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شكالية التحيز في المفهوم والنص:التناص    وا 
 نموذجاللبياتي أعذاب الحالج 

 

 أحمد عدنان حمديد. 
 كلية اآلداب قسم اللغة العربية/

 المستخلص
تعد إشكالية التحيز من اإلشكاليات المعاصرة التي أثارها الفكر اإلسالمي والعربي واإلنساني 

فية عموماًا اإلنساانية والعيمياة، ولنتعارى عياع  بيعاة ها   عمومًا، والتي ُشِخَصت في المجاالت المعر 
زًا وحااَز الشاي  التحيز لغـةاإلشكالية البد من أن نبدأ بمعناع  ، وهاو ماوخو  مان هاولاز حااَز يحاوُز َحاوا

واحتاز  أيضًا، هو كل من ضز شيئًا إلع نفسه بحيث يقبضه ويميكه ويستبد به، وتوتي بمعنع جمعت 
زة الن احيااُة، الشااي  أو نحيتااه، والحي اا ، والَحااوا ز هااو مااا انضااز إلااع الاادار ماان مرافقاااا، وكاال  ناحيااةة َحي اازة

وانحااَز عناه، أع عاادل عناه وانحااز القااوز، تركاوا مركازهز إلااع مركاز اخار، والحااوز والتحياز واالنحياااز 
بمعنااع واحااد، إن  المعنااع الييااوع يشااير إلااع االختيااار والتميااأ والخصوصااية، أع أن ااأ تحااوز الشااي  

تحتااااز ، أع تختاااار  لتميكاااه وتقبضاااه بيااادأ وتضااامه إلياااأ دون  يااار  مااان ا شااايا  وتجعياااه جاااز ًا مااان و 
أشاايائأ الخاصااة، بحيااث يصاابب خاصااًا بااأ ويمثاال خصوصاايتأ تجمعااه إليااأ وتنحااي أشاايا  أخاار  ال 

رادتااه، (1)تر ا  فيااا، وكا لأ إ ا انحااز شااخخ عان شاخخ اخار ، فااو يتركااه ويعادل عناه باختياار  وا،
لع شخخ اخر هد يجد فيه صفات ير ا  فيااا تعجباه وتوافاو خصوصايته وشخصايته، أو لسب  ما إ

توافو صفات يمتيكاا أو ير   في امتالكاا، ك لأ انحيااز القاوز هاو تاركاز مراكازهز وانضاماماز إلاع 
مراكز اخر، أكثر موافقة لاز، أما الحيز فاي الحدود الخاصة بالدار وما ييحقه من مرافو، أو الحدود 

َزة أع ناحية. الخا  صة بالناحية التي تحدها وتحوزها، مكونة مناا َحوا
 . إشكالية التحيز لغة واصطالحًا:1

المفهــــوم إن  هاااا   المعاااااني الحسااااية، المتمثيااااة فااااي االسااااتخداز الييااااوع، تحولاااات ماااان خااااالل 
إلااع معااان معنويااة ومفاااوز مجاارد، ياادل عيااع االنضااماز أو الموافقااة أو تبنااي ر ياااة )أو االصــطالحي 

تركيبيااة ثقافيااة أو منحااور حضااارع( ليوجااود والمعرفااة شااامية وكييااة خاصااة باتجااا  فكاارع معااين وواهاا  
محاادد، لاااا سااياهاا التاااريخي واالجتماااعي والسياسااي واالهتصااادع والثقااافي والااديني والفيساافي الخاااخ 

                                                           
، دار لساااان العااار ، يوساااى خياااا  سعااادادإ عبااادال العاليياااي، ابااان منحاااور، تقاااديزس المحاااي ،ينحااارس لساااان العااار   (1)

 )حوز(. مادة، 753س 1المجيد لبنان، )د.ت(س-بيروت
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جاب اتاا عن أسئيتاا باا، وهيماا الكامنة فياا ومعاييرها الخاصة باا ومعتقداتاا ومسيماتاا وفروضاا وا،
 .(1)الكيية والناائية دون  يرها من الر  

إن  هاا   اإلشاااكالية أثااارت فاااي الفكاار النقااادع ومفاهيماااه، فتياااأ الر يااة ليوجاااود والمعرفاااة والقااايز 
الكامنة فياا التاي يتحياز لااا النقااد، وجاات منااهجاز ومفااهيماز وهايماز وحاددت مجاال ر ياتاز ساوا  

معالجة موضوع البحث، والسبل التي يتبعوها عيع  ريو الوصول إلع  شعروا ب لأ أز لز يشعروا، في
 ااايتاز المحااددة، إ  أتاات مجماال اليااات التفكياار واالسااتنبا  المعرفااي منسااجمة ماا  الر يااة أو ا نساااو 
الكباار  ليثقافااة أو الحضااارة التااي صاادرت عناااا تيااأ افليااات باال أثاارت فااي المعااارى أو النحريااات أو 

تجتاااا كاا لأ، وهااد تقاارر مساابقًا كثياارًا ماان النتااائا باال هااد تكااون جااز ا ال يتجاازأ مناااا، المشااااري  التاااي أنت
وعيياه فسااتكون المنااها متحياازة  يار محاياادة أو موضاوعية بصااورة ناائياة أو إنسااانية عالمياة، وكاا لأ 
المعااارى أو النحريااات أو المشاااري  أو الماادارة الناتجااة عناااا، وساانحاول البحااث عاان هاا   اإلشااكالية 

خاااالل تنااااول موضاااوع التنااااخ عياااع مساااتوع المفااااوز والحااااهرة اإلبداعياااة بوصااافه حااااهرة أدبياااة مااان 
نصااية، واخترنااا هصاايدة عاا ا  الحااالل ليشاااعر العراهااي عبااد الوهااا  البياااتي أنمو جااًا ليت بيااو عيااع 

 مستو  النخ.
 
شكالية التحيز في المفهوم التناص. 2  :وا 

، لاااه واإلنسااااني عمومااااً  العرباااي ا د فاااي  اإلبداعياااةاهرة مااان الحاااواهر التنااااخ حااا أضاااحع
ترحااال لينصااوخ وتااداخل نصااي، ففااي فضااا   "بون ااه تعرفااه ج جوليااا كرسااتيفاج إ  مفاومااه وشاارو ه، 

 ، ولكااااان هااااال هااااا ا وتتناااااافع "أخااااار  ناااااخ معاااااين تتقاااااا   ميفوحاااااات عديااااادة مقت عاااااة مااااان نصاااااوخ 
سز بالموضاوعية الم يقاة أز المص يب بوصفه مفاوما نقديا يصى حاهرة إبداعية أدبية، هو مفاوز يت

أنه متحيز لر   فكرية وفيسفية محاددة، بال حتاع ا ديا  نفساه عنادما يادخل فاي عالهاة ما  نصاوخ 
تحيـــزا  لييااار  مااان ا دباااا ، هااال يمكااان أن يتساااز باااا   الموضاااوعية ا فاااي هااا ا البحاااث سااانحاول بياااان 

تصـور النقـاد هاو فاي  ما ي خ  عيع ه ا المفااوز مان تحياز،فالتناص على مستوى مفهومه النقدي، 
واخ ااار تياااأ التصاااورات هاااي التصاااورات التفكيكياااة التاااي ال تااا من بالمرجعياااات  هـــذا المفهـــوم ألبعـــاد

