
 

 ةــــــــة الشعبيـــة الديمقراطيـــة الجزائريـــــوريـــــــالجمه

 يـــــــث العلمـي والبحــــم العالــــوزارة التعلي
 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 
 كلية األدب العربي والفنون

 اللغة العربية قسم

 

 

 

 

 

 األسلوبية والنّقد األدبيمقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في  أطروحة

 

 إشراف األستاذ:               :                               إعداد الطالب

 غالم صديقي / د                                                الحاج تكوك

 أعضاء لجنة المناقشة

 اـــــــأ.د / محمد سعيدي .......... رئيس                        

 د / غالم صديقي .......... مشرفا ومقّررا        

 أ.د / علي حميداتو .......... مناقشا                       

 أ.د / عّز الدين حفار ........ مناقشا                        

 د / محّمد خطاب .......... مناقشا  

 د / صالح تقابجي ......... مناقشا  

 2019/2020السنة الجامعية: 

المقاييس البالغيّة من منظور األسلوبيّة 

 المعاصرة

 -المفاهيم واآلليات-
 



 

 ةــــــــة الشعبيـــة الديمقراطيـــة الجزائريـــــوريـــــــالجمه

 يـث العلمـــــــوالبحي ــــم العالــــوزارة التعلي
 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 
 كلية األدب العربي والفنون

 قسم اللغة العربية

 

 

 

 

 

 األسلوبية والنّقد األدبيمقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في  أطروحة

 

 إشراف األستاذ:               :                               الطالبإعداد 

 غالم صديقي / د                                                الحاج تكوك

 أعضاء لجنة المناقشة

 اـــــمحمد سعيدي .......... رئيس / أ.د                        

 .. مشرفا ومقّررا/ غالم صديقي ........ د        

 مناقشا .../ علي حميداتو ....... أ.د                        

 أ.د / عّز الدين حفار ........ مناقشا                        

 د / محّمد خطاب .......... مناقشا  

 د / صالح تقابجي ......... مناقشا  

 2019/2020السنة الجامعية: 

المقاييس البالغيّة من منظور األسلوبيّة 

 المعاصرة

 -المفاهيم واآلليات-
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 إهداء

 

إلى والدي العزيز رحمة هللا 

 عليه

إلى زوجتي الكريمة     

 وأوالدي

أهدي هذا العمل        

 المتواضع

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 شكر وتقدير

  

أتوجه بخالص تقديري وعظيم   

 امتناني إلى األستاذ المشرف

 الدكتور:  "غالم صّديقي"    

" 

الذي أحاط هذه         

الرسالة بكامل اهتمامه 

 .وعنايته

كما أتوجه بالشكر           

الجزيل إلى كل من ساعدني من 

في        قريب أومن بعيد 

 . إنجاز هذا العمل

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 توضيح بعض التقنيات                           

 المنهجية وبعض الرموز المستخدمة في األطروحة

 : يشير إلى الكتب التي من األمهاتالمصدر -1

 الكتب التي ليست من األمهات: يشير إلى المرجع -2

 : اختصار للمصدر المذكور في حالة تكراره في الهامش المصدر نفسه -3

 : اختصار للمرجع المذكور في حالة تكراراه في الهامشالمرجع نفسه -4

 ونفسه.ختصار للفظتي: المصدر أو المرجع. : ا ، نم -5

 وجود حائل واحد فقط.: يستخدمان في حالة المصدر السابق والمرجع السابق -6

 : اختصار لرقم الصفحة المذكورة في الهامش.الصفحة نفسها -7

 : اختصار للفظتي : صفحة ، ونفسها. ، نص -8

 ،: اختصار لأللفاظ : ترجمة، تحقيق، تعليق، تقديم وتصح تــر و تح و تع و تق -9

 تصحيح.



 

اختصار للفظة  مـجاختصار للفظة طبعة /  طاختصار للفظة جزء /  ج العالمة : -10

)ت( اختصار لكلمة توفي / )م.م( تعني مصدر أو  /اختصار لكلمة عدد عمجموعة أو مجلد / 

 .مرجع مذكور

 تعني كالم محذوف. :)...(العالمة:  -11

 اختصار لـ: دون طبعة، دون تاريخ، دون ناشر.: ن( )د.و ت( )د.و ط( )د. -12

 .تعني : حوليات الجامعة الفرنسية (P.U.F)العالمة: -13

 

 

 

 

                       

 

 

 المقّدمة                              



 المقدمة
 

 ب
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

نبيّنا ودنا الحمد هلل رّب العالمين، والّصالة والسالم على المبعوث رحمة للبشرية سيّ  
 محّمد الهادي األمين، وعلى آله، وصحبه أجمعين، وبعد...

اسم ات وتتقلخلفيأنتجت المنظومة الفكريّة لمدارات معرفيّة تراثية، تتباين في األهداف، وا

نّظري تصورات وآراء، غذّت بها الجهاز ال -احثبما هي فدرالية من المب-موضوعة اللغة 
ب ي الخطافالية اإلجرائي للدّرس البالغي النقدي، الذي تناوَل تجليّات الوظيفة البالغية الجم

ة لداّلليدها ااإلقناعي التّداولي والخطاب التخييلي، لرصد عناصرها التّكوينية، وتوصيف أبعا
 لوحيد لمقدّماته و أدواته.المعرفيّة؛ باعتبارها الحقل التّطبيقي ا

ً من آل لوصف يات اوبناًء على ذلك، اجتهد أعالمنا في صياغة مفاهيم بالغيّة، انطالقا

هرة صنوف ظائية ووالتّحليل والمعاينة، عبّرت عنها: قضايا األسلوب بأبعاده التّقريرية واإليحا
واتها وأد نات البالغيةالعدول بأسسها المعرفية، ومكوناتها التّركيبية، عالوة على اإلمكا

ب نقدي ا خطاالتّصويرية التي كّونت علم البيان العربي، التي أّطرتها مناويل نظرية احتواه
دة الفائوصفي، الذي تناولها بكونها مقاييس يستعان بها لتشخيص مواطن الجودة والمزية و

-ائي إلجرالنظري ضمن النماذج اللسانية األصيلة. وعلى ضوء هذه االعتبارات، أنتج الجهاز ا

إلى  التنبه ما تمللدرس البالغي النقدي نظريات مهمة ومفاهيم إجرائية فعّالة، تكونت بعد -قديما
ير تصووال )العدولف القول اللغوي على شاكلة مفاهيمذلك التمايز والتغاير القائم بين أصنا

 تنضيدوغيرها من المبادئ واألصول التي راهن عليها ال(والتخييل والنظم ومعنى المعنى
 التراثي، التي تفيد أهدافه التشخيصية والتقويمية، التي يرمي إليها. 

ة من الموصوفصفة وتناول جهاز النظريّة النقدية القديمة بآلياته البالغية تلك الدّوال الوا

 لغةفنيّة لمات التحليل االستخدا على -في اآلن معا  -زاوية أنّها مفاهيم إجرائية كفيلة ومفيدة
فة د الوظييتقص التي تتوافر بنياتها على وظيفة مزدوجة، قياسا إلى االستعمال العادي لها الذي

 اإلعالمية فحسب. 

ة ي اللّغفديمة واستناداً على هذه األسس المعرفيّة الوصفية، التي أسفرت عنها البحوث الق

حدود بلتبس ي  بما هو منوال نظري إجرائي لْم يعْد -المعاصر األدبيّة، أعاد الدّرس األسلوبي

 نقدية، فاهيمفتح أضايير تلك المسائل من منظور أنّها إجراءات لغوية  وم -البالغة وقضاياها
الجها تي تعومقاييس أسلوبية معا تشّكل دعامات، تعين على رصد وتشخيص الوظيفة األدبيّة ال

قة ياق عالس، في تها التّعبيرية، وأبعادها الدّاللية الفنّيةاألسلوبيات، لغرض الكشف عن مكونا

ية الّسطح بعادتفاعليّة حوارية يقيمها المتلقي مع ميكانزمات النّص الداخلية  التي تؤّطر األ
 والعميقة للخطاب اللّغوي األدبي.

التي تجاوزت عبر مسارها -إن التحّول الذي طرأ على نظرية األدب المعاصرة 
الّطويل اإلطار الفلسفي ومنظومة المناهج الّسياقية متّجهة صوب اللّغة بمكوناتها  التّاريخي

الحقلية ومستوياتها اللّسانية قصد تجلية األدبية التي استحالت قضية جميع حقول الدّراسات 

)بمنظومتها هو الذي أّهل األسلوبية  -النقدية باعتبارها موضوع البحث الفعلي للدّرس األدبي

أْن تغد و المقاربة الكفيلة بوصف البنية األدبية وتأويلها، انطالقاً  سة وأدواتها المنهجية(المتجان

قصد تقييدها وحصرها، ثّم العمل على تقييمها  -في المقام األول -من ممارسة نّصية لسانية
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الخطاب من أعالم تأثيالً على أّن األدبية هي الوظيفة األسلوبية من منظور الّسواد األعظم 
النقدي الجديد؛ إذ هي تشكيل لغوي نّصي، تعتري بنيتها جملة من العناصر اللّسانية المتآلفة 

بما هي اختصاص -التي تتراكب وتتحقق داخل العالقات المتشابكة للخطاب األدبي. واألسلوبية 

تروغ من وراء اتخاذها للّغة الخطاب األدبي  -لساني أدبي هجين ومنهج وصفي تفسيري
ألدبية موضوعا، تحليل وتشخيص  عناصرها المكّونة لها، انطالقا من وصف مدّونة، وا

مظهرها الّلغوي الّسطحي، وتفسير ِداللتها العميقة التي يبرزها الخطاب األدبي عبر مستوياته 

األسلوبية، واللّسانية، وخصائصه اللّغوية المتالزمة مع الوجوه البالغيّة في سياق قراءة 
سبيل لقراءة تأويلية، يضطلع بها القارئ الذي منحته األسلوبية دورا حاسماً استكشافية، تمّهد ال

في بناء الدّاللة األسلوبية المركزية التي تتولّد من الوقع الجمالي الذي تنشئه إواليات الخطاب 
 -في اآلن معاً  -الدّاخلية على نفسيته، والفعل القرائي  الذي يمارسه على النّص األدبي

غوي س اللاألسلوب، ومكوناته اإلخبارية والمجازية، التي عالجها الدّر لقد غدت بنية
 وهريةجبعامة، والدّرس البالغي بخاصة، في البحث العربي القديم لمجال اللّغة، مسائل 

ة لنظريّ اوقضايا ركيزة في البحث األسلوبي الجديد، الذي رفع الحصانة عن جميع المفاهيم 

اح إذ ر ؛هغاياتة على بحوث الظاهرة األدبية التي تفيد أهدافه وواإلجرائية، والتصورات الطارئ
ال الحتمايمتح من جميعها، معدالً لمفاهيمها في ضوء ما استجدّ من نظريات تتعلق بقضايا 

وبية ييس أسلة مقاوالتخييل في االستخدام اللّغوي. وفي هذا الّسياق استحالت تلك القضايا القديم
 بي لغاية التّمييز بين الثنائيات اآلتية:يتوسل بها التحليل األسلو

 ما هو أدبي مّما هو ليس بأدبي. -      

 ما هو ادبي مّما هو نثري. -

 ما هو بشعري مّما هو نثري. -

 ما هو نثري مّما هو علمي. -

 ما هو مشترك عام مّما هو خاص متفّرد. -

 ما هو أسلوبي مّما هو لساني. -

غة من ات اللّ اللّسانية تتباين في نوعية االستخدام إلمكانمن منظور أّن أشكال التعبير 

 جهة، وفي وظيفة اللّغة داخل تلك األشكال، من جهة ثانية.
رت التي أطّ  -وقع االختيار على هذه الدّوال المعرفية، وبعض المفاهيم النظرية 

 -اصرالمعاإلجراءات اللغوية الشكلية بوصفها مقاييس بالغية مفيدة للتحليل األسلوبي 
 لالعتبارات اآلتية:

 االنطالقة اللّغوية اللّسانية للمنوال البالغي والمنوال األسلوبي. -

تمسك المنهج األسلوبي بآلياته البالغية على معالجة النقائص النظريّة التي  -

تولّدت من طروحات بعض الحقول المعرفية القديمة منها والحديثة، على غرار النحو 

غي المدرسي، واللّسانيات الوصفية بمدارسها، والتداولية وغيرها ضمن والنموذج البال
 الحدود والغايات والمقاصد التي رسمها لميدان اشتغاله.
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قول الح توّجه الفعل البالغي الوصفي واألسلوبية نحو التواصل، على خالف بقية -
ل تبدااالسالتي عالجت الظاهرة اللغوية. التي اهتّم أصحابها بالقواعد والتصنيف و
 بي.والتقطيع وغيرها. من الممارسات التي ابتعدت عن غاية الدرس األدبي األسلو

ً على هذا، استرعت تلك القضايا والمسائل النظرية المبثوثة في الب د حث قيوترتيبا

 "-المفاهيم واآلليات-"المقاييس البالغية من منظور األسلوبية المعاصرة الدّراسة

 بار أنّ المعاصر، التي تعدّ األسلوبية أهّم فروعه، على اعتاهتمام الخطاب النقدي 
 بية.ية األدلّسانمفاهيمها البنيوية واإلجرائية هي وسائل تحليلية فعّالة و وجيهة للتحليالت ال

ة إّن اختيار موضوع البحث الموسوم بـ"المقاييس البالغية من منظور األسلوبي

د جت حدوانتظمتها مفاهيم إجرائية ونظرية سيّ المعاصرة"، الذي انسحب على وحدات فرعية، 
داً ، اعتدادبيةاشتغالها داخل الخطابات األدبية، لغاية كبرى تتمثل في دراسة شروط الوظيفة األ

 حيل إلىلتست على أّن هذه الشروط هي مكونات تعبيريّة أو إجراءات بالغيّة تطّورت مدلوالتها
لتي ااصرة ج االصطالحي للنظرية األسلوبية المعأدوات تحليلية ودعامات تطبيقية ضمن النسي

ً مجاوراً لتخومها وح ها وأهداف دودهااقتاتتها من الجهاز النظري للبالغة بكونها حقالً معرفيا

التي  لدّوافعهّم اأومقاصدها. ولعّل هذه المجاورة المعرفية والتّعاون العلمي بين الحقلين هو من 
 لى اعتبارات أخرى مهّمة، نجملها كاآلتي:قادتنا إلى ذلك االختيار، فضالً ع

من ضيّدنا بحثه قأردنا من خالل هذا االختيار أن نتجاوز مفهوم العدول /االنزياح، الذي -      
 ة إلىمن الرؤي–مذكرة الماجستير الموسومة بــــ"العدول في ضوء األسلوبية المعاصرة" 

لّرؤية عيد اصافة المفاهيم العربية على إلى مفاهيم وحدات تراثية أخرى أفرزتها ثق -اإلجراء
 واإلجراء والتطبيق، وهو األمر الذي تّم في هذا البحث قيد الدّراسة.

 الشكلية أنّ وقد تأّسس لي وأنا أخوض في مفهوم ظاهرة العدول بأبعادها االصطالحية و-      

ن له ويمك التّراث ال يمكنه أن يختزل في هذه الظاهرة فحسب، وإنّما أفقه رحب واسع وعميق
سه قد وم نفأن يشّكل مدّونة  معطاءة، قائمة بذاتها ومستقلة برأسها، عالوة على أّن المفه

ً وتجانس منطلقتجاو لنظرية ااتها زته األسلوبية المعاصرة إلى مفاهيم نظرية وإجرائية تساوقا

لى ستقّر علذي ااوأدواتها التطبيقية؛ على غرار مدلول الّصورة األسلوبية، الذي تخّطى المفهوم 
ة دالمشاهوخييل أنّها "انزياح داللي" إلى مفاهيم أخرى تعتمد على مصادر المعرفة كالحّس والتّ 

 والتعبير المحسوس وغيرها من مصادر معرفة معاني ومقاصد العبارات والنصوص.

ز ريقة والمنجدحض التوتر المستمر الذي يعيشه العقل العربي بين جذوره الثقافية الع -      

دواته إّن أالغربي الوافد، على اعتداد أن المنظور األسلوبي هو أحد طروحاته؛ وبالتّالي ف

لك تحمل  جها سياق ثقافي حضاري يختلف ويباين السياق الثقافي العربي الذيوإجراءاته أنت
 المصطلحات و مفاهيم األشكال البالغية.

ا وفّرته نسانية التييجب أن يفهم التراث في أبعاده التكوينية بأدواته وأدوات المعرفة اإل -       
و أ        راث ط في التعّصب للتّ لنا مختلف العلوم والمناهج المعاصرة؛ إذ أّن مغاالة اإلفرا

 :ايتينغمبالغة التّفريط فيه، شّكل جوهر االختيار، الذي وقع منه البحث وسطاً لتحقيق 
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زأ من  يتج. تأكيد أهمية التّاريخي في الّراهن، واإلقرار على أنه والحاضر جزء ال-أ
لذي ااكمي التّرالسيرورة العلميّة المعرفية، التي ال تنفصل حلقاتها في ضوء الطابع 

 يتحكم في النظريّة المعرفيّة.

 -         وال   أتبيئة مسائل بالغية وقضايا نقدية قديمة ناجزة، وقراءتها بـأدواتها  -ب 
حضاري مي الضمن الّسياق الثقافي الذي أنتجها والّسياق  العل -للتّأكيد على حيويتها

البنية وركيُب مفهوم والتّسمية والتّ )الالذي استثمرها وقام بترهينها وتحيينها من حيث 

     -فسهقت نفي الو-ثانيا باعتبارها مظاهر لغوية وأدوات إجرائية والّداللة والوظيفة(
وبية ه األسلأبعادو التي شّكلت البحوث اللّسانية المعرفية أهم روافد ذلك التيار العلمي ب

 واألدبيّة والنّقدية.

اهيم ن المفموالموضوعية التي جعلت اختياري يقع على جملة ولعّل هذه الدّوافع الذاتية 
ن مكان مبتنطلي على أهمية  -بكونها مقاييس ذات طابع بالغي أسلوبي-النظرية واإلجرائية 

 واحد زاوية أنّها اندرجت داخل كليّات عاّمة وفرعية، تضّمنها موضوع البحث داخل متن
 ألساسية منها والفرعية.عبّرت عنها عناوين الفصول وأسماء المباحث ا

ي ع بحثوقد استأنسنا ببعض الدّراسات الجامعية، التي تقترب بدرجات بارزة من موضو

 من حيث المنهج والمفاهيم اإلجرائية. من بينها ما يلي:

 -وذجا  دالئل اإلعجاز نم -نظرية النّظم في ضوء االتّجاهات األسلوبية المعاصرة-1
" :ة: طاطة بن قرماز، إشراف األستاذ الدكتور للطالب )مخطوط أطروحة دكتوراه(

 م2010/2011جياللي بن يشو"، جامعة مستغانم، الموسوم الجامعي: 
ن بتيحة فللّطالبة:  )مخطوط أطروحة دكتوراه(االنزياح اللّغوي في مقامات الحريري  -2

 يحيى، إشراف األستاذ الدكتور "جياللي بن يشو"، جامعة مستغانم، الموسوم

 .2012/2013الجامعي:

    حويليالتّ  الّصورة البالغية بناؤها وأبعادها التّواصلية في ضوء المنهج التّوليدي -3

، للّطالب: عبد القادر بن عسلة )مخطوط أطروحة دكتوراه( -دراسة تطبيقية -

إشراف: األستاذ الدكتور: أحمد عزوز، جامعة مستغانم، الموسوم الجامعي: 
2012/2013. 
 : بينها الدّراسات على مراجع مفيدة، بيد أن ثمة مآخذ تؤخذ عليها، منحيث أحالتني هذه 

 االقتصار على وحدة تراثية. -

بعض لحاسم لاحديد عدم االلتفات إلى الخلفيات الفكرية المنتجة للمفاهيم، والبعد عن التّ  -
ج ومنه االتجاهات األسلوبية، على شاكلة تلك المزاوجة بين مفهوم المعنى النّفسي

ى  المعناد أنّ سلوبيّة النّفسية، ونحن نعتقد أن الفرق بينهما شاسع جدّاً، على اعتداأل

من )لهي النفسي عند الجرجاني هو مقولة تيولوجية أشعرية اقترن بمفهوم الكالم اإل

تلف هو يخ، الذي شّكل مسألة خالفية بين المعتزلة واألشاعرة، وحيث الّصفة والفعل(

ب في ألسلوسلوبية النفسية التي تتأسس على البحث عن جوهر اكليّة عن إستراتيجية األ

 . فضالً صاحبهلنفسية صاحبه. وفقاً لمقولة أّن األسلوب يعكس الشخصية الفنّية النّفسية 
 على أّن ليو سبيتزر راهن على نتائج علم النفس ضمن منهجه الفيلولوجي.

أّن األسلوبية لم تهتّم إطالقاً االقتصار على اتجاهات معيّنة من األسلوبية؛ عالوة على -
 بالمقام، إنّما المقام هو قانون بالغي ومسلمة من مسلمات التحليل التداولي.
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وى االقتصار في درس الصورة على المستوى التّعليمي المعياري، وإغفال المست-
 التأويلي، األدبي، والمستوى النحوي للّصورة.

عّل ل   ة    ت اإلشكالية في سياق أسئلة عديدو اعتكازاً على جملة هذه المسّوغات، تشكل
 أهّمها ما يلي:

اثي؟ ماهي مدلوالت األسلوب كإجراء، ومفهوم، ووظيفة، وبنية في الّدرس التّر -

 ر؟لمعاصاوماهي أهّم تلك التشكالت والتجلّيات لذلك المحمول ضمن الهيكل األسلوبي 

وث البح لبالغية في ضوء خريطةما موقع حقل ظاهرة العدول الّداللي؛ وتشكيالتها ا-

ه سمياتاللّسانية المعاصرة، ومقّومات الّدرس األسلوبي الجديد بجميع تجلياته وت

 التّاريخية؟

ظور من من -في مكوناته المعرفية -ما منزلة نموذج النّقد البالغي التّنظيري -

ية القصداالتّجاهات التأويلية المعاصرة التي أّسست لقضايا االحتمال والتّخييل و

 النّصية؟

ي نضوية فة المما هي األنساق الثّقافية واللّغوية البانية لمصطلحات األشكال البالغي -

رة لمعاصامباحث علم البيان العربي؟ وما هو ميدانها المعرفي داخل خطاب األسلوبية 

 من حيث المفهوم، والبنية، والوظيفة، واإلجراء؟

يان توّزعتها مباحث  علمي المعاني والبهل تمتلك المواصفات البالغية التي  -

 ؟تجريدالشروط العلمية التي تمكنّها من منافسة المفاهيم األسلوبية الّدقيقة ال

 زيادة على مساءالت أخرى، سنتناولها في مطاوي البحث وتضاعيفه.

