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Resumen:

En este artículo pretendemos tratar el fenómeno literario conocido como “el 
horizonte de expectativas” del lector aplicándolo al diván poético Antiqu ‘an  
al-hawà, de Abdallah Hammadi. De igual modo, destaca-remos como fue la 
recepción del contenido de esta obra entre los críticos literarios que la han 
tratado. Además, subrayamos las distancias estéticas de la obra en cuanto a 
sus verso poéticos y, como ha conseguido su autor romper el horizonte de 
expectativas para el lector.
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الخلخص:
 فلي هلذه اللقاللة نلحاول أن نلتناول اللظاهلرة الدبلية اللعروفلة بلإسلم "أفلق اللتّوقّلع لللقارئ"

 " للعبد ال حلمادي. كلما نعسللط اللضوءأنلطق علن اللهوىبلتطبيقه عللى اللديلوان اللشعري " 
 علللى كلليفية إسللتقبال مللضمون هللذا الللعمل مللن قللبل نللقاد الدب الللذيللن تللناولللوا الللنص.

  للللعمل فلليما يللتعلق بللبيوتلله الللشعريللةللعسافلة اللمالليةوبلالاضلافلة إللى ذللك، فلإنلنا نشليد بلا
وكيف تنكن اللؤلف من كعسر أفق التّوقّع للقارئ.

  النقد؛العسافة المالية ؛اندماج الفاق؛ أفلق اللتوقلع  عبد ال حمادي؛:مفاتيح البحث
.الدبي
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:تهيد
 يعد الشاعر "عبد ال حمادي" أحد أهم رواد حركة الشعر؛ إذ تياز بوهبة
 شللعريللة لللا يللتمتع بلله مللن ثللقافللات مللختلفة وإطللل ع علللى الللعديللد مللن اللللوان

 اللعرب اللشعريلة اللتلفة ملن شلعر اللغازل إللى شلعر اللنكمة، وأشلعار اللصوفليي
 وابللن عللربللي، الللتي اسللتخدمللهما كللأقللنعة لفللنكاره وتللصوراتلله فللي اللج مللثل

 بلعض اللقصائلد، ووظلف الللغة اللشعريلة عللى نلحو فليه قلدر كلبير ملن البلدا ع
  تلعسمو عللى السلتخداملات اللتقليديلة دون أن يخلرج أبلداً علن الللغةوالتجلريلب

 اللعربلية اللفصحى وملقايليعسها اللنحويلة، وهلو ملا يلعنكس وعلي تلربلته اللشعريلة
 اللتي ملازجلت بلي اللنازعلة اللصوفلية واللداثلة، وهلذا ملا نلده فلي ديلوانله "أنلطق
 علن اللهوى" اللذي حلظي بجلموعلة ملن اللقراءات، اسلتطا ع أن يلحقق تلفاعلل ملع

وكيف كان أفق توقع القراء؟القراء، فنكيف كان تلقي الديوان؟ 

 آليات التخلقي:-1
Horizon d’attente: *أفق التوقع 1- 1

 يلعد أفلق اللتوقلع علند"يلاوس" حجلر اللازّاويلة للماللية اللتّلقي ويلعسمى أيلضا
 أفللللق النللللتظار، وظللللفه لللللتواضلللليح دور الللللقارئ فللللي فللللهم العللللمال الدبللللية
 وتللطورهللا،وهللو مللفهوم جللديللد للللرؤيللة الللتّاريللخية فللي تفعسللير الللظّاهللرة الدبللية

 الداة النلنهجية النلثلى النلتي سنلتمنكّن هنلذه النلنّظرينلة منلن»وتلأويللها،كلذللك هلو 
 إعلطاء رؤيلتها اللديلدة، اللقائلمة عللى فلهم اللظّاهلرة الدبلية فلي أبلعادهلا اللوظليفية
 واللماللية واللتّاريلخية ملن خللل سليرورة تللقيها العسلتمرة [...] إذن بلفضل
 أفلق النلتظار تلتمنكن اللنّظريلة ملن اللتّميياز بلي تللقّي العلمال الدبلية فلي زملن
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.1«ظهورها وتلقّيها في الازّمن الااضر مرورا بعسلعسلة التّلقّيات التتالية
 أفلق اللتّوقلع يلعساعلد كلثيرا فلي فلهم رد فلعل اللقرّاء عللى العلمال الدبلية وملن
 خلللله يلتم بلناء اللعنى وإنلتاجله، وتلديلد الهلمية اللتّاريلخية واللماللية لللعمل

الدبي وذلك من خلل استمرارية الوار بي العمل والمهور التلقّي.
 النلفضاء النلذي تنلتم منلن خنلللنله عنلملية بنلناء النلعنى ورسنلم»كللما يللعد الفللق 

 اللطوات اللركلازيلة للتّحلليل ودور اللقارئ فلي إنلتاج اللعنى علن طلريلق اللتّأويلل
 ؛ وارتلباط إنلتاج اللعنى بلاللتأويلل لنّله علاللم ملفتوح عللى2«اللذي هلو ملحور الللذة

 ثلقافلة وخلبرات اللقارئ اللتي يلارس بلها التّحلليل،فلمن تلنو ع اللقراء واخلتل ف
خبراتهم وثقافتهم أصبح لنكل عمل أدبي عدد ل متناه من التّأويلت.

 يشللير "يللاوس" إلللى أنّ مللفهوملله - أفللق الللتوقللع - يللتضمن ثلللثللة عللوامللل
أساسية:

  التّجلربلة العسلبقة اللتي اكتعسلبها اللمهور علن اللنس اللذي يلنتمي إلليه -1
النّص.

شنكل العمال العسّابقة ومواضوعاتها التي يفترض معرفتها.  -2
 النلتّعارض بنلي النللغة النلشّعرينلة والنللغة النلعلمية أي النلتّعارض بنلي النلعالنلم - 3

.3التخيّل والواقع اليومي
 بللناء علللى هللذا فللإنّ عللملية الللقراءة للللظّاهللرة الدبللية تللخضع لللموعللة مللن
 اللبادئ اللتي تلعل ملن اللعملية قلائلمة عللى تلصوّر ملنهجي نلات علن درايلة بهلذه
 اللبادئ واللقيم الدبلية اللتي تلصنع فلي إطلار اللنس الدبلي اللذي يحلدد اللظّاهلرة
 الدبلية وفلي حلدود اللعرفلة اللتشنكّلة علن العلمال اللعسّابلقة، وملا يلخص اللتّعارض
 اللنكاملن بلي اللعواملل اللياللية اللتي تلنعسجها الللغة اللشّعريلة واللصّورة اللواقلعية
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 اللتي تلرسلمها الللغة الليوملية، حليث تلنكون هلذه علبارة علن ملعايلير كلفيلة بلاللقراءة
الصّحيحة.

