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قت مع مرور الو''

والصبر تصبح ورقة 

 التوت حريرا''
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إلى األحياء الذين يتنفسون العلم 
 ،ويعيشون في كنفه

 إلى األموات الذين لم ا يتفطنوا ألنواره،
إلى األموات الذين سيأتون إلى هذه 

 الدنيا و ُيشَربونه؛
.... 

 أهدي هذا العمل.
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هلل العلي  القدير الذي سخ ر لـي مـا فـي األرم جميعـا حت ـى يذـون هـذا ا نجـاز؛ 
 ومن ذلك:

 والداي العزيزان اللذان أفنيا ما يملذان في سبيل وصولي إلى هذا المقام.
المشرف المساعد: حمودي محمـد أستاذاي: المشرف الرئيسي: قادة محمد، و 

 ي العلمي ة.ن كانا مرشدين وموج هين لي في مسيرتاللذا
 أستاذاي: بلخوان كمال و مزاري عبد القادر.

جميع أساتذتي وزمالئي بالمركز الجامعي  لغليـزان وعلـى رأسـهم: األسـتاذ مفـال  
 بن عبد اهلل، األستاذة حراث سعاد، األستاذ خالدي سمير، األستاذ خليفي سعيد.ا

 اآللي ة للمذكرة.ن أعانتاني في الذتابة اأختاي العزيزتان: خديجة وفاطمة اللت
ن وج هــاني فــي الذتابــة اآلليــة اأخــي العزيــز: العربــي وزوجتــه الطي بــة: فاطمــة اللــذ

 أيضا.
 زوج أختي فاطمة: بن عودة الذي لم يبخل علي  بالعون المادي والمعنوي .

زميالتــي الغاليــات: ذيــة فتيحــة، أويد إبــراهيم  أســماء، عربــاوي نوريــة، بــن عــد ة 
 فاطمة.

رق طرقان و رشا رزق اللذان تعلمـت منهمـا إرادة الحيـاة واحتمـال المبدعان: طا
 .الصعاب

و جميــع مــن لســت أذكــره ممــن أعــانني مــن قريــة أو مــن بعيــد مــن بدايــة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه. مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواري إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى نهايت
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تعّرضت األعمال األدبّية _وما تزال إىل اآلن_ لتأرجحات عديدة بني كّفات املناهج النقديّة 
لّيات والغايات  ك  ذل   ي سبي  احإااةة ذهه  األعمال من خلال دراسة شافية  خمتلفة املصادر واآل

 كافية تنفه إليها من مجيع الزوايا واجلهات.

وتعترب األسلوبية أاد هه  املناهج اليت ااولت مقاربة النصوص انطلاقا من بنيتها وتراكيبها  
أخرى على رأسها اللسانيات  لرتصد جمموع استنادا إىل جمموعة من املعطيات الوافدة من علوم لغويّة 

أو شاعر  واليت متيز أسلوبه من أسلوب مّية املستعملة عند ك  كاتب الظواهر اللغوية والطرائق الكلا
 غري .

إىل   استدعى انشطار األسلوبّية على أّن اختلاف الرؤى والتوّجهات اسب ك  دارس
النصوص؛ فكان أن مسعنا باألسلوبّية  مقاربةمنها  ي  اجتا تبنا  ك  يشّّت تبعا للمسار الهي  اجتاهات

الوصفّية ) أسلوبّية اللغة/ أسلوبّية التعبري(  واألسلوبّية احإاصائّية  واألسلوبّية الصوتّية  وأسلوبّية الفرد 
تلّقي ) ) أسلوبّية الكاتب/ األسلوبّية التكوينّية/ األسلوبّية األدبّية/ األسلوبّية النقديّة(  وأسلوبّية امل

 األسلوبّية البنيويّة/ األسلوبّية الوظيفّية(.

التطّرق للعناصر اليت ختدم توّجهها وضرب الصفح  االجتاهاتمن هه   اجتا كّ    ولقد ااول
عّما سواها  فاهتّمت األسلوبّية الوصفّية بلغة النص وكيفّية القول فيه  ورّكزت احإاصائّية على جرد 

ستعملة  ي النص اسب أنواعها ّم تصنيف هها النص تبعا لهل ؛ خمتلف الرتاكيب اللغويّة امل
وتناولت أسلوبّية الفرد دور الكاتب  ي التعبري عن موضوعاته بوسائ  لغويّة معّينة ألسباب ما جعلته 

التعابري عن بدائ  أخرى كان مبكنته توظيفها مكاهنا.  ي اني تطرّقت  يستغين ذهه  الوسائ  و
ة للدور الهي يلعبه املتلّقي  ي استخراج اخلصائص األسلوبّية اليت متّكنت من إثارته األسلوبّية الوظيفيّ 

  ي ثنايا النص.

وألننا اقتنعنا بفكرتني هاّمتني ةراهما البااث توين بوزان  ي كتابه الشهري "العق  أوال" ومها: 
بفض  الفكرة  بدا لنا ةرحء متصلة ببعضها؛ فقد بأّن كّ  األشيا والتسليماللجوء إىل قلب املفاهيم  

رومان )بااثون كثر  وعلى رأسهم األوىل  وذل  فيما خيّص العلاقات االستبدالّية اليت قال ذها 
الهي استثمرها  ي دراسته للوظيفة الشعريّة  ي النصوص  ّم إنّنا رأينا أن نطّبق هها  (جاكوبسون
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هلها الفّن  ومن ّم إسقاط الفكرة الثانية الطرح على فّن التورية  ي ةريقة تناول جديدة هي األخرى 
 على الدراسة.

العملّية اليت يقوم ذها األديب أو  ُعرفت على أهناأّما فيما خيّص العلاقات االستبدالّية اليت 
من املفردات اليت تؤّدي معىن ذهنه كّم املتكّلم اني يلجأ إىل إنشاء نّصه أو خطابه  فيتبادر إىل 

إىل اختيار مفردة واادة من بينها كّلها  فيُثبت هه  ويستبدل األخريات ذها؛ واادا  ويضطّر آنهاك 
من موضوعه ويُقّدر لتل  املفردات املختارة اّت ينتهي  ك  مفردة  ي الرتكيب وهكها دوالي  مع  

 موضعها  ي سّلم التأليف.

 ي معىن وااد   إّن هه  النظرة القائلة بقيام عملية االستبدال على مستوى األلفاظ اليت تصبّ 
واليت تكون على عاتق الكاتب  ميكن أن تُقرأ عكسيّا من خلال تصّور قيام االستبدال على مستوى 

 املعاين اليت يؤّديها لفظ وااد  واليت يتكّف  املتلّقي باختيار معىن وااد منها.

ليه  واليت ااولت وأما اجلانب املتعّلق بفّن التورية  فنحن نعلم الدراسة التقليديّة اليت سّلطت ع
احإااةة مبعنيي اللفظ املقصود بالتحلي   ي هها الفّن من خلال البحث عن املراد منهما بطريقة 

 املعىن القريب الهي يتوّهم قصديته القارئ  واملعىن البعيد الهي يكون الكاتب قد أراد  وعنا .

أن تتخه: "فن مها  ميكن رتني السابق ذكر إّن هها الطرح يقود إىل دراسة كاملة تستضيء بالفك
استدعاها التورية  ي ضوء القراءة العكسّية للعلاقات االستبدالّية" عنوانا هلا  لتجيب على تساؤالت 

 ؛ ومن ذل :هها احإسقاط

 ؟ثانيا األسلوبّيةاأللسنّية أوال و ماذا نقصد بالعلاقات االستبدالّية  ي الدراسات  .1

 قانون قلب املفاهيم وعكسها؟وكيف ميكن أن نقرأ هه  العلاقات  ي ضوء  .2

من  رية  ومن ّم النظر إىل هها الفنه  نستطيع إسقاط هه  القراءة على فن التو  و .3
 زاوية جديدة مغايرة للدراسات البلاغّية القدمية؟
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هه  التساؤالت إمنا فرضت نفسها وشقت جماال  ي البحث ألننا افتقدنا الدراسات اليت تناولت 
دالّية بنظرة عكسّية  وكها الدراسات اليت ااولت حتلي  فن التورية بطريقة مفهوم العلاقات االستب

 خمتلفة عن السائد املعهود  وحتديدا بإسقاط هه  القراءة العكسّية للعلاقات االستبدالية عليه.

 ي بيان  رسم للخطة اليت ميكن أن تساعدناومن أج  احإجابة على هه  التساؤالت تراءى لنا 
 وحياول أّول الفصول  تليها خامتة تتضّمن أهّم النقاط املستنتجة ثة فصولذل  من خلال ثلا

ويسّلط ثانيها  والدارسني اديثا  عند البلاغيني قدميا مصطلحا  ومفهوما وتطبيقا فن التوريةاحإااةة ب
ة مع باملوازا األسلوبّيةاأللسنّية و متظهراهتا  ي الدراسات  ماهية العلاقات االستبدالية والضوء على 

؛ بينما جيمع الفص  الثالث بني القراءة العكسية للعلاقات االستبدالّية اليت حتاول   العلاقات التوزيعّية
 جون)أن تقوم مقام االنزياح الهي قال به كثري من البااثني  ي دراستهم للمعاين  وعلى رأسهم 

الهين اشتهروا بتوظيف التورية  ديوان شعرّي ألاد شعراء العصر اململوكّي   ّم تطبيقاهتا على (كوهن
 .ابن نباتة املصريّ وهو 

ترمي هه  اخلطّة القائمة على املنهج األسلويّب املقارن إىل ةرق كها جمال  ي الدراسة  ي سبي  
  ومنها إىل البلاغة العربية القدمية  م إىل األسلوبّيةبيان العناصر املهكورة  فتمّر على اللسانيات  إىل 

تلّقي  ي لواة فسيفسائّية تتضافر على مستواها هه  اجملاالت لتخدم املوضوع وتبنّي مواةن أسلوبّية امل
 اجلّدة فيه.

ما  ننه  منهاسعة  ي املصادر واملراجع  ناولعّ  هه  اللواة الفسيفسائّية هي اليت تتيح ل
 هكر منها:نطوّع األفكار اسب ةبيعته وأهدافه؛ نيتناسب مع املوضوع و 

سن بن رشيق القريوايّن: العمدة  ي حماسن الشعر وآدابه  تح: حممد عبد أبو علّي احل -1
 .1م  ج2001  1القادرأمحد عطا. دار الكتب العلمّية  لبنان  ط

أبو هلال احلسن بن عبد اهلل بن سه  العسكرّي: كتاب الصناعتني _الكتابة والشعر_   -2
لعصريّة  بريوت_لبنان  تح: علي حممد البجاوي وحممد أبو الفض  إبراهيم. املكتبة ا

 م.2006  1ط
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عبد السلام املسدي: األسلوبية واألسلوب _حنو بدي  ألسيّن  ي نقد األدب_. الدار  -3
 م.1977العربّية للكتاب  ليبيا_تونس  

أمحد مؤمن: اللسانيات _النشأة والتطّور_. ديوان املطبوعات اجلامعّية  بن  -4
 م.2005ط  -عكنون_اجلزائر  د

سلوب واألسلوبّية  ترمجة: منهر عياشي. مركز احإمناء القومّي  لبنان  : األجريو بيري -5
 د_ط  د_ت.

إملار هولنشتاين: رومان ياكبسن أو البنيويّة الظاهراتية  تر: عبد اجللي  األزدي. مطبعة  -6
 م.1999  1النجاح اجلديدة  الدار البيضاء  ط

7- David Crystal : Linguistics. Clay ltd, England, 2nd. Éd, 1985. 

أما عن الصعوبات اليت اعرتتنا  ي أثناء مسريتنا البحثّية  فتتعّلق أّوال باحلديث عن االستبدال  ي 
فص  مستقّ    ي ظ  غياب الدراسات املكثّفة اوله  خاّصة وأنه ميّث  جزئّية من دراسات أكرب 

من ثنائّية يُلزمنا احلديث عنه  حتتويه  سواء تعلق األمر باأللسنية أو باألسلوبّية؛ فضلا عن كونه شطرا
 احإشارة إىل الشطر الثاين منها  أال وهو التأليف أو التوزيع _كما يسّمى_.

ولقد مثّلت قضّية املصطلح  ي الدرس النقدي العريّب عقبة أخرى أمامنا  واحلال أن ما يسّمى بـ 
“Rapports Paradigmatiques”و “Rapports Syntagmatiques”ثر من ترمجا إىل أك

مصطلح عند الدارسني العرب مما أشك  علينا عملّية األخه مبصطلح وااد من أول البحث إىل 
 آخر .

و ال تتعّلق قضّية املصطلح ذهه  الثنائّية فقط  ب  ترتبط أيضا بالتورية عند العرب  هها الفّن 
رى عند غري   وقليلا الهي مل نكد نلفيه عند بلاغّي قدمي بتسمية معينة  إاّل وجدنا  على تسمية أخ

ما عثرنا على التوافق بني البلاغيني  ي االصطلاح  مما أعجزنا على إقامة التفاض  بني تل  
 املصطلحات  أو اختيار أاد منها بدلي  مفحم.

و على كّ   فقد وفقنا اهلل _تعاىل_ حإمتام هها البحث  ونتمىّن أن يكون عتبة ال عقبة 
نتوّجه بالشكر اجلزي  و ي األخري ة أخرى  ي اجملال الهي حبثنا فيه؛ للمتلقني  ي فتح أبواب معرفيّ 
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 وللهيئة العلمّية املوّقرةمشرفا مساعدا   محودي حممدمشرفا رئيسيا  والدكتور  قادة حممدلدكتور ل
 .وجلميع من مّد لنا يد العون من ةريق مباشر أو غري مباشر
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 ي  في الدرس البالغ : التوريةالفصل األول
 التورية: املصطلح  املفهوم واملقاصدالمبحث األو ل: 

 دراسات تطبيقّية على التورية  ي كتب البلاغةالمبحث الثاني: 
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 المبحث األو ل: التورية: المصطلح، المفهوم والمقاصد
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 ي البداية   الدرس البلاغّي من مجيع مناايه وأشكاله  ورغم أهّنم تناولو مع العرب قدميا تعام         
ككّ  متكام  يشّد بعضه بعضا  فلم مييزوا مبااث املعاين من البيان وال من البديع  إال أن تواتر 

 الدراسات أنتج الرتاكم الهي أدى إىل التفرقة بني تل  املبااث ومتحيصها.

من أبواب مبحث البديع الهي يعين "  ُعّدت التورية باباكان من نتيجة ذل  التمحيص أن   و
ديد  والغريب  والبارع  والعجيب  ومن هنا فهم البلاغيون القدماء مصطلح البديع: على أنه اجل

  وازدادت الدراسات تدقيقا وحتديدا داخ  املبحث 1درجة خاّصة من التمّيز يظفر ذها الفنان املطبوع"
فصار الضرب األول  الوااد  لنجد التورية متمركزة  ي قائمة احملسنات البديعّية املعنويّة ال اللفظية 

منها _أي املعنوية_ "يرجع إىل حتسني املعىن أوال وبالهات  وإن كان بعضها قد يفيد حتسني اللفظ 
 .2أيضا"

  احملّسن البديعّي اصطلااّيا ومفاهيمّيا هها سنعمد إىل مقاربة ي هها املبحث  على أننا
اص  بني البلاغيني اول ال خيفى على كّ  من حبث  ي هها الباب االختلاف احلو  ؛ومقاصد

االصطلاح على التورية  وما كان من تنوّع  ي أمساء هها املسمى الوااد  إىل درجة أّن بعضهم أةلق 
 عليه مصطلحات لفنون بديعية أخراة جيدها البااث ختّص مفهوما غري هها الهي تضطلع به التورية.

 المصطلح: /1

ال واآلراء بدءا من القرن الرابع اهلجرّي وانتهاء جمموعة من األقو عند  ي قضية املصطلح  توقفنا
بالقرن الثامن اهلجرّي  إضافة إىل بعض األقوال املتفرّقة لدارسني حمدثني توىل ك  منهم وجهة أاد من 

 البلاغيني القدامى  ي احإشارة إىل هها الفن البديعّي.

إذ ال يتجزّأ   ا ك ّ على أهنمبااث البلاغة  إىلهـ( 395)ت  العسكريّ  هلال أبو لقد نظر
جند  يتحّدث  ي كتاب "الصناعتني" عن الكناية والتعريض _ومها من مبااث البيان_ مسّويا بينهما 
وبني اللحن والتورية اللهين يندرجان حتت مبااث البديع  إذ يثبت  ي كتابه ما نّصه: " ي الكناية 

على اسب ما عملوا باللحن والتورية عن  والتعريض: وهو أن ُيكىّن عن الشيء ويُعّرض به وال ُيصرّح 
1414                                                 

 .11م  ص 1986ر  مركز الدلتا للطباعة  د_ط  منري سلطان: البديع _تأصي  وجتديد_. منشأة املعارف باحإسكندرية للنش -1
 .76م  ص 1985عبد العزيز عتيق: علم البديع. دار النهضة العربية للطباعة والنشر  بريوت_لبنان  د_ط   -2
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. ولعّ  ما دفع بالرج  إىل هه  املساواة اعتبار جانب "عدم التصريح" وإن كان وجهه خمتلفا 1الشيء"
 ي كّ  فن منها  وهو أمر مل يكن يعتّد به  ي ذل  الوقت نظرا ملا أشرنا إليه قب  من التداخ  الهي  

 كان ااصلا بني املبااث البلاغية.

التورية ضمن قائمة من األنواع اليت تستظّ   فإنه أدرجهـ( 456)ت  القريواينّ  رشيق ابن ماأو 
هلا  ي كتابه بابا كاملا  فقال بـ: اللغز  واللحن  والرمز  والتلويح...؛ وهو  أفردبظّ  "احإشارة" اليت 

لح "الكناية" اني وإن صرّح بلفظ التورية  ي معرض اديثه  إاّل أنّه يصبغها  ي تتّمة كلامه مبصط
يقول: "وأما التورية  ي أشعار العرب  فإمنا هي كناية: بشجرة  أو شاة  أو بيضة  أو ناقة  أو مهرة  

ألمثلة هي للكناية أقرب منها إىل التورية  رغم أنّه يشري قب  نوع  ولقد تعّرض. 2أو ما شاك  ذل "
شهدا ببيت وااد فقط  مما جيعلنا نقف التورية  ي باب "احإشارة" إىل نوع الكناية والتمثي  مست

ندري أأراد ذهها النوع ذل  الهي أدرجه مع التورية  ي  ولسناايارى أمام هها التقسيم واالستشهاد  
 ! اديثه  فلم يشأ احإفاضة فيه لعلمه مبا سيأيت بيانه منه  ي نوع التورية  أم أهنما ليسا سيان

هـ( ليحّ  حمّلها مصطلح "اللغز  ي الكلام" 466ت ) اخلفاجيّ  سنان ابنعند وتغيب التورية 
  وأيب  املتنيب الطيّب أيبمستحضرا مناذج شعريّة عّدها غري  من البلاغيني من التورية  من مث  أشعار 

الهي يوّظف املصطلح نفسه  ي كتابه لكن مناذجه  باجلااظ  وهو يهّكرنا 3املعرّي العلاء وأيب  متّام
 .4الهي سيأيت بيانه أكثر منها إىل التوريةمتي  إىل مفهوم اللغز 

 

1515                                                 
أبو هلال احلسن بن عبد اهلل بن سه  العسكرّي: كتاب الصناعتني _الكتابة والشعر_  تح: علي حممد البجاوي وحممد أبو  -1

 .344م  ص 2006  1إبراهيم. املكتبة العصريّة  لبنان  ط الفض 
أبو علّي احلسن بن رشيق القريوايّن: العمدة  ي حماسن الشعر وآدابه  تح: حممد عبد القادرأمحد عطا. دار الكتب العلمّية   -2

 .313  ص 1م  ج2001  1لبنان  ط
ّي احلليّب: سّر الفصااة  تح وتع: النبوي عبد الوااد شعلان. دار ينظر: أبو حممد عبد اهلل بن حممد بن سعيد بن سنان اخلفاج -3

 وما بعدها. 337م  ص 2003قباء للطباعة والنشر والتوزيع  مصر  د_ط  
ينظر: أبو عثمان عمرو بن حبر ]اجلااظ[: البيان والتبيني  وضع اواشيه: موّفق شهاب الدين. دار الكتب العلمّية  لبنان   -4

 وما بعدها. 96ص   2م  ج2003  2ط



 التورية  ي الدرس البلاغيّ                   األول              الفص  

 - 16 - 

 
 

ومع بداية القرن السابع نلحظ ختصيصا  ي املصطلح واصرا له على مستوى البديع دون 
  وال يهكرها بلفظ 1هـ( يسميها "احإيهام"626)ت  فالسّكاكيّ مبااث البيان اليت داخلته قبُ     

طلاقا من مفهومها الهي يطابقه  وكأنا مبن يوّري التورية  وأكرب الظّن أنه أةلق عليها ذا املصطلح ان
يسرت املراد فلا يبقى سوى نقيضه  أما املوهم فيستدعي وجود املراد معه على خط متواز ولكّن املتلقي 

 رغم وعيه ذهما مجيعا إالّ أنه يقع  ي شراك األّول.

للتورية موظِّفا مصطلح  هـ( يفرد  ي كتابه بابا637)ت  اجلزريّ  األثري ابنكما نلفي  ي املقاب  
"املغالطات املعنويّة"  ي عنونة الباب و ي ذيله اني يصرّح ذهها اللفظ قائلا: "واملغالطة ليست  

؛ ويبدو أّن املصطلح يتماشى مع مقصد التورية  ي إرادة مغالطة املتلقي باملعىن األول غري 2كهل "
 املراد.

ة ذهها املصطلح  ي عنونة الباب  ّم يطلق هـ( عن التوري654)ت  األصبع أيب ابنويتحّدث 
  3عليها مصطلح "التوجيه" عندما حياول التعليق عليها  وذل   ي ك  من كتابيه: "بديع القرآن اجمليد"

؛ وهو اجتهاد قائم على عمومية ماهية كّ  من التوجيه والتورية  ي اعتمادمها على 4و "حترير التحبري"
جاء من الدارسني بعُد ااول الفص   ي مسألة صبغ التورية  لفظ حيي  على معنيني  لكّن من

مبصطلح "التوجيه" ألن "الفرق بينهما من وجهني )أادمها( أّن التورية تكون باللفظة املشرتكة  
والتوجيه باللفظ املصطلح  و )الثاين( أّن التورية تكون باللفظة الواادة  والتوجيه ال يصّح إاّل بعّدة 

 .5ألفاظ متلائمة"

1616                                                 
ينظر: أبو يعقوب يوسف بن حممد بن علّي السكاكّي: مفتاح العلوم  تح وتق: عبد احلميد هنداوي. دار الكتب العلمّية   -1

 .537م  ص 2000  1لبنان  ط
ب والشاعر  ضياء الدين نصر الدين أبو الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن األثري اجلزري: املث  السائر  ي أدب الكات -2

 .198  ص 2م  ج1998  1اققه وعّلق عليه: كام  حممد حممد عويضة. منشورات دار الكتب العلمّية  لبنان  ط
 .102يُنظر: ابن أيب األصبع: بديع القرآن اجمليد  تقدمي وحتقيق: افين حممد شرف. رفع املساهم. ص  -3
  mostafa.com-www.alمن موقع: .82ص والنثر.  يُنظر: ابن أيب األصبع: حترير التحبري  ي صناعة الشعر -4
النشر  صفّي الدين احللّي: النتائج احإهلّية  ي شرح الكافية البديعّية  تح: عماد اسن مرزوق. مكتبة بستان املعرفة للطباعة و -5

 .94م  ص 2006والتوزيع  مصر  د_ط  

http://www.al-mostafa.com/
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معىن ذل  أّن التورية _فضلا عن حتققها  ي لفظة واادة_ قائمة على األلفاظ واملعاين 
املعجمّية خبلاف التوجيه الهي يستند إىل املصطلحات املنحدرة من قواعد وعلوم  وهو األمر الهي 

لائمة يعضد  مفهوم التوجيه الهي مفاد : "أن يوّجه املتكّلم مفردات بعض كلامه أو مجله إىل أمساء م
اصطلااا من أمساء أعلام أو قواعد أو غري ذل  توجيها مطابقا ملعىن اللفظ الثاين من غري اشرتاط 

؛ فنحن عندما نطالع الفكرة التالية: "أاّبه أكثر من اخلامت الهي أهدانيه.. 1اقيقّي خبلاف التورية"
لهي تصنع منه احللّي  رغم أنّه ذهب"  ننساق مباشرة إىل اعتبار معىن لفظ "ذهب" ذل  املعدن ا

على أّن املعىن املراد إمّنا هو "الفع  ذهب" الهي يتعّلق باحملبوب. فاللفظة اليت اققت التورية هنا 
متعّلقة باملعجم؛ أّما اني نقرأ ما نّصه: "أريد أن أكون فاعلة  ي اجملتمع ال مفعوال ذها  ااال منصوبة 

عدد إبداعايت"  نقف أمام مصطلحات حنويّة: )الفاع   على تراب العلم  وأن تكون جمهودايت متييزا ل
املفعول به  احلال   عام  النصب  متييز العدد( لكنها ُوّجهت من املعاين اليت تشغلها  ي هها اجملال 

 إىل معان أخر تتناسب والفكرة املعطاة.

لكّن  ي املصطلح نفسه  و  األصبع أيب ابنهـ( يتقاةع مع 686)ت  الناظم ابنويبدو أن 
  ولقد ذهب بنا الظّن 2اللافت للنظر  ي كتابه أّن هها املصطلح ورد على لفظة "الرّتجية" ال "التوجيه"

بادئ األمر إىل فهم هها املصطلح على أنّه من "احإرجاء"  فيورد القائ  لفظ التورية مبعنا  القريب 
يحّصله؛ على أنّنا مل جند هلها اللفظ ويرجئ معنا  البعيد املراد إىل اللحظة اليت يظهر فيها املتلّقي ف
 لنا أنّه خطأ مطبعّي على األرجح. فبدامكانا  ي املعاجم  وال شبيها به يؤّدي التخريج الهي أسلفنا   

اني يدرج التورية  واجلااظ اخلفاجي سنان بابنهـ( 733)ت  النويري الدين شهابويلتحق 
ةرح الفكرة  ايث خيّصص الباب اخلامس من  ضمن باب هو "اللغز" ولكن مع قلي  من التفّرد  ي

القسم الثاين من الفّن الثاين لأللغاز واألااجي  مستهلّا اديثه عنها مبفهوم لغوّي هلا  ّم يتبعه 
مبجموعة كبرية من املصطلحات اليت ميكن أن تقوم مقامه  مبّينا االعتبار الهي على أساسه يتلّون 

األخرى  ي كها االة؛ يقول: "قالوا: واشتقاق اللغز من ألغز اللغز بوااد من تل  املصطلحات دون 

1717                                                 

 .88ص املصدر نفسه.  -1
ينظر: أبو عبد اهلل بدر الدين بن مال  الدمشقّي ابن الناظم: املصباح  ي املعاين والبيان والبديع  تح: عبد احلميد هنداوي. دار  -2

 .252م  ص 2001  1الكتب العلمّية  لبنان  ط
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الريبوع ولغز: إذا افر لنفسه مستقيما  ّم أخه مينة ويسرة ليواري بهل  ويعّمي على ةالبه. وللغز 
أمساء فمنها: املعاياة  والعويص  والرمز  واحملاجاة  وأبيات املعاين  و امللاان  و املرموس  والتأوي   

والتعريض  واحإشارة  والتوجيه  واملعّمى  واملمثَّ   ومعىن اجلميع وااد  واختلافهما حبسب  والكناية 
  أي يظهر إعياءك وهو *اختلاف وجو  اعتباراته  فإّن  إذا اعتربته من ايث إّن واضعه كأنّه يعايب 

ته: عويصا  وإذا التعب  مسّيَته: معاياة  وإذا اعتربته من ايث صعوبة فهمه واعتياص استخراجه  مسّي
اعتربته من ايث إنّه قد ُعم  على وجو  وأبواب  مسّيته: لُغزا  وفعل  له: إلغازا  وإذا اعتربته من 
ايث إّن واضعه مل يفصح عنه قلَت: َرَمز  وقريب منه احإشارة  وإذا اعتربته من ايث إّن غريك 

ايث إنه استخرج كثرة معانيه   ااجاك أي استخرج مقدار عقل   مسّيته: حماجاة  وإذا اعتربته من
 وإذا اعتبرته من حيث إن قائله قد يوهمك شيئا ويريد غيره، سم يته: َلْحنامسيته: أبيات املعاين  

وإذا اعتربته من ايث إنه ُسرت عن  وُرّمس فهو: املرموس  والّرمس: وسميت فعلك: الَمالِحن، 
ته: مؤّوال  ومسّيت فعل : تأويلا  وإذا اعتربته من القرب  وإذا اعتربته من أّن معنا  يُؤّول إلي   مسي

ايث إّن صاابه مل ُيصرّح بغرضه  مسّيته: تعريضا وكناية  وإذا اعتربته من ايث إنّه ذو وجو   مسّيته: 
 .1املوجَّه  وإذا اعتربته من ايث إنّه مغّطى علي   مسيته: معّمى"

عصارة ما جاء به سابقو   ي هها  نويريّ اليعترب هها الشرح الدقيق واملستفيض الهي قّدمه 
_كما سبق الهكر_  ي القول بـ  واجلااظ اخلفاجيّ  سنان ابناجملال  وهو إن كان قد جرى جمرى 

"اللغز" مصطلحا  إاّل أنّه مل يرد به _ ي اّد ذاته_ مصطلح التورية  وإمنا جعله أصلا متتّد منه فروع 
"وإذا "اللحن" بدلي  املفهوم الهي أصبغه به اني قال:  من بينها التورية اليت أةلق عليها مصطلح

لاِان"
َ
  وهها اعتربته من ايث إن قائله قد يومه  شيئا ويريد غري   مسّيته: حلَْنا ومسيت فعل : امل

الهي يواي بأنّه يفّرق بني اللحن والتورية وال  العسكريّ  هلال أيبالقول جيعلنا نرجع إىل كلام 
جيع  اللحن تورية؛ كما جيعلنا نقارنه  النويريّ رأينا  ي قوله السابق   ي اني أّن جيعلهما سواء  مثلما 

1818                                                 

بالباء اليت من العيب  ألّن تتّمة    وليس "يعايب "من املعاياة واحإعياء املقصود ذهه  الكلمة على األرجح: "يعايي " بالياء *
 الكلام تؤّكد ذل ؛ ومن مّ فهو خطأ مطبعّي.

شهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النوري: هناية اأَلَرب  ي فنون األدب  تح: مفيد قميحة واسن نور الدين. دار الكتب  -1
 .155 -154  ص 3م  ج2004  1العلمّية  لبنان  ط
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الهي جع    النويريّ الهي رأى فيه أّن احإشارة كّ  والتورية جزء منه  خبلاف  القريواينّ  رشيق ابنبكلام 
 كلا من احإشارة واللحن )التورية( جزءين من جمموعة أجزاء تندرج حتت ك ٍّ هو "اللغز".

هـ( على فكرة اخللط بني التورية والكناية كما وجدناها 737)ت  احلليب األثري ابنونقف عند 
  على أّن ابن األثري احلليب حياول أن يثبت صّحة ما قاله  ويعل  التفرقة احلاصلة بينهما رشيق ابنعند 

رية والكناية  إذ جبنوح الكثريين إىل توظيف التورية على اساب الكناية؛ يقول: "وال فرق بني التو 
التورية ذكر لفظ له معنيان  والكناية كهل . وما قال أاد من العلماء بالفرق  إاّل أّن التورية أفردت 
وصار الناس يلهجون بهكرها  ي حماوراهتم  ونظمهم ونثرهم  ويستحسنون لفظها  فصارت كأهّنا غري 

 .1الكناية"

رقا بني الفّنني وإن كان هو قد صرّح بعدمه  اني نتأمله ف األثري ابنلكننا نستشف من كلام 
فمجّرد القول بتوظيف أادمها على اساب اآلخر ينبئ عن وجود فرق  فكيف نستطيع أن منيز 

 توظيفا لشيء دون آخر إذا مل يكن هناك  ي األص  فرق بينهما يعيننا على هها التمييز؟

ى التورية  فيهّكرنا مبا ذهب إليه هـ(  ي االصطلاح عل739)ت  القزويينّ  اخلطيبأّما اجتهاد 
. ورمبا  2 ي مفتااه من تسمية التورية إيهاما؛ يقول: "ومنه التورية  وتسّمى احإيهام أيضا" السكاكيّ 

 إىل اعتماد هها املصطلح. بالسكاكيّ كان ذل  راجعا إىل السبب نفسه الهي أدى 

ملصطلح "احإيهام" هو اآلخر   هـ(  ي التعريف ذها مرادفة750)ت  احلليّ  الدين صفيويقّدمها 
ومن ّم تنتصر التورية لنفسها ذهها احإمجاع على مصطلح "احإيهام" الهي خيرج من صلب مفهومها  
فتستحّق أن تكون فّنا قائما بهاته  خمتلفا عن الكناية  واللغز  والتوجيه  وغريمها من الفنون البلاغّية 

 اليت ةاملا ُجعلت وجها آخر هلا.

1919                                                 
عي  بن األثري احلليّب: جوهر الكنز  حتقيق وتقدمي ودراسة: حممد زغلول سلام. منشأة املعارف للنشر  جنم الدين أمحد بن إمسا -1

 .98  ص 1م  ج2000االسكندرية_مصر  د_ط  
جلال الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد ]اخلطيب القزويين[: احإيضاح  ي علوم البلاغة _املعاين والبيان  -2

 .266م  ص 2003  1  وضع اواشيه: إبراهيم مشس الدين. دار الكتب العلمّية  لبنان  طوالبديع_
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ن انصرفنا إىل آراء الدارسني احملدثني  ي هه  القضّية  ألفينا إمجاعا عند أغلبهم على وإذا ما حن
مصطلح "احإيهام"  وإن كان بعضهم يردفه مبجموعة أخرى من املصطلحات اليت يراها مرادفة له. 

 ي ولكن الشيء املهّم عند هؤالء الدارسني أهّنم حياولون تعلي  سبب اختيار هها املصطلح دون غري  
حياول أن يزيد على تعداد مصطلحات التورية مع إظهار  عتيق العزيز عبدخضّم اديثهم؛ فهاهو ذا 

رأيه  ي أنسبها معّللا وشاراا؛ يقول: "التورية من فنون البديع املعنوّي  ويقال هلا أيضا: احإيهام  
ة املسّمى  ألهنا مصدر وّرى والتوجيه والتخيري  ولكّن لفظة "التورية" أوىل  ي التسمية لقرذها من مطابق

بتضعيف الراء تورية  يقال: ورّيت اخلرب: جعلته ورائي وسرتته وأظهرت غري   كأّن املتكّلم جيعله وراء  
  فالكاتب يستعني باملفهوم اللغوّي للتورية ويربطه مع ماهيتها ليستدّل على رأيه.  1حبيث ال يظهر"

ى اعتبار املتلّقي خمرّيا  ي األخه بأاد املعنيني  ي التورية كما يطالعنا مبصطلح آخر وهو "التخيري"  عل
 ألهنا تطاوعهما مجيعا.

  فيعرض سلسلة من املصطلحات انطلاقا مما جادت سلطان منريوتتسع دائرة االصطلاح عند 
ة أو به قرائح املتقّدمني  على أنّه يكتفي بسردها دون خترّي وااد منها أو احإدالء برأيه اوهلا: "التوري

  وكّلها مصطلحات دارجة  ي الرتاث البلاغّي 2التوجيه أو احإيهام أو التخيي  أو التخيري أو املغالطة"
وقد أشرنا إليها قب  عدا مصطلح "التخيي " الهي يبدو أنّه من اقرتاح البلاغيني الهين تأثروا بالفلسفة 

 .القرةاجينّ  حلازماحلال بالنسبة اليونانّية ورااوا يسقطون مقاييسها على النقد والبلاغة  كما 

احإشارة إىل مصطلح "احإيهام" حماوال تزكيته بشرح  الاوي وناصر الزوبعي حممد ةالبويفّض  
يدخ   ي مفهوم التورية: "وقد تسّمى أيضا احإيهام. ألّن املتكّلم يوهم السامع باملعىن القريب  ي اني 

 .3أنّه يريد املعىن اآلخر البعيد"

 اسني عائشة"احإيهام" صااب الصدارة  ي كها مؤلَّف  ايث نلتقي معه عند يبقى مصطلح 
من غري أن تعّل  التسمية  خبلاف مصطلح "التورية" الهي قّدمت له خترجيا انطلاقا من املعىن  فريد

2020                                                 
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؛ فالتورية اسبها "تسّمى احإيهام أيضا  وهي  ي اللغة مصدر: عتيق العزيز عبداللغوّي كما فع  قبلها 
اخلرب أي سرت  وأخفا ... ومسّيت التورية ذهها االسم ألّن املتكّلم ذها يسرت املعىن البعيد  وّرى

 .1بالقريب"

مبحاولة توزيع سلسلة املصطلحات اليت أنيطت بالتورية على مستوى  قلقيلة العزيز عبدويتفّرد 
اخلالية مما يلائم املعىن املوّرى األنواع املندرجة حتتها واليت سيأيت بياهنا  ي موضعها: "وقد مسيت التورية 

 به جمّردة لتجّردها مما يقّوي احإحياء ذهها املعىن والتوجيه إليه. 

 أيب وابن القزويينولعّ  تسمية التورية بالتورية وباحإيهام والتوجيه قد أتت من هنا  فع  ذل  
 وغريهم. اجّة وابن  األصبع

وجود  ي التورية اجملّردة فإنه موجود  ي التورية وإذا كان السبب  ي احإيهام و ي التوجيه غري م
 .2املرّشحة: وهي اليت يصحبها شيء يلائم املوّرى به )عكس اجملّردة("

 ي تعلي  هه  املصطلحات وربطها بأنواع التورية _وهي رؤية من زاوية  اجتهدوإذا كان الكاتب 
" مرادفا له كما يبدو  ي تتّمة اديثه  جيعلنا بـ"احإيهام جديدة_  إاّل أّن قوله بـ "احإحياء"  ي موضع  و

نتوّجس منه نفورا  فاحإحياء يدّل على احإشارة إىل الشيء اخلفّي  وهو غري "احإيهام" الهي يضطلع به 
الشيء الظاهر؛ وخنلص من هها الفرق إىل ملااظة أخرى مفادها أّن "احإحياء" يتعّلق باملعىن البعيد  ي 

فباملعىن القريب ألنه يقع عليه هو؛ نقول: يواي باملعىن البعيد  ويوهم باملعىن  التورية  أّما "احإيهام"
 القريب.

 / المفهوم:2

  أ/ لغة:

2121                                                 
عائشة اسني فريد: وشى الربيع بألوان البديع  ي ضوء األساليب العربية. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  القاهرة  د_ط   -1
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عن املعىن اللغوّي للفع  "وّرى" الهي مصدر  "التورية" ما  سيد  البنورد  ي معجم "احملكم" 
ائي وسرتته ... وورّيت عنه: نّصه: "وورّيت الشيء  وأوريته: أخفيته. وقي : ورّيت اخلرب: جعلته ور 

 .1أردته وأظهرت غري "

و أثبت صااب اللسان الفع  ومصدر  واحلاالت اليت جاء عليها  ي القرآن والسنة  فكان 
أكثر استفاضة من سابقه: "وورّيُت اخلرب: جعلته ورائي وسرتته... و ي احلديث: أّن النيّب صلى اهلل 

غري  أي سرت  وكىّن عنه وأوهم أنّه يريد غري ... ويقال: واريته عليه وسّلم  كان إذا أراد سفرا وّرى ب
وورّيته مبعىن وااد. و ي التنزي  العزيز: ما ووري عنهما  أي ُسرت على فوع ؛... وورّيت اخلرب أورّيه 
تورية إذا سرتته وأظهرت غري ... وورّيت عنه: أردته وأظهرت غري ... وهو مهكور  ي موضعه. 

 .2"والتورية: السرت

مجيع الصيغ الصرفّية اليت يأيت عليها فع  التورية: )فّع  الشيء  فّع  بـ   منظور ابناستحضر 
فاع (  فقال: ورّيت اخلرب  وّرى بغري   واريته...؛ واجلدير بامللااظة  ي كلام ابن منظور أنّه جع  

عنه وأوهم أنّه يريد غري "   "الكناية" و "احإيهام" من مرادفاته ايث قال: "وّرى بغري  أي سرت  وكىّن 
ولعّ  هها األمر هو السبب  ي اصطلاح البلاغيني على التورية بالكناية واحإيهام انطلاقا من هها 

 املفهوم اللغوّي.

 ب/ اصطالحا:

يبدو أن ملفهوم التورية االصطلااّي دور  ي إرشاد البااث إىل التحقق مما إذا كانت التورية فنا 
تبع لفنون بلاغّية استطاعت أن تفتّ  لنفسها منه بداية الدرس البلاغّي مكانا  قائما بهاته أم أهنا

 مستقلا من بني أخواهتا: مصطلحا  ومفهوما وخصائَص.

2222                                                 
أبو احلسن علّي بن إمساعي  بن سيد  املرسي املعروف بابن سيد : احملكم واحمليط األعظم  تح: عبد احلميد هنداوي. دار  -1

 .358  مادة )ورى(  ص 10م  ج2000  1الكتب العلمية  بريوت_ لبنان  ط
م  1994  3ادر  بريوت  طدار ص: لسان العرب. احإفريقي املصريّ  بن منظور حممد بن مكرم مجال الدين أبو الفض  -2

 .390  389  ص 15مج
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نقول لعّله باحإمكان أن نستجلي هها األمر اّت وإن اختلف بعض البلاغيني  ي التعبري عن 
  فتجد من كان هها ااهلم ينصرفون إىل مفهومها خاّصة أولئ  الهين ابتعدوا عن مصطلح "التورية"

: "واحإشارة من رشيق ابنبيان خصائص هها الفن واحإشادة به أكثر من إعطاء مفهوم بنّي له؛ يقول 
غرائب الشعر وملحه  وبلاغة عجيبة تدّل على بعد املرمى وفرط املقدرة. وليس يأيت ذها إاّل الشاعر 

من الكلام حملة دالّة  واختصار وتلويح يعرف جمملا  ومعنا   املربز  و احلاذق املاهر. وهي  ي كّ  نوع
 .1بعيد من ظاهر لفظه"

هـ( مبصطلح التورية ويقّدم مفهوما هلا مستعينا بالفع  املشتق 584)ت  منقه بن أسامةويلتزم 
ى من هها املصدر ذاته )وّرى(  فنستنتج من كلامه أنه يصطلح على معنيي لفظ التورية  باملراد و املورّ 

 . 2عنه: "اعلم أن التورية هي أن تكون الكلمة مبعنيني فرتيد أادمها  فتوّري عنه باآلخر"

فيصدر هو اآلخر عن املصطلح الهي اعتمد   ي اديثه عن التورية )احإيهام(    السكاكيّ أّما 
ة )القريب معرّبا عن )معنيي( اللفظ الهين وردا عند ابن منقه بـ )االستعمالني(  ويزيد على ذل  فكر 

والبعيد( اليت ختّص املعنيني؛ إذن احإيهام عند  "أن يكون للفظ استعماالن: قريب وبعيد  فيهكر 
 ال هر من خلال ذي  القول أّن املعنيني  ويظ3حإيهام القريب  ي احلال إىل أن يظهر أّن املراد به البعيد"

 عيَد إىل الههن.يتحققان  ي التورية بشك  متواز وإمنا يسبق القريُب منهما الب

إااةة مبفهوم املغالطة املعنويّة اليت ظهر لنا أهنا  ي املصطلح  اجلزري األثري ابنويوّضح كلام 
تعين التورية  لكّنها  ي املفهوم تبدو أصلا يتخّلله فرع هو التورية: "وهها النوع من أالى ما استعم  

كر معىن من املعاين له مث   ي شيء آخر  ي الكلام وألطفه  ملا فيه من التورية. واقيقته: أن يُه 
  هها وإّن القول بالنقيض من األمور اليت تفّرد 4ونقيض  والنقيض أاسن موقعا وألطف مأخها"

باحإشارة إليها هها البلاغّي  ولقد استطاع أن حيصي عددا من النماذج اليت تصّورها  فعرضها 
 وشراها  وسيأيت ذكرها  ي املبحث الثاين.

2323                                                 
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  هو ما صرّح به فيما بعد من التفريق بني اجلزريعي إىل فض  التأم   ي تفكري لكّن الدا
املغالطة والتجنيس بتعبري جيعلنا نقف على أهنا تورية ال أصٌ  هلا  إذ "التجنيس يهكر فيه اللفظ الوااد 

ها اللفظ مرّتني... فاللفظ البّد من ذكر  مرّتني واملعىن خمتلف  واملغالطة ليست كهل   ب  يُهكر في
   وهو ما ينطبق على التورية متاما.1مرّة واادة  ويدّل به على مثله وليس مبهكور"

"أن تكون الكلمة حتتم  معنيني ويستعم  املتكّلم أاد ااتماليها  األصبع أيب ابنوالتورية عند 
ارتكاز التورية يتفق مع سابقيه  ي  ابن أيب األصبعفـ ؛2و يهم  اآلخر  ومراد  ما أمهله ال ما استعمله"

على لفظ ذي معنيني  لكّنه ال يعرّب عن املعىن اخلفّي بالبعيد أو النقيض  وإمنا بـ )املهَم (  ويبدو أّن 
هها التعبري جيع  املعىن البعيد غري مراد من القائ   فكيف يريد شيئا قد أمهله؟ ولو عرب عنه بـ: ميه  

ن أدعى حلفظ مكانته عند القائ  و ي النّص وعند اآلخر إىل أن حيني وقت حتصيله من املتلّقي لكا
سيما وأنّه عصب التورية الهي ال تتحّقق إاّل به  فما جدوى التورية لو كانت الالقارئ كهل   

 تكتفي باملعىن األّول فقط؟

مفهوما للتورية متكئا على فع  احإيهام  وفكرة القريب والبعيد للمعنيني:  الناظم ابنيصوغ  و
وإىل قريب  3".ون للفظ معنيان: قريب وبعيد  فتهكر  مومها إرادة القريب وأنت تريد البعيد"هي أن يك

اني يعّرف التورية بـ "أن يطلق لفظ له معنيان: قريب وبعيد  ويراد  القزويينّ  اخلطيبمن هها يههب 
عند  عنصر احإيهام يكتفي  ي املفهوم بإرادة املعىن القريب فيغيب  القزويين  بيد أّن 4به البعيد منهما"

 إىل احإيهام باملعىن القريب  وإرادة املعىن البعيد معا. الناظم ابنباملعىن البعيد   ي اني يشري 

فيحاول أن مييز مفهوم التورية من مفهوم التوجيه الهي أحلقه ذها كثريون   احلليب األثري ابنأما 
ملعىن البعيد بـ "املهم ": "اّد التورية أن ناهجا التعبري نفسه الهي سلكه ابن أيب األصبع  ي تسمية ا

تكون الكلمة حتتم  معنيني  فيستعم  املتكّلم أاد ااتماليها  و يهم  اآلخر  ومراد  ما أمهله ال ما 
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. ورغم أنه 1استعمله. واّد التوجيه أنّه اللفظ احملتم  وجهني حيم  املتكّلم مراد  على أيهما شاء"
لقول بـ "االاتمال املهم "  ي مقاب  "االاتمال املستعم "  إاّل أنّه  ي ا األصبع أيب ابنيتفق مع 

يستطرد شاراا وموّضحا أّن القائ   ي التورية إمنا يريد االاتمال املهم   وهها جيرّنا إىل امللااظة اليت 
من التنافر احلاص  بني قولنا: يهم  الشيء  و ي  األصبع أيب ابنأسلفنا ذكرها عند ةرانا لفكرة 

  ! لوقت نفسه إنّه يريد ا

هها  وإن حنن نظرنا  ي املفهوم الهي نسبه إىل التوجيه  فإننا سنعثر على مفارقات كثرية بينه 
  فهها األخري قال بتعدد لفظ التوجيه وقيامه على احلليّ  الدين صفيّ لـ سابقاوبني املفهوم الهي أثبتنا  

فنفى هها التعدد وقال باللفظ الوااد يتحقق به  مصطلحات العلوم والقواعد  أما ابن األثري احلليب
التوجيه  وليس االختلاف كامنا _اسبه_ إاّل  ي اخليار الواقع  ي التوجيه بني املعنيني فلا يلزمنا 
إسقاط األّول لصاحل الثاين أو العكس؛ خبلاف التورية اليت حتّتم علينا األخه باملعىن الثاين املراد دون 

 األّول.