نتظمه لذي تأّما عن المنهج األكبر، الذي سيؤطر ديباجة البحث، فهو المنهج األسلوبي ا

 للّسانيحليل االوصف والتحليل، والمقارنة واالستنباط وغيرها؛ ألنّه يترسم مستويات التشروط 
لى عة تعين جرائيإفي معالجة المفاهيم النظريّة والخطابات األدبية المتعلقة بها، بوصفها أدوات 

بكونه  ألدبينة لها داخل كلّية الخطاب اتشخيص شروط الوظيفة األدبية، ورصد العناصر المكوّ 

 حقال تطبيقياً لألسلوبيات اللّسانية واألسلوبيات األدبية معا.
وفَق  أّطرتوستشكل حدود اإلشكالية خّطة؛ لعلّها تكون كفيلة بمعالجة مضامينها، حيث ت

 متٍن وديباجة، انصرفت إلى مدخل وأربعة فصول، تترتب على اآلتي:

 قراءات األسلوب في الّدٍرس التّراثي مدخل:

 ول: مجال األسلوبية واتّجاهاتهاالفصل األ

 الفصل الثاني: المكّونات المعرفية لظاهرة العدول وأشكالها البالغية

 الفصل الثالث: أنساق الّصورة البيانية

 الفصل الرابع : المكونات النظرية اإلجرائية للتحليل اللساني الشعري
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بنية لوب كتناولنا في تضاعيف المدخل مختلف القراءات التي تناولت تيمة األس المدخل:
 ة:ب اآلتيلمطالومفهوم في الدّرس القديم، وذلك سعياً لتحديد إطاره المعرفي الذي عبّرت عنه ا

" ألسلوبتّم رصد داخل هذا المطلب تطور كلمة" ااألسلوب في المدّونة المعجمية: -1
 اللّغوية "سلب"..انطالقاً من مادتها 

دى كل وبنيته ل ) األسلوب (خضنا في مفاهيم مصطلح األسلوب في النقد البالغي: -2
ي، لجرجانا)أبي عبيدة معمر بن المثنى، الجاحظ، ابن قتيبة، الخطابي، الباقالني من 

 .الّسكاكي، حازم القرطاجني وابن خلدون(

غوي شاط اللّ النّ  طالحياً خاّصا تساوق ورقعةواهتدينا إلى أّن هؤالء األعالم، أّسسوا جهازاً اص

فاهيمهم قد أّن ما نعتوالبالغي والنقدي واألدبي إنتاجاً وتلقّيا؛ وقد تغافلنا جملة من األعالم، ألنّن

 .لألسلوب تقاطعت مع غيرهم، أو ال طائل منها، باعتبارها بعيدة عن غرض مطلبنا  هذا
ذي طّور العة التالتاريخي؛ ألنّه مفيد في رصد طبيتوّسلنا بمعيار الّسلم الزمني والتسلسل 

س ي الدّرفاهيم انتهت إليه كلمة "أسلوب"، مّما يجعلنا ندرك المدى الذي وصلت إليه ثقافة المف
التي  غويةالقديم لألسلوب، على اعتبار أنّه مفهوم نظري موضوعي، وتوليفة من األشكال اللّ 

ايةً، زمني غلم الّ ارسته جميع األسلوبيات. فلم نتقصد السينتظمها الفعل البالغي التّواصلي؛ إذ م

 نبجس فيت -لكمن وراء ذ -بل رغناه وسيلة ال يقترن بأّي صلة للبحث التّاريخي. وإنّما غايتنا
 توصيف وتحليل مالمح حدود األسلوب وتشكالته.

 توزعته ثالثة مباحث هي: الفصل األول:

 ديد: األسلوب في الخطاب النقدي الج1المبحث

 اإلطار الخصوصي -األطر اللغوية واالصطالحية لألسلوب: أ-1توطئة / 

 إطار التلقي. -اإلطار التصويري / د -اإلطار النصي /  جـ -ب

 CHARLES ) ) شارل بالي-مفاهيم األسلوب في الدرس الغربي المعاصر: أ-2

BALLY /ميشال ريفاتير-ب /(MICHAEL RIFFATERRE)بييرجير-جـ 

/(PIERRE GUIRAUD)فرنسوا راستيي-د( FRANçOIS RASSTIER)  

 : األسلوبية ومجاالتها2المبحث

 األسلوبية واللسانيات-1

  األسلوبية والتوصيف البالغي-2

 األسلوبية والنقد األدبي-3

 : تيارات األسلوبية وأقطابها3المبحث

  الوصفية األسلوبية-واألسلوبية/ببين األسلوب -األسلوبية التعبيرية: أ-1توطئة/-

 األسلوبية النفسية ومعالمها-2          

 األسلوبية والشكالنية-األسلوبية البنيوية وأسسها: تمهيد / أ-3          

 لسانية األسلوبية والبنيوية ال-ب                                                 

ياألسلوبية والتلق-جـ                                                        

األسلوبي األسلوبية والسياق-د                                                        

اإلحصاء وأهميته    -األسلوبية اإلحصائية وأطرها: توطئة / أ-4           
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ائيةاألسلوبية والمنهجية اإلحص-ب                                                

ربيالمنهج األسلوبي اإلحصائي الع-جـ                                            

عجميمعادلة بوزيمان / التواتر الم-د                                             

 أسلوبية العدول-5    

 األسلوبية المقارنة-6    

 أسلوبية السجالت-7    

 األسلوبية السيميائية-8    

 األسلوبية التأويلية-9    

ناولنا هذه ت                    األدبيةاألسلوبيات -أسلوبيات اللغة / ب-أأقطاب األسلوبية : -10    

كلي غوي شهي مظهر ل -بما هي موضوعها الوحيد -االتجاهات، تأثيال على أّن الخصيصة األدبية 

خيط  تظمهاالتي ين -نصي، تنضوي في توليفة من الوجوه األسلوبية، وتروغ جميع تلك االتجاهات 

سسها ول أف حمنهجي سميك بكونها تنتمي إلى منظومة متماسكة موحدة متجانسة يكاد ينعدم الخال

مداخل رصد تلك الخصيصة بقراءة تشخيصية، تعتمد وسائل منهجية و -و منطلقاتها ومبادئها 

 وقد أعيد في وبية.تحليلية تنطلي على وسائل اللغة ونتائج العلوم و النظريات التي تتاخم حقل األسل

ا هي بم - داوليةحاصل قسمة تقاطع الت -أي األسلوبية–خضم هذا التنوع تعديل موضوعها بكونها 

دبي اب األمع الشعرية التي تحد بأنها دراسة خصائص الخط -نظرية عامة في االستعمال اللغوي 

تصور  تأسيسالكائنة والممكنة. وعلى ضوء ذلك، أعيد طرح قضايا االحتمال والتخييل في اللغة ل

 بالغي هيرمينوطيقي. 

 كالها البالغية  الفصل الثاني: المكونات المعرفية لظاهرة العدول وأش

 انصرفت مفاصل هذا الفصل إلى :

 .المبحث األول: العدول التراثي

 بالغية العدول-حا/جـصطالالعدول ا-العدول لغة/ب-أ النسق البالغي للعدول: أوال:

 .: معالم الحقل الداللي لظاهرة العدول التراثيثانيا

 دة /مبدأ النقل والزيا-االنحراف / ب-أالعدول الصرفي: -3شجاعة العربية / -2التغيير /-1

 البديع-6الضرورة الشعرية /-5التضمين / -4/  )عليم(وصيغة  )عالم(صيغة -جـ 

 : مظاهر العدول التركيبية : الثانيالمبحث 

 االنزياح واالنحراف-العدول / ب -الحقل الداللي للمفارقة األسلوبية: توطئة /أ-1

 .وخاصية التوكيد األسلوبية المعيار-جـ

 أليات التوكيد البالغية. -المعيار" البالغي" لدى السكاكي./  -
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 األشكال التركيبية للعدول البالغي: توطئة -2

 أوال: الحذف 

 مفهوم الحذف في اللغة واالصطالح -1

 البنية البالغية للحذف -2

 التشكيالت األسلوبية للحذف -3

 ثانيا: التقديم والتأخير     

 التقديم والتأخير وبنيتهمفهوم  -1

 المنوال البالغي للتقديم والتأخير -2

 التشكيالت البالغية للتقديم والتأخير -3

 ثالثا: االلتفات واألسلوبية      

 مدلول االلتفات -1

 السياق البالغي لاللتفات -2

 البنية األسلوبية لاللتفات -3

 وتركيبه. رابعا: التجريد     

 مفهوم التجريد وتركيبه -1

 وااللتفاتالتجريد  -2

 أنساق الصورة البيانية : الفصل الثالث: 

 المبحث األول: النسق األفهومي للصورة

 مدلول الصورة في المدونة المعجمية واالصطالحية  -1

ة يانيالصورة الب-علم البيان والداللة / ب-طبيعة الصورة البيانية: أ  -2

 ضروب الصورة البيانية-واألسلوبية  جـ

 التشكيالت األسلوبية للصورة البيانيةالمبحث الثاني: 

 أوال: التشبيه

 التشبيه ومفهومه البالغي -1

 بنية التشبيه -2

التشكيل -جماليات التشبيه / ب-جماليات التشبيه وتشكيالته البالغية: أ -3

 التشبيه المقلوب(–التشبيه البليغ –التشبيه المركب -)البالغي للصورة التشبيهية 
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 ثانيا: الصورة التمثيلية

 البالغية. بنية التمثيل -1

 التشكيالت األسلوبية للتمثيل:  -2

 لدى حازم القرطاجني. التمثيل ( –) التشبيه بالغة التصوير -أ

 الوظيفة التركيبية الداللية للتمثيل-ب            

 التمثيل ونظرية التناسب-3

 المبحث الثالث: النسق التركيبي للكناية

 أوال: الكناية

 اإلرداف والتعريضالكناية ومصطلحا  -1

 المكون التركيبي للكناية. -2

 ثانيا: الكناية واالستعارة

 (FRONçOIS MOUREAU)عند فرانسوا مورو -1

  (ROMAN JACKOBSON ) عند رومان جاكبسون -2

 وتجلياتها "معنى المعنى"المبحث الرابع: نظرية 

 "معنى المعنى"أوال: مفهوم 

 "معنى المعنى"ثانيا: عناصر نظرية 

 القصدية -1

 التلقي والتأويل -2

-ـة / جالوظيفة األسلوبي-الوظيفة التعبيرية / ب-الوظيفية : تمهيد / أ -3

 الوظيفة البالغية

 الفصل الرابع: المكونات النظرية اإلجرائية للتحليل اللساني الشعري

 المبحث األول: نظرية االستعارة

 المطلب األول: االستعارة في الدرس البالغي

 تمهيد

 وبنيتهامفهوم االستعارة  -1
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-أ    أقسام االستعارة ووظيفتها لدى عبد القاهر الجرجاني: توطئة     -2

 ضروب االستعارة-/ ب االستعارة ومفهومها

 رة   الترشيح والتجريد في االستعا-التشكيالت البالغية لالستعارة: أ -3

 االستعارة بالكناية-ب

 المطلب الثاني: االستعارة في الدرس األسلوبي الجديد

 ستعارة وبنيتهامفهوم اال -1

 أصناف االستعارة األسلوبية -2

 أدبية االستعارة -3

 المبحث الثاني: الشعرية والفعل الكالمي التأثيري

 أوال: الشعرية 

 الشعرية العربية -1

 الشعريات المعاصرة ومضامينها -2

 المحاكاة -3

 ثانيا: التخييل وبنية األثر الشعري

 مضمون التخييل لدى حازم القرطاجني -1

 ومقوماتهاالبالغية  -2

 ثالثا: نظرية أفعال الكالم

 تمهيد

 مضمون نظرية أفعال الكالم -1

 أنواع الملفوظات -2

 مجال األفعال الكالمية -3

 المبحث الثالث: موضوع األسلوبية وميدانها

 أوال: المنهج األسلوبي والنص األدبي

 المنهج األسلوبي -1

 النص األدبي -2

 األسلوبي للخطاب الشعرياللّساني ثانيا: التحليل 
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 )قصيدة "صلوات في هيكل الحب" للشابي(المدونة الشعرية  -1

 اعيةالبنية اإليق-العنوان / ب-التحليل اللساني للمدونة : توطئة / أ -2

 البنية األسلوبية-البنية التركيبية  /  د-/ جـ  )الوزن والروي(الصوتية 

 لعربيةاغير يسيرة من أمات الكتب وقد كان سندي في مسار البحث المعالج، جملة     

ليها إحتكم اومجموعة كبيرة من المصادر والمراجع الحديثة؛ كّونت لي خلفية معرفية ومعايير 

 و    جني أهمها: مصنفات الجرجاني وابنالبحث في تسيير مسار الخطة التي تقيد بها. ولعل 

 ربية) عربية وغالسكاكي، والقرطاجني، وابن البناء وغيرهم، عالوة على مؤلفات حديثة،

 لسالما، مثلها: عبد هللا صولة، و سعد عبد العزيز مصلوح إبراهيم أنيس، عبد معّربة(و

 المسدي، صالح فضل، محمد مفتاح، محمد حماسة عبد اللطيف، وميشال ريفاتير رومان

 جاكبسون، و برلمان، وغيرهم.

اسية في ثنايا الفصول وتضاعيف المباحث والمطالب األس -قدر اإلمكان–وقد حاولت 

 لي. تحلي ها والفرعية، التفرقة بين ما هو شكلي لغوي تركيبي نصي؛ و ما هو مدخل منهجيمن

لتشمل المكتبة  -إّن اختالف التسميات، وتباين المفاهيم، وتشعّب حقول القراءة والمعرفة       

وتداخل العلوم اللغوية مع  -القديمة والحديثة والمعاصرة في مجاالت متعددة تراثية وحداثية

وتعدد الحقول -التي تختلف في المنطلقات الفكرية، والمبادئ النظرية اإلجرائية -لمناهج النقديةا

النصية التطبيقية وتباينها. كل ذلك شكل أهم الصعوبات التي جابهتني في هذا البحث 

المتواضع.  وختاما، أتوجه بالشكر الجزيل إلى األستاذ المشرف غالم صديقي، على ما أوالني 

رعاية علمية، وعلى ذلك التشجيع، الذي شّكل لي محفزات قوية في إنجاز هذا البحث فله به من 

 مني كل التقدير واالحترام. 



 

 

  

 

 :مدخلال
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 القديم العربي الدرس في األسلوب     

 في ذكرت ،التي(سلب) اللغوية المادة إلى( أسلوب) كلمة تنتمي: العربية المعجمية في-1

 التي المالحظات ومن. صدده نحن الذي ،(1() األسلوب) مصطلح دون المعجمي التدوين أواليات

د الذي هو أساسه في(هـ538ت)الزمخشري أن السبيل، هذا في إليها اإلشارة يجب  إلى النظر مهَّ
 (.2) معا اآلن في قوليا وفنا الكالم، في الطرائق من طريقة بوصفها( األسلوب) كلمة

 الجذر ضمن ،(األسلوب)كلمة( ه711ت)منظور ابن عالج  االصطالحي، المسلك ذلك وإلى

 النخيل من للسطر ويقال: "قائال األسلوب مفهوم عن يتحدث ونلفيه ،(سلب)لها المناسب اللغوي
 في أنتم: يقال. والمذهب والِوجه، الطريق( هو)واألسلوب أسلوب، فهو ممتد طريق وكل أسلوب،

. الفن( هو) واألسلوب. فيه تأخذ( الذي) الطريق( هو)واإِلسلوب أساليب، ويجمع سوء، أسلوب
 (.3") منه أفانين أي القول، من أساليب في فالن أخذ: ويقال

 عانيم على يتوزع( أسلوب)للكلمة اللسان صاحب أورده الذي اللغوي المفهوم أن بخاف، وليس
 .ثانية هةج من( القول طرق) أو( الفن) معاني وعلى أولى، جهة من والمذهب، والِوجه، الطريق،

ق الذكر، سالف نصه في منظور ابن فإن ذكره، تقدم ما على وعطفا ( سلوبأ)كلمة في فرَّ
 :قراءتين بين

 (وفتحها الهمزة بكسر)اإِلسلوب-1

 (الهمزة بضم)األ سلوب-2

ح الباحث األردني المعاصر قراءة كلمة)األسلوب( بالكسر، إذ وفق  وعلى ضوء تلك القراءة، رجَّ
(،  4رأيه "تدل على معاني التآلف المفضي إلى االنسجام، والنسق المفضي إلى حسن االنتظام")

قراءة كلمة )األسلوب( بالضم، هو األرجح، ألن هذا المعنى يتضمن معنى  بيد أنه يبدو لنا أن في

الفن)واألسلوب الفن(، ومعنى السمو معا؛ إذ أن في معنى )الفن( المتولد من تلك القراءة هو الذي 
ينتج مفاهيم التآلف واالنسجام واالنتظام بين العناصر اللسانية المشكلة ألغراض المتكلم تركيبا 

 وداللة. 

أسلفنا الذكر أن كلمة)أسلوب( لم تتضايف مع جذرها اللغوي )سلب( التي تفيد النزع والقشر في  

بدايات التصنيف المعجمي قبل القرن السادس للهجرة، لكن هذا األمر لم يمنع من انغراس مفهومه 

لمعاني، في الذهنية العربية القديمة للداللة على الطريقة المنتهجة في الكالم لتأدية األغراض وا
(، مما يؤدي بمفهوم الكلمة 5وذلك استنادا إلى أن كلمة "سلب )هي( في الحقيقة من مقلوب سبل")

إلى أن يكون مساويا لمفهوم األسلوب، بوصفه الطريق والِوجهة والمذهب، وفي هذا الصدد يقول 

                                                             
ان، األردن،  1 ينظر: حميد آدم ثويني: فن األسلوب)دراسة وتطبيق عبر العصور األدبية(، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عمَّ

 .13م، ص2006، 1ط

 (.، مادة )سلب1998،  1ينظر: الزمخشري:أساس البالغة تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، ط.2 

  3 ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بيروت،ط1، 1992م، مادة) س ل ب(

 .20 ،ص2007 ،1ط عمان، والطباعة، والتوزيع للنشر المسيرة دار ،(والتطبيق الرؤية) األسلوبية: العدوس أبو يوسف  4 
الجامعي، األسلوبية(، مركز النشر -التضمين -محمد رشاد الحمزاوي: من مفاتيح تطوير العربية ودعم تطورها)المجاز( 5)

 .105م، ص2017منوبة، تونس، )د.ط(، 
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هو  العالمة المعجمي المعاصر محمد رشاد الحمزاوي أن األسلوب في هذا المفهوم المعجمي

"قشر المعهود من الكالم، ونزع المجاز من الحقيقة، مع االلتزام بمنهج أو طريقة في هذا القشر، 
 (، بوصف األسلوب لونا من التصرف في الكالم وفنون القول.1يعتمد على وسائل ورؤى عدَّة")

الم : كان لكلمة )أسلوب( باعتباره مصطلحا حضور قوي في مصنفات أعفي النقد البالغي-2
 رضت الثقافة العربية اإلسالمية، وبالخصوص في كتب الدراسات اللغوية البالغية التي ع

 بة منهالمكتوالمباحث اإلعجاز القرآني، من خالل تدارسهم ألسلوبه المتعالي على جميع األساليب 
للفظ مواطن إعجازه، ودفاعا عن تراكيبه اللغوية، من حيث اوالمقولة، وذلك للوقوف على 

 والمعنى واالستعمال في اآلن معا.

عرض أبو عبيدة لمفهوم المجاز قبل أن يتمكن  ه(:210أبو عبيدة معمر بن المثنى)ت /2-1

وكان انشغاله  -على حد السواء –)اللفظ()المجاز( تسمية ومفهوما في المدونة اللغوية والبالغية 

(  من 2راده من ذلك الدفاع عن إعجاز القرآن الكريم من ناحية، ومعالجة أساليبه المتنوعة) وم
ناحية أخرى، المخالفة للنماذج اللغوية التي مثلتها ظاهرة األدب الجاهلي، التي عدّت أرضية 

 للتنضيد األدبي واللغوي معا. 

طا كونه نمنية، بالالزب باللغة القرآلقد بلور أبو عبيدة لفظ المجاز وهو يعني به مفهوم األسلوب 

اء ستيقا -قدر اإلمكان-متميزا ومتفردا عن جميع أصناف القول األدبي وغير األدبي، محاوال
 المعاني القرآنية، والتفتيش عن مواطن إعجاز كالم هللا سبحانه وتعالى.

عند أبي عبيددة ينطبدق ولعل ما يجعلنا نستأنس بما أوردناه قبل حين، والذي مؤداه أن مفهوم المجاز 

علدى مفهددوم األسدلوب المعاصددر بوصدفه عدددوال )سديكون مدددار الفصدل الثدداني(، هدو مددا انتهدى إلددى 
تحصدديله محمددد رشدداد الحمددزاوي، الددذي يقددول: "المهددم أن المجدداز الددذي عرضدده علينددا عمومددا أبددو 

لعددول، والدذي عبيدة ينتسب إلى مدا سدماه حدازم القرطداجني فدي )منهداج البلغداء وسدراج األدبداء( با

(، déviation)(l’écartوظفناه توظيفا معاصدرا للتعبيدر عمدا يعدرف فدي األسدلوبية المعاصدرة بـدـ)
( )التضددمين( كددذلك. وقددد أغفددل المترجمددون العددرب المعاصددرون connotationوال سدديما بمفهددوم)

 متندافرة، مصدطلحات إطدالق وتاهوا فدي وغيرهذلك المصطلح العربي األندلسي التراثي )العدول(، 

 والتجداوز باالنزيداح قدالوا فلقدد. هنا تكرارها ويستحسن الحديثة، األسلوبية من الظاهرة لهذه رافضة
(. وغيرهددا)والتحريف واالنحددراف، والعصدديان السددنن، وخددرق واالنتهدداك، والمخالفددة، واالخددتالل،

 قدددرون منددذ عبيددددة أبددو عنهددا عبدددر التددي الظددداهرة مددن وحيددرتهم أصدددحابها قلددق قددددر علددى وهددي
 (.3") الجميل( المجاز)بمصطلح

 التراكيدب ألن فيده؛ خائضدون نحدن مدا يخدم ألنه -طوله من الرغم على-النص هذا أوردنا لقد

 المجداز مفهدوم عدن عبدرت وسدياقا، لفظدا، ، صدوتا-المثاليدة النمطيدة التراكيدب عدن المنعدلدة اللغوية
 والمعدداني المقاصددد عددن للتعبيددر اإللهددي، الكددالم انتحدداه متفددردا أسددلوبا باعتبدداره عبيدددة، أبددي عنددد

                                                             

  نفسه، ص 1.105 

)1(  ينظر: مجاز القرآن، تحقيق محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1381ه، ص ص188، 193، 253، 233، 

  .، وغيرها من المواضع256، 247

  محمد رشاد الحمزاوي: )م. س(. ص 29-28.  3 
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 والوسدددائل األدوات مدددن وغيرهدددا والتدددأخير، والتقدددديم االلتفدددات، أسددداليب علدددى المنطويدددة القرآنيددة،
 .والدالالت المعاني لتشكيل تتوسل التي التعبيرية،

 غدايرةالم والنثريدة، الشدعرية األسداليب تلك الجاحظ انتباه استرعى(: هـ255ت)الجاحظ /2-2

 -البيددان– حدددي راح ذلدك علددى وبندداء والمألوفدة؛ العاديددة اللغويدة األسدداليب لددنمط التركيبيدة بنيتهددا فدي
 عاصدرةالم الذهنيدة البنيدة ضدوء فدي األسلوب مفهوم على عندنا ينطبق عنده مفهومه أن نرى والذي

 .له

 مدا لكدل جدامع اسدم" أنده اعتبدار على عاما، مدلوال بوصفه( البيان)مصطلح الجاحظ أطلق لقد

 ويهجدم اللفدظ، حقيقدة إلدى السدامع يفضدي حتدى الضمير، عن الحجاب وهتك المعنى، قناع لك كشف

 األمدر مددار ألن الددليل، ذلدك كان جنس أي ومن ،(األسلوب)البيان ذلك كان ما كائنا محصوله على
 اإلفهددام بلغددت شدديء فبددأي واإلفهددام، الفهددم هددو إنمددا والسددامع، القائددل يجددري إليهددا التددي والغايددة

 (. 1")الموضع ذلك في البيان هو فذلك المعنى، عن وأوضحت

 الطريقدة هدي عندده( البيدان) لفظدة أن نسدتنج ذكدره، المتقددم الجداحظ كدالم فدي النظدر وبإمعان

 تعتددري التددي والمعدداني األغددراض خدالل مددن والتفهدديم، اإلفهددام لغايدة األديددب، المددتكلم ينتحيهددا التدي

 وروعددة البالغددة" فددي المنحصددرة المعدداني علددى ينطددوي الجدداحظ عنددد البيددان مفهددوم أن أو كالمدده،
 عدن الكشدف لغدرض المنتقداة التعبيدر في الطريقة أو الوسيلة هو البيان أن اعتداد على ،(2") التعبير
 .عي وال معاظلة وال تعقيد غير من ،(المتلقي) إلى وإيصاله المعنى

 أحددد فددي مشدديرا عليهددا، ومعقبددا معلقددا والنثددر، الشددعر روائددع مددن البيانيددة لألسدداليب مثَّددل وقددد
 :الشاعر قول في بيانيا أسلوبا بكونها االستعارة، إلى المواضع

 يا داُر قْد غيّرها بالها
* 

 كأنما بقـلم محاها

 

 أخربها عمران من بناها

 

*

** 

 وكرُّ ممساها على مغـناها

 
 وطفقت سحابة تغشـاها

 