                                                           
ينحرس فقه التحيز، د.عبد الوها  المسيرع، ضمن كتا س إشاكالية التحيازس ر ياة معرفياة ودعاوة لالجتاااد، تحريارس  (1)

-هااا1417، 2 مريكيااة،  ، م سسااة انترناشاايونال جاارافيكة، الواليااات المتحاادة ا1د.عبااد الوهااا  المساايرع، الجااز 
. اعتدا  الفكر العربي الحديث عيع  اته الييوياة، د. محماد أكارز ساعد الادين، 19-18، 17-16، 6-5زس 1996

. مااا ورا  المااناا، تحياازات النقااد ا دبااي اليربااي، د.سااعد عبااد 217-216س 1ضاامن كتااا س إشااكالية التحيااز، الجااز 
 . 273س 1لجز الرحمن البازعي، ضمن كتا س إشكالية التحيز، ا
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الداللاة، فاالنخ الساابو ا  إلاعوتوصال  اإلحااالتتوهاى تياأ  أصاييةنصاوخ  إلعالمنتاية  واإلحاالت
و  اتااه ماادلواًل مراو ااًا كمااا يشااير جوزيااى رياادل أحااد أه ااا  المدرسااة التفكيكيااة ا مريكيااة ا "يصاابب هاا

فااالنخ الجديااد إ ًا دال تجتاااه حاادود  نصااوخ أو دوال لماادلوالت )…( لعالمااة هااي الاانخ الحاضاار 
سااابقة إلااع مااا ال ناايااة، وباانفة ال ريقااة التااي تفااتب الفجااوة بااين الاادال والماادلول أماااز تعاادد أو الناائيااة 

أع أنناا ساوى  (1)مااز الناائياة المعناع"الداللة فإن الفجوة بين النصوخ و ] التناخ [ تفاتب ال رياو أ
نصل إلع نوع من العبثية إ  الوجود ليمعنع وال وجود ليعالمة أيضًا وال ليحقيقة وال لينخ ا صيي أو 
نماااا الجميااا  واهااا  فاااي تنااااخ  يااار منتاااه، وبااا لأ نصااال إلاااع ماااا يساااميه )ديريااادا( بااااالختالى  ا ول وا،

(Differenceوهو فضاًل عن  لأ يجعل استخدا ،)،ز الكيماات نفسااا مان هبال الانخ الحاالي تناصاًا 
 .(2)(Citation ناا هد استخدمت في نصوخ سابقة وهو ما يسميه باالهت اى )

إن ه ا التصور  ير من قي ومبالغ فيه،  نه إ ا وصينا إلع أبعااد فكارة ديريادا عان االهت ااى، 
ية ماان الممكاان إحصااا  تكاارارات بيينااا احتماااالت تتعااد  التصااور كمااا يشااير )ليااتذ( التفكيكااي، إ  لاا

إن ها ا التصاور التفكيكاي عان التنااخ بوكمياه  ،(3)الكيمة عبر النصوخ الساابقة وتحدياد اساتعماالتاا
 يحيااااااااااال إلاااااااااااع التوجيااااااااااال الااااااااااادائز ليمعناااااااااااع، إ  ال يمكااااااااااان ا حسااااااااااا  من قاااااااااااه ا 

 . (4)"الوصول إلع حاصل جم  ثابت ليمجموع الكيي لجزئيات المعنع في النخ"
التعالقـا  بـين تصور النقـاد لطبيعـة ، هو فاي من وهوع تحيز في ه ا المفاوز وك لأ ما يسجل

، النصاوخ الساابقة )القرانياة أو التراثياة أو المعاصارة(التي يتز بموجبااا تعامال ا دباا  ما   النصوص
الساااابقة أو المعاصااارة لاااه، لااا لأ ينصاااوخ لالمصااااح  لكااال هااارا ة كااال أديااا  لاااه ثقافتاااه ووعياااه  إن   إ 

اد فااي تصاورهز ل بيعااة التعالقااات التااي تحصال بااين النصااوخ إال أنناا يمكاان حصاارها فااي اختياى النقاا
 س(5)ثالثة أنواع

                                                           
  ه1418(، 232التفكيأ، د. عباد العزياز حماودة، عاالز المعرفاة، الكويات، العادد ) إلعالمرايا المحدبةس من البنيوية  (1)

 .369زس 1998 -
 .372س صدر نفسهالمينحرس ( 2)
س 1988، 12-11دد تناخ الحكاية في القصة العراهية القصيرة، عبد ال إبراهيز، مجية ا هالز، بيداد، العينحرس  (3)

298 . 
 .47س 1986، 1الشعر والتحدعس إشكالية المناا، د. صبرع حافح، مجية افاو عربية، بيداد، العدد  (4)
، بياااروت، 1ينحااارس حااااهرة الشاااعر المعاصااار فاااي الميااار س مقارباااة بنيوياااة تكوينياااة، محماااد بناااية، دار العاااودة،   (5)

لتنااااخ(، د. محماااد مفتااااه، المركاااز الثقاااافي العرباااي، الااادار تحييااال الخ اااا  الشاااعرع )اساااتراتيجية ا .253س 1979
 .123-122س 1985، المير ، 1البيضا ،  
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 بيعاة لقد حاول الكثيار مان البااحثين أن يقصار س التعالق الذي يقوم على مبدأ النفي أو الصراع -1

 ، (1)راعصاااااااااالالنفاااااااااي أو  عياااااااااع مبااااااااادأ -فاااااااااي مفااااااااااوماز ليتنااااااااااخ-التعاااااااااالو باااااااااين النصاااااااااوخ 
تحيااز أياديولوجي ا لقياااز ثقاافتاز وحضااارتاز المنتماين إلياااا عياع االخااتالى والتنااه  ماا   اا وها ا

ا يحاول أن يزيب النصوخ الساابقة ويقوضااا ويتصاارع  المبدأسيفاز، فالنخ الجديد ا حس  ه ا 
أع أن هناااأ فعاااًل جاادليًا يقصااي ويوخاا  مااا بااين المخالفااة وتوكيااد ، (2)معاااا ويتباااين ليحاال محياااا

، ومفااااوز االخاااتالى كاااامن فاااي اإلنساااان نفساااه  ناااه تعاااددع بالضااارورة فاااالنخ الالحاااو (3)الااا ات
يختاارو ويتناااافة ويااارف  وينفاااي النصاااوخ الساااابقة عييااه ليحقاااو  اتاااه ووجاااود  وحضاااور  ويثبااات 

 .(4)من خالل النفي هويته

فر عاادد ماان ا دبااا  ماان مباادأ التضااان يااو س فااي حااين االتعــالق الــذي يقــوم علــى مبــدأ الت ــافر -2
وهابيياااة جوهرهاااا و بيعتااااا ليتجااادد واالساااتمرار، أع  تااااابوهمياااة النصاااوخ الساااابقة وهيم هزشاااعور ل

حيائه وتحوييه وفقًا  نما تقوز بامتصاصه وا، سيتعامل معاا بصورة حركية ال تنفي وتمحو ا صل وا،
، فااااالنخ الجديااااد يعيااااد هاااارا ة (5)لمت يبااااات تاريخيااااة لااااز تكاااان تعيشاااااا تيااااأ النصااااوخ فيمااااا ساااابو

ولاا لأ ال ينبيااي ا كمااا يقااول  ،(6)صااوخ السااابقة ويحتاا ياا ويتمثياااا ويعمااو دالالتاااا أو يكثفااااالن
باختين ا أن نحصر التنااخ فاي " عميياة رد وتفنياد ومجادلاة ونقااذ وخاالى  لاأ أن التوافاو هاو 
أحااد أكثاار ا شااكال أهميااة فااي العالهااة الحواريااة ] التناااخ [، إنااه  نااي فااي تنوعااه وفااي تمايزاتااه 