 وكلل قلارئ يلقبل عللى اللنّص ولله خللفية ملعرفلية تللؤدّي إللى تلنكويلن تلصوّر
 معسلبق، يلجعله يحلمل أحلنكاملا يلطرق بلها بلاب اللعمل الدبلي، فليعيش اللقارئ
 تللوقّللعا يللجعله فللي حللالللة انللفعال، وغللالللبا مللا يللنكون الفللق عللراضللة للللموافللقة أو
 الللتخييب وفللق السللتجابللة الللقرائللية للللمتلقّي والثللر الللذي يللنكن أن يحللدثلله

العمل فيه، وهي حالتان:
  ينللنكون النللعمل الدبنللي منللألنللوفًنللا لنللدى النللتلقّي شنللنكل ومنللضموننللااللولىىىى:

 ويلتماشلى ملع اللعطيات اللتي عهلدهلا فلي قلراءاتله اللعسّابلقة يلنكون علندهلا النلطبا ع
 فلاتلرا، كلقراءة قلصيدة ملنكتوبلة بلعايلير ملعهودة، بلاللتاللي هلي ملأللوفلة فلل يلتشنكّل

أي انطبا ع حولها.
  يللنكون الللعمل الدبللي مللناقللضا ومللخالللفا لللتوقّللعات الللتلقّي حلليثالىثانىية:

يخيب ظنّه وهذا ما يعر ف بـ(خيبة النتظار) أو (كعسرالفق).
 هلنا تلبرز قلدرة اللتلقّي عللى فلهم اللعمل الدبلي بلتطوّراتله اللتلفة وعللى هلذا
 السلاس فلإنّ اللتلقّي هلو اللتحنكّم الوّل بلعملية تلطوّر هلذا اللعمل ولليس الللؤلّلف

 لنّ ملقياس تلطوّر اللنّو ع إنّلا هلو اللتلقّي،وذللك لنّ مجلموعلة»كلما هلو ملأللو ف 
 اللعايلير اللتي يحلملها، ملن خللل تلاربله اللعسّابلقة فلي قلراءة العلمال هلي تلخص
 ذلللك الللتّطوّر فللي اللحللظة الللتي تللتعرّض فلليها تلللك الللعايللير إلللى تللاوزات فللي

.4«الشّنكل واللغة،وهذه اللحظة هي لظة "اليبة"
 يلرى "يلاوس" أنّ اللقيمة اللماللية لللعلمال الدبلية تلنكمن فلي اللعلقلة بلي

 العللمال الدبللية اللليّدة هللي وحللدهللا الللقادرة علللى»أفللق الللتّوقّللع والللقارئ لنّ 
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 جلعل أفلق انلتظار قلرّاءهلا يلنكمن بلالليبة، أمّلا العلمال البعسليطة فهلي تللك اللتي
 تللراضللي آفللاق انللتظار جللمهورهللا وإنّ مللآلللها مللثل هللذه العللمال هللو النللدثللار

.5«العسّريع
 أي أنّ العنلمال النليّدة هنلي النلتي تنلخيب آفنلاق النلقرّاء، بنلينما العنلمال النلتي
 تلوافلق آفلاق انلتظارهلا وتللبّي رغلبات اللقرّاء اللعاصلريلن هلي أعلمال بعسليطة لنّلها
 ناذج تعوّدوا عليها، وبعنى آخر أنّه كلّما انحر ف العمل الدبي عن أفق توقّع

القارئ حققه أدبيّته.

Distance Esthétique: الاسافة المالية 2– 1
 هلي ملفهوم يلتمّم ملفهوم الفلق ويلعضّده، وهلي ملن أهلم الدوات الجلرائلية

 ذلللك الللبعد الللقائللم بللي»الللعتمدة فللي نللظريللة "يللاوس" حلليث يللعرفللها بللقوللله: 
 ظلهور الثلر الدبلي نلفعسه وبلي أفلق انلتظاره، ويلنكن اللصول عللى هلذه اللعسافلة
 ملن خللل اسلتقراء ردود أفلعال اللقراء عللى الثلر أي ملن تللك الحلنكام اللنقديلة

.6«التي يطلقونها عليه
 هنللي النللعسافنللة النللفاصنلللة بنللي أفنللق الننللتظار النللوجنللود سنلللفا والنللعمل الدبنللي

الديد،وهذا الفق الذي تتحرّك في اضوئه النحرافات عمّا هو معهود.
 تللعد الللعسافللة الللمالللية فللي نللظر"يللاوس" هللي الللعيار الللذي يللقاس بلله جللودة
 اللعمل الدبلي وقليمته، فلنكلما اتلعسعت اللعسافلة بلي أفلق انلتظار اللعمل الدبلي
 النلدينلد وبنلي الفنلق النلوجنلود سنللفا ازدادت أهنلميته (عنلمل فنلني رفنليع) ولنلنكن

عندما تتقلّص هذه العسافة ينكون العمل الدبي بعسيط ورديء.
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Fusion des horizons : اندماج الفاق3– 1
 يعسلتعمل هلذا اللفهوم لتفعسلير ظلاهلرة اللتّأويللت اللتلفة اللتي يلعرفلها اللعمل

 ويللعتبر هللذا الللفهوم مللن الللفاهلليم»الدبللي خلللل سلليرورة تلللقّياتـلله الللتتالللية، 
 السنلاسنلية النلتي تنلبي فنلقط النلتقاطنلع بنلي "ينلاوس" والشنلرو ع الهنليرمنلينوطنليقي لـ
 "غلاداملير" اللذي أثلار هلذا اللفهوم فلي كلتابله (اللقيقة واللنهج) وسلمّاه بلنطق
 اللعسلؤال واللواب اللذي يلحصل بلي اللنّص وقلارئله علبر ملختلف الزملان، ويلعبر
 "يلاوس" بهلذا اللفهوم علن اللعلقلة اللقائلمة بلي النلتظارات اللتّاريلخية لللعلمال

.7«الدبية والنتظارات العاصرة التي قد يحصل معها نو ع من التّجاوب
 وعللللليه أن يللللنكون الللللقارئ مللللحاورا جلللليّدا للللللنّص وفللللق مللللنطق (الللللعسلّؤال
 واللواب) إذ يلنطلق اللعسلّؤال ملن اللقارئ إللى اللعمل الدبلي يعسلتنطقه الجلابلة،
 مللن خلللل تلللقياتلله الللتتالللية، فلليصبح الللعسلّؤال بهللذا الللشّنكل نللقطة تللمع بللي
 الفلقي اللااضلي واللااضلر وملع ذللك فلإنّ اللدّللت واللتأويللت تتجلدّد وتلتغيّر
 فلي ظلل هلذا النلدملاج لللفلاق واللقارئ يللتقي ملع اللعمل الدبلي علبر أسلئلته
 اللاصلة معسلتحضرا فلي اللوقلت ذاتله السلئلة اللتي أللقيت عللى اللعمل علبر تلاريلخ
 تلللقّياتلله، وبهللذا يللتحوّل الللعمل الدبللي مللن خللطاب يحللمل مللعنى واحللد إلللى
 فللضاء مللنفتح علللى تللأويلللت مللتتالللية ومللتعدّدة وأسللئلة متجللدّدة، وهللنا يللنكن
 الللتّواصللل بللي الللااضللي والللااضللر مللن خلللل جللعل العللمال الللااضللية مللنفتحة

