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 (1)غربة  في ديوان االنحراف والعدول

 *"أبو السِّبح"للشاعر: عطا اهلل 

 علي يوسف اليعقوبيالدكتور/

 األقصى جامعة-مساعدأستاذ 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 غزة-فلسطين

 ملخص البحث:
تتناول هذه الدراسة ركيزة مهمة من الركائز الفنية، التي تساهم بشكل رئيس في البناء الشعري للقصيدة، 

ربة الشعرية ، وتكسب التجالشعري، كظاهرة لها أبعادها الجمالية، والدالليةاالنحراف والعدول تتمثل في ظاهرة 
يحائية عميقة، وتحلق بتجربة الشاعر في عوال من  م من السحر، والخيال، والجمال، وذلكطاقات تعبيرية، وا 

 وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي. .ة، واإلسنادية، والتركيبيةالدالليها خالل تجليات
بح"-العدول-الشعرية-االنزياح الكلمات المفتاحية:   .االنحراف-"أبو الس ِّ

 

                                                           

بح"، عطا هللا عبد العال (1)  م، رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين، غزة، فلسطين.  5112)د.ط(  )غربة( ديوان، "أبو الس ِّ
م، هاجر 1491* عطا هللا "أو السبح" شاعر فلسطيني موهوب، ومثقف موسوعي، وهو من مواليد قرية السوافير الشرقي المحتلة عام 

ة بتفوق، جيهي من مدرسة بئر السبع الثانويمع أسرته وهو رضيع، وتلقى تعليمه األساسي في مدارس وكالة الغوث برفح، وأنهى التو 
 م تخصص العلوم والرياضيات.1494ليدرس في مركز تدريب المعلمين في رام هللا، حيث تخرج فيه عام 

، وكان صاحب دراية وخبرة، حتى أصبح عضوًا في الهيئة اإلدارية لنادي خدمات 1419عمل مدرسًا في مدارس وكالة الغوث حتى عام 
(، ثم درس أبو السبح في الجامعة اإلسالمية، وتولى منصب رئيس مجلس طالب الجامعة اإلسالمية سنة 1411-1411رفح سنة )

 م( متخرجًا فيها بتخصص شريعة وقانون بدرجة امتياز.1411-1415)
وطنية، لنجاح السياسة شرعية، من جامعة ا-عمل الشاعر معيدًا في الجامعة اإلسالمية، ثم حصل على الماجستير، في فقه التشريع 

 ليواصل دربه ويحصل على الدكتوراه من جامعة أم درمان في السودان بتقدير امتياز، ويعمل داعية وخطيًبا في مساجد قطاع غزة.
 وقد جاء في الصفحة األخيرة من ديوانه محل الدراسة أنه تقلد عدًدا من المواقع األكاديمية، والسياسية، ومنها:

 رئيس رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين )غزة(. -–سابًقا –سالمي وأصوله بالجامعة اإلسالمية عمل أستاًذا للفقه اإل -
 م( بالجامعة اإلسالمية، بغزة.5111-م1441كما تولى عمادة شؤون الطلبة ) -
 الالجئين )سابًقا(.-قدس ال –تولى عدة وزارات منها: وزارة الثقافة )سابًقا(، وزارة األسرى والمحررين )سابًقا(، وزارة العدل  -
 عضو مجلس أمناء الجامعة اإلسالمية )غزة(. -
 عضو مؤسس في رابطة علماء فلسطين، ورئيس فرع رفح. -
 سجن في سجون االحتالل خمس مرات. -
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Summary: 

This study deals with an important pillar of the art pillars, which mainly 

contribute to the construction of poetic of the poem, it is the phenomenon of poetic 

deviation and recantation, as a phenomenon has dimensions of aesthetic and 

semantic, a poetic experience earns expressive, profound and suggestive energies, 

and flying the poet experience in the worlds of magic, fantasy and beauty, through 

its indicative, synthetic and predicative manifestations. The researcher used the 

descriptive analytical method 

Key words: displacement, poetic, recantation, Abu Assibah- deviation  
 المقدمة: 

قة، ية الخالتمتلك قدًرا كبيًرا من العبقر فهي  ، وثروة لفظية،تعد اللغة العربية من أكثر لغات األرض غنىً 
، حيث تنتج دالالت، وظالاًل، ما كان لها أن لها معجمًيا ما وضعتفي غير  التي تتيح لها توظيف اللغة

تنوع ، حيث يتعدد المعنى، وتتنوع الداللة بالكامن داخل ثنايا الكلمةتظهر لوال هذه العبقرية، وهذا السحر، 
والتي تعد عمود الدراسات  ، (2)السياقات المختلفة، فيما يعرف بنظرية النظم عند عبد القاهر الجرجاني

كبيرة من  تخضع لمجموعة مقياسية، معيارية في أغلبها، ألنها العربية تتسم بأنها للغةا، كما أن البالغية
 ،أو دالة إال بقرينة، لخروج عليها بحال من األحوال،القوانين، والقواعد النحوية، واللغوية، التي ال تجيز ا

وًدا كبيرة هج منذ أواخر القرن الثاني، وبدايات القرن الثالث الهجري  بذل اللغويون  قدو  تبيح ذلك الخروج،
م اللغة أما ، وتوقفهمال يعني جمود الشعراء ، من أجل الحفاظ على أصول اللغة، وجذورها، ولكن هذاومميزة

لخروج ااإلطاحة بجمود اللغة، وانتهاك رتابتها، و كسر العادة، و من  هملم يمنعو  ،المباشرةالمعجمية الجافة و 
 النزياح،ا"أخرى مثل:  هذا المصطلح أبعاًداأخذ واختراق المألوف، وقد ما يعرف باالنزياح، في عن )المقدس(
 وا عادة لسياق،ا وفك والسياق، والتهجين، ،(والثقافي والجمالي التاريخي،) والتفاوت واالنقطاع، واالختالف،

ثالث صور من صور االنحراف اللغوي، والتعبيري ، وسوف تقتصر هذه الدراسة على (3)عليا نمذجة السياق،
  .عند الشاعر عطا هللا "أبو السبح"، وهي: االنحراف الداللي، واالنحراف التركيبي، واالنحراف اإلسنادي

 :البحث أهمية- أوالا 
 ةر القيمة الشعرية، والفنية الغائبة، والمتمثلة في ظاهالبحث في محاولته الكشف عن هذا تتجلى أهمية 

  االنزياح، من خالل اإلجابة عن أسئلة البحث.ب االنحراف والعدول، أو ما يعرف
 

                                                           

(، )د. ت(، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني أسرار البالغة، تحقيق: محمود محمد شاكر، )د.ط الجرجاني، عبد القاهرينظر/ (5)
 .  9بجدة، ص

 .511م، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص1441األدب العام والمقارن، ترجمة: غسان السيد، )د. ط(،  دانييل،باجو هنري  (3)
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 :اختيار الدراسة أسباب- ثانياا
راسة هذه لد هو الذي دفع الباحث ؛السطحية، والمباشرةلعل ما تغص به دور النشر من دواوين تتسم ب

، لما لها (احاالنزياالنحراف والعدول )للكشف عن القيم الجمالية، واألبعاد اإليحائية الفنية لظاهرة  الظاهرة؛
ي على فهم وأثر إيجابمن أهمية في تجسيد الشعرية في فضائها الداللي الرحب، وما تتضمنه من جماليات، 

بح"عطا هللا لشاعر ل)غربة(  ديوانفكان النصوص وتذوقها،  يتوافر  لما ،و األوفر حظًّا للتطبيقه ،"أبو الس ِّ
 .المألوف، سواء على المستوى اللفظة، أو التركيبوخروج على  تعبيرية، فيه من انزياحات

 :البحث أسئلة- ثالثاا
بح"عطا هللا لشاعر ل لعل المتأمل لديوان )غربة( وان لدية في امدى حضور هذه الظاهر يدرك  ،"أبو الس ِّ

 من خالل مجموعة من األسئلة، ومنها: مامهاالتوقف أا يستدعى مالمذكور، م
 الشعري؟ االنحراف، والعدولذا يعني ما -1
 ه؟تعارض معالنظام العام للغة العربية، أم ي تقاطع معبأنواعه، ي هل االنحراف والعدول -5
 القيمة الفنية والجمالية لهذه الظاهرة؟ ما -3
بح" الشاعر عطا هللا التي وظفها ،االنزياحية هذا االنحراف صور أهمما  -9  ي ديوانه؟ف "أبو الس ِّ
   الغائبة الكامنة في هذه الظاهرة؟اللة الدما  -2
 ؟كظاهرة لغويةالنقدي والبالغي عند العرب  هل لالنحراف واالنزياح أصول في التراث -9

 :مصطلحات البحث – رابعاا
خدم له، ولهذا فقد استالباحث على أن تكون مصطلحات البحث متوافقة مع المضمون العام لقد حرص 

 بعض المفاهيم، والمصطلحات، والتزم بها على مساحة بحثه، ومن هذه المصطلحات:
التوظيف غير المباشر للغة، من أجل تحقيق أعلى مستوى من الخلق  ويعني به الباحثاالنحراف:  -1

 .الفني، من خالل التشكيل اللغوي الفني
حال إلى حال، أو هو تحول الكلمة من معناها ويقصد به الباحث التحول اللغوي من  العدول: -5

  المعجمي، إلى معان داللية أخرى، يقتضيها السياق الجديد.
مصطلح االنزياح في االستعمال، على أساس ه زاوج بين هذين المصطلحين، و ينوه الباحث إلى أنو 

  ذا البحث.ثنايا هأنها من المترادفات المعنوية، كما ثبت عن كثير من النقاد العرب، والغربيين في 
ا   :الدراسة أهداف-خامسا

كيز على لها، والتر تهدف الدراسة إلى اإلجابة عن أسئلة البحث السابقة، والتي سيتكون البحث من مجم
    اإلسنادي. أنواع االنحراف المعروفة وهي: االنحراف الداللي، واالنحراف التركيبي، واالنحراف
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اساد   :البحث منهج- سا
الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، حيث راح يرصد الظاهرة محل الدراسة، استخدم 

يل التعبيري واللغوي التشك، ويقف على أبعادها، ودالالتها الفنية والجمالية، ودورها في تحلياًل أسلوبيًّا ويحللها
بح" الشاعر عطا هللا عند  ."أبو الس ِّ

 :السابقة الدراسات- سابعاا
الفكري سمة إيجابية من سمات البحث العلمي، إذ ال يمكن للباحث االستغناء بنفسه عن اآلخرين  التالقح

من أصحاب الفكر، واإلبداع، والرأي السديد، ولهذا فقد استند هذا البحث على مجموعة كبيرة من الدراسات 
 الدراسات: المصداقية، والثقة، ومن هذهأمدتها بَزْخٍم كبير من  القديمة، والحديثة، التي

هذه الدراسة للناقدة الدكتورة مديحة جابر السايح،  :(4) مصر في األدبي النقد في سلوبياأل المنهج-1
 نقدي جمنه الى والحاجة المعاصرة، العربية األصالة عن يتحدث المدخل فصول، وستة مدخل على تحتوي و 

 عن ولاأل مباحث، ثالثة على الفصل األول ويشتمل. المعاصرة العربية األصالة تحقيق ووسائل جديد،
 والنظرية ألسـلوبا وعلم األسلوبية تعريـف بعنــوان الثاني مصر، في سلوبيينواأل النقاد عند األسلوب مفهوم

 المفاهيم لىع الضوء يلقي الثانـــي الفصل. والمنهج العلم بين األسلوبية عنوان تحت والثالث .األسلوبية
 الفصل أما. النص ومفهوم السياق، المتلقي، االنحراف، االختيار، مفهوم ويتناول سلوبية،األ في ساسيةاأل

 .التطبيقية لدراساتا خصائص يتناول :الرابعالفصل و  ،العربية بالبالغة سلوبيةاأل صلة عنوان فيحمل الثالث
 .ألسلوبيا المصطلح قضايا السادس الفصل ويناقش البالغي. التراث رؤية حول فيدور الخامس الفصل ماأ

 في تناولالكتاب للناقد أحمد محمد ويس، وقد هذا  :(2) األسلوبيةمن منظور الدراسات  االنزياح-2
 ذلك ىفاقتض مصطلحاته، تأصيل في شرع الباحث حيث. الخارج من االنزياح دراسة منه األول الفصل
 أنواعه فبحث ،داخله من االنزياح دراسة الى الثاني الفصل في البحث التفت ثم. بينها ومفاضلة تمايز عقد

 أهم االستعارة فتمثل االستبدالي االنزياح المسمى األول: اثنين بنوعين أنواعه من واهتم. ووظيفته ومعياره
 أن الى خلصو . التركيبي االنزياح المسم ى اآلخر النوع مظاهر أهم والتأخير التقديم يمثل حين في مظاهره،
 اإلحساس الىو  واإلمتاع الغبطة الى بالمتلقي تؤدي مفاجأة من ُيْحدثه يماف ماثلة لالنزياح الرئيسة الوظيفة
داً  إحساساً  باألشياء  .متجد 

                                                           

 ة العامة لقصور الثقافة، القاهرة.)د.ط(، )د.ت( الهيئمصر، ، المنهج األسلوبي في النقد األدبي في السايح مديحة جابر (9)
 م، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت.5112، 1، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، طويس أحمد محمد (2)
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ستعارة، واالن القافية، يعالج هذا الكتاب قضية مركزية تتمحور حول العالقة بي :(6)بنية اللغة الشعرية -3
جميعها عند خرق قانون اللغة، وأن الشعر ال يحطم اللغة إال والتقديم والتأخير، وأن الصور البالغية تلتقي 

سألة ومنها: الم فصول عالج فيها العديد من المسائل، وسبعة ليعيد بناءها. ويتكون الكتاب من مدخل
-التحديد-الشعرية، المستوى الصوتي، مستوى الداللة، وقد تناول فيه المؤلف ثالثة قضايا، وهي: اإلسناد

 .ول الكتاب مسألة ترتيب الكلمات، وأخيًرا الوظيفة الشعريةالوصل، كما تنا

وقد تناول فيه المؤلف عدًدا من المسائل ومنها: تعريف علم ، (7)األسلوبية مفاهيمها وتجلياتها -4
 األسلوب والغرابة، وأخيًرا دراسات نصية.و االنحراف كمصطلح نقدي، و ماهية األسلوب، و األسلوب، 

 الدراسات ذات الصلة، والتي ال يتسع المقام للحديث عنها اآلن مثل:وهناك العديد من 
(8)األسلوبية واألسلوب، لعبد السالم المسدي

(9)البالغة واألسلوبية، لمحمد عبد المطلب- 
في النص – 

في التشكيل -(11)النظرية الشعرية، لجون كوين-(10)إحصائية، لسعد مصلوح يةأسلوباألدبي، دراسات 
ومن الجدير  ، وغير ذلك من الدراسات.(12)مقاربات في النظرية والتطبيق، لمحمد عبدو فلفلاللغوي للشعر، 

ذكره أن هذه الدراسة قد استفادت من تلك المراجع، فيما يخص موضوع البحث بشكل خاص، بينما توسعت 
  تلك المراجع في قضايا أخرى ال يحتاجها موضوع هذا البحث بشكل دقيق.  