هها االختلاف احلاص   ي ضبط املفاهيم لدى البلاغيني هو السبب  ي اخللط بني يبدو أّن 
املصطلحات  فما دام املفهوم معّمى وحمتكم إىل التضارب  ي اآلراء  فإّن املصطلح لن يضبط هو 
اآلخر  ويصري كّ  فّن بلاغّي قابلا الاتواء غري  ومن ّم لن يكون غريبا أن تتماهى املصطلحات  ي 

 .بعضها

هـ( الهي حياول أن يفص   ي املفاهيم واملصطلحات  749)ت  العلويّ  محزة بن حيييبقى لنا 
ايث جيمع بادئ األمر بني التورية _اليت يسمّيها املغالطة املعنوية_ والكناية والتعريض واملغالطة 

يُفهم منه معىن ال واألااجي واأللغاز  ي املفهوم العاّم قائلا: "اعلم أّن هها االسم عبارة عن كّ  ما 
يدّل عليه ظاهر لفظه ويكون مفهوما عند اللفظ به  واشتقاقه من قوهلم ورّيت عن كها إذا سرتته  
و ي احلديث كان إذا أراد سفرا وّرى بغري   أي سرت  وكىّن عنه وأوهم أنّه يريد غري   وهها حنو الكناية 

كّلها مشرتكة  ي كوهنا دالّة على أمور بظاهرها  والتعريض  واملغالطة واألااجي واأللغاز  فهه  األمور  
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  ولرمبا كان هها املزج ناجتا عن املفهوم اللغوّي 1ويفهم عند ذكرها أمور أخر غري ما تعطيه بظواهرها"
 الهي ضّمنه كلامه والهي كنّا قد أشرنا إليه سابقا. منظور البن

من مفهومي املغالطة املعنويّة  التخصيص  ي اديثه  فيحصر   ي شرح ك  العلويّ ّم حياول 
واحإلغاز بشك  دقيق جيعلنا نقتنع ذهه  املفارقة بينهما  وبهل  نسقط الرأي الهي يصبغ التورية 
مبصطلح "اللغز": "اعلم أّن املغالطة املعنويّة هي أن تكون اللفظة الواادة دالّة على معنيني على جهة 

  وذل  ألّن الوضع  ي اللفظة املشرتكة أن تكون دالّة على االشرتاك فيكونان مرادين بالنّية دون اللفظ
معنيني فصاعدا على جهة البدلّية  هها هو األص   ي وضع اللفظ املشرتك  فإذا كان املعنيان مرادين 
عند إةلاقها فإمنا هو بالقصد دون اللفظ  والتفرقة بني املغالطة واحإلغاز هو أّن املغالطة كما ذكرنا  

أللفاظ املشرتكة وهي دالّة على أادمها على جهة البدلّية وضعا  وقد يرادان مجيعا إمنا تكون با
بالقصد والنّية  خبلاف احإلغاز  فإنه ليس دااّل على معنيني بطريق االشرتاك ولكنه داّل على معىن من 

 .2جهة لفظه وعلى املعىن اآلخر من جهة احلْدس ال بطريق اللفظ فافرتقا كما ذكرنا "

أّن املغالطة   أّن املغالطة املعنويّة تعين التورية تارة اني يقول: " السابقمن خلال النّص نلااظ 
كما ذكرنا  إمنا تكون باأللفاظ املشرتكة وهي داّلة على أادمها على جهة البدلّية وضعا"  وتعين 

دان مجيعا"؛ ولكّن وقد يرا التوجيه باملعىن الهي أعطا  إيا  ابن األثري احلليب تارة أخرى اني يقول: "
 رغم ذل  فصله  ي قضّية اخللط بني اللغز والتورية فصلا ال حيتاج إىل إضافة. لعلويّ لـما حيسب 

كما يفص  صااب الطراز  ي أمر التعريض الهي يلحق بالكناية غالبا وأمر التورية  موّضحا 
بينهما؛ يقول  ي التعريض: "اعلم  الطريقة اليت يعّمى ذها املعىن الثاين  ي ك  منهما  مما ييّسر التفريق

  فالتورية 3أّن موقعه إمنا يكون  ي اجلم  املرتادفة  واأللفاظ املرّكبة  وال يرد  ي الكلم املفردة حبال"
 تكون  ي الكلمة الواادة أما التعريض فيتحقق  ي تركيب كام .
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مفهوما لنوع التورية الهي يطلق  احلليّ  الدين صفيويزداد مفهوم التورية ختصيصا وحتديدا مع 
املسّمى "مبّينة" _كما سيأيت توضيحه_ أكثر من مفهوم التورية  ي اّد ذاهتا: "هي أن يأيت املتكّلم 
بلفظة مشرتكة من معنيني قريب وبعيد  فتهكر لفظا يوهم القريب إىل أن جييء بقرينة يظهر ذها أّن 

 أّن مراد  البعيد" يدّل على نوع التورية املبّينة. يظهر ذها قرينةـبإىل أن جييء    فقوله: "1مراد  البعيد"

ولقد حنا دارسون حمدثون هها املنحى  ي مفهوم التورية  فهي عند أادهم "أن يهكر املتكّلم 
لفظا له معنيان أادمها قريب ظاهر غري مراد  واآلخر بعيد خفّي هو املراد بقرينة  ولكنه ورى عنه 

؛ وهي عند غري  "أن يُهكر لفظ له 2ع ألول وهلة أنّه مراد وليس كهل "باملعىن القريب  فيتوّهم السام
 .3معنيان  معىن قريب ومعىن بعيد  ويكون املعىن املقصود هو البعيد اعتمادا على قرينة خفّية"

وقد ختتلف صورة هه  القرينة  فـ "يُدّل على املعىن البعيد املراد بقرينة يغلب أن تكون خفّية ال 
  كما قد تزامحها القرينة الثانية اليت تدّل على املعىن القريب  وهها ما عرّب عنه 4الفطن" يدركها إالّ 

أادهم  ي تعريفه للتورية بـ"أن يُطلق لفظ له معنيان قريب وبعيد  ويراد البعيد اعتمادا على قرينة  
 .5يهام"وإليه قصد املتكّلم  أّما القريب الظاهر وله قرينته أيضا فقد ذكر  املتكّلم لإل

وحياول آخرون أن جيدوا سبيلا للربط بني املعنيني اللغوي واالصطلااّي للتورية انطلاقا من معىن 
السرت واحإخفاء الهي تؤديه: "أما التورية فهي أن يهكر املتكّلم لفظا له معنيان أادمها قريب غري 

ه خفّية... فكأنه خيفي مقصود وداللة اللفظ عليه ظاهرة  واآلخر بعيد مقصود وداللة اللفظ علي
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املعىن البعيد )املطلوب( باملعىن الظاهر.. وهها هو املعىن االصطلااّي الهي ال خيتلف كثريا عن املعىن 
 1اللغوّي الهي يفيد السرت و احإخفاء".

وجيمع البعض اآلخر بني املفهوم ومصطلح "احإيهام" الهي َعِلق بالتورية  "فرييد املتكّلم املعىن 
وري عنه باملعىن القريب  فيتوّهم السامع مع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كهل   ولهل  البعيد وي

 ي مفهوم التورية مع ته اليت  املراغي مصطفى  وتتشابه الصياغة اليت أتى ذها 2مسي  هها الفن إيهاما"
 .3أوردناها

عنيني واملستعم  وال  ي القول باملهم  من امل األصبع أيب ابنوجند منهم من يسري على خطى 
يزيد على ذل  سوى تغيري لفظ "املعنيني" بـ"املدلولني"؛ فالتورية "أن تكون الكلمة ذات مدلولني  

 .4ويستعم  املتكّلم أادمها و يهم  اآلخر  ومراد  ما أمهله ال ما استعمله"

ني التورية بإسهاب املفهوم الهي قّدمه القدامى واحملدثون مفرّقة ب فريد اسني عائشةوتشرح 
واجملاز والكناية " ي قوهلم لفظ له معنيان: سواء أكانا اقيقّيني أو جمازيني أو أادمها اقيقّيا واآلخر 
جمازيّا فلا يُعترب بينهما لزوم وانتقال من أادمها إىل اآلخر  وذهها متتاز التورية عن اجملاز والكناية  و ي 

استعمال اللفظ فيه  والبعيد بعكسه  فكأّن املعىن قوهلم معىن قريب: أي هو قريب من للفهم لكثرة 
القريب سائر للبعيد  والبعيد به صارت التورية حمّسنا معنويّا فلو كان املعنيان متساويني مل يكن 

 .5تورية"

إّن التخريج الهي قّدمته الدارسة للمعىن القريب وسبب تسميته بهل  يدعو إىل النظر  فليس 
قريبا لكثرة االستعمال  ولكنه كهل  ألّن السياق الوارد فيه يقرّبه إليه ويعّزز  املعىن القريب  ي التورية

صّحته  ي ذهن املتلّقي بشك  جيعله متناسقا مع ما يسبقه ويلحقه من تراكيب.هها وما جاءت به 
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من الفرق بني التورية واجملاز والكناية يعضد  ما ورد عند دارس آخر اني اديثه عن املسألة نفسها 
زيد  ي بسط شراها  ايث "ختتلف التورية عن كّ  من اجملاز والكناية من جهتني: إادامها: أّن وي

القرينة  ي التورية تكون غالبا قرينة خفّية أما  ي اجملاز والكناية فغالبا ما تكون ظاهرة بّينة؛ ثانيهما: أّن  
اتياج إىل علاقة بينهما  أما كّ  معىن من معنيي التورية يُفهم من اللفظ من غري وساةة اآلخر أو ا

 ي الكناية واجملاز  فلابّد من وجود علاقة بني املعىن األصلّي للفظ  واملعىن اجملازّي أو الكنائّي املراد 
 .1منه"

من فكرة )املث   اجلزري األثري ابنويؤيّد املفهوم الهي أتى به هها الدارس ما نّص عليه 
)االشرتاك والتواةؤ(  "وذهها يتضح أن التورية لفظ مفرد له  والنقيض(  ي التورية  مستعينا بفكرة

معنيان إما باالشرتاك أو التواةؤ  أاد املعنيني قريب ظاهر غري مراد  واآلخر بعيد خفّي مراد  
 .2واملتكّلم يوهم السامع أول األمر أنه يريد املعىن القريب وعند التأم  يتضح أنه يريد املعىن البعيد"

يلبس التورية مفهوما خاصا مازجا بني املعطيات الدرس القدمي واحلديث   جلويينا مصطفىوجند 
فهي _عند _: "أسلوب تظليلّي فيه نوع من املخادعة الضوئية واللعب بالظ  والنور ألنه خيدع  

 3مبعىن قريب غري مراد عن معىن بعيد مراد."

من ثنائّية الظّ  والنور  أال وهي: ميكن أن حييلنا هها القول على دراسة أخرى للتورية انطلاقا 
البصريّة  ي التورية  اعتمادا على موقع املعنيني على مستوى هه  الثنائّية  إذ يكون املعىن القريب 
املوهم  ي التورية ُمضاء على اني يكون املعىن البعيد مظّللا فيخفى على املتلقي. أما تتّمة القول فلا 

 لقدمي  ي شرح التورية من خلال املعنيني القريب والبعيد. تعدو كوهنا تبعا للدرس البلاغي ا

و مهما اختلفت اآلراء اول مصطلح التورية ومفهومها إالّ أّن شيوع استعماهلا وجنوح كثري من 
الشعراء واألدباء إىل توظيفها  ي إبداعاهتم على مّر العصور واّّت يومنا هها  يؤّكد أهنا فّن بلاغّي قائم 

أن خيطف األبصار إليه  وحيوز قسطا من الدراسات واألحباث اوله  ال من نااية  بهاته  ويستحقّ 
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عليهما  ي ثنايا بعض الدراسات البلاغّية الرتاثّية و احلداثّية  ولكن  عّرجنااملفهوم واملصطلح اللهين 
لكثري من  أيضا من نااية املقاصد واألهداف اليت يرمي إليها هها الفّن  واليت مثّلت األرضّية اخلصبة

 املبدعني إّما لغرض احإمتاع  وإما قصد التضلي  املتعّمد.

فالبااث  ي تاريخ التورية جيدها "قد استغّلت استغلاال واسعا  ي السخرية  و ي أداء املعاين 
احملظورة وغري املبااة  و ي النكتة  و ي التعبري عن اآلراء اخلاّصة  ي احمليط الهي ال يسمح حبرّية 

إذن فمجال التورية  ي االستعمال والتوظيف راب حبيث تعترب امللاذ اآلمن للمتكّلم عندما و ؛ 1الرأي"
يكون  ي مقام اسن التخّلص  خاّصة إذا كان من هّواة جتاوز احلدود الشرعّية والعرفّية  أو كان  ي 

 وسط يضيَّق فيه اخلناق على املتكّلمني وال يسّلم  ي التعام  معهم بقول القائ :

 آَمْنَت بِاهلِل أَْم آَمْنَت باحَلَطبِ  ُدْمَت حُمْرَتًِما َاقِّي َفأَْنَت َأخي ما

كما قد تُتوّس  التورية _على اسب ما تقّدم_ أداة للرتفيه الفكرّي  أو التهّكم ممن ال 
 يتفطّنون للمقالب اللغويّة وال يقّلبون الكلام الهي يتلّقونه فيتجاوزون السطور إىل ما وراءها.

تورية "فيها ما فيها من املفاجأة واحإثارة  وفيها ما فيها من احلرية  ي التعبري ايال ضغط فال
معىن ذل  أن للتورية  2".الرقيب  وفيها ما فيها من الطرافة والرشاقة  وروح الفكاهة وبراعة الفنّ 

مقصد  عن  مقصد عاةفّي نفسّي هو املفاجأة واحإثارة  ومقصد مقامّي يلجأ إليه املتكّلم لتورية
خماةبه هربا من الرقابة ورهبا من العقاب  وفيها مقصد فكاهّي يُنفِّس عن املتلّقي  ومقصد مجايّل 

 يُظهر متّكن املتكّلم من ناصية لغته  ومقدرَته الكلامّية.

والتورية فضلا عن ذل   مبثابة متارين فكريّة للمتلّقي تعينه على إعمال الفكر والنفاذ إىل أعماق 
  واستثارة عاةفّية  كيف ال واحلال أهنا "تعم  على شحه الههن  وإثارة العقول حبثا عن األمور

  ومن ّم فهي ال تنفع 3املعاين  وإدراك أبعادها  لتحديد اللفظ الهي يدّل على املعىن املقصود"
وارفة الظلال املتكّلم واد  ب  واملتلّقي أيضا؛ ألهنا "إذا وقعت  ي مكاهنا من الكلام أعطت املعاين ال
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واليت تبهر السامع وتسحر   ألّن الناس تعارفوا على أّن الشيء إذا ني  بعد تعب كان له وقع  ي 
النفس  ورونق  ي القلوب  وهكها التورية اليت تطلع علينا بوجه ختاله املعىن املراد  وتظّنه الشيء الهي 

موح يظّ  يفّتش وينّقب اّّت يعثر على يصبو إليه الفؤاد  فيكاد يقنع به غري ذي اهلّمة  ولكّن الط
 .1اللؤلؤ املكنون  والههب الهي من أجله تعبت النفوس للحصول عليه"

والغريب  ي األمر أّن التورية مستصاغة وحممودة مهما كان مقصدها  إمتاعا أو تضليلا ألهنا 
 اّد أّن أادهم مجع هه  تؤّدي بلاغة راقية وأداء رفيعا  وال تتحّقق هه  األخرية إال باملقاصد  إىل

املقاصد اليت أشرنا إليها ومسّاها بلاغة التورية  إذ قال: "وتكمن بلاغة التورية  ي ثلاثة أمور: أّوهلا: أّن 
املعىن البعيد املراد املوّرى عنه يبدو من خلف املعىن القريب غري املراد  ي صورة اسنة لطيفة كما يبدو 

قع... ثانيها: أّن املخاَةب يدرك من لفظ التورية  ي بادئ األمر معناها وجه املرأة احلسناء من وراء الرب 
القريب  لسرعة إدراكه قب  البعيد  وخلفاء القرينة فيها... فإذا ما وقف على املعىن البعيد بعد ذل  

أن  وأدركه بالتأم  وإةالة النظر كان له وقعه  ي النفوس وأثر  احلسن. ثالثها: أهنا متّكن املتكّلم من
خيفي املعاين اليت خيشى التصريح ذها. فيوّري عنها مبعان تُفهم من لفظ التورية  وذهها يدفع احملهور مع 

 .2الصدق"
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ة والنثريّة اليت عمد إىل توضيحها البلاغيون خمتلف النماذج الشعريّ  إىل استيعاءهها املبحث  ينزع      
 ي سبي  احإفصاح عن فّن التورية  وبيان عناصرها ومواةن بلاغتها  ولقد رأينا أن نلحق األنواع اليت 
قّسم البلاغيون التورية على أساسها ذهها املبحث ألهّنا النقطة اليت اختلف فيها هؤالء الدارسون  

 ها وتربزها.وخترّيوا األمثلة اليت ختدم

يورد  ي كتابه "العمدة" بيتا شعريّا واادا يستدّل به  ويرفقه بآية قرآنّية  لينتق   رشيق فابن
بعدمها _ودومنا شرح هلما من ةريق املعىن القريب واملعىن البعيد اللهين أمجع عليهما كثري من البلاغيني 

ئقها اليت ذكرها  ي ربطه بني التورية وبينها.  ي توضيح التورية_ إىل مناذج شعريّة تدّل على الكناية بطرا
اخلادم:  ة ّ  ي  املهديّ  بنت عليةيقول  ي معرض اديثه عن احإشارة: "ومن أنواعها التورية  كقول 

 ]من الطوي [

 فـََهْ  يل إىَل ِظ ٍّ إلَْيَ  َسبي ُ  أيا َسْرَاَة الُبْستاِن ةاَل َتَشوُّقــي
 ولَْيَس ِلَمْن يـَْهَوى إلَْيِه ُدُخولُ  ُخروُجهُ َمّت ُيْشَتفى َمْن لَْيَس يـُْرجى 

من دخول القصر  وهناها عن ذكر .  الرشيد  وقد كانت جتد به. فمنعه ة ّ فوّرت بظّ  عن 
[؛ فما هنى عنه أمري املؤمنني؛ أي: "َفَط ٌّ"  265فسمعها مرّة تقرأ: "فَِإْن ملَْ ُيِصْبها واِبٌ " ]البقرة: 

بأنّه موّرى به عن اللفظ  رشيق ابننما ذا اللفظ )ظ ( الهي عّلق عليه لك 1فقال: وال كّ  هها."
اآلخر )ةّ (  ال يوّضح املفهوم الهي تقوم على أساسه التورية  فمن املعلوم أهّنا تتطّلب معىن يوّرى به 
عن معىن آخر  ولكّن هها املثال يبني عن لفظ موّرى عنه بلفظ آخر؛ والتورية _كما عرفنا_ 

 نيني يندرجان حتت لفظ وااد  ال لفظني مستقّلني.تستدعي مع

يتبع ما سبق ذكر  بأمثلة بعد أن صرّح قبلها بكون التورية  ي أشعار العرب   ابن رشيقّم جند 
 : ]من املتقارب[علس بن املسيبكناية؛ ومن ذل : "قول 

 لِيَـْنُصَرُ  السِّْدُر َو األَْثَأبُ  َدعا َشَجُر اأَلْرِض داِعيَـُهمْ  
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كىّن بالشجر عن الناس  وهم يقولون  ي الكلام املنثور: جاء فلان بالشوك والشجر  إذا جاء ف
أحلق ما هو من الكناية بالتورية انطلاقا من اللفظ  رشيق ابن. والهي يظهر لنا أّن 1جبيش عظيم"

ب الوااد الهي تتحقق به بعض الكنايات  خبلاف الكنايات األخرى اليت ال تتحقق إاّل بالرتكي
الكام   ايث نلااظ  ي املثال أعلا  أّن اللفظ )الشجر( مل يرد  على معنا  املعجمّي املتعارف 
عليه  ولكن إشارة به إىل )الناس(. وكهل  التورية تتحّقق باللفظ الوااد  لكننا عهدناها قائمة على 

 معنيني معجميني ال على اقيقة وجماز كما احلال  ي هها املثال.

 : ]من الكام [العبسيّ  عنرتة: "وقال 2يت ساقها على هها األساسومن األمثلة ال

 َاُرَمْت َعَليَّ َولَْيَتها ملَْ حَتُْرمِ  يَا شاُة َما قـَْنٌص ِلَمْن َالَّْت لَهُ  

و إمنا ذكر امرأة أبيه  وكان يهواها  وقي : ب  كانت جاريته؛ فلهل  ارمها على نفسه   
 وكهل  قوله: ]من الكام [

 ممُِْكَنٌة ِلَمْن ُهَو ُمْرمتَِي والشَّاةُ  

والعرب جتع  املهاة شاة؛ ألهنا عندهم ضائنة الظباء؛ ولهل  يسموهنا نعجة. وعلى هها 
املتعارف  ي الكناية  جاء قول اهلل عّز وجّ   ي إخبار  عن خصم داود عليه السلام: "ِإنَّ هَها أِخي لَُه 

 [  كناية بالنعجة عن املرأة.23واِاَدٌة" ]ص:  ِتْسٌع َوِتْسُعوَن نـَْعَجًة َويلَ نـَْعَجةٌ 

 :القيس امرؤوقال 

 مَتَتـَّْعَت ِمْن هَلٍْو ذِها َغرْيِ ُمَعجَّ ِ  و بـَْيَضُة ِخْدٍر الَ يُراُم ِخباُؤها 

 كناية بالبيضة عن املرأة."

و   ي بسط ّم خيتم  ي هناية اديثه عن التورية كنوع من أنواع احإشارة  بقول املربّد ومن حنا حن
احلديث عن الكناية: " قال املربّد وغري : الكناية على ثلاثة أوجه: هها الهي ذكرته آنفا  والثاين: 
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التعمية والتغطية اليت تقّدم شراها  والثالث: الرغبة عن اللفظ اخلسيس كقول اهلل عّز وجّ : "َوقاُلوا 
هنا فيما ذكر كناية عن الفروج. ومثله  ي القرآن و ي  [؛ فإ21جِلُُلوِدِهْم مِلَ َشِهدمُتْ َعَلْينا" ]فّصلت: 

من بينها التورية  لنخرج من هها االستشهاد بكون الكناية كلّا يضّم أجزاء 1كلام الفصحاء كثري."
ه  ي القول بـ "التعمية والتغطية"  ولكن ابن رشيق ال يعرّفنا بصورة دقيقة على موةن تل  اليت ُعرّب عن

ن األمثلة اليت أوردها بسبب عباريْت: )هها الهي ذكرته آنفا(  و) اليت تقّدم اليت تعين التعمية م
 ! شراها(

 ي كتابه  وجدنا أنّه يكتفي بأمثلة مقتضبة على مّر  منقه ابنوإذا تصّفحنا النماذج اليت ساقها 
هوم العصور العربّية  من جاهلّية  عهد عباسّي وعهد مملوكّي  متخرّيا منها ما يتوافق مع املف

االصطلااّي الهي قّدمه للتورية  فتجد  ي كّ  مثال كلمة مبعنيني  وفيها من احليلة ما يستدعي املعىن 
 األول ويوري املعىن املراد؛ ومن ذل  "قول بعض العرب:

 حَتَْت الِعجاِج َوُأْخرى تـَْعِلُ  الّلجما َخْيٌ  ِصياٌم  َوَخْيٌ  َغيـُْر صاِئَمةٍ  

 ؛ فوّرى عنه بقوله: تعل  اللجما.أراد بالصيام هنا القيام

 :البحرتيوقال 

 مريٌة باحُلْسِن مَتُْلُح  ي الُقلوِب َوتـَْعُهبُ  

 وتعهب  عن ذل . أراد امللااة ومل يرد امللواة  فوّرى بقوله:

 :متام أيبوكهل  قول 

  ي ُفؤاِدي َجْوَهَر احلُْزنِ  َقَمٌر أَْلَقْت َجواِهـرُ ُ  
 فيِه أَْنواٌع ِمَن الِفتَـنِ  ِنهِ ُك ُّ ُجْزٍء ِمْن حَماسِ  

 أراد جوهر املتكلمني ال جوهر امللوك.
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 ومثله:

 ِسواُ   ي احُلْسِن عرضِ  يا َجْوَهَر احُلْسِن الهي 

 رمحه اهلل: الرضيّ  وللشريف

َهيِت   ْجِد َجبـْ
َ
؛ ألُْدرَِكها  ُعْهري ما َلَطُموا َعْن غايَِة امل  َبْ  َخَلُعوا َعينِّ

 1و مجع عهار عن العهر الهي هو مبعىن االعتهار."ورى بالعهر وه

ببيت شعرّي وااد قصد التمثي  للتورية  وأعقبه بآيتني قرآنيتني دومنا  السكاكيّ ولقد اكتفى 
شرح أو توضيح للفظ التورية فيهما  مشريا إىل أّن القرآن الكرمي يعتمد  ي متشاذهه على هها الفّن 

 _التورية_: "... كقوله:

 َخَلْعنا َعَلْيِهْم بِالطِّعاِن َملاِبسا ُهْم ةُرًّا على الدُّْهِم بـَْعَدمامَحَْلنا 

أراد باحلم  على الدهم تقييد العدا  فأوهم إركاذهم اخلي  الّدهم كما ترى  وقوله سبحانه: 
ِة والسمواُت [  وقوله: "َواأَلْرُض مَجيًعا قـَْبَضُتُه يـَْوَم الِقيامَ 05"الرمحُن َعلى الَعْرِش اْسَتوى" ]ةه: 

 2[  وأكثر املتشاذهات من هها القبي ."67َمْطوِيّاٌت بَِيِميِنِه" ]الزمر: 

فحاول أن يعطينا تقسيما ثنائّيا للتورية اعتمادا على فكرة )املث  والنقيض(  اجلزري األثري ابنأما 
ا عند كثري من البلاغيني  اليت صادفناها  ي املفهوم  واألمثلة اليت تتعّلق باملِث  تتشابه وتل  اليت نلفيه

  وكان قد أشار هو بنفسه إىل ندرة هها اجلزريّ  األثري ابنولكّن أمثلة النقيض هي ما تفّرد بعرضه 
 النوع  مقارنة باألّول "الهي يكون له مث  يقع  ي األلفاظ املشرتكة.

 : املتنيب الطيب أيبمن ذل  قول 

 ِسِه َعلى اخلَْيِ  اخلَيارُ لِفارِ  َيُشلُُّهْم ِبك ِّ أَقبِّ نـَْهـدٍ  
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 على الَكْعبنِي ِمْنُه َدٌم مُمارُ  وَُك ُّ َأَصمٍّ يـَْعُسُ  جانِبا ُ  
 َولُبَُّتُه لِثـَْعَلِبِه َوجـــارُ  يُغاِدُر ُك َّ ُمْلَتِفٍت إلَْيـهِ  

فالثعلب هو هها احليوان املعروف  و الوجار اسم بيته  والثعلب أيضا هو ةرف سنان الرمح  
اتّفق االمسان بني الثعلبني اسن ذكر الوجار  ي ةرف السنان  وهها نق  املعىن من مثله إىل فلما 
 1مثله."

وهو ال يتوّقف عند األمثلة الشعريّة فقط  ب  يتعداها إىل ما جاء  ي األااديث النبويّة الشريفة 
 صلى اهلل عليه وسّلم  من كلام على سبي  التورية: "ويُروى  ي األخبار الواردة  ي غزوة بدر أن النيبّ 

كان سائرا بأصحابه يقصد بدرا  فلقيهم رج  من العرب فقال: ممن القوم؟ فقال النيب صلى اهلل عليه 
وسّلم: من ماء فأخه ذل  الرج  يفّكر ويقول من ماء من ماء  لينظر أي من بطون العرب يقال هلا 

 أن يكتم أمر .ماء  فسار النيب صلى اهلل عليه وسّلم لوجهته  وكان قصد  

 2و هها من املغالطة املثلّية  ألنه جيوز أن يكون املراد أن خلقهم من ماء."

أنّه أحلق مبا سبق ذكر  بعضا من التوريات اليت جادت ذها  اجلزريواللافت للنظر  ي مناذج 
ف فيه قرحيته  ي الكلام املنثور؛ يقول: "فمنه ما كتبته  ي فص  من كتاب عند دخويل بلاد الروم  أص

 الربد والثلج  فقلت:

"ومن صفات هها الربد أنه يعقد الدّر  ي خلفه  والدمع  ي ةرفه  ورمّبا تعّدى إىل قليب اخلاةر 
فأجفه أن جيري بوصفه  فالشمس مأسورة  والنار مقرورة  واألرض شهباء غري أهنا اولّية  ومسيلات 

 اجلبال أهنار غري أهنا جامدة مل خُتَض".

لطة من هها الكلام  ي قويل "واألرض شهباء غري أهنا اولية غري أهنا مل تـَُرض" فإن ومكان املغا
الشهباء من اخلي  يقال فيها اولية أي هلا اول  ويقال إهنا مرّوضة أي ذل  املركوب  وهه  األرض 

 1مضى للثلج عليها اول فهي شهباء اولّية  وقويل مل ترض أي مل تسل  بعد."
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رى اليت يوردها  ي املضمار نفسه تقرتب من مفهوم التوجيه الهي قال به غري أن النماذج األخ
 ؛ فمنه قوله: "ومن ذل  ما كتبته  ي كتاب إىل بعض احإخوان فقلت:احلليّ  الدين صفي

"وقد علمت أّن ذل  األنس بقربه يعقب إحياشا  وأّن تل  النهلة من لقائه جتع  األكباد 
صفو كدرا ويوسع أيام عقوقه ةوال  وأيام برّ  قصرا  وما أقول إالّ عطاشا  فإن شيمة الدهر أن يبدل ال

 أنه شعر بتل  املسرّة املسروقة فأقام عليها اّد القطع  ورأى العيش فيها خفضا فأزاله بعام  الرفع".

و املغالطة  ي هها الكلام هي  ي ذكر اخلفض والرفع  فإن اخلفض هو سعة العيش  واخلفض 
حويّة  والرفع هو من قولنا رفعت الشيء إذا أزلته  والرفع هو أاد العوام  النحوية هو أاد العوام  الن

لم النحو وقواعد   ي  استعان بألفاظ ع اجلزريّ  األثري فابن 2أيضا  وهها من املغالطات اخلفّية."
ال نّه مل يكتف بلفظ وااد  وإمنا عّدد )اخلفض  الرفع(  وهي أمور تدّل على التوجيه كلامه  كما أ

 .الدين صفيعلى التورية إذا انطلقنا من تفكري 

إىل النوع الثاين من املغالطة _وهو النقيض_ "فمن مجلته ما ورد شعرا  األثري ابنو ينتق  
 لبعضهم وهو قوله:

 فَِإْن نـََفَقْت َفَأْكَسُد ما َتُكونُ  وَما َأْشياُء َتْشريها مبالٍ  

ق  ونفقت الدابة إذا ماتت  وموضع املناقضة هاهنا يقال نفقت السلعة إذا راجت وكان هلا سو 
 ي قوله إهنا إذا نفقت كسدت  فجاء بالشيء ونقيضه  وجع  هها سببا هلها  وذل  من املغالطة 

و لكن يبدو أّن هها النوع يتطّلب لفظني متجاورين معنيامها متناقضان  ال لفظا واادا له 3احلسنة."
"  ي البيت مستقّر على "راجت"  وإمنا النقيض له كان بفع  معنيان متناقضان  ألّن معىن "نفقت

لفظ "أكسد" ال من اللفظ األول نفسه. أما إذا كان قاصدا )نفقت الدابة إذا ماتت( فتكون التورية 
جارية جمراها العادّي  ومن م حيص  التناقض بني املعىن الظاهر للفظ و القرينة امللازمة له  ويزول 

 اللبس.
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وال نفسه يسرد الرج  واادا من مناذجه اليت كتبها  ي كها مقام؛ يقول: "ومن ذل  و على املن
 ما كتبته  ي مجلة كتاب إىل ديوان اخللافة يتضّمن فتوح بلد من بلاد الكفار  فقلت  ي آخر الكتاب:

"وقد ارتاد اخلادم من يبلغ عنه مشاريح هه  الوقائع اليت اختصرها  وميث  صورها ملن غاب عنها  
ما متثلت ملن اضرها  ويكون مكانه من النباهة كرميا كمكاهنا  وهي عرائس املساعى  فأاسن ك

الناس بيانا مؤّه  حإبداع اساهنا  والسائر ذها فلان  وهو راوي أخبار نصرها  اليت صّحتها  ي جتريح 
ظن برواية األيام و الرجال  و عواىل إسنادها مأخوذة من ةرف العوال  والليايل واأليام هلا رواة  فما ال

 الليال".

 ي هها الفص  مغالطة نقيضّية ومغالطة مثلّية  فأما املغالطة املثلية فهي  ي قويل: "و عواىل 
إسنادها مأخوذة من ةرف العواىل"... وأما املغالطة النقيضّية فهي قويل: "وهو راوي أخبار نصرها  

نه يقال  ي رواة األخبار فلان عدل صحيح اليت صّحتها  ي جتريح الرجال" وموضع املغالطة منه أ
الرواية  وفلان جمروح أي سقيم الرواية  غري موثوق به  فأتيت ذهها املعىن على وجه النقيض  فقلت 
صّحة أخبار هه  الفتوح  ي جتريح الرجال أي جترحيهم  ي احلرب  و ي هها من احلسن ما ال خفاء 

إمنا حيص   ي التورية بني القرينة )صحتها( وبني اللفظ  و هها املثال يوضح جبلاء أن التناقض 1به."
 املتضمن للمعنيني )جتريح(. 

 ي التمثي  لفن التورية  فإننا جند  يشري  ي   األصبع أيب ابنأما إذا نظرنا  ي التوّجه الهي تبنا  
متجّلية  وامللااظ  ي كتابه "حترير التحبري" إىل منوذجني شعريني  يعقبهما بآية قرآنّية يرى التورية فيها 

هه  النماذج _الشعريّة خاّصة_ أهنا حتتم  التوجيه ال التورية  ي التكوين  وليس ذل  غريبا أو 
مأخوذا على الرج  ما دام قد صرّح قب  بالتوجيه كمسمى آخر للتورية؛ يقول: "ومن شواهد هها 

 خفيف: ربيعة أيببن  عمرالباب الشعريّة قول 

ْنِكحُ  
ُ
 َعْمُرَك اهللُ َكْيَف جَيْتِمعانِ  الثُـّرَيّا ُسَهْيـلاً  أَيُّها امل

 َوُسَهْيٌ  إذا اْستَـَق َّ مَيـانِ  ِهَي شاِميٌَّة ِإذا ما اْستَـَقلَّتْ  
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ليوهم السامع أنه يريد النجمني املشهورين  ألن الثريا من منازل القمر  وسهيلا الثريّافهكر عمر 
  وكان أبوها قد زوجها برج  من أه  الثريّاوهو يريد صاابته  الشامّية  وسهيلا من النجوم اليمانّية 

  فتمّكن لعمر أن وّرى بالنجمني عن الشخصني  ليبلغ من احإنكار على من سهيلااليمن يسّمى 
 .1مجع بينهما ما أراد  وهه  أاسن تورية وقعت  ي شعر ملتقّدم مرشحة"

ن املصطلحات اليت تدّل على التورية  ي شراه لها املثال جمموعة م األصبع أيب ابناستعم  
قد  ربيعة أيب بن عمربالنجمني(  وتبنّي لنا من خلال شراه أيضا أّن  ور ى  السامع يوهموهي: )

ليبلغ من احإنكار على  قصد من خلال توريته هه  التضلي  املتعّمد ال احإمتاع  ودلي  ذل  قوله: "
رنا  من أمر التوجيه إيراد الشاعر أكثر من لفظ وااد من مجع بينهما ما أراد". ومما يدّل على ما ذك

 (  فضلا عن كون ههين األخريين من مصطلحات علم الفل .سهي   الثريا ي توريته: )

وعلى النهج نفسه  يأيت املثال الشعرّي الثاين الهي أشاد به وعرّب عن فرادة توريته اني قال: 
 ...عياضللقاضي "وما رأيت لعريّب وال لعجمّي مث  تورية وقعت 

 ِلَشْهِر مَتُّوَز أَْنواًعا ِمَن احلَُل ِ  َكَأنَّ كانُوَن أَْهَدى ِمْن َملاِبِسـهِ  
َدى َخَرَفتْ  

َ
 2َفَما تـَُفرُِّق بـَنْيَ اجَلْدِي َواحَلَمِ " َأِو الَغزاَلُة ِمْن ةُوِل امل

الحيوان البر ي أن تكون  إماّ  (الغزالة) ي بيتيه التورية  ي ثلاثة ألفاظ ؛ فـ عياضوظف القاضي 
_وهو املعىن  أي الشمس عند ارتفاعها الغزالة الشمسي ة_وهو املعىن القريب_  أو  المعروف
 الحيوانين المعروفين: ولد المعز و الخروف  إّما أن يداّل على (الحمل) و (الَجديو ) ؛البعيد_

لكّن املثري  ي هها املثال  البعيد_. _املعىن برجين من أبراج السماءأو يداّل على  _املعىن القريب_ 
أّن الشاعر قلب املوازين  ي االستعمال فاستطاع أن يفلت من َشرك التوجيه  ألنّه مل يقصد  ي املعىن 
القريب مصطلحات علم الفل  وإمنا أرادها  ي املعىن البعيد  ومن ّم فهو مل يوّجهها من مصدرها 

وفة  وإمنا فع  العكس فجع  مدلول احليوانات هي األسبق _علم الفل _ لتدّل على احليوانات املعر 
 إىل الههن من مدلول املصطلحات.
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بالنموذج القرآيّن معّلقا بكونه املثال األعلى واألرقى للتورية على  األصبع أيب ابنوخيتم 
احإةلاق: "وإذا وصلت إىل ما وقع من التورية  ي الكتاب العزيز وصلت إىل الغاية القصوى  وهي 

وله تعاىل: "قاُلوا تَاهلِل ِإنََّ  َلِفي َضلاَِلَ  الَقِدمِي" فانظر إىل كون الضلال له حمملان  ومها احلّب وضّد ق
اهلدى وكيف أمه  أاد االاتمالني  وهو احلّب  واستعم  داللته على ضّد اهلدى  واملراد ما أمه  ال 

شرح اآلية  األصبع أيب ابنلااظ أن ومن امل 1ما استعم  فستجد  أوجز لفظ وأالا   واهلل أعلم."
الكرمية على هدي املفهوم الهي أصبغ التورية به  ويتجّلى ذل   ي تعبري  عنها من خلال فكرة: 

 احإمهال واالستعمال  املتعّلقة باالاتمالني.

أما  ي كتابه "بديع القرآن" فإنه جينح إىل الرتكيز على النماذج القرآنّية دون سواها  مستهلاّ 
لنموذج نفسه الهي ختم به مناذج "حترير التحبري"  ومستطردا بقوله: "ومن ذل  أيضا قوله تعاىل: با

"فَاليَـْوَم نـَُنجِّيَ  بَِبَدِنَ  لَِتُكوَن ِلَمْن َخْلَفَ  آيًَة" على رأي من رأى أن البدن هاهنا الدِّرع  فإن البدن 
لظاهر قد استعمله مبعىن اجلسم وأمه  معىن يُطَلق على اجلسد  وعلى الدرع  وهو ذهها التفسري  ي ا

الدرع  ومراد  ما أمه  ال ما استعم   فإن جناة فرعون  أي خروجه من البحر بعد الغرق بدرعه 
هنا حياول أن يستدّل على ااتواء اآلية توريًة من  األصبع أيب فابن 2أعجب آية من خروجه جمّردا."

ن جناة فرعون  أي خروجه من البحر بعد الغرق بدرعه خلال الشرح الهي قّدمه  ي خامتة قوله )فإ
 أعجب آية من خروجه جمّردا(.

وجند  يورد اآلية الكرمية الثانية اليت يراها مثاال للتورية بتخريج دقيق يتماشى واحإيهام الهي 
عاىل بعد هتدف إليه التورية  مستعينا مبناسبة اآلية  ي التدلي  على ذل : "ومن التورية اللطيفة قوله ت

ذكر أه  الكتاب من اليهود والنصارى ايث قال: "َولَِئْن أَتـَْيَت الَّهيَن أُوُتوا الِكتاَب ِبُك ِّ آيٍَة ما تَِبُعوا 
َلَة بـَْعٍض(" وملا كان اخلطاب ملوسى عليه السلام  َلتَـُهْم )َوما بـَْعُضُهْم بِتاِبٍع ِقبـْ َلَتَ  َوما أَْنَت بِتاِبِع ِقبـْ ِقبـْ

طور الغريّب وتوّجهت اليهود إليه   وتوّجهت النصارى إىل الشرق  وكانت قبلة احإسلام من جانب ال
: "وَكهِلَ  َجَعْلناُكْم أُمًَّة َوَسطًا" أي خيارا  وظاهر اللفظ يوهم _سبحانه_وسطا بني القبلتني  قال 

ىل به  التوّسط مع ما يعضد  من توّسط قبلة املسلمني صدق على لفظ وسط هاهنا أن يسمي تعا
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الاتماهلا املعنيني  وملا كان املراد واهلل أعلم أاد املعنيني الهي هو اخليار دون اآلخر صلحت أن 
 1تكون من أمثلة هها الباب واهلل أعلم."

صااب البادرة األوىل  ي اجلمع بني النماذج واألقسام املنحدرة من التورية   الناظم ابنيعترب 
ن النماذج عن اخلصائص اليت متيز كّ  قسم  وقد مساها "أضربا" ال فهو َيصُدر  ي كّ  شرح لنموذج م

أقساما أو أنواعا: التورية اجملّردة  التورية املرّشحة مبا قبلها  التورية املرّشحة مبا بعدها والتورية املرّشحة 
زمة"_ بلفظني كّ  منهما يرشح صاابه هلا؛ ويبدو أن هها التقسيم قائم على القرينة _اليت مساها "ال

وهي إما أن تكون خفّية _كما  ي التورية اجملّردة_  وإما أن تكون ظاهرة _كما  ي الضربني 
املواليني_ مع تغرّي موقعها  ي كّ  ضرب  أما عن الضرب األخري فليست هي من يرّشح اللفظ للتورية 

أادمها على الثاين  وإمنا هناك لفظان يعتمد كّ  منهما على اآلخر لتحقيق التورية  ولو انتفى اعتماد
 : "وهي أربعة أضرب:2لسقطت التورية؛ يقول

  ي صيفّية باردة: عياض الفض  أيباألول: التورية اجملّردة: كلفظ الغزالة  ي قول 

 ِلَشْهِر مَتُّوَز أَْنواًعا ِمَن احلَُل ِ  َكَأنَّ كانُوَن أَْهَدى ِمْن َملاِبِسـهِ  
َدى خَ  

َ
 َفَما تـَُفرُِّق بـَنْيَ اجَلْدِي َواحَلَم ِ  َرَفتْ َأِو الَغزاَلَة ِمْن ةُوِل امل

 ألنّه ليس قبله وال بعد  من لوازم املوّرى به.

  فإن ما بني عياضالضرب الثاين: التورية املرشحة مبا قبلها: كلفظ اجلدي واحلم   ي شعر 
 ي الغزالة ظهورا  الغزالة وبني ذكر اجلدي واحلم  من امللاءمة رشحهما إىل التورية وأظهرها فيهما ما

 :احلنفيّ  منصوربن  حييناصعا. وكلفظ اجلفون  ي قول 

 ِسَوى بـَنْيَ قـَْيٍس قـَْيِس َغْيلَاَن والَفْزرِ  َوَجْدنا أَبانا َكاَن ِا َّ بِبَـْلَدةٍ  
 َأخَنْنا حِلالِِفنا السُّيوَف على الّدْهرِ  فـََلّما نََأْت َعّنا الَعشريَُة ُكلُّها 
 َوالَ حَنُْن أَْغضْينا اجلُفوَن َعلى َوْترِ  نا ِعْنَد يـَْوِم َكرِيَهةٍ َفَما َأْسَلَمتْ  
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فإن لفظ أغضينا قبله قد رشحه إىل التورية ورّجحه  ي الظاهر حإرادة إغماض جفون العيون 
على إغماض جفون السيوف؛ يعين إغمادها ألن السيف إذا أغمد أةبق اجلفن وإذا جّرد انفتح 

دفتني  لكن دّل سياق كلامه على إرادة أهنم ال يغمدون سيوفهم وهلم وتر عند للخلاء احلاص  بني ال
 أاد  وهها من ألطف تورية وقعت ملتقّدم. ومثله:

لاَِبسا مَحَْلناُهْم ةُرًّا على الدُّهِم بـَْعَدما  
َ
 خَلْعنا َعَلْيِهْم بالطِّعاِن امل

 :الربيع ابنقول الضرب الثالث: التورية املرشحة مبا بعدها كلفظ مندوب  ي 

 قاُلوا َمريٌض الَ يَعوُد َمريضـا َلْوال التَّطَيـُُّر بِاخِللَاِف َوأَنَـُّهـمْ  
 أَلكوَن َمْندوبًا َقضى َمْفروضا َلَقضْيُت حَنًْبا  ي ِفناِئَ  ِخْدَمةً  

فإن لفظ مفروض بعد  رّشحه للتورية  ولو كان موضع مفروض غري  مل يكن  ي لفظ مندوب 
: "كان حيوك الشمال قيس بن األشعثرضي اهلل عنه  ي  علية. وكلفظ اليمني  ي قول تورية البتّ 

 باليمني"  ويريد مجع مشله.

 ي  وسهي  الثرياالضرب الرابع: التورية املرشحة بلفظني ك  منهما يرّشح صاابه هلا: كلفظي 
 :ربيعة أيب بن عمرقول 

ْنِكُح الثُـّرَيّا ُسَهْيـلاً  
ُ
 َك اهللُ َكْيَف جَيْتِمعـانِ َعْمرُ  أَيُّها امل

 َوُسَهْيٌ  إذا ما اْستَـَق َّ مَيـانِ  ِهَي شاِميٌَّة ِإذا ما اْستَـَقلَّتْ  

إىل  بسهي على إيهام القصد  الثريافإّن كلّا منهما قد رّشح صاابه للتورية. فقّوى لفظ 
كون أادمها مشاليا إىل املنزلة املشهورة ل بالثرياعلى إيهام القصد  سهي الكوكب املعروف ولفظ 

األصغر  أميّةصاابته الشامية الدار والقبيلة ألهنا من بين  الثرياواآلخر جنوبيا  ومراد الشاعر إمنا هو 
اليماين الدار ال القبيلة  فتّم له ما أراد من احإنكار على من مجع بينهما بألطف  وسهي  مشس عبد بن

 وجه.

 وأنشد صااب املفتاح:
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 ِبداٍل يـَُؤمُّ الرَّْسَم َغيـََّرُ  النـَّْقُط". َت راٍء وملَْ َيُكنْ َوَاْرٍف َكُنوٍن حتَْ  

فيه ما يؤه  التورية اليت اصلت به جمّردًة يستدعي  الناظم ابنإّن لفظ "الغزالة" الهي رأى 
الغزالة الشمسّية أي الشمس فض  تأم   فالظاهر أّن  ي البيتني ما يرّشح املعىن الثاين املوّرى للغزالة )

(  ومها لفظا: )كانون ومتوز( الدالني على شهرين من األشهر الشمسّية  وماداما قد ذكرا عند ارتفاعها
 الناظم ابن ي البيت األول وذكرت الغزالة بعدمها فإّن هها األمر يدعونا إىل إعادة النظر  ي تصنيف 

 هلها املثال حتت الئحة التورية اجملّردة.

ومناذجه التطبيقّية  جيد أّن النهج الهي اتبعه  ي الضربني الثاين  ابن الناظمواملتأّم  لتصنيف 
والرابع وااد  ايث أورد  ي كّ  منهما مثاال شعريّا متبوعا بشرح واف  ومثاال شعريّا آخر بعد شرح 
األول مباشرة لكن دومنا شرح وحتلي   وكأنّه أراد أن يرتك للمتلّقي مسااة للنظر فيشركه  ي احإااةة 

 فن وأضربه تلّقيا وتطبيقا.ذهها ال

على  ربيعة أيب البنأنه استطاع أن يطوّع املثال الشعرّي املنسوب  ابن الناظمواجلمي   ي حتلي  
اسب الضرب الهي ابتدعه  فأاسن شراه وحتليله  ي ضوئه  واحلال أّن املثال نفسه قد سبقه إليه 

ملفّص  والطوي  على البيت الثاين أكثر قبله  لكّن هها األخري قد عكف  ي شراه ا األصبع أيب ابن
من البيت األّول فراح يبني عن عدد الفنون البديعّية اليت اواها البيتان أكثر من بيان التورية نفسها: 
"وأما البيت الثاين فإنه أبدع من البيت األول  إذ أخرجه خمرج التعلي   لإلنكار الهي وقع  ي عجز 

ي  تنكيت اسن مدمج  ي جتنيس االزدواج  فإن قوله إذا ما استقّلت البيت األول  وجاء فيه مع التعل
وإذا استقّ  جتنيس ازدواج  والنكتة  ي ترجيح استقّلت على أخواهتا فيما يقوم مقامها إشارته ذها إىل 
أن الزوج يبعد بالزوجة عن أهلها ووةنها  فيكون ذل  أشّد تأنيبا له على تزوجيه  وأدعى لندامته على 

كان من االتّفاق احلسن أن الرج  مياين القبيلة والبلد  واملرأة شامية  فحص  االتّفاق مدجما  ي ذل   و 
االستخدام  فإنه استعم   ي هها البيت ااتمايل ك  لفظة من قوله: شامية وميان  وختم البيت 

: وهي بالتوشيح  وهو داللة معىن صدر البيت على قافيته  فجاء  ي البيت سبعة أضرب من البديع
التعلي   واالتفاق  واالستخدام  وجتنيس االزدواج  ي استقّلت واستقّ  واحإدماج والتنكيت  و 



 التورية  ي الدرس البلاغيّ                   األول              الفص  

 - 46 - 

 
 

صرّح  األصبع أيب ابنمياين الدار فقط   ي اني أن  سهي إىل كون  الناظم ابنوقد أشار  1التوشيح."
 ! بكونه ميايّن الدار والقبيلة معا

فأقرب إىل اعتبارْي اللغز أو احملاجاة والعويص  لنويريا الدين شهابأما عن األمثلة اليت ساقها 
منها إىل ما جاء  ي املفهوم الهي ضّم عددا من املصطلحات  وتطغى أمثلة اللغز على تل  اخلاصة 

 أمريبالعويص  مازجا فيها بني املنظوم واملنثور من املأثور  ي كلام العرب؛ ومما أورد : "قال احلكيم 
  ي امليزان: ]من الّرجز[ التلميه بابناملعروف  الدولة

 يـَْعِدُل  ي األْرِض َو ي السَّماءِ  َما واِاٌد خُمَْتِلُف اأَلمساءِ  
 أَْعَمى يُري الرَّشاَد ُك َّ رائي حَيُْكُم بِالِقْسِط ِبلاَ رِياءِ  
 يـُْغين َعِن التَّْصريِح باحإميَـاءِ  أْخَرُس الَ ِمْن ِعلّـٍة وداءِ  
 بالرَّْفِع واخلَْفِض عِن النِّـداءِ  و اْمرتاءِ جُييُب إْن ناداُ  ذ 

 *يـُْفَصح إْن ُعلَِّق  ي اهلَواِء*

قوله: خمتلف األمساء يعين ميزان الشمس  و االصطرالب  وسائر آالت الرصد  وهو معىن قوله: 
حيكم  ي السماء. و ميزان الكلام: النحو  وميزان الشعر: العروض  وميزان املعاين: املنطق  وهه  

 2امليزان والهراع واملكيال."