باستمرار على اللّحظة الرّاهنة.
 هلذا ملا يفعسّلر سلير خللود العلمال اللعظيمة وسلير تلأثليرهلا اللدائلم، حليث
 تللمل فللي طلليّاتللها أجللوبللة صللالللة عللن السللئلة اللليّرة الللتي تللشغل بللال قللرائللها

التعاقبي.
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: ديوان أنطق عن الهوى بي التخلقي لو أفق التوقع-2
 تلعد التجلربلة اللشّعريلة ولليدة اللياة فلي تلفاعللتلها ومللؤثلراتلها، حليث قلام

 يخلطئ ملن»اللشّعراء بلنعسج اللنّص اللشّعري وفلق ثلقافلات ورؤى ملختلفة، للنكن 
 يلظن أن التّجلربلة اللشّعريلة علمل فلردي يلقوم بله اللشّاعلر وحلده وحعسلب، ذللك أنّ

 ، وانلشغال اللتلقّي8«التّجلربلة اللشّعريلة أسلاسلا تلربلة تلشارك بلي اللشاعلر واللتلقّي
 علن اللشّعر يلفقده ملعناه وقليمته بلل جلدوى وجلوده، فلاللتلقّي هلو اللذي يلقوم
 بلتحقيقه وإعلادة إنلتاجله، واللتّلقي فلعل يلنشأ ملع مليلد اللنّص، ويللزمله مللزملة

حتمية.
 منلن هنلذا النلنطلق ننلقوم بنلدراسنلة تنللقّي شنلعر "عنلبد ال حنلمادي" فنلي تنلربنلته

 ، واللوقلو ف عللى اللتّنو ع اللقرائلي اللذي علرفله هلذا"أنلطق علن اللهوى" الخنليرة 
الدّيوان، مّا أنشأ سيرورة قرائية معستمرة.

 تللعددت واخللتلفت مللقروئللية الللديللوان، فللمنها مللن جللاء فللي شللنكل دراسللة
 شللاملللة للللديللوان، ومللنها مللن تللناول قللصيدة، ومللنها مللا جللاء فللي شللنكل مللقال،
 والخنللتل ف كنللان فنللي اسنللتخدام أدوات النللنهج فنللي النللدراسنللة النللتطبيقية؛ لن
 اللقراءة ليعسلت ملنهجا محلدّدا وإنّلا هلي مجلرّد نلظريلة تلعسمح بلتعدّديلة اللقراءة
 لللنّص اللواحلد؛ إنّ تلعدد ملنهجيات اللقراءة يلفتح أفلاق اللتّلقي، ويهليئ لللقارئ

الوقو ف على مغاليق النّصوص مع محاولة ولوجها وبلوغ أقاصيها.
 بلناء عللى هلذا ارتلأيلنا نلتّبع هلذه العسليرورة اللقرائلية لللدّيلوان اللتي علراضلنا لله

بالدّرس والتّحليل لرصد جمالياته.
قراءة محمد كعوان: 1- 2

 يشللير "محللمد كللعوان" فللي قللراءتلله لللقصائللد "عللبد ال حللمادى" إلللى أنّ
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 يلعمد اللشّاعلر فلي اللعديلد»نلصوصله اللشعريلة هلي كلتابلات صلوفلية، إذ يلقول: 
 ملن نلصوصله إللى قللب اللقولت بلا يلتماشلى ملع رؤيلته اللصوفلية، لنّ اللنكتابلة

9«الصّوفية هي فيض رؤيوي تنكمه الفارقة

كقول الشّاعر:
سادنة الفلك ... وغاشيـه الغفران

تشْشـى فـي وله الــذوب
تعســرج باليمـنى جــذوة نار

تمـل باليعسـرى شـربة مَاء
10تشعـل بالنار النة 

 حليث يلوظّلف تللك»كلما أشلار أيلضا أنّ نلصوصله احلتضنت نلصوصلا غلائلبة 
 الللنّصوص بللطريللقة حللواريللة [...] فللالللنّصوص الللقرآنللية، والللقولت الللصوفللية
 واللوروث اللثقافلي جللها حلقول يلتأسلس علليها اللطاب اللشعري علند "علبد ال

11«حمادى"

 اللقارئ هلنا اتله إللى هلذا اللنص اللشعري بحعسلب اللثقافلة واللوروث اللازن فلي
 ذاكلرتله، إذ يلراه حلافلل بلاللطاب اللصوفلي، وأن اللشاعلر نهلل ملن اللتراث لثلراء
 تلربلته اللشعريلة، والنلتباه لهلذه اللصائلص اللفنية، يلعود إللى جلملة ملن اللعار ف

العسابقة عن هذا النس معتمد على التأويل.

قراءة نبيل لنصاب: 2- 2
 اتله هلذا اللقارئ فلي قلراءتله لهلذا اللديلوان إللى إبلراز فلاعللية اللنهج السللوبلي
 فللي الللطاب الللشعري، واسللتنباط جللماللليات الللنص وشللعريللته الللتواريللة خلللف

اللغة وفق معايير فنية منها اليقا ع والتنكرار.
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  يلرى اللقارئ أن "علبد ال حلمادي" قلام بلتوظليف بلحور جلعلها:- اليلقا ع
 إطلارا صلوتليا تلدور حلولله اللقصائلد اللوجلودة فلي اللديلوان، حليث جلاءت أغللبها
 عللللى نلللط اللللشعر اللللر بلللاسلللتثناء قلللصيدتلللي هلللما (اللللغاويلللة)، (اللللقصيد

.12النتحاري) اللتي جاءتا على نط الشعر العمودي
 هلذا ملا أتلاح لللقارئ أن يللؤوّل اهلتمام اللشاعلر بلاللشعراللر، وهلذا يلعود إللى
 النلتشار اللنكبير اللذي علرفله هلذا الخلير فلي اللعصر اللديلث واللعاصلر، وكلذللك
كونه أفضل أناط الشعر التي يجد فيها الشعر حرية في التعبير عن مشاعره.

 - الللتنكرار: يللذهللب الللقارئ إلللى أنّ الللتنكرار كللان للله دورا بللارزا فللي تللأكلليد
 اللعانلي اللتي أرادهلا اللشاعلر، أو إحلداث تلناغلما ملوسليقيا داخلل اللنص اللشعري؛
 واللتأكليد عللى الحلازان اللتي يلعيشها ملن فلراقلا ملن يلحب والنلنكعسارات اللتي

، مثل قول الشاعر:13عاشها
يدها في يدي

والفراشات هلنكى
والتاهات تقضي

با يتيح العسفور.../
14يدها في يدي

 وعلليه فلاللتنكرار، وفلضل علن دلللته النّفعسلية فلهو يحلمل دلللة فلنية تلنكمن
في تقيق النغمة، ما يضفي على النص قدرة كبيرة في التأثير على القارئ.