الغة العدولو  االنحراف- أوالا   :، واصطالحا
ل ة للمصطلح محقبل الشروع في هذه الدراسة، ال بد من إلقاء نظرة على المعاني، والدالالت اللغوي

قارئ، ي الفي وعحتى تتضح الرؤية  ،(، ومن ثم ربطه بالمعنى االصطالحي األدبيالدراسة؛ )االنحراف
ي اْلُمَحاَرفُ  َوُيَقالُ  ،َعْنهُ  َمالَ  ،َكَذا َعنْ  اْنَحَرفَ يقال: : مصباح المنيروالدارس. جاء في ال  َكْسُبهُ  ُحورِّفَ  الَّذِّ

يلَ  َهتِّهِّ  َعنْ  بِّهِّ  ُيْعَدلُ  اْلَكاَلمِّ  َكَتْحرِّيفِّ  َعْنهُ  بِّهِّ  َفمِّ ، والخروج عن ، أما العدول، فيتضمن معنى االنحراف(13)جِّ
 يرغ طريًقا سلك َعن الطريق، إذا َعَدل، ، أي خرج عن الجادةَكَفرَ : باهلل َعَدلَ المألوف، والعادة، ومنه 

                                                           

 م، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب.1419، 1بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي، محمد العمري، ط كوهين، جان (9)
 األردن.-، دار الكندي5113، 1مفاهيمها وتجل ياتها، ط–األسلوبية  ربابعة، موسى (1)
 الكويت. –م، دار سعاد الصباح 1443، 9المسدي، ط عبد السالم (1)
 القاهرة.-م، الشركة المصرية العالمية )لونجمان(1449، 1المطلب، البالغة واألسلوبية، طعبد  ( محمد4)
 القاهرة.-ه، عالم الكتب1955، 3في النص األدبي: دراسات أسلوبية إحصائية، ط مصلوح، سعد (11)
 القاهرة. م، دار غريب للطباعة والنشر،5111كوين، النظرية الشعرية، ترجمة: أحمد درويش، )د. ط(  جون  (11)
م، الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة 5113فلفل، في التشكيل اللغوي للشعر، مقاربات في النظرية والتطبيق، )د. ط(  محمد عبدو (15)

 الثقافة، دمشق.
 . 1/131، الحموي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )د. ط(، )د. ت(، المكتبة العلمية، بيروت أحمد بن محمد بن علي (13)
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ُبهُ  اَل  َشْيًئا رَأى ا َِّذا، و طريقِّه ْيءُ  لزبيدي: زاحجاء في تاج اأما االنزياح، فقد  (19)َعْنهُ  َعَدلَ  ُيْعجِّ  ْيحًا،زَ  يزِّيح الشَّ
م ِّ، َفُسُكون، وُزيوحًا، بَِّفْتح ، وزُِّيوحًا، بالضَّ هِّ وَأزْحُته زاحَ وَذَهَب، كانْ  بُعد: محرَّكة وَزيحانًا، بِّاْلَكْسرِّ  َأنا، بَِّنفسِّ

ْيح( الت هذيب) َوفِّي. (12)غيُره وَأزاحه يْ  َذَهابُ : الزَّ  أن دالالت المصطلحات السابقة كلها،وال يخفى  .(19)ءالشَّ
ات المصطلح ة لهذهاالصطالحي انيأتي المعوالتنحي، وليس بعيًدا عن ذلك أن تتفيد البعد،  ا،وما اشتق منه

راف في "وتتجلى ظاهرة االنح اللغة المباشرة بقوانينها، وقواعدها، استخدام البعد عن -أيًضا–ت تضمنوقد 
 (11)"في التعامل مع اللغةالنص الشعري من خالل العناصر اللغوية التي تكشف عن استعمال غير مألوف 

أو هو بعبارة أخرى: إعادة التشكيل الهندسي للغة، بغية الحصول على دالالت  ،خل لغةخلق لغة، دادف به
 ، واالنحراف، والعدول، وغير ذلك من المصطلحات ذات الصلة،أن االنزياح ويرى الباحث إضافية ماتعة،

يحاءات ، اقتضتها طبيعة اللغة العربية بم(11)ةشرعي ، لغوية،تعبيرية   منحة  هي   ،احرةسا تمتلكه من ظالل، وا 
 ، والتجدد المستمر.والتوهجالتألق، و  الجمال، منحهات

 مدتعت الذي العدول أو ،االنزياح مبدأ يجسد ،جمالي مظهر االختالف" ًقا من هذه الرؤية فننوانطال 
 ذلك مويت ومتناغمة، ،منسجمة صورة في والمختلف ،المتباين عن تكشف نصوص إلبداع ،اللغة عليه

 إلى لحاجةا دعت كلما( الوصفي) واالستعمال ،المعياري  االستعمال بين تناوبوال ،بالتنقل اللغة بمراوغة
مشابه، أو قريب، أو مضاد، ذلك أن عن معناها األصلي إلى معنى  ،بداللة الكلمة االنحراف بوساطة ،ذلك

 .(14)"الخطاب يقوم على بنية المراوغة والخداع لتخطي سلطة المعيار
يعكس رؤية  ،األسلوبيين، واستيعابهم لمخرجاتهالنقاد، واألدباء، واللغويين، و إن شيوع هذا المصطلح عند 

معاصرة تجعل منه ركًنا حقيقيًّا من أركان الشعرية، والتكوين الجمالي لفن الكلمة بشكل عام، لما ينجم عنه 
لهذا وجدنا ، و على القارئ، والمتلقي ثره النفسيألمن قيم جمالية، وداللية واعية لحقيقة هذا المصطلح، و 

العدول عند يمثل االنحراف، و حيث ، األسلوبية تحتفي احتفاء بالًغا بالطاقات التعبيرية الكامنة في اللغة
األسلوبيين عمود الخيمة الرئيس، باعتباره الشارة المميزة، والسمة الفارقة بين اللغة الفنية، واللغة المتداولة، 

                                                           

 .4/95-124، 1/944هـ، دار صادر، بيروت، 1919، 3ابن منظور، لسان العرب، ط محمد بن مكرم (19)
 9/993الزبيدي، تاج العروس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية،  محم د بن محم د بن عبد الرز اق الحسيني (12)
م، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 5111، 1تحقيق: محمد عوض مرعب، طاألزهري، تهذيب اللغة،  أبو منصور محمد بن أحمد (19)
2/111. 
 .93م، دار الكندي للنشر والتوزيع، اربد، األردن، ص5113، 1ربابعة، األسلوبية، مفاهيمها وتجلياتها، ط موسى (11)
جة أحياًنا )تحطيم اللغة، وهو مصطلح بحا لقد غالى بعض الدارسين، والشعراء في نظرتهم لالنحراف والعدول، أو ما يطلق عليه (11)

 إلى إعادة صياغة( لدرجة تحطيم كل قواعد اللغة، فهو عندهم خروج مطلق النهائي.
 .111، ص5111تحرشي، محمد، أدوات النص اتحاد الكتاب العرب، )د. ط(  (14)
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اللغوي في أي مستوى من مستوياته؛ يمثل ظاهرة أسلوبية  ذلك أن خروج األديب، وتمرده على النسيج
 اللاالستغ اللغة باستغالل إال تتحقق ال الشعرية اللغة، ذلك أن جديرة باإلعجاب، والدهشة (51)تعبيرية
 "فونتانياي"و يعز . و والمباشرة الوضوح عن وتبتعد واإلشارة، واإليحاء بالترميز تمتاز ألنها واألكمل، األمثل،

لشيء الذي ا واالنحراف عن االستعمال المألوف؛ الظاهرة األسلوبية إلى عبقرية اللغة التي تسمح باالبتعاد،
مفهوم األسلوب بمجموع  "واالك وفاران"ويربط ، (51)يحدث اضطراًبا في نظام اللغة، يصبح هو انتظاًما جديًدا

 األنظمة، وهي مفارقات معتبرة دالليًّا المفارقات بين نظام التركيب اللغوي للخطاب األدبي، وغيره من
ذي اتخذ من ال "سبيتزر"وجماليًّا، وتنطوي على انحرافات، وتجاذبات يحصل بها االنطباع الجمالي، وكذلك 

ة الخالقة لدى بالعبقريالخاصية األسلوبية، ليصل فيما بعد إلى ما يسميه مفهوم االنزياح مقياًسا لتحديد 
 .(55)فننه ينظر إلى األسلوب انطالًقا من االنزياح الذي يعرفه بأنه: لحن مبرر "تودورون "األديب، وأما 

ي ف فنن المالمح الخاصة للعمل الفني هي ،ة بين األسلوبية، والتجاوز واالنزياحيوعن العالقة الحميم 
 ل انحرافك م العام، وأنمجاوزة أسلوبية، وهي وسيلة للكالم الخاص، وفي الوقت نفسه ابتعاد عن الكال ذاتها
ابة البصمة بمثهو  بمفهومه االصطالحي، االنزياح أن "كوهين" ، ويرى غة، يعكس انحراًفا في الداللةفي الل

ة فردية المميزة لألديب، فهو ظاهرة  نسقه نع الكالم انحراف هوو  المبدعين، بأحد أو ،الكت اب بأحد خاص 
 هو احاالنزي اعتبار كذلك ويمكن األدبي، األسلوب طبيعة إلى التعر ف بواسطته يمكن حيث المألوف،
، كما يؤكد أن الصورة البالغية في كينونتها، وفي جوهرها، هي خرق لقانون اللغة، (23)ذاته" األدبي األسلوب

في مفارقة واضحة بين الشعر، والنثر، فاألول ال يحطم اللغة إال ليعيد بناءها، في إشارة جلية لالنزياح الذي 
. (59)، الذي يؤكد أن الشعر ما هو إال انزياح، وانحراف عن معيار قانون اللغة"كوهين جان"يعد جوهر عمل 

ويعد عبد السالم ، (52)فنذا كانت اللغة في النثر العادي أداة للتعبير المباشر، فنن اللغة في الشعر غاية فنية
للداللة على التجاوز،  (Ecart)المسدي أول من استخدم مصطلح االنزياح، حين ترجمه عن الفرنسية 

مثل: االنحراف، التجاوز، االختالل، اإلطاحة،  العالقة ذات المصطلحات والعدول، راصًدا مجموعة من
                                                           

 191 –191، القاهرة، 5113 )د.ط(، الثقافة،السايح، المنهج األسلوبي، الهيئة العامة لقصور  ينظر/ مديحة (51)
 .111م، الدار العربية للكتاب، ص1415، 3المسدي، األسلوبية واألسلوب، ط ينظر/ عبد السالم (51)
 .115األسلوب واألسلوبية، ص المسدي، ينظر/ عبد السالم (55)
م، اتحاد الكتاب العرب، 5112( بو خاتم، مصطلحات النقد العربي السيماءوي اإلشكالية واألصول واالمتداد، )د. ط موالي علي (53)

 594دمشق، ص
م، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، 1419، 1كوهين، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي، محمد العمري، ط ينظر/ جان (59)

 .9المغرب، ص
م، الهيئة العامة السورية 5113في التشكيل اللغوي للشعر، مقاربات في النظرية والتطبيق، )د. ط(  فلفل، ينظر/ محمد عبدو (52)

 .13للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، ص
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، ومن الجدير بالذكر في هذا (26)المخالفة، الشناعة، االنتهاك، خرق السنن، اللحن، العصيان، التحريف
 األصلي عنىالم بين المشتركة الصالت رصد على قائمة واعية عملية الداللي االنزياحأو  السياق أن "التوسع

 كمصطلح علمي، له شروطه، وأصوله، االنحراف، والعدول بين يجب التمييز ولهذا ،(27)المجازي" والمعنى
و التصحيح، أما االنحراف، أ يستدعي التأويل، والثاني يستدعي المحض، فاألول وبين الجهالة والخطأ

نظرية متجانسة ومنظمة، ومقصودة، وغير اعتباطية، ويمكن اعتبارها فهو حسب رؤية الباحث:  االنزياح
أو  راف، فليس كل انح، المنضبط بمجموعة األصول والقواعدالنظام اللغوي، والتعبيري  جزًءا ال يتجزأ من

ي المنضبطة الفاعلة ه ، والتجاوزاتية جمالية، وفنية، ألن االنحرافاتينتج عنه شعر  ،خرق للقوانين اللغوية
ة الناتجة نص، فتبعث اللذة، وتثير الدهشبضوابط معينة، وقرائن ذات صلة، تقوي المستوى اإليحائي في ال

ال أفضت هذه االنزياحات إلى الغموض،عن  ندما ع "جان كوهين"ولعل هذا ما أكده  .والتعمية المفاجأة، وا 
ه السمة تسقط عن التأويل، وبذلك ومستعصًيا علىغير معقول،  الكالم المفرط يجعل االنزياح أن اعتبر

يب الكلمات بترت ،ثم يعزز ذلك بالدور الوظيفي للغة، بضمان سالمة الرسالة "التواصل" المميزة للغة، وهي
، ولعل هذا يدحض التغول غير المحسوب من بعض الشعراء على اللغة، (28)حسب مقتضيات قواعد اللغة

 .، وا عادة تركيبها(تحطيم اللغةلمفهوم ) المغلوطتحت ذريعة الفهم 
بح"عطا هللا  الشاعر عند االنحراف والعدول مجاالت-ثانياا  :"أبو الس ِّ

 زاخرة جداول إال هي ما لالنحراف، والعدول، المختلفة المجاالت أن إلى هنا اإلشارة تجدربداية، 
سنادية متشابكة، بالدالالت،  وما لكبير،ا اللغة نهر في جميعها وتصب وذات عالقات تركيبية، وداللية، وا 

كان بنمكاننا  ذا، إال إمخبريًّا فصالً  بينها الفصل يمكن إذ ،فقط النظري  التقسيم قبيل من إال التقسيم هذا
 الفصل بين )شكل األدب ومضمونه(، أو بين )الروح والجسد(. 