                                                           
 .123-122ينحرس تحييل الخ ا  الشعرعس ( 1)
ينحاارس نحريااة المااناا الشااكييس نصااوخ الشااكالنيين الااروة، ترجمااةس إبااراهيز الخ ياا ، الشااركة الميربيااة ليناشاارين ( 2)

. نقد النقد، تزفيتان تاودوروى، 63، 47س 1982، بيروت، لبنان، الربا ، 1عربية،  المتحدين، م سسة االبحاث ال
 .137س 1986لبنان،  –، بيروت 1ترجمة سامي سويدان، مراجعة د. ليييان سويدان، مركز االنما  القومي،  

ليثقافاة، تاونة، العاادد ينحارس المساتجدات النحرياة فاي النقاد المقاارن، أ. د. محسان جاساز الموساوع، المجياة العربياة ( 3)
 .35س 1997، 32

 .309-297س 1996، القاهرة، 1ينحرس بال ة الخ ا  وعيز النخ، د. صاله فضل، دار نوبار لي باعة،  ( 4)
ينحااارس درة السااايميولوجيا، روالن باااارت، ترجماااةس عباااد الساااالز بنعباااد العاااالي، تقاااديزس عباااد الفتااااه كييي اااو، م بعاااة ( 5)

 .85س 1986ار البيضا ، ، الد2النجاه الجديدة،  
 .24-23س 1999، 8ينحرس اليية وا د ، بول دومان، ترجمةس سعيد اليانمي، مجية نواف ، العدد  (6)
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ولقاد جعيات بعا  الثقافاات ا تحيازًا منااا أيضاًا ا ، (1)ولية  لاأ نوعاًا مان الصاد ")…( ييرة الص
 .ركيزة أساسية ليتناخ المبدأه ا 

ليحاواهر ا دبياة أشاكااًل معقادة وشابكة مان  ن  س ونحن ن ه  إلاع أالتعالق الذي يقوم على الحوار -3
ا م يقاااًا وال تتناااافع وتتصاااارع العالهاااات، فيااا لأ ال تقتصااار نصوصااااا عياااع التضاااافر مااا  بعضاااا

والثقافااة التااي تنحاار إلااع أسااالفاا نحاارة ، (2)دائمااًا، باال يمكاان أن تتحاااور أيضااًا، فااا مر نساابي  إ اً 
احتراز أو نحرة تعار  البد لاا مان أن تتضاافر ما  جانا  وتتصاارع ما  جانا  ماا وتتحااور ما  

فااالنخ ا دبااي عناادما يقاااوز  ،ارجواناا  أخاار ، أع أناااا سااتتوزع مااا بااين اإلحيااا  والتجاااوز والحااو 
دالالت النصوخ ا خر  وينتاأ تقاليدها وينفياا البد له من أن يمتاه بدور  من أعاراى وتقالياد 
تجعيااه متمياازًا عاان  ياار  ماان النصااوخ، أع أن  النصااوخ متحاااورة فيمااا بيناااا تتفااو فااي جانااا  

فاااي نصااوخ واثاااقة ماان وتختيااى فااي زاويااة أخاار ، توخاا  وتع ااي تااادز وتبنااي تتقااا   وتتنااافع، 
إبااداعاا متجاااوزة لقيااو التااوثر متحااررة ماان محاااهر االسااتال ، ال تتضااافر ماا  جمياا  المااوروث أو 
الااوارد ماان ا خاار وال تتنااافع كييااًا معااه، باال تتوماال وتسااتوع  وتنقااد بااوعي وهاادرة وتقااو  ا سااة 

د تمثياه وتحويياه المتصادعة وتكشاى الجوانا  الساالبة وتوخا  ماا يثارع إباداعاا ويعماو دالالتااا بعا
فاااي كااالخ و  المتشااابكة تتقااا   فااي جاناا  وتتنااافع فااي جاناا  ، (3)وتفاعيااه فااي مخييااة المباادع

 اخر.
إن  ه ا التحيز ال ع يمكن أن يق  في مفاوز التناخ ال يعني  لأ أن نا ال نسات ي  أن نساتفاد 

العالقـة بـين نـص الحـق بأنهـه نـوع مـن  بل إنني أذهب إلـى أنهـه إذا عرفنـا التنـاصمن ه ا المفااوز، 
، يمكـن أن نعـدع حسـب هـذا (4)ونص سابق أو معاصر لـه، وقـد تكـون هـذع العالقـة جزويـة أو كليـة

يمكان أن يضاز العدياد مان المفااهيز والمصا يحات البال ياة والنقدياة  التعريف مفهوما شموليًا إيجابياً 
ندرل  أنتحت ه ا المفاوز يمكن ف ،بعضه ببع  ا دبيحول عالهة الكالز العربية القديمة والحديثة، 

                                                           
 .52س 1989، 23مسولة النخ، ميخائيل باختين، مجية الفكر العربي المعاصر، بيروت، العدد ( 1)
 .123-122تحييل الخ ا  الشعرعس ينحرس ( 2)
. عصار البنيوياة، أدياث 55س 1987النخ ا دبي، أنور المرتجي، افريقيا الشرو، الدار البيضاا ،  ينحرس سيميائية( 3)

(، 9/10كيرزويااال، ترجماااةس جاااابر عصااافور، دار افااااو عربياااة ليصاااحافة وال باعاااة والنشااار )سيساااية كتااا  شاااارية 
 .277، 205، 194س 1985

س أ.د.بشار  حمادع بإشاراىع، رسالة )ماجستير(، ينحرس شعر المتنبي في ضو  نحرية التناخ، احمد عدنان حمد( 4)
 .84، 30، 27زس 2000 -  ه1421جامعة الموصل،  –البستاني، كيية افدا  



  

 244 

م2007هـ 1428(47/1خاص ـ مؤتمر كلية اآلداب العلمي الرابع العدد)آداب الرافدين ـ عدد   

 والمحاكـا  والتوييـف واإلجـاز واالقتبـا  والت ـمين والمعار ـا  والنقـاو   واألخذالسرقا  مفاهيز 
،  نااا ، التي كانت تدرة بوصفاا مواضاي  مساتقيةاإلبداعية ا دبيةو يرها من الحواهر …  والقناع

هاة باين ناخ الحاو وناخ ساابو أو معاصار جميعاا تدخل ضمن تعريفناا ليتنااخ بون اه ناوع مان العال
المسايز  ا فكاارعادد مان  نقا  دا سالحا نقديا فاي أن ه مفاوز من مزايا، ا ا الما يسجل لله، كما أن  

كياناا وبنياة مساتقية ومنييقاة عياع  اتااا حامياة لمعناع  ا دبايباا في التفكير البنيوع كنقد كون العمل 
عياع مرجعيتااا النصاية وكنقاد دراساات المصاادر ودراساة  إالواحد، وال تحيل عيع شاي  خاارل الانخ 

 إعااادة إلااع أد التفكياار فيمااا هااو تناااخ  أن  التااوثير و التااوثر الفعيااي المتحقااو والمثباات تاريخيااا، كمااا 
و يرها …..  ا دبية ا جناةالنحر في مفاهيز عديدة كالعنوان والمقدمة والاوامذ والمالحو وتداخل 