قد جلأ إىل فّ  شفراته اّّت يوّضح للمتلّقي األوجه  النويريما ميكن أن نلااظه  ي املثال أّن 
اليت عم  عليها هها اللغز ملا حيويه من تراكيب وألفاظ حتوجه إىل إعمال عقله  ولكّنه مل يفع  ذل  

نفسه )امليزان(  ورمبا كان ذل  راجعا إىل الصياغة مع املثال املنثور الوارد بعد األول  ي الشيء 
 البسيطة اليت التزمها صااب اللغز  ي ةراه: "وقال آخر فيه: 

ما تقولون؟: فيما نزل من السماء  وُعّلق  ي اهلواء  له عني عمياء  وكّف شلاّء  ليس له إن 
اس  جسمه عار من عدل ثواب  وال عليه إن جار عقاب  ُخلق من ثلاثة أجناس  تضعضعه األنف
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غري لباس  أخرس اللسان   ي أذنه ُخرصان  مكّرر الهكر  ي القرآن  ينطوي إذا نام كالصّ   وفعله 
 1املستقب  معتّ   وله  ي اآلخرة أكرب حمّ ."

رغم أّن املثالني السابق ذكرمها يدوران اول املوضوع نفسه )امليزان( إاّل أّن أوهلما أصلح لكّ  
نه يعرّب عنه خبصائصه الثابتة _أي وظيفته_  بينما يرّكز ثانيهما على خصائصه زمان من الثاين أل

املتغرّية _أي شكله_: )وُعّلق  ي اهلواء  له عني عمياء  وكّف شلاّء ...  ي أذنه ُخرصان(   فمن 
وجيها املعلوم أن امليزان  ي وقتنا هو غري امليزان التقليدّي؛ كما أننا نلااظ  ي هها املثال األخري ت

واضحا أبدع الكاتب  ي استعماله  وهو قوله: )وفعله املستقب  معتّ (  فقد وّجه مصطلحات النحو 
 والصرف حنو املعىن الهي يريد   من: فع  وزمن املستقب  واالة االعتلال اليت تلحق باألفعال.

  أسئلة  ومنها والظاهر  ي األمثلة كّلها أهنا تتقاسم االستفهام واحإخبار  فمنها ما يرد  ي شك
ما يأيت على احإخبار واحإبلاغ  ولكنها مجيعها تعتمد الوصف الدقيق الهي حييط جبميع جوانب 

 ي فتيلة  الروميّ  ابناملتلقي: "وقال  لىاملوضوع املطروح خربا من ةريق األوجه املتعّددة اليت تعّميه ع
 السراج: ]من السريع[

ـدى؟َتسْ  ما َايٌَّة  ي رَْأِسهـــا ُدرَّةٌ  
َ
 َبُح  ي حَبٍْر قَليِ  امل

 ! َو ِإْن َبَدْت الَح ةَريُق اهلُدى إْن ُغيَِّبْت كاَن الَعمى ااِضرًا 

  ي شبكة الصياد: ]من الكام [ الرفاء السريّ وقال 

ــا  َغِمْس  ي ماءِ  َو َكثريَُة اأَلْاداِق إالَّ َأهنَّ  َعْمياُء َما ملَْ تـَنـْ
 2ما ال يُناُل بَِأْعنُيِ الُبَصـراِء" اَدْت َرذّهاَوإذا ِهَي انـَْغَمَسْت أَف 

ما حيتاج إىل كثري من تقليب النظر والتأم   سيما وأنه  النويريومن األمثلة النثرية اليت يوردها 
عن  النويرييعتمد على املتناقضات  ي احإشارة إىل موضوع اللغز  وما يزيد األمر صعوبة انصراف 

 ألمثلة األوىل؛ واملثال املوايل خري دلي  على ذل : "وقال آخر:تقدميه وشراه كما فع  مع ا
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ما يقول سيدنا الشيخ:  ي شيء نزل من السماء  وركض  ي اهلواء  وخّيم  ي البيداء  نطق على 
نفسه فأفصح  وتكّلم فبنّي وأوضح  أفقر وأغىن  وأمات و أايا  له شوارق من غري غضب  

لسريع  ويسبقه الطف  الرضيع  خمتلف األلوان  يوجد  ي كّ  ورقصات على غري ةرب  يسبق الفرس ا
وهو خفيف ثقي   كثري قلي   كبري صغري  ةوي   ! وأعّم  ي البشر ذكر صفاته ! زمان  ما أكثر لغاته

قصري  غال رخيص  قوّي ضعيف  سريع بطيء  بارد اار  نافع ضار  أبيض أسود أزرق  قريب 
اهر باةن  يتجّسر ويتكّسر  ويتعّوج ويتدّور  سلطانه  ي بعيد  قدمي جديد  متحّرك ساكن  ظ

الشمال وبه يهّل  وضعفه  ي اجلنوب وبه يعّز  حني  خيفى جثة الفي   ي ةّيه وعطفه  ويتخّل  جفن 
العني الرمدة برفقه ولطفه  ميشي على احلدق فلا يؤملها  ويطأ القلوب فلا َيْكِلمها  على أنه يقطع 

حيم  ألف قنطار  ويعجز عن مح   !   كم أهل  من قوم وما أراق وال سف الطريق  وخييف الفريق
دينار  وهو ليلّي هنارّي  عريّب عجمّي  بّري حبرّي  سهلّي جبلّي  رومّي نويّب  هندّي ابشّي  صييّن 

  كم له إبراهيم ي السفينة  وتوّسط النار مع  نواا ي اجلّنة  وصحب  آدمجاهلّي إسلامّي  كان مع 
على غري ظهر  وما سار  ي بّر وال حبر   املسيحمح   ! فيه من آية وأثر وملوسى ! من خرب سىمو مع 

أخرجه النيّب صلى اهلل عليه وسلم من جسد   وفرّقه على صحابته  إذا نطقت به كان بعض أاد 
 1."1431خلفاء بين العباس السبعة وهو 

ها موضوع اللغز  ورمّبا كان ةوله سبب فاملثال أعلا  مليء بالتناقضات والصفات اليت ميتلك
تعميته على املتلّقي  فلو أّن القائ  اكتفى بالعبارة األوىل ) ي شيء نزل من السماء( لكان ذل  أعون 
له على إدراكه  أما وقد زاد عليها من األمور اليت متي  به عن هها املراد _وهو "املاء" على األرجح_ 

وهو خفيف ثقي   كثري قلي   كبري صغري  ةوي   خاصة  ي قوله: " فإنّه ُعّمي عليه من هها السبي 
قصري  غال رخيص  قوّي ضعيف  سريع بطيء  بارد اار  نافع ضار ... وهو ليلّي هنارّي  عريّب 
عجمّي  بّري حبرّي  سهلّي جبلّي  رومّي نويّب  هندّي ابشّي  صييّن جاهلّي إسلامّي"  ولكن بني 

عبارة األوىل ويؤّكد صّحة تفسريها على "املاء"  سيما ما كان من الوقائع ثنايا القول ما يعضد ال
التارخيّية والدينية اليت يص  اتما من خلاهلا املتلقي إىل اجلزم باجلواب املهكور إذا كان على دراية ذها؛ 

 ي  نواا ي اجلّنة  وصحب  آدم... كان مع ! كم أهل  من قوم وما أراق وال سف  ومنها: "
..."  إذ ال ! فيه من آية وأثر وملوسى ! من خرب موسى  كم له مع إبراهيمنة  وتوّسط النار مع السفي

4848                                                 

 .161السابق. ص  -1



 التورية  ي الدرس البلاغيّ                   األول              الفص  

 - 49 - 

 
 

عامرة باألهنار  آدمخيفى علينا أن كثريا من األقوام أبادها اهلل باحإغراق  ي املاء  وأّن اجلنة اليت سكنها 
_عليه السلام_  وموسىا املاء  باردة كأهن إبراهيموالعيون  وأن اهلل قد جع  النار اليت ُسّلطت على 

مُح  على املاء  وُجع  له ةريق  ي املاء  وعوقب قومه بتحّول ماء الني  دما أمحرا  وبالغرق  ي البحر 
  ي هناية املطاف...

هها وإّن بعض الصفات اليت وردت  ي املثال تزيد من االقتناع باجلواب  فمن ةبيعة املاء أنّه 
ي يكون فيه  وهها ما عرب عنه  ي املثال بـ "متحّرك ساكن  ظاهر يتقولب على اسب القالب اله

باةن  يتجّسر ويتكّسر  ويتعّوج ويتدّور"  والهي يقصد  من أاد اخللفاء العباسيني الهي يكون 
 .املأمون"املاء" بعض امسه  هو : 

ن فض  التأم  والرتكيز والتقليب م إىلأاوج  النويريومسائ  العويص اليت يعرض بعضها 
املسائ  اليت ختّص اللغز  ألهنا صعبة الفهم متشابكة الصياغة والطرح  ومجيعها يدور اول العلاقات 
 ي النسب؛ "فمن ذل : امرأتان التقتا برجلني قالتا هلما: مرابا بابنينا وزوجينا وابين زوجينا  وذل  أّن 

 1هما."كّ  وااد منهما تزّوج بأم اآلخر فهما ابنامها وزوجامها وابنا زوجي

و ال تقتصر هه  املسائ  على املنثور فقط  ب  هلا اّظ من املنظوم هي األخرى  وما يأيت دلي  
  وهي خالته وعّم األخرى  وهي عّمته  وذل : أّن *على ذل : "رج  وامرأتان هو خال أاديهما

بنت أخته خالته وهو جّدته أّم أبيه تزّوجت بأخيه ألّمه وأخته ألبيه تزّوجت بأب أّمه  فولدن بنتني ف
 خاهلا  وبنت جّدته عّمته وهو عّمها  وهها أص  األبيات املنظومة  ي ذل : ]من املتقارب[

 2َويل َعّمٌة َوأَنا َعمُّها" َويل خالٌَة َوأَنا خاهُلا 

 ي معظم مناذجه بالعنوان الهي ضّمنه الباب اخلامس من كتابه وأمسا   النويريوهكها يلتزم 
 ااجي"  ويرّكز عليه دون املسّميات واالعتبارات األخرى اليت كان قد ذكرها  ي املفهوم."األلغاز واأل
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تابعة لألضرب اليت اقرتاها وهي ال تتعّدى االثنني: "جمّردة   القزويينّ  اخلطيبومناذج التورية عند 
 ومرّشحة.

القريب  كقوله تعاىل:  فأما اجملّردة فهي: اليت ال جتامع شيئا مما يلائم املوّرى به  أعين املعىن
 [.05"الرَّمْحُن َعلى الَعْرِش اْستَـَوى" ]ةه: اآلية 

وأما املرّشحة فهي: اليت قُرن ذها ما يلائم املوّرى به  إما قبلها  كقوله تعاىل: "والسَّماَء بـَنَـْيناها 
 [احلنفي منصور نب حيي[ قي : ومنه قول احلماسي: ]47بِأَيـْْيٍد َوإِنّا َلموِسعوَن" ]الهاريات: اآلية 

 َأخَنْنا  َفحالْفنا السُّيوَف على الّدْهرِ  فـََلّما نََأْت َعّنا الَعشريَُة ُكلُّها 
 َوالَ حَنُْن أَْغضْينا اجلُفوَن َعلى َوْترِ  َفَما َأْسَلَمْتنا ِعْنَد يـَْوِم َكرِيَهةٍ  

د السيوف؛ ألّن فإن احإغضاء مما يلائم جفن العني ال جفن السيف  وإن كان املراد به إغما
 السيف إذا أغمد انطبق اجلفن عليه  وإذا ُجّرد انفتح؛ للخلاء الهي بني الدفتني.

  ي صيفية باردة: عياض الفض  أيباحإمام  القاضيوإما بعدها  كلفظ "الغزالة"  ي قول 

 ِلَشْهِر "مَتُّوَز" أَْنواًعا ِمَن احلَُل ِ  َكَأنَّ "كانُوَن" أَْهَدى ِمْن َملاِبِسهِ  
َدى َخَرَفتْ  *َأِو الَغزاَلةُ  

َ
 1َفَما تـَُفرُِّق بـَنْيَ اجَلْدِي َواحَلَمِ " ِمْن ةُوِل امل

قبُ    الناظم ابن ي التمثي  للتورية من خلال األضرب مبا كان عند  للقزويينّ يهّكرنا هها التوّجه 
والهي خيّص التورية  لناظما ابنأغف  _متعّمدا أو غري متعّمد_ الضرب األخري لدى  القزويينّ غري أّن 

املرّشحة بلفظني  ضف إىل ذل  أنه جع  التورية املرشحة مبا قبلها وتل  املرشحة مبا بعدها وجهني 
لضرب وااد هو "التورية املرّشحة" ال ضربني خمتلفني كما عند ابن الناظم  واكتفى بالضربني: اجملردة 

 الناظم ابن ي التورية املرّشحة إسقاةا ملا قال به  ضعيا القاضيواملرشحة فقط؛ وقد كان إدراجه لبييْت 
من أهنما من اجملّردة  وهو ما أشرنا إليه اني تعقيبنا عليهما  ي املطلب املتعّلق ذهها البلاغّي  وإن كان 
5050                                                 
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قد جعلهما من التورية املرشحة مبا بعدها اعتمادا على لفظي "اجلدي" و "احلم "  وليس  القزويينّ 
 "متوز" اللهين اعتمدنامها  ي إدراج املثال ضمن التورية املرشحة مبا قبلها.على "كانون" و 

آخر ما خنتم به آراء البلاغيني القدامى  ي تقسيمات التورية وتطبيقاهتا   العلويّ  محزة ابنيكون 
_ القزويينّ وهو يدرج التورية  ي الصنف اخلامس عشر من كتابه  وجيعلها ضربني _على حنو ما أتى به 

كّنهما ليسا سواء  ي التسمية واملفهوم  فإذا كان األول قد قال بالتورية اجملردة والتورية املرّشحة  فإن ول
هها األخري قد مسى الضربني: املغالطة املعنوية  واحإلغاز أو األاجية  ولقد سبقت احإشارة إىل الفرق 

 بينهما  ي املبحث األول.

من الشعر  "ومن ذل  ما أنشد لبعض العراقيني يهجو  فاألمثلة اخلاصة باملغالطة أربعة كّلها
 قال فيه الشافعيّ مّ انتق  إىل مههب  انب  بن أمحدرجلا كان على مههب 

 َوِإْن كاَن الَ جُتِْدي َلَدْيِه الرَّسائ ُ  َفَمْن ُمْبِلٌغ َعينِّ الَوِجيَه رِسالَــةً  
آِكــ ُ َوفا مَتَْهَهْبَت للنـُّْعماِن بـَْعَد ابِن َاْنبَـ ٍ  

َ
َتُه إْذ أَْعَوَزْتَ  امل  َرقـْ

 َوَلِكّنما تـَْهوى الهي ُهَو ااِص ُ  َوما اْختَـْرَت رَْأَي الشاِفعيِّ َتَديُـّنًـا 
 إىل ماِلٍ  فامْسَْع ِلما أنا قائـ ُ  َوَعّما قَليٍ  أَْنَت الض َش َّ صائرٌ  

مالكا خازن فمال  ههنا يصلح أن يكون مال  بن أنس صااب املههب ويصلح أن يكون 
النار  فهه  مغالطة لطيفة كما ترى على الوصف الهي ذكرنا   ومن ألطف ما قي   ي املغالطات 

 :املعنوية ما قاله بعضهم يهجو الشعراء

 َفَجَعْلُتُم الشَُّعراَء  ي األَْنعامِ  َفَخَلْطُتْم بـَْعَض الُقْرآِن بِبَـْعِضهِ  

ة  واألنعام أيضا اسم للسورة  فهما يصلحان أن فالشعراء ههنا كما يصلح امسه للسورة املعروف
يكون الشعراء مجع شاعر  وأن األنعام مجع نـََعم  وهي البقر والغنم واحإب   فهه  مغالطة رشيقة 

 .1الشتماهلا على ذكر األمرين مجيعا"
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ر  أنه ال يشري إىل إرادة القائ  ترجيح أاد املعنيني على اآلخ للعلويّ الظاهر  ي ههين املثالني 
وإمنا جيع  ذل  معلَّقا من خلال قوله: "يصلح أن يكون...  ويصلح أن يكون"  ي املثال األول  و 
"يصلحان"  ي الثاين  وليس هنال   ي شراه ما يدّل على قصد القائ  ومراد . وهه  التسوية بني 

دام" الهي يشبه املعنيني مع عدم الفص   ي أيهما يُراد تهّكرنا مبفهوم لون بديعّي آخر هو "االستخ
التورية  ي أمر وخيتلف عنها  ي أخر  فـ"اللفظ  ي التورية يكون له معنيان أو أكثر  وكهل   ي 

 االستخدام  اللفظ له معنيان أو أكثر ولكن يفّرق بينهما من جهتني:

أوالمها: أنه  ي التورية يكون أاد املعنيني قريبا واآلخر بعيدا  أما  ي االستخدام فلا يشرتط 
 ل .ذ

الثانية: أن التورية يراد فيها أاد املعنيني وهو البعيد املوّرى عنه  ويلغى اآلخر وهو القريب 
  فهو مل العلويّ . و هي أمور كّلها تنسحب على شرح 1املوّرى به أما  ي االستخدام فرياد املعنيان"

ااد منهما والهي يعترب بعيدا يصرّح بكون أاد املعنيني قريبا واآلخر بعيدا  كما أنه مل يشر إىل إرادة و 
  ي التورية.

أما الضرب الثاين من التورية الهي اصطلح عليه بـ"احإلغاز أو األاجية" فشبيه بهاك الهي أشار 
أنه دّقق  ي مفهوم اللغز وأّن معنا   العلويّ   ولكن الهي ُوّفق فيه النويريّ إليه وفّص   ي التمثي  له 

دس واحلزر ال من ةريق اللفظ نفسه  "ومثالُه قول بعض الشعراء  ي الثاين إمنا يكون من ةريق احل
 الضرس

 يْسعى لِنَـْفِعي َوَيْسَعى َسْعَي جُمَْتِهدِ  َوصااٍب ال أََم ُّ الدَّْهَر ُصْحَبتَــهُ  
تَـَرْقنا فـُْرَقَة األَبَـــدِ  ما ِإْن رَأَْيُت لَُه َشْخًصا َفُمْه َوقـََعتْ    َعْييِن َعَلْيِه افـْ
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ها االه من الكلام ليس فيه داللة على الضرس ال من جهة اقيقة اللفظ وال من جهة فما ه
جماز   وإمنا هو شيء يُعرف بدّقة الهكاء وجودة الفطنة  ومن أج  هها ختتلف القرائح  ي السرعة 

 .1واحإبطاء  ي فهمه"

فكلما كان أكثر  املثال أعلا   ي ضوء القدرات الههنية اليت يتمتع ذها املتلقي  العلويّ يشرح 
ذكاء وفطنة استطاع إدراك املقصود  ألن هها األخري ال يتعلق باملعاين املعجمّية للفظ اليت يتمكن أي 

 وااد عارف ذها من احإمساك باملراد منها  ولكنها قائمة على احلزر واحلدس كما وّضح  ي حتليله.

ماذج األخرى اليت تأيت جميبة على اللغز أنه يشري إىل بعض الن العلويّ ّم إّن املثري للانتبا  عند 
بلغز آخر مما يواي باملستوى الفكري واللغوي الراقي والفطنة الوقادة لبعض املتلقني؛ "ومن ذل  ما 

حّ  الهي تستعمله الصاغة
َ
 قاله بعضهم يصف اجر امل

َغِة اللْيِ  بُـْرَد    ـسُ يَفوُق َةْورًا بالّنضاِر َو يُْطلَـ َوُمدَّرٍِع ِمْن ِصبـْ
 َأجاَب مبا أَْعََي الَوَرى َوُهَو َأْخَرسُ  ِإذا َسأَلوُ  َعْن َعويَصنْيِ َأْشَكلاَ  

 قد أجاب بعض الشعراء عن لغز ههين البيتني فقال و

 َخفيٌف َلطيٌف ناِعُم اجِلْسِم أَْمَلسُ  ُسؤاُلَ  ُجْلموٌد مَن الصَّْخِر َأْسَودٌ  
 2ِمَن الزَّْنِج قاٍض باخلَلوِق ُمطَلَُّس" هُ أُقيَم ِبسوِق الصَّْرِف َاَكًما َكأَنّ  

 ي ضرب املغالطة مل يشر إىل األمثلة النثريّة  فإنه  ي هها الضرب يصّنف  العلويّ وإذا كان 
مناذج من أقوال الرسول _صلى اهلل عليه وسلم_ ومن آثار اجلاهليني  نافيا قب  ذل  وجود هها 

الكرمي فليس فيه شيء من ذل   ألن ما هها االه إمنا يعرف الضرب  ي القرآن الكرمي: "فأما القرآن 
باحلدس والنظر  والقرآن خال من ذل   ألن معرفة معانيه مقّررة على ما يكون صرحيا ال حيتم  سوا  

5353                                                 

 .67  66العلوّي: الطراز. ص  -1
 .68املصدر نفسه. ص  -2



 التورية  ي الدرس البلاغيّ                   األول              الفص  

 - 54 - 

 
 

من املعاين  أو ظاهرا حيتم  غريَ   أو جمملا يفتقر إىل بيان  فأما ما يعلم باحلزر واحلدس فلا وجه له 
 1 ي القرآن."

أنه تزوج امرأة فأراد امتحاهنا بشيء من هه   القيس امرئمن منثور اجلاهلّية ما "حيكى عن و 
احإلغازات  فقال هلا قب  أن يتزوجها ما اثنان  وما ثلاثة  وما مثانية  فقالت أما االثنان فثديا املرأة  

زوجته كانت ذكّية اني وصلت   ويبدو أّن 2وأما الثلاثة فأخلاف الناقة  وأما الثمانية فأْةَباُء الكلبة"
من خلال املقام إىل اجلواب  إذ ملا كان السؤال مرتبطا مبناسبة الزواج بينهما  وأّن من مقتضيات 
الزواج بني الرج  واملرأة _خاصة  ي ليلة البناء_ أن يرى منها ما مييز أنوثتها وترى هي منه ما مييز 

املرأة  ُوّفقت الزوجة  ي إدراك مقصود ؛ مّ إهنا ربطت بني ذكورته أيضا  وكان الثديان مما يتعّلق بأنوثة 
جواب سؤاله األول واألسئلة الباقية ألهنا تابعة خلصائص األنثى وإن اختلف جنسها )أنثى احإنسان  

 أنثى احليوان(  واهلل أعلم.

اولت أن مل يبق لنا  ي األخري إاّل أن نعرّج على بعض من الدراسات البلاغّية احلداثّية اليت ا
تطّبق على التورية استنادا إىل ما جاء به البلاغيون القدامى  ومنها ما عمد أصحاذها إىل االجتهاد  ي 

إىل  الفتاح عبد بسيويناحإتيان بنماذج من احإبداعات احلديثة والتعليق عليها. ايث يشري الدكتور 
مرّشحة  مّ يتبعه بقسمنْي آخرين قال تورية  من: تورية جمّردة و القزويين اخلطيبالتقسيم الهي قال به 

ذهما غري   عارضا النماذج الشعرية اليت درج على استعماهلا القدامى  وزاد عليها ما ثبت  ي أشعار 
 اافظ ي رثاء  شوقي: "ومنها قول شوقي وأمحد  إبراهيم كحافظاملتأخرين من مناذج للتورية  

 :إبراهيم

 اُم َمْن جَنَلْت ِمَن البـَُلغاءِ َوإمَ  يا َااِفُظ الُفْصَحى واــارسٌ  
ْنيا بَيانًا خالِــًدا   َوتـَرَْكَت َأْجياالً ِمَن األَْبنـاءِ  َخلَّْفَت  ي الدُّ
 للدَّْهِر إْنصاٌف َوُاْسُن َجزاءِ  وَغًدا َسَيْهُكُرَك الزَّماُن وملَْ يـََزلْ  
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لائم هلها املعىن وهو ( أن يكون اسم فاع  من افظ  وقد ذكر ماافظفاملعىن القريب للفظ )
( من احملافظة  واملعىن البعيد هو اسم اافظ"الفصحى واارس". فهما يقتضيان أن يكون لفظ )

  قالتورية  تورية مرّشحة.. ومنها قوله أيضا على سبي  املزاح واملداعبة إبراهيم اافظشاعر الني   
 :حلافظ

 ااِفظُ ساُن والَكْلُب َفَضيَّعها احإنْ  َومَحَّْلَت إْنسانا وَكْلبا أمانَةً  

 عليه مداعبا أيضا: اافظو رّد 

 اآلَن َأْصَبَح بارِدا َشْوقيَفما باُل  يـَُقولوَن: إنَّ الشَّْوَق ناٌر َوَلْوَعةٌ  

 ( اسم فاع  من )افظ(  وقد ذكر ما يلائمه:حلافظفاملعىن القريب )

" أن يكون من الشوق شوقيل"ومحّلت إنسانا وكلبا أمانة فضيعها احإنسان"  واملعىن القريب "
واحلنني  وقد ذكر الزمه: "إن الشوق نار ولوعة"  واملعىن البعيد لكّ  منهما وهو املراد: أن يكونا 

 1  فالتورية  ي البيتني تورية مرّشحة."أمحد شوقي  وأمري الشعراء: اافظ إبراهيمَعَلمني لشاعر الني : 

ذجه من مصطلحات استعملها بعض االنطلاق  ي شرح منا بسيوينلقد ااول الدكتور 
البلاغيني القدامى قبُ  من: املعىن القريب  املعىن البعيد املراد  امللائم أو اللازمة _وهي القرينة_؛ 
ولكّن امللااظ  ي هه  النماذج اليت عرضها أّن القرينة الدالة على املعىن القريب ليست كلمة واادة 

ا أمانة فضيعها احإنسان(  )إن الشوق نار ولوعة(  وهي رؤية وإمنا تركيب كام : )ومحّلت إنسانا وكلب
جديدة  ي خصائص مناذج التورية اليت عهدنا قرينتها  ي النماذج القدمية السابقة مقتصرة على كلمة 

 واادة.

رصد خمتلف التقسيمات اليت أحلقت بالتورية باختصار  مّ  عبد العزيز قلقيلةوحياول الدكتور 
يرا  ناجعا: "والتورية  ي كتب البلاغة أربعة أقسام  وهه  األقسام قد تكون اثنني  وقد  خيتار منها ما

تكون ثلاثة  وقد تكون أربعة  واألقسام ذاهتا ترتّدد بني أن يظّ  القسم قسما واادا وأن يصري 
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ا  فهي قسمني أو ثلاثة  وذهه  األقسام _أصلّية وفرعّية_ يدخ  دارس التورية  ي متاهات ال داعي هل
فالكاتب يرى أن تقسيمات  1تبهم أكثر مما توّضح  وترب   ي فهمها أكثر مما تسعف ذهها الفهم."

البلاغيني املتعددة واملختلفة قد زادت متلقي التورية رهقا  وكأنه يريد من الدارسني التيسري  ي ةرح 
فع؛ ورمّبا يكون قوله املوايل هها الفن على عموميته دومنا خوض  ي التفاصي  اليت قد تضّر أكثر مما تن

دليلا على ذل : "وتسهيلا للموضوع نقول: إن أساس التقسيم هو املعىن املزدوج  ي التورية بشقيه 
فيدرج ما للمعىن القريب املورى به من تقسيمات وهي:  2ومها املعىن املوّرى به واملعىن املورى عنه."
ىن البعيد املورى عنه: املبيّنة واملهّيأة  مع إشارته إىل غموض التورية اجملّردة والتورية املرّشحة  وما للمع

 ابنهها التقسيم األخري )املهّيأة(_ وهي املرشحة بلفظني ك  منهما يرشح اآلخر للتورية كما عند 
_  وكثرة تشّعباته عند البلاغيني اليت عّدها من "التكّلف"  ذاكرا بعضا من األمثلة  ي شراها  الناظم

 3ا اعتاد على االستدالل به األولون من البلاغيني واملتأخرون.ومعظُمها مم

فلا يشريان  ي كتاذهما إىل أقسام التورية  وإمنا يوردان مباشرة ناصر الاوي و حممد الزوبعيأما 
 الدين سراج(  مملوكيني )واملتنيب املعرّيمناذج شعريّة تصّب فيها  مازجنْي بني أشعار عباسيني )

 :املنفلوةي ي رثاء  شوقي(؛ ومن ذل : "تأّم  قول صاحل إلياسو  شوقي أمحدين )(  ومعاصر الوراق

ْنيا َوما   فيها َعلى َضَجٍر َوَضْيِق ِذراعِ  يا ُمْرِسَ  )النَّظَراِت(  ي الدُّ
 للعاملَِ الباِكي ِمَن اأَلْوجـاعِ  َو ُمَرْقرَِق )الَعرَباِت( جَتْري رِقَـّةً  

ة )النَّظَراِت( و )الَعرَباِت( وداللة هاتني اللفظتني احلقيقية ستجد أن الشاعر استخدم لفظ
واضحة. فاألوىل مجع )نظرة( والثانية مجع )عربة( وهها هو املعىن القريب )غري املقصود( وقد يبدو 

أنه ليس  ي البيتني إيهام أو غموض.. والواقع أن  املنفلوةيللقارئ الهي ال يعلم شيئا عن مؤلّفات 
 مها من مؤلفات املنفلوةي.. و ههايشري إليه الشاعر هو كتاب )النَّظَراِت( و )الَعرَباِت( و ما يريد أن 

هو املعىن البعيد )املقصود( ومن الواضح أن هه  التورية حتي  القارئ إىل معلومة خارج نطاق النص. 
 .املنفلوةيوهي هنا مؤلّفات 
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 1و من دوهنا ال تلفت هه  التورية انتبا  أاد.."

هين الدارسني يسلكان ةريقة  فريدة  ي شرح األمثلة  مستفيدين من الدراسات احلداثية إن ه
اليت تقوم على احإاالة واحإشارة والسياق واحلضور والغياب: فـ" حتلي  التورية كما الاظت حيتاج إىل 

عىن الهي أاال إىل كتايب العربات والنظرات... فامل شوقياحإاالة إىل عنصر خارجّي كما  ي نّص 
اخلفّي إاالة إىل ما ينبغي أن نعرفه من إشارات خارجة عن نطاق النّص.. أما املعىن القريب فما 

 يسند  ويصرف إليه انتبا  القارئ هو السياق..

يشري إىل العامل القاسي اململوء بالضجر و األوجاع واآلالم.. فالهي  شوقيفالسياق  ي نّص 
أن يسكب الدموع )العربات( عليه... يتجاذب النص  ي  ينظر إليه بقلب رقيق اان ال ميل  إالّ 

التورية _كما الاظت_ عنصران.. عنصر السياق.. وهو عنصر ااضر.. وعنصر احإاالة إىل 
 2ادث.. أو اسم أو داللة ثانية وهو عنصر غائب.."

كاتبان اني ال يكون السياق اخلارجّي دائما هو حمّ  املعىن البعيد  وهو األمر الهي تنّبه إليه ال
السابق  شوقي  ولكن يبدو أنّه اّّت  ي مثال 3استدركا قوهلما السابق مستشهدين بأمثلة على ذل 

ميكن للمتلقي أن يستجلي املعىن البعيد انطلاقا من السياق الداخلّي  وذل  اعتمادا على القرينة اليت 
ّقي خلفّية ثقافّية يعرف بوساةتها (  مع عدم إلغاء ضرورة امتلاك املتلاملنفلوةيتشري إليه وهي )اسم 

 هها الكاتب ومؤلفاته الشهرية.

تقسيما ثلاثيا للتورية: مرشحة  مبّينة وجمردة؛ واللافت للنظر  ي  فريد اسني عائشةاعتمدت 
األمثلة اليت أوردهتا أّن أكثرها من القرآن الكرمي  أما األبيات الشعريّة واألمثلة النثرية فقلي  ما هي  

 4ى تل  اليت درج على االستدالل ذها املتقدمون من البلاغيني واملتأخرون اللااقون.وليست سو 
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رباعّية التقسيم: جمّردة  مرشحة  مبينة  مهّيأة  ومناذجها ال خترج  األمسر لراجيو التورية بالنسبة 
 1عن املتعارف عليها منه بداية الدرس البلاغي للتورية والتطبيق عليها.

بني الشعر والنثر وآي القرآن  وهي تتوزّع على أقسام التورية األربعة كّ   عطوي رفيقومناذج 
اسب خصائصه  لكن ما يلفت االنتبا   ي القسم األخري )التورية املهّيأة( أن املثال الشعرّي الهي 
 استدّل به الكاتب عليه وقال فيه باللفظني تتحّقق التورية  ي ك  منهما اعتمادا على اآلخر حيتاج إىل
نظر  فالتورية املهّيأة _أو املرشحة بلفظني_ تستدعي  ي األص  أن يكون كلا اللفظني حمتملني 
معنيني  وحنن  ي مثال الكاتب جند  جيع  من القرينة هي اللفظ الثاين املرّشح صاابه للتورية: "ومثاهلا 

 أيضا قول الشاعر:

  ي أَْعشاِر قـَْلٍب ُمَفّت ِ ِبَسْهَمْيِ   َوما َذَرَفْت َعْيناِك إالَّ لَِتْضِريب 

 الشاهد فيه )بسهمي (  وله معنيان:

 السهم العادي الهي يصيب القلب  فيقت  املصاب. - أ
سهم العني  أو حلظاهتا أو نظراهتا  بدلي  ذكر )عيناك(  فلوال ذكرها ملا كان املفهوم  - ب

 2من كلمة )بسهمي ( هها املعىن."

هين عكفوا على فن التورية شراا وتعليقا  ينفرد على خلاف من سبق ذكرهم من املتأخرين ال
 وابن الوراق الدينج اباستعراض مناذج لشعراء مصر والشام  ي العهد اململوكّي كسر اجلويين مصطفى

ليوضح من خلاهلا التورية؛ وهو ال يتطّرق  ي  احلمّامي الدين ونصري اجلزار احلسني وأيب املصريّ  نباتة
من العصر اجلاهلّي  والنابغة عنرتة  كلثوم بن وعمرو ي العصر العباسّي   للمتنيبمستهّ  اديثه سوى 

مكتفيا مبثال وااد لك  منهم  وسرعان ما ينتق  إىل من سبق ذكرهم دون تعليق على مناذجهم. و 
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الظاهر أنه فض  العكوف على هؤالء أكثر من أولئ  ألن التورية إمنا شاعت أكثر عندهم وازدهرت 
 1 ي عصرهم.

ذهها نكون قد أشرنا إىل التورية كفّن بديعّي  ي كتابات من الدرس البلاغّي القدمي واحلديث  و 
بدءا باملصطلح واملفهوم  م املقاصد والنماذج التطبيقّية اليت غالبا ما اشرتك املؤلفون  ي توظيفها 

لفكرة اليت سنحاول وحتليلها على أساس الفكرة الشائعة عن املعنيني القريب والبعيد للتورية  وهي ا
العلاقات االستبدالّية اليت سريد احلديث عنها  ي إىل فكرة أخرى قائمة على  األخريجتاوزها  ي الفص  

 .الفص  املوايل من خلال قراءة عكسية هلا تتناسب مع ةبيعة التورية
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: ايستبدال والتوزيع _المفاهيم الثانيالفصل 
 والحدود_

 والتوزيع  ي الدرس األلسينّ االستبدال المبحث األو ل: 

 االستبدال والتوزيع  ي الدرس األسلويبّ المبحث الثاني: 
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ايستبدال والتوزيع في الدرس األلسني  : األولالمبحث 



   االستبدال والتوزيع _املفاهيم واحلدود_ الفص  الثاين
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تعترب اللسانيات أشهر العلوم اللغويّة احلديثة اليت قام عليها الفكر احإنسايّن اديثا  ي معاجلة 
اعات البشريّة من ايث لغُتها: ةبيعًة  تارخيا  قواعد واستعماالً؛ خمتلف النصوص السماوية واحإبد

وألهنا تعّلقت  ي الدراسة بالعنصر احليوّي واملتغرّي  ي النصوص _وهو اللغة_ فإهنا سرعان ما وجدت 
نفسها غري قادرة لوادها على مسايرة التطّور والتغري احلاص  هلها العنصر  ي ظّ  استمرارية اخللق 

  فكان لعلوم لغويّة أخرى أن تنبثق من هه  األوىل وجتع  من مبااثها قاعدة هلا  ي سبي  واحإبداع
احإااةة باجلوانب اليت مل تستطع اللسانيات بأدواهتا اخلاّصة ذها بلوغها؛ فظهرت األسلوبيات  و 

 السيميائيات  وعلم الداللة  والصوتيات...

على ةراها وشراها ما أةلق عليه  ولقد كان من بني األدوات اليت عكفت اللسانيات
"العلاقات االستبدالّية" و "العلاقات التوزيعّية" اليت ترتبط  ي األص  بالثنائيتني اللسانّيتني: )اللغة/ 
الكلام(  واليت استغلها البااثون اللغويون فيما بعد  ي املناهج اللغويّة _وخاّصة املنهج األسلويّب_ 

  ضوء اللغة املوظَّفة على مستواها  وعلاقتها بالههن وحبّيز االستعمال.لتفسري العملّية احإبداعّية  ي

فارديناند )إّن هه  العلاقات اليت ُعرفت واشتهرت من خلال كتابات العامل األلسيّن السويسرّي 
علماء آخرون من بعد  شراا وبيانا   تبناها Ferdinand DE SAUSSURE (دي سوسري

لعرب على احإشارة إليها  ي كتاباهتم املرتمِجة و كها املؤلَّفة من لدهنم وتطويرا  ّم عكف الدارسون ا
قصد التعريف بالنهضة اللغويّة اليت اصلت  ي الغرب ابتداء من القرن التاسع عشر والنظر  ي 

 جديدها _صغري  وكبري _.

  فإّن ما العربّية  ي هها اجملال كثرية ومتنوعة تنوّع مبااث تل  املناهجلئن كانت اجلهود  و
يبقى اجر عثرة أمام الهين يفّضلون االةلاع على الفكر الغريّب وثقافته من نافهة الكتابات العربّية 
_خاّصة أولئ  الهين ال يتقنون لغات اآلخر_ هو مشكلة اخلطاب النقدّي العريّب اليت ما تزال إىل 

 فها وعلى رأسها خيط املصطلح.يومنا هها غري مفصول فيها ودومنا اّ  للخيوط املتشابكة اليت تؤلّ 

فكثرية هي األااديث الدائرة اول انعدام احإمجاع بني الدارسني العرب على مصطلح وااد 
اني إرادة مفهوم معنّي من مفاهيم مبااث اللغويات املعاصرة  وتبدأ املشكلة من تسمية املنهج  ي 

ن املصطلحات اليت ختتلف من كاتب اّد ذاته ّم تنسحب على أدواته احإجرائّية وفروعه  ي سلسلة م



 حلدود_االستبدال والتوزيع _املفاهيم وا                  الثاين              الفص  

 - 63 - 

 
 

آلخر  فتعّمي على املتلّقي  ي كثري من األايان اقيقة املنهج وةبيعته وجتعله يدور  ي فل  التضارب 
 احلاص   ي املصطلحات فقط  ليبقى اائما اول ما يبغيه دون أن يقع فيه.

األلسنّية اليت تناوهلا  "العلاقات االستبدالّية" و "العلاقات التوزيعّية" من املبااث  ألنّ  و
البااثون العرب _هي األخرى_ بالدراسة والرتمجة  فلقد وجدنا اختلافا كثريا بينهم  ي التسمية اليت 
تتعّلق بكّ  منها إاّل قلي  منهم من الهين أدركوا الرتاكمات احلاصلة  ي هها اجملال عند سابقيهم 

ص   ي هها االختلاف والتحّدث عن هه  العلاقات ونظروا  ي املتشابه واملختلف بينهم  فتّم هلم الف
 بالتسميتني اللتني أوردنامها أعلا .

فنحن نعثر على جمموعة متعّددة من املصطلحات اليت تصّب  ي املسّمى ذاته  ويبدو أّن سّر 
هها االختلاف أّن كّ  بااث يصدر عن التخريج اللغوّي الهي يرا  صاحلا كمقاب  للمصطلح 

ال أّن اللغة العربّية اق  واسع من املرتادفات اليت ميكن أن تقاب  لفظا أجنبّيا واادا  األجنيّب  واحل
هها من جهة؛ ومن جهة ثانّية  فإن األمر الهي ميكن أن يفّسر هها االتّفاق على املصطلح الوااد 

ن غريّب عند الغرب وانعدامه عند العرب كونه  ي احلالة األوىل غريّب النشأة والظهور قب  أن يكو 
الدراسة  ومن ّم فإنه من البدهّي أن يلتزم من يأيت بعد صااب السَّْبق مبا ةراه هها األخري وميضي 
على أساس ذل   ي توسيع مفهومه وُشعبه؛ أّما االه عند العرب فلا خترج عن كونه مستوَردا أّوال 

   ومن هنا تبدأ املشكلة.وغريب اللغة ثانيا مما يستوجب التصّرف فيه من خلال ترمجته أو تعريبه

وما دمنا نتحّدث  ي هها السياق عن "العلاقات االستبدالّية" و "العلاقات التوزيعّية"  فإّن هه  
املشكلة ستتمظهر على مستواها  وسنجد الكّم الكبري من املصطلحات اليت أصبغت ذها  فرتى 

ستبدايّل" تارة أخرى  و "الرابطة االستبدالّية"  األوىل تتأرجح بني "البنية االستبدالّية" تارة  و "احملور اال
و "االنتخاب"  و "االختيار"  و "االنتقاء"... وهلّم جرّا؛ كما أن  جتد الثانية "بنيًة تركيبّية"  و 

 تأليفا"... "رابطة تركيبّية"  و "تنسيقا"  و "علاقات ائتلافّية " وأايانا "

بسط القول فيه  وهو وإن اختلف  ي الصياغة فإنه  ي  منهم ميي  إىل أّما عن املفهوم فإّن كثريا
الغالب ذو فكرة متقاربة. وقد رأينا أن جنمع بني املصطلح واملفهوم  ي الطرح  فنشري إىل القضايا 
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السابقة الهكر  ي ثنايا التحلي   ّم خنصص بعد ذل  مطلبا للعلاقات االستبدالّية من املنظور 
 التوظيفّي لبعض األلسنيني.

 العالقات ايستبدالي ة: /أ

بنية نسقّية  وهي بنية استبدالّية تأخه هه  العلاقات على أهنا " منهر عياشيترجم الكاتب 
  و ي هها بلاغ عن كون هه  العلاقات متضاّمة فيما بينها بشك  1احإشارات منها وظائفها وقيمها"

ذها صفة "النسق" الهي يشري إىل اجملال جيعلها بنية  وهه  البنية ليست بنية على إةلاقها وإمنا تُلحق 
الهي تندرج حتته  والهي هو أقرب إىل الههن منه إىل التحقق  أو إىل الوجود بالقوة منه إىل الوجود 
بالفع   ّم يزيد الكاتب من تضييق املسااة منتقلا من العام إىل اخلاّص  ي سبي  إعطاء مفهوم دقيق 

_فضلا عن ارتباةها باللغة كما هي  ي الههن_ فإهنا ترتبط  هلها املصطلح  فيهكر أن هه  البنية
خصوصا باملخزون اللفظي _املعربَّ عنه  ي النّص بـ"احإشارات" _الهي حتويه اللغة من ةريق االستبدال 
ال من ةريق االستعمال  ومن خلال البنية اخلاضعة هله  املّيزات يكون مبكنة مستعم  اللغة توظيف 

  ي املقام الهي يستدعيها. إشارة من إشاراهتا

"جمموعة األلفاظ اليت ميكن للمتكّلم أن  عبد السلام املسّديو متّث  هه  العلاقات  ي نظر 
يأيت بأاد منها  ي كّ  نقطة من نقاط سلسلة الكلام وجمموعة تل  األلفاظ القائمة  ي الرصيد 

م بينها علاقات من قابلّية االستعاض املعجمّي للمتكّلم واليت هلا ةواعية االستبدال فيما بينها تقو 
( ولهل  أةلق عليها حمور Rapports paradigmatiquesتسّمى العلاقات االستبدالّية _)

 . 2("L’axe de selectionاالختيار )

اديثه عن العلاقات االستبدالّية باملتكّلم الفاع   ي العملّية التواصلّية  واينما  املسّدييعّلق 
ّلم عموما فإنّه يواي إىل أّن ته العلاقات يضطلع ذها كّ  فرد ميتل  خمزونا لغويا _أو يشري إىل املتك

رصيدا معجمّيا كما ورد  ي القول_  وأنّه يرّكز على فع  الكلام دون أن يشري إىل متظهراهتا على 
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أن يأيت  جمموعة األلفاظ اليت ميكن للمتكّلم مستوى فع  الكتابة؛ كما أننا نستنتج من خلال قوله: "
بأاد منها  ي كّ  نقطة من نقاط سلسلة الكلام" إىل عام  التداعي الهي ختضع له جمموعة األلفاظ 
وتكون بوساةته جمتمعة مع بعضها  ي وقت وااد أمام املتكّلم ليمارس عليها عملّية "االستبدال"  

لفظ  املسديلق عليها فريّشحها ذل  التداعي ألن تتعالق مع بعضها من خلال هه  العملّية  وقد أة
"االستعاض"  وأشار إىل تشكلها على مستوى حمور مسا  "حمور االختيار"؛ وهو مصطلح سيرتّدد كثريا 

 فيما بعد عندما يتعّلق احلديث عن هه  العلاقات خبارةة الدراسات األسلوبّية.

ة وشاراة  يعرّفها انطلاقا من مصطلح "احملور" عارضا أمثلة موّضح أن أمحد درويشو حياول 
مشريا إىل احملطّات اليت ميكن أن يتواجد ذها هها احملور  ايث إنه "يتحّرك  ي احلقول الداللّية عرب 
ظلال الفوارق الدقيقة لينتقي مثلا من بني أفعال الشرب "امتّص" شرب  بلع  وجترّع  تعاةى  

كيب الصر ّي للمفردة صيغة وزمنا  تساقى  ما يتلاءم مع املعىن الدقيق  وميتّد هها احملور أيضا عرب الرت 
 . 1وميكن أن ميتّد كهل  إىل جمال املعجم التارخيّي"

يبني لنا هها القول أّن االستبدال  ي هها احملور يتّم على مستوى األلفاظ اقيقة  غري أنّه يقوم 
لى أساس معنا   ي املقاب  على معاين هه  األلفاظ املرتادفة إن صّح التعبري  وإمّنا يُنتقى لفظ منها ع

للاستعمال؛ و ي القول إشارة أيضا إىل حمطّات هها احملور  إذ ميكن أن ميّس الهي يرا  املبدع أنسب 
اجلانب الصر ّي للفظة فيختار املتكّلم مثلا أن يعرّب عن املخاَةب بصيغة الغائب  أو باجلمع بدل 

ال  ي التواص   ويهّكرنا ذل  بقضّية املفرد وما إىل ذل  من الطرائق الكلامّية اليت تنتهج االستبد
"االلتفات" البلاغّية اليت متارس استبداال على املستوى الصر ّي بالطريقة اليت مثّلنا ذها  وقضّية "التوجيه" 
اليت ينسحب االستبدال فيها على الدالالت ال على الصيغ  ي اّد ذاهتا  واليت سيكون هلا حمّ  من 

 الفص  الثاين.

ال _انطلاقا من القول دائما_ ما ميّس اجلانب الزميّن  ي املفردات  كأْن يراَد التعبري االستبدومن 
عن املستقب  بصيغة املاضي أو احلاضر  وتكثر هه  الظاهرة  ي القرآن الكرمي ومثال ذل  قوله 

قاِبَر"
َ
عن الزمن املستقب  الهي    فلقد عرّب املوىل _سبحانه_2_تعاىل_: "َأهْلاُكُم التَّكاثـُُر َاّّت ُزْرمُتُ امل
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يكون فيه موت أادنا بالزمن املاضي )زرمُت(  فكأّن املوت واقع بنا قب  ذل   وحنن بني يديه 
 _سبحانه_ يراجعنا على ما كان منا  ي دنيانا من الغفلة.

إضافة إىل ما سبق   فإّن االستبدال ال يكمن بني املفردات املندرجة حتت املعجم املتعارف عليه 
رتة زمنّية معّينة فقط  ولكّنه ميتّد أيضا إىل املفردات األخرى اليت تواتر استعماهلا  ي اقبة ما  وما  ي ف

تزال إىل يومنا متداولة  أو أهنا احنرفت عن داللتها اليت كانت عليها آنهاك إىل داللة مغايرة  فيلجأ 
ي كان دااّل  ي عهد يوسف _عليه املتكّلم إىل االستبدال فيما بينها؛ ومن ذل  لفظ "الّسّيارة" اله

ُهْم اَل تـَْقتـُُلوا يُوُسَف َوأَْلُقوُ   ي َغَيابَِة اجُلبِّ  السلام_ على القافلة اليت تسري  ي الصحراء: "قَاَل قَائٌ  ِمنـْ
يـَْلَتِقْطُه بـَْعُض السَّيَّاَرِة ِإْن ُكْنُتْم فَاِعِلنَي"

ا املعطى التارخيّي   وأصبح يشري اليوم إىل املركبة املعروفة  فهه1
 خيّول للمتكّلم أن يوقع االستبدال عليه.