 
 

                                                           

 . )بتصرف(511مصطلحات النقد العربي السيماءوي، ص بو خاتم، ينظر/ موالي علي (59)
م، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، 5113، 1ط-يع والبيان والمعانيالبد-علوم البالغة قاسم، محيي الدين،  ( محمد أحمد، وديب51)

 .111لبنان، ص
 .1، 9كوهين، بنية اللغة الشعرية، ص جان (51)

وهذا ما يراه الدكتور عبدو فلفل بأن االنحراف وخرق قوانين اللغة ال يعني استباحة حرمات قواعد اللغة، وتدميرها، بدعوى االستجابة 
اإلبداعي، كما ال يعني بالضرورة االنعتاق من أسر مرجعية القاعدة اللغوية، بقدر ما تعني استثماًرا من نوع خاص لمتطلبات الفعل 

 للطاقات اللغوية الكامنة.
 .1فلفل، في التشكيل اللغوي للشعر، مقاربات في النظرية والتطبيق، ص ينظر/ محمد عبدو
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 :الداللي االنحراف-أ
ذا إبالغي إفهامية وظيفتهابأنها لغة تعبيرية مباشرة،  عادة في الخطاب النثري  اللغة توصف ة صرفة، وا 

أولية  صورةالنفس البشرية ب المعنى في تحوالت عنالساذج، والبسيط تحاول التعبير  كانت اللغة النثرية
ية، الدالل في أعماقه الغوصو  التنقيب عن معنى المعنى، تحاول (29)فنن الكلمة في الخطاب الشعري  ،ومباشرة

مساك التي تعجز اللغة العادية عن اإللتعبير عن مكنونات النفس البشرية العميقة، غير المباشرة، من أجل ا
، وال ندركها ةتتجلى عبقرية اللغة بانزياحها، وانحرافها نحو قيم داللي ، ولهذاالزئبقية بها، بسبب كينونتها
 ،رهااثع بآالتي نستمت ،ة الشعرية العظيمةوال نتمكن من القبض عليها، هذه هي اللغ نلمسها، نشعر بها،

ي ندين تال ةمالعظي عمالاأل إنَّ عواطفنا. رهيف  ، تعبر عن عميق مشاعرنا، وفتمأل نفوسنا بعواطف متباينة
ي ا التبة، إنهطر ضبعين م اأو رأيناها، دً من قبل أب الم نره ى أشياءجعلنا نر التي ت تلك يبالفضل، ه اله
ك تلك هي اللغة الخالدة، وتل في حالة من الذهول، واإلعجاب... معه اتركنت ، ثمالفني العمل ا نحوقودنت

ى لم يقتصر الخطاب البالغي العربي علو  .التي تحملنا على أجنحة الخيال المرفرف هي اللغة العبقرية
ه وأشكاله وهي التعبير المجازي بصور  ؛، وسموًّاألواًنا أخرى أكثر رقيًّا، بل عرف الصورة التصريحية األولية

قد عبر و  وهي في مجملها المرادف الشرعي للعدول واالنحراف،من تشبيه واستعارة وكناية... ،المختلفة

                                                           

 شعري فقط، ولكن يمكن إدراج النثر الفني تحت هذا المصطلح كذلك.ال تقتصر الشعرية، أو الخطاب الشعري الفن ال (54)
 .54م، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة، ص5111النظرية الشعرية، ترجمة: أحمد درويش، )د. ط(  كوين، جون  ينظر/
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ع ،(35)والتلميح ،(31)واإللماع ،(31)اإلشارة عن ذلك بصور كثيرة منها: العلماء العرب والت وس 
 ،(34)والغرابة ،(33)

 قاتله: "المدح عند كقولهم معناه، اللفظ ظاهرِّ  مخالفة العرب سنن من، و (35)والتمثيلواالستعارة،  والكناية،
  .(39)، وهو من باب التوسع، واالنحراف الدالليوقوعه يريدون  وال هذا يقولون  فهم" أشعره ما هللا

يحائية مستويات نم ى كمستو ( التمثيل أو المماثلة) عن السجلماسي ويتحدث : اوحقيقته": ولفيق الفنية اإلِّ
 ،معنى ىعل لداللةا يقصد نأ ذلكو ، َوشبهة إَشارة منه َوفيه ،نسبة إليه له بشيء للشيء والتمثيل ،التخييل
 ام بوجه لداخ ألنه ،إلذاذ ومزيد حالوة النفس في له كان ذلك قبل فمن، آخر معنى ىعل تدل األفاظً  فيضع

                                                           

أتي ى وفرط المقدرة، وليس ييقول ابن رشيق في العمدة: واألشارة من غرائب الشعر وملحه، وبالغة عجيبة، تدل على بعد المرم (31)
بها إال الشاعر المبرز، والحاذق الماهر، وهي في كل نوع من الكالم لمحة دالة، واختصار وتلويح يعرف مجماًل ومعناه بعيد من ظاهر 

 لفظه.
م، 1411هـ = 1911، 2ينظر/ ابن رشيق، أبو علي الحسن، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط

 1/315دار الجيل، 
َره، (31) ُل األْمرِّ َعَرَف آخِّ : الَخفيُف الظَّريُف، َوَقاَل غيُره: ُهَو ال ذِّي إِّذا َلَمَع َلُه أوَّ يُّ : األْلَمعِّ فِّي بَظن ِّه ُدوَن َيقِّينهِّ، مأُخوذ  يْكتَ  قاَل األزَهرِّيُّ

، وهَو اإلشاَرَة الَخفِّيَُّة والنََّظُر   الَخفِّي.من اللَّْمعِّ
 .5/521ينظر/ األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، 

، 55/111ينظر/ الزبيدي، محمد بن محمد، تاج العروس، من واهر القاموس، مجموعة من المحققين، )د. ط(، )د. ت( دار الهداية، 
 باب: لمع.

قرينة سجع، إلى قصة معلومة، أو نكتة مشهورة، أو بيت شعر حفظ لتواتره، أو إلى مثل هو أن يشير الناظم في بيت، أو  حالتلمي (35) 
 سائر يجريه في كالمه على جهة التمثيل، وأحسنه وأبلغه ما حصل به زيادة في المعنى المقصود. وسماه قوم: التمليح.

م، دار ومكتبة الهالل، بيروت، دار البحار، 5119 ينظر/ الحموي، ابن حجة، خزانة األدب وغاية األرب، تحقيق: عصام شقيو، )د.ط(،
 .1/519بيروت، 
اسم يقع على جميع األنواع المجازية كلها، واشتقاقه من السعة، وهو نقيض الضيق، فالضيق قصر الكالم على حقيقته  عالتوس (33) 

ه من أنواع المجاز؛ بمنزلة إطالق الكلمة من غير خروج عنها، والتوسع شامل كل أنواع المجازات، فنطالق التوسع على ما يندرج تحت
 على ما يندرج تحته من أنواعها الخاصة االسم والفعل والحرف.

هـ، المكتبة 1953، 1ينظر/ الطالبي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، )د.تح(، ط
 .1/119العصرية، بيروت، 

َبُه المقصوُد من الشيء مما ال يتسر ع إليه الخاطر. (39)  الغرابة أن يكون الشَّ
 .121ينظر/ الجرجاني، عبد القاهر، أسرار البالغة، تحقيق: محمود محمد شاكر، )د. ط(، )د.ت(، مطبعة المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة، 

نما يأتي بلفظ هو أبعد من لفظ اإلرد)هو أن يريد المتكلم معنى فال يدل عليه بلفظه الموضوع ل (32)  اف(.ه، وال بلفظ قريب من لفظه، وا 
 .1/544ينظر/ الحموي، ابن حجة، خزانة األدب وغاية األرب، تحقيق: عصام شقيو، 

َبُه المقصوُد من الشيء مما ال يتسر ع إليه الخاطر  الغرابة أن يكون الشَّ
م، 1441هـ ـ=1911، 1العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، )د. تح( ط ينظر/ ابن فارس، أحمد، الصاحبي في فقه اللغة (39)

 .121الناشر: محمد علي بيضون، ص
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 ،الكنايةب يءالش ىعل والداللة ،التصريح من اموقعً  ىأحل ا،أبدً  والكناية ،اإلشارة جنس نم لكنايةا نوع في
 بسط نم فيه ام كذلك التخييل وفي ،التلطف وحسن واالشتراك ،النسبة غرابة نم فيه ام فيه لالمث وطريق
 خالف على الكالم خروجو  االلتفات، كما يعد. (31)"التخييل يف الذي واالستفزاز إللذاذل طرابها،وا   ،النفس

 بهذه بيرك اهتمام القدماء العرب الدارسين عند ظهر وقد ظواهر االنحراف الداللي للغة، حدأ الحال، مقتضى
 311، والزجاج تـ (91) 512تـ  والمبرد (34) 511تــ  الفراء ،(31) 514 ــت أبو عبيدة بن المثنى والسيما القضية،

 عند وقفوا الذين أهم من (99)993تـ  رشيق ابن وكان ،(93)954تــ  والثعالبي ،(95) 342تــ  فارس وابن، (91)
 .االلتفات
ه أو يأتي عن طريق توسيع المعنى أو تضييقشكال التطور الداللي للغة، و من أ شكاًل  ي المجاز  التوظيف يعد
 .(92) لعربيةاالتي بوساطتها طو ر الطاقة الداللية للغة القرآن الكريم كثير من هذه الطرائق،  ورد فيوقد  نقله،

بح" الشاعر عطا هللا وقد استثمر  كثيًرا من تلك االنزياحات الشعرية، واالنحرافات الداللية، في "أبو الس ِّ
ز ز ، والدهشة، والمفاجأة، وكلها معطيات فكرية، ومعنوية تعةُ دَّ إنتاج صور إيحائية، وجمالية، تتجلى فيها الجِّ 

 ، والعدول الشعري، كقيمة فنية سامية.اإلحساس بجماليات االنحراف
تجذرت في شعور كل فلسطيني، اكتوى بنار الفراق، ويرسم الشاعر لوحة وجدانية، للحظة إنسانية 

 واالغتراب، فراح يرقب طيوف الغد البعيد: 

                                                           

م، 1411هـ=1911، 1تحقيق: عالل الغازي، ط –المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع –أبو محمد القاسم السجلماسي ينظر/ (31)
 . 599ص –الرباط  –مكتبة المعارف

، 91، 1/93هـ ، مكتبة الخانجى، القاهرة، 1311المثنى، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد سيزكين، )د. ط( ،  عبيدةأبو ينظر/ (31)
 ، وغيرها.94

، )د. ت( ، دار المصرية 1الفراء، تحقيق: أحمد يوسف النجاتي، وآخرين، ط أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظورينظر/ (34)
 . 919، 1/142ر، للتأليف والترجمة، مص

م، دار الفكر العربي، 1441هـ =1911، 3المبرد، الكامل في اللغة واألدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط أبو العباسينظر/ (91)
 .5/99القاهرة، 

الكتب، بيروت، م، عالم 1411هـ =1911، 1الزجاج ، معاني القرآن وا عرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، ط ينظر/أبو إسحق (91)
3 ،391 ،9 ،19. 

 .121، 194، 91ابن فارس ، الصاحبي في فقه اللغة العربية، ص أحمدينظر/ (95)
م، إحياء التراث العربي، 5115هـ =1955، 1الثعالبي، فقه اللغة وسر العربية، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط أبو منصورينظر/ (93)
 . 559، 552ص

، 591، 1/592ابن رشيق ، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد،  ينظر/أبو علي الحسن (99)
511 ،519 ،315 . 
 .13تحرشي، أدوات النص اتحاد الكتاب العرب، ص محمد (92)
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  يواآلتِّ  اآلفاق   ى إال دخاناا يملأ ر  ال ي   غريباا
 الخوفِّ  ي رعودأ بِّ  ، تعصفأ يحِّ الر ِّ  غريباا في مهب ِّ 

 ياتِّ اح  ر  ها جِّ تحملأ 
 يلِّ ي  في ل  ي و  حِّ ب  في ص   األمسِّ  غبارِّ  من   وألعقأ 

 ...رِّ م  الج   اللِّ ي في ظِّ شِّ أم  و  
 ي...تكوينِّ 

 (46) ...بِّ ر  والد   وقِّ الش   ني نيوبأ زقأ م  تأ 
بح"عطا هللا  لقد استطاع الشاعر لك الصورة بوتقة تجربته، من خالل ت أتون  في يصهر القارئ  أن "أبو الس ِّ
رر الحدثان... ما تك ،متكررة المعبرة عن تجربة إنسانيةو سكونة بآالم الغربة، وعذاباتها، الحية المتحركة، الم

 ال يرى إال دخاناا يمل غريبفهو:  وفتحت له مخارجها، ،الحياة معابرفهو غريب، قد سدت في وجهه 
 رعود الخوف وتعصف بهب الريح، في مه وهو غريب ،اآلفاق واآلتي

 ،ةعارياست اتتعبير  وكلهافي ليله، ويمشي في ظالل الجمر...ق من غبار األمس في صبحه و لعوي
الشاعر من  وظفها خرجت عن وظيفتها المعجمية، لتنسج لنا فسيفساء من الدالالت غير المباشرة، ،ةمجازي

 به صفيت أن ينبغي ما حقق حيث ،ومألوف معتاد هو عم ا بها يخرج، ولأجل التعبير عن منجزه الشعري 
بداع ،تفرد من ر إنسانية وكلها صو والتألق.  ،عالم اإلبداع، وأخرجه من دائرة النمطية المستهلكة، إلى وجذب ،وا 

 ، وغربته الوجودية.ومعاناته لإلنسان، تحكي ظلم اإلنسان،
وذل، ولم يكن هدف الشاعر هو ، لحال األمة وما أصابها من هوان، كلية ويرسم الشاعر لوحة تصويرية

نما راح يعلل ذلك بتواطؤ بعض الشخصيات مع األعداء،  مثال )أبي أإظهار هذه الصورة السلبية لذاتها، وا 
 ، والتواطؤ الرخيص.رمز الخيانة الذي صار ؛(47) رغال(

الماضي برموزه، ودالالته، على الحاضر بواقعه  إسقاط-التقنيةمن خالل هذه -لقد استطاع الشاعر 
 اتلك الشخصية التي أدت دوره األليم، وجراحاته المثخنة في خاصرة األمة، فكانت شخصية )أبي رغال(

، ةوأصال عمًقا، أكسب تجربة الشاعر جلبة، مماأو  ،صخبأو  إعالن دون  في النص المنوط بها الداللي
 الغيورة. مع رؤيته الوطنية تتقاطع

                                                           

بح"، عطا هللا (99)  .  113)غربة( ديوان، ص "أبو الس ِّ
وهو رجل من ثمود، كان دليال ألبرهة الحبشي الذي جاء لهدم الكعبة، ويشار إليه في كتب التاريخ العربي باحتقار، وازدراء ألنه لم  (91)