 أحادعمتعدد القيز ال  ا دبيجعل النخ يع مستو  الحاهرة اإلبداعية ا دبية ، بل إن ه عمن المفاهيز
النخ الاا ع ال يحتااوع عيااع الحااواهر التناصااية هااو نااخ عقاايز بااال حاال فاا ،القيمااة بتعبياار تااودوروى

  .بتعبير روالن بارت

شكالية التحيز في النص،  التناص. 3  :أنموذجاً  عذاب الحالجوا 
لنصااى الثاااني ماان القاارن العشاارين وبشااكييه العمااودع والتفعييااي هااد الشااعر العراهااي مناا  ا إن "

، وانفتاحااه عيااع نمااا ل ال اإلسااالمينااا  ناوضااه الفاعاال ماان خااالل احتوائااه حركيااة ونااب  التااراث 
الكاراز والصاحابة والقاادة والزهااد والمتصاوفة وفاي  وا نبياا باد ا بالرسال  اإلسالميةتحصع من الرموز 

ماان حيويااة الاادراما  وأفاااداأ حيااث انفااتب الشااعر عيااع تقنيااات القناااع والساارد التعبياار اناا  أشااكال أرهااع
ثورية شامية ت كي نضاله الدائز من اجل كسر الحدود والقيود  إلعصراعا وحوارا وتشكال ودعوة دائمة 

، وهاا ا التوصاايى ليشااعر العراهااي (1)" هاا ا العصاار فااي كااون ال الشاساا  إنسااانالتااي تكباال  وا  ااالل
إ  ليشااعر العراهاي عباد الوهاا  البيااتي،  (2)هصايدة عا ا  الحااللبو بصورة نسبية عياع الحديث ين 

من هصائد  القناعية، والقناع هاو االساز الا ع يجعال لاه الشااعر وجاودا مساتقال عان تعد ه   القصيدة 
ول إال أنه ال يكتفي ب لأ بل يحاا عبرت الشخصية عنه، ، من خالل محاولة التعبير عم  نوعًا ما  اته
نوعا مان المعاصارة، فالشااعر ينفا  مان خاللااا  بإع ائاانحاا هدرة عيع تخ ي الزمن التوريخي أن يم

                                                           
جمالياااات التشاااكيل، أ.د. بشااار  البساااتاني، ضااامن الكتاااا  النقااادع  إلاااعس مااان فضاااا  الر ياااا ا ناشااايدهمااار  محماااد ( 1)

 ز. 2001 -  ه1422عراو، ال –، موصل 1،  اإلسالميلألد   ا وللميتقع البردة 
، والقصاايدة كتباااا ساانة 156-143، المجيااد الثااانيس 1979، بيااروت، 3ديااوان عبااد الوهااا  البياااتي، دار العااودة،  ( 2)

1964 . 
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ه الخاصااااة بااااه وموهفااااه مناااااا، وفااااي  لااااأ نااااوع ماااان التوحااااد بااااين الشاااااعر تااااليتحاااادث عناااااا  ارحااااا ر ي
 الم يقة.، أع أن ه سيتحيز لر ية فكرية أو فيسفية معينة، فاو ال يدعي لنفسه الموضوعية (1)والقناع

والقصيدة من عنواناا تتقمخ شخصية أبي المييث الحسين بن منصور بن َمحَمع البيضاوع 
البيدادع المعروى بالحالل وتتناخ م  نصوصه وتتداخل، وهي شخصية تعود ليقرن الثالاث والرابا  

ز(، وهي شخصاية صاوفية ُحِكاَز عييااا باالحبة والصاي  والقتال 922-858ها/ 309-244الاجرع )
الحارو، وهاد تعااددت افرا  والرواياات حاول ساب  هاا   النااياة الموسااوية، فماناز ماان  ها  إلاع أن ااه ثاز 

هتاال بسااب  كفاار  وزندهتااه، إ  هااال بااالحيول وادعااع اإللايااة، وخاارل عاان الشااريعة اإلسااالمية، فاسااتحو 
اهر ، وماناز مان أنكار  لاأ و ها  إلاع أناه هتال  سابا  فقاياة فاي الحا(2)القتل بإجماع عيماا  عصار 

وسياسااية فااي الواهاا ، فاااو سياسااي محنااأ لااه م لفااات عدياادة فااي السياسااة ألفاااا بوسااما  مسااتعارة، ولااه 
، ومناز من  ه  إلع أن اه شايعي ينتسا  إلاع ما ه  الشايعة اإلمامياة، (3)أتباع مستعدون ليموت دونه

، وماناز ماان (4)كاان يادعو النااة إلاع إماماة محماد الماادع، ويحااثاز عياع الثاورة عياع الدولاة العباساية
جعياه ولياًا ماان أولياا  ال متصااوفًا ولاه كراماات حااارت عياع يديااه، حتاع أن  مان ال اارو الصاوفية ماان 
ل تبركااًا باساامه، باال نساابت إليااه  ريقااة صااوفية سااميت  انااتاا بعاا  التقاليااد وأ يااو عيياااا اسااز الحااال 

جياة، ويا كر أن  ابناه عباد الصامد هاو الا ع كاان الساب  فاي توس ، بال إناي أميال (5)يسااابال ريقة الحال 
إلع أن  الحالل كان صوفيًا لاه ر ياة خاصاة باه، من يقاا با لأ مان رواياة  كارت فاي أخباار ، فااو كاان 

عياع أيادع النااة يعاد مان الواجباات لدياه، إ  عنادما ياتيفح  -كماا يصافاا-ير  أن  هتال نفساه الميعوناة
البا ل،  ناز عندما يتعصبون فإن  بولفاح تيرع الناة عيع هتيه، إنما ييرياز عيع الحو ولية عيع 

                                                           
 .37ينحرس تجربتي الشعرية، عبد الوها  البياتي في ديوانه، المجيد الثانيس ( 1)
ل، تحقيوس عبد الحفيح بن محماد مادني هاشاز، مكتباة أخبار الحالل، أبو المييث الحسين بن منصو ينحرس ( 2) ر الحال 

ل أو 57، 53-52، 50، 39، 46-37، 35، 31، 17، 15، 13، 8ت(س -الجناادع، مصاار، )د . أخبااار الحااال 
ل البيضاااوع البياادادع، تحقيااوس ل. ماساانيون و  . كااراوة، م بعااة  ل، الحسااين باان منصااور الحااال  مناجيااات الحااال 

-112، 99-98، 94-92، 82-73، 70، 67-66، 63-62، 53، 21، 19، 2 زس1936القيااااااااز، بااااااااارية، 
113. 