ومن الدارسني من يعكف على احإشارة إىل أكثر من مصطلح للاستبدال  حماوال بيان خمتلف 
امليادين اليت ينسحب عليها كما ورد  ي القول السابق ويزيد عليه: "إّن )االختيار = االنتقاء( 

دع يكون شاملا ملختلف النوااي املتعّلقة باللغة؛ )الصوتية والصرفّية األسلويّب الهي يقوم به املب
. فالكاتب هنا يومئ مليدانني آخرين يتّم االستبدال على مستوييهما أال ومها: 2والنحوية والداللّية("

)الصوت( و )النحو(؛ أما اجلانب األول فسيكون احلديث عنه  ي عنصر "االستبدال على مستوى 
  وأّما الثاين   Roman JAKOBSON (جاكوبسون رومان)ي أفاض فيه البااث األصوات" اله

فشبيه بهل  املتعّلق باجلانب الصر ّي  فكما أّن القائ  يستطيع أن يقيم اسم الفاع  مقام اسم 
واألص  أن العم  حُيضر للعبد يوم  3"حاِضًراكقوله _تعاىل_: "َوَوَجُدوا ما َعِمُلوا  املفعول مثلا

وال حَيضر بنفسه؛ فإنه يستطيع أيضا أن يقيم  ي النحو مثلا اجلملة احلالية مقام احلال املفرد  القيامة 
(  ي يـَْبكونَ   ايث أورد املوىل _سبحانه_ مجلة )4"يـَْبذونَ كقوله _تعاىل_: "َو جاُؤوا  أَباُهْم ِعشاًء 

 مقام لفظ )باكني(.
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ستعم  مصطلحات: "الرابطة وجدنا  ي يوسف وغليسيوإذا انتقلنا إىل رأي الدكتور 
االستبدالّية"  "االختيار"  و "التبادل" مرّكزا على الكيفّية اليت يتّم ذها االستبدال؛ فـ "الرابطة 

 Axeاالستبدالّية حتي  على جمموعة مرتادفة من الكلمات تقع على مستوى يسّمى حمور االختيار )
de sélection) ( أو التبادلSubstitution)اضر منها بالغائب )والعكس بالعكس(    يتحدد احل

وألّن املتكّلم ال يوّظف تل  الكلمات املرتادفة دفعة واادة  فإنّه اني خيتار كلمة تغيب الكلمات 
 .1األخرى  وتنسحب إىل جمال الوجود بالقّوة"

إّن االستبدال _على اّد رأي وغليسي_ خيتّص باملرتادفات من الكلمات  وهو حيتكم إىل 
)احلضور والغياب( بينها  فإذا كانت تتداعى دفعة واادة  ي ذهن املتكّلم فإهنا ال تكون كهل  ثنائّية 

 ي اال التوظيف  وهنا تأيت الثنائّية لتحّدد ما جيب أن يبقى من تل  املرتادفات ااضرا وما ينبغي 
ألوىل. على أن يغيب و يلبث  ي الههن  فإذا كانت كلمة مل تكن األخرى  وإذا مل تكن هه  كانت ا

أّن الكاتب مل يشر  ي كلامه إىل العام  الهي على أساسه تنتصر واادة من املرتادفات  ي احلضور 
 لتغّيب اأُلَخر.

"تنتمي إىل جمموعات )أو جمموعة( فرعّية تتكون  فاةمة الطبالوالعلاقات االستبدالّية  ي ترمجة 
معنّي من املنطوقة  أي أّن كّ  واادة  من وادات ميكن أن تؤّدي وظيفة نظمّية واادة  ي موضع

 2منها ميكن أن حتّ  حمّ  أّي واادة من أخواهتا  ي منطوقة معّينة."

يتضمن النّص أعلا  كلمات مفاتيح تعيننا على استجلاء ماهية هه  العلاقات وهي: )تنتمي 
األوىل )تنتمي إىل(  إىل  جمموعة فرعّية  وادات  وظيفة نظمّية  منطوقة(. إذ حتيلنا الكلمة املفتاح

على تصّور العلاقات االستبدالّية جزءا من كّ   وهها الكّ  هو )جمموعة(  واجملموعة  ي أصلها ال 
تكون كهل  إاّل إذا ااتوت على أكثر من عنصر وااد  وعناصرها املكّونة هلا إمنا هي )وادات(؛ 
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هناك  ي املقاب  جمموعات فرعّية أخرى ّم إن هه  اجملموعة )فرعّية( ورمبا دّلت هه  الصفة على أّن 
تصطّف إىل جانبها  وأّن تل  الوادات _اليت تعين املفردات على األرجح_ تشرتك  ي الوظيفة 
املنوةة ذها  وتدور هه  الوظيفة  ي احإةار النظمّي أي الرتكييّب للكلام املنطوق  واشرتاُكها  ي الوظيفة 

 ه من الكلام  وهو األمر الهي يُنتج بينها علاقات للاستبدال.يعين إمكانّية اشرتاكها  ي املوضع ذات

ويبدو أّن املفهوم السابق يعّرف العلاقات االستبدالّية انطلاقا من السياق الهي يستوعب 
الوادات احلاضرة دون الغائبة: )وادات ميكن أن تؤّدي وظيفة نظمّية واادة  ي موضع معنّي من 

 إىل املوضع األّول للاستبدال والهي يتمّث   ي "الههن" وإمنا يشري إىل املنطوقة(  ومن ّم فهو ال يشري
 املوضع الثاين: )موضع معنّي من املنطوقة( الهي من خلاله نستدعي الوادات الغائبة األخرى.

 ي ترمجته للاستبدال لفظ "االنتخاب" الهي "يقوم على قاعدة التعادل   عياشي منهرو يفّض  
  حمصيا جمموعة من األسس اليت حتكم هها االنتخاب _كما 1فر  والرتادف  والتضاد"والتماث   والتنا

مسّا _  ويبدو أّن بعضها خيتّص به االستبدال على ادى  بينما يشرتك  ي بعضها اآلخر مع التأليف 
ّية )العلاقات التوزيعّية(  فالتماث  والتعادل من املصطلحات اليت شاعت  ي الرتمجات والدراسات العرب

اول الرابط بني العلاقتني  ي الوظيفة الشعريّة _كما سيأيت_ من كوهنا إسقاط مبدأ التعادل أو 
؛ *(نجاكوبسو )التماث  أو التكافؤ حملور االختيار على حمور التأليف كما ورد  ي ترمجات الكثريين عن 

 ولكّنما ينفرد االستبدال  ي خصائص التنافر والرتادف والتضاد. 

ف فقد سبقت احإشارة إليه وهو األساس األكثر تداوال  ي دراسات االستبدال خاصة أما الرتاد
عندما يكون  ي اجملال األسلويّب  وقد ااول بعضهم التوّسع فيه و البحث عن جتلياته  ي اللغة العربّية  

وهي  ايث يرون "أّن اختيار كلمة واادة لوصف احلالة نفسها ترتبط ارتباةا كبريا بظاهرة الرتادف 
ظاهرة متفشية للكلمة  ي اللغة العربّية بشك  كبري  إذ إّن أمام املبدع كلمات كثرية ميكن أن يستخدم 

. و تهّكرنا خامتة 2منها ما يريد  لكّن انتقاء  للكلمة دون غريها يربز إحياء الكلمة وظلاهلا اخلاّص ذها"
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قبُ  بقوله: "يتحّرك  ي  درويش أمحدعنه القول: "يربز إحياء الكلمة و ظلاهلا اخلاّص ذها" مبا عرّب 
 احلقول الداللّية عرب ظلال الفوارق الدقيقة".

و قد يسّمي البعض اآلخر هه  القاعدة _أي الرتادف_ بـ"التشابه"  "وإمنا مسيت هه  العلاقة 
بعلاقة التشابه  ألن الكلمة املهكورة تشبه الكلمات احملهوفة  ي املعىن  وإن اختلفت معها  ي 

فنرجع مرّة أخرى إىل مشكلة االصطلاح رغم وادة املفهوم: "وتدخ  ك  كلمة من  1لشك ."ا
الكلمات املختارة  ي علاقة استبدالّية مع غريها من الكلمات املمكنة اليت استبعدها. و قد يكون 

دى استخدام الكلمة متوقفا على خيار املتكلم  أو على متطّلبات السياق... و علاقة التغاير هي إا
 2علاقتني تندرجان حتت علاقة االستبدال."

إننا  ي القول أعلا  منّيز العام  الهي على أساسه ختتار الكلمة على اساب اأُلخر  وهو 
فيما قبُ   ايث يكون االختيار من دافعني اثنني  وغليسياألمر الهي افتقدنا   ي قول الدكتور 

)متطلبات السياق(  ولكّن ههين الدافعني ال _كما هو موّضح  ي القول_: )خيار املتكلم( أو 
ينفصلان عن بعضهما كما يبدو  فاألول البّد له من أن يعتمد على الثاين  ي ذل   ألن املتكلم 
يقصد أوال وقب  كّ  شيء إيصال فكرة مفهومة مبىن ومعىن ملتلقيه  والفهم ال يكون بالكلمة منفردة 

واّت لو سّلمنا بـ)خيار املتكلم( فإننا سنعترب  مرالة سابقة  وإمنا باجتماعها مع أخواهتا  ي السياق؛
 ملرالة الاقة البّد منها هي )متطلبات السياق(.

و ي النص مبدأ آخر هو "التغاير"  ويبدو أنه مرادف ملصطلح "التضاّد" السابق الهكر  ومعنا  
ا  فقولنا: "قصري" مثلا يغّيب أن تدخ  الكلمة املنتقاة  ي علاقة استبدالّية مع الكلمات املضاّدة هل

 بالضرورة كلمة "ةوي "  ومجعنا بني املتضاّدين خيلق مبدأ آخر هو "التنافر" الهي يستنفر  السياق.

و االنتقاء درجتان تتبع ثانيتهما األوىل  "وهها االنتقاء  ي اقيقته هو جانب وااد من عم  
 اآلخر  ي التنسيق؛ وهلها فإن االنتقاء:حمدود ومرتابط  ي االتصال اللغوّي  الهي يظّ  جانبه 
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 ميّث  االختيار من إمجايل احإشارات اللغويّة  ي النظام الرمزّي  ي املرالة األوىل. -
ويصّور االختيار بني إمكانيتني تدخلان  ي علاقة استبدالّية  ي املرالة التالية ملا بينهما من  -

و عدم التشابه  والرتادف أو علاقة تشابه تتباين درجته بني التطابق والتشابه  أ
 .1التعاكس.."

معىن ذل  أّن االختيار يتّم أوال ضمن جمموعة كربى هي اجملموعة اللغوية املعجمّية عاّمة  بغّض 
النظر عن املتشاذهات من الصيغ على تنّوعها  ّم ينتق  ثانيا إىل جمموعة فرعّية خاّصة كمجموعة 

 مساء...األفعال  وجمموعة الصفات  وجمموعة األ

بناء على ما تقّدم  ميكننا أن نلّخص اخلصائص املرتبطة مبحور االستبدال واليت متيز  من احملور 
 إنه حمور رأسّي )عمودي(. -التوزيعّي: "

 إنه حمور افرتاضّي )ااتمايّل(. -
 إنه حمور الوادات اللغويّة )الكلمات(. -
 2إنه حمور التوليد الداليّل." -

و عمودي( ينطلق من الرتاتبّية اليت تكون عليها الكلمات الواقع بينها فقوهلم إنه )رأسّي أ
االستبدال على مستوى الكلام  فنحن نتصّور الكلمات الغائبة  ي تسلس  عمودّي مع تل  املاثلة 
أمامنا أو  ي أمساعنا؛ وقوهلم بافرتاضية هها احملور أو ااتماليته يرجع إىل تل  الكلمات الغائبة ال 

ألهنا مما كان حُيتم  وقوعه  ي املوضع الهي شغلته احلاضرة؛ وقوهلم إنه حمور الوادات اللغويّة احلاضرة 
يبعث على استبعاد ما يفوق أصغر وادة لسانية ذات معىن )الكلمة( من عملية االستبدال؛ وأما 

ا قد تعرّفنا عليها مع تعليقهم له باجلانب الداليّل فنلمح فيه جتاهلا أو هتميشا مليادينه املتعّددة اليت كنّ 
 بعض البااثني  من استبدال على مستوى الصوت والنحو والتاريخ...

 / العالقات التوزيعي ة:ب
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"هناك بنية للخطاب  وهي   ي مقاب  العلاقات االستبدالّية اليت اصطلح عليها بأهنا بنية نسق 
هه  البنية تتعّلق باملنَجز فعلا  وأكثر مبعىن أن  1بنية تركيبّية تأخه احإشارات منها آثارها املعنويّة."

حتديدا بالرتكيب الهي تتوزّع على مستوا  احإشارات اللغويّة وتلتقط ك  منها من خلاله معناها 
 اخلاص ذها.

وإذا كانت هه  العلاقات  ي القول السابق مصطلحا عليها بـ "بنية اخلطاب"  فإهنا هاهنا 
ه  األدوات وتركيبها اسب تنظيم تقتضي بعضه قوانني "وتتمّث   ي رصف ه "علاقات ركنّية":

النحو  وتسمح ببعضه اآلخر جماالت التصّرف  ومسّيت علاقات ركنّية باعتبار أهنا ختضع لقانون 
 L’axeالتجاور  ودالالهتا رهينة األركان القائمة  ي تعاقبها  لهل  أةلق عليها أيضا حمور التوزيع )

de distribution) ".2ومسّيت ن مصطلح "العلاقات الركنّية" معلَّلا  ي القول أعلا : )و إن كا
  إال أن علاقات ركنّية باعتبار أهنا ختضع لقانون التجاور  ودالالهتا رهينة األركان القائمة  ي تعاقبها(

هها التعلي  املقّدم يبدو خادما للمصطلح الهي هو  ي خامتته: "حمور التوزيع" أكثر من املصطلح 
فنحن عندما نوزّع الكلمات خنضعها بالضرورة للتجاور والتعاقب على مستوى الرتكيب. و ي األول؛ 

وتركيبها اسب تنظيم تقتضي بعضه قوانني القول إشارة إىل األساس الهي يكون وفقه الرتكيب: )
النحو  وتسمح ببعضه اآلخر جماالت التصّرف(  وهها يهّكرنا بالنظام اخلاص بلغة ما أو )الشفرة(  

ما يصطلح عليها األلسنيون   ي مقاب  التجاوزات اليت يعمد إليها املتكّلم على هها النظام أايانا ك
 للوصول إىل مبتغا .

 syntagmatic) و يههب البعض اآلخر إىل تبيّن مصطلح "العلاقات الرتكيبية"

relations )" سلسلة الكلامّية العلاقات األفقّية بني الوادات اللغوية ضمن المعرّفا هلا على أهنا
الواادة  كالعلاقة بني أصوات الكلمة الواادة وكلمات اجلملة الواادة. و تضفي ك  وادة معىن 
إضافّيا على الكّ   وتكون  ي االة تقابلّية مع بقّية الوادات اللغويّة األخرى  وال تكتسب قيمتها 
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وتسّمى هه  األنساق اخلطية  إاّل بتقابلها مع الوادات اليت تسبقها أو تليها أو معهما مجيعا 
 1تراكيب."

يطالعنا هها القول على املستويات اليت تنسحب عليها العلاقات الرتكيبّية  وهي: األصوات  
الكلمات ّم اجلم   مربزا اهلندسة اليت يتّم وفقها الرتكيب بني هه  املستويات وهي: التقاب   اخلطّّية 

 ين اجلزئية للمركَّبات.و تشّك  املعىن الكّلي من ارتباط املعا

: 2(syntagmatique) آخرون مصطلح "حمور العلاقات األفقية الرتكيبية"دارسون يفّض  و 
"وهو احملور الهي ينتقي النسق الرتكييّب األكثر ملاءمة للموقف وسوف جيد أمامه كثريا من خيارات 

تيارها  ي املرالة التنسيق بني الوادات الصغرى  احلروف واألفعال واألمساء اليت مّت اخ
فريبطون  ي مفهومه بني الشك  الرتكييّب الهي ينّص عليه ومقتضيات املقام  وذا األمر يهّكرنا 3األوىل"

مبسائ  التقدمي والتأخري  ي اللغة العربّية وما تستدعيه من االهتمام بأمر املتكّلم أو املخاَةب أو غري 
يب املألوف الهي يقتضيه نظام اللغة إىل تراكيب أخر ذل  من الرتاكيب اللغويّة اليت خترج عن الرتك

 تأخه  ي االعتبار األول املقاَم ال النظام.

 4الرابطة الرتكيبّية""جم إىل و أايانا تتزاام مصطلحات تل  العلاقات  ي القول الوااد فترت 
 Axeلتوزيع )اليت "تربز لنا ملفوظا ينتظم جمموعة من الكلمات املشّكلة على مستوى يسّمى حمور ا

de distribution) ( أو التضام أو الرتاكبCombination وفق قوانني اللغة ودالالت )
الكلام  ويتحّدد احلاضر من تل  الكلمات مبا هو ااضر وموجود بالفع  إىل جوار  على احملور 

ها إىل ليكون الرتكيب مبثابة رباط يشّد الكلمات املوزَّعة مجيعها اضوريّا  ويضّم بعض 5نفسه."
 بعض.
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هي "و1("syntagmatiquesجندها عند غريهم موسومة بـ" العلاقات النظمّية )و  هها
علاقات توجد بني وادات تنتمي إىل مستوى وااد  وتكون متقاربة ضمن منطوقة معّينة أو عبارة 

( مفردة معّينة وتكون متقاربة ضمن منطوقة معّينة أو عبارة معيّنة أووقوهلم: ) 2معّينة أو مفردة معّينة."
يتقاةع مع قول سابق أشار إىل املستويات نفسها اليت يضطلع ذها الرتكيب ولكن بصياغة خمتلفة: 

 )كالعلاقة بني أصوات الكلمة الواادة وكلمات اجلملة الواادة(.

ومن الدارسني من يؤسس للمصطلح واملفهوم اعتمادا على الوظيفة والدور الهي يؤّديه  
وظيفته الربط بني عناصر لغويّة مفردة بوضعها  ي و" Kombination) )"3تنسيق فيرتمجونه على "ال

 ( (Kontextbildung ؛ ألن التنسيق مبعنا  احلقيقّي هو بناء مقايلّ ( (Sequenzen تتابعات
فيجمعها  ( (Kontiguitaetsbeziehung يضع الوادات اللغوية البسيطة املفردة  ي علاقة جتاور

فّية  خّطي تتابعّي(  ي وادة لغويّة أعلى )كجمع وادات صوتّية  ي وادة صر متتابعة ) ي سياق 
 Syntagmen )."4..ومجع وادات صرفية  ي مقاةع

وعلى العموم  فإن اختلاف املصطلحات من: تركيب  توزيع  تضاّم  تنسيق ال يفسد للمفهوم 
 بني عن وظيفته.قضّية مادامت مجيعها تصّب فيه وتُ 

اخلصائص اليت متيز حمور الرتكيب أو التوزيع  فسنلفيها مغايرة ومضادة خلصائص وإذا انتقلنا إىل 
  حمور االستبدال ولكنه تضاد على سبي  التكام  والتجاذب  ي الوظائف ال التنافر:

 إنه حمور أفقّي. -"
 إنه حمور احإجناز اللغوّي. -
 5إنه حمور الرتكيب )اجلم (." -
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عام  التداعي الهي حيتكم إليه  ي انتقاء املفردات من رصيد فإذا كان األول رأسّيا نظرا ل
املعجم  فإن الثاين أفقّي نظرا للخطّية اليت حتكم املفردات  ي توزيعها أثناء األداء الكلامّي الهي يقوم 
على النّص كاملا ال على املفردة الواادة مستقّلة. و نعين باخلطّّية "خاصّية اللغة الزمنّية كخّط 

يستبعد فيه إمكانية النطق بعنصرين  ي وقت وااد  ب  تتابع العناصر بعضها إثر اآلخر مستقيم 
 1وتتآلف  ي سلسلة الكلام."

"عملّية التوزيع  وعملية االختيار تصّوران مييزان  إّن هها التكام   ي الوظائف يشري إىل أن
 2واحإجناز  ي الوقت ذاته." التحقق الفعلّي  واحإمكانية النظريّة للتحّقق  فهما تصوران للكفاءة
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 :الغربيين من وجهة نظر بعض األلسنيينج/ ايستبدال  والتوزيع 

لقد شاع كثريا احلديث عن االستبدال والتوزيع  ي الدراسات األلسنّية انطلاقا من أفكار العامل 
ما قاعدة  ي تركيزا على دراسات الوظيفة الشعريّة اليت اختهت منه  و (دي سوسري)األلسيّن الشهري 

وكهل   ي ثنايا  (دي سوسري)الرتكيبة واخلصوصّية. واحلقيقة أّن هناك إرهاصات أوىل للمحورين قب  
الدراسات األلسنّية األخرى اليت ةرقتهما ولو بصفة غري مباشرة أو خمالفة للصفة اليت ُعرفا أكثر ما 

 نيذولوس)ظر اللغة البولويّن ُعرفا ذها. ايث "توجد الصياغة األوىل لنظريّة احملورين عند من
(: "ترتبط ك  كلمة بنوعني من الروابط: فهي ترتبط أوال بالعديد (sv. : 172 1884 (كروزيفسذي

من صلاة املشاذهة مع كلمات متناسبة باألصوات والبنية والداللة  وترتبط ثانيا بكثري من صلات 
املختلفة؛ إّن كلمة هي دائما عضو  ي التجاور مع خمتلف الكلمات اليت ُتصاابها  ي صيغ التعبري 

عائلات أو أنساق حمّددة من الكلمات و ي اآلن نفسه عضو  ي متتاليات تركيبّية حمّددة من 
 فيما بعد.  دي سوسريوهي الصياغة ذاهتا اليت تأسست لدى  1الكلمات."

 :  De saussure(دي سوسير)عند / 2

بـ "العلاقات الرتابطّية"  "و هي نوع خاص  (ريسوس)يصطلح على العلاقات االستبدالّية عند 
 2من العلاقة بني إشارة ااضرة  ي مجلة ما و إشارة غائبة عنها  لكنها جزء من بقّية أجزاء اللسان."

و أكرب الظّن أّن التسمية تعود إىل ةبيعة التعالق بني الكلمات  ي لسان ما واليت تتمّث   ي ثنائّية 
 (سوسري)االستبدال عند تبط من خلاهلا تل  الكلمات. هها  و يظهر أّن "احلضور والغياب" اليت تر 
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  1إملار هولنشتاين: رومان ياكبسن أو البنيويّة الظاهراتية  تر: عبد اجللي  األزدي. مطبعة النجاح اجلديدة  الدار البيضاء  ط -1
 .108م  ص 1999

2- David Crystal : Linguistics. Clay Ltd , England, 2nd ed, 1985, p. 162.     

 “Now in addition to the syntagmatic relationships that we can see in a language, there 

are also paradigmatic ones… a paradigmatic relationship is a particular kind of relationship 

between a sign in  a sentence and a sign not present in the sentence, but part of the rest of the 

language”. 
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يقع بني الكلمات واألفعال اليت خُيتار منها ما يوافق املراد من الكلام )مثلا ضمري "هو" من بني 
 1الضمائر املماثلة: هي  مها  هم  هّن(.

إىل أن "العلاقة الرتكيبّية  (سوسري)وملزيد من التوضيح للعلاقتني وثنائية احلضور والغياب يههب 
هي اضوريّة  وتقوم على عبارتني أو أكثر موجودتني  ي سلسلة موجودة بقوة الفع   وعلى عكس 

 ي    innabsentia جتمع بني عبارات غيابّية Rapport associatifذل   فالعلاقة الرتابطّية 
  2كامنة بالقوة."    unémoniqueسلسلة ذاكريّة 

مبا هو منَجز من اللغة  ي شك  كلام يتعّدى تركيبه العبارة الواادة  والغياب فاحلضور مرتبط 
يصطلح على العلاقتني بـ"السلسلة"  وهو األمر  (سوسري)خيتّص باللغة  ي اّد ذاهتا. وامللااظ أّن 

ولكنه اقتصر على السلسلة اخلاصة باحملور الرتكييّب  موّضحا   عبد اجللي  مرتاضالهي أشار إليه 
 هومه _أي مصطلح السلسلة_ و متبعا  له بعدد من املصطلحات اليت تصّب  ي املفهوم ذاته:مف

"بينما مفهوم السلسلة الكلامّية الهي يعود إىل عهد دي سوسور  فإنه يشري بوجه اخلصوص إىل 
الطابع السانتغمّي )الرتكييّب( للملفوظات املدروسة  وهها احإةلاق العاّم يستحضر معه  ي آن 

(" segment(" و "مقطع )suite(" و "سلسلة )Séquenceلحات أخرى مث  "تتابع )مصط
 3ألن مجيع هه  الكلمات توّظف بشأن احملور السانتغمّي."

جعله احملور االستبدايّل شرةا الستقامة احملور الرتكييّب و  (سوسري)و مما انفرد بطراه و إضافته 
 ي كون صوسري حيصر اخلاّصية التوليفّية  ي احملور  سلامة وظيفته  ايث "يكمن التعدي  األساسيّ 

االستبدايّل. ومن احملتم  أن السبب  ي ذل  يعود إىل أن صوسري كان قد أقّر أن سلسلة بسيطة من 
 4"على سبي  املثال.( "du sur vas homme nous")الوادات ال متّث  بالضرورة مرّكبا ذا معىن 

7676                                                 

1-
 وما بعدها. 162. ص السابقاملرجع  

 .30. ص الظاهر واملختفيعبد اجللي  مرتاض:  -2

 .20ص  املرجع نفسه. -3
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ورْين  فإذا كان عماد احملور االستبدايّل التشابه  فإن عماد كما أنه أشار إىل عماد كّ  من احمل
احملور الثاين هو التجاور  فـ"على النقيض من التجاور بالنسبة للمحور النظمّي  يشّك  التشابه مكونا 

 1باملعىن احلصري للمصطلح  ي العلاقة االستبدالّية."

ملتعّلقتني باحملورين  ب  راح يستعرض مل يقتصر على صفيت التجاور والتشابه ا (سوسري)ّم إن 
جمموعة أخرى من الصفات اليت تلحق ذهما؛ "ويعود تعميق أنساق احملورين لصوسري والهي يكمن  ي 
إسناد تعارضات أساسية من نظريته اللسانّية إىل احملورين  و ي ختصيص لـالعلاقة النظمّية بوصفها 

قة غياب. وتكون الوادات املرتابطة سلسلة. أما الزمر علاقة اضور والعلاقة االستبدالّية بوصفها علا
 االستبدالّية فليس هلا إال وجود فرضّي  ي ذاكرة املتلقني.

 احملور النظميّ  احملور االستبدايل
 احلضور الغياب

 كلام )رسالة( لسان )شفرة(
 2تزّمن )دينامّية(." تزامن )سكونّية(

القول أعلا  _بغّض النظر عن صفيت احلضور  إّن ما يلفت االنتبا   ي الصفات الواردة  ي
والغياب_  صفتا "التزامن" و "اللسان" بالنسبة للمحور االستبدايّل   ي مقاب  صفيت "الكلام" و 
"التزّمن" بالنسبة للمحور النظمّي  ذل  أّن املفردات اليت مياَرس عليها االستبدال تندرج حتت اّيز 

مت كهل  فإهنا ختضع للسكونّية حبيث ال ميكننا أن نتدّخ   ي املعجم الداّل على لسان ما  وما دا
معطيات لسان ما بالتغيري؛ وعلى العكس من ذل  الكلام الهي تتغرّي تركيبته وصياغته من شخص 

 آلخر  لهل  فهو يتميز باحلركّية  ي توزيع املفردات.

قا من كوهنما ثنائية من عن احملورين انطلا (سوسري)ومن الدارسني العرب من ااول ةرح فكرة 
الثنائيات اللسانّية الشهرية  متخها من اللغة العربّية جمال التمثي  هلهين احملورين: "ومن الثنائيات اليت 
عرض هلا سوسري ما يعرف بالعلاقات الرتكيبّية  فثّمة نوعان منهما مها: علاقة اضوريّة ترتيبّية تتخه 

ل: الطقس عاصف  فقد ااتوى هها القول على عنصرين وضعا خطيا أفقّيا  ي الكلام  مث  القو 
7777                                                 
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متجاورين ااضرين  ي الكتابة ومتتابعني مسموعني  ي النطق   ي اني أن كلّا منهما يشغ  اّيزا 
الختيار آخر غائب كأن نقول بدال من عاصف: مجي   أو صحو. أو نستخدم بدال من الطقس  

بط بني هه  العناصر تسلس  حمتم   ي الهاكرة  كلمات: اجلّو  املناخ  إخل... فالتسلس  الهي ير 
 1والرتتيب القائم  ي السلسلة ترتيب اضورّي."

إن اجتماع احملورين  ي الدراسة والنظر إليهما كلا متكاملا جيعلنا خنرج من بوتقة اللسانيات إىل 
ديث  ي علاقة جمال األسلوبّية  وحتديدا إىل الوظيفة الشعريّة _اليت سنفص   ي ماهيتها ونفّص  احل

اليت تؤكد على ضرورة  دي سوسري"من ثنائيات  احملورين ذها_  وهو األمر الهي نّبه إليه أادهم بقوله:
الرتابط بني احملورين  ايث  تنتظم مع األول اجملموعات اللغويّة  ي الهاكرة  ومع الثاين  ي الرتكيب 

  2ظر إىل الثنائّيتني  ي آن وااد.")اجلملة(. و البّد حإدراك أبعاد الداللة الناضجة  أن يُن

بشأن احملور الرتكييّب  وهي  (سوسري)تعترب صفة "اخلطّية" من املسائ  اليت سبق إىل ةراها 
صفة ال ميكن أن يستغين عنها هها احملور وإالّ انتفى مصطلحه ومفهومه ووظيفته  فـ" ي اخلطاب تقيم 

على صفة اللغة اخلطّية تل  اليت تستثين إمكانّية  الكلمات ضمن تعاقدها فيما بينها  علاقات مبنّية
لفظ عنصرين  ي آن  وههان العنصران إمنا يقع الوااد منهما إىل جانب اآلخر ضمن السلسلة 

 3الكلامّية."

يقّسم هه  العلاقات إىل قسمني: أادمها تركييّب وهو اضوري بقّوة الفع   " اني (سوسري)و 
قوة يفّرق بني احملورين من ايث النظريّة والتطبيق  ف. 4موجود بالقّوة"وثانيهما ترابطّي وهو غيايّب 

هها الطرح يعضد  الفع  تعين اللغة اني األداء أو االستعمال  أما القوة فاللغة  ي اّيزها النظرّي  و
 الرتكيب ذو علاقة باألداء  أما الرتابط فهو علاقة باللغة.ما قلنا  سابقا من أن 

 :Jakobson (جاكوبسون)عند  /3
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3-
م  1986املؤسسة اجلزائريّة للطباعة  ماي  د  سوسر: حماضرات  ي األلسنّية العاّمة  تر: يوسف غازي وجميد النصر.فردينان  
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أبرز الدارسني اللغويني الهين عنوا بثنائية االستبدال والتوزيع  ي أحباثهم   (جاكوبسون)يعترب 
ايث عكف على شراها من اجلانب األلسيّن  بدءا من املستوى الصويّت  ّم استطاع أن يستثمرها 

  ي جمال األسلوبيات فآتت ُأكلا نافعا على مستواها.

املستوى الصويّت  فيختّص بدور األصوات  ي تغيري داللة الكلمة اني  أما عن االستبدال على
ُتستبدل فيما بينها  "فإذا استتبع تنويع صويّت تنويعا دالليا  تُعترب الوادتان الصوتيتان اللتان مّت إبدال 

وْيت إاداهن باألخرى ُصويـْتَـنْي خمتلفني  وإذا مل حيدث أي تعدي   ي املعىن  فتعتربان متغرّيين للصّ 
لُصويت وااد  ومها عكس ذل   ن ي اللغة الفنلنديّة متغرّيا b و pنفسه. ويبنّي اختبار االستبدال أّن 

فهل  يعادل خلق كلمة  bبـ  « pain »   ي p  ي اللغة الفرنسّية صويتان مستقلّان. فإذا مّت إبدال
  pain » ".1 » ختتلف داللتها عن داللة« bain »  أخرى:

مثلة املهكورة  ي اللغة الفرنسّية يّتضح أن استبدال األصوات فيما بينها  ي فمن خلال األ
الكلمات يستتبع تغريا  ي الداللة  ولكنه ينّبه  ي الوقت ذاته إىل أّن هها النوع من االستبدال ال يؤيت 

ثُلها اللغة النتيجة نفسها  ي مجيع اللغات  ومن ذل  اللغة الفنلنديّة اليت أتى منها مبثال على ذل   وم
 ي  bأنه على  vمتغريْين لصويت وااد  ايث ينطق بعضهم  bو  vاحإسبانّية اليت يكون فيها 

" _ويعين "رأى"  ي العربّية_ verالكلمات اليت يكون أاد صوائتها  كما احلال بالنسبة للفع  "
 ".berالهي يُنطق "

أمثلة من اللغة العربّية مع مراعاة  و حياول بعض البااثني العرب تطبيق االستبدال الصويّت على
"ايث تدخ  الصيتة  خصوصّية اللغة العربّية وةبيعتها  ي نطق األصوات املتضاّمة إىل بعضها

phonème )ي مندواة  ي علاقة استبدالّية مع )م( مثلا  وهي من علاقات التغاير  ألن تغيري  )ن 
صبح ممدواة بدال من مندواة. أما إذا ااولنا الصيتات هنا يرتتب عليه تغيري  ي معىن الكلمة ايث ت

أن نضع نونا أخرى  ولتكن تل  النون املوجودة  ي منحوسة  فإّن هها أمر غري ممكن عادة؛ ألن 
  2السياق الصويّت ال يسمح بهل ؛ فالنون  ي مندواة خمفاة  وسياقها  ي منحوسة يقتضي إظهارها."
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ملرجع الهي اعتمد  اللغويون  ي بسط القول عن ا (سوسري)وكثري هم الهين أشاروا إىل كون 
  ايث "تعتمد نظريّة جاكوبسون على (جاكوبسون)العلاقات االستبدالية والتوزيعّية ومن بينهم 

 التفرقة اليت أقامها سوسري بني نوعني من العلاقات اللسانّية: االستبدالّية والرتكيبّية.
قعا  ي امللفوظ؛ نقول إهنا داخ  علاقة تركيبية )أو و هكها فكّ  كلمة هلا وظيفة حنويّة وحتت  مو 

 موضعّية( معرّفة مع األلفاظ اليت حتتّ  موقعا مشاذها...
من جهة أخرى  فإن كّ  كلمة هلا علاقة مع الكلمات اليت تنتمي إىل الصنف النحوّي نفسه 

 1)فع   صفة...(  أو الصويّت... أو الداليّل."

لدراسُة املتوازية للمحورين معا  "ففي اني جيع  "مارتينه" من ا (جاكوبسون)إن ما أصّر عليه 
دراسة احملور النظمي وسيلة أو مرالة تسبق دراسة احملور االستبدايل  يعمد جاكوبسون إىل إعطاء ك  
جزء من هه  الثنائية قيمة مستقلة. فلك  حمور  ي رأيه عمله و أمهيته. و حنن ال نستطيع أن نفهم أية 

 إال إذا قمنا بعملني عقليني مستقلني مها:وادة لغوية 
مقارنة احإشارة مع الوادات املماثلة اليت ميكن أن حت  حملها و اليت تقع على احملور  -1

 االستبدايل. 
 2إقامة علاقة بني احإشارة و الوادات اجملاورة اليت تنتمي إىل الفئة النظمية ذاهتا." -2

طاء أاد احملورين أمهّية على اساب اآلخر  ولكن يلّح على ضرورة عدم إع (جاكوبسون)فـ
جيب املساواة بينهما  ي الدراسة  فإذا حنن نظرنا إىل الوادة اللغويّة من منظور احملورين  وجب علينا 
أن ننظر إليها من جهة علاقتها بالوادات الغائبة املماثلة  وبالوادات اجملاورة هلا و املاثلة على حمور 

 ا من جهة أخرى.الرتكيب إىل جانبه
8080                                                 
1- Pierre guiraud et pierre kuentz : La stylistique _lecture_. Editions klingksieck, 

1970, France, 4eme tirage, p. 168. 
 “la theorie de Jakobson procède elle-meme de la distinction etablie par saussure de 

deux types de rapports linguistiques : paradigmatiques et syntagmatiques. 

Ainsi tout mot a une fonction syntaxique et occupe une position dans l’énnoncé ; on dira 

qu’il est dans un rapport d’identité syntagmatique (ou positionnelle) avec les termes qui 

occupent une position semblable… 

Tout mot, d’autre part, est en relation avec les mots qui appartiennent à la meme 

catégorie grammatical (verbe,adjectif…), ou phonétique,… ou sémantique. »  
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من اّيز دراسة احملورين واستفاد من األمراض النطقّية  ي ذل  أيضا   (جاكوبسون)لقد وّسع 
ويتجّلى كّ  ذل  " ي الدراسة النقديّة للرواية اليت عثر عليها عند صوسري  وإسناد االستعارة والكناية 

لى ظاهرات احلُبسة والشعر وعلى للمحورين وبصفة خاّصة التوسيع املثمر لتطبيق نظريّة احملورين ع
 1املوقف املختلف للمتكّلم واملستمع إزاء اللغة وعلى خمتلف أنساق األدلّة غري اللغويّة."

 ي التعريف باحملورين والتفريق  (جاكوبسون)متّث  احلُبسة أشهر األمراض النطقّية اليت ساعدت 
حتلي  النوعني األّولني اللهين تسّميهما األحباث بينهما  "ومما له داللة لسانّية عاّمة جّدا  هلو أساسا 

الكلاسيكّية احلبسة احلواسّية و احلبسة احملرّكة. ويتعّلق األمر هنا بالقدرة على تشفري و استشفار 
الرسائ  اللغويّة. ويتبّدى اضطراب التشفري  ي صعوبات الربط الشهرية  على مستوى الداللة  حتت 

االستشفار  فيستعلن  ي الظاهرات اليت وصفها ياكبسن باعتبارها  اسم اللاحنويّة. أما احنصار
اضطرابات التشابه  عن ةريق العجز عن إجناز عمليات لسانّية واصفة وعن ةريق إفقار األمساء اليت 

 2متارس وظيفة الهات والكلمات اليت يبدأ ذها عادة االختيار من أج  تشكي  اجلم ."

مرض احلبسة واحملورين بالنفع عليهما معا  فكما ذكرنا قبُ  من لقد عادت عملّية الربط بني 
للمحورين  ي ضوء احلبسة  جند  ي املقاب  "أّن اضطرابات  (جاكوبسون)التوضيح الهي أعطا  

الكلام ميكن أن تؤثر بدرجات متفاوتة  ي مقدرة الفرد على تنسيق الوادات اللغوية و انتقائها. و 
من هاتني العمليتني مصابة بشك  أساسي تبدو ذات أمهية كبرية  ي وصف  الواقع أن معرفة أي عملية

   3خمتلف أشكال احلبسة و حتليلها و تصنيفها."

أن هناك نوعني ملرض احلُبسة   و يرتبط ك  نوع بأاد احملورين  ايث  (جاكوبسون)اكتشف 
ن أساسا  ي االنتقاء و نوع يرتبط مبا إذا كان اخلل  يكم –"منيز بني نوعني أساسيني من احلبسة 

االستبدال  تاركا الرتكيب و التنسيق مستقرّين نسبيا؛ و نوع يرتبط  على العكس من ذل   بالرتكيب 
  4و التنسيق مع احملافظة نسبيا على عملييت االنتقاء و االستبدال."

8181                                                 
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وريا و أّما "فيما خيص املصابني بالنوع األول )خل  االنتقاء(  يشك  السياق لديهم عاملا ضر 
اامسا. فعندما نقّدم إىل مريض من هه  الفئة أجزاء كلمات أو مج   فإنه يكّملها بسهولة كبرية. وال 
يتكون اديثه سوى من رّدات الفع : إنه يتابع بطلاقة اديثا ما  و لكنه جيد صعوبة بالغة  ي 

ما يكون هو ذاته االبتداء باحلوار؛ و هو قادر على احإجابة على متكلم اقيقي أو متخيَّ   عند
متلقي املرَسَلة أو عندما يتخي  أنه هو. و جيد صعوبة على األخص  ي إجناز أو فهم خطاب مغلق 

 1مث  املناجاة النفسية ]املونولوج[."

إن ما ثبت  ي القول من كون املصاب خبل  االنتقاء مستنجدا بالسياق للتمكن من التواص  
ىل املتواص  معه  ي االبتداء بالكلام  يؤّكد أنه ال يستطيع أن مع اآلخرين بالكلام  ومن أنّه حيتاج إ

يكون هو مبتدئا  ي الكلام _كما سبق الهكر_؛ ولكن قوهلم إنه: "قادر على احإجابة على 
متكلم... متخي   عندما... يتخي  أنه هو." يتعارض مع ذل   إذ كيف نصرّح بعدم إمكانيته 

طيع أن يواصله إن ختّي  كلاما  فالكلام املتَخّي  البّد وأن يكون من املبادرة بالكلام  مّ نقول إنه يست
 ! إنشائه  و ذا بدايٍة وهناية مثله كمث  الكلام احلقيقي املسموع

ينزح املصاب مبرض التماث  _وهو النوع األول من احلبسة اخلاص خبل  االنتقاء_ إىل املرتادفات 
رادف له يتيّسر له نطقه. والفرق بينه و بني املبدع  ي كلامه  ايث يستبدل ما يعجز عن نطقه مب

الهي يلجأ أايانا إىل االستبدال بني املرتادفات أّن هها األخري يلجأ إىل ذل  ةوعا ال كرها كما 
حيدث ملريض التماث   لها فإّن دافع األول إبداعّي  أما دافع الثاين فمرضّي؛ "فاملريض الهي يعاين 

بدال ال يكم  اركة املراقب _تعيينا أو استعماال_ بهكر اسم الشيء املشار اضطرابا  ي عملية االست
إليه. فبدال من أن يقول "هها ]يسمى[ قلم"  يضيف فقط ملااظة إضمارية تتعلق باستعماله: 
"للكتابة". و إذا وجدت إادى احإشارتني املرتادفتني )مث  كلمة "عازب" أو احإشارة باألصبع إىل 

ارة األخرى )كعبارة "غري متزوج" أو كلمة "قلم" تصبح زائدة وبالتايل غري القلم(. فإن احإش
 2ضرورية."

8282                                                 
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وإذا كان السياق العام  املهّم  ي إعانة مريض التماث   ي الكلام والتواص   فإنّه يكون املتضّرر 
 Hughlings (جاكسون هاغلينس)النوع الثاين للحبسة كما وضحه _األّول عند مريض التجاور 

Jackson_ :  و هها النوع من احلبسة الهي يصيب خلله السياَق و الهي ميكن أن نسميه"
االضطراب  ي التجاور  يق  فيه امتداد اجلم  و تنوعها. فالقواعد النحوية اليت تنظم الكلمات  ي 
وادات أكرب تكون مفقودة؛ و يؤدي هها الفقدان املسمى "ال حنوي" إىل حتوي  اجلملة إىل "كومة 

. فرتتيب الكلمات يصبح مشّوشا  و تنح  صلات العطف و جاكسونكلمات"  كما يقول من ال
 احإتباع النحوية سواء كانت للمطابقة أو للجر. 

و كما هو متوقع  ختتفي  ي بادئ األمر الكلمات اليت متل  وظيفة حنوية صرفة  كروابط النسق 
لتعلق النحوي للكلمة بالسياق  كان و اروف اجلر و الضمائر و أدوات التعريف... و كلما ضعف ا

 1صمودها أشد  ي خطاب املرضى باحلبسة الهين أصيبت عندهم وظيفة التجاور."

تتعلق مشكلة املصابني باضطراب التماث  مبخزون اللغة  أما مشكلة املصابني باضطراب 
 اللجوء إىل التجاور فرتتبط بنظامها و قواعدها؛ ويبدو أن احلّ  األمث  ملرضى التجاور يكمن  ي

احإجياز  و هي تقنّية  تساعد  على احإجابة بالكلمة الواادة على أسئلة املخاِةب  ولكنها ال تسعُفه 
خاِةب والسائ  ألّن املتلقي لن يفهم مقصد  من خلال التعبري بكلمة واادة.

ُ
 اني يكون هو امل

و ذل   ي االستدالل  ُدرس اضطراب التماث  و التجاور كُمسقطني على األدباء و الشعراء 
على من مال منهم إىل استعمال االستعارة  ومن فض   ي كتاباته اجملاز  فُوصف األول بأنه مريض 

لوسم املبدعني مبجموعة  (فرويد سيغموند)وهها يهكرنا مبحاوالت  2التجاور  و الثاين مبريض التماث .
بية اليت تطغى على أعماهلم. و هو األمر من األمراض النفسية  انطلاقا من امللامح اللغوية و األسلو 

 3الهي أشارت إليه الدارسة  و لكن من ةريق غري مباشر.

على  منها  ي اجملال االستبدايّل و التوزيعيّ  (جاكوبسون)كان ذل  عن مرض احلبسة و إفادة 
ميز  أما اهتمامات ياكبسون  ي وظائف اللغة فقد اتضحت  ي حبوثه اليت"املستوى الصويّت خاّصة؛ 

فيها بني نوعني من اللغات  مها: اللغة املعيارية  وهي اللغة احملايدة اليت تُلفظ أو تكتب بقصد توصي  
8383                                                 
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رسالة )معلومة( معينة اسب؛ و مزيتها أهنا تتوخى الدقة و النفعية و البعد عن اجلماليات. و النوع 
د من اجملاز  و اخليال  و التفنن الهي الثاين: اللغة األدبية )أو الشعرية( و مزيتها عكس السابقة: املزي

يتجاوز املنفعة  و الدقة  ي التعبري  إىل جع  الرسالة امللفوظة أو املكتوبة  هي ذاهتا عملا مجيلا. و قد 
 Stylistics "1مهدت حبوثه  ي اللغة الشعرية لظهور ما يعرف باألسلوبية )علم األسلوب(. 

 املوايل من هها الفص . وسنفّص  احلديث عن هها األمر  ي املبحث

 : Halliday Michael (هاليداي ميشال)عند / 4

هو اآلخر عن االستبدال  وجعلها فكرة من األفكار اليت حبث فيها  و  (هاليداي)حتّدث 
"تنّص هه  الفكرة على أنه  ي أي موضع كان من بنية ما  تسمح اللغة باختيار على مستوى جمموعة 

 ي نفس  * نيات )ميكن أن جند: الزوج/ هها الزوج/ زوجي/ زوج...صغرية و حمدودة من احإمكا
  2الوقت(؛ و هي مشاذهة لتصور سوسري املرتبط بالعلاقات االستبدالية."

االستبدال على مستوى اجملموعات الصرفّية )فع / فع    احلديث عن (سوسري) لقد غلب على
اني اصر االستبدال  ي اجملموعات فكان أكثر ختصيصا  (جاكوبسون)اسم/ اسم  ...(  أّما 

اقرتب من فكرة  (هاليداي)املرتادفة )فع / فع  مرادف له  اسم/ اسم مرادف له  ...(؛  ي اني أّن 
مع بعض التوسع  ايث جع  االستبدال بني كّ  الكلمات اليت ميكن أن حتّ  احملّ   (سوسري)

ق على اللغة االجنليزية خصوصا واللغات احإعرايّب نفسه  ولكن املثال الهي استعم   ي القول ينطب
 اللاتينّية عموما أكثر من انطباقها على اللغة العربّية الختلاف ةبيعة نظامها الرتكييّب.

8484                                                 
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instance); and it is very similar to the Saussurean concept of paradigmatic relationships." 
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 ي اق  لسانيات النّص  فاستثمر احملورين  ي مفهومه للنّص  "وهو  ي  الرج ظهرت جهود 
ن يكون كيانا متحدا  وال عربة الكلام الهي يقال أو يكتب من أج  أ Hallidayرأي هاليداي 

."حمور اجملاورة paradigmaticبطوله أو بقصر . و هو ترابط مستمر يوافق فيه حمور االستبدال 
1

 

أاد روادها تقوم أساسا على مفهوم حمور  (هاليداي)و يبدو أن نظريّة السياق اليت كان 
ة )الكلمة( ال ميكن هلا أن تظهر دالليا قد أكدوا بُعد نظريتهم اليت ترى أن الوادة اللغويفـ" التوزيع 

بوضوح رؤية إال من خلال الوادات اجملاورة هلا  و  ي هها ال بد من التأكيد على جوانب التحلي  
 2(."Context distributionالسياقي أو ما يسمى بتوزيع الوادات املكونة سياقيا )

"هو جمموع  و  املعجميّ  ياقُ السومن بني املكّونات اليت يعتمدها أصحاب نظرية السياق  
العلاقات الصوتّية اليت تتظافر من أج  ختصيص الوادة اللغويّة ببيان داليّل معنّي  مينحها القدرة على 

الرتكيب  وفق أنظمة اللغة املعّينة. هه  الوادة تشرتك  ي علاقات أفقّية مع وادات أخرى حإنتاج 
قصد معىن املفردة لوادها داخ  السياق  وإمنا جمتمعة مع املعىن السياقّي العاّم للرتكيب. و حنن ال ن

فهم جيعلون احملور التوزيعّي _أو السياق كما يصطلحون عليه_  3دالالت الوادات األخرى املكّونة."
 وسيلة لغاية هي إدراك دالالت املفردات  ي النص.