 يعرف عن العرب في ذلك الحين من يخون قومه مقابل أجر معلوم. 
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ولعلنا نستشرف ومضات األمل عند الشاعر من خالل االنحراف الداللي للكلمات، التي أخذت أبعاًدا 
، (رغال أبي)أبعد من حقيقتها المعجمية، حين تحول الذل إلى سفينة تقل كل من هم على شاكلة  ،مجازية

غير  التي ترمز إلى الرحيل، وهو رحيلوتتجلى قيمة االنزياح الجمالية هنا في األبعاد الداللية للسفينة 
الشاعر  ززوقد ع ،شكالهالسياسي بكل أ رحيل الخيانة، والتبعية...رحيل الوجع ،عند الشاعر مأسوف عليه

بح" عطا هللا من االنزياح الكامن في كم الخبرية التي أفادت كثرة الشرفاء، واألحرار تلك المعاني  "أبو الس ِّ
   م كل خائن، وعميل.الذين سيدوسون بأقدامهم ها

  سفينةا  صار   والذلأ 
 وى ها الج  يحملأ  للجمعِّ 

 الرجال   من   ي الحبيب  نِّ ط  يا و   فيك   كم  
 أبي    قدم   ن  مِّ  فيك   كم  

 (91) (ال  غ  ي رأ بِّ )أ   ام  ه   داس   
 هو إحدىو  ،وانفتاح النص يفتح آفاًقا واسعة وكبيرة، لتعدد الداللة، ،واختزال اللغة تكثيف المعنى، إن  

، غربة(على مساحة ديوانه ) "السبح الشاعر عطا هللا "أبو سمة بارزة عند، و الحديث العربي أهم سمات الشعر
ومما يلفت أنظار القارئ لهذا الديوان ازدحامه باإلسقاطات التاريخية )شخصيات، وأحداًثا(، إال ما ندر، وهو 

تلميحات، واإليماءات المثخنة بالجراح، توظيف داللي بالدرجة األولى، يحمل العديد من اإلشارات، وال
ل على تدوالمسكونة بالوجع، وبدرجات متفاوتة من الحدة والغضب، ومن ناحية أخرى فنن هذه اإلسقاطات 

سعة اطالع الشاعر، وعمقه الفكري، والثقافي، والجدير بالتسجيل هنا أنه ليس سارًدا للتاريخ سرًدا ساذًجا 
مصور بارع،  فهو رف متى، وأين، وكيف يوظف هذه المواقف، والشخصيات،اعتباطًيا، بل هو فقيه به، يع

كان لها  ،لشخصية من إشارة تاريخية، أو إلماحة دةيالرسم على جدران التاريخ، فال تكاد تخلو قص يجيد
   .بصمة ما في الزمن الغابر

بح" الشاعر عطا هللا وما يزال الشعري،  للتعبير عن منجزه ،يوظف التاريخ من خالل شخصياته "أبو الس ِّ
بكل  وفق معطيات الحاضر ،أبعاد سياسية، تحكي الواقع، وتعيد إنتاج الماضيداللية، ذات باعتباره أداة 

، (نيرونية)، يحرق كل شيء بنشوة من قبل روما مدينته يعود، ليحرق غزة، كما حرق  (نيرون )، فها هو ألوانه
جبن، !! غزة مسرح كبير، أبطاله شذاذ آفاق العار، والفغزة يقتلها الحصار، ويغتالها التآمر ونكهة )عروبية(،

                                                           

بح"،  وهللا "أبعطا  (91)  .141)غربة( ديوان، صالس ِّ
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 ،النفاق اجتمع على غزةلقد ، ...، واألشرار، والكذابون، والغدارون (49) والتهتك، أبطاله )خصيان السلطان(
       .  !!رُ جْ والفُ  والفسوق 

 حرِّ الب   صباحأ 
 جل  ن  المِّ و   يفِّ الس   صباحأ 

 ل  شت  الم  و   واألنسام   واألفالك   سماك  األ   يحرقأ  صباح  
 ا غزة  ي   يرونأ ا ن  ن  هأ 
 بأ ر  الع  و   بانأ ر  ا الغِّ نا هأ 

 اء  ن  ب  الجأ و   اخورأ الم  و   الشذاذأ و   األحالفأ و   يافأ ا الس  ن  هأ 
 بأ ذِّ الك  و   انأ يص  الخِّ و  
 او  رأ د  غ   ن  م   ا أنيابأ ن  هأ 

 (50)رأ ج  الغ  و   علوكأ الص  و   اقأ س  الفأ و   ا األبواقأ ن  هأ 
ا التي ربما ينزلق إليه-الوعظية الخطابيةغة عن الل نأى بمعجمه اللغوي  ومن المالحظ أن الشاعر قد 

واًل من تحمل قدًرا معق شعريةإلى -لما تتمتع به من صوت مرتفع، وصخب، يناسب المقامبعض الشعراء 
إلى آفاق ، المعجمي والجمود فقد تحررت ألفاظه من سلطان التقليدية، المركز،كثافة الداللية، واالنحراف ال
    .ولم تعد حبيسة إطارها المعجمي الضيق متشابكة،الداللية التعانقات ال، ذات رحبةالبيانية ال

بح"عطا هللا  الشاعر يجيدو  الت الداللية، التي ذات الحمو  توظيف بعض التقنيات التعبيرية الفنية، "أبو الس ِّ
ناية، كالتعجب، والسخرية، والك تحمل نكهة الشاعر، وبصمته الخاصة، وذات التأثير المباشر في القارئ،

داد( يوظف فها هو في قصيدته )إلى بغ .ريةو تجربته الشع ليجسد من خالل ذلك كله، واالستعارة...والتلميح
صرح  هبينه وبين المتلقي، ولعل ،داث نوع من التواصل الوجدانيمن أجل إح ،كل طاقاته التعبيرية الفنية

من تفاهات  رَ الصب ملَّ  والصبرُ  [يا بغداد]ل: " كم أنت صابرة ض مشاعره في مقدمة هذه القصيدة فقاببع
رخة بغداد أسمع ص !!، ومن كذبة النهر العظيم...!!الصبر من شح ماء )النيل( الزعامات الغبية، بغداد ملَّ 

 (51) الثكل البليغ في صدر )ليلى العامرية(...

                                                           

دور معين في الحياة االجتماعية، ولعل الشاعر أراد أن يشير إلى دور بعض )الخصيان( عديمي  عادة ما يرمز للخصي بأداء (94)
الفائدة، والذين ال يرتجى منهم خير، الذين يقومون بأدوار وظيفية في المنطقة، وهذا من التوسع الداللي، والمعاني المكثفة التي سكنت 

 الزمة من لوازمه.   النص عند شاعرنا عطا هللا "أبو السبح"، حتى صارت
بح"، )غربة( ديوان، ص عطا هللا (21)  .  93"أبو الس ِّ
بح"، )غربة( ديوان، ص عطا هللا (21)  .121"أبو الس ِّ
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 ،، حين يؤسس للمقارنة بين موقفين، على قاعدة السخرية، والتهكمتها عند الشاعرو وتبلغ المأساة ذر 
  فيقول:

 ...يفِّ أس  ت   الشريفأ  لبأ الك   وليقبل  
 ثيل  ال م  و   ثال  المِّ  قتأ سأ  قد   كنتأ  إن  

 ... هفِّ الك   أهلأ  ام  ا ن  م  ل   الكلبأ  ذاك   ام  ن   د  ق  
 يد  كِّ أ   ي أمن  فِّ 

 يد  صِّ بالو  و   ى الذراعِّ إل   راع  الذ ِّ  ط  س  ب   ا وقد  ع  ق  ف  
 ثب  ا و  ن  ...هأ رينِّ إلى الع   العداةأ  اء  ا ج  ى إذ  حت  
ريف ابن ويرد له اعتباره فهو الشالشاعر للكلب أن ضرب به المثل...وفي صورة مسكونة باأللم، يعتذر 

ان حريًصا قد كل !!المهمة هذه يؤدي منه خيًرا يجد لم ولكنه الشريف!! وحق له أن يكون شهًما، وشريًفا!!،
قرير  فهفي كه ، بعد ذلك نامعلى رعيته، لم ينم حتى ناموا، لم تغمض له عين حتى اطمأن على أصحابه

العين، ولكن غير بعيد عن رعيته، فقد أقعى في المكان الوسط بينهم، حتى يكون بكامل الجهوزية، 
يرسم صورة مقابلة لتلك الصورة؛ صورة تظهر  الشاعر واالستعداد، تحسًبا ألي مكروه، وطارئ!!. ثم راح

  فيها العروبة في قبيحة حد التقيؤ، قبيحة قبح العري، والفضيحة، والعار.
 ب  ط  ح   ن  ا مِّ وه  سأ ارِّ ح   ةأ ي  خ  ا أأ ي   ةأ ا العروب  أم  

 ... المقدامِّ ةِّ راس  حِّ  بين   غدادأ ا ب  ي   ان  شت  
 ف  ر  الش  و   ة  األمان   ان  ص   ن  م  
 ف  ر  الت   أهلِّ  من   األوغاد ك  وأولئِّ 

 اع  خ  إلى الن   قون  ارِّ الغ  
 اع  ق  البِّ  ل ِّ في كأ  ار  الع   اشقون  الع  

ن  ى و  حت    (52)اع  ق   فِّ ل  ي أ  فِّ  هم  الل  هِّ  ليبأ الص   ف  ذ  ق   ا 
مما انيه من ترٍد، وخيانة، وخنوع، و أن الشاعر قد أجاد في رسم صورة واقعية للعروبة، وما تع في وال شك

نصاعة، وقوة، ابتعادها عن الخطابة، والوعظية، واستغاللها للطاقات اللغوية التعبيرية، الناجمة المقارنة  زاد
 التجسيد، والتشبيه، والكناية، والتلميح... . والتصوير الذي اعتمد جانب ،اللغويةنزياحات عن اال

الل من خ ومتناغمة، منسجمةمن خالل هذه المقاربات الداللية، خلق صور شعرية، لقد استطاع الشاعر 
أتاح  مام ،استغالله للطاقات اللغوية المراوغة، وكذلك من خالل تمكنه الواضح من معجمه اللغوي الكبير

                                                           

بح"، )غربة( ديوان، ص عطا هللا (25)  .199، 193"أبو الس ِّ



 

 

 

60 

 طةبواس ذلك، إلى الحاجة دعت كلما االنحرافي واالستعمال ،المعياري  االستعمال بين السلس التنقلله فرصة 
عر الشا عند الشعري  الخطاب، فآخر اصطالحي معنى إلى ،األصلي المعجمي معناها عن الكلمةب العدول
بح" عطا هللا  جديدة للنص.معمارية  وفق ،المراوغة على يقوم في مجمله "أبو الس ِّ

 :التركيبياالنحراف  -ب 
 -التركيبب وانتهاء بالمفردة، ومروًرا ،بالصوت ابتداء- ؛تتكون الجملة المحكية من مجموعة من المفردات

يحرص و  لمجموعة من القيم، والقواعد القياسية، المعيارية،يخضع  ،التي تؤلف فيما بينها مركًبا لغوًيا معيًناو 
لخطاب الشعري ا بينما يسعى ،أهل اللغة ما تواضع عليهعلى التقيد ب ،التوصيلي ،اإلبالغيالخطاب النثري 

بيد أن  ،(23)بغرض خلق بنية جمالية ،هذه القيم، والقواعدعن بعض  المحسوب، والمنظم، التخلي جاهًدا إلى
لنمطية، اوهو مستوى يخرق فيه المبدع تلك المنجز الشعري يحتاج إلى مستوى آخر من مستويات التركيب، 

يعيد ترتيب أولويات الجملة، من حيث تقديم ما حقه التأخير، وتأخير ما حقه ، حيث التقليدية تلك يتجاوزو 
 غنى عنها كلها أدوات الو  ،)بااللتفات( الضمائر فيما يعرف بالغًيا التبادلية في مواقعالتقديم، والحذف، و 

حمل دالالت الكلمات  يد، ليكون قادًرا علىلنسق التعبيري الجد، وفق امن أجل إعادة هندسة الجملة
يب ية تركنمط، وخرق عدولالب وهو ما يعرف ومعان، بنشعاعاتها، وكثافتها، وما تتضمنه من إشارات،

ه الجاحظ عبر عن ك ماوذلودهشة، تعبيريًّا أكثر جدة،  منح الجملة بعًداتل، ترتيب عالقاتهاا عادة الجملة، و 
 الوهم يف أبعد كان وكلما ،الوهم في أبعد كان أغرب كان كلماو  بقوله: خروج الشيء "من غير معدنه أغرب،

. وما هذه الدهشة التي عبر (54)"أبدع كان أعجب كان وكلما أعجب، كان أطرف كان وكلما أطرف، كان
العام، من خالل الربط بين  وغير مباشر عن العدول واالنحراف بمفهومه ،عنها الجاحظ، إال تعبير آخر

 المتباعدات، وكسر حدة النمطية.
 :والتأخير التقديم-1
 ،نوعه من افريدً  اللغوي  نظامها تجعل ،صارمة في أغلب األحيان ةتركيبي بأنساق اللغة العربية متازت

الصارم  حسب أركانها المعروفة، ولكن هذا الترتيب ،الطبيعي للجملة فاألصل في الجملة العربية هو الترتيب
التعبير عن النفس البشرية، بمشاعرها، وأحاسيسها، أعباء ألركان الجملة، لن يكون قادًرا على القيام ب
من ، ةدرات فائقة، وطاقات تعبيرية متقدمبما تكتنزه من ق ،وانفعاالتها، ولهذا لجأ األدباء إلى أحضان اللغة

، وبنحداث هزة يسيرة داخل الجملة عن طريق خالل إجراء بعض التعديالت على نظام الجملة، أو التركيب
التقديم، والتأخير، أو الحذف، أو الفصل والوصل، وااللتفات...وغير ذلك، مما يبعث لدى القارئ نشوة، 

                                                           

 .13فلفل، في التشكيل اللغوي للشعر، مقاربات في النظرية والتطبيق، ص ينظر/ محمد عبدو (23)
 .95م، دار صعب، بيروت، ص1491، 1البيان والتبيين، تحقيق: فوزي عطوي، ط الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر (29)
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 نقل وهف ؛ا التقديم أو التأخيرأم ودهشة ما كان لها أن تتأتى لوال ذلك الحراك )المحسوب( داخل الجملة؛
 الخبر، قبل تدأوالمب المفعول، قبل الفاعل فرتبة إلى موقع آخر؛ ،العربية الجملة نظام في رتبته عن لفظال

التقديم )إلى أسماعنا عبارة  يتناهىعندما و  ،تأخيًرا وأ تقديًما فيه إن: قيل ذلك؛ خالف على الكالم جاء فنذا
يب جديد ترت  من مفاصل التركيب اللغوي، وأننا بصددأمام عمل يمس مفصاًل  أننا دركن ( فننناروالتأخي
ودة قبل فاأللفاظ موجبقواعد النحو،  وألمَّ  ،متلك ناصية اللغةهو جهد حساس وال يقوم به إال من او  للجملة،

ها؛ تقديًما هو الذي يعيد ترتيب أولوياتها، وهندستها، وتنسيق ،ولكن الفنان العبقري  -كمادة أولية–الشعر نفسه 
 لتجربته يًداتجس المتاحة، اللغوية لرخصل هاستغالل من خالل .وتأخيًرا، فصاًل ووصاًل، حذًفا وتصريًحا..