ل، أبااي المييااث الحسااين باان منصااور باان محمااع البيضاااوع، تحقيااوس د. كاماال مصاا فع ينحاارس ( 3) شااره ديااوان الحااال 
 .71-66، 58-48، 43زس 1973بيداد، -الشيبي، مكتبة الناضة، بيروت

 .85المصدر نفسهس ينحرس ( 4)
. أخبااار الحااالل، تحقيااوس 55-54، 49-47، 26، 18-17، 13أخبااار الحااالل، تحقيااوس عبااد الحفاايحس ينحاارس ( 5)

لس 103-102، 91-90، 85-84، 41، 23-22، 15-14، 2ماسنيونس   .88-86، 61. شره ديوان الحال 
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فااي  لااأ التعصاا  أجاارا لاااز مااا داز فااي ال، وعناادما يقتاال هااو ماان أجاال حبااه ل عزوجاال، فاااو كاا لأ 
، وبا لأ سيتصال بمحبوباه وهاو ال عزوجال كماا هاي  اياة (1)موجور، وال ير  في  لأ باا ال وال إثمااً 

 ناجًا خاصًا به في كيفية الوصول.أع مسيز ينتاا الناا الصوفي، إال أن  الحالل انتاا 
ومن معاصريه من وه  فيه، إ  يقول الصوليس " رأيت الحالل وخا بته، فرأيته جااهاًل يتعاهال 
و بيًا يتبالغ وفاجرًا يتزهد، وكان حاهر  أن ه ناسأ صوفي، فإ ا عيز أن  أهل بيدة يرون االعتزال صار 

، ومناز من جعياه صاوفيًا (2)  أهل السنة صار سنيًا "أو رأ… معتزليًا أو يرون اإلمامة صار إماميًا 
ش ب في بع  ألفاحه ف ه  ضحية الفاز الخاا   مان مجتمعاه، فقااز يتاوول لاه، وماناز عباد القاادر 
الكيالني، ال ع هالس عثر الحالل فيز يكن في زمنه من يوخا  بياد ، ولاو كنات فاي زمناه  خا ت بياد ، 

ة ل وشدة الوجد، هاد تصادر عباارات مان بعا  المتصاوفة مثال و ه  اليزالي إلع أن ه من فر  المحب
، وها   الحالاة (3))أنا الحو( أو  يرها من العبارات، أو أناز أصبحوا كاالمباوتين أو الساكار  والعشااو

إ ا  يبت سميت " فناً  بل فناا  الفناا ،  ن اه فناي عان نفساه وفناي عان فنائاه، فإن اه لاية يشاعر بنفساه 
، وماناز مان باالغ فاي تعحيماه حتاع صااا حاول حادثاة هتياه (4)بعادز شاعور  بنفساه "في تيأ الحال وال 

-أسا ير متعددة، مناا أن ه لما ُألقي رماد جثته في النار حارت عبارة )أنا الحو(، بال زعاز بعضااز 
ن ما ُألقي شباه عيع  -مستياما هصة نبي ال عيسع عييه السالز أن ه لز يضر  أو يقتل أو يصي ، وا،

أو إنسان عدو له، وأن ه سايعود ويرجا ، بال ماناز مان ادعاع أن اه را  راكباا حماارا ب رياو النااروان  دابة
ماضيا من العراو إلع إيران هاصدا خراسان، بل مناز من هاال باون  الحاالل تنب او بحبساه وصايبه وهتياه 

ها ا الخضاز مان ، إ ن وسا  (5)و يرها من ا سا ير والخرافاات… وحرهه ثز نفخ رماد  لتحميه الريب 
افرا  والرواياااات حاااول هااا   الشخصاااية التاااي اتخااا ها البيااااتي هناعاااًا فاااي هصااايدته ال يمكااان أن يكاااون 
موضوعيا في ر يته، بل إنه البد له من أن يتحيز  حد تيأ افرا  والرواياات، وها ا ماا سنكتشافه مان 

 خالل تحييل القصيدة وهرا تاا.
                                                           

 .82-81. أخبار الحالل، تحقيوس ماسنيونس 46-45ينحرس أخبار الحالل، تحقيوس عبد الحفيحس ( 1)
زس 1990المنااتحز فااي تاااريخ الميااوأ وا مااز، أبااو الفاارل عبااد الاارحمن باان عيااي اباان الجااوزع، الاادار الو نيااة، بيااداد،  (2)

 .161س 6الجز 
 . 106، 84-82، 79-78شره ديوان الحاللس ينحرس ( 3)
-هاااا1383مشاااكاة ا ناااوار، أباااو حاماااد اليزالاااي، تحقياااوس د. أباااو العاااال عفيفاااي، مركاااز ال باعاااة الحديثاااة، بياااروت،  (4)

 .58-57زس 1964
. شااره ديااوان 15، 11. أخبااار الحااالل، تحقيااوس ماساانيونس 13-11ينحاارس أخبااار الحااالل، تحقيااوس عبااد الحفاايحس  (5)

 .81-80، 76-74الحاللس 
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 عناصر هصصية وهيس ستةمبنية عيع و تة مقا   لو تومينا القصيدة لوجدناها تتولى من س
زمان  أحاداثوتبناع ، (1)وهو بنا  تضاميني يقاوز عياع تضامين هصاة فاي هصاة أخار  أ( بناء الحدث:
 مراحل وهيس خمةالقصيدة من 

)المريااد( يشااير  ا ولوعنااوان المق اا   –يباادأ ماا  الحااالل بوصاافه مرياادا ليق اا   إ بدايااة الحاادثس  -1
الندمال بالواه  بمحاسنه ومساوئه ورف  ناا الق   بكاتز السار وعادز ال ع يحاول ا – لأ  إلع

 به.  اإلفضا 
تصاااعد الحاادثس فااالثورة باادأت باالناادمال الفعيااي ماا  الواهاا  بكاال هضااايا  وم ساايه والتفاعاال ماا    -2

كمااا  -الفقاارا  ونحاار ناهتااه لاااز، وتمزيااو االسااداى وتحاادع السااي ات فاااي )رحيااة حااول الكيمااات( 
 لبيان صدو مدلوالتاا في الواه . -الثاني  هو عنوان المق  

المق ااا   فوحاااداث ،ا حاااداثتوهاااى التسيسااالس عياااع مساااتو  العناااوان )فسيفساااا ( وعياااع مساااتو    -3
 الثالث ال ترتب  بحياة )القناع / الحالل(. 

وتباادأ المواجااااة الفعييااة مااا   ا حاااداثالسااابقة بالالحقاااة لتباادأ العقااادةس فتتااوزز  ا حاااداثثااز تاارتب    -4
 إلعوتخيي الفقرا  عنه، وثبات الحالل  –كما يعنون المق   الراب   –ت وتبدأ )المحاكمة( السي ا

نااياااة  ايتااااه وهدفااااه، وسااااجنه واشااااتياهه لالتصااااال باااالمحبو  عاااان  ريااااو االستشااااااد فاااااو فجاااار 
 الخالخ.

يتز صيبه )المق   الخامة / الصي ( وحرهه و ر رماد  في الريب )المق   الساادة/  إ الناايةس  -5
نااياة مفتوحاة، فوفكاار  أصابحت با ورا فاي عقاول الجمااهير التاي ساوى  أنااااد فاي الاريب(، إال رم

 تكبر وتستمر في الثورة وتتحد  الموت.
نسااتنتا ماان  أن)المريااد( عيااع عنصاار الحااوار بااين صااوتين ويمكاان  ا وليقااوز المق اا   ب( الحــوار:

رياد ه باا والعكاة صاحيب، والصاوت هو )ليق   الصوفي( فيكال م ا ولعنوان المق   بون الصوت 
 الثاني ليمريد وهو الحالل، والق   شخصية  ير معروفة ليقارئ تبدأ بمخا بة )المريد/ الحالل(س

 )القطب(: األولالصو  
 سقط  في العتمة والفراغ

  باألصباغتلطخ  روحك 
 شرب  من آبارهم 

                                                           
س 1988، بيااداد، 1ينحارس البناا  الفناي لروايااة الحار  فاي العااراو، عباد ال اباراهيز، دار الشاا ون الثقافياة العاماة،  ( 1)

85. 
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 الدوار  أصابك
 تلوث  يداك بالحبر والغبار 

