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بسمهللاالرحمنالرحٌم

 ة ــــمقدم

، العالمٌن رب هلل سٌدناالحمد للعالمٌن رحمة المبعوث على والسالم والصالة

له،وصحبهأجمعٌن،وبعد...آونبٌنامحمدالهادياألمٌن،وعلى

الذيراودأهلالبالغة-نفسه-مراراهوإنالسإالالذيٌتبادرإلىأذهانناوٌتمتردٌده

: فً تبلور ،حٌث العربً التراث فً وماهً-والنقد بعامة؟ األدبٌة الظاهرة ماهً

مكوناتهابخاصة؟

وتباٌنت تعددتاإلجاباتعنه السإالاألخٌر،لطالما آفً-إنهذا ،-نواحد

خرىتنعتعلىأنهاصناعةفتارةٌروجللظاهرةاألدبٌةعلىأنهاإلهامونبوغ،وكرةأ

ومعاناة.

؛باالنتقالمنالخارجإلى ولعلالتعدٌلوالتحولالذياعتورنظرٌةاألدببشكلعام

الداخلفًمقاربةاإلبداعاألدبً؛واالتجاهفًالمقاربةبالبحثعنأدبٌةاألدب،استحال

دٌثةإلى:السإالالجوهريضمناإلطارالمعرفًواألفهومًلنظرٌاتاألدبالح

؟ - أدق-ماهوالسرالذيٌجعلمنالعملاللغويعمالأدبٌا ماهو–أوبعبارة

 المكوناللغويالربٌسالذيٌرتقًبالعملاللغويألنٌصٌرأدبا؟

ومعأنمبدأ.إنهذهاالستحالةفًمقاربةاألدبهًالتًأنتجتمفهومالعدول

خلًفًمقاربةماهٌةاألدبتكرسوتجسداالنتقالمنالسٌاقالخارجًإلىالنسقالدا

لٌةتحلٌلٌةضمنالمقارباتالنقدٌةالمعاصرة،مسعفةآحدٌثا،وأنتجالمفهوم)العدول(ك

فًللتج متحققة لغوٌة الخطاباألدبً،منناحٌة،وكخاصٌةوسمةمحورٌة ٌةشعرٌة

األدبمنها،النسٌجاللغويللخطاباألدبًبمختلفضروبأجناسه،ٌستحٌلأنٌخلو

منناحٌةأخرى.

أنمفهومالعدول مسبوقةضمنالمقارباتحظًبرعاٌةغٌر(L’ECART )وبما

–النقدٌةالمعاصرة ؛األسلوبٌةمنها–والسٌما المقاربةاألخٌرة البحثعنتتغٌافهذه

الخصابصاللغوٌةالتًتمٌزالعملاللغويمناألثراألدبً،ولعلأهمخاصٌةفًهذا
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تترسخفًظاهرةالعدول.فهذاالمصطلحالقدٌمالحدٌثالذيٌعنًفًإلطارالمعرفًا

االستعمالغٌرالمؤلوفلألدٌبمنمفرداتوتراكٌبوصور،ٌخرجمفهومهالمعاصر:

؛وبذلكإنتاجهبهاعماهومعتاد،طامحاأنٌتفردبإبداعهورامٌاإلىتحقٌقشعرٌةفً

م الفٌصل هو العدول بٌنسٌكون ما المابز الحد ؛وهو الفنً الفنًوغٌر الكالم بٌن ا

العملاألدبًمنالعملالالأدبً.

مابه،ومسل اٌ ه د ب ولبنكاناإلقراربحداثةالمفهوم)العدول(تنظٌراوتطبٌقاأمرا

،أمرصار فًتراثنا والنقدٌة منها ،البالغٌة البحثفًالنصوصالعربٌة فإنمعاودة

وذلكلفهمتلكالنصوصفًضوءالمناهجالنقدٌة–نذاتهآلفًا–لحاضرورٌاوم

المقوالتنالمعاصرة،والدراساتاللغوٌةالحدٌثةفًاألدب،منناحٌة،ونفضالغبارع

الربٌسةمناقصدتنمٌتهاوصٌاغتهاكرةأخرىبماٌتساوقوالنموالفكريوالحضاري،

.الراهنوأدواتالفهمالتًوفرهالناالعصر

معاصرة قراءة إلى البحث هذا خالل من سعٌنا فًوقد ناجز تراثً لحضور

موضوعراهن،حكمتنافًهذانتٌجةبدهٌةمفادهاأنالمعاصرةالمفرمنها،وأنهاال

مفهوماضاربابجذورهءأننحٌنونبً–ا إذ–تلغًوتنفصلعنالتراثمطلقا؛حاولنا

الب تراثنا والنقديالفً معاصرةغً قراءة قراءتنا تكون أن هذا كل فً نتغٌا ،ونحن

.محمد عابد الجابري-حدتعبٌر–تترٌثٌةعلى

طابفتٌن: إلى وفٌه حوله الباحثٌن ،قسمت عام بشكل التراث قراءة طابفةإن

فً التفرٌط أو اإلفراط فً المغاالة علٌه،فهذه متعصبة أخرى وطابفة ، له متعصبة

وا البالغً البالغٌةالتراث المتون وتصفح مطالعة إلى دفعنا سبب أهم ،هو لنقدي

فًالراهن،ًوالنقدٌةعلىالسواء،وحاولنامنخاللهذاالبحثأننإكدأهمٌةالتارٌخ

الحاضرجزءالٌتجزأمنالسٌرورةالعلمٌةالتًالتنفصلحلقاتها.أنهوواإلقرارعلى

-لموضوع"العدولفًضوءاألسلوبٌةالمعاصرةاختٌارنالهذااخركانمنوراءآودافع

اإلجراء إلى الرإٌة بٌن-من المعاصر العربً العقل ٌعٌشه الذي المستمر التوتر "هو
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أوما أخرى، ،منجهة ،وبٌنالمنجزالغربًالوافد منجهة العربٌة الثقافٌة جذوره

"ثقافةالشرخ".ـأسماهالدكتورعبدالعزٌزحمودةب

الدو البالغً،،اعًوثالث العدول نظرٌة حول ٌكتبحدٌثا "االنزٌاح"ما أهو

خرٌتجسدفً"أدبٌةالخطاب"آبمفهومهاللغويواالصطالحًالراهنأمهوشًء

 لها ٌروج التً الشعرٌة" لعلمبو"الوظٌفة والوحٌد الحقٌقً الموضوع هً ؤنها

هاألدب؛ ٌتبن أن له ٌحق معاصر نقدي منهج اللغوٌةوأي والظاهرة الخاصٌة ذه

لغويمستخدم،)العدول(، ناحٌة،كإجراء تحلٌلٌةوكآلٌةمن مجالًفًمسهمة تجلٌة

ثانٌة؛ ناحٌة عمومه،من فً األدبً الخطاب القراءةشعرٌة مناهج من الكثٌر أن علما

كان ،فإذا واالصطالحً المعرفً حقلها مقوالت ضمن المفهوم هذا احتضن الحدٌثة

فهومقدترعرعفًالبالغةونتجفًاألسلوبٌةفإنهقدنضجفًالشعرٌة.الم

)العدول(آو الظاهرة حول ٌنجز ما هو الدوافع الجامعٌةخر البحوث ضمن

ت  فقد ،ل و ن األكادٌمٌة. مرة -)العدول(فًغٌرما الحفٌظ–والسٌما الطالبعبد عند

ب موسوما بحثه كان ،والذي العدـمراح "ظاهرة العربٌة البالغة فً مقاربة–ول

،أو"-أسلوبٌة بحتة بالغٌة قراءة كانت أنها القراءة هذه فً االنتباه ٌسترعً وما

،التشبٌهبالحري، عمومها فً المتحدثعنها الظاهرة من استصفى فقد تقلٌدٌة قراءة

عر  ثم والكناٌة العدآجفًواالستعارة علىالمكونالبدٌعًلظاهرة قٌد–ولخربحثه

.شًءعلىاإلطالقبإالأنمقاربتهلهاالتمتللمقاربةاألسلوبٌة-الدراسة

ضوء فً "العدول مفهوم على ٌقع اختٌارنا جعلت التً الدوافع أهم هً هذه

".فقداستصفٌنامقولةالعدولمنالتراث-الرإٌةإلىاإلجراء-المعاصرةمناألسلوبٌة

،وحاول العربً البالغً معاصر،النقدي نقدي منهج ضوء فً نقرأها أن رإٌةنا

العدولوإجراء، مصطلح "العدول"،حٌثأن القضٌة لطبٌعة عابد االختٌار هذا ومرد

 ٌتدانى المعاصر"االنزٌاحالتراثً العدول مصطلحات من والتطابق الترادف حد إلى

ال للمنهج انتقابنا عن ،أما الشعرٌة" )األسلوبٌة(واالنحرافوالوظٌفة المعاصر ،نقدي

هوقطبالرحىفًحقله-أوبالحري-،هومنأهممقوالتهاالربٌسةبحكمأنالعدول
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منناحٌة،ومنناحٌةأخرىبوصفأن)األسلوبٌةالمعاصرة(، االصطالحً،هذا

–بخاصة-بإقرارمعظمالنقادفًالخطابالنقديالجدٌدهًورٌثةالبالغةالقدٌمةو

علىالرغممنأنأرسطوقدقسمالبالغةفًمنظورهاالجمالًضمنمقاربتهالألدب؛

بخطاباإلقناع ٌهتم :قسم فًوالتؤثٌرقسمٌن أصنافوالتداول خرآالخطابات،وقسم

والجمالٌة الفنٌة األبعاد استكناه غاٌته الشعرٌة تعبٌر–للخصابصاللغوٌة –علىحد

إشكالٌةمناقشةةنههناحاولالبحثبمدخلهوفصولهالثالثومالدكتورمحمدمشبال.

؛وجمٌعهاتحاولأنتتقرىتحتهاربٌسة،ومجموعةمنالمباحثالمتعددةالتًتنضوي

 –الظاهرة الدراسة "–قٌد فًضوء األسلوبٌةالعدول من إلى-المعاصرة الرإٌة

المحورٌةفتتمثلفً:اإلشكالٌة"،أماعن-اإلجراء

ومسمٌاته - اللغوي بمفهومه التراثالعربً فً والنقدي البالغً العدول فً هل

ٌفٌدبؤنهصدى الوظٌفٌةما ردٌف-هوأو–االصطالحٌة،وبمستوٌاتهوأبعاده

للعدولاألسلوبًالمعاصرالذيٌطلقعلٌه]فًالخطابالنقديالعربًالجدٌد[

 إطالق"االنزٌاح".؟

الكبرىالمنهجاألسلوبًوالذياإلشكالٌةوقداخترنافًمحاولةاإلجابةعنهذه

الصوتً المستوى فً تتجسم لسانٌة مستوٌات على اللغوٌة للظواهر تحلٌله فً ٌتكا

حاول ثمة ؛ومن ،والداللً توالتركٌبً المقاربة تتقراألسلوبٌةهذه وتقتربمنىأن

ستنتاجٌة.ابالغٌةوالنقدٌة(بمنهجٌةوصفٌةتحلٌلٌةدالالتاللغةالواصفة)اللغةال

.سناخطةالبحثعلىمدخلوثالثةفصولومنههناأس 

حاولنافًالمدخلأننبحثعنالمفهوماللغويواصطالحات)مسمٌات(أخرىألسلوب

عر  ؛ثم التراثً ،العدول التراثالعربًبدءا األسلوبفً بمفهوم علىاألسلوبٌة جنا

فًالدراساتالنقدٌةالمعاصرةثانٌا،وباألسلوبٌةوعالقاتها،األسلوبٌةمهومفاهٌمومفهو

"أخٌرا.POETIQUEمع"البالغة"و"النصاألدبً"و"الشعرٌة-وباالخص-

االفصلاألول،والذيكانمعنونابمستوٌاتالعدولفًفضاءالتراثالبالغًأم 

"الض فٌه استبحثنا ،فقد العربً علىوالنقدي " "التحرٌف ومصطلح الشعرٌة" رورة
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المستوى "على و"االلتفات " والتؤخٌر التقدٌم " ظاهرتً ،ثم الصوتً المستوى

االمبحثالثالثمنالفصلاألول،تبلورتالمساءلةفٌهعنألوانالصورأم ،التركٌبً

 الكناٌةاالستعارة:)التشبٌه،اآلتٌةالبٌانٌة ثم  تراءى، اللسانٌة(وقد الوحدات هذه أن لنا

تتمظهرعلىالمستوىالداللً.

ب الموسوم الثانً الفصل أما المعاصرةـ النقدٌة الدراسات فً العدول "،"

لاستهل العام الظاهرة مفهوم عن فٌه تحدثنا بتمهٌد المباحثناه على عرجنا ثمة ،ومن

:اآلتٌة

المصطلح: -1 العدولوتعدد فٌه عالجنا المصطلحفًالخطابالنقديةإشكالٌوقد

نهاهًاألوفرحظافًأمستصفٌنفًذلكثالثةمصطلحاتتراءىلناالمعاصر

الوافد من( L’ECART )الذٌوعواالنتشاروالقبولفًالتعبٌرعنمفهومالظاهرة

 بلأربابالنقدالعربًالجدٌد،والتًتمثلتفًالعدولواالنزٌاحواالنحراف.ق 

العدول -2 ،العدولأشكال الصوتً العدول تحلٌلٌة وصفٌة بمنهجٌة فٌه تناولنا :

التركٌبً،ثمالعدولالداللً)والذيكانتاالستعارةمنأهمروافده(؛ومماٌنبغً

المبحثاإلشارة هذا قراءة فً توخٌنا أننا ،هو ههنا العدول)إلٌه بؤن(أشكال

 مباحثه فً األول الفصل لقراءة موازٌة قراءة الشعرٌة،]تكون )الضرورة

والتؤخٌر،االلتفات( و)التقدٌم والكناٌةاالستعارةو)التشبٌه،التحرٌف( على.(،

الداللً المستوى وعلى ثانٌا التركٌبً المستوى ،وعلى أوال الصوتً المستوى

الذيٌتمعلىالمستوىاللسانًالصوتًعلىتسمٌةالعدوللذادرجنا،[أخٌرا

،وبالعدولمستوىالتركٌبًبالعدولالتركٌبًاليٌتمعلىبالعدولالصوتً؛والذ

)المستوىالداللً(الالحضورٌةالداللً علىمستوىالعالقاتالغٌابٌة تم إذا

 )التركٌباللغويالمتحقق(.

والعدول"والذياتخذناه ثالثالفصولفًالتحدثعن"الشعرٌة خصصنا وقد

دإلىالعالقةبٌناألسلوبٌةوالشعرٌة)واللتانكانعنواناله،منخاللالتطرقفًالتمهٌ
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 العدول( هو بٌنهما المشترك الدراساتالقاسم فً العام الشعرٌة مفهوم إلى التفتنا ،ثم

النقدٌةالقدٌمة، العربٌةمنها المبحثأننجدحبلالتواصلماوالسٌما وحاولنافًهذا

 الشعرٌة لمفهوم القدٌمة النقدٌة القراءات النقديبٌن الخطاب فً الشعرٌة وقراءات

بعنوان"أدبٌةالخطاب"وقدتراءىثمذٌلناالمبحثالثانًمنالفصلالثالث،المعاصر

أو"أدبٌةالخطاب"أو"أدبٌةاألدب"أن"الوظٌفةالشعرٌة"فًقراءتنالهذاالمبحثلنا

فًحقٌقةأمرها-هً)المقبولةمنهاوغبرالمقبولة(وغٌرهامنالمصطلحاتالمتداولة

المعاصر- األسلوبً للعدول أخرى مسمٌات ؛هً فً )العالبقٌةإطارلكن مبدأ

فًإطارالمقاربةوالشمولٌة(الذيٌسمالخطاباألدبًمنمنظورالنقداأللسنًالجدٌد

.المحاٌثة

تن،والتًكو ،جملةمنالمصادروقدكانسندنافًهذابعداالستعانةباهللأوال

 معرفٌة خلفٌة لنا بحثنا مسار فً إلٌه احتكمنا مدو ومعٌارا أهمها من تنا،ولعل

 الجرجانً العسكري هالل وأبو األثٌر وابن جنً وابن القرطاجنً والسكاكًوحازم

والمعربةوغٌرهم منها عنالمراجعالعربٌة علىكتابًالدكتورأحمد،أما ارتكزنا فقد

وك ".... "االنزٌاح وٌس الخطابمحمد فً المصطلح "إشكالٌة وغلٌسً ٌوسف تاب

السالم كعبد المعاصر العربً النقد أعالم مدونات من وجملة الجدٌد" العربً النقدي

ألعالمأخرىمنالكتبالمترجمةو؛دٌبوغٌرهمًالمسديوصالحفضلوكمالأب

الخطابالنقديالجدٌدكرومانجاكبسونوتودوروفوجونكوهٌنوغٌرهم.

حاولناو -قد بٌن-اإلمكانرقد والتفرقة ،الفصل وثناٌاه البحث فصول فً

،التًجابهتسبٌلهذاالبحثالمتواضعالصعوباتأهم تراءىلناأنهمامنأفهومٌن،

واللذانتمثالفً:العدولكخاصٌةلغوٌةمتحققة)متجسدة(فًنسٌجالنصاألدبً؛وبٌن

ك آالعدول تحلٌلٌة النالٌة درجةتسعف وقٌاس النصوصاألدبٌة شعرٌة تبٌن على قد

كمنهج(انعدالها والوظٌفة.)الشعرٌة "الشعرٌة مفهومً فً ترسخ الثانً واألفهوم

 الشعرٌة ،بوصف إلىالمستقانقدٌامنهج LAPOETIQUE الشعرٌة" ٌسعى بذاته

أيعمللغويألنٌصٌرع بها التًٌغدو المجردة مالاستكشافالخصابصاللغوٌة



 مقدمة

 

 
خ  
 

 كأدبٌا بالعدول تستعٌن كمنهج الشعرٌة أن اللغوٌةآ؛أي الخصابص الستكشاف لٌة

 LA Fonction POETIQUEالوظيفة الشعرية؛وبٌن-الذكرةنفآلا–المجردة

 البنٌةاللغوٌةالتًلنٌستطٌعأيخطابأدبًأنٌخلومنها ؛فًعالقاتهامعبوصفها

مخطط ضمن األخرى اللغوٌة الشهٌر.الوظابف جاكبسون الزاوٌةرومان هذه من

أدبٌةالخطاب"حتىأمٌطاللبس"ـارتؤٌتأنأعنونالمبحثالثانًمنالفصلالثالثب

عنًأوال،وعنالقارئالبسٌطالعاديثانٌا،وفًهذاالصددأشٌرإلىأنحقولالقراءة

 البحث ،وفً ونقدا وبالغة نحوا القدٌمة المكتبة لتشمل فًتشعبت الحدٌثة المكتبة

... وغٌرها والشعرٌة واألسلوبٌة كاللسانٌات متعددة الصعوبةمجاالت من كان لذلك

طالععلىمختلفمتونهاومراجعهافًالبمكاناإلحاطةبكلهذهالحقولالمتشعبة،وا

ٌظهرفٌهمنىظرفوجٌزالٌتعد  قد ما معدودات،األمرالذيسٌقفوراء أشهرا

بحول–شارةألتمساالعتذارالمسبقعماسٌسجلإلوفًهذها،وسقطاتومزالقخلل

العملالمتواضع-هللا منتحفظاتومالحظاتعلمٌةبالدرجةاألولىمنقبلعلىهذا

أعضاءلجنةالمناقشة.

وختاماأتوجهبالشكرالجزٌلألستاذيالدكتورلطروشالشارفعلىماأوالنً

ت ،وعلى علمٌة رعاٌة من به نحو قدما المضً ضرورة على لً هذاإشجٌعه نجاز

ً البحث؛ كماالٌفوتنًأنأتقدمتمامهوبٌنعوابقجابهته.إحالتبٌنعزٌمةمماولدف

بالشكرالجزٌلوالعرفانبالجمٌلإلىكلمنأسهمفًكتابةهذاالبحثعلىالحاسوب

أتوجهبالشكر.–خصٌصا-فإلٌهم،ًاألل
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ٌّة للعدول الّتراثً:  -1 ٌّة واالصطالح ة اللّغو ٌّ   الماه

 :                                                                                      صطالحالعدول فً اللّغة واإلأ_ 

ٌّة أو مصطلح نقدي سوى بالتطّرق إلى  ال   ٌستقٌم الحدٌث عن أّي ظاهرة أدب

ٌّة دالالته ٌّة ٌدفعنا، إالمما وهذا  اللّؽو وأبواب أمات  أن نعج على فصول المعاجم اللّؽو

، ولعلّنا سنجد ضالّتنا فً أصل الكلمة اللّؽوي ومفهومها فً لسان العرب العربٌةالكتب 

ٌقول هذا األخٌر: هـ( حٌث  777)ت لصاحبه ابن منظور 
"

عدل عن الّشًء ٌعدل عدال  

لٌه عدوال رجع، وماله معدل وال معدول أي وعدوال حاد عن الّطرٌق جار وعدل إ

 مصرؾ، وعدل الّطرٌق مال...ومنه قول أبً خّراش: 

ًّ األرض   ذكرت  على أّننً إذا   المعادل   ذات   فراقهم         تضٌق عل

العدل: أن تعدل الّشًء عن و أراد ذات الّسعة ٌعدل فٌها ٌمٌنا وشماال من سعتها  

.كذا ه وعدلت الداّبة إلى موضعتقول عدلت فالنا عن طرٌق، وجهه
1
  

ٌّة  ٌّة تإّشر على أّن الماّدة اللّؽو إّن هذه االلتفاتة المعجم
"

عدل 
"

تدّل على المٌل والخروج 

 والّتؽٌٌر.

لة  الة والعدوَ دَ ور، وما قام فً الّنفوس أّنه مستقٌم، كالعَ ضّد الجَ " أّما العدل فهو:  

وهذا اسم للجمع رجل ، وعدل بلفظ الواحد من عدولوالمْعَدلَِة. عدل ٌعدل فهو عادل 

؛ وعدل عنه ٌعدل عدالً وعدوالً: حاد وعدل إلٌه عدوالً: رجع وعْدَلٌة  عْدٌل، وامرأة عدلٌ 

اعوج، وعدل الّطرٌق مال وانعدل عنه وعادل
"

 
2
.     

                                                           
 م، مادة )عدل(.7991 ،()د ط ،بٌروت ،ابن منظور: لسان العرب، دار صادر - 1

. : القاموس المحٌط، تح:  مكتب تحقٌق الّتراث فً مإّسسة الّرسالةهـ(877، )ت الفٌروزآبادي - 2

 فصل )الالم(. ،باب )العٌن( م، 2،7987،بٌروت ،طمإسسة الرسالة



         (الرؤية إلى اإلجراءمن –العدول في ضوء األسلوبية المعاصرة )إلى  مدخـــــــــل

6 

 

 

ٌّة المتمّثلة ال (  بٌن العدل ومشتقّ انحصرت ماّدة ) عدد لق   فً تها وبٌن الّداللة الّثان

ٌّة  المٌل واالعوجاج والخروج ،وهذه الّداللة قرٌبة إلى حّد بعٌد من الّداللة االصطالح

ٌّة  ٌّة للعدول الّتً تعنً الخروج عن األصل اللّؽوي والمعٌاري فً الّصٌاؼة اللّؽو والفن

ٌّةوال سٌما فً الّتركٌب األدبً  ٌّة وجمال فهذا الخروج ٌكون مقصودا من قبل ، لؽاٌات فن

ٌّا أمالكالمنشىء  ٌّا.                                                 إ م سواء أكان هذا الكالم لؽو  نتاجا أدب

ل دَ ، وكلمة عَ لَ دَ فالعدول من الفعل عَ ، بحثناإّن الّداللة الّثانٌة المشار إلٌها هً محور 

نا هن هم و.ٌَّرؼَ ج، ورَ وخَ ، التعنً فً أبسط تعرٌفاتها من خالل المدلول الّثانً لها ،مَ 

ٌّة تتجّسد فً فً الّذي ٌتمّثل وط الّتعرٌؾ اآلتً للعدول تنبٌمكن لنا أن نس ٌّة لؽو أّنه خاص

عن المؤلوؾ من الكالم سواء كان هذا االستعمال فً  طتها األدٌبُ اسٌخرج بو ،االستعمال

ٌّة ٌبتؽٌها األدٌب  الصورجانب المفردات أو الّصٌػ أو  ٌّة وجمال  ردَ ٌنفَ  ىحتلؽاٌات فن

 .   اإلبداعٌةبإنتاجه وٌظهر قدرته 

ٌّة  ٌّة  وأإّن الخروج عن الكالم العادي، أو كسر القواعد الّنحو ٌّة  وأالعروض الّصرف

ٌّة ٌسّمى عُ  ٌّة وجمال  والً.دُ لؽاٌات فن

 ي:اصطالحات العدول فً الّتراث البالغً والّنقد -ب

ٌّة فً ٌعتبر العدول من أكثر المصطلحات دورانا فً م     ٌّة والّنقد تون الكتب البالؼ

، وقد ورد بمشتقّاته ًّ ، الّتراث العرب
"

اللفظ لتكثٌر المعنى العدول عن ونحو من تكثٌر  

معتاد لفظه"
1

دل عن مؤلوؾ الكالم لؽاٌات فنٌة وجمالٌة، قد تتمثل فً "... االتساع، وٌع 

والتشبٌه"والتوكٌد 
2

 

اصطالحات العدول  المجاز الّذي هو من ( فً حدٌثه عنه292ت)جنً لقد وّضح ابن  -

)صقول كما سٌمّر بنا، ٌ ًّ حر" فؤّما االّتساع فألّنه زاد فً أسماء فً فرس "هو بَ  (للنب

أو  إلٌه فً شعرٍ ه إن احتٌج وطرؾ وجواد ونحوها البحر، حّتى إن سُ الّتً هً فرُ  الفرسِ 

                                                           
، دار الهدى للطباعة والنشر، بٌروت )د ت( 2ابن جنً: الخصائص، تح: محمد علً النجار، ج - 1

 .267ص 

 .112، ص 2نفسه ج - 2
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ٌّة تلك األسماءأو اّتساع اُ  سجعٍ  ٌفضً إلى دلك إالّ بقرٌنة لكن ال ، ستعمل استعمال بق

وأّما الّتوكٌد فألّنه ، ٌجري فً الكثرة مجرى مائهجرٌه تسقط الّشبهة. وأّما الّتشبٌه فألّن 

شّبه العرض بالجوهر وهو أثبت فً الّنفوس منه "
1
. 

ٌّن والّنقاد على اختالؾ مشاربهم لقد   لفرابًا"كـورد مصطلح العدول عند معظم البالؼٌ

("ـه128)تابن سٌنا(، ت     هـ)ًالرمان(، ـه229ت)
2
وؼٌرهم 

.
 

قلٌل من المّرات حٌث  ( فقد ورد عنده المصطلح ؼٌرـه177)تعبد القاهر الجرجانًأّما 

وقسم ، إلى اللّفظفٌه ٌنقسم قسمٌن، قسم تعزى فٌه المزٌة والحسن  الفصٌحَ  "الكالمَ أن 

"الّتمثٌل" الكائن على و عارة""االستو فالقسم األّول: "الكناٌة"، ٌعزى ذلك فٌه إلى الّنظم

"مجاز واّتساع وعدول باللّفظ عن الّظاهر، وكّل ما كان فٌه على الجملة، حّد االستعارة
3
. 

ٌٌّنإ اإلشارةمّما تجدر و استعملوا المصطلح بمشتقّاته وربطوه ، لٌه أّن الكثٌر من البالؼ

 أّن الّظاهر من إاّل ، كالمجاز واالّتساع ومصطلحات أخرى، مع الكثٌر من المصطلحات

وهو مزٌة من مزاٌاه ٌستخدم ، كالم عبد القاهر الجرجانً أّن العدول مرتبط بنظم الكالم

 لؽاٌات فنٌة وجمالٌة.

عن  فقد ورد عنده كثٌرا "فالعدولُ هـ( 627)ت  ابن األثٌرأّما استعمال المصطلح عند 

ٌّة اق .تضت ذلك"صٌؽة من األلفاظ إلى صٌؽة أخرى ال ٌكون إاّل لنوع خصوص
4

 

الّذي ٌفضً ، لقد مّربنا ما ٌقترب من هذا القول الّذي ٌتمحور حول ؼاٌات العدول

ٌّة لدى المتلقًّ، مستعمله ٌّة وتؤثٌر إّن العدول مصطلح والعدول هو . وٌرنوا مواطن جمال

ٌّا  ٌّة القدٌمة لكّن المّتفق علٌه أّن محضنه كان بالؼ تنازعته الكثٌر من الحقول المعرف

                                                           
 .112-112، ص 2المصدر السابق، ج - 1

اتحاد الكتاب العرب، ،)دراسة( ،: االنزٌاح فً التراث النقدي والبالؼً سٌنظر: أحمد محمد وٌ - 2

 .29-27م، ص 2002دمشق )د ط( 

القاهرة ) د  شاكر، مطبعة المدنً،محمد قراءة وتع محمود  ،عبد القاهر الجرجانً: دالئل اإلعجاز - 3

 .120-129م ص 7997 ،ط(

، دار 2كامل محمد عوٌضة ج:تح وتع  ،ثٌر، المثل فً أدب الكاتب والشاعرألضٌاء الدٌن ابن ا - 4

 .797-796م، ص 7998، 7ط ،بٌروت ،الكتب العلمٌة
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أورث وإن ، ر إلٌه كثٌراا" العدول عن الّتصرٌح باب من البالغة صفـ ، رجة األولىبالدّ 

شهد : ثّم رجع ٌنكر فقال له شرٌح ٌحكى عن شرٌح أّن رجال أقّر عنده بشًء   ،تطوٌال

آثر شرٌح الّتطوٌل لٌعدل عن الّتصرٌح بنسبه الحماقة إلى ، علٌك ابن أخت خالتك

إدخاال للعنق فً ربقة الكذب المحالة، أو للّتهمة" اراإلقرنكار بعد المنكر لكون اإل
1
. 

اللّؽة و وبعض مشتقّاته عند عدد ؼٌر ٌسٌر من أرباب الّنقد)العدول( لقد ورد المصطلح 

ًّ ك، والبالؼة وابن سٌنا، وعند جمهور ، رابًاالففقد اُستخدم فً متون الّنقد الفلسف

ٌٌّن ٌّا ، ٌلّح على أّن محضنه الّسكاكًلعّل و البالؼ  أحمد محّمدوٌإّكد الباحث كان بالؼ

 وعلى أّنه من أقوى ، الورود فً كتب الّتراث العراقً أّن المصطلح كثٌرُ  وٌس

.القدٌمة تعبٌرا عن مفهوم االنزٌاحالمصطلحات 
2

 

ورأى ، الّدارسٌن المحدثٌن باالستعمالو عدٌد من الّنقادالقد حظً المصطلح لدى و    

ٌفّضل البعض اآلخر "، وEcart"ل هو أحسن ترجمة لمفهوم بعضهم أّن مصطلح العدو

  .األنؾ األجنبً كترجمة لمفهوم"االنزٌاح " من أعالم الّنقد العربً المعاصر، مصطلح 

ٌّة القدٌمة   رّواد و، لقد كان الوعً كبٌرا بهذه الّظاهرة منقبل أعالم البالؼة العرب

ٌّة ، ن سٌناابومن قبل  كابن الجنً الّنقد األدبً واللّؽوي عبد القاهر وشٌخ البالؼة العرب

ٌّة المتؤّخرة السكاكًومدرسة الجرجانً  ٌّة الّتً تستعمل من ف ،البالؼ ٌّة اللّؽو هذه الخاص

لألصل  األحاٌٌن كسرالكثٌر من ا قد تكون فً، قبل المبدع لؽاٌات ٌقتضٌها االستعمال

أو  ،المؤلوؾ من قبل أهل اللّؽةؽوي اللا للّتركٌب أو خرقً ، ضعت له الكلمةي وُ ؽوي الذّ لالّ 

  . المعٌار المصطنع من قبل الّنحاة عن خروجا 

ال ، ـ أثناء االستعمال اللّؽوي قولالمهّمة الّتً ٌضطلع بها المصطلح  ـ إن صّح الف   

وهذا مّما جعل هذه الّظاهرة تكون محسوسة ومرصودة ، تكون جزافا بل لؽاٌات مقصودة

     . وي واألدبً والفلسفً والبالؼًفً متون الّنقد اللّؽ

                                                           
  702.702،ص 2،7987: نعٌم زرزور، دار الكتب العلمٌة،بٌروت ،طتج،السكاكً: مفتاح العلوم  - 1
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تقّوى برصد مصطلحاته ٌ، على أحد أّن االستدالل على مفهوم ما،لٌس بخاؾ و     

التً من المصطلحات  عددافإّن فً الّتراث العربً نقدٌا كان أم ؼٌر نقدي ، وتسمٌاته

       . وسنورد أبرزهابدرجة ملحوظة، العدول تتدانى من مفهوم 

 : ـ الّتغٌٌر1

)ت ابن رشد و كابن سٌنا، من العرب أرسطولقد ترّدد هذا المصطلح عند شّراح     

(هـ595
1

فعل ٌإّدي بالكالم العادي المؤلوؾ إلى أن ٌخرج ؼٌر مخرج  هو ، والّتؽٌٌر

والّتغٌٌر هو أن ال ٌستعمل ، " أّن القول ٌرشق بالّتغٌٌرإلىا سٌن ابنلقد ذهب  ،والعادة 

ٌشّبه"ووٌبدل  بل أن ٌستعٌر، طكما ٌوحٌه المعنى فق
2
: " الّتغٌٌرات أربعةوهو ٌرى 

.استعارة من الضّد واستعارة من الّشبٌه... واستعارة من االسم وحده"و تشبٌه
3

 

فهذا ، هو كسر المعنى المؤلوؾ وتؽٌٌره إلى معنى ؼٌر مؤلوؾ ابن سٌنافالّتؽٌٌر حسب 

ًّ  راء ٌسّمى تؽٌٌرا وهو أهل لتحقٌق موطنالفعل واالج ارة بؤنواعها ستعفاال، الجمال الفن

ابن رشد ، من استعمال المصطلح .امن الّذٌن أكثروو صورتٌن للّتؽٌٌر.والّتشبٌه ماهما إال

ٌّر  ا ووجد له فعل الّشعرالّذي ٌرى أّن القول الحقٌقً إذا ؼ ٌّ ، "سّمً شعرا أو قوال شعر

  : مثال ذلك قول القائل

ح                  ولّما قضٌنا من مّنا كلّ حاجة      ومّسح باألركان من هو َماس 

ًّ األباطح              أخذنا بأطراف األحادٌث بٌنا            وسالت بأعناق المط

 وسالت ، إّنما صار شعرا من قبل أّنه استعمل قوله "أخذنا بؤطراؾ األحادٌث بٌنناو  

ًّ األباطح لك قوله " بعٌدة مهوى القرط " إّنما بدل قوله تمّشٌنا وتحّدثنا وكذ، بؤعناق المط

العنق".شعرا ألّنه استعمل هذا بدل قوله طوٌلة صار 
4
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ال ٌخلو من هذا ، بهذه األبٌات لٌّبن أّن الّشعر بخاّصة واألدب بعاّمة ابن رشدٌستدّل 

 الفعل )الّتؽٌٌر( الّذي ٌخرج عن المفردة المؤلوفة والّتركٌب المعتاد والمعنى المفترض

 ت المفتوحة.والدالال

والسٌما فً  مصطلح الّتؽٌٌر من هذه الزاّوٌة ال ٌختلؾ عن مصطلح العدولف     

ٌّة الستخدامه كّل هذه ، والّتؤخٌرالخرق والّتقدٌم و بدال والّتشبٌه والقلبفاإل، الّدالالت الفن

. تعبٌر عن مفهوم الّتؽٌٌرهً إال األنواع ما
1

 

 ف :احرنـ اال 2

ٌسمى ابن جنً إلى أّن هناك باب من أبواب الخصائص لصاحبه  شٌرنحرّي بنا أن     

على اعتبار أنه على المفهوم  أن ٌكتسب صفة الهٌمنة هو األلٌقباب شجاعة العربٌة 

بالمعنى آخر هو أقرب بالمصطلحات للعدول، لكن آثرنا أن نتناوله ٌتفرع إلى روافد باب 

حات الّتً تقترب من مفهوم العدول كّل المصطل ابن جنًدرس حقة، فقد فً الفصول الال

ٌّة .على اختالؾ مستوٌاته، ضمن باب شجاعة العرب
2 

"ونحو من تكثٌر اللّفظ إلى جانب مصطلح العدول، إذ ٌقول : وقد ورد عنده المصطلح 

فهو أبلغ ، نحو طوال، ، وذلك فعال فً معنى فعٌللفظهلتكثٌر المعنى العدول عن معتاد 

 لغ من عرٌض ... فلّما كانت فعٌل فً هذا الباب المّطرد، وعراض فهو أب، من طوٌل

[ هو]امع بٌنهما جعدلت إلى فعال فصارت فعال بذلك فّعاال، والمعنى ال، أرٌدت المبالغةو

.ّما فعال فباالنحراف عن فعٌل"أخروج كلّ واحد منهما عن أصله أّما فّعال فبالّزٌادة و
3

 

 وهو كّل خروج عن األصل،، رض المبالؽةلؽ جنً ابنفالعدول أو االنحراؾ ٌكون عند 

ورد مصطلح وقد  .ل المبالؽةجفقد جاءت صفة فعال بالعدول عن صفة فعٌل أل

 حازم القرطاجنًو كابن األثٌر،، دنا القدٌمقمن أعالم ن ٌسٌرعند عدد ؼٌر  "االنحراؾ"

حراؾ وال ٌسعنا المجال الّزمنً والمعرفً لتتّبع وترّصد ورود مصطلح االن، هـ(684)ت
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ٌّة ا نوعا ما عن موضوع دراستنا الموسوم بألّن هذا األمر سٌبعدنا جان، فً المتون الّتراث

ٌّة ابالعدول فً ضوء الّدراس  .من الرإٌة إلى اإلجراء المعاصرةت األسلوب

 

 

 اللحن: -3

هناك مصطلحات كثٌرة تدور حول مفهوم واحد هو العدول عن أصل مفترض   

ٌّة ٌّة وفن من  بالشًء"الّتعرٌف بؤّنه )ت    ( ابن وهب كاللّحن لدى ٌعّرفه ، لؽاٌات دالل

غٌره"ب هأو الكناٌة عن، غٌر تصرٌح
1

حن عند العرب " أن ترٌد الّشًء لّ إّن أصل الو، 

فتوري عنه بقول آخر"
2

ٌّة   هٌتمظهر معنى اللّحن فً قرب  من باب العدول فً حقٌقته اللّؽو

ٌّة ؛ فهو إمالة الّشًء عن ج ".هته إّما لخطؤ أو عمدوالمعجم
3

 

إذ قد ٌكون ، قد ٌكون متعّمدا (L’incorrection)وواضح من العبارة األخٌرة أّن اللّحن  

ٌّة.، من استعماله ؼاٌة ما ٌّة فن  وقد تكون فً الكثٌر من األحٌان ؼاٌة جمال
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 المجاز:    ـ 1

ٌّة خطٌرة فً كالم العرب    وفً متون أهل اللّؽة، عامةب لقد كان لهذا المصطلح أهم

حٌث أّن ، ففّرقوا بٌنه وبٌن الحقٌقة، ا بٌنهمفقد عرؾ تداوال كبٌرً ، بخاصة الّنقدو البالؼةو

، ل عن موضعهاوأن ٌز، الفرق بٌنهما هو أن ٌدّل اللّفظ على أصله فً اللّؽة وهو الحقٌقة

وٌستعمل فً ؼٌر ما وضع له
1

،
 

وضع له فً أصل  ماعإذا فالخروج ، وٌعتبر هذا مجازا

معنى أّول وهو حقٌقة ؼٌر  نٌاناللّؽة هو من باب المجاز ألّن اللّفظ فً اللّؽة له مع

ول الّذي ٌكون مرتبطا بقرٌنة تحُ وٌتمّثل فً مجاز مقصود  ومعنى ثان، مقصودة

 . المعنى الحقٌقً وحصولُ 

 ظة بٌن الّثانًقعت له فً وضع واضع لمالحوالمجاز أٌضا " كّل كلمة أرٌد بها ؼٌر ما وَ 

موضعها ]فإّن [ المجاز ٌرجع  إثبات الكلمة فًالحقٌقة ترجع إلى  [فإذا كانت]األّول... و

إلى إخراج الكلمة عن موضعها"
2

.
 

 أن ٌضمن المتكلّم اللّفظ محتوى الّسالفة أّن المجاز ما هو إال اإلشاراتٌّتضح من خالل و 

ٌّة ٌّةاو آخر ؼٌر الّذي عرؾ به فً ـؤصوله اللّؽو عبد القاهر ً ها نحن نلفو .لمعجم

 إلى نوعٌن: اللؽوي المجاز ٌوزع الجرجانً 

ن معناها الحقٌقً األصلً إلى المعنى المقصود من طرٌق ٌخرج باللّفظة عأحدهما: 

ما نعّبر عنه باالستعارةوهذا األخٌر ، المشابهة
3
 :المتنّبًول قك 
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ٌرتقً البدر إلى أم ٌسعى البحر إلى        درى فما بساطال فً ٌمشً قبلوأ
1

 

ٌّة )عدول داللً( صّرح و فً البٌت مجاز لؽوي عالقته المشابهة     هو استعارة تصرٌح

وهً مجاز ، وهو البحر ،وكلمة البحر اُستعملت فً ؼٌر معناها الحقٌقً، فٌها بالمشّبه به

ادة المعنى والقرٌنة الّتً تمنع من إر، موّ ٌقصد به سٌؾ الّدولة حٌث دخل إلٌه رسول الر

 .أقبل ٌمشً الحقٌقً هً قول الّشاعر:

ٌٌّن بالمجاز المرسلو، ةهعالقة ؼٌر المشاب :واآلخر " الكلمة وهو ، ٌعرؾ عند البالؼ

بالّنسبة ، )كذا( استعماال فً الغٌر، اللة ظاهرةدالمستعملة فً غٌر ما تدلّ علٌه نفسها 

علٌه بنفسها فً ذلك الّنوع" ة عن إرادة ما تدلّ نعمع قرٌنة ما  ،إلى نوع حقٌقتها
2
. 

 )الوافر(:     عمر بن كلثوم الّتغلبً من أمثلة ذلك قول 

لٌناه  هل الجَ جَ  وقَ ل فَ جهَ ا       فنَ لٌنَ عَ  د  لّن أحَ جهَ ٌَ  الَ  أالَ 
3

 

ٌّة ، إّن كلمة الجهل األولى دالّة على الحقٌقة مجاز ألّنها ال تدّل عل وكلمة الجهل الّثان

فعّبر ، إلى ما ٌنتظر المعتدٌن من قسوة الجزاء، هلجعلى جزاء ال وإّنما تدلّ ، الجهل

 بالمسّبب عن الّسبب بمعنى العدوان )الجهل(.

من أهل الكتاب أّمة قائمة ٌتلون ءاٌات ّللّا آناء اللٌّل وهم سواء "لٌسو : وقوله تعالى

 [ 772عمران: ٌسجدون "   ]   آل 

بل  ،  ال تكون أثناء الّسجودتالوة آٌات هللا فلفظ الّسجود هنا لٌس حقٌقة بل مجاز ألنّ 

 ٌكون االمتثال ثناءهأو، حركة ٌقوم بها المصلًّوى قوالّسجود أهّم وأ، أثناء الّصالة

  على الّصالة .ذا كان الّسجود فً هذه اآلٌة داالل، االذعان للّ و
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أقرب من وضٌح بؤّنه إّن االستدالل على أّن المجاز بعاّمة ال ٌحتاج إلى مزٌد من التّ       

على  وجكان هذا الخرأالمصطلحات إلى مفهوم العدول الّذي ٌتبلور حول معنى سواء 

فالمجاز ههنا هو عدول داللً ٌنضوي ، الّصور مالّترتٌب أ مالكلمة أ ممستوى الّصوت أ

  . فً دائرته االستعارةو مع أقربائه الّتشبٌه والكناٌة

 ه لنسبتٌن أهمإلى أطروحة، ونحن ههنا أوردناتاج سع ٌحالعّل أّن باب المجاز و   

ٌّة الّتً كانت قرٌبة إلى حدّ  ما من مفهوم العدول أو بالحري تطابقت  المصطلحات الّتراث

المجاز والخروج على و الخروجو اللّحنو فالّتؽٌٌر، دائرتهفً مع المفهوم وانضوت 

مفهوم واحذ هو العدول  مقتضى الّظاهر ومخالفة المعنى، كلّها مصطلحات  تعّبر عن

 . هذا البحث المتواضععنوانا الّذي عّولنا علٌه فً قراءتنا هذه لٌكون 

 ،لواء اصطالحات العدولفً لقد كان الّتركٌز فً المحّطة الّسالفة الّتً انضوت        

ٌّنة تتمّثل فً  حّتى  (والخروج والمجاز الّتؽٌٌر واللّحن واالنحراؾ)على مصطلحات مع

شارة إلى أّن هذه المصطلحات األخٌرة مازال تداولها مستمّرا إلى حّد الّساعة فً نلفت اإل

أحسن أن الّذي آثرنا ، "Ecartالّتعبٌر بها عن مفهوم أسلوبً معاصر ٌتجّسد فً كلمة "

بل ألّن المعنى ، ترجمة له هو العدول لٌس من باب التعّسؾ أو شًء آخر من هذا القبٌل

 ،هذا من جهةٌبدو أنهما سٌان  التراثً والمعنى الّداللً للعدول للمفهوم المعاصر عامال

ٌّة  ومن جهة ثانٌة أّن أّول من ترّصد هذا المصطلح الؽربً الحدٌث هو رائد األسلوب

ٌّة ترجمة سدي مال عبد الّسالمفً الباحث المؽاربً  جسدوالمت، تطبٌقا، ووتنظٌرا، العرب

ة: فً كتابه ٌّ  . "écart"حٌا مصطلح العدول وجعله ترجمة لـحٌث أ ، األسلوب واألسلوب

ٌّة و   ٌّة فً المدخل  ؛ أي بالتطّرق إلى األسلوب من ههنا نستطٌع أن نلج المحّطة الّثان

بحث بالّنسق األّول من البمفاهٌمها وعالقاتها بعد ما أسلفنا اإلشارة فً المحّطة األولى 

ٌّة العلوق ٌّة واالصطالح سمٌاته فً الّتراث الّنقدي متعّدد و ،بالعدول بماهٌته اللّؽو

 والبالؼً العربً.
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ٌّة مفاهٌمها وعالقاتها   : ـــ األسلوب

 : األسلوب فً الّتراث العربًـــ  1

ٌّته إستراتٌجٌةإّن         ٌّة  ،البحث ومنهج تفرض علٌنا المزاوجة بٌن الّتحدٌدات اللّؽو

ٌّة ٌّة لم تؽفل تناول مفهوم األسلوبومن  ثّمة فإّن المعاجم . والّتحدٌدات االصطالح ، العرب

هـ777) تـ فابن منظور
 

" ...وٌقال للّسطر من الّنخٌل أسلوب ،وكلّ : ( ٌقول فً لسانه

ٌقال: أنتم فً ، والمذهب، األسلوب الّطرٌق، والوجه، وفهو أسلوب ،طرٌق ممتدّ 

، أو واألسلوب الفنّ ، الّطرٌق تأخذ فٌه، واألسلوب، وٌجمع أسالٌب، أسلوب سوء  

أسالٌب من القول أي أفانٌن منه ."
1
  

هو و األسلوب بكسر الهمزة: بٌن قراءتٌن "األسلوب"فً كلمة  ابن منظورلقد فّرق      

األسلوب بالضّم من ناحٌة أخرى، وجح ـ أو األسلوب ـ بفتحها من ناحٌةاألر
2

إّن فً . 

ٌدّل على أّن مفهوم ، نهأو أسالٌب من القول أي أفانٌن م، األسلوب الفن ابن منظورقول 

بل جاوز هذا الّتحدٌد اللّؽوي ، األسلوب. لم ٌبق محصورا فً الّطرٌق والوجه والمذهب

 . الحقا كما سٌمّر بنا، إلى المعنى االصطالحً تقرٌبا

أّما عن الّتفرٌق بٌن حركة ، االصطالحً لمفهوم األسلوبو هذا عن الّتحدٌد اللّؽوي    

قراءة  "ٌوسف أبو العدوس" ألسلوب حٌث رّجح الباحث األردنًالهمزة فً قراءة كلمة ا

بالكسر ألّنها تدّل على معانً الّتآلؾ المفضً إلى االنسجام، والّنسق  "األسلوب"كلمة 

.المفضً إلى حسن االنتظام
3

 

ؼٌر أّننا نرى أّن كال القراءتٌن سواء أكانت القراءة ) قراءة كلمة األسلوب ( بضّم   

ألّن وراء معنى األسلوب بالضّم ـ وهو األرجح ـ معنى الفّن ، ها سٌانالهمزة أو كسر

                                                           
 س( مادة "سلب"-ابن منظور )أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن معدم(: )م - 1
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تولّد عن مال "الفنّ "أّن معنى  محّمد الهادي الطرابلسًو، وقد أوضح الباحث مومعنى الس

.بالضّم هً الّتً تنتج الّتآلؾ والّنسق واالنتظام "األسلوب"قراءة كلمة 
1

لقد ترّدد مفهوم  

ٌّة وبخاّصة فً المباحث المتعلّقة بإعجاز األسلوب كثٌرا فً الّدراس ٌّة القرآن ات البالؼ

 296)ت قتٌبة ابنوها هو ، القرآن
"وإّنما ٌعرف فضل القرآن من كثر نظره، : ( ٌقولهـ

وما خّص ّللّا به لغتها دون ، وفهم مذاهب العرب وافتنانها فً األسالٌب، واّتسع علمه

تجل كالما فً نكاح أو حمالة أو تحضٌض أو جمٌع اللّغات ...فالخطٌب من العرب إذا ار

، ٌفتن فٌختصرها تارة إرادة الّتخفٌفبل ، لم ٌأت به من واد واحدصلح أو ما أشبه ذلك 

وٌخفً بعض معانٌه حّتى ٌغمض ، وٌطٌل تارة إرادة اإلفهام، وٌكّرر تارة إرادة الّتوكٌد

ٌكنى عن و، شًءال وٌشٌر إلى .على أكثر الّسامعٌن، وٌكشف بعضها حّتى ٌفهم بعض

وجاللة ، وكثرة الحشدالشًء، وتكون عناٌته بالكالم على حسب الحال، وقد الحفل، 

المقام "
2

 . 

، فمقدرة المتكلّم، أّنه ربط بٌن األسلوب وطرق أداء المعنى ابن قتٌبةٌفهم من كالم و

، نظره ٌعرؾ فضل القرآن عنده من كثرواختالؾ الموقؾ تإّثر فً تعّدد األسالٌب فالّذي 

 وفهم مذاهب العرب وافتنانها فً األسالٌب .، واّتسع علمه

فً مواطن كثٌرة ورد أّن مفهوم األسلوب  نور الّدٌن السدّ حث الجزائري اٌرى الب     

ٌّة التً ٌشّكل بها ، ردٌفا للكالمما جاء ه من ٌّة الكٌف ٌّة العرب وهو ٌعنً فً الّدراسات الّتراث

.شعرا أم نثرا المتكلّم كالمه، سواء أكان
3

 

                                                           
محمد الهادي الطرابلسً: مظاهر التفكٌر األسلوبً عند العرب، ضمن كتاب: قضاٌا األدب  - 1
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261. 
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ٌّة الّنظم عبد القاهر الجرجانًلقد استعمل  وقد عنى ، كلمة األسلوب فً حدٌثه عن نظر

، وتحّدث عن الّنسق والّصورة والمجاز "فٌه الّطرٌقةو " الّضرب من الّنظمبها 

الّتؤخٌر وتؤثٌر كّل من هذه األسالٌب فً و وتمثٌل الحّسٌات وأسلوب الّتقدٌم ،واالستعارة

 . اللة والمعنىالدّ 
 

 كلمة استخدم قدهـ( 471عبد القاهر الجرجانً )ت  أنّ  إلى ههنا اإلشارة حسن ومن

"واعلم أّن االحتذاء عند : ٌقول حٌث، آخر ونظم نظم بٌنة الّتفرق على للّداللة األسلوب

له وأهل العلم بالّشعر وتقدٌره وتمٌٌزه أن ٌبتدئ الّشاعر فً معنى ، الّشعراء  

 (األسلوب)وب الّضرب من الّنظم والّطرٌقة فٌه، فٌعمد شاعر آخر إلى ذلك ...واألسل

 فٌجًء به فً شعره وذلك مثل أّن الفرزدق قال:

 أترجو ربٌع أن ٌجًء صغارها     بخٌر وقد اعٌا ربٌعا كبارها                                        

 : فقال البعٌثواحتذاه 

جًء حدٌثها           بخٌر وقد أعٌا كلٌبا قدٌمهاأترجو كلٌب أن ٌ           
1
. 

 ٌّتضح من خالل نّص عبد القاهر الجرجانً أّن هناك فارقا بٌن )المعنى(  

ّن األسلوب هو ّطرٌقة فً أحٌث ، )األسلوب( الّذي ٌستخدم فً الّداللة على ذلك المعنىو

فً األسلوب أّنه  االحتذاءعلى  رعبد القاهوواضح من استشهاد ، الّنظم وضرب فٌه

سوى . عٌثوالب   الفرزدقبٌن بٌتً  اولٌس ثّمة فارقً  ،فً الّتعبٌر ٌقصد به الّطرٌقة الخاّصة

وحدٌثها ، بربٌع كلٌباأّن األخٌر استبدل كلمات بكلمات استبدل فً الّشطر األّول 

ل  وان إّن هذا االستبدا. واستبدل فً الّشطر الّثانً كلمة قدٌمها بكلمة كبارها .بصؽارها

فٌظّل ، إّثر كثٌرا فً األسلوبال ٌُ  كلٌبهجاء  لىإ ربٌعكان ٌنتقل بالمعنى من هجاء 

  .األسلوبان من حٌث الّشكل طرٌقة واحدة ونظما واحدا

ٌّة)إّن القرآن الكرٌم      ٌّة العرب ٌّزان  (الّذي دارت حوله مجمل العلوم اللّؽو والّشعر ٌتم

ٌّة " فال بّد لكلّ كالم لوصول إلٌها وتحدٌدهما فـ حٌث ٌمكن ا، بخصائص ومعانً نوع

، ولفظا تستجٌده من أن ٌكون الستحسانك ذلك جهة معلومة وعلّة معقولةتستحسنه 

                                                           
 .267ص  عبد القاهر الجرجانً ،الدالئل ، - 1
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وعلى صّحة ما اّدعٌناه من ذلك دلٌل "، وأن ٌكون لنا إلى العبارة عن ذلك سبٌل 
1
لقد  

ٌّة لها عالقة ه فً حقوتناولو، تحّدث فً األسلوب أؼلب البحاثة العرب القدماء ول معرف

ٌّة تشكٌله ونظمه وطرٌقة صوؼه وترتٌبه، وبخاّصة نظم القرآنمكٌن ، ة بالخطاب وكٌف

ٌّةظون  الّتً ٌتشّكل بها الكالم الفّنً.  م الّشعر. فاألسلوب هو الّطرٌقة والكٌف

                                                           
 .17ص  المرجع السابق، - 1
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ة المعاصرة:  ٌّ ة فً الّدراسات الّنقد ٌّ  ـ األسلوب

 :األسلوب -أ

ٌّة والعالقات الّتً  ،عن األسلوب هدفالن ٌكون حدٌثنا        ٌّة إلى األسلوب بل إحالة ضمن

ٌّة ومناهج أخرى أفادتها بتجمعها  ٌّة ، واستفادت منهاحقول معرف وهكذا ستكون األسلوب

فً  شؤن المناهجفً ذلك  بدورها منتوجا حدٌتا ومحفزا مهّما فً قٌام مناهج أخرى شؤنها

ٌّتهاستالتقتات من بعضها البعض قبل أن تإّسس من حٌث أّنها  تحّوالتها المستمّرة  قالل

ٌّة[ ٌّة نسب ]الّتً لن تكون إاّل استقالل
1

ٌّة الّتً أسهمت والتً  ، ال ٌمكن أن تلؽً األسس البدئ

 . نتاجهاإفً 

ٌّا ،ٌمتّد إلى كلمةstyleإّن األسلوب) ٌّة والّتً  stylus) ( هو مصطلح حدٌث نسب ( الاّلتٌن

(عدنً كان ٌستخدم فً الكتابة على األلواح المشّمعة )المدهونةكانت تطلق على مثقب م
2
 

ٌّة عبر القرون ٌّة فً حقل الكتابة على ، ثّم تطّورت داللتها الّتؤثٌل لتستقّر الّداللة االصطالح

ٌّة الكتابة من جهة ومن جهة أخرى ٌّة الكتابة الخاّصة بكاتب ما: كٌف أو ، أو جنس ما، كٌف

ٌّنعهد م ع
3

. 

 ٌّة على أّنها تدّل على الّطرٌقةبرؽ( فً الكتابات الstyleدلول كلمة أسلوب)ٌّتضح من م

ٌّة فً نطاق اللّؽةو  األدب .و الكٌف

ـ 7707) (g.d.buffon) بٌفون جورجتعرٌؾ لمفهوم األسلوب، جاء به وأحدث 

ٌّة األسلوب ( الّتم7788 ً ( فً خطابه الّذي قال فٌه قولته الّشهٌرة الّتً هّزت فكرة ) طبق

 فال ٌزول وال ٌنقل، " األسلوب هو اإلنسان نفسه: إذ قال، سادت فً القرون الوسطى

                                                           
ٌّة ترجمة المصطلح الّنقدي المصطلو ٌنظر: الّسعٌد بوطاجٌن: الّترجمة - 1 ح ) دراسة فً إشكال

ٌّة للعلوم ناشرون ـ منشورات االختالؾ  ـ بٌروت، الجزائر، ط ،الجدٌد(  م، ص 2009، 7الّدار العرب

721. 

ٌوسؾ وؼلٌسً: إشكالٌة المصطلح فً الخطاب النقدي العربً الجدٌد، الدار العربٌة للعلوم ٌنظر: - 2

 .772م، ص 2008، 7بٌروت، الجزائر، ط ناشرون، منشورات االختالؾ،

 .771نفسه: ص  - 3
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ٌّر "وال ٌغ
1
. 

 مبدأٌن بارزٌن:تتبلور فً جّل الّتعرٌفات المقترحة لألسلوب  من المالحظ أنّ       

ةــ 7 ٌّ ٌّزة سلوب وفق هذا المبدأ بؤّنه وٌعّرؾ األ، هو مبدأ الخصوص " طرٌقة الّتعبٌر المم

ٌّنلك ٌّة، أو لخطٌب أو متحّدث اتب مع ٌّة "، أو لجماعة أدب أو حقبة أدب
2
. 