 .وترقب مستمر ،في حالة تأهب دائموهذا من شأنه أن يجعل المتلقي  ؛جديد بثوب للمتلقي ونقلها الشعورية،
 د تناول هذه الظاهرة كثير من النحويين، واللغويين، واألسلوبيين، كل من زاوية اهتمامه الخاصة، فقد درسوق

 لتقديما فرأوا أن الضوابط؛ لها وأوردوا الظاهرة، واهتموا بمسألة الرتبة على وجه الخصوص، هذه النحاة
نما(55)والتأخير التقديم عدم هو األصل في الكالم ألن المواضع؛ كل في يصلح ال والتأخير  التقديم يصلح ، وا 
، أما البالغيون واألسلوبيون فقد راحوا يوجهون خروج التقديم والتأخير (56)موضًحا الكالم كان إذا والتأخير

السبق، أو الكثرة، أو  عن ظاهره إلى أغراض أخرى كالتبرك، أو المناسبة، أو الحث والحض، أو
 البالغيين مفهومب والتأخير التقديم أن يعني وغير ذلك من األغراض التي ربما يقتضيها السياق، وهذاالترقي...
 لتقديما أن يعنى وهذا للكالم، الطبيعي النمط عن العدول آخرون  سماه كما أو االنزياح، من نوع المحدثين
    .انزياح الجديد ثوبها في هي بالغية كظاهرة والتأخير

ه، في دالئله حيث أظهر 911وقد امتدح النحاة العرب هذه الظاهرة ومنهم عبد القاهر الجرجاني تــــ  
 واسعُ  لَمحاسن،ا َجمُّ  الفوائد، كثير باب أهميته الجمالية الناجمة عن كسر نمطية ترتيب العبارة بقوله: "هو

 َيروُقك شعراً  رى تَ  َتزال وال َلطيفة؛ إلى بك يوُيْفض بديعة، عن لك َيْفَترُّ  َيزالُ  ال الغاية، بعيدُ  التصرف،
مَ  أنْ  عندك، ولُطفَ  راَقكَ  َأن   سَببَ  فتجدُ  تنظرُ  ثم َموقُِّعه، لديكَ  وَيْلُطف َمْسَمُعه، ل شيء   يهف ُقد ِّ  اللفظ وُحو ِّ

لتركيب اياقات التقديم، والتأخير تلقي بظاللها الجمالية على ولعلنا نالحظ أن س ،(57)مكان" إلى مكان عن
وهي تقنية ، (58)من خالل العدول عن الترتيب المألوف، إلى ترتيب آخر يتميز بقدرته على إبراز الداللة""

   .جملةمدهش لليلجأ إليها المبدع من أجل إعادة ترتيب العالقات الداخلية للجملة، وتحقيق اختراق فني 
                                                           

مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تحقيق: مازن المبارك ومحمد  ابن هشام األنصاري، جمال الدين أبو محمد عبد هللا بن يوسف (22)
 .214بيروت، صم، دار الفكر، 1412، 9علي حمد هللا، ط

 .5/42المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، )د. ط(، )د. ت(، عالم الكتب، بيروت،  أبو العباس (29)
 . 139، المكتبة العصرية، الدار النموذجية، 1الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تحقيق: ياسين األيوبي، ط عبد القاهر (21)
 .331م، الشركة المصرية العالمية للتشر، القاهرة، ص1449، 1لوبية، ط عبد المطلب، البالغة واألس محمد (21)
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بح"لقد استطاع الشاعر عطا هللا  ، وأن يعيد لغويةف تلك الرخص الأن يوظ في ديوانه )غربة( "أبو الس ِّ
 ومن ذلك قوله: صياغة تراكيبه، دون اإلخالل بأبجدية وقواعد اللغة،

    (59) التنزيالين و  الد ِّ  نام  ي س  علِّ الترتيال***يأ  أبدع   غزة   صاروخأ 
 تداء بها، واالبتقديم النكرة من المعلوم عدم جوازفقد قدم الشاعر البيت السابق )صاروخ( وهو نكرة، و 

وهو هنا إضافتها إلى معرفة، ولعل الشاعر قد فضل االبتداء بالنكرة، وجاء لها بمسوغ، ألهمية  ،إال بمسوغ
هذه النكرة في السياق، ولما تفيده من دالالت، فقد خرجت كلمة صاروخ عن داللتها الحقيقية في التدمير، 

فتقدتها األمة منذ أزمان طويلة، وذلك بنضافة هذه النكرة )صاروخ( إلى إلى معاني العزة، والكرامة، التي ا
تعدى  بل)غزة( التي صبرت، وصمدت في وجه أعتى خامس جيش في العالم، وأقوى جيش في المنطقة، 

نعهده منذ عقود طويلة، فصار )صاروخ  ماألمر الصبر، والصمود إلى الرد على المعتدي بالمثل، وهذا مال
 وأيقونة كرامة األمة، وعزتها. غزة( رمًزا،

وعن مدينة رفح التي ضرب بها المثل بأنها )آسرة الجنود(، ورفح أسرار الحروب، ورفح الصندوق 
بح" الشاعر عطا هللا األسود... يقول  :"أبو الس ِّ

(ر  ج   ح  ف  في ر   جنادِّ األ   قلعةِّ  ن  مِّ     (61) ياللِّ وذ  اغراا ص   يذعنأ  (60) ى***)كالقأش ِّ
بح" عطا هللا الشاعر لقد قدم زاًزا المتعلق بالفعل )جرى( اعت الجار والمجرور )من قلعة األجناد( "أبو الس ِّ

بهذه المدينة، وافتخاًرا بما قدمته من تضحيات، ومقاومة للمحتل، وكأنه في سباق ماراثوني، قبل أن تفلت 
فاء بحق يستطيع في هذه الحال الو الفرصة من بين يديه، وكان بنمكانه أن يبدأ بالفعل )جرى(، ولكنه لن 

يحاءاتها، ودالالتها... هذه المدينة، فكان أن قدم )قلعة األجناد( شعورية تجاه تجربته اللتعبر عن  بظاللها، وا 
 هذه المدينة.

وليس أكمل، وال أجمل من أن تقدم ما حقه التقديم، إجالاًل ووفاء له، فما كان حقه التقديم؛ ال يجوز 
ا لمقامه الكريم، وحقه في التبجيل، من ذلك ابتداؤه بذكر بعض المدن األعالم في قطاع غزة، تأخيره، تقديرً 

أن تجود بمثلها األيام، من ذلك قرية )الزنة( شرق خان يونس، التي شهدت  قلَّ  ،والتي قدمت نماذج بطولية
عام  على غزة حربهم مقاومة الصهاينة المعتدين أثناء في ،أشرس المعارك، وسجلت أنصع التضحيات

 حيث يقول الشاعر:م، 5119
 يالأصِّ و   راا بكرةا د  غ   يشِّ ي الع  ا***فِّ ن  قول  حأ  بالزؤامِّ يبطشأ  (النتنأ )و

                                                           

بح"، )غربة( ديوان، ص عطا هللا (24)  .32"أبو الس ِّ
 من معانيها القردة. (91)

 .11/339تاج العروس من جواهر القاموس، باب: )قشش(  الحسيني، ينظر/ محم د بن محم د بن عبد الرز اق
بح"،  عطا هللا (91)  .31)غربة( ديوان، ص"أبو الس ِّ
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لِّيال هأ يدوسأ و  ***هأ أس  ر   تقطفأ  ة( اإلشراقأ ن  )الز  و   ـــــى ت ه      (62) طفل  ب ك 
األحداث الجسام، التي أعادت فقد عز على الشاعر إال أن يرطب تجربته الشعورية، وأن يسجل تلك 

عز أن تتكرر، فكان أن وفَّى هذه القرية الصغيرة، المغمورة،  ،لألمة كرامتها، وشرفها، بما حوته من مواقفَ 
من حقوقها، وحق لها أن تتبوأ صدارة الجملة، كما تبوأت صدار الشرف  بعًضا-أحدالتي لم يسمع بها 
 والعزة، والكرامة.

ما قدمته من دماء، و ما بذلته من من تضحيات، و  وقراه الشمالمدن كما لم ينس الشاعر ما قامت به 
 ، فقرية )بيت حانون( هي إحدى القرى منذ أزمان بعيدة ،ا عن الكرامة المهدورة، والعزة المفقودةأشالء، دفاعً 

شهدت أعظم المعارك مع  م، والتي1491للخط األخضر مع فلسطين المحتلة عام  الفلسطينية المالمسة
العدو الصهيوني، فكان حقها، وحق سائر مدن القطاع أن يكون لها الصدارة، اعتراًفا بما قدمته من دماء 

 أبنائها األبرار:
 (63) أ فوال كامأ ا الر  م  ك   الزؤامأ  قط  ***س  الجئ   ( وحارةِّ حانون   في )بيتِّ 

 نمالممكنة، والمتاحة، حيث يتعانق العامل النحوي، مع البالغي،  ويحاول الشاعر استثمار االنزياحات
متعلق على ال قدم الشاعر الجار والمجرور )في بيت حانون( قدف ومشعة، موحية داللية غايات تحقيق أجل

ي ئه موقع الصدارة فبنعطا مناط التكريم، من شأن الجار والمجرور وهو بذلك يرفعبه الفعل )سقط(، 
  التركيب.

بح"كما أجاز الشاعر عطا هللا   االبتداء بالنكرة بقوله: "أبو الس ِّ
  (64) (لِّ ب  القأ بِّ  دِّ ي  الق   يوط  ي خأ لِّ  يحبكأ  يلِّ الل   سوادأ )

ولعل مسوغ االبتداء بالنكرة في هذا الموضع؛ أنها أضيفت إلى معرفة، وقد استطاع الشاعر توظيف 
التقديم، من قبيل إضافة المترادفات، حيث يشترك السواد ( مناط سوادالطاقات الداللية الموجودة في لفظة )

من أجل توكيد حالة شعورية معينة، حيث أردف الشاعر بما يعزز المعنى، حينما  ،مع الليل في داللة واحدة
(، والمعلوم داللًيا، أن الليل هو زمان الكيد، والمكر، والتفكير، والتدبير. ولعلنا نلمس القيد-يحبكجعل الليل )

دار االنحراف اللغوي، والتوظيف المجازي لأللفاظ، وخصوًصا ذلك االنحراف المتمثل في االبتداء بالنكرة، مق
الذي مثل في حد ذاته عدواًل عن االبتداء بالمعرفة وهو )األصل(، إلى االبتداء بالنكرة، دون المساس بقواعد 

                                                           

بح"، )غربة( ديوان، ص عطا هللا (95)  .31"أبو الس ِّ
بح"، )غربة( ديوان، ص عطا هللا (93)  .31"أبو الس ِّ
بح"، )غربة( ديوان، ص عطا هللا (99)  .99"أبو الس ِّ
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ح، بناه الباحث استبدال ذلك المصطلوالذي يت التحطيم. لمصطلحغة، أو تحطيمها بالمفهوم السلبي الل
 بمصطلح أكثر إيجابية وهو: استغالل الطاقات اللغوية، ال تحطيمها.

ويرسم الشاعر صورة للعيد الفلسطيني، فها هو الطفل الفلسطيني يلعب، وهو أمر طبيعي، وصورة مشرقة 
 (، فتلك هي خصوصية العيد في فلسطين:بالمنايالواقع العيد، ولكن أن يلعب )

  (65)يادِّ ع  ا األ  يسبيه   العيدِّ  ا***وأم  اي  ن  الم  بِّ  يلعبأ  العيدِّ  وطفلأ 
أهل  ، وفق المسوغات التي أقرها)طفل( عدول الشاعر عن االبتداء بالمعرفة، إلى االبتداء بالنكرة ولعل
، أضاف النكرة )طفل( إلى المعرفة )العيد(، ليكتسب منها التعريف تحمل دالالت السعادة، والبراءة، فقد النحو،
، وتعبيًرا عن حال الطفل الفلسطيني مع العيد؛ فقد فاجأنا الشاعر )بالمنايا( وهو انحراف مقصود ...ولكنه

حيث كان من المتوقع أن يلعب الطفل بالهدايا، واأللعاب...إلخ، ولكن إصرار الشاعر على  من الشاعر،
  بغية تصوير المشهد الفلسطيني بكل تفاصيله المأساوية.جاء  ايا()المن

مرح، واللعب، وال يعد العيد رمًزا للفرح، مرة ثانية، إذ لم ثم راح الشاعر يؤكد صورة الفلسطيني البائس
الفلسطيني، ألم، وفراق، ودماء، العيد عند الفلسطيني ذكريات، ونوح، وبكاء، العيد أشجان، وأحزان، فالعيد 
 وثكل: 

  (66)ادِّ و  س   ن  مِّ  يض  ف   العيدِّ  ى***ونورأ الثكال   آهاتأ  العيدِّ  وبسمةأ 
تقنية )المفاجأة( مرة أخرى، فاستهالل الشاعر بألفاظ ذات دالالت تتوافق مع العيد ويوظف الشاعر 

ذا بهذه البسمة من طر ينساق مع هذه األجواء الحالمة، السعيدةالمتلقي  وأوبهجته، يجعل القارئ،  از ، وا 
ثاني: فنور ر البسمة مجللة باأللم، والحزن، والذكريات الحزينة، ثم يكرر المشهد مرة أخرى في الشط فريد؛

على غير ما كان يتوقعه القارئ، وهذا هو  (سوادفيض من ) أنه-هناالعيد فيض، ولكن المفاجأة والدهشة 
 مبعث الجدة، والجمال الفني، الذي يجسد تجاعيد الجرح الفلسطيني النازف باستمرار.