*

** 

 تبكي على عراصها عيناها

 وعيناها 
حيث أشار الجاحظ بعد عرضه لتلك األبيات الشعرية إلى أسدلوب االسدتعارة، مفسدرا بعدض ألفاظهدا 
ْمساها، يعني مسائها ومغناها: موضعها الذي أقيم فيده، والمغداني:  بما هو مكون بيان تصويري: " م 

عيناهددا هاهنددا  المنددازل التددي كددان بهددا أهلوهددا، وَطفَقَددت، يعنددي ظلددت تبكددي علددى عراصددها عيناهددا،

للسحاب، وجعل المطر بكاء من السحاب على طريق االستعارة، وتسمية الشديء باسدم غيدره إذا قدام 
(. فحديث الجاحظ عن االستعارة ههنا، بوصفها وسيلة تعبيرية تشدكل أسدلوبا بيانيدا انتحدي 3مقامه") 

                                                             
، 4، تح: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بيروت، ط1الجاحظ: البيان والتبيين ، ج أبو عثمان عمرو بن بحر( 1)

  .56)د.ت(، ص

إحسان عباس: تاريخ النقد األدبي عند العرب )نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجري (، دار الثقافة، (  2)

  .339-337م، ص1986، 5بيروت، ط

  الجاحظ: )م- س(، ج1، ص152.   3 



قراءات األسلوب في الدرس التراثيالمدخل                                                              

 

- 28 - 
 

لطددرق المعهددودة مددن قبددل الشدداعر، لغددرض تقددديم معندداه األسددلوبي إلددى المتلقددي بطريقددة تجددافي ا
 .والمألوفة للكالم العادي

وقد أصر الجاحظ في ظل مفهومه لألسلوب أو البيان، علدى أن يكدون الكدالم واضدح المعندى، ذاهبدا 

في هذا السبيل إلى أنه "كلما كانت الداللدة أوضدح وأفصدح، وكاندت اإلشدارة أبدين وأندور، كدان أنفدع 
ء ( ، فدي ضدو1وأنجع، والداللة الظاهرة على المعنى الخفدي هو)األسدلوب(، وبدذلك نطدق القدرآن") 

 . أن وظيفة اللغة بصفة عامة هي اإلنباء واإلبالغ

 النظريدة وعلى الجملة، فمفهوم البيان لدى الجاحظ يبدو أنه يقترب من مفهوم األسلوب، مدن منظدور
 .النقدية العربية القديمة

(: ت نِول درس األسلوب كثيرا فدي الددرس البالغدي القرآندي، مدن جوانبده هـ276ابن قتيبة)ت /2-3 

والبيانية، ولعل خير من مثدل هدذه الدراسدات تاريخيدا هدو ابدن قتيبدة، الدذي عدرض لمفهومده اللغوية 

في هذا النص يقول: "وإنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره، واتسع علمده، وفهدم مدذاهب العدرب 
وافتنانهددا فددي األسدداليب، ومددا خددص هللا بدده لغتهددا دون جميددع اللغددات ... فالخطيددب مددن العددرب إذا 

ما في نكاح، أو حمالة أو تحضيض أو صلح، أو ما شابه ذلك، لم يدأت بده مدن واد واحدد، ارتجل كال

، فيختصددر تددارة إرادة التخفيددف، ويطيددل تددارة إرادة اإلفهددام، ويكددرر تددارة إرادة التوكيددد،  بددل يْفددتَني
ويخفددي بعددض معانيدده حتددى يغمددض علددى أكثددر السددامعين، ويكشددف بعضددها حتددى يفهمدده بعددض 

إلى الشيء، ويكني عن الشيء، وتكون عنايتده بدالكالم علدى حسدب الحدال وقددر  األعجميين، ويشير
 )"2 .(الحفل، وكثرة الحشد، وجاللة المقام

 :إن المتأمل في نص ابن قتيبة الوارد قبل حين، يستطيع أن يستنتج ما يلي

 ي المقاموففة، اقترن مفهوم األسلوب لديه بطرائق أداء المعنى القولي، في أنساق لسانية مختل /1
 .الواحد

 لمددذاهب العددرب، -أيضددا-هددو العددارف -بحسددبه-إن العددارف لمددواطن إعجدداز القددرآن الكددريم  / 2 

حدري  /3                          .وافتنانها في األساليب، استنادا ومراعاة ألحوال الموجه إليهم الكالم

ل، رار االختصددار، والتطويددأن ينددوع فددي األسدداليب القوليددة، علددى غدد -حسددب ابددن قتيبددة–بالخطيددب 
ن مددوالتكددرار، وغيرهددا مددن األغددراض التددي تعكددس قدددرة الخطيددب التواصددلية وكفاءتدده اإلقناعيددة، 

ت اعتبدارا خالل التزام خطبته بمراعاة )قدر الحفل وكثرة الحشدد(، وسدمو المقدام، وجاللتده، بكونهدا

ألحددوال(، وذلددك خارجية)سددتدرج فددي مرحلددة متددأخرة زمنيددا عندده ضددمن مددا يعددرف بمقتضدديات ا
 ل(.صر في)مطابقة الكالم لمقتضى الحامصداقا لمفهوم البالغة المخت

تقتضدي االلتدزام بتلدك الشدروط الخارجيدة المتقددم ذكرهدا، ولدن يدتم  -حسبه–إن بالغة الخطابة   / 4
وصددف الكددالم بالبالغددة إال إذا افتددنن الخطيددب فدددي األسدداليب وأال يددأتي بددالكالم "كلدده مهددذَّبا كدددل 

                                                             
  نفسه ، ص85. 1 

  

  2.ابن قتيبة: تأويل مشكل القرآن، تح وشرح ونشر: أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، ط3، 1981م، ص13-12.
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يب، ومصددفى كددل التصددفية، بددل تجددده)الخطيب( يمددزج ويشددوب ليدددل بالندداقص علددى الددوافر، التهددذ
  )"1.(وبالغث على السمين، ولو جعله كله بحرا واحدا لبخسه بهاءه، وسلبه ماءه

 ة يجدب أنومن هذا السياق، أمكننا القول أن األسدلوب عندده هدو الطريقدة فدي التعبيدر، وتلدك الطريقد

يب، ي األسدالالملقدى إلديهم الكدالم. وهدذه العنايدة المنطويدة علدى االفتندان فد تكون متناغمة مع أحدوال
 .إلى تقاليد العرب في الخطابة -حسبه–مردودة 

واعتبددارا لمددا سددلف، يفضددي بنددا القددول أن مفهددوم األسددلوب عنددد ابددن قتيبددة، يكدداد ينطبددق مددع مفهددوم 
عتبدارات الخارجيدة، أو بدين المقدام الخطابة لديه، والتي تتطلب من الخطيب أن يناسب كالمه تلك اال

إذا كدان مدن  -حسدبه-والمقال، وذلك التناسب والدتالؤم يدؤدي إلدى تغداير طرائدق التعبيدر؛ ألن الكدالم

(. فجمالهدا يعدزى إلدى 2نه في ذلك شدأن القدالدة )السدخاب()لون واحد يقل تأثيره، وتخفت فائدته، شأ
والمرجددان والعقيددق والعقيددان، إذ جمالهددا  أن حباتهددا ال تنددتظم مددن صددنف، فهددي خلدديط مددن اليدداقوت

 (.يحصر في تغاير حباتها، من حيث القيمة، والحجم، واللون)االفتنان في األساليب

 تفاوتدددا)الميشدددبه القدددالدة؛ يدددزداد بالغدددة وتدددأثيرا إذا كدددان نظمددده وأسدددلوبه  -حسدددبه–إن الخطددداب 

والمعدددداني  مددددن لددددون واحددددد( مددددن حيددددث األلفدددداظ، وال مددددن واد واحددددد مددددن حيددددث التراكيددددب

ة بوصدددفه أسدددلوبا، هدددو الدددذي يخضدددع للمزاوجدددة بدددين عدددد -حسدددبه–واألغدددراض، وإنمدددا الكدددالم 
ألددددددوان، وعدددددددة تراكيددددددب نوعيددددددة، حتددددددى تددددددؤدي المددددددراد المطلددددددوب مددددددن المددددددتكلم نحددددددو 

لددددى المسددددتمع)المتلقي(، قصددددد التددددأثير فيدددده، وذلددددك علددددى خددددالف إذا أجددددرى الخطيددددب كالمدددده ع
 .أسلوب واحد ووتيرة واحدة

هو مظهر لغوي بالغي، يقترن باعتبارات خارجية، توائم  -عنده–ألمر، فاألسلوب وجملة ا

أن  -فيما نحن فيه خائضون-مستويات األداء التعبيري، وقد ذهب محمد عبد المطلب إلى القول
العالَّمة ابن قتيبة تقرى مصطلح األسلوب في إطار رؤية كلية وشاملة، انطوت على ربطه بالنص 

  )3(يقتصره على الجملة الواحدة األدبي ككل، ولم

مددددن خددددالل عرضدددده للخصددددائص البالغيددددة التددددي تعتددددري األسددددلوب، بوصددددفه منتوجددددا لغويددددا، 

 مدددن حيدددث اإليضددداح واإلبهدددام، ومدددن -ومضدددمونا-يمتلدددك شدددكال مدددن حيدددث اإليجددداز واإلطنددداب
 .حيث التصريح وعدمه

(، وقد اعتمد الخطابي : ارتبط مفهوم األسلوب لديه بالغرض)أو المعنىهـ(388الخطابي)ت /2-4

منهج المقارنة؛ إذ حين يتنازع شاعران معنى واحدا فإن أسلوب كل منهما سيتغاير قياسا إلى 
اآلخر، وهذا االختالف في األسلوب مردود إلى القدرة الشعرية، والكفاءة األسلوبية للشاعر 

حسن وأنفع للمتلقي المتفوق الذي يستطيع أن يشكل معانيه، وأن يصور موضوعه اللغوي بطريقة أ

وله، مقارنة بخصمه ومنافسه. ونلفيه يقول في هذا الصدد: "وهاهنا وجه آخر يدخل في هذا الباب، 
وليس بمحض المعارضة، ولكنه نوع من الموازنة بين المعارضة والمقابلة، وهو أن يجرَي أحد 

لغ في وصف ما كان الشاعرين في أسلوب من أساليب الكالم، وواد من أوديته، فيكون أحدهما أب
                                                             

  نفسه، ص1.13 

 ينظر: ابن قتيبة: )م-س(، ص14. 2 

لونجمان، بيروت، -العالمية للنشرينظر: محمد عبد المطلب: البالغة واألسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية  2 

.12م، ص 1994، 1القاهرة، ط  
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بباله من اآلخر في نعت ما هو بإزائه. وذلك مثل أن تتأمل شعر أبي داود اإليادي، والنابغة 

الجعدي في صفة الخيل، وشعر األعشى واألخطل في نعت الخمر، وشعر الشماخ في وصف 

منهم الخمر، وشعر ذي الرمة في صفة األطالل، والدمن، ونعوت البراري والقفار، فإن كل واحد 
اف لما يضاف إليه من أنواع األمور، فيقال: فالن أشعر في بابه ومذهبه من فالن في طريقته  وصَّ

ل نمط كالمه في نوع ما يعني به وصفه، وتنظر فيما يقع  التي ذهبها في شعره، وذلك بأن تتأمَّ
يا لها، واحسن تخلصا إلى دق ائق تحته من النعوت واألوصاف، فإذا وجدت أحدهما أشد تقّصِ

معانيها، وأكثر إصابة فيها، حكمت لقوله بالسبق، وقضيت له بالتبريز على صاحبه، ولم تبال 
 )"1 .(باختالف مقاصدهم وتباين الطرق فيها

هب و المذأن مفهوم األسلوب لديه أعم من الطريقة أ -سالف الذكر -المستفاد من نص الخطابي 

انت األغراض، وهذه الرؤية لألسلوب ك الذي يسم شاعرا عن آخر، في التعبير عن جملة من
منهما  وب كلسائدة قبله، فإذا كان األعشى أو األخطل قد وصفا موضوعا واحدا)الخمرة(، فإن أسل

ما ل منهفي ذلك الوصف متغاير قياسا إلى صاحبه، والمعيار في ذلك التحديد، هو تأمل وصف ك

 بت أنثء األوصاف والنعوت، فإذا من وجهة التركيز على جانب معين دون جانب آخر، واستقصا
ذلك  له فيأحدهما أشد توصيفا وتقصيا لها، وتميز بحسن الخلوص إلى دقائق معانيها، حكمت لقو

ر اآلخ الوصف، بالسبق والتبريز، وفوقته على مقابله، وبالتالي سيظل كل منهما متميزا عن
 .بطريقته ومذهبه في التعبير والوصف

ول لديه يقترن ويرتبط ارتباطا وشيجا بخصائص ومميزات تنا وخالص الكالم، أن األسلوب

م، الكال الموضوع)المعنى(، وتصويره. وبناء على ذلك، سيغدو مفهوم األسلوب تقنية في تركيب
 .أو وسيلة وطريقة في التعبير عن الموضوع وتصويره

وصفه وسيلة (، ب 2أما ما يتميز به شاعر عن آخر، فقد عبر عنه الخطابي باألسلوب الواسم)
فنية تتعدد بتعدد الموضوعات، التي يترتب عنها تعدد األساليب، وذلك ال يتحقق في بيان الموازنة 

والمفاضلة بين الشعراء، إال إذا توحدت األغراض والموضوعات، والحكم على الشعراء حين 

التي يريد  يتوحد الموضوع المطروق، يكون بمن هو أكثر استقصاء ودقة في التعبير عن المعاني،
 إيصالها بوصفها أدوات تعبيرية تؤهل صاحبها إلى التفرد بأسلوبه، والتميز عن غيره.

 (3)النظرية اإلعجازيةلعل كلمة أسلوب تطورت في كنف  هـ(:403الباقالني )ت  /2-5
ضمن الدراسات البالغية ألساليب القرآن الكريم، التي يعد الباقالني أحد رجاالتها، حيث انبرى 

بكونه نظما يباين بينونة قاطعة ما قال به  -بعامة –للدفاع عن القرآن الكريم، وتبين أسلوبه المتميز 

ولين، ملحدة قريش وغيرهم، بأن كالمه يعادل السحر ويضارع الشعر، ويقارب أساطير األ
 ويتوازن مع غيره من وجوه البالغات.

                                                             
الخطابي: بيان إعجاز القرآن، ضمن ثالثة رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تح:  1

  .66-65، ص1968، 3محمد زغلول سالم، ومحمد خلف هللا أحمد، دار المعارف، القاهرة، ط

 1، ع5مجلة فصول، القاهرة، مج كري عياد: مفهوم األسلوب بين التراث النقدي ومحاوالت التجديد،ينظر: محمد ش -1

. 50ص  
 .55م، ص1981، سبتمبر 96ينظر: عبد الحكيم راضي: الحوار حول شخصية الناقد، مجلة الثقافة، القاهرة، العدد  - (3)
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وفي ضوء ذلك المبدأ أنفق الباقالني علمه وجهده لتأصيل وجوه إعجاز القرآن الكريم على 

أساس أن كالمه تعالى معجزة بأسلوبه ونظمه، يرتفع عن جميع مواقع األساليب الكالمية 

ا وأشكالها على اعتداد أنه القرآن اإلنسانية، ويغاير مجمل وجوه البالغة البشرية بتعدد أنواعه
 الكريم هو خطاب بالغي بديع، ال نظير له من أنواع البالغات وصنوف الفصاحات األخرى  

فـ)الذي يشتمل عليه بديع نظمه المتضمن لإلعجاز وجوه منها ال يرجع إلى الجملة وذلك أن نظم 

ظام جميع كالمهم ومباين القرآن على تصرف وجوهه واختالف مذاهبه خارج عن المعتاد من ن

، من منظور أن نظم القرآن ممتنع ومضبوط وعام، إذ وجوه أنماطه (1)(للمألوف من ترتيب خطابهم

تأصيال على أن نظمه متعدد الوجوه  التعبيرية متميزة عن بقية أصناف الكالم في تعريفاته البالغية
الكريم من حيث النظم واألسلوب، فهو  واألساليب البالغية، وال بيانيه أي نظم لغوي آخر، فالقرآن

 .(2)"بديع عجيب التأليف متناه في البالغية إلى الحد الذي يعلم عجز الخلونة"

ب، لألسلو فهوماميؤثر للبينة اإلعجازية، التي اهتمت بأساليب البالغة القرآنية، أنها أنتجت 

قد أن ينع يكاد إلعجاز القرآنييغاير مفاهيمه التي استقرت له قبلها، من زاوية أن أعالم نظرية ا

هذا ووظيفة. نية واالتفاق بينهم، حول ان بنية األسلوب البالغي تقترن بمفهوم بنية المجاز داللة ب
لحكيم الذكر ما أقصى هم إلى تحسس المظاهر البالغية النسقية ألساليب الجمل القرآنية وآيات ا

 على غير مقتضى ظاهرها الملموس.

بين ينه وة، أخرج الباقالني األسلوب القرآني من دائرة المقارنة بوعلى ضوء هذه الفكر
 األساليب النظمية البالغية األخرى كالشعر والخطابة وفصول الرسائل.

 النظم و األسلوب -أ

تغاير طرائف الفصاحة وسبل البالغة في جميع تراكيب القرآن الكريم حسب الباقالني مغايرة 
، (3)البديعمطلقة بقية مجازي الخطاب األخرى، بما هي أصول يبين فيها التفاصح، وتتغاير فيها وجوه 

أي  –ه وفي ضوء هذا األساس، دافع الباقالني عن النظم القرآني بكونه ليس نظما شعريا، مما جعل

يقارن بين نظمه المتفرد، وأساليبه التي ترتفع عن مواقع البالغة وصفوف البديع الماثلة في  -الباقالني 
 : (4)وهي )أساليب(أساليب الكالم عند العرب، التي ميز منها خمسة أقسام 

 األسلوب الشعري بما هو نظم مقفى له وزن وروي موصد -1
 أسلوب الكالم الموزون غير المقفى -2

 أسلوب الكالم المعدل المسجع غير الموزون -3

 أسلوب الكالم المعد الموزون غير المسجع -4
 الكالم المرسل بما هو غير موزون وغير مقفى. -5

وعلى هذا، فالترتيب اللغوي القرآني يباين جميع هذه الطرق البالغية واالستخدامات 
شيء منه، وكذلك ليس    من قبيل  من باب السجع وال فيه)ليس  -النظم القرآنيأي –النظمية، إذ أنه 

                                                             
دار الفكر  2اإلمام القاضي أبي بكر الباقالني: كتاب إعجاز القرآن، ضمن كتاب اإلنقاذ في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي، ج - (1)

 . 611م، ص1999للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، )طبعة جديدة منقحة ومصححة(، 
  .611ص ) م.س(،،الباقالني بكر أبي القاضي اإلمام – (2)
 .644 -628، ص ص نفسه :ينظر – (3)
 .611ص، نفسهينظر:  - (4)
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أن البنية البالغية        في الخطاب  -منه–، تأصيال (1)(الشعر، وال من جميع تلك االبواب واألقسام

. وجميع هذه األساليب واقعة منزلة دونه، ولن القرآني هي وحدة داللية عامة، تتمايز عن سائر الكالم

) النظم من جهة النظم واألسلوب. تعالق المفهومان عندهيؤتى لمعرفة داللة اإلعجاز القرآني إال 

على اعتبار أن النظم أعم من األسلوب، والعالقة التي تجمع بينهما هي عالقة احتواء،  واألسلوب(

من منظور أن النظم البالغي في األسلوب القرآني يخرج عن العادة والعرف، من حيث أنه 
من االمتداد،  (2)(على هذا الطول وعلى هذا القدر متناسب في البالغة ومتشابه في البراعة)

 انطالقا من أقصر آية فيه إلى النص برمته.

مرتكزا أساسا لبالغة ، (3)ألوان البديع كاالستعارة والكناية والتشبيه والتمثيل ..إلخشكلت 

الشعر، الذي مثل المظاهر األولى للنظرية األدبية عند العرب من زوايا المعايير الجمالية الشكلية التي 

الذي تتجاوز أساليبه  -وفق تصور الباقالني -تعتريه، إال انه يختلف اختالفا كبيرا عن النظم القرآني
ال )يقول لباقالني في هذا الصدد أنه  -بنية الشعرية بما هي جوهر ال -ومذاهبه تلك األنواع البالغية 

سبيل إلى معرفة إعجاز القرآن من البديع الذي ادعوه في الشعر ووصفوه فيه وذلك أن هذا الفن ليس 

وأنه ذلك أنه ألقاسم                (4)(فيه ما يخرق العادة ويخرج عن العرف، بل يمكن استدراكه بالتعلم
 ظم الشعرية والنظم القرآني الذي ال يعد البديع وأبوابه الكثيرة دليال على إعجازه.مشترك يجمع بين الن

  فكرة التفاوت: –ب     
بين نظم ونظم أو أسلوب و أسلوب آخر القائمة في جميع  (5)فكرة التفاوتاستند الباقالني على 

مجاري الخطاب اإلنساني البالغي كالرجز والقصيد والكالم المرسل والخطابة وغيرها من أصناف 

واالختالف بين مواقع البالغة  (6)(وقع فيها التفاوت وبان عليها االختالل)والتي إذا امتدت القول. 

فيها، على خالف النظم القرآني الذي ينعدم فيه التفاوت انعداما مطلقا بين درجات تأليفاته اللغوية. 
على ما يتصرف إليه من الوجوه التي تنصرف فيها. وانطالقا من هذه الفكرة  -البتة--وال تتباين 

عة أقسام اعتمادا على معايير النظم والتفاوت والتي قسم الباقالني األجناس النصية البالغية إلى أرب

 تترتب كاآلتي:
 القرآن الكريم بما هو نظم خارج عن المألوف والعادة. .1

 ي.. الكالم الشعري بما هو نظم جوهره البديع، ومقوماته الوزن والتقفية والرو2

 . الخطابة بما هي نظم قائم على ترتيب وحدات خطابية غايتها اإلقناع.3

 ديع.الكالم المرسل بما هو نظم، يخلو من الوزن و التفقية، ويحوي قدرا من الب. 4

يكتنفها التفاوت في النظم، باستثناء النظم القرآني الذي  -الباقالني  –وجميع هذه األساليب يقول 
نجد في الشعراء من يجود في الرجز وال يمكنه نظم ) يختلف عن بالغة النظم الشعري. من خالل أننا 

الشاعر من خالل  (7)(لقصيد أصال، ومنهم من ينظم القصيد ولكن يقصر فيه مهما تكلفه أو عمله ا

                                                             
 .627-619ص ص )م.س(، ينظر:  -(1)
 .612نفسه، ص -( 2)
 .643-627ينظر: نفسه، من ص - (3)
 .645، صنفسه ينظر: - (4)
 بعدها.وما  134م، ص2008، 2ينظر: أحمد يوسف علي، قراءة النص )دراسة في الموروث النقدي( مكتبة اآلداب، القاهرة، ط-(5)
 .613، 612ص ،الباقالني: )م،س( - (6)
 .611، 595ص ص:  نفسه،ينظر:  -(7)
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توسله بأنواع البالغة وأجناس البالغة، التي تتفاوت بها أقدار الشعراء في اإلبانة عن األغراض 
 والمقاصد القائمة في النفوس.

من  -ا مانوع-ولئن كان اإلقرار، أن مفاهيم النظم واألسلوب عند الباقالني كانت غامضة 

طاقة  -برأيه–خالل اعتماده على االعتبار الكالمي في تبيين وجوه اإلعجاز القرآني، التي تفوق 
   اآلتي:كلها أمكننا إجما -هي من األهمية بمكان-البشر؛ بيد أنه التفت إلى قضايا أدبية بالغية

أكد على المقومات التي ينهض لها العلوم بكونه شعرا، والتي قيدها في وحدة الوزن والقافية  -1
والروي فضال على جميع أبواب البديع؛ من زاوية أنه اهتم في مفهومه للشعر على مبدأ الوحدة 

–ن بمصطلح التوازي على أساس أن وحدة الوز–وهذا المبدأ بات معروفا اليوم )العروضية فيه 

عنه أساس أن التوازي             هو استراتيجية (1)(هو الذي يفرض بنية التوازي -بحسب جاكبسون
عروضية تؤسس لألدبية الشكلية لألسلوب الشعري الذي يتمظهر من خالل ذلك التساوي والتعادل 

الذي  في األحذاء بين أطراف القصيدة الشعرية بطريقة عمودية وطريقة أفقية. وهذا التعادل هو

يدخل األسلوب للبالغية في دائرة األشكال الشعرية التي تختلف       عن األشكال النثرية من 
 زاوية أن التعادل بين وحداتها العالمة ال تبوح على بنية داللته.

