نفســـــ ِه ويُريــدَ هــا

 .11تَهــالــكُ منــهُ يف النجــا ِء تَهــالكـاً

تقا ُذ َ إحدى ال َجونِ حانَ ُو ُرودها

فنهنهت منها ،وامل َ ِ
ناســـ ُم ترمنَ ى
ُ
.12

ِمب عزا َء َشــــ تى ال ُي َرد ُع ُنودُهــا

الري َاع ـ ِة تــا َر ًة
 .9عىل ط ُرقٍ عنــد َ

()1
()2
()3
()4

() 2
()3

() 4

الديوان ،ص.91

الجنيب :الدابة التي تُقاد إلى جنب أخرى.
تهالك :أن يركب الرجل رأسه فال يلوي على أحد .تقاذف :تباعد.

عنودها :الشيء الذي يأتي على غير استقامة؛ الحصى .نهنهت :كفكفت .المعزاء:

الحصى.

َ .13وأيق ُ
نت إن َشــــا َء اإل لهُ بأ نهُ

َســـ ُيبلغُني أجالدُهــا وقصـــيــدُ هــا

ـابوس عنــدي بالؤُهُ
 .14فــإن أَبــا قـ َ

َجزا ًء ِ نُ ع مى ال َيحـ ُـل كُ ُنودهــا

 .15و ُ
جدت زنا َد الصــــالح َني مني نهُ

قــدميـاً كام بَـذ النجو ُم ُســـ ُعودهــا

تكونت صورة متنامية مكونة من خمس صور ،وهي كاآليت:
 وأ ضت ،كام أ ضيت عني.
 كأن جنيباً.
 تهالك يف النجا ِء تهالكاً.
 تقاذ إحدى الجون.
 فإن أبا قابوس بالؤه عندي.
تبدو هذه الصور مجتمعة صور متنامية؛ لتعالقها واسرتسالها يف وصف ناقة الشاعر.
فالناقة هي "صديق الجاهيل الذي يسبغ عليها شيئاً من صفاته ،فهي جزء من ذاته"(.)1
يتميز هذا املزمور باشتامله عىل مشهد وصف ناقته؛ مشتملة عىل صفات القوة
والحيوية يف نفسه ،وكأنه بذلك يحاول مللمة شتات ذاته وترفق حبه بني ذبول الوصال من
محبوبته هند ،وابتسامة املكر من عاذليه وتشمتهم بحاله ،إال أن هروبه بأحزانه وقطعه
البالد عىل ري هوى ودراية ،أفىض به إىل التوقف عن املسري والنزول آخر الليل للنوم،
و(أ ضت كام أ ضيت) تعكس أهمية الناقة للرجل الجاهيل والشاعر معاً.
فقوله" :وأ ضت كام أ ضيت عيني ،فعرست" ،يصف الشاعر ناقته ،فهي من آخاه
عند فراق من وثق بحبهم له .فقد كانت أو من رافقته عىل قطع الفيايف والبيد بعيداً عن
عيون عذاله ،لذا شبه طرفها – الناقة – وما مس األرض منها بالركتبني والصدر إذا بركت
بنفسه ،ال ترطبه أية رابطة سوى إقامتها يف ذات املكان – الصحراء – فتمكن النوم من ناقته
كام متكن من نفسه أيضاً ،جراء طول الرتحال.
واختلفت السامت الجوهرية بني املشبه واملشبه به ،فالناقة أ ضت – أطرافها – ( ري
عاقل) ،يف حني أن ( ضت عيني) اإلنسان (عاقل) وهو الشاعر ،ويجتمعان يف السامت
العرضية :محدودية العالقة ،وانعدام التواصل ،ود ء الرابطة بينهام وهي التي حققت
انزياحاً داللياً.

()1

الجرجاني ،التعريفات ،ص.221

بعد ذلك انتقل الشاعر إىل تشبيه الدابة التي تقاد إىل جانب أخرى برحله املتهالك
(أن يركب الرجل رأسه فال يلوي عىل أحد) وتقاذ إحدى الجون ،إذ يعرتيه معقود بجانبها،
إال أنها لفرط فتوتها استطاعت النجاء منه ،وهنا يستجيب التشبيه ملختلف حاالت الشاعر
النفسية املتذبذبة بني اللوعة واألمل.
واختلف طرفا التشبيه يف الجوهر فشتان بني الشاعر والدابة ،وما بني هالكه هو
ولوعته والدابة التي ال تلوي عىل ء ،إال أن الصورة قد جمعت بينهام عىل تباعدهام
وتنافرهام ،فتوحدا يف األمل واللوعة والخمول والوهن وفقد النشاط ،وبذلك تأىت االنزياح
الداليل للصورة التشبيهية.
و رابة الدابة التي تقاد جنباً إىل أخرى والحيوان املفرتس يراودها وكأنه من فرط
فتوتها ،استطاعت النجاء منه ،فشبه حالته تلك بقطاصني ورودها فهي ال تأل ُو طريانا.
ومع اختال الصفات الذاتية لطريف التشبيه ،فقد استطاعت الصورة أن تقرب كالً
منهام لآلخر ،فاجتمعا يف الحرمان ،فأىت االنزياح الداليل يجمع الصورة بني ربقة األشياء
املتباعدة واملتنافرة يف الواقع.
ويف املشهد األخري من الصورة املتنامية؛ خلص الشاعر إىل تشبيه يتفرد به ممدوحه
امللك النعامن بن املنذر.
ففي قوله" :وجدت زناد الصالحني منينه" ،شبه الشاعر نسبه الصالع عىل سائر امللوك
بتفوق السعود عىل سائر النجوم ،للداللة عىل الح ُرمة وتذكري بسوابق خدماته ،وأنه ينتمي
إىل سلف صالع ليس يف نسبه مطعن.
وتتحقق للصور مفارقة تفضله عىل سائر امللوك ،كسبق السعود للنجوم الكثرية يف
سامء الليلة الساكنة ،فأتاحت صورة التشبيه تشخيص فضل النعامن بن املنذر وسبقه لكافة
امللوك وما رافق ذلك من مواقف بطولية كانت يف عهده.
فجاء املشبه (نسبة إىل السلف الصالع) زناد الصالحني مجرداً ،واملشبه به (الكواكب
والنجوم) سعود النجوم حسياً ،يلتقيان يف السامت العرضية نفسها :التميز ،واإلنفراد ،والسبق.

أما الصورة التشخيصية االستعارية؛ من ذلك ما قاله الشاعر املثقب ال َعب ِدي يف
قصيدته األوىل(:)1
ـب تَ ـعــز ُ ِج ـن ـانُ ـهُ
 .16يف ال حـ ٍ

ُم ـتـ َـف ـهــق الـ َـق ـفــر ِة كــالـ ُـرب ُج ـ ِد

() 2

 .17تَ ـكــا ُد إ ْذ ُح ـ ِّرك مـ ِ
ـج ـدافــهــا

نســـــل ِمن ِم ثنــا تهــا وا لي ـ ِد
تَ َ

() 3

يرفع الســـ َ
وط لهــا راكــب
 .18ال ُ

الــبــد
إذا املــهــا َرى َخــودت يف َ

 .19تَســـــمـ ُـع تَ ـع ـزاف ـاً لــه رن ـة

يف بــاطــنِ الــوادي ويف الــقــرد ِد

() 4
() 5

تتكون هذه الصورة الشعرية من سلسلة من االستعارات املكنية.
"تعز جنابه" ،استعار الشاعر العز  ،وهو الصوت – صوت الريع يف الصحراء
بحسب توهم أهل البادية ،-للجن ،فحذ املستعار منه (اإلنسان) ورمز إليه بيشء من
لوازمه (تعز ) ،عىل سبيل االستعارة املكنية .واختلفت السامت الجوهرية بني املستعار له
ء مسموع ،ري مريئ ،و ري عاقل،
واملستعار منه ،اليشء أدى إىل منافرة داللية ،فالعز
والجن عاقل ،ري محسوس ،و ري مريئ ،واجتمع طرفا االستعارة يف السامت العرضية :العز ،
والصوت ،فأتاحت تلك الخصائص املشرتكة مالءمة داللية ،فتحقق االنزياح الداليل حيث تم
تنايس التشبيه مبحو االستعارة له.
وقوله" :إذ ُحرك مجدافها تنسل" :املجدا رض خاص بالسفن ورمبا رمز ألمل يف
العودة إىل مكان ما ،فاستعار الشاعر (املجدا ) للسوط وحذ املستعار منه (القارب أو
السفينة) ،ورمز إليه بيشء من لوازمه (مجدافها) واختلفت السامت الجوهرية بني املستعار
ء ري ملموس،
له واملستعار منه ،اليشء الذي أدى إىل منافرة داللية ،فحركة املجدا
والقارب :جامد ملموس ،واجتمع طرفا االستعارة يف السامت العرضية :الحركة ،والصوت،
والهرب ،والبلوغ ،وأتاحت تلك الخصائص املشرتكة مالءمة داللية ،فتحقق االنزياح الداليل
ومحت االستعارة التشبيه وتم تناسيه.

()1

الديوان ،ص.31

()2

الالحب :الطريق البين .متفهق :واسع .البرجد :كساء فيه خطوط.

()3

المجداف :السوط (الصوت) .المثناة :الزمام.

()4

البد :االبتداء .المهارى :إبل منسوبة إلى مهرة .تخويد :ضرب من السير.

()5

تعزاف :صوت الحجارة التي يقذف بها إذا سارت .الرفة :الصوت .القردد :ما أغلظ

من األرض.

ويف الصورة الثالثة" :تعزافاً له رنة" ،استعار الشاعر (العز ) أيضاً ألصوات الحجارة
التي تقذ بها إذا سارت ،وحذ املستعار منه وهو (صوت األحجار) ورمز إليه بيشء من
لوازمه :تعزافاً ،عىل سبيل االستعارة املكنية.
تعزافاً له رنة :حصل نفي للمنافرة ويف اآلن نفسه متت املالءمة الداللية ،فهنا االنزياح
الداليل؛ إذ تم تنايس التشبيه مبحو االستعارة له ،وتأتت السامت العرضية :الصوت ،والعز
وهي الصفات املشرتكة بني طريف االستعارة.
ويف موضع آخر نلفي الصورة التشخيصية االستعارية يف قول الشاعر املثقب
ال َعب ِدي(:)1
فس ِب ـه،
 .11ال ُيبــايل ،طي ـ ُب الن ِ

رض َســـــ ِل ـم
ـب املــال إِذا الـ ِـع ـ ُ
َع ـطـ ُ

 .12ال َتــقــولــن إِذا مــا مل ُتــر ِد

أَن ُتــتــم الــوعــدَ يف

َ ( .13ح َسن ق ُ
َول ،نَعم ...من بع ِد ال

َوقــبــيــع َقــ ُول "ال" بــعــدَ َنــ َعــم)

( .14إِن "ال" بعدَ "نَ َعم" فا ِحشــــة

ـت النــد ُم
فَـــــــ "بال" فــابــدَ أ إذا ِخفـ َ

ُلت" :نعم" فَاصـــرب لها
 .15فإذا ق َ

لــف ذم
ِبــنــجــا ِح الــ َوعــ ِد ،إِن ُ
الــخــ َ

( .16واعلم أن الــذ َم نقص لل ِفتى

ومـــتـــى ال يـــتـــ ِق الـــذ َم يُـــ َذم)
َ

ـى َحـق ـه
 .17أُكـ ِر ُم الــجــا َر ،وأرعـ َ

إن ِعــرفــانَ الــفــتــى الــحــق كــ َر َم

( .18أنــا َيتي ِمن َمعـ ٍد يف الــذرى

ــامـــ ُة َوالـــفـــر ُع األَ َشــــــم
و َيل الـــهـ َ

ـس
 .19ال تَ ـراين َراتــع ـاً يف مــجــلـ ٍ

الرضـــم
حوم الن ـ ِ
يف ُل ِ
اس كــالســــ بعِ َ

كرشـــ يل
 .20إِن َش النـ ِ
اس َمن يَ ِ ُ

ـت َشـــــتــم
ح ـ َني َي ـلــقــاين وإِن ِ ـبـ ُ

ــالم َيس ٍء َقـــد ُو ِقـــ َرت
 .21وكـ ٍ

ــــم ـم
عــنــه أُ ُذنــاي َومــا يب مــن صـ َ

ـت خشـــــا َة أن َيرى
( .22فَتعزيـ ُ

َجـــ ِ
اهـــل أين كـــام كـــانَ زَعـــم

ِ
ولبعض الصـــفعِ واإلِعراض عن
.23

ذي الــخــنــا أبــقــى وإن كــان ظــلــم

( .24أجعـ ُـل املـ َ
ـال ِلعريض ُجن ـ ًة

إِن َخـــ َري املـــالِ مـــا أَدى الـــ ِذ َمـــم

()1

الديوان ،ص.225

ٍءَ :نــ َعــم

تتمحور هذه الصورة حول موضوع الحكمة ،من البيت الحادي عرش إىل السادس
عرش ،وقد ساق املثقب ال َعب ِدي العديد من األخالق ُمقراً حسب بعضها ،وناهياً عن االتصا
بسيئها معتمداً بذلك عىل األسلوب اإلنشايئ ،املتمثل يف األمر والنهي ...إلخ.
الصورة األوىل" :عطب املال" ،استعار الشاعر (العطب) للامل ،وحذ املستعار منه
(اليشء التالف) ورمز إليه بأحد لوازمه( :عطب) ،واختلفت السامت الجوهرية بني املستعار
له واملستعار منه ،اليشء الذي أدى إىل منافرة داللية ،فاملال (مادي ء ملموس) ،والعطب
(معنوي ري ملموس) .واجتمع طرفا االستعارة يف السامت العرضية :العطب ،التلف ،وبلوغ
األوج ،وأتاحت الخصائص املشرتكة مالءمة داللية ،فتحقق االنزياح الداليل ،ومحت االستعارة
التشبيه وتم تناسيه.
الصورة الثانية" :وأرعى حقه" ،يخاطب الشاعر نفسه هنا ،فهو املُعتد بذاته ،ففي
قوله" :أكرم ،أرعى" ،داللة عىل االستمرارية والسريورة يف أخالقه الفاضلة ،وهو ما حقق
مالءمة داللية ،فانزياحاً داللياً.
فاستعار الشاعر (الرعاية) للحق ،وحذ املستعار منه (اإلنسان) ،ورمز إليه بأحد
لوازمه( :أرعى) ،واختلفت السامت الجوهرية بني املستعار له واملستعار منه ،اليشء الذي
أدى إىل منافرة داللية ،فالرعاية ( ري عاقل) ،واإلنسان (عاقل) ،كام اجتمع طرفا االستعارة يف
السامت العرضية :رعاية الحق ،إكرام الجار ،فأتاحت تلك الخصائص املشرتكة مالءمة داللية.
ويف الصورة الثالثة :قال" :أجمل املال لعريض ُجنة" ،استعار الشاعر ( ُجنة) ( ،)1فهي
ما وراءك من السالح واسترت به منه ،للعرض وحذ املستعار منه وهو (اليشء املستور)،
ورمز إليه بأحد لوازمه( :جنة) ،عىل سبيل االستعارة املكنية.
"املال لعريض ُجنة" :حصل نفي للمنافرة ويف اآلن نفسه متت املالءمة الداللية ،وهنا
تم االنزياح الداليل ،إذ تم تنايس التشبيه مبحو االستعارة له ،كام واجتمع طرفا االستعارة يف
السامت العرضية :يجعل ماله درعاً حصيناً ،وسداً منيعاً ،وهي الصفات املشرتكة بني طريف
االستعارة.
يبدو يف شعر املثقب ال َعب ِدي تصوير عقلية الشعراء وتفكريهم وتأملهم يف أحوال
الناس والحياة ،فالحكمة مثرة تجارب طويلة ،ونظر ثاقب وبصرية نافذة بالناس وأخالقهم،
باإلضافة إىل اهتاممه بهذه القضية عىل عدة أمناط ووفق وردوها يف أبياته ،وأتت صورة
الحكمة من الواقع املعيش ومن مشاهد األخالق العديدة ،نحو :إمتام الوعد والتحذير من
مغبة اإلخال بالوعود وتبعاتها ،وهو مام أكسب الصور الشعرية داللة مرجعية تحيل عىل
التمسك بالدين اإلسالمي ،فقد حرص الشاعر عىل تصوير سوء عاقبة الغيبة ومحاولة إفساد
رس الناس بالخوض يف أعراضهم وأرسارهم ،كام حرص عىل اتباع ما يقره اإلسالم من أخالق

()1

ما وراءك السالح ،واستتر به منه ،جمع جنن.

جاهلية واإلشادة بها ،فعربت الصور الشعرية عىل التوجه األديب الذي اختاره الشاعر.
تجدر اإلشارة إىل متسك واضع من قبل الشاعر ملرجعيته الطبيعية التي استند إليها،
فاملثقب (أي يف حكمته وخوضه تجارب الحياة أنواعاً شتى من الناس فال نجد سوى "أكرم
الجار وأرعى حقه" يف سياق ينفر املتلقي من سوء عاقبة ا تياب اآلخرين والخوض يف
أعراضهم ،عالوة عىل (ال تراين راتعاً يف مجلس يف لحوم الناس كالسبع الرضم) ،ضمن إطار
التعبري عن سوء املتصف بوجهني أحدهام يبدي االبتسامة واآلخر يضمر العبوس وحب
االنتقام .و(كالم يسء ،قد وقرت أدىن) و(جعل املال لعريض جنة) فاملثقب هنا مزج بني
حكمته وفخره بذاته وسموه بها إىل مكارم األخالق واملروءة ،فألفينا حكمة سابغة الفائدة
ملن أخذها وتبعها يف شؤون حياته.
واستقى الشاعر صور االستعارة املركزية التشيخصية من بصرية نافذة بالناس
وأخالقهم واملاضني ومصائرهم ،ثم إحساسه الدقيق بالحياة.
ومن الصور املتداولة ،قول املثقب من (القصيدة األوىل) ،قوله:
وح ا بن ـ ِة ا ل جونِ عىل َه ـ ِال ـ ٍك
" نَ ُ

تــنــدبــه ر ِافــعــة املــجــلــد" (،) 1

صورة تشبيهية – صورة بصورة البيت املوايل لها – فهي صورة مستهلكة متمثلة
بالنائحة التي تندب ميتاً ،فكأنه قال :حركة يدي الناقة أثناء جدها باملسري كحركة املرأة
النائحة ،وهو تشبيه عادي ومتداول ،ويقرب الصورة من الكالم املعتاد واملتعار إىل معانيه.
ويستمر الشاعر يف وصف مزايا ناقته ومرافقتها له ،فكالهام يصارع الحياة من أجل
البقاء ،مؤكداً ذلك بقوله" :كلفتها تهجري داوية من يعد شأوى ليلها األبعد" ،تشبيه عادي
أيضاً ومتداول ،لذا ال تحمل الصورة ُبعداً فنياً جديداً ،ويتيع وجه الشبه بشكل سهل.
إن مثل هذه الصور تقرب الكالم الشعري إىل الكالم البسيط ،وبالر م من بساطته
فقد بلغت مضامينه القراء أيا كانت مستوياتهم القرائية واإلدراكية.
ويخفت االنزياح يف مثل هذه الصور ،وعلة حضورها أنها ترتبط دوماً بالبداية
الشعرية ألي شاعر ،إذ يجنع إىل ما تتيحه اللغة من صور مستعملة.

()1

الديوان ،ص.29

وقول الشاعر من (قصيدة الثانية):
ُم ـرمــعـ ٍ
ـالت كســـــمــطــي ُل ـ ُ
ؤل ـؤ

ـت أخ ـراتُ ـهُ  ،فــيــه َم ـغ ـ ْر
َخ ـذلـ ْ

() 1

إن رأى طــعــنــاً لــلــيــىل ُــد َو ًة

رس
قــد عــال الــحــزمــا َء ِمـنـ ُـهـن ُأ َ ْ

() 2

ـت ِمن ِ
طه ـا
قــد علـ ْ
فوقهــا أ ــا ُ

و َعىل األ حرا ِج َر قَ م كــالشــــ ق ْر

() 3

مرمعالت هن الدموع السائالت املتتابعات ،تساءل الشاعر عن إمكانية نسيان
محبوبته؛ لعدم رؤيتها أو سامع صوتها هل تكفي أن تكون كسمطي لؤلؤ لتطفئ بها وهج
الشوق الراسخ يف أعامقه جراء معاودة ذكرى سالف األيام لخياله؟! والصورة تشبيه عادي
ومتداول ،واملشبه به (سمطي لؤلؤ) هو الخيط الذي فيه خرز؛ فهو الذي اضطرت إليه اللغة،
فجعل سمط اللؤلؤ الصورة متداولة ،وأشاع خفوت االنزياح يف أرجاء الصورة نظراً ِليرس فهم
داللتها.
وقوله" :مرمعالت كسمطي لؤلؤ خذلت أخزته ،فيه َمغ ْر" ،يحمل نعتاً وهو َمغْر
(أحمر) ،فهذا اللون قد أنجز وظيفته العادية وهي التحديد ،لذا ال وجود لالنزياح .وهذا ال
ينفي وجود داللة رمزية للنعت ،إذ يعد اللون األحمر رمزاً خاصاً للعيون التي سال دمعها
بكرثة ،فام إن تنقطع حتى تصبع كذلك(.)4
ويف الصورة التالية" :عىل األحدا ِج رقم كالشقر" ،الرقيم هي ثوب أحمر يجلل به
الهودج -مطيل بالدم ،)5(-لداللة عىل شدة حمرتها كالشقر – الدم – والصورة تشبيه عادي
ومتداول ،واملشبه به (الشقر) وهو الدم وأصله شقائق النعامن؛ فهي صورة متداولة ما دامت
تنتمي إىل ما دأب عليه االستعامل واضطرت إليه اللغة ،لذا فالصورة ضعيفة االنزياح،
وحضوره فيها خافت؛ وهي عبارة عن استعامل اضطراري ،كام سامها "فونطاين"(.)6

()1

الديوان ،ص .63مرمعالت :سائالت متابعات .به مغر :أي حمرة من الدم الذي
مزجه .خذلت :انقطعت .أخراته :ثقبه .الخرت :ثقب .السبط :خيط فيه خرز.