 كفا على رماد هذي النارعا أراكوها أنا 
تمثاال هاا   الصااورة وجاااة نحاار الق اا  تجااا  )المريااد / الحااالل(، الاا ع يفضاال الصاامت وكااتز  

واالنعاازال عاان الواهاا  واالسااتجال  فااي الحضاارة والبكااا  فااي هيكاال النااور فاااو ياار   إفضااائهالساار وعاادز 
عدز ر ية النور وال ريو )مريد  / الحالل( هد سق  في )العتمة( والتي هي ضد الضيا  والتي توحي ب

االماااتال  وياااوحي بانعاااداز الياياااة، وهاااا ا الرماااز يتاااداخل نصااايا ماااا    الصحيب، و )الفراا( هو ضد
 س(1)صورة ليبياتي في هصيدة سابقة

 الجنود العاودين من القتال  أيامكفراغ 
 وكوحشة المصدور في ليل السعال

 ، وكنا هاومين بال ياللأغانيناكان  
فار ااااة ماااان الااااادى واليايااااة وموحشااااة، ولاااا لأ تي خاااات روه )المريااااد/ الحااااالل(  أ ااااانيفاااااي 

، التي توحي بتعدد االتجاهات التي اجت بته فتا  عييه ال ريو، وه ا الرمز يتداخل ما  هولاه با صباا
ِصْبَغَة اللَِّه َوَمـْن َأْحَسـنم ِمـْن اللَّـِه ِصـْبَغًة َوَنْحـنم َلـهم َعاِبـدمونَ تعالع 

ز هراناي يادل عياع ، فااو رما(2)
 دين ال عز وجل، استخدمه الشاعر بداللة أخر  في هصيدته.

تالحماه ما   إلاعالا ع يرماز  سب   لأ السقو  هو شر  المرياد مان اباار الفقارا  والنااة، إن  
الا ع  –وباليباار  –الا ع يرماز ليكيماة والصاوت  -واه  الحياة والناة ومشاكياز، وتيوث يدا  بالحبر 

المريد / الحالل( تفاعل م  المجتما  وجاار بصاوته وكيمتاه، ولاز يار  )ف، -م  الواه  يرمز لتفاعيه 
ه ا الموهى مان وجااة نحار الق ا  هاو )التياوث( الا ع يا دع لخباو )ناار المتصاوفة(  أن  الصمت إال 

رماااد بعااد هااوة واشااتعال، ويمكاان لرمااز النااار أن يتااداخل  إلااعوهاارباز ماان ال عااز وجاال، التااي تحولاات 
ِإْذ َقـاَل مموَسـى أَلْهِلـِه ِإنآـي آَنْسـ م َنـارًا َسـِْتيكمْم ِمْنَهـا ِبَخَبـر  َأْو نار موسع فاي هولاه تعاالع نصيا م  

ــْم َتْصــَطلمونَ  آِتــيكمْم ِبِشــَهاب  َقــَب   َلَعلَّكم
، فاااي النااار التااي تضاا  العتمااة وتمااأل الفااراا بااالنور وتاادف  (3)

 الروه فاي  اية الحيران التائه. 

                                                           
ماشااامة(، ضااامنس دياااوان عباااد الوهاااا  البيااااتي،  أبااااريومااان ديواناااه ) 1954هصااايدة )الميجاااو العشااارون( كتبااااا سااانة ( 1)

 .163س ا ولالمجيد 
 .138سورة البقرة، افيةس ( 2)
 .7سورة النمل، افيةس ( 3)
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 اني )المريد/ الحالج(:الصو  الث
 صمتك: بي  العنكبو ، تاجك: الصبار

 يا ناحرا ناقته للجار
 نام المغني  أنطرق  بابي بعد 

 تحطم القيثار  أنبعد 
فالمريد يخا   ه به وي ره وجاة نحر  ور يتاه، فااو يار  باون صامت الق ا  الا ع يياو  باه 

واهااان كبيااات العنكباااوت، وهااا   الصاااورة مااا هاااو إال صااامت ضاااعيى ال هاااوة وال فائااادة ترجاااع منااه، فااااو 
نَّ َأْوَهــَن اْلبميمــوِ  َلَبْيــ م اْلَعْنَكبمــوِ  … تتااداخل نصاايا ماا  هولااه تعااالع  فااي حااين أن  الفقاارا  ، (1)…َواِ 

والمستضعفين توجوأ نصيرا لاز فقولاه )تاجاأ الصابار( يرماز لا لأ فتاجاأ مان شاوأ الصابار ال مان 
فكيى بعد ه ا التتويا والكرز ال ع  تنبيه )يا ناحرا ناهته ليجار(ثز يخا به عيع سبيل ال ه  الميوأ، 

فقاااد نااااز الميناااي الاااداعي ليصااامت  ا وان، ويخبااار  باااون كالماااه هاااد فاااات عيياااه تقاااوز باااه تياااو  بالصااامت
جديدة، وهنا يتداخل الحوار  أسئيةواالنعزال والسكون وتح مت هيثارته التي كانت تج به وتولدت لديه 

 يقولس إ مريد والق  (، في س رين بين )ال
 في الح ر  تستجلي  وأن لي ؟  أينمن 
  في بداية انتهاء وأن انتهي ؟  وأين

 وأياانأباادأ  ريقااي فااي هاا ا الواهاا  الماار،  أنلااي  أياانالتااي تااراود )المريااد/ الحااالل( هاايس ماان  فا ساائية
، فاي (2)ليياو  لقيباأا أناوارتنتاي  ايتي وهدفي، فيجيبه الق  س تبدأ في االستجال  و يا  انكشااى 

ا  أيانا والاع  أيانلاو هيات مان  تا كرنا بقاول الخاراز " اإلجاباةحضرة الحو تعالع وتنتاي عند ، وه   
 ثز يكمل الق   كالمهس  ،(3)" لز يكن جوابي  ير ال

 موعدنا الحشر، فال تف  ختم كلما  الريح 
 فوق الماء 

 وال تم   رع هذي العنز  الجرباء 
  األشياءفباطن 

                                                           
 .41سورة العنكبوت، افيةس ( 1)
 .259س ز1981-ها1401لبنان، -، بيروت1والنشر،   ، دندرة لي باعةينحرس المعجز الصوفي، د. سعاد الحكيز( 2)
، 1الحالل موضوعا لاددا  والفناون العربياة والشارهية هاديما وحاديثا، كامال مصا فع الشابيبي، م بعاة المعاارى،  ( 3)

 .251س 1976بيداد، 
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  فين ما تشاء –ياهرها 
السار فياوز الحشار  إفشا فاي نصائب ت كد ر ية الق   السابقة، عيع الصبر والصمت وعدز 

هو ال ع يوخ  فيه كل  ع حو حقه، يدل عيع  لأ هوله )فال تف  خاتز كيماات الاريب / فاوو الماا ( 
يفامااا إال العاارفون، فاال ها ا الكاون وكيماات الاريب التاي نقشات فاوو الماا  والتاي ال  أسارارفال تفشي 

يقااول )وال  إ عيااع االبتعاااد عاان الواهاا  الماار والحياااة  أيضاااوهااي ت كااد  ا ساارار،تفاا  ختماااا وتنشاار 
 س (1)ليبياتي أخر تمة ضرع ه ع العنزة الجربا ( وه   الصورة تتداخل م  صورة 