، أي أن المعاني القائمة في النفوس هي صورة يشكلها (2)شبّه الخط والنطق بالتصوير -2
 غية تعبيرية يحمل المعاني والمقاصد ويبلغها إلى المتلقي.األسلوب بما هو بنية بال

البداعة: وتعني الحذق بطريقة الكالم وتجويده. أما الفصاحة: -ميّز بين مصطلحين هما:  -3
. وهذا (3)ومعان نقية بهية جلية فتعني: االقتدار على اإلبانة عن المعاني الكامنة في النفوس، بعبارات

يقترن بالفصاحة والبراعة معا. أما األسلوب فإنه يقترن  -عنده  –أن النظم  -تقدمفي ضوء ما  -يعني 
 بمفهوم البراعة فحسب.

فصل الباقالني في أن النظم القرآني على امتداده وقدر طوله له تأثير عميق على نفسية  -4    

على خالف بقية األنماط التعبيرية األخرى، في ضوء أن الخطاب القرآني تعتري  (4)المتلقي
 أساليبه قوة تعبيرية حجاجية جمالية، ال نظير لها في جميع البالغات الكالمية األخرى.

 (5)"وحدة فنيةأبان الباقالني على أن النظم القرآني هو وحدة داللية عامة، أو هو " -5
تتوافر في جميع أساليبه بكونها كلية لغوية صوتية داللية متكاملة، يشارك كل جزء فيها مع بقية 

 األجزاء األخرى المشكلة لعالم نص الخطاب القرآني بنية، داللة وتداوال.

أشدددرنا سدددلفا أن البحدددث فدددي اإلعجددداز القرآندددي، نحدددوا ه(: 471عبدددد القددداهر الجرجددداني)ت /2-6

فضدددية األسدددلوب التدددي سدددتغدو القضدددية الجوهريدددة فدددي صدددلب الددددرس  وبالغدددة وتدددأويال، أندددتج

األسدددلوبي المعاصدددر، وبهدددذا المنظدددور اسدددتخدم عبدددد القددداهر الجرجددداني مفهدددوم )األسدددلوب( فدددي 

                                                             
-41م، ص2004من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  ،-قراءة جديدة في نظرية قديمة–طراد الكبيسي: في الشعرية العربية -(1)

42. 
 .39ينظر: نفسه، ص -(2)

  (3)- ينظر:نفسه، ص 41. 
 .115م، ص1986، 3إعجاز القرآن بين المعتزلة واألشاعرة منشأة المعارف، االسكندرية ، مصر، طمنير سلطان:  -(4)
 نفسه، الصفحة نفسها. -(5)
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إطددددار نظريتدددده المشددددهورة المسددددماة بنظريددددة الددددنظم، التددددي تضددددمنها كتابدددده)دالئل اإلعجدددداز(، 

ه، الدددذين مخضدددوا مفددداهيم األسدددلوب وتناولددده لدددذلك المصدددطلح كدددان تنددداوال متفدددردا عدددن سدددابقي
 .(للداللة على فكرة)الكيفية التي بها يشكل المتكلم كالمه ومعانيه

ء؛ لقدددد ندددص عبدددد القددداهر علدددى مفهدددوم األسدددلوب أثنددداء عرضددده لمعندددى االحتدددذاء بدددين الشدددعرا
ه، أن حيددددث قددددال: "واعلددددم أن االحتددددذاء عنددددد الشددددعراء وأهددددل العلددددم بالشددددعر وتقددددديره وتمييددددز

واألسددددلوب الضدددرب مددددن الدددنظم والطريقددددة  -الشددداعر فددددي معندددى لدددده وغدددرض، أسدددلوبايبتددددئ 

ديمدده أفيدده، فيعمددد شدداعر آخددر إلددى ذلددك األسددلوب فيجدديء بدده فددي شددعره، فيشددبه بمددن يقطددع مددن 
 نعددددال علددددى مثددددال نعددددل قددددد قطعهددددا صدددداحبها، فيقددددال قددددد احتددددذى علددددى مثالدددده، وذلددددك مثددددل أن

 :الفرزدق قال

                        رها؟    رها     ***           بخير وقد أعيا ربيعا كباأترجو ربيع أن يجيء صغا     

  :واحتذاه البعيث فقال

     1أترجو كليب أن يجيء حديثها     ***        بخير، وقد أعيا كليبا قديمها      

وب يتضددددح مددددن كددددالم عبددددد القدددداهر الجرجدددداني أندددده ثمددددة تباينددددا بددددين المعنى)الغددددرض( واألسددددل

إن فدداألّسِ  ذي يسددتخدم ويسددتعمل فددي تقددديم ذلددك المعنددى مددن قبددل المددتكلم؛ واسددتنادا إلددى هددذاالدد

يمدددا فاألسدددلوب عندددده هدددو طريقدددة فدددي الدددنظم، علدددى اعتدددداد أن الدددنظم هدددو تدددوخي معددداني النحدددو 
 .بين الكلم من عالقات

ن ق بددديوغندددي عدددن البيدددان، أن االستشدددهاد الشدددعري الدددذي سددداقه عبدددد القددداهر الجرجددداني للتفريددد
خاصدددة علدددى الطريقدددة المميدددزة وال  -فيمدددا يبددددو  -المعندددى واألسدددلوب، الدددذي ينطدددوي مفهومددده

( التدددددي ينتحيهدددددا الشددددداعر فدددددي التعبيدددددر عدددددن المعندددددى، إذ أن الفدددددارق بدددددين قدددددولي )الفدددددرزدق

كليبدددا( و)البعيدددث( ماثدددل فدددي أن األخيدددر اسدددتبدل كلمدددات بكلمدددات؛ اسدددتبدل فدددي الشدددطر األول )
مها( ـ)صغارها(، أمددددا فددددي الشددددطر الثدددداني فإندددده عددددوض كلمة)قددددديبـددددـ)ربيع(، و)حددددديثهما( بـدددد

لمعنى بكلمددددة)كبارها(، وبندددداء علددددى ذلددددك فددددإن هددددذا التعددددويض واالسددددتبدال وإن كددددان ينتقددددل بددددا

وب ويغيدددره مدددن هجددداء)ربيع( إلدددى هجاء)كليدددب( فدددال يدددؤثر كثيدددرا فدددي األسدددلوب، فسددديظل أسدددل
 .الشاعرين أسلوبا واحدا من حيث الشكل

األسدددلوب( االعتبدددار، أمكنندددا القدددول أن تنددداول عبدددد القددداهر الجرجددداني لكلمة)ودرجدددا علدددى هدددذا 
غددددة كددددان تندددداوال اصددددطالحيا، اختلددددف مفهومدددده عنددددده عددددن مفاهيمدددده فددددي بيئددددة المهتمددددين بالبال

لمعاصدددرة االقرآنيدددة، وتبيدددين إعجددداز كتابددده الحكددديم، فمفهومددده عندددده يكددداد يقتدددرب مدددن مفاهيمددده 
 .ناولت نقد لغة الظاهرة األدبيةفي بعض االتجاهات المعاصرة التي ت

إن مفهوم األسلوب لديه يقترن بمفهوم النظم، أو أن العالقة بينهما هي عالقة  النظم واألسلوب:-أ

عام )نظم( بخاص)أسلوب(، وفي هذا الصدد يذهب شفيع السيد أبعد مما ذكرنا قبل حين، حيث 
اني هي"الوجه التطبيقي لفكرة يرى أن مجمل الظواهر اللغوية التي تنولت في صلب علم المع

                                                             
، 1عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز، تح وتق: محمد رضوان الداية، وفايز الداية، دار الفكر، دمشق، ط -1

  .430ه، ص 1428م/2007
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(، على أساس أن كلمة )نظم( استخدمت قبله، لكن 1النظم التي نادى بها عبد القاهر الجرجاني") 

(، خاصة ينهض على  2مفهوم النظم لديه بوصفه أسلوبا يعد "مصطلحا بالغيا أسلوبيا ذي داللة")

ترتيب مفردات اللغة ترتيبا مخصوصا، يستند على العالقات النحوية القائمة بين معاني الكلم، 
 .المشكلة ألغراض ومقاصد الكالم

ومفهوم األسلوب عند عبد القاهر الجرجاني، بحسب الباحث شفيع السيد هو "بمعنى النظم، وما 

هما يحل محل صاحبه، ويتبع ذلك بالضرورة أن ما يصد ق  على أحدهما يصدق على اآلخر، وكال

قاله عبد القاهر في شأن)النظم( يجري على األسلوب أيضا، وأنه من الممكن وضع 
(، التي استخدمها للتعبير عن مفهوم نظريته النقدية في  3كلمة)األسلوب( موضع كلمة)النظم(")

الدرجة األولى، وعلى المدونة  الشعرية ضوء الظاهرة األدبية، المنسحبة على المدونة القرآنية في 
 .في الدرجة الثانية

ولئن كان اإلقرار، أن مجال البحث البالغي قبله انحصر في مجال األلفاظ من حيث الفصاحة 

والبالغة، وغيرهما من األحكام التي أطلقت على بالغة اللفظ مفردا، غير أن عبد القاهر 
زع مفهوم األسلوب على التراكيب من جهة، وأخرج الجرجاني أحدث نقلة نوعية من حيث أنه و

مفهوم النظم ومفهوم األسلوب من الدائرة الكالمية وأدخلها إلى الدائرة األدبية من جهة ثانية، 

ونلفيه يقول في هذا السبيل: "ليس لنا إذا نحن تكلمنا في البالغة والفصاحة مع معاني الكلم المفردة 
(. واآلية من  4نعمد إلى األحكام التي تحدث بالتأليف والتركيب")شغل، وال هي منا بسبيل، وإنما 

ذلك، أن وظيفة األسلوب اللغوي الذي يتضمن غرضا من أغراض المتكلم هي التواصل أو 

اإلنباء، وهذه الوظيفة ال تحققها األلفاظ حين تكون مستقلة، وإنما يحققها التركيب)األسلوب( 
ين يكون أحدهما مثبتا واآلخر مثبتا له، أو يكون أحدهما منفيا بوصفه "معنى ال يتصور إال بين شيئ

واآلخر منفيا عنه، وأنه ال يتصور مثبت من غير مثبت له، ومنفي من دون منفي عنه، ولما كان 

األمر كذلك اوجب ذلك أال يعقل إال من مجموع جملة فعل أو اسم كقولنا: خرج زيد، أو اسم واسم؛ 
في الدنيا خبر يعرف من غير هذا السبيل، وبغير هذا الدليل، وهو شيء كقولنا: زيد منطلق، فليس 

 )"5 .(يعرفه العقالء في كل جيل وأمة، وحكم يجري عليه األمر في كل لسان ولغة

المستفاد من كالم عبدد القداهر أن بنيدة األسدلوب تدنهض علدى مبددأ اإلسدناد بكونده عالقدة دالليدة بدين 

ملية ضم المعاني النحوية المتولدة من األلفداظ، حدين تتكداتف فدي معاني األلفاظ، التي تنهض على ع

نسيج لغدوي جنبدا إلدى جندب، مشدكلة للمعندى المدراد الدذي يحقدق مقتضدى الحدال، إذ "لديس الغدرض 
بنظم الكلم ان توالدت ألفاظهدا فدي النطدق، بدل أن تناسدقت داللتهدا وتالقدت معانيهدا علدى الوجده الدذي 

َوقِيددددددددددددددددددددَل : تعددددددددددددددددددددالى نحددددددددددددددددددددو قولدددددددددددددددددددده(، 6اقتضدددددددددددددددددددداه العقددددددددددددددددددددل") 

                                                             
م، 2006، 1وبناء األسلوب في البالغة العربية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، طشفيع السيد: النظم  -1

.8ص .  

  2.نفسه، ص9.

 نفسه، ص10. 3 

  4.عبد القاهر الجرحاني)م-س( ، ص114.

  عبد القاهر الجرجاني، )م.س(، ص481. 5 

  نفسه، ص98. 6 
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َواْسدتَوَ  اأْلَْمدرُ  َوقُِضديَ  اْلَمداءُ  َوِغيضَ  أَْقِلِعي َسَماءُ  َويَا َماَءكِ  اْبلَِعي أَْرضُ  يَا

ا َوقِيلَ  اْلُجوِدّيِ  َعلَى تْ    ِلْلقَْومِ  بُْعد 

 .(44هود: اآلية)﴾  الظَّاِلِمينَ 

 : الوحدات التراتبية-ب

على هذه اآلية الكريمة: " أّن مبدأ العظمة في أن نوديت يقول عبد القاهر الجرجاني معلقا ومعقبا 

األرض، ثم أمرت، ثم في أن كان النداء بــ)يا( دون )أي( نحو )يا أيتها األرض(، ثم إضافة الماء 

إلى الكاف دون أن يقال: )ابلعي الماء(، ثم أن أتبع نداء األرض وأمرها بما هو من شأنها، ونداء 
يخصها، ثم أن قيل)وغيض الماء(، فجاء الفعل على صيغة)ف عل( الدالة السماء وأمرها كذلك بما 

على أنه لم يغض إال بأمر آمر، وقدرة قادر، ثم تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعالى)وقضي األمر(، ثم 

ذكر ما هو فائدة هذه األمور وهو )استوت على الجودي(، ثم إضمار السفينة قبل الذكر كما هو 
 )"1 .(لة على عظم الشأن، ثم مقابلة )قيل( في الخاتمة بــ)قيل( في الفاتحةشرط الفخامة والدال

ة من مجموعومن هذا السياق، يقودنا القول إلى أن تشكيل المعنى األسلوبي أو البالغي يكون ب
ركيب ن التالعالقات الداللية القائمة بين األلفاظ حين ترص وتفرغ في أسلوب معين مخصوص؛ أل

 . يتألف من جملة من األلفاظ، وإنما من جملة من العالقات بوصفه أسلوبا ال

وترتيبا على هذا، فاألسلوب عند عبد القاهر الجرجاني باعتباره مفهوما نظريا وتطبيقيا يندرج 

ضمن مفهوم النظم لديه، الذي يعني "تعليق الكلم بعضها ببعض، وجعل بعضها بسبب من 

(. فاألسلوب حسب وجهة الدرس البالغي النقدي لدى العرب إلى زمن عبد القاهر  2بعض")
الجرجاني، هو تنوع لغوي فردي، يصدر عن اختيار ووعي، يتشكل على أديم أنساق لغوية، 

وتراكيب مخصوصة؛ من حيث أن المتكلم يتوسل في كالمه أدوات صرفية نحوية، وداللية يركبها 

 -حسب عبد القاهر-تي يريد أن يقدمها؛ ألن توالي األلفاظ في النطقحسب األغراض والمقاصد ال
على أي وجهة ال تصنع نسقا أسلوبيا، وإنما األسلوب حسبه مرهون بمقاصد يسعى المتكلم إلى 

تحقيقها بتركيبات لغوية فنية، تثوي داخلها وجوها أسلوبية متميزة ومتفردة، تعكس أدبية ناظمها، 

نى مقصود أسلوب خاص به، والغاية الكبرى للمتكلم من كل ذلك بحيث يكون لكل غرض ومع
التأثير على المتلقي، يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا السبيل: "ال يتصور أن تعرف للفظ 

موضعا من غير أن تعرف معناه. وال أن تتوخى في األلفاظ من حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، 

ل الفكر هناك، فإن تم لك ذلك اتبعتها األلفاظ قفوت بها وأنك تتوخى الترتيب في المعاني وتعم
آثارها. وأنَّك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن تستأنف فكرا في ترتيب 

األلفاظ، بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدٌم للمعاني، وتابعة لها، والحقة بها، وأنَّ العلم بمواقع 
 )"3 .(واقع األلفاظ الدالة عليها في النطقالمعاني في النفس، علم بم

يصر عبد القاهر الجرجاني من خالل كالمه على أن المعاني هي المجسدة لأللفاظ وتركيبها على 
شكل مخصوص نطقا أو كتابة، على اعتبار أنه لم يفصل في دراسته للتراكيب األدبية بين الشكل 

                                                             
  عبد القاهر الجرجاني، )م. س(. ص1.94 

  نفسه، ص2.52 

  عبد القاهر الجرجاني، )م. س(، ص3.100 
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(، واحتدام الجدل العقيم الذي  1فصلوا بينهما) والمضمون، خالفا ألعالم البالغة العربية، الذين
 .انصرف إلى أنصار للفظ من زاوية، وأنصار للمعنى من زاوية أخرى

ال تدل بذاتها؛ ألنها قائمة على التواضع واالصطالح،  -بحسب عبد القاهر الجرجاني-إن المفردات

لفاظ ال قيمة لها في ذاتها وإنما تكون مفيدة حينما تحيل إلى معاني بعد تركيبها؛ بمعنى أن األ
واستقالليتها، وإنما تبرز قيمتها الداللية والجمالية حين تضم بعضها إلى بعض، وفق عالقات نحو 

هي المبرزة ألدبية األسلوب، شكال ومضمونا. وسيغدو  -أي العالقات–بالغية)وظيفية(، بكونها 

وصور لغوية، ألن "األلفاظ طريقة في تركيب المعاني، ضمن قوالب  -بهذه الرؤية-األسلوب 
المفردة التي هي أوضاع اللغة لم توضع لتعرف معانيها في أنفسها، ولكن ألن يضم بعضها إلى 

 .(، وعالقات بين الكلم المكونة للتركيب بماهو األسلوب 2بعض، فيعرف فيما بينها فوائد")

سلوب في إطار نظرية وخالص القول، يقودنا إلى اإلطالق أن عبد القاهر الجرجاني نظَّر لأل

يقترن بتلك الخصائص البالغية   -عنده-النظم، من زاوية الخصائص التعبيرية، فمفهوم األسلوب

التي تعتور العبارات اللسانية والتراكيب اللغوية ، والتي تكون متضامة ومتعانقة  مع بعضها في 
ذلك العالقات الوظيفية  تشكيل النص، األدبي، بوصفه وحدة داللية موحدة، ومنسجمة، يؤطرها في

التي تحكم الوحدات اللسانية حين ترتب. ويذهب شفيع السيد في ما نحن إليه بسبيل قائال: "الوجه 

التطبيقي لفكرة النظم التي نادى بها عبد القاهر الجرجاني، هي لب علم المعاني عند السكاكي 
 .مة الدراسة النحويى البالغية( بكونه )علم المعاني( ق3وتالميذه من البالغيين المتأخرين") 

كلم من المت ودرجا على ذلك، أمكننا القول أن مفهوم األسلوب ينطوي على أنه تركيب لغوي يتغيا
ات مكانخالله تصوير المعاني الماثلة في الذهن، وتشكيلها في صور لفظية، عبر استثمار اإل

 .يلمتلقابها، والتأثير في  اللغوية والنحوية، التي تمنحها اللغة للمتكلم، بغية التعبير

بــ)األسلوب  -عنده–: تناول السكاكي مفهوم األسلوب في إطار ما يعرف السكاكي  /2-7 

ل سؤال السائل  الحكيم(، ولعله أول من استخدم هذا المصطلح، وقد عرض له بطريقة أن" ي نَزَّ

التي يتطلبها السؤال إلى (. ومعنى ذلك ان المجيب يخرج عن اإلجابة 4منزلة سؤال غير سؤاله") 
 .معاني أخرى غير متضمنة في سؤال السائل

واستنادا إلى أن مفهوم األسلوب من زاوية بنية اللغة في الدرس األسلوبي المعاصر، يعرف بأنه 
(، أو هو "طريقة في اختيار األلفاظ وتعريفها للتعبير بها عن المعاني قصد 5"عدول عن معيار") 

(، أمكننا القول: أن معالم األسلوب الحكيم عند السكاكي تصطدم 6ثير)ثانيا(") اإليضاح)أوال( والتأ

بفكرة األسلوب في الدرس النقدي األدبي الحديث، إذ يقترن لديه بخروج التعبيرات المكونة 

                                                             
  ينظر : ابن قتيبة: الشعر والشعراء، تح : مفيد قميحة، دار الكتب العلمية بيروت، ط2، 1985، ص1.69-64 

  نفسه، ص491 2 

  3.شفيع السيد: )م-س(، ص9-8.

ينظر: السكاكي : كتاب مفتاح العلوم مع كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت  -2

. 140)د.ط(،)د.ت(، ص  

 رجاء عيد: البحث األسلوبي معاصرة وتراث، منشأة المعارف، اإلسكندرية، )د.ط(، 1993م، ص197. 5 

، 12، طلقاهرةاية ألصول األساليب األدبية( مكتبة النهضة المصرية، أحمد الشايب: األسلوب )دراسة بالغية تحليل -4

 .44م، ص2003
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للحوالية اللسانية عن مقتضى ما يتطلبه الظاهر، على اعتبار أن النسق التعبيري له، هو خروج 
 :أن يكون -حسب الزركشي–جواب، لكون األصل في الجواب عن األصل في ال

مطابقا للسؤال: وأن يعاد فيه نفس سؤال السائل، حتى يكون الجواب مماثال للسؤال من الوجهة -1

أنه إن كان السؤال جملة اسمية،  -موضحا ما نحن بصدده-النحوية. ويضيف بدر الدين الزركشي 
 (1ب عن السؤال بحسب نوع جملة السؤال)أو جملة فعلية، فينبغي أن يكون الجوا

أسلفنا الذكر أن السكاكي هو أول من استعمل مصطلح )األسلوب الحكيم(، تسمية ومفهوما، ونلفيه 
في عدة مواضع من كتابه ينوه بفوائده، التي تستوحى من بنيته؛ يقول السكاكي مبرزا ذلك: "إن 

، إذ ما من مقتضى كالم ظاهري إال ولهذا إخراج الكالم ال على مقتضى الظاهر بأساليب متفننة

النوع مدخل فيه، بجهة من جهات البالغة على ما تنبه على ذلك منذ اعتنينا بشأن هذه الصناعة 
)البالغة(، وترشد إليه تارة بالتصريح وتارة بالفحوى، ولكل من تلك األساليب عرق في البالغة 

 )"2 .(ها، وهو تلقي المخاطب بغير ما يترقبيتسرب من أفانين سحرها، وال كاألسلوب الحكيم في

إن الفائدة المستوحاة من كالم السكاكي هو أن األسلوب الحكيم لديه يؤشر من جميع جوانبه 

وأشكاله على أنه عدول، بوصفه خروجا عن مقتضى ظاهر الجواب المنتظر من السائل. 