()2
()3

الظعن :جمع ظعينة ،وهي المرأة في الهودج .األسر :الجماعات.

أغاطها :ثياب ملونة من صوف تطرح على الهودج .األحداج :مركب تعلوه النساء.
الشقر :الدم وأصله شقائق النعمان.

()4

صورة النعت المنافر :هو كل نعت ال يقوم بوظيفة التحديد" ،ويعتبر صورة أو

انزياحاً" ،ويختص باأللوان .ينظر :بواجالبن (الحسن) :مرجع سابق ،ص.156

()5

الديوان ،ص.66

()6

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.156

يقول الشاعر يف موضعٍ آخر (:)1
مــجــلــس
ٍ
"ال تــراين َر ِاتــعــاً يف

اس كالســـب ِع الرضـــم"
لحوم الن ِ
يف ِ

()2

صب واسعة،
راتعاً هي القوم يف املكان :أقاموا وتنعموا وأكلوا منه ما شاؤوا يف ِخ ٍ
فهي من ال ِخصال الدنيئة – الغيبة – ا تياب اآلخرين ،والتعامل معهم بشخصيتني ،وأوىص
كالسبع الرضم .والصورة تشبيه عادي ومتداول ،واملشبه
الشاعر برتكها ونهى عنها وإال كانت
َ
به "كالسبع الرضم" ،هو الشديد النهم؛ فهو مستعمل بكرثة إذ جرت العادة عىل تداوله حتى
يف تخاطباتنا العامة ،فهو من االستعامالت التي اضطرت إليها اللغة ،فجعل السبع الرضم
الصورة متداولة ،وأشاع خفوت االنزياح يف أرجاء الصورة نظراً ليرس فهم داللتها.
وأخرياً؛ الصورة الغرائبية :يضع األدب العجائبي املتلقي بني ما هو واقعي ،وما هو
وهمي ،وما هو متخيل ،فيقف مرتدداً(.)3
ُيحار القارئ أمام رائبية األدب العجائبي ،نظراً لطبيعة مكوناته؛ مام يؤدي إىل
استعصاء معانيه .ومن ذلك قول املثقب ال َعب ِدي(:)4
رصـــ
هَ ل لهِ ذا القلب َســـمع أو َب َ ْ

أو َتــنــا ٍه عــن َحــبــيــب ُيــذكــ ْر

دم ـ ٍع عــن ســـــفــا ٍه نــهــيــة
أو ِل ـ َ

ُمتــرتى مــنــه أســـــايب الــدر ْر

() 5

رص" ،استعار املثقب (السمع والبرص) ،وهي
فقوله" :هل لهذا
ِ
القلب َسمع أو َب َ ْ
الحواس التي تتجاوب معاً ،لهذا القلب ،وحذ املستعار منه وهو (اإلنسان) ،ورمز إليه
بيشء من لوازمه( :السمع والبرص) ،عىل سبيل االستعارة املكنية.
ويف هذه الصورة تبلغ الغرائبية :ذروتها من االنزياح ،ويتغري نظام األشياء يف الواقع
و موض املعنى مع قول الشاعر" :هل لهذا القلب سمع أو برص" ،مثل القلب مالذ الشاعر،
إذ أودعه روحه املرشدة ونفسه الحائرة ،ويظهر القلب هنا يف حالة من اإلعجاب والدهشة،
فمن الطريف أن املثقب خلع عىل القلب صفات مستمرة من حواس اإلنسان وبالذات السمع
والبرص.
وتجاوز الشاعر تلك الصورة الحسية للقلب ،إىل ما هو أشمل وهو الصورة الغرائبية
التي ترتاءى خاللها وهي أن لهذا القلب سمعاً أو برصاً يستخرج منه الدمع بشتى الطرائق،
وهل يسيل هذا القلب فعالً دمعاً يتبع بعضها بعضاً؟!
()1

الديوان ،ص.229

()2

الديوان ،ص.228

()3

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.376

()4

الديوان ،ص.62

()5

تمترى :تستخرج .األسابي :طرائق الدمع وما سال منه .النهية :االنتهاء.

ويتداخل يف هذه الصورة املشهد الواقعي والوهمي واملتخيل ،اليشء الذي يجعل
املعنى متأبياً.
وما دامت الدالئل يف الصورة العجائبية حرفية الداللة ،فإن الصورة تجمع بني الحواس
املتقاربة :السمع والبرص ،وأقام الشاعر عالقات عىل نظامها املعهود يف الواقع ،فالقلب جارح
(عضو ،آلة ضخ الدم إىل اللحم) ،إذ ال ميلك أداة التفكري وتوجيه االنفعاالت كام يصوره
الشاعر ،مام يجعل صوره الغرائبية منتمية إىل ما وراء اللغة وهو املجال الذي يتم خالله
االنزياح.
عربت الصورة الغرائبية عن متيزها بإثارة املتلقي وتركه يف مفرتق الطريق بني الحقيقي
والوهمي واملتخيل ،وعليه يُحسم األمر ،كام وأصبحت الصورة نتاج العالقة التجادلية بني
مكوناتها ،وتعد الغرابة إىل الصورة الغرائبية من قبل املواربة ،وهي آلية تنفي االنزياح اللغوي
وتثبت االنزياح يف ما وراء اللغة ،وحينئذ تصف الدالئل الواقع بشكل ملبس و ري آمن وعىل
الر م من قلة الصور الغرائبية ،وحضورها مرة واحدة يف الديوان كله ،إال أنها استطاعت أن
تصف وتفصع لنا عن الواقع النفيس الخاص الذي توقعه يف النفس ،وهو وقع يباين أساساً
وقع صورة الغرابة.
تأسيساً عىل كل ما سبق ،فإن كل أنواع الصور الشعرية تعكس نضج التجربة الشعرية
لدى املثقب ال َعب ِدي ،وجهده يف هذا السبيل يويص أن الشاعر استطاع أن يطور تجربته
الشعرية ،إذ نجد بنا ًء للصور وتراصاً وتجاوزاً؛ تجعل السامي من املعاين والصادق من النضج،
ُجل مكنونات نفسه و ذاته املساملة واملحبة للفضيلة والسمو.
وقد اتسقت الصور الفنية التي بنيت عليها موضوعات شعر املثقب مع املعاين التي
عرب عنها يف ديوانه ،عالوة عىل انفتاح صوره عىل عوامل جديدة منحتها أبعاداً جاملية متميزة،
كتداخل الصورة بالصورة الغرائبية بأسلوب بساطة شعر الطبيعة الجاهيل ،بعيداً عن البهرج
اللفظي.
فُيقصد إىل سبيله مباشة يف ري زينة وال زخر  ،متكئاً عىل طابع العجائبية وإن كان
فيه رابة فليس منشؤها التعقيد وإمنا رابة قاموسهم اللغوي بالقياس إىل قاموسنا ،وبُعدنا
عن مألو الحياة العربية.
فأنسنة الصور الشخصية لناقة الشاعر ،وصفاتها ،ونقل الصورة املتنامية ألحوال قلب
الشاعر بعد تجربته يف البحث عن حقيقة الكون يف العامل اآلخر مع ناقته ،ومصارعته الحياة
الشاقة من أجل البقاء ،وانفتاح الصور املتداولة عىل لغة التشكيل ضمن كالم بسيط ،وتداخل
صورة النعت املنافر بصورة تثري املتلقي عرب عرضها األحداث ،وانفتاح وتقدم لالستعارات
املكنية يف شعره تكتفي بوظيفة التشخيص.

فصارت قصيدة املثقب ال َعب ِدي عىل املستوى الداليل عبارة عن "شبكة أو سلسلة من
الحقول واألنساق املتداخلة ،يحقق خاللها كل نسق انزياحاً داللياً بطريقته الخاصة وتبعاً
لنظام القصيدة الذي وضعه الشاعر"( .)1فتختص الصورة الغرائبية بتحقيق االنزياح الداليل،
تعالق صورها وشد بعضها برقاب
بتأديتها لألنسنة ،والصورة املتنامية إىل انزياح الداللة عرب
ٍ
بعض إىل آخر صورة تكون خالصتها جميعاً ،وتحقق الصورة املتداولة انزياحها بقدرة إقناعية
هائلة توصيلية باهرة مع املتلقي ،وتخرق صورة الغرابة اليشء املتداول الذي ألفه املتلقي
كام ويحدث لون املنافرة وقعاً ريباً يف نفس املخاطب.
وخدمت كل الصور الشعرية ،عىل اختال أشكالها وأنساق انزياحها ،كتابة السرية
الذاتية للمثقب ال َعب ِدي ،فحياة الشاعر مليئة باإلنجازات ،فهو واقعي – كله قريب منه .-
عني واحد من العلامء نفسه
وبنا ًء عىل ما سبق أوافق الرأي محقق الديوان الصرييف ،فلم ُي ِّ
نلتق إال وقول
بالرتجمة الوافية للشاعر ،أو رواية ملزيد من الصورة الشعرية وأخباره ،فلم ِ
ابن قتيبة :بأنه شاعر كان زمن عمرو بن هند( ،)2وإشارة ابن سالم الجمحي إليه يف طبقة
فحول الشعراء ،وقد عده من شعراء البحرين(.)3

()1

ينظر :بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.491

()2

الديوان ،ص.11-1

()3

الجمحي (محمد بن سالم) :طبقات فحول الشعراء ،ط ،1ج ،1شرح :محمود

شاكر ،دار المدني ،السعودية /جدة ،ص.271

الفصل الرابع
التناص
تُشكل ظاهرة التناص يف الشعر الجاهيل بُعداً فنياً وإجرا ًء أسلوبياً يكشف عن
التفاعل بني النصوص القدمية وااللتقاء بني الحضارات؛ إذ يتم استدعاء النصوص بأشكالها
املختلفة عىل أساس وظيفي يُجسد التفاعل بني املايض والحارض(.)1
وإذا كان الدارسون قد أجمعوا عىل أنه ال يخلو نص شعري من نصوص أخرى ،يتناسل
معها ويتكاثر فيها ،فإن ما ُيهم القارئ (املتلقي) لهذه النصوص املتناصة هو كيفية توظيف
النص الوافد ليصبع جزءاً أساسياً من نسيج النص أو لبنة من لبناته ،ال أن يكون نشازاً أو
ريباً عن املستقبل.
وتلبي دراسة التناص – فيام يبدو – منزعاً نقدياً يتجاوز وهم انغالق النص األديب
عىل ذاته ،واستقالله عن عمقه التاريخي وسياقه الثقايف ،بعدما سطعت املعرفة النقدية عىل
املستويني النظري والتطبيقي عىل مبادئ ومفاهيم جوهرية تقدم تحليالً للبنية الرتكيبية
للتناص ،بوصفه ظاهرة لغوية معقدة تستعيص يف الغالب األعم عىل التحديد والتقنني
الصارمني ،وتحتاج لتمييزها واستكشافها إىل ثقافة موسعة ،وقدرة عالية لفهم النصوص
وتحليل طرائق تداخلها مع النصوص الغائبة وتفسري وظائفها الجاملية ،وعليه فإن مفهوم
التناص يستمد أهميته النظرية وقدرته عىل األجرأة من طبيعة املوقع الذي يوجد فيه ،فعند
التناص تلتقي اهتاممات الشعرية الغربية الحديثة ،وأبحاث التحليل األديب للنصوص ،وجهود
علم الداللة التحلييل ،والتحليل السيميايئ ،وجاملية التلقي(.)2
ومهام يكن من اختال زوايا النظر ،فقد حافظ مفهوم التناص عىل مهمته؛ إذ يفيض
إىل وجود تشابه بني نص وآخر أو بني عدة نصوص.

()1

نقصد بالماضي؛ ما قبل وجود الشاعر أي قبل (553هـ) ،والحاضر؛ حاضره
وزمانه الذي عاشه وعاصر فيه شعراء عصره حتى وفاته.

()2

مهمته تفضي إلى وجود تشابه بين نص وآخر أو بين عدة نصوص ،ينظر :شعت
(أحمد جبر) :تجليات التناص في جدارية محمود درويش ،المجلة األردنية في

اللغة العربية وآدابها ،م ،3ع ،4جامعة األقصى ،غزة2007 ،م ،ص.126
بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.31

املبحث األول :مفهوم التناص:
 التناص لغة:وردت كلمة تناص يف لسان العرب مبعنى االتصال ،كام وردت يف معجم تاج العروس
مبعنى االزدحام ،فنقرأ فيه" :تناص القوم :ازدحموا"( ،)1ومن هنا ميكن أن يكون االزدحام
مقابل التداخل أو التعالق ،وهو معنى يقرتب كثرياً من مفهوم التناص بصيغته الحديثة،
فتداخل النصوص قريب جداً من ازدحامها يف ٍ
نص ما(.)2

 التناص اصطالحاً:إن التناص ميزة نصية أساسية تأخذ النص من تفرده إىل عالقات وتداخالت مع
نصوص أخرى ،إذ ال يخلو نص من نصوص تدخل يف نسيجه سابقة له أو ُمعايشة (يف نفس
الزمان).
فالتناص هو وسيلة أدبية ،وتقنية حديثة ،تتطلب تشكيل نص جديد من نصوص
سابقة وخالصة لنصوص تاهت فيام بينها ،فلم يبق منها إال األثر ،إذ ال ميكن للقارئ
النموذجي (التلقني) أن يكتشف األصل ،ويتطلب أيضاً التفاعل العميق مع النصوص
املستدعاة لإلفادة منها ،واإلمساك بالنظام اإلشاري لها ،وهو ما يؤكد أن التناص يختص
بالكشف عن "البناء االستطرادي املرتاكم يف النص"( ،)3باعتباره شبكة ال متناهية من
الشيفرات ،والتقاطعات اإلشارية التي يدركها املتلقي ،إذ نرى فيها كل متناصة تعتمد عىل
شفرة سابقة عليها ومتضمنة لها ،فاملتلقي يتعامل والنص مركباً فيعمد إىل تفكيكه ليصل إىل
ما توحيه شفراته ،ويف ضوء النصوص التي يقر بها النص إليه ،أو تقفز إىل ذاكرته.

()1

لسان العرب ،مادة "نص" ،الزبيدي :شرح القاموس المسمى (تاج العروس)،
بيروت ،دار الفكر ،مادة "نص".

()2

يؤكد مفهوم التناص ،تعالق النصوص وتفاعلها ،أي تداخل النصوص فيما بينها...
فالتناص هو ترجمة للمصطلح الفرنسي  Intertexteوتعود في أصولها إلى

المصطلح الالتيني  textereويعني نسج أو حبك ،وبذلك يصبح معناها :التبادل
النصي.
()3

راجع :حافظ (صبري) :أفق الخطاب النقدي ،ط ،1دار شرقيات ،القاهرة2001 ،م،

ص.58

وهذا يعني أيضاً أن مامرسة النص فضاء مفتوح شامل ال نهايئ.
والنص حني يتعالق أو ينبثق مع نصوص أخرى ،فإن هذا ال يعني االعتامد عليها أو
محاكاتها ،بل "إن التناص يتجسد من خالل املخالفة أو املعارضة مع نصوص أخرى"(.)1
يُعد التناص " "Intertextualiteجنية الفكر النقدي املعارص الذي حملته
الستينيات ،فهو من مبادئها وأدواتها املقاربة النقدية ،بواسطتها ميكن قراءة النص يف ضوء
استنطاق التأويالت من عالماته ،التي تقوم بطرح إشكالية اإلنتاجية ،فمن خاللها يفرز العمل
الفني عالقته باألعامل األخرى ،نتيجة تحويل النص إىل مجموعة نصوص سابقة ،أي أن كلمة
(التناص) تيش بوجود تفاعل أو تشارك بني نصني باستفادة أحدهام من اآلخر.
ويبدو التناص ذا بؤرة مزدوجة حينام يلفت اهتاممنا إىل النصوص الغائبة وآليات
توظيفها يف النص الذي ال ميكن أن يستقل بذاته ،ألنه ال يحقق معناه إال من خالل ما كُتب
قبله من نصوص– عملية وراثية للنصوص ،)2(-وهو يرشدنا إىل الدور العظيم للتناص (تلقني
النص بفعل قراءته)؛ ألنه يعمل ضمن نظام لغوي وثقايف ينبع من النص ال النشء( ،)3أي أنها
شيفرة خاصة ميكننا إيجادها من فهم النص وفض مغاليقه ،وعليه فالتناص ء ال مناص
منه.
فالظاهرة التناصية من أبرز خصائص الخطاب األديب استناداً إىل املقولة الشهرية التي
تؤكد أن "كل نص فسيفساء من نصوص أخرى أدمجت فيه بتقنيات مختلفة"( ،)4فهذه
العملية اإلنتاجية تقوم عىل امتصاص النص األصيل للتناصات وتحويلها إىل بناء جديد يشري
إىل وسائل تناسل النصوص وتكاثرها إن جاز التعبري(.)5
إنه التناص مفهوم جديد كل الجدة( ،)6سواء برؤيته الجديدة للنص أو بالفلسفة
النقدية التي يستند إليها ،وهو أداة تعبريية وإيحائية مهمة يف يد الشاعر ،إذا كان تعامله
مع املوروث الثقايف تعامالً إيجابياً ينهض عىل استيعاب عنارصه ومعطياته ومحاورتها محاورة
عميقة الستثامر طاقاتها اإلبداعية التي من شأنها أن تجسد تجربته الذاتية وتغني قصيدته
فتجعلها أكرث إثارة وتأثرياً يف املتلقي.

()1

ماضي (شكري عزيز) :في نظرية األدب ،ط ،1المؤسسة العربية للدراسات،
بيروت2005 ،م ،ص.177

()2

أو صك جديد لعملة قديمة.

()3

الغذامي (عبد هللا) :الخطيئة والتكفير ،ط( ،2د.م)1991 ،م ،ص.13

()4

ينظر :مفتاح (محمد) :تحليل الخطاب الشعري ،مرجع سابق ،ص.121

()5

ينظر :شعت (أحمد) :تجليات التناص ،مرجع سابق ،ص.129

()6

الزواهرة (ظاهر محمد) :التناص في الشعر العربي المعاصر ،ط ،1دار الحامد

للنشر ،األردن ،عمان2013 ،م ،ص.37

التناص يف الدراسات الغربية:
قد أسهم إصدار املؤلفني منذ نبوءة باختني وجامعة تل كيل ممثلة عنهم (كريستيفا)
يف تجاوز مصطلع التناص بعد ذلك؛ إذ أرسع كثري من النقاد أمثال "أريفي" و"تودورو "
و"جينيت" و"ريفاتري" إىل تلقي مصطلع التناص ،وإىل جانب جهود الدارسني الدالئليني يف
مجال تفسري التناص ،ظهر توجه نقدي جديد انطلق من جاملية التلقي ،ويف ضوء معطياتها
تتدارس أقطابه مفهوم التناص( ،)1إذ حاولت نظرية التناص أن تجعل للقارئ دوراً مهامً ،فهو
من ميلك النص ويدرك بنيته يف جعله مبا تحمله من عالمات وشفرات ،ومل تحاول رصد موقف
املنشئ؛ ألنها اكتفت بالتفاعل النيص الداخيل والخارجي ،وبالتفاعل الذايت يف شكلني أفقي
وعمودي عىل املستوى العام والخاص(.)2
فبحث "يوري لومتان" عن نظام العالقات الداخلية للنصوص ،عرب إحالة النص إىل
مرجعه ،أي معطيات الواقع مبا يف ذلك أشكال الثقافة وأنظمة املجتمع ،والفكر والدين
واأليديولوجيا ،والتاريخ(.)3
وعندئذ تتأىت دراسة اللغة باعتبارها عرب لغوية ،بواسطة البحث عن مرجعيات
النصوص األدبية وعالقتها بالبنيات خارج النصية.
ويف اإلطار النقدي نفسه ،نقصد جاملية التقبل ،نلفي جهود "ميخائيل ريفاتري" يف
مجال األسلوبية ،إذ أحرض القارئ خالل عملية فهم اإلبداع األديب وتحليله – حوار إيجايب
مستمر -فعد الظاهرة األدبية جدلية بني النص والقارئ( ،)4واقرتح أن يهتم التحليل األسلويب
بالعالقات القامئة بني النص وقارئه ،والشاهد عىل قيمة األثر األديب منحرص يف مدى وقعه
وسيطرته عىل قارئه( ،)5لذا كان مبدأ ريفاتري األساس هو "أال يتفحص إال الوقائع التي يستطيع
إدراكها"( ،)6وهو من ميتلك القراءة األولية ليتم التأويل الحق خالل القراءة االسرتجاعية ،مام
يجعل النص ُمتلقياً ألكرث من زمان وأكرث من داللة ،ويصبع النص نياً حافالً بالدالالت
واملعاين.
فيبدو أن التناص من منظور ريفاتري ،هو إدراك يصدر من القارئ للنص الشعري ،إذ
يستوعب العالقة القامئة بني نص ونصوص سابقة.