بؤّن األسلوب هو " بوفون"وإلى هذا المبدأ ٌعود الّتعرٌؾ المشهور لألكادٌمً الفرنسً 

ٌّز أسلوب كّل فرد ، من اإلنسان عٌنه وفً هذه الحالة ما على المحلّل األسلوبً إاّل أن ٌم

والّسعً إلى اكتشاؾ الخصائص الّتً ٌّتسم ، ن األسالٌبم ن ؼٌرهمأو جماعة أو عصر 

 ،وٌحّدد طبٌعة المتكلّم أو الكاتب، عن اختٌار أدوات الّتعبٌر نتجوالّتً تبها كّل نوع 

،ومقاصده
3

لألسلوب  "شاٌب أحمد"وفً هذا اإلطار ٌمكن لنا أن ندرج أٌضا تعرٌؾ  

ٌّن طرٌقة تفكٌره، " صورة خاّصة بصاحبهبؤّنه  ٌّة نظره إلى األشٌاء وتفسٌره وك، تب ٌف

وطبٌعة انفعاالته"، لها
4
. 

، بحثنا نوانالّذي ٌهّم ع، لوب، فهو المبدأ الفّنً الجمالًأّما المبدأ الّثانً فً تعرٌؾ األس

أدوات الّتعبٌر استخداما واعٌا  استخدامحٌث ٌعّرؾ األسلوب فً هذه الحالة بؤّنه  " 

ٌّة" لغاٌات جمال
5 .

ٌّة فً نّص أو " حض وب أٌضا ما هو إالوعلى أّن األسل ور سمات لغو

ٌّة" مجموعة .من الّنصوص ذات خصائص جمال
6

 

                                                           
 .786ٌنظر ٌوسؾ وؼلٌسً )م س( ص  - 1

ٌّة الحدٌثة ا :ـ محّمد عّنانً  - 2 ٌّة للّنشر، لونجمان، القاهرة ،لمصطلحات األدب ٌّة العالم الّشركة المصر

 .706م، ص 2002، 2ط

ٌّة ٌٌرؼٌب - 3 ٌّاشً  ،رو: األسلوب واألسلوب )د ت(   ط(،.،)دمركز االنماء القومً، بٌروت ،تر منذر ع

 .706ص 

، مكتبة النهضة دراسة بالؼٌة تحلٌلٌة ألصول األسالٌب األدبٌة( )أحمد الشاٌب: األسلوب - 4

 . 721م، ص 7998، 72المصرٌة، القاهرة، ط

 .88ص  نفسه،  - 5

6 - George mounin : dictionnaire de la linguistique, universitaire France, 

1993, p 308. 
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والّذي نراه قد اّتخذ المنحى الفّنً الجمالً ، إّن المبدأ الّثانً فً تعرٌؾ األسلوب      

ٌّة ب على أّنها علم األسلو والّتً تعّرؾ فً أبسط تحدٌداتها، ٌرتبط ارتباطا وثٌقا باألسلوب

على الّرؼم من اختالؾ أعالمها ، حٌث تحتفً باألثر الفّنً لألسلوب األدبً، أو األسالٌب

ٌّة، ولكّن هذه الّتباٌنات  ٌّة األدب ٌّا فً تفسٌر المالمح األسلوب ٌّا وقوم ال قدٌما وراهنا ؼرب

 تعدم خٌطا ٌنتظم هذه الّتفسٌرات على اختالفها.

 : األسلوبٌة -ب

ٌّة )   أو تطبٌق المعرفة ، ( هً علم األسلوبstylistics /stylistiqueواألسلوب

ٌّة فً دراسة األسلوب .األلسن
1
  

ٌّةٌّتفق معظم البحا ٌٌّن على أّن المٌالد الحقٌقً لألسلوب ٌعود إلى بداٌات ، ثة الؽرب

مواطنه  ،المباشرؼٌر  (Ferdinan de saussure) "دوسوسٌر"القرن العشرٌن مع تلمٌذ 

 الّرائد كتابه فً العلم هذا أّسس الّذي (Charle Bally)شارل بالً لسنً الّسوٌسري األ

ٌّة  ة الفرنس ٌّ تحدٌدا 7909سنة مبحث فً األسلوب
2
.  

ٌّة ٌتزاٌد شٌئا فشٌئا ابتداءا من هذا الّتارٌخ  لقد بدأ اإلهتمام بالّدراسات األسلوب

ٌّة( 7909) ٌّة األلسن ٌّة أخرى كالبالؼة متقاطعا مع حدود علمو، مهتدٌا بالمعطٌات العلم

ٌّة، لقد ظهرت ـ بعد بالً ـ طائفة من  ٌّة والّسٌمٌائ ٌّة والّنقد األدبً والّشعر والبنٌو

ٌٌّن الّذٌن اشتقّوا ألنفسهم طرقا واّتجاهات ضمن هذا الحقل المعرفً الجدٌد ، األسلوب

ٌّات الّتً أرسى دعائمها   اقها.ثانبو ،هاالّدور الكبٌر فً تمّخض دوسوسٌروالّذي كان للسان

ٌّة على أّنها مجال من البحوث ٌنضوي تحت  (G reimas)غرٌماس ٌعّرؾ  األسلوب

ٌّة ٌّة الّسٌمٌائ ٌبخل علٌها حّتى فً ، [تقالٌد البالؼة ]وهو فً ؼمرة رهانه على الّشمول

.وصفها بالعلم
3
 

 

ٌّة عنده هً (J du Bois) جون دٌبواأّما  ٌّة لألسلوب فً  فاألسلوب األعمال "الّدراسة العلم

ٌّة األدب
" 
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ٌّة هً ز به الكالم الفّنً  إذن فاألسلوب ٌّ ٌّة مستوٌات الخطاب أّوالم"بحث عّما ٌتم ، ن بق

ٌّةمو ثانٌا" ن سائر الفنون اإلنسان
1

ة  الّتً أقامها جاكبسون   ٌّ  R) فهذه الّتقابل

Jackobson)بٌن الكالم العادي والكالم الفّنً هً الّتً جعلته ٌتوّصل  ،، فً تعرٌفه هذا

ٌّة الّتً تعمل على استكشاؾ القوانٌن الّتً ٌكون الكالم العادي  إلى مفهوم الّشعر

ٌّا   -فٌما نرى –بمقتضاها كالما فن

ٌّة وحاولوا ، لقد عّرؾ كثٌر من الباحثٌن العرب فً العصر الحدٌث مفهوم األسلوب

ٌّة حٌث توّزعت بٌن الّتنظٌرمن خالل ذلك تؤصٌ  ،الّترجمةو ،لها فً دراستهم الّنقد

ولعّل أّول ، والّتطبٌق وكان ذلك من أهّم اإلنجازات الّتً احتفى بها هذا المٌدان المعرفً

ٌّة فً مٌدان الّنقد األدبً المعاصر عبد الّسالم المسدي  الّذي  من أدخل الّدراسات األسلوب

ٌرجع له
2
ٌّة وتجدٌدً الّتؤف ل الفض  ٌّة العرب  .التراثٌةالبالؼة  سٌس لألسلوب

ألسلوبٌة إلى وصؾ الخصائص اللؽوٌة، التً ٌتحول بواسطتها الخطاب تسعى ا

 من نسقه اإلخباري إلى وظٌفة تؤثٌرٌة جمالٌة.

فً هذا السٌاق، فهو ٌقول:"]إن ٌصب  عبد السالم المسديومفهوم األسلوبٌة عند 

مزدوج الوظٌفة مٌا عن الذي ٌجعل الخطاب األدبً الفنً األسلوبٌة[ تطرح تساإال عل

وهو إبالغ الرسالة الداللٌة وٌسلط مع ذلك على والؽاٌة، وٌإدي ما ٌإدٌه الكالم عادة، 

.]المتلقً[ تؤثٌرا ضاؼطا، به ٌتفعل للرسالة المبلؽة انفعاال ما"
3

 

ٌّة الّتً تشّد ن، وهً فً أساسها علم وصفً سٌج النّص األدبً وهذا ٌقوم بتفسٌر سمة األدب

ٌّا كعلم البالؼة ٌّة فً الّ ، ٌعنً أنها لٌست علما معٌار ذي ٌنزع إلى تقرٌر الوقائع اللّؽو

ٌّة وفق مقاٌٌس جاهزةالخطاب األدبً ألّنه ٌستند إلى منظومة  ومن هنا جاء ، تصنٌف

البحث البالؼً" [الّتً وقع فٌها]هنات تدارك بعض ال
4
.  
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ٌّة الّتً صارت حسب  إّن الّدعوة إلى تجدٌد ال أحمد الّشاٌب علم البالؼة العرب

ٌّة  :إن إذ ٌقول ،تساٌر األدب اإلنشائً فً أسالٌبه وفنونه ٌّة للبالؼة العرب "الّدراسة الّنظر

والبدٌع ـ ٌدرسون فً األّول الجملة ، والبٌان، انتهت عند المتقّدمٌن إلى علوم المعانً

خٌر الّصورة بسٌطة أو مرّكبة من تشبٌه ومجاز وٌدرسون فً األ، منفصلة أو مّتصلة

وهذه الّدراسات على خطرها ال ، مع توابع أخرى فً علم البدٌع، وحسن تعلٌل، وكناٌة

تستوعب أصول البالؼة كما ٌجب أن تكون"
1
. 

ٌّة لها مٌزات خاّصةومن البد ٌّة أصناؾ متمتاز ، هً أّن طبٌعة اللّؽة الّشعر ن بق

ٌّاعلى ، الخطابات األخرى ٌّز بتفّرد أسلوبها وخرق لؽتها صوت ٌّا، اعتبار أّنها تتم ، صرف

ٌّاتركٌبٌا، و وهذا الخرق والخروج عن الكالم العادي المتمظهر على مستوى ، دالل

ًّ الحدٌث الّذي " ٌصؾ  الّتركٌب الّذي ٌسّمى "العدول " من أهّم مقوالت الّدرس األسلوب

ؤخذ مقنعا وال ٌ اٌحاول أن ٌعطٌها تفسٌرا علمٌّ الّظواهر الّطارئة على الخطاب الّشعري و

ٌٌّن وٌطّبقها كما هً على الخطاب ٌٌّن أو الّلؽو ٌٌّن أو البالؼ "بقواعد القدماء من العروض
2

  

ٌّة قائمة فً أصل تكوٌنها على كسر المؤلوؾ المتواتر وخرق المعٌار  الّن الّظاهرة األدب

  الصرفً والمعجمً. الّنحوي

ٌّة علم ٌدرس األسالٌب فً الخطاب األدبً على مختلؾ أجناسهإذا كانت األف     ، سلوب

ٌّة دون ما عداها من مإّثرات ، فهً أٌضا أحد مجاالت نقد األدب اعتمادا على بنٌته اللّؽو

ٌّة أو ؼٌر ذلك ٌّة أو فكر ٌّة أو سٌاس اجتماع
3
ٌّة تعنى بدراسة النّص األدبً    ،  أي أّن األسلوب

 الّتعبٌر فٌه.ووصؾ طرٌقة الّصٌاؼة و

ٌّة وعلم أحمد فتح هللا سلٌمان ال ٌرى الباحث      فرقا فً استعمال المصطلحٌن) األسلوب

ٌّة، األسلوب( ألّنهما مترادفان  ،ؼٌر أّنه ٌإّثر فً بحثه استخدام األسلوب
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ٌّة فً المنهج تجّنبان الّناقد   ٌّة فً البحث وعقالن ٌّة من موضوع إّن ما تّتسم به األسلوب

ٌّة المختلفة االنفالت منها، وبً مزالق كثٌرةاألسل ، قد ال ٌستطٌع أصحاب المذاهب الّنقد

ومهّمته أن ٌمّد هذا العلم ، هألسلوب وصار فرعا من فروعلذلك استحال الّنقد إلى نقد لو

بتعرٌفات جدٌدة ومعاٌٌر ] حدٌثة[
1
  

ٌّة انطلقت انطالقو        بالً حٌث أخد ، ٌّةنسالة  من المإّكد أّن الّنشؤة األولى لألسلوب

ٌّات  ، حٌث لم تكن اللّؽة (1913 م-1857) دوسوسٌرعلى عاتقه إكمال مشروع لسان

ٌٌّن ٌّة الموضوع األثٌر لدى اللّسان األدب
2

،
 

ٌٌّن   رٌفاتٌر كمٌشالبل صارت عند األسلوب

ٌّة تمّخضت . جرائًوؼٌرهم حقل الّتطبٌق اإلجون كوهٌن و من ههنا نالحظ أّن األسلوب

ٌّات، ن البالؼة القدٌمةع ٌّة ، وانطلقت عبر اللّسان ثّم تطّورت بارتباطها بحقول معرف

 وموضوعهم الّتطبٌقً واحد.، أخرى نظرا الشتراكها معها فً األهداؾ
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ٌّة وعالقاتها :ـ   األسلوب

ٌّة      قد أّكد جمهور   و) )مقوالتها( من البالؼة مباحثها أو بالحري، لقد استمّدت األسلوب

ٌّة قامت على أنقاض البالؼة القدٌمةا ٌّة من  (،لباحثٌن على أّن األسلوب وطرائقها المنهج

ٌّات وال نرى توضٌحا أدّق مّما نلفٌه لدى ، وانتقت النّص األدبً كموضوع لها، اللّسان

ٌّات صرامة s. ullman) ستٌفان أولمان ٌّة هً من أكثر إفنان اللّسان على ( "إّن األسلوب

ولنا أن تنّبأ بما . ات هذا العلم الولٌد ومناهجه ومصطلحات من ترّددما ٌعتري غائٌّ 

ات معا " ٌّ ٌّة من فضل على الّنقد األدبً واللّسان سٌكون للبحوث األسلوب
1

 . 

ٌّة بما أّنها منهج نقدي       مع البالؼة  ،إّن ما ٌهّمنا فً هذه االلتفاتة عالقة األسلوب

ٌّة ٌّات والّشعر تالؾ بٌن ئدبً لنرصد إن أمكن أوجه الّتباٌن واإلاأل صالنّ و واللّسان

ٌّة والحقول الّسالفة الّذكر.  األسلوب

ٌّة   : البالغةو أ ــ العالقة بٌن األسلوب

ٌّة أّن "  عبد الّسالم المسديٌرى      نفً لها فً نفس وامتداد للبالغة  [هً]األسلوب

الوقت أٌضا"حبل الّتواصل وخّط القطٌعة فً نفس  الوقت هً لها بمثابة
2
فقد جاءت  ،

ٌّة علم معٌاري تعلٌمً ]فالبالؼة  ،وهما ٌفترقان عند جملة من الّنقاط، األولى كبدٌل للّثان

ٌّة علم وصفً تعلٌلً ٌرفض ، ٌعتمد فصل الّشكل عن المضمون فً الخطاب بٌنما األسلوب

[الفصل بٌن دال الخطاب ومدلوله
3

 أّنهما إال، ةفهً إذن الورٌث الّشرعً للبالؼة العربٌّ  ،

ٌّة لٌست و تطّبقها على الخطاب األدبًٌختلفان بحكم أّن البالؼة لها قوالب جاهزة  األسلوب

ٌّة  ا.فهً علم وصفً تطبٌقً ٌعتنً بالّشكل والمضمون معً ، لها قوانٌن نمط
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ٌّة هً "الورٌث الّشرعً للبالؼة العجوز   حكم علٌها تطّور الفنون (الّتً)وإّن األسلوب

لحدٌثة بالعقم اآلداب او
1

ٌبحث فً الوسائل  وهً ذلك العلم اللّؽوي الحدٌث الّذي]  "

ٌّة ة الّتً تكسب الخطاب األدبً خصائصه الّتعبٌر ٌّ ة[، اللّغو ٌّ والّشعر
2
ٌّة   تتقرى  ]فاألسلوب

ٌّة (اللؽوٌة)الّظاهرة  ٌّة اللّؽو ٌّة العلم هً فً األساس ، وتعتبر )األسلوب( ظاهرة، بالمنهج

ٌّة .سٌاقاتها[و سها فً نصوصهاتدر، لؽو
3
  

ٌّز الباحث األسلوبً الّسوري       ٌّة والبالؼة بن ذرٌل عدنانفقد م حٌث أّن ، بٌن األسلوب

ٌّة] ٌّة ترٌد أن تكون علم ٌّة، األسلوب ، وتصّنفها بشكل موضوعً، تصؾ الوقائع، تقرٌر

ٌّة ،منهجًو ٌّة صر، بعد أن كانت البالؼة تدرس األسلوب بروح معٌار وتعلم  ٌحةنقد

أألفضل من القول[.
4
  

ٌّة الّتً       ٌّة إذن هً ذلك المنهج العلمً الوصفً الّذي ٌعنى بالخصائص اللّؽو فاألسلوب

ٌّة  ٌّا بلٌؽا فهً تسعى للبحث عن صفة الّشعر ترتقً بؤّي عمل لؽوي لٌصٌر عمال وأثرا فن

ٌّة (فً الخطاب األدبً ٌّز بٌن األدب والال، ) األدب ، وتصّنؾ األدب درجات، أدبحٌث تم

ٌّة مستمّدة من  ٌّة بآلٌات منهج ٌّة تستعٌن فً تحلٌالتها للّنصوص األدب فهً ممارسة  إجرائ

 .مناهج أخرىو ؼةالالب

ٌّة والبالؼة  فً نقاط كثٌرة من بٌنها الموضوع الّتطبٌقً وهو    تشترك األسلوب

ٌّة كما أسلفنا الّذكر ل، الخطاب األدبً دى المسدي وعدنان بن وتفترق فً نقاط جوهر

ٌّة ، ذرٌل وؼٌرهم  ننور الّدٌوقد أود بٌنهما إاّل أّن هذه المفارقة ال تعنً المقاطعة الّنهائ

دا ٌّ   .رها وسنزٌد علٌها فروقات أخرىفال ؼرر من ذك: عناصر المفارقة كاآلتً لس

ة البالغة ٌّ  األسلوب

 علم وصفً ٌنفً عن نفسه المعٌارٌة -7 .علم معٌاري -7
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 .ال ٌطلق األحكام التقٌٌمٌة -2 ٌصور األحكام التقٌٌمٌة -2

 تعلٌمٌةال ٌسعى إلى ؼاٌة  -2 مً إلى تعلٌم مادته وموضوعهٌر -2
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تسعى إلى تعلٌل الظاهرة اإلبداعٌة بعد أن  -5 جاهزة قوم على شواهد ٌ -5

 دهاٌتقرر وجو

 ال ٌتقدم وصاٌا لكٌفٌة افبدااع األدبً -6 ٌرمً إلى خلق اإلبداع بوصاٌا تقٌٌمه -6

 ال تفصل بٌن الشكل والمضمون  -7 ٌفصل الشكل عن المضمون -7

ٌعد ]االنعداالت[ -8
*

من الظواهر وؼٌرها  

 مستقلة تعمل لحسابها الخاصاللؽوٌة عوامل 

ؼٌر  االنزٌاحات ]االنعداالت[ عواملتعد  -8

لحساب فً عالقة جدلٌة مستقلة وتعمل 

 الخطاب كله

ٌهتم بفصاحة األلفاظ وانسجام األصوات  -9

فً تركٌب اللفظ، وٌقول بهجر األلفاظ 

  .ؾ=ؼٌر الفصٌحة والمركبة

تدرس األلفاظ والتراكٌب الفصٌحة وؼٌرها  -9

فً الخطاب وتحللها وتحدد وظائفها، وال تقول 

 لخطاببهجر أي عنصر من عناصر ا

 ٌحدد الفروق األجنبٌة بٌن األجناس -70 ال ٌحدد الفروق األجنبٌة بٌن األجناس -70

ٌبحث فً قوانٌن الخطاب األدبً  -77 ال ٌبحث فً قوانٌن الخطاب األدبً -77

 ومكوناته البنٌوٌة والوضعٌة

ٌطلق األحكام القٌمٌة على أجزاء من  -72

 الخطاب

أو على اب ال تطلق على أجزاء من الخط -72

 الخطاب كله أحكاما قٌمٌة

ٌشٌر إلى العناصر البالؼٌة المكونة  -72

للخطاب، دون البحث فٌما تقتضً إلٌه من 

 بناء وتناسق فً شكل الخطاب وداللته

ٌشٌر إلى مكّونات الخطاب جمٌعا وٌبحث  -72

 ضمونامفٌما ٌفضً إلٌه بناء وانسجاما شكال و

ٌّة بتحلٌل الخطاب األدبً  -71لخطابات بكل ٌهتم بتحدٌد إجراءاته فً ا -71 تهتّم األسلوب

                                                           
ٌّرنا مصطلح اال - * "  écartنزٌاح باالنعدال أو العدول  توّخٌا لتوحٌد ترجمة المصطلح الوافد "ؼ

 على األقّل فً هذا البحث 
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 ومكّوناته أنواعها

تحّدد الّسمات المهٌمنة على الخطاب  -75 الّسمات المهٌمنة على الخطابال ٌحدد  -75

ٌّة.  وتهتّم بالّسمات األدب

ٌعتمد مقاٌٌس شكلٌة ولذلك ال ٌدرس  -76

الخطاب األدبً فً شموله، وال ٌفرقه من 

 من الخطابات األخرى سواه

مقاٌٌسها شمولٌة فً تحلٌل الدوال  -76

أدبً وما والمدلوالت، ولذلك تفرق بٌن ما هو 

هو ؼٌر أدبً، وتبحث فً كٌفٌة تشكٌل 

 الخطاب

من حٌث  فً شمولٌتهتدرس الخطاب  -77 ٌدرس الخطاب دراسة جزئٌة -77

 الشكل والمضمون

 

كالعدول ا ال ٌعدم تلك اإلجراءات البالؼٌة  كثٌرة فهذ -تبدو –هذه الفروق وإن كانت 

الكناٌة واالستعارة والتشبٌه( ومباحثه )من تقدٌم وتؤخٌر، وضرورة لشعرٌة ومباحث 

استثمرها البحث األسلوبً المعاصر وتوسلها كآلٌات فً البحث عن "أدبٌة والتً 

.نسقًالخطاب" بمنهج علمً وصفً 
*

 

 

                                                           
قوم بدراسة وتحلٌل الخطابات األدبٌة من الداخل عكس المناهج المناهج النسقٌة هً مناهج ت - *

 بوجهة خارجٌة.األدب السٌاقٌة التً تقارب 
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 األسلوبٌة والنص األدبً:

ٌّة المعاصرة انبثقت ببجانبه إذ صدعنا و ال نحٌد عن الّصواب لعلّنا   القول األسلوب

ٌّة حٌث أّن الّظواهر تحلّل من الّداخل بدون الحاجة  ٌّة منهج ٌّة الّتً تعّد استراتٌج بعد البنٌو

ٌّة على اختالؾ  ٌّة ؼٌر موجودة فً الّنصوص األدب أن نستعٌن فً قراءتها بعوامل خارج

 أجناسها .

ٌّة"أسلفنا اإلشارة إلى أّن الّنقد األسلوبً ٌندرج تحت لواء  لقد    ، على "القراءات الّنسق

عكس الّنقد الّتارٌخً
*

االجتماعً الذي ٌضع نقد المضمون فً المحّل و الّنقد الّنفسًو 

ٌّة. األّول ، حٌث ٌرّكز على دراسة النّص ذاته، فالّنقد األسلوبً هو الجدٌر بصفة العلم

ٌّةوذلك من خالل  الّتركٌز على مكّونات النّص األسلوب
1

، حٌث ٌحّدد عالقاتها فٌما بٌنها  

ٌّةوٌعمل على  ٌّة .و تسمٌة وظائفها الفن  األسلوب

ٌّة العلوم األخرى    ٌّات قد عزلت اللّؽة عن بق بإعالن أّن موضوعها ، فإذا كانت اللّسان

ٌّة قد  .وفً ذاتها ،حٌث تدرس اللّؽة من أجل ذاتها، الحقٌقً هو اللّؽةو الوحٌد فإّن األسلوب

ٌّة عن ؼٌرها من الّظواهر األخرى ؼٌر األدبٌة واهتمت فقط  ،عزلت الّظاهرة األدب

وقد ] وصار الّنقد الحدٌث ٌعنى بدراسة الماهٌة والّتشكٌل الّنصٌٌن بالخطاب اإلبداعً.

الّتحدٌد كان للمنهج البنٌوي الًّ تمّخض عن الحركة الّنشطة فً الّستٌنات على وجه 

ٌّة هذا التحّول [الخطوة األكبر أثرا فً تؤسٌس فاعل
2

ٌّزت جهود الّنقاد ) ،   كولٌردجكما تم

 ،حٌث أّكد دراسة النّص دراسة متعّمقة فً ذاته، ( بتطوٌر الّنقد الّشكلًس إلٌوتت( و)

ٌّة  واال]مع ؼٌرهم [ جهودهم أنّ  بٌد كتفاء بالوحدة تشّتتت فً معالجة الوحدة الموضوع

                                                           
 لنّص وعصره وحٌاة المإلّؾ.  ٌرّكز فً الّتحلٌل على بٌئة ا - *

ٌّة المنشئ من خالل نصوص.  ** هدفه الكشؾ عن نفس

ٌّة  لؽوٌةاألسوب دراسة  :سعد مصلوح  - 1 ص  )د.ت(، 2،ط  دار الفكر العربً القاهرة ،إحصائ

77 ،72 . 

ٌّة التلقً أصول وتطبٌقات  ،بشرى   موسى صالح  - 2 ٌّة  ،نظر ـ  7999بؽداد  ،دار الّشإون الّثقاف

 72ص 
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ٌّة مع دراسة اللّفظ فً األدب مقابال  للمعنىا ،لعضو
1

أي االعتناء بالّشكل وإهمال  

 المضمون .

وتولّد من فكرتها  ،طة انطالق لهقاّتخذ البحث األسلوبً المعاصر المنهج اللّسانً كن لقد

ٌّة، العاّمة على دراسة النّص فً ذاته لقد بحثت     .وذلك بتفّحص أدواته وتشكٌالته الفن

ٌّة ]األ ٌّة فً تكوٌنه بوساطة الّنسٌج اللّؽوي الّذي تتمّثله سلوب [ المفاهٌم واألفكار الّداخل
2

 ،

ٌّة شاملة ٌّة  تنظر إلى النّص نظرة نقد واألسلوب
3

مكّوناته ، لٌشمل البناء العاّم للنصّ ، 

 . وأجزاءه

ٌّة فً تعاملها مع النّص األدبً تإّكد على دراسة "       ألسلوب خصائص اإّن األسلوب

ٌّة والّنعوت والمجازات واالٌقاع وما فٌه من جناس وأصوات  والّصور الّشعر
4
 على و "

مّما ، لغة الّشعر وعلى الغموض وتوظٌف األساطٌر والحكم واألمثال وغٌر ذلك" 

ٌّة " .ٌستوعب من مباحث البالغة القدٌمة ونتجاوزها إلى مكتشفات األلسن
5

     

ٌّة تستمّد طاق      ٌّة حّتى تستوعب مباحث البالؼة العاّمة فاألسلوب ٌّة من األلسن تها المنهج

ٌّة من  ٌّات إجرائ ٌّة بدءا محلّلة خطابها األدبً عبر مستوٌات  (الّنقد)معتمدة على آل لؽو

انتهاًء بالّداللة ساعٌة من خالل كّل ذلك إلى  ،ة ثّم الّتركٌبرفٌبالّصوت والّصٌؽة الصّ 

ٌّة ) الّشعر ٌّة وربطها مع مكّوناتها تحدٌد سمة األدب ٌّة ( عبر تؤوٌل أفكار البنٌة اللّؽو

ٌّة فٌما بٌنها، حٌث ٌتؽٌا ، وعالقتها ًّ إلى تمٌٌز المالمح األسلوب الّناقد األسلوب

ٌّة ٌّة الّنوع لٌس فً استقاللها عن بعضها البعض وإّنما فً تكاملها  ،والخصائص اللّؽو

لّتً تجعل من كّل عمل لؽوي ألن ٌصٌر عمال آلٌات كتابتها اومن ثّم تحدٌدها وتسمٌة 

ٌّا.   أدب

                                                           
 .72-72نفسه ص  :ٌنظر - 1

ٌّاشً  - 2 ٌّة، اّتحاد الكّتاب العرب، دمشق  :منذر ع  .20، ص 7990مقاالت فً األسلوب

 .09، ص س(-،)معلم األسلوب  :صالح فضل   - 3

 .76، 77 ص ص:نفسه  - 4

م، 7991، 7ط لونجمان،محمد عبد المطلب: البالؼة واألسلوبٌة، الشركة المصرٌة العالمٌة للنشر، - 5

 .727ص 
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ة - ٌّ ة والّشعر ٌّ  :األسلوب

ٌّة    ٌّةو سنكتفً فً هذا المقام بالتعّرض والحدٌث عن العالقة بٌن األسلوب دون ، الّشعر

ٌّة باعتبارها منهج نقدي مستحدث بالّتفصٌلالتطرّ   . ق إلى الّشعر

ٌّة المعاصرة بما ٌّة  إلى وضع حّد لتلك  لقد سعت المناهج الّنقد ٌّة والّشعر فٌها األسلوب

ٌّة ٌّة االرتجال ًّ رتساماإلو األحكام االعتباط الّذي صّب  ٌّة * الّتً انطوت على الّنقد الّسٌاق

ٌّة  ،اهتمامه على ما قبل النّص دون سواه ٌّة لسان حٌث حاولت وسعت إلى تبّنً منهج

علمن الّنقد بعدما جراءاتها خاّصة إو تهاافؤدركت حركة تجدٌد واستمرار فً آلٌ، صارمة

روالن ، وتودوروف، اكبسونجرومان األلسنً من أمثال  على سواعد أعالم الّنقد 

إذ صار للّنقد معهم لؽة  .هم كثروؼٌر، باختٌنوجولٌا كرستٌفا و، جٌرار جٌناتو، بارت

ٌّة وقد ترّكزت أعمالهم حول إٌالء النّص الّسلطة العل ٌّة واصفة تّتسم بالعلم ٌا فً عمل

 اإلّتصال .

ٌّة هً ذلك " صرامة دراسة ما ٌبنً األدب فً به العلم الّذي أخذ على عاتق إّن الّشعر

ٌّته" خصوص
1
ٌّة فً مشاركتها الّتقدٌر نفسه ، وهو  .وهً بهذا فإّنها ال تنفصل عن األسلوب

ٌّن دراسته انطالقا من هذا المفهومٌأّن األدب موضوع لؽوي باألساس لذا  وتتمّثل كّل ، تع

ٌّة خطابا منتجا على الخطاب األدبً ٌّة والّشعر فكالهما ٌنضوٌان تحت الّنقد ، من األسلوب

ٌّة واصفة وعلى  "واصفة"بوصؾ لؽة الّنقد على أّنها ، الّتحلٌلً الّذي ٌّتسم بلؽة علم

 ها. اعتبار أّن الخطاب األدبً ٌكون موضوع

ٌّة حدٌثا ،] ومرّد ذلك إل    ة ) صفى كونها ال تمتلك لؽة واتبلورت الّشعر

métalangue ٌّزها عن الخطاب الواصؾ فهً أٌضا تمّخضت عن البالؼة القدٌمة (  تم

ٌّة ؼلب علٌها ؼلّو الّتصنٌؾ والجمود ٌّة معٌار ٌّة إلى نظر ، الّتً تحّولت من مقاربة إجرائ

                                                           
ٌّة   :رغكلٌنكٌنب - 1 ٌّة  إلى الّشعر دي االنّ  ،مجلّة عالمات فً الّنقد  ،: فرٌدة الكتانً رت ،من األسلوب

ٌّة  ،الّثقافً    26ص ، 7999عام ،  2عدد  ، 9 مجلّد ،الّسعود

ٌّة ل ٌّة هً: النتؾ واالنطباعات الّسرٌعة الّتً تتعلّق بالحٌاة الّسٌكولوج معجم  –لكاتب * اإلرتسام

ٌّة المعاصرة. د علوش ،دار الكتاب اللبنانً ٌمجموعة كتاب ،تقدٌم وترجمة سعالمصطلحات األدب

 99م،ص 7،7999بٌروت،ط
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[ولم تستطع مساٌرة تحّوالت النصّ 
1
ٌّة أو . ثق صلة بالّنقد ومن هذه الّرإٌة ستكون األسلوب

ٌّة ٌّةخاذ بٌد أّن اتّ ، فً معناه المتداول من الّشعر ٌّة فً حقل الّدراسات الّنقد ٌّة و الّشعر األدب

فموضوعها لٌس العمل األدبً وال األدب بصفته ، موضوعها من داخل بنٌة األدب نفسه

ٌّة  ٌّة األدب أي تلك الخاص تجعل من  الّتًالسرٌة المجردة مجموعة أعمال وإّنما هو أدب

الؽوي عمل  ٌّ ٌّة تسعى . ما عمال أدب ة  ]فالّشعر ٌّ إلى تحقٌق الهدف الّذي أخطأته األسلوب

بمناسبة تحّولها من دراسة اللّغة إلى دراسة األدب إذ أصبح العمل األدبً موضوعا 

[خاّصا بها
2
. 

اللّؽوي الّذي  ذي ٌجعل من االّتصالما الّ : فهً تضطلع باإلجابة عن سإال هو  

ٌّاٌح .توٌه النّص عمال فن
3                                                                                                                                 

  
ٌّة  اإلشارة إلٌها فً تحدٌدنا  -قد أسلفنا كنا-إّن هذه الّتعارٌؾ اآلنفة للّشعر

ٌّة وبخاّصة األسلوب ٌّةالمعاصرة ٌّة لألسلوب  . والّتً تحاول أن تجٌب عن نفس أسئلة الّشعر

إذ أّن . ومن ههنا فإّن العالقة الكائنة بٌن الحقلٌن ال تحتاج إلى مزٌد من الّتوضٌح   

ٌّة ذات ، متجاورة إلى حّد بعٌد)البالؼة ،االسلوبٌة ،الشعرٌة( العلوم الّثالثة  فإّن األسلوب

فال ، صدع به أعالم الّنقد المعاصر الؽربً منه والعربً عالقة وطٌدة بالبالؼة مثلما

ًّ سلوبٌتعدو أن تكون األ ٌّة ، ة جزءا من نموذج الّتواصل البالؼ وهكذا ٌكون حال الّشعر

ٌّة القدٌمة الّتً كانت ترّكز على أثر ، القدٌمة ؼٌر بعٌد عن ذلك ٌّة العرب وال سٌما الّشعر

ٌّة وعلى استعمالها فض ة (  ال عن وجود ]المقوالت البالؼ ٌّ ٌّة ) أسلوب ٌّة ) شعر مثل شعر

ٌّة النّص ( بوصفها مجموعة من الخصائص .... لٌوستزر(  ) الّتً كانت تعالج أدب

ٌّة[ المالزمة للّؽة الجمال
4
.  

                                                           
 267ص  س(،-:)مأحمد ٌوسؾ  - 1

 .25،م س  ،كلٌنكٌلٌنػ - 2

ٌّة فً األدب  ،)اللّؽة والخطاب األدبً  - 3 لمركز ا ،اختٌار وترجمة سعٌد الؽانمً  (،مقاالت لؽو

 . 51.ص  7992 – 7ط  ،الدار البٌضاء،الّثقافً العربً 

ٌّة  ، (HEINRICH BLETT)هنرٌش بلٌت - 4  ، نص(اللتحلٌل نحو نموذج سٌمٌائً )البالؼة واألسلوب

 72ص  ، 7989ط ،،د. بٌروت،الّدار البٌضاء  إفرٌقٌا الشرق،،محّمد العمري تج 
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ٌّة فً لؽة الّشعرو على مفهوم العدولإّن المنطلق البالؼً القائم       هو ، شجاعة العرب

ٌّةأقامت األسلوبٌّ  الذي نفسه ٌّة علٌهو ة دعائمها الّنظر ٌّة، الّتطبٌق ، وتحلٌل األعمال األدب

ٌّة للمفهوم الحدٌث  طار هو اإل (ecart)وكان مفهوم العدول المنبثق عن الّترجمة العرب

ٌّة المعاصرة الّتً اّتخ ٌّة الموضوعً للّشعر ٌّة ٌحّدد بها درجة أدب ذته كاجراء تقنً وآل

ٌّة ( فً األعما ٌّة حٌث اّتخدت من موضوع لؽة الّشعر حقال األدب ) الّشعر ل األدب

ٌّة ٌّة فً األعمال األدب ٌّا لها قصد قٌاس مسبار ومإّشر الّشعر ألّن الّسمة الّرئٌسة ، تطبٌق

ٌّة كما ٌرى _  ٌّة هً مٌزتها الّتحدٌد ٌّز لؽة الّشعر من اللّؽة المعٌار سكً فوغارموالّتً تم

ٌّته .ا_ أي خرقها لقانون اللّغة ومعٌار
1

ٌّة   ٌّة والّصرف المكّون من القواعد الّصوت

ٌّة بؽٌة إحداث االٌصال والمتعة معا . ٌّة واألعراؾ الّدالل  والّنحو

ٌّةذتجا فً عمومهإّن مصطلح العدول      ،  عدة واؼترفت من منبعه  بته حقول معرف

ة،ك ٌّ ٌّةو األسلوب هً أّنه دومن الب  -كما مر بنا -بالؼً االنبثاق أنهأساس على  الّشعر

ٌّة واكتمل كمعٌار  ضنمفهوم بالؼً ترعرع فً ح )البالؼة( ونضج فً حقل األسلوب

ٌّة . ومسبارتقاس بهواجراء  ٌّة فً الخطابات األدب  درجة الّشعر

ٌّة وعالقتها بالعدول .و  سٌكون الفصل الّثالث خاّصا بالحدٌث عن الّشعر

 

                                                           
للؽة الشعرٌة، تر: ألفت الروبً، مجلة فصول القاهرة مٌكاروفسكً: اللؽة المعٌارٌة وا :ٌنظر - 1

 .10م، ص 7981، سنة 7ع،
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 _ العدول الّصوتً :1  

لقد تحّدثنا فً المدخل عن مصطلح العدول لؽة واصطالحا، وقد اقتربت الّداللة                 

ٌّة  ٌّة من الّداللة اللّؽو كما أّنه كان من أقوى المصطلحات داللة  ،-بنا كما مرّ -االصطالح

ٌّة االص طالحات األخرى على مفهوم المٌل والخرق والخروج عن مؤلوؾ الكالم من بق

 الّتً اندرجت تحت مفهومه.                                       

ٌّر  فإذا    كان العدول هو تلك الّظاهرة الّطاربة على الخطاب الّشعري، حٌث ٌخ

ٌّة ثّم ٌرّكبها تركٌبا مخصوصا، قاصدا أن ٌتفّرد ّصه بؤسلوبه؛ فهذه ن "األدٌب" وحدات لؽو

ٌّة فً الّتشكٌ ل اللّؽوي والبناء األسلوبً فً نتاج المبدع هً التً تمنح الخطاب الخصوص

؛ تهأدبٌّ  ًّ ٌّته وانسجامه مع ذاته. ولبن ٌنتج العدول على مستوى الكالم الفن ، وتكسبه هو

ٌشترك فً الّنطق بها جمٌع أبناء  افإّنه ٌحدث على مستوى اللّؽة بوصفها معطى اجتماعٌ

 .الجنس الواحد

ع إلى مستوٌات تتمّثل فً المستوى الّصوتً، والمستوى الّتركٌبً، إّن اللّؽة تتفرّ   

والمستوى الّداللً، فمن هذه اإلشارة ٌجدر بنا أن نتتّبع قراءة هذا المفهوم فً تراثنا 

خرق اللّؽة على بالعدول  ٌحدث اللسانٌة.مستوٌات العلى جمٌع القدٌم البالؼً والّنقدي 

اخترنا من قد به، و االبتداءهً وى الّصوتً، ومن البدتفً المس المتجسدأّول المستوٌات 

ٌّة   والتحرٌؾ. ،أنماطه الّضرورة الّشعر
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ٌّة:  أـ الّضرورة الّشعر

وعبد ّللّا  ،الفرزدقلقد تحّسس أدباإنا العرب القدامى ظاهرة العدول، ولعّل قّصة 

 ن عبد الملكٌزٌد بٌمدح  الفرزدقخٌر دلٌل على ذلك، حٌن كان  أبً اسحاق الّنحوي بن

ٌّة؟.. أّما  (فرّد علٌه): أسؤت، إسحاقأبو قال له  ؛بقصٌدة : ألم ٌجد هذا مخرجا فً العرب

إّنً لو أشاء لقلت
1.

ٌّدا أّن البناء على القٌاس الّنحوي رّبما ال الفرزدقؤّن وك   ٌدرك ج

 بن ّللاّ  عبدا، وكان على عن القٌاس الّنحوي متعّمد الفرزدقٌإدي ما فً نفسه. لقد خرج 

ٌّة. إسحاقأبً  ٌّة ال قراءة نحو أن ٌقرأ البٌت قراءة فن
 

ٌّة لظاهرة العدول. فقد عبد القاهر الجرجانًلقد كان  ٌّدا الّدالالت الفن قّسم  ٌدرك ج

بحٌث ال المعانً إلى قسمٌن: قسم عقلً ٌنهض على الحّق والّصدق، وقسم آخر تخٌٌلً 

مفتن المذاهب  ]القسم الّثانً) الّتخٌٌلً (  ٌمكن أن ٌقال إّنه صدق أو كذب، فهو ٌرى أنّ 

[تقرٌبا وال ٌحاط به تقسٌما وتبوٌبا  إالّ كثٌر المسالك ال ٌكاد ٌحصر 
2

. لقد كان الوعً 

حٌث تحّسس الّناقد العربً القدٌم الّظاهرة، واهتّم  ؼً كبٌرا،بالّظاهرة فً الّتراث البال

بظاهرة العدول فً الفكر الّتراثً، وقد كثرت المصطلحات ذات الّصلة برصد ظواهرها، 

االّتساع، المجاز كالّتحوٌل،
3

، الّتحرٌؾومرادفاته اإلبداع، الّتؽٌٌر، 
4

            ، الّنقل،

مقتضى الّظاهر، ، واالنصراؾ، والّتلوٌن، ومخالفة واالنتقال، والّرجوع، والّصرؾ

ٌّة، والحمل على المعنى، والّترك، ونقض العادة . وشجاعة العرب
5

   

                                                           
، دار الكتاب 1،جعبد الّسالم هارون :تح ،ولّب لباب لسان العرب األدبخزانة  ،البؽدادي  :ٌنظر -  1

                                              .839 -832ص ، 1917، )د. ط(، القاهرةالعربً، 
 ،مطبعة المدنً ، قرأه وعلّق علٌه: محمود محّمد شاكر ،أسرار البالؼة، عبد القاهر الجرجانً -  2

                                                              .817ص  م،1991 ،1ط  ،القاهرة
 ، منشؤة المعارؾ اإلسكندرٌة (،أسلوب تراثً فً نقد الشّعر)العدول  ،ًنالّسعد مصطفىٌنظر:  -  3

 .                                                                                                  17ص  م،1991)د.ط(، 
 ما بعدها.و 37ٌنظر:أحمد محمد وٌس: االنزٌاح فً التراث النقدي والبالؼً، ص -4
ٌنظر: حسن طبل، أسلوب االلتفات فً البالغة القرآنٌة، دار الفكر العربً، القاهرة، )د.ط(،  -5

 . 88م، ص 8998
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إّن هذه المصطلحات كلّها تلتقً حول مفهوم واحد عام هو العدول عن أصل 

مفترض إلى استعمال خاّص، وهذا الّزخم من الحقل االصطالحً لمفهوم واحد، مع أّننا 

من الّداللة ما ٌوحً أّن أعالم تراثنا الفكرّي كانوا على  لها -كلها بالّذكر -نستقصها –لم 

ٌّة درجة كبٌرة من الوعً با ٌّتها الّشعر لّظاهرة، حٌث المسوها بوضوح، وأدركوا فاعل

ٌّة.  ٌٌّن وبالؼٌٌن ونقّاد مّما سّمً فوقٌمتها الفن قد شاع عند البحاثة العرب من نحو

وهً مخالفة المؤلوؾ من  ؛من مجالً لؽة الّشعر ى" وهً مجل الّشعرٌة الّضرورة"

القواعد فً الّشعر
1

أم لم ٌلجؤ،بالوزن والقافٌةالّشاعر إلى ذلك  ألجاأ ، سواء
2
فهً بهذا  

وهً كثٌرا ما تسوق الّشاعر إلى معنى ] ،لقٌود الّتً وضعت أمام الّشاعراالمفهوم قٌد من 

لم ٌكن بباله
3

ٌّده المتلقًّ أو ٌلوح للم [بدع نفسه بعد أن ٌفرغ من الكتابة،وقد ٌتص
4
. 

المعنى أما ما الّضرورة. لقد اعتبر العلماء القدماء الوزن والقافٌة قٌدٌن ترتبط به

ٌّة   أخطاءإالّ ، األحٌان من كثٌر فً لٌست فهً؛]هو االضطراراللّؽوي للّضرورة الّشعر

ٌّة غٌر ٌّة فً المألوف الّنظامعلى  وخروجا ،اللّغة فً شعور  ...ونثرها شعرها، العرب

 ه،قوافٌ وأنغام، شعره بموسٌقى ومشغوال منهمكا ٌكون الّشاعر أنّ  لكهنا ما وغاٌة

[منه شعور غٌر عن األخطاء هذه فً فٌقع
5

رمضان . فالّضرورات فً رأي الّدكتور 

ٌّة فً اللّؽة، وهً خروج ع لّتوابا  عبد ٌّة نأخطاء ؼٌر إراد  ،الّنظام المؤلوؾ فً العرب

الّنظام  نٌعنٌنا فً هذا الّتعقٌب هو هذا الخروج عوتقع فً الّشعر والّنثر أٌضا؛ فالّذي 

ٌّة.المؤلوؾ فً الع  رب

                                                           
، فصول فً فقه العربٌة، مكتبة الخانجً للطباعة والنشر والتوزٌع، رمضان عبد التّواب ٌنظر: - 1

 .113م، ص 1999، 5القاهرة، ط
 .113نفسه، ص  - 2
 .11، )د.ت(، ص 5ط  ،دار نهضة مصر ،ندور: فً األدب والّنقدمحّمد م  -3

 .39س(، ص  -،)محمد محّمد وٌسأ- 4
 .111س(، ص  -،)مرمضان عبد التّواب - 5
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 هد للصدع بؤّن الّضرورة ما هً إالإّن هذا الّتحدٌد ال ٌحتاج إلى مزٌد من الج

لذا انضوت الّضرورة  ،ٌتّم على مستوى األصوات الخروجوألّن الكسر ؛ ول صوتًدع

ٌّة تحت اسم العدول الّصوتً، وهً مرتبطة ارتباطا م                ٌنا بالوزن والقافٌة.تالّشعر

والقافٌة تضطر إلى الحٌلة" حمل على الضرورة،"الوزن ٌـ ف
1
. 

ٌّة قبٌحة فً قوله:  بو هالل العسكريأٌرى و  وٌنبغً أن ]أّن الّضرورة الشعر

ة، فإّنها قبٌحة تشٌن  ٌّ ٌجتنب ارتكاب الّضرورات، وإن جاءت فٌها رخصة من أهل العرب

هم بقباحتها، وألّن ملالكالم وتذهب بمائه، وإّنما استعملها القدماء فً أشعارهم لعدم ع

ولو قد  أشعارهم،ما كان أٌضا تنقد علٌهم وبعضهم كان صاحب بداٌة، والبداٌة مزلة، 

رج من كالمهم ما وما ٌبه نقدت وبهرج منها المعٌب كما تنقد على شعراء هذه األزمنة 

[تجنبوهافٌه أدنى عٌب ل
2
أّن بعض علماء الّشعر  هالل العسكري ًأبهم من كالم ٌف .

 ".                                                           ا" أو "شذوذاا رخصة والبعض اآلخر "خطؤ" أو"ؼلطعّدوه

 ـف ،قفه كان مرنا نوعا ماوأّن م الّ إ هالل العسكري ًأبفً اّتجاه  ابن رشٌقذهب ٌ

 ال خٌر فً الّضرورة، غٌر أّن بعضها أسهل من بعض، ومنها ما ٌسمع عن العرب وال"

تهم، والمولد المحدث قد عرف أّنه عٌب، ودخوله فً ألّنهم أتوا به على جبل ؛ٌعمل به

اه" ٌّ العٌب ٌلزمه إ
3

                                                            .                              

ٌّة بالوزن، قد ٌفضً بالّشعر أن ٌخرج بالتّ  إن  ركٌب عّماارتباط الّضرورة الّشعر

أّن هناك طابفة من أعالم  أحمد محّمد وٌسوٌرى  من نحو وصرؾ، تقتضٌه قواعد اللّؽة

إلى الّضرورة على  واالعروض والّنحو واللّؽة والبالؼة العرب؛ كان من الممكن أن ٌنظر

ٌّة أّنها سمة من سمات اللّؽة الّشعر
4
ٌٌّن منوقد كان  ،ولكّنهم ما فعلوا ذلك   الكثٌر من اللّؽو

                                                           
 .88م، ص8958المبرد: البالغة، تح: رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، القاهرة،)د.ط(، - 1
ً محمد البجاوي ومحمد أبً الفضل إبراهٌم، مطبعة أبو هالل العسكري: الصناعتٌن، تح: عل - 2

 .851م، ص8951عٌسى البابً الحلبً، القاهرة، )د.ت(، 
ط  بٌروت ،دار المعرفة ،ان، تح: محّمد قرقزالعمدة فً محاسن الّشعر وآدابه ،ابن رشٌق المسٌلً - 3
                                                                                      .1181ص م،1922 ،1
   .71س(،ص  -،)محمد محّمد وٌسأ - 4
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على تخطبة الّشعراء الم ٌجرإو ن  م  
1
الّذي اضطّرهم الوزن الّشعري وموسٌقاه إلى و .

 سواء فً بنٌة الكلمة أم فً اإلعراب. مخالفة الّنظام اللّؽوي،

ٌّون القدماء أن ل ٌّون والّنحو  ألّنه؛ شاعر فً هذه اللّؽة ٌخطام ٌتصّور اللّؽو

ٌتكلّمها بالّسلٌقة فً نظرهم
2

فً وجدوا فً شعر شاعر خروجا عن المؤلوؾ ، أي أّنهم إذا 

وٌتكلّفون فً الّتؤوٌل والّتخرٌج ما ال  ]، راحوا ٌلتمسون له المعاذٌر والحٌل، القواعد

[ٌحتمل 
3
ٌّة لم تكن على وجهة واحدة فعدد من العلماء النّ إن  . ظرة إلى الّضرورة الّشعر

القدامى] فهموا الّضرورة على ؼٌر ما ٌوحً به اسمها[
4
ي أّن استعمالها ال ٌكون أ ؛

وإّنما تؤتً على نحو اختٌاري مقصود فً ذاته. لقد كان للّشاعر فً نظر اضطرارا دابما 

الّشعراء أمراء ]ألّن فً رأٌه أّن  ؛ختٌار( كّل االـه 100ت) الخلٌل بن أحمد الفراهٌدي

ى وتقٌٌده، طالق المعنإال ٌجوز لغٌرهم من  شاؤوا، وٌجوز لهم ما الكالم ٌصّرفونه أّنى

، والّتفرٌق بٌن صفاته، واستخراج ما ومّد المقصور وقصر الممدود، والجمع بٌن لغاته

كلّت األلسن عن وصفه ونعته، واألذهان عن فهمه وإٌضاحه، فٌقّربون البعٌد وٌبعدون 

ٌحتّج بهم وال ٌحتّج علٌهم، وٌصّورون الباطل فً صورة الحّق، والحّق فً والقرٌب، 

.[صورة الباطل
5 

ة، فهذا ٌعنً أّنه وحعر إذا وقع فً الّضرورة وكانت له عنها مندافالشّ 

قد أدرك الكثٌر من األعالم أّن للّشعر لؽة ل ٌقصد إلٌها قصدا، وله من ورابها ؼاٌة فّنٌة.

[ كابن جنً خاّصة به ٌقع فٌها ما ال ٌقع فً الكالم العادي]
6
[رياألنباابن و] 

7
 سٌبوٌهو 

ٌجوز فً الكالم من ال  اعلم أّنه ٌجوز فً الّشعر ما" :ٌقول نلفٌهي الذ ـ(ه881ت )

 .ألّنها أسماء كما أّنها أسماء ؛ٌشّبهونه بما ٌنصرف من األسماءصّرف، ال ٌنا صرف م

                                                           
 . 111س(، ص -،)مرمضان عبد التّوابٌنظر:  - 1
2
 .111 ـ نفسه، ص 

 .111 ـ نفسه، ص 3
   .71س(، ص  -، )محمد محّمد وٌسأ - 4

دار الغرب حازم القرطاجنً: منهاج البلغاء وسراج األدباء، تح: محمد الحبٌب بن الخوجة،  -5 
 .844 -843م، ص8986، 3االسالمً، بٌروت،ط

   .71س(، ص  -،) مٌنظر: أحمد محمد وٌس - 6
 .111س(، ص -، )مرمضان عبد التّوابٌنظر:  - 7
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حذف واٌستعمل محذوفاال ٌحذف ٌشّبهونه بما قد  وحذف ما
1

ستنتاج على ٌعدم اال ال ".

ٌّة بوصفها خروجا عن الم هذا لوؾ فً اللّؽة بنحوها وصرفها، وؤأّن الّضرورة الّشعر

إن هذه الظاهرة جعلت الدرس النحوي  ،الخروج ٌمّس اإلعراب)الحركة( وبنٌة الكلمة

التقعٌدي ٌصطدم بكثرة االستثناءات والجوازات التً مثلت أحٌانا قواعد أخرى فرعٌة 

ٌّة هً عدول صوتً عن القاعدة األص بالنسبة إلى األصل؛ ل، والّتً إّن الّضرورة الّشعر

ارتبطت أكثر بالجانب الّنحوي)أواخر الكلم( والّصرفً من اللّؽة، فكثٌرا ما ٌلحق الكلمة 

ٌّة" ـف              الّتؽٌٌر والّتحّول بفعل الّضرورة،  تصٌر "عطاء" فً قول  "عط

 الّشاعر:

لفقُبح من فحل وقبحت من نج                        أبوك عطاء أألُم الّناس كلّهم
2.
  

سبب  وأّما ،اههنا ٌمٌل إلى اعتبار الّشعر اضطرار ابن جنًوواضح أّن 

" الّشعر موضع  ـف ،ضطرار فلعلّه من دون شّك الوزن، وإن لم ٌصّرح بذلك هنااال

ُؾ وكثٌرا ما  ،روموقؾ اعتذااضطرار  رَّ فٌه المثل عن  الح  فٌه الكلم عن أبنٌته، وتُ ٌُح 

أوضاع صٌؽها ألجله"
3

         .                                                                                             

ة أو ضرابر " الّضرورات الّشعرٌّ  :ّضرورة بالّشعر، فقالوالقد ربط القدماء ال

ا تفرضه طبٌعة الّشعر من استعمال خاّص للّؽة، م   إدراك منهم ل  الّشعر"، وما ذلك إال

هذه الّظاهرة لم تجد  لّشاعر عن كثٌر من أعراؾ الّتعبٌر وأنماط اإلبالغ، لكنّ ٌخرج بها ا

ٌٌّن ألن ٌصوؼ ٌّة ذات حدود واضحة، رّبما هذا وحماسا من البالؼ ٌّة ونقد ها صٌاؼة بالؼ

عدوها إخالال  -كما مّر بنا  -كثٌرا  مرّده لكونها نشؤت عند الّنحاة باألساس؛ بل إنّ 

ٌّابقواعد اللّؽة، حّتى إ إالّ ٌقبل من الّضرابر  ذهب إلى أّنه ال لقرطاجّنًمتؤّخرا كا ّن بالؼ

ٌّة الفصحاء ...ما ما وجد فً   كقصابد أجمعت علٌه الّرواٌات الّصحٌحة من كالم عل

                                                           
 .31م، ص 8966، دار القلم،القاهرة،)د.ط(،8الكتاب: سٌبوبه، تح: محمد عبد السالم هارون، ج - 1

،     دار الهدى للّطباعة والّنشر ،3، جلً النّجارتح: محّمد ع ،صــالخصاب :بن جّنًا -2 

 .888ص  ، )د.ت(،(،طبٌروت)د
 .888نفسه، ص  - 3
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، ومن جرى مجراهموزهٌر، الّنابغة، والقٌس ئمرا
1
وهذا فً رأٌنا تقلٌل من شؤنها  ،

 ٌضطّر إلٌها الّشاعر اضطرارا،بولة، قخالفة ؼٌر مدوال وموتقٌٌد لها من منطلق كونها عُ 

حتفاء وهناك اّتجاه آخر حاول أصحابه اال وٌعود إلى األصل متى تسّنى له ذلك.

، فلم تكن ءبالّضرورة وإعطا ًّ ٌّة اإلبداع والخلق األدب ٌّة فً إطار عمل ها أبعادها الفن

قتدار وامتٌاز. وٌمّثل بل هً عندهم سعة واختٌار وا ،نظرتهم إلٌها بكونها اضطرارا

وؼٌرهم  وابن جنً ،وابن األنباري بوٌه،ٌكسهإالء طابفة من الّنحاة وعلماء اإلعجاز 

 وعلى ضوء هذا ٌمكن لنا أن نفهم ما ،الفرزدقبنا مع  ، وحّتى األدباء أنفسهم كما مرّ كثر

ٌٌّن والّنقاد الّذٌن كانوا ٌرٌ ر  ٌث  أ وا مُ ز  ل  دون أن ٌُ من خالؾ بٌن الّشعراء وبٌن بعض اللّؽو

ة األدباء والّشعراء بمستوى من اللّؽة ال ٌقتضٌه أولبك الّذٌن آمنوا بؤّن  ٌّ "اللّغة الّشعر

الّتً ٌتكّفل الّشعراء بإٌجادها ٌمكنهم من أن ال ٌقولوا بصورة مختلفة األشٌاء الّتً 

ٌّة، وله فً هذه ال ٌمكن ق أٌضا ماٌمكنهم من أن ٌقولوا  ٌمكن أن تقال فً اللّغة العاد

اللّغة على اإلطالق"
2

ال ٌستطٌع أن ٌلتزم  عر ٌحّس أّنه ما ٌنبؽً له وماا. فلقد كان الشّ 

 للّشعر أن تبقى له جّدته وحّدته. ٌتؽٌا بنمط ثابت متعارؾ من اللّؽة ال ٌنفك عنه ما دام 

بعض ا أن -ستشهاد لهكما أسلفنا اال -ومن لطؾ اإلشارة  ٌٌّن أدركوا الّطابعّّ  للّؽو

 ًّ ٌّا فً جال الفن ٌّة فعذروا مرتكبٌها، بل مدحوهم، وٌظهر هذا جل مالً للّضرورة الّشعر

مّكن الفارس ٌة اللّؽة، تصوتمّكنه من ناٌعترؾ للّضرورة باقتدار صاحبها  البن جنًنّص 

قد ارتكب مثل هذه  الّشاعر رأٌت فمتى]من ناصٌة فرسه الجموح، حٌث ٌقول: 

ّّ ذلك على ما جّشمه منه، وإن الّضرورات على قبحها وانحر اف األصول بها، فاعلم أّن

دلّ من وجه على جوره وتعّسفه، فإّنه من وجه آخر، مؤذن بصٌاله وتخّمطه، ولٌس 

[.وال قصوره عن اختٌاره الوجه الّناطق بفصاحته بقاطع دلٌل على ضعف لغته، 
3
  .