كالم الجواب عن ما يتوقعه  فاألسلوب الحكيم هو عدول من حيث البنية والداللة، أو هو خروج
( بكونه خروجا عن المعيار الذي  3السائل. وإلى هذه الفكرة عده عبد هللا صولة )عدوال نسقيا()
 .يتطلبه الجواب، مثلما توضح ذلك لدى بدر الدين الزركشي

وما هو جدير باإلشارة إليه في هذه المسألة هو أن السكاكي ألحَّ على مضمون األسلوب الحكيم، ال 

على شكله؛ إذ أن مضمون الجواب هو الذي يفاجئ به المجيب سائله، وهذا العدول سيغدو محفزا 

توى للسائل قصد فهم المراد من الجواب الذي ورد مخالفا ألفق توقع السائل، على اعتداد أن مح
الجواب)األسلوب الحكيم( "لربما صادف المقام، فحرك من نشاط السامع ما سلبه حكم الوقور، 

 )"4 .(وأبرزه في معرض المسحور

إن األسدلوب الحكديم بتلددك الددالالت التدي تقدددم ذكرهدا، يعدد تقنيددة يلجدأ إليده المددتكلم أو المجيدب علددى 

اب، وذلددك األسددلوب يعكددس قدددرة المددتكلم سددبيل االختيددار المفضددي إلددى عدددول البنيددة اللغويددة للجددو

لتحقيق غرضه وقصده من مواجهة السائل، على أسداس أن األسدلوب األدبدي يدنم عدن )اختيدار( فدي 
 5تصور الدرس اللساني الحديث، إذ هو "القصد الدواعي فدي اسدتخدام وحددات اللغدة وخصائصدها")

علدى جميدع  -باعتبداره أسدلوبا-حقدق (، بما يتوافق وأغراض ومقاصد المتكلم األديب؛ ألن العدول يت

مسددتويات البنيددة اللغويددة، علددى أسدداس أن مفهددوم األسددلوب فددي ضددوء الدددرس العربددي الجديددد هددو 

                                                             

م، 1972، بيروت، الجيل، تح: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار 4ينظر: بدر الدين الزركشي: البرهان في علوم القرآن، ج -1

  .47، 46، 42ص ص:

 .140ص ،)م.س(:  السكاكي -2

، م2007، 2طالحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، دار الفارابي، بيروت، ينظر: عبد هللا صولة:  -3

 .465ص

 السكاكي: )م-س(، ص140. 4 

مصطفى درواش: خطاب الطبع والصنعة)رؤية نقدية في المنهج واألصول(، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، )د.ط(،  -2

. 284-283م، ص2005  
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(، ولعدل فدي اسدتخدام  1عدول)انزياح( عن معيار ما. وذلك المعيار إما أن يكون خارجيدا أو داخليدا)

األسددلوب( لمفهددوم "العدددول  ( فددي كتابه)دراسددةLéo Spitzerاألسددلوبي األلمدداني ليددو سددبيتزر)

(، 2األسدلوبي"، بوصدفه مقياسدا لتحديدد الخاصدية األسددلوبية عمومدا، ومسدبارا لتقددير كثافدة عمقهددا) 
هو ما حدا بنا إلى اعتبار مفهدوم األسدلوب الحكديم عندد السدكاكي عددوال قياسدا إلدى الدنمط المدألوف، 

حتدوى سدؤال السدائل، مدن خدالل على اعتداد أن مضمون الجواب يكون غيدر مشداكل لمدا يقتضديه م
قولده انضواء البنية اللغوية على جواب يفهم منده أن محتدواه هدو عددول عدن محتدوى السدؤال، نحدو 

يَْسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددأَلُونََك : ﴿ تعدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالى

 ُظُهوِرَها ِمنْ  اْلبُيُوتَ  تَأْتُوا بِأَنْ  اْلبِرُّ  َولَْيسَ  َواْلَحّجِ  ِللنَّاِس  َمَواقِيتُ  ِهيَ  قُلْ   اأْلَِهلَّةِ  َعنِ 

ِكنَّ   َ  اتَّقُواوَ  أَْبَوابَِها ِمنْ  اْلبُيُوتَ  َوأْتُوا  اتَّقَىَٰ  َمنِ  اْلبِرَّ  َولََٰ         (.189ية)البقرة: اآل﴾ لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ  ّللاَّ

تتحدث اآلية الكريمة عن سؤال حال الهالل وكيفية ظهوره، " قالوا في السؤال مابال الهالل 

يتزايد قليال قليال حتى يمتلىء ويستوي ثم اليزال ينقص حتى يعود كما يبدو دقيقا مثل الخيط، ثم 
 .(، إذ اليكون على حال واحدة 3بدا ")

بالرغم من دقة السؤال، واتضاح معالمه فإن الجواب وقع في غير ما يتوقع، وورد على 

العملي أو  غير الوجه الذي يقتضيه السؤال. فقد أجاب القرآن الكريم عن ذلك السؤال "بذكر البعد
 4التأثيري الذي للمسؤول عنه)الهالل(

إن المنتظر من اإلجابة في سؤال اآلية هو ذكر حال الهالل ووصفه. إال أن الجواب أضاف 
جديدا من المعاني. ورد محتوى األسلوب الحكيم في اآلية ليثبت "صحة نبوة محمد)ص(، وفق 

آلية الكريمة جاءت بنيتها اللغوية موافقة ألحوال (؛ على اعتداد أن ا5تقدير اليهود لحقيقة النبوءة") 

السائلين، وذلك تحقيقا إلنتاجية الحوار بين القرآن الكريم وخصوم الدعوة المحمدية. فجواب اآلية 
الكريمة لم يهتم بسؤال الهالل في حد ذاته، وإنما وجه اهتمامه للغاية التي وضع لها الهالل؛ إذ هو 

ب بما يقتضيه السؤال على الحقيقة غير مجد. لذا ورد الجواب من )مواقيت للناس(، ألن الجوا

حيث المضمون غير مطابق تمام المطابقة لمحتوى السؤال؛ فهو تضمن إجابة السؤال، وأفاض 
 .عنها بإفادته من المعاني غير المعاني التي قصدت من السائل

بيينا ته تالهالل وغاي وبناء على ذلك، عرضت اآلية الكريم لما هو أهم، وهو بيان مواقيت
عن  عدوالملسبب تقلب أحوال الهالل بكونه موضوعا للسؤال؛ استنادا إلى أن فحوى الجواب جاء 

، ثم لخصومفحوى السؤال لغاية تأثيرية إقناعية، من حيث أن هللا سبحانه وتعالى أورد سؤال ا
 .عقب عليه بطريقة األسلوب الحكيم

اشتغل صاحب المنهاج على  هـ(:684اجني)تحازم بن محمد بن الحسن القرط /2-8

خصائص الخطاب الشعري بكونه كالما نوعيا، يفوق بقية أنواع الخطابات اللغوية األخرى من 

                                                             
ي ضوء األسلوبية المعاصرة)من الرؤية إلى اإلجراء(، رسالة ماجستير)مخطوط(، جامعة ينظر: الحاج تكوك: العدول ف -3

. 98م، ص2014-م2013مستغانم، الموسم الجامعي  

  ينظر: نفسه، ص98. 2 

 السكاكي: )م-س(، ص140 3 

  4.عبد هللا صولة: )م-س(، ص468.

  5.نفسه، ص470.
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حيث القيمة الفنية والتأثيرية، وعلى اعتداد أن األسلوب هو المذهب أو الطريقة التي ينتحيها 

إلى تقسيم األسلوب الشعري إلى قسمين، الشاعر في توجيه خطابه؛ درج العالمة من تلك الزاوية 

، وطريق هزٍل")  (. وهذا الكالم يدفعنا 1نلفيه يقول في هذا الشأن: "ينقسم األسلوب إلى طريق جدٍّ
 :إلى القول أن مفهوم األسلوب لدى حازم القرطاجني اقترن اقترانا مكينا بذينك الضربين

يحد حازم القرطاجني أسلوب الهزل بأنه "مذهب في الكالم تصدر  أسلوب الهزل: /1

(. ويفهم من هذا الكالم، أن األسلوب الهزلي هو مسلك يتوخى 2األقاويل فيه عن مجون وسخف")

–في عملية البناء اللغوي للمقاصد الشعرية، يرتبط ارتباطا إلزاميا بخاصيتين أخالقيتين، تتبلوران 
(، حسب رؤية 3سخف( بكونهما من"أقذع وأحط درجات الهزل") في )المجون( و)ال -عنده

الباحث المغربي المعاصر محمد أديوان. وهذا إذا جاز أن يكون الهزل درجات، فقد يكون الهزل 
 )"4 .(واردا في صورة لوم، أو عتاب للمتلقي، أو "دعابة بريئة من المجون والسخف

حد به أسلوب الهزل، بحكم أنه ضرب من  الذي -سالف الذكر-المتأمل في كالم القرطاجني 

في  -عنده-ضربي األسلوب الشعري برمته، يستطيع أن يستنتج أن المعيار األخالقي هو المعتمد
تصنيف األساليب الشعرية؛ إذ الشاعر هو الذي يوجه خطابه حسب الوجهة التي يرومها، فيكون 

إلى أن المواصفة التي قدمها حازم  ساخرا سخيفا مستهزئا. وإلى هذه الفكرة يذهب محمد أديوان

(، على اعتبار أن المجون  5القرطاجني لطريقة الهزل في الكالم الشعري كانت عنيفة جدا)
 .والسخف هو شعور انتاب حازم القرطاجني بوصفه فقيها ومصلحا

وبناء على هذا، وقف حازم القرطاجني حيال األسلوب الهزلي وقفة صارمة، لكن هذا لم 
يمنعه من تدارس طرق تجليها في الخطاب الشعري، ألن هذه الطريقة بوصفها أسلوبا تتوافر على 

تمريرها إلى المتلقي، فهم "يشاركون أهل  -قدر اإلمكان–أغراض ومعان، وفكر يحاول الشاعر 

في كثير من المعاني والعبارات، ويستعملون ذلك في كالمهم وطريقتهم، بساطا إلى ما طريقة الجد 
(، على أساس أن مضمون الهزل هو غاية 6يريدونه من معاني الهزل التي هي غاية طريقتهم") 

 :يبتغيها الشاعر في مسلكه األدبي على غرار أبيات )نزفال( اآلتي بيانها

 أماه "

 ائما في األسفلإذا استطعِت فاتركيني د

 في الغرفة الفارغة حيث ال ي ستقبل أحد

 أنا مرتاح بسكناي معك

                                                             
م، 1966تق وتح: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقية، تونس، حازم القطاجني: منهاج البلغاء وسراج األدباء، -1

  .327ص

  2.(نفسه، )ص.ن(

محمد أديوان: قضايا النقد األدبي عند حازم القرطاجني، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، مطبعة النجاح -3

. 301م، ص2004، 1الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ط  

 نفسه، ص301. 4 

 نفسه، ص301. 5 

 حازم القرطاجني، )م.س(، ص329. 6 
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 وسيكون من المفزع أن أطرد منها

 )"1 .(كم رحيال ينتظرني

إن مضمون هذه األبيات الشعرية هو مضمون ساخر هزلي، ينضوي في دائرة الشعر 

كونه من  الدعاة المتحمسين للشعر المتمرد على الحياة االجتماعية األسرية التي يحياها الشاعر، "ب
(، على اعتداد أن الشاعر أراد أن يمرر إلى المتلقي أغراضا ومعاني تحمل في  2المتمرد")

 .مطاويها مضامين هزلية في حليات لغوية ذات طابع اجتماعي

واستناما على ما تقدم ذكره، أمكننا القول أن المفهوم األدبي لألسلوب الشعري بطريقة 

الهزل لدى حازم القرطاجني، ينسحب وينطوي على صور لفظية تغلفها معاني قد تنصرف إلى 
دالالت تعتريها أخالقا سلبية أو متمردة، تقدم إلى المتلقي خدمة لمقاصد منشئها؛ فضال على أن 

المعاني إلى األسلوب كنسبة النظم إلى األلفاظ التي تركب جنبا إلى جنب، وفق عالقات نسبة تلك 

معنوية. وعطفا على مبدأ التقسيم الذي اعتد به حازم القرطاجني في معالجته لنظرية األسلوب 
الشعري، الذي نعتقد أنه كان ينظر إليه بكونه طريقة تنتهج في أداء األغراض والمعاني، 

في هذا الصدد يقول حازم القرطاجني، "وكانت لتلك المعاني جهات فيها توجد، والمقاصد. و

ومسائل منها تقتنى، كجهة وصف المحبوب، وجهة وصف الخيال، وجهة وصف الطلول، وجهة 
وصف يوم النوى، وما جرى مجرى ذلك في غرض النسيب، وكانت تحصل للنفس باالستمرار 

ى بعض، وبكيفية االطراد في المعاني صورة وهيأة تسمى على تلك الجهات، والنقلة من بعضها إل

األسلوب، وجب أن تكون نسبة األسلوب إلى المعاني نسبة النظم إلى األلفاظ؛ ألن األسلوب 
يحص ل عن كيفية االستمرار في أوصاف جهة من جهات غرض القول، وكيفية االطراد من 

لذي هو صورة كيفية االستمرار في األلفاظ أوصاف جهة إلى جهة، فكان بمنزلة النظم في األلفاظ ا

والعبارات، والهيئة الحاصلة عن كيفية النقلة من بعضها إلى بعض فيها من ضروب الوضع 
وأنحاء الترتيب، فاألسلوب هيأة تحصل عن التأليفات المعنوية، والنظم هيئة تحصل من التأليفات 

 )"3 .(اللفظية

مه ن مفهويتوزع على اقترا -عنده-الفني لألسلوبالمستفاد من النص الحازمي أن المفهوم 
 .بمفهوم الوظيفة البالغية، وبالنوع األدبي المتضمن فيه األسلوب في اآلن معا

حاول حازم أن يؤصل لمفهوم األسلوب في ضوء مفهوم النظم)كما تبلور في البيئة 

. وجملة األمر، الكالمية(، بوصفه طريقة مخصوصة في الضم، أو ضرب من النظم والطريقة فيه

تقرى حازم مصطلح األسلوب في ضوء مقابلته لمصطلح النظم، على أساس أن األسلوب يتعلق 
ويقترن بالمعاني المركبة. أما النظم فإنه يقترن باأللفاظ المرتبة، بحكم أن النظم هو الهيئة التركيبية 

ألسلوب. أما النظم العاكسة لألسلوب، وذلك حين جعل اطراد المعاني وترتيبها صورا تعكس ا

فيعزى مفهومه إلى عملية تآلف األلفاظ، أو إلى مفهوم النحوية بكونها سلسلة ترابطية للوحدات 

                                                             
، 1988، 1تر: محمد الولي ومبارك حنون، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، -2

34ص .  

 نفسه، )ص.ن(. 2 

 حازم القرطاجني: )م.س(، ص364-363. 3 
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المعجمية تخضع لقواعد معينة. فاألسلوب هو هيئة علوقة باألغراض والمعاني. والنظم هو تأليف 
 .األلفاظ وانسجامها وفقا إليقاع صوتي تركيبي داللي

ما أن األسلوب هو الطريقة التي يتوسلها المتكلم شكال ومضمونا لغاية تأسيس ب أسلوب الجد: /2

مقاصده ومنازعه، التي تتوزع على طريقة الجد بوصفها "مذهبا في الكالم، تصدر األقاويل فيه 
(. والمعنى من منطوق عبارة حازم القرطاجني أن طريقة الجد في األسلوب  1عن مروءة وعقل")

وءة والعقل الذين هما "أساس في الكالم الجدي، وبهما يتحقق مضمون الجد ترتبط بعنصري المر

(، ألن أمور الجد وموضوعاته تنبع من ذي عقل ومروءة. وهذا النوع من  2ومدلوله فيه")
األسلوب يغاير القسم األول)الهزل(، من ناحية اتصافه بالموضوعية، والمجال فيه يكاد ينعدم 

م من أن الطريقة في تركيب المعاني ونظم األلفاظ موحدة بينهما. لتيمات الهزل السخف، بالرغ

(، ألن  3ويتحتم على الشاعر في أسلوب الهزل أن "يتلطف في التدرج من الجد إلى الهزل")
مواضع القول الشعري على طريقة الجد تستند إلى أحوال الموجه إليهم الكالم، من جهة، وإلى 

ية، إذ طريقة الجد ال مجال فيها للهزل والمجون، ألن الجد مواقف ومناسبات القول من جهة ثان

بوصفه مضمونا يتطلب موقفا وقارا وعقال وسكينة، اعتمادا على أن المروءة هي "التسامي عن 
(. ومن هذا السياق أمكننا القول أن  4الصغائر، وتطلعا إلى الكمال في حدوده البشرية الممكنة")

حازما عرض لمفهوم األسلوب بطريقتيه الجدية والهزلية من الناحية المضمونية، وطريقة تجليهما 
   في الخطاب الشعري، من زاوية أن طريقة

الجد في القول الشعري تختلف عن طريقة الهزل من حيث األغراض، وقدر الحفل 

ة والحضارية والثقافية وغيرها. وفي هذا المنزع الذي نحن صدده، وأحوالهم المادية واالجتماعي
يقول حازم القرطاجني: "فأما ما يجب في طريقة الجد، فأال ينحرف في ما كان من الكالم على 

(، تأسيسا على أن طريقة  5الجد إلى طريقة الهزل كبير انحراف، أو ال ينحرف إلى ذلك بالجملة")

أن يميل الشاعر في معرض  -بحسب حازم-الكالم األدبي، فال ينبغي الجد هي القانون األصل في
الجد إلى الهزل إال لماما. ومن محاسن أسلوب الجد أن يستغني الشاعر عن الهزل حين يأخذ في 

طريق الجد استغناء تاما؛ "ألن الكالم المبني على الجد إنما قصد به إلقاؤه بمحل القبول من أهل 

(، وبخاصة من المتلقي الذي تتوافر فيه  6لجد من يكره طرق الهزل")الجد، وكثيرا من أهل ا
خصلتا المروءة والوقار، إذ لكل طريقة في األسلوب أهلها ومقامها، وما كان للجد أن يقتضي 

توظيفه في مقامه، لذا ينبغي على الشاعر حين يكون في مجالس الجد ببعديه السياقي منه والتلقي، 

لوالته عن "الساقط من األلفاظ والمولَّد، ويقتصر فيها على العربي أن يبتعد في دواله ومد
(، ألن الخطاب  7المحض، وعلى التصاريف الصريحة في الفصاحة المطَّردة في كالمهم")

الشعري ممارسة فنية أدبية، يقتضي أن يتناغم أسلوبه ونظمه، مع الوضع الخطابي بكل عناصره 
 .التداولية

                                                             
 حازم القرطاجني: )م.س(، ص327. 1 

  2. محمد أديوان، )م.س(،  ص301

 حازم القرطاجني: )م.س(، ص330. 3 

 محمد أديوان، )م.س(، ص301. 4 

 حازم القرطاجني: )م.س(، ص328 5 

 نفسه، ص328. 6 

 حازم القرطاجني: )م.س(، ص 3287



قراءات األسلوب في الدرس التراثيالمدخل                                                              

 

- 43 - 
 

م على الموقف الشعري الذي يحتم الجد ويقتضيه، ألن "لكل وعلى الجملة، يحرص حاز

(. ومن األهمية بمكان، اإلشارة إلى أن حازما تساهل مع تزاوج أسلوب الجد 1مقام مقال") 

وأسلوب الهزل في نظم واحد، منبها على الشاعر أن يراعي مقتضيات الموقف الشعري تناغما 
م مقال(، الذي ظل "ساري المفعول في دراسة الخطاب مع القانون البالغي العام السالف )لكل مقا

اللغوي األدبي إلى عصرنا هذا. فما تزال الدراسات التداولية بمختلف اتجاهاتها تركز على 
(. وهذا يعني أن الدرس البالغي القديم الذي اتخذ من  2القانون، وتحلل الخطاب في ضوئه")

ممارسته النصية على لغة األدب باألدوات المدونة الشعرية، حقال تطبيقيا له، اصطدم في 

المنهجية التي وفرتها النظرية األلسنية الحديثة، في مختلف تشكالتها اإلجرائية، وال سيما التداولية 
األدبية التي اتخذت من السياق اإلجراء األكبر المسعف على تحليل الشكل اللساني للرسالة األدبية، 

زع ومقاصد المتكلم األديب. وبناء على ما تقدم إيراده فستغدو للوصول إلى الداللة المؤسسة لمنا
 .تلك المقولة ذات أثر كبير، وجليل، في دراسة بالغة الخطاب اللغوي من الوجهة الوظيفية

ني قرطاجومهما يكن األمر فإنه بإمكاننا أن نستخلص العناصر اآلتية من دراسة حازم ال
 :لألسلوب

 (لمعانيالغوية تختص بالتأليفات الداللية )االطراد في األسلوب هيئة من البنية ال -1

راض ميز بين األسلوب والنظم، فخص األسلوب بالوظيفة التعبيرية)جملة من األغ - 2

لك تبها  والمقاصد والمعاني(، ومخض النظم للداللة على أدوات الصياغة اللغوية، التي تقدم
 .المنازع

في ضوئه يتجلى في أن "أهل طريقة الهزل  قرر مبدأ عاما يسير الشاعر الهازل - 3

(، ألن الجمل الجدية ليست عبثا في 3يشاركون أهل طريقة الجد في كثير من المعاني والعبارات") 
مأخذ الهزل، على أساس أن الهزل فرع والجد أصل. ولذلك فإن أهل الهزل يستعملون عناصر 

  (4الهزل التي هي غاية طريقتهم")الكالم الجدي بكونه "بساطا إلى ما يريدونه من معاني 

هو الطريقة المنتحاة من حيث المضمون في تقديم المعاني في هيئة -لديه-إن األسلوب الشعري -4

صور لفظية متآلفة مع بعضها البعض. وهو ينقسم إلى طريقة نظم جدي، وأخرى نظم هزلي، 

ريقة الهزلية، وما يتعلق بهما معا. "فهذه قوانين مقنعة فيما يتعلق بالطريقة الجدية وما يتعلق بالط
ومعرفتها أكيدة في صناعة النقد، والبصيرة بطرق الكالم وما يجب فيها. فكثير من وجوه النقد 

والنظر في هذه الصناعة يتعلق بها. وأيضا فإنه إذا أريد الحكم بين شاعرين متماجنين أيهما أشعر، 

فيها، لم يكن بد من معرفة هذه القوانين في أو بين جادّ وماجن أيهما أمضى في طريقته وأبرع 
الطريقتين، إذ بها يتبين نمط كالمه وإغراقه في الطريقة التي هو مبني عليها وسالمته بحسب ما 

(. لقد سن قانونا أوحى به إلى الشاعر أن يتوخى في كالمه مراعاة الموقف الشعري  5يجب فيها")

الجد أو الهزل من جهة أخرى، ومن دون تلك من جهة، وعواطف المخاطب واستجابته لنوازع 
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(، وهذه هي الغاية الكبرى لوظيفة  1المراعاة "لن يفلح الشاعر في التأثير في المتلقي تأثيرا فعاال")
 .اللغة األدبية

أن يدرك وأن يعي منازع تلك الصورة  -حسب حازم-على متلقي الخطاب الشعري - 5

شعرية. وعليه أن يحدد موقفه منها، ألن إطالق أي كلمة في اللفظية المتكاتفة المؤسسة للمقاصد ال
تشد إليها بدرجة قوية أو " -(BAKHTIN)مثلما ذهب إلى ذلك باختين-التراكيب اللسانية الشعرية

)"2 ضعيفة مستمعها أو قارئها... وتعكس في متنها اعتراضاته أو أحكامه أو وجهات نظره المسبقة
). 

األسلوبية انبثقت من حياض اللسانيات التي أرسى قواعدها اللغوي استنادا على أن  - 6

( من خالل 1913ت)(FERDINAND DE SAUSSURE)السويسري فرديناند دو سوسير
معظم المناهج اللسانية والنقدية، التي تطاولت على اللغة  -فيما بعد–الثنائيات التي أطَّرت 

ت مضطربة، ولم تستقر، وذلك مما جعل بعض بالوصف والتحليل والتفسير، إال أن مفاهيمها ظل

أعالمها ينعتون األسلوبية بأنها تنهض على "التمييز بين ما يقال في النص األدبي، وكيف يقال؟ أو 
  )"3.()التمييز( بين المحتوى والشكل

قاطع قد ت وإلى هذا المفهوم، أمكننا القول أن حازما في تأطيره لنظرية األسلوب الشعري
 ن مفهومنظم عمع المفهوم الغربي الذي تقدم ذكره، وذلك من خالل تجزيئه لمفهوم ال بدرجة بارزة

 .األسلوب

بناء على ما سلف إيراده، ننتهي إلى القول أن نظرية حازم في األسلوب الشعري تبتعد عن   -7

ل أمر  التعليق المفاهيم الحديثة له، في ضوء الدراسات النقدية المعاصرة، ونحن في هذا السبيل نوّكِ

للباحث محمد عبد المطلب، الذي يقول: "إن حازم القرطاجني لم يثبت على اتجاه واحد في تحديد 
)األسلوب(، إذ تردد بين ثالث تحديدات تنصرف إلى التأليفات المعنوية في البداية، والجنس أو 

 .األخيرة(، في المرحلة 4ثم أدخله في مفهوم الفصاحة والبالغة")  -فيما بعد-النوع األدبي

إذا كان الدرس النقدي أو البالغي لدى العرب في بعض محطاته الزمنية قد فصل بين  - 8

الشكل والمضمون، أو بين علوم البالغة في المراحل المتأخرة، فإن حازم قد وضع حدا فاصال 

في بين مفهوم األسلوب، ومفهوم النظم، ولعل في نصه الوارد سابقا خير دليل إلى ما ذهبنا إليه 
يقول حازم  -وال تثريب في تكريريه-ذلك الصدد، وسنجعله خاتمة القول في هذه المحطة البحثية

القرطاجني: "ولما كان األسلوب في المعاني بإزاء النظم في األلفاظ، وجب أن ي الحَظ فيه من 

حسن االطراد والتناسب والتلطف في االنتقال عن جهة إلى جهة، والصيرورة من مقصد إلى 

                                                             
 محمد أديوان، )م.س(،  ص313. 1 

، 10ينظر: عبد الفتاح كليطو: األدب والغرابة)دراسات بنيوية في األدب العربي(، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء،  ط -3

. 50م، ص2013  

م، 1987، 3، طالعراقالدباغ، دار مجلة الثقافة األجنبية،م. هـ، أبرامز: المدارس النقدية الحديثة، تر: عبد هللا معتصم  -4

.67ص . 