 اللتراكليب اللتي»يلنطلق اللقارئ ودائلما فلي إطلار ملنهجه السللوبلي ملن أنّ 
 اسللتخدمللها الللشاعللر فللي ديللوانلله مللن جللمل إنللشائللية وخللبريللة عللرفللت بللالللتنو ع
 والثلراء، وكلانلت كلل للفظة ملن أللفاظ اللديلوان حلامللة للدللت سلواء كلانلت
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15«هذه اللفاظ أفعال أو أسماء

 بلناء عللى ملا سلبق يلنكن اللقول أنّ اللقارئ "نلبيل للنصاب" فلي قلراءتله هلذه
نظر إلى النّص الشّعري نظرة أسلوبية، وأظهر استراتيجية الشّاعر في النكتابة.

قراءة ناسيمة رحال: 3- 2
 أشلارت هلذه اللقارئلة فلي دراسلتها إللى تلليات اللرملاز اللصوفلي فلي اللديلوان؛
 لنّ الللرمللاز سللمة أسللاسللية مللن سللمات الللشعر الللداثللي، وهللذا مللا زاد مللن عللمق

 يلعبر علن ملعنى غلير ملعلوم معسلبقا،»التجلربلة اللشعريلة اللداثلية وغلمواضلها إذ 
 ، وعللى هلذا السلاس تلنظر اللقارئلة إللى شلعر "علبد ال16«ملجهول علند اللتلقي

 حلمادي" ملن حليث الللغة أنّلها تشلبه للغة اللصوفلي؛ لن للغتهما تلختلف علن
 للغة اللغموض ل للغة اللعموم للغة اللاز واللرملاز، ل للغة اللتصريلح»للغة اللعاملة هلي 

  وللغة اللشاعلر هلي للغة اللنكشف واللتجاوز، وملثال ذللك شلرحلها17«واللواضلوح
لقوله:

إمامي ل تَننشْ بالرقة والنكوز
أنت نــور القــطاب

واليــن العــرو ف
(...) أنــت والعســـبع

مــدارات
وروح الـــرّوح

18 ومـا دون اللشْفــوظ ...

 إذ ترى أنّ الشاعر الصوفي ينكشف عن عالم اللوهية، وأنّ كل ما ينكشفه
 داخلل ذاتله يلحيله عللى اللعاللم، وهلنكذا تعسلتمر اللنكاشلفات، ويعسلتمر اللتأويلل
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.19إلى ما لنهاية من أجل إدراك حقيقة العالم الروحي
 تعسلتنتج اللقارئلة فلي آخلر قلراءتلها أنّ اللشاعلر وظّلف أللفاظ اللشعر اللصوفلي

 حلليث سجلللت الللرمللوز الللصوفللية حللضورا قللويللا ومللنكثفا فللي»تلوظليفا جلمالليا 
20«الديوان، وقد تنوعت وتعدد بصورة تخرج القارئ من اللل

 من هنا ينكن القول أنّ القارئة بتجربتها القرائية استطاعت أن تضفي على
 اللنص اللشعري خلبرتلها اللعرفلية، وذللك ملن خللل اسلتخراجلها لللرملوز ملن بلعض

البيات الغامضة، لتلؤكد أن نص "عبد ال حمادي" غارقا بالرموز الصوفية.

قراءة عبد الغاني خشة: 4- 2
 ركّللاز الللقارئ فللي قللراءتلله علللى غللل ف الللديللوان، بللا يحللمله مللن أيللقونللات
 وملنكونلات للغويلة، بلاعلتبارهلا نلصا ملصاحلبا لللنص اللشعري، ملحاول اسلتنطاقلها

للوصول إلى دللت النصوص الشعرية.
 الللون الزرق يلطغى عللى غلل ف»بلدأ قلراءتله بلاللغل ف الملاملي، يلقول بلأنّ: 

 اللموعلة، وهلو للون اللعسماء اللذي ل يلدانليه صلفاء دنليوي لليحيل بلنعسقه عللى
21«لون الرقة الصوفية التي اشتهر بها التصوفة

 نللرى مللدى إعللجاب وانللبهار الللقارئ بهللذا الللديللوان، حلليث أعللطى دللت
 للغلفله انلطلقلا ملن قلاعلدة ملواضلوعلية، فلاللعسماء ملعروفلة بلصفاءهلا، وهلذا اللتأويلل

اليجابي ربطه بحال التصوفة.
 يللنظر الللقارئ أنّ الللغل ف يحللمل دللت عللديللدة أغللنت الللنص الللشعري،
 وجلعل الللون مللمحا جلمالليا ودللليا، فلينكون الللون اليلقون اللذي ينجلاز للغة

جديدة تتحدث عن الواضو ع الطروح.
 للتعدد رؤى "علبد ال حلمادي" اللتصو ّف، تلعددت اللقاملات اللصوفلية تلبعا
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 لله،بلعنى أن اللغل ف كلان ملفتاحلا وللج ملن خلللله اللشاعلر علاللا أرحلب يلنفتح
.22على طقعسية متعددة الرؤى تنتمي إلى عالم مغاير

 ينتهللي الللباحللث فللي الخللير مللن خلللل قللراءتلله وتللأويللله إلللى أنّ "عللبد ال
حمادي" شاعر متصو ف.

قراءة عمار قللة: 5- 2
 تطرق القارئ لعسيمياء العنوان "ستر العستور"، فرأى لهذا العنوان دللتي،
 دللللة معجللمية، ودللللة إيللحائللية، تللقوي إحللداهللما الخللرى وأن نللظير العسّللتر
 الللدنلليوي الللشهود، سللتر أخللروي علللوي، وأنّ نللفس الللشّاعللر تللتوق للتّحلللي

.23والتّجلي
 يلذهلب أيلضا بلأنّ اللشّاعلر اسلتعمل أللفاظلا صلوفلية ملثل: اللهوى، احلتجابلي،

.24العرش، التماهي، موله، أسرار، العسنكر، الغيب، الوهم
 هلذا يلدل بلأنّ اللشاعلر يلنكتب بللغة اللتصوفلة، ملا يلجعل اللقارئ يلتفق ملع

القراء الذين سبقوه.
 كلما علرض لللتّناص، حليث اللشاعلر اسلتحضر نلصوصلا أخلرى فلي قلصيدتله

هذه، مثل قوله:

25هوى بنفعســــك يهشْـــــواني فأهـــــواه.

تناص مأخوذ من قول الباخرزي:

26وشادن ليس يَهشْوَان وأهشْواه    والعستعان على هجرته ال.