در ما تنّم عن سعة ق باالضطراربؤّن هذه الّضرابر  ابن جّنًمن  ففً الّنص إقرار
                                                           

 .888-881ٌنظر: المنهاج،  ص  - 1
ٌّة اللّؽة فً الّنقد العربً ،عبد الحكٌم راضً - 2 ، )د.ت(، ص (طالقاهرة، )د،  ، مكتبة الخانجً،نظر

519.   
 

 .391، ص 1الخصائص: ج - 3
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الّسابق من المواقؾ المعدودة الّتً أنصفت  ابن جّنًواقتدار، وبذلك ٌمكن عّد موقؾ 

ٌّا مقبوال، أو بالحري مطلوبا.      الّضرورة، وعّدتها عُ  ٌّا وجمال دُّ الّضرورة فدوال فن ُتع 

ٌّا من مظاهر العدول، وإن مّثلت فً  ٌٌّن اضطرارا ؼمظهرا صوت ٌر نظر بعض الّلؽو

ٌّة، ٌه الّضرورة مفإّن بعضهم أدرك ما ٌمكن أن تإد متوخى وال مرؼوب، ن ؼاٌات فن

الخروج على االستعمال  "ؼرضها كسر الّنمط المؤلوؾ و ،ن الشاّعر  فجعلها عالمة تمكّ 

ٌّة الخ العادي للّغة، فهً لٌست إالّ  قة، وهً الّتً تشّكل الّ تعبٌرا عن اإلرادة الّشعر

[ٌث كونه عدوال"خصائص األسلوب من ح
1

ٌّز االضطرار .  فهً تخرج باألسلوب من ح

 .واإلبداعالّسعة  حركإلى 

 التحرٌف: -ب 

ٌّة، وقد  (العدول الّصوتً)قد كان حدٌثنا فً المبحث األّول ل عن الّضرورة الّشعر

ٌٌّن ظاهرة طاربة على الخطاب الّشعري، وقد  ٌٌّن والبالؼ عّدت من قبل بعض اللّؽو

ًّ المقنع  حاولوا إعطاءها ٌّة، فقد زخر تراثنا البالؼً ألالّتفسٌر العلم ٌّة والجمال بعادها الفن

ٌّة  مّ االعبإشارات كثٌرة إلى ظاهرة العدول  الفنً، فهذه الّظاهرة  اإلبداعوأهّمٌتها فً عمل

تتبّدى عندهم فً مظاهر شّتى، تبدأ من أدنى تؽٌٌر صوتً وتنتهً بتؽٌٌر الّنوع األدبً 

ٌّة ما سّمً بالّتحرٌؾ، والّتحرٌؾ هو بؤن ٌزاد الفمن ا ه. للخطاب برّمت نعداالت الّصوت

 فً الكلمة أو ٌنقص منها حرؾ أو أحرؾ، كقول الّشاعر:  

 نظرا واّتصافاا         ن معجبة نوما دمٌة من دمى مٌس             

ٌّر الكلمة بؤن زاد فٌها نونا، فقال: مٌسنان ؛أراد: مٌسان فؽ
2

هذا  بن جّنًا. لقد سمى 

 :لبٌدأّما الّنقصان كقول ظهر بالّتحرٌؾ، هذا عن الّزٌادة، مال

  فأبان.... بمتالع المنا درس

                                                           
ٌّة وقٌم الّتباٌن ،الّسالم المسّديعبد  - 1  م،1929، 811، دمشق، عددالموقؾ األدبًمجلة  ،األسلوب

   .31 ص
 

، والبٌت الشعري للعبد سحٌم وهو فً لسان العرب، 137س(،ص  -)مالخصابص  :ابن جنً - 2

 مادة)وصؾ( و)مٌسن(.
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فإّنه أراد المنازل فؤسقط حرفٌن من الكلمة، فقال: المنا
1
ٌندرج  آخر اكما أّن هناك نوع ،

، ضحلماوالّذي ٌحدث بقلب حروؾ الكلمة، لقولهم فً اضمحّل: ضمن العدول الّصوتً 

أكرهؾ   وفً اكفهرّ  ،وفً أطٌب: أٌطب
2
. 

ٌّة، الّتً قد ٌكون من وراء استخدامها ؼاٌات ما فٌ ،فنٌة وهناك الكثٌر من المظاهر الّصوت

ر العلل، فهذان اللّونان من الّتؽٌٌعرؾ عند علماء الّشعر والعروض بالّزحافات و

وجد شكله المثالً فً الّذي ال ٌكاد ٌ العروضً، ٌسهمان فً تنوٌع اإلٌقاع الّنمطً و]

القصٌدة[
3

الوسابل الّتً  إحدىالّزحاؾ والعلّة هما  ٌشٌر إلى أّن] حازم القرطاجنً. وهذا 

تقضً على رتابة الّشكل المنتظمة لتعاقب الحركات والّسواكن[
4
وبهذا ٌمكن أن تكون  ،

ٌّة.  للّزحاؾ وظٌفة جمال

ً حٌث ٌكاد ٌنفرد إلى الكثٌر من جوانب العدول الّصوت ابن جّنًلقد أشار 

بدراسته واإلشارة إلٌه
5

بالّزٌادة والّنقصان، والّتً جاء المرتبطة  المظاهر الصوتٌةإّن . 

ٌّة ] وعلى الّرؼم من  تومافً حدٌث ابن جّنً  عن ارتباطها الوثٌق بباب شجاعة العرب

ٌّة  المظاهر ضمنهذه  أّن ابن جّنً لم ٌعدّ   ٌنبالها  أّن تناوله إالفنون باب شجاعة العرب

عن ارتباطها الوثٌق بهذا الباب[
6
.
 

أّن مفهوم الّشجاعة وعلى  مشبال دمحمّ  الدكتور وٌرى

المقوالت الّتً توصؾ بالعدول عن أصل  هًفً هذا الباب  ابن جّنًمه دنحو ما استخ

                                                                                                                                                                                                                                                            قٌاس نحوي.                                                                         أولؽوي 

ذلك إّنما هو الحذف والّزٌادة والّتقدٌم  معظم أن اعلم ]عن الّشجاعة  ابن جنً ٌقول

 [والحمل على المعنى، والّتحرٌف ،والّتأخٌر
7

  ،القٌاسجنس ٌخالؾ -إذن -، فالّتحرٌؾ 

                                                           
 .437نفسه، ص  - 1
 .439نفسه، ص  - 2
 ،3ط ، بٌروت،دار الّتنوٌر ،دراسة فً الّتراث الّنقدي عر:، مفهوم الشّ جابر عصفور :ٌنظر - 3

     .199ص م، 1999
 .899نفسه، ص  - 4

، فرٌقٌا الّشرق، إالبالؼً العربً دراسة فً أسس الّتفكٌر :البالؼة واألصول ،محّمد مشبالٌنظر:  -5 
 .111ص   م،8117)د.ط(،  ، بٌروت،الّدار البٌضاء

  848نفسه،ص  - 6
  361،ص 1ص،جالخصائ - 7
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"ضرب من الّتصّرف، وفٌه إخراج لألصل ألّن العدل)أو العدول( ؛ أو ٌعدل عن األصل

[عن بابه إلى  الفرع
1
.
 

 -كما أسلفنا اإلشارة -كان العدول عن األصل ارتبط بالّشعروإذا 

ٌّةلما له من ط بوجود معنى أو ؼرض بالؼً تحمل علٌهما  غ إالال ٌسوَّ  فهو إذا   ،بٌعة لؽو

ٌّز بٌن العدول بالّزٌادة والعدول  جنًن ابالّصٌػ المعدولة؛ وها هو  ٌم

قولهم، رجل جمٌل،  ]دة:ٌقول عن الّصٌػ المعدولة بالّزٌا )الّتحرٌؾ(باالنحراؾ

، وجّمال، فزادوا فً اللّفظ)هذه اءوضّ : ا؛ فإذا أرادوا المبالغة فً ذلك قالوًءووض

  .الّزٌادة( لزٌادة معناه

2ََاءَِضَ وََالَ بَََِسَي ََلَوَََيمَِرَِالكَََقَُمَُىَََََََََََََََخَُدََالنَ َانََِيَتَ فَِبََِهَُقَُحَِم َيََُُءَر َمََالَ وََ

وذلك فعال فً معنى فعٌل؛ نحو طوال فهو  ... ]راؾ:عن الّصٌؽة المعدولة باالنحٌقول 

أبلغ معنى من طوٌل... ففعال لعمري وإن كانت أخت فعٌل فً باب الّصفة، فإّن فعٌال 

 فلّما أخّص بالباب من فعال؛ أال تراه أشّد انقٌادا منه، تقول جمٌل وال تقول جمال ...

لى فعال فضارعت فعال بذلك كانت فعٌل هً الباب المّطرد وأرٌدت المبالغة، عدلت إ

، وأّما منهما عن أصله. أّما فّعال فبالّزٌادة والمعنى الجامع بٌنهما خروج كلّ واحد الفعّ 

[فعال فباالنحراف به عن فعٌل
3

للّتعبٌر  ابن جنًالّشجاعة الّذي صاؼه مفهوم أّن  ٌبدو. 

ٌّز ةٌعن الحرّ   حقٌقته مبدأ العدول، هو فً فً الّتصّرؾ واالختٌار، بها الّشعر الّتً ٌتم

 حٌث سٌمتّد لٌصٌر مبدأ تخضع له مجموعة من مقّومات البالؼة فً تكوٌنها الجمالً.

ٌّا لتقوٌم الّشعر أو تحدٌدوبناء علٌه ٌؽدو مفهوم العدول  ٌّة. معٌارا جمال  سماته األسلوب

 فً أقصى األحوال مثل ظواهر -بنا كما مرّ  -اللّؽةشجاعة أّن  جنًابن ولقد أدرك 

ٌّة الّطبٌعة الخاّصة  ٌّة لٌس فً حقٌقة األمر، إذا ما نظر إلٌه من ّزاو الّضرورة الّشعر

ٌّزة للّشعر، سوى  من  ابن جنًٌقربنا س األدبً. نهذا الج لمقتضٌات االمتثالوالمتم

فمتى رأٌت الّشاعر قد ارتكب ] ٌقول فٌه: رامبتس مفهوم العدول فً نص كان قد مّر بنا

                                                           
   53ص  ،1،جالخصابص 1
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ت على قبحها، وانخراق األصول بها، فاعلم أّن ذلك على ما جشمه مثل هذه الّضرورا

وتخّمطه، بصٌاله من وجه آخر مؤذن  منه إن دلّ من وجه على جوره وتعسفه فإّنه

 .ولٌس بقاطع دلٌل على ضعف لغته، وال قصوره عن اختٌاره الوجه الّناطق بفصاحته

د الحرب الّضروس حاسرا لك عندي مثل ُمجري الجموح بال لجام، ووارذبل مثله فً 

فهو وإن كان ملوما فً عنفه وتهالكه فإّنه مشهود له بشجاعته  .ممن غٌر احتشا

وفٌض مّنته، أال تراه ال ٌجهل أن لو تكّفر فً سالحه، أو أعصم بلجام جواده، لكان 

اة وأبعد عن الملحاة لكّنه جشم ما جشمه على علمه بما ٌعقب اقتحام جأقرب إلى النّ 

[وداللة على شهامة نفسه ه،طبعبقّوة  الالأدمثله، 
1
فالّشاعر الّذي ٌخالؾ أصل القاعدة  .

ٌّة أ) ٌّة أ مسواء أكانت صوت ٌّة أ مصرف ٌّة أ منحو مقتضى ظاهر خرج عن ٌ ممعجم

ٌّة الّتً الٌّتفق  بالّشجاعة، فهذا المفهوم] حٌنبذ، ٌوصؾ (الكالم تنظر  مع الّرإٌة الجمال

ٌّة للّظاهرة[ من زاوٌة المخالفة بل من منظور ٌسعى إلى ضبط الخصابص الّذات
 2 

. 

ٌّا ٌحّدد شجاعة  ،وعلى الجملة ٌمّثل العدول )الّصوتً( عن األصل معٌارا جمال

ٌّة  الّتفكٌر البالؼً العربً. مبادئوٌكشؾ عن أحد  ،العرب

 

 

 العدول الّتركٌبً:_ 2 

دول البالؼً قامت علٌه ّن مبدأ العإلعلّنا ال نجانب الّصواب، إذا صدعنا بالقول 

ٌّة بمباحثها الّثالثة، وعلم المعانً هو أحد علومها  زمة بالمبحث قٌد الالالبالؼة العرب

الّدراسة. إّن علم المعانً ٌقوم أساسا على الّتحّوالت الّتً تطرأ على أصل الّتراكٌب 

                                                                                                                  .        وؼٌرها من المباحث ،تقدٌما وتؤخٌرا ،تعرٌفا وتنكٌرا، حذفا وذكرا

والّتؤخٌر واحد من مباحث علم المعانً الّذي  الّتقدٌم إنّ  :الّتقدٌم والّتأخٌر_أ

دة ترتٌب مكّونات ٌعنى ببناء الجملة وداللتها داخل الّنص، وال سٌما أّنه ٌقوم على إعا

                                                           
 .393-391، ص 1الخصائص: ج - 1
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 التقدٌم.فً عرؾ اللّؽة واصطالح الّنحاة، وٌإّخر ما حقّه الجملة؛ فٌقّدم ما حقّه الّتؤخٌر 

ٌّة، قد ٌحّول البناء األصلً أو العرذلك إالم وال ٌت  ،هاً دون تحقٌقف لّتحقٌق أؼراض بالؼ

أمام ؼٌره وقد كان  والّتؤخٌر فً اللّؽة متناقضان، حٌث ٌعنى األّول بوضع الّشًء فالّتقدٌم

واستقدم، وقّدمته وأقدمته، فقّدم وأقدم بمعنى تقّدم،  تقّدمه وتقّدم علٌه ]خلفه. ٌقال:

[فً الحرب المّتقّدمة، واإلقدام ومن مقّدمة الجٌش للجماعة
1
 . 

وأقدم  لقدمة: الّسابقة فً األمر، وتقّدم كقّدم، وقّدم واستقدم: تقّدم.االقدم و
2

على األمر: 

هقدمته وقّدمتأشجع، و
3
ر أُخرا، وجاء فً أخرٌات الّناسوٌقال: مضى قدما وتؤخّ  .

4
. 

وأّخرته فتؤّخر، واستؤخر كتؤّخر، واآلخر خالؾ األّول
5
وبالمعنى نفسه انتقل هذا  .

ٌّة إذ اعتاد العرب تقدٌم ما حقّه  ؛المبحث من الوضع اللّؽوي إلى الّداللة االصطالح

وذلك ٌجعل اللّفظ  ]، وتؤخٌر ما حقّه الّتقدٌم للؽرض ذاته،الّتؤخٌر لفضل داللة وتمام معنى

ٌّة أو بعدها لعارض اختصاص                أهّمٌة أو أوفً رتبة قبل رتبته األصل

[ضرورة
 6

. 

ا فً الّدرس البالؼً، وظاهرة الّتقدٌم والّتؤخٌر من قوملقد تبّوأ هذا المبحث مكانا مر      

خرق  -بشكل عامّ  -اهفٌها عدول الّتركٌب على وجه الّتحدٌد، إنّ أهّم الّظواهر الّتً ٌتجلّى 

ٌّة، هذا الخرق الّذي ٌنتج عالقات جدٌدة، ٌّة  لقانون رتبة الوحدات اللّؽو ]ولعّل حر

الّتصّرؾ فً اللّؽات المعربة أكبر من تلك الّتً تعتمد فً فهم العالقات بٌن أجزابها على 

موقع الكلمة داخل الجملة[
7

ٌّة قرٌنة للمعنى فً . وألّن ا ٌّة تعتمد العالمة العرب للّؽة العرب

ٌّة لتالّتركٌب، جعلها أكثر طوا ًّ لوحداتها، بما ٌشّكل عدوال عؽٌع  نٌر الّترتٌب األصل

ٌّة، ولبن كان الّتركٌب  ٌّة وجمال ٌخضع بالّضرورة لطابع اللّغة ]مستوى الّتركٌب ذا قٌم فن

                                                           
ٌّة العاّمة للكتاب ،أساس البالؼة: الّزمخشري - 1               .ماّدة )قدم( م، 3،1929،القاهرة، طالهٌبة المصر
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ة ]فإّن العدول[ عن هذا الّنمط بمثابة منّبهات ء الجملونمطها المألوف فً ترتٌب أجزا

زة[ ٌّ ٌّة متم ٌّة ٌعمد إلٌها المبدع لٌخلق صورة فن فن
1
ٌّة الّتصّرؾ هذه لٌست إال ؛  أّن حر

ٌّة قّسموا رتبة الكلمة إلى قسمٌن: " رتبة  ؛، بل إّن هناك ما ٌحّدهاةمطلق ألّن أهل العرب

ء آخر) كتقدٌم الفعل على الفاعل فً محفوظة ٌجب فٌها تقدٌم جزء من الجملة على جز

ٌّة( ٌّة جزء ، الجملة الفعل الجملة أو الباب ورتبة أخرى ؼٌر محفوظة تعّبر عن حر

الّنحوي فً موقعه من حٌث الّتقدٌم والّتؤخٌر"
 2

                                                                                                     .                                                                                                                                                                                

ٌٌّن حٌث ٌّون بالّرتبة ؼٌر المحفوظة على عكس الّنحو ألّن هذا ؛ اهتّم البالؼ

اّتصاال بالّنحو. لقد تحّدث عنه صاحب الكتاب،  عّد من أكثر مباحث علم المعانًالمبحث ٌ

والّتنبٌه، وأّنه  وأشار إلى سّره فً الكالم، وذكر أّنه ٌؤتً للعناٌة واالهتمام، أو للّتؤكٌد

ٌّة ٌكون أحٌانا لؽٌر علّة بالؼ
3

ٌٌّن بالّرتبة األخرى )ؼٌر ، وقد كان اهتمام البالؼ

ٌّة التصّرؾ والّتعبٌر، ومن ألنّ  ؛المحفوظة( ها تعطً المتكلّم أو الكاتب أو الّشاعر حر

ٌٌّن جعل سالمة الّتركٌب ؼاٌته أثناء حدٌثه عن   سٌبوٌهالمسلّم به أّن  كؽٌره من الّنحو

ٌٌّن ٌّة لهذه الّظاهرة كبحث البالؼ  مبحث الّتقدٌم والّتؤخٌر، فلم ٌكن لٌهّتم ببحث األسرار الفن

    .لها العرب

ٌٌّن كانومن األجدر بالذكر أن نو ٌّن والبالؼ على وعً  اشٌر إلى أّن جمهور اللّؽوٌ

تمّثله القاعدة العاّمة فً ترتٌب وحدات ذي عن األصل الّ   عدول  هً إال بؤّن الّظاهرة ما

بداع إلالّشابع فً ا ]ل اختراق الّرتب ؼٌر المحفوظة هوجام. لقد كان العربٌة الجملة

ٌٌّن والّنقاد األدبً، لذا فقد حظ ٌٌّن بالعناٌة واالهتمام[ً من اللّؽو والبالؼ
4

، لكّن هذا لم 

ٌمنع بعض الّشعراء أن تكون الّرتب المحفوظة عرضة للخرق والكسر من قبلهم توّخٌا 

ٌّة والّتفّرد نظرات صاببة  البن جنً كان لقد .-كما قٌل -كانوا أمراء الكالم ألّنهم ؛ للحر

فً كتابٌه  -فً بالؼة الشعر -سابل البالؼٌة، والسٌما ولطٌفة فً الكثٌر من الم
                                                           

 . 178محمد عبد المطلب: البالغة واألسلوبٌة، ص  - 1
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 أّول من تمظهرت عنده الّظاهرة، أّن سٌبوٌه]هوعلى الرؼم من  الخصابص والمحتسب؛

[ن ورابها م رّ ولقد حاول تلّمس الس
1،

ٌّة أكثر منها   لكن قراءته للّظاهرة كانت قراءة نحو

ٌّة. ٌقول  ٌّة أو بالؼ إّن أصل وضع المفعول أن ٌكون  ] :سبالمحتفً كتابه  ابن جّنًفن

ضرب زٌد عمرا(، فإذا عناهم ذكر المفعول قّدموه على الفاعل )ـفضلة، وبعد الفاعل ك

فإن ازدادت عناٌتهم به قّدموه على الفعل الّناصبة  ،فقالوا:)ضرب عمرا زٌد(

 فإن تظاهرت العناٌة به عقدوه على أنه رب الجملة، ،ضرب زٌد( امرع):فقالوا

فجاءوا به مجٌئا ٌنافً كونه  .زٌد( ضرب و)عمر فقالوا: ا به حد كونه فضلة،ووزوتجا

م ول ه،ه ونوفوا ضمٌرفحذ )عمرا ضرب زٌد(فضلة، ثّم زادوا على هذه الّرتبة فقالوا:

ٌنصبوه على ظاهر أمره رغبة به عن صورة الفضلة، وتحامٌا لنصبه الداّل على كون 

رضوا له بهذه المنزلة حّتى صاغوا الفعل وبنوه على غٌره صاحب الجملة، ثّم إّنهم لم ٌ

) ضرب عمرو(، فأّطرح :ااعل مظهرا أو مضمرا فقالوأّنه مخصوص به، وألغوا ذكر الف

[فاعل البّتة ال ذكر
2
. 

ا  م  ل   اعمٌق ٌالألّن فٌه تحل؛ لقد اقتبسنا هذا الّنص وأوردناه على الّرؼم من طوله

تقدٌم المفعول به وتؤخٌره، نستطٌع أن نستخلص فً ٌمكن أن نسّمٌه مراتب العدول 

ٌّة  :منه الّنتابج الّتال

 ـ  أّن أصل المفعول به أن ٌإّخر، وتقدٌمه ٌعّد خروجا عن األصل.   1

 ـ أّن تقدٌم المفعول به ٌكون لؽرض معنوي)ازدٌاد العناٌة به(.   8

 ـ أّن تقدٌم المفعول به ٌكون على مراتب.3

ٌّة.ل عُ ة تمثـ أّن الجملة االسمٌّ  1  دوال عن الجملة الفعل

 للمجهول هً عدول عن األصل الّذي ٌمّثله البناء للمعلوم.   بناءـ أّن صٌؽة ال 5

 سناد.إـ أّن تقدٌم المفعول به على نوعٌن تقدٌم رتبة وتقدٌم  1

                                                           
 نفسه، والصفحة نفسها. - 1
ٌّن وجوه شواذ القراءات واإلٌضاح عنها، تح:علً النجدي وآخرون،  - 2  ابن جنً: المحتسب فً تب
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 منصوبا( به عن أصله الّذي كان علٌه )فضلة كساب المفعول به الّرفع هو عدولإـ إّن  7

 له له فً دابرة اإلسناد.وإدخا

ٌّة المحتسب  كتابه فًابن جنً  لقد قرأ وحلّل       ظاهرة تقدٌم المفعول به قراءة بالؼ

ٌّة                  بحتة، على عكس عند تناوله الّظاهرة فً كتابه الخصابص، حٌث أدخل بحث فّن

ٌّة "  لى ذكره ؼٌر ما مّرة، الّذي أتٌنا ع" الّتقدٌم والّتؤخٌر" ضمن باب " شجاعة العرب

ٌّة صرفة، ] لم ٌلتفت فٌه إلى شًء لكّن قراءته للمبحث فً هذا المتن كانت قراءة نحو

اته وغاٌاته[ ٌّ  من جمال
1

فً هذا النّص على بالؼة تقدٌم  ابن جنً، لقد انصّب اهتمام  

هذا أّي مٌزة تذكر ل الخصائصخر آلفً كتابه ا لهذا التقدٌم  المفعول به بعد أن لم ٌجد

محّمد وٌس" رّبما أفاد منه الالحقون أحمد الّتقدٌم. إّن هذا الّرأي كما ٌقول الباحث 

"اكثٌر  
2
.
 

الّرإٌة  ن ٌعّمقأذي حاول الّ عبد القاهر الجرجانً وذلك ما سٌّتضح وشٌكا مع 

ٌّة للّظاهرة حٌث ٌقول و تأخٌره أن ٌقسم فً تقدٌم الّشًء أ من الخط واعلم أنّ  ]:الفن

جعل مفٌدا فً بعض الكالم، وغٌر مفٌد فً بعض، وأن ٌعلّل تارة بالعناٌة، فٌ ،قسمٌن

 ؛أّنه توسعة على الّشاعر والكاتب حّتى تّطرد لهذا قوافٌه، ولذلك سجعه، ذاكبوأخرى 

[ما ٌدلّ تارة وال ٌدلّ أخرىجملة النظم  ألّن من البعٌد أن ٌكون فً
3

طلق عبد انلقد . 

ٌّته النّ  ٌّة من النّص القرآنً، والّذي ال ٌمكن أن ٌحال فً تعلٌل القاهر فً ترسٌخ نظر قد

ٌّة ٌّاته إلى الّتلقاب ٌّة من جزب             ألّن النّص القرآنً على عكس النّص الّدنٌوي، ؛ أّي جزب

ٌّة فٌه هً ظاهرة ذات مؽزى وأبعاد ٌنبؽً البحث  -وعلى هذا - فإّن كّل ظاهرة تعبٌر

 ؛ لقد "أن ٌكون فً جملة الّنظم ما ٌدل ّ تارة وال ٌدّل أخرىبعٌد ال من "ألّن  ؛عنها، ذلك

ٌّرات ذات  لهكان  الحّس الفّنً فً تعامله مع الّتركٌب العربً وقواعده، وما ٌعترٌه من تؽ

ٌّر ٌمّس أثر فً المعنى  إذ كان ٌلتمس ما ٌطرأ على المعنى من تحّول فً أدنى تؽ

الّظاهرة اآلنفة  لّلوا على الّذٌن لم ٌدرسوا وٌحّ  هذانّصه بالّتركٌب؛ ذلك بؤّنه كان ٌعلّق 

مثال(، وحٌنا آخر  حٌنا أّن الّتقدٌم ٌكون للعناٌة )الخبر على المبتدأ بعمق، فكان تحلٌلهم 

                                                           
 .869س(، ص  -أحمد محمد وٌس،)م - 1
 .871، ص س( -ٌنظر: أحمد محمد وٌس،)م - 2
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بث متى  ]ٌه ٌقول بعد حٌن:وها نحن نلف ؛ٌكون تفسٌرهم بمواءمة الّظاهرة للوزن والقافٌة

من الكالم أّنه اختّص بفائدة ال تكون تلك  فً تقدٌم المفعول مثال على الفعل فً كثٌر

ٌّة فً كلّ شًء وكلّ حال [الفائدة مع الّتأخٌر، فقد وجب أن تكون تلك قض
 1

؛ فمتى قّدم 

 وراءفابدة ٌرونها  الّ إالمفعول على الفاعل، أو الخبر على المبتدأ، فلن ٌكون لهذا الّتقدٌم 

من وراء ذلك، وكؤّن عبد القاهر  أن ٌبحث عن الؽاٌة الّ الكالم، وما على الّناقد إ

ٌّة فً ٌّة الجرجانً ههنا ٌسبق عصره وٌقّدم لنا نظر ألّنه ٌقتنع بالّتعلٌل العام  ؛القراءة الّنقد

ٌّون قبله من أّن الّتقدٌم إّنما كان للعناٌة واالهتمام وار الّذي س كأّنهم ٌقّدمون  ]علٌه اللّؽو

[ الّذي بٌانه أهّم لهم، وهم بشأنه أعنى
 2  

هرة، اوهو ٌرٌد أن ٌعّمق البحث فً الظّ 

ٌّة العناٌة واالهتمام، وٌلتمس لها بعد ذلك العلل واألسباب، ومن المسلّم به أّن  قض

ؤّنه ٌرٌد أن ٌطـرح وك ، إال-راسةقٌد الدّ  -ومواءمة الوزن والقافٌة كابنة فً الّظاهرة

 الّسإال اآلتً:

؟انت تلك العناٌة، ولم كان أهّم أٌن ك من
3
. 

وافر من التحلٌالت واالستشهادات  بكمّ  (دالبل اإلعجازالدالبل)زخر كتاب لقد 

أن ٌستخلص قواعد لها إلى فقد سعى صاحب الدالبل  المتعلقة بظاهرة التقدٌم والتؤخٌر،

ٌّةوقد  حاء أبعادها الفنٌة.ٌواست ٌّة وجمال  أدرك أهّمٌة هذا الباب الّذي ٌضطلع بوظابؾ فن

لك  واسع التصّرف، ال ٌزال ٌفتن الغاٌة،ئد، جّم  المحاسن، بعٌد باب كثٌر الفوا ]فهو

عن بدٌعة وٌفضً بك إلى لطٌفة، وال تزال ترى شعرا ٌروقك سمعه، وٌلطف لدٌك 

وحّول اللّفظ عن موقعه، ثّم تنظر فتجد سببا أن راقك ولطف عندك أن قّدم فٌه شًء، 

مكان إلى مكان [
4
زٌد  بٌن عبارتً) المنطلق زٌد( و)ٌه أٌضا ٌقارن ا نحن اآلن نلفهو ؛

إّنك وإن كنت ترى فً الّظاهر أّنهما سواء من حٌث كون  ... ] :، فً قولهالمنطلق(

بل بٌن  الغرض فً الحالٌن إثبات انطالق قد سبق العلم به لزٌد، فلٌس األمر كذلك،

                                                           
 س(، الصفحة نفسها. -)م - 1
 .889سٌبوٌه: الكتاب، ص  - 2
 .889الدالئل:ص  - 3
 .888نفسه، ص   - 4
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 [الكالمٌن فصل ظاهر 
1

ٌّة   ا أّن هناك أبعاد عبد القاهر الجرجانًلقد كان فً وعً .  فن

ٌّة من وراء ظاهرة الّتقدٌم والّتؤخٌر ٌّة ـ أو باألحرى بالؼ ابراهٌم بن ٌقول الّشاعر  ،وجمال

   العّباس:

ََََََََََََََََََََََََََََََََََيرَُصَِنَََابََغََوَََاءٌَدََعَ َأََطََمَ سَُوَََََََبٌَـاحَِصَََرََكََن َأََوَََرٌَهَ دََاََبَنَََذَ ِإََوَ َمَفََ
ََََََََََََََََََََََََََََََََََورَُمَُأَُوَََتَ رََجَََيرَُادَِقََمَََنَ كََِلَوٍَََََََةَوََجَ نََيَبَِارَِدَََازَِوََهَ الَََنَِعَََونَُكَُتََ
  2ََََََََََََََََََيرَُزَِوََوَََخٌَىَأََجََرَ اَيَُمَََلَِضََفَ اَََََلََدًَمَ حََاَمَُذََهَََدََـعَ وَبََـجَُرَ يَلََن َا َِوََ

ٌّة فً معرض تحلٌله لهذه األبٌات  ص األثر األدبً ٌستخلأن ٌحاول شٌخ البالؼة العرب

الوة ومن الحسن والحالوة، ثّم تتفّقد طإّنك ترى ما ترى من الّرونق وال]ـف ،الفّنً للّتقدٌم

على عامله  ، الّذي هو )إذ نبا(تقدٌمه الظرفمن أجل  كان الّسبب فً ذلك فتجده إّنما

أّن  ثمّ ، نبا دهر الّذي هو ) تكون(  ولم ٌقل: ) فلو تكون عن األهواز داري بنجوة إذ

الّدهر ( ثّم أن ساق  انب قال: )تكون( ولم ٌقل: )كان( ثّم أن نكر الّدهر ولم ٌقل: ) فلو إذ

هذا الّتنكٌر فً جمٌع ما أتى به من بعد، ثّم أن قال: )وأنكر صاحب( ولم ٌقل ) وأنكرت 

صاحبا (...
 
]

3
. 

مستوى  إّن مسابل الّتقدٌم والّتؤخٌر هً أحد أوجه العدول األسلوبً المعاصر على

أن ٌإّخر هو خروج عن األصل المفترض فً الّتركٌب، فتقدٌم ما ٌحّق  وٌستوجب 

 ًّ ٌّة فً الّتركٌب العرب ٌّة ا إّن خرق ؛ترتٌب الوحدات اللّؽو ٌّة الوحدات اللّؽو لّشاعر لتراتب

ٌّة القارئ منح   ٌّا فً نفس ٌّة أثرا جمال ٌّة ٌرٌد الّشاعر و ،لألبٌات الّشعر أبعادا وظٌف

لو حافظ على األصل المفترض) فلو تكون عن األهواز  توجد ا، ما كانت أنتوصٌله

 داري بنجوة  إذ نبا الّدهر(. 

تكسٌر قواعد الّنظام اللّؽوي، والعدول عنه بما ٌسمح للّشعر على ّشعر قابمة لؽة الف      

ٌّة إلى المعنى األساسً؛ لذا فإّن الّتركٌب هو األلٌق له ال ستٌعاب أن ٌحّقق دالالت إضاف

ٌّة المختلفة ف  حٌنما ٌوجد تفكٌر إبداع إال هناك ٌكون أن ٌمكن ال ]ـأشكال الّتعبٌر اللّؽو

                                                           
 .871نفسه، ص  - 1
 . 815نفسه، ص  - 2
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ة للّغة، وإال عمٌق فً الّطبٌعة ٌّ  حٌنما ٌوجد خلق جدٌد لهذه الّتركٌبات وتمّثل الّتركٌب

ٌّة للّصٌاغة)الّتركٌب( شكل بمن محاور الخلق اللّغوي، ٌعمل  محورا الحركة األفق

ًّ على تحطٌم اإلطار الّثابت لألسلوب، ولقوانٌن اللّغة وقواعد الكالمأسا [س
1
فطرٌقة  

ًّ وداللً ًّ وصوت  ،ترصٌؾ المفردات على مستوى الّتركٌب تخضع لنظام نحوّي وصرف

ٌّة الّنسٌج اللّؽوي تؤثٌرا مباشرا؛ أي أّن  والّتركٌز على أحد هذه العوامل ٌإّثر فً عمل

له  ؾمام أو إلى الخلإلى األ ً) الّتركٌبً أو الجملة(ستوى األفقتحرٌك المفردات على الم

ٌّة اإلبداع الفنً، فالّتؽٌٌر فً مواقع الكلمات سٌإّدي ال محالة إل ٌّة بؽاب تؽٌٌر ال ىعالقة قو

ٌّة.  ٌّة متعّددة بٌن وحداته اللّؽو  فً الجانب الّداللً للّتركٌب اللّؽوي ونشوء عالقات نحو

الّسكاكً ٌتناول وجوه  فً، حٌث نلحاثة العرب القدامى سّر هذه الّظاهرةلقد أدرك الب      

ٌّة للّتقدٌم هً: تقدٌم المسند وتقدٌم المسند إلٌه  الّتقدٌم وٌرى أّن هناك ثالثة مسالك أساس

ٌّات تقّدم هـ  181؛ لقد حاول السكاكً)ت وتقدٌم متعلّقات الفعل ( أن ٌبحث عن ؼاب

وأّما الحالة الّتً تقتضً تقدٌمه على المسند  ]حٌث ٌقول:  المبتدأ المعّرؾ على الخبر

فهً متى كان ذكره أهّم، ثّم كونه أهّم ٌقع باعتبارات مختلفة، إّما ألّن أصله الّتقدٌم وال 

مقتضى للعدول عنه ,... وإّما ألّن فً تقدٌمه تشوٌقا للّسامع إلى الخبر لٌتمّكن فً 

صدوق [ الن الفاعل الّصانع رجلك فكما إذا قلت : صدٌقذهنه، إذا أورده 
 2

. 

بتدأ على الخبر ٌكون حٌنا ٌتحّدث ههنا  أبو ٌعقوب عن حاالت الّتقدٌم، فتقّدم الم 

ٌّته ألّن أصله الّتقدٌم وهذه رتبة محفوظة وال مجال  تدأ المعرفة(، وحٌنا آخرب)الم ألهم

 المعرفة.   حٌنما ٌتؤّخر عن المبتدأ إّما لتشوٌق الّسامع بالخبرولخرقها، 

ٌّة         فً هذا النّص حلّل وبحث  السكاكًأن نلفت الّنظر إلى أّن  بما كان،ومن األهم

ٌّة لألصل المفترض،الّتركٌب أبعاد  المبتدأ المعرفة على الخبر ال ٌدخل  فتقّدمُ  البالؼ

ٌّن أّن بعض  السكاكًاقتبسنا نّص ضمن مبحث الّتقدٌم الّتؤخٌر، ونحن ههنا  حّتى نب

ٌّة للّتركٌب اللّؽويال ٌّة والجمال ٌٌّن التفتوا إلى األبعاد الفن  .بالؼ

                                                           
 .841محمد عبد المطلب:جدلٌة اإلفراد والتركٌب، ص  - 1
 .894مفتاح العلوم، ص  - 2
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فً مبحث الّتقدٌم  السكاكً نّ إوعلى الجملة نستطٌع القول فً هذا الّصدد   

ٌّة  والّتؤخٌر ٌّة نحو ٌّة وتقن ٌّة الّتً تعّول على العدول كؤداة إجراب لم تكن قراءته قراءة أسلوب

ٌّة  بالخصوص ـ بل المبحثـ فً هذا  ولٌس بنا حاجة .  بحتةكانت قراءته قراءة  بالؼ

إلى مزٌد من الّتدلٌل والّتوضٌح على ما لقٌه مبحث الّتقدٌم والّتؤخٌر من اهتمام من قبل 

ى فً الّتركٌب م؛ ألّن هذا المبحث هو قطب الّرحعلماء البالؼة على اختالؾ مذاهبه

ٌّة اّتصاال ٌعّد من أك لذيبوصفه مجلى من مجالً علم المعانً ا ثر علوم البالؼة العرب

ٌّة ٌم والّتؤخٌر ما هو إالأّن فّن الّتقدإالّ  أن نقول انان، القدٌم والحدٌث، وما عسبالّدرسٌ  تقن

ٌّة جدٌدة زٌادة على المعنى  ٌّة تسعى إلى إثراء الّتركٌب اللّؽوي بدالالت إضاف أسلوب

ٌّة على الّتركٌب الجدٌد المعدوإاألساسً، و  فترض.مل عن الّتركٌب الضفاء شعر
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 االلتفات:  -ب

من بٌن  ، وهوالتركٌبًٌرتبط مصطلح االلتفات ارتباطا وشٌجا بالعدول  

المصطلحات الّتً تواردت فً الموروث البالؼً والّنقدي الّدالة على مفهوم العدول 

اهر كاللّحن، والخروج، والّتجرٌد، والّتحرٌؾ، والّتؽٌٌر ومخالفة مقتضى الظّ  )البالؼً،

ٌّة  .المسمٌات، وؼٌرها من (وشجاعة العرب

هـ 813)ت األصمعً ن ورد عنده هذا المصطلح هو إّن أّول م  
 
)

1
. والكلمة فً 

أبسط داللتها تعنً التحّول واالنحراؾ عن الوضع القابم ـ أو بالحري ـ العدول عن وضع 

بصفة عاّمة، وهو  قابم، سواء أكان ذلك فً نطاق اللّؽة، أم فً نطاق الّسلوك اإلنسانً

           ألّن  ؛بوصفه االنتقال فً الكالم من أسلوب إلى أسلوب، مّتصال بمعناه اللّؽوي

عن ٌمٌنه وشماله، فهو ٌقبل بوجه تارة كذا،  اإلنسانحقٌقته مأخوذة من التفات  ]

عن صٌغة إلى ألّنه ٌنتقل فٌه  ؛وتارة كذا، وكذلك ٌكون هذا الّنوع من الكالم خاّصة

غة، كاالنتقال من خطاب حاضر إلى غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر، أو من صٌ

[فعل ماض إلى مستقبل، أو إلى ماض أو غٌر ذلك 
2
ٌّة   ومن كثرة ترّدده فً المتون الّنقد

ٌّة، جعلت الّدكتور  ٌإّكد على أّن داللته نشؤت وتحّددت فً عّز الّدٌن اسماعٌل والبالؼ

ًّ صرؾ إطار عرب
3،

ّن دراسته وفهمه لم تكن على نسق واحد فإّرؼم من هذا، وعلى ال 

ت أشكاال مختلفة فً أحاٌٌن ذمن قبل أعالم البالؼة، حٌث اختلفت داللته عندهم، واّتخ

ٌّة أخرى، كاالعتراض، والّتجرٌد،  كثٌرة، بحٌث اختلط مفهومه بمفاهٌم أنماط بالؼ

ٌّة وؼ .ذلك ٌروالمجاز، واالستدراك، واالستطراد، وشجاعة العرب
4

                                                           
.وأٌضا :حسن طبل :أسلوب االلتفات فً البالغة 875س(، ص  -ٌنظر: أحمد محمد وٌس،)م - 1

 .81م، ص 8998القرآنٌة، دار الفكر العربً،القاهرة،)د.ط(،
 . 13، ص 1:المثل السائر،ج ضٌاء الدٌن بن األثٌر - 2
قدي، النادي األدبً عز الدٌن إسماعٌل: جمالٌات االلتفات، بحث ضمن: قراءة جدٌدة لتراثنا الن - 3

 .881م، ص 8988الثقافً بجدة السعودٌة، المجلد األخٌر، 
ومجاز القرآن ألبً عبٌدة معمر بن المثنى: مكتبة الخانجً،  439-438ٌنظر: الصناعتٌن: ص  - 4

 . 13، ص 1. والمثل السائر،ج 45، والعمدة، ص 88-81م، ص 8971، 1القاهرة، ط
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ا إّن الال  ٌّ فت لالنتباه من خالل ترّصدنا لهذه الّظاهرة، وجدنا أّنها أخذت زخما اصطالح

لك هو هذا الّتداخل فً ذرهٌبا، لٌس من باب تعّدد الّتسمٌات فحسب، بل األدهى من 

ٌّة أكثر من ذلك، لذا نست ّنه نال إطٌع أن نصدع بالقول االصطالح، فالمفهّوم واحد والّتسم

)ت ابن رشٌق المسٌلًوها نحن نلفً  .القدٌمالّسبق فً الّتنظٌر البالؼً  بوقص وةظحال

ـ المشار إلٌه قبل حٌن ـ فً معرض حدٌثه فً التسمٌة ( ٌتعّرض إلى الّتداخل هـ 118

االلتفات هو االعتراض عند قوم، وأّن آخرٌن سّموه االستدراك،  "ـعن االلتفات، ف

فً معنى، فٌعرض له غٌره، فٌعدل عن األّول إلى الّثانً  ا ذوسبٌله أن ٌكون الّشاعر آخ

 كقول كثٌر:  فٌأتً به، ثّم ٌعود إلى األّول من غٌر أن ٌخلّ بالّثانً فً شًء ...

1َالَطََالمََِكََنَ واَمَِمَُم َعََتَََكََوَ أََرَََََََََمَ هَُنَ مََِتََن َأََـَوَََينََمَِاخَِبََالَ َنَ َأََوَ لَََََََ

أن ٌرجع من ]ٌعّرفه بـ حٌثاالنصراف د سّماه فق (هـ 521ت )منقذأسامة بن أّما 

 كقول جرٌر: [الخبر إلى الخطاب، أو من الخطاب إلى الخبر

2 امَِشََبََالَ َيَِقَ سََبََِةٍَامََشََبَََعَِر َفََىََََََََبَِمََي َمََاَسَُنََعَُدَ وََتََُذَ ِإََرَُكَُذَ َتَأََ   
 

 ، ما بٌن االلتفات واالعتراض واالستدراك ابن رشٌقلدى  تراوحت هذه الّظاهرة

 األسلوب األّولآخر ثّم العودة إلى  التحّول من أسلوب فً المعنى إلى أسلوبهو  تهحقٌقو

 ، جنس بالؼً ونمط أسلوبًدلٌل على أّن االلتفات ما هو إاللتفا  .داخل التركٌب اللؽوي

  التوضٌح. ال ٌحتاج إلى مزٌد من جهدوال ٌجانب مفهوم العدول العاّم 

                                                           
 .53العمدة، ص  - 1
 م، 8987:البدٌع فً البدٌع، تح: علً مهنا، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، )د.ط(،  ن منقذأسامة ب - 2

 .187ص      
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ٌٌّن قصر الّظاهرة لقد تؤرجح مفهوم االل       تفات بٌن الّتضٌٌق والّتوسٌع، فبعض البالؼ

ٌّة( والبعض اآلخر حاولوا توسٌع  ،على المخالفة بٌن الّضمابر ) التكلّم، والخطاب، والؽٌب

ٌّة أخرى بإدراجه فً باب " شجاعة  ابن جنًلقد اكتفى  ،مفهومه لٌمتّد إلى تحّوالت أسلوب

ٌّة " ولم ٌصطلح علٌه بتسمٌة جدٌدة العرب
1
والحقٌقة أّن االختالؾ فً الّتسمٌة ال قٌمة لها  

إذا قٌست باالختالؾ الّذي ٌنهض حول معاٌٌر تحدٌده  محّمد مشبالمثلما ٌقول الّدكتور 

ٌّا مضبوطا بوصفه مفهوما إجراب
2
انصراف المتكلّم  ]            هو: ابن المعتزّ ٌقول عنه  

ومن االلتفات  ،وما ٌشبه ذلك ،ى المخاطبةإل اإلخباروعن  باراإلخعن المخاطبة إلى 

[االنصراف عن معنى ٌكون فٌه إلى معنى آخر
3
ٌكون  ن  أ ]هو : قدامة بن جعفر وعند ،

أو  بأّن راّدا ٌرّد علٌه قوله افكأّنه ٌعترضه إّما شّكا فٌه أو ظنّ  ،آخذا فً معنى الّشاعر

أو ٌذكر سببه أو  هن ٌؤّكدّ فإّما أ ،راجعا على ما قّدمه ،فٌعود ،سائال ٌسأل عن سببه

[ٌحلّ الشّك فٌه 
4
 .

 

 لقد استفاض بعض البالؼٌٌن فً الحدٌث عنه )االلتفات( على مستوًٌ النظر

 جعل االلتفات ثالثة أقسام: والتحلٌل، فابن األثٌر

 الرجوع من الؽٌبة إلى الخطاب، ومن الخطاب إلى الؽٌبة.  -8

 عن فعل الماضً إلى فعل األمر.و الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل األمر،  -1

وعن المستقبل بالماضً اإلخبار عن الفعل الماضً بالمستقبل، -3
5

 . 

   ىـومن خطاب إل ل من صٌؽة إلى صٌؽة،ـوجعل العلوي االلتفات فً الكالم أن ٌتنق

                                                           
 . 834س(، ص  -ٌنظر: محمد مشبال، )م - 1
 نفسه،الصفحة نفسها. - 2
 كتاب البدٌع، شرح محمد عبد المنعم الخفاجً، نشر عٌسى البابً، القاهرة، )د.ط(، ابن المعتز:  -3 

 .58ص ، م1975     
ٌّة،مكتبة  خفاجً،المحمد عبد المنعم ، تحقٌق: نقد الشعرقدامة بن جعفر،  - 4  القاهرة،              الكلٌّات األزهر

 .119ص م، 8978، 8ط     
 ، 8، وج1المثل السائر فً أدب الكاتب والشاعر تحقٌق وتعلٌق, كامل محمد عوٌضة,ج ٌنظر: -5 

 .486-418ص ص ، 1، جم1992، 1ط دار الكتب العلمٌة، بٌروت،     
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ومن ؼٌبة إلى خطاب ،ؼٌبة
1
فوجد أنه ٌتطابق  ،وهكذا لقد وسع العلوي مفهوم االلتفات .

خر آالذي ٌعنً العدول من أسلوب فً الكالم إلى أسلوب  ،ة العربٌة(مع مصطلح )شجاع

 ألنه ٌعم سابر االلتفاتات.؛ ورأى أن هذا التعرٌؾ أحسن لاللتفات مخالؾ لألول،

فذهب  وقد وقع خالؾ بٌن البالؼٌٌن الذٌن حصروا االلتفات فً نطاق الضمابر،

ت ٌتحقق عندما ٌتحول ( إلى أن االلتفاـه638( والسكاكً )ت ـه538الزمخشري)ت

بؤحد  رأو التعبٌ ،خر منهاآالتعبٌر عن المعنى الواحد من أنواع الضمابر إلى نوع 

الضمابر فً مقام ٌقتضً ؼٌره
2
الخالؾ فً الحقٌقة بٌن جمهور البالؼٌٌن إزاء  إنّ  .

ٌكمن فً بٌن من ٌرى أن االلتفات هو خروج عن قانون النص وبٌن من ٌراه  ةالظاهر

وسنرى الحقا ما ٌشبه هذا الصنٌع فً  ،ن قانون اللؽة أو القاعدة اللؽوٌةأنه عدول ع

عن قاعدة  اروجخُ  حٌث عد بعضهم العدول )االنزٌاح ( ،الدراسات النقدٌة المعاصرة

إلى عده خروجا عن قاعدة النص أو  (                  )مٌشال رٌفاتٌرحٌث ذهب ،اللؽة

كما ٌرى  –للظواهر األسلوبٌة على هذا النحو ٌتفق  رٌفاتٌروتفسٌر  السٌاق اللؽوي؛

 مع تفسٌر جمهور البالؼٌٌن لتكرار صور االلتفات فً مساق واحد ... –حسن الطبل 

كل صورة فً نظرهم تإدي دور االلتفات بالنسبة إلى ما قبلها
3
. 

العلم  تتمثل فً عدم اتفاقهم على ) ،تفاتلوسمة أخرى طبعت تناول البالؼٌٌن لال

وحٌنا إلى علم  ،فهو ٌنسب تارة إلى علم البٌان ،الذي ٌنتمً إلٌه هذا األسلوب بالؼً(ال

المعانً وثالثة إلى علم البدٌع
4
وقد أدرجه السكاكً ضمن علم المعانً بوصفه أمرا  ؛ 

تنشٌطا للسامع أو  وهو ال ٌرى فٌه أكثر من مجرد تلوٌن فً األسلوب، ،متعلقا بالتركٌب

والعرب  ٌقول:" ...وٌسمى هذا النقل التفاتا عند علماء المعانً. منعا للملل عنه فهو

                                                           
الطراز المتضّمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، راجعه وضبطه جماعة ، ٌنظر: العلوي - 1

 .78، ص 1، جم8981من العلماء، دار الكتب العلمٌة، بٌروت، )د.ط(، 
 .196 ص، المفتاح ٌنظر: -2 

 .51-49ص س(، –)م ،حسن الطبل ٌنظر: - 3
  .831 – 889ص ص  ،نفسه ٌنظر: - 4
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فً القبول عند  ل  خ  وٌرون الكالم إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب كان أد   ،ٌستكثرون منه

وهم أحرٌاء بذلك "  ؽابه.إصالسامع وأحسن تطرٌة لنشاطه وأمأل باستدرار 
1
.  

ا الفن ٌسمى) شجاعة ذه و ٌرى أٌضا أنّ وه ،فقد أدرجه فً علم البٌان ابن األثٌرأما 

العربٌة(
2
والذي ٌبدو أنه هو المبتكر  -كما مر بنا –بابن جنً إن هذه التسمٌة تذكرنا  ؛

ثم ٌقول ابن األثٌر فً معرض حدٌثه معلال سبب تسمٌة أسلوب االلتفات بشجاعة  ،لها

جل الشجاع ٌركب ما وذلك أن الر ،"ألن الشجاعة هً اإلقدام ؛وإنما سمٌت بذلك ،العربٌة

فإن اللؽة  ،وكذلك هذا االلتفات فً الكالم ،ال ٌستطٌع ؼٌره وٌتورد ما ال ٌتورده سواه

العربٌة تختص به دون ؼٌرها من اللؽات"
3
فهو  ،ٌحً بن حمزة العلويوإذا انتقلنا إلى  .

 فً المقاربة بٌن االلتفات ومصطلح الشجاعة.  ابن األثٌرال ٌبتعد عن 

)تإشر( على أهمٌة ما ٌمتاز به هذا األسلوب ،ربة بٌن المصطلحٌنإن هذه المقا

من حركٌة وانتقال
4

حٌث أورد لكل قسم من  ،؛  وقد قسم ابن األثٌر االلتفات أقساما ثالثة

وهو ٌختلؾ مع الزمخشري فً أن  ،ن الكرٌمآهذه األقسام شواهد من الشعر والقر

دلٌل  ألنه " لإلصؽاء؛ٌقاظا لسامع وإاالنتقال ضمن أسلوب االلتفات هو تطرٌة لنشاط ا

وهذا قدح  على أن السامع ٌمل من أسلوب واحد فٌنتقل إلى ؼٌره لٌجد نشاطا لالستماع.

ألنه لو كان حسنا لما مل "؛ ال وصؾ له ،فً الكالم
5
ولو سلمنا إلى  ثم ٌضٌؾ :" ،

ألمر ونحن نرى ا ،الزمخشري ما ذهب إلٌه لكان إنما ٌوجد ذلك فً الكالم المطول

ومن الخطاب إلى الؽٌبة فً  ،ه قد ورد االنتقال من الؽٌبة إلى الخطابنّ أل بخالؾ ذلك؛

أو أقل  ،وٌكون مجموع الجانبٌن معا ٌبلػ عشرة ألفاظ ،ن الكرٌمآمواضع كثٌرة من القر

من ذلك
6
. 

                                                           
  .881ص  ،المفتاح - 1
  .89، ص1، جالمثل السابر ٌنظر: - 2
 .4ص  ،نفسه - 3
  .881ص  س(، -)م،محمد وٌس أحمد ٌنظر: - 4
 .5-4ص  س(، -)م ،ابن األثٌر - 5
  .15ص  ،نفسه - 6
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 ولعلّ  تتعلق بجمالٌات أسلوب االلتفات، -قبٌل حٌن -إن هذه النصوص المقتبسة 

ما صدع به الزمخشري فً بٌان وجه االلتفات من أن  ،فً هذا الشؤن أشهر ما ذكر

ا ظٌقاإوأكثر  ،الكالم إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرٌة لنشاط السامع

لإلصؽاء إلٌه من إجرابه على أسلوب واحد
1
لقد حاول الزمخشري أن ٌتلمس الفابدة  ؛ 

 حدّ ا ابن األثٌر ففابدة االلتفات عنده ال تُ أمّ  ها،لكنه لم ٌتعمق فً تعلٌل ،من وراء الظاهرة

 لكن ٌشار إلى مواضع منها لٌقاس علٌها. ،ط بضابطب  ض  وال تُ  ،بحدّ 

االلتفات)األثٌري( أوسع مفهوما أّن هو  ،مما ٌنبؽً اإلشارة إلٌه فً هذا الصددو

خالفة بٌن من االلتفات) الزمخشري(؛ فابن األثٌر عندما ٌعرض لاللتفات ٌدخل ضمنه الم

عل ابن جفقد  ه الزمخشري بالمصطلح؛اوهذا المفهوم لٌس مما عن ،صٌػ وأزمنتهاال

هو استحضار للصورة  ،عن الماضً أو المضارع( األثٌر ؼرض اإلخبار بالمستقبل)

"حتى كؤن السامع ٌشاهدها "
2
 . 

 بعد شؤوا منأفإن محاولة ابن األثٌر لتعلٌل حسن أسلوب االلتفات  ،وعلى الجملة

ألنه ٌربط  ؛أقرب إلى الدراسات األسلوبٌة المعاصرة –تبدو –وهً مقولة الزمخشري؛

إن المتؤمل فً الخطاب البالؼً  ،وفً الحقٌقة ٌاق العام للخطاب األدبً.سّ االلتفات بال

ٌستطٌع أن ٌستخلص أسس ومعاٌٌر لضبطه دون أي  ،القدٌم حول مصطلح االلتفات

لتفات ٌصٌر الا لحدّ  ًذا المنطلق ٌمكن لنا أن نستصفومن ه تحوٌر فً داللته األصلٌة؛

 به أداة إجرابٌة تسهم فً تحلٌل الخطاب األدبً.

ٌمكن حصر أسلوب االلتفات فً مستوى صٌػ الضمابر وصٌػ األفعال وصٌػ  أوال:

 العدد.

االلتفات خاضعة لمعٌار الخروج عن التركٌب اللؽوي ومخالفة  أن تكون صور ثانٌا:

لتفات هو تعبٌر ٌخالؾ به المتكلم الإن أسلوب ا ،ومهما ٌكن من حال .مقتضى الظاهر

فال  " كان التعبٌر األول متحققا أم مفترضا؛أالنسق الذي ٌقتضٌه التعبٌر األول سواء 

                                                           
 ار مكتبة اإلٌضاح فً علوم البالغة, قّدم له وبّوبه وشرحه: علً بوملحم، د، القزوٌنً :رٌنظ - 1

 .85-84ص ، م8998، 1الهالل، بٌروت، ط              
  .71، ص 1ج س(، -العلوي:)م ٌنظر: - 2
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حتى ٌكون مخالفا لمقتضى ظاهر الكالم" ،ٌصٌر االنتقال من صٌؽة إلى أخرى التفاتا
1

؛ 

فمخالفة صٌؽة  ،عٌه مقتضٌات النسق اللؽويأي أن هذا االنتقال لٌس وجوبٌا تستد

وإال أصبح أي انتقال بٌن  ،تعبٌرٌة لنسق أصلً مفترض هو شرط تصنٌفها فً هذا الباب

االنتقال هنا ذو طبٌعة  ألنّ  ؛وهذا ؼٌر مقبول " فً باب االلتفات؛ االصٌػ ٌعد أسلوب

 ،مفهوم االلتفات نفا لحصرآوإذا ارتكزنا على هذٌن األساسٌن المذكورٌن  )عدولٌة(".

 تٌة:آلفإننا نحصل على األشكال ا

 أشكال االلتفات بٌن صٌغ الضمائر: -1

 االنتقال من صٌؽة الؽٌبة إلى الخطاب - أ

 االنتقال من صٌؽة الخطاب إلى الؽٌبة - ب

 االنتقال من صٌؽة الحضور إلى الؽٌبة - ت

 االنتقال من صٌؽة الؽٌبة إلى الحضور  - ث

     ر عنه ضٌاء الدٌن بن األثٌر فً كتابهما عبّ وهو  أشكال االلتفات بٌن صٌغ العدد:  -2

ومن خطاب  ،الرجوع من خطاب التثنٌة إلى خطاب الجمع " بقوله: الجامع الكبٌر" "

الجمع إلى خطاب الواحد"
2
 . 