 :الحذف-2
 أكثر العربية ةاللغ في لكنها اإلنسانية، اللغات جميع فيها تشترك التي لغويةال واهرظأحد ال الحذفيعد 

 ،النحرافمهمًّا من منجزات ا الحذف منجًزا يعدو  ،واالختصار ،اإليجاز إلى لميل العربي فطرة ووضوًحا؛ ثباًتا
ن كان أما الحذف  والتصريح، والعدول عن مقتضيات الجملة، فاألصل في الكالم الذكر، فهو طارئ، وا 

حول إلى ال تهذا المنجز اللغوي يجب أن يخضع لبعض القواعد، والضوابط، وا  شائًعا عند العرب، غير أن 
 اعتداد" هوويعد الحذف من أكثر مظاهر التماسك النصي، و ال يجوز الحذف إال بدليل،  حقيقية، إذفوضى 

                                                           

بح"، )غربة( ديوان، ص عطا هللا (92)  .512"أبو الس ِّ
بح"، )غربة( ديوان، ص عطا هللا (99)  .512"أبو الس ِّ
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 مكتملة غير النصوص في السطحي ة فالبنيات  Zero Morpheme"يسميه النقاد ما على العدمي بالمعنى
 َواْلَماَلئَِّكةُ  ُهوَ  إِّالَّ  َلـهَ إِّ  الَ  َأنَّهُ  للا ُ  َشهِّدَ : ﴿ تعالى قوله ففي العادي، الل غة لمستعمل يبدو قد ما بعكس ،غالباً 
ْلمِّ  َوُأْوُلواْ   العلم أوليو  المالئكة لجعلنا الفهم هذا ولوال" العلم أولو وشهد المالئكة شهد" فهم من مفر   ال (67)﴾اْلعِّ
 .(68)وتعالى سبحانه هللا مع آلهة

 عن النسق التقليدي لتركيبوقد تحدث كثير من العلماء عن هذه الظاهرة، وما تتضمنه من انحراف 
 المأخذ، طيفُ ل الَمْسلك، دقيقُ  باب هو: "ها بدقة فيقولالذي راح يصف ،، ومنهم عبد القاهر الجرجانيالجملة
ْحر؛ شبيه   اأَلمر، عجيبُ  ، من َأْفَصحَ  الذكر، َتْركَ  به ترى  فننكَ  بالس ِّ  لإلفادة؛ َأْزَيدَ  إلفادةِّ،ا عن والصمتَ  الذْكرِّ
ْق، لم إذا تكونُ  ما َأْنَطقَ  وَتجُدكَ   .(69)"ُتبِّنْ  لم إذا بياناً  تكونُ  ما وَأتمَّ  َتْنطِّ

 الذ كر نائيةلث اهتماًما كبيًرا الجرجاني في دالئله، موضًحا جماليات الحذف، وبهاءه، حين أولى ويواصل
َف، قد َتجُده فعلٍ  أو اْسمٍ  مِّن طرفيها حسًنا، وتأثيًرا، وجمااًل: "فما بين والحذف، مقارًنا  به ُأصيبَ  مث ُحذِّ

 إضماَرهُ  وترى  رهِّ،ذك من َأْحَسن هناك حْذَفه َتجدُ  وأنت إالَّ  فيها، ُيحَذفَ  أن َيْنبغي الحال في وُحذِّفَ  موضُعه،
ألة، فوصفها وصًفا دقيًقا هذه المس عن ، كما تحدث ابن األثير(11)به" النُّْطقِّ  مِّنَ  وآنَس  َأْولى النفس في

 من فصحأ الذكر ترك فيه ترى  أنك وذاك بالسحر، شبيه األمر، عجيب فننه بالحذف اإليجاز : "أمابقوله
 لم ذاإ مبيًنا تكون  ما وأتم لم تنطق، إذا تكون  ما أنطق وتجدك لإلفادة، أزيد اإلفادة عن والصمت الذكر،
 ر الجملة،تمام عناص على تقوم دائًما التواصل، واإلبالغ ال عملية ، فقد حدد ابن األثير رؤيته بأن(11)تبي ن"

نما األساسية بشكل مطرد، الداللية ووحداتها  ان كثيرة،فالصمت في أحي الوحدات، هذه تتم بحذف بعض قد وا 
، أو بين والصمت الكالم، بين القائمة الجدلية تلك لنا تتجل ى هنا ومن التواصل، وسائل من وسيلة ناجعة

 لمتكلما بين اإلبالغي الوجه تحقيق باإلمكان ليصبح التواصلية، العملية في التصريح، والحذف..
ال عُ  .(15)والمتلقي  لترًفا ال طائل من ورائه: "واألص دَّ كما حدد ابن األثير الحذف بسياج الدليل والقرينة، وا 

 كني لم فنن المحذوف، على يدل ما الكالم في يكون  أن ضروبها اختالف على جميعها المحذوفات في
                                                           

 11آل عمران:  (91)
 الشاهد من وضع المترجم.

 .39م، عالم الكتب، القاهرة، ص1441هـ = 1911، 1النص والخطاب واإلجراء، ترجمة: تمام حسان، ط بوجراند،دي  روبرت (91)
 . 193، 1دالئل اإلعجاز، تحقيق: ياسين األيوبي، ط الجرجاني، عبد القاهر (94)
 .125، ص1دالئل اإلعجاز، ج الجرجاني، عبد القاهر (11)
، )د. ت( نهضة مصر 5بدوي طبانة، ط-المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تحقيق: أحمد الحوفي  األثير،ابن  ضياء الدين (11)

 .5/591للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة، 
راسات األسلوبية، )مقال(، مجلة الكلمة للدراسات واألبحاث، العدد ) (15) ( السنة التاسعة 19ملياني، محمد، جمالية الحذف من منظور الد 
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وحتى يكون الحذف معقواًل ، (13)سبب" وال بوجه يجوز ال الحديث من لغو فننه المحذوف على دليل هناك
يجابي ا هادًفا.. فال بد له من داللة تشير إليه، وقرينة تدل عليه، ولهذا شرطوا له الشروط، وحددوا  .متقباًل، وا 
 مِّن إِّما فالمحذو  على دالَلة المذكور فِّي َتُكونَ  َأنْ "برهانه، ومن هذه الشروط:  في الحدود. يقول الزركشي

ال سياقه، مِّن َأو َلفظه، ير معرفته من يتمكن لم وا   وهو لغًزا. الكالم ريصي ولِّئال بالفهمِّ، مخالً  اللْفظ فيصِّ
. فيمكن اعتبار الحذف صورة .وعلى هذا. ،(19)"ُأْلقِّيَ  ما على دليل   ُأْبقِّيَ  فيما يكونَ  أن بدَّ  ال: قولهم معنى

من صور البناء اللغوي المقصود، وغير المباشر، على الرغم من تلبسه الظاهري بالنقص، وعدم الكمال، 
اللغوية في التكلم، ابتداء من الصوت، إلى العبارة، مع قرينة توحي فقد يشمل الحذف كل العناصر 

 اته العلوية.ية، والتحليق في فضاءبالمحذوف، وتأخذ بفكر القارئ، والمتلقي نحو الكشف عن تجلياته الجمال
بح"وقد وظف الشاعر عطا هللا  صيدته قحيث يقول في سياق  هذا المعطى في ديوانه )غربة( "أبو الس ِّ

 ، وهذا الحذف،ون جواب، ألن قرينة الحال تدل عليهاوالتي يطرح من خاللها العديد من األسئلة د)لن( 
 (75)"للبس الرافعة القرينة على اعتمادا" ة قديمة، مارسها كثير من الشعراءظاهر 

 ال لن نعيش مع اليهود ألنهم
 زرعوا الظالم بفجرنا، قتلوا الوليد
 سحقوا براعمنا، وقد سجنوا القعيد
 إلى أن يصل إلى قمة التأزم:

 يا هل ترى سنحبهم؟ ونعيش في ذات الوجود
 (76) ... لن

 عن جواب هل، وأحالنا إلى معلوم من السياق بالضرورة، هو: ال. الشاعر عدلفقد 
 كما عدل الشاعر قبل ذلك عن ذكر المنادى غير المذكور، الذي فسرته العرب بــ )صاحبي(

 .(أيها المخاطبأو يا )
 كرر الشاعر هذا الحذف الذي يسبق لن أربع مرات.وقد 

 كما حذف الشاعر المنادى سابًقا، فننه هنا يحذف األداة ذاتها، حيث يقول:
                                                           

 .5/591بدوي طبانة، -المثل السائر، تحقيق: أحمد الحوفي  األثير،ابن  ضياء الدين (13)
هـ =  1319، 1البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط الزركشي، بن عبد هللا بن بهادر بدر الدين محمد (19)

 .5/111م، دار إحياء الكتب العربية، دار المعرفة، بيروت، لبنان،1421
، 1ح بمضمون، طشرح التصريح على التوضيح أو التصري الوقاد، خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي   (12)

 .1/994م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 5111هـ=1951
بح"، )غربة( ديوان، ص "عطا هللا (19)  .111أبو الس ِّ
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 (77) ة  ا أم  ي ثناي  فِّ  لمعأ ي   قِّ ر  الب  دي، ك  سي ِّ  ةأ داي  البِّ  تلك  
االستعمال العربي مطرد في جائز، و ، وهو حذف قبل )سيدي( (78) )يا( الشاعر أداة النداءفقد حذف 

يقُ  َأيَُّها ُيوُسفُ نذكر منها على سبيل المثال:  ،وله شواهد كثيرة كثيًرا، د ِّ َمانٍ  َراتٍ َبقَ  َسْبعِّ  فِّي َأْفتَِّنا الص ِّ  سِّ
َجاف   َسْبع   َيْأُكُلُهنَّ  عُ  لََّعل ِّي َيابَِّساتٍ  َوُأَخرَ  ُخْضرٍ  ُسنُباَلتٍ  َوَسْبعِّ  عِّ َيْعَلُمونَ  َلَعلَُّهمْ  نَّاسِّ ال إَِّلى َأْرجِّ

وهو ، (14)
حو ن عن الكمال الظاهري الجملة عدولهو ، و هامفرداتتركيب الجملة، وفي ترتيب  انحراف عن األصل في

 .سرعةالتي تحمل داللة ال ، لقرينة )البرق يلمع(لتسارع الزمن، وضيق المقام عن الذكر تخفيًفا ؛الحذف
، وهي إحالة يمكن أن تطبق على كل ما (مذكور سابقغير )الشاعر تقنية اإلحالة إلى  كما استخدم

 إنه لقول رسول :مثل: فسبح باسم ربك العظيم. أي سبح يا محمد. ومثل (80)يتضح من الموقف االتصالي
 كريم؛ أي جبريل، وهكذا.

 يقول الشاعر في قصيدته )ألجلك يا وطني(:في هذا السياق و 
 ينِّ ط  و   اي   يرِّ الخ   صباحأ 
 دسِّ ي القأ ا فِّ ن  ودِّ مأ صأ  صباحأ 
 اك  ي ع  ، فِّ ان  يس  ي بِّ فِّ 

 مراءِّ الس   الطفلةِّ  صباحأ 
 اه  مِّ في ف   ونأ ن  الح  و  

ى  ص  لق  لِّ  ير  الس   غذ  تأ  ة  افل  ق   بر  ع   وتنظرأ 
 (81). 

، وكان الحذف هنا من أجل استقامة (82)(مستقر(، وتقديره )صباح الخيرلقد حذف الشاعر خبر المبتدأ )
 ال هدم. الكالم، وهو حذف بناء،

                                                           

بح"، )غربة( ديوان، ص "عطا هللا (11)  .113أبو الس ِّ
، )د.ت(، منشورات جامعة أم 1طشرح الكافية الشافية تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، الجياني، ابن مالك،  محمد بن عبد هللا (11)

حياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية مكة المكرمة،   .3/1543القرى، مركز البحث العلمي، وا 
 .99يوسف:  (14)
 .39م، عالم الكتب، القاهرة، ص1441هـ = 1911، 1والخطاب واإلجراء، ترجمة: تمام حسان، ط بوجراند، النصدي  روبرت (11)
بح"، )غربة( ديوان، ص "عطا هللا (11)  .119أبو الس ِّ
هـ، 1313، 11شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد، ط ابن هشام، عبد هللا بن يوسف بن أحمد (15)

 .151القاهرة، ص
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، وقد حذف الشاعر الفاعل ألنه مفهوم من السياق بداهة، وهو من باب ( عبر قافلةالطفلة)أي:  وتنظر
، وهو حذف جائز، وهو معلوم بداللة السياق ( السير لألقصىالطفلة) تغذ أي:السير  وتغذ .الحذف الجائز

 .(83)عليه
 كما يقول الشاعر في قصيدته )على حلب أذرف دمعة(:

 دأ س  ا أ  ي  أ   ناك  م  يأ  ت  ب  ، ت  مزمجرةا  األرضأ  وتميدأ 
 اه  رأ ج ِّ ف  يأ  فلِّ الط ِّ  نينأ أ  ، ف  ارِّ حر  األ   كبِّ ر  بِّ  سيرأ ت  و  

 (84)ار  ه  ن   و  حمماا، أ   و  ضباا، أ  غ  
 .بداللة السياق ، وقد حذف الفاعل في هذا الموضع للتخفيف( بركب األحراراألرضوتسير )أي: 

 المضارع المنهي، على سبيل األمر في قوله:كما حذف الشاعر فاعل الفعل 
 (85) (ح  الِّ ص  )ال تأ  قل  ن  دأ  ابنأ  ب  ت  ا ك  م   وقرأت

 للتخفيف. فقد حذف الشاعر فاعل الفعل المنهي على سبيل األمر جواًزا 
 :-كذلك–ومنه قول الشاعر 

ل    ان  ى هأ وا 
 م  كأ الِّ ؤ  سأ ا بِّ ن  ل   ح  م  اس  ف  
 ايرا قِّ ا ح  ابا كذ   كنت   م  لِّ 
 (86)ايرا جِّ ا أ  احا ف  س   كنت   م  لِّ 

 وهو حذف واجب، حفاًظا على سالسة العبارة، ورونقها. (اسمحفاعل فعل األمر ) فقد حذف الشاعر
 يقول في قصيدة رامي: كما

 ت  ح  د  ص   ةا رود  غ  ا أأ أي  
 ييفِّ رِّ خ   ي ليل  وفِّ 

 ان  رأ ي ِّ ح  تأ  نا بأنغام  اجئأ ف  تأ 
ا حأ ي ف  بكِّ ن  أ    لوااارسا
 اين  فِّ  أةا ج  ف   ل  ج  ر  ت  

                                                           

 وقد أجاز الكسائي حذف الفاعل إذا دل عليه دليل. (13)
 .2/529ابن مالك، شرح الكافية الشافية تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، ينظر/ الجياني، محمد بن عبد هللا، 

بح"، )غربة( ديوان، ص "عطا هللا (19)  .111أبو الس ِّ
بح"، )غربة( ديوان، ص "عطا هللا (12)  .119أبو الس ِّ
بح"، )غربة( ديوان، ص "عطا هللا (19)  .112أبو الس ِّ
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 يهِّ ؤذِّ تأ  م األحزانأ أ  
 (87)ان  تِّ ب  ر  غأ  م  غ  رأ  سعدأ ن  ف  

وقد حذف الفاعل  (الفارس)ترجل، أي: وقد حذف الفاعل هنا كراهة التكرار.  (،األغرودة، أي: )صدحت
 ؛ كراهة التكرار.تخفيًفا-أيًضا–هنا 

للذين الحذف( ا-، بنوعيه )التقديم والتأخيريومن المالحظ أن الحديث عن االنحراف والعدول التركيب
لرتابة الجملة، وهيئتها من جهة، ومن جهة أخرى فنن هذا االنحراف  قد أحدثا خرًقاتناولهما الباحث بالدرس، 

قد أكسب التركيب بعًدا داللًيا، وجماليًّا لم يكن له أن يتحقق لوال هذا االنحراف، والعدول عن نمطية تركيب 
 يب أولوياتها، إلى التقديم والتأخير، والحذف.العبارة، وترت

 :االلتفات -3
 ظهرت ومناسبات لمقتضيات صاحبه، إلى-الغيبة أو الخطاب أو- التكلم من االنتقال وهو: االلتفات

امع يمل ال حتى للخطاب، وتلويناً  الحديث، في تفنناً  االلتفات، مواقع في بالتأمل  واحدة، حالة تزامال من الس 
عدول عن التكلم إلى الخطاب، أو  ، أو هو:(88)لذة جديد لكل فان: صغاءاإل زيادة على له وحماًل  اوتنشيطً 

عدول عن الخطاب إلى التكلم، أو عدول عن التكلم إلى الغيبة، أو عدول عن الخطاب إلى الغيبة، أو 
 الكالم يف االلتفات: "فيرى أنالزمخشري  أما عدول عن الغيبة إلى التكلم، وعدول عن الغيبة إلى الخطاب.