 يللقر أنّ طللريللقة الللشّاعللر فللي تللعمية الللنّصوص العسللتحضرة مللثار للللعجب،
.27ينتشي القارئ بنكشف نقابها وهتك حجابها
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 كلانلت قلراءة هلذا اللباحلث بلنظور سليميائلي؛ بلدأ بلاللعنوان ثلم ملت اللنّص،
وصل إلى دللة مفادها بأنّه يازخر بالعاني الصّوفية.

قراءة رضا معرف: 6- 2
 هلذه اللقراءة بلدورهلا أعلربلت علن ملضمون اللقصيدة، إذ تلنطلق ملن فلنكرة
 ملفادهلا أنّ اللشّاعلر يلبحث علن ملعنى وجلوده فلي ديلوملته، ولجلل ذللك يلعسعى
 لللنكشف علن اللاهليل اللتي تلدور حلولله، وللعلّ رحللته نلحو نلفعسه كلانلت أشلق

.28من غيرها إذ أدخلته في هم وشرود بل حدود ول اضفا ف

يعســاور النّــفشْس
هم لَ اضفـا ف لَه

هو الشرود الذي ما دونه
29أَمـــل

 للم تلنأ اللدّراسلة علن اسلتخراج اللضاملي اللفنكريلة ملن هلذه اللقصيدة، إذ علمد
 النلقارئ إلنلى شنلرح بنلعض النلرّمنلوز: (النلنّور، النلضّياء) وسنلر تنلوظنليف النلشّاعنلر لنلها

بقوله:

وما احشْــتجـابي
30وَراءَ النور إلّ هوًى

وفِي التّــرَجّي
اضِيَـــاءٌ

31يعستضــاءُ بهِ

 يلرى اللقارئ أنّ اللشّاعلر بلتوظليفه لللضّياء يلريلد أن يلنكشف علن اللوجلودات
.32وعن حقيقتها الظهرية التي ينكن للعي أن تبصرها
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 يلصل إللى أنّ اللشّاعلر ل يلنكتفي بلاللعرفلة اللواضلعية، علقلنلية أوتلريلبية، وإنّلا
 تللاوزهللا بللاحللثا عللن الللعرفللة الللغيبية، بللاسللتعمال لللغة كللشفية الللعروفللة لللدى

التصوّفة، فهو بهذا يحيل النّص إلى دائرة النّصوص الصوفية.
 بللعد رصللد الللقراءات الللتي تللناولللت ديللوان "أنللطق عللن الللهوى" بللالللدرس
 والتحلليل، حليث تلبايلنت فلي أشلياء وتلشابهلت فلي أشلياء أخلرى، وعللى اللرغلم
 مللن اخللتل ف مللنهجية كللل قللارئ غللير أنّللنا لللعسنا تللقاربللا فللي الللتأويللل، ومللنه أن
 اللقيمة اللتي يلعسندهلا اللقراء لهلذا اللديلوان ليعسلت قليمة نلهائلية أو ملطلقة بلل هلي

عراضة للتغيير والتعديل باستمرار،بناء على تغير ظرو ف وثقافة القارئ.
 نلللبحث كللليف كلللان تلللشنكل أفلللق تلللوقلللع اللللقراء، وملللا أفلللرزتللله اللللقراءة ملللن

جماليات يتخللها كعسر في أفق التوقع.

أفق التوقع: -3
 يللتشنكّل أفللق الللقرّاء مللن خلللل وعلليهم بللالللنس الدبللي الللذي يللنتمي إللليه
 النلنّص؛ أي النجنلاز النلنّصي النلشّعري النلعربنلي فنلي جنلمالنلياتنله النلتلفة، فنلالنلقصيدة
 اللعربلية تلطوّرت علبر حلقبات تلاريلخية، للنكنّها كلانلت تلرص عللى مللئلمة أذواق

 أن»اللتلقّي، وتلذر ملن ملواجهلتهم بلا يلصدملهم فلي ملأللوفلاتلهم، واسلتطاعلت 
 تخللق للنفعسها حلاللة تلواصللية أو قلواعلد اسلتقباللية راسلخة فلي اللذّائلقة اللشّعريلة

  حلليث كللان عللمود الللشّعر يللشنكّل أفللق الللقصيدة الللعربللية33«اللعاملة واللاصلة
 قلديلا، لنّ اللتلقّي تلعوّدعلليه، ويلثل اللعايلير اللصاحلبة للعملية اللقراءة. كلذللك
 تللعوّد الللتلقّي علللى الللشّعر الللداثللي الللذي هللو امللتداد لعسلللعسلة طللويلللة مللن

إبداعات العسّلف وفي الوقت نفعسه هو انفصال عنه.

Revista Argelina Número 2 Primavera 2016

126



 انللطلقللا مللن هللذه الفللنكار، يللنكون قللد تللشنكّل للللمتلقّي أفللق تللوقّللع مللعيّ
 يعسلتقبل بله اللنّص اللشّعري اللديلد، ويلقيس اللتغيّرات اللطّارئلة علليه، هلذا ملا
 يلعسمى بلاللعسافلة اللماللية، لنّلها تلفصل بلي الفلق اللوجلود سللفا والفلق اللذي

يأتي مع العمل الديد.
 منلتلقّي هنلذا النلدّينلوان ينلتذوّق شنلعره منلن منلعارفنله النلتي اكتعسنلبها سنلابنلقا، قنلد
 يلنكون تلذوقله إمّلا إيلجابلاً أو سللبا علند قلراءة بليت أو قلصيدة ملا، حليث يلعمد
 الللقارئ للللبيت أو الللقصيدة إلللى الحللتنكام لللازونلله الللشّعري للليقارن مللدى تلليّاز
 اللتّلقي اللااضلر بلاللقارنلة ملع اللتّلقي اللااضلي اللازن فلي ذاكلرتله، لليحاول اللوقلو ف
 عنلند الفنلضلية لهنلذا النلبيت أو النلقصيدة بنلي كنلل منلا تنللقاه منلن قنلبل، وإذا كنلان
 هللذا لللم يعهللده الللتلقّي فللعليه أن يجتهللد فللي النللشغال داخللل تللوقّللع جللديللد
 خلارج مخلازونله اللشّعري؛ اللذي شلنكّل أفلقا محلدّدا، لليمّر إللى جلماللية إبلداعلية،

تاوزت الألو ف والعتاد.
  وهلي البليات اللتي يلتلقاهلا اللقارئ ويجلدهلا تلتوافلق ملعالبىيات الىتوقىعة:

 ذاكلرتله اللشّعريلة، ملثال ذللك كلما جلاء فلي البليات التلية: ملن قلصيدة "قلصيد
النتحاري":