 : Chomesky (تشومسذينوام )عند / 5

ممارسة تعتمد على االستبدال  ي مواقع الكلمات  (تشومسكي)لـ يعترب النحو التوليدّي التحويليّ 
على مستوى الرتكيب  فهو استبدال اضورّي/ اضورّي  ويقع على املواضع ال على الكلمات  ي 

ومما يدعم ذل  أّن "السريورات النحويّة اليت درسها النحو التحويلّي تتموضع كهل  على  4اّد ذاهتا.
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تكمن أساسا  ي حتليله االستبدايّل النسقّي  (تشومسكي)ما رأينا  فإّن مزيّة حنو احملور االستبدايّل. ومثل
 1للرتكيب."

"وال يتعّلق مبدأ التكافؤ فقط بإمكانّية استبدال تعبري بآخر  ب  سيميِّز أيضا الوادات  هها 
ة الداللّية..( وإمنا ميتّد املرّكبة فعلّيا. والرتكيب ال يقتصر على مطابقة لقواعد الرتكيب )النحويّة والتوافقيّ 

 Iواالختلافات بني التعابري املؤلّفة. هلها األمر ُفّض  شعار  Similaritiesلينّفه تبعا للتشاذهات 

like Ike  : على تركيبات أخرى ممكنة مثWe like Eisenhower  أوWe vote for Ike 

"2. 

م على الرصيد املعجمّي  يقوم والهي يقو  (سوسري)على خلاف االستبدال الهي عرفنا  عند  و
  "... فإذا خترّي املتكّلم البدء باملعّرف  ي اجلملة على القواعد النحويّة (تشومسكي)االستبدال عند 

مثلا  تطّلب ذل  منه أن يهكر بعد  امسا من األمساء اليت تقع بعد أداة التعريف. فعلى سبي  املثال 
قع توزيعيّا بعد املعرَّف. ولنفرتض أنه تهّكر  ي تل  اللحظة  يألعقبها باسم  theلو أّن املتكّلم قال: 

وهها املرّكب  the student ي هه  احلال يتكون لديه مرّكب حنوّي امسّي هو  studentكلمة 
إىل ما يتّمم اجلملة بإضافة فائدة ترتبط به  ويستدعيها على وفق الرابطة النفسية بني األلفاظ   حمتاج 

هه  الكلمة بدورها تتطّلب أن يهكر شيئا يقع عليه تنفيه فع  القراءة  وملّا كان و  readsفيقول مثلا 
الكتاب مما يقع  ي هها اجلدول التوزيعّي بعد املعّرف  أو دون معّرف  فمن املتوّقع أن يقول هها 

 The student reads a book. "3أي أن اجلملة أصبحت على النحو اآليت:  a bookاملتكّلم 

 ي  وما شاذهها من دراسات (تشومسكي)دراسات ما قي  عن   فإن ا مما سبق نطلاقا و
"أن من اللسانيني من خيّص املستوى  تاج إىل نظر؛ ومن ذل حيتركيزها على الرتكيب دون االستبدال 

الرتكييّب أكثر عناية من االستبدايّل مثلما جند ذل   ي لسانيات أمريكة الشمالّية  والهين ينحون هها 

8686                                                 

 .110. ص ي  األزديإملار هولنشتاين: رومان ياكبسن أو البنيويّة الظاهراتية  تر: عبد اجلل -1

2-
جمموعة من املؤلفني: مفهومات  ي بنية النّص _اللسانّية  الشعريّة  األسلوبّية  التناصّية_  تر: وائ  بركات. دار معد للطباعة  

 .187م  ص 2006  2والنشر والتوزيع  ط

 .92إبراهيم خلي :  ي اللسانيات وحنو النّص. ص  -3
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حو جيدون  ي املستوى الرتكييّب جتاوبا وانسياقا إذا ما تنوول بالدراسة  ألنّه يسمح بالتناول بطريقة الن
 1دراسّية مباشرة غري أنه من اخلطأ أن يكون ذل  على اساب احملور الرباديغمّي."

 : Harris (هاريس زوليغ)عند  /6

رين  ولكّن اللافت للنظر  ي فكرة احملو  (سوسري)من الهين استلهموا من  (هاريس)لقد كان 
جهود  أنه "أوضح ألول مرّة أن أي تغيري  ي اجلملة باستبدال وادة بأخرى يتطّلب أن يقوم املتكّلم 
مبراجعة العناصر املتجاورة  فرمبا اضطّر إىل تغيري أاد هه  العناصر لتناسب االختيار اجلديد  أي أن  

 2لركن اآلخر  والعكس كهل ."كّ  تغيري  ي ركن اجملاورة يتبعه تغيري  ي ا

يربز القول االرتباط الوثيق بني احملورين  ي نظر الرج   فلا قوام ألادمها إال بوجود اآلخر  
والتعديلات اليت جتري على أادمها البّد أن تأخه بعني االعتبار ما يتبعها من تعديلات على الثاين  

 من بداية اخلطاب إىل هنايته.

 االستبدال القائم على الصيغ الصرفّية وعلاقتها بالرتكيب كاملا ايث على الرج و يرّكز 
"ينّبه...  ي اديثه عن ركيْن اجلملة: اخلّطّي والرأسّي إىل ضرورة أن يراعي املتكّلم ما يتطّلبه أّي تعدي  

هو  ي استخدام الصيغ. فعلى سبي  املثال إذا حنن استبدلنا الضمري باالسم الظاهر  ي مجلة معّينة  و 
من صنف الصيغة اليت تتبادل املوقع االمسّي  فإن ذل  االستبدال  وهو الركن الرأسّي  يتطّلب أن 
يعاد النظر  ي العناصر اليت كانت قد اختهت ترتيبها  ي الركن اخلّطي  وقد يضطّر إىل تغيري بعضها 

 مثلما نرى  ي املثال اآليت:
- John is looking for his glasses. 

- I am looking for my glasses. 

"3
- They are looking for their glasses. 

8787                                                 

1-
 .61 -60عبد اجللي  مرتاض: الظاهر واملختفي. ص  

2-
 .35إبراهيم خلي :  ي اللسانيات وحنو النّص. ص  

3-
 .89. ص املرجع السابق 



 حلدود_االستبدال والتوزيع _املفاهيم وا                  الثاين              الفص  

 - 88 - 

 
 

تتّضح من هه  األمثلة علاقة الضمري _مّتصلا كان أم منفصلا_ وكها الفعِ  بالفاع   فكّلما 
 تغرّي الفاع  تبعه استبدال العناصر اسب ما يناسبه من قواعد.

 :(يامسالف)عند  /7

 ي توكيد  على أن احإشارة اللغوية تنبع قيمتها من  فـ"قد تابع سوسري (يامسلاف)أما عن 
علاقتها باحإشارات األخرى. و داللتها على املعىن ال تتحقق إال  ي ضوء علاقتها بتل  احإشارات. 
فعندما نستعم  كلمة )اار(  ي وصف شيء ننفي  ي الوقت نفسه أن يكون باردا. كأننا قلنا: غري 

ما نقول اار كأننا نقول )ساخن(. و النوع األول من العلائق مسا  بارد. و لكننا  ي الوقت نفسه عند
هيلمسليف )تعليقا داخليا(. أي أن ك  إشارة من احإشارتني تشرتط األخرى.  ي اني مسى النوع 

وقد اعتمد على التضاد واملنطق  ي فكرتيه اللتني  1الثاين )تعليقا تبعيا(  فاحإشارة الثانية تتبع األوىل."
 ومها "التعليق التبعّي" و "التعليق الداخلّي"  وهو ما يدّل عليه املثال الوارد  ي القول.قال ذهما 

 :(هوكيت)عند  /8

(  ي النظريات اللسانية بني منوذجني رئيسيني. أادمها  يدرس التوزيع 1954"مييز هوكيت ) و
ة. و األشكال البسيطة اخلطي لألشكال اللغوية. وتتكون اللغة مبقتضى هها النموذج من أشكال مركب

هي "املكونات املباشرة" لألشكال املركبة. أما النموذج الثاين  فيتناول علاقة األشكال فيما بينها 
( « prendre »-« comprendre»بوصفها سريورة تطور. و من مث  هه  السريورات الزيادة )

زيادات ال ي  يكمن_اسبه_  االستبدالف 2(."« attendre »-« attente »و صياغة املصدر )
 األصلّي.شك  املفردة اليت تطرأ على هف احلأو 

 Riffaterre Michael  (ريفاتير)عند  /9 

لكّنه توّجه فيه وجهة مغايرة  "و حنن  (جاكوبسون) ي اجملال نفسه الهي ُعين به  (ريفاتري)حبث 
سالة نفسها  أي على نعلم أن ياكبسون كان يبين موضوعيته  ي التحلي  من خلال التشديد على الر 
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حتلي  البىن اللسانية  ي النص الشعري من دون مراعاة العوام  املقامية أو الظروف النفسية للمؤلف أو 
ذاتية  إال  - ي جوهرها-القارئ  بينما يبين ريفاتري موضوعيته على استجابات القارئ اليت و إن تكن

كان لسايّن القاعدة و املنهج إاّل أنه رّكز   (يفاترير )فعلى الرغم من أّن  1أن منابعها لسانية  ي األص ."
  ي دراسته على املتلقي ال على املرَسلة لوادها.

هين لال "االستعمال"و "لغةـ"ال"املعيار" و "االنزياح" كمقاب  لومن املصطلحات اليت استخدمها 
ب النظري على تربير وجود "و قد عم  )ريفاتري(  ي اجلانحملوران االستبدايل و الرتكييب  ايتعّلق ذهما 

)املعيار(  ي البحث األسلويب... و أما )االنزياح( ... فهو   ي نظر   _بعد_   أو _عدول_  أي 
 2خروج عن النمط التعبريي املتواضع عليه..."

)بني االنتقاء العفوي( النسيب  "... االختيار العفوي و االختيار اهلادف كما أنه فّرق بني 
و  3تكلم العادي  ي اللغة  و بني االنتقاء اهلادف الهي تؤديه التعبريية األسلوبية."الهي يقوم به امل

 يعترب هها األمر ممّهدا للانتقاء األسلويب.

8989                                                 
 -ط  د -د املغرب -. املركز الثقا ي العريب  الدار البيضاء -للسياب دراسة  ي" أنشودة املطر" -اسن ناظم: البىن األسلوبية -1

  .79 صت  
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142. 
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 اللسانيات، األسلوبية واللغة:/ 1

  ولقد وعلى رأسها األسلوبية كثري من العلوم بنياهنامتث  اللسانّيات القاعدة اليت أقامت عليها  
  فنجدها تقيم 1مبحٍث لغوّي يزيد من إثراء املمارسة والتنظري"" صارت بالنسبة إىل هه  األخرية مبثابة

والتمّيز  ي نظرياهتا وتطبيقاهتا النصّية على األسس اللسانّية املختلفة اليت تدفعها خطوات إىل التطّور 
 واحإبداعات اليت تتوّسلها. دراسة اللغة

 و الدلي  على ذل   أهنا "مثّلت... إىل اد اآلن معينا خصبا  ي حتديد ماهيات األسلوب
فكان لألسلوبّية أن استفادت "من املصطلحات اللسانية دوما  2بقواعدها العامة وممارستها التجريبية."

وصرامة من فروع اللسانيات العامة.   ي توضيح مفاهيمها النقدية  ذل  ألهنا الفرع األكثر اداثة
ومن املصطلحات اليت استفادت منها: اللغة والكلام عند دي سوسري  والكفاية واألداء عند 
تشومسكي   ي توضيح املعيار اللغوي الهي جتري عليه االنزيااات األسلوبية  فاللغة هي النموذج  

ترب االنزياح أهّم املبااث األسلوبّية ارتباةا يعو 3واالنزياح جار  ي الكلام الهي هو فردي و إبداعي."
ميكننا أن نربط احملورين ذهها القول  باملفاهيم اللسانّية _السيما ثنائية االستبدال والتوزيع_  لهل  

   وحمور التوزيع متعلق بالكلام.أن حمور االستبدال متعلق باللغة و خاّصة

ن خلاله أن تؤّدي دورها "كمجال جديد  ي وجدت األسلوبّية لهاهتا موقعا قارّا  استطاعت م
العلوم احإنسانية  ي ظ  الفراغ الهي ُوجد بني ادود اللسانيات و ادود األدب  والهي كانت 

 البلاغة القدمية تشغله فيما سبق.

 إن التقاسم الهي وقع بني اللسانيات و األدب اول هها اجملال أفرز مشكلة أخرى  ي أيامنا
م أنه جيب أن يُلحق باألدب  أو باللسانيات  بينما يرى البعض اآلخر أنه هه   ايث يرى بعضه

 4قاسم مشرتك بني هاذين العلمني املتجاورين؛  ي اني يفّض  آخرون أن يكون له وجود قائم بهاته."

9191                                                 

 .142م  ص 1997  1. منشورات احتاد الكتاب العرب  دمشق  طجدل احلداثة  ي نقد الشعر العريبمحر العني خرية:  -1
  .90 ص .األسلوب عبد السلام املسدي: األسلوبية و -2
  . 69 . صوس: األسلوبية _الرؤية والتطبيق_يوسف أبو العد -3

4- Pierre Guiraud et Pierre Kuentz : La stylistique, p.19. 
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إننا ال نستطيع أن ننكر العلاقة احلاصلة بني ثلاثّية: اللسانيات  األسلوبّية واألدب  إالّ أّن 
وقا دقيقة يفرضها كّ  جمال من هه  اجملاالت علينا فيجعلنا مضطرّين إىل التمييز بينها  هناك فر 

وإعطاء كّ  جمال اّقه وادود ؛ فبينما جند أّن األسلوبّية تسعى إىل املساس باألدب حتليلا وتفسريا 
ى ماّدة اللغة هه  مستعينة بالطرائق والوسائ  اللسانّية اليت تنطلق من اللغة  نلفي اللسانيات ترّكز عل

 ي ذاهتا متخهة منها الوسيلة والغاية معا؛ زيادة على ذل   فإنه "من النااية النظرية تنطلق اللسانيات 
من اخلاص  ي البحث عن اخلصائص الكامنة  ي اللغة م الوصول إىل العام   ي اني أن األسلوبية 

األمر الهي جيعلنا نرى األدَب 1نية."تنطلق من العام للوصول إىل اخلاص استعانة بالطرائق اللسا
املوضوَع األول واملباشر لألسلوبّية   ي اني متّث  ماّدته _أي اللغة_ موضوع اللسانيات بالدرجة 

 األوىل.

و مبا أّن علم األسلوب البّد من أن ميّر باحملطّات اللغويّة حإبراز خصائص النّص األديّب 
وهي  2من علم اللغة خيتص بتناول املتغريات  ي نصوص بأكملها." ومجالياته  فإنّه ميكن اعتبار  "فرعا

القضّية اليت عكف على إثرائها وتوسيعها كثري من البااثني  ايث "يعود الفض  إىل جاكوبسون و 
الشكلانيني الروس معه  ي وضع األسلوبية عند نقطة التقاء اللسانيات بالنصوص األدبية  أي  ي مركز 

فاهيم واملناهج املتطورة )اليت هي اللسانيات البنيوية( وجمموعة من احإنتاجات تقاةع جمموعة من امل

                                                                                                                                                         

« …ce mot nouveau, c’est désigner, aux frontières de la littérature et de la linguistique 

un espace vide, reconnaître l’existence d’un domaine de recherche que l’ancienne rhétorique 

avait – partiellement- occupé , mais que laisse Vacant son effondrement. 

  Le partage de ce domaine fait encore problème aujourd’hui. Pour certains, il doit être 

annexé entièrement soit à la littérature, soit à la linguistique. Pour d’autres, il est à partager 

entre les deux sciences voisines. Pour d’autres enfin, il faut lui reconnaître une existence 

autonome, ou même une véritable hégémonie.»     
  39ينظر: املرجع نفسه. ص  -1

 «Il s’agirait, théoriquement, de refaire le même chemin en sens inverse : au lieu de 

partir du particulier à la recherche du principe réducteur qui puisse conduire au général, au 

lieu de redescendre des ramifications multiples ver la racine unique, on partirait des éléments 

communs comme d’une base neutre pour remonter de proche en proche, de différence en 

 différence, jusqu’aux ramifications extrêmes et individuelles de l’arbre typologique 

littéraire.» 
دار الدعوة  _.دراسة تطبيقية  ي علاقة اخلصائص األسلوبية ببعض الظاهرات النحوية_ حممد عبد اهلل جرب : األسلوب والنحو -2

  .19 م.ص1988  1ط سكندرية للطبع والنشر والتوزيع  احإ
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الفنية  وخصوصا األدبية حمددة من ايث الشك  واالنتماء واألثر على املتلقي )وهي احإبداعات 
 1منها(."

 وبناء على ذل   نستطيع أن نقول إّن األسلوبّية أخرجت املقوالت اللسانّية من بوتقة النظام
اللغوّي  وااولت أن تطبقها على األداء الفعلّي هلها النظام والهي يتجّلى  ي احإبداعات األدبّية 

ومل تتخه الدراسة األسلوبية مدارها املستق  عن الدراسات األخرى إال بعد ظهور مدرسة " خصوصا؛
 2الشكلانيني الروس والسيما رومان ياكبسون."

نظر إىل النصوص األدبّية "تصبح )األسلوبيات( دراسة وباالعتماد على اللغة ونظامها  ي ال
مقارنة ألمناط التفضيلات اليت يظهرها الكاتب  ي اختصار  للغته  ضمن املصادر اللغوية اليت  ي 

الهي ذل  أهّنا ال هتتّم باللغة  ي نظامها املعروف لدى اجلميع  ولكنها ختتّص باالستعمال 3متناوله."
 لهي خيتلف من مبدع إىل آخر.جيري على هها النظام  وا

الدراسات  إّن هها "االستعمال اخلاّص للنظام اللغوّي" هو ما ُاصطلح عليه بـ"األسلوب" _مركزِ 
و"ال تستطيع اللسانيات احلديثة أن تفوت على نفسها فرصة ةرح األسلوب  وهلها  األسلوبّية_ 

ارة تتعلق مبكاهنا ضمن النظام. بينما استخدمت مصطلح البنية لكي تظهر أن القيمة األسلوبية لإلش
تنتسب ك  إشارة من احإشارات إىل بنيتني : األوىل بنية القانون  وهي حتدد مكان احإشارة ضمن 

  4الفئة )استبدالية(. الثانية  وهي بنية الرسالة. وحتت  احإشارة فيها موقعا )تركيبيا( حمددا."

 ي ضوء العلاقات االستبدالّية والتوزيعّية _وهي  فلقد ااولت اللسانيات أن تشري إىل هها األمر
الثنائّية اليت حتّدثنا عنها  ي املبحث األول_  ولكّن ةبيعة دراستها جتعلها ال تتعّدى  ي تطبيقاهتا 

يفوق اجلملة   هلها كان من صاحل األسلوبّية أن تقوم ذهها العم   وتدرس احملورين فيما الواادةاجلملة 
 ن من احإااةة ذهها املسّمى "أسلوبا"._أي النّص_ فتتمكّ 

9393                                                 
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 ّم إّن "اللغة الشعريّة" اليت تبىن على االستعمال اخلاّص للنظام اللغوّي كانت الدافع  واملسوّغ
بقيت اللغة الشعرية لوقت ةوي  جماال متجاهلا لدراسة احملورين ضمن الدراسات األسلوبية  ايث "

 رية تعىن _كما ذكرنا_ بالنظام وليس باخلروج عنه.و احلال أّن هه  األخ1من قب  اللسانيات."

يقوم اخلروج عن النظام اللغوّي على التوتّر احلاص  للمحورين ضمن األداء الكلامّي  "وإذا  
كانت الدراسات اللغوية تركز على اللغة فإن علم األسلوب يركز على ةريقة استخدامها وأدائها  إذ 

استخداما يقوم على االنتقاء واالختيار ويركب مجله ويؤلف إن املتكلم أو الكاتب يستخدم اللغة 
و مبا "أن أي خطاب جيري  ي سلسلة كلامية على خط سانتغمي 2نصه بالطريقة اليت يراها مناسبة."

  فإّن احملورين يصبحان من املبااث األسلوبّية اليت حيّق لعلم 3أو تركييب  وهها ال خيتلف فيه أاد"
_ موضوع هها العلم. األسلوب ةرقها ما داما  قوام أّي خطاب  ومادام اخلطاب _كما النصُّ

 لقد "اعتاد اللغويون بعد سوسور على التقاب  بني حمور الرتاكيب )احملور األفقي للعلامات
القائمة بني الوادات اللغوية  ي مدرج الكلام( وحمور االستبدال )احملور العمودي للعلاقات االفرتاضية 

لقد أصبح هها التقاب  شيئا فشيئا  و4وادات اليت يتحم  التعاقب فيما بينها.("القائمة بني ال
إسقاةا وتكافؤا للمحورين  ي اللغة األدبّية  و ي الدراسات األسلوبّية.كما أصبح االختيار عنصرا مميِّزا 

 موضوع األسلوبية_ "باعتبار أن األسلوب يقوم على اختيارات األديب أللفاظ وتراكيب-لألسلوب
  5يؤثرها على غريها."

 

 

  
9494                                                 
1 - Pierre Guiraud et Pierre Kuentz : La stylistique. P. 58.  

"La langue poétique est restée longtemps un domaine négligé de la linguistique." 
 . 09 صم  2003  1موسى سامح ربايعة: األسلوبية _مفاهيمها و جتلياهتا_. دار الكندي للنشر و التوزيع  األردن  ط -2

 .10 : الظاهر املختفي. صمرتاضعبد اجللي   -3
واألسلوبية والشعرية انطلاقا من الرتاث العريب والدراسية ومن بوةارن حممد اهلادي و آخرون: املصطلحات اللسانية والبلاغية  -4
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 المحوران والوظيفة الشعري ة:/ 2

 ي مسة  غدولسانيا  وذل  ألنّه ي أكثر منهيصبح حمور االختيار  ي األسلوبية مبدأ أسلوبيا 
على اختلاف -"و من هنا فإن ك  مستعملي اللغةممّيزة ينفرد من خلاهلا مبدع عن آخر   األسلوب
إىل اعتماد حمور االختيار لبناء متتالية لسانية مبعونة حمور التأليف  مضطرين ]مضطرون[  -أغراضهم

بيد أهنم ال يتساوون إذا ما نظرنا إىل االختيار بوصفه مبدأ أسلوبيا أي بوصفه اختيارا متميزا من 
اختيارات مستعملي اللغة االعتيادية  إن االختيار  ي جوهر  وااد  بيد أنه خمتلف من نااية ةبيعته 

 1رة  و كيفية حتققه  األمر الهي يضفي عليه ميزة معينة جتعله لصيقا باللغة املميزة."الظاه

نستنتج من خلال القول السابق "أن عملية االختيار تتص  اتصاال وثيقا بالهات املبدعة  إذ 
 إن عملية االختيار هي عملية فردية  أي أن ما خيتار  زيد رمبا ال خيتار  عمرو  فقد يرّق شعر أاد
الشعراء و يصلب شعر اآلخر  و يسه  لفظ أادهم و يتوّعر منطق غري   و ذل  يعود إىل 

 2اختلاف الطبائع... فهها التفاوت  ي عملية االختيار هو إشارة إىل تفاوت األسلوب."

فلئن كان احلديث  ي القول السابق مرّكزا على درجيْت االختيار بني اللغة العادية واللغة املمّيزة 
شارة إىل االختلاف احلاص  بني املتكلمني  ي هها االختيار اينما يتعّلق األمر باللغة املمّيزة  مع احإ

فإّن هها القول يفّص   ي النقطة الثانية )االختلاف احلاص  بني املتكلمني  ي هها االختيار اينما 
ما يتعّلق األمر باللغة املمّيزة(  و يرّشح االختياَر ألن يكون احَلكم  ي وصف  أسلوب كّ  مبدع  مقدِّ

 شراا لهل  انطلاقا من جنس الشعر رّقًة و صلابة  سهولة و وعورة. 

إّن االختيار ليس الركن الوايد الهي يستند إليه األسلوب  ي بنائه  فللمحور الثاين _أي 
الرتكيب_ دور  ي اكتماله واستوائه على سوقه؛ لهل  جند األسلوب "يتحدد بأنه توافق بني 

عمليتني  أي تطابق جلدول االختيار على جدول التوزيع  مما يفرز انسجاما بني العلاقات ال

9696                                                 
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االستبدالية اليت هي علاقات غيبية يتحدد احلاضر منها بالغائب  و العلاقات الركنية و هي علاقات 
  1اضورية متث  تواص  سلسلة اخلطاب اسب أمناط بعيدة عن العفوية و االعتباط."

)بعيدة عن العفوية واالعتباط( "أن االختيار األسلويّب ال ميكن أن يكون اختيارا  تفيد عبارة 
كيفّيا أو اعتباةيّا  إمنا اختيارا من دائرة حمّددة من إمكانات التعبري اللغويّة اليت تناسب صياغة الفكرة 

املبدع ال هتّمه صفة  ألنّ  2احملدَّدة؛ وهها ما جيع  االختيار األسلويّب يأيت  ي علاقة ترادفّية نسبيا."
التضاد و ما يلحقها من صفات خاّصة باحملور االستبدايّل  بقدر ما هتّمه صفة الرتادف اني ينتقي 

 من بني جمموعِة متشاذهاٍت ما يصيب به كبد احإبداع واجلمال.

يشري ما سبق ذكر  إىل قضّية كون االختيار _وِمثُله الرتكيُب_ عملية مقصودة وحمسوبة  ي 
ة املمّيزة  فاملبدع عندما ينسج نّصه يتوّخى  ي اختيار  وتركيبه ما جيع  من نّصه حمّ  استقطاب اللغ

 بوساةة التطّرق ملا ال يستطيعه أو يستصعبه متكّلم عادّي.

تلاام احلاص  بينهما  و إن ما تقّدم من أمر األسلوب  ي قيامه على احملورين معا  يشري إىل ال
"ألن عملية االختيار ال تعين فقط اختيار الكلمات أو املفردات من   خرعدم قيام أادمها دون اآل

 3املعجم بقدر ما تتص  أيضا بعملية الرتكيب و تشكي  النسق و السياق."

و مجاعته الفض   ي تسليط الدراسة املعّمقة على هه  الواقعة  (جاكوبسون)لـ لقد كان
دون املساس جبوهرها  وقد جتّلى هها األمر بوضوح  ي األسلوبّية  و إضافِة ما يثري أحباث سابقيهم 

"إن كلا من )باختني( و )شارل بايل( نظر  نظريّة التواص  وما يرتبط ذها من وظائف كلامّية  ايث
إىل الكلام من خلال الوظائف التقليدية: الوظيفة االنفعالية و الوظيفة احإفهامية  و الوظيفة املرجعية  

  الوظائف مباشرة. و قد رأى )جاكوبسون( أن ك  وظيفة من هه  و إن مل يتكلما عن هه
الوظائف الثلاث تتناسب إما مع الشخص األول )املرِس (  أو الثاين )املرَس  إليه(  أو الثالث و هو 
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)الشخص( أو )الشيء( الهي نتحدث عنه. فعمد إىل توسيع هه  الوظائف فجعلها سّت وظائف  
(  و La fonction Poétiqueخرى: الوظيفة الشعرية )أي أضاف إليها ثلاث وظائف أ

  1(."Métalinguistique(  و الوظيفة االنعكاسية لدراسة اللغة )Phatiqueالوظيفة االنتباهية )

و تعترب الوظيفة الشعريّة الدرس األهّم واملهيمن على األسلوبيات عاّمة والشعريات خاّصة  
للغة كاملة و ليس فقط باللسانيات مما يقرذهما أكثر من عن ارتباط احملورين باذل  أهنا تعرّب 

؛ ومن ّم "فإن البنيتني املصاغتني ]املصوغتني[ االستبدالية و النظمية  ال تقدَّمان   ي األسلوبية
لسانيات جاكوبسون  باعتبارمها فقط  ميزة للتحلي  اللسيّن و لكن باعتبارمها  أيضا  خاصية ملازمة 

  2للغة ذاهتا."

  الشعريات بابا متفّرعا من األسلوبيات  وختتّص بدراسة الوظيفة الشعريّة على بصرية من متثّ 
القاعدة اللسانّية دائما  فهي "هتتم بقضايا البنية اللسانية  متاما مث  ما يهتم الرسم بالبنيات الرمسية. 

الشعرية جزءا ال يتجزأ من و مبا أن اللسانيات هي العلم الشام  للبنيات اللسانية   فإنه ميكن اعتبار 
باللسانيات  مما يسوغ التدلي  على تضمن  اتو هها يفيد  ي ربط مبااث الشعري 3اللسانيات."
 عرية للمحورين ذوْي األص  اللساين.الوظيفة الش

إذا  فإّن اخلاصّية اللسانّية تبقى مصاابًة للمحورين _وإْن بصورة خفّية  وبطريقة مغايرة نوعا 
ك  مجلة   "فلو أننا نظرنا إىل احملور االستبدايّل لوجدنا أّن   بالعم  احإبداعييتعّلق األمر ما_ عندما 

ك  تعبري ما هو إال اختيار من بني اختيارات ممكنة  و هو حيم  مجيع اخليارات األخرى غري 
  4املهكورة من ةريق التضمن ال التصريح _و هنا يكمن األمر األهم_."
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4 -
 Pierre Guiraud et Pierre Kuentz : La stylistique. p.123. 
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اسب ما تقّدم_  ي العم  احإبداعّي منسحبا على الكلمة وما هو يكون االختيار _على 
أكرب منها )مجلة  تعبري(  ألنه  ي ُمكنة احمللِّ  أن يأخه منه مجلة معّينة مثلا ويأيت مبقابلها الهي كان 
ميكن أن يكون حمّلها؛ ويظهر ذل  جلّيا  ي االختيارات اليت تتعّلق بالصور البيانّية  كالتعبري عن 

رة بالصورة اآلتية  ي قوله _تعاىل_ : "َفَأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّْيِه َعلى ما أَنـَْفَق فيها َوِهَي خاِويٌَة َعلى احلس
   وقد كان ميكن أن حيّ  تعبري: )وأصبح متحّسرا...( حمّ : "فََأْصَبَح يـَُقلُِّب َكفَّْيِه".1ُعروِشها"

ات اينما يتعّلق األمر باللغة و باألدب  و من الدارسني من حياول التدقيق أكثر  ي املصطلح
العالقات السياقي ة و و  ي اللغة بـ" "عالقات الحضور والغيابفيصطلح على احملورين  ي األدب بـ"
"  "فلا شّ  أّن من السه  أن ندرك أّن علاقات احلضور  ي العالقات الخالفي ة أو ايستبدالي ة

للغة كما أن علاقات الغياب تقاب  العلاقات اخللافّية أو األدب تقاب  العلاقات السياقّية  ي علم ا
االستبدالّية. بيد أن األدب ليس نظاما رمزيّا أوليا مث  فّن الرسم مثلا  أو مث  اللغة إىل اّد ما  
ولكن يستخدم ماّدة له مأخوذة من نظام آخر سابق عليه وهو اللغة  مما جيع  علاقاته أشّد تركيبا 

ها الفرق بني النُّظم اللغويّة واألدبّية ال يلااظ بنفس الدرجة  ي مجيع األجناس وتعقيدا. على أن ه
األدبّية  فهو أدق وأدىن  ي االة التعبري الغنائّي ايث تنتظم اجلم   ي النّص بشك  مباشر  بينما 
يأخه أكرب أشكاله وأاّدها  ي النصوص الروائّية  ايث متّث  األاداث والشخصّيات من جانبها 

 2ويرا مستقلاّ إىل اّد ما عن اجلم  اليت تطلعنا عليها."تص

يشري القول إىل قضّية هاّمة  ي تشكيلة العلاقات  ي كّ  جنس أديّب  فبينما نطّلع إليها  ي 
التعبري الغنائّي بصورة واضحة ومبّسطة منّيز من خلاهلا االختيارات والتنسيق  نقف  ي النصوص 

تداخلة من الرتاكيب و ذل  ألهنا ال تؤّدي لوادها الداللة املقصودة ب  الروائّية على صورة معّقدة وم
تزامحها صور األاداث والشخصّيات اليت تُعّد عاملا رئيسّيا  ي اكتمال صورة الرتاكيب واالختيارات 

 املبسوةة على مستوى الّنص الروائّي.

تقودنا هه  القضّية إىل رصد الفروق اليت تنتج من ةبيعة اجلنس األديّب و ما تتطّلبه من حتلي  
"وأهّم الفروق اليت ترتّتب على اختلاف األبنية الشعريّة عن القصصّية هو أن منهج التحلي   ،خاصّ 
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ا  رأسّي من السطح إىل  ي كّ  منهما يتمّيز باجتا  مضاّد لآلخر  فالتحلي  البنائّي للشعر يسري  ي اجتّ 
العمق  أّما حتلي  القصص واألساةري فيسري  ي اجتا  أفقّي عرضّي  وميكن اعتبار كّ  عم  شعرّي 
بصفة منعزلة عن غري  والعثور فيه نفسه على تنويعاته اليت تنتظم ةبقا هلها احملور الرأسّي؛ بينما جند 

 1يّة على املستوى الداليّل العريض فحسب."أنّه من الضرورّي تفسري األبنية القصصّية واألسطور 

معىن ذل  أّن جنس الشعر يركَّز  ي حتليله على مجلة االختيارات اليت ميّث  حموُر االستبدال 
الرأسّي مصدرها  ألنه يويل اهتماما أكثر و غاية بالغة جبمالّية التعبري  و رمبا كان ذل  هو الدافع 

ارات؛ و على العكس من ذل   يرّكز حتلي  القصص على حمور لرتكيز التحلي  فيه على حمور االختي
 الرتكيب ألّن اهتمامها ينصّب أكثر على دالالهتا و املقاصد اليت ينبغي للمتلّقي التقاةها منها. 

ولكّن قولنا برتكيز االهتمام على حمور من احملورين  ي التحلي  ال يعين هتميش احملور الثاين  إذ 
و عليه فإّن "الفص  القاةع بني  ينهما ألهنما كّ  متكام   ي العم  األديّب.ال ميكننا أن نفص  ب

االحنرافات السياقّية واالستبدالّية ال ميكن احإصرار عليه  ي التحلي  األسلويّب؛ فاالحنراف االستبدايّل 
فق  ي العدد  ي وضع املفرد مكان اجلمع مثلا البّد أن يرتّتب عليه احنراف تركييّب يّتص  بضرورة التوا

 2بني أةراف اجلملة."

إّن التشاب  الواقع على مستوى العم  األديّب  ناجم _كما سبقت احإشارة إليه_ من كونه 
نظاما على نظام  نظاما )األدب( له تركيبته و خصائصه يقوم على نظام آخر )اللغة( له _هو 

 ،الرابط بني اللغة والنص األديبّ  احملوران اجلسر اآلخر_ تركيبته وخصائصه؛ و لكن رغم ذل   يبقى
"ووجود النّص يفرتض وجود اللغة اليت أنتج ذها هها النّص  وعلى ذل  فإنه ينبغي أن يكون واضحا 
لدينا أن إنتاج النّص يقوم على اختيار بعض العناصر اللغويّة كأجزاء أو فقرات من سلسلة متّث  البنية 

ة احملتَملة هلها النّص احملوَر اآلخر الهي تتص  به  فإنتاج النّص اخلطّّية للنّص. وتعترب البدائ  اللغويّ 
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يتمّث  كما يقول "جاكوبسون"  ي عرض عناصر من حمور التبادل اللغوّي على حمور التجاور السياقّي 
 1 ي النّص."

تصري تسمية "االنتقاء" و "التنسيق" للمحورين اني يصطبغان بالدراسة األسلوبّية أنسب 
العم  األديّب و األداء الكلامّي _بصفة عاّمة_  لهل  "يدرس جاكوبسون اللغة  لشرح ةبيعة

بشكلها احملكّي فريّكز فيها على تل  املظاهر التواصلّية  ويسرتعي انتباهه اعتماد احإنسان  ي كلامه 
فيعرّفهما على أهنما عمليتان  Combinaison والتنسيق Sélectionعلى ظاهريْت االنتقاء 

  ي سريورة الكلام. فالتكّلم عند  يتطّلب عملني أساسيني أوهلما االنتقاء.رئيستان 
خيتار املتكّلم بعض العناصر اجملّردة املوجودة  ي خمزونه اللغوّي  ّم يأيت دور العنصر الثاين املتّمم 

 2وهو التنسيق بني هه  الوادات اجملّردة والعناصر املختارة لتكّون وادات لسانّية معّقدة."

مصطلح "االستبدال" _كما يبدو_ ال يواي بالقصديّة و اجلمالّية  ي املفاضلة بني املفردات ف
املستبَدلة  لكِن "االنتقاء" _على خلافه_ يؤّدي تل  املهّمة؛ وكهل  بالنسبة لـ"الرتكيب"  فهو 

لتنسيق" فيحملنا يشعرنا بالعفويّة  ي ضّم املفردات املختارة على حنو خال من التفّرد و احإبداع  أما "ا
على تصّور املشّقة واجلهد البالغ الهي يبهله املبدع  ي سبي  اخلروج برتكيب للمختارات  ي صورة 

 فريدة من نوعها.

هها  و"يرتبط االنتقاء )وبالضرورة االستبدال( بالكيانات املرتابطة  ي النظام اللغوّي وليس 
كون الكيانات مرتبطة باالثنني معا أو باملرَسلة الفعلّية باملرسلة املعطاة   ي اني أنه  ي اال التنسيق ت

حييلنا ذا القول على واردة أخرى  وهي أن حمور االستبدال اينما يكون متعّلقا باملعجم  3فقط."
ميكن أن يُفص  عن حمور الرتكيب  ي الدراسة  أما إذا المس قواعد الصرف والنحو مثلا فإنه يكون 

 وةيد العلاقة به.
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سلوبّية اق  دراسّي واسع ومتشّعب تشّعب زوايا اخلطاب و وقائعه اليت "تعتمد... على إّن األ
املوضوع  الكاتب  ظروف التواص ؛ على أّن فيه وقائع أخرى ال تعتمد إاّل على الرسالة  ي اّد 

ميّثلان و مبا أّن احملورين 1ذاهتا  وعلى ترتيبها العميق. وهها ما يسّميه جاكوبسون الوظيفة الشعريّة."
خاصّية من خصائص املرَسلة  ي اّد ذاهتا  وأّن الوظيفة الشعريّة اليت تتضّمنهما تُعىن ذها  فضلنا أن 
نعكف على هه  الوظيفة شراا وبيانا ومن مّ نستجلي متظهرات احملورين على مستواها والدور الهي 

 يؤّديانه من خلاهلا.

أن نبدأ احلديث عن الوظيفة الشعريّة من  وكأيِّ مفهوم من املفاهيم النقديّة  ارّي بنا
  "ومن امللااظ  ي هها (جاكوبسون)األسلوبّية مصطلحّيا عند  املصطلح  ايث جندها حتّ  حم ّ 

اخلصوص  أن جاكوبسون مل يستخدم قّط كلمة األسلوبّية. و قّلما استخدم كلمة األسلوب  ألنّه 
ا الشعر من جهة أخرى ضمن منظور وصفّي يبّدهلا بأخرى هي الوظيفة الشعريّة. أنه يدرس هه

حبت  يضع بالنسبة لكّ  نّص الطبيعة البدهّية لبنا  الداخلّية: علاقات بني احإشارات على خمتلف 
 2املستويات الصوتّية  والنحويّة  واللفظّية  و الوزنّية  إىل آخر ."

 (ريفاتري)لحّيا  فإن تقوم مقام األسلوبّية مصط (جاكوبسون)و إذا كانت هه  الوظيفة عند 
" نظرا ملا هتيّئه تسمية "الوظيفة الشعريّة" من اّتصال الوظيفة األسلوبّيةيقرتح أن يصطلح عليها بـ"

"فهو  جبنس إبداعّي دون اآلخر _وهو الشعر_ خبلاف تسمية "األسلوبّية" اليت تعترب جامعة شاملة؛
صفه علم األسلوب  وبالرغم من أّن كلمة يرى أن الوظيفة الشعريّة تتص  باجلانب اللغوّي الهي ي

"  ي املراا  األوىل مع علماء القة جاكوبسون"شعريّة" أكثر حتديدا من "مجالّية" اليت استخدمها "
"براغ"؛ ألّن الوقائع الشعريّة توجد  ي قلب البنية اللغويّة  بينما تُعّد اجلمالّية شيئا فيما وراء اللغة  

ال حتصر جمال الوظيفة  ي نطاق الفّن اللغوّي  وإذا كان "جاكوبسون" بالرغم من ذل  فإهنا ال تز 
يقول بوضوح "إّن علم اللغة عندما يعاجل الوظيفة الشعريّة فليس بوسعه أن يقتصر على جمال الشعر"؛ 
ألّن الوظيفة الشعريّة عنصر مكّون  ي مجيع جماالت النشاط اللغوّي  وإن اختلفت  ي كثافتها 
102102                                                 
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  آلخر  فإننا نفرتض عند احلديث عن الفّن اللغوّي أن موضوع التحلي  سيتّم وتعقيدها من شك
اختيار  ةبقا ألاكام مجالّية  مما يتعارض مع تصّور فكرة الوظيفة. من هنا يقرتح "ريفاتري" إةلاق 

 1تسمية الوظيفة األسلوبّية على هه  الوظيفة الشعريّة لتشّك  مجيع األشكال البسيطة واملعّقدة معا."

و أغلب الظّن أن تسمية "الوظيفة الشعريّة" إمنا اختهت النسبة إليه من باب "احُلكم للغالب"  
فمن امللااظ "أن الوظيفة الشعريّة ليست قاصرة على الشعر ولكنها تلعب فيه الدور الغالب املمّيز 

رى أساسّية و إن كانت توجد  ي بعض االستعماالت املنظومة األخرى لكنها تتبع اينئه وظيفة أخ
 2هي احإعلام  ي االة املنظومات العلمّية."

 ي االصطلاح على الوظيفة الشعريّة  اختلفا أيضا  ي  (جاكوبسون)مع  (ريفاتري)وكما اختلف 
 (ريفاتري)مكتفية بهاهتا   ي اني أهنا عند  (جاكوبسون)حتلي  املرَسلة اليت تتعّلق ذها  فاملرَسلة عند 

صر املتلّقي؛ و بتعبري آخر  "يقّدم هها التصّور رؤية تتجاوز ما ةراه ناقصة ما مل يكّملها عن
ياكبسون  ي أن الرسالة قائمة بهاهتا  وال يظهر من ذل  أن هه  الرسالة حتقق تواصلا مع املخاَةب  
أما ريفاتري فإنه يرى أن الرسالة ال ميكن أن توجد بهاهتا  وإمنا هناك علاقة جيب أن تنشأ بني الرسالة 

املخاةب  فالعلاقة اليت تقوم بينهما عنصر مهّم من عناصر األسس اليت أقام عليها ريفاتري أسلوبيته و 
 3البنيوية."

للوظيفة الشعريّة نظرا ملا حتويه من تلاعب باللغة  وإن كان البعض  (جاكوبسون)لقد انتصر 
قد "بالغ...  ي تقومي قصائد مّكنته يقول عنه إنّه يرى هها الفع  ذا أثر سليّب على اآلثار احإبداعّية و 

من حتلي  أصواهتا أو حنوها  أو أعجبته ألهنا جتري جتارب لغويّة... و قد جعله ميله اخلاص للشعر 
 4الهي يتلاعب باللغة يُعلي من شأن هها النوع من الشعر على اساب الرتاث الشعرّي القدمي."

103103                                                 

1-
 .241 -240  ص 1وب و النظرية البنائية. جلصلاح فض : علم األس 

2-
 .592  ص 2املرجع نفسه. ج 

3-
 .17_مفاهيمها و جتلياهتا_. ص  موسى سامح ربايعة: األسلوبية 

4-
عامل املعرفة: سلسلة كتب ثقافّية شهريّة يصدرها اجمللس الوةيّن للثقافة والفنون  رينيه ويلي : مفاهيم نقديّة  تر: حمّمد عصفور. 

 .371م  ص 1987رباير فواآلداب  الكويت  



 حلدود_االستبدال والتوزيع _املفاهيم وا                  الثاين              الفص  

 - 104 - 

 
 

"لكوهنا أبرز وظائف الفن اللغوّي  (سونجاكوب)الوظيفة الشعريّة مهيمنة  ي دراسات أصبحت 
األديّب  و ي ضوء هه  الوظائف اليت قّدمها ياكبسون فإن مجاليات اللغة تنشأ من خلال االختيار 

و يبدو أنّه استأنس هلا انطلاقا من ارتباةها الوثيق 1والرتكيب اللهين يعتمدان على مبدأ التعادل."
البنيويّة على جعله الوسيلة و الغاية معا  ي التحلي   أّما بالعم  األديّب الهي رّكزت األسلوبّية 

 الوظائف األخرى فرتتبط بظروفه احمليطة ووقائعه اخلارجة عن نطاقه.

_ يؤّديان دورا مجالّيا (جاكوبسون)و إذا كان احملوران  ي الوظيفة الشعريّة _ اسب تفكري 
من خلال مرض بطريقة سلبّية اللغة _وعلى خلاف ذل _ ميّثلان ةريقا هلدم إبداعّيا  فإهنما 

؛ "و لقد  بنّي  خاّصة  أن هدم اللغة يتّم وفق ةريقني  وذل  تبعا حإصابة املريض. و من احلبسة
 2املمكن أن يكون مصابا بالتماث  )اختيار الكلمات(  أو بالتجاور )االستعداد لبناء اجلملة(."

ول عنها إهنا "وظيفة غائّية تتجّلى  ي إدراك أّما عن مفهوم الوظيفة الشعريّة  فيمكننا أن نق
الكلمة من ايث هي كلمة ال من ايث هي جمّرد بدي  عن شيء مسّمى أو تفجري عاةفة. إهنا 
تتجّلى ال  ي كون الكلمات و حنوها و معناها و شكلها اخلارجّي و الداخلّي إشارات حمايدة ترجع 

أو املتخيَّ   ب  من ايث كوهنا كلمات هلا وزهنا اخلاّص بطريقة ال مبالية إىل الواقع املعاش ]املعيش[ 
ذها  وتتمّتع بقيمتها الهاتّية الداخلّية. و إذا كانت الشعريّة تشديدا على املرَسلة لهاهتا  فإّن ذل  يعين 
أهنا توّضح اجلانب الظاهر لإلشارات اللغويّة من جهة وبني األشياء اليت تدّل عليها هه  احإشارات 

 3خرى."من جهة أ

ترتفع الكلمات املوظّفة  ي العم  األديّب  ي الوظيفة الشعريّة عن مرتبة املقارنات بينها وبني 
مثيلاهتا  إىل مرتبٍة جتع  من بنيتها و موقعها  ي العم  حمّ  االنتبا  ومركز الدراسة  ي الشعريّة ايث 

 يُبحث  ي ةبيعتها ودالالهتا الظاهرة و الباةنة.
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لوظيفة الشعريّة "تشري إىل قيمة الرسالة نفسها.. وقد عرّفها جاكوبسون بأهنا ومن مّ  فإّن ا
وهها يؤيّد ما سبق  1علاقة ذاتّية  هي العلاقة بني الرسالة  وبني ذاهتا  إذ تكون الرسالة غاية ذاهتا.."

 ذكر  من كوهنا تتخه املرَسلة وسيلتها وغايتها  ي التحلي .

" ي حتديد  لهين تقوم عليهما الوظيفة الشعريّةلختيار االرتكيب واال (جاكوبسون)تبىّن 
األسلوب ... فقد استغّ  معطى ألسنّيا قارّا يتمّث   ي أّن احلدث األلسيّن هو تركيب عملّيتني 
متواليتني  ي الزمن ومتطابقتني  ي الوظيفة  ومها اختيار املتكّلم ألدواته التعبرييّة من الرصيد املعجمّي 

يبه هلا تركيبا تقتضي بعضه قوانني النحو وتسمح ببعضه اآلخر ُسُب  التصّرف  ي لّلغة ّم ترك
. ويهكرنا قوله: "تقتضي بعضه قوانني النحو" بنظام اللغة الهي يلتزمه و يّتكئ عليه أّي 2االستعمال"

 متكّلم  ي اديثه  كما يهكرنا قوله: "وتسمح ببعضه اآلخر ُسُب  التصّرف  ي االستعمال" باملبدع
الهي يكون له من القدرات ما يؤّهله لكسر ما ميكن من هها النظام كسرا مجالّيا خيلق احإبداع دون 

 أن يلحق الضرر جبوهر هها النظام.

إننا اني نتحّدث عن النظام وما يلحقه من تصّرف وتغيري  نتبنّي دور الوظيفة الشعريّة املتمّث  
كم األثر بدال من حماولة القبض على معنا   كما تسعى  ي أهنا "حتاول رصد القواعد العامة اليت حت

إىل معرفة هه  القواعد من داخ  األدب نفسه  ال من خارجه خبلاف  العلوم األخرى كعلم النفس 
و علم االجتماع  إخل  إهنا تبحث عن هه  القواعد من داخ  األدب نفسه. إًذا الشعريُة مقاربة 

 3ضمنية لألدب و داخلية معا."

"ااول جاكوبسون إبراز معيار موضوعّي يسمح بالكشف عن اضور الوظيفة الشعريّة  لقد
الهي ميكن التعّرف إليه عن ةريق العلاقة اخلاصة القائمة بني العملّيتني اللتني ينهض على أساسهما 
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. عند إرسال رسالة ما  Combinaison و الرتكيب Sélectionأّي بناء لغوّي  أال ومها االختيار 
وادات خمتارة من بني وادات أخرى مشاذهة  Syntagmatique ب على حمور تتابعّي )أفقّي(نركّ 

. و Paradigmatiqueهلا بدرجة تقريبّية وجمتمعة باالفرتاض على حمور استبدايّل )عامودّي( 
حملور االختيار على حمور  Equivalenceتتجّسد خصوصّية الوظيفة الشعريّة  ي عرض مبدأ التكافؤ 

و من هنا  يظهر أّن الوظيفة الشعريّة عملة ذات وجهني مها احملوران  وال ميكننا أن نقف 1يب."الرتك
 عليها إالّ إذا نظرنا إليهما بصورة متوازية  ي الدراسة و ليس بصورة متعاقبة.