()1

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.33

( )2ينظر :الغذامي (عبد هللا) :الخطيئة والتكفير ،مرجع سابق ،ص.63-62
Lotman Iouri & Sturcture du text eartisit ique, ed: gallimard,
n.r.f. Paris, 1973, PP: 302-309.
()4

()3

ميشال ريفاتير (معايير تحليل األسلوب) ،ترجمة :حميد الحمداني ،ط ،1منشورات
دار سال ،دار النجاح الجديدة1993 ،م ،ص.7-6

()5

ميشال ريفاتير (معايير تحليل األسلوب) ،المرجع السابق ،ص.8

()6

بوأجالين (الحسن) :معايير االنزياح ،مرجع سابق ،ص.34

ويف تصور أكرث وضوحاً من سابقه ،وبعد التوجه األسلويب ومنظوره للتناص ،ظهرت
شعرية اتخذت منعطفاً مغايراً متجاوزاً للثغرات السابقة يف تفسريها للتناص( ،)1كام الشأن
عند "جريار جينيت" الذي بلغ معه التنظري ملفهوم التناص أوجه ،وحدد تصنيفاً جديداً
للعالقات النصية( ،)2وأدخل التناص ضمن حقل املتعاليات النصية ( )transtextuelleمام
مكنه من إعادة النظر يف مفهوم التناص"؛ إذ استقىص العالقات التي ميكن أن تنظم ضمنها
النصوص وهي تتفاعل وتتحاور ،وهي خمسة أشكال من العالقات( ،)3حرصها ورتبها
تصاعدياً ،نحو اآليت:
 الشكل األول :التناص " "Intertextualiteوهو يحمل نفس املعنى الذي يرميإليه التناص ،وعـرفه "جينيت" بطريقة مكثفة بأنه "الوجود الفعيل للنص يف نص آخر"( ،)4إذ
يشكل االستشهاد أكرث صوره جالء وأكرثها أدبية ،يف حني تشكل الرسقة أقل هذه الصور،
وفيها يُشكل التلميع أقل الصور وضوحاً وأقلها أدبية ،فهو حضور نص يف آخر لالستشهاد
والرسقة وما شابه.
 الشكل الثاين :املكمالت املقدماتية (املناصصة) وتضم كل ما يرتبط بعتبات النصمن العناوين والحوا  ،أي مجموع النصوص املوازية أو املرافقة للنص ،وخري مثال عليها
العناوين ،والعناوين الفرعية ،والتصدير ،والهوامش ...إلخ.
 الشكل الثالث :ما وراء النص (النصية الواصفة) ،وهي عالقة التعليق ،أي عالقةتربط النص بنص آخر يتكلم عنه ،دون أن يسميه أو ينقل عبارات منه ،ويتم الربط بالتفسري
والتعليق.
 الشكل الرابع :معامرية النص (جامع النص) ،وهو النمط األكرث تجريداً وتضمنا؛ إذيستند إىل الخصائص التي متيز النص بوصفه نوعاً أدبياً ،مام يوجه أفق انتظار القارئ – عالقة
تأخذ بعداً ُمتناصاً وتتصل بالنوع سواء أكان شعراً أم رواية.-
 الشكل الخامس :التعالق النيص (النص الالحق) ،وتفيد هذه العالقة بربط النص(ب) بنص آخر (أ) سابق ميثل مرجعه ،وهي عالقة تحويل أو محاكاة.

()1

أخص بالذكر الشعرية من منظور النقاد :لوران جيني وميخائيل باختين ،ويوري
لوتمان ،وأراء كل منهما بشأن مفهوم التناص.

()2

في كتابه الشهير "الطروس" حيث يعني (الطرس الصحيفة القديمة التي انمحت ثم

كتب عليها من جديد ،دون أن تتمكن الكتابة القديمة من محو القديمة تماماً).
()3
Gerard genette: Palimpsests, La Literature au second degree,
Paris, Seuil, 1982, P: 8-9-10-11.
وبوأجالين (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.35-34
()4

بوأجالين (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.35

وهذه األنواع الخمسة كام هو واضع شديدة الرتابط فيام بينها إذ ال تخرج عن اإلطار
الذي رسمت من أجله هذه التسمية ،وهو وجود عالقة ما بني النصوص ،وعليه فإن إدراج
"جينيت" التناص يف املتعاليات النصية شكل تطوراً يف املفهوم ،وتحوالً منهجياً بلغ باملفهوم
آفاقاً أوسع ،ملتابعة البحث يف التنوع املميز ألقسام التناص (ورمبا ترتاهن السنوات القادمة
عىل انزياحات جديدة يف املفهوم واملصطلع) (.)1
واعتنى النقاد الغربيون املعارصون مببحث التناص ،ومن ذلك التعريف الذي قدمه
(لوران جيني) ،فعد التناص" :عمل تحويل ومتثيل عدة نصوص ،يقوم بها نص مركزي يحتفظ
بزيادة املعنى"( ،)2أي أن النص يف ضوء مفهوم التناص بال حدود ،فهو دينامييك متجدد ،متغري
من خالل تشابكاته مع النصوص األخرى.

 التناص يف الدراسات العربية:والتناص كام عرفته العرب نوعان:
-

خارجي ،طرفاه أبنية أصلية ذات مكونات مضمونية وخاصيات شكلية (اتجاه
يتقاطع مع النصوص األخرى ،نصوص الغري).

-

داخيل ،وطرفاه التطابق والتباين (ذايت ،ميثل تقاطع نصوص ذات الشاعر) (.)3

ويعد ما قدمه حازم القرطاجني (ت684 :هـ) من أنجع التصورات حول ظاهرة
التناص يف البال ة العربية القدمية ،إذ عرفه بقوله" :أن يكون املعنى مرتباً عىل معنى آخر ال
ميكن فهمه إال به"(.)4
()1

ينظر :طبولة (محمد رضا) :التناص :مسارات المصطلح ومحطاته ،مجلة

اللسانيات واللغة العربية ،ع ،6قسم اللغة العربية ،جامعة باجي مختار ،الجزائر،
2009م ،ص.149
()2

أنجنيو (مارك) :مفهوم التناص في الخطاب النقدي الجديد  -ضمن أصول

الخطاب النقدي الجديد ،-ترجمة :أحمد المديني ،ط ،2مطبعة النجاح الجديدة،

الدار البيضاء1989 ،م ،ص.108-107
()3

ينظر :جمعة (حسين) :نظرية التناص ،مرجع سابق ،ص ،345وحمودة (حنان):
التناص في أعمال هند أبو الشعر ،جامعة الزرقاء للبحوث والدراسات ،جامعة

الزرقاء الخاصة ،ع ،2م2013 ،14م ،األردن ،ص .82والعاني (شجاع) :الليث
والخراف المهضومة دراسة في بالغة التناص ،مجلة الموقف الثقافي ،ع،17

بغداد ،دار الشؤون الثقافية1998 ،م ،ص ،96والزواهرة (محمد) :التناص في
الشعر العربي ،مرجع سابق ،ص.57
()4

منهاج البلغاء وسراج األدباء ،ص ،179-178وينظر :التناص من منظور حازم

القرطاجني ،دراسة نقدية ،مجلة جذور ،ع ،12تونس2003 ،م.

األمر الذي ينبئ عن أن معنى النص الحارض يتأسس عىل معنى النص الغائب؛ إذ ال
يتأىت فهم املعنى األول إال بواسطة إدراك معنى الثاين(.)1
والواقع أن التناص من الظواهر الالفتة يف شعر املثقب ال َعب ِدي يف ديوانه أجمع؛ إذ
قلام تخلو قصيدة يف هذا الديوان من مداخالت نصوص أخرى عليها ،يف شكل خفي حيناً
وجيل حيناً آخر ،وال شك أن هذه الظاهرة تكشف عن صلة الشاعر الوثيقة بالرتاث واملخزون
الثقايف ،وعمق التفاعل بينهام ،كام تنبئ عن امتالكه حساً موسيقياً ،وهي أمور بدت يف تعبريه
عن تجربته الشعرية ،وإيصال جوانبها املختلفة إىل القارئ عىل نحو مثري ومؤثر باستمرار.
وإذا نظرنا يف أشعار املثقب ال َعب ِدي ،نالحظ اتساع مجال استفادته من توظيف آليات
التناص ،وحتى يتناسب مفهومنا للتناص وأقسامه الواردة يف شعر املثقب ال َعب ِدي ،ميكن
تعريف التناص بأنه تداخل النصوص استعارياً ،أو إيقاعياً ،أو رمزياً(.)2
ويتجىل التناص يف ري ما صورة ،نحو اآليت:
.1

الرمز املتداول :وهو رمز استعمله الشاعر كثرياً فصار متعارفاً عليه.

.2

التناص األديب :ونقصد به استحضار املثقب شاعراً ،أو أديباً أو جانباً من
تجربة أدبية ضمن أبياته الشعرية.

.3

التناص التاريخي :سمي تاريخياً ألنه يختزل تاريخ منطقة ومجموعة أحداث
تاريخية(.)3

.4

التناص الشعبي :هو نتاج عفوي جامعي ،يعرب عن شعور أبناء الشعب
وعواطفهم وحاجاتهم بشكل عام ،وينتقل من جيل آلخر بشكل عفوي
مشافهة أو عن طريق التقليد(.)4

وهي صور وردت يف ديوان املثقب ال َعب ِدي ،وفق النحو اآليت:

املبحث الثاين :الرمز املتداول:
وهو رمز استعمله الشاعر كثرياً فصار متعارفاً عليه ،ومن ذلك قوله يف مطلع قصيدته
األوىل:

()1

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.159

()2

أي أنه منهج إجرائي له آلياته ووسائله التحليلية التي تساعد القارئ على الكشف

()3

بواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.506 ،515 ،160

عن النصوص.
()4

ينظر :كناعة (شريف) :دور التراث الشعبي في تعزيز الهوية ،مجلة التراث

والمجتمع ،جمعية إنعاش األسرة ،البيرة ،م ،56ع ،59ص.22

َهــ ْل ِعــ ْنــدَ َــانٍ ُ
لــفــؤَا ٍد َصـــــ ِد

ـوم أو يف َ ـ ِد
مــن نَ ـهــل ـ ٍة يف الــيـ ِ

َي جزي بهــا ا لجــازُون ع ِّنيَ ،و لو

ُميــ َنــ ُع ُشيب ل ََســـــ َقــتــنــي َيــدي

َ
ذاكــ ُم
شـــــرتىُ ،
َ
قــالــت :أَال ال يُ

يــوجــ ِد
إِال ِمبــا ِشـــــئــنــا َو َلــم
َ

إِال ِبـــ َبـــد َري َذ َهـــ ٍب خـ ِ
ــالـــ ٍص

ُكــل َصـــــبــاحٍ ِ
ــــنــ ِد
آخــ َر املُسـ َ

() 1

استهل الشاعر ال َعب ِدي هذه القصيدة الوصفية بالغزل املتمثل بسؤاله عن تلك الغانية
الجميلة تسقيه شبة من ماء ،تُطفئ لظى عطشه ،وظمئه إىل الوصال وقد استعار لها انية
– جميلة -تسقيه اليوم أو يف مستقبل األيام ،واستعمل الرمز املتداول ( انية) للداللة عىل
لهفته واستعجاله طلب اإلجابة؛ نظراً الشرتاك الغانية والنهلة يف صفة السقاية ،فتعمل الغانية
عىل تحقيق مطلبه بارتوائِه ،وتعمل النهلة عىل إطفاء لظى عطشه ،ورمز الشاعر إىل األمل
بالصباح ،وهو رمز متداول أيضاً ملا بينهام من عالقة اإلشاق ،وميالد جديد للحياة ،يحمل
معه لحظات التحول ،وإضاءة الكون بالسعادة.
فمن أجل أن تسقيه الغانية الجميلة شبة من ماء ،تحدى الشاعر (الجازون) من
منعوا عنه املاء ،وقد رمز إليهم (يجزي) ملا بني اإلبعاد واملنع من صالت الضجر واالنتظار،
و(يجزي) رمز مستعمل كذلك.
وتنتمي تلك الرموز إىل املشرتك اللغوي الذي طرحته اللغة أمام املبدعني ،ويتجىل
االنزياح يف مجازية ( انية)( ،صباح) ،فقد استعملت لغري ما وضعت له يف األصل لعالقة هي
املشابهة .ورافقت كل رمز قرينة لفظية تفيد عدم إرادة الشاعر املعنى األصيل ،فأفادت قرينة
(نهلة) استعارية رمز ( انية) وأفادت قرينة (أخر املسند) استعارية (صباح).
من الرمز املتداول أيضاً ،قول الشاعر من (صورتني):
ِمن مــالِ َمن َي جبي َو ُي جبى َل ـهُ

ـــج ـ ِد
َســــ بعونَ ِق نطــاراً ِم َن ال َعسـ َ

ــعـــ ُل أَوالدُهـــا
أَو ِمـــائَـــة تُـــجـ َ

ـم ـ ِد
َلـغــواً َو ُعـ ُ
رض املــائ ـ ِة الـ َ
ـجـلـ َ

()1

() 2

الديوان ،ص 10و ،12-11غان :طريقة اتبعها المثقب يذكر المؤنث( ،إنما أراد:
غانية) كنى بها عن المرأة .صد :عطشان .نهلة :رّياً .شربي :عطشي .ذاكم :تاكم

()2

بدر ْى :كيس فيه مال .أخر المسند :أخر الدهر.
– قربكمَ .
الديوان ،ص 13و .15يجبي :يجمع .قنطار :ملء مسك ثور ذهب ًا أو فضة.
العسجد :الذهب .لغواء :صغار اإلبل مما ال يعد .الجلمد :الصخر.

هذه الغانية الجميلة ،رفضت إعطاءه شبة من ماء إال مبلء مسك ثور ذهباً أو فضة،
أو مبائة من اإلبل ،عىل أن تكون من أنجبها وأقواها وأكرمها ،وتتبعها أوالدها ،ومن أجل ذلك
فهو ُمجرب عىل إعطائها مائة من اإلبل القوية التي رمز إليها (بالجلمد) ،وهو رمز متداول ألن
الثقافات اإلنسانية ،عىل تباينها قد دأبت عىل نعت الناقة بالقوية – القوية عىل السفر –
وينحرص االنزياح يف اإلطالق املجازي لرمز (الجلمد) فبني صفة القوة وتلك الناقة ما ال يخفى
من صالت املشابهة.
ومن الرمز املتداول أيضاً ،قول الشاعر من (ثالث صور):
عــجــ َمــ ِة الــحــار ِِك َو ِ
َحــتــى ُتــ ِ
املــوقــ ِد
يــت ِبــ َلــكِّ كِ يــ ٍة
لــوفــ ُ
ُمــ َ
تُ ع طيــكَ َمشــــي ـاً َح َســــن ـاً َمر ًة

حصــــــ ِد
َحـــثـــكَ ِبـــاملِـــر َو ِد َوامل ُـــ َ

ُي ـنــبــي تَ ـجــالــيــدي َوأَقــتــادَهــا

أس الـ َ
ــفـــدنِ امل ُـــؤَيـــ ِد
نـــا ٍو َكـــ َر ِ

َتــنــمــي ِبــ َنــهــ ٍ
اض إِىل حــار ٍِك

ـح ـ َج ـ ِر األَصـ َ
ــــل ـ ِد
تَ ـم َك ـ ُركــنِ الـ َ

() 1

قدم الشاعر لوحة أسبغ فيها صفات القوة عىل ناقته ،معدداً مزاياها ،ومرافقتها له
يف قطع الفيايف والبيد ،ومام ال شك فيه أن عامل الصحراء الذي يجول به يحتاج إىل هذه الناقة
التي ال ُيضنيها مواصلة املسري ليالً ونهاراً ،فكالهام يصارع حياته الشاقة من أجل البقاء،
والناقة رفيقته التي تأخذه وتعرب به إىل العامل اآلخر ،فتارة رمز إليها (بالفدن) – القرص –
وتارة رمز إليها (بركن الحجر الصلب) ،وهي رموز متداولة ألن الثقافات اإلنسانية عىل تبانيها،
قد دأبت عىل نعت الناقة اللكية – شديدة اللحم – (بالفدن) أو (ركن الحجر الصلب).
وينحرص االنزياح يف اإلطالق املجازي لرمز (الفدن) و(الركن األصلد) ،فبني الناقة
اللكية وذلك (الفدن والركن األصلد) ما ال يخفى من صالت املشابهة.

()1

الديوان ،ص .28-19لكية :شديدة اللخم مرمية به .تلوفيت :تدوركت .المروذ:
حديدة تدور في اللحام .المحصد :السوط .المرود :ما تدور فيه كيف شاءت.

الرائد :الرحا .اقتاده :أداة الرحل .الفدن :القصر .تنمى :ترتفع وتعلو .نهاض :عنق.
حارك :موضع السنام .أصالً :أملس صلب.

ومن الرمز املتداول أيضاً قول الشاعر:
رســـ الـ َـغ ـم ـ َر ُة َع ـنــهُ َك ـام
تَ ـن ـ َح ِ ُ

جم َعنِ ا ل َف َ
رق ـ ِد
رســـ ا ل ن ُ
َي ن َح ِ ُ

() 1

قدم الشاعر املثقب ال َعب ِدي وصفاً جديداً لحبات العرق وهي تتطاير عن جسد الثور
جراء جريه فزعاً ،بأن استعار له انفصاالً وانكشافاً يتوخى االبتعاد والهروب عنه ،واستعمل
الرمز املتداول (النجم) للداللة عىل االبتعاد.
ابتعاد النجم عن الفرقدين؛ نظراً الشرتاك الفرقد( )2واالنحسار يف صفات اإلبعاد،
ويتجىل االنزياح يف مجازية (النجم) فقد استعملت لغري ما وضعت له يف األصل لعالقة هي
املشابهة.
ومن القول املتداول أيضاً ،قول الشاعر يف مطلع قصيدته الثانية:

رصـــ
هَ ل لِ َهذا ال َق ِ
لب َســـمع أَو بَ َ ُ

ـب ُي ـد َك ـر
أَو تَ ـنــا ٍه َع ـن َح ـبــيـ ٍ

() 3

بني الشاعر ال َعب ِدي خالل حديثه عن القلب ،أنه إنسان يسمع ويبرص ،وإن أنسنة
القلب أمر ليس دون وظيفة ،ألن الشاعر ال يريد أن يتحدث مباشة للكشف عن األمل النفيس
الذي سببته له عالقته مع محبوبته ،وإمنا أراد أن يجعل من مخاطبة القلب وسيلة لكشف
عن سوء حالته النفسية ،وعن موقفه اإلنفعايل بأن استعار له السمع أو البرص أو الوصال
يتوخى ترديد ذكراها ،واستعمل الرمز املتداول (القلب) للداللة عىل الحب واألمل معاً؛ نظراً
الشرتاك القلب وفراق محبوبته يف صفة األمل (األمل النفيس) فتجىل االنزياح يف مجازية مخاطبة
القلب ،فقد استعملت لغري ما وضعت له يف األصل لعالقة هي املشابهة ،وأفادت قرينة
السمع أو البرص استعارية القلب.
فمخاطبة األشياء املعنوية تندرج تحت باب االنزياح ،مع ما تثريه هذه األشياء من
إدهاش ،ناتج عن إعطاء األشياء املعنوية صفات إنسانية ال ميكن أن متتلكها يف عامل الواقع،
لكن اللغة الشعرية تجاوزت حدود الواقع فاملألو وأعطت هذه األشياء صفات ليس لها
أن متتلكها يف إطار النظرية العقلية واملنطقية ،فتجاوزها لكن أدخلها يف عالقات جديدة
وإحداث صالت بني األشياء دون مناسبة بينها.

()1

الديوان ،ص .49تخسر :تتكشف .الغمرة :الشدة .وهي هنا بمعنى شدة الغبار

وظلمته .المرقد :نجمان في السماء وهذان النجمان أحدهما قريب من القطب

الشمالي يهتدى به ،وبجانبه أخر أخفى منه.

()2

الديوان ،ص.62

()3

الجرجاني ،التعريفات ،ص.221

ومن ذلك قوله يف مطلع قصيدته الثالثة:
أَالَ إِن ِه ْن ـداً أَ ْم ِس َرث َج ـ ِديــدُ هــا

وضـــ ن ْت و ما كان امل َ َتا ُع َيؤُو ُد ها
َ

ادت لنــا ِبـ ِه
فلو أنهــا ِمن قَبـ ُـل َجـ ْ

َ
عىل ال َع ْه ِد إِ ْذ ت َْصـــطَاد ُِين وأَ ِصـــيدُ ها

ولــكــنــهــا ِمــام ُ ِمتــ ُ
يــط ِبــ ُود ِِّه

َب َشــــ َاشــــ ُة أَد َْىن ُخ ل ٍة َي ْســـ َت ِف يدُ ها

أَ ِج ـد ِك مــا ًي ـدْ رِيـ ِ
ـك أَنْ ُرب َب ْل ـدَ ٍة

مس يف األَي ِام َ
طال ُركُو ُد ها
إِ َذا الشـــ ُ

يع النها ِر وأَ ْع َر َض ْت
و صا َح ْت َص َوا ِد ُ

َل َو ِام ُع ُي ْط َوى َر ْي ُطهــا و ُب ُرودُهــا

() 1

استهل الشاعر املثقب ال َعب ِدي القصيدة بعتاب محبوبته ،وتفريغ آالمه املكبوتة،
وبث شكواه من (هند)؛ إلكثارها املواعيد املنتهية باإلخال  ،فأدرك أن األيام جعلت منه
مادة مستسا ة للعاذلني والشامتني ،فتناسب أن يبادر إىل تنفيذ آمالهم يف التقليل من شخصه
والنيل من كربياء ذاته ،فمجد بطوالته بأن استعار له ذلك بالنداء لهم مستفهامً عن إمكانية
جهلهم ملا قام به من محاوالت يف سبيل دميومة حبه (لهند) ،إذ استعمل الرمز املتداول
(أمس) للداللة عىل الفراق والقسوة وانقضاء صفاء املودة وقطع الوصال؛ نظراً الشرتاك
(األمس) وحبه (لهند) يف صفة اإلبعاد واالنرصام ،فيعمل (األمس) عىل زعزعة سكون نفسه
وضعفه ،ويعمل أمل حبه (لهند) عىل تكالب آالمه ومعاناته الحسية واملعنوية جراء تفريط
محبوبته بقداسة الحب الذي أسبغه عليها؛ بأن – جعلت من الهم والعذال يتكاثر عليه-
ورمز الشاعر إىل اآلالم املكبوتة (بالشمس) ،وهي رمز متداول أيضاً ملا بينهام من عالقات
الوجع ،واندثار ُربا الحب املتكرس بتجدد األيام ولياليها ،والحزن والضعف.
ورمز بـ (النهار) إىل وضوح معاناته وتجليها من جراء تجرعه مرارة الخذالن يف حبه.
وتنتمي تلك الرموز إىل املشرتك اللغوي الذي تطرحه اللغة أمام املبدعني ،ويتجىل
االنزياح يف مجازية (األمس) ،و(الشمس) ،و(النهار) ،فقد استعملت لغري ما وضعت له يف
األصل لعالقة هي املشابهة.
ورافقت كل رمز قرينة لفظية تفيد عدم إرادة الشاعر املعنى األصيل ،فدل املؤشان
اللفظيان (رن) و(ضنت) عىل استعارية رمز (األمس) وأفادت القرينتني اللفظيتني (ركودها)
و(لوامع) استعارية (الشمس) و(النهار) يف آن واحد.