تقوم على مخالفة مقتضى ظاهر  وعلى جملة األمر، فإن هذه الظاهرة )االلتفات(         

شؤنها فً هذا شؤن المقومات البالؼٌة  ،ق المفترضوهً خرق للنس التركٌب( الكالم)

فكل هذه المقومات  ،أو التً سنجًء على ذكرها بعد حٌن –التً مرت بنا  –األخرى

دابرة مفهوم عام هو تحت البالؼٌة تقوم على خرق نظام لؽوي مؤلوؾ وتنضوي 

أن  إالّ  ،وعلى الرؼم مما شاب هذا األسلوب من خالؾ حوله ؛-قٌد الدراسة –العدول

تفاق بٌن هإالء البالؼٌٌن على حقٌقة تفضً إلى أن هذا المبحث الذي اهناك شبه إجماع و

هو عدول فً مسار  ،أو بالحري التحول(، هو ضرب من ) ةتوزعته علوم البالؼة الثالث

 والذي ٌعد جوهر األسلوب األدبً فً نظر المعاصرٌن. ،التعبٌر اللؽوي

                                                           
 .838 س(، ص -)م محمد مشبال، ٌنظر: - 1
  .13ص  س(،-حسن طبل،)م ضمن:، الجامع الكبٌر ابن األثٌر: - 2



       بي مستويات العدول في فضاء التراث البالغي والنقدي العر                     الفصل األّول 

 

 
61 

 

 العدول الداللً:

من حٌث  ،امة فً األنواع التً درسها البالؼٌون ضمن علم البٌانٌتمثل بصفة ع 

إٌراد المعنى الواحد فً طرق مختلفة " هو"
1
إن هذا اإلٌراد المختلؾ للمعنى هو ما  ؛

وٌتمثل هذا البعد الفنً فً خروج داللة  ،ٌعطً للعدول األبعاد الفنٌة والجمالٌة والتؤثٌرٌة

             ،ضة داخل النسٌج اللؽوي للخطاب األدبًالتراكٌب عن األصول النمطٌة المفتر

هً أن كال منها ٌمثل الدرجة الدنٌا من  ووظٌفة األصول النمطٌة فً هذا التصور ... "

الداللة على المعنى المستفاد من صورته "
2
. 

قسم "أنت تصل منه إلى الؽرض  ،لقد قسم عبد القاهر الجرجانً الكالم إلى قسمٌن 

ولكن ٌدلك اللفظ  خر أنت ال تصل منه إلى الؽرض وحده،آ وحده ...و)قسم ( بداللة اللفظ

ثم تجد لذلك المعنى داللة ثانٌة تصل بها  ،على معناه الذي ٌقتضٌه موضوعه فً اللؽة

إلى الؽرض"
3
ضرب  :هو أن الكالم ضربان ،إلٌه فً هذا المقام ما ٌجدر بنا أن نشٌر .

ٌستخلص المعنى أو الؽرض استنادا إلى األلفاظ  ٌستطٌع فٌه المتلقً أو) السامع( أن

أي دون الحاجة إلى وسابط وقرابن لؽوٌة قد تكون  الواردة فً التركٌب اللؽوي مباشرة؛

خر لن نستطٌع أن نصل فٌه إلى الداللة أو الؽرض إال آوضرب  متحققة أو مفترضة؛

  .انطالقا من معانً األلفاظ وؼرضها المتحقق إلى معانً مجازٌة

 المعنى)الؽرض(  تعبٌر حقٌقً                          اللفظ     

 المعنى الثانً   تعبٌر مجازي المعنى األول  اللفظ 

 ثنٌن.افالمعنى فً التعبٌر المجازي ٌسٌر متؤرجحا وموزعا بٌن معنٌٌن 

ٌة عوامله الصوتبلنظام اللؽوي اإن العدول الداللً فً أبسط تحدٌد له هو خرق        

أو هو بعبارة أدق خروج عن االستعمال المؤلوؾ تركٌبا  النحوٌة والداللٌة ؛ ،والصرفٌة

هذا الخروج لذو قٌمة فنٌة وجمالٌة  إنّ  كالتشبٌه واالستعارة والكناٌة وؼٌرها. ،وداللة

 والحقٌقة فً هذه الحالة هً النمط واألصل الذي ٌقارن إلٌه العدول الداللً؛ ؼٌر خافٌة؛

                                                           
  .887ص  )م.س(، ،القزوٌنً - 1
   .856ص ،حسن طبل: )م.س( -2 

 .189ص  دالبل اإلعجاز، لقاهر الجرجانً:عبد ا - 3
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ا إذا استعمل أمّ  ،فً اللؽة أن ٌعبر عن المعنى بلفظ ٌفٌده مباشرة دون واسطةإذ األصل 

أنه استخدم إجراءات  ،الكالم للتعبٌر عن مقاصده وسابط فٌعد فً هذا الصدد امنش

عبد  إنّ  ما تذكر الكلمة وال ٌراد معناها.دوذلك عن ،تندرج ضمن ما ٌسمى العدول الداللً

"من ـ ف ،العدول هو ما ٌعطً للتعبٌر حسنه ومزٌتهالقاهر الجرجانً ٌبٌن أن هذا 

أنه متى أرٌد الداللة على معنى فترك أن ،المركوز فً الطباع والراسخ فً ؼرابز العقول

 ،خر فؤشٌر به إلٌهآوعمد إلى معنى  ،وٌذكر باللفظ الذي هو له فً اللؽة ،ٌصرح به

وذكر بلفظه  ،ذا لم ٌصنع ذلككان للكالم بذلك حسن ومزٌة ال ٌكونان إ ،وجعل دلٌال علٌه

صرٌحا"
1
إن العدول الداللً لذو أبعاد نفسٌة تتماشى وعملٌة التؤثٌر الجمالً على  .

والتعجٌب. وهً كلها من أقوى  ،واإلدهاش ،وكسر األلفة ،الؽرابة من مثل: ،المتلقً

بل  ،أسباب اإلحساس بالبعد الفنً فً العدول الداللً الذي ال نجد فٌه معنى واحدا

ا معنٌا العدول أمّ  ،ٌمثل أولهما للثانً ما ٌمثله اللفظ للمعنى فً التعبٌر الحقٌقً ،معنٌٌن

فً قربهما أو  –والمسافة بٌن هذٌن الطرفٌن ،الداللً فهما طرفا الصورة التً تنشؤ عنه

كما تحدد قوة التخٌٌل المرتبط  ،هً التً تحدد مدى ؼرابة الصورة وجدتها –بعدهما 

هو أساس المجاز  خلق عالقة لم تكن موجودة بٌن متباعدٌن أو متباٌنٌن ...إذ أن  " بها؛

الخالق "
2
  على التخٌٌل ... فالتعبٌر ؼٌر المباشر ٌقوم " ؛

ٌمكن أن ٌمثل جوهر الصورة الشعرٌة " ،والتخٌٌل بما ٌحمل من إثارة وجدانٌة
3
. 

عند  -د الدراسةقٌ -وحتى ال نطٌل فً هذه التوطبة ٌجدر بنا أن نقؾ على المبحث 

ولن ٌكون ذلك إال من خالل أهم الصور البٌانٌة  ،البالؼٌٌن والنقاد فً التراث العربً

 التالٌة:

لما له من حظوة عند  ،اهتم علماء البالؼة بؤسلوب التشبٌه اهتماما كبٌرا التشبٌه: -أ

قاربه "صفة الشًء بما  والتشبٌه: حتى ظن أنه األسلوب األكثر تداوال بٌنهم. ،العرب

                                                           
 .333-331ص  س(، -)م عبد القاهر الجرجانً:الدالبل، - 1
 المراٌا المقعرة) نحو نظرٌة نقدٌة عربٌة (، المجلس الوطنً للثقافة والفنون  عبد العزٌز حمودة: - 2

  .413ص  ،م1118(، الكوٌت، )د. ط(، 171واآلداب، نشر سلسلة عالم المعرفة، عدد)      
 .877ص،سورٌا،)د.ت( العربً، دار المشرق :المصطلح النقدي فً التراث األدبً العربً، محمد عزام - 3
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لكان  ،ألنه لو ناسبه كلٌة ال من جمٌع جهاته؛ ،أو جهات كثٌرة ،من جهة واحدة ،وشاكله

إٌاه"
1
شرٌطة أن ٌكون الشًء الثانً ٌقارب  ،خرآومعناه أن التشبٌه وصؾ شًء بشًء  .

مثل قول النابؽة ٌمدح النعمان:)من  ،إما فً صفة واحدة أو عدة صفات ،األول أو ٌشاكله

 الطوٌل(

 2بُ كَ و  كَ  ن  هُ ن  مِ  دُ ب  يَ  م  لَ  ت  عَ مَ ا طَ ذَ إِ                 بُ اكِ وَ كَ  وكُ مُ مُ ال  وَ  ٌس م  شَ  كَ ن  إِ فَ 

الطلوع والضٌاء لكنه لم ٌشبهه بها فً كل فً ه الشاعر الممدوح بالشمس شبّ   

               فالتشبٌه عند عبد القاهر الجرجانً هو  ذلك؛ لىالصفات كالحرارة واالصفرار وما إ

كإثباتك للرجل شجاعة  ،أو حكما من أحكامه ،أن ٌثبت للوجود معنى من معانً العدم "

كما تفصل بالنور بٌن  ،فً أنك تفصل بها بٌن الحق والباطل األسد وللحجة حكم النور،

األشٌاء"
3
ففً التشبٌه خلق لصورة جدٌدة لم تكن من قبل حٌث أضٌؾ للرجل صفة  .

 ،نٌحٌث كالهما فاصل بٌن شٌب ،لحجة صفة النوروأضٌؾ للصورة ا ،شجاعة األسد

ا عن أركانه، فإن استقراء علماء أمّ  ،والثانٌة الظالم والضٌاء فاألولى )الحق والباطل(،

محاولٌن فً ذلك استكناه  ،وكالم العرب ،ٌث النبوي الشرٌؾدوالح ،ن الكرٌمآالبالؼة للقر

ال ٌخفى علٌك  ٌقول السكاكً:" ،كانا جعلهم ٌحددون للتشبٌه أربعة أرممّ  ،أسرار البٌان

مشبها ومشبها به " أن التشبٌه مستدع طرفٌن:
4

طرفاه  ، وٌضٌؾ القزوٌنً قابال :"

وأداته " ،ووجهه
5
المشبه والمشبه به )طرفا  ومنه فاألركان األربعة للتشبٌه هً: ،

 ٌقول البحتري :)من الطوٌل ( وأداة التشبٌه. ،ووجه الشبه التشبٌه(،

   6امَ لَ ي الظ  ارِ مس  لِ  نَ ئ  ضِ يُ  نَ د  كَ يَ           اتٍ عَ مِ لَ  بِ اكِ وَ كَ ال  كَ  ورٌ صُ قُ 

                                                           
  .186ص ، العمدة - 1
 ،الهالل منشورات دار ومكتبات ،قدم له وبوبه وشرحه:علً بوملحم دٌوان النابؽة الذبٌانً، - 2

  .41ص  ،م 8998، 8ط ،بٌروت
  .67ص  ،أسرار البالؼة ً:القاهر الجرجانعبد  - 3
  .439ص  ،س(-المفتاح:)م -  4
 .153ص س(، -ٌضاح، )مإلالقزوٌنً:ا -  5
  م،8987، 8ط بٌروت، ،دار الكتب العلمٌة ،8ج،شرح ٌوسؾ الشٌخ محمد دٌوان البحتري: -  6

  .31ص       
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 ،وأداة التشبٌه)الكاؾ( والمشبه به)الكواكب(، ،المشبه فً البٌت هو)القصور( إنّ   

فٌتمكن السابر بوساطته  أما وجه الشبه ههنا فٌتمثل فً )اللمعان الذي ٌضًء فً الظالم(،

 من رإٌة طرٌقه.

وقرروا أن قوة التشبٌه تتناسب مع  ،ث علماء البالؼة عن مراتب التشبٌهدّ تح  

فال قوة له حٌنبذ ،ا فً حال ذكر جمٌع عناصرهأمّ  حذؾ بعض عناصره؛
1
ومعنى هذا  ،

أن التشبٌه الذي ٌرد بجمٌع عناصره ٌمثل األصل والنمط الذي ٌحدث العدول بالنسبة 

مد بن علً الجرجانً نلفٌه  فً قوله ال وهاهو مح ،بحسب ما ٌحذؾ من عناصره إلٌه،

؛ حذؾ أداته ووجه شبهه معا ،"أقوى مراتب التشبٌهـفالّسالفة ٌبتعد عن رإٌة القزوٌنً 

فحذفها )أداة تشبٌه( ٌوهم  ألن ذكر األداة ٌدل على ثبوت مزٌة للمشبه به على المشبه ...

فحذفه ٌوهم عموم  ،خر لهآوذكر وجه الشبه ٌدل على انتفاء وجه  ،عدم تلك المزٌة

التشبٌه فً جمٌع صفات المشبه به "
2
إذن فالعدول المتمثل فً حذؾ أداة التشبٌه ووجه  .

ٌخرج التشبٌه من التقرٌرٌة والمباشرة إلى مجال أرحب تعترٌه أبعاد فنٌة  ،الشبه

 ٌحاول من خالله المتلقً أن ٌقرب بٌن طرفً التشبٌه متوسال تخٌٌله. ،وجمالٌة

لٌات العدول )التشبٌه( حٌنما تكون العالقة بٌن المتشابهٌن أي المشبه تحقق جمات  

وفً هذا الصدد ٌإكد الرازي أن "المتشابهٌن متى كانت  ،والمشبه به بعٌدة وؼٌر مؤلوفة

المباعدة بٌنهما أتم كان التشبٌه أحسن "
3

البعد الفنً ، وقد علل عبد القاهر الجرجانً 

مإتلفٌن مختلفٌن ،الشٌبٌن مثلٌن متباٌنٌنفً قوله:"أنك ترى بها للظاهرة 
4
ذلك أن  و" ،

 ،مبنى الطباع وموضوع الجبلة على أن الشًء إذا ظهر من مكان لم ٌعد ظهوره منه

كانت صبابة النفوس به أكثر، وكان الشؽؾ منه  ،وخرج من موضع لٌس بمعدن له

شًء من مكان وجود ال ،خراجك إلى روعة المستؽربإوسواء فً إثارة التعجب و ،أجدر

                                                           
 .153ص  س(،-القزوٌنً: )م -  1
 دار  ،تح :عبد القادر حسٌن ٌهات فً علم البالؼة،محمد بن علً الجرجانً :اإلشارات والتنب -  2

 .111ص ،8981)د.ط(،،القاهرة،نهضة مصر     
 للمالٌٌن، دار العلم ،بكري الشٌخ أمٌن تح: ،نهاٌة اإلٌجاز فً دراٌة اإلعجاز فخر الدٌن الرازي: - 3

  .815ص  ،م8985)د.ط(،  ،بٌروت
 .819ص  س(،-األسرار،)م - 4
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ٌربط  ولم ٌعرؾ من أصله فً ذاته وصفته". ،ووجود شًء لم ٌوجد ،لٌس من أمكنته

على  ر الجرجانً ههنا بٌن ؼرابة التشبٌه وبٌن مقدار التؤثٌر الذي ٌكون له "هعبد القا

بال عالقة  ،حتى ٌدرك فجؤة أن أشٌاء متباعدة ،المتلقً من خالل الدهشة التً ٌولدها لدٌه

لفت على نحو الفت ؼرٌب "آقد تجمعت وت ،بط بٌنهاظاهرة تر
1
 كتنؾإن التؤثٌر الذي ٌ .

 ،ألنه تشبٌه ؼٌر مؤلوؾ؛ ى شعور المتلقً الؽرابة وقوة التخٌٌلإلعدول التشبٌه ٌفضً 

التشبٌه الذي ٌقال إنه  " ولعل حازم القرطاجنً لم ٌذهب بعٌدا فً هذا المنحى حٌنما قال:

وؼٌر المعتادها  ،بالمعتاد فربما قل تؤثرها له ت  ألنها أنس  ؛ فوسأشد تحرٌكا للن مخترع ...

فٌزعجها إلى االنفعال ،بما لم ٌكن به لها استبناس قط ٌفجإها)كذا(
2

. وٌبدو أن هذا التعلٌل 

الذي ٌنتج الؽرابة بٌن طرفٌه من حٌث العالقة وبعده  -عدول التشبٌه -وجٌه فٌما ٌخص

 ثٌر جمالً على المتلقً.فكل ذلك ٌكون له تؤ ،عن المؤلوؾ

ولعل من أبرز صور العدول فً التشبٌه ما سماه البالؼٌون التشبٌه المقلوب أو   

وسماه ابن  "ؼلبة الفروع على األصول"، وقد أورده ابن جنً ضمن ما سماه المعكوس؛

وحقٌقته " أن ٌجعل المشبه به مشبها والمشبه مشبها به " ،األثٌر الطرد والعكس
3
 

 قول محمد بن وهٌب:بلبالؼٌون له وٌستشهد ا

   حُ دَ تَ م  يُ  ينَ حِ  ةِ يفَ مِ خَ ال   هُ ج  وَ             هُ تَ ر  غُ  ن  أَ كَ  احُ بَ الص   ادَ بَ وَ 

وأكمل فً النور  ،وأشهر وأتم ،الشاعر:"جعل وجه الخلٌفة كؤنه أعرؾ إنّ   

والضٌاء من الصباح"
4
فٌه  ولعل صورة العدول فً هذا اللون من التشبٌه أن األصل .

إذ" العادة جارٌة واألسالٌب مطردة فً تشبٌه األدنى باألعلى  ٌجعل فرعا والفرع أصال؛

أنه  ،... وقد ٌقصد البلٌػ ...على جهة التخٌٌل أن ٌوهم فً الشًء القاصر عن نظٌره

وٌجعل  ،وعند هذا ٌنعكس األمر فٌجعل األصل فرعا وشبٌه الزابد بالناقص ،زابد علٌه

                                                           
 ،العربً المركز الثقافً ،ورة الفنٌة فً التراث النقدي والبالؼً عند العربالص جابر عصفور: - 1

  .891ص م،8991،)د.ط(،بٌروت
  .96ص  ،المنهاج - 2
  .411ص  ،8المثل السابر:ج ٌنظر: - 3
  .894ص  س(، -)م ،عبد القاهر الجرجانً:األسرار - 4
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فٌرفعه إلى رتبة األصل " ،ؽة أعلى شؤنا من األصلالفرع ألجل المبال
1

. وؼرض هذا 

النوع من التشبٌهات هو ما أطلق علٌه بمصطلح المبالؽة فهذا الباب قد أدرجه صاحب 

ألنه لم ٌصرح به مثلما ٌرى ذلك  ؛ضمن ما سماه )شجاعة العربٌة( ،الخصابص ضمنٌا

 ن جنً البالؼً.الدكتور محمد مشبال فً دراسته الرابدة حول تراث اب

فمفهوم المبالؽة ٌكاد ٌكون أكثر المصطلحات دورانا وتردٌدا فً المتون البالؼٌة   

والنقدٌة على أنه من أهم األؼراض التً تقوم علٌها المقومات البالؼٌة واإلجراءات 

 ا تشبٌه المحسوس بالمعقول،أمّ  أسالٌب البٌان.تحت التً انضوت  –السٌما  -اللؽوٌة و

فاألصل أن ٌشبه المعقول بالمحسوس  ،أخرى من صور العدول فً التشبٌه فهو صورة

"إذا كان المحسوس أصال للمعقول فتشبٌهه به ٌكون جعال ـف ،لقربه من الحس والتصور

ومنه قول الشاعر ،األصل فرعاوللفرع أصال 
2
 : 

  اعُ دَ تِ اب   نَ هُ نَ ي  بَ  حَ لَ  نٌ نَ ا                      سَ اهَ جَ دُ  نَ ي  بَ  ومَ جُ الن   ن  أَ كَ وَ 

فكالهما انعدال  ،إن اللون التشبٌهً لٌس ببعٌد عن سابقه من حٌث الوجهة الفنٌة  

وهذا توخٌا لإلٌحاء  فً تقدٌم الصورة التشبٌهٌة وذلك من خالل قلب العالقة بٌن طرفٌها؛

ً خر ٌبٌن السر الجمالآوها نحن نلفً الرازي فً موضع  ،على سبٌل المبالؽة ،والتخٌٌل

"الوجه فً حسن هذه التشبٌهات أن ٌقدر المعقول  نّ إلهذا اللون البالؼً حٌث ٌقول 

وٌجعل كاألصل فً ذلك المحسوس على طرٌق المبالؽة " ،محسوسا
3
. 

فالتشبٌه هو أحد الصور التً ٌتؤكد بعدها الفنً من خالل االنعداالت  ،وعلى جملة األمر

أم باإلؼراب فً تشبٌه ،بعض عناصره ن طرٌق حذؾمكان ذلك أسواء  ،التً تعترٌها

 أم فً قلب طرفً الصورة.،المتباعدات

                                                           
  .879ص  ،8ج س(، -العلوي:)م - 1
 .816ص  ،نفسه - 2
  .816ص  ،س( -ازي:)مالر - 3
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االستعارة -ب
1
لذلك تناولها  ،ولعل أرقاها على اإلطالق ،هً باب من أبواب علم البٌان :

فهً من اإلجراءات البالؼٌة  علماء العربٌة بالدرس والتحلٌل كل حسب مجال تخصصه،

إذ ٌتم من خاللها  ،م وأداء المعنى بطرق مختلفةالهامة التً تحدث االتساع فً الكال

ٌّة ثباته وإٌضاحه إخر بؽٌة الزٌادة فً آإعارة معنى ما لمعنى  بطرٌقة تكتنفها أبعاد فّن

استعارة الكلمة لشًء لم ٌعرؾ بها من شًء قد عرؾ  [هً] :"فها ابن المعتر بقولهوعرّ 

دٌعا:لب العمل لم ٌكن ب فلو كان قال: ،مخ العمل مثل: ،بها
2
أن ترٌد تشبٌه  واالستعارة" ،

فتعٌره  ،وتجًء إلى اسم المشبه به فتدع أن تفصح بالتشبٌه وتظهره، ،الشًء بالشًء

وتجرٌه علٌه" ،المشبه
3
. 

وبذلك فإن عبد القاهر الجرجانً ٌشترط أن هناك حذفا ألحد طرفً التشبٌه فً   

 بً من)الطوٌل(:                   ومثال ذلك قول المتن فتدع أن تفصح فً التشبٌه" قوله:"

 4ي قِ تَ ر  يَ  رِ د  بَ ى ال  لَ إِ  م  ى أَ عَ س  يَ  رِ ح  بَ ى ال  لَ ى      إِ رَ ا دَ مَ فَ  اطِ سَ بِ ي ال  ي فِ شِ م  يَ  لَ بَ ق  أَ وَ 

فالشاعر لم ٌقل إن الممدوح ٌشبه  ،لٌقوم مقام الممدوح فذكر المشبه به وهو البحر،

 ه ـالم أنـوفهم من الك ،دون أن ٌصرح بذلك وكونه مكانه ،وإنما أجراه مجراه ،البحر

  .وإعارة اسم المشبه به للمشبه لٌقوم مقامه ،وترك اإلفصاح عن التشبٌه ،تشبٌه

لعالقة  ،ا وضع له فً أصل اللؽةم فاالستعارة إذن هً "استعمال اللفظ فً ؼٌر

" تشبٌه حذؾ أحد طرفٌه أو أنها" المشابهة"
5
              ً وهً تؤتً"...ألجل المبالؽة ف ،

التشبٌه"
6
أن تذكر أحد طرفً التشبٌه وترٌد به  فإن االستعارة عنده " ،ا السكاكًأمّ  .

                                                           

 ومنه المداولة والتداول فً ، والتعاور، والمعاورة، وأعاره إٌاه جاء فً اللسان:أعاره الشًء، -1 
 ، والعارٌة ما تداولوه بٌنهم، طلب العارٌة وتعور واستعار: ٌكون بٌن اثنٌن...، الشًء     
 لسان العرب،مادة )عور(.. طلب منه أن ٌعٌره إٌاه واستعاره منه: واستعاره الشًء،     

 .5-3ص ، ص كتاب البدٌع ابن المعتر: - 2
 .74ص  الدالبل، عبد القاهر الجرجانً: -  3
  بٌروت، العلمٌة، دار الكتب، مصطفى سبتً شرحه وكتب هوامشه: دٌوان أبً الطٌب المتنبً، - 4

 .811ص  م،8986، 8ط ،1ج    
 .77ص  ،87،8964ط مصر،، دار المعارؾ ،ومصطفى أمٌن:البالؼة الواضحة على الجارم - 5
 .885ص  س(، -الفخر الرازي)م ٌنظر: - 6
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ثباتك للمشبه ما ٌخص إخر مدعٌا دخول المشبه فً جنس المشبه به داال ذلك بآلالطرؾ ا

المشبه به"
1
. 

ٌكاد ٌكون والتً أسلفنا اإلشارة إلٌها  ،هذه التعرٌفات كلها ىومن الواضح أن مإدّ   

 فاالستعارة ٌتم فٌها استبدال شًء بشًء أو لفظ بلفظ لعالقة محددة هً المشابهة. واحدا؛

كما ٌرى الباحث أحمد محمد  –من البالؼٌٌن أن االستعارة  الجمهورلقد كان رأي   

ٌّا وآخر من قبٌل المجاز اللؽوي –وٌس  ؛ أي على اعتبار أّن فٌها معنٌٌن، واحدا حقٌق

إال أن عبد القاهر الجرجانً خالؾ ذلك فً أحد رأٌٌن له" " !مجازٌا
2
حٌث اعتبرها من  .

ادعاء معنى االسم  " كما ٌقول عبد القاهر الجرجانً: ،ألن فٌها؛ قبٌل المجاز العقلً

علمت أن  ،وإذا ثبت أنها ادعاء معنى االسم للشًء .قل االسم عن الشًءتال  ،للشًء

ة على ؼٌر ما وضعت له فً اللؽة ونقل لها عما وضعت تعلٌق العبارالذي قالوه من أنها 

ٌكن االسم مزاال عاء معنى االسم لم دّ األنه إذا كانت االستعارة ؛ كالم قد تسامحوا فٌه ،له

عما وضع له بل مقزا علٌه ."
3

 

فهذا معناه أن الشاعر نقل كلمة  شمس تظللنً من الشمس"، فإذا قال أحد الشعراء"  

وعبد القاهر ٌرى ؼٌر  ،خر ؼٌر حقٌقًآلؽوي الحقٌقً إلى معنى الشمس من معناها ال

بل  ] عاء بؤن التً تظلله هً حقا شمس؛دّ ا شمس تظللنً" ففً قول الشاعر "ذلك 

واقع فً أمر عقلً  ؾ  وهذا تصرّ  ،فً تقدٌر ثبوت أن تكون الشمس هً المرأة -المجاز

[ال فً أمر لؽوي
4
. 

بً عون أابن  "كـ ،تكون االستعارة عدوالبه ى ما التفت الكثٌر من النقاد قدٌما إل  

( وابن وكٌع وابن جنً وابن رشٌق المسٌلً"ـه311)ت
5
 .وؼٌرهم كثر 

استعارة ؼٌر مفٌدة ومن ،لقد قسم عبد القاهر الجرجانً االستعارة إلى قسمٌن  

 أمثلته قول الشاعر:
                                                           

 .111ص  المفتاح: - 1
 .817ص  س(، -أحمد محمد وٌس:)م ٌنظر: - 2
 .437عجاز: ص إلدالبل ا - 3
 .817ص  س(، -أحمد محمد وٌس،)م - 4
 .133-138ص، ص نفسه ٌنظر:  - 5
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 اارَ فَ الص   هِ ي  تَ فَ شَ  ن  مِ  عُ زِ ن  ا                      نَ نَ رِ ه  ى مُ مَ ا عَ وسً مُ ا جُ نَ ت  بِ فَ 

هر احٌث راح عبد الق ،نسانإلوهً موضوعة ل ،استعمل الشاعر الشفة فً الفرس

فهذا ونحوه ال ٌفٌدك شٌبا لو لزمت األصل لم  " الجرجانً ٌعقب على بٌت الشاعر بقوله:

 ،قاله لو ،من جحفلتٌه وقوله: ،من شفتٌه بٌن قوله: ىفال فرق من جهة المعن ،ٌحصل لك

إنما ٌعطٌك كال االسمٌن العضو المعلوم فحسب.
1
" 

لكالم عبد  –حسب فهمنا  –ما ٌقع من هذا القسم من االستعارة إنّ الشاعر  نّ إ  

كما  ،ر مقصود فً ذاتهٌفالتشبٌه ههنا ؼ ،القاهر الجرجانً على سبٌل االتساع فً الكالم

ٌكاد ٌرى فً هذا الجرجانً  ، ومهما ٌكن من حال، فإنّ االستعارةأنه خال من جمالٌات 

؛ ألّن عالقة انتنافوأشد ا ،مٌدانا من االستعارة )المفٌدة (على أنها أمدّ الثانً القسم 

ة بمساحة قهً األلٌق والخلٌهذه االستعارة و المشابهة بٌن الّطرفٌن قرٌبة إلى حّد ما،

  هضن مثل هذٌستوجب علٌها أن تحت -فٌما نرى -الدراسات األسلوبٌة المعاصرة والتً 

وهً أمد  ،ضرب دون األولال" اعلم أن االستعارة فً الحقٌقة فً هذا ـاالستعارات ف

 ،وأوسع سعة وأبعد ؼورا ،وأعجب حسنا وإحسانا ،كثر جرٌاناأو ،تنانافوأشد ا ،مٌدانا

وتحصر فنونها  ،من أن تجمع شعبها وشعوبها ،وأذهب نجدا فً الصناعة وؼورا

أنها تبرز هذا البٌان أبدا فً صورة مستجدة  :ة الجامعة فٌهاومن الفضٌل وضروبها ...

حتى تراها  ،قد اكتسبت فوابد الواحدة )فٌها( فظةلنك لتجد الإو .....،،تزٌد قدره نبال

        ولها فً كل واحدة من تلك المواضع شؤن مفرد وخالبة  ،مكررة فً مواضع

".موقة رم
2

 

ٌرٌد أن  –فٌما ٌبدو  –القاهر الجرجانً  أن عبد –ههنا  –ومن الجدٌر بالذكر   

هً بالعدول  -قبٌل حٌن –ٌصرح ضمنٌا على أن استعارة القسم الثانً المتحدث عنها 

فاستعارة  ،إذ رتب االستعارة على حسب القٌمة الفنٌة لها وبها )العدول ( خلٌق؛ ،أعلق

والمستعار  -المشبه به(بٌن المستعار منه ) -]ألن العالقة  ؛ل قسم ال قٌمة لهوّ ألالضرب ا

                                                           
 .31ص  س(، -)م األسرار: - 1
 .18ص  س(، -)م ار،األسر - 2
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ٌتجلى فً االستعارة  -من هذا  -التشبٌهٌة ؼٌر مقصودة فً ذاتها والعكس[  -له )المشبه 

قٌمتها الجمالٌة والفنٌة من  –إذن  –تكتسب االستعارة  اإلطالق. إن صحّ  -العدولٌة 

 –لٌات آلومن ا ؼرابتها وخروجها )عدولها( عن االستعارات المتداولة والمؤلوفة.

أن ٌجمع بٌن عدد من ،المتبعة للبلوغ بالعدول االستعاري أقصى ؼاٌاته -لتقنٌاتا

 االستعارات قصدا إللحاق الشكل بالشكل، كقول امرإ القٌس:

 .1لِ كَ م  كَ بِ  اءَ نَ ا وَ ازً جَ ع  أَ  فَ دَ ر  أَ وَ                   هِ بِ م  صُ ى بِ ط  مَ ا تَ م  لَ  هُ لَ  تُ م  قُ فَ       

 ،ى ذلك فجعل له أعجازا قد أردؾ بها الصلبثنّ  ،با قد تمطى بهلما جعل للٌل صل فإنه:"

وراعى ما ٌراه  ،فاستوفى فً جملة أركان الشخص ،به ء  ث فجعل له كلكال قد ناوثلّ 

ا".الناظر من جوانبه جمٌع  
2

 

، إن االستعارة فً هذا الصدد هً ما أطلق علٌها البالؼٌون االستعارة "المرشحة"  

"ٌالبم المستعار منه وهً التً تقترن بما" 
3
أبلػ من ؼٌرها الشتمال الترشٌح  وهً " 

على تحقٌق المبالؽة عن طرٌق تناسً التشبٌه"
4
. 

 –أرقى  –أو بالحري  ،االستعارة هً أحد أهم نّ إفً هذا الّصدد وخالصة القول   

خر وتشبٌه حذؾ آللفظ عن مسماه األصلً إلى اسم  البوصفها نق ،أنواع العدول الداللً

فتخرج الكالم من دابرة اإلبالغ والتوصٌل إلى مجال القٌم الجمالٌة  ،د طرفٌهأح

 ،أعلى مراتب التشبٌه هً أولى مراتب االستعارة –سنزعم  –إذا أردنا وصفها ،والفنٌة

وذلك الثراء الذي  ،من حٌث الدرجة الشعرٌة التً تحققها بذلك التفاعل الحً فً الداللة

 تتمٌز به.

لكونها من األسالٌب التً  الكناٌة من الصور البٌانٌة وإحدى أسرار اللؽة؛ تعد :الكناٌة -ج

إحداهما  لذلك فإنها تإسس على بنٌتٌن: ٌعرض فٌها عن التصرٌح إلى اإلخفاء والتستر؛

                                                           
)د.ط(،  المعارؾ بمصر، دار، براهٌمإالفضل  وبمحمد أ تح: القٌس، ئدٌوان امر امرإ القٌس: - 1

  .88ص  )د.ت(،
  .845ص  النهاٌة، -  2
  158ص ، ٌنظر:اإلٌضاح -  3
 نفسه:الصفحة نفسها.  -  4
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وبعبارة  خر.آلا ىتبدي كل بنٌة معنى ٌجاور المعن –بحٌث  ،سطحٌة واألخرى عمٌقة

 عن المعانً األول." أدق هً "المعانً الثوانً التً تتولد

فال  ،فها الجرجانً بقوله :"الكناٌة"....أن ٌرٌد المتكلم إثبات معنى من المعانًٌعرّ   

ردفه فٌوما به إلٌه" ولكن ٌجًء إلى معنى)هو( ،ٌذكره باللفظ الموضوع له فً اللؽة
1

 .

ى فً ٌحاء من طرٌق لفظ قد وضع له معنإو ،شارةإو ،معناها أنها إٌماء -إذن –فالكناٌة 

الكناٌة هً  إنّ  .خر خلؾ هذا اللفظ وهو المقصودآبل معنى  ،وهو ؼٌر مقصود ،الحقٌقة

كما  ،لٌنقله من المذكور إلى المتروك ،ترك التصرٌح بذكر الشًء إلى ذكر ما ٌلزمه

القامة ."         لٌنتقل منه إلى ماهو ملزومه وهو طول  فالن طوٌل النجاد: تقول:
2
  

 )من المتقارب(ومثله قول الخنساء

3ا دَ رَ م  أَ  هُ رتَ يَ شِ عَ  ادَ سَ  ا              دِ جَ ن  ال يلُ وِ طَ  ،ادِ مَ عِ ال   يعُ فِ رَ 
   

 ،عزٌز عالً المكانة فً عشٌرته ،أخاها صخرا شجاع نّ إتقول الخنساء بؤبسط العبارات 

 ٌزال صؽٌر السن. إنه طوٌل القامة وكان ٌقود قومه وعشٌرته، وهو ال

مع جواز إرادة ذلك  ،لفظ أرٌد به الزم معناه هً إال " ى أن الكناٌة ماوذهب القزوٌنً إل

المعنى "
4
 :اح معلقا على قول المتنبً)من الخفٌؾ(رثم  ، 

 5 اءِ يَ ضِ  ل  كُ بِ  يرِ ز  يُ  اءٌ يَ ضِ لَ          يهِ فِ  دُ ج  مَ ي ال  ذِ ال   كَ بِ و  ي ثَ فِ  ن  إِ 

 ،بل نسبه إلى ثوبه ،ٌفعل ذلكلكنه لم  فور اإلخشٌدي،اأراد الشاعر إثبات المجد لك

ٌكون قصده أن المجد ٌظهر فً لباس  –ربما -و وبالتالً فالمجد الزم لمعنى الثوب،

                                                           
 .73ص ، الدالبل -  1
 .581ص ، :المفتاح السكاكً - 2
والمعنى أن صخرا تمكن من  ؽٌر السن من الشباب الذي لم ٌنبت الشعر فً وجهه،الص األمرد: - 3

 نشؤت فً بٌت جاه، م575سنة الخنساء ولدت . استالم زعامة القبٌلة وهو ال ٌزال فتى صؽٌر السن
، فقتال فً الجاهلٌة، وكان صخر ٌعطؾ علٌها بنوع خاص، ولها أخوان معاوٌة وصخر، وثروة

أبو العباس ثعلب:شرح  م .664وتوفٌت سنة ، وخصت صخرا بالقسم األكبر منهورثتهما بشعر رقٌق 
 8و7ص  م،8998 ، 3ط بٌروت،، دار الكتاب العربً، قدم له وشرحه :فاٌز الداٌة، دٌوان الخنساء

 .78و
  .31ص ، اإلٌضاح القزوٌنً: - 4
 .118ص  ،1ج شرح دٌوان أبً الطٌب المتنبً: - 5
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أن مفهومها ٌكاد  ،التعرٌفات السابقة للكناٌةهذه  ىومإدّ  ٌظهر فً شخصه. كافور وال

رادة أرٌد به الزم معناه مع جواز إ " فهو ٌتمخض للداللة على اللفظ الذي ،ٌكون واحدا

ٌنبؽً أن ٌراد فٌها  ،معناه" وإن كانت طبٌعة الكناٌة بوصفها أحد ضروب العدول الداللً

وإنما جاز  نها حٌنبذ تؽدو حقٌقة ال مجازا؛؛ ألالحقٌقً الزم المعنى ال المعنً الصرفً

لها بؤن  –مر بنا  –د هذا السكاكً فً تعرٌؾ وقد أٌّ  ،للمعنى األول أن ٌتحقق ال أن ٌراد

،  ...،لٌنتقل من المذكور إلى المتروك ،التصرٌح بذكر الشًء إلى ذكر ما ٌلزمهترك  "

 هو ملزومه ". لٌنتقل منه إلى ما

إنها عدول عن إفادة المعنى  إدراك الطبٌعة العدولٌة؛ -لنا –ومن ههنا ٌمكن   

وما على المتلقً إال أن ٌقوم  ،إلى إفادته عن طرٌق الزم من لوازمه ،المراد مباشرة

حركة عكسٌة ٌنتقل من خاللها من المعنى الحرفً المذكور إلى المعنى المراد ب

 )المتروك(.

 تً بٌانه:آلا *وٌمكن توضٌح هذه الحركة من خالل مخطط الكناٌة المشهورة 

 األدٌب                                     

 كثرة الرماد  كثرة إٌقاد النار   الكرم   

 المتلقً                    المستوى الفنً )المنعدل(       المستوى السطحً      

 ) ؼٌر المنعدل ( 

ٌنقل خاللها  ،ٌقوم فً مستوى الكناٌة بعملٌة تركٌب ،فالشاعر أو األدٌب أو المتكلم

حٌث ٌصٌر هذا  ،وما ٌترتب علٌه فٌذكره فً المستوى السطحً ،المعنى إلى أحد لوازمه

حٌث ٌمر بلوازم  ،نطالق للمتلقً فً تحلٌل المعنى الكنابًالالالزم المذكور هو نقطة ا

حتى ٌصل إلى المعنى  ،لكن فً اتجاه عكسً و،المعنى التً سار علٌها منشا النص

 المراد.

لقد قرن عبد القاهر الجرجانً بٌن ضروب العدول الداللً )الكناٌة واالستعارة 

منه إلى الؽرض بداللة اللفظ هذه األنواع من الضرب الذي "ال تصل  فعدّ  والتشبٌه(؛

ولكن ٌدلك اللفظ على معناه الذي ٌقتضٌه موضوعه فً اللؽة ثم تجد لذلك المعنى  ،وحده
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داللة ثانٌة تصل بها إلى الؽرض"
1
 )العدولً(وهذا تؤكٌد صرٌح على الطابع االنعدالً ،

ثم  ،معنى بل ٌعقد من اللفظالزم( بؽٌر مباشرة )ٌتحصل  مادام المعنى فٌها ال ،للكناٌة

خر. إن القٌمة الفنٌة للكناٌة تكمن فً هذا التقدم ؼٌر آٌفضً ذلك المعنى إلى معنى 

حتى ٌدفعه لإلسهام والمشاركة  ،العادي للمعنى، والذي ٌكون ضاؼطا على ذهن المتلقً

بهذا  –فً الوقت ذاته  -ومندهشا  ،فً تحصٌله والقبض على زمامه بوجهة تؤوٌلٌة

 التلمٌح الخفً.

ما ٌصدق على ؼٌرها من صور العدول  ،دق على الكناٌة فً هذا الصددوٌص

فٌذكر باللفظ  ،من أنه "متى أرٌد الداللة على معنى فترك أن ٌصرح به الداللً )المجاز(

وجعل دلٌال علٌه كان للكالم  ،الذي هو له فً اللؽة وعمد إلى معنى أخر فؤشٌر به إلٌه

 ."نع ذلك وذكر بلفظه صرٌحابذلك حسن ومزٌة ال ٌكونان إذا لم ٌص

ستعارة والتشبٌه أبرز وأهم أشكال الوخالصة اإلطالق أن الكناٌة تمثل إلى جانب ا

ن طرٌق مالعدول الداللً الذي ٌتبلور فً أنه خروج عن إفادة المعنى مباشرة إلى إفادته 

 الزم من لوازمه.

 ،رة العدولوفً ختام هذا الفصل نخلص إلى أن البالؼٌٌن والنقاد عرفوا ظاه

على منحى جمٌع المستوٌات  ،ومصطلحات متعددة وتناولوها من خالل مباحث كثٌرة،

 ،لٌة فنٌةآحٌث كانت لهم إشارات واضحة ودالة على وعٌهم بالظاهرة بوصفها  ،اللؽوٌة

وتعد الضرورة الشعرٌة والتحرٌؾ نوعٌن هامٌن من أنواع العدول  ،وضرورة أدبٌة

 ٌجة بطبٌعة اللؽة الشعرٌة.صلة وش اوهما ذو ،الصوتً

فااللتفات  ،لٌة التقدٌم والتؤخٌر وضروب االلتفاتآأما العدول التركٌبً فتمثله 

 مكان ذلك بصٌؽة الضمابر أأسواء  ،ٌتؤكد بعده الفنً من خالل أنواع صٌؽه التً تعتز به

ٌنضوي بعده أما العدول الداللً فتمثله صور البٌان عامة كالتشبٌه الذي  العدد.ب مالفعل أب

                                                           

 ه ٌكنى عن الكرم بكثرة الرماد.الكناٌة المشهورة هً أن* 
  .333ص  ،الدالبل عبد القاهر: - 1
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شبٌه تأم ب ،كان ذلك بالحذؾأسواء  ،مضامٌن أنواع االنعداالت التً تعترٌه تحتالفنً 

 شبٌهٌة.تأم فً قلب طرفً الصورة ال ،اعداتالمتب



 

 

 

 

 تمهيد 

 العدول وتعدد المصطلح  -1

 العدول  - أ

 االنزياخ  - ب

 االنحراف  - ت

 أشكال العدول  -2

 العدول الصوتي  - أ

 العدول التركيبي  - ب

    العدول الداللي - ت
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 تمهٌد :

ٌّة        ٌّة والمناهج النسق ٌّات هً الحّد الفاصل بٌن المناهج الّسٌاق حٌث ، لقد كانت اللّسان

ٌّة ٌّة تقارب األدب من وجهة خارج فابتعدت بذلك عن الّنص وبنٌته ، كانت المناهج الّسٌاق

ٌّة بضروب مكّوناتها وعن البٌبة ، وراحت تبحث عن حٌاة المإلّؾ وأطوارها، اللّسان

ٌّة، وخصابصها الّتً تبلور فٌها أدبه وعلى ، وصار الّنص اللّؽوي من خبللها وثٌقة نفس

ٌّة هو المعّول ، العكس من ذلك              صار الّنص األدبً بكّل عناصره ضمن المناهج الّنسق

 ت هذه األخٌرة وجهة محاٌثةذحٌث اّتخ، ةالّنقدٌة واألدبٌّ  علٌه فً الّدراسات

(IMMANENTE )ًبداع األدبً.إلمقاربة ا ف 

تحقٌق الّتواصل  ًأّن وظٌفة اللّؽة فً المقام األّول ه، هً والمسلّم بهومن البد

حّتى ٌتحّقق ، والبّد لهذه اللّؽة أن تكون لها قوانٌن وضوابط تحكمها، المعرفً بٌن المتكلّمٌن

هذا  ا على استقرارالّذٌن عملو، وقد اضطلع بهذه المهّمة علماء اللّؽة والّنحاة، الّتواصل

ٌّة وكّل خروج عنه من أنماط الّتعبٌ، وحماٌته، ورعاٌته، الّنظام اللّؽوي ر واألداءات اللّؽو

ٌ  ، المختلفة ّّذوذ أو الّنقص. وبما أّن وإال، وٌخضع لنوامٌسه، إلٌه دّ ر  ٌجب أن   ٌوصؾ بال

ٌّة الواحد فهً تتحّقق على ، ةاللّؽة معطى اجتماعً مترّسخ فً أذهان أبناء الجماعة اللّؽو

 الفردي من اللّؽة.مستوى األداء الفردي )الكبلم( بوصفه الجانب 

، وإذا كان الخروج عن الّنظام اللّؽوي ٌتّم على مستوى األداء اللّؽوي الفعلً المتحقّق

وتحقٌق الجانب الّنفعً ،  أداء الفكرةٌعنٌه أثناء الّتواصل اللّؽوي إالفإّن المتكلّم العادي ال 

م. لكن هذا الخروج عن الّنظام اللّؽوي سٌتضاعؾ   ببل رٌب   فً الّسٌاق األدبً للكبل

ٌ  ، والّتعبٌر الفّنً ٌّةع  حٌث  أكثر من اعتنابه ، وطرٌقة األداء، نى المبدع بالّصٌاؼة اللّؽو

ألّن  ؛ٌعنً ؼٌاب الؽاٌة األولى فً الكبلم األدبًال  وهذا، بتوصٌل الفكرة وتبلٌؽها لآلخرٌن

، ك وخرق الّنظام اللّؽوي فً مستوٌاته إلى حّد تضٌع معه الفابدة وتؽٌب عنه الّداللةانتها

ٌّة ، ٌصٌر حٌنبذ عبثا وفوضى فالحكمة فً األدب أن ٌكون مزدوج الوظٌفة؛ وظٌفة تبلٌؽ

ٌّة ٌّة فن ٌّة بخصابص لؽو بداع األدبً على تطوٌع إلٌحرص األدٌب ضمن مجال ا، توصٌل

 ببلؼً والفّنً معا.إلرضه اتخدم ؼلؽته بما ٌجعلها 
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وٌرسً دعابمه متمّثبل فً مهّمة ، وجد من ٌحافظ علٌه، وإذا كان الّنظام المثالً للّؽة     

ٌٌّن وجد أٌضا من ٌعتنً به وٌإّسس له ، فإّن الّنظام اللّؽوي المنعزل عنه، الّنحاة واللّؽو

ٌّته ٌّة، وٌلتمس له ّرع حمل لواء هذه المهّمة أهل  وقد ، وٌكّؾ عن قٌمته الفّنٌة والجمال

ة اللّغة فً مستواها العادي ذافإ]، الببلؼة ٌّ ٌّون قد حرصوا... على مثال ، كان الّنحاة و الّلغو

ٌّون باللّغة ، شتغال به ورعاٌتهوهو المستوى الّذي ٌعنٌهم اال ٌٌّن وهم المعن فإّن البالغ

ٌن ٌّ ٌّة قد حرصوا على العكس من الّنحاة و الّلغو تأكٌد صفة مخالفة ال بّد من على ، الفن

أو االنحراف ]العدول[ على ، تحّققها فً االستخدام الفّنً للّغة... هذه الّصفة هً المغاٌرة

ٌّن من القواعد ٌّة[والمعاٌٌر المثا، مستوى مع ة اّلتً تحكم اللّغة العاد ٌّ ل
1
. 

ٌّة المعاصرة على ظاهرة العداهتمامات لذلك انصّبت جّل  أو ، ولالّدراسات األسلوب

ٌّز  ؛االنحراؾ اللّؽوي فً الّنص األدبً ألّنه ٌمّثل فً الواقع عندهم أسلوب الّنص الّذي ٌتم

فإّن األسلوب هو ، فإذا كان النّص ولٌدا لصاحبه]، ن ؼٌره من الّنصوص األخرىعبه 

[ولٌد النّص ذاته
2
 .     

ٌّة الّتً استحالت  بإّن األسلوب األدبً الز إلى قطب الّرحى فً بهذه الّظاهرة اللّؽو

ٌّة بوصفها ٌّة  الّدراسات األسلوب ة فً تشقض ٌّ ةأساس ٌّ ات الّنصوص األدب ٌّ كٌل جمال
3

؛ 

وٌمكن ، ٌتمظهر فً تّكٌل الكبلم وصٌاؼته، والعدول هو خروج الكبلم عن نظامه المؤلوؾ

ٌمكن)اعتباره( هو األسلوب  بل، األدبً األسلوب تشكٌل طبٌعة إلى التعّرف ]طتهاسبو

[دبً ذاتهاأل
 4

. 

ٌّات قد أقّرت أّن لكّل دال مدلوفإذا كانت اللّ   القاعدة)األدب ٌخرق هذه  ]فإّن ، السان

ة ٌّ ٌّة تعّدد مدلوالته  (]اللّسان [فٌجعل للّدال إمكان
5 ،

ٌّون "بالعدول" وهو ما عّبر  ، عنه األسلوب

 [مجّرد وسٌلة بل غاٌة فً ذاتها  ال ]فتصبح به اللّؽة
6
ى بجّل أعبلم وهذا مّما أدّ  ؛

ٌّة المعاصرة ٌوّظفون هذا المفهوم أثناء الحدٌث عن خصابص  الخطاب الّدراسات األسلوب
                                                           

ٌّة اللّؽة فً الّنقد العربً، ص  - 1  .702عبد الحكٌم راضً: نظر
 .77األسلوبٌة واألسلوب، ص عبد السبلم المسدي: - 2
 .198، ص 1س(، ج -الدٌن السد، )م نور ٌنظر: - 3
 .198نفسه، ص  ٌنظر: - 4
 .198ص  ،نفسه - 5
  .198ص ، نفسه - 6
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فمهّمة األسلوبً ههنا تنحصر فً تحدٌد ، األدبً بوصفه بنٌة متكّونة تإلّؾ بٌنها عبلقات

ٌّة والببلؼإلوٌصفها باعتماد ا، طبٌعة هذه العبلقات القابمة بٌن عناصره ٌّة مع جراءات اللّؽو

ٌّة الّتً حّقق من خبللها النّص األدبً انسجامه وفارق مؤلوؾ القول  تحلٌلها قصد إظهار الكٌف

ٌّة؛ فاألسلوبً بعبارة أخرى ٌبحث فً الخطاب األدبً   والسٌما فً الإلى ا ّّعر ّتسام بسمة ال

ٌّة  ّّعري   عن الخصابص اللّؽو ٌّة الخطاب.الخطاب ال ٌّة تّكٌلها لتحقٌق ّعر  وكٌف

ٌّزات ، *والببلؼً وارتباط األسلوب بظاهرة العدول اللّؽوي الّتً هً من أهّم مم

ومدى ما ، نعدال وقٌاسهاالدفعت كثٌرا من الباحثٌن إلى تحدٌد درجة ا ، العمل األدبً

ٌّة فً الّنص أو انخفاضه ٌترّتب علٌها من ّّعر وإذا كان األدب بقسمٌه  ؛ارتفاع مستوى ال

فً حٌن ، فإّننا نرى أّنها تبلػ أدنى مستوٌاتها فً الخطاب الّنثري، لمركوزا على مبدأ العدو

ّّعري بقدر ما ٌكون الخروج عن الّنظام اللّؽوي ، تصل إلى أعلى معّدالتها فً الخطاب ال

ٌّته الّتً هً، المؤلوؾ متولّدة عّما توقعه فً نظام اللّغة من  ]ٌكتسب الخطاب ّعر

ٌّة ،اضطراب ٌصبح هو نفسه نظاما جدٌدا هً إذن حصٌلة المفارقات الّتً [ فالّسمة ]الّشعر

.[ةوغٌره من األنظمة اللّغوٌ، دبًنالحظها بٌن نظام الّتركٌب اللّغوي للخطاب األ
1
  

 فً ضوء درجة انحرافه وخروجه ال ٌتّم إال كما أّن تحدٌد طبٌعة العدول وقٌاس

ٌّة لم توجد أّي دراسة" إذ ، ٌقاس علٌهمعٌار  وقاعدة أو أصل أ أو ، لفهم الخواص األسلوب

ٌّة ، صفها باالعتماد على الموضوع نفسهلو ٌّزة عن اللّؽة العاد بل ٌتّم تحدٌدها على أنها متم

ٌّن "بنمط مع
2
ٌٌّن اّتخذ أّكاال متعّددة . نظرا لتعّدد ، إالّ أّن تحدٌد المعٌار اللّؽوي عند األسلوب

خذ الّنظام اللّؽوي العاّم كمعٌار لضبط درجة فمنهم من اتّ ، الّرإى الّتً انطلق منها كّل منهم

ٌّة لمجموع  ومنهم من حّدد المعٌار بالمتوّسط، الخروج عنه اإلحصابً لكّل الوسابل اللّؽو

واألسلوب األدبً حٌنبذ سٌتحّدد بقٌاس درجة انعدال بعض الوسابل ، الّنصوص الموجودة

ٌّة فً الّنص  ٌرون أّن المعٌار  وآخرون، ابًالمتوّسط اإلحص نع -قٌد الّدراسة -اللّؽو

                                                           
مدخل إلى النقد الحدٌث، منّورات ضمن أّؽال ندوة اللسانٌات واللؽة العربٌة،  عبد السبلم المسدي: - 1

 . 211(، ص 4)عددتونس، سلسلة اللسانٌات، 
 المرجع السابق، الصفحة نفسها. - 2
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دون أن ٌصل ، اإلنسان]نموذج لغوي ٌطمح إلٌه أي أّنه ، نموذج لؽوي فً ذهن المجتمع

 فً االستعمال اللّغوي[تماما إلٌه  
1
. 

أّوال لصعوبة ، دود وّجه إلٌها نقق، فإّن هذه اآلراء وؼٌرها، ومهما ٌكن من أمر

ٌّة ٌّتها ف، تطبٌقها من ناح ٌّة فاعل ٌّةونسب ّّعر فً ، ً تحدٌد طبٌعة العناصر ذات الوظٌفة ال

ولعّل معٌار تحدٌد مبدأ العدول   فٌما نرى   ٌتحّدد فً ، النّص األدبً من ناحٌة أخرى

الّذي قد ٌكون أقرب المعاٌٌر فً ، الّنمط األّول ٌتمّثل فً االستخدام العادي للّؽة، نمطٌن

ٌّة فً ، دراك مستوى العدولإ ّّعر ٌّةووظٌفته ال نً فٌتحّدد اأّما الّنمط الثّ ، الّنصوص األدب

ٌّة اإلجراءاتحٌث أّن الكثٌر من ، العدول فً الّنص اللّؽوي ذاته على سبٌل  كااللتفات اللّؽو

ة حّول من ضمٌر الخطاب إلى الؽٌبة مع بعضها كالتّ نتنحرؾ صٌؽه بالمقار كرلذال االّتمثٌل 

ٌّة المعاصرة داخل الّنسٌج اللّؽوي نفسه؛ وهذا ٌقترب إ لى حّد بعٌد مّما أّار إلٌه رابد األسلوب

تحدٌدها  ألّنها تخضع للمتلقًّ فً ؛ٌّةبوإن كانت هذه المعاٌٌر تظّل أمورا نس رٌفاتٌر مٌشال

 وقدرته على تصورها.

تتّبع اآلراء حول وظٌفة المعٌار فً تحدٌد درجة العدول  ،وال ٌهّمنا فً هذا الّصدد

بقدر ما ٌهّمنا تتّبع هذه الّظاهرة واصطبلحاتها فً الّدراسات ، اصراللؽوي فً النقد المع

ٌّة المعاصرة ٌّة األسلوب  .  وٌّكاوهذا الّذي سنؤتً على توضٌحه   ، الّنقد

                                                           
 .71 -68عبد السبلم المسدي: األسلوبٌة واألسلوب، ص ص  - 1
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 العدول  وتعّدد المصطلح:: أوال

وتعلّقت بدابرة حقلها الّنقدي  هاإّن مفهوم الّظاهرة الّتً نحن بصددها اآلن تجاذبت

وهذه ، لمام بزمامهإلقد تتفاوت فٌما بٌنها تفاوتا ٌصعب حصره وا، ة جّدامصطلحات كثٌر

 وأحمد محّمد وٌس مسديالعبد الّسالم الكثرة قد لفتت الكثٌر من الّنقاد المحدثٌن من أمثال 

 وؼٌرهم. وٌوسف وغلٌسً

           ، إّن هذا الّزخم االصطبلحً لظاهرة مدركة لم تقتصر على الّنقد العربً المعاصر

ٌّة المنشأ أصال وقد أشار إلٌها خوسٌه إٌفانك ] [سوبل إّنها غرب
 1

ة اللّغة "فً كتابه   ٌّ  نظر

ٌّة  ."األدب

طابفة من المصطلحات الّتً تعّبر عن الّظاهرة قٌد  عبد الّسالم المسديلقد أورد 

على هذا الّنحو، الّدراسة ) العدول( ذاكرا أمام كّل واحد أصلة الفرنسً وصاحبه
2: 

 

 .بول فالٌٌري( عند  abus( والّتجاوز) écartالعدول )   

 .سبتزر( عند déviation)  االنحراؾ 

 .باٌتار( عند subvertion) اإلطاحة   

 . وارٌن رٌنٌه وٌلك وأوستن( عند distorsion  االختبلل )

 .       تٌري( عند infraction)  المخالفة

ّّناعة  .روالن بارت( عند scandale)  ال

 .جون كوهٌن( عند viol) االنتهاك  

 تودوروفعند  (incorrection(واللّحن)violation des normes)  خرق الّسنن

 أراغون عند ( transgression )   العصٌان

 "G. MU"مو( عند جماعة "altération  الّتحرٌؾ) 

الّذي  تٌريونسبها إلى  "الكسر"إلى كلمة  (infraction)كلمة  صالح فضلوترجم 

روالن كلمة "الفضٌحة" إلى  صالح فضلكما نسب ، "المخالفة"كلمة  المسّديسب إلٌه ن

                                                           
اح من منظور الدراسات األسلوبٌة، المإسسة الجامعٌة للدراسات االنزٌ أحمد محمد وٌس: ٌنظر: - 1

 .  30م، ص 2005، 1والنّر والتوزٌع، جامعة حلب، ط
 .101-100صص واألسلوب،  األسلوبٌة - 2
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كلمة " الجنون" آراغونكلمة "ّذوذ" وإلى  تودوروفوإلى ، بارت
1

 عدنان بنوقد فّضل ، 

ٌّة " و " الؽرابة واالبتكار" و " الخلق". وورد  لذرٌ المصطلحات اآلتٌة: "الجسارة اللّؽو

ٌّة " مترجما كتاب  ّمد العمريمحّمد الولً ومحلدى  ّّعر لجون كوهٌن بنٌة اللّؽة ال

"مصطلحات أخرى تعّبر عن نفس المفهوم مثل االنزٌاح و االنحراؾ والخرق و الخطؤ
2
. 