 وهؤالء  وأن  وأنا
 كالعنز  الجرباء افردها القطيع

 …ال نستطيع 
ذا  عنا، فالجداراستط وا 

 والتافهون 
 يقفون بالمرصاد، كالسد المنيع

  …ال نستطيع 
إال أن داللااة رمااز )العناازة الجربااا ( مختيفااة فااي القصاايدتين، فوجااه الشاابه فااي القصاايدة السااابقة 

 إلااعالنفااي والعاازل وعاادز القاادرة عيااع الفعاال والتااوثير، أمااا فااي القصاايدة الثانيااة فااالرمز يشااير  إلااعيشااير 
نيا، فالق   ينصحه بعدز لمة ضرع ه ا الواه  والم البة بخيراته وحقوو الفقرا  فاي حياة الواه  والد
 تيأ النصائب لز تيو هبوال لد  )المريد / الحالل( ال ع يتسا لس  أن  ويبدو  ،هصيرة زائية

 لي ؟ ونارهم في ابد الصحراء أينمن 
 قد تراقص  وانطفأ  

 في  راعة البكاء أراك أناوها 
 ل النور غريقا، صامتا، تكلم المساءفي هيك
المريااد / الحااالل( يتسااا ل كيااى لااي أن أنعاازل عاان الواهاا  والنااار التااي تاادف  الفقاارا  وتنياار )ف 

دربااز وتع اياز البشاارة، هاد تباعادت شايئا فشايئا فااي اباد الصاحرا  حتاع تراهصات فاي عيناي وان فااوت 
نمانا لز تحرأ ساك وأنت، فوصبحت حياتاز محيمة، أراهافيز أعد  اكتفيت بالبكا  والضراعة واليارو  وا،

 في هيكل النور والصمت.

                                                           
لبياااتي، ماشاامة(، ضاامن ديااوان عبااد الوهااا  ا أباااريوماان ديوانااه ) 1954هصاايدة )عشاااو فااي المنفااع( كتباااا ساانة ( 1)

 .211س ا ولالمجيد 
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تبنااع بنيااة المق اا  الثاااني )رحيااة حااول الكيمااات( عيااع عنصاار الحااوار الااداخيي  ج( الحــوار الــداخلي:
ال ع تقيمه الشخصية الصوفية )الحالل/ البياتي( م   اتاا، وهو يرتكاز عياع التومال والمناجااة، تومال 

يتعجاا  ماان شاادة وحشااة اليياال عناادما تخبااو  إ صااور الحيااز التااي ياارزه تحتاااا الناااة، الواهاا  المعاااذ و 
وعنادما  تستوساد زمار  ،تيأ النار ويت اير رمادها وعندما ين ف  توها المصباه فيحل الحاالز والحياز

 يقولس إ ال ئا  وصائدو ال با  فيوكيون خبز الجياع الكادحين، 
 ما انطفأ المصباح  إذاالليل  أوحشما 

 خبز الجياع الكادحين زمر الذواب وأكل 
 وصاودو الذباب 

 وخرب  حديقة الصباح 
 والرياح  واألمطارالسحب السوداء 

 الخريف فوق هذع اله اب  وأوحش
 وهو يدب في عروق شجر الزقوم، 
 في خماول ال باب

 والنخ يقوز ك لأ عيع المناجاة، فالقناع يناجي ربهس 
 يا مسكري بحبه 

   ربهمحيري في ق
ــا مــن  وهااو باا لأ يتااداخل نصاايا ماا  هااول الحاااللس " ــي ميــادين  أســكرنيي ــي ف بحبــه، وحيرن

 .(1)"قربه
ال ع ه   التسيسل عيع مستو  العنوان والحدث، فالعنوان )فسيفسا ( ال يمت  د( الت مين الحكاوي:

الت رمزياة، تسارد دال إلاع ية صية بحياة )القناع/ الحالل(، كما أن أحداث الحكاية المتضمنة تشير 
 يقولس إ ويا ما كان(،  –بصيية الحكايات القديمة )كان 

 مهرج السلطان 
 ويا ما كان  –كان 

  األزمانفي سالف 
  

                                                           
 .171ماسنيونس ، تحقيوس الحالل أخبار( 1)
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فالمارل رمز لمدينة الشاعر وجيياه الا ع تخياع عان هويتاه، وكثيارا ماا صاره الشااعر بتشابياه 
فة وفرضاات عيينااا، لااز تكاان تميااأ ماان يقااولس "كاناات مدينااة مزيفااة، هاماات بالصااد إ لمدينتااه بااالمارل، 

ه عاة يصاادفاا  أياة أوماارل ييصاو فاي مالبساه كال لاون  أومان تشابااا بباياوان  أكثرحقيقة المدينة 
مان كال عصار حتاع  وأزياا ومثل مدينتنا الشبياة بالمارل، كان جيينا المتسول ال ع استعار ثيابا … 

الباهي  ا ملز ليسي ات، وابنة السي ان هي السي ان فاو رم وأما، (1)فقد شخصيته وصوته الحقيقي"
، وجااان الماااارل ا ماااللكنااااا ماتااات فماااات  يشااابااا بالفراشاااة البيضاااا ، إ لكاااي تحياااا المديناااة وتتييااار 

 يقولس إ وصمت، 
 كان يحب ابنة السلطان 

 يحيا على  فاف نهر صوتها
 وصمتها

 كما الفراشة البي اء في الحقول  –لكنها مات  
  األفولتمو  في 

 فجن بعد موتها 
   والذ بالصم  وما سبح إال باسمها

 هوله في مق   )المحاكمة(سأم ا 
 

 قتلتني 
 هجرتني
 نسيتني 

 حكم  بالمو  علي قبل ألف عام
 وها أنا أنام 

  اإلعداممنتيرا فجر خالصي، ساعة 
يبااادو أن  البيااااتي فاااي هااا   ا سااا ر يساااتدعي شخصاااية المسااايب كماااا تصاااور  ا ناجيااال، التاااي 

ت أن  المساايب صااي  فجاازع وهااو عيااع الخشاابة فاادعا ال فااي ألااز وضاايو صاادر إلاااي إلاااي لمااا ا زعماا
تركتناايا، فااي حااين أن  الحااالل لمااا رأ  الخشاا  والمسااامير ضااحأ ضااحكا كثياارا، وهااالس إلاااي َأفَنيااُت 

                                                           
 .8تجربتي الشعريةس ( 1)
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ن ، كما يمكن أ(1)ناسوتي تي في الهوتي تأ، فبحو ناسوتي تي عيع الهوتي تأ أن ترحز من سعع في هتيي
 س(2)م  هول الحاللتتناخ بع  ه   ا س ر 

 اقتلـــــــــــــــــــــــوني يـــــــــــــــــــــــا ثقـــــــــــــــــــــــاتي 
  

ـــــــــــــــــــــاتي  ـــــــــــــــــــــي حي ـــــــــــــــــــــي قتل  إن ف
 

، فاااو فجاار الخااالخ  نااه مااوت فااي واإلعاادازفااالاجر والنساايان سااوى ينتاااي بالقتاال والمااوت  
  ايته.  إلعسبيل الثبات عيع فكرته، ولا ا يناز م مئنا لوصوله 

 
 أحااداثايساارد لنااا  إ صااي ( يقااوز عيااع عنصاار االسااترجاع، المق اا  الخااامة )ال إن   ( االســترجاع:ـهــ

 وهعت في زمن الماضي هبل ه ا المق  ، ويبدأ بتحديد الزمنس 

 في سنوا  العقم والمجاعة 
وهاو اسااترجاع ماارتب  بااالمق   الثااني )رحيااة حااول الكيمااات( عنادما  ياا  العااون ماان ال عااز  
 وجلس 