()1

الديوان ،ص .87 ،86 ،85 ،84 ،83ردئ المتاع .جديدها :جديد وصلها.
ضنت :بخلت .المتاع :ما تمتعه به من سالم ونحوه .يؤودها :يثقلها .تميط :تبعد.
َ

البشاشة :تهلل الوجه واللقاء الجميل .أعاذل :أجدك .الراكد :الواقف أي الساكن.

الصوادح :أراد الجنادب ألنها تصرخ في شدة الحر وتركض بأرجلها وأجنحتها.
وتصدح :أي تصوت .أعرضت :أرتك عرضها .اللوامع :السراب.

ومن ذلك قوله أيضاً:
وس ِع ْن ـ ِدي َبالَؤُهــا
ف ـإِن أَبــا قــا ُب َ

َج َزا ًء بِ ُن ْع َمى ال َي ِح ـل كُ ُنودُهــا

َرأَ ْي ـ ُت زِنَ ـا َد الصـــــا ِل ح َني َ َمن ْي َن ـهُ

َق ـ ِدمي ـاً كام بــذ الن ُجو َم ُســـ ُعودُهــا

و َل ْو َع ِل َم اللــهُ الجِ َب ـ َال َع َصــــ ْي َن ـهُ

اس ا لْ ِج َب ـالِ َي قُ ودُهــا
لَ َج ـا َء ب ـأَ ْم َر ِ

ف ـإِنْ تَ ـكُ ِمن ـا يف ُع َامنَ قَ بِ َيل ـة

اب و َ
طال ُع ُنو ُد ها
تَ َو َاصــــ ْت بإِ ْج َن ٍ

ِكات فأَ ْصـــ َب َح ْت
فقد أَ ْد َركَ ْت ها ا ُملدْ ر ُ

إِىل خ ْ ِ
َري َم ْن ت َْح َت الســـام ِء ُوفُو ُد ها

عي ـ ِه
إِىل َملِ ـ ٍك َب ـذ ا ُمل لُ وكَ ب َِســــ ِ

أَفــا ِع َيل ـهُ َح ْز ُم ا ُمل لُ ِ
وك و ُجودُهــا

قــتــ َلــ ٍة
وأَي أُ َنــ ٍ
بــيــع ِبــ َ
اس ال ُيــ ُ

يُؤَازِي كُ َب ْيدَ ِ
ات الســـام ِء َع ُمو ُد ها

() 1

يف البداية قدم الشاعر ممدوحه امللك النعامن بن املنذر ،عىل سائر امللوك ،مؤكداً
تفرده عنهم بكرمه؛ إذ ال ميكن كفره فاستعار له التفرد عىل سائر امللوك بتفوق السعود ،عىل
سائر النجوم ،واستعمل الرمز املتداول (النجوم) للداللة عىل االستقالل والتميز؛ نظراً الشرتاك
النجوم وكرم ممدوحه يف صفة التفوق عىل سائر النجوم – مبالغاً بصور مديحه.-
فتعمل النجوم عىل إدراك خري من هم (تحت السامء) – امللك النعامن ،-ويقوده
كرمه إىل تفضيله عىل سائر امللوك ،ورمز الشاعر إىل تفرده بالسامء ،وهي رمز متداول أيضاً
ملا بينهام من عالقات التفرد واإلشاق.
كام وقدم الشاعر ال َعب ِدي مدحاً آخر جاد به امللك – عمرو بن هند-؛ لفضله وسعة
جوده وكرمه ،فعدهام أفضل امللوك يف جودهم وكرمهم ،ممجداً بطولته هنا بأن استعار له
البذل والعطاء متجاوزاً ريه من امللوك ،واستعمل الرمز املتداول (كبيدات السامء) للداللة
عىل التفرد والجود؛ نظراً الشرتاك (كبيدات السامء) وكرم امللك يف صفة التجاوز.
وتنتمي تلك الرموز إىل املشرتك اللغوي الذي تطرحه اللغة أمام املبدعني ،ويتجىل
االنزياح يف مجازية (النجوم) ،و(السامء) ،و(كبيدات السامء) ،فقد استعملت لغري ما وضعت
له يف األصل لعالقة هي املشابهة.

()1

الديوان ،ص .106-103وجدت :رأيت .زناد :أراد أنه ينتمي إلى سلف صالح.
ب ّذ :غلب وسبق .سعودها :الليلة الطلقة الساكنة .من تحت السماء :إلى من تحت
الجبال .وفود :مأخوذة من االرتفاع – أوفد الرجل إذا صعد .-كبيدات السماء:
معظمها في االرتفاع .عمودها :أراد به ما يرتفع من غبارها كالعمود.

(ويبدو أن العالقات التي يقيمها الشاعر مع الجامدات عالقات جديدة أو تكتسب
صفات جديدة ،فاملشاعر اإلنسانية تلتقي مع أشياء جديدة مل تكن قد التقت بها من قبل)
( ،)1فالشاعر يقيم هذه العالقات مع األشياء التي متكنه من تجسيد انفعاالته ،و"املوقف
النفيس أو الشعور الضا ط هو الذي يفرض عىل الشاعر أن يستخدم هذا األسلوب دون
ريه ،وكان عمق االتصال بني الشاعر والطبيعة وإسقاط ما يف نفسه عليها عنرصين يدفعان
به إىل أن يتجه بلغته اتجاهاً تشخيصياً ،فهو يشخص عنارص الطبيعة ويدب فيها الحياة
ومينحها صفات رمبا ريبة عنها ،وقيمة هذه الغرابة أنها تضع القارئ أمام صدمة املفاجأة
ولذة عدم التوقع"(.)2
ومن ذلك قوله يف مطلع قصيدته الرابعة:
ـت َفلَم َي ـدَع
َوســـــا ٍر تَ َعن ـا ُه املَبيـ ُ

لَ هُ طا ِم ُس الظَلام ِء َواللَ يلِ َمذ َه با

َرأَى َضـــو َء نـا ٍر ِمن بَعيـ ٍد فَخـالَهـا

النفس َبل را َء كَوكَ باً
لَ َقد أَ ك َذبَ تهُ
ُ

ف لَ ام اِســــ َتبــانَ أَ نَ هــا آنِ ِســــي ـة

َو َصــــد َق ظَ ناً بَ عدَ ما كان كَ ِذ با

الكف نــاراً ت َُشـــبهــا
َرفَعـ ُ
ـت لَ ـهُ ِب ـ ِّ

شــــآ ِم ية نَكبا ُء أَو ِ
عاصـــف َصـــ َبا

ُمنــا ٍد لِســـــا ٍر َل ْي َل ـ ًة إنْ تَ ـأوبــا
ِالصـــعي ِد كَفى بِها
َوق ُ
ُلت :اِرفَعاها ب َ
وقدم الشاعر املثقب ال َعب ِدي صورة ضوئية ،تصف حال ضيفه حني تاه وأدركه الخطر،
وتراءت له من بعيد إضاءة مل يستطع متييزها لشدة تعبه ،أهي نار أم كوكب ُد ِّري؟!
فقد أراك املثقب زمام املوقف آمراً برفع النار والتلويع بها – ليقتاد ضيفه إىل داره
فيحسن إكرامه -فاستعار لها اإلضاءة تتوىض نور الطريق ،واستعمل الرمز املتداول (الكوكب)
للداللة عىل الضوء والجذب ،نظراً الشرتاك (الكوكب) وضوء النار يف صفة اإلضاءة ،فيعمل
نور الكوكب عىل محو ظالم الليل ،وتعمل اإلنارة – نور النار – عىل إرشاد الضيف إىل الطريق
القويم بعد أن أعياه التعب ،ورمز الشاعر إىل اإلضاءة والهداية (بالنار) – كفى بها  ،-وهي
رمز متداول أيضاً ملا بينهام من عالقات اإلشا  ،وإضاءة الطريق.
() 3

()1

ينظر :باحشوان (سلمى بنت محمد) :المكان في شعر طاهر زمخشري ،رسالة

ماجستير ،جامعة الملك عبد عبد العزيز ،كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ،السعودية،
2008م ،ص.9
()2

ربابعة (موسى) :جماليات األسلوب والتلقي ،مرجع سابق ،ص.80

()3

الديوان ،ص .18-17تعناه :أعياه .آنسية :من آنس الشيء أي أحسنه وأبصره.

شآمية :رياح تصب من الشام .النكباء :كل ريح من الرياح األربع .الصبا :ريح
تهب من مشرق االستواء .الصعيد :المرتفع من األرض .تأوب :رجع.

فمن أجل النور ،رفع املثقب بالكف ناراً ،ملوحاً بها ليقتاد ضيفه إىل دياره فيحسن
كرمه – بددت الظالم عن املعنى املراد وأنارت صفة فخره بذاته  -وقد رمز إليه (بليلة) ملا
بني ظالم الليل ووحشة الطريق من صالت الخطر والخو  ،و(الليل) رمز مستعمل كذلك.
وتنتمي تلك الرموز إىل املشرتك اللغوي الذي تطرحه اللغة أمام املبدعني ،ويتجىل
االنزياح يف مجازية (الكوكب) ،و(النار) ،و(الليل) ،فقد استعملت لغري ما وضعت له يف األصل
لعالقة هي املشابهة ،ورافقت كل رمز قرينة تفيد عدم إرادة الشاعر املعنى األصيل ،فدل
املؤشان اللفظيان (ضوء) و(نار) عىل استعارية رمز (الكوكب) ،ودل املؤشان اللفظيان
(رفعت) و(بالكف) عىل استعارية رمز (النار) ودل املؤشان اللفظيان (ارفعاها) و(بالصعيد
املرتفع من األرض) عىل استعارية رمز (الليل).
ومن الرمز املتداول أيضاً ،قول الشاعر يف (صورتني):
تـَـ ُب ـذ امل ُـ ْر ِشــــقـ ِ
بِ َت لْ هِ ي ـ ٍة أَ ِر ُ
ـات مـ َن الـ َـقـ ِطـ ِني
يش بِ هــا ِســــهــا ِمي
ف ََســـــ ِّل الهم َع ْن ـكَ ِب ـ َذ ِ
ات َل ْو ٍث

ُع ـ َذ ِاف ـ َر ٍة َك ـ ِم ـ ْط ـ َر َق ـ ِة الـ ُـق ـ ُي ـونِ

() 1

فهو يصف حاله يف البيت األول ،الهياً ،ومسرتاً النظر لتلك النسوة الاليت وصفهن
وهو يريش ويجهز سهامه.
ويف الصورة األخرى ،يصور الشاعر الطريقة التي يسيل به همه؛ إذ يركب اإلبل ويجول
بها الفيايف ،ومبجرد أن يصيبه الكدر والسأم ،يضطر ألن يركب ناقته القوية – ذات لون –
طارداً عنا همه وكدره ،ومن أجل ذلك فهو يركب ناقته القوية التي رمز إليها (مطرقة القيون)
– مطرقة الحداد ،-وهو رمز متداول يف الثقافات اإلنسانية ،عىل تباينها ،فقد دأبت عىل نعت
الناقة القوية مبطرقة الحداد قوة وصالبة .وينحرص االنزياح يف اإلطالق املجازي لرمز (املطرقة)
فبني الناقة القوية وتلك املطرقة ما ال يخفى من صالت املشابهة.
ومن الرمز املتداول أيضاً ،قوله:
َ ـدَ ْت َق ْودَا َء ُم ْن َشـــق ـا ن ََســـــاهــا
إِ َذا مــا ُق ـ ْم ـ ُت أَ ْر َح ـ ُل ـهــا ِب ـ َل ـ ْي ـلٍ

وبــالــ َو ِتــ ِني
ارس بــالــنــ َخــاعِ ِ
َتــ َجــ َ ُ
َتــأَوهُ آهــ َة الــر ُجــلِ ْالــحــزِيــنِ

() 2

()1

الديوان ،ص .165-161الهم :الحزن .ذات لوث :قوية – كثيرة اللحم .عند أخرة:

()2

الديوان ،ص .194-192قوداء :طويلة .النسا :عرق في الفخذ .تجاسر :تسير

صلب عظيم شديد .مطرقة القيون :مطرقة الحدادين.

وترحل .النخاع :عرق أبيض في العنق .أرحلها :شد عليه أداته .تأوه :تتوجع.

قدم الشاعر املثقب ال َعب ِدي – صورة سمعية – مشرياً بها إىل حالته النفسية وموقفه
املتلجلج الذي يكتنفه الغموض والسأم ،وقد أسبغها عىل ناقته أيضاً بتأوهها – كرجل مهموم
– نتيجة لطول سفرها وافتقارها لالستقرار فاستعار لها الرجل متذمرة متأففة يرهقها التفكري
يف الغابة الغامضة التي ال تعرفها ولكنها ال تكف عن الرحيل يف سبيلها ،فهي يف حركة ال
تتوقف ...إلخ ،واستعمل الرمز املتداول (الليل) للداللة عىل آهات الحزن ،إذ – الحزن –
مستقرة أفول النهار عادة؛ نظراً الشرتاك (الليل) والحزن يف صفة التأوه والشكوى.
فيعمل (الليل) عىل زيادة التذمر والشكوى ،ويعمل الحزن عىل (التأوه) والنواح
فيفرش إحساسه هذا مع اقرتاب ظالم الليل .ويتجىل االنزياح يف مجازية (الليل) فقد
استعملت لغري ما وضعت له يف األصل لعالقة هي املشابهة.
ورافقت الرمز قرينة لفظية تفيد عدم إرادة الشاعر املعنى األصيل ،فدل املؤشان
اللفظيان (تجارس) و(أرامها) عىل استعارية رمز (الليل).
إن إقامة عالقة مع عامل الحيوان تتغيا تكوين جرس من التواصل مع عوامل أخرى
كانت تبدو مغلقة للقارئ لكن الشاعر كان يحس أنه قريب ومدفوع إىل عالقات جديدة،
فحني "أسبع املثقب حالتـه النفسيـة عىل ناقتـه بتأوههـا ،استطـاع االقتـراب من ناقته"(،)1
بأن جعلها تشاركه التأوه والحزن ،وهو أسلوب فيه معلم من معامل اإلبداع وفيه إثارة وتوتر
بالنسبة للقارئ ،وإن أهم ء ميكن أن يثريه مثل هذا االنحرا يف نفسية القارئ هو وضعه
أمام عامل جديد من العالقات كانت ائبة عن ذهنه.
ومن الرمز املتداول أيضاً ،قول الشاعر:
أَال َح ِّييــا الــدا َر املُحيـ َـل ُر ُســـو ُمهــا

يج َق ـد ُميهــا
يج َع لَ ينــا مــا َي ه ُ
تَ ه ُ

َســـقَى تِلكَ ِم ْن دا ٍر و َم ْن َحل َربْ َعها

وم ـد ُميهــا
ـاب ال غَوا ِديَ :و ْب لُهــا ُ
ِذهـ ُ

ـت أَ ُود ا ل َع َني َع ْن َع َربا ِتهــا
َظ لَ لـ ُ

إ َذا ن َ
ُزف ـ ْت كــانَ ـ ْت ِرساع ـاً ُج ُمو ُمهــا

كــأين أُقـ ِ
ـايس ِم ْن َســــ َوا ب ِِقكِ َعربَ ٍة

و ِم ْن ليل ٍة َقدْ َضـا َ َصـدْ ري ُه ُمو ُمها

ومــهــا
ُتــ َرد ِبــأَ ْثــ َنــا ٍء كــأن ُنــ ُجــ َ

َاب نُ ُجو ُم ها
َح َيارى إذا ما ق ُ
ُلتَ :

( )2

()1

ينظر :الشمري (عودة سويلم) :الصورة الفنية في شعر المثقب ،مرجع سابق،

()2

الديوان ،ص .237-236 ،234المحيل :الذي أتت عليه أحوال متغيرة .رسومها:

ص.139

آثارها .عبرات :دمعات -ينهمل الدمع وال يسمع البكاء .الجموم :الكثيرة .ضاف:
نزل .أثناء :كل ما أثنى وانعطف.

قدم الشاعر املثقب ال َعب ِدي تحية حب بالوقو عىل األطالل - ،عالقة تربط الشاعر
باملكان هي الذكريات والتأمالت ،-فيحس الشاعر بأن هناك فاصالً يفصله عن املكان فيبدأ
يتوسل له ويناجيه ،فليس من السهل عليه أن يتخىل عن هذا املكان الذي يعني له أشياء
كثرية جداً فاستعار له (املحيل) – الذي أتت عليه األحوال ،أي سنون – فتغري.
واستعمل الرمز املتداول (الدار) للداللة عىل املأوى واالنتامء ومرسح األحداث؛ نظراً
الشرتاك الدار ومرسح األحداث يف صفة الذكريات والتأمالت ..فتعمل (الدار) وذكرياتها عىل
تصوير حالته يف ليلة حزينة ،وتعمل التأمالت عىل تسابق العربات القدمية العهد أن تحل
ضيفاً عليه ،ورمز الشاعر إىل الحزن (بالليل) ،وهو رمز متداول أيضاً ،ملا بينهام من عالقات
االنفعال الوجداين والحزن وتكالب الهموم.
فمن أجل تكالب الهموم عليه – بحال من تذكر بكاه سابقاً – نتيجة أحداث زلزلت
كيانه يف ليلة هادئة ،كأن نجومها ربطت بجبال ليظة ،كلام تفاءل برحيلها ردت إليه ،وقد
رمز إليه (بالنجوم الحيارى) ملا بني حالته ونجوم تلك الليلة من صالت الضجر والوحدة،
و(النجوم الحيارى) رمز مستعمل كذلك .ويتجىل االنزياح يف مجازية (الدار)( ،الليل)،
و(النجوم الحيارى) ،فقد استعملت لغري ما وضعت له يف األصل لعالقة هي املشابهة،
ورافقت كل رمز قرينة لفظية تفيد عدم إرادة الشاعر املعنى األصيل ،فدل املؤشان اللفظيان
(رسومها) و(ذهاب) عىل استعارية رمز (الدار) ،كام دل املؤشان اللفظيان (نزفت)
و(وسوابق عربة) عىل استعارية رمز (ليلة) ،وأفادت قرينة (الحرية) استعارية (نجومها
حيارى) و(نجومها) يف آن واحد.

املبحث الثالث :التناص األديب:
للتناص األديب دور هام يف إ ناء لغة النص الشعري ،وتحويله إىل قوة دافعة ترثي
التجارب األدبية للشعراء ،وتنقل رؤيتهم إىل املتلقي ،لذلك كانت العودة إىل الرتاث هدفاً
نياً يستشعره الشاعر ملنع نصه قيامً احتجاجية وجاملية(.)1
"فالرتاث إذن ميثل حقالً معرفياً خصباً يحتاج إىل نظر نقدي الختيار العنارص الحية
منه ،والقادرة عىل الدميومة والتي تصلع أن تكون شواهد قادرة عىل التجدد والتموضع يف
نصوص جديدة ،تستعيص عىل االستهالك اآلين ،ملا تخزنه من ظالل و ناء يتأىب عىل االندثار
والزوال"(.)2

()1

يحتاج الشاعر إلى الموروث الشعري واألدبي لصقل موهبته ،وتربية حسه
الموسيقي ،وتهذيب نفسه وتربيتها على النضج الذي يريده لها.