    أظهـــرت فِيه شرَاسة وقتــــــــــالَينكشْفيك مِن شَر َفِ الوُجُود نـــــــازال    
    وعَقدشْت للنّصشْــــــرِ الَنكِي هِلَلَوأبحت فيه الراجمات  إلى العِدَى    
34    جُنشْد العِدَى للرّافِدَيشْن جَـــــــلَل نَازَلشْت أَرشْضَ الرّافِدَيشْن وَمَــــــــــا دَرَى    

 فلي هلذه البليات ل تلوجلد غلرابلة، حليث كلتبها اللشاعلر عللى ملنوال اللشعر
 اللعربلي، وملا تلعار ف علليه ملن قلواعلد فلي اللنّظم، وفلي هلذا يلقول اللقارئ "نلبيل
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 للقد اعلتمد اللشّاعلر عللى قلافلية ملوحلدة فلي كلاملل هلذه اللقصيدة»للنصاب": 
35«معتمدا في ذلك على نط القافية التقليدية

 كلذللك ملن البليات اللتي جلاءت فلي هلذا اللديلوان، ووافلقت ملا تلعار ف علليه
التلقّي، وما وافق ثقافة مجتمعه وفنكره، من ذلك قول الشاعر:

    وَالقَاذِفِي عَلَى العِدى أَثشْقــــــــــالإيه عِرَاقُ النكَاظِمِيَ لِغَيشْضِهِـــــــــــم    
    وَجَعَلشْت مِن قَبشْر "العُسَيشِْ" مــــآلمعَسّحـــتُ حول الرّوشْاضَتَي بِأَدشْمُعي    
36    تَتَرَاءى فِيهِ للعسّيُو ف اضِــــــــــــلَلكتبَ الوُجُود بأنّ عَصشْرًا زَاحِفـــــــًا    

 تللعوّد الللتلقّي لللثل هللذا الللشّعر الللذي يللتغنى بللالوطللان، وأنّ الللعراق دائللما
 يلتصدّى لعلدائله، وكلذللك بله اضلريلح الملام "الُعسَليشْ" راضلي ال علنه اللذي هلو

مازار لبيه، وبالتالي هذه البيات بدورها تعستجيب لفق توقعه.
البيات التوقعة أيضا قوله:

  أَنشْتِ العُطُور وَلَشْن النّاي وَالوَتَــــــــــــــرلَكِ الغُيُوم... وَلِي مِنشْ وَقشْعِكِ الَطَــــر   
  أَنشْتِ الضّيَاء... وَغُصشْن الَبانِ والقَطرُأَنشْت ابشْتعِسَامَة أَوشْقَات شُغِفشْت بِهَــــــــــــــا  
37  وطِيبُ عِطشْـــرك تَيّاه ومُبشْتَنكَـــــــــــــــــــــرُ مهل: فَعِششْقُك معَسشْفَوكٌ عَلى أَلَقِــــــــي  

 هلنا تعسليد لللمعانلي اللقديلة اللتي علني بلها شلعراء اللغازل، وكليف علاللوا
 قلد جلرى اللتغازل»الهجلر واللغرام واللعشق، بهلذا تلقول اللقارئلة "نعسليمة رحلال: 

38«بالرأة وذكر مفاتنها عند الصّوفية مثلهم مثل بقيّة الشّعراء

 ملن نلاحلية السللوب، يلرى "علمار قللللة" بلأنّ أسللوب اللشّاعلر علربلي بلديلع،
 جلمع فليه بلي جلراءة السلد، ورقّلة اللمل اللوديلع، فلاللرقلة تلنكمن فلي اللناحلية

 ؛ أي أنّ هلذه اللنكتابلة ملتوقّلعة ملأللوفلة39اليلقاعلية، وأمّلا اللراءة فلي بلنية اللعنوان
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 الللشّاعللر الللتازم العسلللك»فللي شللعرنللا الللعربللي، مللوجللودة فللي أفللق الللتلقّي، لنّ 
40«الوروث

 ومللنه فللإنّ الللديللوان أتللت بللعض أشللعاره مللوافللقة ومنعسجللمة مللع مللا يلللنكه
 اللتلقي ملن ملوروث شلعري، فلأراضلت تلوقلعه للعدم تليازهلا علن غليرهلا ملن اللشعر

العربي.

كاسر أفق التّوقّع: -4
 هلو أن يخلرج اللنّص اللشّعري علن اللصّيغ اللتعار ف علليها، وطلرائلق اللتّعبير
 اللواضلوعلة، تلاوز للا تلتعاطلاه اللتّجارب اللعسّابلقة فيحلدث ملن خلللله خليبة للدى

القارئ (كعسر أفقه)، ويفعسح له مجال لتعدد القراءات والتأويلت.
 انلطلقلا ملن اللقراءات اللعسّابلقة نلد لللشّاعلر اللنكثير ملن اللنّصوص اللشّعريلة
 الللتي فللاجللأت مللتلقّيها، نللحاول الللتّمثيل لللبعضها مللا أحللدثللته مللن كعسللر أفللق

القرّاء.
يقول "محمد كعوان" معلقًا على هذا القطع:

تعُسشْرِجُ بِاليُمشْــنَى جَذشْوَةَ نَـار
تَشْمِـلُ بِاليعُسشْـــرَى شَرشْبَة مَاء

41تُششْعِل بِالنّـــارِ الَنّة

 قلام بلفعل اللصّدم واللشاكلعسة اللدلللية، فهلذا اللعدول اللدلللي»بلأنّ اللشّاعلر 
42«هو عدول لم نألفه في خطابنا الشّعري العربي

 حليث رسلم اللشّاعلر صلورة ملفاجلئة جلاءت تلعنكس ملا يلتوقلع اللقارئ، هلي
 الفنكرة نفعسها التي أشارت إليها "نعسيمة رحال"، بأنّ هذا البدا ع يشوبه نو ع
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 ملللن اللللغموض والبلللهام، لللليدفلللع اللللقارئ إللللى اللللدخلللول فلللي علللاللللم اللللرؤى
.43والتخيلت

 اللغموض اللذي هلو مليازة، يلتحول إللى كعسلر فلي أفلق اللتوقلع، فليقرأ عللى أنّله
 إبلهام وغللق، إذا للم يلصل اللقارئ اسلتيعاب خللفيات اللرؤيلة، ل يلنكن أن يلتبع

الدللة ويجتهد في التأويل.
 كلما حلدث كعسلر أفلق تلوقلع "علبد اللغانلي خلشة" حليث يلرى أنّ اللصفحة
 الخليرة ملن اللغل ف جلاء ملشفوعلة بلقبوس شلعري ملن اللموعلة، وينتهلي هلذا
 اللقبوس بلثلث نلقاط، إنّلا تلاوز بله اللشاعلر اللأللو ف لليفعسح اللال أملام اللتلقي

.44كي يعسهم من جهته في التشنكيل الر لصدارة الطاب الشعري
 مللن الللتعابللير الللتي شللنكلت مللفاجللئة للللمتلقّي وكعسللر أفللق تللوقللعه هللو فللي

تشنكيله للمرأة التي يحبها بقوله:

فَمُها غَيشْمَة تُفّاح ... وخَانَتُهَا مَلَمَة
ومِلشْء أَجشْــراس مَفَاتِنـهَا

شَهشْوة عُــرشْيٍ وَ"نَوشْبَة زِيــدَان"
45 مُعَلّقَة عـلى وَتَرِ القِيَـامَة.