 مل   بمار  السامع فنن آخر، خطاب إلى خطاب من بنقله له اوتطريبً  الغفلة، عن للسامع اإيقاظً  يكون  إنما
أما قدامة بن ، (89)"اإلصغاء في له واستمالة االستماع، في له اتنشيطً  آخر، أسلوب إلى فينقله ،أسلوب من

 عليه، يرده راًدا أن اظنًّ  أو فيه، اشكًّ  إما فيعترضه معنى، في آخًذا المتكلم يكون  أنب االلتفات فسرجعفر فقد 
، (90)سببه يذكر وأ يؤكده، أو الشك، يجلي أن فنما منه، فراغه بعد إليه فيلتفت سببه، عن يسأله سائاًل  أو
وعلى الرغم من  .(91)المخاطبة إلى اإلخبار عن المتكلم انصراف هو االلتفات فيرى أن المعتز ابن وأما

الضمائر،  التنقل بينعدول، و ال من أجمعوا على أنه حالةننهم قد ماء في نظرتهم إلى االلتفات، فتباين القد
 مافي -أسلوبيًّا–تمثل تفالقيمة الحقيقية في االلتفات ف الظاهرة فقط، أما يوصتولم يكن الخالف بينهم إال في 

                                                           

بح"، )غربة( ديوان،  "عطا هللا (11)  .151صأبو الس ِّ
البالغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق وتوثيق: يوسف الصميلي، )د.  جواهرالهاشمي،  أحمد بن إبراهيم بن مصطفى (11)

 .515ط(، )د. ت(، المكتبة العصرية، بيروت، ص
هـ، المكتبة العنصرية، 1953، 1الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ط العلوي، يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم (14)

 .5/15بيروت، 
 .1/139الحموي، خزانة األدب وغاية األرب، تحقيق: عصام شقيو،  ابن حجة (41)
 .1/139الحموي، خزانة األدب وغاية األرب، تحقيق: عصام شقيو،  ابن حجة (41)
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 ، ألن كل تغيير في األسلوب، وفي الصياغة، ال بد أن يتبعهةتعبيرييحدثه هذا التنقل من دالالت، وقيم 
بح"عطا هللا الشاعر ير في الداللة، وقد أدرك يتغ التنقل تلك الدالالت الناجمة عن التنوع األسلوبي، و  "أبو الس ِّ

 د يقول: أنش، حيث ، وصور إيحائيةمن دالالت، ومعان التعبيري بين الضمائر، وما يترتب على ذلك كله
 ينِّ رأ غمأ  ي  ليالا  ورأيتكِّ 

 ينِّ ذأ شح  ي   ةِّ غماا بالقدر  ن  
 يلِّ و  ح   ن  مِّ  ثأ ح  ب  ي أ  نِّ جعلأ ي  

 ي رِّ ي شيئاا ال يد  فأرانِّ 
 ياضِّ ي الم  فِّ  بحث  ي    أن  إال  
 ...سان  ن  إِّ  عِّ ي الشارِّ ا فِّ فأن  
 يسِّ أ  ي ر  فِّ  ةِّ اب  الغ   اسأ ن  س  نِّ 
 راا...ى أم  ط  أع   د  ( ق  يدأ الس  )ف  

 (92)يآتِّ ر  مِّ  ل  مِّ ع   أست  أال  
 ستعمالا في والتوسع الغائب، إلى المتكلم من الرؤية بؤرة وانتقال الضمائر، استعمال في العدولإن 
هو مما شاع في النصوص األدبية بشكل  وما يتبع ذلك من تحوالت في استخدام الضمائر؛ ،فعالاأل أزمنة

 )المتكلم، والغائب، والمخاطب( الضمائر مع تهاابعالق األفعال أزمنة استخدام كما أن عام؛ شعًرا، ونثًرا،
في األبيات  مثل االنزياحتوي، (93)المختلفة اللغوية المستويات في الغنى بالغة تحوالت جملة للكاتب يقدم

، ثم المتكلم المخاطب المختلفة، سواء ضمير المتكلم، أم السابقة في قدرة الشاعر على التنقل بين الضمائر
الحضور  عنيمما ي (ورأيتكِّ ) الشاعر قصيدته بضمير المتكلم المفرد، والمخاطب مًعا، فقد استهل مرة ثانية

عود لضمير ثم ي( يجعلني-يشحذني-يغمرني: )وضمير الغائب، والمتكلم مًعا في قوله اإليجابي للشاعر،
غربة الذي يعني الشكاة من ال (،أعطى-يبحثول الشاعر إلى ضمير الغيبة )حثم يت (،حولي) المتكلم وحده:

: مير التكلمثم العودة مرة ثانية لض النفسية، ومرارتها، وخصوًصا إذا وضعناها في سياقها الطبيعي )السجن(،
 .(أستعمل)

                                                           

بح"،  "عطا هللا (45)  .339، 332)غربة( ديوان، صأبو الس ِّ
م، موقع المعهد العربي للبحوث والدراسات 5111-1-51الضمائر وأثرها في االبداع )مقال(  متولي، تحوالت عبد الحافظ بخيت (43)

 .http://www.airssforum.com/forumاالستراتيجية، 
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بح" الشاعر عطا هللا لقد استطاع   ام نسج شبكة من العالقات بين األنا واآلخر، بمقداري أن "أبو الس ِّ
ن كانت األنا هي األكثر أتاحته له اللغة من  انزياحات، وانحرافات لغوية، أسهمت في هذا التشكيل اللغوي، وا 

 غوية.لحضوًرا في تلك الفسيفساء ال
أخرى قوامها االنزياحات المبنية على االلتفات، والتنقل بين الضمائر رسم الشاعر لوحة تعبيرية يكما 

ا)المختلفة، فهو في قصيدته:   يقول: (وذهب ذو القرنين أيضا
 ياع  ذ  المِّ  ا صوتأ ن  قأ يؤر ِّ  ا القرنينِّ يا ذ  

 باع  ت  ا أ  أن   اح  ب  ص   ل  كأ  يعلنأ  إذ  
 ي  كِّ ب  ن   ن   أ  إال   نأ قِّ ت  ال نأ 
 ي  كِّ ح  ن   ن   أ  إال   نأ قِّ ت  ال نأ 

 ةاد  الس   هِّ ج  ي و  ا فِّ ن  ذِّ افِّ و  ن   ل  كأ  رأ ك ِّ س  نأ و  
 !!الحق   واء  ض  وا أ  لأ م  ح   ن  م  
 ا...ن  مِّ اعِّ ر  ب   ل  ت  ق   رار  ق  وا بِّ ى ينتزعأ حت  

ا لِّ ذِّ ؤ  ال يأ  سيم  ن  ب    قب  الس   صب  ق   م  حط ِّ يأ ي أبدا
 ان  تِّ اح  س  بِّ  لأ ف  الط ِّ  اع  ج   ل  ه  

ا، أ  عِّ س   اش  ع   و  أ    (94)؟!!ال  تِّ قأ  و  يدا
رية و الشع عن تجربته لتي عبر من خاللهاا ،بعض الضمائرالشاعر بين  تركز االلتفات حول تنقل وقد

التي أثرت أسلوب الشاعر،  الدالالت، واإلشاراتو  الطاقات ، مستغاًل تلكالسجون الصهيونيةداخل أحد 
المصحوب  ،الشعرية هذه القطعةماعي في وأمدته بزاد وفير من الدالالت المكثفة، من ذلك: بروز الصوت الج

ضمير  صوت رتفعي ثم)يعلن(،  ، ثم ينتقل بنا إلى نحو ضمير الغيبة:(يؤرقنا) :الجمعي المتكلم بضمير
ت حضوره، ثبيل براعمنا(،-ينتزعوا-حملوا-نسكر-نحكي-نبكي-نتقن–)أن ا  مرة ثانية:الجماعي  المتكلم

الذي يوحي  (عاش-جاع-يحطم-يؤذييعود لضمير الغيبة: ) ثم ،وتواجده، رغم السجان، ورغم القيد
      بالشكوى، والمرارة مًعا.

 :اإلسنادي االنحراف-ج
واحًدا من أهم التقنيات التي تولي التركيب أهمية كبرى، من خالل تجديد العالقات  اإلسنادي يعد االنحراف

من قدر  فال بد ،للتراكيب، ومن أجل تحقيق ذلك ة جديدةدالليات فضاءاخل النص الواحد، وخلق النحوية د
ط جديًدا، على قاعدة الرب انتاجً انتاج النص إمعين من االنحراف عن المألوف لغويًّا ومعجميًّا، بغية إعادة 

                                                           

بح"، )غربة( ديوان، ص "عطا هللا (49)  .514، 511أبو الس ِّ
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، وفق نظرية الجاحظ في أن خروج الشيء من غير معدنه يكون أطرف، وكلما كان أطرف بين المتباعدات
ن لما له من أثر مهم على تحسي ،ولقد "حرصت البالغة العربية على إيالء اإلسناد عناية خاصةع. كان أبد

اب ثل في إبراز الوظيفة الشعرية للنص على حسالنصوص، ففي الشعر يكون للبنية اإلسنادية فعل يتم
و تغيير في أالوظيفة اإلبالغية، وفق ما يقتضيه الخطاب من تقديم وتأخير، أو إسناد الفعل لغير فاعله، 

، يجب أن تتسم العالقة بين المسند والمسند إليه ، واحتراًسا من الوقوع في شرك الغموض(95)"مواقع الكلمات
الشفافية، فكل واحد منا "يستطيع أن يقول ما يشاء شريطة أن يفهمه المخاطب، إن اللغة بقدر معقول من 

، (96)الكالم" هي البديهة األساسية لقواعد إذا لم يكن الخطاب مفهوًما، وتلك ، ويستحيل أن نوصل شيًئال  اُص وَ تَ 
تملت انزياحاته المسند إليه، فقد اشوقد حقق الشاعر قدًرا كبيًرا من التوافق، والمواءمة التعبيرية بين المسند و 

على قدر كبير من الشعرية، والكثافة من جهة، والشفافية واإليحائية من جهة أخرى، فها هو يعبر عن 
تجربته الشعرية تجاه ما حل ببغداد من نكبات، شارك فيها العرب والعجم، وراح يشهد التاريخ على ذلك، 

 .من خالل ديوان العرب؛ الشعر
 م  ل  الق  بِّ  كأ سِّ م  يأ  عرأ الش ِّ و  

 ين  س  الحأ و   ر  ف  ع  ج   اءِّ أبن   ن  مِّ  د  ي  الص ِّ  ي إليك  عِّ ن  ي  
 ي...لِّ ت  يع  و   الحسام   ل  ت  س  ي   راهأ أ  و  

 ين  حِّ اتِّ الف   يلِّ خ   اتِّ و  ه  ص  
 ...د  ر  قِّ  أحفادِّ  ن  ( مِّ ا بغدادأ )ي   انأ ب  ر  الغِّ  هأ فتحوطأ 

 (97)ون  ئأ خ   و  أ  
عبر من خاللها عما انتابه من  مشحونة بالحركة، لوحة شعريةلقد رسم الشاعر في األبيات السابقة 

لما أصاب عاصمة الرشيد، وكان قوام ذلك االنزياح الواضح في العالقات اإلسنادية  ،مشاعر الحزن، واأللم
(، فقد أسند الشاعر اإلمساك إلى الشعر، وهو إسناد غير مألوف، وكان الشعر يمسكبين المبتدأ والخبر )

م ثشة، والمفاجأة على غير ما كان يتوقع القارئ، فالشعر مدرك معنوي، واإلمساك مدرك حسي، باعًثا للده
راح يستقصي المعنى ليزيده عمًقا، وتأثيًرا، فكان اإلمساك بالقلم، وكأننا أمام صورة حركية، يهم فيها القلم 

اللوحة  ة، وتتجلى في هذهويتأهب لتسجيل تلك األحداث الجسام، والمنعطفات الخطيرة التي تمر بها األم
( نعييالعالقة االنزياحية لتعقد مقاربة حقيقية بين الشعر ووظيفته في الحياة، وخصوًصا عندما راح الشعر )

                                                           

 .522م، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ص1444، 1المبارك، استقبال النص عند العرب، ط محمد (42)
 .111كوهين، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي، محمد العمري، ص جان (49)
بح"، )غربة(، ص "عطا هللا (41)  .124، 121أبو الس ِّ
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حين أسند النعي إلى الشعر، وهو إسناد خيالي، وغير حقيقي، أتى به الشاعر ليجسد من خالله ما يمور 
همت خونة(، وكلها مفردات أسد )بالغربان، أحفاد القردة، والبداخله من هواجس، ومخاوف، عبر عنها فيما بع

 من تجاويف نفسه المفعمة بالحزن، إلى عالم الشهود، والمنجز اإلسنادي الذي أبدعه تلك الصورة في إخراج
بح" الشاعر عطا هلل  ت أن ما ال حين أثب يوحي بعمق الوشائج القائمة بين المسند، والمسند إليه "أبو الس ِّ