()2

البياني (عبد الوهاب) :الشاعر العربي المعاصر والتراث ،مجلة فصول ،م ،1ع،4

1981م ،ص.22

وعليه فإن نشأة أي نص أديب ترجع إىل عالقة يقيمها مع نص آخر معضدة أو معارضة،
وهي خواطر تحمل إرهاصات النبوة بالتناص ،والرمز األديب الذي نتحدث عنه هنا ،نقصد به
(استحضار املثقب شاعراً ،أو أديباً ،أو جانباً من تجربة أدبية ضمن أبياته الشعرية) (.)1
ويبدو ملن يعاين شعر املثقب ال َعب ِدي أن هناك اتصاالً قوياً بني الشاعر وبيئته وتراثه،
فقد أفاد منهام ،واستطاع أن يوظفهام توظيفاً حيوياً ينسجم مع رؤيته وموقفه ،وأن يضفي
عىل شعره متيزاً فريداً يستطيع به وضع بصمة خاصة هي خليط من سعة ثقافته واتصاله
مع بيئته وتراثه.
ومن األهمية "أن ندرك بأن االمتصاص للخطاب الشعري ال يعني الذوبان ،وال ينفي
التاميز نتيجة الرتباط الخطاب بتجربته التي تتخالف مع سواها زماناً ومكاناً ،لكن يف الوقت
نفسه فإن وجود قطيعة مع الرتاث رضورة تجمعنا رضورة الوجود البرشي ذاته ،لكنها رضورة
محكومة؛ إذ إن املبدع ال ينشأ يف فراغ ثقايف ،وإال كان يتيامً بال آباء ،وبالرضورة سيقوده
اليتم إىل العقم فال يكون له أبناء"(.)2
* التناص مع شعراء العرص الجاهيل:
األدب العريب القديم مادة نية مليئة باإليحاءات والدالالت التي متنع التجربة
الشعرية متايزاً نحو اإلبداع والتميز" ،فشعرنا العريب لن يستطيع أن يثبت وجوده ،ويحقق
أصالته ،إال إذا وقف عىل أرض صلبة من صلته برتاثه وارتباطه مباضيه وتيقنه أن انبتات
الشعر عن تراثه إمنا هو حكم عىل ذلك الشعر بالذبول ثم املوت"(.)3
وعىل كل حال سأقوم يف الصفحات التالية بتحليل ألهم الشخصيات األدبية التي
استسقى منها املثقب مادة لنصوصه( ،)4وشكلت رافداً مهامً من الروافد الشعرية ،وأوىل هذه
الشخصيات (امرؤ القيس) الذي يعد من أوائل الشعراء الجاهليني الذين تركوا أثراً واضحاً يف
التجربة اإلبداعية للشعر العريب.

()1

ينظر :بواجالبن بن الحسن :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.512

()2

عبد المطلب (محمد) :قراءات أسلوبية في الشعر الحديث ،الهيئة المصرية للكتب،
مصر ،القاهرة1995 ،م ،ص.18

()3

زايد علي عشري :استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر ،دار
الفكر العربي ،القاهرة1984 ،م ،ص.58

()4

يشير السياق الخاص بديوانه إلى بالغ اهتمام الشاعر بتلك النخبة ،وعالقته بالتراث

الشعري ورؤيته له ،مما يوصي بعالقة خاصة بالشعراء الذين تم استدعاؤهم ،تصل
إلى درجة االعتداد بتراثهم ،لكونهم آباء شعريين له ،وقد استدعاهم في سياقات

مختلفة ترتبط بتجربته الشعرية ومبرراته الجمالية.

"متثل شخصية امرئ القيس يف بعدها املأساوي واحدة من الشخصيات التي استلهمها
املثقب يف نصه الشعري؛ بوصفه شاعراً ذا تجربة فريدة تكشف عن أزمة إنسانية وجودية،
وكانت شخصيته مبثابة نواة انطلق منها خيال الشاعر للكشف عن مأساته ،وللتعبري عن روح
العرص ،والواقع التاريخي الذي يعاينه ،سواء أكان ذلك عن طريق استدعاء آلية اللقب ،أم
عن طريق استدعاء ملفوظه الشعري"(.)1
وتأسيساً عىل ما سبق ،فقد استلهم املثقب تجربة امرئ القيس الشعرية ،ألنها متثل
مادة نية ،ومعيناً ال ينضب ينهل منه الشعراء ،فاستثمر ال َعب ِدي أبعاد شخصيته؛ ليعرب من
خاللها عن مضمون تجربته من إحساس الغربة والوحدة بعد أن فقد األرض والوطن ،فعمل
عىل محاكاة النص وما ينسجم مع موقفه النفيس.
و"الشاعر ال يتخذ من شخصية امرئ القيس أداة يستطيع التحدث من خاللها ،وإمنا
يتوحد بها وميتزج معها بصورة قوية ،فحزن امرئ القيس يتجاوب مع حزن الشاعر؛ ألنهام
يعيشان حالة من التخاذل"( .)2فقد ضمن املثقب نصه الشعري أقوال امرئ القيس؛ ليفيد من
تجربته الشعرية ،ورؤاه الفكرية يف مكابدة الهموم واألحزان فيقول:
إال ِبـــ َبـــد َري َذ َهـــ ٍب خـ ِ
ــالـــ ٍص

ُكــل صـــــبــاح آخــ َر املُســـــنــ ِد

() 3

حيث يتناص يف البيت السابق مع بيت امرئ القيس الذي يقول فيه:
َلـ ُقـ ْل ـ ُت مــن الــقــولِ مــا ال َيـ َز ُال

ُيــؤ ََثــ ُر َعــنــي َيــدُ املُســـــنــ ِد

() 4

ويف موضع آخر ،يقول شاعرنا:
يف ال
حــب َتــعــز ُ ِجــنــ ُانــهُ
ٍ

ُمــ ْنــ َفــ ِهــ َق َ
كــالــرب ُجــ ِد
الــقــ ْفــر ِة
ُ

() 5

إذ يتناص يف املقطع السابق مع بيت امرئ القيس الذي يقول فيه:

()1

موسى (إبراهيم نمر) :آفاق الرؤيا الشعرية ،و ازرة الثقافة الفلسطينية ،البيرة،
2005م ،ص.130-129

()2

()3

ربابعة (موسى) :التناص في نماذج الشعر الحديث ،دار حمادة للدراسات الجامعية،

إربد – األردن2000 ،م ،ص.28
الع ِبد ّي (المثقب) :ديوان شعر ،تحقيق :حسن كامل الصيرفي ،ط ،1رفع المساهمة
َ
للنشر ،جامعة الدول العربية1971 ،م ،ص.112

()4

الحجري (امرئ القيس) :ديوان شعر ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط ،4دار

()5

ديوان المثقب ،مرجع سابق ،ص.31

المعارف للنشر1984 ،م ،ص.186

وداوي ـ ٍة قَف ٍر كــأن الصـــــدى بِهــا

إذا ما َد َعا ِع ْندَ املســــا ِء حزي ُن

() 1

ويف قول آخر:
كـــأنـــهـــا أسـ َ
ـــــفـــ ُع ذو ُجـــد ٍة

ُميْ ُســـــدُ ُع ا ل َو ْب ـ ُل ولَ يــل َســـــ ِد

() 2

إذ أنشد امرؤ القيس قائالً:
وجـــد َة َمـــتـ ِ
ــنـــ ِه
رساتَـــهُ ُ
كـــأن َ َ

كَ نــا ِئ ُن َي جري فَ و قَ ُهن َد ِل يص

() 3

ويف موضع آخر يقول:
ات الغَىل يف َح َجراتِ ها
تَســــامى ب َن ُ

تَســا ِمى ِعتاقِ الخَيلِ و ْرداً وأشــ َه َبا

()4

وقال امرؤ القيس:
َد ْع َع نكَ نَه با صـــيع يف َح َجرا ِت ِه

ولك ْن َحدي ثاً ما حد ُ
يث الروا حلِ

() 5

ويف موضع آخر يف يائيته املشهورة يقول:
وح عىل تَ ريــب
و ِمن َذ َه ـ ٍب َي لُ ُ

َيس بِ ذري ُُصـــون
كلونِ ال عاجِ ل َ

() 6

ويف معلقة امرئ القيس:
مهفهفــة بيضـــــا ُء َ َري َ
اضـــــ ٍة
مفـ َ
وقوله أيضاً:

()1

ديوان امرؤ القيس ،مرجع سابق ،ص.286

()2

الديوان ،مرجع سابق ،ص.35

()3

ديوان امرؤ القيس ،ص.181

()4

الديوان ،مرجع سابق ،ص.123

()5

ديوان امرؤ القيس ،ص.94

()6

الديوان ،مرجع سابق ،ص.159

()7

ديوان امرؤ القيس ،ص.58

ترائِ ُبهــا مصـــقولــة كــالســـججــلِ

() 7

فســـــلِ الهم عنــك بــذات ٍ
لوث

ُع ـذافــرة كــمــطــرق ـ ِة الــعــيــون

() 1

وامرؤ القيس يقول:
ـت نِيـ َ
وخَرقٍ بعي ـ ٍد قــد َقطَعـ ُ
ـاط ـهُ

عىل َذ ِ
ات لَ ْو ٍث َسهو ِة امليش ِمذ َعانِ

()2

وأخرياً يقول املثقب:
َيشــــق املــا َء ُجؤ ُجؤُهــا ،و ت ع لو

َ ـوار َِب ُك ـل ِذي َح ـدَ ب َب ـط ـ ِني

() 3

ويقول امرؤ القيس:
َو ْخ ـذ ِ
ِرك ـة
أســــيــل كــاملِ َســــ ِّن وب َ

كَ ُجؤ ُج ِو ه ْي ٍق زِف ـ ُة قــد متورا

() 4

وبدا يف األبيات السابقة تجيل التناص بني الشاعرين ،فقد جاء شعر امرئ القيس
متساوياً مع تجربة املثقب الخاصة ،إذ يعكس حالة املعاناة واألمل املسيطرة عىل نفسيته.
وتلتقي تجربة املثقب يف خطابه الشعري مع الخطاب الشعري المرئ القيس ،وما
يتعلق به من تجارب إنسانية من خالل التناص الذي يختزل كل ذلك يف أبيات عدة ،فيقول
الشاعر:
ــعـــه يف إثـــر ِِه و ِاصــــــل
َيـــتـــبـ ُ

األجـ َر ِد
ِمـثـ ُـل رِشـــــا ِء الـ ُ
ـخـ ُل ـ ِب ْ

() 5

حيث يستدعي الشاعر امرأ القيس ،قائالً:
ومـــطـــرد كـــرِشــــــا ِء الـــجـــرو
ُ
ويف موضع آخر يقول:

()1

الديوان ،مرجع سابق ،ص.162

()2

ديوان امرؤ القيس ،ص.91

()3

الديوان ،مرجع سابق ،ص.190

()4

ديوان امرؤ القيس ،ص..267

()5

الديوان ،ص.47

()6

ديوان امرؤ القيس ،ص.188

األج ـ َر ِد
ر ِِم ـ ْن ُخ ـلـ ِ
ـب الــن ـخـ َـل ـ ِة ْ

() 6

ف لَو َع ِل َم اللــهُ الجبـ َ
من ـهُ
ـال َظ َل َ

اس الجِ بــالِ يق ُودُهــا
ـأمر ِ
أتــا ُه بـ ْ

() 1

وقال امرؤ القيس:
كــأن ُ
الرثيــا ُعل َِّق ـ ْت يف َم َصـــــا ِمهــا

كت ـانٍ إىل ُصـــ ِّم َج ْن ـدَ لِ
بــأمر ِ
اس ِّ

() 2

وقوله:
ـت َر ْحيل
ـت زِمــا َم َه ـا و َوضـــعـ ُ
ثَ َنيـ ُ

ُْ
ومنــ ُرقــ ٍة َر َفــدْ ُت بــهــا ميــيــنــي

() 3

إذ قال امرؤ القيس:
ق ـأَ ْد َر َك ـ ُه ـن ثــانــي ـاً ِم ـن ِع ـنـ ِ
ـان ـ ِه

كغَيـ ِ
األقهـ ِب املُتودقِ
ـث ال َع َِـــ َ

() 4

فنلقى أن تجربة املثقب توافقت مع تجربة امرئ القيس يف الغربة واألمل والضياع،
مام ولد عنده حالة من الحزن واإلحساس بالوجع ففي يائيته املشهورة يستدعي امرأ القيس
مستخدماً آلية اللقب معرباً عن قسوة شعوره تجاه محبوبته بعد هجرانها له ،فيقول:
أفــا ِط ُم! قَ بـ َـل َب ْي ِن ـ ِك َم ِّت ع ي ني

و َمن ُع ِك ما َســــأَل ُت ِك أَنْ تَبِيني

() 5

وقل امرؤ القيس:
أفـ ِ
ـاط ُم مهأل بعض هــذا التــدلــل

وإن كنت قد أزمعت رصمي فأجميل
)

(6

وتتشابه قصة امرئ القيس مع قصة املثقب ال َعب ِدي عىل نحو ما يف قصيدته الثانية،
فامرؤ القيس فقد ُملك أبيه ،أما املثقب يف ضوء مدحه للملك عمرو بن هند وكتيبته ،فيقول:
يــوم كــان َعــنــا َجــلـــأل
ُكــل
ٍ

()1

الديوان ،ص.104

()2

ديوان امرؤ القيس ،ص.19

()3

الديوان ،ص.203

()4

ديوان امرؤ القيس ،ص.124

()5

الديوان ،ص.130

()6

ديوان امرؤ القيس ،ص.48

()7

الديوان ،ص.71

يوم ا ل ِح ن ِو يف َج ن َبي قَ َطر
َ َري ِ

() 7

وقول امرؤ القيس ملا قتل أبوه ،مبعنى الهني اليسري:
ِلــ َقــتــلِ بــنــي أســـــ ٍد َربــهــا

أال ُكــل

ٍء ِســـــوا ُه َجــ َلــ ْل

() 1

فإن استدعاء الشاعر الجاهيل يتجاوز مجرد اإلشارة التاريخية؛ ليكون إنتاجاً نوعياً
للاميض الخاص بخطاب الشاعر وما يتصل به عىل مستوى الفن والحياة ،وخاصة اإلشكالية
الوجودية يف حياته(.)2
والشاعر الجاهيل اآلخر الذي استلهم املثقب ال َعب ِدي منه تجربته الشعرية هو "طرفة
بن العبد البكري" ،فإنه يقيم معه عالقة تثري تساؤالت جديدة تدل عىل الرضورة الفنية لهذا
االستدعاء ،وما يتصل به من الرتاث الشعري" ،فامت أبوه وهو صغري ،وظلمه أعاممه،
وهضموا حقه وحق أمه وإخوته يف املرياث ،فام كاد طرفة يفتع عينيه عىل الحياة حتى قذ
بذاته يف أحضانها يستمتع مبلذاتها ،فأنفق ماله عىل الخمر واللهو ،وكان مستهرتاً إىل مالذه؛
فالمته عشريته ،فرتكها فرتة ثم عاد إليها ،يرعى إبل معبد أخيه ،ثم رجع إىل حياة اللهو حتى
بلغ يف تجواله بالط البحرية ،فقربه عمر بن هند فهجا امللك ،فأوقع امللك به فامت مقتوالً"(.)3
نالحظ مام سبق أن ال َعب ِدي كان أقرب يف حياته إىل طرفة منه إىل امرئ القيس.
ففي ديوانه كامالً يكثف املثقب دالالت اال رتاب والوحدة التي عاشها يف بيئته من
خالل تناصه مع شخصية طرفة بالتجربة الشعرية إذ يقول:
َتــ ْنــمــى ِبــ َنــهــ ٍ
اض إىل حــار ٍِك

ـح ـج ـ ِر األَ ْصـــــ َل ـ ِد
ثَ ـم َك ـ ُر ْك ـنِ الـ َ

كـــأمنـــا أ َو ُب َيـــديـــهـــا إيل

َح ي ُز ِ
ومهــا فَ َ
وق حىصـــ ا َلف ـدف ـ ِد

() 4

استطاع املثقب توظيف البيتني السابقني مع أبيات لطرفة مع تحوير ألفاظه ،إذ قال:

()1

ديوان امرؤ القيس ،ص.261

()2

ينظر :شعت (أحمد) :تجليات التناص في جدارية محمود درويش ،المجلة األردنية

()3

ينظر :التبريزي (ابن الخطيب) ،شرح المعلقات العشر المذهبات ،ضبط :عمر

()4

الديوان ،ص.28

في اللغة العربية وآدابها ،م ،3ع2007 ،4م ،ص.138

فاروق ،ط ،1مؤسسة الكتب الثقافية ،لبنان ،ص.75-71

وأتْ ـلـ ُـع نَ ـه ـاض إذا مــا تَ ـ َزي ـدَ ْت

ُيزا ُع مبِ َ جدولٍ من ال ِّرصـــ ِ ُمؤد َِم

() 1

ـاب املــا ِء ُحيز ُو ُمهــا بِهــا
َي ُشـــق َحبـ َ

كام ق ََســـ َم الرت َب امل ُ غا يل بال َي ِد

() 2

ويف موضع آخر يقول:
يف ال
حــب تــعــ ِز ُ ِجــنــ ُانــهُ
ٍ

ُمــ ْنــ َفــ ِهــ َق َ
كــالــرب ُجــ ِد
الــقــ ْفــ َر ِة
ُْ

() 3

ويقول طرفة:
ــوب تَـــعـــ ِز ُ الـ ِ
ــجـــن بـــ ِه
و َركـ ٍ

قَبـ َـل َهـذا ال َجيــلِ من َعهـ ِد أبــدْ

() 4

ويقول املثقب:
مــع ِتــعــزافــاً لــه رنــ ًة
ت ََســـــ ُ

يف بــاطــنِ الــوادي ويف الــ َقــر َد ِد

() 5

وهناك شاعر آخر تنبه املثقب ال َعب ِدي إىل مقدرته الشعرية وهو "عمر بن قميئة"
وهو شاعر جاهيل كبري ومعمر ومختار شعره عىل ما قلته ،نشأ يتيامً وهلك يف سفر امرئ
القيس إىل قيرص الروم فأصبع يُقال له (الضائع) ملوته يف ربة ويف ري إرث وال مطلب(.)6
ويقول شاعرنا:
أســــــ َفـــ ُع ذو ُجـــد ٍة
كـــأنـــهـــا ْ

َمي ُســـــدُ هُ ال َو ْب ـ ُل وليــل َســـــ ِد

() 7

وقول املثقب يتقاطع ويتفاعل مع بيت عمرو بن قميئة؛ إذ مل يكن عمرو شاعراً يف
تاريخه فحسب ،بل كان من أقدر أهل زمانه شعراً ،إذ قال:

()1

األنباري (أبو بكر محمد بن القاسم) :شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات،

()2

المرجع السابق نفسه ،ص.138

()3

الديوان ،ص.31

تحقيق :عبد السالم محمد هارون ،دار المعارف للنشر ،ط2008 ،5م ،ص.171

()4

شرح القصائد السبع ،مرجع سابق ،ص.130

()5

الديوان ،ص.35

()6

()7

ينظر :الشبكة العنكبوتية ،مقال ،الحكواتي ،المؤسسة العربية للثقافة2013 ،م.
Al-hakawati.la.utexas.edu.
الديوان ،ص.35

والفر يدَ املُســـف َع ال َو ج ِه ذا ال ُجد

ِة يــخــتــا ُر ِآمــنــا ِت الــ ِّر َمــالِ

() 1

ويف موضع آخر يتناص املثقب مع عمرو بقوله:
رســـ الـ َـغ ـ ْم ـر ُة عــنــه َك ـام
تَ ـ ْن ـ َح ِ ُ

جم َعنِ ا ل َف ْر َق ـ ِد
رســـ ا ل ن ُ
َي ْن َح ِ ُ

() 2

إذ قال عمرو بن قميئة:
مس يف ريِ ُجلْ َب ٍة
اب ُش ـعا ُع الش ـ ِ
و َ

وال َمر ٍة إال وشـــيكـاً ُمصـــ ُح ُهـا

( )3

ويف موضع آخر توجه املثقب إىل هذه الشخصية وراح يستوعب شعره ،فاقتنص
بعض املالمع العامة املرتبطة بالظعائن – تشبيه املرأة بالظبية -يقول:
َك ـ ُغ ـزالنٍ َخ ـ ْذ ْل ـ َن ِب ـ ِ
ذات َضـــــالٍ

َت ُن ُ
ـات ِم َن الغ ُُصــــونِ
وش الــدانيـ ُ

() 4

وقوله أيضاً:
عرضـــ ها
و َملموم ٍة ال يَخر ُِق الطر ُ َ

لها كوكب فَخم َشـــديد ُو ُضـــو ُحها

()5

والشاعر الجاهيل اآلخر الذي استلهم املثقب منه تجربته الشعرية هو "املرقش
األكرب" وهو من الشعراء الجاهليني الذين جعلوا من شعرهم نتاج عفويتهم املبدعة ،فأ نى
التفاعل الخالق بني شخصيته ووقائعها شبه األسطورية واملوضوع الفني الذي كاد يقترص
عليه شعره" ،فهو املتيم بابنة عمه ومعاندة عمه ألمر زواجهام تحولت إىل واحدة من أساطري
امليثولوجيا الجاهلية" .فكان زواجهام؛ ولذا كان عليه أن يقبل التحدي ومييض قدماً يف رحلته
للكشف والبحث عمن يحقق له واقعية التفوق – كرشط من عمه للقبول – وتقول األسطورة
أنه استطاع بعد ارتحال وطلب التفوق تحقيق ذلك؛ إذ مدح أحد ملوك اليمن وفاز منه
بالتقدير ،وعندما عاد إىل عمه وقومه منترصاً وجد أن عمه قد زوج ابنته من سواه ،والغريب
أن العم بدالً من أي يخربه بأمر زواجها ادعى أنها ماتت وجعل لها قرباً مزيفاً يف أرض ما،

()1

عمرو بن قميئة :ديوان شعره ،تحقيق :حسن كامل الصيرفي ،ط ،1دار معهد
المخطوطات العربية1965 ،م ،ص.68

()2

الديوان ،ص.49

()3

ديوان عمرو بن قميئة ،ص.26

()4

ديوان عمرو ،ص.161

()5

ديوان عمرو ،ص.32

لكن املرقش مل يلبث أن كشف الحقيقة وعلم بأمر الصفقة – صفقة زواجها – فانطلق
يف رحلة البحث عن الحبيبة املبيعة(.)1
مام سبق نالحظ أن املثقب اتخذ من شخصية الشاعر أرضية خصبة ،ووظفها مبا يالئم
وصفه لرحلته مع ناقته يف البيد ،ولحالته النفسية عىل حد سواء فهو شاعر رحال – مع ناقته
– إذ مل يستقر يف مكان ،وكذلك املرقش حينام – جال يف البيد باحثاً عن محبوبته -يقول:
َعـــرفـــاءَ ،وجـــنـــا َءُ ،جـــ ِ
املـــ ِّيـــ ٍة

ـم ـ ِد
فــكــري ـ ٍة أ ْرســـــا ُ ـهــاَ ،جـلـ َ

() 2

وقال املرقش:
َ
كــالــفــحــلِ ُجــاملــيــة
َعــرفــا ُء

ذات ِهبــاب ال تشـــىك الســـــأ ْم
ُ

() 3

ويف موضع آخر يقول:
ــب تَـــعـــ ِز ُ ِجـــنـــانُـــهُ
يف ال حـ ٍ

ُم ـ ْن ـ َف ـهـ َـق الـ َـق ـ ْف ـرية كــالـ ُـرب ُج ـد

() 4

تـــكـــا ُد إ ْذ ُحـــ ِّركَ ِمـــ َجـــدافـــهـــا

تَ ْن َســـــل من ِح ثنــا ِتهــا وا لي ـ ِد

() 5

وهذا يتناص ويتقاطع مع قول املرقش:

تكا
و َد ِّوي ـ ٍة َ ربا َء قــد طـ َ
ـال َعهــدُ هــا

تَهـ َ
ـال ـكُ فيهــا الوِر ُد واملر ُء نــا ِع ُس

مــجــ َ
َتــعــدو إذا ُحــ ِّرك ِ
دافــهــا

َعـــدْ َو َربـــاعٍ ُمـــفـــر ٍد كـــالـــزمل

() 6

() 7

ويف سياق آخر يبعث فيه املثقب مايض األعَ األكرب ،بوصفه شاعراً ذا تجربة فريدة،
وقد كشفت أبيات املثقب لهذا الشاعر الفذ عن جوهر أصيل يف شخصيته ومعامل خطابه
الشعري ،فقد كان زير الشعر يسلك فيه كل مسلك ،وليس أحد مام عر قبله أكرث شعراً
منه ،وأيضاً موقفه من امللـوك فقد كان ميد كبار القوم وملوك الفرس( ،)8وتعدى ذلك إىل
()1

ينظر :المرقش (األكبر) :ديوان شعر ،ط ،1تحقيق :كارين صادر ،بيروت،
1998م ،ص.34-9

()2

الديوان ،ص .26عرفاء :مشرفة العرف .وحناء :غليظة .جلمد :الصلب الشديد.