   ي الوظيفة الشعريّةاليت تنشأ عن ذل  لدينامّية حييلنا النظر إىل احملورين بصورة متوازية إىل ا
فنحن نعرف مجيعا أنه ميكن أن نتناول النظام اللغوّي إما من زاوية معجمه أو من زاوية حنو . حنن "

خنتار الكلمات  وحنن ننّظم بعضا منها  ي سلسلة من العلاقات. احملور األول استبدايّل  واحملور الثاين 
دات اليت تتكون من وادات نظمّي. ويتّم االختيار بالطبع على احملور االستبدايّل بني عدد من املفر 

متعادلة من ايث الرتاكيب. إن خصوصّية الوظيفة الشعريّة من هها املنظور تكمن  ي قلب لعبة 
ههين احملورين  ... إذ يستمّر احملور النظمّي  ي القيام بدور  التنظيمّي واملكثَّف  ويستمّر احملور 

 2ور  االنتقائّي بطريقة إضافّية."االستبدايّل أيضا  ولو جزئيّا على األقّ    ي تأمني د

معىن ذل  أنه "ال ميكن حتلي  النص األديّب إىل وادات متتابعة دون اعتبار جمموعات الرموز 
اليت تكّونه  فهو رسالة تنق  داللة سياقّية لكنها  ي الوقت نفسه ذات قيمة بنائّية مما يفرض ضرورة 

ويُقصد هنا مبحور اجملاورة التنسيَق  ومبحور   3خالفة."قيام علاقة جدلّية بني حموري اجملاورة وامل
 املخالفة االنتقاَء.

حتّرك على مستوى العلاقات بني "تستمّر دينامّية احملورين على ةول العم  األديّب  ي 
الوادات  وقد يكون التحّرك أفقّيا يعتمد التجاور بني الكلمات حبسب قوانني النظم... وقد يكون 

" يعتمد على علاقات "الغياب"  وهي عملّية ةبيعّية إحيائّية تقوم على استبدال أيّة  التحرك "عموديا
كلمة بكلمة أخرى لتشابه صويّت أو صر ّي أو داليّل... فهه  العلاقات هي ةاقات خمزونة  ي ذاكرة 
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هتا اللغة  وتتداخ  مع الكلمة  ي االة احإبداع  و ي االة التلّقي  و ختتلف هه  الوادات  ي ةاقا
املخزونة  ي ذاكرة اجلماعة  وقد يلجأ املبدع أايانا إىل هها املخزون يستثمر   ي إغناء اخلطاب 

 1وشحنه بدفق إحيائّي عميق لتحقيق الوظيفة الشعريّة."

تصّر دراسات الشعريّة على "أن اللغة الشعريّة ليست جمّرد وادات لسانّية مؤلّفة تأليفا خطّّيا 
من احإبداالت أو مها معا  ي الوقت نفسه  و لها مل يُعرِّف جاكوبسون الوظيفة متعاقبا  ب  هي نسق 

ملبدأ التماث  من حمور االختيار على حمور التأليف"   La projectionالشعريّة بأهنا "احإسقاط 
بدون جدوى  ذل  أن الرج  أوىل أمهّية أكثر شراا و تفصيلا هله  الوظيفة اليت عّدها ضرورة لكّ  

ديّب متسائلا عن املعيار اللسايّن الهي نُدرك به على سبي  االختيار كنه الوظيفة الشعريّة  عم  أ
ويرى أنه لإلجابة على هها  œuvre poétiqueوخاصة العنصر احإلزامّي  ي كّ  عم  شعرّي 

التساؤل ينبغي أن نتهّكر كيفّيتني أساسيتني من التنظيم مستعملتني  ي التصّرف الكلامّي إهنما 
فلا ميكننا أن ندرس الوظيفة الشعريّة بأي اال من األاوال مبعزل عن 2االنتقاء والتوافق أو التنسيق."

 هه  الثنائّية )االنتقاء/ التنسيق(.

نوعا من "التطابق بني )جدول التوزيع(    ي الوظيفة الشعريّةختلق الدينامّية احلاصلة للمحورين 
  وهها التطابق "يقّرر االنسجام بني 3للنمطّية الكلامّية"الهي للرصف  و )جدول االختيار(  الهي 

مفردات )النص األديّب(... باعتبارها علامات استبدالّية  أي وادات لغويّة معجمّية   ي عملّية 
 احإبلاغ.

و إن أصالة )جاكبسون(  ي أنه دل  كيف أن )األسلوب(  كمتجّلى للشعريّة  أو أثر هلا  هو 
 ي ذل  تأييد  و4زج بني اجلدولني: _جدول التوزيع  وجدول االختيار_...")تعادل( يرتكز على امل

 ملا ذكرنا  من استحالة فص  احملورين عن بعضهما اينما يرتبط األمر بالدراسات األسلوبّية.
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أن يتناول كّ  حمور على ادى  ي دراسته اجملاز واالستعارة بعدما  (جاكوبسون) استطاع
انفصال بعض املبااث البلاغّية عن بعضها  شعريّة  و قد مّكنه من ذل مجعهما معا  ي الوظيفة ال

اآلخر  وةبيعتها اليت تقّرذها من أاد احملورين؛ "و قد أصبحت هه  النظريّة بالنسبة جلاكوبسون 
أساسا للصور البلاغّية األكثر تداوال  ي اللغة األدبّية  وأعين بهل  االستعارة واجملاز املرَس . فجع  

هه  الثنائّية أساسا ملعظم دراساته األدبّية )الشعريّة منها والنثريّة( لدرجة أنه استعم  احملور  قطيبْ 
وهو أمر بنّي باعتبار  1النظمّي كمرادف للمجاز املرَس   واحملور االستبدايّل كمرادف للاستعارة."

لواادة اليت تنتقى من بني اجملاز حمّصلا من الرتكيب كاملا   ي اني أّن االستعارة تتحّقق باملفردة ا
 مثيلاهتا.

عن قانون اللغة    ي اخلروجاملبدع  تعنياالحنراف _أو االنزياح_  ي األسلوب الوسيلة اليت ميّث  
ميّس بالضرورة احملورين  ايث "ميكن تصنيف االحنرافات ةبقا لتأثريها على مبدأْي االختيار وهو 

كوبسون((  فاالحنرافات الرتكيبّية تتص  بالسلسلة السياقّية والرتكيب  ي الوادات اللغويّة تبعا ))جلا 
اخلطّّية لإلشارات اللغويّة عندما خترج عن قواعد النظم والرتكيب  مث  االختلاف  ي ترتيب 
الكلمات  واالحنرافات االستبدالّية خترج على قواعد االختيار للرموز اللغويّة مث  وضع املفرد مكان 

 2املوصوف أو اللفظ الغريب بدل املألوف."اجلمع أو الصفة مكان 

"فأما النوع األول فهو ما يكون فيه االنزياح االنزياح نوعان  نستنتج من خلال القول أّن 
متعّلقا جبوهر املاّدة اللغويّة... ومتّث  االستعارة عماد هها النوع من االنزياح. و نعين ذها هنا االستعارة 

"و يرتبط االحنراف  وهها ما سبق ذكر  قبُ ؛3لى كلمة واادة"املفردة اصرا  تل  اليت تقوم ع
باالختيار ارتباةا وثيقا  ألن االختيار يقوم على إمكانيات متعددة تفتح اجملال حلدوث االحنراف  و 
حُتققه و جتليه إذ إن االختيار ميكن أن يربر باملقارنة مع االة احلياد أو األسلوب احملايد أو ما يعرف 

 4لصفر و بهل  فإن االختيار ينفتح على االحنراف بشك  وثيق."بالدرجة ا
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وأما النوع الثاين منه "فهو يتعّلق برتكيب هه  مع جاراهتا  ي السياق الهي ترد فيه؛ سياقا قد 
فاألسلوبية ال هتتّم باالستبدال والرتكيب  ي  1يطول أو قد يقصر  وهها ما مّسي "االنزياح الرتكييّب."

دّي األويّل الهي ال خيرج عن نظام اللغة  ألّن هها من اهتمامات األلسنّية  ولكّنها مستوامها القاع
 تدرس املستوى الثاين الهي يصطبغ فيه احملوران بـ"التمّرد" على هها النظام.. متّردا مجالّيا.

سّدا  إن املستويني اللهين يتناوب عليهما احملوران  جيعلان بني اللغة العاديّة و اللغة الشعريّة 
ويتجّلى هها األمر بوضوح  ي احملور الرتكييّب خاّصة باعتبار مفرداته كلها ااضرة و ماثلة أمام املتلّقي 
حبيث يستطيع من خلال العلاقات اليت بينها أن حيّدد  ي أي من املستويني يكمن احملوران؛ "ومن 

ّية عاّمة والشعريّة منها على حنو خاص  خيتلف عن تركيبها  ي الكلام العبارة األدب املقرَّر أّن تركيب
العادّي أو  ي النثر العلمّي: فعلى اني تكاد ختلو كلمات ههين األخريين إفرادا وتركيبا من كّ  ميزة 

مة أو قيمة مجالّية فإن العبارة األدبّية أو الرتكيب األديّب قاب  ألن حيم   ي كّ  علاقة من علاقاته قي
 2أو قيما مجالّية."

 ي مجاال على مجال  ي اللغة والتعبري  ملا ينتجه هها التعاضد من تكثيف تعاضد احملورين حيّقق 
"وقد صاغ جاكوبسون نظريته  ي األسلوب على أنه إسقاط للمحور الرأسّي على احملور   االنزياح

االستبدال حبيث يتصّرف  ي هيك  األفقّي. ولكن املبدع  ي هها احإسقاط حُيدث انزيااا  ي قاعدة 
الداللة مبا خيرج عن املألوف مما يوّلد االستعارة  بيد أن هها االنزياح ما كان ليظهر إال ضمن 
العلاقات األفقّية  فإذا وافق أن كان  ي هه  العلاقات األفقّية انزياح آخر من كناية أو جماز مرس  أو 

ادة انزيااان من شأهنما أن ينقلا الكلام من اّيز نفعّي تشبيه مثلا فقد صار لدينا  ي اجلملة الوا
 3حمدود لُيدخلا   ي رااب غري حمدود من التأثري واجلمال."

"جُيمع النقاد البنائيون على أّن أهم العناصر    ايثللاحنراف أمهية  ي الوظيفة الشعريّةّم إّن 
يّة الهي يهدف إىل نق  املعاين العاديّة  اخلاّصة بالقول اجلمايّل هو أنه يكسر نظام احإمكانات اللغو 

ويهدف هها الكسر بالهات إىل زيادة عدد الدالالت املمكنة  ويساعدنا على فهم ذل  ما توّصلت 
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إليه نظريّة احإعلام احلديث من أّي كسر للنظام املبتَهل يفرتض نوعا جديدا من التنظيم الهي يعترب 
و عليه  1أ عندما يقاس مبؤّشرات املقال اجلديدة الداخلّية."فوضى بالنسبة ملا سبق  ولكّنه نظام أكف

يصبح كّ  كسر وكّ  خروج عن النظام نظاما آخر  ي نظر النقاد  وإن كان يعّد "فوضى بالنسبة ملا 
سبق"  ولعّ  اعتبارهم له نظاما عائٌد إىل احإجيابّية اليت يعود ذها هها الكسر على اللغة  ي االستعمال 

 ضلا عن التوليد الداليّل احلاص  منه.احإبداعّي  ف

 ي احلق  األسلويّب عاّمة والشعرّي  (جاكوبسون)ورغم احإضافات اليت جاءت ذها  نظرية 
خاّصة إاّل أّن هناك من النقاد من رأى أهنا "مل تصنع شيئا إةلاقا غري توسيع منط  قيود النظم  

مببدأ "إسقاط حمور املتشاذهات على حمور  فجعلتها متتد على مستويني تركييب و داليل  و األخه
 2املتناسقات"."
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 :ربة النصوصالدراسة األسلوبي ة في مقا فاعلية/ 1

إّن دراسة التورية من منظور البلاغة العربّية القدمية _على ما يبدو لنا_ تركز على املعىن 
نت حتّم  هها األخري انطلاقا من النص الهي يقع فيه وعلاقته مبنشئه أكثر من متلّقيه  وهي وإن كا

مهّمة احإااةة باملعنيني القريب والبعيد  إاّل أهّنا جتعله  ي ذل  دائم االرتباط باملنشئ فلا يدرك 
املعنيني إاّل إذا انطلق منه ووص  إليه؛ واّّت إن قلنا إهّنا ترّكز على ثنائّية )املنشئ/ النّص( فإنّنا 

ف عند ك  عنصر من هه  العناصر بصفة أكثر عمقا سنلحظ أّن ذل  يكون بطريقة سطحّية ال تتوقّ 
وتشخيصا؛ ودراستنا هه  حماولة تسعى إىل ةرق هها الفن من خلال رؤية اداثّية ختّول احإااةة به 
شراا وبيانا دون احإخلال بطبيعته  و ي الوقت نفسه تستطيع أن تقوم مقام الدراسة البلاغّية القدمية 

 تقوم على تركيبته  منشئه وقارئه بصورة حتليلّية معّمقة. من خلال دراسة ثلاثّية األبعاد

وتعترب األسلوبّية منهجا مناسبا لتحلي  خمتلف مواضيع البلاغة العربّية القدمية انطلاقا من كوهنا 
 ي الدراسات النقدية احلديثة واملعاصرة؛ وريٌث حياول أن يغّطي الثغرات اليت وقعت  1"وريث البلاغة"

ة فيها و يتّمم ما عجزت عنه أو وقفت عند ادود   ليصري بهل  "ةريقة اديثة لتقومي البلاغة القدمي
 .2مجالّية النّص وقيمته االستاةيقّية وتقدير ملاحمه الوظيفّية"

فقد ااتكمت البلاغة القدمية إىل القواعد املسبقة  ي مقاربة النصوص وااولت أن تطوّع هه  
ظاهر أهنا تتخه النصوص موضوعا هلا  ي اني أن موضوعها اخلفّي النصوص وفقها  فيخّي  إلينا  ي ال

ليس سوى تل  القواعد اجلاهزة؛ على "أن )األسلوبّية( تصافح امللفوظات األدبّية  ي اّسيتها 
هها من نااية؛ ومن نااية أخرى  فإن البلاغة  3املباشرة  فتكشف عن خصوصيتها  وبالتايل فرادهتا"

اساهتا التصنيفّية التجزيئّية اليت تسّلط األضواء إما على شك  العم  ُعرفت أكثر ما عرفت بدر 
احإبداعّي واد   وإما على مضمونه منفصلا  لكِن األسلوبّيُة "أقامت نوعّية األثر األديّب على حمور 

متّث   الروابط بني الصياغة التعبرييّة _وهو اجلانب الفيزيائي من احلدث األلسيّن_ واخللفّية الداللّية اليت
113113                                                 
1- Brijitte Buffard-moret : Introduction à la stylistique. Nathan/HER, 2000, 

imprimé par IFC, p.88 
« …, elle est l’héritière de la rhétorique ». 

 .21م  ص1994  1يوسف نور عوض: نظرية النقد األديّب احلديث. دار األمني للنشر والتوزيع  ط  -2
 .48عدنان بن ذري : النص واألسلوبية بني النظرية والتطبيق )دراسة(. ص -3
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  إهنا جتمع بني مظاهر العم  األديّب ومضامينه  ي دراسة مشولّية حتاول أن 1اجلانب التجريدّي احملض"
( الهي أصّر " على بريملانحتيط جبميع جوانبه خربا  وهو توّجٌه دعا إليه كثري من النقاد  ي مقدمتهم )

نهما... إذ إن هناك أشكاال ربط شك  القول مبضمونه  أي ربط مظهر  مباّدته  وعدم الفص  بي
 2".للقول هلا تأثري مجايّل... فهه  األشكال متارس تأثريا على )اجلمهور(

  فإننا سننتهي إىل قضّية أخرى مثلت وجها من (بريملان)وإن حنن نظرنا إىل ما انتهى به رأي 
 بريملانب الهي عرّب عنه أوجه الفرق بني الدراسات البلاغية واألسلوبّية  إهنا قضّية )املخاِةب واملخاةَ 

بلفظ "اجلمهور"(  "ففي الوقت الهي عنيت فيه األسلوبّية باملخاِةب )املبدع(  وحبالته النفسّية 
  3... واعتنت حبالة املخاَةب اعتناء بالغا"واالجتماعّية عناية كبرية... فإن البلاغة أغفلت املخاِةب

لوبّية قد جتاهلت املخاَةب وهها ما توّلت البحث على أنه جيب أن ال يُفهم من هها القول أّن األس
فيه أسلوبّية املتلّقي فوهبته اّيزا كافيا من االهتمام  ومن بعدها دراسات التلّقي والقراءة اليت ميكن 
استثمارها  ي دراسة إسقاةية على فن التورية ُتسند ما كان للبلاغة إىل األسلوبّية من ايث االنطلاُق 

  ي شراه.من زاوية املتلقي 

ولعّ  الدراسة األسلوبّية امللائمة لفّن التورية هي تل  "اليت تتجه إىل استخدام أدوات التعبري 
  واحإيقاع  ي البيت احلّر **هيغو فيكتوراملعزولة. ونضرب على ذل  مثلا بدراسة االستعارة عند 

ن أن تندرج ضمن هه  األدوات   إذ التورية  ي جوهرها ميك1  إىل آخر "*فلوبريالرمزّي  والقلب عند 
114114                                                 

1-
 .32: األسلوبية و األسلوب. صديعبد السلام املس 

2-
 .54عدنان بن ذري : النص واألسلوبية بني النظرية والتطبيق )دراسة(. ص 
 هه  النقطة  ي كتابه: "قضايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجاين"  وااول أن يعيد النظر  دتوّقف الدكتور حمّمد عبد املطلب عن

لاغية القدمية لقضية املخاِةب  وذل  من خلال رصد  جملموع النصوص النقديّة القدمية فيها حإثبات تطّرق الدراسات العربية الب
اليت تعّرضت هله  القضّية  مع إشارته إىل كوهنا جمّرد "خطرات متناثرة" ال دراسات غائرة. يُنظر: " قضايا احلداثة عند عبد القاهر 

وما  203م  ص 1995  1ابع املكتب املصرّي احلديث  القاهرة  طاجلرجاين". الشركة املصريّة العاملّية للنشر_لوجنمان  مط
 بعدها.

3-
 .63  62صيوسف أبو العدوس: األسلوبّية الرؤية والتطبيق.  
 . من أشهر مؤلّفاته: البؤساء.1858  وكانت وفاته بباريس سنة 1802هو الشاعر الفرنسي املعروف  ُولد سنة  **

؛ تو ّي " Madame Bovaryأشهر مؤلّفاته: رواية "بنورمانديا.  م1821ديسمرب  12 روائّي شهري  ُولد لطبيب جرّاح  ي *
 م.1880عام 
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التعبرييّة املعزولة ألهنا خاّصية نادرة االستعمال ال يقوى على توظيفها إاّل الهي أويت بسطة   ي اللغة 
و مقدرة كبرية على استغلاهلا بصورة متّكنه من التلاعب بألفاظها ومعانيها  ي شك  جيمع بني تنافر 

تناقضني  لينتج عن ذل  أداء لغوّي ذو معىن مفهوم ومتعة وجتاذب معا فيحّقق انسجاما بني ههين امل
 ااصلة من ةريق التلاعب اللغوّي الهي يلجأ إليه املبدع.

قد ااول أن ميّث  هله  األدوات التعبرييّة املعزولة  Pierre Géraud (جريو بيري)ولئن كان 
دراستنا تسعى إىل استثمار بنماذج من أعمال مبدعني غربيني _وهو أمر بدهّي فالرج  غريّب_  فإّن 

هها النوع من الدراسة األسلوبّية  ي مناذج شعريّة عربّية تصّب  ي فن التورية لتلبسها ثوبا اداثيّا يكون 
 باعثا جديدا هلا   وأداة قرائّية أخراة تنضاف إىل سابقتها.

قارئ  وهو األمر إّن الشاعر عندما يوظف التورية فإنه يرمي أوال وأخريا إىل إثارة السامع أو ال
الهي يزيد من تأكيد قابلية هها الفن للقراءة األسلوبّية  وحتديدا تل  اليت تعىن بالوظيفة التعبرييّة للغة 

"مما جعله يتطّرق للتفريق بني أسلوبني  ي  Charles BALLY (بايل شارلز)اليت عكف على بياهنا 
  والتورية 2ر ال يعنيه إاّل إيصال األفكار بدّقة"استخدام اللغة  أادمها ينشد التأثري  ي القارئ  واآلخ

 إمنا تتمركز  ي النوع األول.

وهناك من البااثني العرب من يصرّح بإمكانّية "دراسة كثري من األساليب البلاغّية القدمية 
حتت مبدأ مهّم من مبادئ األسلوبّية وهو االنزياح واالختيار  فهه  األساليب البلاغّية هي نوع من 

  فنحن هنا أمام مفهومني أسلوبيني هاّمني مها: االنزياح 3الختيار القائم على االنزياح اللغوّي"ا
واالختيار  وهؤالء البااثون حياولون أن يسقطومها على أساليب بلاغّية قدمية ميكن أن تتقبلهما؛ على 

يب اليت تقب  االستظلال أّن هها الرأي جمم  حيتاج إىل فض  تفصي  خاّصة فيما يتعّلق بنوعّية األسال
مببدأ االنزياح _انطلاقا من مفهومه الهي سيأيت بيانه_ كما الشأن بالنسبة للاستعارة  وأخرى ال 

 تتناسب مع هها املبدأ فيكون االختيار متفقا مع ةبيعتها.

                                                                                                                                                         

1-
 .57بيري جريو: األسلوب واألسلوبّية  تر: منهر عياشي. ص 

2-
 .151حممود خلي  إبراهيم: النقد األديّب احلديث _من احملاكاة إىل التفكي _. دار املسرية  األردن  د_ط  د_ت  ص 

3
 .88ص أبو العدوس: األسلوبّية الرؤية والتطبيق. يوسف -
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إننا ننطلق من هها التفريق بني املفهومني ألهنما مربط الفرس  ي هها املبحث  فاالنزياح  ي 
ا  املتعارف عليه يعىن باالنتقال من معىن اقيقي معجمّي للفظ إىل معىن جمازّي _وهو ما يتوافر معن

 ي االستعارة_  أما االختيار فعملّية ختتّص  ي أصلها الوضعّي باملفاضلة بني جمموعة من األلفاظ 
وضوعنا مفاضلة املشرتكة  ي معىن وااد وانتقاء وااد منها على اساب العناصر املتبّقية؛ وهو  ي م

بني جمموعة من املعاين املشرتِكة  ي لفظ وااد واليت تنسحب كّلها من النص إاّل واادا. وسيأيت 
احلديث عن االنزياح مبفاهيمه املتعددة اليت قال ذها مجع من البااثني وما يتناسب منها مع فن التورية 

 ورد  ي آخر القول السابق.ويتماشى مع عنصر االختيار  فيكون املفهومان متكاملني اسبما 
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 / عنصر ا متاع والمفاجأة في التورية، وهو مبحث أسلوبي :2

إّن مبااث األسلوبّية متشّعبة ومتعّددة  ولعّ  أهّم ما يسرتق أنظار األسلوبّية اليت تنبين على 
من مجالّية "املفاجأة"  احلواريّة القائمة بني النّص واملتلّقي ورّدات فعله: ظاهرة "احإمتاع" احلاصلة للقارئ

 اليت يداعب من خلاهلا النصُّ فكر  قب  أن يداعب شعور .

_ على أهنا "توّلد  جاكوبسونوتُفهم "املفاجأة"  ي الدراسات األسلوبّية _كما ذكر  
  وهي فكرة تتماشى مع التورية  ي أص  وضعها؛ أال ترى أّن الشاعر 1اللامنتظَر من خلال املنتظَر"

  إلي  املعىن األّول املضلِّ  _أو املعىن القريب بلسان الدراسة البلاغّية القدمية_ الهي يريد أن يوص
تص  إليه فعلا من ةريق القراءة األوىل أو السماع األّول  فيكون هها املعىن هو املنتظَر؛ مّ إّن  تفاجأ 

تنتظر   فَتعرف من خلاله أّن  ي املرّة الثانية وبعد فض  التأّم  باملعىن اخلفّي املقصود الهي مل تكن 
 املنتظر األّول البّد أن ينسحب حلساب هها البدي  اللامنتظر.

تعّد هه  املخاصمة الههنّية للمتلّقي بني ذلكما املتقابلني: املنتظر و اللامنتظر صورة ملا 
ني يتلّقى شيئا يسّمى  ي الدراسات األسلوبّية بـ"خيبة االنتظار أو التوّقع"  فالقارئ يتوّقع شيئا  ي ا

مع ذل _ يشعر مبتعة فّنية جراء هه  اخليبة وما ينتج عنها  ليصبح النّص مبثابة "توتّر آخر  ولكّنه _
  وتكوَن املتعُة املتأتية من التورية هي لّهَة التقب   2ذبهيّب بني لّهة التقب  وخيبة االنتظار لدى القارئ"

 قصود بعد توّهم وقوع القصديّة على مدلوهلا األول.وتتبّدى خيبة االنتظار  ي إدراك مدلوهلا امل

ومفهوم "احإمتاع" احلاص  من املفاجأة غرُي غريب على الدراسات العربّية القدمية  فهاهو ذا 
يسرتس   ي شراه ويبسطه بسطا ال حُيتاج بعد  إىل ُمعني ُمبني  إذ يقول:  اجلرجاينّ  القاهر عبداحإمام 

ّن الشيء إذا ني  بعد الطلب له واالشتياق إليه  ومعاناة احلنني حنو   كان نيله "ومن املركوز  ي الطبع أ

117117                                                 

 Essais de linguistique généraleمن:  228  ص1انظر: ج -1
 .82ملسدي: األسلوبّية واألسلوب. صعن عبد السلام ا              

2-
 .P. GUIRAUD : La stylistique من: 109انظر ص 

 .81صملسدي: األسلوبّية واألسلوب. عبد السلام ا  عن 
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. وتأىب التورية 1أالى  وبامليزة أوىل  فكان موقعه  ي النفس أج َّ وألطف  وكانت به أضّن وأشغف"
بعد إاّل أن تفتّ  لنفسها موقعا من هها القول  كيف ال وأّن معناها الثاين املبتغى ال يُنال إاّل 

االشتياق إليه  وإمّنا حيص  هها االشتياق عندما خييب املتلّقي  ي معنا  الهي كان يظّنه مرادا  فينتق  
من االة العتق منه إىل االة الشوق إىل بديله  ّم يتحقق للنفس اجللال واللطف والضن والشغف 

 اينما تظفر به.

118118                                                 
1-

عبد القاهر اجلرجايّن: أسرار البلاغة  ي علم البيان  حتقيق وتعليق: سعيد حمّمد اللحام. دار الفكر العريّب للطباعة والنشر   
 .82م  ص1999  1بريوت  ط
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 ع التورية:/ اينزيا  بمفاهيمه المتعد دة، وما يتناسة منها م3

 ي ظاهرة االنزياح _وهو مبحث أسلويّب_ آراَء كثرية وخمتلفة على كثرة البااثني جيد الناظر 
واختلاف توّجهاهتم  وإننا سنعمد  ي عجالة إىل احإشارة العابرة لعدد من املفاهيم منسوبا كّ  منها 

كن أن يأتلف مع لصاابه  مصحوبة بتعليقات توّضح جوهر ك  منها  ي سبي  الوصول إىل ما مي
 التورية وما ميكن أن خيتلف.

وأّول ما يلفت نظرنا ذلكم املفهوم الهي خرجت به أسلوبّية املتلقي وأقامت من خلاله 
االنزياح على عنصر "املفاجأة" السابق ذكر   ايث تعتمد "على املؤثرات األسلوبّية اليت تظهر للقارئ 

وهو ذهها يرّكز على السياق وعنصر املفاجأة  وبالتايل  من خلال النص  بعيدا عن التحلي  اللسايّن 
   ومادام األمر كهل   فإنه خيّول لنا القول بوجود انزياح  ي التورية ذهها املفهوم.1االنزياح"

ما يدعم هها الرأي ويقّرب االنزياح من  (ريفاتري ميشال)ولعلنا نستشف من رأي البااث 
بأنه يكون خرقا للقواعد اينا  وجلوءا إىل ما ندر من الصيغ اينا التورية  إذ "يدّقق مفهوم االنزياح 

على  آخر  فأما  ي االته األوىل فهو من مشموالت علم البلاغة فيقتضي إذن تقييما باالعتماد
 .2أاكام معياريّة  وأّما  ي صورته الثانية فالبحث فيه من مقتضيات األلسنّية عاّمة واألسلوبّية خاّصة"

 ي هها املقام دليلا على قواعديّة البلاغة اليت أشرنا إليها  ي  (ريفاتري)نعترب رأي ميكننا أن 
مستهّ  هها املبحث اينما يشري إىل االنزياح على أنه "من مشموالت علم البلاغة فيقتضي إذن 
 تقييما باالعتماد على أاكام معياريّة"  كما ويساعدنا على ربط التورية باالنزياح إذا حنن أخهنا
مبفهومه الثاين الهي عرّب عنه بكونه: "جلوءا إىل ما ندر من الصيغ اينا آخر" خاّصة إذا سّلمنا 
باعتبار التورية سياقا لغويّا نادر الرتكيب حتققه صيغ معّينة تلتحم على مستوى هها الرتكيب  األمر 

 الهي يزيد من قابلّية فن التورية للدراسة األسلوبّية.
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لتورية باالنزياح اسب املفهوم السابق أهنا ختتص بأجزاء من الشعر أو ومما يزيد من رباط ا
األبيات  ي التوظيف  فتقتصر على لفظ وااد منها حتقق من خلاله ومن خلال علاقته بالرتكيب 
الهي هو فيه هدفها  و ي املقاب  جند "من أوجه تصّرف املؤّلف  ي مفهوم االنزياح أنه يكاد يقُصر 

 .1على العناصر اجلزئّية  ي الكلام مما حياول املتكّلم إبلاغه ضمن رسالته اللغويّة" قيمته الوظائفّية

ولقد نعلم أّن االنزياح متعّدد املفاهيم كما هو متعّدد التجّليات  فمظاهر  " ي الشعر كثرية  
ح  ي الداللة فهناك انزياح  ي العملّية التعبرييّة عموما  وهناك انزياح  ي الوزن والقافية  وهناك انزيا 

  والتورية تعتمد هها املظهر األخري  ولكّنه ليس انزيااا من داللة معجمّية إىل داللة جمازيّة   2أيضا"
ب  انزياح من داللة معجمّية إىل أخرى معجمّية أيضا  وهو انزياح حيّقق مجالّية شعريّة عندما ننتق  

لهما بالسياق املندرج فيه  األمر الهي يبعث من املعىن األّول إىل الثاين بواي من علاقة اللفظ اام
على إعادة النظر  ي الرأي القائ  بأّن "اللغة الشعريّة ال ختضع للمعاين املعجمّية بقدر ما ختضع 

  فها حنن  ي التورية جندها قائمة على معنيني معجمّيني 3للمعاين احإحيائّية اليت هي  ي نفس الشاعر"
 الشاعر إىل أادمها. و ي الوقت ذاته جند إحياء من

ّم إننا إذا حبثنا بعد مفهوم االنزياح ومظاهر  عن أهدافه  فسنجد أّن من غاياته "لفت 
االنتبا   ومفاجأة القارئ أو السامع بشيء جديد... ومن هنا ميي  بعض علماء األسلوب إىل اعتبار 

يها الشاعر من خلال توظيفه وهي كلها أمور يص  إل 4االنزياح ايلة مقصودة جلهب انتبا  القارئ"
 للتورية.

كان ذل  عن االنزياح باملفهوم الهي يقرّبه من التورية. أما عن مفاهيمه األخرى  فهي كثرية 
  ايث "يعزو الظاهرة Pierre Fantanier (فونتانيي بيري)نهكر منها ذل  الهي قال به البااث 

االستعمال املألوف فتوقع  ي نظام اللغة اضطرابا  األسلوبّية إىل عبقريّة اللغة  إذ تسمح باالبتعاد عن

120120                                                 

1-
 .100املرجع السابق. ص  

2-
 .189ص  يوسف أبو العدوس: األسلوبّية الرؤية والتطبيق. 

 .184 املرجع نفسه. ص -3

 .184 ه. صـــنفس -4



 التورية  ي ضوء العلاقات االستبداليةقضية الفص  الثالث                                            
 

 - 121 - 

 
 

. فمن خلال هها املفهوم نستنتج أن االنزياح إمنا خيتّص بنظام اللغة 1يصبح هو نفسه انتظاما جديدا"
اني االستعمال  وأّن هها االستعمال درجتان: استعمال سائد معهود  واستعمال جديد حيدث 

نزياح؛ إاّل أنّه قد يتساءل سائ  عن صفة هها "االضطراب" اضطرابا  ي هها السائد  وفيه يكون اال
أمجايّل خادم للغة هو أم سليّب مستقبح انطلاقا من داللة لفظ "االضطراب"؟  والرأي   ي ظيّن أنه 
صفة حلساب اللغة ال عليها ألّن البااث قد أشار  ي مستهّ  القول إىل "عبقريّة اللغة" وهه  العبارة  

 الرأي. كفيلة بتدعيم هها

مفهوم األسلوب مبجموع املفارقات اليت نلااظها بني نظام  فارانو واالكهها  "ويربط 
الرتكيب اللغوّي للخطاب األديّب وغري  من األنظمة  وهي مفارقات تنطوي على احنرافات و جماذبات 

ديّب إىل غري  من   فالبااثان  ي هها املقام خيرجان من قوقعة اجملال األ2ذها حيص  االنطباع اجلمايّل"
اجملاالت لكي يبصرا املميزات اللغويّة للخطاب األديّب من غري  من اخلطابات غري األدبّية  وأظنها 
عملّية تسعى لبيان أدبّية األدب أكثر منها ةريقة لتوضيح املفارقات اللغويّة بني جمموعة من اخلطابات 

 اليت تنتمي  إىل اجملال األديّب نفسه.

يكتنف األسلوب كّله  ايث يعرّفه _أي األسلوب_  Marrozo (ماروزو)عند  واالنزياح
"بأنّه اختيار الكاتب ملا من شأنه أن خُيرج العبارة عن ايادها وينقلها من درجتها الصفر إىل خطاب 

  مبعىن أن هناك قاعدة للخطاب خيرج عنها املبدع إىل درجة أعلى منها  وهو رأي 3يتمّيز بنفسه"
ينفرد عنه بإضافة مبدأ االختيار الهي ميّث   (ماروزو)املهكور سالفا  على أّن  (فونتانيي) شبيه برأي

 الوسيلة اليت ختّول لهل  املبدع االنتقال من القاعدة إىل الدرجة اليت فوقها.

وجند كهل  من البااثني من خيّصص احلديث عن االنزياح بعد أن علمنا أّن من سبقوا عرّفو  
عن مألوف وكفى  وهي نظرة عاّمة حتتاج إىل ختصيص  وهها ما يعمد إليه  على أنّه خروج
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اني "ينظّر لألسلوب اعتمادا على مبدأ االنزياح فيعّرفه بأنّه "حلن مربّر" ما   Todorov (تودوروف)
  إذ التخصيص هنا كامن 1كان يوجد لو أّن اللغة األدبّية كانت تطبيقا كّليا لألشكال النحويّة األوىل"

حتديد نوع القاعدة اليت يعدل عنها الكاتب  ي االنزياح  وهي هنا القاعدة النحويّة. وإىل قريب من   ي
"... فيقّرر أّن االستعمال يكّرس اللغة  ي  KOHEN John (كوهن جون)هها يههب البااث 

 ( واملستوىAgrammaticalثلاثة أضرب من املمارسات: املستوى النحوّي  واملستوى اللاحنوّي )
  فالبااث يقيم 2املرفوض  وميّث  املستوى الثاين أرحيّية اللغة  ي ما يسع احإنسان أن يتصّرف فيه"

االنزياح على أساس اخلروج عن املستوى النحوّي  فيخرج به من املفهوم العام إىل مفهوم خاّص 
 وحمدود.

الحنراف _كما يفّض  إّن هه  املفاهيم جتعلنا نقّر مبوجود سابق اّت يتجاوز  االنزياح أو ا
تسميته البعض_  فيكوَن األّوُل قاعدة  والثاين خروجا عنها  "واالحنراف هنا هو خمالفة قواعد تركيب 
اجلملة... ولهل  فإّن مقولة االحنراف تفرتض أصلا مسبقا استقّر ورسخ  ي اللغة ليكون هو املقياس 

وفق قواعد تركيبّية  فإّن التورية تكون وفق    ومبا أن االنزياح هنا يكون3الهي يتحّدد به االحنراف"
 )قواعد( مضمونّية  واملعىن املتوهَّم فيها هو األص  الهي ينحرف عنه الكاتب إىل املعىن الثاين املراد.

وعلى الرغم من هه  االختلافات اليت حيدثها التضارب  ي تأسيس املفاهيم وغياب االتفاق  
قّر صرااة بأّن التورية انزياح  رمّبا انطلاقا من املفهوم الهي على مفهوم وااد  إاّل أن هناك من ي

يعلنها يوسف أبو العدوس أشرنا إليه  ي البداية والهي قلنا إنّه يتقاةع مع التورية  فهاهو ذا البااث 
صرااة إذ يقول: "تقوم معظم مبااث البلاغة على أساس االنزياح مبعنا  الواسع... فالتورية 

 .4ا أمناط من االنزياح  فاملتكّلم يلفظ شيئا  ويقصد غري   ي التورية"وااللتفات وغريمه
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واّّت إن حنن استندنا إىل مفاهيم االنزياح اليت تفصله عن التورية  فإّن هها األمر لن حيول 
دون دراستها أسلوبيّا  استنادا إىل الرأي القائ  بـ"أّن هناك عناصر لغويّة ذات أمهّية أسلوبّية دون أن 

   ولتكن التورية ضمن هه  العناصر.1ون خروجا على القواعد املعتّد ذها"تك

ونظرا هلها االختلاف احلاص   فإنّنا نرى أّن الدراسة القائمة على استثمار فكرة العلاقات 
 ي حتلي  فّن التورية ةريقة موّفقة  ي احإااةة به   Jakobson (جاكوبسون)االستبدالّية اليت ةّورها 

وج من إشكالّية قابلّيته للانزياح أم ال  خاّصة وأّن املفهوم املتّـَفق عليه اوله _أي وسبي  للخر 
  2االنزياح_ يكمن  ي أنّه "يعدم الوظيفة املرجعّية للدوال  ي اخلطاب وحيدث  ي املتلّقي خيبة انتظار"

دوال ب  إهّنا تقوم على فالتورية رغم أهنا حتدث  ي املتلقي خيبة االنتظار  إاّل أهنا ال تعدم مرجعّية ال
 هه  املرجعّية  ي بنائها.
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 / ايستبدال في عالقته بالمدلول ي الدال في التورية:4

ومن  (جاكوبسون)تسعى هه  الدراسة إىل قراءة العلاقات االستبدالّية اليت ازدهرت على يد 
م "جعلوا من النص الشعرّي حنا حنو  قراءًة عكسّية لتتناسب مع ماهية التورية وتستطيع حتليلها  فهُ 

  وفع  اللعب بالكلمات _اسب هؤالء_ 1لونا من اللعب بالكلمات  وجعلو  موضوعا لغويّا مجيلا"
إمنا يظهر  ي حمور االستبدال عندما يلجأ املبدع إىل تقنّية االختيار فيما بني اجملموعات اليت تضّم كّ  

لتورية لعبا باملعاين يؤّديه لعب بالكلمات اني منها كلمات تتقاةع  ي معىن وااد؛ بينما جند  ي ا
خيتار الشاعر كلمة واادة من بني شبيهاهتا لتحّقق معىن التورية  ّم يأيت املتلّقي ليمارس لعبه على 

 املعاين اني حتليلها.

إّن صااب التورية يتمّيز بأنّه العب ذو اّدين  فهو يقوم بالعمليات االستبدالّية املعروفة على 
األلفاظ  ومن خلاهلا يقوم بالعملّية العكسّية هلا وهي اليت تكون على مستوى معنيي اللفظ  مستوى

الهي يؤدي مفهوم التورية اّت يص  إىل ما يرمي إليه منهما؛ وهه  العملية االستبدالّية العكسّية هي 
 ّول املضلِّ .املقصود على قارئه استعانة باملعىن األ عنه اليت تساعد  على تعمية املعىن املوّرى

أّما املتلّقي فيلعب على مستوى وااد فقط  إنّه يقرأ النص الهي يتضّمن التورية  ولكنه ال 
يستطيع أن يلعب على الكلمات ألن الكاتب قد توىّل ذل   ومن ّم فإنه على عاتقه مهّمة واادة 

 املنطويني حتت الكلمة بعد هي ممارسة االستبدال على مستوى املعاين  فيقف أمام املعنيني املعجمّيني
أن ميّر على حمطّة خيبة االنتظار  ي القراءة األوىل اليت توقعه  ي َشرك املعىن األّول املوهم  ليمّر على 
حمطّة ثانية بعدها هي االشتياق إىل املعىن الثاين املقصود ونيله  ّم جيد نفسه أمام خيارين البّد أن 

خريا إىل استبدال الثاين باألّول  فيلتقي مع الشاعر  ي ما يسقط أادمها حلساب اآلخر  ويص  أ
 قصد  وأراد .

االختيار أّوال وأخريا  "إّن االختيار هنا جزء من بنية داللّية  وهو اختيار مدّقق ومبدع ... و
وصحيح أّن الشاعر خيتار  ي التورية الكلمات  2".مرتبط بالداللة اليت أراد الشاعر أن يعرّب عنها
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ين معا  لكّن اختيار  للكلمات مرهون دائما بدالالهتا اليت تؤّديها  والداللة  ي النهاية هي بيت واملعا
القصيد عند   ألنّه من خلاهلا سيخلق التورية  "فعلى مستوى الكلمة قد جتد  ي اللغة كلمات مرتادفة 

  عنصر االختيار هنا  ي أو متقاربة املعىن  ولكّن بينها فروقا دقيقة  ي احإحياء أو املدلول  ويتدخّ 
 .1الوقوع على الكلمة املناسبة"

ويبدو أّن االختيار الهي  ي التورية )اختيار نفعّي( "رمّبا يؤثر فيه املنشئ كلمة أو عبارة على 
أخرى  ألهنا أكثر مطابقة _ ي رأيه_ للحقيقة  أو ألنه _على عكس ذل _ يريد أن يضّل  

 رية غري تضلي  املتلّقي من خلال تلاعبه اللغوّي؟  وه  يريد املنشئ  ي التو 2سامعه"

أمر آخر يصوّغ لنا دراسة التورية من منظور العلاقات االستبدالّية أو وضعها على حمور 
  (سوسري دي فرديناند)االختيار على مستوى املعىن  إهّنا العلاقة االعتباةّية اليت قال ذها البااث 

  وإن  3ال/ مدلول[  لكّنه أّكد على اعتباةّية العلاقة بينهما"ايث "أقّر بوجود وجهني للداللة ]د
 ي هها املقام يشري إىل اعتباةّية العلاقة بني الدال واملدلول انطلاقا من تعّدد  (سوسري دي)كان 

األلسنة البشريّة واختلاف ك  لسان من ايث الدوال  لكننا نريد أن نستثمر اعتباةّية العلاقة بينهما 
لوااد اينما يتمّخض الدال عن جمموعة من املدلوالت   ّم يأيت املبدع ليختار منها  ي اللسان ا

واادا فقط ويلبسه ذل  الدال. فاالعتباةّية هنا ميكن أن تنسحب على اللفظ املدروس  ي التورية 
 .اينما ينزلق من املعىن األّول الهي يوهم القارئ إىل املعىن الثاين املوارى

ينتمي إىل جمال اللسانيات   (سوسري دي)أمر الدال واملدلول عند إّن ما تقّدم من 
واللسانيات علم له موضوعه وأدواته احإجرائّية وأهدافه  وهي وإن ااولت دراسة اللغة بهاهتا ومن 
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 .106أمحد درويش: دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث. ص  -1
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 .168ص  والتطبيق.يوسف أبو العدوس: األسلوبّية الرؤية عن: 

3- David Crystal: Linguistics. p. 161 

« Saussure accepted that there must be two sides to meaning, but emphasized that the 

relationship between them was arbitrary ». 
  ّن الدال الهي يشري إليه متعّدد بتعّدد األلسنة  تقول بوجود مفهوم وااد  ي الههن لك (دي سوسري)إن العلاقة االعتباةّية عند

 .مدلوالت متعّددة داّل وااد مقاب  قلب املعادلة: لكنها  ي دراستنا تقوم على
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أج  ذاهتا _كما هو متعارف عليه_  فإهنا ال تستطيع أن تلج باب اللغة اينما تكون  ي اّيز 
دب الهي حيم  على عاتقه هه  املهّمة  وبالتايل فإّن القوانني اليت ختضع االستعمال  وليس سوى األ

هلا اللغة  ي هها اجملال ختتلف عن تل  اليت حتكمها  ي اجملال األّول  "فإذا كانت اللسانّيات قد أقّرت 
 .1  فإّن األدب خيرق هها القانون فيجع  للدال إمكانّية تعّدد مدلوالته"**أّن لكّ  دال مدلول

وهناك من البااثني من يديل بأقوال مفتواة على القراءات املتعّددة  فيستطيع غري دارس أن 
بني هؤالء  الرج   من Roland BARTHES (بارث روالن)يستفيد منها  ي دراساته  و يعترب 

الهي كتب كثريا عن ظاهرة الكتابة ودرجاهتا  ومن بني ما ترك لنا عنها "أهّنا نتيجة تكثيف 
  فالبااث يرتك لنا اجملال مفتواا أمام دالالت "التكثيف" و"االختيار"  فقد ينسحب 2ر"واختيا

"االختيار" على االستبدال  ي املفردات  كما قد ميّس املعاين أيضا؛ فضلا عن إمكانّية إسقاط 
 "التكثيف" على املعاين املندرجة حتت ظّ  مفردة واادة.

لدراسة االستبدالية للمعاين  ي التورية خطوة تسعى إىل نستطيع أن نقول بعد ما تقّدم  إّن ا
إاياء فّن التورية   وإنقاذها من خطر التهميش والنسيان  خاّصة إذا حنن نظرنا إىل من ال يقتنع 

 ناصف مصطفىبالدراسات البلاغّية القدمية  وحياول أن جيد بديلا عنها  كما احلال بالنسبة للدكتور 
كتب: "لقد غّررت أحباث البلاغة  ي مستواها السطحّي بعقولنا  املستوى الهي أعلنها صرااة اني  

 .3السطحّي يبدو جزئّيا بطيئا  ولكّن املستوى األعمق لألسلوب كّلّي وثّاب"
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 / ايستبدال بين الباث  والمتلق ي:5

لهل   تقوم عملّية االستبدال املعروفة  ي الدراسات األلسنّية واألسلوبّية على الباّث واد  
فهي عملّية متارس من ِقبله أثناء الكتابة  وتنتهي بانتهائها؛ لكّنها  ي التورية عملّية مشرتكة بني هها 
الباّث واملتلّقي وإن اختلف زمن تأديتها بينهما  فهي تنتهي مع إهناء املبدع ألثر   لكّنها تنتق  إىل 

صول إىل الهي يقصد  املبدع منهما؛ بعبارة املتلّقي لكي تعينه على حتلي  الكلمة ذات املعنيني  والو 
 أصّح وأوضح  إهنا ال تنتهي مع إهناء املبدع ألثر  وإمنا تنهي علاقتها به لتبدأ علاقتها مع املتلّقي.

من هنا  جند "أّن قانون االختيار ليس وقفا على الظاهرة الفّنية  ي تعريف احلدث األلسيّن 
  وإىل حنو هها أشار 1الباّث واملتقّب   ي جهاز التخاةب عاّمة" وإمّنا هو عقد من الوعي املشرتك بني

 ي قول له يواي باشرتاك ك  من الباث واملتلقي  ي إدراك املعىن إذ يقول: "هها     اجلرجاينّ  القاهر عبد
وإن توّقفت  ي ااجت  أيها السامع للمعىن إىل الفكر  ي حتصيله فه  تشّ   ي أّن الشاعر الهي 

  ونشر بزّ  لدي   قد حتّم  فيه املشّقة الشديدة  وقطع إليه الّشّقة البعيدة  وأنّه مل يص  أّدا  إلي 
إىل درّ  اّّت غاص  وأنّه مل ين  املطلوب اّت كابد منه االمتناع واالعتياص؟ ومعلوم أّن الشيء إذا 

كان للعلم بهل  من أمر    ُعلم أنّه  مل يُن   ي أصله إاّل بعد التعب  ومل يُدرك إاّل بااتمال النَّصب 
 .2من الدعاء إىل تعظيمه  وأخه الناس بتفخيمه  وما يكون ملباشرة اجلهد فيه  وملاقاة الكرب دونه"

ومن املعلوم أّن أّي مبدع إمّنا حياول الوصول إىل إقناع خماةَبه مبا يلقيه إليه  وذل  عن ةريق 
ار  شحنة منطقّية حياول ذها املخاِةب مح  خماةبه فكرة "التأثري" اليت "تستوعب مفهوم احإقناع باعتب

  ونستطيع أن نقرأ هها القول عكسّيا  ي ضوء ما متليه ةبيعة 3على التسليم الوضعّي مبدلول رسالته"
التورية من خلال تصّور إرادة صاابها إقناع املخاَةب مبدلول رسالته  لكن ليس املدلول املراد 

 الهي يغالط هها املخاَةب.واملقصود  ب  املدلول الومهّي 
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يعّد هها املسل  الهي يسلكه صااب التورية بيانا واضحا لقيام اختيار  على الوعي و 
القصديّة ال العفويّة  فهو "ال يعين ارّيّة خرقاء  وإمّنا هو انتخاب واع  ي إةار قد اّدد بوضوح 

  وعلى القارئ أن حييط 2عشوائّي"  مبعىن آخر إنّه "عملّية واعية ال جمّرد حتّرك 1بقرارات مسبقة"
بقصد الشاعر  ي التورية؛ وأظنها الفّن اللغوّي الوايد الهي يستطيع املتلّقي احإااةة بقصديّة املبدع 
فيه واحلال أّن مجيع األعمال احإبداعّية األخرى ال يتمّكن متلقيها من اجلزم بأّن الداللة اليت وقع منها 

ا صاابها سواُء. ففي التورية حتديدا ميّث  "االختيار عملّية مقصودة من عليها هي والداللَة اليت أراده
  ب  أكثر من ذل .. وجيعَله 3الشاعر يثري من خلاهلا وعي املتلّقي  ويستفزّ  ليجعله أكثر فاعلّية معه"

 إىل احإااةة مبقصود . ساعيا

والفوائد الداللّية ومن ّم فإننا نرى أّن "كّ  أشكال التحسينات والزخارف  ي األسلوب  
الناجتة عنه  اليت تكسب النص الشعرّي ميزته و فرادته ستؤّدي _اتما_ إىل إنتاج أثر من نوع ما  ي 
نفس املتلّقي  وهها األثر يكمن خلفه مقصد للشاعر يريد إبلاغه للمتلقي  والبّد واحلالة هه  أن 

و ي التورية ملمح يبهر املتلّقي اينما ينقله من   4يقّدم هها املقصد تقدميا يبهر املتلّقي ويعّد  لتقّبله"
 معىن كان قد استوعبه واعتقد صّحته و قصديته  إىل معىن آخر كان قد توارى خلف ذاك األّوِل.