تعّبر عن مفهوم  اأّن ثّمة مصطلحات أخرى وأوصاف أحمد محّمد وٌسوٌرى الباحث 

 ، واإلزاحة ، وكسر البناء، والكسر، سٌروالّتك، وانكسار الّنمط، "االنكسار"الّظاهرة من مثل 

، واإلخبلل، ومزج األضداد، والّتنافر، والمفارقة، والّتناقض، واالختراق، واالنزالق

وفجوة ، واالختبلؾ، واألصالة، واالستطراط، والّتؽرٌب، واالنحناء، والخلل، واالختبلل

ٌّة إحصابالّتوّتر ٌّة ؛ لقد جاوزت األربعٌن مصطلحا عندما قام بعمل ٌّة لها فً الّدراسات الّنقد

ٌّة المعاصرة العرب
.3

 

أّن ٌضٌؾ مصطلحات أخرى لم ، ٌوسف وغلٌسًكما حاول الباحث الجزابري 

.المسديفً محاولة منه   كما ٌقول   فً إثراء جهد ، سابقوهٌذكرها 
 

ٌّة تعادل  ونحن   ال نراها   كذلك بل إّن محاولة البحث عن مصطلحات أخرى عرب

لمصطلح الّنقدي العربً لن ٌزٌد وضع ا .(écart / déviation)ا واحد اأجنبٌ امفهوم

ٌّة ترجمة المصطلحات ،  تعقٌدا واضطرابا وفوضىالحدٌث إال وٌسهم فً توسٌع إّكال

ٌّة. ولعلّنا حّتى ال نؽمط جهد الّنقد الجزابري المعاصر  ٌّة الّنقد ٌّة إلى اللّؽة العرب ٌّة واألدب الّنقد

ٌّةغالوطبلحً الّنقدي سنورد المصطلحات فً الحقل االص على الّنحو اآلتً لٌس
4
: 

 .رلوبونتًمٌ         (déformation cohérente) المتناسق   الّتّوٌه

 .غرٌماس           (aberration) واالضطراب    المروق والّضبلل

 ودٌكرو تودوروف            (figure) المجاز  

                                                           
 .64، ص 1992ٌنظر: صبلح فضل: ببلؼة الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، الكوٌت،  - 1
وبقال للنّر، الدار تالّعرٌة، تر: محمد الولً ومحمد العمري، دار  ٌنظر: جون كوهٌن: بنٌة اللؽة - 2

 .193م، ص 1986، 1البٌضاء، ط
  .33س(، ص  -ٌنظر: أحمد محمد وٌس: )م -3 

 .210-209س(، ص  -ٌوسؾ وؼلٌسً: )م - 4
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  ّذوذ
*
 (anomalie)               تٌرارٌف 

**   انعطاؾ
*
 (détour)            جون كوهٌن. 

، والّتجاوز، هناك مصطلحات أخرى من مثل الفارق والبعد والّتبعٌد والفجوة كما أن

ٌّد، ابتعاد، والمجاوزة، ّتساعاالو ، نقل المعنى، قافر، تباٌن، اختبلؾ، الخروج، عدم التق

ٌّةالبل، الفجوة) مسافة التوّتر(، حةإزا ٌّة اللّؽو               ، الّتوتٌر، لوّ ؽال، الؽموض، عقبلن

الّتدمٌر 
1
. 

                     فً دراسته الّرابدة أحمد محّمد وٌسبالّدكتور  ٌوسف وغلٌسًولقد استعان 

ٌّة] وتمّكن من تجمٌع هذا الّرصٌد المصطلحً ، [االنزٌاح من منظور الّدراسات األسلوب

خروج عن مؤلوؾ الّنظام اللّؽوي فً ال" بوصفهار عن ظاهرة العدول لّذي ٌعبّ المرٌع ا

ٌّةاألدبً فً مختلؾ ضروب مكوّ  اللّؽوي للّنص جتركٌب الّنسٌ  ولن ٌكون ذلك إال، ناته اللّؽو

ٌّة)القواعد إحدى بكسر وخرق  ٌّة، الّصوت ٌّة، والّتركٌب ، للّنظام المفترض كمعٌار (والّدالل

ٌّةإلى األعمال ا بالّنسبة وتكون الؽاٌة من وراء ذلك االستعمال العدولً على مستوى  ؛ألدب

ٌّز، حّتى ٌتفّرد المبدع بؤسلوبه النّص األدبً ٌّةّ هعن ؼٌره وٌحقّق لنصّ  وٌتم  ." عر

سنوردها على الّنحو  ٌوسف وغلٌسًالدكتور وهناك بدابل أخرى تمّكن من تجمٌعها 

اآلتً
2
، االختالف، المفارقة، الفرق، الفارق، حرٌفالتّ ، االنحراف، اإلزاحة، " االنزٌاح 

، الفضٌحة، زالّنشا، الشذوذ، الفاصل، الّتبعٌد، عادتاالب، البعد، الفجوة، االختراق، الخرق

د، الخروج ٌّ ، المخالفة، اإلطاحة، االختالل، ضادالتّ ، الّتباٌن، االّتساع، ىنقل المعن، عدم التق

، االنتهاك، الّشناعة، المجاوزة، الّتجاوز، العدول، لالخل، اإلخالل، اللّحنة، اللّحن، الخطأ

ٌّة، األضدادمزج ، الّتنافر، الّتناقض، الحماقة، الجنون، العصٌان ، الغرٌب، الجسارة اللّغو

االنكسار ، كسر البناء، الكسر، األصالة، الخلق، االبتكار، غرٌبالتّ ، اإلغراب، الغرابة

                                                           

 بوصؾ أن الكلمة تدل على الفوضى والخروج عن القٌاس. استخدمه حمٌد لحمٌدانً:  *

فً ترجمته لكتاب  65ص ، م3991منّورات دراسات سال، المؽرب، )د.ط(، نً، حمٌد لحمٌدا    

 مٌّال رٌفاتٌر.

 . 189، ص 1س(، ج -استخدمه نور الدٌن السد :)م  **
 .216-210س(، ص ص  -ٌنظر: ٌوسؾ وؼلٌسً :)م - 1
 .217نفسه، ص  - 2
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، االنحناء، داالستطرا، الّتفجٌر، الّتشوٌه، الّتهدٌم، رالّتدمٌ، كسٌرالتّ ، انكسار الّنمط]كذا[

ةالال، مسافة التوّتر، نزالقاال ٌّ ة..."  عقالن ٌّ  اللغو

ٌّا فً مواجهة مفهوم أجنبً واحد وببل  (65خمسة وسّتون)إذن هناك  مصطلحا عرب

ت إّن هذا الكّم الهابل من المعادال، إّنه ٌعّبر عن ظاهرة العدول المتحّدث عنهاف، رٌب

ٌّة   إن دلّ  ٌّة المصطلح الّنقدي فً الّدراسات  على ًّء   إّنما ٌدلّ  العرب على أّن قض

ٌّة ٌّة، العرب ٌّة أو الّتطبٌق ٌّة ال، سواء منها النظر ألسباب ، داثةحمازالت منؽمسة فً إّكال

 . اإلٌه كثٌرة   ال ٌسعنا   البحث التطّرق

اللة على ة أكثر من مصطلح للدّ وثمّ ، ةء عدّ افثّمة إذن مصطلح واحد للّداللة على أٌّ

، (العدول  إلى)[  écart] مفهومستقودنا إلى ترجمة  الّتً هً إّن هذه الّنظرة، واحد ء ًّ

ٌّا قدٌما ونقوم اوكؤّنن بتبٌٌبه وتحٌٌنه فً  نحاول فً هذا الّصدد أن نحًٌ مفهوما ببلؼ

ٌّة المعاصرةراسات النّ الدّ  ٌّة منها، قد ، على صنٌع الدكتور عبد والّعرٌة والسٌما األسلوب

 السبلم المسدي.

 ألنها ؛االنحرافو، االنزٌاح، العدولوسنكتفً فً هذا المقام بمصطلحات ثبلثة هً: 

 ّّ ٌّة ألفً ا، نتّار أكثر من ؼٌرهاٌوع و االأخذت الحّظ األوفر من الّتداول و ال وساط الّنقد

ٌّة المعاصرة.  العرب

 ـ العدول: 1

ٌّة إلحات الّتً أسلفنا القد ّّكلت المصطل ّارة إلٌها   قبل حٌن   القاعدة األساس

ٌّة المعاصرة ٌّة  ؛والمتٌنة فً الّدراسات األسلوب ألّنها من ناحٌة تعّبر عن إجراءات لؽو

ٌّة لؤلدب ٌّة فً مجال الّدراسات الّتحلٌل ٌّةومن ناح، تطبٌق  وال ٌخل، ٌة أخرى هً صفات أدب

ًّ منها؛ أي أّن  ٌّة تعتري النّص األدبًأّي نّص أدب ٌّة لؽو  ٌة)آل وإجراء، العدول هو خاص

ّّعرٌّ  ٌّة( لقٌاس درجة ال ٌّة   فً الحٌمنهج  ن نفسه   . ة فً األعمال األدب

والّتً جاوزت ، بؤّن كّل المصطلحات الّتً أتٌنا على ذكرها سابقا -أن نزعم -ولنا 

              "Déviation "و"Ecart " ( مصطلحا تعّبر عن المفهوم الؽربً لكلمة06) السّتٌن

ٌّة ]  ف ٌّة فً القرن  Ecart الكلمة االسم [ 11مٌبلدي ] الّثانً عشرعّرفتها اللّؽة الفرنس
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(أو األّخاص اءأو المسافة الفاصلة بٌن األٌّ، وهً تعنً الفسخ أو الّتقطٌع)
1

أّما الكلمة ، 

ٌّة و ا ٌّة إلالمّتركة بٌن اللّؽة الفرنس ٌّة بل" فإّنها مّتقّة من الكلمة ال Déviationنجلٌز تٌن

بمعنى االنحراؾ عن الّطرٌق" Deviatio "المتؤّخرة
2
 .

 

ٌّة لظاهرة العدول البلّز ة بالكلمتٌن الّسالفتً الّذكر ال مومإّدى هذه الّتعرٌفات اللّؽو

 وكلمة تعنً، تعنً المسافة الفاصلة Ecartفكلمة ، تبعد عن معنى الخروج عن معٌار

Déviation عن  االنحراؾ... 

 األكثرألّنها المفهوم ؛] Ecartحّق لنا  أن نترجم كلمة  إذاومن هذه الّزاوٌة   

ٌّة منهااانتّارا فً  ٌّة والسٌما الفرنس ٌّة المعاصرة الؽرب والكلمة األخرى ، لّثقافة الّنقد

ٌّة مّتركة بٌن ٌّة واللّؽة االنجلٌز لّنقد الؽربً وهً نادرة االستعمال فً ا، اللّؽة الفرنس

[المعاصر
3
 . 

 بعد حٌن: ٌؤتً بٌانهابالعدول إلى األسباب الّتً 

 بنا.    راثً لؽة واصطبلحا مثلما مرّ تّ   ألّن مفهومها ٌتساوق مع مفهوم العدول ال 1

ٌّة المعاصرة -القطب األكبر-مسدي وهو العبد الّسبلم    ألنّ  2 هو ، فً الّدراسات األسلوب

ٌّةأّول  من نقل هذا الم ٌّته الؽرب ٌّة، صطلح بمرجع  وترجمه بالعدول. ، إلى اللّؽة العرب

ر المسدي للتعبٌر عن ظاهرة العدول والدكتوالجدٌر بالّذكر هنا أّن أّول مصطلح استعمله  

ٌّة المعاصرة هو " االنزٌاح"و استعمل فً الّدراسات األسلوب
4

ولكّنه لم ٌثبت على هذا ، 

أجابه بأّنه عندما فً ذلك ]  محمد وٌس أحمدا سؤله ولمّ ، فاستعاض بالعدول، المصطلح

إلى إبراز كان ٌقصد  ]أّول مّرة " "Ecart " مفهومل ةترجمك استعمل مصطلح"االنزٌاح"

ٌّة ئتصّور إجرابً طارسمة الجّدة من حٌث هو م ثّم ، على سنن الّتألٌف فً اللّغة العرب

ٌعد ٌجّر محاذٌر االلتباس[إحٌاء لمصطلح بالغً تراثً لم  "العدول"جاء بمصطلح 
5.

 

                                                           
 .706س(، ص  -ٌوسؾ وؼلٌسً، )م - 1
 نفسه، الّصفحة نفسها. - 2
 .207، ص نفسه - 3
 .163-162ٌنظر: األسلوبٌة واألسلوب، ص ص  - 4
 .46س(، ص  -ٌنظر: أحمد محمد وٌس، )م - 5
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بكّم وافر فً ورد  ّنه وبعض مّتقّاته إذ إ، كما سبق القولٌس بجدٌد المصطلح ل   ألنّ  3

ٌّا   كما مرّ  كتب اللّؽة والّنحو والببلؼة سواء تصرٌحا أو  بنا  . ضمن

ٌّة  م    ألّنه ا ستخد   4 ٌّة المعاصرة والّدراسات الّنقد  كتوفٌق، ثةالحدٌمن قبل أقطاب األسلوب

حال على كل -نخّص بالذكر منهمر ووؼٌرهم كث حمد الجوةأو، الّزٌدي ٌّة  -ّّ عمٌد األسلوب

ٌّة                                                                                         .عبد الّسالم المسديالمعاصرة ترجمة وتنظٌرا وتطبٌقا  العرب

ٌّن اصطلحما أّن هناك م  ب 5 ٌعّبر ، جاء به الفكر الببلؼً والّنقدي العربً القدٌم، اوواضح اب

إحٌاء مفهوم العدول  فما هو العٌب أو الّنقص الّذي ٌحول دون، للّظاهرةعن المفهوم ذاته 

فإّن من ، ومن ناحٌة أخرى، من ناحٌةهذا ، أنسب فً الّتعبٌر عن الّظاهرة امصطلحه ذواّتخا

اته؛ على المترجم أثناء بحثه عن المّروط االصطبلح وأدب تنقٌبه عن عادالت أن ٌمّر فً ٌّ

فً سبر  بالمرحلة األولى المتمّثلةلؽة وثقافة أخرى من المبلبم لمفهوم وافد المعادل العربً 

 أؼوار مفاهٌم المواد اللؽوٌة فً المعاجم العربٌة المعّبرة عن المصطلح المراد ترجمته.

فمنهم من كان استعماله له ، ؼٌر ٌسٌر من البحاثة العرب عدد   العدول   لقد استعمل  

 نسًورتكزه فً كتاباته. وٌجًء الباحث التّ ا واستعاض بمصطلح آخر ومنهم من، عرضا

ٌّاتوبخاّصة فً كتابه الّرابد )، على رأس من اعتمدوه الجّوة أحمد                (بحوث فً الّشعر

ٌّة ؛ا المصطلحهذ آخرون العدول وقد فّضلنا" ٌستعمل  ورد جذره  ،ألّنه من فصٌح العرب

ٌّركون وعدل عنه ٌعدل عدوال ثّم الّذٌن كفروا برّبهم ٌعدلون" أي  فً القرآن الكرٌم "

" إذا مال
1
ألّنه أّوال من فصٌح  ؛االنزٌاح على "لعدول" القد بّرر الباحث تفضٌله .  

ٌّة ومن ، عن نظام لؽوي مفترض وثانٌا أّن مفهومه ٌنسحب على المٌل والخروج، العرب

واعتمد العدول تمام  .عبد الّسالم المسدي بؤستاذه ألّنه متؤّثر ؛الّطبٌعً أن ٌستعمل العدول

فهو ٌكثر من استعماله فً أعماله، حسان
2
ذي ٌرى فً مصطلح الّ  ]، وحمادي صمود ،

[Ecart  العدول على أّنه أحسن ترجمة لمفهوم
3

صولة عبد للاّ ومّمن اعتمده أٌضا ، 
4

 ،

                                                           
 بحوث فً الّعرٌات )مفاهٌم واتجاهات (، كلٌة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة،  ٌنظر: أحمد الجوة: - 1

 .285م، ص 2004، (د.ط)صفاقس، تونس،      
 .46س(، ص  -:أحمد محمد وٌس، )م ٌنظر - 2
 .52التفكٌر الببلؼً عند العرب، ص  حمادي صمود: - 3
 .86م، ص 1984، 1، عدد5مجلة فصول، القاهرة، مجلد  - 4
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الهاشمً الّتهامً الّراجً
1

عبد الملك مرتاض، توفٌق الّزٌدي، 
2

ٌّب البّكوش،  الط
3

             األزهر ، 

الزّناد
4

لكن استعماله له فً أعماله ، وهناك من استعمل المصطلح وأقّر بمفهومهوؼٌرهم، ، 

 مصلوح سعدكان ضبٌبل من أمثال 
5

، ومصطفى ناصف، محّمد رشاد الحمزاوي]و، 

[ ولطفً الٌوسفً، وحّمد حسن عبد للاّ ، اللّطٌؾ عبد حماسةومحّمد 
6
. 

                                                           
 .211س(، ص  -ٌنظر: ٌوسؾ وؼلٌسً :)م - 1
تحلٌل مركب لقصٌدة أّجان ٌمانٌة، دار  –ّعرٌة القصٌدة، قصٌدة القراءة عبد المالك مرتاض:  - 2

 .134 و132و 129ص ، م3991، 3المنتخب العربً، بٌروت، ط
                م، 1994فً ترجمته كتاب جورج مونان :مفاتٌح األلسنٌة، منّورات سعٌدان، تونس،  - 3

 . 136- 134ص  ص     
  م،1992، المركز الثقافً العربً، الدار البٌضاء، العربٌة دروس فً الببلؼةاألزهر الّزناد:  - 4

 .21ص     
 ، )د.ت(.2دار الفكر العربً، القاهرة، ط، (دراسة لؽوٌة إحصابٌة )ألسلوباسعد مصلوح:  - 5
  .40ص     

 (.62س(، )الهامش -ٌنظر: أحمد محمد وٌس :)م - 6
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 االنزٌاح : -1

، العدول واالنحراؾ صنوٌه ٌوع واالستعمال أكثر منلقد حظً هذا المصطلح بالذ

ٌّة األلمانً و فً ساحة الّنقد األسلوبً المعاصر.             ٌرى بعض الّدارسٌن أّن عالم األسلوب

حٌث لفت انتباهه عند قراءته للّرواٌات ، هو الّذي جاء بمصطلح االنزٌاح" لٌوسبنزر" 

ٌّزت بابتعادها  ٌّة الحدٌثة تلك الّتعبٌرات الّتً تم عن االستخدام العامالفرنس
1

ؼٌر أّن هذه ، 

ّّعر   " أّن  فثورنوحده ، سبٌتزرالّظاهرة لم تستوقؾ  الحظ أٌضا  عند تحلٌله لقصابد ال

ٌّة"لبل الملمح األكثر لفتا نتباه فٌها هو األبنٌة ؼٌر الّنحو
 2

،
 

ٌراد إلأّن ا" ثورنحٌث استخلص 

ز لغة األدبأو المغاٌر للّنمط المتصوّ ، غٌر العادي ٌّ                      ولغة الّشعر ، ر للّغة هو ما ٌم

خاّصة "
3
 . 

ٌّة ٌّة *ؼدا االنزٌاح، ومن هذه الّناح ٌّة فً حدّ ، دعامة نظر ذاتها لعدد  أو بالحرّي نظر

 سواء من حٌث، على الّرؼم من االختبلفات الّتً تعترٌها، تٌارات األدبٌة والنقدٌةمن ال

واالنزٌاح مصدر للفعل المطاوع " انزاح " أي ذهب  من حٌث المناهج. وأ، المنطلقات

وتباعد
 4

" هً أحسن ترجمة للمصطلح احٌأّن كلمة "انز مد وٌسأحمد محّ وٌرى الباحث ، 

ألّن هذه الكلمة  ؛صطلحاتمعلبّل اختٌاره للمصطلح عن ؼٌره من الم، Ecart الفرنسً

"تعنً فً أصل لؽتها " البعد
5 

الّذي كان ، حّمادي صّمودرأي على وهو بهذا ٌرٌد أن ٌرّد ، 

هو العدول   وقد مّر بنا هذا الذكر لؾ اكان ٌرى أّن أحسن ترجمة للمفهوم الؽربً السّ 

 .القول

كونها ب( Ecartهو أّن  كلمة ) ،ّارة فً هذا الّصددإلوالجدٌر بالمبلحظة وا

ٌّة عّدة ترجم   بالّدرجة األولى   قد اأسلوبٌ امصطلح ات لم ٌكن حّظها من تجاذبتها فً العرب

أّن مصطلح االنزٌاح أوفى داللة  ٌوسف وغلٌسً حثالبلوقد بدا  .ٌوع واحداالّصواب والذ

                                                           

ٌّة: تر: حامد أبو أحمد، مكتبة ؼرٌب، القاهرة،  -1  ٌّة اللّؽة األدب   .  10ص  م ،3997إٌفانكوس: نظر
ترجمة: سعٌد الؽانمً، المركز الثقافً العربً، ٌل األسلوبً، النحو التولٌدي والتحل ،ٌنظر: ثورن - 2

 .773ص ، م1993، 1الّدار البٌضاء، بٌروت، ط

  .226نفسه، ص  -3 
 نحن هنا نتحدث عن االنزٌاح كظاهرة ولٌس كمصطلح.  *
 قاموس المحٌط، )مادة زٌح ( .الٌنظر، لسان العرب و - 4
 .49س(، ص -ٌنظر: أحمد محمد وٌس، )م - 5
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ٌّّوع وأوفر حّظا من الّتداول وال
1
ة الّرابد "  كتابه من آخر موقعفً  هفٌنلو ؛ ٌّ إشكال

هو أكثر  ةالمجاوز" ٌرى أّن مصطلح الّنقدي العربً الجدٌد المصطلح فً الخطاب

فٌما    -سلوبً ضبٌلألداول اوالتّ  ه من االنتّارؼٌر أّن حظّ ، المصطلحات إحاطة بالمفهوم

ٌّة ، ة( ٌلّم بالمفهوم من ّّتى أطرافهذلك أّنه )أي المجاوز " -بدا  فهو ٌستوحً الّداللة الببلؼ

للمجاز" 
2

إلى ، عند عدد ؼٌر قلٌل من الباحثٌنولقد أضفى هذا االختبلؾ فً الّترجمة ، 

ٌّة فً الموطن الواحد حٌنا وفً المواطن ، المراوحة بٌن جملة من البدابل االصطبلح

 ناحٌة أخرى. وعن مفهومها من، من ناحٌة، تعّبر عن الّظاهرة بذاتها، تفّرقة حٌنا آخرمال

ّن أل ؛االنزٌاح بؤّنه هو األسلوب األدبً ذاته نور الّدٌن السدّ وٌعّرؾ الباحث 

ٌن ٌقّسمون اللّؽة إلى مستوٌٌناألسلوبٌ
3

وٌتجلّى فً هٌمنة الوظٌفة  :مستوى عادي، 

ٌّة على أسالٌب الخطاب؛  ، ٌخترق االستعمال المؤلوؾ للّؽة :ومستوى إبداعًاإلببلؼ

ٌّة ، الٌب الجاهزةوٌنتهك صٌػ األس وٌهدؾ من خبلل ذلك إلى ّحن الخطاب ببطاقات أسلوب

ٌّة تحدث تؤثٌرا خاّصا فً المتلقًّ.  وجمال

ٌّة فً المقام األّول -اذ  إ –فاالنزٌاح  األسلوبٌة وهو مفهوم قامت علٌه ، مقولة أسلوب

نزٌاحات؛ الا علمهً ة بؤّنها ا من أهل االختصاص عّرفوا األسلوبٌّ نفر   حّتى أنّ ، وتؤّسست

ورا استعماال ٌخرج بها عّما مإّداه أن ٌستعمل المبدع للّؽة مفردات وتراكٌب وص   واالنزٌاح

           ب ذبداع وقّوة جإهو معتاد ومؤلوؾ بحٌث ٌإّدي ما ٌنبؽً له أن ٌّتصؾ به من تفّرد و

روأس  
4
ة وقصب حظً بالوفر -سالفا ذكرنامثلما  -المصطلح  ر فإنّ مومهما ٌكن من أ  .

  على ؼرارو .بالمقارنة مع مصطلحات أخرى ،ٌوعالّتداول واالنتّار والذ الّسبق فً

كٌوسف وغلٌسًمن كثر استعماله له لعدول فمن الباحثٌن ا
 

           وعبد ، ونور الّدٌن السدّ 

لك مرتاضاالم
5

والّسعٌد بوطاجٌن، 
6

ورابح بوحوش، 
1
      حسٌنل اثن أموؼٌرهم م.

                                                           
 .173س(، ص  -ٌنظر: ٌوسؾ وؼلٌسً، )م - 1
 .212المرجع السابق، ص  - 2
 .198، ص 1س(، ج -نورالدٌن السد، )م - 3
 .07س(، ص  -أحمد محمد وٌس، )م - 4
 . 178و129س(، ص ص  -عبد المالك مرتاض، )م - 5
 .130، ص (س -م) - 6
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خمري
2
لحمدانً وحمٌد،  

3
 ومحّمد عّزام، 

4
لوعدنان بن ذرٌ .

5
ّمد ومح ومحّمد الولً ، 

العمري
6

منذر عٌاشًو، 
7

نزار التجدٌتًو  
8
مشبالومحمد  

9
ّمد عبد المّطلبومح، 

10
. 

ٌٌّن الذوجمهور األ ٌّة الفرنسٌّ وا من الثذّتخان ٌسلوب  ة مرجعا ومنطلقا لهم.قافة الّنقد

ٌّة بالمبلحظة نزٌاح ما ٌؽلب على هإالء الّذٌن فّضلوا اال هو أنّ ، ههنا ومن األهم

أّنهم ، مل كتاباتهمجمً واّتخذ منهم المصطلح نفوذا ودورانا ف، للمفهوم الؽربً كترجمة

 ًّ قاء  أو ترجمة؛ وعندما تمتحن ٌاست، تنظٌره ومناهجهفً اعتمدوا الّنقد الجدٌد الفرنس

ٌّة الّتً ٌفاضلون بها فً ترجمة المفهوم لدٌهم  مصطلح االنزٌاح عن أخوٌه: العدول الكٌف

أحمد محّمد وٌس ] ألّنه ٌمتاز باألمور الّتالٌة: ـ فهو أّوال ٌعّد ترجمة ٌجٌبنا ، نحراؾواال

وثانٌا أّن جرس الّلفظ ٌمكن أن ٌكون له ، (Ecartللمصطلح الفرنسً ) دقٌقة وموّفقة

ا ٌتناسب وما لّ ٌمنح ال، مدّ  وألّن تشكٌله الّصوتً وما فٌه من ؛تعلّق بداللته ٌّ فظ  بعدا إٌحاب

[ بهالّغوي من الّتباعد والذٌه فً أصل جذره النٌع
11
  . 

 بنا مرّ و، واالنزٌاح، العدولوبعد: فقد جرى حّتى اآلن استعراض مصطلحٌن هما : 

ٌّة المعاصرة )من  أّنه كان األكثر ٌّوعا ٌّة العرب ٌّارات الّنقد وانتّارا وقبوال عند أعبلم الت

ٌّة منه، ى الخلٌج(المحٌط إل ّّعرٌوالسٌما األسلوب ة   فإذا كان للمرء أن ٌتساءل فلٌكن ا وال

أو الّثقافً أو الحضاري أو الحداثً أو  الّسإال كاآلتً:   ما هو المانع العلمً أو الفكري

" لٌس  عدلاألخبلقً الّذي ٌحول دون اعتماد العدول كمصطلح للّظاهرة؟ أم ألّن الفعل "

 استدراكهاتّم اسما جدٌدا على ظاهرة أم أّن المهّم أن نطلق ؟ !!نزاح" ٌفعبل مطاوعا" 

                                                                                                                                                                                     

 .126ص بة، الجزابر، )د.ط(، )د.ت(، دار العلوم، عنا، وتطبٌقاتها على الخطاب الّعرياللسانٌات  -1 
 .241، ص 2001حسٌن خمري: ّعرٌة االنزٌاح، منّورات جامعة منتوري، قسنطٌنة،  - 2
 .87ص ، معاٌٌر تحلٌل األسلوب - 3
 .31ص م، 3999، 3دار اآلفاق، بٌروت، طاألسلوبٌة منهجا نقدٌا،  - 4
 .158ص م، 3990ّق، )د.ط(، منّورات اّتحاد الكّتاب العرب، دماللؽة واألسلوب،  - 5
 .49ص ، م3995، 3دار توبقال للنّر، الّدار البٌضاء، طبنٌة اللؽة الّعرٌة،  - 6
 . 55مركز اإلنماء القومً، بٌروت، د.ت، ص  :ٌنظر: بٌٌار جٌرو: األسلوب واألسلوبٌة، تر - 7
 م. 1987، خرٌؾ 1 نظرٌة االنزٌاح عند جون كوهٌن: مجلة دراسات سٌمٌابٌة أدبٌة لسانٌة، ع - 8
 .133س(، ص  -محمد مّبال:)م - 9

قضاٌا الحداثة عند عبد القاهر الجرجانً، الّركة المصرٌة العالمٌة للنّر، عبد المطلب: محمد  - 10
 . 115ص ، م1995، 1لونجمان، القاهرة، ط

 .55س(، ص  -:أحمد محمد وٌس، )م ٌنظر - 11
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ٌّة المعاصرة -فقط -!حدٌثا                         حّتى ٌكون االهتمام مركوزا علٌه، فً الّدراسات الّنقد

 ؟...!!! )االنزٌاح( 

 ـ االنحراف:       3

الّتً كان لها الحّظ ، "االنزٌاح"و "ولالعد" االنحراؾ هو من المصطلحات الّربٌسة مع      

ٌّة، األكبر من الّسٌرورة والّثبوت ٌبدو  " هو الّترجمة الّتً واالنحراف، فً الّدراسات األسلوب

ٌّة Déviation للمصطلح" أّنها ّاعت أكثر من ؼٌرها " الموجود فً اللّؽتٌن االنجلٌز

ٌّة ٌّة أكثر دورانا "، والفرنس ولكّنه فً االنجلٌز
1

ٌّة  -اذ  إ -النحراؾفا،  هو الّترجمة العرب

ٌّة ال تعرؾ مفهوم )، (Ecart(و)Déviationللمفهوم ) ( Ecartعلما أّن اللّؽة االنجلٌز

ٌّة أن ٌصدع بالقول  الدكتور أحمد محمد وٌسومن هنا   ٌكاد   ، على عكس الّثقافة الفرنس

 ولٌس لمفهوم Déviationنحراؾ هو الّترجمة األنسب واألصلح لمفهوم اال أنّ ، مصّرحا

Ecart ،ا" خروجفإّن المصطلح ٌعّبر عن مفهوم الّظاهرة بوصفه ، ومهما ٌكن من أمر 

ر لغرض قصد إلٌه المتكلّم أو اأو هو خروج عن المعٌ، عن المألوف أو ما ٌقتضٌه الّظاهر

لكّنه ٌخدم النّص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة" ، عفو الخاطر ءجا
2
هذا  ذوٌّتخ .

أو خرقا ، أو استخداما لما ندر من الّصٌػ، قد ٌكون خرقا للقواعد، خروج أّكاال متعّددةال

الكابنة اجبا ٌكون عكس الّداللة داللة النّص انتقاال مفب الانتقا أو، للّؽة للمعٌار الّنحوي العام

: لٌحقّق وظٌفة مزدوجة أّوال، ولن ٌكون هذا إال بؤسلوب ٌطمح صاحبه، فً النسق اللؽوي

ٌّة من ناحٌة أخرى. ، ببلغ من ناحٌةإلتتموقع فً ا ٌّة وجمال  وفً تحقٌق أبعاد فن

ٌّز مبدعه الّذي ٌتؽٌوثانٌا ٌّة لخطابه. من كلّ  ا: حّتى ٌتفّرد النّص بؤسلوبه الّذي ٌم  هذا أدب

( هم ؼربً Ecart ،Déviationوعلى الّرؼم من أّن االختبلؾ فً الّتعبٌر عن المفهوم )

 ٌث عبر عنه الؽربٌون بمصطلحات كثٌرة ٌقارب عددها ح -سالفارأٌنا المنّؤ   كما 

ٌّا  على اختٌار كلمتً )-ن وإال أنهم مجمع ن؛ٌالعّر ( Ecart(و)Déviationضمن

مصطلحٌن مركزٌٌن فً تداول هذا المفهوم
3

ٌمكن لنا أن نجد تبرٌرا  ،ومن هذا المنطلق، 

                                                           
 

 .34المرجع السابق، صأحمد محمد وٌس،  - 1
  .57مدخل نظري ودراسة تطبٌقٌة(، ص  ) األسلوبٌة أحمد فتح هللا سلٌمان: - 2
 205س(، ص  -ٌوسؾ وؼلٌسً، )م ٌنظر: - 3
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مفهوم فً التعبٌر عن (  االنحراف، االنزٌاح، العدولفً اختٌارنا لثبلثة مصطلحات )

أّن المصطلحات الّتً أسلفنا اإلّارة إلٌها   قبٌل حٌن   تمّثل ، ولنا أن نزعم أٌضاالقاعدة، 

بحّق الحقل الّداللً المعّبر عن ظاهرة الخروج والخرق من قبل أعبلم وأقطاب الّدراسات 

ٌّة المعاصرة.  األسلوب

" األسلوب ( وفحواه أّن بول فالٌري)نسبة إلى  تعرٌفا لؤلسلوب ر غٌروٌبٌلقد أورد 

 ( وكلّ انزٌاح لغوي ٌكافا انحرافاNORMEإلى معٌار ) ( بالّنسبةEcartهو انزٌاح )

Déviation  "عن المعٌار
1
.

 
( ومنه Déviation( تكافا كلمة )Ecartفكلمة )

بعبلقة الّتكافإ فً  دال الّلؽوي ّبٌهبتسفهذا اال، فاالنزٌاح اللّؽوي ٌكافا االنحراؾ اللّؽوي

ٌّات  عبلقة متعّدٌة. ذتصٌر العبلقة حٌنب، العدولوإذا أضفنا مصطلح ، الّرٌاض

ال تحتاج ، فعبلقة مفهوم االنحراؾ بصنوٌه )العدول واالنزٌاح(، ومهما ٌكن من أمر

 ترجم كلمة عبد الّسالم المسديفٌكفً اإلّارة إلى أّن الباحث ، إلى مزٌد من جهد الّتوضٌح

(Déviation إلى االنحراؾ ونسبها إلى )ٌّة سبٌنزر ٌّة العرب ؛ وهو عمٌد األسلوب

ٌّة واألسلوبحٌث صدر كتابه األّول المّهور " ، المعاصرة ؛ وإن  م1711سنة "  األسلوب

ّّذوذ أو العدول كان هذا هناك من ترجمه بمصطلحات أخرى كال
2
. 

 

" باالنزٌاحفقد ترجم المفهوم الؽربً " ، حسن كاظمأّما 
3
 
 

 دأحمد محمث وقد رأى الباح

وصنع ، بؤّنه كان منفردا فً ذلك، جمته هذهرمن خبلل ت حسن كاظمصنٌع الّدكتور  وٌس

فً حٌن ، باالنزٌاح( Déviation) فٌما ٌبدو حٌن ترجم، ...انفردفً قوله " ، االستثناء

.DEPARTURE ـجعل االنحراف ترجمة ل
4 

ٌّة المعاصرة أّن السّ ، حوصلة القول فً هذا األمرو واد األعظم من أقطاب األسلوب

محً الّدٌن ثال من أم Déviation  ٌستخدمون مصطلح االنحراؾ كترجمة لكلمة

،صبٌحً
 

محّمد عبد ، سماعٌلإالّدٌن  عزّ ، صالح فضل، سعد مصلوح، عبد الحكٌم راضً

                                                           
 .206المرجع السابق، ص  - 1
 .34س(، ص -أحمد محمد وٌس، )م - 2
ربً، ركز الثقافً العالم (،والمفاهٌم )دراسة مقارنة فً األصول والمنهج مفاهٌم الّعرٌةحسن ناظم:  - 3

 .116-111صص ، م1994الدار البٌضاء، بٌروت، )د.ط(، 
 .36س(، ص -أحمد محمد وٌس، )م 4 -



 العدول في الدراسات النقدية المعاصرة                                               الفصل الثّاني  

 

 
93 

 

د، الغدامًو، وألفت الّروبً، المّطلب ٌّ  كمال أبو دٌبو، وفتح للّا أحمد سلٌمان، وشفٌع الس

ورجاء عٌد 
1
ٌّة  . ٌّة مرجع ٌّة خلف ٌّة الّتً تّتخذ من اللّؽة االنجلٌز ومعظم الكتابات المّرق

ٌّة .ومنهج
 

ٌّة المعاصرةجا   االنحراؾ مفهوما ومصطلحا فً مورد  إذ   لقد  ، مل الكتابات األسلوب

هذا ، النزٌاح كان قلٌبلٌوع واالنتّار فً الّنقد العربً الجدٌد   إذا قٌس   باذلكن حّظه من ال

ور مثلما المصطلح المذكالتً ٌناسبها   Déviation إذا صرفنا الّنظر عن ترجمة كلمة 

ٌّة الحسم فً من استخدم االنحراؾ   مفهوما ومصطلحا  أتٌنا على ذكره آنفا. وإذا كانت قض

ٌّة المعاصرة،   أّول مّرة وأّرنا ، ا سالفاحٌث بٌنّ ، على حال لم تستقرّ ، فً الّدراسات األسلوب

هو أّول من أخذ قصب الّسبق والّرٌادة فً ترجمة المفهوم  عبد الّسالم المسديإلى أّن 

ٌرى ؼٌر ما ، أحمد محّمد وٌس أّننا نلفً الّدكتور إال، ( باالنحراؾDéviationاألجنبً)

الم عبد السّ حٌث بدأ استعمال الكلمة    مفهوما ومصطلحا   فً فترة متقّدمة من ، بنا مرّ 

لكتاب زكً نجٌب محمود وهذا فً ترجمة ، ي بؤكثر من ثبلثة عقود من الّزمنالمسد

ٌّة عام  األدب فنون" ب المعنون  نتإتش.بً. تشارل  خمسة وأربعٌن" والّذي طبع بالعرب

 ٌقول فٌهما:  لمردثعلى بٌتٌن  تشارلتنحٌث ورد فً معرض حدٌث ، وتسعمبة وألف

 . ا      على هذا الّصدر الّذي ٌحمل الوردةالبّد لً أن أهوى واجف      

ّّاعر ٌرٌد "أّن الملحد تشارلتنوٌعلّق  الّذي ٌكفر بخلود الّروح بعد موت ، بؤّن ال

ال ٌنبؽً له أن ٌبؤس مادام مصٌره هذه األرض الّتً تحمل الورد فوق صدرها. لكّن ، الجسد

ّّاعر ال ٌقنعه أن ٌسوق معناه هذا مستقٌما واضحا كما ع ى ألّن المعن؛ ّبرنا عنه فً الّنثرال

، تنسل من جوفها الورد الجمٌلرإوما العقلً ال ٌكفٌه...إّنه لٌرى فً هذه األرض أّما 

وٌخلع على األرض عاطفة األمومة نحو نسلها هذا الجمٌل. فكّل هذه الخواطر تتداعى إلى 

صؾ بعٌد عن الدقّة الّذهن حٌن ٌقرأ عن األرض أّنها "الّصدر الّذي ٌحمل الوردة. وهو و

                                                           
 ،                م3991البحث األسلوبً )معاصرة وتراث(، منّؤة المعارؾ، اإلسكندرٌة، مصر، )د.ط(،  - 1

 151-146ص ص     
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ٌّة كّل البعد ولكّن ، ولٌست األرض صدرا حنونا ٌضّم إلٌه األطفال، فلٌس الورد أطفاال، العقل

ّّاعر باستعارته ٌّة هو قٌمة الّصورة الّتً رسمها ال هذا االنحراؾ نفسه عن الدقّة العقل
1
. 

د فٌه مصطلح هو أقدم نّص مترجم ور أّن هذا النصّ  أحمد محّمد وٌسحٌث ٌرى الّدكتور 

  رحمه هللّا   بعد ذلك بعقدٌن من  الّدكتور مصطفى ناصفكما ورد أٌضا عند ، االنحراؾ

الّزمان
2
.

 

عظم من " قد ّاع فً الّسواد األ االنحراففإّن مصطلح " ، وعلى جملة القول

ٌّة ٌّة بدرجة خاّصة، الكتابات المّرق ٌّة، والسٌما المصر  حٌث، وهذا بحكم الّثقافة االنجلٌز

فً مجمل كتاباته الّدكتور صالح فضلاستخدمه بصورة مفرطة 
3

مبلحظا أّنه قد تعّددت ، 

ٌّة  فمّرة ٌبحث الّرفاق له عن معادل ببلؼً قدٌم وهو)العدول(، صٌؽه فً اللّؽة العرب

ون حّدته ومّرة أخرى ٌلجؤ الباحثون إلى كلمة ذات إٌحاء مكانً مفٌقلّمون أظافره وٌثل

) انحراؾ(  تفادٌا لئلٌحاء األخبلقً المقصود والمستثمر فً كلمة واضح هً )االنزٌاح(
4
. 

ب  " انحراؾ" فإّنه أٌضا عّبر عن  Déviation  وإن ترجم مصطلح، كمال أبو دٌبأّما 

جنا على رابد الّنقد الجزابري رّ وإذا ع، نفس المفهوم بمصطلح " الفجوة: مسافة التوّتر"

ستخدم االنحراؾ مع ٌ نلفٌه فً بعض األحاٌٌن عبد الملك مرتاضالّدكتور  ،المعاصر

مثل العدول ، مصطلحات أخرى تدور فً الحقل الّداللً ذاته الّتً تعّبر عن المفهوم نفسه

نتهاك والّتدمٌر والفرق والبعد والّتهدٌم واللّحناالوالخرق والّتوتٌر واالنحراؾ و 
 5

على ، 

وهاهو تلمٌذه ، االنحراؾ والعدول عن صنوٌهالّرؼم من أّنه ٌفّضل مصطلح "االنزٌاح" 

" إذ ٌصطفً )االنزٌاح( ـ وكفى به اصطالحا ـ للّداللة على ( ٌقول عنه  الّدكتور وغلٌسً)

فهوم مال
6
". 

                                                           
 .38س(، ص -ٌنظر:أحمد محمد وٌس، )م - 1
 .38س(، ص  -ٌنظر:)م - 2
مناهج النقد ، 154.علم األسلوب، ص 58ببلؼة الخطاب وعلم النص، ص  صبلح فضل: ٌنظر: - 3

ّّرق، الّدار البٌضاء، )د.ط(،  فً النقد األدبً، ، نظرٌة البنابٌة، 108ص م، 7007المعاصر، إفرٌقٌا ال

 .376-375ص ص ، م3996، 1طبٌروت،  ،دار اآلفاق الجدٌدة

  51ص ببلؼة الخطاب وعلم النص، -4 
  133-129ص -قصٌدة القراءة -ّعرٌة القصٌدة -5 

 .150إّكالٌة المصطلح، ص - 6
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ّن االنحراؾ هو مصطلح ٌعّبر عن المفهوم ذاته على ؼرار إ، وخبلصة القول

، ً المّرقً المعاصراألسلوب نقدطاب القحٌث ّاع استخدامه من قبل أ، االنزٌاحو، العدول

ٌّة لٌكون أحسن ترجمة  )االنحراؾ(جعلهما  وهذا، وبدرجة أكبر فً متون الكتابات المصر

ٌّة بعد  Déviationلمفهوم  ٌّة لهإالء األعبلم؛ وٌحتّل الّدرجة الّثان بحكم الّثقافة االنجلٌز

بتعبٌر  -بعد الوهو بهذا ٌندرج ضمن دابرة  .لر والقبوانتّاالنزٌاح من حٌث الّذٌوع واال

ٌّة حتّ  والخروج -حسن ناظم ى ٌحّقق عن مؤلوؾ الّنظام اللّؽوي وخرق قوانٌنه المعٌار

ٌّته.  الخطاب األدبً ّعر

" قد ورد فً الّتراث  االنحرافأّن مصطلح " هو أخٌرا  إلٌهاإلّارة ٌنبؽً مما و

ن ٌمعا مصطلحأخاه العدول بوصفهما  مّما ٌجعله ٌجاور، فً معان كثٌرةالببلؼً الّنقدي 

ٌّة المعاصرة نظر    نٌقدٌم ٌّة الّتً ٌمتلكانهاا للقّوة األولجا الّدراسات األسلوب  ورصٌد فهوم

أم فً ، سواء أكان هذا فً الّتراث الببلؼً والّنقدي العربً، تواردهما بمسّمٌات أخرى

ٌّة المعاصرة ؽبار ونفض عنهما ال المسدي عبد الّسالما مأحٌاه ثمّ ، الّدراسات األسلوب

ٌّا جدٌدا. ٌّةجراحٌث أ لٌلبسهما ثوبا أسلوب ّّعر الّتً  هما) من اإلجراء ( فً تحلٌل ظاهرة ال

ٌّز الخطاب األدبً ل ه  هً موضوعه الّربٌس والوحٌد(، حٌث أدرك الباحث تم       المسدي، ) ب 

ٌّة عرفوا االنزٌاح   فٌما نرى   أّن علماء العرب
*
والتوّسع فهومً للعدول مفً ظّل المعنى ال 

هر فما على الجملة مجاز واّتساع وعدول باللّفظ عن الّظا كان فٌه ألّن " كّل ما؛ واالّتساع

 وهو إذا وقع على الّصواب وعلى ما ٌنبؽً أوجب الفضل ه الّضروب إالذمن ضرب من ه

والمزٌة " 
1
فإن جمٌع المسمٌات لهذا المفهوم األسلوبً المعاصر هً فً  ،وعلى كلّ  .

 -فٌما نرى –وما االختبلؾ فً التسمٌة  -قٌد الّدراسة -للظاهرة واحدلمفهوم سمى الحقٌقة م

 إال نتٌجة لبلختبلؾ فً النظرة إلى األسلوبٌة فً تطبٌقاتها وتحلٌبلتها على الخطاب األدبً.

 

 

                                                           

استعملنا المصطلح بوصفه األكثر ٌّوعا وذٌوعا عند علماء األسلوبٌة العربٌة المعاصرة بالقٌاس إلى   *
 صنوٌه العدول واالنحراؾ.

 183:دالبل اإلعجاز، ط، محمود ّاكر.ص  عبد القاهر الجرجانً - 1
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ٌّة المعاصرة : أشكال    2  العدول فً الّدراسات األسلوب

االنزٌاح ( مقٌاسا /مفهومه ) العدول  من LEO SPITZER سبٌتزر لٌولقد اّتخذ      

ٌّة عموما ٌّة األسلوب .اودرجة نجاعته، عمقها ةومسبارا لتقدٌر كثاف، لتحدٌد الخاص
1
ووصفت  

ٌّة العدول" لكن ما سرعان ما وّجه إلى هذا االّتجاه األسلوبً عّدة نقود ٌّته " بؤسلوب ، أسلوب

ٌّة، باّرا دقٌقاأّنه لم ٌحّدد المعٌار والعدول تحدٌدا م، من بٌنها وأهمل مقولتً ، من ناح

من ناحٌة أخرى ،الكاتب والقارئ
2

؛ ثّم ٌضٌؾ الباحث األسلوبً هنرٌش بلٌث 

HEINRICH.PLETT ٌّة العدول بعٌن االعتبار  ذأّنها لم تؤخ، فً معرض نقده ألسلوب

ٌّةإلفً تحلٌبلتها للخطابات ا ر )انزٌاحات( ؼٌر ذات أث انعداالت الحتمال وجود، بداع

أسلوبً
3

ٌّة وؼٌرها(؛ أي وجود أثر فّنً ٌقّدره القارئ من دون وجود  ؛ )كاألخطاء الّنحو

ٌّته -إذا -فلٌس عدول فً الخطاب. وٌلحقه بمصاؾ ، كّل عدول ٌحّقق للنّص والكبلم ّعر

ٌّة بمختلؾ ضروب أجناسها وإذا كان العدول ٌتمظهر فً النّص األدبً؛ ، الّنصوص األدب

ٌّة فإّن النّص األدبً ٌّة، بوصفه بنٌة لؽو ٌّة، ٌنسحب على مستوٌات صوت ٌّة.  ، وتركٌب  ودالل

إلىٌصّنؾ ) أّكال العدول( إلى أن ، هنرٌش بلٌثوهذا ما أّدى بالباحث 
4
: 

   عدول فً الّتركٌب ) العبلقة بٌن العبلمات(.

   عدول فً الّتداول ) العبلقة بٌن العبلمة والمرسل والمتلّقً(.

 اللة )العبلقة بٌن العبلمة والواقع(.   عدول فً الدّ 

ٌّة       ٌّة ومورفولوج لٌقسم أّكاله الّتً تجري فٌها االنعداالت )على مستوٌات صوت

ٌّة ٌّة  وتركٌب  إلى قسمٌن:ودالل

 ٌوسفوقسم آخر ٌقوٌه )تكرار(؛ وٌرى الباحث ، قسم ٌخرق المعٌار )رخص أو جوازات(

ٌّة"  ػٌصّ لابتدأ فً هذا ا ش بلٌثٌهنرأّن  وغلٌسً  مٌشالمّما انتهى إلٌه عالم األسلوب

ٌّة "رٌفاتٌر ٌّته الّسٌاق ٌّة تحّدد ، )الّسٌاق اللّؽوي( فً أسلوب حٌث وّجه" العدول " وجهة تداول

                                                           
 198، ص 1س(، ج-)م نور الدٌن السد-  1
 .57س(، ص -)م، :هنرٌش بلٌث ٌنظر - 2
 .58ص ، ٌنظر:نفسه - 3
 .66 نفسه، ص - 4
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األسلوب على مستوى الكبلم ال على مستوى اللّؽة 
1

إلى ، ٌقودنا مباّرة، لقولا ؛ ومفاد هذا

ٌٌّن حول تحدٌد المعٌا بٌناالختبلفات الواضحة  ٌّة ، راألسلوب  األسلوبٌةسواء فً الّثقافة الّنقد

ٌّة ٌّة المعاصرة   تنظٌرا وتطبٌقا   حٌث أّن المعٌار عند  وأ، الؽرب ٌّة العرب بٌن أعبلم األسلوب

ٌّة فً تحدٌده للعدولهو البنٌة اللّؽ رٌفاتٌر ً انعدال أسلوب االلتفات تتقاطع ف إٌةوهذه الر، و

ٌّة القدٌمة   كما مرّ ، أو أسلوب الّتقدٌم والّتؤخٌر، ؽهبٌن صٌ بنا   أّما فً  فً الّثقافة العرب

ٌّة المعاصرة فنلفً الباحث  ٌّة العرب ٌقّسم )العدول( من  أحمد محّمد وٌسالّدراسات األسلوب

ٌّة إلى عدول استبدالً وآخر تركٌبً )أي من الّداخل( الوجهة الّتداول
2
. 

ٌّةفؤّما الّنوع األوّ  أّما ، ل فهو ما ٌكون فٌه العدول   كما ٌرى   متعلّقا بجوهر الماّدة اللّؽو

فً الّسٌاق الّتً ترد فٌهفهو ٌتعلّق بتركٌب ) الكلمات مع بعضها البعض (، الّنوع اآلخر
3
. 

العدول إلى خمسة أنواعراح ٌصنؾ ف ٌوسف أبو العدوسالّدكتور  ا أمّ 
4
   : 

ٌّة وانعداانعد   1  . اإلحصابٌة اإلجراءات: ترصد عن طرٌق ت شاملةاالالت موضع

ٌّة وانعد   2 ٌّةجالت إٌاانعدالت سلب ٌّة.  اب  تبعا لعبلقتها بنظام القواعد اللّؽو

ٌّة وانعداانعد   3 ٌّةاالت خاالت داخل ٌّةن: االرج  عدال الّداخلً ٌظهر عندما تنفصل وحدة لؽو

نعدال الخارجً ٌظهر واال، فً جملته عن القاعدة المسّطرة على النصّ ، ذات انتّار محدود

 عندما ٌختلؾ أسلوب النّص عن القاعدة الموجودة فً اللّؽة المدروسة.

ٌّة   4  ٌّة(انعداالت خط ٌّة ،)سٌاق ٌّة، صوت ٌّة، صرف ٌّة، معجم ٌّة، نحو وذلك تبعا ، ودالل

 .للمستوى اللؽوي الذي تعتمد علٌه(

ٌّة التاوانعد، انعداالت تركٌبٌة -5 ٌّة استبدال ٌّة تّتصل بالّسلسلة الّسٌاق : فاالنعدالت الّتركٌب

ٌّة  ٌّة لئلّارات اللّؽو أّما ، عندما تخرج على قواعد الّنظر والّتركٌب )كالّتقدٌم والّتؤخٌر(الخط

ٌّة نعدالتاال ٌّة فتخرج على قواعد االختٌار للّرموز اللّؽو مثل وضع المفرد مكان ، االستبدال

 أو اللّفظ الؽرٌب بدل الّفظ المؤلوؾ.  ، موصوؾأو الّصفة مكان ال، الجمع

                                                           
 .207ص س(،  –)م ٌنظر:إّكالٌة المصطلح،  - 1
 .109االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌة، ص  :ٌنظر - 2
 .111نفسه، ص  - 3
 .188-187ق(، ص ٌنظر:األسلوبٌة )الرإٌة والتطبٌ - 4
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ٌّة      والّتً نحن واجدون فً مضامٌنها مفارقات خطٌرة ، ومن هذه الّرإى الّتنظٌر

، ختبلؾ فً تحدٌد المعٌار الّذي ٌنعدل عنه)االنزٌاحالتنضوي   فٌما نرى   فً دابرة ا

رفً اللّسانً للعدول على فً ؼٌاب اإلطار المع، ومن ناحٌة أخرى، من ناحٌة، العدول(

فً تمٌٌزه بٌن اللّؽة والكبلم باعتبار الكبلم  دوسوسٌراعتبار أّنه" ٌعزى إلى 
1
 البنٌة هو "

ٌّة الوحٌدة   والسٌما   ) الكبلم األدبً ( الّتً ٌتجّسد فٌه كّل أّكال االنزٌاح بالقّوة        اللّؽو

والكلمات تتناسق ، ّكل الكلماتصوات لتّوبما أّن مستوٌات اللّؽة تبدأ من األ، والفعل معا

ٌّة، ما بٌنها لتّّكل الّتراكٌب )الجمل(فٌ فإّن العدول ، وتتضاّم الّتراكٌب لتإلّؾ الّنصوص األدب

انعكاس  الّ هو إ وهذا الّتوزٌع ما، وعدول داللً، وعدول تركٌبً، ٌتوّزع إلى عدول صوتً

ؼٌر أّن هناك صعوبة فً وضع ، ّداللًلاكٌبً والمستوى للمستوى الّصوتً والمستوى الّتر

ا تتقاطع فً أؼلب األحٌان " ؛ ألّنهإٌفانوكسحدود دقٌقة  بٌن هذه المستوٌات   فٌما ٌرى   

ٌّة مثل تكرار الكلمات تقّدم تكرارا فً األصوات "، فكثٌر من األشكال الّنحو
2
. 

ٌّز  ٌّةإبٌن انعدالت  سابورتاٌم ة الّتً تتضّمن وهً الّصور والمبلمح األدبٌّ ، ٌجاب

ٌّةبلإضافات أو م ٌّة، مح تكمٌل وهً تلك الّتً تتضّمن ، مثل القافٌة أو الجناس وانعدالت سلب

ٌّة. ٌّة والّصرف أّكاال تنتهك قاعدة من القواعد الّنحو
3
  

ٌّة وأخرى، لٌفٌنأّما  وهو ٌقصد باالنعدالت ، داخلٌة فإّنه فّرق بٌن انعدالت خارج

ٌّة مااالدّ  ٌّة الّسابدة فً نّص ماٌكون كذلك  خل لم ٌكن مدركا  أّما ما، بالّنسبة إلى البنٌة اللّؽو

ٌّة، بنٌة النّص بل إلى بنٌة اللّؽةظر إلى بالنّ  .فهو ٌصّنؾ ضمن االنعداالت الخارج
4

    

ٌّة إ أّنه إال، أمر درجة صعوبة تصنٌؾ العدولومهما ٌكن من  ذا نظر إلٌه من زاو

 الّتصنٌؾ ومنه: عدمفبل ٌ، اللسانٌةالمستوٌات 

 العدول الّصوتً : ـ1

 أّن هناك من ٌرى أنّ  الّ بنا   إ   مثلما مرّ  ًمن أّن العدول مفهوم أسلوبعلى الّرؼم 

هو المنّظر األّول لظاهرة العدول كوهٌن جون
1
،
 

فً فهذا المفهوم لم ٌكن مقتصرا عنده 

                                                           
 .205س(، ص -سً، )مٌٌوسؾ وؼل ٌنظر: - 1
 .198اٌفانكوس: نظرٌة اللؽة األدبٌة، ص  - 2
 .35نفسه، ص ٌنظر:  - 3
 .36نفسه، ص ٌنظر:  - 4
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ٌّة ّّعر ٌّته ال ٌّة، ةعلى مستوى واحد من مستوٌات البنٌة اللّسانٌّ ، نظر تتحّقق فً  وإّنما هو عمل

ّّعري على مستوى الّصوت ) ٌّةالكبلم ال          ( وعلى مستوى الّتركٌب  الوزن ـ اإلٌقاع ـ القاف

ّّعري فٌه عدول عن لؽة  .ةوعلى مستوى الّدالل(  ... الّتقدٌم و الّتأخٌر) بما أّن الكبلم ال

ٌّة بناء الّصورة وتوب الّتعٌٌن إلى لؽة اإلٌحاء وذلك لٌد الوجوه الببلؼ
2
. 