 فمد لي يديك عبر سنوا  المو  والحصار 
  لصم  والبحث عن الجذور واآلباروا
 

لاااز نعااارى أحصااال العاااون أز ال، فياااوتي هااا ا االساااترجاع ليضااا  تياااأ الصاااورة ويزيااال  أننااااإال  
 يقولس إ ، اإلبااز
 باركني 
 عانقني 
 كلمني 

 ومد لي ذراعه 
 وقال لي:

 الفقراء ألبسوك تاجهم، 
 وقاطعوا الطريق

                                                           
 .61-60ينحرس شره ديوان الحاللس ( 1)
 .166المصدر نفسهس  (2)
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 والبرص والعميان والرقيق 
 وقال لي: إياك 

   ق الشباكوأغل
 

ـــق  )رمااااد فاااي الاااريب( اساااتن او )القنااااع/  وا خيااارياااتز فاااي المق ااا  الساااادة  إ : األســـطوريو( الخل
التاريخية التي وهعات بعاد  ا حداثالحالل( بعد صيبه وموته وجعيه رمادا ت رو  الرياه، معتمدا عيع 

 الحالل، حيث ي كر فياا مدة الصي س 

  أهوال أكابد وأناعشر ليال 
 هو  هذا األلم القتال واعتلي ص

 جسمي قطعوها  أوصال
 احرقوها

 نثروا رمادها في الريح 
 دفاتري 
  أوراقهاتناهبوا 
  أشواقهاواخمدوا 

 األوحالومرغوا الحروف في 
  

، وهدية، حمال عا   المعانااة والعا ا  فاي عصار أس ورعب ل  " إلعوب لأ يتحول الحالل 
 هولهس  إن  . (1)"حراهه إلوالقضاة والسياى  ا وباذهاة اندف  منه 

 

 أنا هذا بال أسمال 
  األبد إلىحر  أناحر كهذي النار والريح، 

  
 س(1)يتداخل نصيا م  هول سابو ليبياتي

                                                           
دياار المااالأس دراسااة نقديااة ليحااواهر الفنيااة فااي الشااعر العراهااي المعاصاار، د. محساان أ اايمذ، دار الرشاايد لينشاار، ( 1)

 .111س 1982(، 301يسية دراسات بيداد )س
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 أحرار  فإننا
 كالنار 

 كالعصفور 
 كالنهار 

كماا ، وسا وعاا ودفئااا، وتوهجاه المساتمر الا ع ال ينضا  إشاراهااكالناار فاي  أصببفالقناع  
 هولهس  أن  

 سماد أصبح جسمي  صالأو 
 في غابة الرماد 

 ستكبر الغابة، يا معانقي
 وعاشقي
  األشجارستكبر 

 سنلتقي بعد غد في هيكل األنوار
 فالزي  في المصباح لن يجف، والموعد لن يفو  

 والجرح لن يبرأ، والبذر  لن تمو 
  

 س (2)(وا  فاليتداخل نصيا م  هوله في هصيدته )ليربي  
 ة الجليد والرماد يا بذر  في يلم

 في بالدنا  األرجلتدوسها 
 تدوسها الذواب 

 تمخ ي: فراشة وورد  وغاب
الساماد  أن  القادمة، كماا  ا جيالفاو الميالد من خالل الموت والتجديد الثورع ال ع يحل في  

ت كااد النفاي واالسااتقبال )لاان(  وأداةماان جدياد، وتحيااا باا ورها،  أشااجارهايتحيال فااي اليابااة لتكبار وتنشاا  
عاادز الفنااا  أو جفاااى الزياات أو مااوت الباا رة، وت كااد عيااع االسااتمرارية والديمومااة، فالزياات رمااز ليوهااود 

                                                                                                                                                                             
ماان ديوانااه )كيمااات ال تمااوت(، ضاامن ديااوان عبااد الوهااا  البياااتي،  16/7/1958تمااوز( كتباااا فااي  14هصاايدة )( 1)

 .536س ا ولالمجيد 
  .364ا ولس ديوان عبد الوها  البياتي، المجيد ( 2)
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القادمة منتحرا من يوهاد  ويوهجاه، والموعاد مرساوز فاي عياوناز لتحقياو  ا جيالال ع يكمن في هيو  
 لفعل والبنا .الفجر الجديد، والجره لن يبرأ لكي يبقع محفزا ليثوار بولمه وأوجاعه، نحو ا

إن  البياااتي ماان خااالل تحيييااي ليقصاايدة وجدتااه أنااه جعاال ماان شخصااية الحااالل فااي هصاايدته  
شخصاااية ثورياااة التحمااات باااوحالز الفقااارا  والكاااادحين والجيااااع، كماااا فاااي المق ااا  الثااااني )رحياااة حاااول 
ا الكيمااات(، والمق اا  الخااامة )الصااي ( فجااار بصااوته فااي وجااه السااي ة، ليااداف  عااناز، وأجااد فااي هاا 
التصوير تحيزًا لير ية االشاتراكية التاي ينتماي إليااا البيااتي، فاالحالل إ ا  هبناا إلاع أن اه كاان شخصاية 
سياسية لاز يجاار بصاوته مان أجال الفقارا  والكاادحين والجيااع بال مان أجال توساية دولاة تناتاا ناجاًا 

دحين فاي إحاداث الثاورة صوفيًا، في حين أن  الفكر اإلشتراكي يرتكز في ر يته عيع ثاورة العماال والكاا
والتييير في المجتمعاات، أع أن  التنااخ عياع مساتو  الانخ ا دباي كا لأ دخال فاي إشاكالية التحياز 
ولاز يكان  لااأ التعاالو تعالقاا موضااوعيًا، إ  إن  الشااعر نفااع بعا  افرا  وتضاافر ماا  ارا  أخار  باال 

ا التااريخي إلاع ساياو أخار إن ه أسق  ر يته عيع شخصية الحالل ونصوصااا مماا أخرجااا مان ساياها
يمثااال ساااياو عصااار الشااااعر نفساااه ور يتاااه وفكااار ، وبااا لأ يمكااان القاااول أن  إشاااكالية التحياااز بالنسااابة 

 لموضوع التناخ كانت حاضرة عيع مستوع المفاوز النقدع والحاهرة ا دبية اإلبداعية.
Intertextuality and the problem of bias in concept and text: 

The torment of Al-Hallaj by Albayatee as a model 
Dr.. Ahmed Adnan Hamdi 

Department of Arabic Language / College of Arts 
Abstract 

          The problem of prejudice is one of the contemporary problems raised 
by Islamic, Arab and human thought in general, which was diagnosed in the 
cognitive fields in general human and scientific, and to get to know the 
nature of this problem we must start with the meaning of prejudice language, 
which is taken from their saying that has possession and possessed 
something and also acquired it, it is all Whoever annexes something to 
himself so that it can seize it, own it and take over with it, and it comes in 
the sense that it collects or brushes the object, and space is what joined the 
house from its facilities, and each side is a space, and the estate is 
subjugated, and it is biased from it, i.e. justice from it and the people side, 
leaving their position to another center, and the possession Prejudice and 
bias in one sense, the linguistic meaning refers to choice, possession and 
privacy, that is, you possess and possess something, i.e. you choose to own 
it, hold it with your hand, annex it to you without other things, and make it 
part of your own things. 

 