وخيتلف هدف كّ  مبدع  ي اختياراته  فتكون "إّما حإقناع القارئ أو التأثري به شعوريّا 
وهيم القارئ أو اللجوء إىل اللامباشرة  ي احلديث عن وانفعاليا  وإما أن يكون ذل  عائدا إىل ت

؛ وجلّي أّن هدف صااب التورية هو التوهيم و 5اهلدف أو الغاية املنشودة من العم  األديّب"
اللامباشرة  ي احلديث  أال ترى أنّه خيتار اللفظ ذا املعنيني املتناسب كّ  منهما مع السياق الوارد فيه 
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تلّقي قصدية هها املبدع ألادمها _وهو املعىن القريب_ نتيجة انتهاجه ذل  اللفظ  فيتوّهم امل
 اللامباشرة  ي احإدالء بقصد   ي التورية.

يبقى لنا أن نشري إىل قضّية أخرى تتعّلق بالفرق  ي االستبدال بني املرِس  واملرَس  إليه          
(              Le codageة الرتكيب ) ي التورية  فصحيح أّن األّول _أعين املرِس _ يتكّلف "بعمليّ 

  وأّن 1("Le décodage(  بينما يقوم املرَس  إليه بعملّية التفكي  )L’encodageأو )
االستبدال يصحب العملّيتني  غري أّن زمن هها االستبدال خيتلف بينهما  ايث إّن املرِس  يرّكب بعد 

أي إّن الشاعر  ي التورية يبحث  ي جمموع  أن يستبدل   ي اني أّن املتلّقي يفّك  ّم يستبدل 
اخليارات املطرواة أمامه عن وااد منها ميكن له أن يستبدله ذها  وعندما يعثر عليه يقوم برتكيبه مع 
املفردات األخرى  ي السياق  بينما يقوم املتلقي بتفكي  الرتكيب الهي وضعه الشاعر _وحتديدا 

 يه_ مّ يستعني باالستبدال بينهما للوصول إىل املقصود منهما.تفكي  اللفظ احلام  للتورية إىل معني

متّث  هه  املعادلة اليت جتمع ةرفني  ي االستبدال على مستوى التورية مها: الباّث واملتلقي مهزة 
وص  بينهما  ونقطة تقف أمام حماولة قراءة فن التورية من منظور فكرة "موت املؤلِّف"  اليت هتّمش 

قصديّته املبثوثة  ي إبداعاته  وهي فكرة تبناها غري وااد من املناهج النقدية احلداثية وما الباّث وتنفي 
بعدها  وعلى رأسها املنهج البنيوّي الهي اهتدى من خلاهلا "إىل مقاربة النص مبا هو بنية مغلقة 

يل اهتماما كبريا ؛ لكّنها _ أي املعادلة_  ي املقاب  تو 2ومكتفية بهاهتا بعيدا عن املبدع أو القارئ"
للطرف الثاين _املتلّقي_ ألنّه العنصر الفّعال  ي حتلي  هها الفّن والوصول إىل مراميه واملقاصد اليت 
يواي إليها صاابه  إذ متّث  التورية خزانة رقمّية موصدة وتظّ  كهل  ما مل يفتحها املتلّقي ويفّ  

 شفراهتا.
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 ى التورية:/ دور المتلق ي في ايستبدال على مستو 6

تُعّد دراسات التلّقي منحى مفيدا لبيان هها العنصر  إذ  ي مكنتها أن تكشف لنا عن املهّمة 
اليت يتحّملها املتلّقي  ي سبي  احإااةة بالعم  احإبداعّي  ومن ذل  أسلوبّية املتلّقي اليت "ال هتتّم 

إهّنا جديدة  ي املنظور احلايّل  ولكّنها مبصدر أو بأص  الشك  األسلويّب  ولكّنها هتتّم بأهدافه وآثار . 
  وهها األمر يشّد بيد هه  الدراسة احلداثية ويأخه ذها 1 ي الواقع  ترتبط مع البلاغة الكلاسيكّية"

 ليضعها على دراسة التورية اليت كانت البلاغة فيما مضى ااويها.

لنقديّة  ففيها: "ال يعيش وهاهي نظريّة التلّقي تبّوئ القارئ مقعد صدق  ي مملكة الدراسات ا
  وهه  نظرة تدفع بنا إىل 2النّص _بعد أن ُزازح عن مركز الدراسة األدبّية_ إاّل من خلال القارئ"

إضاءة فّن التورية من زاوية املتلّقي  و ي الوقت ذاته  تعم  على إعادة النظر  ي مهّمة هها املتلّقي من 
صف ذها كقارئ أو سامع أو مستهل  مفصول عن خلال "ختليصه من االة السلبّية اليت قد يت

  فهو  ي التورية ال يقتصر على االستهلاك  ألنّه يقوم برصد املعنيني  ّم خيتار املقصود 3النص"
منهما  فيكون آنهاك  ي االة إنتاج واضحة؛ األمر الهي ينفي جزم القائ  بأن دور املتلّقي 

 .4استهلاكّي  ي مقاب  الدور احإنتاجّي للمنشئ

و لئن كان "األسلوب"  ي دراسات التلقي هو مثار االهتمام ومركز استقطاب أنظار املتلقني 
  فإّن 5باعتبار  "مصدرا مهّما من مصادر التأثري األديّب... يؤّدي إىل إثارة توّقعات لدى القارئ"

عنه وإزااة احلجاب التورية  ي أسلوب مستعملها هي امللمح اهلاّم الهي يثري القارئ ويستفزّ  للكشف 
 الهي يتوارى خلفه.
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ومن مجالّية التورية أّن فيها نوعا من التأّول الهي ميارسه القارئ  وهو ليس تأّوال دقيقا غامضا 
إىل التأّول ودرجاته اليت من بينها ما  اجلرجاينّ  القاهر عبدوإمّنا لطيف خفيف يُدرك يسريا. ولقد أشار 

ول: "ّم إّن ما ةريقه التأّول يتفاوت تفاوتا شديدا  فمنه ما يقرب نرى أّن التورية تدخ  فيها ؛ يق
 اد يداخ  الضرب األّول الهي ليسمأخه  ويسه  الوصول إليه ويعطي املقادة ةوعا  اّت إنّه يك

من التأّول  ي شيء... ومنه ما حيتاج فيه إىل قدر من التأّم   ومنه ما يدّق ويغمض اّت حيتاج  ي 
 ؛ ويبدو أّن التورية تندرج ضمن النوع الثاين.1  رويّة ولطف فكرة"استخراجه إىل فض

واختيار املتلقي ليس جديدا  فهو الهي "يقوم بعملّية اختيار ثانية بعد أن يكون صااب 
األثر قام بعملّية اختيار أوىل فإذا كان صااب األثر خيتار ليخلق شيئا  فإّن الدارس خيتار ليفّسر 

أمر أشرنا إليه سابقا  لكّن اللافت فيه أّن الطرف الثاين _أي املتلقي_ ال ميكن   وهو 2عملّية اخللق"
أن يُهّمش  ي العملّية االستبدالّية اليت تنسحب على التورية  إنّه مكلَّف باستحضار املعاين واختيار ما 

باملعىن األّول   يتوافق منها مع قصد املبدع ال السياق  ألننا إذا نظرنا إىل ما يقتضيه السياق فسنكتفي
أو نستغين عن عملّية االختيار إذا ما وصلنا إىل املعىن الثاين ألنّه لن يتضاّد مع األّول ب  يتجاور معه 

  ي السياق نفسه.

تقرتب العملّية الههنّية اليت يسلكها املتلّقي الستحضار املعنيني املتضّمنني  ي اللفظ املقصود 
اني أشار إىل التفاض  3"الفكر والرويّة والقياس واالستنباط" رجاينّ اجل ي فّن التورية مما اصطلح عليه 

 بني العقول  ي الوصول إىل املراد من املعىن املبهول من ةريق هه  املراا  الههنّية.

إّن املتلقي عندما ينصرف إىل عملّية االختيار بعد الفكر والرويّة  ي التورية  يكون قد ختّطى 
ن عمليات الوصول إىل املعىن  إهّنا "عملّية توفيق بني ما تتطّلبه الشعرية من عتبة عملّيٍة هاّمة م

  هها الناتج 4غموض حمسوب وما يتطّلبه املتلقي من قدرة ذهنّية  ي الوصول إىل الناتج الداليّل"
ا الداليل ما هو  ي التورية سوى املعىن الثاين املقصود  ومن ّم فالغموض الهي  ي التورية ليس غموض
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باملعىن السليّب للكلمة  وإمنا كثافة داللّية ُصّبت  ي اللفظ املدروس  فيصري تشكي  التورية "داخ  دائرة 
)املعاين اللطيفة(  وهي دائرة تتطّلب  ي الصياغة نوعا من الكثافة اليت يتوّقف عندها الفكر _فكر 

 .1املتلقي_ فينشغ  ذها انشغاال متوتّرا"

رفعة ويشيد مبقدرته  ي الوصول إىل الداللة املقصودة وإن ووريت "امتلاُكه  وإّن ما يزيد املتلقي
ااّسة التوّقع واالنتظار  وكّلما قّدم له املبدع ما خيالف هها التوقع وذاك االنتظار فإنّه ميتل  قّمة 

بالنماذج   هها إذا تعّلق األمر 2البيان األسلويّب الهي ال يكون إاّل جمموعة ةاقات وإمكانات لغويّة"
كما احلال بالنسبة لنوع التورية املسمى بـ"املبّينة"  أّما "املرّشحة" عنه  اليت حتوي قرينة املعىن املوّرى 

وأكثر منها "اجملّردة" فلا يستطيع املتلقي فيها إدراك املعىن املقصود إاّل إذا كان على بّينة من املناسبة 
بامتلاك محولة ثقافّية ومرجعّية معرفّية خبصوصها  ألّن  واملقام الهي قيلت فيه  ومن ّم فإنّه مكّلف

 السياق لواد  لن يوّفقه  ي الوصول إليها.
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 التركية وقضي ة النظم: / ايستبدال في التورية، محورُ 7

حموُر الرتكيب  حمور التوزيع  حمور التأليف  مجيعها مسّميات ملفهوم وااد تداوهُلا الدراسات 
 احلديث عن الركيزة الثانية اليت تقوم عليها الوظيفة الشعريّة  وتتجّسد هه  الركيزة النقديّة العربّية اني

على مستواها األفقّي "ايث يعدل منشئها فيها عن الكلام العادّي ليوّظف الكلمات توظيفا فّنيا 
  فينظر قب  أن يضع الكلمة  ي موضعها إىل ما يسبقها وما يلحقها من  1خيرج فيه على املألوف"

 كلمات  ي السياق اّت حيدث بينها وبني أخواهتا االنسجام الداليّل واالتساق الرتكييّب.

والتورية ترتبط ارتباةا واضحا ذهها احملور سواء انطلقنا  ي دراستها من املبدع أم من املتلقي  إذ 
يب األدوات إّن "الكاتب ال يتسىّن له احإفصاح عن اّسه وال عن تصّور  للوجود إاّل انطلاقا من ترك

  وهو  ي التورية يراعي قب  كّ  شيء الرتكيب الهي 2اللغويّة تركيبا يفضي إىل إفراز الصورة املنشودة"
على أساسه خيتار اللفظ املناسب لتحقيق التورية  والهي يكون معنيا  كلامها متماشيني مع ذل  

تعمية املعىن الهي يقصد  حلاجة  ي  الرتكيب؛ وإن كان  ي هها الفّن ال يسعى إىل "احإفصاح" وإمّنا إىل
 نفسه.

والقارئ  ي تلّقيه للسياق الواردة فيه التورية  مكّلف بأن ينتهج منهجا "يقضي أن نعاجل النّص 
كرسالة مرّقمة نعيد فيها بناء "القانون" وذل  بتحديد ما لكّ  إشارة من علاقات مع احإشارات 

املعىن األّول عندما يعقد بينه وبني ما يسبقه ويليه من معاين    وبالتايل فإنّه إمّنا يص  إىل3األخرى"
احإشارات األخرى علاقَة سبٍب ونتيجة؛ ّم إنّه يص  إىل املعىن الثاين انطلاقا من اللفظ احلام  هلها 
املعىن األّول  ومبساعدة هها األخري  ولكّنه جيد  _هو اآلخر_ منسجما مع السياق؛ فللسياق دور 

الفّن ألنّه "قد يعطي املدلوالت اليت ال ميكن أن تُعزى بشك  بسيط إىل وادة معّينة أو هام  ي هها 

133133                                                 

1-
 .123نهجا نقديا. ص حممد عزام: األسلوبية م 

2-
 .169  ص 1نور الدين السّد: األسلوبّية وحتلي  اخلطاب. ج  

3-
 .82بيري جريو: األسلوب واألسلوبّية. ص  



 التورية  ي ضوء العلاقات االستبداليةقضية الفص  الثالث                                            
 

 - 134 - 

 
 

. ونستطيع أن نقول تبعا لهل   إّن الرتكيب هو حمطة االنطلاق إىل 1وادات مضمومة بطريقة آلّية"
 املعىن األول عند املتلقي  لكنه  ي املعىن الثاين يكون حمطّة وصول.

اليت تتقاةع  اجلرجاينّ  القاهر عبد هه  النقطة إىل قضّية "النظم" عند كما ميكننا أن نشري  ي
مع مفهوم الرتكيب الهي نتحّدث عنه  ايث صرّح "أّن األلفاظ ال تتفاض  من ايث هي ألفاظ 
جمّردة  وال من ايث هي كلم مفردة  وأّن األلفاظ تثبت هلا الفضيلة وخلافها  ي ملاءمة معىن اللفظة 

و ي هها بيان واضح على ما أدرجنا  قبُ   وليس االختلاف كامنا سوى  ي ةريقة  2يها"ملعىن اليت تل
 القول أو الصياغة.

وإّن هناك من البااثني من أّكد على أّن النظم ما هو إالّ السياق نفسه  األمر الهي خيّول لنا 
قائلة:  الرباعي القادر دعب رىبمساواته مبحور الرتكيب وإسقاةه على دراسة التورية؛ ايث جند البااثة 

"وهكها التقى فكر عبد القاهر  ي كّ  املوضوعات النقديّة والبلاغّية اليت عاجلها على فكرة واادة 
أصيلة وصائبة هي )النظم( الهي يعين بلغة عصرنا )النص( أو )السياق( أو )وادة القصيدة( وما إىل 

 .3ذل  من مصطلحات"

قوم على خّطني كما الوظيفة الشعرية تقوم على حمورين  إهنما  واللافت للنظر أّن النظم ذاته ي
: خّط املعجم وخّط النحو  فاألول يهكرنا مبحور االستبدال  والثاين مبحور اجلرجاينكما يسميهما 

التوزيع؛ على أنّه قد يتوّهم متوّهم أّن النحو الهي يقوم عليه اخلط الثاين هو النحو التقعيدّي 
من خلال إشارته إىل أّن هناك حنوا  4إىل بيانه املطّلب عبد حممّدالدكتور املعروف  لهل  عمد 
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تقعيديا وحنوا إبداعيا  والثاين هو املقاب  خلط املعجم  وهو يعتمد على تصّرف املبدع  ي مواقع 
 األلفاظ ال املساس بإعراذها الصحيح  فُيحم  املعىن على هها التصّرف.

( هي إنكار لتل  الثنائية املضّللة بني اللفظ واملعىن  ودعوة إىل إّن "نظرية )النظم( أو )التأليف
  فلا قوام للفظ وال ملعنا  املوارى إال 1الوادة  برؤية )الصورة( جمتمعة من الطرفني دون فص  بينهما"

من خلال علاقته مبا يسبقه أو يلحقه  ي جدول التوزيع  وإمنا حتدث مجالية التلقي عندما يكتسب 
أثر  اجلمايل ويضفيه على الرتكيب الشعرّي كّله من خلال اللامنتظر املتوّلد من املنتظر   هها اللفظ

اللهين إمنا يُتوّص  إليهما مبراعاة التأليف وإن اختلف سبيلامها إليه. "فالنظم مبفهومه املمتد نشأ 
فيه معاين متعّددة بتفاع  عناصر  املكّونة له واحتادها  وهو نّص يعرض نفسه على متلقيه كي يؤّولوا 

   وانفتاح النظم على التلقي يزيد من ربطه بالتورية اليت بينها وبني املتلقي قرابة.2تعّدد هؤالء املتلقني"

أن قضية النظم هه  تفضي باملتلقي إىل معنيني  اصطلح عليهما  اجلرجاين القاهر عبديرى 
كيب اليت تقوم على النمط الثاين من التواص   بـ"املعىن" و"معىن املعىن"  ايث "حيّدد بدّقة ةبيعة الرتا 

الهي حيدث فيه االنتقال من خلال اللفظ الهي يشري إىل معنا  العر ّي  أو املعجمّي  م يشري هها 
 .3املعىن إىل معىن آخر  مل يكن له وجود أصلا ضمن ادود اللفظ  ومعنا  املعجمّي"

ن املعىن املعجمي القاعدّي للفظ إىل معىن  ي قوله السابق عن االنتقال م اجلرجاينيتحّدث 
جمازي هامشّي  ونلااظ أّن بينهما اشرتاكا ما سوّغ هلها اللفظ أن ينزاح عن األول إىل الثاين  فنحن 

على كلامه  وهي كناية عن "كثرة مواقف  اجلرجاينعندما نتأّم  مقولة: "كثري الرماد" اليت استدّل ذها 
ملعجمي األول املتمّث   ي "كثرة رماد القدر اليت يطبخ فيها الطعام"  الضيافة"  جند بني مدلوهلا ا

ومدلوهلا اهلامشي املتمث   ي الوارد السابق تواشجا بّينا يتضح  ي "الكثرة" املتعّلقة بالرماد ومواقف 
الضيافة. لكننا  ي التورية ننتق  من معىن معجمّي إىل آخر معجمّي أيضا ضمن ادود اللفظ الوااد  

ذل  حنّقق ما يسّمى "كلاما أدبيا"؛ على أّن املعنيني هنا ال يشرتكان كما  ي احلالة األوىل  ب    ومع
كّ  معىن هو مستق  عن اآلخر  وتتحقق األدبية واجلمالية  ي وصول املتلقي إىل املعىن الثاين "وهو 
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الهي حيمله الكلام إىل    والهي فيه "ضمان وتأمني انتقال املعىن1املعىن الهي يؤديه الكلام األديّب"
 .2املخاةب  على النحو الهي أراد  املتكّلم"

ففي اجملاز يقع االشرتاك  ي املعىن  أما  ي التورية فيقع  ي اللفظ  كما أننا نص   ي اجملاز إىل 
معىن املعىن من املعىن األول  لكننا نص  إىل املعىن الثاين  ي التورية من اللفظ ذاته كما حيدث مع 

  األول فيها؛ ويستطيع الشك  التايل أن يوضح هه  النقطة:املعىن

 معىن املعىن )جمازي( املعىن )معجمي(  ي اجملاز:   اللفظ

 (: معجميّ 1املعىن ) اللفظ  ي التورية:

 (: معجميّ 2املعىن )  

 جون)تقرتب فكرة "املعىن ومعىن املعىن" من فكرة "احإشارية واحإحيائية" اليت قال ذها البااث 
غالبا _     ايث متث  احإشارية املعىن املباشر للفظ _وهو املعىن املعجميّ Jhon KOHEN (كوين

بينما متث  احإحيائية املعىن اجملازّي  و ي نظر  أهنما ال جتتمعان معا  فإذا كانت احإشارية مل تكن 
ر  وكانت الصور احإحيائية  والعكس كهل ؛ يقول: "وإذا كان الشعر  ي الواقع قد صنع من الصو 

انتهاكا للقانون احإشارّي وهي النظرية اليت يقوم عليها حتليلنا  فإّن نتيجة ذل  أّن السلبّية احإشارية 
هي شرط أوىل لإلجيابية احإحيائية  فاحإحيائية و احإشارية متنافستان... و لكي يستمّر بقاء األوىل البد 

رية جنبا إىل جنب _هها إذا حنن اعتربنا أّن املعىن الثاين بينما جندمها  ي فّن التو  3أن ختتفي الثانية."
فيها إحيائي ليس باملدلول اجملازي ولكن باملدلول الهي مفاد  أن الشاعر يومئ إليه  وأنه جيع  من 
املعىن األول إشاريا_  فتتحّقق احإجيابية  ي كليهما  ذل  أن النص يُقرأ من خلاهلما معا ويكون 

وال؛ وعندما نأخه قصدية املبدع بعني االعتبار نصبح  ي االة عبور من صحيحا ومفهوما ومعق
 احإشارية إىل احإحيائّية.
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كانت هه  الرؤية حماولة لقراءة فن التورية من منظور العلاقات االستبدالّية  ي الدراسات 
ملبحث املوايل األسلوبّية  وقد ااولنا أن نطرق فيها بعض اجلوانب اليت هلا صلة ذها  وإننا سنعمد  ي ا

 إىل حتلي  بعض النماذج الشعرية  ي ضوئها.



 التورية  ي ضوء العلاقات االستبداليةقضية الفص  الثالث                                            
 

 - 138 - 

 
 

 

 وذج تطبيقي  المبحث الثاني: نم

 هـ(_768)ت  ابن نباتة المصري_ديوان 



 التورية  ي ضوء العلاقات االستبداليةقضية الفص  الثالث                                            
 

 - 139 - 

 
 

جتدر بنا احإشارة  ي مستهّ  هها املبحث _وقب  أن نشرع  ي حتلي  النموذج الشعري  ي ضوء              
_ إىل قضّية لغويّة تتعّلق باالستعمال  وتتمّث   ي عبارة )استبدال الرؤية اجلديدة )االجتا  االستبدايّل(

الشيء بالشيء( اليت كثريا ما درج العاّمة واخلاّصة على استعماهلا  ي سياقات الكلام لكّنه _على اّد 
اّةلاعي_ استعمال جيانب الصواب  إذ اعتاد الكثريون على وضع الشيء املرتوك  ي االستبدال بعد 

دل" أو "استبدال" على صيغة املصدر   ي اني أّن الصواب أن يكون ذل  الشيء املرتوك لفظ "استب
بعد ارف "الباء" والشيءُ املختار بعد الفع  "استبدل" أو مصدر ؛ وهها ما تؤّكد  اآلية الكرمية: 

ٌر" بني  أّما الهي هو خري   فالديّن كان حم  اختيار املخاةَ 1"أََتْسَتْبِدلوَن الَّهي هو أَْدىَن باّلهي ُهَو َخيـْ
 فقد كان مرتوكا.

هو الهي يقع عليه االختيار  وهو الهي يتموضع  المستبَدلوعلى هها األساس  نقول إّن 
هو املرتوك وهو الواقع بعد ارف "الباء". وسيكون المستبَدل به بعد الفع  "استبدل" أو مصدر   و
 شرح األمثلة أدنا  من هها املنطلق.

 3:املؤَيَّدماداا املل   2ملصريّ ابن نباتة اقال 

ىن ِمْن ُسجونِهِ  ِبَ  ِاْرَتدَّ َمْشُكوُّ الزَّماِن َعِن اأَلَذى
ُ
  َوَأْةَلَق أَْبناَء امل

هِ إىل  حُياِذُر فَانـْتَـَهـى َهمز  َوَقْد كاَن ذا   لِينِـهِ بـَْعَد احإباِء َو  َمدِّ

" ليحّقق من خلاهلا التورية  وهو قد زهمْ إّن الباّث  ي ههين البيتني قد تعّمد إيراد كلمة "
  ضْرب  عقابمارس نوعا من االختيار األّول على الكلمات فاجتباها من بني مثيلاهتا  على حنو: 

ما إىل ذل  من املفردات اليت تصّب  ي املدلول نفسه. وقد ينكر قائ  اخليار األّول    ... وُعنف
عن  اعر  ي أبياته  ويكون حمّقا  ي ذل   ولكن ماذا)عقاب( لعدم مراعاته الوزن الهي استعمله الش

( حتديدا انطلاقا من مدلوليها اللهين حيققان همزاخليار الثاين )ضرب(؟ فالشاعر هنا التمس كلمة )
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مصدر ؛ مّ إّن املتلّقي هلهين البيتني لتسُقط عيُنه على هه  الكلمة فيقع  ي مدلوهلا األّول وهو 1التورية
؛ وذل  بواي مة أو الحرف بمعنى: نطق بها بالهمز، أو وضع لها عالمة الهمزالفعل َهَمز الذل

(  ي الشطر الثاين  ومن املعروف أّن هاتني اللين( و )المد  من السياق الهي كان قد اوى كلميت )
الصفتني تلحقان  ي اجلانب النطقّي من اللغة باهلمز؛ ومن الطرافة أّن الكلمتني تتحّقق فيهما التورية 

  ّم قرنّامها 2( للنيضد  الخشونة( للمّد  و)ا مهالُ ضا  فإذا محلنامها على املدلولني اخلفَيني ومها: )أي
(  وهنا نقف أمام خيارين الض رب( األّول اصلنا على مدلوله الثاين الهي هو )الهمزمع مدلول )

 ل الثاين واستبداله باألّول علينا أن نستبدل أادمها باآلخر  فنص   ي هناية املطاف إىل األخه باملدلو 

 مع كّ  كلمة من الكلمات الثلاث ملّا حنيط بقصد الشاعر قائِ  البيتني السابقني.

 3وقال فيه:

 يُقاِبُ  أَْبكاَر الصِّلاِت ِبَعْونِــهِ  َفُدوَنَ  ُجْهًدا ِمْن َقرحَيِة مــاِدحٍ  
 بُِنونِهِ ْظِم الَقريِض َفجاءَك ِمْن نَ  رأى أَنََّ  الَبْحُر الَّهي ةاَب ِوْرُد ُ  

وهو  ي هها املثال خيضع لغته لنوع من التلاعب الرتكييّب واملعنوّي  من خلال ةريقة تنّم عن 
( ليكون اللفظ اخلادم للتورية  ويُطلق بوساةته سياقا يفضي النونبراعته الكلامّية  ايث خيتار )

  وهو الحوت، باعتباره _أي النون_ كلمة/1هلها اللفظ مها:  4باملتلّقي إىل اخلروج بوجهني دالليني
املدلول األّول الهي يتبادر إىل ذهن املتلّقي  والهي يقفز إىل ظّنه ملّا يعقد بينه وبني الرتكيب الهي 

حرف النون الواقع في مستهل  كلمة / 2( ؛ البحر الذي طاب وردهحيمله علاقة  أال وهو )
بدع  والهي يفهمه املتلقي بعد أن يُقرنه مبا يسبُقه من عبارة   وهو املعىن الثاين الهي ورّا  امل"نظم"

(. وهنا يصبح أمام خيارين كّ  منهما متناسب مع الرتكيب  على أنّه عندما يكتشف نظم القريض)
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قصد الشاعر وأنّه ما ذل  املدلول األّول أراد وإمّنا انتهج التورية  ي كلامه  تسه  عليه العملّية 
 ار الثاين على اساب األّول.االستبدالّية فيخت

 1وقال:

 ُشْكَر الرِّياِض الزُّْهِر للماِء الَغِدقْ  َفأَلْشُكَرنَّ مَجيَ  ما َأْولَْيَتين 
 َوُعْنقي ُمستَـرِقّْ  ُمَحر رَةً فـََغَدْت  مبَداِئَح أهَّْلَتين لِِنظاِمهــا 

 2ومن مثلها:

 َأْشَهُر أَْلقايب َوأمْسائيَأْشهى وَ  َوعاَد قـَْوُل الرَبايا َعْبُد َدْولَِتهِ  
 َقْد َصيـََّرْتين ِمْن بـَْعِض اأَلرِقّـاءِ  اللَّْفِظ لِكْن ُغرُّ أَنـُْعِمهِ  ُمحر رُ  

يبدو أّن الشاعر جييد تطبيق القاعدة القائلة بـأّن "كّ  األشياء مّتصلة ببعضها"  ولها جند  ال 
و اآلن يستثمر ثنائّية "العتق والعبوديّة"  مستفيدا من يرتك صغرية وال كبرية إاّل بّثها  ي إبداعاته  فهاه

على صيغة التهكري كما  ي املثال الثاين  والهي يشري  3(محر ر( أو )محر رةلكلمة ) المدلول األو ل
؛ فورود هه  الذي ُجعل من العبيد حر اإليه انطلاقا من السياق حإيهام املتلّقي بأنّه يريد   أال وهو: 

ّرر)ة("_ متبوعة  ي الرتكيب بكلمة )مسرتّق( تارة  و )األرقاء( تارة أخرى  ينحرف الكلمة _أي "حم
بههن املتلقي إىل الداللة اليت مفادها أّن الشاعر يريد منا أن نعتقد ذل  املدلول األّول؛ لكّن املتلّقي 

من تحرير  ُمحس نة،هلها اللفظ أال وهو:  الثاني المدلولببعض من التأّم   ي الرتكيب يعثر على 
  ليتشّك  على صعيد  الههيّن داّل وااد مقاب  مدلولني الذتابة: إقامة حروفها وإصال  الس ْقط

اثنني  وااد منهما فقط قصد  امللقي وعنا   ومن َمّ حيني وقت العملّية االستبدالّية على مستوى 
 .املدلولني فينتهي املتلقي إىل املدلول الثاين ااتكاما إىل قصد امللقي
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 1وقال:

 ُوْرِق الثَّنا إالَّ على َرْوضاهِتا َأْكرِْم ذِها ِمْن ساَاٍة ال َصْدَح ِمنْ  
 اْبِن نُباتِهاَوشَّاُ  ِمْن َمْدٍح َفُم  غهَّى الرَّجاَء نَباهُتا فاْنظُْر ِلمـا 

ابن  ي هها النموذج بشك  للتورية حُمكم  ويتبّدى ذل   ي توظيفه لكنيته " ابن نباتةيطالعنا 
 المدلول المغالط" الكلمَة اليت محّلها املبدع مدلولني  أادمها مغاِلط واآلخر مراد؛ فأّما نباتها

 جامعة لذلمتين في صلبها: ابن، و نباتها، ليفهم المتلقي أن الشاعر يتحد ثفيتجّلى  ي كوهنا 

كون اللفظ    ي المدلول الذي أراده المبدع؛ وأّما عن النبات الذي أشار إليه في الشطر األو ل
. لكِن املتلّقي اينما يطالع البيت للوهلة األوىل  يّتجه ذهنه مباشرة إىل املدلول األّول كنيَته هو

املغالط  فيستمس  به لصلته الوةيدة بالرتكيب  أّما عندما يزاام ذل  املدلوَل املدلوُل الثاين املراد 
وقعه  ي شراكه اللغوّي  وأّن املدلول األّول من املبدع حَيدث للمتلقي خيبة انتظار فيعلم أن املبدع أ

 الهي انتظر  وتوّقعه مل يكن هو مقصود  ومراد .

 2وقال أيضا:

 ِمْن َورَا جوِدِ  على اْسِتْحياءِ  َوَنًدى خُيِْجُ  السَّحاَب فـََتْمشي 
عــاين 

َ
 ذي بِنــاءِ  ِلُمْعَرب  فـََعِجْبنا  أَْعَرَبْت ِذْكَرُ  َمباين امل

 3عملا التورية نفسها:ومن قوله مست

ْدُح ذِْكَرها 
َ
 َكْيَف يـُْبَتىن  ُمْعَرب  فَيا َعَجًبا ِمْن  َبىن رُتـًَبا َقْد أَْعَرَب امل

يستعم  تشكيلة من الرتاكيب اللغويّة على حنو حيّقق للسامع لّهة  ي التلّقي  هنا  فالشاعر
؛ مستعينا مبعطيات حنويّة خالطت التورية واشرتاكا  ي إنتاج الداللة اليت بّثها املبدع  ي هه  التشكيلة
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فبدت صورة مكتملة احإبداع. ولقد اختار فأاسن االختيار على مستوى اللفظ الهي صنع من 
كّ  منهما يتوافق مع واادة من الداللتني    1خلاله التورية  حبيث وقع على الدال الهي حيم  مدلولني

في النحو قابال لتغير حركات آخره بتغي ر  ما يذون من الذالم" األّول: )معربفكان مدلول "
( خادما لسياق البيت الثاين املتضّمن لعبارة )ذي بناء(  ي املثال األّول  وعبارة )كيف يبتىن( مواقعه

( مبـُي ن" من الفعل "أبان" الذي يرادف "أعرب"أو ""ظاهر"  ي املثال الثاين؛ وكان مدلوله الثاين: )
. والقارئ عندما يتلّقى البيتني يسارع إىل املدلول األّول استنادا إىل منسجما مع سياق الشطر األّول

البيت الثاين الهي وقع فيه لفظ التورية  لكّنه ومع ربطه لرتكيب البيتني يستنتج املدلول الثاين وأّن 
ملدلول الشاعر أراد  من البناء التشييَد  ومن احإعراب احإبانَة واحإظهار  ي الرتكيب السابق؛ يدرك أّن ا

 الثاين لـ"ُمعَرب" هو األاّق باالختيار.

 2وقال:

 إالَّ ِمْثَ  َقْصٍر ُمَشيَّدِ  البَـْيتُ َفما  َو مَجَّْلُت فيَ  الشِّْعَر َاّّت َنَظْمُتهُ  

 3وِمثْـُلها:

 َوْجَه َاْوراءِ  بـَْيت  َكَأنَّ  ي ُك ِّ  بُيوُت َنْظٍم ِهَي اجلَّناُت ُمْعِجَبةٌ  

 4وكهل  شبيهها:

ديَح فيِه فََأْضحىَوبنَـ  
َ
 ِبهِْكرِِ  ِمْثَ  َقْصرِ  بـَْيت  ُك ُّ  ْيُت امل

يرتاءى لنا من خلال النماذج الشعريّة الثلاثة أعلا   لعٌب على مستوى الكلمات واملعاين 
( من بني جمموعة من املرادفات تبعا للمدلولني اللهين حتملهما البيتمعا  ايث اختار الشاعر كلمة )
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واللهين يتماشيان مع تركيب الشاعر؛ اّّت إذا ةالعه املتلّقي وص  إىل األّول وهو:  1هه  الكلمة
للعلاقة اليت تربطه بكلمة  البيت الشعري، أي ما اشتمل من النظم على مصراعين صدر وَعُجز،

د )الشعر(  ي املثال األول  وبـ)َنْظم(  ي الثاين  وبـ)املديح(  ي الثالث؛ ّم استدرك ذل  بعدما عاو 
وبان له  المسذن،النظر  ي األبيات بشيء من التأّم  فعرف أّن الشاعر قد محّله مدلوال ثانيا وهو: 

رابطة  و  أنّه يتماشى مع الرتكيب هو اآلخر ملّا وجد بينه وبني قوله: "قصر مشّيد"  ي املثال األول
ال الثاين  و "قصر"  ي املثال " ي" ارف اجلّر الدال على املكانّية مقرتنا بعبارة "وجه اوراء"  ي املث

 األخري  فجعله بديلا  ي هه  احلالة لسابقه.

 2وقال أيضا:

َْشهوُر بـَْيًتا 
ْأثُوُر َايَّـا أَقاَم ِعماُدُ  امل

َ
 َوَأْاَي َفْضُلُه امل

َد ُمْلُكُه أَيّاَم جودٍ    طَي اَظَهْرَن حِبامتٍِ َوَنَشْرَن  َو َجدَّ

مصدر "  املتمّث   ي )طي ا ي تورية املدلول الهي عنا  من كلمة " والشاعر  ي هها املثال يُوفَّق
  فثّبته  ي ذهن املتلقي من 3(قبيلة طيء  ايث استغّ  مدلوهلا الشائع املتمّث   ي )(الفعل "طوى"

خلال كلميْت: )جود( و)اامت(. على أّن املتلّقي اينما يراجع تأليف األبيات ويرجع إىل زاوية أخرى 
ر باملدلول الثاين الهي ااول توريته الشاعر  فريكن إليه ويستبدله باألّول عندما يقرأ ما للقراءة يظف

عنا  الشاعر من منظور أّن اقبة املِل  قد أعادت ما كان مطويّا من أيام العرب اليت ُعرفت باجلود 
 والبهل.

 4وقال:

 ِن َسَبْت َاشاَي الطائرَ  َوَمعاِةٍف ِمْثَ  الُغصو 
 الدائـَرهِبَسنا الُكؤوِس  لِّْ  ُمْهَجيتيا صاِح عَ  
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تندرج هه  التورية إىل النوع الهي ال يستطيع املتلقي اجلزم بقصدية املبدع ملدلول        على 
اساب اآلخر ألّن كليهما منتظَر وال دلي   ي الرتكيب الشعرّي يدّل على االستغناء عن أادمها 

الذؤوس التي يدور بها الساقي دلول املعجمّي األّول وهو: حلساب الثاين  فاملتلّقي حييط بادئا بامل
  انطلاقا من املتعارف عليه  ي املفهوم اجلمعّي؛ لكن سرعان ما يُزازَح هها املدلول بين الندماء

  ، ومنه شذل الذؤوس الدائري  1الشيء المستديرلصاحل املدلول املعجمّي الثاين لّلفظ وهو: 
بدع تعّمد اختيار كلمة "الدائرة" ووضعها على صيغة اسم الفاع  و ي ذي  تدعيما من قراءة ثانية. فامل

الكلام اّّت يستطيع حتقيق التورية وإصابة املدلولني اللهين وظّفهما بلفظ وااد؛ وما كان على املتلقي 
ن سوى كشف اللثام عن املدلولني وإخضاعهما للعملّية االستبدالّية  على أنّه استبدال اختيارّي ذل  أ

 ال شيء  ي السياق حيّتم عليه ذل  كما سبق الهكر.

 2وقال  ي القصيدة نفسها ماداا املؤيّد:

ْنيا وال   يـَْنسى ُاقوَق اآلِخرَ  ال يـُْهِمُ  الدُّ
 الزّاِخرَ  الِبحارُ  تـُْروى َعْن َكفِِّه أو َصْدرِ ِ  

من الرتكيب سابقا عنهما وإذا كان الشاعر  ي املثال السابق مل جيع  ما يدّل على املدلولني 
متعّلقا بلااق له  ي الرتكيب هو قوله:  3"تروىوال تاليا هلما  فإنّه هنا جيع  املدلول األّول لكلمة "

يقصد الري    فُيخيَّ  للمتلّقي من هه  العلاقة أنّه: )"خلاف الربّ ")الزاخرة( و )البحار( على اعتبارها 
( بـ )البحار( على اعتبارها حبار الشعر الروايةفعل ين املتمّث   ي: )بينما يعّلق املدلوَل الثاأي السقاية؛ 

أي أوزانه املعروفة  فكأنّه يقصد أّن جود  هو الدافع لنظم األشعار وروايتها عنه  ولو أنّه مل يراع قصد 
 املبدع النتفى االستبدال بني املدلولني لتناسبهما مع الرتكيب الشعرّي.
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 1وقال:

 ِدياَر ُملكـــــــــَ  بالسَّعاَدِة عاِمـَر  فـََلقْد َوَجْدتُ  
 القاِهرهَفحماُة ِعْندي  قـََهَرْت مَحاُة يلَ الِعدا 

"  ي سياق يستهل  مدلوليها املندرجني القاهرةكلمة " لقد أوقع الشاعر  ي البيتني أعلا 
ملدلول األّول . و املتلّقي يستدّل على امدينة القاهرة/ 2  2اسم فاعل للفعل "قهر"/ 1حتتها: 

برتكيب )قهرت محاة يل العدا(  وعلى الثاين بكلمة: )محاة( وهي مدينة بالشام؛ فهو  ي احلالة األوىل 
 ُيسقط من االاتمالني الثاين  و ي الثانية يستبدل هها األخري باألّول.

 3وقال:

ْيِه  بِِه َسَقًما أبا َذر  إْن كاَن ِجْسمي    ــةِ أبو َلَهـفإنَّ قـَْليب َكَخدَّ
يباِج قاَمتُــهُ    الَحَطةِ ’ َحم اَلةتـَبَّْت ُغصوُن الرُّبا  مَحّاَلُة احلُلى والدِّ

" وظّفها   حمالة الحطة"  "أبو لهة"  "أبا ذر  هها املثال  يلفت نظر املتلّقي بكلمات: " و
فاملتوالية الرتكيبية   ي تأليف جيمعها معا و جيع  املتلّقي اائرا أمام خيارين لكّ  منها يقبلهما السياق؛

 ي البيتني وربُط الكلمات ببعضها من خلاهلا جتع  هها املتلّقي _و اعتمادا على ما ميتلكه من محولة 
 ي عهد الرسول األكرم  (أسماء ألشخاصتارخيّية ودينّية_ ينحاز إىل أّن الشاعر أراد ذهه  الكلمات )

اليت نعتها  زوجتهوأيب هلب امللّقب بـ الرسولعم    أبو ذرالصحابي  _صلى اهلل عليه وسلم_ وهم: 
القرآن حبّمالة احلطب للقّصة املعروفة عنهما  ي حماولتهما احإساءة إىل الرسول حمّمد. و قد يتساءل 

بأنّه األّول املغالط وعلى ( أسماء ألشخاص) سائ  عن الدلي  الهي على أساسه اكمنا على مدلول
إّن ذل  كان انطلاقا من تعّلقه بههن املتلّقي  ي املرّة األوىل اليت  اآلخر بأنّه الثاين املقصود؟ نقول

يطالع فيها البيتني  ِلما يعّزز  تركيب البيتني متظافرا  ي نفسه؛ وهو ال يفطن للثاين إاّل عندما يعاود 
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لحم هزيل ومتشن ج، من  صاحةَ النظر فيهما وجيد أّن كلمة "أبا ذّر" يقصد من خلاهلا الشاعر )
  وأّن "محالة احلطب" محلها    على ذا التهاب((  وأّن كلمة "أبو هلب" يعين ذها )اللحُم: تخد دذر  

 . الغصون تحمل الحطة حقيقةمعناها املعجمّي الظاهر واحلقيقّي  فـ

 1:األفض وقال  ي رثاء املل  

َْرُجوُّ للَبْأِس والنََّدى 
عايل  َمضى األَْفضُ  امل

َ
  َوفاتُهْ َوَضحَّْت على َرْغِم امل

 ـهْ َحماتُ َوماَتْت بِأْازاِن البلاِد   َوما ماَت أو ماَتْت حِبُْزٍن ِنساؤ ُ  

يندرج هها الرتكيب الشعرّي إىل النوع الهي يتطّلب من املتلّقي معرفة باملقام من أج  إدراك 
تعّزز مبا (  والهي ي_األفضلحاضرة الملك _اسم مدينة حماة املدلول الثاين املوّرى املتمّث   ي: )

الحماة أم  ورد قبله  ي السياق من ذكر )البلاد(. فاملتلّقي يلقف للوهلة األوىل مدلوال آخر هو: )
 ( تأسيسا على ما تقّدمها من ذكر )النساء(  مّ يضطّر لتهميشه اّّت حيُِّ  حمّله املدلول الثاين.الزوجة

إذا  صفةيههب الههن إىل أنّه  و يبدو لنا أّن التورية كامنة أيضا  ي كلمة "األفض "  ايث
تدعيما من الصفة املوالية هلا وهي: املرجّو  ّم نرجع  إىل  صيغة تفضيل للفعل )فض ل(اعتربنا  

 اينما نستند إىل اخللفّية املعرفّية باملقام والتاريخ.  اسم الملكمدلول ثان هو: 

 2وقال:

 ذي الَعْلياِء والرَُّتبِ  َقواِعُد البَـْيتِ  فاتََّصَلتْ  إسماعيلَ شاَدْت عزائُم  
َُؤيََّد َأْخفى فـَْيَض أَنـُْعِمـهِ  

َثْت أَْلُسُن اأَلْشعاِر واخلَُطبِ  إنَّ امل  َفَحدَّ

واضح أّن الشاعر قد متّرس على التورية مراسا جعلها ترتفع من مرتبة املتشابه إىل احملكم  فلقد 
" اليت تدلّه مباشرة على إسماعيللقي إىل كلمة "أاكم  ي البيتني أعلا  النظم والتأليف فوّجه فكر املت
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وذل  تعزيزا من قوله: )شادت( من التشييد  وكها  _عليهما السلام_"إبراهيم اسم النبي  ابن "
)فاتصلت قواعد البيت(  فريجع بنا إىل قّصة بناء الكعبة على يد إمساعي  وأبيه؛ على أنّه اينما جيع  

إسماعيل بن جعفر علاقة يكتشف مدلوال آخر للكلمة وهو: " بني البيتني رابطة ويعقد بينهما
" إمام "الشيعة احإمساعيلّية"  إليه ينتسب احإمساعيليون القائلون بإمامته م(750هـ/133)ت  الصادق

بعد أبيه؛ خاّصة إذا راجع التاريخ وتوّص  إىل أّن الشاعر كان شيعّيا وأّن معظم ملوك العصر اململوكّي 
ملل  املؤيّد" الهي ذكر  ي البيت الثاين فعّزز هها املدلوَل  ي نفس املتلّقي  واّول شيعة  ومنهم "ا

داللة "البيت"  ي الرتكيب السابق من "الكعبة" إىل "بيت النبّوة"  األمر الهي اّتم على املتلقي 
 إسقاط اختيار  على هها املدلول الثاين. 

 1والبيت أدنا  يُفسَّر على منوال سابقه:

ْلِ  َعْن ُخبـْرَ  ِمْن شائدٍ  بِإْسماعيلَ ْم َأْكرِ  
ُ
 أَرْكاَن بيِت امل

 واحَلْرِب ال ُتْصلى َلُه مَجَْر  ذي السِّْلِم ال َتعي َلُه دميَةٌ  

 2وقال  ي مدح املؤيّد دائما:

ْكُرماِت َوال تـَْلوي على َنَشبِ  لِّلِه أْنَت َفما ُتصغي إىل َعْهلٍ  
َ
  ي امل

ْعٍر أَ    َسبـَــةِ َوَهْ  تـَُنظَُّم َأْشعاٌر ِبلاَ  ْسبابًا يُقاُل ذِهاأَْنَشْأَت للشِّ

كل   إذ ندرك املدلول األّول املغالط ) 3"سبةإنّنا  ي هها القول حنيط مبدلولني لكلمة: "
( تبعا لصدر البيت الهي وردت فيه الكلمة على صيغة اجلمع )أسبابا(  شيء يُتوص ل به إلى غيره

من مقط عات الشِّعر: حرف متحرك وحرف بينما نص  إىل الثاين املقصود)و ي سياق يدّل عليه؛ 
(. فُلجوء الشاعر إىل قرن الكلمة بالسياق السابق أاالنا على توقع املدلول نفسه  ي احلالة ساكن

 الثانية  لكنه  ي الواقع أراد املدلول الثاين فنجح بهل   ي إيقاع املتلقي  ي خيبة انتظار.

148148                                                 

1-
 .36ص  املصدر السابق. 

2-
 .26ص  نفسه. املصدر 

3-
 .459 -458(  ص سبب  ماّدة )1مج لسان العرب.  



 التورية  ي ضوء العلاقات االستبداليةقضية الفص  الثالث                                            
 

 - 149 - 

 
 

 1وقال ماداا:

 تنُفُث السِّْحَر بـَيـَِّنا َكِلماتٍ إىل   َتْصرُف الرَّْوَع بائًنا فـََعالت  خو أَ  

الصيغة الصرفي ة /1" مدلوالن اثنان: فعالتجيتمع  ي ذهن املتلّقي من خلال لفظ "
. وإن كان األفعال التي تصدر عن الملك الممدو ، وقد وردت على جمع القل ة/ 2؛ "فـََعالت"

إليه من الثاين  ذل  أّن كلمة )تصرف( الواردة  ي تركيب الصدر تشري إليه؛ أّما املدلول األّول سابقا 
الثاين فيكون بواي من االرتباط بقصد الشاعر الهي حياول احإشادة بأفعال املل  وأقواله معا أّوال  

كّفة األّول   غرضه الشعرّي )املدح( ثانيا  و ةبيعة التورية ثالثا.و َنظرا لرجحان كّفة املدلول الثاين على
 لكثرة الدالئ  عليه فإّن املتلّقي يـُْثِبته لتحصي  الداللة الكّلية للبيت ويستغين عن املقاب .