 .يمكن تحقيقه عقاًل، يمكن تحقيقه فنًّا، وشاعرية
بح"عطا هللا  الشاعر كما يتجلى االنحراف اإلسنادي عند عبر  في تلك الصورة الوجدانية التي ،"أبو الس ِّ

 ( حيث يقول:4جانب مهم من جوانب حياته، داخل سجن )كيلي شيبعمن خاللها عن 
 ه  تائِّ  ي  رِّ ك  فِّ و   ي طيف  نِّ اء  ج  

 ىن  المأ ي و  عن ِّ  واق  ش  األ   يسألأ 
 اعن   األيام   يسألأ 
 ا؟!ن  ا هأ ا ه  شن  لِّم  عِّ 

 يل  الل   قيودِّ  ن  و مِّ تشكأ  الشمس   أن   غم  رأ 
 الا؟!ي  ل   الشمسِّ  وجهأ  ى صار  حت  

 ى...س  م  أ   اسأ المي   احكأ الض   الشعاعأ و  
 (98)ال  ظِّ  الشمسِّ  حريقِّ  ن  مِّ 

ويرسم الشاعر لوحة تعبيرية رائعة، قوامها مجموعة من االنزياحات اإلسنادية غير المألوفة بين الفعل     
والفاعل تارة، وبين المبتدأ والخبر تارة أخرى، فقد أسند في األولى )المجيء للطيف( من باب أسناد الفعل 

نما على سبيل المجللفاعل، ولكنه إسناد لفاعله غير الحقيقي، فالطيف ال يأتي على الحقي وهو از، قة، وا 
يقة، ولكنها ا عممعالقة غير منطقية، والهوة بينه امفالعالقة بينهمجيء يوحي بالخفة، واللطافة، والهدوء، 

يستطيع المبدع من خاللها أن يقيم عالقات من نوع ما بين المتباعدين، غير التي  الساحرة، لغة الشعر
الذي يجعل القارئ أكثر تفاعاًل،  ،ذا االنزياح الدهشة، أو التوترالمتآلفين، ليحقق الشاعر من خالل ه

وانسجاًما مع النص، ثم يستقصي الشاعر الفكرة عنده بانزياح آخر عبر من خالله عن مدى الحيرة، 
لشاعر (، فقد أسند افكري تائهواالندهاش، لما آل إليه في هذا السجن البغيض، فعبر عن ذلك بقوله: )

، (99)وهفكر وهو معنوي، باإلنسان الذي يتتدأ، وهو من قبيل اإلسناد االستعاري، فقد شبه الالخبر إلى المب
وحاصل هذه الصورة أنها حالة وجدانية، وفكرية، يخشى اإلنسان فيها على نفسه من الهذيان، واألمراض 

                                                           

بح"، )غربة(، ص "عطا هللا (41)  .519، 512أبو الس ِّ
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ند هذا الحد، الوجدانية عالنفسية، وهذا ما يزيد من حالة التفاعل بين المتلقي، والمبدع. ولم تتوقف الصورة 
من خالل تتابع  ،بل راح الشاعر يستقصي الصورة، ويدفع باتجاه توكيدها، وتجسيدها في ضمير المتلقي

االنزياحات اإلسنادية التي تستهدف المزيد من التأثير، فالطيف لم يتوقف عند حد التيه بما ألقاه من ظالل 
غير منطقية، وغير مألوفة للمعهود  وكلها انزياحات، يام(والمنى، واألاألشواق... يسألأخذ ) رمادية، بل

المعجمي عند المتلقي، وبالتالي فقد أوجدت فجوة ما بين المسند والمسند إليه، خارج حسابات، وتوقعات 
 القارئ، وجعلته يفكر في تلك العالئق بين طرفي جملة اإلسناد.

بح" شاعرنا عطا هللا فيما رسمهو  في عالم الخيال، ومازلنا نتقلب فالشمس ) ،من صور متتابعة "أبو الس ِّ
الخبر: تشكو وهو )جملة فعلية( إلى المبتدأ: الشمس، وهو إسناد  فقد أسند الشاعر، قيود الليل(من تشكو 

لى ع هو ما أضفى ؛مجازي وغير حقيقي، ولكن هذا القدر من المجاز، والتوظيف غير المباشر لأللفاظ
و التوتر، بالفجوة، أ رف عليهما تعو  حقق النص بانحرافه الجديد،عالًما من السحر، والخيال، حيث العبارة 

لى إ الذي هو مدار الدهشة، واللذة، من خالل هذه الصورة التي انزاح فيها اإلسناد عن المألوف، والمتداول،
حساس، الشيء الذي يستدعي ذلك أن كثرة المساس؛ تميت اإل ما هو غير معروف، وال متداول )معجميًّا( 
         قدًرا من التجديد، وقدًرا من اإليحائية المقننة.

 النتائج: 
بح"بين سطور، وفضاءات )غربة( للشاعر عطا هللا  بعد هذه السياحة حث بعض ، فقد سجل البا"أبو الس ِّ

 النتائج، وهي:
أبو "في ديوان )غربة( للشاعر عطا هللا  صيلةاألفنية ال واهرظال اهرة االنحراف، والعدول إحدىتعد ظ -1

بح  .من مكونات النص ارئيسً  ا، ومكونً "الس ِّ
بح"استثمر الشاعر عطا هللا  -5 جزه الشعري في تجسيد من مخزونه اللغوي، والفكري، والثقافي "أبو الس ِّ

 .بصمة فارقة، ومميزة للشاعر ، حتى عاداالنحرافي
 لنص األدبي بشكل عام.األساس ل بنيةالحراف والعدول بمثابة عمود الخيمة في االنيعد  -3
لمعادل وهي اات جذور عميقة في التراث النقدي العربي، ذأصيلة، و  ظاهرة والعدول ،االنحرافظاهرة  -9

 .لخاالتساع، والمماثلة، والغرابة...إك الشرعي للمصطلحات النقدية القديمة
 اللغة اليوميةو غة الشعرية بمفهومها الواسع، ظاهرة تعبيرية فارقة بين الل االنحراف والعدول اللغوي،  -2

 الساذجة.
يعد االنحراف اللغوي بأشكاله المختلفة وحدة تعبيرية متكاملة، ومتداخلة، وال يمكن الفصل بينها إال  -9

 لدواعي الدراسة فقط.
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يحائية -1 اقات اللغة، منضبطة؛ تستغل ط فرق الباحث بين االنحراف واالنزياح كظاهرة تعبيرية فنية وا 
مكاناتها ا على أساس  ،، وبين التغول على اللغة، وتحطيم قواعدها، وبناهالطبيعية، غير المباشرةوا 

 ال جزء وهي اعتباطية، وغير ومقصودة، ومنظمة، متجانسة نظرية هو االنزياح أو االنحراف،أن 
 أو حرافان كل فليس والقواعد، األصول بمجموعة المنضبط والتعبيري، اللغوي، النظام من يتجزأ
 .وفنية جمالية، شعرية عنه ينتج اللغوية، للقوانين خرق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

76 

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم. (1
م، دار ومكتبة 5119خزانة األدب وغاية األرب، تحقيق: عصام شقيو، )د.ط(،  الحموي، ابن حجة (5

 بيروت.الهالل، بيروت، دار البحار، 
هـ 1911، 1الزجاج، معاني القرآن وا عرابه، تحقيق: عبد الجليل عبده شلبي، ط أبو إسحق  (3

 م، عالم الكتب، بيروت.1411=
هـ 1911، 3الكامل في اللغة واألدب، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ط المبرد، أبو العباس  (9

 م، دار الفكر العربي، القاهرة.1441=
المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، )د. ط(، )د. ت(، عالم الكتب، المبرد،  أبو العباس (2

 بيروت.
، 1، طتحقيق: أحمد يوسف النجاتي، وآخرين الفراء، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور  (9

 )د. ت(، دار المصرية للتأليف والترجمة، مصر. 
 مكتبة الخانجى، القاهرة. هـ،1311د. ط(، سيزكين، )المثنى، مجاز القرآن، تحقيق: محمد فؤاد  أبو عبيدة  (1
م، دار 1491، 1والتبيين، تحقيق: فوزي عطوي، ط الجاحظ، البيان أبو عثمان عمرو بن بحر  (1

 صعب، بيروت.
بد ع ابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر وآدابه، تحقيق: محمد محيي الدين أبو علي الحسن  (4

 م، دار الجيل.1411هـ = 1911، 2الحميد، ط
لغازي، تحقيق: عالل ا –المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع –أبو محمد القاسم السجلماسي  (11

 م، مكتبة المعارف، الرباط. 1411هـ=1911، 1ط
هـ 1955، 1فقه اللغة وسر العربية، تحقيق: عبد الرزاق المهدي، ط الثعالبي، أبو منصور (11

 م، إحياء التراث العربي. 5115=
م، 5111، 1تهذيب اللغة، تحقيق: محمد عوض مرعب، ط األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد (15

 دار إحياء التراث العربي، بيروت.
، 1ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، )د. تح( ط أحمد (13

 بيضون.م، الناشر: محمد علي 1441هـ ـ=1911
، جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديع، ضبط وتدقيق الهاشمي أحمد بن إبراهيم بن مصطفى (19

 وتوثيق: يوسف الصميلي، )د. ط(، )د. ت(، المكتبة العصرية، بيروت.
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المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، )د. ط(، )د. ت(،  الحموي، أحمد بن محمد بن علي  (12
 المكتبة العلمية، بيروت. 

م، منشورات 1441غسان السيد، )د. ط(،  ترجمة:دانييل، األدب العام والمقارن،  باجو هنري   (19
 اتحاد الكتاب العرب، دمشق.

ل البرهان في علوم القرآن، تحقيق: محمد أبو الفض الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر (11
 إحياء الكتب العربية، دار المعرفة، بيروت، لبنان. م، دار1421هـ =  1319، 1إبراهيم، ط

م، دار توبقال 1419، 1كوهين، بنية اللغة الشعرية، ترجمة: محمد الولي، محمد العمري، ط جان  (11
 للنشر، الدار البيضاء، المغرب.

ب، اللبيب عن كتب األعاري ، مغنيابن هشام األنصاري  يوسفبن  عبد هللاأبو محمد  جمال الدين  (14
 م، دار الفكر، بيروت.1412، 9تحقيق: مازن المبارك ومحمد علي حمد هللا، ط

 م، دار غريب للطباعة والنشر، القاهرة.5111كوين، النظرية الشعرية، ترجمة: أحمد درويش، )د. ط(  جون  (51
ريح شرح التصريح على التوضيح أو التص الوقاد، بن أبي بكر بن محمد الجرجاوي  خالد بن عبد هللا  (51

 م، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.5111هـ=1951، 1بمضمون، ط
م، 1441هـ = 1911، 1دي بوجراند، النص والخطاب واإلجراء، ترجمة: تمام حسان، ط روبرت  (55

 عالم الكتب، القاهرة.
 بدوي -تحقيق: أحمد الحوفي المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر،  ابن األثير، ضياء الدين  (53

 ، )د. ت( نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهرة.5طبانة، ط
م، موقع 5111-1-51فى االبداع )مقال(  وأثرهاتحوالت الضمائر  متولي، عبد الحافظ بخيت  (59

 .http://www.airssforum.com/forumاالستراتيجية، المعهد العربي للبحوث والدراسات 
 م، الدار العربية للكتاب.1415، 3المسدي، األسلوبية واألسلوب، ط عبد السالم (52
: محمود محمد شاكر، )د.ط(، )د. ت(، مطبعة البالغة، تحقيقالجرجاني، أسرار  عبد القاهر (59

 المدني بالقاهرة، دار المدني بجدة.  
 ، المكتبة العصرية، الدار النموذجية. 1دالئل اإلعجاز، تحقيق: ياسين األيوبي، ط الجرجاني، عبد القاهر (51
ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، تحقيق: محمد محيى الدين  عبد هللا بن يوسف بن أحمد (51

 هـ، القاهرة.1313، 11عبد الحميد، ط
بح"، )غربة( ديوان، )د.ط عطا هللا عبد العال (54 م، رابطة الكتاب واألدباء الفلسطينيين، 5112( "أبو الس ِّ

 غزة، فلسطين.  
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م، 5113، 1ط-والمعانيالبديع والبيان -علوم البالغة  وديب، الدين قاسم، محيي محمد أحمد  (31
 المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان.

 والنشر.م، المؤسسة العربية للدراسات 1444، 1المبارك، استقبال النص عند العرب، ط محمد  (31
، 1شرح الكافية الشافية تحقيق: عبد المنعم أحمد هريدي، طالجياني، ابن مالك،  محمد بن عبد هللا  (35

حياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة  )د.ت(، منشورات جامعة أم القرى، مركز البحث العلمي، وا 
 المكرمة.والدراسات اإلسالمية مكة 

جواهر القاموس، مجموعة من المحققين، )د. ط(، )د. الزبيدي، تاج العروس، من  محمد بن محمد  (33
 ت( دار الهداية.

 تاج العروس من جواهر القاموس. الحسيني، محم د بن محم د بن عبد الرز اق (39
 هـ، دار صادر، بيروت.1919، 3لسان العرب، ط منظور،ابن  محمد بن مكرم  (32
 .5111تحرشي، أدوات النص اتحاد الكتاب العرب، )د. ط(  محمد (39
 م، الشركة المصرية العالمية للتشر، القاهرة.1449، 1البالغة واألسلوبية، ط  المطلب،عبد  محمد (31
م، 5113فلفل، في التشكيل اللغوي للشعر، مقاربات في النظرية والتطبيق، )د. ط(  محمد عبدو  (31

 الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق.
نظور الد راسات األسلوبية، )مقال(، مجلة الكلمة للدراسات ملياني، جمالية الحذف من م محمد  (34

 Kalema.netهـ.1933م / 5115صيف  عشرة،السنة التاسعة  (19)واألبحاث، العدد 
 ، القاهرة.5113)د.ط(،  الثقافة،المنهج األسلوبي، الهيئة العامة لقصور  السايح، مديحة (91
 .األردن اربد، والتوزيع، للنشر الكندي دار م،5113 ،1ط وتجلياتها، مفاهيمها األسلوبية، ربابعة، موسى  (91
بو خاتم، مصطلحات النقد العربي السيماءوي اإلشكالية واألصول واالمتداد، )د. ط(  موالي علي  (95

 م، اتحاد الكتاب العرب، دمشق.5112
.تح(، دالطالبي، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ) يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم (93

 هـ، المكتبة العصرية، بيروت.1953، 1ط
، 1العلوي، الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ط يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم  (99

 هـ، المكتبة العنصرية، بيروت.1953
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