()3

المرقش األكبر :ديوان شعر ،تحقيق :حسن كامل الصيرفي ،ص.49

()4

الديوان ،ص.31

()5

المرجع السابق نفسه ،ص.33

()6

ديوان المرقش ،ص.47

()7

المرجع السابق نفسه ،ص.49

()8

ينظر الشبكة العنكبوتية ،ويكيبيديا الموسوعة الحرة ،أعشى قيس.
https://ar.wikipedia.org/wiki/

استنطاق األعَ كام يراه الشاعر أنه ذو رؤية ثاقبة للحياة والناس والطبائع ،فيقول
املثقب:
َحــتــى ُتــ ُلــ ِ
يــت ِبــلــكــيــ ٍة
وفــ ُ

ِ
واملــوقــ ِد
جــمــ ِة الــحــار ِِك
ُمــ َعــ َ

() 1

وقال األعَ:
َســـــدي ـ ٍس ُم ـقــذف ـ ٍة بــال ـلــكــيـــ

ِ
ـــــــــك ِ
ذات َمنــا ٍء بــأجــال ِدهــا

() 2

ويف قصيدة أخرى توجه املثقب إىل هذه الشخصية مستوعباً قول األعَ ،فاقتنص
بعض املالمع املرتبطة به كالوقو عىل األطالل ،فيقول:
أالَ َح ِّييــا الــدا َر املُحيـ َـل ُر ُســـو ُمهــا

هج َق ـد ُميهــا
َت ه ي ُِج َع لينــا َم ـا َي ُ

وقال األعَ:
لِام قَ د تَعفى ِمن َر ما ٍد و َعرصــــ ٍة

كي ـ ُتَ ،ه ـل يَبيك إليــكَ ُمحيلُهــا
بَ ْ

() 3

() 4

وآخر الشعراء الذين تناص معهم املثقب ال َعب ِدي هو "زهري بن أيب سلمى" ،وهو من
أشعر أهل الجاهلية .وقد كشفت رؤية املثقب لهذا الشاعر الفذ عن جوهر أصيل يف
شخصيته ،ومعامل خطابه الشعري ،إذ توجت الحكمة شعره ،فألبسته حلة الوقار التي تعكس
شخصية الشاعر الحكيم ،فقد كانت حياته طويلة – عاش طويالً – ونال احرتام الجميع
لحكمته وأخالقه العالية(.)5
يقول املثقب:
طي ـكَ َم ْشــــي ـاً حســــن ـاً مر ًة
ُت ع ِ

َحــثــك ِبــ ِ
املــر َو ِذ ُ
حصـــــ ِد
املــ َ

() 6

وقال زهري:

()1

الديوان ،ص.19

()2

األعشى الكبير ،ديوان شعر ،تحقيق :محمد حسين ،مكتبة اآلداب بالحماميز،

()3

الديوان ،ص.234

المطبعة النموذجية ،ص.71
()4

ديوان األعشى.

()5

زهير بن أبي سلمى :ديوان شعر ،ط ،1تحقيق :علي حسين فاعور ،دار الكتب،

()6

الديوان ،ص.22

1988م ،ص.25-9

تُ ـبــا ِد ُر أ ـ َ
َـــ َوتَ ـقــى
ـوال ال ـ َع ِ ِّ

ُعالل ـ َة قلوي ِمن ِ
حصـــــ ِد
الق ـدِّ ُم َ

() 1

يرتاءى لنا من خالل البيت السابق إحالة املثقب إىل استحضار تجربة الشاعر القدمية
والتواصل معها عرب األبعاد اإلنسانية يف وصفه لإلبل وتطويعها له يف ظروفه ،فأفصحت عن
موقف الشاعر ورؤيته ،كام ضمن مقطعه الشعري ألفاظاً وتراكيب تالقت مع أبيات زهري
التي يقول فيها:
حصـــــدَ ُ
ُتــر ِاقــ ُب ُ
املــ َمــر إذا
املــ َ

ِ
هــاجــ َرة مل َتــ ِقــل َجــنــا ِد ُبــهــا

() 2

ويقول يف موضع آخر:
واع ـ َل ـ ْم أن الــذم نَ ـقــص لــلــفــرت
ْ

َومــتــى ال يــتــ ِّق الــذم ُيــ َذ ِم

() 3

ويشبهه يف معناه قول زهري بن أيب سلمى:
َو َم ْن َيجعلِ املَع ُرو َ ِمن دُونِ ِع ِ
رض ِه

َي ِفرهَُ ،م ْن ال يت ِق الشـــ ْت َم ُيشـــ َت ِم

()4

وبذلك استطاع املثقب أن يوظف التناص يف شعره مع شعر زهري بن أيب سلمى مع
تحويره أللفاظه( ،)5وقد وظفه مبا يتناسب وحالته الشعورية ،ومبا يالئم رضه.
ويبدو مام انتهت إليه التجربة النصية يف الشعر الجاهيل ،ويف ضوء مفاهيم نظرية
التناص ندرك أبعاد املامثلة يف متثل النصوص السابقة ،ويف مامرسة التعبري البنايئ اللغوي،
فالشاعر الجاهيل ورث – مثالً – إرثاً نصياً عظيامً يف ظاهرة األطالل املثبتة يف مطالع قصائد
الجاهليني ،مام جعله ميارس عملية االنزياح واملامثلة واملغايرة ليصل إىل نص جديد يرضيه،
فامرسها بشكل عمودي وأفقي ،وجاء مبا يحتاج إليه وحذ ما ال يرضيه ومن أن مييت أي
نص سابق له ،أو أن يطمس مالمحه(.)6
* تناص أديب داخيل :تناص املثقب مع املثقب:
يعتمد املثقب ال َعب ِدي عىل نصوص سابقة له مشكالً بذلك نصاً جديداً؛ ليعرب من
خالله عن رؤى وأفكار جديدة؛ إذ يتناص املثقب مع ذاته يف املضامني والصور واملفردات
التي تخدم األفكار.

()1

زهير بن أبي سلمى :ديوان شعر ،مرجع سابق ،ص.266

()2

المرجع السابق نفسه ،ص.224

()3

الديوان ،ص.228

()4

المرجع السابق نفسه ،ص.228

()5

ديوان زهير ،ص.287

()6

ينظر :جمعة (حسين) :نظرية التناص ،مرجع سابق ،ص.336

ونجد يف قصائد املثقب تكراراً لبعض الصور الفنية ،أو عبارات تعود للشاعر نفسه،
وقد استحوذت عىل اهتاممه ،حتى امتزجت بالعديد من قصائده.
وملا كانت قصائد الشاعر تدور حول أفكا ٍر ومعانٍ قصدها وأراد البوح بها ،وهي يف
املقام األول استجابة لدوافع وانفعاالت نفسية؛ ميكن القول إن التناص الداخيل – أفكار
وقضايا بعينها -أي أنه مييط اللثام عن قامئة األولويات املستقرة يف وعيه وقناعاته؛ مام يعلل
نظرته ومواقفه من مختلف القضايا يف الحياة وبيئته يف آنٍ واحد.
ويف إطار هذه الرؤية نبدأ من أوىل قصائد الديوان؛ إذ تأسست القصيدة عىل فكرة
مؤداها :وصف ناقته التي أسبغ عليها صفات القوة ،مجلجلة مبا تحمله األبيات من كلامت
تفرد دالالت القوة والنشاط ،كإيراد الكلامت اآلتية( :اللكية ،معجمة ،الحارك ،املحصد،
التجاليد ،رأس الفدن ...إلخ) .فجميع ما تقدم من كلامت هي جزء من صفات القوة البدنية،
والحركة الرسيعة .وقد رصح بذلك يف قوله:
َحــتــى ُتــ ُلــ ِ
يــت ِبــ ُلــ ِّكــيــ ٍة
وفــ ُ

واملــ ِ
ُمــ َعــجــمــ ِة الــحــار ِِك َ
وقــ ِد

ُت ِ
عطيــكَ َم ْشــــيــا َحســــنــا َمر ًة

ِ
بــاملــ ْر َو ِذ ُ
واملــ ْح َصـــــ ِد
َحــثــكَ

() 1

ثم يستحرض الوصف ذاته ويعرضه عىل املتلقي يف حلة جديدة ،إذ قال:
َتــ ْنــ ِمــى ِبــ َنــهــ ٍ
اض إىل حــار ٍِك

ـح ـ َج ـ ِر األَ ْصـــــ َل ـ ِد
ثَ ـم َك ـ ُر ْك ـنِ الـ َ

() 2

ثم تتالحق قصائد الديوان وتشع فيها – بني الفنية واألخرى – تلك الفكرة ،فيبدو
التناص واضحاً مع الفكرة ذاتها .ففي ذات القصيدة يقول املثقب:
ُي ـبـ ِـن ـي تــجـ ِ
ـال ـيــدي وأقـ َـت ـادَهــا

الــفــدَ نِ ُ
نــا ٍو كــر َأ ِس َ
املــؤ ََيــ ِد

() 3

وهذه الصفات هي القوة التي أسبغها عىل ناقته ،وبعبارة أخرى فإن الناقة يف قاموس
الشاعر معنى من معاين الحياة؛ مقرتنة بالقوة ومصارعة الحياة – حياته الشاقة من أجل
البقاء.-
وما ينفك الشاعر يستحرض هذا املعنى وميتصه ويقلبه يف قصائده ،مام يدل عىل أنه
مبدأ يعبـر به عن جانب من مكونات شخصيته؛ إذ أىت باملعنى من جديد يف قصيدة أخرى(،)4
فيستحرض معنى القوة يف رس هذه الصفات – صفات القوة – والحيوية يف نفسه ،وكأنه

()1

الديوان ،ص.20-19

()2

الديوان ،ص.28

()3

الديوان ،ص.23

()4

الديوان ،ص.101

يحاول مللمة شتات ذاته – بوصفه ناقته – فيقول:
يقن ـ ُت إنْ شـــــا َء اإللــه بــأن ـهُ
َوأَ َ

ســـ ُي ْبلِغُني أَجالدُهـا وق َِصـــيـدُ هـا

() 1

وهنا مل يقف الشاعر عند إسباغ صفات القوة عىل ناقته وذكرها ،بل عمل عىل
تحريض املتلقي ،ولفت نظره للوثوب يف ذاته – ذات الشاعر – حني أسبغ من صفات القوة
الكثري عىل ناقته؛ تحقيقاً لذلك الهد بعد أن أصبحت هذه الناقة جزءاً من ذاته – صديقه
– يصفها ويشبه نفسه بها أثناء سريها ،قائالً يف قصيدة أخرى:
مشــ ِة الشــوى
كَأَين وأقْتا ِدي َعىل َح َ

ـمـهــا
رصارِي بــهــا ُ
ويـقــيـ ُ
َيـجـ ُو ُز َ َ

() 2

وبهذه اإلضافة يضفي املثقب ال َعب ِدي ملمحاً فنياً وبعداً جاملياً للتناص الواقع بني
قصائد (حول وصف صفات القوة التي أسبغها عىل ناقته).
وهذا التناص مل يكن اجتزا ًء للفكرة بأسلوب رتيب قد ميله املتلقي أو يشعر بالضجر
منه بسبب تكراره ،بل كان استيعاباً وتشعيباً للفكرة ومحاورة لها ،فألبسها ثوباً جديداً وحلة
زاهية يف كل مرة.
ويستحرض املثقب أيضاً معنى جديداً يصور به حاله قاطعاً البيداء عىل ظهر ناقته،
ال أنيس له سوى أصوات الرمال والحجارة املتقاذفة تحت أقدام ناقته ،قائالً:
يف ال ِحــ ٍب َتــعــ ِز ُ ِجــنــ ُانــهُ

ُمــ ْنــ َفــ ِهــ ِق َ
كــالــرب ُجــد
الــقــ َفــر ِة
ُ

() 3

ثم يستحرض املعنى ذاته ويعرضه عىل املتلقي بحلة أخرى يف ذات القصيدة ،قائالً:
انــهــا
يف بــلــد ٍة َتــعــ ِز ِجــنــ ُ

ِف ـيــهــا َخ ـنـ ِ
ـاط ـيـ ُـل ِم ـ َن الــرو ِد

() 4

ويستحرضه مرة ثالثة يف ثوب جديد يف قصيدة أخرى ،يقول فيها:
َســـــمــ ُع ِتــعــ َزافــاً َلــهُ َرنــة
ت
َ

يف ِ
بــاطــنِ الــ َوادي ويف َ
الــقــ ْر َو ِد

() 5

ويف النظر من زاوية نشأة الشاعر يف بيئته بعيداً عن مقر الحكم – مسامل – ميكننا
أن نستشف ملمحاً من مالمع شخصيته ،املتمثل يف دقة الوصف الوصف وقوة املالحظة التي
ألزم بها نفسه ،إذ ابتدع يف املعنى واختار لنفسه نهجاً ألفى كثرياً من النقاد عليه وعىل معناه

()1

المرجع السابق نفسه ،ص.101

()2

الديوان ،ص.247

()3

الديوان ،ص.31

()4

الديوان ،ص.50

()5

الديوان ،ص.35

يف قوله عن ناقته وهو يكلفها مشاق أسفاره يف أبياته ،فنقله من املجاز املباعد إىل
الحقيقة.
كام أرصد أيضاً تتايل تلك الصفات – صفات قوة الناقة – من جديد ،وملا يتصل بها
من أفكار ومعانٍ يف قصائ ٍد عدة من هذا الديوان ،ففيها يجعل من نفسه أمنوذجاً يستحث
من خالله املتلقي لاللتفات له ولقوله والحيوية يف نفسه ،فيقول يف قصيدة أخرى:
ف َِب ـت ،وبــاتَ ـ ْت بــالت َ
نوف ـ ِة نــاقَتي

ـات عل َيهــا َصــــ ْف َني و ُق ُتو ُرهــا
وبـ َ

() 1

ثم يقول يف قصيدة أخرى تعكس قوة الناقة وفرط جلدها عىل تحمل املشقة ،مشبهاً
رأسها بالقرص العظيم:
ُي ـنــبــي تــجـ ِ
ـال ـيــدي وأقــتــاد ََه ـا

الــفــدَ ن ُ
كــرأس َ
املــؤ ََيــ ِد
ِ
نــا ٍو

() 2

ثم يقول فيها أيضاً ،مشبهاً ذاته ممتطياً إياها ورحله يهتز بها أثناء سريها ،كأنه املالح
وهو يقيم سفينته:
كأَ ِّين وأَقْتادي عىل َح ْم َش ـ ِة الش ـوى

ـمـهــا
رصارِي بــهــا ُ
ويـقــيـ ُ
يــجـ ُو ُر َ َ

() 3

ويستحرض نفسه يف وصف حالته النفسية – أثناء سفره عىل ظهر راحلته قائالً:
ـت َعيني
و َأ َْضـــــ ْت ،كام أ ضـــيـ ُ
َفـــــــــــعـــــــــــ َرشــــــــــــــ ْت
ويف قصيدة أخرى يقول:

عىل الثفنـ ِ
ـات والجِ َوانِ ُه ُجودُهــا

() 4

ك ـأَن َم ـ ِ
واق ـ َع الــث ـ ِف ـنـ ِ
ـات ِم ـ ْن ـهــا

ُمــعــر ُس ِ
بــاكــر ِ
ات الــوِر ِد ُجــونِ

() 5

ويبدو التناص املتعانق يف هذه األبيات املتفرقة يف قصائد الديوان كلها مرتبطة
بجوانب شخصية املثقب ال َعب ِدي؛ إذ يكشف لنا هذا التناص يف أن الشاعر ارتقى بنفسه،
فتجاوزت صفة اإلنسان فيه حدها يف العطف عىل الحيوان مخرباً عام يعتل صدر ناقته من
ضجر متربم كام مير بنا ،مام يدل عىل عدم استقرار نفسه وتوجسها أيضاً ،ويقول يف قصيدة
أخرى يشكو محبوبته قائالً:

()1

الديوان ،ص.90

()2

الديوان ،ص.23

()3

الديوان ،ص.247

()4

الديوان ،ص.91

()5

الديوان ،ص.174

أمس َرث َج ـديــدُ هــا
أال إن ِهنــداً ِ

وضـــ ن ْت وما كانَ امل َ تا ُع َي ُئو ُد ها
َ

( )1

ثم يقول يف قصيدة أخرى يخاطب محبوبته فاطمة ،سائالً إياها أال تقطع بينهام حبل
الوصال ،يف قوله:
أفــا ِط ُم! قَ بـ َـل َب ِين ـ ِك َم ِّت ِع ي ني

َو َم ْن ُع ـ ِك مــا َســـــأل ُْت ـ ِك أنْ تَبيني

() 2

ثم يقول فيها أيضاً مستهجناً التخاذل ،واندثار ربا الحب املتكرس بتجدد األيام
ولياليها ،وتكاليب الهم والعذال عليه ،إال أنه بر م تفرده بصبابته امتطى ناقته قاطعاً عليها
الفيايف يف طريف النهار ،فيقول:
ــت
اديع النهار ،وأ َعرضـ ْ
وآ َم ْت َصـــ َو ُ

ل ِ
َوام ُع ُي ط َوى َر ْي طهــا و ُب ُر ُودُهــا

() 3

ويستحرضها مبعنى آخر – أجنحة العقاب – فيقول:
لَهــا َف َرط َي حمي ال ِّنهــاب كــأن ـهُ

ل ِ
َوام ُع ِع قبــانٍ َم ُروعٍ َطريــدُ هــا

() 4

وقد أورد املثقب وصفاً آخر للناقة والحيوان املفرتس فهو يراودها وكأنه معقود
بجانبها ،إال أنها لفرط فتوها استطاعت النجاء منه – مام يدل عىل عدم استقرار نفسه وحالته
الشعورية – فيبدو وصف يحمل الكثري من املعالج املعاكسة لنفسية املثقب جراء حبه
املتذبذب بني اللوعة واألمل .إذ يقول:
كــأن َجنيب ـاً ِع ْن ـد َم ْع ِق ـ ِد َرزِهــا

َفكْ ِســــه ويُر يدُ ها
تُرا ِودُهُ َع ْن ن ْ

() 5

ثم أتت صورة هذا السبع محاذية لها ،وكأنه معقود بها ،إال أنها فاقته لحرصها عىل
طلب الحياة مبخادعتها إياه ،فيستحرض املعنى ذاته بحلة جديدة يف موضع آخر من الديوان،
إذ قال:
ب َِصـــــا ِد َق ـة الـ َو ِجـيــف كــأن ِهـراً

()1

الديوان ،ص.83

()2

الديوان ،ص.136

()3

الديوان ،ص.87

()4

الديوان ،ص.108

()5

الديوان ،ص.95

()6

الديوان ،ص.170

ـأخ ـ ُذ بـ ِ
ـالـوضــــ ِني
ُيـبــاريـهــا ويـ ُ

() 6

كام وظف املثقب التناص ملغازلة املتلقي وإ رائه بتلك الفكرة أو تحريضه عىل
تبنيها ،فكان يقلب الفكرة ويكررها ويعرضها يف كل مرة بثوب جديد ،فمثالً نجده يستمد
من طيور القط املتساقطة عىل املاء حال رؤيتها له ورسعتها يف تلك األبيات ،بحال مجادلة
ناقته الفتية الفرار من هذا الحيوان املرتبص بها ،فيقول:
ـال ـكُ ِم ْن ـهُ يف النجــا ِء تَهــالُك ـاً
تَهـ َ

تَ قَا ُذ َ إحدَ ى ال ُجونِ حانَ ُو ُرودُها

()1

ثم يستحرض املعنى ذاته يف قصيدة أخرى ،قائالً:
كــأن َم ـ َو ِاق ـ َع الــث ـ ِف ـنـ ِ
ـات ِم ـ ْن ـهــا

ُمــعــر ُس ِ
بــاكــر ِ
ات الــوِر ِد ُجــونِ

() 2

ويبوح الشاعر يف أبياته بقوة ناقته من جغرافيا األرض بتضاريسها وصالبة َصخورها،
كام صور ناقته والحىص يتطاير من تحت أقدامها أثناء رسعة سريها ،فيقول ماثالً يف قصيدة
أخرى:
فنهنهــت منهــا ،واملنــاســـم ترمتي

مب عزاء شــــ تى ال يرد ع نودهــا

() 3

ويتناص مع قوله يف موضع آخر ،قائالً:
ـام
كــأن ُم ـنـ َ
ـاخ ـ َه ـا ُم ـلـ َـق ـى لِ ـجـ ٍ

عــىل َم ـع ـ َزائِ ـهــا وعــىل ال ـ َوج ـ ِني

() 4

ويف قصيدته األخرية يطل التناص – من زاوية أخرى – من خالل ناقته بفكرة رصحت
بها أبياته ،تحيك رفض الخضوع واالستسالم للهم ،إذ من عادة الشاعر الجاهيل ركوب اإلبل
والرضب بها يف الفيايف لتسلية الهموم .فيقول:
الهم َع ُز مكَ َرص َمهُ
َســـ َتك ِف يكَ أَم َر ِّ

خلوج األُمو ِر َرصميُهــا
َويك ِفيــك َم َ

() 5

ثم يستحرض املعنى ذاته بحلة جديدة يف قصيدة أخرى ،إذ قال:
ذات ل ٍ
ــــل ال َهم َع ْن ـكَ ِب ـ ِ
َوث
فسـ ِّ

()1

الديوان ،ص.98

()2

الديوان ،ص.74

()3

الديوان ،ص.99

()4

الديوان ،ص.186

()5

الديوان ،ص.240

()6

الديوان ،ص.165

ُع ـ ِ
ذاف ـ َر ٍة َك ـ ِم ـ َط ـ َر َق ـ ِة الـ ُـق ـ ُي ـونِ

() 6

فام انفك الشاعر يستحرض ناقته يف مختلف قصائده ،إذ ينادي بها ويغري املتلقي
بجامل وصفها .وعليه بإمكاننا أن نستشف من هذا التناص مبختلف آلياته فكرة وصف الناقة
والزهو بقوتها ،فاالستحضار املتكرر لهذه الفكرة يوحي بأهمية الناقة للعريب وللشاعر بشكل
خاص ،فهي أول مصدر وأهمه يف حياته.