 سلاهلمت نلصوص هلذا اللشاعلر بلشنكل أو بلآخلر فلي كعسلر أفلق اللتلقي، فلوجلئ
عند قراءته لهذه النصوص يجد بعضها استثمر آليات النثر كقول الشاعر:

 تللخيّلي عللازيللازتللي عللالللا بللدون حللب /فللما جللدوى الللاء فلليه/ ومللا جللدوى
 الللهواء/ ومللا جللدوى الللعصافللير/ ومللا جللدوى الزاهللير إذا لللم يللشاطللرك فللي
 الللتماس هللواجللس هللذه اللللوقللات الثلليريللة مللن تَهشْللتَازّ كللوامللن أفللراحللك سللاعللة

46لقياه،/
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 إذا ملا قلرأنلا هلذا نلقول أنّله كللم ملباشلر، اعلتمد البللغ واللتواصلل اللباشلر
 اللذي يلرد فلي العلمال اللنثريلة، رغلم أن أوّل تلوجليه كلان فلي صلفحة اللغل ف
 علبارة (شلعر) وهلي اللتصنيف الجلناسلي ومللؤشلر يُلوَجّله اللقارئ إللى ملنظوملة

فنكرية وااضحة العناصر.

 الاسافة المالية:-5
 انلطلقلا ملن آفلاق اللقرّاء وأفلق اللنّص اللشّعري، تلقاس اللعسافلة اللماللية، اللتي

تعتمد على مدى توافق أو تعارض النّص مع الفق العسّائد.
 قنلرّاء هنلذا النلدّينلوان ثنلبت وأن أشنلاروا بنلأن النلشّاعنلر كنلتب عنللى منلنوال النلنّمط
 اللتقليدي فلي بلعض نلصوصله اللشّعريلة، واللذي اعلتاده اللذوق الدبلي واللعيار
 اللماللي لنله يلنكرّر اللعايلير اللعهودة اللتي علرفلتها اللقصيدة اللقديلة، مّلا يلنكون
 هلناك تلوافلق بلي اللنّص واللقارئ، فلاللعسافلة هلنا اضليقة للتوافلق الفلق اللعسائلد ملع

أفق النّص الديد.
 لللنكن بللقية شللعر هللذا الللديللوان كللما أشللرنللا سللابللقا لللم يللتعوّد عللليها الللقراء
 انلطلقلا مّلا أللفوه ملن ملعايلير ملعهودة فلي تلذوقلهم لللشعر، إذ فلاجلأ قلراءه، هلذا ملا
 ولّلد خليبة اللتّوقلع اللتي فلتحت بلذللك بلابلا واسلعاً للتأويلل نلصوصله وتفعسليرهلا

رغبة في الوصول إلى جمالياتها، ومنه اتعسعت معسافتها المالية.
 فلي إطلار هلذا اللطرح نلد اللشاعلر سلايلر وخلاللف آفلاق اللقرّاء،حليث يلصعب
 قلياس اللعسافلة اللماللية للنكل اللنصوص دفلعة واحلدة، وأيلضا شلعره قلد يلوافلق أفلق
 قللارئ ول يللوافللق أفللق قللارئ آخللر، فللالللعسافللة الللمالللية هللنا تللتراوح بللي الللضّيق

والتعسا ع ما يتعذر قياسها.
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 اندماج الفاق:-6
 إنّ انلدملاج أفلاق اللقرّاء فلي أفلق واحلد شلنكلته تللك اللقناعلة، بلأنّ شلعر "علبد
 ال حلمادي" صلوفلي، ويُلراضلى ذوق قلرّائله بلتلك البليات اللتقليديلة، ويلخيّب
 أفلاق انلتظارهلم بلالبليات اللتي تلنتمي إللى اللشعر اللداثلي، اللتي تَلعشْمَدُ إللى كعسلر
 أفلقهم بلا تلتويله ملن انلازيلاحلات وصلور خلياللية بلعيدة علن اللواقلع، كلما يلتفقون
 بللأنلله يللازج بللي الللشعر الللقدي والللشعر الللداثللي، لللنكنه يللرفللض الللتقليد لللرد

التقليد.
 ملن هلنا يلدخلل أفلق اللقارئ اللااضلر ملع آفلاق اللقرّاء اللذيلن سلبقوه فلي حلوار

معهم من أجل فهم النص، وتعديل قيمته ومعناه من جهة ثانية.
 الللدّيللوان قللد لقللى تلللقّيا مللن وقللت صللدوره إلللى وقللتنا هللذا، إذ عللمد فلليه
 الللشاعللر إلللى تللديللد أدواتلله البللداعللية، واشللتغل علللى نللصوص شللعريللة تللقول
 بلاللدلللة اللفارقلة ل اللدلللة اللاهلازة وأوكلل اللهام لللغة اللشعريلة اللتي تلاوزت

 وملا اقلترنلت بله ملن غلموض وفلنون العسحلر ول سليما اقلترانلها بلاللتصو ف ملرجلعها
.وتداخلها بعاني التحول الرتقائي اللمتناهي وبلوغ الوهري

 وهلذا ملا جلاءت بله قلراءات ديلوان اللتي كلانلت ملتشابلهة فلي بلعض الحليان إذ
تلؤمن بأنّ نصوصه الشّعرية مليئة بالعاني الصّوفية .

 أفلق اللديلوان كلان ملوافلقا لفلاق اللقرّاء فلي نلصوص وملخاللف فلي نلصوص
 أن بلللغللة الللديللوان هللي الللتي فللراضللت نللفعسها علللى الللقارئ،أخلللرى، حللليث 

 وكعسللرت أفللق الللتوقللع لللديلله، فللعلى الللرغللم مللن بللعساطللة الللعبارة، إل أنلله شللنكل
 صللدمللة للللقارئ، وأزاح الللنقاب عللبر الللنكتابللة عللن بللعض السللرار والللنكونللات
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 واللنكشوفلات اللتي جلعلت ملن اللشاعلر "علبد ال حلمادي" واحلدا ملن أجلمل
شعرائنا العاصرين.