، 1مكتبة لبنان ناشرون، الشركة المصرية العالمية للنشر) لونجمان(، القاهرة، ط عبد المطلب: البالغة واألسلوبية، حمدم -1

. 30ص ،1997  
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د ما يالحظ في النظم من حسن االطراد من بعض العبارات إلى بعض، ومراعاة المناسبة مقص
  )"1 .(ولطف النقلة

يشير محمد أديوان إلى أن مفهوم األسلوب لدى حازم القرطاجني بطريقتيه )الجدية(  - 9

(، بوصفها المقولة الكبرى التي 2و)الهزلية(، يعد جزئية من جزئيات موضوع )المقصدية() 
تسعف على تجلية مضمون الخطاب اللغوي وفعالية تأثيره على المتلقي، وقد احتل ذلك المفهوم 

(، في ضوء تحليله لقواعد الخطاب  3مكانة مركزية في الوعي النقدي لحازم القرطاجني)
 .الشعري

ه حازم القرطاجني بطابع النظم في طريقة الجد، من حيث المتانة والرصانة المسندة  - 10 نوَّ

لى األلفاظ، من خالل العالقات الداللية التي تقيمها فيما بينها، ونلفيه في أكثر من موضع يفضل إ
(، على اعتداد أن المنحى األسلوبي للجد يفاضل المنحى  4طريقة الجد على طريقة الهزل)

األسلوبي للهزل، ولعل هذه اإلشارة الحازمية تعزز وتتطابق مع التصور األرسطي لمسألة الجد 

الهزل في الشعر، وفي هذا الصدد الذي نحن سائرون فيه، يذهب محمد أديوان إلى القول ما يلي: و
من هذا التصور)عمليا( عندما يركز في كتابه)فن الشعر(  ( ARESTOTE)"يقترب أرسطو

لهذا اإلهمال هو أن أرسطو اهتم بالمواقف  -يقول-على فن المأساة، مهمال شعر الملهاة... وتفسيرنا

(، المتوزعة على جنس )المالحم( و)المآسي( األدبيين، حيث يبلغ التأثر مداه 5ية في الشعر") الجد
في )المأساة(، ويضطر المتلقي في المالحم إلى التأمل في ذلك الصراع األبدي القائم بين اإلنسان 

لعل وقوى الطبيعة المنسحبة على اآللهة وأنصاف اآللهة، مما يجعله يترصد ويلمح مصائرهم. و

هذه القضايا تندرج كإطار أدبي يرسم مالمح الموضوعات الجدية في نظرية األجناس الشعرية 
 .للمعلم األول أرسطو

 

 

 

 

 

                                                             
 . 364، ص حازم القرطاجني: )م. س( -2

  ينظر: محمد أديوان، قضايا النقد األدبي عند حازم القرطاجني، ص300-299. 2 

 ينظر: محمد أديوان، )م.س(، ص300-299. 3 

 . 330-329ص س(، ،حازم القرطاجني:)م ينظر: -2

 . 308(، صسمحمد أديوان، )م. -3
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  :هـ( 808)ت ابن خلدون  /2-9

أوسدددددع ابدددددن خلددددددون القدددددول فدددددي مصدددددطلحات كثيدددددرة تتعلدددددق بشدددددكل أو بدددددآخر بمفهدددددوم      

وعلددددوم اللسددددان بمددددا فيهددددا البيددددان،   الملكددددةالكتابددددة، الصددددناعة، ) األسددددلوب لديدددده، علددددى غددددرار 

هددددددذه   مددددددن منظددددددور أن مفدددددداهيم ،(1)(والنحددددددو، واإلعددددددراب، وغيددددددر ذلددددددك مددددددن المواصددددددفات

إذ أن االسدددلوب الشدددعري هدددو ملكدددة وصددددناعة  ؛المواصدددفات االصدددطالحية متعالقدددة فيمدددا بينهددددا

بدددأجزاء كدددالم بليدددغ مبندددي علدددى اإلسدددتعارة واألوصددداف، المفصدددل ) فدددي اآلن معدددا، حيدددث أنددده 

فددي الددوزن الددروي مسددتقل كددل جددزء منهددا فددي غرضدده ومقصددده عمددا قبلدده وبعددده       متفقددة

م فدددي محلدددده، كدددالالفالشدددعر هددددو جدددنس  .(2)(الجددداري علدددى أسددداليب العددددرب المخصوصدددة بددده

ممدددا يجعلددده بمدددا  .يتأسدددس وينبندددي علدددى فصدددول اإلسدددتعارة وأوصدددافها ينطلدددي علدددى خطددداب بليدددغ

فاألسدددلوب فددي الصدددناعة الشدددعرية  وبهددذا االعتبدددار .المنثدددورهددو فدددن منظددوم يختلدددف مدددن الكددالم 

عبدددارة عندددهم عدددن المندددوال الدددذي ينسدددج فيددده التراكيدددب أو )هدددو   -وفددق تصدددور ابدددن خلددددون–

ال يرجددددع إلددددى الكددددالم باعتبددددار إفادتدددده أصددددل المعنددددى    األسددددلوب(و.)به رغالقالددددب الددددذي يفدددد

المعنددى مددن خددواص التراكيددب الددذي هددو الددذي هددو وظيفددة اإلعددراب وال باعتبددار إفادتدده كمددال 

وظيفدددددة البالغدددددة والبيدددددان وال باعتبدددددار الدددددوزن كمدددددا اسدددددتعمله العدددددرب الدددددذي هدددددو وظيفدددددة 

 .(3)(العروض

ال ينبنددددي علددددى مفدددداهيم و  و وظيفددددة ولعددددل هددددذا الكددددالم يفيددددد: أن األسددددلوب هددددو صددددناعة

التراكيدددب، أو هدددو النحدددو والبالغدددة، والعدددروض فحسدددب، وإنمدددا هدددو المندددوال الدددذي تنسدددج فيددده 

 دا، مددن خدددالل تلددك العالقدددات المتددوافرة التدددي تشددددّ حدددالقالددب الدددذي تفددرغ فيددده الكلمددات إفراغدددا وا

المكونددددة للعبددددارة  )كلمددددات، حددددروف، حركددددات(نسدددديجه، والمركونددددة بددددين العناصددددر اللسددددانية 

وعلدددى هدددذا، فأسدددلوب  .األدبيدددة، حيدددث يدددرتبط السدددابق منهدددا بدددالالحق، والالحدددق منهدددا بالمتقددددم

لصدددناعة الشدددعرية هدددو مفهدددوم قدددائم برأسددده، مسدددتقل بذاتددده، تحققددده التراكيدددب التدددي تتحدددد فيهدددا ا

صددددورة ذهنيددددة للتراكيددددب المنتظمددددة كليددددة باعتبددددار انطباقهددددا )إذ هددددو  ؛األشددددكال بالمضددددامين

تصدددويرا للمعددداني القائمدددة  -وفدددق هدددذا المنظدددور-وسيصدددير األسدددلوب  .(4)(علدددى تركيدددب خددداص

فدددي الدددنفس وتشدددكيلها باللغدددة، اعتمدددادا علدددى ملكدددة أدبيدددة مترسدددخة، وانطالقدددا مدددن هدددذا الدددرأي، 

وبددين مددا سددماه  )البالغددة والنحددو والعددروض(ميددز ابددن خلدددون بددين العلددوم المعياريددة القياسددية 

تأصددديال علدددى ، (5)(خارجدددة عدددن هدددذه الصدددناعة الشدددعرية) باألسدددلوب، قدددائال: أن هدددذه العلدددوم 

قيدددت فددي قواعددد مسددتقرة تسددعى إلددى تعلدديم  أنهددا مقدداييس مسددتنبطة مددن كددالم العددرب المسددتعمل

مددا ينبغددي أن يقددال وهددي ال تفيددد فددي تحصدديل أدبيددة األسددلوب، الددذي يختلددف عددن هددذه القدددوانين 

لتغددددو ملكدددة فدددي ذلدددك  تترسدددخ وتسدددتحكم العلميدددة، إذ أنددده حصددديلة ممارسدددة للظددداهرة الشدددعرية

                                                             
 ..485، 484، 483، 369، 358، 355، 349ص ص:  ،2005، 1ط القاهرة،  ،الهيثمدار ابن عبد الرحمن ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون،  -(1)
 .506نفسه ص - (2)
 .504نفسه، ص - (3)
 .504ص ،(س م،: )خلدون ابن الرحمن عبد – (4)
 .504صنفسه،  – (5)
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أي أن األسدددلوب هدددو ملكدددة عامدددة  (1)(بكثدددرة الحفدددظ وجدددودة المحفدددوظ) فّدددظمدددي، تحالفدددن الكال

  ينتحدددى للتعبيدددر عدددن األغدددراض وشدددتى المقاصدددد ضدددمن قوالدددب لغويدددة تصدددويرية. وتلدددك الملكدددة 

ينتزعهددددا الددددذهن مددددن أعيددددان التراكيددددب وأشخاصددددها ويصدددديرها فددددي الخيددددال كالقالددددب أو ) 

العدددرب باعتبدددار اإلعدددراب والبيدددان فيرصدددها فيددده المندددوال ثدددم ينتقدددي التراكيدددب الصدددحيحة عندددد 

رصدددا كمدددا يفعلددده البنددداء فدددي القالدددب أو النسددداج فدددي المندددوال حتدددى يتسدددع القالدددب بحصدددول 

التراكيدددب الوافيدددة بمقصدددود الكددددالم ويقدددع علدددى الصدددورة الصددددحيحة باعتبدددار ملكدددة اللسددددان 

ينطلددددق تشددددكيله مددددن الخيددددال، اعتمددددادا علددددى  - بهددددذا االعتبددددار - فاألسددددلوب .(2)(العربددددي فيدددده

مشدددروطا  –بمدددا هدددو تركيدددب وتدددأليف  -والتدددي تدددرص فيددده رصدددا -بمدددا هدددو اختيدددار -ألفددداظ اللغدددة 

هدددو فدددن بالعبدددارة  ،ألن الكدددالم األدبدددي بعامدددة –بمدددا هدددو صدددناعة –بالبالغدددة والنحدددو، واإلعدددراب 

ضدددوء هدددذه الرؤيدددة   األسدددلوب فدددي ع. وبالتدددالي سددديغدوفيصدددار إليددده إلبدددالغ األغدددراض والمندددا

 في اآلن معا، تتوزعه المواصفات اآلتية: )صناعة(ء ادأو )ملكة(كفاءة 

 األسلوب هو صناعة أ.          

 األسلوب هو صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية. ب.         

مدددن  -يقدددول ابدددن خلددددون-"لكدددل فدددن األسدددلوب ينطبدددق علدددى تركيدددب خددداص، ألن ت.           

،كسدددؤال الطلدددول فدددي الكدددالم (3)الكدددالم أسددداليب تخدددتص بددده وتوجدددد فيددده علدددى أنحددداء مختلفدددة"

ولددددن يغدددددو ذلددددك  .الشددددعري، الددددذي يكددددون بندددددائها، أو باسددددتدعاء الصددددحب واسددددتبكائهم عليهددددا

السددددؤال مكونددددا أسددددلوبيا إال بالتعويددددل علددددى مهددددارة فددددي التركيددددب النظمددددي للكلمددددات ووحدددددات 

فدددإذا حصدددلت ) إلفدددادة والتدددأثير، يقدددول ابدددن خلددددون فدددي هدددذا الشدددأن: ومدددا لر .اللغدددة اإلعرابيدددة

الملكدددة التامدددة فدددي تركيدددب األلفددداظ المفدددردة للتعبيدددر بهدددا عدددن المعددداني المقصدددودة ومراعددداة 

الغايدددة مدددن  -حينئدددذ–علدددى مقتضدددى الحدددال، بلدددغ المدددتكلم  التدددأليف الدددذي يطبدددق الكدددالم )فيددده(

إندددي أرى رؤوسدددا قدددد )  نحدددو قدددول الحجددداج بدددن يوسدددف الثقفدددي ألعدائددده: .(4)(إفادتددده مقصدددودة

وهدددو يتغيدددا مدددن وراء هدددذا المبندددى االسدددتعاري تدددرهيبهم وتخدددويفهم.  (5)(قطافهدددا أينعدددت وحدددان

كامددددل القدددددرة التعبيريددددة فددددي توصدددديل غددددرض  مددددن خددددالل توظيفدددده لبنيددددة لغويددددة إيحائيددددة لهددددا

   الحجاج إلى أعداءه.

وترتيبددددا علددددى ذلددددك، فاألسددددلوب هددددو اسددددتخدام مجددددازي بالغددددي ألدوات التعبيددددر، يتكددددون 

انطالقددددا مددددن المعدددداني المجددددردة، التددددي يريددددد المددددتكلم تصددددويرها وتمكينهددددا فددددي نفسددددية السددددامع 

سدددتفاد مدددن األداء الكالمدددي الدددذي يحملهدددا. ولعدددل تالمتلقدددي، الدددذي يتحصدددل عليهدددا بكونهدددا داللدددة 

هدددو صدددناعة تتحقدددق علدددى المسدددتوى اللغدددوي الملمدددوس. وإتقدددان هدددذه  -بهدددذه الفكدددرة  -األسدددلوب 

                                                             
 .501نفسه، ص  - (1)
 .504نفسه، ص - (2)
 .504عبد الرحمن ابن خلدون: )م،س(،  - (3)
 .491صنفسه،  – (4)
 116، ص 1999، 1العدوس: البالغة واألسلوبية) مقدمات عامة (، األهلية للنشر والتوزيع، عمان، طينظر: يوسف أبو  -(5) 
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كالملكدددة فدددي  الصدددناعة لدددن يتدددأتى إال بطريدددق حصدددول صدددورة ذهنيدددة ترسدددخ فدددي الدددنفس، وتغددددو

بالجمددددل )اللغددددة، تعبددددر عنهددددا التراكيددددب المنتظمددددة كليددددة فددددي القالددددب األسددددلوبي، الددددذي يتأسددددس

غيدددر متفقدددة، مفصدددولة وموصدددولة وغيدددر الجمدددل إنشدددائية وخبريدددة اسدددمية أو فعليدددة، متفقدددة و

علدددى  ،(1)(علددى مدددا هدددو شدددأن التراكيدددب فدددي الكدددالم العربددي فدددي مكدددان كدددل كلمدددة مدددن األخدددرى

لغويددة تركيبيددة، تحددوي فدددي مطاويهددا داللددة موجهددة، تركدددب هدددو بنيددة  -برأيدده- أسدداس أن األسددلوب

 وفق استعمال غير عادي لعناصر اللغة.

 يتين وإنما يتأسس على بن .كالمية صوتيةليس عادات  -فيما تقدم  -األسلوب إّن 

نصدددهار البنيدددة الذهنيدددة مدددع البنيدددة ابنيدددة تركيبيدددة، أي أنددده كنايدددة عدددن  (2بنيدددة ذهنيدددة و (1

علددددى نسددددق قواعددددد  حركددددات....(–حددددروف –)كلمددددات التركيبيددددة، مددددن خددددالل تحويددددل الدددددالئل 

الملكدددة اللسدددانية الباطنيدددة إلدددى مددددلوالت تعكدددس أغدددراض ومندددازع المدددتكلم. حيدددث تتدددرابط علدددى 

ونولوجيدددددا دالليدددددا. فنسدددديج العبدددددارة األدبيددددة قواعدددددد الملكددددة بعناصدددددر اللغددددة بوصدددددفها تركيبددددا 

) مددددن أدوات اللغددددة بمدددداهي  انسددددق منظمدددد–األسددددلوب بندددداء علددددى هددددذه االعتبددددارات  ووسدددديغد

علددددى رأي أفددددرام  (2)(ة متناهيددددة عددددن األفكددددار والمشدددداعر والغابددددات المتجددددددةتعبيددددر بصددددور

، الددددذي يددددرى أن اللغددددة AVRAM NOAM CHOMSKY""نعددددوم تشومسددددكي 

تتميدددز بمظهدددر إبدددداعي مدددن خدددالل إلحاحددده علدددى مصدددطلح التوليدددد ومصدددطلح التحويدددل بكونددده 

تعبيددددري لغددددوي نددددة تضددددطلع بدددددور تحويددددل الشددددكل التجريدددددي للمعنددددى إلددددى شددددكل قواعددددد معيّ 

ف ابدددن خلدددون االسدددلوب بأنددده اختيددار وتركيدددب فدددي اآلن واسدددتنادا علددى مدددا سدددلف عددرّ  .ملمددوس

ف األغدددراض التدددي يحملهدددا كالمددده إزاء أحدددوال المتلقدددي معدددا، حيدددث يسدددعى المؤسدددلب أن يكيّددد

شدددكال  - هتلدددك األغدددراض واألحدددوال منسدددجمة مدددع خطابددد -مدددن جهدددة، ويجعدددل مدددن جهدددة ثانيدددة 

هددددذه الزاويددددة، فاألسددددلوب هددددو اسددددتجابة لصددددورة ذهنيددددة، تعكسددددها ضددددوء  علددددىو .ومضددددمونا

الصدددورة الفونولوجيدددة التعبيريدددة، التدددي يتوسدددل بهدددا المدددتكلم للتعبيدددر عدددن شدددتى المددددلوالت التدددي 

واعتمدددادا علدددى هدددذا سددديتحول الشدددكل التجريددددي للمعندددى إلدددى مكدددون بالغدددي  .يدددروم إبالغهدددا

ني داخددددل السددددياق التركيبددددي فددددي لف ضددددمنه األصددددوات اللغويددددة والمعدددداآجمددددالي قصدددددي، تتدددد

تناسدددق وثيدددق مدددع قواعدددد الملكدددة اللسدددانية، حيدددث يظهدددر المؤسدددلب كفددداءة فدددي إعطددداء الكلمدددات 

                                                             
 505ص ، )م.س(،العدوس أبو يوسف - (1)
ينظر ميشال زكريا: األلسنية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية، )مجد( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  -(2)

 .27م، ص1986، 2طبيروت، 

   نظرية ي األصل صاحب الم بفيالديفيا في الواليات المتحدة األمريكية وهو لغوي أمريكي، بولوند1928ولد في السابع من ديسمبر عام

ستير م، وأعد رسالة ماج1951التوليدية التحويلية في اللغة. كان والده من كبار علماء العبرية، حصل على دبلوم الدراسات العليا عام 

ان جاكسون ك برومحول العبرية الحديثة، حصل على منحة في السنة نفسها لمتابعة أبحاثه في الفلسفة بجامعة هارفارد، فالتقى هنا

Roman Jackobson) يعي حملت م، وكانت خاصة بالتحليل التوز1955م( وتأثر بأفكاره وآرائه. نال درجة الدكتوراه عام 1982ت

لتكنولوجيا د ماستشوس ليس بمعهللنظرية اللغوية، واهتم فيها باالستخدام اإلبداعي للغة. ثم أسندت إليه مهمة التدرعنوان "البنية المنطقية 

(M.I.T :ومن اهم مؤلفاته )4م، 1957لتركيبية االبنى -3اللغة والمسؤولية، -2م، 1951القوة األمريكية والماندرين الجديدة سنة  -1-
: أحمد عزوز: م، ينظر1966نظرية النحو التوليدي -6م، 1964مبادئ في اللسانيات النظرية -5م، 1965معالم النظرية التركيبية 

 .193-192صم، 2014، 1المدارس اللسانية )أعالمها ومبادئها ومناهج تحليلها لألداء التواصلي(، دار التنوير، الجزائر، ط
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التدددي يتخيرهدددا معندددى خاصدددا فدددي مندددوال سدددياقي نسدددقي، تتنددداعم داخلددده هدددذا اإلطدددار القواعدددد 

أثير التدددي يتوجددده بهدددا إلدددى المخاطدددب قصدددد التددد -علدددى السدددواء-الباطنيدددة لملكدددة لسدددانه ومنازعددده 

انعكاسدددا  -بمدددا هدددو خطددداب لغدددوي متحقدددق -فيددده بصدددورة مدددا وبهدددذه الرؤيدددة، سددديغدو األسدددلوب 

مباشددددرا لتلددددك الصددددورة الذهنيددددة الراسددددخة عددددالوة علددددى الكفايددددة اللغويددددة فددددي الكددددالم الفنددددي 

بعددددد اإلمددددتالء مددددن الحفددددظ وشددددحذ القريحددددة للنسددددج علددددى المنددددوال ) باعتبارهددددا ملكددددة تتحصددددل

صددادرة  )وإذ هددي(وباإلقبددال علددى الددنظم واإلكثددار مندده تسددتحكم ملكددة األسددلوب وترسددخ،  )......(

عددن االسددتعماالت األدبيددة للغددة بددالحفظ والفهددم، وحددين تتكيددف الددنفس بهددا ينددتق  األسددلوب فيهددا 

  .(1)(كأنه منوال يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورة

 خدددالف فدددي اللغدددة، ينبندددي علدددى االسدددتعمالوعلدددى هدددذا، فاألسدددلوب هدددو مظهدددر تركيبدددي 

وهدددذا  ،االسدددتعاري للكلمدددات وحسدددن تأليفهدددا. ويتمظهدددر فدددي نسدددق مدددن أدوات التعبيدددر المتآلفدددة

 النسق واالنتظام يقبع خلف صورة ذهنية على حد تعبير ابن خلدون.