 ـ القافٌة:  

ّّعر   والّدلٌل على هذا أّن األب، عن هذا المبحثلم ٌتؽاض الّنقاد والمنّظرون لل

ّّعر الّتمثٌلً" قد] أأرسطوالّروحً للّنقد "  وخّص ، عطى الوزن والقافٌة أهّمٌة فً أجناس ال

كّل جنس منها بوزن ٌبلبمه [
3 

قافٌة فً االختصاص ال الوزن هو ّرٌك على اعتبار أنو

ّّعري ّّ  اذل ،ال ٌّة المعاصرة الّتً خّصت ال ر علقد تبّوأ مكانة مرموقة فً الّدراسات األسلوب

ٌّة ٌّة والجمال وفً هذا ، بالّدراسة والّتحلٌل من أجل تحدٌد بنٌته والكّؾ عن أبعاده الوظٌف

ا فً النّص " إّن الّتركٌب الّصوتً ٌشّكل عنص :دّ نور الّدٌن السالمعنى ٌقول  ٌّ را أساس

ٌّة المكّونة لإلٌقاع فً بنٌة النصّ  وهو، الّشعري وهو فً تفاعله مع ، أحد العناصر األساس

ٌّة ة والجمال ٌّ ة وأبعادها الفن ٌّ "العناصر األخرى ٌسهم فً تشكٌل الّرؤٌة الّشعر
4
. 

ٌّة بوصفها من أهّم مصادر اإلٌقاع  جون كوهٌنوفً هذا الّسبٌل انتصر      الموسٌقًللقاف
*

    

ٌّة فً كتا ّّعر ٌّةبه" وأّكد على وظٌفتها ال د كان رفضه قاطعا لق، " بنٌة اللّغة الّشعر

ّّعر الفرنسً ؼٌر المقفّى فً قوله    LE VERS حلٌة لٌس البٌت الّشعري ]وصرٌحا لل

  ٌ مصٌرها على مستوى آخر. والّدلٌل على هذا ندرة  د  د  ح  تلصق دونما ضرورة على لغة 

[ ستثناء فً أدبناافقد بقٌت ، فبالّرغم من الّنجاح الّذي حّققته دون شكّ ، النثرقصٌدة 
5

 . 

ّّاعر  كما أّنه ، ر ّؤن القافٌة( حٌن حفVERLAINE) فرلٌناعترض على ال

 SONSلٌست مجّرد تكرار ألصوات متطّرفة ] بوصفها فٌما ٌرى كوهٌن أّنها

                                                                                                                                                                                     
 . 72-67ٌنظر:حسن ناظم، ص  - 1
2
 .291س(، ص  -أحمد الجوة، )مٌنظر:  - 

 .162أحمد الجوة، المرجع السابق، صٌنظر:  - 3
 .155، ص 2األسلوبٌة وتحلٌل الخطاب، ج ٌنظر: - 4
 .ر ذلكٌ، التكرار، والصٌػ الصرفٌة، وؼاإلٌقاعهً الوزن، القافٌة، الجرس اللفظً، الجناس، النبر،    *
ٌّة، جون كوهٌن - 5 ّّعر ، وبقال للنّر، الدار البٌضاءتتر:محمد الولً ومحمد العمري، دار ، بنٌة اللّؽة ال

 .57ص ، م1986المؽرب، 
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TERMINAUX تماثل صوتً للحرف األخٌر  " ،تعرٌفها بأّنها وهذا الموقع ٌتضّمنه

. وهكذا فلٌست القافٌة هً الّتً تحّدد نهاٌة البٌت بل إّن نهاٌة "الّتً قد تتبعه  موللّصوات

، إنهاء البٌت فحسب عنفهً بمفردها لٌست عاجزة  .البٌت هً الّتً تؤّشر إلى القافٌة

[وإّنما ال ٌنظر إلٌها بما هً إن لم ٌقع علٌها الّنبر 
1
 .

 

بٌت  ال هً مجّرد صوت ختامً فً كلّ لقافٌة مجّرد عنصر مساعد للوزن وفلٌست ا

[قرع لهذا الّصوت إلعالء وقعه فً الّسمعهً ]  ماوإن، من أبٌات القصٌدة
 2

ٌّز  جون . لقد م

ٌّة الّتً تعتّبر ، عرية بكونها عنصرا ثابتا للبٌت الّبٌن القافٌ كوهٌن وأنواع المجانسة الّصوت

ٌّة قوافً ذا أبان الفرق بٌن الّظاهرتٌنوله، داخل
 

وٌكون الجناس الحرفً  فً قوله:]

L’ALLITERATION .ٌستفٌد من اإلمكانات اللغوٌة ، فهو مثلها مقوما مماثال للقافٌة

قوامه المماثلة الصوتٌة مع فارق كون الجناس ٌعمل داخل البٌت أثر للحصول على 

لى بٌت[وٌحقق من كلمة إلى كلمة ما تحققه القافٌة من بٌت إ
 3

. 

وال ٌعمل بمفرده فهو ّرٌك القافٌة فً ، فالجناس الّصوتً لٌس مستقبّل عن القافٌة

هو  فً الّسمع على نحو ما وٌعّمق وقعها، تابع لها ٌقّوي صوتها وجرسها و]، االختصاص

["بول فالٌريظاهر فً بٌت "
4
. 

 Vous me le murmurez, rameurs, o rumeurs   

ؤّن بٌن القافٌة والجناس الّصوتً الّذي ٌتعاود ظهوره على البٌت ب أحمد الجّوةعلّق وٌ

حٌث ٌولّد تجاوبا لصوتها، تعاضدا واضحا
5 

ٌّة   فٌما ،  ومّما ٌإّكد قٌمة المجانسة الّصوت

ٌّة؛  جون كوهٌنٌرى    هو تعوٌل اللّؽات الّتً ال تستعمل القافٌة على هذه الّظاهرة الّصوت

ّّاعر " فالقافٌة تتمظهر وتتمّثل ف  " Verlaine""  فالرٌنً هذه األبٌات لل

       O qui dira les torts de la rime! 

  Quel enfant sourd ou quel nègre fou  

                                                           

 .92-96ص  ص س(،  -)م  ،جون كوهٌن -1 
359ص ، (س -م)، أحمد الجوة - 2  
 .82-77ص ، س( -م)، جون كوهٌن - 3
 .358ص (، س -م) ،أحمد الجوة - 4
 .359نفسه، ص  - 5
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    Nous a forgé ce bijou d un sou  

 Qui sonne creuxe et faux sans la line?  

ف ٌعٌب الّشاعر القافٌة وٌنّظم " فكٌه األبٌات قاببل : ذأحمد الجّوة على ه ب الدكتورٌعقّ 

أبٌاتا مّطردة القوافً من جهة أخرى" 
1

القافٌة معٌارا لتمٌٌز  كوهٌن جون ذاّتخ وقد، 

ّّعر من الّنثر ٌّة إال" وال توأضاؾ ٌقول :، ال ذا قابلنا إ برز وظٌفة المجانسة الّصوت

ٌّة وهو ال ٌقبل ّصوتاالختالفات ال عبر الّ فالمنثور ال ٌؤّدي وظٌفته إ، المنظوم بالمنثور م

ٌّة ففً الخطاب الّنثري تصٌر كلّ  .ألسباب تتعلّق باقتصاد الجهدالمشابهات إال   وكلّ ، قاف

ة مقلقة ـ ٌّ ٌّة والكاتب نفسه، مجانسة صوت وأّما المنظوم ، ٌجتهد فً تالفٌها بصورة طبٌع

ٌّة "، فهو خالفا ذلك ٌبحث عنهما بل ٌجعل من القاعدة قاعدة بناب
2 
. 

بل إّنها ظاهرة فً اللّؽة ، ىفهً لٌست بنٌة خالٌة من المعن، فٌة من جهة الوظٌفةوالقا

ّّعر( تسهم فً تولٌد الّداللة العاّمة للخطاب وٌعّرؾ  ٌّة)فً ال ّّعر  القافٌة  رومان جاكبسونال

على الّرغم من أّنها تعتمد فً تعرٌفها على الترّدد المنتظم للّصوامت أو لمجموعة  :"بأّنها

تناول فإن، ّصواتم المتساوٌةمن ال  .ٌر هو تبسٌط مفرطمن جانب الّصوت ال غ القافٌة ّّ

ٌّة بٌن الوحدات الّتً تجمع بٌنها "ضرورة  فالقافٌة تقتضً  عالقة دالل
3
. 

ّّعري على ّكل ه -ا إذ   -فالقافٌة  ٌّزه عن  ٌبةال تكتفً بتّكٌل الكبلم ال ٌّة تم صوت

ٌّة.وإّنما تّّكل أٌضا ، ثورنالكبلم الم ّّعر ٌّة للقصٌدة ال البنٌة الّدالل
4
  

الّتركٌب الّصوتً باعتباره عنصرا مهّما فً توضٌح  تامر سلّومرس الباحث د قدو

ّّعر وتكوٌن المعن ٌّات ال ٌّة المفروضة على وقد تعّدى فً دراسته الوظٌف، ىجمال ة اإلّار

ي علٌها الّتركٌب  حتماالت الّتً ٌنطوالحٌث أّار إلى سعة ا، حبرإلى مجال أ، األصوات

                                                           
 .359ص  (،س -م) أحمد الجوة، - 1
 .84-83ص ص بنٌة اللؽة الّعرٌة،  - 2
 .361س(، ص  -أحمد الجوة، )م ضمن: - 3
مفاهٌم واّتجاهات(، مكتبة التسفٌر،  :بحوث فً الّعرٌات) ضمن: .اللؽة العلٌا، جون كوهٌن ٌنظر: - 4

ٌّة، صفاقس، تونس، )د.ط(،  ٌّة اآلداب والعلوم اإلنسان  .361ص ، م2004كل
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ٌّة فً قلب البناء الّصوتًواقترب من التّ  وربط الّتركٌب الّصوتً بالّتجربة ، ٌارات القو

ٌّة ّّعر ّّعري وبسٌاقه الودرسه فً إطا، ال .مّ اعر بنٌة النّص ال
1 

ٌّة تتكّرر فً نهاٌة على الّرؼم من أّنها بنٌة صوفإّن القافٌة ، جملة األمروعلى  ت

ٌّة أّن لإال، البٌت ( فً أحمد الجّوةا ٌرى   )مفهً ّبٌهة بحركة العدول   فٌ ؛ها داللة وظٌف

ّّعري  :بودلٌربٌتٌن من ّعر بوٌدلّل على هذا ، الكبلم ال

 eurso Mon enfant ,ma 

  eurSonge a la douc 

ٌّة من جهة المعنى الّتعٌ ، ًنٌفالكلمتان الختامٌتان فً البٌتٌن ال توجد بٌنهما قرابة دالل

وإّنما ، ّي تضّمنواألخت فرد فً العابلة. فلٌس بٌنهما إذن أ، كرة مٌزة للفّنعومة اللّؽوٌّ فال

ٌّا فلٌس سوى حادث طارئ على اللّؽة تماثل الكلمتٌن تٌّر إلٌه القافٌة إّارة خادعة، صوت
2

 ،

ٌّة بالكلمتٌن المتباعدتٌن)األخت و الّنعومة( ّّعر  .فانبنت حٌنبذ الّداللة ال

 ركٌبً :ـ العدول التّ 

ٌّة ٌّة الخط حٌث ٌحدث من خبلل ، وهو ما ٌكون فٌه العدول علوقا بجوهر البنٌة اللّسان

ّّعري   واألدبً  طرٌقة  الّربط بٌن الّدوال بعضها ببعض فً الّتركٌب. وإذا كان الخطاب ال

 حٌث ٌرّكز الّثانً على الوضوح ، عموما   ٌسٌر فً اّتجاه مخالؾ للخطاب الّنثري العادي

فً حٌن ٌعمل األّول على خرق هذه ، الّتساق والّترابط المنسجم بٌن أجزاء الخطابوا

ّّعر والن " إلىبجون كوهٌنأّدى "  وهذا مّما، القاعدة ر فً دراسته ثأن ٌقٌم تعارضا بٌن ال

ّّعر ّّعر هو ضدٌد للّنثرأى ور، لل .أّن ال
3
  

ّّكل االنعدالً نظر الكثٌر من الّدارسٌ فً تقنٌاته  ومن أهمّ ، نلقد استرعى هذا ال

)الّتقدٌم والّتؤخٌر( وؼٌرها من األنواع؛ وتتمّثل الرتب الحذؾ والّزٌادة وتؽٌٌر نظرهم 

ٌّة فً القول الّعري أكثر فً الّتقدٌم وال تاالنعداالت التّ  الّذي هو وثٌق الّصلة ، ؤخٌرركٌب

                                                           
  .154س(، ص  -نورالدٌن السد، )م ٌنظر: - 1
 .361س(، ص  -أحمد الجوة، )م ٌنظر: - 2
 .272النظرٌة الّعرٌة، تر:أحمد دروٌش، ص  :اللؽة العلٌا، جون كوهٌن - 3
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حويالن االنعدالؤخٌر بتج من التقدٌم والتّ االنّ  نعدالاال كوهٌنوقد سّمى ، بقواعد الّنحو
1

وقد ، 

ٌّة المستترة فً  جاكبسونمع ، رأى ّّعر أّن الّنقاد وعلماء اللّؽة قلّما تعّرفوا على المنابع ال

ٌّة للّؽة... ٌّة والّتركٌب أّما الكّتاب المبدعون فعلى العكس من ذلك ] إذا تمّكنوا فً البنٌة الصرف

"الؽالب من أن ٌستخلصوا منها فوابد جّمة 
2
. 

" ودرس هذا  القلب" االنعدال الّذي ٌقوم على الّتقدٌم والّتؤخٌر ب كوهٌنقد وصؾ ل

ٌّة: ، الّنوع من خبلل الّنعت ٌّز حاالت أربع لموقع الّنعت فً اللّؽة الفرنس وم
3
 

ى سبٌل ل  الّصفات المستعملة عادة بعد الموصوؾ )كصفات العبلقة واللّون( إذ ٌقال ع  1

ٌّةالّتمثٌل: )المّارٌع التّ  ٌّة المّارٌع(، ربو وال ٌقال ، وٌقال: الكلب األسود .وال ٌقال : الّتربو

األسود الكلب.( 
 

 ٌلة. وهً قل، تعملة عادة قبل الموصوؾ  الّصفات المس 2

 مثل: ،بنفس القٌمةالحتفاظ مع ا، ل الموصوؾ وبعدهب  الّصفات المستعملة عادة ق 3

UN ACCIDENT TERRIBLE .UN TERRIBLE ACCIDENT    

  :مثل ،  الصفات المستعملة قبل الموصوؾ وبعده بقٌمتٌن 4

   Un enfant sale. un sale gosse
4

   

ٌّة للّصفة بعد الموصوؾاستعمال إلى إّن الّنزوع  ٌتمّثل كثٌرا فً الّنثر  الفرنس

ا  معٌارا جون كوهٌنالعلمً: والّذي اّتخذه  ٌّ ٌّة –إن صّح القول  –خارج ّّعر  لقٌاس درجة ال

العلمً لثبلثة علماء  النثرقارن فٌه بٌن  إحصابًفقد قام بعمل ، فً األّعار الّتً اختارها

ّّعر  ّّعر الكبلسٌكً وال وبٌن ثبلث مدّونات تضّم كّل واحدة منها ثبلثة ّعراء) ال

العلمً  النثر. وظهرت له الّنعوت الّتً تؤتً قبل موصوفها فً (لّعر الّرمزياو الرومانسً

وعات جمعلى حٌن تتفاوت نسبة الّنعوت المقلوبة بٌن م، (%2)ن بالمابة ثنٌا ال تتجاوز

ّّعراء الّثبلث وعند ، (%54أربع وخمسٌن بالمابة )تصل إلى  الكبلسٌكٌٌنفهً عند  ؛ال

                                                           
 .175بنٌة اللؽة الّعرٌة، ص  جون كوهٌن : - 1
 .122س(، ص  -، ضمن :أحمد محمد وٌس )مجون كوهٌن - 2
 .176بنٌة اللؽة الّعرٌة، ص  - 3
 .180س(، ص  -جون كوهٌن، )م - 4
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ٌٌّن ، (%34) بالمابة أربع وثبلثٌن ٌٌن زوعند الّرم، (%33)بالمابة ثبلثة وثبلثٌن  الّرومنس

.من النثر الّعرامتٌاز وهً فً مجموعها تٌّر إلى 
1
 

ٌّة والّتً تعدّ م من ظاهرة القلب النؼوعلى الرّ  انعداال داخل الّنسٌج  عتً فً الفرنس

ا فٌنبؽً   -قول كوهٌنٌ –فلٌس كّل قلب ، اللّؽوي )الّتركٌب( ٌّ " لكً ٌنتج ٌعّد انعداال ّعر

  م االعتراض  الببلؼة باس إلٌهنعطٌه ذلك االّتساع الّذي تٌّر  أنالقلب أثره] ٌجب[ 

hyper bâton ،مثل افإذا قارّنا ّطر : 

 ٌتدفق الّسٌن                 مٌرابوجسر تحت            

  :وتكملةمسند إلٌه و فعل  :عاديبآخر تكون فٌه الكلمات مرّتبة على نحو 

 السٌن ٌتدفق تحت جسر مٌرابو           

 احٌث أّن دورا ربٌسا منوط، من القلبالّذي هو نوع  –االعتراض  –ذ سندرك تؤثٌر بفحٌن

ّّعر   كوهٌن -فٌما رأى  -به فً تكوٌن بٌت ّعري ٌعتبر  أّنه من أّهر األبٌات فً ال

الفرنسً
2
.
 

ثّم راح ٌتساءل: فلماذا ، وٌٌّر فً هذا الّصدد أّن الّصٌاؼتٌن ال تملكان نفس الّداللة

ٌّة من التركٌب الّثانًككان الّتر  ؟...ٌب األّول أكثر ّعر

كوهٌن استبحث ظاهرة التقدٌم والتؤخٌر ضمن ما  نّ إالقول فً هذا الصدد,  ىومإدّ 

فً الّعر الفرنسً  –حٌن قبل أتٌنا على ذكرها  –)بظاهرة القلب النعتً (, والتً  ؾ  ر  ع  ٌ  

        ,  (  Structure du langage poétiqueفً كتابه الرابد )بنٌة اللؽة الّعرٌة( )

ألنها ؛ أنها ظاهرة عدول تركٌبًعلى اعتبار قها ااألمثلة الّعرٌة التً سوعلل من خبلل 

مخالفة لبلستعمال الّابع من ناحٌة, تساوقا ومبدأه النظري الذي سار علٌه فً النظرٌة 

مثل فً االستعمال الّابع( , من ناحٌة أخرى, ٌجدر بنا تالّعرٌة )اتخذ معٌارا خارجٌا ٌ

ٌن, رإٌته النظرٌة لم تكتمل فنٌا؛ ألنه أوال لم ٌتعمق فً دراسة كوه نّ إالقول فً هذا المقام 

اكتفى بالتدلٌل على أبعادها الفنٌة] بمجرد ونفة على مستوى التركٌب اللؽوي, آلالظاهرة ا

)وال ضٌر فً  –بنا  مثلما مرّ  –أنها خروج على نظام لؽوي ّابع؛ ألن العدول وحده 

                                                           
 .182-181نفسه، ص  ٌنظر: - 1
 .188، ص س( -جون كوهٌن، )م : ٌنظر - 2
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األدٌب من وراء انعدالته قٌما  االطبٌعً أن ٌتؽٌّ تكرٌره( ؼٌر كاؾ لتولٌد الّعرٌة, ومن 

 فنٌة وجمالٌة. 

      ا فً الدراسات النقدٌة المعاصرة, نلحظ الدكتور صبلح فضل ٌربط بٌن التقدٌم أمّ 

والتؤخٌر وبٌن الحذؾ, فرأى أن التقدٌم والتؤخٌر ٌمكن اعتباره " من قبٌل الحذؾ 

      ته إلى موقع لٌس فاضإانه أو موضعه و حذؾ عنصر من مكألنهما ٌتضمنان ؛ واإلضافة

له " 
1
فً  –بكل تواضع  –فً هذا الصدد أن نبدي الرأي , لرحنا  –حق لنا  –وإذا   .

         التقدٌم  نّ إ :ع بالقولدلنص –تحلٌبل وتنظٌرا  –مخالفة أحد أقطاب النقد العربً الجدٌد 

فالتقدٌم والتؤخٌر لٌس فٌهما حذؾ وال ، والتؤخٌر ظاهرة مستقلة تماما عن الحذؾ واإلضافة

و إذا كان صبلح فضل ، التركٌب فحسب وإنما هما ٌحدثان بتؽٌٌر المواقع داخل إضافة.

ألن طبٌعته  ؛خرآٌعنً بالحذؾ, حذؾ المبتدأ أو الخبر فً الجملة االسمٌة, فهذا ًّء 

من المستوى , فالمحذوؾ ٌكون ؼاببا, فً هذه الظاهرة ضةالحذؾ هً طبٌعة داللٌة بحت

بمعنى  .عبلقته الؽٌابٌة بالمذكور هً عبلقة داللٌةو ,)ضمن العبلقات االستبدالٌة(االختٌاري

التؤخٌر وفالتقدٌم ، وٌّكاالذي سنؤتً على ذكره  –خر إن الحذؾ لعلوق بالعدول الداللً آ

هو عدول عن األصل المعٌاري النحوي, وذلك بمخالفة ضوابطه. " ومثل هذا العدول ال 

عنً عدوال عن األفصح إلى األقل فصاحة, وإنما هو ٌعنً عدوال عن األصل الذي ٌقتضٌه ٌ

خر ؼٌر منطقً " آالمنطق الفطري للؽة إرضاء لمإثر 
2
. 

 أ مفهوم العدول مكانة ركٌزة فً الدراسات األسلوبٌة المعاصرة ,لقد تبوّ  :العدول الداللً 

عدة حقول  هصارت تتنازع األدب حدٌثا,له من قبل نظرٌة  تح  ن  ونظرا لؤلهمٌة التً م  

فٌما             –التمثٌل ال الذكر، ومرّد هذه األهمٌة عابد على سبٌل ، معرفٌة نقدٌة, كالّعرٌة

ٌتوزع على جمٌع مستوٌات البنٌة اللسانٌة للخطاب األدبً الذي ٌنسحب إلى كونه  -نرى

 نسٌجه اللؽوي على مستوٌات صوتٌة, تركٌبٌة, وداللٌة.

                                                           
 .92صبلح فضل: ببلؼة الخطاب وعلم النص, ص  -  1
 .95ّكري محمد عٌاد: اللؽة واإلبداع, ص  -  2
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االنعداالت بالمقارنة مع , عماد هذا الّكل من اداللٌ لقد مثلت االستعارة بوصفها عدوال -

ند إلى الدال هً: ] أن نس رومان  جاكبسوناالستعارة عند ف صنوٌها التّبٌه والكناٌة.

[ هةه بالمدلول األول المّابطترب بتامدلوال ثا
1
ن المدلول بٌ -ذا  إ -فعبلقة المّابهة كابنة  

والمدلول الثانً, حٌث أن المدلول األول ٌكون حاضرا فً التركٌب, أما المدلول األول 

الثانً فٌكون ؼاببا ومتوفرا فً مستوى االختٌار, أو بتعبٌر آخر هناك عبلقات حضورٌة 

وعبلقات ؼٌابٌة على مستوى االختٌار, وهذا ما أدى بالباحث أحمد ، على مستوى التركٌب

            فً قوله: ]ونعنً بها هناك االستعارة المفردة تعارة محمد وٌس , أن ٌصفها باالس

المفردة[ 
2

ً المعاصر فً األسلوبفً الّدرس أنها تقوم على كلمة واحدة, وقد سمٌت  , أي

]االنزٌاح االستبدالً[  أحاٌٌن كثٌرة ب 
3
 لها تمثٌبل فً بٌت الّاعر " بول نجدما , وهً  

 :فالٌري "

فٌه الحمابم هذا السطح الذي تمًّ  
4
.                           

تعنً السفن. ولو أن البٌت فحٌث أن " السطح " فً سٌاق القصٌدة ٌعنً البحر, أما الحمابم 

فالواقعة الّعرٌة إنما بدأت منذ أن دعً  ؛كانت فٌه أي ّعرٌة اكتب بالبحر والسفن لم  

      ، ٌاداللعدوال  -ن كوهٌنعند جو -ودعٌت البواخر حمابم, وقد مثل هذا، البحر سطحا

 وهو وحده الذي ٌزود الّعرٌة بموضوعها الحقٌقً .

جون كوهٌن, فإن االستعارة المفردة  ةهو موضوع ّعرٌداللً وإذا كان العدول ال

بع األساسً ن,] فالمبٌانٌةهً موضوع العدول الداللً عنده, حٌث فضلها عن باقً الصور ال

االستعارة [ هو لكل ّعر هو مجاز المجازات,
5
. 

                                                           
فرٌقٌا إرٌر, جمحمد الولً وعابّة  :رلمدخل لدراسة الصور البٌانٌة ( تفرانسوا مورو: الببلؼة )ا - 1

 .31, ص م، 2012، 2ط  الّرق, الدار البٌضاء , بٌروت ,
 للدراسات والنّر  نزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌة , المإسسة الجامعٌةالأحمد محمد وٌس : ا - 2
 .111م , ص  2005,  1والتوزٌع , بٌروت , ط   
  .ٌنظر نفسه ,الصفحة نفسها - 3
 .17بنٌة اللؽة الّعرٌة لجون كوهٌن, ص   -4 

 .320, ص نفسه - 5
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وقد أورد مثاال  مة أو المنافرة(,ءوقد درس كوهٌن فً هذا الباب ما سماه )عدم المبل

مة المسند للمسند إلٌه: " اإلنسان ذبب ألخٌه اإلنسان " ءل على عدم مبللٌدلبسٌطا 
1
فعدم  

,  !رفً ل  " ذبب "حالدكتور حسن ناظم تنضوي فً أخذنا المعنى ال -فٌما ٌرى  -مة ءالمبل

وان " , وهذا المعنى األول ٌحٌل على معنى ثان هو اإلنسان الّرٌرحٌأي " 
2

أي أن كلمة ، 

ح جون كوهٌن المثال الذي أورده قبل حٌن بالمخطط وٌوضّ  "اإلنسان""ذبب"  ال تبلبم كلمة 

 إذ ٌرمز للدال ب  ) د( و للمدلول ب  )م( : ، اآلتً بٌانه

  2م                     1مد                               

ؼٌر ثابتة, بل متؽٌرة, وتنتج أّكاال من العدول الداللً  2و م 1إن العبلقة بٌن م

               وعبلقة المجاورة (,Métaphore( تنتج االستعارة)Ressemblanceفعبلقة المّابهة)

 (Contigüité  (تنتج الكناٌة )Métonymie(وعبلقة الجزء للكل ,)partie tout   )

 (.   Synecdoqueتنتج المجاز المرسل )

الستعادة  2مإلى  1مٌقتضً بذاته االنتقال من ، فالتركٌب الذي ٌعترٌه عدول

واالستعارة تتدخل ألجل نفً العدول ، فالمدلول األول ٌجعل الكلمة منافرة، مةءالمبل

 مة(.ءهذه المنافرة )عدم المبل نالمترتب ع

 لترسٌمة التالٌة :)انطبلقا من مثال كوهٌن السابق(وسنحاول أن نوضح األمر با

 2عدول ثان         م         1د         عدول أول               م

 ألحٌه اإلنسان                    ّرٌر        ذبباإلنسان                   

)عدم "ذبب"  منافرة ( أو عدول أول بٌن كلمة "اإلنسان " و كلمة -هناك )عدم مبلبمة -

 ؛والعدول الثانً هو استعارة، ثم ٌتدخل العدول الثانً لٌنتفً العدول األولمبلءمة اإلسناد( 

فهم من الكبلم أن ، فعندما تدخلت االستعارة، ألنه استعرنا كلمة ذبب لئلنسان الّرٌر

                                                           
 .309نفسه, ص  - 1
  .326ص  ٌنظر: جسن ناظم: مفاهٌم الّعرٌة, -  2
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             ا " ر عنه جون كوهٌن فً كتابه  " اللؽة العلٌا ما عبّ ذوه، اإلنسان ّرٌر ألخٌه اإلنسان

وقد كان هذا المبدأ هو عنوان فصله األول من الكتابب  " مبدأ السلب " أو"مبدأ النقٌض " 
1
. 

          ( إحدى قواعد الخطاب,  Le principe de négationوقد كان هذا المبدأ ) 

وة, أن والسمة الكفٌلة بتبٌٌن الفارق بٌن الّعر وما لٌس ّعرا , وقد رأى الباحث أحمد الج

كوهٌن من خبلل هذا المبدأ أراد أن ٌعمق النظر فً الفوارق بٌن الكبلم الّعري والكبلم 

 ؼٌر الّعري , و هذا أصل ثابت فً تفكٌره و تحلٌله للظاهرة الّعرٌة.

ألنهما ال ٌتحققان فً نفس المستوى اللؽوي, فالعدول  ؛إن العدولٌن متكامبلن, وذلك

رة ( هو خرق لقانون الكبلم بوصفه االستعمال الفردي من المناف -األول)عدم المبلبمة 

إنه ٌتحقق على المستوى التركٌبً ) السٌاق اللؽوي (, أما العدول الثانً) االستعارة (  ،اللؽة

فهً خرق لقانون اللؽة حٌث أنها تتحقق على المستوى االستبدالً
2
      ؛ أي استبدلنا كلمة   

 تركٌب بكلمة ّرٌر الموجودة على المستوى االختٌاري" ذبب " التً كانت على مستوى ال

  أو محور العبلقات الؽٌابٌة. االستبدالً(المحور )أو ما ٌطلق علٌه ب  

فً دا ٌالمنافرة ( ترد -لقد كان جون كوهٌن  ٌرى أن أكثر صور ) عدم المبلبمة 

وهذا من أهم ٌتم من خبلل إسناد خواص مادٌة إلى ذوات روحٌة أو العكس, اللؽة الّعرٌة 

مداخل االستعارة بنوعٌها؛ استعارة المحسوس إلى المعنوي, واستعارة المعنوي إلى 

مة )العدول( على جزء واحد من وحدتً الداللة, أو ءالمحسوس, حٌث ٌنطبق عدم  المبل

مة بٌن الصفة والموصوؾ, كما فً ءطرفً اإلسناد, وٌكون أكثر ذلك من خبلل عدم المبل

ندما ٌخلق استعارة ع(, أو قولنا:)صبلة زرقاء(, والذي ٌبتدعه الّاعر قولنا )زمرد أخضر

وابتكاره الّعري ٌكمن فً أنه  ،إنما هو الوحدات ولٌس العبلقة -كوهٌن  بحسب  -مبتكرة 

د فً ّكل قدٌم جوهرا جدٌداتجسّ 
3
ال تكون الّكل, وإنما  -فٌما نرى -؛ فالوحدات بمفردها 

ّكل, فاالستعارة بوصفها عدوال بمفهومه الواسع, والذي بتضامها مع العبلقات ٌتكون ال

                                                           
 .713ٌنظر: أحمد الجوة: بحوث فً الّعرٌات, ص -  1
 .309جون كوهٌن: بنٌة اللؽة الّعرٌة, ص  - 2
 .52اللؽة العلٌا ,النظرٌة الّعرٌة, ص  جون كوهٌن: - 3
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اتخذ منه جون كوهٌن مقٌاسا ومسبارا لقٌاس درجة الّعرٌة فً لؽة الّعراء, كان 

 لبلستعارة منه النفوذ األكبر فً تنظٌرات كوهٌن وتحلٌبلته التطبٌقٌة.

 ا لٌبنً لنفسه أما رومان جاكبسون, فقد اعتمد على ثنابٌة اللؽة والكبلم , وانطلق منه

 الباحثة فاطمة الطبال بركة ثنابٌة أخرى تقوم على التمٌٌز بٌن االستعارة -مثلما ترى -

والمجاز المرسل 
1

هً " إسقاط عبلقة استبدالٌة على  -حسب الباحثة  -, فاالستعارة عنده 

وم المحور اللفظً", أما المجاز المرسل ٌقوم على التنسٌق والدمج والمجاورة, فً حٌن تق

االستعارة على االنتقاء واالستبدال والمّابهة 
2
. 

         هذه األسس فً التمٌٌز بٌن المجاز المرسل واالستعارة تقوم على اعتماد  إنّ 

المحور االستبدالً أو) االختٌاري ( فً تمٌٌزه بٌن  وأسوسٌر على المحورٌن )األفقً (  ود

" وهً تؤتً ؼرٌبة عن  ،لمحور االستبدالًتعمل على ا -إذا   -اللؽة والكبلم. فاالستعارة 

المنظومة الداللٌة للجملة " 
3
. 

ٌقوم فً معظمه على الصور التقرٌرٌة, والتً  -فً رأي جاكبسون  -فإذا كان النثر 

تسهل على الفهم, وبالتالً فهو ال ٌعتمد على الصور االستعارٌة التً من ّؤنها أن تزرع 

فاطمة الطبال بركة مجمل نظرٌة جاكبسون فً الؽموض فً النص وقد لخصت الباحثة 

االستعارة والمجاز المرسل بالرسم البٌانً التالً 
4
: 

 العامل اللسانً المٌدان المحور العالقة العملٌة القضٌة

إبدال  تماثل انتقاء استعارة
5
 الداللة )فً النظام( داللً *

 الداللة )فً السٌاق( نحوي نظم تجاور تناسق مجاز مرسل

                                                           
ٌنظر: فاطمة الطبال بركة : النظرٌة األلسنٌة عند رومان جاكبسون )دراسة ونصوص ( مجد  - 1

 .63, بٌروت , ص  3991,  3سات و النّر و التوزٌع , ط المإسسة الجامعٌة للدرا
 .67ٌنظر: نفسه , ص  - 2
  .نفسه, الصفحة نفسها - 3
 .62ٌنظر: نفسه, ص  - 4

 .ٌقوم علم النحو وٌهتم بمحور النظم فً حٌن ٌهتم علم الداللة بمحور االستبدال  *
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ومن  الكثٌر من النقاد ٌختلفون حٌنما ٌستعملون مصطلحً كناٌة ومجاز مرسل:إن 

فً ، بوضعهما أوال، تعرٌؾ هذٌن )الّكلٌن( فرانسوا موروحاول الباحث ، هذه الزاوٌة

ل العبلقات بٌن الًّء الدال فً االستعارة وفً  ّ ثم مث، ببلن فٌه مع االستعارةاإطار ٌتق

الكناٌة بالطرٌقة اآلتٌة 
1
: 

 ]د = دال , م = مدلول [    

 الكناٌة                                                االستعارة                

 

 

 

 المجموعة                      التقاطع بٌن الًّء المدلول )م(  نفس التجاور داخل    

 بفضل صفة مّتركة  لدال )د(الًّء ا                                                       

ثم ٌمثل بالبٌت الّعري التالً: الذهب ٌسقط تحت الحدٌد 
2
 

صود فً حٌن إن كلمة حصاد المستعملة حإن الذهب ٌحٌل استعارٌا على القمح الم

 صود )الحصاد ٌسقط تحت الحدٌد ( هً عبارة كنابٌة.حلئلحالة على هذا القمح الم

 الترسٌمة:وحتى ٌوّضح األمر أكثر أورد  هذه 

 

 

                          

 الكناٌة                               االستعارة                  

                                                           
1
 ترجمة: محمد الولً وعابّة جرٌر،  الببلؼة )المدخل لدراسة الصورة البٌانٌة(،, وفرانسوا مور - 

 .مع تصرؾ ٌسٌر 50 -69ص ، م2003، 2إفرٌقٌا الّرق، الدار البٌضاء، بٌروت، ط    
2
 .69البٌت الّعري, لسان أمون, ٌنظر : نفسه ص  - 

 

 .م                        .د
.د .م   

 ؼلة الحبوب
 المحصود القمح

 
 الذهب          أصفر القمح المحصود 

 صفة مشتركة بٌن القمح والذهب
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 ثم ٌمثل المجاز المرسل بالطرٌقة اآلتٌة:

 ذكر الجزء وإرادة الكل        ذكر الكل و إرادة الجزء                                

   

   

 تضمن الشيء الدال )د(                        لول )م(   تضمن الشيء المد      

 في الشيء المدلول )م(                                   )د(في الشيء الدال     

, ٌمكن (سان أمونلّاعر ل)وٌضٌؾ الباحث قاببل :"إن كلمة حدٌد فً البٌت الّعري 

اعتبارها مجازا مرسبل " 
1
على الجزء المعدنً القاطع )المنجل(؛ وذلك لكونها ال تحٌل إال  

المجاز المرسل ٌذكر فٌه الجزء وٌراد به الكل, ونلفٌه ٌعترض فً نفس الموضوع على  نّ أل

معلبل ذلك بؤن األداة )المنجل( لٌس جزءا من مادة  ،أن هناك كناٌة, ولٌس مجازا مرسبل

حلقا كنابٌا "" تز خر, فهناك إذا  آالحدٌد كاملة؛ بل هً ) منتوج نهابً( لجزء 
2
 . 

        بل من االستعارة والكناٌة تدلٌل على أن ك  لؼنٌا عن البٌان ل -فٌما نرى -وقد صار 

ألنها تنتقل من معنى ظاهر إلى ؛ والتّبٌه والمجاز المرسل, هً عدوالت )انعدالت( داللٌة

لذي )بٌن العبارة الظاهرة والمتلقً ا –مر بنا  –معنى خفً فً عبلقة عكسٌة مثلما 

فالدراسات  مع النص اللؽوي للقبض على الداللة المقصودة!(. ًٌستوجب علٌه التماه

فً حوارها مع الببلؼة الؽربٌة,  –العربٌة الحدٌثة تبنً مفاهٌمها فً هذا اإلطار المعرفً 

( Imageفً ما ٌعرؾ بالصورة البٌانٌة )
3
( Figureأو الصورة الببلؼٌة ) 

4
, أو  

 الفنٌة.الصورة الّعرٌة, أو الصورة ة األدبٌة, أو طبلقات أخرى كالصورإب

                                                           
1
 .53ص  ،س( -)مفرانسوا مورو,  -  

2
 الصفحة نفسها. ،نفسه - 

3
إفرٌقٌا الّرق, الدار البٌضاء,  ،ٌن التخٌٌل والتداولٌنظر: محمد العمري: الببلؼة الجدٌدة ب -1و - 

 .709 - 707  صص م ,  7037,  7, ط المؽرب
 

.م .د  .د  .م   



 

 

 

 

 تمهيد 

 مفهوم الشعرية -1

  أدبية الخطاب   -2
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 تمهٌد : 

ٌّةو سٌظّل الخطاب الّشعري مٌدانا رحبا        واسعا لمختلؾ الّدراسات الّتنظٌر

ٌّة األدبو ٌّة الّتً تنطوي على نظر ٌّة من النّص ، الّتطبٌق حٌث اّتخذت مناهجها الّنقد

فً مقاربتها له الكشؾ عن  اهو الوحٌد والّرئٌس. وهً تتؽٌّ ، األدبً موضوعا لها

ًّ ، ه المبهمة؛ وهذا مّما أفضى إلى الّتنافس فٌما بٌنهاوفّض رموز، أسراره ومن الطبٌع

 وإلى الّتجاور، حٌنا، ىالعداوة بٌن فكرة وأخرو أن ٌإّدي هذا الّتنافس إلى الخصام

ه األسرار انكالعالقة الكائنة ـ إن وجدت ـ إلى است حٌث ترنو، حٌنا آخر، والمصاحبة

على وجه ، والّنسٌج اللّؽوي ) الّشعري (، اّمةوالخصائص الّتً تكتنؾ العمل األدبً بع

 الّتحدٌد. 

ٌّة "تواش، ومن هذا المنطلق ٌّة المعاصرة بـ " الّشعر ولعّل ، جت الّدراسات األسلوب

ٌّة األدب والّتً ، فً هذا االرتباط ) الّذي أومؤنا إلٌه فً المدخل ( ما ٌحقّق ؼاٌات نظر

ما وذه  المساءلة العاّمة:  ـ ما هو األدب؟ على مثل ه ٌنبنً إطارها المعرفً والمنهجً

ٌّا؟ مع أسئلةهً وظٌفته ؟  أخرى  ما هً األسرار الّتً تجعل من الكالم اللّؽوي عمال أدب

 متعّددة.                                                                                         

ٌّة المعاصرة ب  عن األسئلةاإلجابة فً ، تطبٌقاتهامختلؾ ولعّل فً سعً األسلوب

 ا أّدى إلى ارتباطها بحقل معرفً آخر.   مالّتً أتٌنا على ذكرها ـ قبل حٌن ـ هو م

ٌّة أن نعٌد تعرٌفا وصفت به، وال بؤس ٌّز الكالم ٌبؤّنها بحث عّما به  " األسلوب تم

ٌّة مستوٌات الخطاب أّوال ومن سائر أصناؾ الفنون اإل ٌّة ثانٌا ".نالفنً من بق  سان

والّذي ٌستهدؾ ، إلى صلب هذا الفصل رأسا ولعّل فً هذا الّتعرٌؾ ما ٌفضً بنا

ٌّة" ٌّة ـ فٌما ٌرى ـ بعض و امتحان مفهوم " الّشعر ٌّة األدب". وبما أّن الّشعر " أدب

ٌّة، الباحثٌن ٌّة ال تقؾ ، جاءت لتستكمل الّنقص الّذي ظهر فً األسلوب من حٌث أّن الّشعر

وإّنما تتجاوزه إلى سبر ما ، ما هو حاضر وظاهر من البناء اللّؽوي فً النّص األدبًعند 

وضمنً ـ كما أّنها ـ تقٌم اعتبارا لما ٌنشؤ فً نفس القارئ  من أثرهو خفً 
1
. 

                                                           
   ،نآالقرمإسسة علوم  االتجاه األسلوبً البنٌوي فً نقد الشعر العربً، قاسم عدنان حسٌن: ٌنظر: - 1

 .104-103ص  م، 1998، 1اإلمارات،ط
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ٌّة الذيلّؽوي هو أهّم األركان الوإذا كان العدول       والّذي عّده نفر ، قامت علٌه األسلوب

" علم الختصاص كّل شًء فٌها وعّرفوها فٌما عّرفوها بؤّنها ؼٌر ٌسٌر من أهل ا

ة "الا ٌّ ٌّة  من فٌماكاف الحد األخٌر فؤّما السّر من وراء، نعداالت اللّغو تمتاز به األسلوب

ٌّة، بعاّمة ة الخطاب " العدول بوجه مخصوص على مالمسة ما ٌسّمى  وأسلوب ٌّ  ." أدب

ٌّةوٌؽا إلدراج فصل ثالث بهذا العنوان أن نجد تس، ولعلّنا من هذه الّرإٌة              " الّشعر

فً شًء أن ، أحمد محّمد وٌسولٌس من قبٌل المبالؽة ـ فٌما ٌرى ـ الباحث ، " والعدول

ٌّة عاّمةٌقال :  ة على نحو خاّص و "] إّن )العدول(  ٌتغلغل فً مسارب األدب ٌّ الّشعر

فإذا كان القلب هو ما   ؛قلب من الجسدإّنه ٌقع منهما موقع التغلغال ٌصّح معه القول 

ٌّة موضوعها  ٌمّد الجسم بالدّم  والغذاء فإّن ) العدول( هو " وحده الّذي ٌمنح الّشعر

الحقٌقً " 
1
فالبحث فً العدول هو الّذي ، وعلى ذلك ،جون كوهٌنعلى نحو ما ٌقول  

ٌّة ٌقتضٌها القادنا إلى  ٌّة كضرورة منهج فالعالقة ـ  -لّدراسة قٌد ا -بحثنابحث فً الّشعر

ٌّة، بضروب أشكالهـ كائنة بالفعل والقّوة معا بٌن العدول  ا  إذ              ، والمفهوم العام للّشعر

 :ج بعٌد حٌن إلىرّ سنعو

ٌّة ) -1  (: poétique مفهوم الّشعر

ٌّة "  ٌّة مةفً مقدّ تؤتً " الّشعر أو ، المصطلحات المعاصرة الّتً تبّوأت مكانة أساس

ٌّة، يّ بالحر ل المصطلحات ]من أشكوأصبحت ، فً الخطاب الّنقدي المعاصر، جوهر

ة وأشّدها اعتٌاص ٌّ [ اوأكثرها زئبق
2  

ٌّة مصطلح قدٌم  حدٌث؛ ؛ الوقت نفسه فً فالّشعر

ق.م 384)ت أرسطو إلى ، أصل المصطلح ٌعود فً انبثاقه ألنّ 
 
)

3
. 

ٌّة من االنجازات المهّمة      ٌّة وفً الواقع تعّد الّشعر الّتً تحقّقت فً ظّل الّنهضة اللّسان

ٌّة، الحدٌثة والبحث اللّؽوي المعاصر ٌّة وأسسها العلم على  ، فقد ارتكزت فً مبادئها الّنقد

ٌّا ٌّة بالّدرجة األولى، حٌث انشؽلت ببنٌة النّص  األدبً بوصفه عمال لؽو ، مرتكزات لؽو

ٌّة االدّ  إلى تتّبع العالقات ، حٌث تسعى فً تحلٌالتها وتطبٌقاتها على النّص األدبً خل

                                                           
 .07ص  االنزٌاح من منظور الدراسات األسلوبٌة،)م.س(، - 1
 .270ص ، )م.س( ٌوسؾ وؼلٌسً، ٌنظر: - 2
 المإسسة العربٌة دراسة مقارنة فً األصول والمنهج(، مفاهٌم الشعرٌة) ،حسن ناظم ٌنظر: - 3

 .21م، ص2003 ،1ط  لبنان ،األردن، ٌع ،دار فارس للنشر والتوز للدراسات والنشر،
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ٌّة، المتشابكة بٌن عناصره ٌّة البنٌة الّتركٌب ٌّة الّتً تحكمه من ناحٌة بؽٌة تجل ، والّدالل

ٌّةإوتحّسس طاقاته الكامنة، و فً إضفاء  ا إمكاناته الّتً تلعب دورا رئٌسو شعاعاته الّتؤثٌر

 .خرىأن ناحٌة م ،البعد الوظٌفً والعمق الفنً بٌن أجزائه المختلفة

ٌّة ٌنحصر فً     تتلّخص فً البحث عن القوانٌن  ]، طار فكرة عاّمةإإّن مفهوم الّشعر

ة الّتً تحكم ا ٌّ بداع.[إلالعلم
 1

وهً بهذا منهج نقدي ٌستبحث القوانٌن والقواعد الّتً  ؛

ٌّة .   تنتظم وتحكم األعمال األدب

ٌّة ٌّة ) الّتحلٌل ٌّة ( لمكّونات العمل األدبً الّذي ٌنطوي الوو فمن خالل الّدراسة الّتفكٌك صف

ٌّة( تعتري الّنسٌج اللّؽوي ٌّة وفن ٌّة)وظٌف وتحدٌد طبٌعة العالقات الّتً ، على خصائص لؽو

ٌّة بعد ذلك إلى حالة إعادة البناء والّتركٌب، تربط بٌن أجزائه ٌّة الّتطبٌق           ، تنتقل الّشعر

ٌّة ومعاٌٌر كائنة داخل الّنسٌج اللّؽوي لتنتهً فً ذلك إلى محاولة وضع قوانٌ ال  –ن كل

ٌّة ك تحكم كّل جنس أدبً على حدة. –ؼٌر ذلك  مصطلح نقدي جدٌد فً والّشعر

ٌّة المعاصرة ظّل ؼامضا ٌّة العرب  ٌتموضع ولم ، ده حدودال تح مستعصٌاو الّدراسات الّنقد

ٌّةبشكل دقٌق ٌ مً وهاألفإطاره المعرفً و ٌّة ضّم أبعاده الّدالل على الّرؼم من ، والمنهج

ٌّة وأعالمها من أمثال "حوارهم مع الّثقاف جهود بعض الّنقاد فً ٌّة الؽرب رومان ة الّنقد

 .وؼٌرهم "روالن بارت"و " بول فالٌري"و تزفٌطان تودوروف" "و جاكبسون "

ٌّة المعاصرة فً إطارها اللّسانً      إّن التمّعن فً قراءات )جّل( الّدراسات الّنقد

ٌّة ما هً إ، والبنٌوي  البحث فً قواعد الخطاب األدبً الٌستنتج ما مفاده أّن الّشعر

ٌّة ٌّة والّنوع ، لنبٌن بهذا المفهوم على بدء ما هو إال ونحن فً عودتنا، وخصائصه الجمال

، أّن مسار المصطلح فً المحضن الّنقدي الؽربً حكمه التطّور الّذي عرفه الحقل األدبً

ٌّةوالمقاربات ال ٌّة المختلفة، والّتً ظهرت من جّراء تعّدد المدارس ، ّنقد والبحوث العلم

ٌّة ٌّة بؽرض الفصل بٌن ما هو  والمذاهب الفكر  ةبعبار، هو ؼٌر ذلك بداعً وماإواللّسان

قٌد الّدراسة  –بحث الموضوع امتحان البٌن ما هو أدبً وؼٌر أدبً وحّتى ٌكون ، أخرى

، على مفهومها عند األب الّروحً للّنقد العالمً ) أرسطو(ٌجدر بنا أن نعرج ، منصفا –

، الّنقدي تحّوال كبٌرا فً طبٌعة الخطاب الّشعري ووظٌفتهو حٌث أحدث فكره الفلسفً

                                                           
 .21ص ،المرجع السابق حسن ناظم: - 1
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" إّنا متكّلمون اآلن فً صناعة الّشعر وأنواعها "فهو القائل : 
1

فّن ، وقد عّد كتابه 

ٌّتهؤف، باألدب ن الخاّصةأّول كتاب اعتمده الّنقاد لوضع القوانٌالّشعر              رسطو فً شعر

عر الغنائً الّذي والّدراما بشّقٌها الّتراجٌدي تاركا الشّ  الملحمة  ] اقتصر على معالجة 

ذاك "كان موجودا زمن
2 ،

أو محاكاة المواقؾ الّشعر قادر على تولٌد قد رأى أّن و

ٌّة والوقائع الّتً تحدث؛ أي ٌنتقل من الواقع لٌصل إلى استنباط القوانٌن من  اإلنسان

 .خاللها

ٌّته فً" المحاكاة   "  ٌعتمد مبدأ أرسطو إّن ما جعل   إلى اللّجوء هو شعر

بالمتلقً من  وما ٌفعله الّشعر، ومحاكاتها مباشرة كما هً أو كما ٌجب أن تكون] الّطبٌعة

محاكاة فً ال"هو محاكاة و أرسطو  -بحسب  -حٌث إثارته والتؤثٌر فٌه. والفن عامة

ٌّة  ٌّةاألصل نظر أرسطو وٌعطٌها طابعا مزدوجا[ٌتبّناها  أفالطون
3

هً  ،فمن ناحٌة، 

ٌّة فً نطاق الّطبٌعة )األفعاو محاكاة األشٌاء على اعتبار أّن األشٌاء واألفعال ل اإلنسان

فمن مفهومها ، هً محاكاة خارج مجال الّطبٌعة، من ناحٌة أخرىوفً المثل العلٌا(  نةئكا

ٌّة) المؤساة والملهاة والملحمة (.، ذي اّتخذه مبدأالّ   انطلق فً تحدٌد ماهٌة األجناس الّشعر

وعلى أّن اللّذة ، واإلٌقاع سّبب المٌل إلى االنسجامٌتولد ب أّن الّشعر ]وٌرى أرسطو

ٌّة ٌع الفنون ) المّتسمة بالجمال ( جم هدؾ هً) بله هً هدفه  ... وٌقصد بهذه اللّذة السام

ٌّة مصدرها الّشعورالّتً  .[تمنح متعة جمال
4
ٌّة   قدٌم حدٌث (poetics )فمصطلح الّشعر

ؼرٌقً. إّن أرسطو إلالفكر الفلسفً ا ذوجذوره ضاربة فً القدم من –كما أومؤنا سالفا  –

ٌّة  ٌّة ) وقد قلنا الّشعر ٌّة األولم نقل من خالل دراسته لألجناس الّشعر ألّن األدب  –دب

 مهام كّل منها وتحكتظقوانٌن تناستنبط ، قدٌم كان كلّه شعرا (ؼرٌقً الإلالؽربً ا

منهجه كان منهجا  أرسطو،إلى أّن  ٌرشن؛ وفً هذا الّصدد حرّي بنا أن )األجناس األدبٌة(

ٌّته ٌّا فً إطار شعر ٌّة ، ٌرى البعض الباحثٌن، وعل الّرؼم من ذلك، وصف أّن هذه الّشعر

                                                           
    ،  م 1973، 2ط بٌروت، أرسطو طالٌس: فّن الّشعر، ترجمة عبد الّرحمن بدوي، دار الّثقافة، - 1

 .85ص  
 .25، 24ص س (، -حسن ناظم،) م - 2
 .26ص  نفسه، - 3
 .12س(،ص  -و طالٌس فً الّشعر، )مأبو الولٌد بن رشد: تلخٌص كتاب أرسط -  4
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ٌّة فً الّ المتحّدث عنها ما هً إ ٌّة القدٌمة نظر وال تمّت بصلة للمفهوم ، األجناس الّشعر

ٌّة"المعاصر لكلمة  " شعر
1 

ٌّة بوصفها قوانٌن الخطاب األدبً  ]هو ، بٌد أّن الّشعر

حّتى الوقت الحاضرم والمستكشف منذ أرسطو االمفهوم الع
 2

. 

ٌّة " فً   المصطلحً والمفهومً اإلطاروإذ نحن نروم البحث فً تجلٌّات " الّشعر

ٌّة المعاصرةطالتّ و الولوج أّوال فً المعاجم ،ٌستوجب مّنا ذلك ، بٌقً فً الّدراسات الّنقد

ٌّة للبحث فً جذرها اللّؽوي ثّم البحث بعد ذلك فً العالقة بٌن األصل اللّؽوي ، اللّؽو

 الحدٌث. يالّنقدالخطاب  للكلمة والمعنى االصطالحً فً 

ْشعُ  رْ ع  " ش  ففً لسان العرب   ٌ ُعر   ، ولٌت شعري أي و ُر ِشْعًرابه ش  لِم  ْعًرا...ع  ش 

، القافٌةو بالوزن لٌت علمً أو لٌتنً علمت ... والّشعر منظوم القول غلب علٌه لشرفه

، مات ال ٌتجاوزهاري: الّشعر القرٌض المحدود بعالوإن كان كلّ علم شعرا وقال األزه

وفً موضع آخر وسّمً  ألّنه ٌشعر ماال ٌشعر غٌره ... ؛والجمع أشعار وقائله شاعر

شاعر لفطنته "   
3

 .
 

ٌعتمد على  أّما فً المعجم العربً األساسً" شعر جمع أشعار: كالم موزون مقفّى

ٌّة الّتخٌٌل ّ والّتؤثٌر) نظم الّشعر(... و مصدر صناعً موهبة قول الشعر" ٌتمتع شاعر

ٌّة "وشعري منسوب إلى الّشعربشاعرٌة فٌاضة  "جّو شعري، مقطوعة شعر
4
. 

المقّفى أو غٌر ( صفة للكالم الموزون Poetical ) شعري منظوم تعّرؾ أٌضا : "و

ٌّة متواضع علٌها والّتفرقة بٌن شعري وشاعري ، المقّفى الّذي ٌخضع لقواعد عروض

لٌست مقبولة لدى جمٌع الّنقاد 
5

قبل  –هذه الّتعرٌفات الّتً أوردناها  من كلّ . ٌتبدى "

لى الّنسٌج اللّؽوي للخطاب األدبً الّشعري قرٌب وال من بعٌد إمن ال بؤّنها ال تشٌر  -حٌن

ٌّة الّتً تتناولها  من ابوصفه جنس ٌّة،ّشعرٌّ الاألجناس األدب  ة فً أحد توّجهاتها الّتطبٌق

                                                           
 .281-270س( ،ص ص -ٌنظر ٌوسؾ وؼلٌسً ، )م - 1
 .11ص  س(، -:)م حسن ناظمٌنظر:  - 2
 .ماّدة ) شعر( ،لسان العربابن منظور:  - 3
       ٌعزتو :المنظمة العربٌة للتربٌة والثقافة والعلوم، تؤلٌؾ جماعة من كبار اللؽوٌٌن العرب  - 4

 .690م، ص 1989)د.ط(،  الروس،     
 مكتبة لبنان ،بٌروت، معجم المصطلحات األدبٌة المعاصرة، مجدي وهبة وكامل المهندس: - 5

 .122ص  ،م1979 )د.ط(،
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ٌّة )وحّتى أّن اللّفظ نفسه  ٌّة(الشعر ، ّل ما أوتً على ذكرهوك، لم ٌتداول فً المعاجم العرب

والّشعر ، " سّمً شعرا من قولهم شعرت بمعنى فطنتو لفطنةال ٌبتعد عن باب العلم وا

الفطنة كأّن الّشاعر عندهم قد فطن لتألٌف الكالم"
1 
. 