املبحث الرابع :التناص التاريخي:
ينبع التناص التاريخي من تداخل نصوص تاريخية مختارة ومنتقاة مع النص األصيل
للقصيدة ،فتبدو مناسبة ومنسجمة مع تجربة الشاعر اإلبداعية؛ لذا رجحت تسميته تاريخياً؛
ألنه يختزل تاريخ منطقة ومجموعة أحداث تاريخية(.)1
واستحضار التاريخ واستلهام معطياته الداللية يف النص الشعري؛ يولد تنا امً ويخلف
تداخالً بني حركتي الزمن املايض – بكل إشاراته – وأحداث الزمن الحارض بكل ما فيه من
طزاجة اللحظة الحارضة.
ويبدو التناص التاريخي عند املثقب ال َعب ِدي يف وجهني ،نحو اآليت:
أوالً :التناص مع الشخصيات التاريخية.
ثانياً :التناص مع األماكن التاريخية.
* التناص مع الشخصيات التاريخية:
ال يكاد يخلو ديوان املثقب ال َعب ِدي من استدعاء لشخصية تاريخية ،تحتوي عىل
مالمع تعرب عن قضايا بيئته وهمومه وأحالمه؛ إذ إن الفنان ال يتقيد بحرفية الحدث التاريخي
املتصل بالشخصية ،فهو يستخدم عنارص أخرى مكملة لعمله الفني بغية التصوير لقوة التعبري
الجاملية يف فنه( ،)2واملثقب وجد يف شخصية امللك – عمرو بن هند – الذي تجاوز مراتب
أنداده من امللوك ،بفضله وسعة جوده ملكاً ،مبالغاً يف جعل أفعاله هي الجود والكرم نفسه؛
مقيامً عالقة رئيسة مع شخصيته لتشابه ما وجده املثقب يف شخصية عمرو بن هند صاحب
الدهاء والحنكة ،فيقول يف قصيدته الثانية "تعقيب عىل ما روي":

()1

ينظر :إسماعيل (نداء يوسف) :التناص في شعر محمد القيسي ،رسالة ماجستير،

كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين،212 ،

ص .155وبواجالبن (الحسن) :بالغة االنزياح ،مرجع سابق ،ص.506
()2

رشيد (عدنان) :دراسات في علم الجمال ،ط ،1دار النهضة العربية للنشر ،بيروت،

1985م ،ص.137

وإىل َعـــمـــرٍو ،وإنْ مل ِآتـــ ِه

تُج لَ ُب ا ِملدْ َح ُة أَو ِ
ميىضـــ الســـف ْر

ــــع ال ـ َو ْج ـ ِه كــريــم نَ ـ ْج ـ ُرهُ
واضـ ُ

رشـــ
َم َل ـكَ الســــ ْي َ
ف إىل َب ْطنِ ال ُع َ ْ

ُحـــ ُجـــري عـــائـــدي ن ََســــــبـــاً

ـم ـن ـ ِذ ِر إ ْذ حــىل الــخــم ـ ْر
ثُ ـم لــلـ ُ

ِ
عــمــهُ
بــاحــرِى الــد ِمُ ،مــر َطــ ُ

ُيربِىء ُ ا ل كَ ْل ـ َب إذا َعض َو َه ْر

() 1

بعث الشاعر شخصية – عمرو بن هند – بصورة مستمدة من الواقع الذي يعيشه،
مشرياً إىل بعض من صفاته الحسية والجسدية التي وصف بها امللك من قوله( :واضع الوجه)،
و(باحري الدم) ،فهي تربز للمتلقي جامل هذا املمدوح وحسن هيئته ،كام أقر بأصالة نسبه
– بانتامئه إىل قبيلة حجر -كام أثنى عىل نفوذ سلطانه يف قوله" :ملك السيف إىل بطن العرش"
ومساحة واسعة استطاع بحنكته السيطرة عليها ،وعليه فهو أهل للمديع وأهل ألن يؤىت له
من أصقاع املعمور ليمتدح.
ويف قصيدته الخامسة بعث الشاعر شخصية عمرو بن هند ،بصورة جديدة بوصفه
اإلنسان -امللك -من خالل تجاوزه مراتب أنداده من امللوك ،لجود أفعاله وكرمه ،فتناص
الشاعر مع هذه الشخصية "متت عرب (آلية الدور) ،حيث اعتمد عىل دور الشخصية دون
الترصيع باسمها داخل النص ،حيث ميثل هذا الدور إشارة تستحرض صورة الشخصية يف ذهن
املتلقي"( ،)2فيقول:
إىل َم ِل ـ ٍك َب ـذ ا ملُ ُلوكَ ب َِســــ ْع ِيكِ ِه

أفـ ِ
ـاع ُيل ـهُ َحز ُم ا ُمل ل ِ
ُوك وج ُودُهــا

() 3

وتحمل شخصية "عمرو بن هند" عند املثقب ال َعب ِدي صورة أخرى ،بوصفه أخاً
للنجدات وسائر الخالل الفضيلة ،متمثلة بالحلم والحكمة .يقول:
إىل َع مروٍ ،و ِم ْن َع مر ٍو أَ ت ت ني

ِ
أخى النجــدَ ِ
ات وال ِح ِلم الر ِصــــ ِني

حــق
فــإمــا أنْ تــكــونَ أَ ِخــى ِبــ ِّ

َف ـأَع ِر ُ ِم ْن ـكَ َثِّي ِمن َســـ ِميني

()1
()2

الديوان ،ص.70-68

() 4

مجاهد (أحمد) :أشكال التناص الشعري ،ط ،1الهيئة المصرية العامة للكتب،

مصر1998 ،م ،ص.87

()3

الديوان ،ص.105

()4

الديوان ،ص.208

ومن الشخصيات التاريخية التي يتكئ عليها الشاعر شخصية أيب قابوس – النعامن
بن املنذر -وذلك مبدحه ومتجيد كرمه ،مؤكداً أن كرمه ال ميكن كفره ،فهو زير وشائع ال
ميكن كتامنه ،واعتمد يف توظيفه لهذه الشخصية عىل ما يعر بتناص "التآلف"( ،)1وهو
توظيف الشاعر إحدى الشخصيات الرتاثية داخل بنية قصيدته ،محاوالً التوفيق بينها وبني
واقعه الذي يريد التعبري عنه ،وهذا امللك هو خري خلف لخري سلف ،إذ جعله املثقب متفرداً
عن سائر امللوك ،كتفرد السعود عن سائر النجوم ،كام جعل الجبال يتبعنه أىن شاء – مبالغة
– فيقول:
فــإن أَبــا قــا ب ُو َس ِع ْن ـ ِدي َبالؤُهُ

َجزا ًء بِ ُن ع مى ال َي ِح ـل كُ ُنودُهــا

َو َجـ ُ
دت زِكِ نــا َد الصـــــال ِح َني منَ َينـهُ

قــدمي ـاً كام َب ـذ النجو َم ُســـ ُعودُهــا

ف لَو َع ِل َم الل ـهُ الجِ بـ َ
ـال َظ َل َم َن ـهُ

اس ا ل ِجبــالِ َي ُقودُهــا
أَتــا ُه ب ـأَ مر ِ

فــإنْ تَ ـكُ ِمن ـا يف ُعامنَ قَ ب يلــة

ناب و َ
طال ع ُنو ُد ها
َواصــــ ْت بإج ٍ
ت َ

ِكات فأَصـــ َب َح ْت
وقد أد َركَ ْت ها ا ُملدر ُ

إىل َخريٍ َم ْن تَ َح َت الســام ِء ُوفُودُها

()2

فريسم املثقب من خالل التناص مع شخصية أيب قاموس صورة بطولية ،تثأر عىل
الظلم واالضطهاد.
 التناص مع األماكن التاريخية:يعد املكان صدى لتصورات الشاعر ،يساعده عىل تطوير الداللة والصورة ،فاتخذت
األماكن صوراً مثالية ورمبا إنسانية تجاوزت املساحة الجغرافية املجردة لألماكن.
 رمز ُعامن:وبدا تناص املثقب ال َعب ِدي مع رمز ( ُعامن) يف صورة ميدح بها النعامن بن املنذر
بقوله:
فَ لَو َع ِل َم الل ـهُ الجِ بـ َ
ـال َظ َل ْم َن ـهُ

اس ا ل ِجبــالِ َي ق ُودُهــا
أتــا ُه ب ـأَ مر ِ

فــإنْ تَ ـكُ من ـا يف ُعامنَ قَ ب يلــة

بإجناب َ
وطال ُعن ُودُها
واصــــت
ٍ
تَ َ

()3

فتعد هذه الصورة من ضمن الصور التي امتدح بها الشاعر ،امللك النعامن بن املنذر
وقبيلته؛ إذ استثمر البعد املكاين ( ُعامن) ودمجه يف نصه الشعري؛ إذ أعىل من شأن سياج
ممدوحه النعامن ،ففي حال أن القبائل التي تربطه بها أوارص قرىب ،آثرت امليل إىل الظلم

()1

مجاهد (أحمد) :أشكال التناص الشعري ،مرجع سابق ،ص.359

()2

الديوان ،ص.104-102

()3

الديوان ،ص.105

مبتعدة عن حادة الطريق ،فإن ممدوحه النعامن بن املنذر سريدها إىل سريتها األوىل.
فتمثل االنزياح يف الدالالت واإليحاءات التي تحملها لفظة ( ُعامن) من حضارة
وسؤدد وانتصارات جاد بها ممدوحه.

املبحث الخامس :التناص الشعبي
التناص املوزون الشعبي:
األدب الشعبي واحد من تراث أية أمة من األمم ،فهو جزء ال يتجزأ من تاريخها
وحضارتها يعكس هموم الشعب وآماله وتطلعاته بحرية دون قيود.
إذ يشمل مجموعة من الرموز الناتجة عن الجزء الشعبي من ثقافة األمة ،وهو نتاج
عفوي جامعي ،يعرب عن شعور أبناء الشعب وعواطفهم وحاجاتهم وضامئرهم بشكل عام،
وينتقل من جيل إىل جيل بشكل عفوي مشافهة ،أو عن طريق التقليد واملحاكاة(.)1
وقد ُعني املثقب بالتواصل مع الرتاث اإلنساين وتوظيفه يف شعره ،فمن يتتبع شعره
يجد أنه عىل تواصل مع تراثه يف عرصه.
فقد كان الرتاث مصدراً من أحد املصادر القليلة التي وظفها املثقب ال َعب ِدي يف شعره،
ر بة وحباً منه بهذا الرتاث والتشبث به ،يعرب من خالله ر م قلته؛ عن همومه وآماله.
ويف هذه الدراسة ،سنقف عىل أهم املأثورات الثقافية التي وظفها الشاعر يف شعره.
ومن أهم املأثورات:
أوالً :املثل الشعبي.
ثانياً :العادات والتقاليد.
 املثل الشعبي:املثل هو" :قول سائر يشبه به حال الثاين باألول ،األول فيه التشبيه ،قولهم :فالن
أمثل فالن أي أشبه مباله من الفضل"(.)2
ومن تناص املثقب ال َعب ِدي مع املوروث الشعبي (األمثال) ،قوله:

()1

كنعانة (شريف) :دور التراث الشعبي في تعزيز الهوية ،مجلة التراث والمجتمع،
جمعية انعاش األسرة ،البيرة ،م ،94 ،6ص.22

()2

الميداني :مجمع األمثال ،ط ،1تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار القلم،
بيروت ،ص.6

الــقــلــب ومــا َر ْت ِبــ ِه
َفــ َنــ ِخــ َب
ُ

رع ـ ِد
َمو َر َعصـــــا ِف ُري َح ََـــ امل َ َ

() 1

فاملثل الذي تناص معه الشاعر هو "طارت عصافري رأسه من الفزع"( ،)2وقد استحرضه
للتعبري عن حالة الفزع ،فهو يقال للشخص الخائف املذعور.
فقد وصف توجس قلبه وجمع باله ،إذا أحس بيشء من أسباب الذعر – القانص،-
والشاعر عندما يستحرض املثل يف شعره يُغني نصه الشعري به ،ويضمن إحداث التأثري
املطلوب يف نفس املتلقي.
 العادات والتقاليد:شكلت العادات والتقاليد رافداً نياً يف تجربة املثقب ال َعب ِدي الشعرية ،وقد مزجها
يف بنية النص الداخلية ،ر بة منه يف التشبث بها كوسيلة إلبراز جامل بيئته ،وتبعاً لذلك
استطاع املثقب باهتامم بالغ أن يبحث عن كل ما من شأنه إ ناء نصه الشعري؛ ليزيد إنتاجية
داللة النص.
فيكرث يف شعر املثقب ال َعب ِدي وصفه لناقته وإسباغ الصفات املحمودة عليها ،من
عرفاء وجناء ،ومكربة ،إرسا ها جلمد ...إلخ .وقد جسدت القصيدة األوىل عدة لوحات
شعرية عنون كل لوحة منها بصفة من صفاتها – الناقة.-
نحو" :أوب يديها" و"تندبه" ،وقد وظف هذه الصفات للتعبري عن حركة يدي ناقته
أثناء جدها باملسري ،قوله:
ديـــهـــا إىل
كـــأَمنـــا أَ ْو ُب َيـــ ْ

الف ـ َ
وق َح َىصـــ َ
َح يز ُو ِمهــا فَ َ
دف ـ ِد

نوح ا َبن ـ ِة ا ل َجونِ َعىل َه ـ ِال ـ ِك
ك ُ

َتــ ْنــدُ ُبــهُ َر ِافــ َعــ َة ِ
املــ ْجــ َلــ ِد

() 3

فيستحرض املثقب ال َعب ِدي يف وصفه الناقة ،جزءاً آخ َر من صفاتها وهو "أوب يديها
إىل حيزومها" -رسعة تقليب اليدين والرجلني يف السري  ،-التي ظلت تسكن ذاكرته ،وتحولت
باعتبارها صفة من صفات الناقة أثناء املسري إىل عادة من عادات نساء الجاهلية – نائحة
تندب ميتاً.-
ففي وصفه ناقته ،حني يشبه حركة يديها أثناء سريها ،بحركة يدي النائحة التي تندب
ميتاً ،تناص مع العادات الجاهلية؛ إذ من عادات النائحات يف العرص الجاهيل اإلمساك بقطعة
من الجلد تسمى املجلدة ،يلطمن بها وجوههن وصدورهن ،فالتناسب بني الصورتني جيل
وظاهر؛ إذ كالهام – (النائحة) ،و(الناقة) -يدفعها الصدق واإلخالص؛ لتلبية ما أنيط يف عنقها
من ابتالءات.
()1

الديوان ،ص.44

()2

الميداني :مجمع األمثال ،مرجع سابق.)446 :1( ،

()3

الديوان ،ص.39

ويف موضع آخر من القصيدة ذاتها ،استطرد الشاعر يف إسباغ مزيد من الصفات
لناقته ،كتشبيهه إياها (بالثور األسفع) الذي يف وجهه حمرة متيل إىل السواد -ذو الوجه
األبيض والعينني السوداويني ،بالناظر من خلف برقع علق بقرنية ،فيقول:
ُ
يـــنـــظـــ ُر يف ُبـــ ُ
رقـــع
كـــأمنـــا

ِم ْن تَ ِ
حت َر ْوقٍ َســـ ِل ِب ا ِمل ْذ َو ِد

( )1

والربقع قطعة من قامش ،كانت النساء ترتديها يف العرص الجاهيل؛ لتغطية الوجه يف
إطار العادات والتقاليد لتحفظ للمرأة وقارها ،ولكنها يف النص الشعري السابق أخذت
مدلوالً آخر مرتبطاً بوصف هذا الثور الوحيش ،بلفظة رديفة (الوصاوص) يف وصف نظرات
النسوة القاسية من تحت براقعهن ،وهن مسافرات يف الهوادج ،مقرناً بينها وبني هذا الثور
الوحيش – ذي الوجه األبيض -وكأنه ينظر من خلف برقع ،وهو ما كان سائداً من ملبوسات
تلك الحقبة ،فيقول:
زحـامً
وســـــ ْ
دَلـ َن َ
َظـ َهـ ْرنَ ِبـكــل ـ ٍة َ

()1
()2

الديوان ،ص.39

َو َث ق ْ َنب ا ل َوصـــــاو َِص ِل ل ُع يونِ

() 2

الديوان ،ص .156الوصاوص :البراقع .الكلة :ستر رقيق على الهودج .رقما :نوع
من أنواع الثياب المخططة.

الخامتـــة
الحمد لله كام ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه ،له الحمد عىل نعمة التوفيق والصالة
والسالم عىل من أرسله الله رحمة للعاملني ،وعىل آله وصحبه أجمعني ،وبعد:
أروم بهذه الخامتة تقديم املزيد من اإلضاءات لكيفية اشتغال صور االنزياح الشعري يف منت
املثقب ال َعب ِدي ،ورصد التجربة الشعرية لديه ،واستخالص نتائج البحث .فكانت كالتايل:
 .1إن ظاهرة االنزياح التي تُعد من أبرز الظواهر األسلوبية يف النقد
الحديث ،موجودة يف تراثنا البال ي والنقدي مبسميات كثرية أهمها العدول
واالتساع أو التوسع؛ ولهذا فإنها تعد من نقاط االلتقاء بني األسلوبية
الحديثة والبال ة العربية.
 .2إن الوظيفة الرئيسة لالنزياح ماثلة فيام ُيحدثه من مفاجأة تثري املتلقي
وتلفت انتباهه ،وتدفعه للبحث عن أرسار هذه الظاهرة ،ومثرياتها
السياقية ،وأبعادها الداللية.
 .3امتالك صور االنزياح قدرة تعبريية عن األوضاع التي عاشها الشاعر،
ورؤية البدوي التي تعرب عنها القصيدة.
 .4االنزياح الصويت يف النص الشعري ال يكون إال لغرض بال ي أراده الشاعر
ال َعب ِدي؛ فحرضت معظم أقسام التكرار بشكل نسقي يف شعره وتداخل
التكرار بالجناس ،وهيمن تكرار الحر  ،وتكرار الكلمة ،كام حرصت أقسام
التصدير فأثرت عىل الجانب املوسيقي وحققت انزياحاً بالتجانس الصويت،
و اب التصدير عن بعض قصائد الديوان؛ مام قلل كثافة االنزياح الصويت.
 .5التقديم والتأخري من السامت البارزة يف النص الشعري التي تدل داللة
واضحة عىل أن التعبري الشعري مقصود – متمثل يف لغة الشعر يحتملها
و ُيجيزها ،-فام قدم فيه لفظ أو أُخر إال لغرض بال ي ،وفطنة أسلوب جاذبة،
فكأن املعنى يقتيض ما تقدم أو تأخر اقتضا ًء طبيعياً للتأثري يف نفس املتلقي،
وظهرت صور االنزياح الرتكيبي يف إطار الصورة الشعرية وهي رضورات
مقبولة؛ إذ صانت الوزن والقافية يف ُجل القصائد وتداخلت بأنساق مغايرة
هي :االعرتاض والتوكيد والنفي ،وهو ما كثف االنزياح الشعري.
 .6يُعد االنزياح الداليل من أبرز أنواع االنزياح التي وظفها النص الشعري؛
للكشف عن خصوصيته يف االنزياح عن املعنى األصيل للفظ إىل معنى
جديد ،يُدرك من خالل السياق الذي يرد فيه ،فعرفت البداية الشعرية
الصور املتداولة وكان بُعدها حجاجياً إقناعياً ،والصدارة كانت للصورة

 .7التشخيصية يف كل القصائد الشعرية مع وجود خصوصيات تُثبت تطور
تجربة الشاعر؛ فقد شخصت الواقع الذي عاشه مع ناقته يف البيد ،كام عربت
صورة الغرابة عن األوضاع الغريبة للشاعر يف الصحراء ،فخرقت أفق انتظار
القارئ .وتثري صورة الغرائبية عوامل عجائبية يف ذهن املتلقي.
 .8ينبغي الربط بني البنية العميقة للرتكيب والبنية السطحية؛ ليظهر من
خالل ذلك جامليات الرتكيب ووظيفته البال ية.
 .9وبالنسبة للتناص ،نجد الرمز املتداول والرمز األديب والتاريخي والشعبي.
وتعرب كيفية توظيفه عىل عن تبلور التناص بعد كإنتاجية نصية .وانتظم
الرمز املتداولة يف بنية الرتكيب االستعاري ،مام كفل االنزياح .وظهر الرمز
األديب والتاريخي والشعبي ألول مرة ،وخدمت هذه الرموز صور االنزياح
وتكثيف التأثري الجاميل يف ذهن املتلقي.
.10تحقيق صور االنزياح أبعاداً جاملية لشعر املثقب ال َعب ِدي.
.11إن أسلوب االنزياح يدعم روابط التواصل األديب بني املتلقي واملبدع،
فالبؤرة الداللية موجهة يف أ لب األحيان إىل املتلقي لتحقق الوظيفة
اإلفهامية ،وميكن خلق األسلوب هد جاميل ينبغي عىل املبدع تحقيقه
بانزياحه عن مقتىض الظاهر.
ويف الختام أطلب من الله العيل القدير أن أكون قد وفقت يف دراستي هذه وقدمت ما فيه
الخري والفائدة ،فهو نِعم املوىل ونِعم النصري.