دى ابددددن خلدددددون وفددددق وفددددي ضددددوء مددددا سددددبق، أمكننددددا ترسدددديم معماريددددة األسددددلوب لدددد    

 الصيغة اآلتية:

 

 

 

 

  

 

ولعدددل هدددذه الترسددديمة تؤشدددر علدددى أن مفهدددوم األسدددلوب لديددده هدددو مفهدددوم تعبيدددري عالئقدددي يجمدددع  

بنيدددة األسدددلوب وتوصددديف  ةمجموعدددة مدددن العناصدددر المترابطدددة فيمدددا بينهدددا والوسددديلة الوحيددددة لدراسددد

تأصددديال  (2)(حصدددول ملكدددة البالغدددة للسدددان)هدددي الدددذوق بمدددا هدددو  -وفدددق رأي ابدددن خلددددون-أدبيتددده 

يعددددين علددددى عمليددددة التمييددددز بددددين األسدددداليب مددددن حيددددث الجددددودة  ) الددددذوق ( علددددى أندددده إجددددراء كفيددددل

ملكددة لسددانية فددي نظددم الكددالم )تتددذوق ) والمزيددة، علددى اعتبددار أن شددعرية وجماليددة األسددلوب  هددي 

فدددي ذلدددك المسدددتنبطة  )نحدددو، إعدددراب بيدددان(ال تحصدددل بمعرفدددة القدددوانين العلميدددة  )و( وتستشدددعر(

ملكدددة  إذ أنّ  ؛(3)(حصدددول الملكدددة بالفعدددل فدددي محلهدددايدددد فوال ت    يدددد علمدددا بدددذلك اللسدددان فوالتدددي ت

عددن تلدددك العلددوم القياسددية التددي تهدددتم باإلفددادة والكمددال علدددى      األسددلوب هددي ملكددة مسدددتقلة بالجملددة 

يسددددعف علددددى التمييددددز  -بوصددددفه إجددددراء فدددداعال -مسددددتوى المعنددددى، ويمكددددن للددددذوق أن يددددنهض لهددددا 

 .والتوصيف والتقييم
                                                             

 ، )مع تصرف يسير(.507س(، ص -عبد الرحمن ابن خلدون: )م - (1)
 .497ص   ،(س، م: )خلدون ابن الرحمن عبد – (2)
 .498صنفسه، – (3)

 مخزون ثقافي جمالي

كثرة الحفظ 

 وجودة المحفوظ

خة
س
ر
مت
ة 
لك
م

 

 معاني مجردة

 بنية األسلوب السطحية

 اختيار

 تنسيق   وتركيب

 ملكة لسانية

غة
الل
د 
ع
وا
 ق

غة
ال
الب
د 
ع
وا
 ق



قراءات األسلوب في الدرس التراثيالمدخل                                                              

 

- 50 - 
 

بمدددا هدددو إجدددراء تفسددديري تميدددزي لألسددداليب يكددداد  -خلددددونلددددى ابدددن -لعدددل مفهدددوم الدددذوق  

مدددن منظدددور أنددده   لددددى نعدددوم تشومسدددكي  (Introspection) االسدددتبطانيتطدددابق مدددع مفهدددوم 

حيدددددث يسددددداعد  الوسددددديلة الوحيددددددة للوصدددددول إلدددددى دراسدددددة هدددددذا النظدددددام اللسددددداني )الملكدددددة()

مدددن زاويدددة  العميقدددة()مدددن النسدددبة علدددى إصددددار أحكدددام علدددى كدددل الجمدددل المتولددددة  (االسدددتبطان)

. (acceptability’l)ومقبوليتهددددددددددا (grammaticality La)النحويددددددددددة  (1)الصددددددددددحة

فعالدددة للتمييدددز بدددين األسددداليب وأصدددناف الكدددالم األخدددرى، انطالقدددا مدددن  وسددديلة هدددو (إذن)فالدددذوق

البنيددددة النظميددددة للكددددالم ومددددا تشددددتمل عليدددده مددددن أدوات معجميددددة وبيانيددددة، فددددي ضددددوء أن ملكددددة 

الدددذوق هدددو محدددل  أنّ  إذ باالسدددتقراء؛الدددذوق هدددي أمدددر وجدددداني مترسدددخ وليسدددت قدددوانين مفدددادة 

ل مدددا سدددلف، فمفهدددوم األسدددلوب وبنيتددده لددددى وتحصددديال لكددد إدراك شدددعرية األسددداليب وأدبيتهدددا.

واألداء  )الكفدددداءة(يقتددددرب بددددرجات بددددارزة مدددن مفهددددومي الملكدددة   عبدددد الدددرحمن ابددددن خلددددون

تأصددديال علدددى أن األسدددلوب هدددو خطددداب يتكدددون ويندددتج مدددن خدددالل مظددداهر  (2)تشومسدددكيلددددى 

 عميقة ومظاهر جلية بارزة.

عطفددددا علددددى هددددذا، فمعماريددددة األسددددلوب لدددددى ابددددن خلدددددون، أطددددرت فددددي ضددددوء عدددددة و

فدددي الددددرس  -ت بنددداالتدددي مدددر-األسدددلوب عندددده يغددداير جميدددع التعريفدددات  مفددداهيم ممدددا جعدددل حددددّ 

التدددي مارسدددها الخطددداب ويتنددداغم بددددرجات عاليدددة مدددع بعدددض المصدددطلحات  التراثدددي لألسدددلوب

النقددددي المعاصدددر فدددي تعريدددف األسدددلوب مدددن حيدددث البنيدددة والوظيفدددة، ويدددذهب الددددكتور صدددالح 

ومدددن الواضدددح أن هدددذا المفهدددوم التركيبدددي الددددقيق لألسدددلوب )فضدددل فدددي هدددذا السدددياق قدددائال: 

علددددى أسدددداس أن فكددددرة  ،(3)(هددددو مفهددددوم اصددددطالحي ال مفهددددوم لغددددوي )عنددددد ابددددن خلدددددون(

توزعتهددددا جملددددة اصددددطالحية مددددا فتددددئ الدددددرس األسددددلوبي المعاصددددر يصددددر  -لديدددده–األسددددلوب 

علدددى اسدددتخدامها فدددي تعريفاتددده لألسدددلوب علدددى غدددرار المفهدددوم التعبيدددري، والمفهدددوم العالئقدددي، 

والمفهدددددددددددوم التدددددددددددأثيري الدددددددددددذي اختصدددددددددددته األسدددددددددددلوبية الوظيفيدددددددددددة بأهميدددددددددددة بالغدددددددددددة.

                                                             
 .211، ص2007، 1ينظر: أحمد مومن: اللسانيات النشأة والتطور، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،ط - (1)
ويكون تعبيره هذا سليما". ( بأنها "قواعد يستنبطها المتكلم فتمكنه من التعبير عن شتى األغراض، compétenceيعرف الملكة ) - (2)

" عند تشومسكي فهو عبارة عن االستعمال نفسه للملكة اللغوية المتجسدة في الكالم الفعلي".  عبد performanceأما مفهوم األداء "

( مخطوط رسالة syntactic structureالرزاق دوراري: النحو التفريعي التحويلي  من خالل كتاب تشومسكي )البنى التركيبية )

 . 13م، ص1984ماجستير، جامعة الجزائر، معهد العلوم اللسانية والصوتية، عام 
 .94م، ص1998، 1ينظر: صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، دار الشروق، القاهرة، ط -(3)
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 المبحث األول:

 األسلوب في الخطاب النقدي الجديد
: من األهمية بمكان اإلشارة إلى أن بطون التآليف البالغية والنقدية واللسانية بعامة توطئة

في هذا السبيل االلتفات إلى  في التراث العربي، امتألت بجهاز اصطالحي رهيب جدا. ويكفينا

الذي جمع فيه  )معجم المصطلحات البالغية وتطورها(صنيع الباحث أحمد مطلوب في كتابه األول

ألف اصطالح ومئة، عبر استقراء ما يقارب ستة وثالثين ومئة مصدر من مصادر التراث )

كما  -أيضا–الذي ضم  القديم()معجم النقد العربي . وكتابه الثاني المعنون بــ(1)(البالغي والنقدي

زاخرا من المصطلحات، فاقت ثماني مئة وخمسين مصطلحا. وذلك لداللة قوية على أن المصطلح 

النقدي البالغي شكل لديهم قضية، من زاوية أن أعالم الدرس العربي القديم  حرصوا كل الحرص 

يصها، بوضع مسميات لها على إعطاء حدود أفهومية لتلك المواصفات األدبية، مع تحديدها وتشخ

 يعتقدون أنها مناسبة لما يريدون التعبير عنه في نطاق المجاالت والحقول التي اشتغلوا عليها.

وعطفا على ذلك، يمكننا القول أن المصطلحية القديمة قدمت المادة الخام للخطاب النقدي 

هذا السبيل تذهب بعض الجديد في شقه العربي، والذي نراه أنه لم يستثمر تلك المساعدة، وفي 

الدراسات للقول بأن تلك المسميات بأبعادها االصطالحية، التي بّوبها الدرس العربي القديم، من 

خالل معالجتهم للغة عبر جميع حقولها الفرعية، "كان لها أكبر األثر في تقدم الحركة األدبية 

 بدأ يميل إلى الغرب -ت األخيرةوافي السن-، ويبدو أن االتجاه)والحركة النقدية الجديدة(الحديثة

       ، وهو ما أدى)...(وصار المؤلفون والمترجمون والنقاد يغرفون من المصطلحات األجنبية

فيما ينشر ويترجم، وبدأت األصوات ترفع  )ومفاهيمها(إلى طغيان المصطلحات األجنبية

   (2)(العربي الجديدإشكالية المصطلح اللساني أو المصطلح النقدي في الخطاب النقدي )شعار

ة من حيث التسمي -وتحوالته-هكذا كانت أحوال المصطلح وبالخصوص البالغي النقدي

 والمفهوم في النقد األسلوبي الحديث بمختلف اتجاهاته.

تدرس األسلوبية بجميع تياراتها األسلوب في : األطر اللغوية واالصطالحية لألسلوب-1

بوصفها وحدة مصطلحية هي مفهوم  (Style)أسلوب()بأن كلمة المدونات االدبية، ولئن كان اإلقرار

التي  (3)الالتينية (Stylus)حديث نسبيا في الثقافة األسلوبية، فإن ذلك المفهوم نبت من مشتقات كلمة

بمفهومها  (Style)كانت تطلق على وسيلة من وسائل الكتابة. وأول من استخدم هذه الكلمة 

 .(4)نوفاليسهو  -هيالنغحسب –االصطالحي 

                                                             
المنهجية(، دار كنوز المعرفة، عبد الحليم عباس: المصطلح النقدي والصناعة المعجمية)دراسة في المعاجم االصطالحية وإشكاالتها  -(1)

ان، األردن، ط  .25م، ص2015، 1عمَّ
 .26م، ص1989، 1، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1أحمد مطلوب: معجم النقد العربي القديم، ج -(2)
ون، منشورات االختالف ينظر: يوسف وغليسي: إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد، الدار العربية للعلوم ناشر -(3)

 .173م، ص2008، 1بيروت، الجزائر، ط
 .9م، ص1994، 2ينظر: بيير جيرو: األسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز اإلنماء الحضاري، سوريا، ط -(4)
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تدل خضت لتطورت الداللة المعجمية في المدونة اإلغريقية للكلمة إلى داللة اصطالحية م

 على المفاهيم اآلتية:

     ، فإن لألسلوب دالالت إيحائية تقييمية طريقة التعبير في الكتابة أو الكالم)...() -1

 .(1)(أن يكون جيدا، أو رديئا فيمكن

 .في حقل األسلوبية (2)(بكاتب ما، او جنس ما، أو عهد معين كيفية الكتابة الخاصة) -2

 .(3)( طريقة الكاتب في كتابته) -3

 .(4)(وسيلة تعبير عن الفكر بواسطة الكلمات والتركيبات) -4

 التي تقدم في المعجمية االصطالحية العربية، والمفاهيم األربع(Style)يتضح من مدلول كلمة

ي سياق الم فذكرها، أنها تدل على الطريقة أو الكيفية في أدآءات المعنى والمقاصد وأغراض الك

 ال            وي اللغة األدبية؛ وتلك المفاهيم جميعها، نعتقد أنها تنسحب على الشق المعجمي اللغ

قر است الذي )أسلوب(تكاد تقترب بدرجات بارزة من المفهوم العام لكلمة االصطالحي، بوصفها

       ريقة في المدونة العربية القديمة التي عرضت لمفهومه، من حيث أن مدلوله ينبئ على الط

راضه في التعبير عن أغ -المتكلم-في القول أو الكتابة، ضمن مسلك لغوي ينتحيه األديب 

 والفكرية. ومقاصده وحاجاته النفسية

يعتبر الباحث الجزائري يوسف وغليسي أن المفهوم الذي قدّمه الفيلسوف الفرنسي الشهير 

هو )       في مقال له حول األسلوب، حين وصفه بأنه (G.D.BOUFFOND()1707-1788)بوفون

 بمعنى أن المحتوى الفكري والمضمون، (5)(اإلنسان نفسه؛ فال يزول، وال يُنقَل، وال يُغَيَّر

 الغرضي هما المعيار األوحد في قياس األسلوب الفني الشخصي.

 حيةأحدث مفهوم من الوجهة االصطاليبدو انتصار يوسف وغليسي لذلك المفهوم وعدّه 

في  وب(ألسل)ااستطاع أن يهز فكرة الطبقية التي التصقت به -أي بوفون-مردود أو يعزى إليه أنه

        سطىالدراسات الغربية األدبية منها وغيرها، والتي عّمرت طويال في أزمنة القرون الو

ة التي فهومي، ومن ههنا يمكن رسم المعالم األ)من القرن العاشر إلى حوالي القرن السابع عشر(

 استندت لمصطلح األسلوب ضمن أربعة أ ط ر:

و       هوم األسلوب اعتكازا على هذا اإلطار   حدد مف :)مبدأ الخصوصية(أ/ اإلطار الخصوصي

طريقة التعبير المميزة لكاتب معين أو لخطيب أو متحدث أو لجماعة أدبية، أو )المبدأ بأنه 

                                                             
 .20م، ص2002، 1حسن ناظم: البنى األسلوبية)دراسة في أنشودة المطر للسياب(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط - (1)
 .173يوسف وغليسي: )م،س(، ص - (2)
 ، المكتبة اإلسالمية، تركيا، مادة ) س ل ب (1إبراهيم مصطفى وآخرون: المعجم الوسيط، ج - (3)
 .114م، ص1985، 1سعيد علوش: معجم المصطلحات األدبية المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ط - (4)
 .186صيوسف وغليسي: )م،س(،  -(5)
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صورة خاصة ) العرب، أو هو بحسب رائد الدرس األسلوبي في العصر الحديث لدى (1)((حقبة)زمنية

 .(2) (نظره إلى األشياء وتفسيره لها، وطبيعة انفعاالتها ، تبين طريقة تفكيره، وكيفيةبصاحب )األسلوب(

ألسلوب هوم اإن المستفاد من تلك الحدود التي أسلفت اإلشارة إليها، أنها تنضوي ضمن دائرة مف

قة ن العالأو باألحرى أ ولد هو قريب أصلي لصاحبه؛ على اعتبار أن النص األدبي الم"بوفون"عند 

جا ونه منتوبي بكتشبه عالقة األب بابنه، ارتكازا على أن النص األد والنص()بين الناص الكائنة بينهما

 لغويا إبداعيا هو نسخة طبق األصل للشخصية الفنية واألدبية التي أنتجته.

عل أ ّسا في تعريف األسلوب ضمن اآلثار األدبي ضي من ة يقتوبناء على ذلك العامل الذي ج 

، ألخرىاو جماعة أو عصر أدبي من غيره من األساليب عالم األسلوب أن يميز أسلوب كل فرد أ

 ألدبية،ثار اوبالتالي السعي إلى اكتشاف وضبط الخصائص والمميزات اللغوية الماثلة في تلك اآل

وعي  فرزهاالتي تسم كل نوع منها، وما تلك السمات األسلوبية في ضوء المبدأ إال اختيارات أ

حها ، تمنتعبيرية تنتقى من بين بدائل تعبيرية أخرى األديب بطريقة إرادية ومقصودة ألدوات

 وتوفرها إمكانات اللغة الحيوية للمتكلم األديب. 

ومن ههنا يمكن الخلوص إلى طبيعة أسلوب الكاتب أو الجماعة أو العصر للتعرف على 

المقاصد والموضوعات واألغراض والمعاني التي ترام من قبل أصحابها؛ إذ أن األسلوب بكونه 

، على أساس  أن لغة أسلوبه تبين وتدل على (3)يقة في التعبير هو صورة خاصة بصاحبهطر

 طريقة تفكيره ووعيه باألشياء.

من       النظر إلى األسلوب  -هنا-يقصد بالنصي :)المبدأ النصي(ب/ اإلطار النصي      

استخدام أدوات )زاوية اللغة، ويعرف األسلوب ارتكازا على هذا المبدأ و االعتبار بأنه 

حضور )وأبعاد داللية غرضية ترام، أو هو، (4)(استخداما واعيا لغايات جمالية )اللغة(التعبير

 أنّ        على اعتداد ، (5)(سمات لغوية في نص أو مجموعة من النصوص ذات خصائص جمالية

استخدام استعمال خاص للغة يقوم على )األسلوب في ضوء هذه النظرة هو مكون جمالي، أو هو 

عدد من اإلمكانات واالحتماالت المتاحة والتأكيد عليها في مقابل إمكانات واحتماالت أخرى، وإنَّ 

 ، بينه وبين أساليب لغوية أخرى.(6)(إنما هي المقارنة )األسلوب(الوسيلة لتمييزه

ضوء وترتيبا على المفاهيم التي تقدم إيرادها تباعا، أمكننا القول أن مفهوم األسلوب في 

المبدأ النصي الذي أّطرته البنيوية اللسانية، هو اختيار كلمة أو تركيب، وإيثاره عن بدائل لغوية 

أخرى يمكن أن تحل محلها. وذلك االختيار يكون بطريقة مقصودة وواعية على أساس أن 

متكلم األسلوب يتجسد في عملية االختيار واالنتقاء من اإلمكانات الحيوية للغة وآية بمعنى أن ال

                                                             
 .106م ص3،2003محمد عناني: المصطلحات األدبية الحديثة، الشركة المصرية العالمية للنشر )لونجمان(، القاهرة،ط -(1)
 .134أحمد الشايب: ) م،س(، ص -(2)
 .40ينظر: أحمد الشايب، )م،س(، ص -(3)
 .88ص ،(م،س) الشايب، أحمد-(4)

(5)-George Mounin : dictionnaire de la linguistique, ed, P.U.F, 1993, p308. 
 .43-42م، ص2010، 4ينظر: سعد مصلوح: األسلوب )دراسة لغوية إحصائية(، عالم الكتب، القاهرة، ط -(6)
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وهو  القادر على تحقيق ما يرومه أوال  األديب يعتقد ويرى أن العنصر اللساني المؤثر من قبله هو

األليق بالتأثير على المتلقي ثانيا. فهو يتوسل أدوات تعبيرية بأساليب مميزة بغية إحداث التأثير 

ا يقودنا القول إلى ومن ههن -في اآلن معا -المالئم في المتلقي، وإليصال مقاصده بطريقة فنية

على حد  –اإلطالق: أن األسلوب هو مظهر لغوي يبرز الوظيفة التبليغية والوظيفة التأثيرية 

في     إذ أن نظرية األسلوب تحتفي باألثر األسلوبي الماثل في النص األدبي، الذي يحوي -السواء

 تضاعيفه وظيفة مزدوجة تنسحب على اإلنباء والتأثير معا.

 باني:يقول نزار ق

 حملت أشجاري إلى صحرائكم" -

 فانتحَرت.. -

 من يأسها األشجارُ  -

 حملُت أمطاري إلى جفافكم -

ت األمطار -  فشحَّ

 زرعت في أرحامكم قصائدي -

 فاختفت -

 .(1)"يا رِحما... يحبل بالشوك وبالغبار -

 

جزائها ميع أتوسل الشاعر اللغة في مخاطبة المتلقي، ويبدو من هذه الحوالية الشعرية أن ج

ي ف    تعبر وتدل على االستمرار يحبل(-فاختفت-زرعت-فشحت-فانتحرت-)حملتجمل فعلية،هي 

لى إ    تهيا الحدث، فقد حمل الشاعر المتكلم األشجار واألمطار، وزرع القصائد في األرحام، من

 لتيا   حباطة اإلنداء الرحم، الذي وجده حبلى بالشوك والغبار. تنم تلك الحوالية الشعرية عن عاطف

-الجفا-راء)الصحالشاعرة، في مرحلة من المراحل، والتي يبدو أن الكلمات اآلتية )األنا(أصابت

ر له عبرت عن تلك الحالة، بعدما ساقه أمل في تغير األوضاع، حيث استعا الشوك(-الغبار

 . )الرحم(الشاعر كلمة

يؤتى له إال من وعلى الجملة، نستطيع القول أن دراسة األسلوب في األعمال األدبية لن    

فصل  مادة اإلنسانية و)وفضلها()جهة اللغة، بوصفها مادته الخام التي بها ينهض ويقوم، أو هي 

وبناء على قولة  .(2)(ما بين اإلنسان في حيوانيته، وبين هذا الحيوان الناطق في إنسانيته

مصطفى صادق الرافعي المتعلقة بفضل اللغة على األدب، وعلى اإلنسان بصفة عامة، في 

 التي يعبر عنها باللغة.      كينونته

وبالرغم من التباين الجلي في الرؤية إلى األسلوب، وتغاير مفاهيمه، وانسحاب ذلك على 

)كأبيات اللغوية، وعناصره التعبيرية المائزة تعدد اتجاهات األسلوبية في دراسته من خالل آلياته

                                                             
 . 303م، ص2000، 6، منشورات نزار قباني، بيروت، ط3نزار قباني: األعمال السياسية الكاملة،ج -(1)
 .71م، ص2005، 2ب العرب، دار الكتاب العربي، بيروت، طمصطفى صادق الرافعي: تاريخ آدا - (2)
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في الخطابات األدبية ضمن معطياتها اللسانية، التي يتكاتف فيها الجمالي والداللي معا. وكل  نزار(

ذلك التغاير ال يعدم الخيط المنهجي الذي ينتظم تلك الرؤى والمفاهيم في دراسة األسلوب، ال 

واألسلوب بهذه  .(1)(مرتبة قبل أن يكون ألفاظا منسقةمعان )بوصفه تركيبا منمقا، وإنما هو 

الرؤية االخيرة هو تحويل ما هو مجرد إلى ما يكون ملموسا محسوسا يستطاع أن يدرك في قالب 

 ومنوال واحد، على حد عبارة ابن خلدون التي مرت بنا.

نه فن رار أوخالص القول فيما يتعلق بمفهوم األسلوب وفق اإلطار النصي، يقودنا إلى اإلق

و إجراء أغيا  من فنون الطريقة في القول األدبي، وقد يكون ذلك القول األدبي نوعا أو وجها بال

ءات إلجرااأسلوبيا، او سمة أدبية لم تسم، وليست لها مواصفة، يتحقق من خالل تضام جملة من 

راء ومن -باألديوالعمليات اللسانية التي تجري على اللغة، قوامها االختيار والتركيب، وهدف 

 خاه.التأثير بطريقة فنية على المتلقي، انتحاء للقصد الجمالي الداللي الذي يتو -ذلك

تجاوز بعض الدارسين النسق األفهومي لألسلوب المنضوي في  :اإلطار التصويري /ج

رسٌم بالكلمة، وإيحاء بالعبارة، وصورة ) التركيب، وذهبوا إلى تحديده  بأنهمقولتي االختيار و

، لذا تظهر فيه خافية النفس من غير توقع، وإرادة التعبير على غير يبنيها النص، )...(

 .(2)(المعهود، كما تظهر به رغبة القول بشكل مخالف

 للسانيةاتها األدوات اللغة بدرجويفيد هذا النص أن األسلوب ما هو إال التوظيف واالختيار 

ها على ثير بصوتا أو إفرادا أو تركيبا، والتي تكون متناغمة مع مقاصد الناص، التي يسعى للتأ

حققه تالمتلقي، وتلك المقاصد تتوزع على شكلين؛ أحدهما مجرد، وثانيهما ملموس ومحسوس، 

اذج النم المألوف وعلى خالف الصورة اللفظية المجسدة للصورة المجدرة، والتي تبرز على غير

نها سية ماللغوية المؤطرة من قبل النظام اللغوي العام، بكل ضروبه اللسانية وجوانبه النف

 ، فاألسلوب هو اختيار وتركيب وعدول وتصوير نحو قول الشاعر: هواالجتماعية. وعلي

 

 أريد أن أهز جسدي كالسلك -1

 حدى المقابر النائيةافي  -2

 بئر عميقةأن أسقط في  -3

 .(3)"من الوحوش واألمهات واألساور -4

      الوحوش...(-العمق-البئر-المقابر-السلك-)الجسدالموجوداتإن الحساسية المتعالية إزاء 

 أسقط(أهز )اه عنده، من حيث أن الكلمتينفي ذاكرة الشاعر الغنية، تولد حاضرا لغويا ملفتا لالنتب
                                                             

 .54أحمد الشايب، )م،س(، ص - (1)
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الواحدة تصير العمل  حروف(-صفات-أسماء-)أفعالالجملة الشعرية في تضامهما مع أقرانها في

–ونفسية وثقافية، فالرسم بالكلمة الفني الشعري صورة تدرك بالحواس، ذات أبعاد اجتماعية

 ل الشيء المستوعب إلى صورة شعريةهو األسلوب الحاسم في تحوي -بحسب أحمد درويش

مصداقا لقول  الشاعر تجربته الذاتية والوجوديةها بكونها وسيطا مركزيا، ووسيلة تعبيرية يجلي ب

)أهز ، على غرار الجملة الفعلية(1)(صورة بطبيعة تكوينها)أحد البحاثة أن الكلمة في الشعر هي 

التي تشكل صورة مرئية تنطبق على تحريك الجسد وهزه، على أساس أن جوهرها  جسدي(

إذ الصورة في قي من اإلدراك والفهم ثم التفسير؛ ينهض على الحواس، بكونها وسائل تمكن المتل

 ضوء هذا اإلطار والمبدأ تعد األسلوب الذي ينتحيه الشاعر في رؤيته للموجودات في واقعه

 أو االجتماعي. النفسي     أو في واقعه الخارجي

مونه هو أداء فني متحقق في نسيج لغوي مض -بناء على هذا االعتبار-ومفهوم األسلوب

بدى يعبر عن معان، وفكر، في ضوء بنية لغوية منسجمة ومتناسقة عناصرها إذ تت إيحائي،

 للمتلقي في طبيعة تكوينها وتشكلها على غير ما يتوقع وينتظر.