ٌنسحب على شقٌّن : هما الّشعر ، كان األدب بصورة عاّمة اذإه نإ ،وجملة القول

دار والكالم الّنوعً الذي ٌتمظهر فٌه االقت، المخصوص فإّن الّشعر هو الّتعبٌر، والّنثر

بوصفه) أي الخطاب الّشعري ( عدوال عن معٌار خارجً ، بداعً بدرجة عالٌةإلالفنً وا

نحوا لّؽة المؤلوؾ بخرق قواعده  صوتا )ووخروجا عن نظام ال، هو الّنثر من جهة أولى

ٌّة أن ٌحّقق ، (من جهة ثانٌةوصرفا وداللة حٌث ٌتوّخى الّشاعر من خالل رسالته اللّؽو

، بالغ والّتواصل المعرفً بٌنه وبٌن الّسامع ) المتلقًّ(إلّول فً وظٌفة اٌتمّثل األ، بعدٌن

ٌّة بوظائؾ  وثانٌا أن تّتسم رسالته ٌّة وفن تحقٌق الجانب  افالّشاعر فً خطابه ٌتؽٌّ  ؛جمال

 الجانب الفنً معا.و الّنفعً

ٌّة او إّن العناصر الفاعلة ٌّا فً عمل ر بداع األدبً تتواتر وتحضإلالمإّثرة جمال

ٌّة لفظ، لنّص الّشعري دون الّنثرياً فبكثافة  ٌّة العرب ٌّة"  لذا أطلقت المعاجم اللّؽو "الّشعر

ٌّة الّتً تجعل من الكالم أن  المشتّق من الجذر اللّؽوي " شعر " على المكّونات اللّؽو

ٌّة " تتوافق مع لفظ  تٌصٌر شعرا وٌنع ٌّة نرى أّن " الّشعر بهذه الّصفة؛ ومن هذه الّناح

ٌّة بمعناها العام ، الّشعر نظرا للمسّوؼات الّتً أسلفنا اإلشارة إلٌها ، على اعتبار أّن الّشعر

قراءات  ىوإذا انتقلنا إل .شعرالّ الو ة بٌن الّشعرتسعى إلى استكشاؾ القواعد المائز

ٌّة فً الّنقد العربً )مفهوم وقد اّتخذ، مختلفةفسنواجه المفهوم بمصطلحات ، الّشعر

ٌّة الّنظم ، رعّ حسن ناظم مصطلحات مختلفة منها عمود الش –بحسب  – الشعرٌة( ونظر

ٌّة(  ٌّة المستندة إلى المحاكاة والّتخٌٌل عند حازم القرطاجنًو )الجرجان .األقاوٌل الّشعر
2

 

ٌّة فً  -إذا -ولٌس ؼرٌبا كان االنشؽال ، طار امتحان تجلٌّاتهاإأّن سإال األدب

ٌّة وا ٌّةاألساس فً المتون الّنقد وٌتمظهر هذا فً وعً أعالمنا بؤّن هناك مفارقات ، لبالؼ

ٌّة ٌّة واللّؽة العاد عن الّنثر فقد درس الّشعر  مائز وأّن الّشعر هو، بٌن اللّؽة الّشعر

                                                           
 . 270س(، ص -ابن سنان الخفاجً: سّر الفصاحة، )م - 1
 .14ص  س(، -حسن ناظم: )م -2 
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ٌّة حّتى لقّب  ٌّة شفاه األؼراض الّتً و دٌوان العرب ( طبقا للمضامٌن)ـبكممارسة لؽو

              وقد حّدد ابن سالم الجمحً، نظمهاطرٌقة و ضافة إلى شكل القصٌدةإ، تهاعتور

" تعود إلى المعنى من جهة ابتداعه رأى أّنها :و ر( الجودة فً الّشعـه231)ت

والّطرٌقة الّتً ٌتّم الّتعبٌر عنه من خاللها كالّتشبٌه مثال والدٌباجة ..." 
1

. لقد عكؾ 

ٌّة الطبقات ) حٌث ٌصفه الّدكتور عٌسى علً العاكوب بؤّنه  ابن سالم الجمحً فً " نظر

ٌّة عند العرب (أّول مدرسة نقد
2
ٌم الّشعراء إلى )طبقات ( على أساس الجودة على تقس 

 ،فً  المعانً ؼٌر المؤلوفة تكمن ورأى أّن جودة الكالم الّشعري ، الّتً مقٌاسها الّذوق

ٌّة الّتً ٌتّم الّتعبٌر بها عن ذلك ٌّاّن عمله كإالقول وإن تجّرأنا ب، والكٌف بحٌث  ،ان عمال فن

ٌّة والّتمٌٌز بٌنها عند جمٌع شعراء مدّونته نتهى أخٌرا وا، راح ٌبحث عن العناصر الّشعر

ؼٌر أّن هذه المفاضلة لم تكن مفّسرة وال ، إلى وضعهم طبقات على أساس المفاضلة بٌنهم

ٌّا  ، ال ؼٌر. الفنً الّذوق أساسهان كا بل،معلّلة علم

ٌّة للّشعر انصبابا ذه الحقبة من الّزمن االهتمام فً هانصب لقد  على القٌمة الجمال

ٌّة الّتعبٌر  ٌّة للّشاعر)حٌث كان لسان حال قبٌلته(؛ بمعنى كٌف المرتبطة بالوظٌفة االجتماع

ٌّة وتحقٌق الّتفاعل فً  ٌّة وقدرته على استؽالل األؼراض الّشعر عن الحالة االجتماع

أّن ، ى للمتؤّملاءروهذا مّما ٌت، الّصنعةو ٌقاع إلى حسن اإل باإلضافة ،الّنفس القارئة

دون الّتركٌز على ، رّكزت على فكرة الّتواصل بٌن الّشاعر والمتلقًّ ثٌٌنمباحث الّترا

ٌّة حٌنذاك تتمّثل فٌما ٌحدثه النّص من تقّبل وتبفً ذاتها  –الّظاهرة  ّن ٌفكانت الّشعر

ٌّة أن تبوّ ذّ الب وهدا مّما أّدى فً تلك الحقبة، وارتٌاح أو نفور ( القٌس أامر) ئائقة العرب

ٌٌّن.  فً مقّدمة الّطبقة األولى من الّشعراء الجاهل

قع لرصد و" أّول م وفً هذا الّصدد ٌشٌر الباحث التّونسً توفٌق الّزٌدي إلى أنّ 

ٌّة  ًّ إذا اعتبرنا )أدبٌة الخطاب( األدب األدب خاضعا لشبكة هو التقّبل وهذا طبٌع

                                                           
 مكتبة الخانجً، شاكر،محمد  ح :محمودت طبقات فحول الشعراء، أبو عبد هللا بن سالم الجمحً: -1

 .55 ص م،1974 )د.ط(،القاهرة، 
، الدار العربٌة للعلوم ناشرون، منشورات التفكٌر النقدي عند العرب عٌسى العاكوب:ً عل - 2

 .264م، ص  2012، 9االختالؾ، بٌروت، الجزائر، ط 
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ة آنذاك منحصرة فٌما ٌحدثه النّص من وقع فً الفتك، الّتواصل ٌّ هو ما و تقّبلمون األدب

نعّبر عنه بالتلّذذ األدبً " 
1
. 

فٌذهب إلى ، الّصناعةأّما أبو هالل العسكري الّذي ارتبط الّشعر عنده بمصطلح 

ّن الّناس تتفاضل فٌما بٌنها من جهة األلفاظ ورصفها وتؤلٌفها ونظمها "إ"القول 
2
؛ لقد  

)الشعرٌة( أّما فٌما ٌتعلّق بمصطلح  .رتبطت جودة الّشعر بجودة الّصٌاؼة والّنظم عندها

ٌّز ثالث صور  -آنئذ  –فنستطٌع ، وتواتره فً الّتنظٌر العربً القدٌم، فً حّد ذاته أن نم

      :ورد فٌها

ٌّة بمفهومها الحدٌث: ورد فٌها بلفظه دون أن  ٌدّل األولى وصفا  وإّنما جاء، على الّشعر

ٌّة ")لمسّمٌات تّتصل بالقول الّشعري كقولهم ،"الكالم الشعري"،"القوافً " المعانً الّشعر

الشعرٌة"،"األقاوٌل الشعرٌة"(
3 

ٌّة فً جمٌع هذه المواضع جاء بصٌؽة  ولفظ الّشعر

 الّذي تنتسب إلٌه تلك المسّمٌات.الّنسب لٌدّل على الجنس األدبً 

نكشؾ عن تجلٌّات هذا  لنا أن وٌمكن ، مخصوص دون لفظه : ورد فٌها بمعناه الالّثانٌة 

قات باعتباره شبكة متواشجة من العال "الّنظم"المستوى فً الّتراث الّنقدي تحت مصطلح 

ٌّة بٌن عناصر الكالم؛  وسّمّوه عن مراتب الكالم  ثفؤبو هالل العسكري تحدّ الّنحو

ٌّة ةكّل مرتب وعزى ،الّشعري الّتً  الّنظم فـ " من مراتبه العالٌة  عالٌة فً القول إلى عمل

لّنظم الّذي به زنة األلفاظ وتمام حسنها "ا هو...شًء من الكالم لحقه فٌها ال ٌ
4

عنى بم، 

ٌّة ترتٌب المفردات وتؤلٌفها ال فً المفردات ذاتها أو فً ، أّن مزٌة القول تكمن فً عمل

عباراته بطرٌقة مخصوصة  بقدر ما ٌوفّق المبدع فً ترتٌب مفرداته ونسجو، معانٌها

ٌّزة ّ ٌخرج بها عن الّنظام المؤلوؾ للّؽة ؛متم المعتادة أو خرق اع المعانً ؼٌر تدب، إّما با

ٌّة للّنظام اللّؽوي المثالً المفترضا وهذا حّتى ٌكتسب القول رونقه ، لقواعد المعٌار
                                                           

  )د.ط(، الدار البٌضاء، ن،منشورات عٌو مفهوم األدبٌة فً التراث النقدي، توفٌق الزٌدي: - 1
 .10ص  ،م1987    

دار إحٌاء  براهٌم،إمحمد البجاوي ومحمد أبو الفضل  تح: كتاب الصناعتٌن، أبو هالل العسكري: - 2
 .مع تصرؾ ٌسٌر. 196ص  ، )د.ت(،1ط القاهرة، الكتب العربٌة،

ٌّة،ة مكتب محمد عبد المنعم خفاجً، تح:نقد الشعر،  قدامة بن جعفر، ٌنظر: - 3  ،1ط  الكلٌّات األزهر
             ؛ ومنهاج البلؽاء:271ص ؛ وكتاب سّر الفصاحة،196و، 161و، 139ص ،م1978

 ...327 -299، 67 -62 -28 -24 -23 -20ص ص 
 .155ص  س(، -كتاب الصناعتٌن:)م -  4
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ٌّته( : " من تمام ثّم ٌضٌؾ أبو هالل العسكري أنّ ، وطالوته ـ أو بعبارة أخرى ـ ) أدب

ورّبما كان الكالم مستقٌم ، حسن الّرصؾ أن ٌخرج الكالم مخرجا ٌكون فٌه طالوة وماء

وال ٌكون له رونق وال رواء "، األلفاظ صحٌح المعانً
1 
. 

وإذا كان مفهوم الّنظم بحسب بعض الباحثٌن ٌشوبه بعض الؽموض أو عدم 

             : القاهر الجرجانً ٌتجلّى فً قولهفإّن مفهوم الّنظم عند عبد ، عند العسكري الّتحدٌد

وأّنك ، " وأمر الّنظم )للكالم ( ... أّنه لٌس شٌئا غٌر توّخً معانً الّنحو فٌما بٌن الكلم

، األلفاظ فً نطقك على ترتٌبها وذتح ترّتب المعانً أّوال فً نفسك )أي فً ذهنك( ثمّ 

ب فٌها نظم وترتٌب "ٌتصّور أن ٌجمن المعانً لم األلفاظ  وأّنا لو فرضنا أن تخلو
2  

. 

ٌّة تؤلٌفه ونظمه العالقات  ىفالّنظم عنده هو أن ٌتوخّ  المتكلّم )األدٌب( فً عمل

ٌّة ٌّة و الّنحو فعملٌة تؤلٌؾ الكالم ونظمه للتعبٌر عن مقاصد  بٌن الوحدات اللؽوٌة،الوظٌف

ك الترتٌب الذي تم وأؼراض المتكلم تتم أوال بالذهن ،ثم ٌنطق بها المتكلم ،ومن ذل

حٌث  حٌث توجد صورتا الترابط بٌن الدال والمدلول منذ بداٌة الوضع اللؽوي، ،بالذهن

          ق علٌه لترتب معانً الكلمات المالئمة للؽرض طبقا لنظام النحو)التركٌب( الذي ٌط

ب الّتالزم وذلك الّترابط أو االقتران الّذهنً هو ّسب عبد القاهر الجرجانً وأسالفه )معنى(

 منهما ٌستدعً اآلخر ومن الّشائق أنّ  لالّذي أشار إلٌه ههنا بٌن الكلمة ومعناها فً أّن ك

بٌن صورتً الّدال  ،فٌما بعد )دوسوسٌر(للسانٌاتا الّتالزم عّبر عنه األب الّروحً ذه

   الواحدة. والمدلول بوجهً الورقة

ٌّة تملّ الّصنٌع الّذي ٌنّم عن إّن هذا  فمزٌة  ؛كها عبد القاهر الجرجانًّرإٌة منهج

 ؛ ألنّ الّتركٌب بعبارة أدقّ  وأ ،فقً )محور الّتؤلٌؾ (وفضله تنحصر فً الخّط األالكالم 

وإّنما فً تؤلٌفها ووضعها ، الّتفاضل بٌن المتكلّمٌن ال ٌكون فً اختٌار المفردات فً ذاتها

ٌّن اللّؽة لم توضع لتعرؾ فـ " األلفاظ المفردة الّتً هً أوضاع ، فً نسق نحوي مع

."ها إلى بعضضعولكن ألن ٌضّم ب، ا فً أنفسهاهمعانٌ
3
فعبد القاهر الجرجانً ههنا  

                                                           
 .187ص س(،  -)م ،أبو هالل العسكري - 1
 .04-53ط/ محمود شاكر، ص ص  الدالئل: - 2
 .781ص  نفسه، - 3
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ٌّة االختٌار الّتً ٌقوم بها  ٌعّول على العدول الّذي ٌتجّسد فً الّنسٌج اللّؽوي ال على عمل

ى تتحقّق فالبّد حتّ ، طارها اللّؽوي الخالصّ إوضعً وفً طارها الإفً الّشاعر إذا ظلّت 

ٌّة الوظٌفة الّشعر
*
ٌّة الخطاب( من أن ٌطرح الدال فً فضاء نّصً   على مستوى ) أدب

ٌّة بخٌط نحوي بنٌتهتترابط عناصر التركٌب حٌث  بالخروج  إالن ٌكون هذا ول ؛اللّسان

ٌّةللؽة نظام المثالً العن  ٌّة المعٌار ٌّته  ،وخرق القواعد الّنحو حّتى ٌكسب النّص أدب

ٌّةووظٌفته الشّ  أن نشٌر إلى إلى  -قٌد الدراسة –وفً هذا الّصدد ٌجدر بنا البحث ، عر

ٌّة و ٌربط بٌن الّنظمحٌث فً كتابه قضاٌا الحداثة محّمد عبد المّطلب الّدكتور  الّشعر

ٌّةلمصطلح مرادؾ دقٌق  هو الّنظممصطلح بوصؾ   -ونحن نرى خالؾ ذلك -، الّشعر

ٌّة منهج تحلٌل ٌّة لألعمال على اعتبار أّن الّشعر ً نقدي ٌسعى إلى وضع قوانٌن علم

ٌّة ٌّة أو صفة من الّصفات ، األدب ٌّة الخطاب هً خاص ٌّة أو أدب ؼٌر أّن الوظٌفة الّشعر

ٌّة ٌّة إال،كائنة فً النّص األدبً ، اللّؽو ٌّة ولن تتحقّق هذه الخاص ٌّة أو بالؼ  بإجراءات لؽو

ق ٌحقّ بتفهو الخلٌق ، ألخٌر متجّسد فً النصّ وبما أّن هذا ا بمختلؾ أشكاله، ٌمّثلها العدول

ٌّة الخطاب ٌّة .    ،*أدب                                                                                                                                                                                                                                 الّتً هً موضوع الّشعر

ٌّة ومجمل القول حول نظ ٌّة الّنظم الجرجان ٌّة الخطاب أن  -لنا اءىتر -ه نإر أدب

 جراء لؽوي عام اسمه العدول. إتتحقّق على مستوى الّتركٌب بواسطة 

ٌّق جّداإولكن فً ، : ورد فٌها بلفظه ومعناهوالّصورة الّثالثة حازم من ّل  عند ك طار ض

ٌّة بمفهوم ذي والفارابً ال، القرطاجنً ٌّة الخطابدأ"استخدم مصطلح الّشعر أو  "ب

ٌّة" ٌّة" فً سٌاق ٌتدانى من مفهومه ، "الوظٌفة الّشعر حٌث استعمل كّل منهما لفظ " الّشعر

ٌّة من جانب تفّردها فً النّص األدبً ) الخطابالقرطاجنً فتحّدث ، المعاصر  عن الّشعر

ورأى بؤّنها تتحقّق فً الخطاب  –قٌد الّدراسة  –الّشعري ( والّتً هً علوق بالظاهرة 

ٌّر األلفاظ وٌنكر على من ، ونظمها بطرٌقة خاّصة ودراٌة عالٌة، الّشعري من جهة تخ

ٌّة فً الّشعر إّنما هً نظم أّي لفظ اّتفق "  :ٌظّن أّنها ؼٌر ذلك وكذلك ظّن هذا أّن الّشعر

                                                           
 .فً المبحث الموالً إلٌهاسٌؤتً التطّرق   *
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ال ٌعتبر عنده فً ذلك ، ظمه وتضمٌنه أّي غرض اّتفق،  على أّي صفة اّتفقكٌف اّتفق ن

وال رسم موضوع "  اقانون
1
.

 

ٌّة الخطابومن هذا فإن   تتولّد عند حازم القرطاجنً  باإلضافة إلى حسن أدب

ٌّة فً نسٌج مترابط الّصٌاؼة ٌّة الّتخٌٌل الّتً تقوم علٌها ، وّتركٌب الّصٌػ اللّؽو من عمل

ٌّةاألقاو مردافا لمصطلح  –ٌبدوفٌما  –بل ٌمكن أن نجد فً  مصطلح  الّتخٌٌل ، ٌل الّشعر

ٌّة العدول ، العدول فً عالقته بالمتلقًّ التؤّثر وفالمتلقً هو المعّول علٌه فً تحدٌد جمال

ٌّة بصٌ أّن  استخدام حازم ثلها, حٌ ٌّة كان  ؽتهالقرطاجنً لمصطلح الّشعر المصدر

 هورأى أنّ ، ح الّتخٌٌل الّذي ؼّطى مساحة كبٌرة من منهاجهمصطلضئٌال فً مقابل 

ٌّةالخاص ٌّزة لألقاوٌل الّشعر إّنما هو الّتخٌٌل الشعر ألّن االعتبار فً " : من ؼٌرها ٌّة المم

ٌّلة ، فً ذلك صدق وال كذب ط، وال ٌشترقفً أّي ماّدة اتف ٌّهما ائتلفت األقاوٌل المخ بل أ

وحسن المحاكاة وموضوع ، هً جودة الّتؤلٌؾ عرألّن صنعة الّشا ؛منه بالؽرض

وما تدّل علٌه هو األلفاظ ]المحاكاة [
2
 ةوٌرى  الّدكتور صالح فضل أّن] أدبٌّ "  ،

ٌّة *الخطاب عنده على  لم تقتصر، والّتً أدركها حازم القرطاجنً فً مصطلح الّشعر

 [ تعّداه إلى الّنثرتالّشعر بل 
2
إلٌه جاكبسونوهو فً ذلك ال ٌختلؾ عّما ذهب  

3
.

                                                                                        

ٌّة الخطاب تمّثل جوهر الخطاب الّشعري  فإّنه ) حازم( ال ٌمتنع أن فإن كانت أدب

ٌّة ٌّا فً قوله:، ولكن دون أن تؽلب علٌها، توجد فً األقاوٌل الخطاب                وٌظهر هذا جل

وللخطٌب أن ٌشعر لكن فً ، لّشاعر أن ٌخطب لكن فً األقّل من كالمهل غ"  لذلك سا

األقّل من كالمه "
4
ٌّة ) الوظٌفة وٌتطابق استعمال القرطاجنً لمصطلح  .  (الّشعر

ٌّة ،( هـ260)ت وفهمه له مع استعمال الفارابً  ٌّة ) أدب حٌث ٌرى هذا األخٌر أّن الّشعر

لّد فً الّتركٌب الّلؽوي من جهة ترتٌب الكلمات بعضها إلى بعض فً الخطاب(  تتو

ٌّة ٌقصدها الّشاعر والخطٌب حّتى تكتسب وظٌفة  ٌّة متناسقة ذات أبعاد جمال سلسلة خط

                                                           
1
 .                                                           82المنهاج، ص  - 

 زاوجنا بين استعمالها والىظيفة الشعرية. -* 
2
 مع تصرف يسير. - 28المنهاج، ص  - 

3
 .933 -923نظرية البنائية، ص ص  ينظر4صالح فضل4 - 

4
 .968المنهاج4 ص  - 
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ٌّة  -هذا المعنى فً و، والّتً ال تقتصر على جنس أدبً واحد ) الخطابة والّشعر (، شعر

األلفاظ بعضها ببعض،  كثٌرتّسع فً العبارة ب" والتوٌقول الفارابً  –كما ٌبدو لنا 

ة قلٌال  بٌةفٌبتدئ  حٌن ذلك أن تحدث الخطوترتٌبها وتحسٌنها،  ٌّ            أّوال ثّم الّشعر

قلٌال "
1
تجب اإلشارة إلى أّن الّتؤثٌر األرسطً كان كبٌرا على ، ومهما ٌكن من حال .

ٌّة حازم القرطاجّنً فً تؤصٌ ،الّنقد الفلسفً ومن ، ل الخطاب الّشعري العربًونظر

الفارابً مسّمى و المستخدمة من قبل حازم القرطاجّنًالممكن أن تكون كلمة" شعرٌة" 

 آخر لكلمة " شعر" على الّرؼم من االستعمال المصدري للكلمة.

ٌّةبنا وممارستنا )للّتقوٌل( ئالّرؼم من تجرّ وعلى  كمصطلح  )وظٌفتها(تحقّق الّشعر

 ومفهوم لموضوعها
*
ٌّة القدٌمة  ٌّة والبالؼ  أّن حدودها لم تكن إال، فً الّنصوص الّنقد

وهذا األمر ، م المعاصر لهاوفهملاالذي ٌتطابق مع واضحة فً أذهانهم بالوضوح الكامل 

مصطلح ومفهوم ال تزال من المصطلحات كفالشعرٌة  .أمر طبٌعً هو ؽرٌب بلهب سٌل

)بوصفها مصطلحا قدٌما( فً الخطاب  النقدٌة التً استعصت على التحدٌد والتحٌٌن

، يازعون حول التسمٌة ذاتها، أو بالحرالنقدي العربً المعاصر إلى درجة أننا نجدهم ٌتن

 حول األسئلة التالً بٌانها: 

 ما هو موضوعها؟ وأي إطار منهجً ٌنتظمها؟ما هً الشعرٌة؟  -1

شعر أم علم النثر أم ألدبٌة؟ أم هً أشمل منهما أم أخص؟ أهً علم اللأهً مرادؾ  -2

هً ؟ أو دهً علمهما معا؟ أم هً اسم آخر لعلم األدب أم هً نظرٌة األدب فً شكل جدٌ

ة، بل أي ما موقعها من مناهج النقد الجدٌدمنهج نقدي قائم بذاته، و]إذا لم تكن كذلك ف

منهج ٌقوى على تبنٌها؟
2
وأسئلة أخرى ستظل خالدة فً أذهان النقد العربً المعاصر،  

ة، من حٌث زاوٌة اتساع ضفافها جعل ]منافذها متعددة واشتؽاالتها تكاد تكون مختلفف

النظر واالشتؽال
3
الشعرٌة بوصفها مفهوما وافدا  نّ إ ،وخالصة القول فً هذا المجال .

                                                           
 . 141ص، م1969تح: محمد مهدي، دار المشرق، بيروت، )د.ت(،  كتاب الحروف، رابً:االف - 1
 موضوع الشعرٌة هو الوظٌفة الشعرٌة )أدبٌة الخطاب(. - *
 .214س(، ص  -ٌوسؾ وؼلٌسً، )م ٌنظر: -2
5

 م، 7994، 7لدار البيضاء، طينظر: عثماني الميلود، شعرية تودوروف، عيون المقاالت، ا – 

 .71ص  
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الفرنسً  تكون بدٌال مكافئا للمصطلح "من الثقافة النقدٌة األوروبٌة، تسعى إلى أن

« poétique » أو اإلنجلٌزي « poétics »من الكلمة الالتٌنٌة  ر، وكالهما منحد

« poética » ٌقٌة المشتقة من الكلمة اإلؼر« poiétikos »  بالمفهوم الذي خطه

فن الشعر أرسطو فً كتاب"
1

كلمة الدكتور ٌوسؾ وؼلٌسً أن داللة  ٌرىحٌث " 

« poétique »  ة أصال لمفاهٌم الصنع واالبتداع واالبتكارمحضم
2

ى الصعٌد ا علمّ أ، 

داخلٌة نظرٌة  بوصفهان الشعرٌة اكرو" ٌعدّ ٌ، فإن تودروؾ " و"دتاالصطالحً البح

ألدب، فـ "السإال األول الذي ٌنبؽً على الشعرٌة أن تقدم له جوابا هو: ما هو ل

األدب؟
3

البحث إال ذا السإال، فالشعرٌة بمفهومها المعاصر ال تعدو أن تكون همثل ب"، و

أي ما هً النوامٌس التً تجعل من العمل  ،المجردة فً األدب عن القوانٌن العلمٌة

 اللؽوي عمال أدبٌا.

النقدي العربً  ال تزال إشكالٌة المصطلح متواصلة فً مسٌرة هذا البحث فً الخطاب

استخدام كلمة "اإلنشائٌة ٌإثر الدكتور عبد السالم  فً هذا الصدد ًفالمعاصر، ونحن نل

ض رالشعرٌة كما ٌصدع فً معألن ؛ « poétique »للمصطلح الؽربً  رجمةكت

،  [تقؾ عند حدود الشعر وإنما هً شاملة للظاهرة األدبٌة عموماال أنها  ]حدٌثه عنها 

[واإلنشاء قول اإلنشائٌة إذ الداللة األصلٌة هً الخلق،نمة لها أن رجولعل أوفق ت
4

، بٌنما 

ول "شعرٌة " مما قد ٌتوجه ن نقأأننا بدال من  ]عبدهللا محمد الغذامًرى الدكتور ٌ

بقٌة نافرة نحو الشعر، وال نستطٌع كبح جماح هذه الحركة لصعوبة مطاردتها ئبحركة ز

امعا جلتكون مصطلحا  "شاعرٌة من هذه المالبسة نؤخذ بكلمة "فً مسارب الذهن، فبدال

[ؽة األدبٌة فً النثر وفً الشعربصفة الل
5
. 

                                                           
 .212س(، ص -ينظر: يوسف وغليسي، )م -1
 .212نفسه، ص  -2
 الصفحة نفسها.نفسه،  -5
 .717ص م، 7982، 2األسموبية واألسموب، الدار العربية لمكتاب، تونس, ط عبد الّسالم المسدي: -0

ى التشريحية: نظرية وتطبيق(، المركز ) من البنيوية إلالخطٌئة والتفكٌرعبد هللا محمد الؽذامً:  – 5
 .19ص ، ، )د.ت(6الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط
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تنازعته العدٌد من المصطلحات،   « poétique »وعلى العموم فإن مصطلح 

الشعرٌات، "ـفباإلضافة إلى الشعرٌة والشاعرٌة واإلنشائٌة، نجد مصطلحات أخرى، ك

عري، علم الشعر، الدراسة اللؽوٌة ش، فن الشعر، القول اليالشعرانٌة، الشعري، الشاعر

ؾ، أصول للشعر، أدبٌة الشعر، نظرٌة الشعرٌة، علم األدب، علم الظاهرة األدبٌة، التؤلٌ

التؤلٌؾ، نظرٌة  األدب، صناعة األدب، اإلبداع، الفن اإلبداعً، األدبٌة، الجمالٌات، علم 

، فن النظم، علم العروض، علم النظم والعروض، الماء الشعري، البواٌتٌك، النظم

البوٌطٌقا"
1
. 

 نه من الطبٌعً فٌما نرى أن ٌحدث لعائلةإوخالصة القول فً هذا الصدد، 

سواء  ،م من المسمٌاتخكل هذا الز  « poétique »طلح أجنبً واحد اصطالحٌة لمص

ألن  ؛فً المفهوم داخل مناخ ثقافً واحد م من ناحٌة التقلبأأكان من ناحٌة الترجمة، 

ٌمكن أن ٌكون هذا شفٌعا فً  ] " كانت ؼربٌة المنشؤpoétique شكالٌة مصطلح "" إ

                 أٌضا مصطلحات أجنبٌة أخرى تنازعته حٌث ، شكالٌة النقد العربً المعاصر[إ

            poétisme »مصطلح ك] آخر عنها حٌنتناءى توى حٌنا من المفهوم العام، نتتدا

 وأ « littérarité» وأبصٌؽة المذكر  « le poétique »أو
2
«poéticité »  .] 

 :أدبٌة الخطاب-2

فكرة  اسفة المسلمون الذٌن تبنوإذا كان مفهوم الشعر عند أرسطو قد أفاد منه الفال

مثلما مر بنا فً ثناٌا هذا  -البالؼٌة  رالمحاكاة وربطوها بالتخٌٌل الذي تنبنً به الصو

فإن نظرٌة الشعر عنده )أرسطو( مثلما ٌرى الخطاب النقدي المعاصر، قد  -البحث

وم التً تنطوي على مفهو ،النظرٌة منها والتطبٌقٌة ،تؤسست علٌها معظم الدراسات

 )الشعرٌة(.

الشعرٌة المعاصرة بمفهومها العام المتداول انبثقت، أول انبثاق مع المدرسة  إنّ 

حٌن عكؾ أعالم ، الشكالنٌة الروسٌة التً ٌرجع لها الفضل فً التؤسٌس لهذا المفهوم

                                                           
 .285 – 282س(،ص  -:ٌوسؾ وؼلٌسً،)م ٌنظر - 1
 .284 -281صص  نفسه،ٌنظر:  -2 



الشعرية والعدول                                             الفصل الثالث                             

 

 
128 

 

هذه المدرسة على دراسة الخطاب األدبً والبحث فً شروطه الخاصة ووضع المبادئ 

الممٌزة له
1
 مفهوم الشكل لدٌهم. لىٌمكننا الحدٌث عن هإالء بدون التعلٌق ع، وال  

وحدة دٌنامٌكٌة  ]واء الشكل للمضمون، بل هوحتالقد رفضوا الفكرة التً تنادي ب

معنى فً ذاتها خارج كل عنصر إضافً، فالشكل عندهم هو حصٌلة أنساق  لهاملموسة، 

كسائر أنساق اللؽة الشعرٌة"نسق  الشعرٌة ما هً إال " جمالٌة عدة، حٌث أن الصورة
2
 

 ولم تعد هً المهٌمنة، بل واحدة من العوامل التً تسهم فً تولٌد الشعرٌة.

إلى مفهوم "المهٌمنة" واا فنٌا وتوصلكما رفضوا اإلٌجاز الذي عدوه اقتصاد
3
 

والتً اعتبروها من أهم اإلجراءات والمفاهٌم التً تحدد نوعٌة العمل األدبً، فالمضمون 

فً ضوء التحول هذا ٌكتسب قٌمة من حٌث كٌفٌات تشكٌله، وقد تؤسس موقفهم برأٌهم 

توتر بٌن القول العادي واإلجراءات الفنٌة التً تحرفه ]الجدٌد لمفهوم الكتابة بوصفها، "

عن مواقعه أو تؽٌر صورته، ومن هنا فإن األدب عندهم ظاهرة لؽوٌة سٌمٌولوجٌة حٌث 

[ة اللؽوٌة فً مجموعة من األنظمة الرمزٌةتنطلق منه على حد تعبٌرهم الماد
4

،  فالشكل 

ألن   ؛رؾزخمنه إظهار المضمون فً لباس م دعندهم إذا لم ٌعد ؼطاء خارجٌا، القص

نفس تمثل فً تالوقائع الفنٌة دائما تشهد على أن الفوارق الممٌزة الخاصة للفن ال ]

التً ٌتم استخدامها بها، وبهذه  العناصر الداخلة فً تكوٌن العمل الفنً، وإنما فً الكٌفٌة

[الطرٌقة فإن فكرة الشكل تكسب معنى مختلفا وال تحتاج إلى أخرى مكملة لها"
5
. 

ومهما ٌكن من حال، فإننا نستطٌع أن نجمل أهم التصورات النقدٌة الشكالنٌة فً 

 النقاط اآلتً بٌانها: 

توصٌلٌة، أما اللؽة  ، بوصفها لؽةالعادٌةمقابلة بٌن اللؽة الشعرٌة واللؽة  اووضع -1

الشعرٌة فإنها تمنح للمكونات اللسانٌة قٌمة مستقلة، وهذه المقابلة نتج عنها أن 

 ألصوات فً الشعر قٌمة مستقلة.ل
                                                           

 .93، ص 2س(، ج -ينظر: نور الدين الّسّد، )م - 1
 .84س(، ص  -حسن ناظم، )م - 2
 م، 7983، 5لبنائية في النقد األدبي، دار اآلفاق الجديدة، بيروت، طصالح فضل، نظرية ا - 3

 . 31ص     
 .84س(، ص  -حسن ناظم، )م - 4
 .31س(، ص  -صالح فضل، )م - 5
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تتعامل مع  ]حاولوا أن ٌضعوا نظرٌة فً مقاربة األدب، وخالصتها أنها -2

[القارئ"نفسٌة النصوص األدبٌة ذاتها ولٌس مع اآلثار التً تولدها فً 
1
. 

هم استبدلوا مصطلح األدب بالواقعة، حٌث حلت محله ]كمقولة تارٌخٌة[نّ أكما  -3
 2

 

 ولٌست  كمقولة أخرى.

لقد اهتمت المدرسة الشكالنٌة الروسٌة بالبحث فً الخطاب الشعري النوعً تنظٌرا 

لهم أن هناك هٌمنة أنساق معٌنة فً أعمال شعرٌة مختلفة بدرجات  ءىوتطبٌقا، وترا

إٌقاعها التركٌبً، فً هذه األنساق تخلق انطباعا جمالٌا معٌنا ؼٌر مؤلوؾ  متفاوتة، وأن

أعالم هذه المدرسة الخطاب الشعري من إطار المرجعٌة بمختلؾ  -إذا   -أخرجلقد 

لنص فً منظورهم النقدي ألفاظا وجمال مبعثرة، وإنما هو اضروبها وصورها، فلم ٌعد 

وخبٌر قارئ ضلٌع  -آنئذ -لٌقوم  ،ارها المنطقًٌة لؽوٌة لها نظامها الخاص وإطنسالبنٌة 

شؾ األعمال األدبٌة ؼٌر لؽوٌة تكأن هناك أنساقا ٌكتشؾ فً ثناٌا قراءاته وتحلٌالته، 

ٌتؤتى له ذلك إال بوصؾ مكونات  ؼٌر مؤلوفة فً إطار الخطاب الشعري، ولن هعادٌة، بل

ذوقه فً تحدٌد معاٌٌر  النسٌج اللؽوي عبر كل مستوٌاته، دون أن ٌحتكم فً ذلك إلى

 الجودة أو الرداءة فً العمل األدبً.

من اللسانٌات" الذي ٌعالج  الفرعهً "ذلك  جاكبسونالشعرٌة عند رومان و

الوظٌفة الشعرٌة فً عالقاتها مع الوظائؾ األخرى للؽة.
3
أن تتعالق وم به، ومن المسلّ  

حث كل تبسٌلعلمً الذي كون اللسانٌات هً المنهج الوصفً ابالشعرٌة واللسانٌات، 

نٌة األشكال اللؽوٌة، لذا نرى أن كل المناهج النقدٌة المعاصرة هً مناهج بنٌوٌة لسا

هنا أن نستوقؾ عند مصطلح "الوظٌفة الشعرٌة" والذي بالدرجة األولى، ولكن ٌجب ه

من الوظٌفة  أعمفالشعرٌة بوصفها  ؛هو موضوع الشعرٌة جاكبسونه رومان عد

 هذا المفهوم؟ الشعرٌة، فما هو

                                                           
 .82س(، ص  -، )محسن ناظم - 1
 .82نفسه، ص  - 2
الدار  رومان جاكبسون: قضاٌا الشعرٌة، ترجمة محمد الولً ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، - 3

 .35، صم1988، ،1البٌضاء، ط
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: قبل كل تفصٌل لمكونات « La fonction poétique» الوظٌفة الشعرٌة

فعل التركٌز على العامل األساسً فً الدارة التواصلٌة بوممٌزات هذه الوظٌفة الحاصلة 

فً الدال الواصؾ  ةمتضمن التوهً "الرسالة"، ٌجب أن نجري مقارنة بٌن دال

، والثانً من )الوظٌفة الشعرٌة(التركٌز على الرسالة"الشعرٌة" األول منهما حاصل بفعل 

، لنصل )الشعرٌة(خالل دراسة المحصلة المنجزة بفعل التركٌز على عنصر الخطاب ذاته

 كل واحد منهما كما ٌلً:  مٌٌزإلى ت

لعناصر اهً الوظٌفة التً تركز على الرسالة مع عدم إهمال  الشعرٌةإّن الوظٌفة 

لمجال الشعرٌة بوصفها علما قائما  جاكبسونعرٌفها فً تحدٌد الثانوٌة األخرى ونلمح ت

الدراسة اللسانٌة ) الشعرٌة (بوصفها ]. أي مثلما مّر بنا بذاته ضمن أفانٌن اللسانٌات

[للوظٌفة الشعرٌة فً سٌاق الرسائل اللفظٌة عموما فً الشعر على وجه الخصوص"
1

 .

، وال تكاد تؽٌب عن أٌة رسالة لكنها تكون بهذه الوظٌفة جاكبسونفكل رسالة لفظٌة عند 

بدرجات متفاوتة، بٌنما تفرض الهٌمنة المطلقة على فن الشعر، بٌد أنها لٌست "هً 

الوظٌفة الوحٌدة فً مجال فن القول، وإنما هً الوظٌفٌة الؽالبة فٌه"
2

. 

وتة، افالوظٌفة الشعرٌة تركز على الرسالة اللفظٌة مهما كان جنسها ولكنها متف

 ةلدراسمنهجا والشعرٌة بوصفها  .تستقل بفن القول وحده كما ال تقتصر علٌه فقط فهً ال

وهو  « poétique » بمصطلح الفرنسٌةالوظٌفة الشعرٌة ٌمكن ترجمتها إلى 

،[لمصطلح األكثر وضوحا وتمٌزا]ا
3
ة ٌأما الوظٌفة الشعرٌة فٌمكن ترجمتها إلى الفرنس 

[السمة الشعرٌة]علىتمحض للداللة ت" حتى Poéticitéبمصطلح "
4

الخطاب،  بٌة، أو أد

الخطاب، ونحن نصطنع هنا هذه  ةٌبمسمى آخر ألد -الوظٌفة الشعرٌة-وتصٌر آنئذ 

المقابالت حتى نتجنب اللبس الذي وقع فٌه الكثٌر من النقاد، أو حتى ال ٌلتبس األمر على 

 .)ترجمنا المصطلحات السالفة من جهة المفاهٌم(قارئ بحثنا على األقل

                                                           
 .78س(،ص -رومان جاكبسون ،)م - 1
 .88ص س( ،  -)م ٌنظر:فاطمة الطبال بركة، - 2
 .279ص س(،  -)م ٌوسؾ وؼلٌسً، ٌنظر: - 3
 .69ص شعرٌة تودوروؾ، عثمانً المٌلود،ٌنظر:  - 4
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-« poéticité » ًإن هذا المصطلح األجنبً، قلٌل الذكر فً الخطاب النقدي الؽرب :

ستخدم ضمن العائلة المصطلحٌة االدكتور ٌوسؾ وؼلٌسً، إال أنه  -فٌما ٌرى  -المعاصر

 poétique de »شعرٌة النثر وؾ فً كتابه "، حٌث أشار إلٌه تودرPoétiqueلـ "

la prose »  اءىوتر [بنٌة اللؽة الشعرٌة]هٌن ون كوجفً معرض حدٌثه عن كتاب 

تودروؾ أن كتاب "بنٌة اللؽة الشعرٌة ٌتموقع ضمن منظور الشعرٌةل
1

« poétique » 

 "والتً ال تدرس القصٌدة بما هً فً ذاتها، ولكن بقدر ما هً مظهر للسمات الشعرٌة  

« poéticité »]
(1)

شرطً فً كتابه قضاٌا ً سٌاق ، فجاكبسون،كما أورده رومان 

 « poéticité »مفاده أنه سٌبحث عن الشعرٌة حٌن تؽدو السمات الشعرٌة ة الشعرٌ

ًات نزوع مهٌمن متجلٌة فً عمل أدبوظٌفة شعرٌة ذ
3
. 

فً  المفهوم كان متداوال نّ إومن هذه النصوص الؽربٌة المترجمة، نستطٌع القول 

  « poétique »من أقطاب الشعرٌة والسٌما الخطاب النقدي العربً الحدٌث

 وؼٌرهما. وتوردورؾ" جاكبسونكرومان المعاصرة 

(Littérarité) لـ : هو من المفاهٌم األكثر قربا« poétique »  من زاوٌة التجدٌد

األفهومً فً خطابنا النقدي العربً المعاصر، ومبعث هذه القرابة فٌما نرى أن مصطلح 

Littérarité األدبٌة" فاستخدم المصطلح بـ العربٌة تابات النقدٌة ٌترجم فً مجمل الك"

للتمحٌض على علم األدب بما أنه جاء بصٌؽة النسب "مصدر صناعً". أما فً الخطاب 

 -قبل حٌن -" الذي أتٌنا على ذكرهlittérarité »النقدي الؽربً المعاصر، فإن المفهوم 

ؼلٌسً فً والدكتور ٌوسؾ  حٌث ٌذهب ٌلتصق التصاقا وثٌقا بمفهوم السمات الشعرٌة،

التدلٌل على هذا االلتصاق األفهومً فً أن صاحبً معجم السٌمائٌة "ؼرٌماس 

 كورتاس" ٌكتفٌان بإٌراد أحدهما معطوفا على اآلخر: و

« La littérarité ou la poéticité »  

                                                           
 .278-277س(، ص  -ٌوسؾ وؼلٌسً ،)مٌنظر:  - 1
 .218ينظر: نفسه، ص  - 2
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ٌإكد على هذا  شعرٌة النثروها نحن نلقً مع تودروؾ فً موضع آخر من كتابه 

  « poétique »الشعرٌة ]المكٌن بٌن المصطلحٌن، حٌث ٌعلن صراحة أن  جواشتال

ٌّةلٌس موضوعها هو الشعر أو األدب بل هو  الّسمات الشعرٌة واألدب
1
. 

هً منهج نقدي قائم بذاته،  « poétique »الشعرٌة  نّ إٌمكن القول  ؛ومنه

استنباط تطمح ألن تكون علما لألدب، تستهدؾ بعد التحلٌل والوصؾ والتؤوٌل، 

وعها )شعرا ونثرا( وٌكون موض الخصائص النوعٌة والقوانٌن الداخلٌة للخطاب األدبً

 ."السمات الشعرٌة "ٌة الخطاب( أوبٌة )أدبهو األد

ع م هٌة الخطاب( الذي ٌلتصق مفهومب)أد إن الشعرٌة موضوعها هو أدبٌة األدب

 « la fonction poétique »الشعرٌة، لذا تبٌن لنا أن الوظٌفة الشعرٌة  السمات

من حٌث  poétiqueمنه إلى  « littérarité »و  « poéticitéأقرب إلى مصطلح 

هذا من  « la fonction poétique » المفهوم، ال من حٌث الترجمة الحرفٌة لـ

جنس أدبً واحد هو ب المصطلححتى نزٌل اللبس عن ارتباط  ،من ناحٌة أخرىوناحٌة، 

( موضوعها هو الوظٌفة الشعرٌة فً poétiqueرٌة )الشعر، على اعتبار أن الشع

تستوعب مدلوال  جاكبسونفً مفهوم فإذا كانت الرسالة  األدب بشقٌه الشعري والنثري.

هذه العوامل وظٌفة لسانٌة عامل من كل ٌولد ] حٌث محض لفظٌا ٌتولد فً إطار لؽوي 

[مختلفة
 2

 ،لة لسانٌة من ناحٌةرسا هالروسً بوصف شعري. هو مبعث اهتمامه بالخطاب ال

إحدى الوظائؾ اللؽوٌة علٌه ةٌمنومن خالل "ه
3

ه لم ٌهمل إسهام الوظائؾ نّ أ. كما 

بها  ، حٌث اعتدّ من ناحٌة أخرى اللؽوٌة األخرى مع الوظٌفة الشعرٌة فً عالقتها بها

بوصفها موضوع علم األدب )الشعرٌة(  الخطاب ةل علٌها  فً تحقٌق أدبٌوعوّ 

الوظٌفة المرجعٌة فً الشعر الملمحً إلى جانب الوظٌفة  (إسهام)]فـ "االفتراضً. 

ا الوظٌفة االنفعالٌة مّ أألن التركٌز فً الملحمة ٌكون على ضمٌر الؽائب،  ؛الشعرٌة

)ألن الشاعر  ؛فتكون مهٌمنة فً الشعر الؽنائً فً عالقتها الوطٌدة مع الوظٌفة الشعرٌة

ضمٌر المتكلم )أنا(، والوظٌفة اإلفهامٌة  فً هذا النموذج الشعري ٌكون تركٌزه على
                                                           

 .279-277صص س(،  -ٌنظر: ٌوسؾ وؼلٌسً،)م - 1
 .28ص  رومان جاكبسون: قضاٌا الشعرٌة، - 2
 .93-92ص  نفسه،ٌنظر:  - 3
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بسمة  زامتالذي ٌ )أنت(تسهم إلى جانب الوظٌفة الشعرٌة فً شعر ضمٌر المخاطب

وسمة وعظٌة إذا كان ضمٌر  ،ضمٌر المخاطبلة إذا كان ضمٌر المتكلم تابعا ٌّ اس  م  الت  

[المخاطب تابعا لضمٌر المتكلم. 
1

الضمائر، " وحتى تتبٌن هذه الوظائؾ وعالقتها ب

  بالشكل اآلتً بٌانه:  هاوضحن

 الشعر الؽنائً            وضعٌة انفعالٌة    أنا             الضمائر       

 الملحمة      هو             وضعٌة مرجعٌة                       

 سمة التماسٌة            وضعٌة إفهامٌة أنت                              

 وسمة وعظٌة                                                               

( لٌوضح كٌفٌة تولد الوظائؾ ر)الشهٌ ًمخططه الهندس جاكبسوناصطنع رومان وقد 

 المسهمة فً ذلك، على النحو اآلتً:  والعواملاللسانٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .93 -92س(، ص  –حسن ناظم، )م  - 1

وظائؾ 

التواصل 

 اللسانً

 الرسالة

message 

 )الوظٌفة الشعرٌة(

 

 المرسل إلٌه

destinataire 

 )الوظٌفة اإلفهامٌة(

 أو )الوظٌفة التؤثٌرٌة(

 رسلمال

destinateur 

 )الوظٌفة االنفعالٌة( 

 أو

 )الوظيفة التعبيرية(

 

 الوظٌفة المرجعٌة( أو )الوظٌفة اإلٌحائٌة( أو )الوظٌفة المعرفٌة()

 الّسٌاق

 

 الصلة

 )الوظيفة االنتباهية(

 

 الشفرة

 f. métalinguistique)الوظيفة المعجمية( أو )الوظيفة ما وراء اللغة( 
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حدة فً كل خطاب، بل تتباٌن درجة ومعلوم أن هذه الوظائؾ الست ال تسود بدرجة وا

ه نحو السٌاق تنتج عنه وظٌفة سٌادتها وتختلؾ من نمط كالمً إلى آخر، فكل توجّ 

والتً ترجمت باصطالحات أخرى مثل    « fonction référentielle »مرجعٌة،

(démotive)إٌحائٌة( و cognitive )ٌةمعرف
 1

، ؼٌر أن هذه المصطلحات تشترك فً 

كل رسالة لؽوٌة على السٌاق وتصطبػ  المهٌمنة عندما ترتكزى الوظٌفة كونها تشٌر إل

ؽة فٌها للاأن  باعتبار]بهذه الوظٌفة عندما ٌكون محتواها مإٌدا لألخبار الواردة فٌها، 

ٌلنا على أشٌاء وموجودات تتحدث عنها وتقوم اللؽة فٌها بوظٌفة الرمز إلى تلك حت

"[الموجودات واألحداث المبلؽة
2
. 

 "expressive "وتسمى أٌضا الوظٌفة التعبٌرٌة "Emotive "الوظٌفة االنفعالٌة أما

                    ر بصفة مباشرة عن موقؾ المتكلم ن تعبّ أتهدؾ إلى ]ألنها  ؛وتركز على المرسل

                  م انطباع عن انفعال معٌن صادق أو ٌتجاه ما ٌتحدث عنه، وهً تنزع إلى تقد

 ب[كاذ
3

ٌطلق علٌها أٌضا وظٌفة تؤثٌرٌة )و la f. cognitive »،  والوظٌفة اإلفهامٌة 

« f. impressive » إلى المرسل إلٌه،  تبرز على سطح الخطاب عندما تتجه الرسالة

وحتى  ةذٌن ٌنحرفان، من وجهة نظر تركٌبٌة وصرفٌلفً النداء واألمر ال]ونجد تعبٌرها 

ت االسمٌة الفعلٌة األخرى وتختلؾ جمل األمر عن فً الؽالب، عن المقوال ةنولوجٌوف

مل الخبرٌة فً نقطة أساسٌة فالجمل الخبرٌة ٌمكنها أن تخضع الختبار الصدق، وال جال

[ٌمكن لجمل األمر أن تخضع لذلك
4
. 

ٌن، أما تٌن بارزتكتركٌب (األمر والنداء)فالممٌز فً هذه الرسالة اللؽوٌة تمظهر 

لتؤكد من اتإدي وظٌفة المحافظة على سالمة جهاز االتصال، والوظٌفة االنتباهٌة فإنها 

استمرار مرور سلسلة الرسائل الموجهة إلٌه على الوجه الذي أرسلت به، وهذا ما ذهب 

"هناك رسائل توظؾ فً الجوهر إلقامة التواصل وتمدٌده ]إلٌه جاكبسون عندما أقر بؤن 

                                                           
 .159ص  عبد السالم المسدي ،األسلوبٌة واألسلوب، - 1
 .159ص نفسه،  - 2
 .28ص  س(، -،)مرومان جاكبسون - 3
 .29ص  ،نفسه - 4
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[" هل تسمعنً؟ !م تشتؽل "ألوٌوظؾ للتؤكد مما إذا كانت دورة الكال وأمه هأو ف
1
 

تستخدم وها، ر من دائرة الرسالة للتؤكد من ممقلٌال ىحنتفالعملٌة التواصلٌة ههنا ت

عندما ٌشعر (f. métalinguistique)ما وراء اللؽة  ةالرسالة اللؽوٌة فً وظٌف

لذي ة إلى التؤكد من االستعمال الصحٌح للسنن )الرموز اللؽوٌة( اجاحالمتخاطبان أنهما ب

ألنه ٌشؽل  ؛مركزا على السنن]ٌوظفان رموزه فً العملٌة التخاطبٌة، فٌكون الخطاب 

 أفهمك ما الذي ترٌد إننً ال :، ٌتساءل المستمع(وظٌفة شرح)أو (مٌتا لسانٌة )وظٌفة 

م مثل هذه األسئلة فٌسؤل: أتفهم ما أرٌد متكلؤسلوب رفٌع ما تقول؟ وٌسبق القوله؟ أو ب

؟[. قوله
2
لوظٌفة لحدد موضوع الشعرٌة بكونها الدراسة اللسانٌة  ان جاكبسون قدفإذا ك 

ى ؽفإن جون كوهٌن أل ،وفً الشعر على وجه التحدٌد تابالشعرٌة فً سٌاق جمٌع الخطا

من نظرٌة الشعرٌة عنده العناصر األخرى، فقد سحبها من كل الرسالة اللفظٌة عدا 

ن وظٌفة من بدرجة خافته ٌهٌمن علٌه لو الشعر والتً ٌمكن أن تتلون بالوظٌفة الشعرٌة

 « poétique »بذلك جون كوهٌن مجال الشعرٌة  ر، وٌقصرىالوظائؾ اللؽوٌة األخ

"باعتبارها "العلم الذي ٌكون موضوعه الشعر عرفهاعلى فن الشعر وحده فٌ
3

، لكن هذا 

رفضه رومان جاكبسون انطالقا من أن كل رسالة تكون محملة بالوظٌفة  اإلسقاط

 كل من أشكال التعبٌرفً أي ش تتجلى فهً ٌمكن أن ]لشعرٌة وإن لم تكن هً المهٌمنة ا

[ىخرألاللفظً ا
4
. 

ٌعرؾ الشعرٌة انطالقا من  Tzvetan Todorovتزفطان تودروؾ  ؼٌر أنّ 

الدور المنوط بها فً حقل الدراسات األدبٌة، لتفصل الجدل القائم بٌن التؤوٌل المركوز 

ا للتوازي حدّ ] (كما قال)مة "فوضعت رلم المبنً على المعاٌٌر الصالعاو على االنطباعٌة

القائم على هذا النحو بٌن التؤوٌل والعلم فً حقل الدراسات األدبٌة، وهً بخالؾ تؤوٌل 

بل إلى معرفة القوانٌن العامة التً تنظم  ،ال تسعى إلى تسمٌة المعنى ،األعمال النوعٌة

العلوم التً هً علم النفس وعلم االجتماع...الخ، والدة كل عمل، ولكنها بخالؾ هذه 

                                                           
 .30ص  ،س( -رومان جاكبسون،)م - 1
2
 .31ص نفسه،  - 

 .07ص  س(،-)م جون كوهٌن، - 3
4
 .182ص  س(،-فاطمة الطبال،)م - 
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            " مجردة" تبحث عن هذه القوانٌن داخل األدب ذاته، فالشعرٌة إذن مقاربة لألدب 

"[فً نفس اآلن "باطنٌة" و
1
فهً حسب تودروؾ دراسة منهجٌة لألدب تعتمد على  

ٌكشؾ الواحد منهما عن قابلٌن لكنهما ٌعمالن بطرٌقة متناؼمة تنصرٌن أو عاملٌن مع

 جمالٌة اآلخر، وهما:

ألن  ؛الموضوعً لقوانٌن مجردة والكشؾ: وٌقوم حسبه على الصٌاؼة، التجرٌد -7

ما تستنطقه هو خصائص فحد ذاته "موضوع الشعرٌة،  فً العمل األدبً لٌس هو

حددة وكل عمل عندئذ ال ٌعتبر إال تجلٌا لبنٌة م ًخطاب األدبالالخطاب النوعً الذي هو 

ولكل ذلك فإن هذا العلم ال ٌعنً  .الممكنة اتهاوعامة، لٌس العمل إال إنجازا من إنجاز

األدب الحقٌقً بل األدب الممكن، وبعبارة أخرى ٌعنً تلك الخصائص المجردة التً 

[تصنع فرادة الحدث األدبً، أي األدبٌة
2
. 

دة على سطح الخطاب األدبً نلحظ أي أثر لهذه القوانٌن المجر ال : إذالتوجٌه الباطنً -2

المعطً لكنها ال تؽٌب عن بنٌته الداخلٌة الباطنٌة فهً التً تتحكم فً سٌرورة ومسار 

[الخطاب النوعً]الخطاب لتنقله من حالته العادٌة إلى 
3
بتعبٌر تودروؾ فاألدبٌة بوصفها  

ذه موضوعا لألدب هً التً توجه أي رسالة لؽوٌة ما ألن تصٌر أدبا، ولن تتحقق ه

اعتمادا على مبدأ العدول  إالّ  (ذلككقبل أن تصٌر )السمات الشعرٌة فً النصوص األدبٌة 

بحكم أنه ٌقوم بخرق الرسالة اللؽوٌة فً نظامها المفترض وعلى مستوى تركٌبها 

اصطلح علٌها اللفظً، فٌنحو بهذه الرسالة بؤن تتلبس وتتلون بسمات ؼٌر مؤلوفة هً ما 

ل وّ هو المع-آنئذ  -، وٌؽدو العدول"الخطاب ةأدبٌ"أو  « poéticité »بالسمات الشعرٌة 

خرى، هذه الوظٌفة الشعرٌة وفً عالقتها مع بقٌة الوظائؾ األ ةعلٌه فً تحدٌد طبٌع

ٌّة ل الكتشاؾ دوعوهذا ما جعل جون كوهٌن ٌعتمد اعتمادا مفرطا على ال النص أدب

فً النص الشعري  (الخطابأدبٌة )ارا لتحدٌد درجة بالشعري، فجعله معٌارا ومس

النظام اللؽوي، هو  نأن الخروج ع -بحسبنا -ألنه كان ٌرى ؛موضوعا لشعرٌته بوصفه

                                                           
 .23ص  حوت ورجاء بن سالمة،بشكري الم تر: الشعرٌة، :تزفطان تودروؾ - 1
 .25 ص ،نفسه - 2
 .23س(، ص -: )متزفطان تودروؾ - 3
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الشعر إالّ فً ولن تتجلى هذه الوظٌفٌة وتتمظهر أكثر  ،الوظٌفة المهٌمنة فً النص األدبً

ع نستطٌع الصد ،أدبً آخر، ومهما ٌكن من حاللجنس ، ولٌس لنثر العلمًل ادٌدبكونه ض

 الشعرٌةٌة تامة بؤن اعلى دركان )جون كوهٌن(  للعدولر األول المنظّ  نّ إبالقول، 

« poétique »  ،هذا المنهج  اٌتؽٌّ حٌث هً منهج نقدي موضوعه الشعر والنثر معا

ؽالها فً شمولٌة الخطاب األدبً ككل، ولن ٌكون تتحدٌد السمات الشعرٌة وطبٌعة اش

دم األدٌب مبدأ العدول، حتى تستحٌل رسالته اللؽوٌة إلى ما لم ٌستخ -كونا -لهذه السمات 

آلٌة وأثر أدبً، فالعدول من هذه الناحٌة هو خاصٌة )سمة( شعرٌة )جمالٌة( من جانب، 

ؾ الناقد تسع( من جانب آخر، حٌث انقدٌ اوي فً الشعرٌة )بوصفها منهجضمنهجٌة تن

 األدبٌة من ؼٌرها. والمحلل فً الكشؾ عن السمات الشعرٌة التً تمٌز النصوص

عثر ٌ، أن  شعرٌة رومان جاكبسون ارتبطت بالوظٌفة الشعرٌة التً خاؾ  بولٌس 

فً الخطابات األدبٌة فً جملتها، دون الرجوع إلى مقوالت المإلؾ  ئالقار علٌها

وعلى  ؛الخصوصوجه التً ؼٌبت فٌها هوٌة الخطاب الشعري، على الثقافً والسٌاق 

هو الذي ٌجلً هذه الوظٌفة، جعل جاكبسون ٌهمل األجناس اعتبار أن النص األدبً 

ز على الخطاب الشعري بوصفه ، وركّ (والتً كانت موجودة آنذاك)األدبٌة األخرى، 

الذي بإمكانه إبرازها. وإن فهمه لهذه الوظٌفة الشعرٌة وهٌمنتها الوحٌد الجنس األدبً 

بدأ التماثل القائم على اعتماد على باقً الوظائؾ اللؽوٌة األخرى، هو ناتج من فهمه لم

ج على أساس قاعدة التماثل ، حٌث أن "االختبار نات[االختبار والتؤلٌؾ]النمطٌن، 

هة والمؽاٌرة والترادؾ والطباق، بٌنما ٌعتمد التؤلٌؾ وبناء المتوالٌة على بوالمشا

لٌؾ المجاورة، وتسقط الوظٌفة الشعرٌة مبدأ التماثل لمحور االختبار على محور التؤ

"مرتبة الوسٌلة المكونة المتوالٌةرفع التماثل إلى ٌو
1
.