 2وقال:

َو هاِل ِ  َفدوَنَ  ِمْن َمْداي اْجِتهاُد ُمَقصِّرٍ   ْْ  َتدارَْكَت ِمْن َأْاوالِِه ِشْ 
ُبَـرُِّح بـُْرَهـــــةً  

 ماِلكِ َدْولََة  وانُ ِرضْ إىل َأْن حَما  متلََّكُه اهلمُّ امل

استطاع الشاعر  ي بيتيه أن يوّظف التورية  ي كلمتني نص  إىل مدلويل كّ  منهما انطلاقا من 
أيضا.  (مالك  و )اسم ألحد الملوكالبّد وأنّه  (رضوان)ـفقرائن تارخيّية ال علاقة هلا بالسياق؛ 

اسم خازن ( مال   و )م مَلك الجن ةاس( رضوانولكّن الكلمتني حتيلان على مدلولني خفيني مها: )
؛ وعلى هها األساس فإننا خمرّيون  ي األخه بأادمها دومنا استناد إىل سياق أو مقام  فإّما أن النار

نستبدل أادمها باآلخر  وإّما أن نسقط االستبدال ونأخه ذهما معا ما داما يتماشيان جنبا إىل 
 جنب. 

 3وقال متغّزال:
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1-
 .27. ص أمحد احملمصاين بن نُباتة: الديوان  كتبه:ا 

2-
 .31ص  املصدر نفسه. 

3-
 .31ص  املصدر السابق. 
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 اءِ ـَوَأْسم َأْفعال  واَايـَْريت بـَنْيَ  َأمْسا بَِأْاشائي َأْوَدْت ِفعاُلِ  يا 
َعىّن ةَْرُف  ِمْن َقساَوتِهِ  َصْخًراإْن كاَن قَلُبِ   

ُ
 َخْنساءِ فإنَّ ةَْرَف امل

متمّكن من ناصية اللغة العربّية  يستغّ  مجيع علومها  ي ابن نباتة أّن يبدو انطلاقا من البيتني 
"  ي عجز أسماء" و "أفعاليعّمي على املتلقي ما يقصد  من كلميْت " سبي  حتقيق التورية  فهاهو

 ، وهنا يقصد به1مصدر "فَعل"البيت األّول  بعدما وقع تفكري  على مدلول "األفعال"  ي الصدر: )
(  لُيزاام ههين اسم محبوبته" املتمّث   ي )أمساء(  وعلى مدلول "ما تفعله المحبوبة بالشاعر

الصيغتان الصرفيتان "أفعال"،  مدلوالن آخران أملامها سياق العجز ومها: )املدلولني األوليني
. فُيخّي  للمتلقي أنّه يقصد ههين األخريين  لكنه بعد ربط العجز بالصدر يتوّقف عند ("أسماء"

 املدلولني األوليني ويعدل عن اآلخرْين.

فيدا من مدلويْل كلمة ويُطالعنا الشاعر  ي البيت املوايل بشك  آخر بديع للتورية  مست
( ملا جيد  حجرا" الهين يتماشيان كلامها مع تركيب البيت  ايث يقف املتلّقي على األول )صخرا"

من تناسب  على أنه يعيد النظر فيه اينما ينتهي إىل قوله )خنساء(  بينه وبني عبارة )من قساوته(
 سابق.( ومن مّ يستبدله بالالخنساء اسم أخفيهكر املدلول الثاين )

 2وقال  ي بيت آخر شبيه ذهها األخري:

 َصْخرِ َربُّ ُخْلٍق أََرقُّ ِمْن أَْدُمِع اخلَْنســــــا وقـَْلٍب يـَْوَم الَوَغى ِمْثَ   

أن نلااظ الفرق بني ذا املثال واملثال السابق رغم أهّنما حيملان الكلمة نفسها اليت ميكننا 
ّقي أن يسقط  ي املثال السابق أاد املدلولني حلساب اآلخر "  فإذا استطاع املتلصخرتؤّدي التورية "

اسب كّ  سياق  فإنّه  ي هها املثال جيدمها يتماشيان جنبا إىل جنب  ايث تدّل كلمة "أرّق" على 
(  و ي الوقت نفسه جند عبارات: )اخلنسا  يوم الوغى( تؤّكد العظيم الصُّلةالحجر مدلول )
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1-
 .529 -528(  ص فع   ماّدة )11مج لسان العرب.  

2-
 .37. ص أمحد احملمصاين بن نُباتة: الديوان  كتبه:ا 
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  وهنا 1( إىل جانب األّول: صخر بن عمرو بن الشريدالخنساء خِ اسم أصلااّية املدلول الثاين )
 ميكن أن نقول إنّه ال انتفاء ألاد املدلولني وإمّنا ميكن أن ينتفي االستبدال.

 2و قال:

 مُيْحى ِبِه ُك ُّ ُعْسرِ  بَِيسار   ُلْه بُِيْمناُ   ي احَلوائِج َتْظَفرْ  

لتورية مدلوهلا املقصود  ي مدلوهلا  3"سارييوّفق الشاعر  ي مثاله أعلا  بتوظيف كلمة "
   عذس اليمين() اليساراملعجمّي الثاين الهي ميليه الرتكيب الشعرّي؛ فهو يوهم املتلّقي بأنه يريد من 

 انطلاقا من عبارة )له بيمنا (؛ فيرتّتب على مستوى ذهن املتلقي مدلول وااد هلا  ومبجّرد أن تقع
( ينضاف إىل قائمة املدالي  م سرعان ما يبقى لواد  جالفرَ ول )عينه على كلمة )عسر( فإّن مدل

 ألنه املراد.فيها 

 4و قوله املوايل يصّب  ي الرؤية السابقة نفسها:

 َوَأْشكو ِمَن الُعْسِر داًء َدفينَــا َقَصْدُت َمعاليَ  أَْرجو النَّدى 
 ْيَ  الَيميَناِسوى َأْن َمَدْدُت إلَ  رِ  الَيســاَفما كاَن بـَْيين َوبنْيَ  

 5و قال:

 َوفـََعْلُت ما ال ظَنَُّه َشْيطاين َوبـََلْغُت ما ال َسوَّلَْتُه َشبيبَــيت 
 َمتاًعا فاين زُْبَدَتهافـََوَجْدُت  َوَاَلْبُت هها الدَّْهَر َأْشطُُر َعْيَشهُ  
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1-
 .445(  ص صخر  ماّدة )4مج لسان العرب.  

2-
 .37. ص أمحد احملمصاين بن نُباتة: الديوان  كتبه:ا 

3-
 .297(  ص يسر  ماّدة )5مج لعرب. لسان ا 

4-
 .58. ص أمحد احملمصاين بن نُباتة: الديوان  كتبه:ا 

5-
 .38ص  املصدر نفسه. 
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هّ  . القرينة: "البت"  ي مستما خلص من اللبن إذا ُمخض: 1(زبدتهااملدلول األّول لـ )
 الشطر األّول.

  وهنا خيار الشبيبة وأفض  ما فيها. القرينة: املقام أو خيار الشيء وأفضلهمدلوهلا الثاين: 
 املناسبة + كلمة "شبيبيت".

لقد أبدع الشاعر  ي توريته  ايث ضّل  املتلّقي باملدلول األّول مدّعما له بالفع  "البت" 
ت ضرع  فأاسن الصياغَة فيما قصد  من تورية خلاصة الهي يلحق  ي األص  بالبقر والغنم وكّ  ذا

 ما وص  إليه من مشوار  الشبايّب.

 2وقال:

 َكَجْدوى ِعماِد الّديِن ساِبَقِة الَعْهلِ  َويـَْعِهُلين َمْن ال َيهيُم َوأَْدُمعـــي 
َُؤيَِّد َذيـَْلهـا 

  ِ  ي ذِلَ  الَفضْ  الَفْضلِ تـَُغّطي َفخاَر  إذا اْسَتَحبَّْت َجْدوى امل
فاخِر  َاوى الدَّْهُر ِمْن َعْلياُ  َأْكَرَم ُنْسَخةٍ  

ُ
 بِاأَلْصـــلِ َفقابـََلها يـَْوُم امل

الُت ِهباتِــهِ   ِْ  بالَجــْزلِ فـََتْحُسُن أَْمداُح اجَلزيَلِة  تـَُفصُِّح َلْفظي جُمِْه

خر على كلمات ثلاٍث يندرج حتت كّ  منها مدلوالن أادمها ُمسَقط واآل األبياتهه  حتتوي 
 ُمثَبت:
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1-
 .192(  ص زبد  ماّدة )3مج لسان العرب.  

2-
 .42. ص أمحد احملمصاين بن نُباتة: الديوان  كتبه:ا 
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 المدلول المثَبت المدلول المسَقط الذلمة
 اسم أاد اخللفاء ضّد النقيصة أو احإاسان 1الفض 
 احَلَسب املصدر الهي تؤخه عنه النُّسخ 2األص 
الكرمي املعطاء  )عن  ضّد الركي  من األلفاظ 3اجلزل

 املمدوح(

 4وقال  ي الغَزل:

 فـََقْد َكفى تـَْعبرُي َأْجفـاين ْن شاينال َتْسأَلوا  ي احُلبِّ عَ  
 ففاَضِت الَعنْيُ ِبغُـْدرانِ  َهوِيُت َمْن ةَْلَعُتُه َرْوَضــةٌ  
 أَبصْرُت ِفيِه أَْلَف ُبستانِ  ُغْصٌن ِمَن الباِن إذا ما اْنثـىن 
 الباِن فُكلُّنا نـَْبكي على  َأْشبَـْهُت  ي ُابِّيِه ُورَق احِلما 
 َكأنُّه ِمْن اوِر ِرْضـوانِ  ماِلك  يَتْ بالّروِح أَْفدي َوْجنَ  
 َوَعّهَب الصَّبَّ بِنــريانِ  فـَرَّ َعِن اجلَّناِت ِمْن تِيــِههِ  

تتضّمن األبيات أعلا  توريتني اققهما لفظان أاسَن الشاعُر توظيفهما  ي مواضَع أوجبت 
فرضهما؛ فهو يقع من على املتلّقي استحضار مدلولني لكّ  منهما  اعتمادا على السياق الهي ي

( إشارة من سياق البيت السابق كّله شجر معتدل القوام من فصيلة الباني اتعلى مدلول ) 5"البان"
إضافة إىل كلمة )ُورق( اليت تعين احلمام واليت وردت  ي صدر البيت الثاين. ّم إنّه يدّقق فكر   ي 

الغزل ومراد الشاعر  وهنال  يستعني  األبيات ثانية ليقع على مدلول اللفظ الثاين بواي من مقام
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1-
 .524(  ص فض   ماّدة )11مج لسان العرب.  

2-
 .17 -16  ماّدة )أص (  ص 11مج  املصدر نفسه. 

3-
 .109ل(  ص جز   ماّدة )11مج نفسه.  

4-
 .44 -43. ص أمحد احملمصاين بن نُباتة: الديوان  كتبه:ا 

5-
 .70(  ص بني  ماّدة )13مج لسان العرب.  
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( واملعروُف أّن شجر البان ُتشّبه به اجلارية محبوبته د  قَ باالستبدال اني يعلم أنّه أراد بـ"البان" )
 الناعمة ذات الشِّطاط.

( تدعيما خازن النار" اليت تستقطب مدلول )مالكأّما عن التورية الثانية  فتتمظهر  ي لفظ "
لواردة  ي ذي  البيت  وكها من سياق البيت املوايل كّله؛ وبتدّخ  املقام  ي اسبان من لفظ "رضوان" ا

مبعىن أّن احملبوبة ملكت  اسم فاعل للفعل "َمَلك"،املتلّقي يستقطب اللفُظ مدلوَله املقصود واخلفّي )
 قلبه(  فيقع عليه االختيار.

 1ويواص  قائلا:

 َسْلماٍن َوَاّسـانِ أبياُت  وَُك ُّ أْبيايتَ  ي َمْدِاــهِ  
طُ جاَء ِمَن اجلوِد بـ يا َربِّ َهْبُه ُعْمَر نُوٍح فـََقدْ    وفانِ ِِ

 طوفان. لفظ التورية:

. القرينة: لفظ "نوح"  وهو اسم النيّب _عليه الماء أو السيل الُمغرق/ 1 :الواردان مدلوال 
 السلام_.

 . القرينة: لفظ "اجلود".من كل  شيء: ما كان كثيرا/ 2 

 ما كان كثيرا من الجود.لول املستبَدل: املد

 الماء أو السيل المغرق. املدلول املستبَدل به:

 2ومن قوله  ي املوّشحات:

 فـََلْيَتَ  َلْو َلطَْفَت ذِهِنَّ َشّيا َشَوْيَت َجواِنَح الُقَرناِء َشيَّا 
 َوغانَِيٍة حيَِنُّ ذِها اجلَنــانُ 

154154                                                 

1-
 .45. ص أمحد احملمصاين بن نُباتة: الديوان  كتبه:ا 

2-
 .49 -48ص . نفسهاملصدر  
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كـانُ 
َ
 َيضوُع إذا تـَنَـفََّسِت امل

 َلْوُت ذِها َوَقْد مَسََح الزَّمانُ خَ 
 َوقـُْلُت َهّيا الر قيةَ َوغافـَْلُت  فأَْلَقْيُت احلَيا َعْن َمْنِكبَـّيا 

 .1الرقية لفظ التورية:

. القرينة: عرفّية     صيغة مبالغة من الفعل "رقة" بمعنى "حرس"/ 1 :الواردان مدلوال 
 ء بعيدا عن األنظار.َفِمن عادة العّشاق املواعدة  ي اخلفاء واخللا

 . القرينة: لفظ "الزمان".اسم نجم سماوي  / 2 

 اسم نجم سماوي .املدلول املستبَدل: 

 .صيغة مبالغة من الفعل "رقة" بمعنى "حرس" املدلول املستبَدل به:

 2وقال:

َرّجــى 
ُ
ِلِ  امل

َ
 إذا ِخْفَت اجَلوائَح واألعادي َعَلْيَ  ِبساَاِة امل

 َجـــوادِ َفما تـَنـَْف ُّ َعْن  ى َوُخيوَل َاْربٍ جتَِْد أَْيدي َندً  

 .3َجـــوادِ  لفظ التورية:

 القرينة: عبارة )خيول ارب(.السريع من الخيل. / 1 :الواردان مدلوال 

. القرينة: عبارة )أيدي ندى(  والندى هنا مبعىن اجلود السخي  / 2 
 والسخاء.
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1-
 .425(  ص رقب  ماّدة )1مج  لسان العرب. 

2-
 .53. ص أمحد احملمصاين ن نُباتة: الديوان  كتبه:اب 

3-
 .136 -135(  ص جود  ماّدة )3مج لسان العرب.  
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.املدلول املستبَدل:   السخي 

 .السريع من الخيل به:املدلول املستبَدل 

 1:ومن شعر 

 َة إىل َخرْيِ َمْوِةنِ  ُكلَّما ِعْجُت  ي مَحـا 
 حتُِبُّين َحماتيـفَ  َأِجُد اأَلْكَ  والنَّـدى 

 .ماتيحَِ  لفظ التورية:

 القرينة: عبارة )حتُِبُّين(. أم  امرأته./ 1 :الواردان مدلوال 

القرينة: كلمة  .مدينة "حماة" نسة الشاعر إليها ياء المتذل م/ 2 
 )محاة( الدالة على املوةن  ي البيت األّول وما يفيد  املقام من مداها.

 مدينة "حماة".املدلول املستبَدل: 

 .أم  امرأته املدلول املستبَدل به:

 2ومن غزَله:

 تـََوزََّعْت  ي قُلوِب النَّاِس ابّاتُ  ِمْن ُك ِّ أَْغَيَد  ي ديناِر َوْجَنتِـــهِ  
 واواتُ  للَعْطفِ َكأنَّ أْصداَغُه  الصُّدِْغ َةْوُع الَوصِ  ُمنـَْعِطفٌ ُمَبلَبُ   

 .3لَعْطفِ ا لفظ التورية:
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1-
 .54. ص أمحد احملمصاين ن نُباتة: الديوان  كتبه:اب 

2-
 .56ص  .نفسهاملصدر  

 .249 (  صعطف  ماّدة )9مج لسان العرب.  -3
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القرينة:   مصطلح نحوي معناه إتباع كلمة ألخرى بحرف العطف./ 1 :الواردان مدلوال 
 كلمة )واواُت( اليت تعين اروف الواو.

صُّدِْغ َةْوُع الَوصِ  . القرينة: عبارة )ُمَبلَبُ  الايعوجاج والميل/ 2 
َعِطٌف( فضلا عن مقام الغزل.  ُمنـْ

 .ايعوجاج والميلاملدلول املستبَدل: 

 .مصطلح نحوي معناه إتباع كلمة ألخرى بحرف العطف املدلول املستبَدل به:

 1ومن مداه:

ْحِسيِنِّ جُمَوًِّدا 
ُ
  بأَْقلاِمِه أو جائًدا مبَكارِِمـــه َفَدْيناَك يا ابَن امل

 ِعْنَد اخَلطِّ  ي َفصِّ خامَتِه َوياقوتُ  حامِتُ ِعْنَد اجلوِد  ي َبْطِن َكفِّهِ فَ  

 .2ياقوتُ  لفظ التورية:

كاتب أديب من (: 1299ياقوت المستعصمي  )جمال الدين( )ت  /1 :الواردان مدلوال 
به املث   ي القرينة: اسم )اامِت( العريب الهي يضرب  أه  بغداد   رومّي األص . اشتهر حبسن اخلط.

 اجلود.

حجر كريم صلة رزين شفاف تختلف ألوانه، وهو لفظ فارسي   /2 
 . القرينة: عبارة )َفصِّ خامتَِه(. معر ب

  ي احلالة األوىل:

 ياقوت المستعصمي  )جمال الدين(.املدلول املستبَدل: 

157157                                                 

1-
 .57. ص أمحد احملمصاين لديوان  كتبه:ن نُباتة: ااب 

2-
 .109 (  صيقت  ماّدة )2مج لسان العرب.  
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 .حجر كريم صلة رزين شفاف تختلف ألوانه املدلول املستبَدل به:

 ثانية: ي احلالة ال

 .حجر كريم صلة رزين شفاف تختلف ألوانهاملدلول املستبَدل: 

 ياقوت المستعصمي  )جمال الدين(. املدلول املستبَدل به:

 

 1ومنه كهل :

 ِمْنُه بِالَقَمرْ  الَقْوسِ ِعْنَد اْقرتاِن  َقْد مَحََد الَقْوُم ِبِه ُعْقىب السََّفرْ  
 َغنَِّت الُوْرُق على ِعْطَفْيــهِ لَ  َلْوال َاهاِر الَقْوِس ِمْن َيديْـهِ  

 .2الَقْوسِ  لفظ التورية:

 القرينة: كلمة )الَقَمْر(. .برج في السماء /1 :الواردان مدلوال 

 القرينة: عبارة )ِمْن َيديْـِه(. .معروف؛ التي يُرمى عنها/ 2 

 التي يُرمى عنها.املدلول املستبَدل: 

 .برج في السماء املدلول املستبَدل به:

 3ن بديع تورياته:وم

 َعْلَقَمهللَعْهِد يـَْروي َصربُُ  َعْن  َو ي َأسانيِد اأَلراِك ااِفظٌ  

158158                                                 

1-
 .58. ص أمحد احملمصاين ن نُباتة: الديوان  كتبه:اب 

2-
 .186 -185 (  صقوس  ماّدة )6مج لسان العرب.  

3-
 .59. ص أمحد احملمصاين ن نُباتة: الديوان  كتبه:اب 
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 ِعْذرَِمهروى َاديُث َدْمِعِه َعْن  وَُكلَّما ناَاْت ِبه مَحاَمةٌ  

 ِعْذرَِمه+  َعْلَقَمه التورية: الفظ

. مد  (: شا598)ت نحو  عَْلَقمَه الفحل /1 :الواردان 1"َعْلَقَمه" مدلوال عر جاهلي 
 القرينة: كلمة )ااِفٌظ( و كلمة )يـَْروي(. .المناذرة في الحيرة، والحارث الغساني

 2 /. القرينة: كلمة )َصرب( وتطلق على نبات من فصيلة  كل  شيء مر 
 الزنبقيات له أوراق حلمّية.

 .كل  شيء مر  املدلول املستبَدل: 

 الفحل. َعْلَقَمه املدلول املستبَدل به:

م(: صحابي  قرشي  634هـ/13)ت  عذرمة بن أبي جهل /1 :الواردان 2"ِعْذرَِمه" والمدل
 القرينة: عبارة )روى َاديُث(. .مخزومي  

 القرينة: كلمة )األراك( وكلمة )محامة(. .األنثى من الحمام/ 2 

 األنثى من الحمام.املدلول املستبَدل: 

 عذرمة بن أبي جهل. املدلول املستبَدل به:

 3وقال:

 جارِيًا للصُّفاِة باأَلْرزاقِ  الَ َعِدْمنا الْبِن األَثرِي يَراًعا 
هارِِق كالُغْصـــــِن رَأَْينا  

َ
 اأَلْوراقِ على  الن دىُكلَّما ماَس  ي امل

159159                                                 

 .422 (  صعلقم  ماّدة )12مج لسان العرب.  -1

2-
 .416  مادة )عكرم(  ص 12مج . نفسهاملصدر  

3-
 .60. ص أمحد احملمصاين ن نُباتة: الديوان  كتبه:اب 
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 اأَلْوراقِ +  الن دى التورية: الفظ

كلمة )األوراق( القرينة: كلمة )الُغْصِن( و   .المطر والبَـَلل/ 1 :الواردان 1"الن دى " مدلوال
 الدالة على أوراق الشجر.

القرينة: كلمة )اأَلْرزاق( وكلمة )األوراق( مبعىن أوراق . الجود/ 2 
 الكتاب.

 .الجوداملدلول املستبَدل: 

 المطر والبَـَلل. املدلول املستبَدل به:

 : ورقة، وهي عضو من النبات ينمو على أغصانفردهام/ 1 :الواردان 2"اأَلْوراقِ " مدلوال
 القرينة: كلمتا )الُغْصِن( و )الندى( ذي مدلول املطر والبل .الشجر. 

 القرينة: كلمة )يراعا( ومقام الكلام.. ق الذتابرَ وَ / 2 

 .ق الذتابرَ وَ املدلول املستبَدل: 

 .عضو من النبات املدلول املستبَدل به:

 3بديع غزَله: ومن

 مَيُدُّها َوِشبـاكِ  َو ُموَلٍع ِبِفخــاخٍ  
 َكراكِ َيصيُد قـُْلُت  ْت يلَ الَعنْيُ ماذاقالَ  

 .1َكراكِ  لفظ التورية:

160160                                                 

1-
 .315 -314 (  صندي  ماّدة )15مج لسان العرب.  

2-
 .374(  ص ورق  مادة )10مج . نفسهاملصدر  

3-
 .61. ص أمحد احملمصاين ن نُباتة: الديوان  كتبه:اب 
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، وهو طائر كبير من فصيلة الذركيات/ 1 :الواردان مدلوال  القرينة: كلمات  .جمع ُكركي 
 )ِفخــاٍخ(  )ِشبـاِك(  )يصيد(.

الذرى بمعنى النعاس، وقد وردت الذلمة في البيت مصافا  /2 
 لقرينة: كلمة )الَعنْي( ومقام الغزل.اإليها كاف المخاَطة. 

 .الذرى بمعنى النعاساملدلول املستبَدل: 

 .طائر كبير املدلول املستبَدل به:

 2وكتب إىل شخص أهدا  مترا رديئا:

 بَِيِد الِوداِد َفما َعلْيَ  ِعتـابُ  أَْرَسْلَت مَتْرًا بْ  نـًَوى فـََقِبْلُتهُ  
 َأْابابُ  الن وىباٍق َوحَنُن على  ناَوِإذا تَباَعَدِت اجُلسوُم فـَُودُّ  

 .3الن وى لفظ التورية:

القرينة: كلمتا )مَتْرًا(  .جمع نواة التمر، وهي عجمته أي حب ه أو بزره/ 1 :الواردان مدلوال 
 و)نـًَوى(  ي صدر البيت األّول.

 القرينة: عبارة )تَباَعَدِت اجلسوم(.. البـُْعد/ 2 

 .التمر جمع نواةاملدلول املستبَدل: 

 .البـُْعد املدلول املستبَدل به:

 1وقال يرثي ولد :

                                                                                                                                                         

1-
 .481 (  صكرك  ماّدة )10مج ن العرب. لسا 

2-
 .61. ص أمحد احملمصاين ن نُباتة: الديوان  كتبه:اب 

3-
 .349 -347 (  صنوي  ماّدة )15مج لسان العرب.  
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 ُاْزين َعلْيِه ويا َشْجوي ويا دائي يا هَلَْف قـَْليب على عبِد الّرايِم َويا 
 َأْاشائي كانونُ َأْاَرْقَت بالّناِر يا   ي َشْهِر كانوَن وافاُ  احِلماُم َلَقدْ  

 .2كانونُ  لفظ التورية:

 القرينة: كلمة )َشْهِر(. .ان في قلة الشتاء، رومي ةشهر / 1 :الواردان مدلوال 

 القرينة: عبارة )َأْاَرْقَت بالّناِر ... َأْاشائي(.. موقدال/ 2 

 .موقداملدلول املستبَدل: 

 .رانشهال املدلول املستبَدل به:

 3وقال  ي رثاء ةف  له:

 فَيا هَلا ةَْلَعٌة َشريَفـه َبدا و ي االِِه َتوارى 
 َعقيَقهُدموَع َعْييِن هَلا  ما َعِمْلُت إالَّ  َجْوَهَرةٌ  

 .4َعقيَقه لفظ التورية:

 القرينة: كلمة )َجْوَهَرة(. .واحدُة العقيِق، وهو خرز أحمر/ 1 :الواردان مدلوال 

 الشاة التي ُتذبح عن المولود يوم أسبوعه عند حلق َشعره./ 2 
 ار "جوهرة" استعارة تصرحيّية أصلها )ةفلي جوهرة(.القرينة: معرفة املتلقي بطفولة ولد  امليت  وباعتب

 .الشاة التي ُتذبح عن المولود يوم أسبوعه عند حلق َشعرهاملدلول املستبَدل: 

                                                                                                                                                         

1-
 .62. ص أمحد احملمصاين ن نُباتة: الديوان  كتبه:اب 

2-
 .362 (  صكنن  ماّدة )13مج لسان العرب.  

3-
 .63. ص أمحد احملمصاين ه:ن نُباتة: الديوان  كتباب 

4-
 .260 -257 (  صعقق  ماّدة )10مج لسان العرب.  
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 .خرز أحمر املدلول املستبَدل به:

يبدو لنا من خلال التحلي  املسّلط على النماذج السابقة أّن املدلول الثاين الهي حيمله اللفظ 
سة  ي التورية يندرج حتت ما يسّمى بـ"املعاين الثواين"  "ومادامت املعاين الثواين هي اليت املقصود بالدرا

تدخ  دائرة الشعريّة كان من ةبيعتها االاتياج إىل لون من الكثافة اليت تسمح ذهبوةها إىل منطقة 
 .1ثابرة  ي الطلب"حتتّية  اّت يكون الوصول إليها قائما على املعاناة الههنّية  وحتري  اخلواةر  وامل

و التورية اني تستعني بلفظ حيم  مدلوال ظاهرا و حيتم  مدلوال آخر غري  يورّيه املبدع 
بوساةة ذل  السابق  جتع  من األول ااضرا والثاين غائبا  لكّن ذل  "احلاضر تضّمن الغائب 

ااضرا  ي القراءة األوىل    فيتناوب ههان املدلوالن ثنائّيَة الغياب واحلضور  إذ يكون األول2دالليا"
ومتضمنا  ي الوقت ذاته للمدلول الثاين الغائب؛ و ي القراءة الثانية يتبادالن املواقع  ايث يكون 

 ي  املدلول الثاين ااضرا واألّول غائبا. بيد أّن الغياب خيتلف سببه بني القراءتني  فغياب املدلول الثاين
غياب املدلول األّول  ي القراءة الثانية تقتضيه قصدية القراءة األوىل ناجم عن مقتضى السياق  و 

الشاعر واملقام غالبا. و إن كان الكاتب يشري هنا إىل احلضور والغياب على مستوى الصيغ  فنحن 
 أسقطنا رؤيته على مستوى املدلوالت وأخضعناها  ي التورية هله  الثنائّية.

لبديهات الضروريات ألّي اتصال كلامّي  على أّن "اللغة تغرّي قانوهنا  ودون ش  تبقى ا
فالرسالة البد أن تكون قابلة للفهم  لكن هه  القابلّية مل تعد على نفس النمط الهي كان  والدال 

( هلما مرجع 2  س1( واملدلوالن )س1( الهي يأخه مكان )س2يرسلنا إىل مدلول آخر )س
( ال يكون 2(  بيد أّن املدلول )س2( و )س1. والتورية بدورها تتوّفر على مدلولني )س3وااد"

جمازيا ب  معجمّي يدخ  ضمن مدلوالت اللفظ الوااد؛ ومن ّم فإّن هها املدلول إمنا يأخه مكان 
( انطلاقا من اقتضاء املقام له  ذل  أّن كليهما خيدمان السياق  ولكّن قصد املبدع  ي الغالب 1)س

اتقه حتديد كّ  منهما والوصول إىل هها (  وليس سوى املتلقي من يكون على ع2يقع على )س

163163                                                 

1-
 .113حممد عبد املطلب: قضايا احلداثة عند عبد القاهر اجلرجايّن. ص  

2-
 .118   ص1جون كوين: النظرية الشعريّة  تر: أمحد درويش. ج 

3-
 .243ص  .نفسهاملرجع  
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األخري  ي عملّية ذهنّية يرصد على مستواها اخليارين ويقوم بـ"حتوي  الداللة الغائبة إىل داللة 
 .1ااضرة"

و من خلال ما تقّدم   نستطيع أن نعترب التحلي  الهي ُسّلط على التورية بابا من األبواب 
ّ  الدراسات األسلوبّية  خاّصة وأنّنا نسعى أن تكون هه  احملاولة اليت تضع هها الفن البديعّي على حم

رابطة بني التوصيف الشكلّي للتورية وبنية الكلام املضمونية   واحلال أّن حماولة البلاغيني كانت " ي 
جمال البديع مبثابة استكشاف حإمكانات اللغة  ومن املؤّكد أهّنم قّدموا  ي استكشافهم بعض 

لافتة  ولكن ممّا يؤسف له أهّنم مل يُطّوروا كّ  ذل  وصوال إىل منهج أسلويّب  ي فهم احإجنازات ال
األداء الفين  كما مل حياولوا الربط بني التوصيف الشكلّي لبديعّياهتم والبنية احلقيقّية للعم  األديّب... 

يان"... عنهم  ي ويبدو أّن البلاغيني كانوا أكثر سدادا  ي مبااث "املعاين"... و ي مبااث "الب
 2مبااث "البديع"."

164164                                                 

1-
 .170اين  ي النقد العريب احلديث. ص حممد عبد الغفار: عبد القاهر اجلرج 

2-
 .227حمّمد عبد املطلب: البلاغة واألسلوبّية. ص  
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 ي دراسة فّن التورية من وجهٍة نقديّة اداثّية   وحتديدا من وجهة  لعّ  املسل  الهي انتهجنا       
أسلوبّية حتاول أن تتكئ على خاصّية العلاقات االستبدالّية اليت شاع احلديث عنها  ي الدراسات 

 ة النقديّة الغربّية والعربّية  أاالتنا على جمموعة من النقاط؛ ومن أمهها:األلسنّية واألسلوبّية على الساا

أّن احلديث عن االستبدال  ي ثنايا الدراسات منفردا يكاد يكون منعدما أو عويص املأخه   -
ذل  أنّه شطر من ثنائّية ال قوام ألاد شطريها إال بوجود اآلخر  وهي ثنائّية "االستبدال 

ذا تعّلق األمر بالزاوية األسلوبّية اليت تعتربمها وجهني لعملة واادة هي: والتوزيع"  خاّصة إ
 الوظيفة الشعرية.

أّن النظرة إىل االستبدال ختتلف من ألسيّن آلخر   ي املفهوم والتطبيق  ايث جند  عند  -
وهم الطرف الغالب_ تعتمد على مفردات املعجم اليت ختضع له من ةريق –بعضهم 

الرصيد اللغوّي واحلضور الهي ميُث   ي األداء الكلامّي   ي اني أنه الغياب الهي يلحق 
يعتمد عند البعض اآلخر على احلضور  ي مقاب  احلضور على مستوى األداء الكلامّي 
فقط  ذل  أنه يعىن بتغيري مواقع املفردات املاثلة  ي النص أو اخلطاب  وهها ما نلمحه 

 لدى رواد النحو التوليدي التحويلّي.
أن التورية فّن يندرج ضمن احإةار البلاغّي  وهو ما مل خيتلف اوله أاد من البلاغيني  لكّن  -

األمر الهي دار اوله اجلدل هو نوع املبحث البلاغّي الهي يصنَّف حتته هها الفّن )بيان 
أم بديع؟(  وإن كانوا مل يصّراوا بهل  وإمنا خلطهم بينه وبني املصطلحات اليت تندرج 

البيان وما شابه هو ما دلّنا عليه  خاّصة وأّن من البلاغيني القدامى من  ضمن مبحث
خلطه مع الكناية  ومنهم من دجمه مع اللغز  مما أّدى إىل االضطراب  ي ضبطه مصطلحّيا 
اّّت يومنا هها؛ وإمنا عكف املتأخرون من الدارسني على مصطلح "التورية" اعتمادا على 

جّدا من مفهومه االصطلااّي  ورمبا كان ذل  من باب  مفهومه اللغوّي الهي يتقارب
 "احلكم ملا غلب"  فكثري من البلاغيني القدامى أشار إىل هها املصطلح.

أّن التطبيقات املتعّلقة بالتورية ختتلف باختلاف البلاغيني وتوّجهاهتم املفاهيمّية  فنجدها  -
ا والكناية سواء البّد وأن يستعني تصدر عن الرؤية اليت تباناها كّ  وااد منهم  فمن اعتربه

لبياهنا مبا هو للكناية مثال؛ ومن عّدها "لغزا" كان لزاما عليه أن يعرض لنماذج تدخ   ي 
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هها الباب؛ وقد تنّوعت النماذج املستشهد ذها بني آي القرآن  وأبيات الشعر  ونصوص 
 النثر.

_على اسب النماذج املعطاة_  ريّ اجلز  األثري ابناليت قال ذها أّن نوع التورية النقيضّية  -
يهكرنا بتقنية اجلمع بني املتناقضات اليت شاع استعماهلا  ي الكتابات احلديثة واملعاصرة   

: "توجعين وأعبدها"  لكّن الفرق بينهما أّن هه  التقنية ال درويش حممودكقول الشاعر 
خري من املعنيني تعتمد معنيني للفظ منهما اّت يتحقق التناقض  وإمنا يكون هها األ

 الظاهرين للفظني معا.
أن الغالب األعّم من البلاغيني تناولوا التورية  ي التطبيقات والتحلي  من خلال قاعدة: املعىن  -

 القريب )املعىن املضّل  غري املراد(  واملعىن البعيد )املعىن املقصود من امللقي(.
تبدال  أي االستبدال بني املعاين ال أّن قراءة التورية وحتليلها من املنظور العكسّي للاس -

األلفاظ _كما عرفنا   ي الدراسات األلسنّية واألسلوبّية_  ميكن أن يؤيت ُأكلا على 
التورية  باعتبارها قائمة على معنيني ينبغي للمتلّقي أن حييط ذهما خربا  مّ يتوّص  إىل املراد 

 منهما فيأخه به على اساب اآلخر تبعا لقصد امللقي.
الرتكيز على املتلّقي الهي يكون على عاتقه االستبدال بني معنيي التورية من خلال هه   أنّ  -

الدراسة جتع  منه شريكا هاّما  ي إدراك املعنيني واملراد منهما  وتربز مدى نباهته الفكريّة 
  ي االستنباط ونظر  الثاقب  بعد أن رُّكز ةويلا وكثريا  ي الدراسات البلاغّية على املبدع

 القائ  ومقدرته الكلامّية.
أّن التوزيع له دور  _هو اآلخر_  ي إعانة املتلّقي على إدراك املعىن األول للتورية  وأايانا  ي  -

إدراك معناها الثاين إىل جانب املقام  وهي فكرة ميكن أن تستثمر  ي احلديث عن التورية 
الرتكيب احلام  للفظ املتلقي به   ي ضوء احملور التوزيعّي  وحتديدا معناها األول الهي يوهم

 الهي يؤّديه.
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 )رواية حفص عن عاصم( القرآن الذريم

 *المصادر العربي ة:
 ابن أيب األصبع: بديع القرآن اجمليد  تقدمي وحتقيق: افين حممد شرف. رفع املساهم. .1

                       ابن أيب األصبع: حترير التحبري  ي صناعة الشعر والنثر. من موقع: .2

mostafa.com-www.al 

أبو عبد اهلل بدر الدين بن مال  الدمشقّي الشهري بابن الناظم: املصباح  ي املعاين والبيان  .3
 م.2001  1والبديع  تح: عبد احلميد هنداوي. دار الكتب العلمّية  لبنان  ط

جلااظ[: البيان والتبيني  وضع اواشيه: موّفق شهاب الدين. دار أبو عثمان عمرو بن حبر ]ا .4
 .2م  ج2003  2الكتب العلمّية  لبنان  ط

أبو علّي احلسن بن رشيق القريوايّن: العمدة  ي حماسن الشعر وآدابه  تح: حممد عبد  .5
 .1م  ج2001  1القادرأمحد عطا. دار الكتب العلمّية  لبنان  ط

مد بن سعيد بن سنان اخلفاجّي احلليّب: سّر الفصااة  اققه وعّلق أبو حممد عبد اهلل بن حم .6
عليه ووضع فهارسه: النبوي عبد الوااد شعلان. دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع  مصر  

 م.2003د_ط  

أبو هلال احلسن بن عبد اهلل بن سه  العسكرّي: كتاب الصناعتني _الكتابة والشعر_  تح:  .7
 م.2006  1مد أبو الفض  إبراهيم. املكتبة العصريّة  بريوت_لبنان  طعلي حممد البجاوي وحم

أبو يعقوب يوسف بن حممد بن علّي السكاكّي: مفتاح العلوم  اققه وقّدم له وفهرسه: عبد  .8
 م.2000  1احلميد هنداوي. دار الكتب العلمّية  لبنان  ط

 mostafa.com-www.alأسامة بن منقه: البديع  ي نقد الشعر. من موقع:  .9

جلال الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد ]اخلطيب القزويين[: احإيضاح  .10
 ي علوم البلاغة _املعاين والبيان والبديع_  وضع اواشيه: إبراهيم مشس الدين. دار الكتب 

 م.2003  1العلمّية  لبنان  ط

مشّي: جواهر البلاغة  ي املعاين والبيان والبديع  ضبط وتدقيق وتوثيق: د. السيد أمحد اهلا .11
 م.2002يوسف الصميلي. املكتبة العصرية  بريوت_ لبنان  د_ط  

http://www.al-mostafa.com/
http://www.al-mostafa.com/
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ري: هناية اأَلَرب  ي فنون األدب  تح: مفيد قميحة يشهاب الدين أمحد بن عبد الوهاب النو  .12
 .3م  ج2004  1واسن نور الدين. دار الكتب العلمّية  لبنان  ط

صفّي الدين احللّي: النتائج احإهلّية  ي شرح الكافية البديعّية  تح: عماد اسن مرزوق. مكتبة  .13
 م.2006بستان املعرفة للطباعة والنشر والتوزيع  مصر  د_ط  

ضياء الدين نصر الدين أبو الكرم حممد بن حممد بن عبد الكرمي بن األثري اجلزري: املث   .14
تب والشاعر  اققه وعّلق عليه: كام  حممد حممد عويضة. منشورات دار السائر  ي أدب الكا

 .2م  ج1998  1الكتب العلمّية  لبنان  ط

عبد القاهر اجلرجايّن: أسرار البلاغة  ي علم البيان  حتقيق وتعليق: سعيد حمّمد اللحام. دار  .15
 م.1999  1الفكر العريّب للطباعة والنشر  بريوت  ط

م  1991: دالئ  احإعجاز  تقدمي: علي أبو زقية. موفم للنشر  عبد القاهر اجلرجاينّ  .16
 املؤسسة الوةنّية للفنون املطبعّية  وادة الرغاية  اجلزائر.

الفاض  األواد الشيخ مجال الدين أبو بكر بن نُباتة املصري الفارقّي: الديوان  كتبه: أمحد  .17
 هـ.1304 ي بريوت   مصاين. ةبع باملطبعة اللبنانيةاحمل

مد بن حممد بن حممد بن احلسن اجلهامي  الفارقي  املصرّي  أبو بكر مجال الدين  ابن حم .18
 نُباتة: الديوان )خمطوط(  مجع: حممد بن إبراهيم بن حممد أبو البقاء بدر الدين األنصاري 

 هـ(. من موقع:830 -748البشتكي )
    http://makhtota.ksu.edu.sa/makhtota/3400/53 
جنم الدين أمحد بن إمساعي  بن األثري احلليّب: جوهر الكنز  حتقيق وتقدمي ودراسة: حممد  .19

 .1م  ج2000زغلول سلام. منشأة املعارف للنشر  االسكندرية_مصر  د_ط  

ّمن ألسرار البلاغة وعلوم اقائق حيي بن محزة بن علّي بن إبراهيم العلوّي اليميّن: الطراز املتض .20
 . من موقع:3م  ج1914احإعجاز. دار الكتب اخلديويّة  مطبعة املقتطف مبصر  
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 *المعاجم اللغوي ة:
يط أبو احلسن علّي بن إمساعي  بن سيد  املرسي املعروف بابن سيد : احملكم واحمل .1

  1األعظم  تح: عبد احلميد هنداوي. دار الكتب العلمية  بريوت_ لبنان  ط
 .10م  ج2000

مجال الدين حممد بن مكرم بن منظور احإفريقي املصرّي: لسان العرب. دار  أبو الفض  .2
 م.1994  3صادر  بريوت  ط

حات اجلوهرّي: الصحاح  ي اللغة والعلوم _جتديد صحاح العلامة اجلوهرّي واملصطل .3
العلمّية والفّنية للمجامع واجلامعات العربّية_  تقدمي: عبد اهلل العلايلي  إعداد وتصنيف: 

م  اجملّلد 1974  1ندمي مرعشلي وأسامة مرعشلي  دار احلضارة العربية  بريوت  ط
 األول.

 *المراجع العربي ة:
  1والطباعة  ط إبراهيم خلي :  ي اللسانيات وحنو النص. دار املسرية للنشر و التوزيع .1

 م.2007

. دراسة املسرية  -من احملاكاة إىل التفكي  -إبراهيم حممود خلي  : النقد األديب احلديث .2
 ت.-األردن  د

أمحد درويش: دراسة األسلوب بني املعاصرة والرتاث. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع   .3
 القاهرة  د_ط  د_ت.

_. ديوان املطبوعات اجلامعّية  بن عكنون_اجلزائر  أمحد مؤمن: اللسانيات _النشأة والتطّور .4
 م.2005ط  -د

أمحد حممد ويس: االنزياح من منظور الدراسات األسلوبّية. جمد املؤسسة اجلامعّية للدراسات  .5
 م.2005  1والنشر والتوزيع  بريوت_ لبنان  ط

  بريوت_ لبنان  أمحد مصطفى املراغي: علوم البلاغة _البيان واملعاين والبديع_. دار القلم .6
 د_ط  د_ت.



 بيبليوغرافيا البحث

 

 - 172 - 

 
 

أمحد مطلوب: معجم املصطلحات البلاغية وتطّورها )عريب_ عريب(. مكتبة لبنان ناشرون   .7
 م.1996  2ط

بسيوين عبد الفتاح فيود: علم البديع _دراسة تارخيّية وفنّـّية ألصول البلاغة ومسائ  البديع_.  .8
 م.2004  2مؤسسة املختار للنشر والتوزيع  القاهرة  ط

وةارن حممد اهلادي و آخرون: املصطلحات اللسانية والبلاغية واألسلوبية والشعرية انطلاقا ب .9
 م.2008ط  -من الرتاث العريب والدراسية ومن الدراسات احلديثة. دار الكتاب احلديث  د

. املركز الثقا ي العريب  -دراسة  ي" أنشودة املطر" للسياب -اسن ناظم: البىن األسلوبية .10
 ت.-ط  د-املغرب  د-يضاءالدار الب

محدي الشيخ: الوا ي  ي تيسري البلاغة. املكتب اجلامعّي احلديث  إسكندريّة  د_ط   .11
 م.2003

اد الكتاب العرب  دمشق  محر العني خرية: جدل احلداثة  ي نقد الشعر العريب. منشورات احت .12
 م.1997  1ط

ي خمتار  عنابة_ اجلزائر  رابح بواوش: األسلوبيات وحتلي  اخلطاب. منشورات جامعة باج .13
 م.2006ط   -د

-ط  د-راجي األمسر: علوم البلاغة  إشراف: إمي  يعقوب. دار اجلي   بريوت_ لبنان  د .14
 ت.

ىب عبد القادر الرباعي: املعىن الشعري ومجاليات التلقي  ي الرتاث النقدي والبلاغي. دار رُ  .15
 م.2006  1جرير للنشر والتوزيع  عمان  األردن  ط

خلي  عطوي: صناعة الكتابة _علم البيان  علم املعاين  علم البديع_. دار العلم رفيق  .16
 م.1989  يونيو 1للملايني  بريوت_ لبنان  ط

سامي حممد عبابنة: التفكري األسلويّب _رؤية معاصرة  ي الرتاث النقدّي والبلاغّي  ي ضوء  .17
 م.2007  1علم األسلوب احلديث_. عامل الكتب احلديث للنشر والتوزيع  ط

 م.1998  1صلاح فض : علم األسلوب _مبادئه وإجراءاته_. دار الشروق  القاهرة  ط .18

صلاح فض : علم األسلوب والنظريّة البنائّية. دار الكتاب املصرّي  القاهرة  دار الكتاب  .19
 .2م  ج2007  1اللبناين  بريوت  ط
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لبديع_. دار النهضة العربية ةالب حممد الزوبعي وناصر الاوي: البلاغة العربّية _البيان وا .20
 م.1996  1للطباعة والنشر  لبنان  ط

وشى الربيع بألوان البديع  ي ضوء األساليب العربية. دار قباء للطباعة  عائشة اسني فريد: .21
 م.2000والنشر والتوزيع  القاهرة  د_ط  

ان عبد اجللي  مرتاض: الظاهر واملختفي _ةرواات جدلّية  ي احإبداع والتلقي_. ديو  .22
 م.2005ط  -املطبوعات اجلامعّية  بن عكنون_اجلزائر  د

عبد السلام املسدي: األسلوبية واألسلوب _حنو بدي  ألسيّن  ي نقد األدب_. الدار العربّية  .23
 م.1977للكتاب  ليبيا_تونس  

عبد العزيز عتيق: علم البديع. دار النهضة العربية للطباعة والنشر  بريوت_لبنان  د_ط   .24
 م.1985

بد القادر عبد اجللي : األسلوبية وثلاثية الدوائر البلاغية. دار صفاء للنشر و التوزيع  ع .25
 .م2002  1عمان  ط

  1عبد القادر عبد اجللي : علم اللسانيات احلديثة. دار صفاء للنشر والتوزيع  األردن  ط .26
 م.2002

 م.2001  4عبد  عبد العزيز قلقيلة: البلاغة االصطلااّية. دار الفكر العريب  ط .27

املدارس   -عثماين امليلود: الشعرية التوليدية _مداخ  نظرية_. شركة النشر و التوزيع .28
 م.2000  1الدار البيضاء  ط

  مراجعة و تقدمي: اسن محيد. جمدالوي للنشر -دراسة-عدنان بن ذري : اللغة و األسلوب .29
 .م2006  2و التوزيع  ط

ية والتطبيق )دراسة(. منشورات احتاد الكتاب عدنان بن ذري : النص واألسلوبية بني النظر  .30
 م.2000العرب  دمشق  

فاةمة الطبال بركة: النظريّة األلسنّية عند رومان جاكوبسون _دراسة ونصوص_. املؤسسة  .31
 م.1993  1اجلامعّية للدراسات والنشر والتوزيع  بريوت_لبنان  ط

نقد العريب احلديث _دراسة  ي حمّمد عبد الرزاق عبد الغفار: عبد القاهر اجلرجاين  ي ال .32
 م.2002  1إشكالّية التأوي _. املؤسسة العربية للدراسات والنشر  بريوت  ط
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حممد عبد اهلل جرب : األسلوب والنحو _دراسة تطبيقية  ي علاقة اخلصائص األسلوبية ببعض  .33
 م.1988  1النشر والتوزيع  احإسكندرية  ط الظاهرات النحوية_. دار الدعوة للطبع و

 م.1984حممد عبد املطلب: البلاغة واألسلوبّية. اهليئة املصريّة العاّمة للكتاب  د_ط   .34
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 م.1992  1بريوت_لبنان  ط
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عّية  د_ط  حممود أمحد اسن املراغي:  ي البلاغة العربّية _علم البديع_. دار املعرفة اجلام .38
 م.1999

حممود خلي  إبراهيم: النقد األديّب احلديث _من احملاكاة إىل التفكي _. دار املسرية  األردن   .39
 د_ط  د_ت.

مصطفى الصاوي اجلويين: البلاغة العربية _تأصي  وجتديد_. منشأة املعارف باحإسكندرية   .40
 ت.-ط  د-د

مل املعرفة: سلسلة كتب ثقافّية شهريّة مصطفى ناصف: النقد العريّب _حنو نظريّة ثانية_. عا .41
 م.2000يصدرها اجمللس الوةيّن للثقافة والفنون واآلداب  الكويت  د_ط  مارس 

منهر عياشي: مقاالت  ي األسلوبية _دراسة_. منشورات احتاد الكتاب العرب  دمشق   .42
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