الهوامش:
تبنينا مصطلح " أفق التوقع" لعتمادنا ترجمة رشيد بنحدّو *
 علبد اللنكري شلرفلي: ملن فللعسفات اللتأويلل إللى نلظريلات اللقراءة، اللدار اللعربلية لللعلوم، 1

.162، ص2007، 1بيروت، لبنان، ط
 بشلرى ملوسلى صلاللح: نلظريلة اللتلقي أصلول وتلطبيقات، اللركلاز اللثقافلي اللعربلي، دار 2

.45 ص، 2001، 1البيضاء، الغرب، ط
.46 الرجع نفعسه، ص 3
 نلاظلم علودة: الصلول اللعرفلية للنظريلة اللتلقي، دار الشلروق للنشلر واللتوزيلع، علمان، 4

.199، 1الردن، ط
 روبلرت هلوللب: نلظريلة اللتلقي، تلر: علاز اللديلن إسلماعليل، اللنكتبة الكلاديلية، اللقاهلرة، 5

.67، ص 2000، 1مصر، ط
 ملنشورات ملخبرعلبد اللرحلمان تلبرملاسلي وآخلرون: نلظريلة اللقراءة اللفهوم والجلراء،  6

 ،1 وحلدة اللتنكويلن واللبحث فلي نلظريلات اللقراءة وملناهلجها، جلاملعة بلعسنكرة، اللازائلر، ط
.39 ص ،2009

  أسللامللة عللميرات: نللظريللة الللتلقي الللنقديللة وإجللراءاتللها الللتطبيقية،فللي الللنقد الللعربللي7
 اللعاصلر، ملذكلرة ملقدملة للنيل شلهادة اللاجعسلتير فلي اللنقد الدبلي اللعاصلر، كللية الداب

.53 ص، 2011-2010 واللغات، قعسم اللغة العربية، جامعة الاج لضر، باتنة،
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  اللعسعيد اللورقلي: ملقالت فلي اللنقد الدبلي، دار اللعرفلة اللاملعية، ملصر، [ د ط]،8
.7ص، 2003
 محلمد كلعوان: اللتأويلل وخلطاب اللرملاز، قلراءة فلي اللطاب اللشعري اللصوفلي اللعربلي 9

.444 ص، 2010، 1العاصر، عالم النكتب الديث، أربد، الردن، ط
.44ص، 2024 ،1عبد ال حمادي: أنطق عن الهوى، دار اللعية، الازائر، ط 10
.445 محمد كعوان: التأويل وخطاب الرماز، ص11
 نللبيل لللنصاب: ديللوان أنللطق عللن الللهوى لـ: "عللبد ال حللمادى" دراسللة أسلللوبللية، 12

 مللذكللرة مللقدمللة لللنيل شللهادة الللاسللتر فللي الداب واللللغة الللعربللية، كلللية الداب واللللغات،
.52 ص، 2013/2012012 جامعة محمد خيضر، بعسنكرة،

.62ينظر: الرجع نفعسه، ص 13
.19 الديوان، ص14
 نللبيل لللنصاب: ديللوان أنللطق عللن الللهوى لـ: "عللبد ال حللمادى" دراسللة أسلللوبللية، 15

.114ص
 فلرجلد تلابلتي: اللرملاز فلي اللشعر اللازائلري اللعاصلر، نلقل علن: نعسليمة رحلال، تلليات 16

 الللرمللاز الللصوفللي فللي ديللوان أنللطق عللن الللهوى لـ: "عللبد ال حللمادي" مللذكللرة مللقدمللة لللنيل
 شلهادة اللاسلتر فلي الداب والللغة اللعربلية، كللية الداب والللغات، جلاملعة محلمد خليضر،

.9 ص. 2013/2012012 بعسنكرة،
.20  الرجع نفعسه، ص17
.53 الديوان، ص18
 نعسلليمة رحللال: تللليات الللرمللاز الللصوفللي فللي ديللوان أنللطق عللن الللهوى لـ: "عللبد ال 19

.62حمادي"، ص

94الرجع نفعسه، ص 20
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 علبد اللغانلي خلشة: 'اللطاب اللغلفلي وملضمرات اللتصو ف فلي أنلطق علن اللهوى" 21
 ،2014 ، جللامللعة قللاصللدي مللربللاح، ورقلللة،21لللللعبد ال حللللمادي" مجلللللة الثللللر الللللعدد 

.114ص
 ينلنظر: عنلبد النلغاننلي خنلشة: 'النلطاب النلغلفنلي ومنلضمرات النلتصو ف فنلي أننلطق عنلن 22

.115 الهوى" لعبد ال حمادي" ص

 ينللنظر: عنللمار قنللللنللة، منللقاربنللة سنلليعسيائنللية لنللقصيدة (سنللتر العسنللتور) لـ: عنللبد ال 23
 ،2015/20103/20102 حلمادي، نلدوة " نلص و قلراءات"، كللية الداب والللغات، جلاملعة بلعسنكرة،

.4 ص
.6 ينظر: الرجع العسابق، ص 24
.55  الديوان، ص25

 ملوقلع: بلوابلة اللشعراء، شلعر اللباخلرزي، نلقل علن: علمار قللللة، اللرجلع اللعسابلق، 26
.8ص

  يلللنظر: علللمار قللللللللة، ملللقاربلللة سللليعسيائلللية للللقصيدة (سلللتر العسلللتور) لـ: علللبد ال27
.9حمادي، ص

  يلنظر: راضلا ملعر ف، اللذات واللوجلود فلي قلصيدة سلتر العسلتور للعبد ال حلمادى،28
.1، ص2015/20103/20102ندوة "نص وقراءات"، كلية الداب واللغات، جامعة بعسنكرة، 

.58 الديوان، ص 29
.55  الصدر نفعسه، ص30
.60  الصدر نفعسه، ص31
 يلنظر: راضلا ملعر ف، اللذات واللوجلود فلي قلصيدة سلتر العسلتور للعبد ال حلمادى، 32

.4ص
عللوي اللهاشلمي: فللعسفة اليلقا ع فلي اللشعر اللعربلي، دار فلارس، علمان، الردن، ط 33

.105ص، 2006، 1
.119  الديوان، ص34
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 نللبيل لللنصاب: ديللوان أنللطق عللن الللهوى لـ: "عللبد ال حللمادى" دراسللة أسلللوبللية، 35
.55ص

.121الديوان، ص 36
.63  الديوان، ص37
 نعسلليمة رحللال: تللليات الللرمللاز الللصوفللي فللي ديللوان أنللطق عللن الللهوى لـ: "عللبد ال 38

.74 حمادي، ص
.5عمار قللة: مقاربة سيميائية لقصيدة ستر العستور لعبد ال حمادي، ص 39
.9 الرجع نفعسه، ص 40
.44 الديوان، ص 41
.445 محمد كعوان: التأويل وخطاب الرماز، ص 42
.71 ينظر: نعسيمة رحال، تليات الرماز الصوفي في ديوان أنطق عن الهوى، ص 43
 يلنظر: علبد اللغانلي خلشه، اللطاب اللغلفلي وملضمرات اللتصو ف فلي ديلوان أنلطق 44

.121 عن الهوى، ص
.72 الديوان، ص 45
.83 الصدر نفعسه، ص 46
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