 

تفى به أعالم األسلوبٌة المعاصرة فً تعرٌفهم لألسلوب حإن هذا النص المقتبس ا

ار على محور التوزٌع"ٌمحور االختل اإسقاط هبوصف
2

            فٌما  ، فً ذلك)األعالم( ، وهم 

                                                           
 .55 صس(،  -رومان جاكبسون،)م -1

 .200س(، ص -ٌنظر: ٌوسؾ وؼلٌسً، )م -2
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الشعرٌة الجاكبسونٌة هً مسمى آخر للعدول الوظٌفة  ؤنّ ب ون ولو ضمنٌاٌقرّ  -نرى  -

 الكوهٌنً.

تؤسست على  الوظٌفة اكبسون جبما أن شعرٌة  ،وخالصة القول فً هذا الصدد

الشعرٌة )العدول( ٌحٌلنا مباشرة على التسبب الذي ٌجعله ٌقر بؤن "موضوع علم األدب 

 .ٌؽدو وظٌفة شعرٌة عندما [العدول ]لٌس هو األدب وإنما ]السمات الشعرٌة[ واألدبٌة أو

ذي أدى به ٌته بحسب الدكتور صالح فضل هو الفتركٌزه على الخاصٌة اللفظٌة فً شعر

ة الشعرٌة ضمن بحوثه بالوظٌف ً)جاكبسون( إلى أن ٌربط )مفهوم العدول( األسلوب

، أو للشعرٌة ٌه ٌعرؾ األسلوبٌة تعرٌفا هو ذاته التعرٌؾ المعطىفلن، حٌث "الشعرٌة"

قضٌة ما ٌجعل نصا لؽوٌا ٌتحول ]اجه، ثٌرا، فاألسلوبٌة تسعى إلى أن توٌقترب منه ك

[إلى عمل فنً
1 ،

ها للؽة وتمكنّ االعتبار  ادةعإبسون على كا من إلحاح رومان جافانطالق

على التؤثٌر فً المتلقً
2

ة، وبٌن ، نستطٌع أن نمٌز بٌن النصوص ووظائفها الفنٌة بعامّ 

 األدب بصورة مخصوصة.ال األدب و

ن الوظٌفة الشعرٌة فً الرسالة الكالمٌة، هً مسمى آخر إالقول على نا أرّ جوإذا ت

                 « la fonction poétique »أي أن ؛واألدبٌة أالسمات الشعرٌة"  "وأللعدول 

                            « la poéticité » أو« L’écart »هً مرادؾ فً مفهومها لمفهوم 

ألن التركٌز ٌكون فٌها )الوظٌفة الشعرٌة( على الرسالة ؛  « la littérarité »و أ

ولٌست مجرد وسٌلة اتصال لنقل فكرة  ،اللؽوٌة ذاتها، بحٌث تصبح اللؽة ؼاٌة فً ذاتها

وهذه الوظٌفة حٌنما تبرز فً الكالم فإنها توجه باقً الوظائؾ الكالمٌة  .ما أو انفعال ما

بتلوٌن خاص، فالوظٌفة ]الشعرٌة هً مجرد مكون من بنٌة  األخرى، وتلون البنٌة اللؽوٌة

 ...العناصر األخرى، وٌحدد معها سلوك المجموع بالضرورةمركبة إال أنها مكون ٌحول 

                                                           
م، 1999، 1صالح فضل: شفرات النص، دار الفكر للّدراسات والنشر والتوزٌع، القاهرة، ط -1

 .92ص
  ، )د.ط(،نظرٌة المنهج الشكلً :مإسسة  األبحاث العربٌة ،بٌروت براهٌم الخطٌب:ٌنظر: إ -2

 .10 ص م،1982
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وعلى نفس المنوال فإن الزٌت لٌس وجبة خاصة ولكنه لٌس أٌضا مجرد مكمل عرضً 

ومكون مٌكانٌكً، إنه ٌؽٌر مذاق كل ما ٌإكل"
1
. 

ٌن فإنه ٌنتج بعملٌة ٌوال من منظور األسلوبد  ع   هدبً بوصفألسلوب اوإذا كان األ

وتنتج عن ذلك بنٌة تسمى  ،إسقاط مبدأ المماثلة من محور االختٌار على محور التركٌب

                          جون كوهٌنأن تكون موضوعا لشعرٌة  ري بهافهذه الظاهرة ح )سمة شعرٌة(،والد  ع  

Gean cohen) ( رومان جاكبسونرٌة وشع(Roman jakobson) فؤدبٌة الخطاب ،

 ." سمات شعرٌة"لكنه عدول ٌنطوي على  ،من هذا المنظور ال تعدو أن تكون إال عدوال

 ةلتفاتاٌلتفت  هلئحد مواضع دالأومن الشائق أن نجد شٌخ البالؼة العربٌة فً 

التركٌب فً معرض ة وعملٌ لطٌفة إلى عملٌة االختٌار من المخزون اللؽوي الذهنً.

ٌؤتى المعنى من الجهة التً هً أصح لتأدٌته ]النقدٌة "النظم" فٌقول:  تهحدٌثه عن نظرٌ

فٌنبغً أن ٌنظر إلى الكلمة  ،وإذا كان هذا كذلك ...اللفظ الذي هو أخص به وتختار له

ا خبارا أو أمرأفً التألٌف، وقبل أن تصٌر إلى الصورة التً بها ٌكون الكلم  قبل دخولها

ى وتؤدي فً الجملة معنى من المعانً التً ال سبٌل إل انهٌا، واستخبارا أو تعجب أو

[إفادتها إال ٌضم كلمة إلى كلمة
2
. 

األدٌب بوصفنا )، كٌؾ أن المتكلم أو عبد القاهر الجرحانًٌلحظ المتؤمل فً كالم 

ه قبل ٌلجؤ إلى مخزون معرفته اللؽوٌة بذاكرته أو ذهن (؛نتحدث فً موضوع الشعرٌة

رضه ومقصده إلى اختٌار أو تخٌر، أو ؼتؤلٌؾ كالمه ونظمه والذي ٌعبر به عن 

 انتقاء الكلمات والتعابٌر المالئمة من جمٌع الوجوه ونسجها على إٌقاع أدبً. ي،حرلبا

 بكونه هوطة العدول اأدبٌة الخطاب تتحقق بوس نّ إا نستطٌع القول هنومن ه

وإذا كان التركٌب  .التركٌب ةبقا لعملٌة االختٌار وجودالمحدد األساس لألسالٌب األدبٌة ط

مبدأ التجاور فً الخطاب العادي، فإنه فً الخطاب الشعري هو ؼٌر ذلك، على ٌقوم 

النظام اللؽوي المعٌاري بكافة  خرقحٌث تصٌر البنٌة اللؽوٌة التركٌبٌة فٌه قائمة على 

الداللٌة( بٌن عناصرها وهو  معجمٌةوالمستوٌاته اللسانٌة )الصوتٌة، الصرفٌة، النحوٌة، 

                                                           
 .19ص  قضاٌا الشعرٌة، -1
 .35ص  س(، -)مالّدالئل،  الجرجانً:عبد القاهر  -2
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الداللٌة  بالبنٌةعمٌقا متصال  (العدول)كلما كان ]ما ال ٌتحقق فً لؽة الخطاب العادي، و

[كان أحفل بالشعرٌة
1
. 

ت جفمن هذه االنشؽاالت النقدٌة واألدبٌة بالظاهرة األدبٌة الفنٌة على العموم، تواش

ستلزم ذكر الثانٌة، ٌ ىولاألٌعدو أن ٌكون ذكر مكٌنا، حٌث ال ا جالشعرٌة باألسلوبٌة تواش

وهذا الترابط مرده إلى اهتمام كل منهما بالبنٌة الداخلٌة للنص والقوانٌن الكلٌة التً تحكم 

 المكٌنةالعملٌة اإلبداعٌة بصفة عامة، وقد أشار الدكتور صالح فضل إلى هذه العالقة 

وهنا نرى نقطة التماس الحقٌقة بٌن ]بٌن البحث األسلوبً المعاصر والشعرٌة فً قوله: 

 التً نستطٌع التقاط ًالبحوث األسلوبٌة والشعرٌة، بحٌث تصبح إنجازات األسلوب

 الخواص اللغوٌة المكونة ألدبٌة النص، والمحددة لمظاهره الجمالٌة من صمٌم 

 عبر مجموعة من [الشعرٌة]تكشف عن كٌفٌة نجاح النص فً تحقٌق  ألنها؛ الشعرٌة

[ات السدٌدةاإلجراء
2
 لٌس العدول إالّ من أهّمها وأقواها. 

ومن هذه العالقة األخٌرة، نبتدئ بالقول: إن العدول هو من أهم المصطلحات التً 

لها م كخاصٌة لؽوٌة أة تحلٌلٌة، ٌفً حقل الشعرٌة، سواء أكان كآل ركٌزة تبوأت مكانة

عدول( ٌوسع من دائرة الفضاء فاعلٌة التؤثٌر فً تشكٌل بنٌة الخطاب األدبً، حٌث أنه )ال

جلٌة فً التعابٌر تٌبتعد بالنص عن المباشرة الباردة والتقرٌرٌة الموالداللً للصٌاؼة، 

الشعرٌة على اللؽة  فًوالمؤلوفة، وهذه الصفة هً أهم سمة شعرٌة فً الخطاب األدبً، 

ل هً اللؽة الشعرٌة لٌست ؼرٌبة عن االستعمال الجٌد فحسب، ب]ألن  ؛وجه التحدٌد

[ألن جوهرها ٌتمثل فً انتهاك قواعد اللؽة ؛ضده
3

، وعلى أن تحدٌد درجة العدول 

بعضها إلى  دّ ر  ٌ  حٌث والمتلقً(،  المعٌاربمستوٌاته وأشكاله ٌتم بإجراءات متعددة )

م به أن جوهر اإلطار العام للؽة، وبعضها اآلخر إلى التركٌب الداخلً للنص، ومن المسلّ 

ؤنماطها التركٌبٌة المعتادة، بثل فً مجاوزة المعانً األولٌة المؤلوفة عدول لؽة الشعر ٌتم

                                                           
 م،1992، 164عدد  الكوٌت، سلسلة عالم المعرفة، بالؼة الخطاب وعلم النص،صالح فضل،  - 1
 .215 ص

 م، 1990 ،1ط  القاهرة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزٌع، شفرات النص، :صالح فضل - 2
 .93 ص

  .64بالؼة الخطاب وعلم النص، صصالح فضل:  - 3
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ولكن ما إن ٌتحقق ذلك  ؛ٌدة متولدة من الوضع الجدٌد القائم فً الصٌاؼةدإلى معانً ج

مرة  تجاوزهٌض الذي ٌنبؽً للشعر أن ورجزءا من بناء اللؽة ونظامها المفصبح ٌحتى 

  ه.أخرى وٌخرقه كً ٌضمن استمراره وبقاء

دو رسالة ؽوإذا كانت الوظٌفة الشعرٌة تعرؾ على أنها هً الوظٌفة اللؽوٌة التً ت

 فإننا نستطٌع من هذه الرإٌة أن نعطً تعرٌفا للنص األدبً ،طتها أثرا فنٌااسما، بو

ٌ   بوصفه العدول بمختلؾ ضروبه فً عالقته مع بقٌة الوظائؾ ن علٌه هٌم  رسالة لؽوٌة 

 األخرى.

فً  « poétique »الشعري هو الموضوع التطبٌقً للشعرٌة   وبما أن الخطاب

وكان  ؛وؼٌرهم من منظري الشعرٌة المعاصرة ورومان جاكبسون جون كوهٌنأعمال 

اآللٌة المنهجٌة األكثر فعالٌة فً  هاعتداد هإالء فً تطبٌقاتهم على مبدأ العدول بوصف

ً عالم الشعرٌة العربٌة فحد أألدى الصدى اإلٌجابً كان له إبراز السمات الشعرٌة 

شكل اللؽة الشعرٌة مائز من النثر، وعلى أن  نّ أ نٌسوأدتنظٌراته النقدٌة، حٌث ٌرى 

[صارت مقٌاسا أساسٌا مباشرا فً التمٌٌز بٌن الشعر والنثر]اللؽة 
1

روج . وعلى أن الخ

خصائص اإلثارة، والمفاجؤة ]ؾ إلى طاقة اللؽة، ٌضٌعلى النظام اللؽوي المؤلوؾ، 

[الدهشةو
2

والصورة من أهم العناصر فً هذا المقٌاس، فؤٌنما ظهرت ]ثم ٌضٌؾ  

[الصورة تظهر معها حالة جدٌدة وؼٌر عادٌة من استخدام اللؽة
3
–اللؽة الشعرٌة  إنّ  .

أدونٌس ٌمكن قٌاسها بدرجة انحرافها عن النظام اللؽوي العادي والسٌما إذا  -فٌما ٌرى

، فالشعر الذي ٌكون خلوا من الشعرالالشعر من أخذنا الصورة كمسبار نمٌز بها 

ومما ٌجب اإلشارة إلٌه ههنا، هو أن أدونٌس قد أفرط فً  .الصورة ال ٌسمى شعرا

ألنه بكل بساطة  ؛(عدول على العدولال) ه،وٌل على ظاهرة العدول، بلعاالنتصار والت

 بو دٌب للشعرٌة،ج على قراءة كمال أنعرّ  وفً هذا المنحى، .لقصٌدة النثر)شعر(  شاعر

مسافة التوتر(،ولعل أول ما ٌسترعً االنتباه فً  فقد استندت عنده على مفهوم )الفجوة:

وعلى  هذا المفهوم أنه جاء مركبا على ؼٌر عادة التنظٌر الشعري العربً المعاصر،
                                                           

 .113ص  م،1979 ،3طبٌروت، دار العودة، على أحمد سعٌد أدونٌس:مقدمة للشعر العربً، - 1
 الصفحة نفسها. نفسه، - 2
 الصفحة نفسها نفسه، - 3
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"نحو لم ٌسبق للمنظرٌن اتباعه "
1
وقد عرؾ كمال أبو دٌب الشعرٌة بؤنها وظٌفة من  ،

 ومفهوم الفجوة من هذه الزاوٌة أوسع من مفهوم الشعرٌة عنده، فجوة،وظائؾ ال

وظٌفة من  الشعرٌة فً التصور الذي أحاول أن أنمٌه هنا، وٌتمظهر هذا جلٌا فً قوله:]

وهو مفهوم ال تقتصر فاعلٌته على الشعرٌة  وظائف ما أسمٌه الفجوة أو مسافة التوتر،

بأكملها[نسانٌة إل،بل إنه ألساسً فً التجربة ا
 2

. 

"  L’ECARTفً استثمار كمال أبو دٌب للداللة اللؽوٌة للمفهوم األجنبً " ولعلّ 

 –فٌما نرى  –للداللة على معنى المسافة بٌن األشٌاء أو بٌن األشخاص  والممحض أصال

ألن هذا المفهوم هو ؛ إلى أن ٌصطنع مفهوم )الفجوة:مسافة التوتر( ما(هو الذي قاده )ربّ 

ز( الشعرٌة تمٌٌزا موضوعٌا ال قٌمٌا ،وإن خلو اللؽة من فاعلٌة مبدأ التنظٌم ])ٌمٌ الذي:

نحطاطها بالنسبة للؽة التً تتجسد فٌها فاعلٌة مبدأ اال ٌعنً سقوطها أو أصولٌتها،أو 

التنظٌم [
3
ة خلٌق لها أن تخرج ٌدٌب فً هذا المعنى أن اللؽة الشعر أبوالدكتور ٌإكد  ؛ 

الخروج أنها لؽة ساقطة أو ترض )مبدأ التنظٌم ( وال ٌعنً هذا عن النظام اللؽوي المف

 أصولٌة.

حٌث ٌصٌر  والشعرٌة هً صفة للكالم تتجسد فً النص اللؽوي تختص بالفجوة،

أو شرط  بها الكالم داال على تجربة فنٌة ]... بٌد )أن مفهوم الفجوة( خصٌصة ممٌزة،

الرإٌة الشعرٌة بوصفها شٌئا متماٌزا أو  ضروري للتجربة الفنٌة أو بشكل أدق للمعاٌنة

للتجربة أو الرإٌة العادٌة[ -وقد ٌكون مناقضا –عن 
4
. 

مفهوم الفجوة  نّ إ وخالصة القول فً هذه التعرٌفات،
*
عنده ٌتجاوز أحٌانا مفهوم  

ال ٌعدو أن ٌكون إال ردٌفا لها،  ،وأحٌانا أخرى ،لٌنفتح على أكثر من مجال الشعرٌة لدٌه،

 -مما نحن بصدد تبٌانه -وحتى ٌتضح األمر  ( بوصفها خصٌصة ممٌزة،)أي للشعرٌة

بل ٌنتجها الخروج  فإن] استخدام الكلمات بؤوضاعها القاموسٌة المتجمدة ال ٌنتج الشعرٌة،

                                                           
 .401ص  س(، -أحمد الجوة:)م - 1
 .20م، ص 1987، 1: فً الشعرٌة، مإسسة األبحاث العربٌة، بٌروت، طكمال أبو دٌب - 2
 .35ص  ،نفسه - 3
 .20ص  نفسه ، - 4
 سنكتفً بإٌراد طرؾ واحد من المفهوم.  *
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بالكلمات عن طبٌعتها الراسخة إلى طبٌعة جدٌدة [
1
ولٌس هذا ) الخروج بالكلمات عن  ؛

جون كوهٌن وللوظٌفة الشعرٌة عند رومان مخالفا لنظرٌة العدول عند  طبٌعتها(

خصٌصة بنٌوٌة ممٌزة للشعرٌة أي أنها شرط  وبما أن]مسافة التوتر)هً( جاكبسون؛

مطلق [
2
          مفهوم الفجوة عند الدكتور كمال  نّ إنستطٌع القول  نئذ،آف لتحقٌق الشعرٌة. 

وألدبٌة  ن كوهٌن،أبو دٌب لٌس إال تسمٌة أخرى لمفهوم العدول )االنزٌاح( عند جو

فالمبدع ٌستعمل للؽة مفردات وتراكٌب  األدب والوظٌفة الشعرٌة عند رومان جاكبسون؛

وصورا استعماال ٌخرج بها عما هو معتاد ومؤلوؾ بحٌث ٌإدي ما ٌنبؽً له أن ٌتصؾ 

به من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر
3
فالفجوة هً التً تمٌز شعرٌة النصوص األدبٌة  ،

فً أن هذا  ٌكمن االختالؾ بٌن شعرٌتً جون كوهٌن وكمال أبو دٌب، –ما لرب -بعامة و

األخٌر اعتمد فً شعرٌته على مفهومٌن نظرٌٌن ٌتمثالن فً العالئقٌة والكلٌة:] فالشعرٌة 

أي أنها تجسد فً النص شبكة من العالقات التً تنمو بٌن مكونات  خصٌصة عالئقٌة،

 خر دون أن ٌكون شعرٌا،آمكن أن ٌقع فً سٌاق أولٌة سماتها األساسٌة أن كال منها ٌ

وفً حركته المتواشجة مع مكونات أخرى  لكنه فً السٌاق الذي تنشؤ فٌه هذه العالقات،

 ق الشعرٌة ومإشر على لإلى فاعلٌة خ)العدول( لها السمة األساسٌة ذاتها ٌتحول 

وجودها [
4
 –فٌما نرى  –شعرٌة ثر اقتناعه بؤن تحدٌد الإوقد تبلورت لدٌه هذه النظرة  ،

ٌقاع الداخلً أو الصورة أو إلال ٌكون على أساس ]الظاهرة المفردة كالوزن والقافٌة أو ا

ا من هذه العناصر فً وجوده الرإٌا أو االنفعال أو الموقؾ الفكري أو العقائدي...إذ أٌّ 

 النظري المجرد عاجز عن منح اللؽة طبٌعة دون أخرى وال ٌإدي مثل هذا الدور إال

حٌن ٌندرج ضمن شبكة من العالقات المتشكلة فً بنٌة كلٌة[
5
ٌتم  –برأٌه  –فالشعرٌة  .

على اعتبار أنه )أبو  وعلى أن هذا التحدٌد هو تحدٌد بنٌوي، تحدٌدها بوصفها بنٌة كلٌة،

والمتؤمل  مستوٌاته اللسانٌة. كلّ فً دٌب( ٌروج للعالقات التً تتشكل فً مكونات النص 

                                                           
 . 38ص س(،  -)م ،كمال أبو دٌب - 1
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بؤن تحدٌد طبٌعة الشعرٌة لن  لن ٌستطٌع أن ٌحٌد عن التصرٌح: ص،فً هذا االستخال

إال وٌتذكر  تؤتى إال فً ارتباطها عالئقٌا مع المكونات اللؽوٌة للنص األدبً فً شمولٌته،ٌ

والتً التً ال  حٌث أن األدب هو موضوعها، –التً مرت بنا  –مفهوم الوظٌفة الشعرٌة 

بؤس أن نعٌد االستنتاج  وال وظائؾ اللؽوٌة األخرى.ٌمكن دراستها إال فً عالقاتها بال

خر للوظٌفة الشعرٌة وعلى أن آهً مسمى  تً والذي مفاده أن شعرٌة "أبو دٌب"آلا

وقد  لمفهوم العدول األسلوبً المعاصر. مفهوم الفجوة عنده هو أٌضا لن ٌكون إال ردٌفا

على لؽة النص من  –قط ف -خر بمٌل الشعرٌة إلى اللسانٌات إذ ٌعتمد آصرح فً موضع 

فكما  إال أنه قد تجاوز فً مفهومه للشعرٌة التحدٌد البنٌوي ] حٌث الصوت والداللة؛

ا ثقافٌا ...أمّ  أن ٌكون تصورٌا تجرٌبٌا،السٌاق لؽوٌا ٌمكن له كذلك ٌكون ٌمكن أن 

ٌمكن أن تكون كذلك مواقؾ فكرٌة أو  فكما ٌمكن أن تكون عناصر لؽوٌة، المكونات ،

شعورٌة أو تصورٌة مرتبطة باللؽة أو بالتجربة أو بالبنٌة العقائدٌة )االٌدٌولوجٌا ( بنى 

أو برإٌا العالم بشكل عام[
1
. 

لقد ذهب الباحث التونسً)أحمد الجوة( إلى أن تحدٌد مفهوم الفجوة فً متصورات 

وإنما فاض على عدة حقول لم تكن  كمال أبو دٌب لم ٌكن على حال واحد، دالشعرٌة عن

دائرة التضاد  ومن بٌن هذه الدوائر )الدائرة الرإٌاوٌة، البنٌوٌة إال دائرة من دوائرها،

،دائرة التلقً (
2
وفً هذا المعنى نلفً الدكتور حسن ناظم من خالل قراءته لكتاب )فً  .

على الذي ٌولد الشعرٌة[ ٌوزع المستوٌات التً تتحقق فٌها الفجوة )العدول (] الشعرٌة(

مستوٌٌن
3
. 

إنه  ،اإلٌدٌولوجٌة:المستوى الرإٌوي الذي ٌتناول البنٌات الشعورٌة أو التصوٌرٌة أو الأو

 ما ٌشكل رإٌا العالم. ٌتناول اختصارا كلّ 

 الصرؾ الذي ٌتناول البنٌات اللؽوٌة. ًالمستوى اللسان :ثانٌا

                                                           
 .22ص س(،  -كمال أبو دٌب:)م - 1
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إن ما ٌمٌز شعرٌة )أبو دٌب( هو بحثه فً الخطاب الشعري األدبً حٌث وضع 

محض على اعتبار أن المستوى الرإٌوي  ًن الشعر والالشعر ضمن إطار لسانمقابلة بٌ

هذا من  وباقً دوائر أحمد الجوة تتمظهر على المستوى اللؽوي البحت؛ )الناظمً(

 –كان بحق  -الدكتور كمال أبو دٌب  نّ إومن ناحٌة أخرى نستطٌع الصدع بالقول  ناحٌة،

رٌة" فً الخطاب النقدي العربً المعاصر ر األول للعدول فً إطار "حقل الشعالمنظّ 

 الراهنة.الؽربٌة بمقابل جون كوهٌن فً الثقافة النقدٌة 

تنطوي على أن الشعرٌة هً بحث عن  وخالصة القول فً هذا المجال،

ولن ٌتؤتى  الخصائص اللؽوٌة التً تلون أي رسالة كالمٌة وتؽدو بها إلى مجال األدب،

ام اللؽوي المؤلوؾ وخرق قواعده الصرفٌة والمعجمٌة للمبدع ذلك إال بخروجه عن النظ

وعلى أن طبٌعة  سٌاقٌا لؽوٌا. مسواء أكان معٌار الخروج  خارجٌا أ والنحوٌة والداللٌة،

مساك بها والقبض على زمامها إال باستخدام نفس إلللناقد ا ىتؤتٌالسمة الشعرٌة لن 

تها بعد تحدٌد طبٌعتها عبر جمٌع ودراس -نئذآ –لٌة منهجٌة آالظاهرة )العدول( لكنها ك

وعن نسٌج  والعمل على الكشؾ عن كٌفٌة اشتؽالها من ناحٌة، المستوٌات اللسانٌة،

 عالقاتها بٌن مكونات الخطاب األدبً فً شمولٌته من ناحٌة أخرى.     
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 الخاتمة:

 ـَ ثٛثٗ  اٌّجبؽش ػّٓ ِٛػٛػٕب اٌّٛع ذِٓ خالي اٌذساعخ اٌّزمذِخ، ِٚب ؽبف          

رشاءٜ ٌٕب أٔٗ ِٓ  "ِٓ اٌشؤ٠خ  ئٌٝ اإلعشاء  –اٌؼذٚي فٟ ػٛء األعٍٛث١خ اٌّؼبطشح  "

اٌّٛػٛػ١خ ثّىبْ اإللشاس ثأْ فٟ ؽج١ؼخ وً دساعخ أوبد١ّ٠خ ٚاٌزٟ رخؼغ ٌظشاِخ 

ٙب عٍّخ ِٓ اٌّغبءالد رٕطٛٞ ػٍٝ رٍه اٌمؼب٠ب اٌفىش٠خ اٌزٟ رٕٙغ ػٍٝ ِٕٙغ١خ، أْ رزجؼ

ِؾ١ؾ اٌجؾش، ث١ذ أْ االٌزضاَ إٌّٙغٟ لذ ٠زغبٚص اٌىض١ش ِٕٙب، ِٚشد ٘زا اٌزغبٚص ػبئذ ئٌٝ 

 -ل١ذ اٌذساعخ -اٌزم١ذ ثزٕف١ز خطخ اٌجؾش اٌّشعِٛخ فٟ ِغبس ِؼبٌغخ اٌّٛػٛع اٌشئ١غٟ

أػالَ اٌجالغخ ٚإٌمذ فٟ رشاصٕب اٌؼشثٟ، ٚخبطخ ِب عبء ِّٚٙب ٠ىٓ ِٓ أِش فمذ اعزىشف 

ش اٌذ٠ٓ اٌشاصٞ ٚغ١شُ٘ ِٓ خبٟٔ ٚفعش ٚػجذ اٌمب٘ش اٌغش١ثٗ   فىش اثٓ عٕٟ ٚاثٓ األص

ِغ ِب أفشصرٗ اٌذساعبد إٌمذ٠خ اٌّؼبطشح  .فٟ اٌؾ١ٓ رارٗ قرزغبٚرٕؼٛٞ ٚاٌمؼب٠ب ِب 

ثشٚص خ اٌؾذ٠ضخ ِٓ ئعٙبِبد ثٍٛسد ٚاٌجؾٛس اٌٍغ٠ٛ ؛ّب األعٍٛث١خ ِٕٙب ٚاٌشؼش٠خ١ٚالع

اٌغذ٠ذ. ِٚٓ ٘زا إٌّطٍك، ظٙشد ٌٕب عٍّخ ِٓ إٌزبئظ ٔظش٠خ اٌؼذٚي فٟ اٌخطبة إٌمذٞ 

 ٔٛسد٘ب ػٍٝ إٌؾٛ ا٢رٟ ث١بٔٗ:

فٟ اٌّؼبعُ اٌؼشث١خ اٌمذ٠ّخ ِٓ اٌذالٌخ اإلطالؽ١خ ٌٍؼذٚي   (ػذي)الزشثذ اٌّبدح اٌٍغ٠ٛخ   -

رغغذ ٚرزّظٙش فٟ ٔغ١ظ اٌزشو١ت اٌٍغٛٞ األدثٟ، ؽ١ش ٛطفٗ خبط١خ ٌغ٠ٛخ ث األعٍٛثٟ

وبْ ٘زا اٌخشٚط ػٓ ؽش٠ك أ٠خشط ثٛعبؽزٙب األد٠ت ػٓ اٌّأٌٛف ِٓ اٌىالَ، عٛاء 

ّ  زٚ٘زا اٌخشٚط ٠ىْٛ ِ .اٌّفشداد أَ اٌزشاو١ت أَ اٌظٛس اٌج١ب١ٔخ ذا ِٚمظٛدا ٌغب٠بد ؼ

ذسرٗ اإلثذاػ١خ. ٚلذ وبْ اٌٛػٟ ٠ٚظٙش ل ،د ثأزبعٗٙب األد٠ت ؽزٝ ٠زفش  زغ٠١ج ،ف١ٕخ ٚعّب١ٌخ

ِٓ لجً أػالَ رشاصٕب اٌجالغٟ ٚإٌمذٞ، ؽ١ش الِغٛ٘ب   (اٌؼذٚي)ثٙزٖ اٌظب٘شح   –وج١شا  -

فمذ  .ػٍٝ دسا٠خ ربِخ ثٙب، ِٚٓ صّخ أدسوٛا فبػ١ٍزٙب اٌشؼش٠خ ٚل١ّزٙب اٌف١ٕخ اثٛػٛػ ٚوبٔٛ

اٌّغ١ّبد األخشٜ اٌزٟ وبْ اٌؼذٚي ِٓ أوضش اٌّظطٍؾبد دٚسأب ٚألٛا٘ب ػٍٝ أخٛارٗ ِٓ 

اٌّغبص ٚاٌخشٚط ػٓ ِمزؼٝ ظب٘ش ٚاالٔؾشاف ٚبٌٍؾٓ ٚاٌزغ١١ش وشبسوزٗ فٟ اٌّفَٙٛ 

   « L’écart »شد ػٓ ِفَٙٛ اٌّظطٍؼ اٌٛافذ  اٌىالَ ٚغ١ش٘ب ِٓ االططالؽبد اٌزٟ ػج  

 ٚ« Déviation » ػٍٝ اٌغٛاء -؛ فٟ اٌّزْٛ اٌزشاص١خ، اٌجالغ١خ ِٕٙب ٚإٌمذ٠خ-. 
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اٌؼذٚي اٌظٛرٟ فٟ اٌزشاس اٌؼشثٟ فٟ ِظطٍؾبد ػذ٠ذح وبٌؼشٚسح اٌشؼش٠خ ذ رغغ   -

د ِؼ١بسا عّب١ٌب ٠ؾذ   (اٌؼذٚي اٌظٛرٟ)عج١ً اٌزّض١ً، ال اٌزوش؛ ؽ١ش ِضً  ٚاٌزؾش٠ف ػٍٝ

ٚلذ وشفذ دساعزُٙ  ،اثٓ عٕٟ -ػٍٝ ؽذ رؼج١ش -شغبػخ اٌؼشث١خ  –ػٍٝ اٌؼَّٛ  –

جالغٟ اٌؼشثٟ فٟ اٌٍغخ اٌشؼش٠خ ػٍٝ ٚعٗ ٌٍؼشٚسح اٌشؼش٠خ ػٓ أؽذ ِجبدب اٌزفى١ش اٌ

ِٓ ٚساء اٌؼذٚي  ٚاثٓ عٕٟ ٚػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ ثؼذُ٘ اٌغش   ٗفمذ الِظ ع١ج٠ٛ اٌزؾذ٠ذ.

ّ   (،ش، االٌزفبد١اٌزمذَ ٚاٌزأخ )اٌزشو١جٟ    .ك ػجذ اٌمب٘ش اٌشؤ٠خ اٌف١ٕخ ٌٍظب٘شحؽ١ش ػ

ٚلذ وبْ ػٍُ  ،ثٟ اٌّؼبطشاألعٍٛ ٟ٘ أؽذ أُ٘ أٚعٗ اٌؼذٚي فّغأٌخ اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش

ٓ   .ظبال ثبٌذسع١ٓ اٌمذ٠ُ ٚاٌؾذ٠شاٌّؼبٟٔ فٟ ٘زا اٌظذد ِٓ أوضش ػٍَٛ اٌجالغخ ار    ، فف

اٌٍغٛٞ  ز شو١تٌٝ ئصشاء اٌئرم١ٕخ أعٍٛث١خ رغؼٝ  ِب ّ٘ب ئال   ،ٚاالٌزفبد اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش،

ؼش٠خ ػٍٝ ِٚٓ صّخ رؼفٟ ش (ص٠بدح ػٍٝ اٌّؼٕٝ األعبعٟ ) ،ثذالالد ئػبف١خ عذ٠ذح

ثبٌزغ١١ش فٟ ِٛالغ رشارج١خ وبْ رٌه أٓ اٌزشو١ت اٌّفزشع؛ عٛاء ػاٌزشو١ت اٌغذ٠ذ إٌّؼذي 

ٛ  اٌٛؽذاد اٌٍغ٠ٛخ داخً إٌغ١ظ اٌٍغٛٞ  ي داخً إٌض اٌٍغٛٞ ٌٍزشو١ت األدثٟ، أَ ثبٌزؾ

ٚ فؼ١ٍخ ئٌٝ ط١غخ  أخشٜ أٚرٌه ثبالٔزمبي ِٓ ط١غخ ػّبئش٠خ  أٚ ػذد٠خ  ،ٚوغش لبٔٛٔٗ

ػ١بء  )ش٠خ ١ذ اٌمشاءح األصشغداخً إٌض األدثٟ رارٗ، ٌٚزٌه رٛا ٙبفٟ ّٔٛرعرٕؼٛٞ 

ِغ اٌمشاءح األعٍٛث١خ  -لجً ؽ١ٓ  -ػٕٙب ٌظب٘شح االٌزفبد اٌّزؾذ س  (ش١اٌذ٠ٓ ثٓ األص

أ٘ٛ خشٚط ػٓ ِؼ١بس اٌٍغخ  ؛ّؼ١بس االٔض٠بػٌٚالع١ّب  لشاءح ١ِشبي س٠فبر١ش   ،اٌّؼبطشح

ؽ١ش أزٙذ سؤ٠زٗ ئٌٝ  سؤ٠خ اٌفىش اٌزشاس  ،اٌٍغٛٞ خشٚط ػٓ لبْٔٛ إٌض٘ٛ أَ 

ثظب٘شح االٌزفبد ٘ٛ خشٚط ٚوغش اٌالصة  اٌؼشثٟ، ٚاٌزٟ رجٍٛسد فٟ أْ ِجذأ اٌؼذٚي

ؾٛي  ث١ٓ ط١غ اٌشىً اٌٛاؽذ ػٍٝ ِغزٜٛ  اٌج١ٕخ ٌمبْٔٛ اٌغ١بق اٌٍغٛٞ ِٓ ؽش٠ك اٌز  

 اٌٍغ٠ٛخ ٌٍزشو١ت.

ٚي ِٓ خالي ِجبؽش وض١شح ِٚظطٍؾبد رٕبٚي اٌذسط اٌؼشثٟ اٌزمذ٠ُ ظب٘شح اٌؼذ -

ٍفىش ٌِزؼذدح، ٚوبْ رٌه ػٍٝ ِٕؾٝ ع١ّغ اٌّغز٠ٛبد اٌٍغب١ٔخ ٌٍجٕٝ اٌٍغ٠ٛخ، ؽ١ش وبْ 

بٌظب٘شح ثٛطفٙب آ١ٌخ ٚػ١ُٙ ثٚاػؾخ ٚداٌخ ػٍٝ  ٚإٌمذٞ ئشبسادِٕٗ اٌجالغٟ  ،اٌزشاصٟ

شاد ا١ٔ٠خ؛ فف١ٕخ، ٚػشٚسح أدث١خ ٚثخبطخ ػٕذِب رٕبٚي ثبٌذسط ٚاٌزؾ١ًٍ اٌظٛسح اٌج١ب
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اٌزشاو١ت ػٓ األطٛي إٌّط١خ اٌّفزشػخ  خ٘ٛ ئال خشٚط دالٌ خزٍفخ ِبِاٌّؼٕٝ ثطشق 

ٌٚؼً فٟ رٕظ١ش فخش اٌذ٠ٓ اٌشاصٞ ٚػجذ اٌمب٘ش  ؛داخً إٌغ١ظ اٌٍغٛٞ ٌٍخطبة األدثٟ

، (اٌّم١ذح ِٕٙب ٚاٌّششؾخ)ٚاالعزؼبسح  (،اٌّمٍٛثخ)اٌغشعبٟٔ ٌٍزشج١ٙبد اٌّؼىٛعخ 

أػالِٕب فٟ رشاصٕب اٌجالغٟ وبٔذ سؤ٠زُٙ ف١ٕخ اٌؼّك  ْ  أػٍٝ مبؽغ د١ًٌ خ، ٌاٌىٕبئ١ حٚاٌظٛس

ّب رزمبؽغ ٚسؤ٠خ اٌذسط األعٍٛثٟ اٌّؼبطش ثٚاألثؼبد فٟ عجش أغٛاس  اٌظٛس اٌجالغ١خ 

رٕظ١شا ٚرؾ١ٍال  -ال ٔظ١ش ٌٙب-١ذ ٌذ٠ٗ ثشػب٠خظؽ١ش ؽ ،الؽبرٙبططاثأّٔبؽٙب ٚ حٌٍظٛس

  .ُٙثِشبسرجب٠ٓ ٚ ِٓ لجً أػالِٗ ثّخزٍف رٛعٙبرُٙ

ب ربِب ٚوبِال ػٍٝ ظب٘شح ثجبظٌمذ أظجذ عً ا٘زّبِبد اٌذسط األعٍٛثٟ اٌّؼبطش أ -

ً اٌّظطٍؼ فٟ ؽذ رارٗ لؼ١خ اططٍؼ ػ١ٍٙب فٟ اٌخطبة إٌمذٞ اٌؼذٚي، ؽ١ش شى  

ئشىب١ٌخ اٌّظطٍؼ فٟ " زؼج١ش ٠ٛعف ٚغ١ٍغٟ: ث أٚ "ئشىب١ٌخ اٌؾذاصخ  "اٌؼشثٟ اٌغذ٠ذ ثـ 

ٚرجب٠ٕذ ِغ١ّبرٗ  (اٌؼذٚي)ؽ١ش رؼذدد ِظطٍؾبرٗ   "مذٞ اٌؼشثٟ اٌغذ٠ذاٌخطبة إٌ

ْ   -اٌزخّخ االططالؽ١خ  ػٕذ٘ب اٌّفَٙٛ ؽذ  ثٍغ ِٚفب١ّ٘ٗ، ئٌٝ دسعخ    -اإلؽالق  طؼ   ئ

ّفَٙٛ ظب٘شح اٌؼذٚي ٌُ االططالؽٟ اٌّش٠غ، اعزظف١ٕب خٚػٍٝ اٌشغُ ِٓ رٌه اٌض

دل١ك اٌزّضً فٟ اٌزؼج١ش ػٓ ِفَٙٛ  ِظطٍؾٟ االٔض٠بػ ٚاالٔؾشاف اٌٍز٠ٓ وبْ ٌّٙب

وجش فٟ اٌؾمً االططالؽٟ ألإٌفٛر ا (االٔض٠بػ)ب٘شح، فمذ وبْ ٌٍّظطٍؼ األٚي  ظاٌ

األعٍٛثٟ ِٓ ؽ١ش اٌش١ٛع ٚاالٔزشبس ٚاٌزذاٚي ٚاٌمجٛي ِٓ لجً أػالَ اٌذسط األعٍٛثٟ 

أخبٖ  ساٌزٞ شبسن ٚعبٚاالٔؾشاف أِب ػٓ ِظطٍؼ  -رٕظ١ّب ٚرطج١مب  -اٌؼشثٟ اٌغذ٠ذ 

فٟ رشاصٕب إٌمذٞ ٚاٌجالغٟ، صُ ٘بعشا ِؼب ٚلطؼب ِغبفخ ص١ِٕخ ـ غ١ش ٠غ١شحـ  "اٌؼذٚي"

طّٕٛ٘ب " ٓ ِغ ش٠  فٟ اٌىزبثبد األعٍٛث١خ ٚاٌشؼش٠خ اٌشإ٘خ، ِؼج   يب أخ١شا اٌشؽبط  ١ؾٌ

ً  . « L’écart »  ٚ« Déviation »ػٓ ِفَٙٛ اٌظب٘شح اٌٛافذ  "االٔض٠بػ ِٓ  فى

ش ػٓ ظب٘شح اٌخشٚط ٚوغش إٌظبَ اٌٍغٛٞ ف ٚاٌؼذٚي ِظطٍؾبد رؼج  االٔض٠بػ ٚاالٔؾشا

ٚاٌىالَ   (Langage) بد اٌٍغب١ٔخ اٌّىٛٔخ ٌٍغخ غز٠ٛع١ّغ اٌّ ٗػٍٝ ِٕؾاٌّأٌٛف 

(parole) ، رٍه  -ػٍٝ األلً  -ب ٌّغزٜٛ ٚاؽذ لشخوبْ ٘زا اٌخشٚط وغشا ٚ أعٛاء ِٓ

أَ ع١ّؼٙب، ٚعٛاء ؽذس ٘زا اٌؼذٚي ػٍٝ ِغزٜٛ اٌٍغخ ثٛطفٙب  ث١ٕخ  ر١ٕ٘خ اٌّغز٠ٛبد 
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ػٍٝ  ذُ ػٍٝ اػزجبس أٔٗ ث١ٕخ ٌغ٠ٛخ رغغ   (اٌىالَ)اعزّبػ١خ، أٚ ػٍٝ ِغزٜٛ األداء اٌٍغٛٞ 

ِ   .ِغز٠ٟٛ اٌغطؼ ٚاٌؼّك ٌٍٕظٛص األدث١خ ب ػٓ اٌّغ١ّبد األخشٜ اٌزٟ شبسوذ أ

طفبد فٟ اٌزؼج١ش ئال  فٟٙ ال رؼذٚ أْ رىْٛ  ،ً ؽ١ٓاٌزٟ ِشد ثٕب لج خاٌضالص اٌّظطٍؾبد

رؼج١ش  ب ػٍٝ ؽذ  ٠ّٚىٓ ٌٕب أْ ٔغذ فٟ ٘زا اٌظذد شف١ؼ   ؛ب٘شح اٌؼذ١ٌٚخظػٓ ِفَٙٛ اٌ

االططالؽ١خ اٌّزؼٍمخ ثبٌّفَٙٛ  اٌؼذٚي  فٟ اٌغبؽخ  طج١غ اإلشىب١ٌخ١ٍغٟ ٌزٚغ٠ٛعف 

عبثك ػٍٝ اٌّشىٍخ االططالؽ١خ ٚ٘ٛ أْ ِٕشأ ٘زٖ االشىب١ٌخ  إٌمذ٠خ اٌؼشث١خ اٌّؼبطشح ،

شثٟ، ٘زا غٙب  إٌ، ؽ١ش أٔٙب أجضمذ ٚرٌٛذد ِٓ ِؾؼغذ٠ذفٟ اٌخطبة إٌمذٞ اٌؼشثٟ اٌ

ً سلّب طؼجب اٌؼذٚي ثّفِٙٛٗ اٌؼبَ شى   ِظطٍؼ ْ  أ ؽزٝ ،ِٚٓ ٔبؽ١خ أخشٜ، ِٓ ٔبؽ١خ

ْ   -فٟ ِؼبدٌخ اٌزٕظ١ش اٌزشاصٟ اٌؼشثٟ ٌٗ، ؽ١ش شبسوزٗ ِغ١ّبد أخشٜ فٟ اٌّّٙخ   طؼ   ئ

 ٚاإلغشاةشٞ ١اٌزٟ ٠ظطٍؼ ثٙب فٟ إٌض اٌزخ١١ٍٟ، ػٍٝ غشاس االٌزفبد األص - اٌمٛي

 ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌّغ١ّبد اٌزٟ ِشد ثٕب. –ال اٌزوش  –مشؽبعٕٟ ػٍٝ عج١ً اٌزّض١ً اٌزخ١١ٍٟ اٌ

رٕبصػذ ظب٘شح اٌؼذٚي ػذح ؽمٛي ِؼشف١خ ٔمذ٠خ، ِٚشد  ٘زٖ األ١ّ٘خ اٌجبٌغخ اٌزٟ رٛفشد  -

ئٌٝ أٔٗ ٠ٕغؾت ػٍٝ ع١ّغ اٌّغز٠ٛبد اٌٍغب١ٔخ فٟ اٌجٕٝ اٌٍغ٠ٛخ ٌٍخطبة األدثٟ ٌٗ، ػبئذح 

فٟ ش١ٌّٛزٗ، ؽ١ش ارخزٖ " عْٛ و١٘ٛٓ" ِجذأ فٟ ر١١ّضٖ ث١ٓ اٌشؼش ٚإٌضش ِٓ ٔبؽ١خ 

أٌٚٝ، ٚآ١ٌخ رؾ١ٍ١ٍخ رغُٙ فٟ رغ١ٍخ ِغبٌٟ أدث١خ اٌخطبة اٌشؼش ٚعجش أغٛاسٖ ٚل١بط 

ث١ٓ اٌشؼش ٚاٌالشؼش ِٓ ٔبؽ١خ صب١ٔخ؛ فمذ رٕبٚي "عْٛ دسعخ شؼش٠زٗ ١ٌفشق ثٙزٖ اٌشؤ٠خ 

و١٘ٛٓ" ِجذأ اٌؼذٚي ثبٌزٕظ١ش ٚاٌزؾ١ًٍ ثؼشٚة أشىبٌٗ اٌٍغب١ٔخ، ؽ١ش أزظش ٌٍمبف١خ 

ٚػذ ٘ب ث١ٕخ ٚظ١ف١خ دال١ٌخ، ال طٛرب ِغزمال  ٠ؼًّ ٌّفشدٖ، ِشبسوب فٟ ٘زا اٌظذد ٔفظ 

ٕب إٌمذٞ ٚاٌجالغٟ، ػٍٝ اػزجبس أٔٙب اٌشؤ٠خ اٌف١ٕخ اٌزٟ وبٔذ ٌٍؼشٚسح اٌشؼش٠ خ فٟ رشاص

ِضٍذ ِؼ١بسا عّب١ٌب ٠غُ ٌغخ اٌشؼش ِٓ  ٌغخ إٌضش، ؽ١ش رجٍٛسد ٘زٖ اٌشؤ٠خ فٟ اٌزٕظ١ش 

 ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ.-اٌفٕٟ، إٌؾٛٞ ِٕٗ ٚاٌجالغٟ، اٌزٞ ِضٍٗ ع١ج٠ٛٗ ٚاثٓ عٕٟ 

ب ػٍٝ اٌظؼ١ذ اٌٍغبٟٔ ٌٍؼذٚي اٌزشو١جٟ، فمذ رغبٚق اٌذسط اٌشؼشٞ اٌ   ِ ى١ٕٟ٘ٛ أ

ٌظب٘شح اٌمٍت إٌؼزٟ ٚاالػزشاع فٟ اٌٍغخ اٌفشٔغ١خ، ٚإٌّٙظ اٌؼالئمٟ اٌفٕٟ ٚاٌزؾ١ٍٍٟ 

ٌظب٘شح اٌزمذ٠ُ ٚاٌزأخ١ش فٟ اٌذسط اٌجالغٟ اٌمذ٠ُ، ٚالع١ّب ِٓ لجً اٌمب٘ش اٌغشعبٟٔ. 
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شى ً اٌخطبة االعزؼبسٞ فٟ شؼش٠خ و١٘ٛٓ دائشح وجشٜ فٟ ٔظش٠خ اٌؼذٚي ػٕذٖ، ئر ئْ 

ثٛطفٙب ػذٚال دال١ٌب ٟ٘ ٚؽذ٘ب اٌزٟ رّٕؼ اٌشؼش٠خ ِٛػٛػٙب اٌؾم١مٟ، فمذ االعزؼبسح 

ؽًٍ  عْٛ و١٘ٛٓ ٔٛػ١ٓ ِٓ االعزؼبسح: اعزؼبسح اٌّؾغٛط ٌٍّؼمٛي، ٚاعزؼبسح اٌّؼمٛي 

ِب عبدد ثك لشائؼ فخش اٌذ٠ٓ اٌشاصٞ،  -ل١ذ أٍّٔخ  -ٌٍّؾغٛط، ٚ٘زا اٌزؾ١ًٍ ال ٠غبٔت 

ٟ فٟ رٕظ١شُ٘ ٌٍزشج١ٗ اٌّؼىٛط، ٚاالعزؼبسح اٌّششؾخ، ٚاثٓ األص١ش ٚػجذ اٌمب٘ش اٌغشعبٔ

ٚاالعزؼبسح اٌّم١ذح ٚػ١ب ثبٌظٛا٘ش ا٢ٔفخ ثٛطفٙب عّبٍد شؼش٠ خ ٠زطٍجٙب اٌخطبة األدثٟ 

 ؽزٝ ٠ز١ّ ض ِٓ غ١شٖ.

ٚالع١ّب فٟ اٌذسط  -ٌمذ اعزؼبد إٌّظ شْٚ اٌّؼبطشْٚ فٟ اٌخطبة إٌمذٞ اٌغذ٠ذ  -

اٌجؼذ اٌغّبٌٟ ٚاٌفٕٟ ٌٍجالغخ  -اٌشؼشٞ ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذاألعٍٛثٟ اٌّؼبطش ِٕٗ ٚاٌذسط 

ٌذ اٌجالغخ األدث١خ   ٛ ْ  طؼ   -اٌؼشث١خ اٌمذ٠ّخ فٟ رٕظ١ش٘ب ٌظب٘شح  اٌؼذٚي، ؽ١ش رؾ ئ

ئٌٝ ٔظش٠خ فٟ األعٍٛة اٌغ١ًّ، ٚٔظش٠خ فٟ اٌٛظ١فخ اٌشؼش٠خ ٌٍخطبة األدثٟ  -اإلؽالق

ثشٕ٘ذ ػٍٝ أٔٙب لبدسح ػٍٝ ِٛاوجخ  ثشم١ٗ )اٌشؼشٞ ٚإٌضشٞ(؛ فظب٘شح اٌؼذٚي اٌجالغٟ

خ أٔٗ ال ٠ٛعذ أٞ ػًّ أدثٟ  اٌذساعبد إٌمذ٠خ اٌؾذ٠ضخ فٟ ِمبسثزٙب ٌألػّبي األدث١خ، ثؾغ 

فٟ اٌٛالغ اٌفؼٍٟ، ٠ّىٕٗ أْ ٠زخٍض ِٓ ل١ُ اٌخشٚط ػٓ ِمزؼٝ اٌظب٘ش، ٚاإلغشاة، 

بْٔٛ اٌٍغخ ٚإٌض  ٚاٌزؼج١ش ٚاٌزخ١١ً ٚل١ُ اٌزغبٚص ٚاالخزالف ثظٛسح ػبِخ، اٌزٟ رىغ ش ل

َشق أفك رٛلؼٗ ٠ٚخ١ت أزظبسٖ ِٓ اٌمٛي األدثٟ  اٌٍغبٟٔ ِؼب، ٌزشرظ  أس٠ؾ١خ اٌّزٍمٟ ٠ُٚخ 

إٌّؼذي ػٓ أطً ِفزشع، فٙزٖ اٌؾغخ ٟ٘ أعؼفذ فٟ ِذ  اٌغغٛس ث١ٓ ِمبسثخ رشاصٕب 

رٕظ١شا  –اٌجالغٟ ٚإٌمذٞ ٌظب٘شح اٌؼذٚي ٚاٌّمبسثبد اٌشؼش٠خ اٌّؼبطشح    ٌٍظب٘شح 

طج١مب. ٌٚئٓ وبْ اإللشاس ثأْ اٌٛظ١فخ اٌشؼش٠خ ٟ٘ ِظطٍؼ أجضك ِغ إٌٙؼخ اٌٍغب١ٔخ ٚر

َٓ ِغ اٌّمبسثبد اٌشؼش٠خ ٌٍخطبة األدثٟ)اٌشؼش ٚاٌغشد(، ٚالع١ّب ِغ  اٌؾذ٠ضخ، ُٚؽ١ 

فال ٠ؼذٚ أْ ٠ىْٛ اٌّظطٍؼ ئال ِغّٝ آخش ٌٍؼذٚي  -ػٍٝ ٚعٗ اٌزؾذ٠ذ -سِٚبْ عبوغْٛ

اي اٌٛاطف" اٌشؼش٠خ"ػٍٝ غشاس أدث١ خ  األعٍٛثٟ، ِغ ِغ١ّبد أخشٜ أطٛد ػٍٝ اٌذ 

ٚاٌفغٛح: ِغبفخ  « La poéticité »ٚاٌغّبد اٌشؼش٠خ    »  « La littéraritéاٌخطبة

فىٍّب  وبْ اٌؼذٚي ػ١ّمب ِزظال ثبٌج١ٕخ اٌذال١ٌخ اٌزٛرش، ٚ" اٌشؼش٠خ " ثّفِٙٛٙب اٌؼ١ك. 
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خ  ث١ٓ اٌجالغخ ١ٌزّبط اٌؾم١ماخ ٔمط  -ثؾك   -وبْ أؽفً ثبٌشؼش٠خ، فمذ ِضً اٌؼذٚي 

 ،ٚاألعٍٛث١خ اٌشؼش٠خ، ٚاٌزٟ عؼذ ئٌٝ اعز١غبد اٌخٛاص اٌٍغ٠ٛخ اٌّىٛٔخ ألدث١خ اٌخطبة

ال سعبٌخ ئدح ٌّظب٘شٖ اٌغّب١ٌخ؛ فبٌٕض األدثٟ ِٓ ٘زٖ اٌٛعٙخ ال ٠ؼذٚ أْ ٠ىْٛ ٚاٌّؾذ  

ِغ ثم١خ اٌٛظبئف  ١ٙ٠ّٓ ػ١ٍٙب ِجذأ اٌؼذٚي ثّخزٍف ػشٚثٗ ٚأشىبٌٗ ٌىٓ فٟ ػاللزٗ ٌغ٠ٛخ

اٌٍغ٠ٛخ داخً إٌغ١ظ اٌٍغٛٞ ٌٍخطبة األدثٟ فٟ ش١ٌّٛزٗ، فبٌؼذٚي ٘ٛ ث١ٕخ و١ٍخ رزؾٛي 

ثٛعبؽزٗ اٌشعبٌخ اٌٍغ٠ٛخ ئٌٝ أصش أدثٟ، فٙٛ ٌٗ فبػ١ٍخ اٌخٍك ٌٍشؼش٠خ ِٚإشش ػٍٝ 

 ٚعٛد٘ب.

ْ  ِضً ٘زا اٌذفبع ػٓ اٌؼذٚي اٌجالغٟ اٌمذ٠ُ فٟ ِمبسثخ األػّبي   ٚال س٠ت فٟ أ

ألدث١خ، ١ٌظ عٜٛ سدا ػٍٝ أٌٚئه اٌذاسع١ٓ اٌز٠ٓ ٠أثْٛ أْ ٠ؼزشفٛا ثبٌظٍخ ث١ٓ اٌجالغخ ا

ٚاألدة فٟ أثؼبدٖ اٌغّب١ٌخ ٚاٌف١ٕخ، ػٍٝ أعبعٙب أْ اٌجالغخ اٌؼشث١خ اٌمذ٠ّخ رأع غذ 

 ٚٔٙؼذ ػٍٝ ِمبسثخ ِٛػٛع " اإللٕبع ٚاٌزأص١ش" فٟ أطٕبف اٌخطبثبد.

ُٖ ػّال  وبٔذ ٘زٖ عٍّخ ِٓ إٌزبئظ رٛطٍٕب ئ ١ٌٙب ِٓ خالي ٘زا اٌؼًّ، ٚاٌزٞ أػذُّ

ح اٌزشاس اٌفىشٞ اٌؼشثٟ، ٚاٌزٞ  ِزٛاػؼب فز ش ػٓ عضٞء ِٓ ئٌىزشْٚ ٚاؽذ ػّٓ رس 

ً  فٟ ثؾضٕب اٌّزٛاػغ ِب ٠ض١ش  فٟ اٌؾم١مخ ٠ضخش ثبٌىض١ش ِٓ اٌمؼب٠ب اٌّغىٛد ػٕٙب، ٌٚؼ

اٌفىشٞ ٚاٌؾؼبسٞ ِغبءالد فٟ اٌزٕم١ت ػٕٙب ٚئػبدح ط١بغزٙب ثّب ٠زّبشٝ ٚإٌّٛ 

 اٌشا٘ٓ.

فمذ فٟ ٘زا اٌجؾش اٌّزٛاػغ، ِٚب اٌزٛف١ك ئال ِٓ ػٕذ هللا.                    ٌٚ  ٚأرّٕٝ أْ أوْٛ لذ 
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 الصفحة العنوان 

 خ - أ ...................................................................................مقدمة .........

 33-4         (الرؤية إلى اإلجراءمن  –العدول في ضوء األسلوبية المعاصرة )مدخـــــــــل إلى 

 75-35 ......البالغي والنقدي العربيالفصل األول: مستويات العدول في فضاء التراث 

 35 العدول الصوتي............................................................ -1

 36 الضرورة الشعرية.......................................................... -أ

 42 ..................التحريف................................................ -ب

 46 العدول التركيبي........................................................... -2

 46 التقديم والتأخير............................................................. -أ

 55 ............االلتفات....................................................... -ب

 62 العدول الداللي............................................................. -3

 64 التشبيه...................................................................... -أ

 68 ......االستعارة..........................................................  -ب

 72 الكناية..................................................................... -ج

 111-76 العدول في الدراسات النقدية المعاصرة..........................: لثانيالفصل ا

 77 تمهيد..........................................................................

 81 العدول وتعّدد المصطلح.................................................. -أّوال

 84 العدول..................................................................... -1

 88 نزياح...................................................................اال -2

 91 االنحراف.................................................................. -3

 96 أشكال العدول في الّدراسات األسلوبّية المعاصرة......................... -ثانيا

 98 ي............................................................العدول الصوت -1

 102 العدول التركيبي........................................................... -2

 105 العدول الداللي............................................................. -3

 112-75 العدول الشعرية و: لثالثالفصل ا

 114 تمهيد..........................................................................

 115 مفهوم الشعرية............................................................. -1

 127 ......أدبّية الخطاب........................................................ -2

 147 الخاتمة........................................................................

 154 المصادر والمراجع......................................................فهرس 

 167 ............................................................الموضوعات فهرس
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