املصادر واملراجع
أوالً :املصادر:
.1

األعَ الكبري :ديوان شعر ،تحقيق :محمد حسني ،مكتبة اآلداب بالحامميز ،املطبعة
النموذجية.

.2

امرؤ القيس( :حندج بن حجر) :ديوان شعر ،تحقيق :محمد أبو الفضل إبراهيم،
ط ،4دار املعار للنرش1984 ،م.

.3

األنباري( :أبو بكر محمد بن القاسم) :شح القصائد السبع الطوال الجاهليات،
تحقيق :عبد السالم هارون ،ط ،5دار املعار 2008 ،م.

.4

التربيزي( :ابن الخطيب) :شح املعلقات العرش املذهبات ،ضبط :عمر فاروق ،ط،1
مؤسسة الكتب الثقافية ،لبنان.

.5

الجاحظ( :أبو عثامن عمرو بن بحر) (ت255هـ) :كتاب الحيوان ،تحقيق :عبد السالم
هارون ،ط ،2مكتبة مصطفى الحلبي وأوالده ،مرص1965 ،م.

.6

الجرجاين( :عبد القاهر عبد الرحمن بن محمد) (ت471هـ) ،دالئل اإلعجاز ،ط،2
قراءة وتعليق :محمود محمد شاكر ،مكتبة ومطبعة الخانجي -مطبعة املدين،
القاهرة ،مرص1989 ،م.

.7

الجمحي (محمد بن سالم) :طبقات فحول الشعراء ،ط ،1ج ،1شح :محمود شاكر،
دار املدين ،السعودية ،جدة.

.8

ابن الجوزي( :أبو الفرج ،عبد الرحمن بن أيب الحسن البكري) :منت الجوزي يف
التجويد ،ط ،1دار اإلمام مالك ،الجزائر2003 ،م.

.9

حازم القرطاجني( :ت684هـ) ،مناهج البلغاء ورساج األدباء ،تحقيق :محمد الحبيب
ابن الخوجة ،ط ،3دار الغرب اإلسالمي ،بريوت1986 ،م.

.10

الرازي( :أبو بكر) :الصحاح ،ط ،1دار الفكر2001 ،م.

.11

ابن رشيق القريواين( :أبو عيل الحسن) (ت456هـ) ،العمدة يف محاسن الشعر وآدابه
ونقده ،تحقيق :محمد محي الدين عبد الحميد ،ط ،1دار الكتب العلمية ،بريوت،
1972م.

.12

زهري بن أيب سلمى :ديوان شعر ،ط ،1تحقيق :عيل حسن فاعور ،دار الكتب العلمية،
بريوت1988 ،م.

.13

السيوطي (عبد الرحمن بن أيب بكر) :همع الهوامع يف شح الجوامع ،ج ،1تحقيق:
عبد السالم هارون وعبد العال مكرم ،مؤسسة الرسالة ،بريوت1992 ،م.

.14

ابن عصفور( :اإلشبييل) :يف رضائر الشعر ،تحقيق :السيد إبراهيم محمد ،ط،2
1982م.

.15

عمرو بن قميئة :ديوان شعر ،تحقيق :حسن كامل الصرييف ،ط ،1دار املخطوطات
العربية2013 ،م.

.16

القزويني( :جالل الدين أبو عبد الله) (ت739هـ) :اإليضاح يف علوم البال ة :املعاين
والبيان والبديع( ،د.ط) ،دار الكتب العلمية ،بريوت1990 ،م.

.17

املربد( :أبو العباس محمد بن يزيد) :املقتضب ،تحقيق :محمد عبد الخالق ،ط،2
املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية ،مرص1994 ،م.

.18

املُثِّقب ال َعب ِدي (ت587هـ) ،ديوان شعر ،تحقيق :حسن كامل الصرييف ،رفع
املساهم ،جامعة الدول العربية1971 ،م.

.19

املرادي( :الحسن بن قاسم) :الجنى الداين يف حرو املعاين ،تحقيق :فخر الدين
قباوة ،ط ،1الدار العلمية ،بريوت1992 ،م.

.20

املرقش األكرب (ت 57ق.هـ) :ديوان شعر ،تحقيق :كارين صادر ،ط ،1بريوت،
1998م.

.21

ابن منظور( :أبو الفضل – جامل الدين محمد بن مكرم) (ت711هـ) :لسان العرب،
ج ،1تصحيع :أمني محمد عبد الوهاب ،املطبعة األمريية لبوالق ،القاهرة1979 ،م.

.22

ابن هشام األنصاري:
.1

أوضع املسالك إىل ألفية ابن مالك ،تحقيق :محي الدين عبد الحميد ،املكتبة
العرصية ،بريوت1990 ،م.

.2

مغني اللبيب عن كتب األعاريب ،تحقيق :عبد اللطيف محمد الخطيب،
ط ،1السلسلة الرتاثية ،الكويت2001 ،م.

ثانياً :املراجع:
.1

أنجنيو (مارك) :مفهوم التناص يف الخطاب النقدي الجديد -ضمن أصول الخطاب
النقدي الجديد ،-ترجمة :أحمد املدين ،ط ،2مطبعة النجاح الجديدة ،الدار
البيضاء1989 ،م.

.2

باريل (شارل) :علم األسلوب وعلم اللغة العام ،من كتاب :اتجاهات البحث
األسلويب ،ط ،1ترجمة :شكري عياد ،دار العلوم1985 ،م.

.3

البطل (عيل) :الصورة يف الشعر العريب حتى آخر القرن الثاين الهجري ،دراسات يف
أصولها وتطورها ،ط ،1دار األندلس ،بريوت1980 ،م.

.4

بواجالبن (الحسن) :بال ة االنزياح يف شعر محمود درويش ،ط ،1النايا للدراسات
والنرش والتوزيع ،سوريا ،دمشق2014 ،م.

.5

التونجي (محمد) :املعجم املفصل يف األدب ،ج ،1ط ،2دار الكتب العلمية،
1993م.

.6

جرب (عبد النور) :املعجم األديب ،ط ،2دار العلم للماليني ،بريوت1984 ،م.

.7

جمعة (حسني) :جاملية الخرب واإلنشاء ،ط ،1منشورات اتحاد الكتاب العرب،
دمشق2005 ،م.

.8

حافظ (صربي) :أفق الخطاب النقدي ،ط ،1دار شقيات ،القاهرة2001 ،م.

.9

حسني (عبد القادر) :فن البال ة ،ط ،2عامل الكتب ،بريوت1984 ،م.

.10

خليل (إبراهيم) :األسلوبية ونظرية النص ،ط ،1املؤسسة العربية للدراسات،
بريوت1996 ،م.

.11

الداية (فايز) :جامليات األسلوب يف الصورة الفنية يف األدب العريب ،ط ،2دار
الفكر املعارص ،بريوت1996 ،م.

.12

أبو ديب (كامل) :جدلية الخفاء والتجيل ،دراسات بينوية يف الشعر ،ط ،4دار
العلم للماليني ،بريوت1995 ،م.

.13

ذريل (عدنان) :النقد واألسلوبية ،ط ،1اتحاد الكتاب العرب ،سوريا1989 ،م.

.14

ربابعة (موىس) :األسلوبية مفاهيمها وتجلياتها ،ط ،1دار الكندي ،الكويت،
2003م.

.15

ربابعة (موىس) :قراءات أسلوبية يف الشعر الجاهيل ،ط ،1دار جرير ،إربد،
2010م.

.16

ربابعة (موىس) :جامليات األسلوب والتلقي ،دراسات تطبيقية ،ط ،1دار جرير
للنرش ،عامن -األردن2008 ،م.

.17

رشيد (عدنان) :دراسات يف علم الجامل ،ط ،1دار النهضة العربية ،بريوت،
1985م.

.18

الزواهرة (ظاهر محمد) :التناص يف الشعر العريب املعارص ،ط ،1دار الحامد للنرش،
األردن2013 ،م.

.19

السامرايئ (فاضل صالع) :معاين النحو ،ط ،2شكة العاتك لصناعة الكتب ،القاهرة،
2003م.

.20

السامرايئ (يوسف) :يف لغة الشعر( ،د.ط) ،دار الفكر للنرش ،عامن1983 ،م.

.21

السعدين (مصطفى) :البنيات األسلوبية يف لغة الشعر الحديث ،منشأة املعار ،
اإلسكندرية ،مرص1994 ،م.

.22

سلامن (عدنان محمد) :دراسات يف اللغة والنحو ،ط ،1جامعة بغداد ،بغداد،
1991م.

.23

السيد (شفيع) :االتجاه األسلويب يف النقد األديب ،ط ،1دار الفكر ،مرص1986 ،م.

.24

السيد (نور الدين) :األسلوبية وتحليل الخطاب ،دار هومة ،الجزائر1997 ،م.

.25

أبو شيفة (عبد القادر) :مدخل إىل تحليل النص األديب ،حسني اليف قزق ،ط ،4دار
الفكر ناشون وموزعون ،عامن ،األردن2008 ،م.

.26

الشنرتيني (محمد عبد امللك بن الرساج) :الكايف علم القوايف ،ط ،1تحقيق :محمد
روضان الداية ،دار األنوار ،بريوت1968 ،م.

.27

الشايب (أحمد) :األسلوب دراسة تحليلية ألصول األساليب األدبية ،ط ،8مكتبة
النهضة املرصية ،القاهرة1988 ،م.

.28

الشايب (أحمد) :األسلوب دراسة بال ية تحليلية ،ط ،5مكتبة النهضة املرصية،
مرص1991 ،م.

.29

الصبان (ت1206هـ) (محمد) :حاشية الصبان شح األشموين عىل ألفية ابن مالك
مع شح الشواهد للعيني ،تحقيق :طه عبد الرؤو ( ،د.ط) ،املكتبة التوفيقية،
مرص ،ج.3

.30

الطاهر (عيل جواد) :مقدمة يف النقد األديب ،ط ،2املؤسسة العربية للدراسات
والنرش ،بريوت1988 ،م.

.31

طبانة (بدوي) :قضايا النقد األديب ،معهد البحوث والدراسات ،القاهرة1971 ،م.

.32

الطرابليس (محمد الهادي) :تحاليل أسلوبية ،دار الجنوب للنرش ،تونس1992 ،م.

.33

عاشور (فهد نارص) :التكرار يف شعر محمود درويش ،ط ،1املؤسسة العربية
للدراسات ،األردن2004 ،م.

.34

العاين (شجاع) :الليث والخرا املهضومة ،دراسة يف بال ة التناص ،مجلة املوقف
الثقايف ،ع ،17بغداد ،دار الشؤون الثقافية1998 ،م.

.35

عبد الرحمن (إبراهيم) :قضايا الشعر يف النقد العريب ،ط ،2دار العودة للنرش،
بريوت1981 ،م.

.36

عبد الرحمن (نرصت) :الصورة الفنية يف الشعر الجاهيل ،مكتبة األقىص ،األردن،
1992م.

.37

عبد الكريم (نجاح) :أثر استخدام نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر الجرجاين،
يف تنمية التذوق البال ي ،مكتبة العبيكان ،الرياض2006 ،م.

.38

عبد اللطيف (محمد حامسة) :بناء الجملة العربية ،ط ،1دار الرشوق ،بريوت،
1996م.

.39

عبد املطلب (محمد) :البال ة واألسلوبية ،ط ،1الهيئة املرصية للكتاب ،مرص،
1984م.

.40

عبد املطلب (محمد) :البال ة واألسلوبية ،ط ،1مكتبة لبنان ناشون1994 ،م.

.41

عبد املطلب (محمد) :جدلية اإلفراد والرتكيب يف النقد العريب القديم ،ط ،1الرشكة
املرصية للنرش ،مرص1995 ،م.

.42

عبد املطلب (محمد) :قراءات أسلوبية يف الشعر الحديث ،الهيئة املرصية للكتب،
مرص ،القاهرة1995 ،م.

.43

أبو العدوس (يوسف) :األسلوبية الرؤية والتطبيق ،ط ،1دار املسرية ،عامن،
األردن2007 ،م.

.44

عرشي (زايد عيل) :استدعاء الشخصيات الرتاثية يف الشعر العريب املعارص ،دار
الفكر العريب ،القاهرة1984 ،م.

.45

عاميرة (خليل) :أسلوب النفي واالستفهام ،دار الفكر ناشون وموزعون ،األردن،
1984م.

.46

عياد (شكري) :اتجاهات البحث األديب ،ط ،1دار العلوم ،الرياض1985 ،م.

.47

عياد (شكري) :اللغة واإلبداع ،مبادئ يف علم األسلوب ،ط ،1انرتناشونال برس،
مرص1988 ،م.

.48

راهام (هو ) :األسلوب واألسلوبية من كتاب :اتجاهات البحث األسلويب ،ط،1
ترجمة شكري عياد ،دار العلوم1985 ،م.

.49

الغذامي (عبد الله) :الخطيئة والتفكري ،ط( ،2د.م)1991 ،م.

.50

الغريف (حسن) :حركة اإليقاع يف الشعر العريب املعارص ،ط ،1الدار البيضاء ،املغرب،
2001م.

.51

فضل (صالح) :بال ة الخطاب وعلم النص ،ط ،1عامل املعرفة ،املجلس الوطني
للثقافة ،الكويت1992 ،م.

.52

فضل (صالح) :مناهج النقد املعارص ،ط ،1دار اآلفاق العربية ،القاهرة1997 ،م.

.53

فضل (صالح) :علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،ط ،1دار الرشوق ،مرص1998 ،م.

.54

القط (عبد القادر) :االتجاه الوجداين يف الشعر العريب املعارص ،دار النهضة ،ط،2
1981م.

.55

الكوفحي (يوسف) :اللغة اإلبداعية :دراسة ألعامل جربان خليل جربان :دراسة
أسلوبية ،ط ،1مكتبة عامل الكتب الحديثة ،إربد – األردن2011 ،م.

.56

كوهن (جان) :بنية اللغة الشعرية ،ط ،1ترجمة :محمد الوايل ومحمد العمريي،
دار توبقال للنرش ،املغرب1986 ،م.

.57

(الينز جون) :اللغة واملعنى والسياق ،ترجمة :عباس صادق عبد الوهاب ،ط،1
دار الشؤون الثقافية ،بغداد1987 ،م.

.58

اللوميي (محمد) :يف األسلوب واألسلوبية ،ط ،1مطابع الحمييض.

.59

مايض (شكري عزيز) :يف نظرية األدب ،ط ،1املؤسسة العربية للدراسات ،بريوت،
2005م.

.60

مجاهد (أحمد) :أشكال التناص الشعري ،ط ،1الهيئة املرصية العامة للكتب ،مرص،
1998م.

.61

املخزومي (مهدي) :يف النحو العريب نقد وتوجيه ،ط ،1منشورات املكتبة العرصية،
بريوت1964 ،م.

.62

املسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،ط ،3الدار العربية للكتاب ،الكويت،
1982م.

.63

املسدي (عبد السالم) :األسلوبية واألسلوب ،ط ،4دار سعاد الصباح ،الكويت،
1993م.

.64

املسريي (منري) :دالالت التقديم والتأخري يف القرآن الكريم ،ط ،1مكتبة وهبة ،مرص،
2005م.

.65

مطلوب (أحمد) :معجم املصطلحات يف النقد العريب القديم ،ط ،1دار الشؤون
الثقافية ،بغداد1989 ،م.

.66

مفتاح (محمد) :تحليل الخطاب الشعري( ،اسرتاتيجية التناص) ،ط ،1املركز الثقايف
العريب ،بريوت1985 ،م.

.67

املنصور (زهري أحمد محمد) :قضايا األسلوب عند ابن رشيق القريواين ،وزارة
الثقافة ،عامن-األردن2010 ،م.

.68

موىس (إبراهيم محمد) :آفاق الرؤيا الشعرية ،وزارة الثقافة الفلسطينية ،البرية،
2005م.

.69

امليداين :مجمع األمثال ،تحقيق :محمد محيي الدين عبد الحميد ،دار القلم ،بريوت،

.70

ميشال (ريفاتري)( :معايري تحليل األسلوب) ،ترجمة :حميد الحمداين ،ط،1
منشورات دار سال ،دار النجاح الجديدة1993 ،م.

.71

ناظم (حسن) :البنى األسلوبية دراسة يف أنشودة املطر للسياب ،ط ،1املركز الثقايف
العريب ،املغرب2002 ،م.

.72

النحاس (مصطفى) :أساليب النفي يف العربية ،جامعة الكويت1979 ،م.

.73

النقيب (محمد حسني) :النفي يف الجملة العربية وعالقته باملعنى.

.74

نهر (هادي) :الرتاكيب اللغوية ،ط ،1ددار اليازوردي للنرش ،عامن1996 ،م.

.75

هارون (عبد السالم) :األساليب اإلنشائية يف النحو ،ط ،5مكتبة الخانجي ،القاهرة،
2001م.

.76

و يلييس (يوسف) :إشكالية املصطلع يف الخطاب النقدي العريب ،ط ،1منشورات
االختال  ،الجزائر2009 ،م.

.77

ويس (أحمد) :االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ط ،1مؤسسة الياممة
الصحافية ،الرياض2003 ،م.

.78

ويس (أحمد) :االنزياح منظور الدراسات األسلوبية ،ط ،1املؤسسة الجامعية
للدراسات2005 ،م.

ثالثاً :املراجع املرتجمة:
.1

بيريو (جريو) :األسلوبية ،ترجمة :منذر العيا  ،ط ،2مركز اإلمناء الحضاري ،سوريا،
1994م.

.2

جان (كوهن) :بنية اللغة الشعرية ،ترجمة محمد العمري ومحمد الوايل ،ط ،1دار
توبقال للنرش ،املغرب1986 ،م.

.3

جون (الينز) :اللغة واملعنى والسياق ،ترجمة :عباس صادق الوهاب ،ط ،1دار
الشؤون الثقافية ،بغداد1987 ،م.

.4

راهام (هو ) :األسلوب واألسلوبية ،ترجمة :كاظم سعد الدين ،سلسلة آفاق
عربية ،العدد األول1985 ،م.

Lotman Louri Sturcture Dutext Eartistique, ed: Gallimard, n.r.f.
Paris, 1973.

5.

رابعاً :الدوريات:
.1
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Abstract
This study aims at investigating the phenomenon of
deviation in Al-muthaqaf Alabdi poetry from a stylistically
point of view. It includes an introduction, four chapters and
an epilogue. In the introduction, the researcher shows the
importance of the subject, the reasons for choosing it, the
study approach and the most critical difficulties being faced.
The first chapter of this study deals with “Sound
deviation”. It was divided into two parts that best represent
the forms of deviation. These parts are:
a)

Repetition and its sections which dominated the
Diwan of Al-muthaqaf Alabdi.

b)

Epanalepsis and its sections, and the number
of usage for each section in the Diwan of Almuthaqaf.

The second chapter tackles structural deviation in Almuthaqaf Alabdi poetry. It was divided into four parts; fronting
and pre-posing, interrogating, emphasis and negation.
The third chapter deals with semantic deviation in Almuthaqaf Alabdi poetry. It was divided into six parts;
personification, colloquial, estrange, fancy, rising and
suitability.
The fourth chapter of this study deals with
“intertextuality”. It encompasses the following four forms of
intertextuality: colloquial symbol, literature interextuality,
historical intertextuality and demotic intertextuality.
The study ends with an epilogue which includes the
results of this study, followed by a list of sources and
references that the study benefited from.