)ستكون مدار المطالب واستنادا غلى أن األسلوب هو الموضوع الحقيقي والوحيد لألسلوبية

منهجا نقديا تحليليا، فإنها تعتمد في دراسة األساليب ، بكونها الالحقة في هذا الفصل قيد الدراسة(

ذلك أن الحدس الفني ال يترك مجاال للشك في ) اللغوية في اآلثار األدبية على الحس اللغوي الفني

إمكانية تميز أسلوب ما عن أسلوب آخر، وال في إمكانية تفرد أسلوب شخص عن أسلوب 

تكافئ في ممارستها النصية مجال النقد األدبي، بيد أنها وآية ذلك انها منهج نقدي ، (2)(شخص آخر

تتميز منه في نظرتها إلى النص األدبي يكونه عمال لغويا  يجب أن ي تطاول عليه من جهة اللغة 

  فحسب، بآليات تتوزع على الوصف والتشخيص والضبط والتحديد، ومن ثم التفسير والتمييز.

صدها الوحيد هو اللغة، و تتأسس في مقاربتها وترتيبا على هذا، فهي ممارسة نصية مق

لإلبداع اإلنساني في مجال اللغة، على ثالثة عناصر، تختصر في األديب واألدب والمتلقي. وها 

إذا فحص الباحث ما )قائال ما يلي:  -إلى ما نحن بسبيله -نحن نلفي عبد السالم المسدي يلتفت 

ع عمودي يخرق طبقاته الزمنية اكتشف أنه يقوم تراكم من تراث التفكير األسلوبي، وشقه بمقط

على ركح ثالثي، دعائمه هي المخاِطب والمخاطَب والخطاب، وليس من نظرية في تحديد 

     .(3)(إحدى الركائز الثالث، أو ثالثتها متعاضدة متفاعلة األسلوب إال اعتمدت إبستيميا)معرفيا(

األسلوب منزلة لوحة اإلسقاط الكاشفة لمخبآت وهكذا تتنزل نظرية تحديد )يضيف موضحا: ثم 

الجسر  شخصية اإلنسان، ما ظهر منها في الخطاب وما بطن، ما صّرح وما ضّمن، فاألسلوب )هو(

مقاصد صاحبه من حيث أنه قناة العبور إلى مقومات شخصيته ال الفنية فحسب، بل الوجودية  إلى

                                                             
 .60م، ص1985عساف ساسين: الصورة الشعرية، دار مارون عبود، بيروت، )د.ط(،  - (1)
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ألسلوب هو مفهوم عالئقي يجمع بين المبدأ الخصوصي، يفيد هذا السياق المعرفي أن مفهوم ا .(1)(مطلقا

 .)سياتي الحديث عنه بعد حين(والمبدأ اللغوي النصي والمبدأس التصويري، ومبدأ التلقي

وعطفا على ما أسلفت اإلشارة إليه، أمكننا القول أن عملية تحديد األسلوب الواسم وضبطه 

في نطاق لغة األدب، ينهض على ثالثة دعائم بوصفها جوهر العملية اإلبداعية تتوزع على قائل 

الخطاب والخطاب، والموجه إليه الخطاب، والذي يعد ركنا مكينا بعمليات وسم األسلوب، ألن 

في عملية اإلبالغ  اختباري في إثبات حضور المتقبل )المتلقي()األسلوبي يعمد إلى منهج الفكر 

فإذا استندنا إلى التجربة اهتدينا إلى أن المتكلم بعامة يكيف صيغة خطابه بحسب أصناف الذين 

يخاطبهم، وهذا التكيف أو التأقلم ليس اصطناعا  ألنه عفوي قلما يصحبه الوعي المدرك، وعلى 

بما ال يخاطب به الكبير، صياغة  -تلقائيا-المستند ترى الواحد منا يخاطب الصغير هذا

ومضمونا، وتراه يخاطب الرجل بما ال يخاطب به المرأة، وتراه أيضا يحاطب من يْسموهُ في 

 .(2)(، بما ال يخاطب به من يدنوه-وتقديرات سلم القيم فيه -منازل المجتمع 

 ام مقالكل مقديمة، التي مؤداها لفكرة البالغة العربية الق تصطدم هذه الفكرة وتتطابق مع

 معينيراعي أصناف المتلقين والمستحين يصوغ تعبيره وكالمه  -بحسب المسدي-ألن المتكلم

الل من خ وتغدو الرسالة اللغوية محفزا ومحركا لهممهم، فتتزاوج ردود أفعالهم مع مضامينها

 لمقتضى أحوالهم.اصطباغها مع اللون األسلوبي الموائم 

ومهما يكن األمر، فالنص األدبي بوصفه خطابا يرتبط بعناصر تداولية، مركزها المحوري 

هو النص األدبي بكونه رسالة لغوية في الدرجة األولى. وإلى هذا المفهوم عّول عبد السالم 

الذي المسدي في نظرته إلى مفهوم األسلوب من تلك الزاوية، على أساس أن األسلوب المائز 

وليد النص ذاته، لذلك يستطيع األسلوب أن ينفصل عن )يتمظهر على أديم الخطاب األدبي، هو 

المؤلف المخاِطب ألن رابطة الرحم بينهما حضورية في لحظتي اإلبداع واإليقاع، وهذا المنظار 

في تحديد ماهية األسلوب يستمد ينابيعه من مقومات الظاهرة اللغوية في خصائصها البارزة 

. فاألسلوب بهذا المنظار يخلق ويتواجد في النص األدبي، ويتمظهر في (3)(ونواميسها الخفية

داخل حدود ) الخصائص التعبيرية للغة الخطاب، من خالل إبرازها بوصفها سمات وعالمات

إنما هي شبكة تقاطع الدوال بالمدلوالت، ومجموع عالئق  الخطاب، وتلك السمة )األسلوب(

ألن ؛ (4)(بعضها ببعض، ومن ذلك كله، تتكون البنية النوعية للنص، وهي ذاتها أسلوبه

األسلوب هو وجه بالغي أو إجراء تعبيري، يبرز ويظهر السمة األسلوبية المؤثرة في المتلقي؛ أو 

يتمظهر في أبعاد البنية الخفية للخطاب األدبي. ، (5)هو المعنى الذي يقدم على شكل صورة فنية

المعبر بها عن المعاني  -شكال ومضمونا-فاألسلوب يتوافر ويكون ماثال في الخصائص اللغوية
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المتوائمة واألغراض المتناغمة مع رؤية األديب لألشياء في الوجود في سياقه الثقافي الذي يحياه 

 جهة ثانية.من جهة، ونسقه الفني الذي يعيشه من 

واألسلوبية بتلك الوجهة تقوم وتتأسس على وصف األساليب اللغوية ورصد وضبط السمات 

األسلوبية، وهي تتغيا من كل ذلك استكناه وتفسير وسبر أغوار "األبعاد التداولية التي تتجلى في 

وتعطي)للعمل األلفاظ ) على أساس أن الخطاب األدبي هو عالم لغوي تصنعه، (1)العمل األدبي"

، استنادا على أن الوجوه الخلقية (2)(لونا يباين األلوان األخرى عند األدباء اللغوي األدبي(

فإنها تتغاير وجوهها  -أيضا–اإلنشائية تتمايز من شخص إلى آخر. وشأن ذلك شأن األساليب

عدة أساليب  وتتمايز خصيصاتها الفنية من أديب آلخر، حيث يتبوأ األسلوب الفني الخالص من بين

مثلما بوأت  أو ضمن مناخ أدبي ثقافي موحد -كرسالفة الذ-في المقام الواحد على ضوء تلك الرؤية

 الذائقة العربية القديمة امرئ القيس وجعلته أشعر الشعراء.

ن وكائ وترتيبا على ما سلف، أمكننا اإلطالق أن األسلوب موجود بالقوة في ذهن صاحبه

 تميز منلى الإالذي يسمو به  )الخطاب(نسيج خطابه اللغوي، بحكم أنه هو في -معا-بالقوة وبالفعل

تي ية؛ النصه اللغوي موسوما باألدب -في ضوء تلك القضايا–أقرانه، واالختالف عنهم، ويغدو 

عبر  تتعدد وتتنوع شروطها، إال أن منبعها الجوهري والركيز هو اللغة بمفهومها العام،

 .ية(داللال-التركيبية-الصرفية-)الصوتيةومستوياتها اللسانية،ص(الن-الجملة-)الكلمةدرجاتها

واعتمادا على ما تقدم، سيظل األسلوب يغترف من إمكانات اللغة بوصفها المنبع والمصدر 

، والتي تمنح له رخصة االختيار واالنتقاء من بدائلها اللسانية، وقد )الناص(الوحيد للمؤسلب 

اختيار واع بين )نى في نطاق البحث األـسلوبي المعاصر بأنه عرف األسلوب بناء على ذلك المع

)كما في إيثاره لفظة دون في نطاق المعجم اإلمكانات التي تتيحها اللغة للمتكلم)او األديب(

 )كما في إيثاره صورة من صور التركيب الُجملي دون أخرى(، أو في نظام النحومرادفها(

 .(3)(تعادلها في أداء أصل المعنى. فاألسلوب هو توافق بين هذين النوعين من االختيار

ومن هذا السياق، يقودنا القول أن األسلوب هو عبارة عن اختيارات معجمية نحوية 

وتركيبية يؤثرها األديب في خطابه األدبي، المتميز بالوظيفة األسلوبية التأثيرية، التي تتأصل عن 

أو تنهض تلك  ،(4)(حدود الخطاب األدبي )جميع(موزعة على  شبكة )من االختيارات()طريق 

على اعتبار أن األسلوبية ، (5))االحتمال والتوقع(على مبدأ  -بحسب صالح فضل-الوظيفة 

تنضوي في دائرة اللسانيات االحتمالية التي تصوب اهتمامها إلى دراسة قواعد الكالم الفردي، 

، التي (6)الثاني من اللسانيات التي سماها سعد مصلوح باللسانيات التقريريةعلى خالف القسم 

تعنى بدراسة قواعد اللغة، تأصيال للمقولة التي تنعت اللغة بالتجانس والوحدة. ومن هذه الزاوية 
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يمكننا التفريق بين لسانيات اللغة التي اهتمت بها جميع المدارس اللسانية األوروبية منها، 

ة المتفرعة من لسانيات دوسوسير، وبين لسانيات الكالم التي تعد األسلوبية فرعا منها، واألمريكي

فهي تواجه النص الكالمي، وتحاول االقتراب من خباياه للكشف عن أبعاده الداللية والجمالية، 

بمنهج علمي موضوعي، استمد من إفرازات النظرية اللسانية الحديثة، والفلسفة الوضعية التي 

نادي إلى توسل العلم في معالجة الظواهر على أساس أن اللغة هي ظاهرة شأنها في ذلك ظلت ت

 شأن بقية الظواهر الطبيعية والظواهر االجتماعية.

خالف يأصحاب هذا االتجاه في تحديد ورصد األسلوب على مفهوم : يعول إطار التلقي /د

 مفاهيم األسلوبية اآلتية:

 .(1)(ومعبرا عن دخائلههو الكاشف عن مكنونات صاحبه، ) -1

الصورة اللفظية التي يعبر بها عن المعاني أو نظم الكالم وتأليفه ألداء  ) -2

 .(2)(األفكار وعرض الخيال

 .(3)(يدور في ذهن)األديب(، وما تختلج به خواطره )هو المظهر والمبرر لما -3

ي ف      حمل يوبالتأمل في تلك المفاهيم، يمكننا اإلطالق أن األسلوب ليس بالضرورة أن    

قد ف       بها قة بصاحثناياه دالالت نفسية أو فكرية أو إيديولوجية أو غيرها من الدالالت العلو

 يخلو األسلوب األدبي من جميع تلك االعتبارات المؤثرة في أسلوب أدب صاحبه.

ارئ ذلك ، تقرى أعالم هذا االتجاه في تحديد األسلوب اعتمادا على الق وعلى خالف

-     ألدبيالمتلقي، على أساس أنه يوجد خيط قصدي ينتظم السياقات اللغوية المؤسسة للخطاب ا

الته ظم رس؛ ألن األديب حين ين)عاما أو خاصا(موجه من المخاِطب إلى المخاَطب -شكال وداللة

و متلقي هفال هاوال يوجه لغته النابعة منه إليشكال األدب، ال يكتب لنفسه، اللغوية في شكل من أ

ود اء حدعنصر تداولي هام، بله مركزي في بعض االتجاهات األسلوبية المعاصرة، يشارك في بن

اسمها نية تتقة لساالخطاب األدبي في أبعادها الداللية والجمالية، على اعتداد أن النص األدبي عملي

 ، هو من بينها.أطراف عدة

-             إن المتلقي هو المستقبل والمفسر للنص األدبي حين ينفلت من صاحبه؛ محاوال

الل من خ القبض على مدلوالت دواله المتشظية، ولن تتسنى له تلك العملية إال -قدر اإلمكان

لفيصل نى امعتماهيه معه والذوبان بذهنه وذاكرته ومخزونه القرائي مع دواله؛ وهو إلى هذا ال

ألدبي لنص ااالذي تتأسس عليه عملية الكشف والتفسير والتأويل للخصائص األسلوبية الماثلة في 

نية اصد الفالمق الخاضع للتلقي، عبر استكناه األبعاد الجمالية واألبعاد الداللية، التي قد تعكس

 والنوايا الداللية لصاحب النص، الذي يرسم في ذهنه قارئا لخطابه.  
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 .134، 128أحمد الشايب: )م،س(، ص ص:  - (2)
 .11-10م، ص1980، 4داللة األلفاظ، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة ، طإبراهيم أنيس:  - (3)
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    ي هذا السياق يعلق محمد أديوان على مفهوم األسلوب عند حازم القرطاجني قائال: وف

لنوازع الجد  )أي المخاَطب(واستجابته أن قانون مراعاة عواطف المخاَطب)من المخاِطب()

في الخطاب األدبي قانون أساسي في نظر حازم، ومن دون مراعاته لن يفلح  )األسلوب(والهزل

. وآية ذلك أن المتلقي القارئ هو الحاضر الغائب (1)(ر في المتلقي تأثيرا فعاالالشاعر في التأثي

في صورة المبدع لحظة اإلبداع، وقدرة المخاِطب النفسية والفنية والفكرية تتجلى حين يؤثر 

بخطابه األدبي عليه تأثيرا قويا، فيجعله يتوقف طويال عند السمات األسلوبية التي تعتور الدوال 

 اللسانية.

إن دور القارئ مهم جدا في تحديد مضامين األسلوب الداللية منها والجمالية انطالقا من 

تحليل أشكالها اللغوية الواسمة للوظيفة البالغية المنوطة بأدائها، وهذا مما حذا برواد األسلوبية 

هللا أحمد سليمان المعاصرة أن يقدموا القراءة على التحليل األسلوبي. وفي هذا الصدد يقول فتح 

عملية  -عند بعض أعالم األسلوبية-أن القراءة الفاحصة التي يقوم بها متقبل النص، تسبق)

 بمعنى أن القراءات ممهدة وضرورية قبل مباشرة التحليل األسلوبي.، (2)(التحليل األسلوبي

ي إفرازه وإنجازه بوجود قارئ نص فوعلى الجملة، فتحديد األسلوب يعزى إلى ارتباط ال

يجب أن تؤخذ ردود أفعاله حيال الخصائص األسلوبية بعين االعتبار، قبل أن يبدأ المحلل 

 تفاعل دينامي بين معطيات النص)اللغوية()األسلوبي في عمله؛ ألن القراءة األسلوبية هي 

فهي ليست قراءة المتعة ، (3)(والخطاطة الذهنية للمتلقي، بما فيها رغباته وردود أفعاله

، بل هي قراءة حوارية بين القارئ المتلقي والنص األدبي، بوصف القارئ أداة )المطالعة(

استكشافية للوصول إلى المعطيات والخصائص األسلوبية المهيمنة في النص وهذا هو الدور الذي 

 .(4)(Archilecteur)حدده ميشال ريفاتير لقارئه النموذجي

هو الذي يمنح للنص قيمته ، (5)ميشال ريفاتيرمن تلك الزاوية التي حددها  فالمتلقي القارئ

الفنية وقيمته المضمونية، ويقوم بملء فجواته وفراغاته، ويتمم معناه، حين تكون اإلحالة إلى 

كي الواقع الخارجي قاصرة، ويجعل تلك القيم منوطة بحسه اللغوي والفني والمعرفي واإلدرا

فهو على هذا المعنى، يسعف األديب على تأويل عناصر الواقع الفعلية والتخييلية الماثلة  الفهمي

 في النص األدبي.

 باههالنت صائص األسلوبية المثيرةوفي ذلك السياق الذي ينوه بدور القارئ في تحديد الخ

يفاتير ال رشومن ثمة العمل على تفسيرها، ذهب الدكتور حميد لحمداني إلى محاكاة ما قام به مي

 في إجراء اختبار قراءة على عينة موحدة، تم على الشكل التالي:

                                                             
 .313حمد أديوان: قضايا النقد األدبي عند حازم القرطاجني،)م،س(، صم - (1)
 .24فتح هللا احمد سليمان: )م،س(، ص - (2)
 .218م، ص2007، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء طحميد لحمداني: القراءة وتوليد الداللة)تغيير عاداتنا في قراءة النص األدبي(،  -(3)
 .219ص )م.س(،،لحمداني حميد نظر:ي -(4)

(5)-Voir, Michael Riffaterre: Essais de stylistique structurale, présentation et traduction : Daniel Delas, 

éd, Flammarion, paris, 1971, p42-49. 
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 قدم نصا قصصيا قصيرا إلى مجموعة من طلبته، وطلب منهم قراءته في مدة نصف -1

 ساعة، مع وضع خط تحت الكلمات أو العبارات التي تشد انتباههم أكثر من غيرها.

ي فوطلب منهم كتابة ملخص  النص منهم()بعدما سحب ، قدمت للطلبة أوراق فارغة -2

 .دقيقة( 30)مدة اإلنجاز صفحة واحدة يحددون فيه مفهومهم الخاص لدالالت القصة

قدمت للطلبة ورقة ثانية فارغة وطلب منهم اإلجابة عن أسئلة مدروسة بأكبر قدر من  -3

، تتعلق باألبعاد الداللية واألبعاد الجمالية للقصة؛ وقد انتهى الباحث إلى القول بعدما ناقش (1)العناية

إن توازن الجانب المعرفي مع الجانب الحدسي تعزز فكرة)هانز روبرت )نتائج االختبار قائال: 

القائلة بأن القراءة الحوارية ال تهتم بالبنيات الصغرى بل  (HANS ROBERT JAUSSياوس()

ال إلى تأكيد معرفة محصلة سلفا.  ،(2)(البنيات الكبرى، وهي تحاول الوصول إلى المعرفةب

فالمتلقي الناقد هو الذي يتجاوز الوصف إلى التفسير والتحليل والتعليل انطالقا من المعطيات 

 اللغوية للنصوص ذاتها.

لدرس امباحث وخالص القول، ينتهي بنا إلى التوضيح أن العالقة بين النص والقارئ في 

ث لذي يبعهو ا األسلوبي المعاصر هي عالقة تأثير وتأثر، أو عالقة تماه وانجذاب وتفاعل فالقارئ

ي عبر لمتلقلفي النص الحياة، من خالل ذلك الزواج الفني المعقود بينهما. فالنص يمنح المتعة 

نه لنفور ماأو  لمضامينهتراكيبه اللغوية، وما تنطوي عليه من سياقات داللية  فإما االنجذاب له و

 ومن مضامينه، في ضوء رؤية حازم القرطاجني لوظيفة األسلوب الشعري.

يف تصان : تباينت النظرة إلى األسلوب فيمفاهيم األسلوب في الدرس الغربي المعاصر /2

 أعالم البحث األسلوبي، اآلتية أسماؤهم:

لحقيقي والفعلي لنظرية : هو المؤسس ا(CHARLES Bally()1865-1947)شارل بالي /أ-2

األسلوب اللساني، حين نقله من الدرس البالغي ذو اإلطار التقليدي الضيق إلى إطار جديد عرف 

باألسلوبيات اللسانية. وما يعزز هذه الفكرة كالم الدكتور أحمد درويش الذي يرى أن المصطلح 

بوصفه مساعدا على تصنيف  (La Rhétorique)طويلة مصطلح البالغة"األسلوب" واكب لفترة 

 بكونها أساليب لغوية، وذلك منذ البالغة اإلغريقية.، (3)قواعد لتلك األنماط البالغية

أشار شارل بالي في معرض حديثه عن اتجاهه األسلوبي الذي ينعت باألسلوبية التعبيرية 

على المستمع     مجموعة من عناصر اللغة المؤثرة عاطفيا )إلى مفهوم األسلوب؛ الذي يراه في 

. وانطالقا من هذا الكالم، فاألسلوبية تتأسس على دراسة المضمون العاطفي للكالم (4)(أو القارئ

العفوي بوصفه أسلوبا، على أساس أن اللغة المنطوقة هي التي تتبين فيها الظواهر األسلوبية 

                                                             
 .219-212لحمداني: )م، س(، ص حميد  ينظر: -(1)
 213،218)مع تصرف يسير(، ص ص : حميد لحمداني: )م، س(،  -(2)
ينظر: أحمد درويش: األسلوبية واألسلوب)مدخل في المصطلح وحقول البحث ومناهجه(، مجلة فصول)عدد خاص باألسلوبية( -(3)

 .43م، ص1984، أكتوبر/نوفمبر/ ديسمبر1القاهرة، العدد
 .98ل: علم األسلوب)م،س(، صصالح فض -(4)
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ا لغويو الجانب ، التي استثمره)أسبقية النطق من الكتابة(بوضوح، مؤصال للفكرة القائلة

وبالتحديد في  ،(1)الفونولوجي قصد معرفة التغييرات التي تطرأ على األصوات في أثناء الكالم

مدرسة براغ الوظيفية التي اهتمت بالعالقة بين الصوت اللساني والمعنى. وبناء على األفكار 

 ه لقانون الثنائياتمن خالل إقرارالكوبرنيكية التي هز بها أستاذه المنهج التاريخي من أساسه  

 بكونها مبدأ يجب أن يسير عليه البحث اللساني في الظاهرة اللغوية.

 م عفويل: كاللقد استوحى شارل بالي تلك الفكرة، وراح يقسم الكالم إلى قسمين؛ القسم األو

ؤثرة فية مخالي من البصمات العاطفية، والقسم الثاني: كالم عفوي يحوي في مطاويه مالمح عاط

ن منطالقا اقسيم، المستمع، وقد َعدَّ القسم الثاني من الكالم أسلوبا، وقد تعزز لديه ذلك التعلى 

ة في الكامن الليةتقسيم دوسوسير للغة، بحكم أنها جملة القواعد الصوتية والصرفية والتركيبية والد

لتلك  فرديلذهن أي متكلم ينتمي إلى جماعة لغوية متجانسة وموحدة. أما الكالم فهو اإلنجاز ا

 القواعد اللغوية التي يؤطرها النظام اللساني.

في  وترتيبا على هذا، فاألسلوب في تصور شارل بالي ، هو كل مظهر لغوي عفوي يحمل

ي، ولن لمتلقثناياه مالمح عاطفية وجدانية مقصودة، ولن ينتقي القصد إليها إال حين تؤثر في ا

تاذه لك بأسذإال بنحو اللغة و طالقتها متأثرا في تتحقق هذه العناصر المؤثرة بوصفها أسلوبا 

 دوسوسير، اعتدادا على ان اللغة عنده هي كائن عاطفي.

الشهيرة، التي خاطب بها جمعا غفيرا باألكاديمية  بوفونيقول شارل بالي معلقا على مقولة 

جعلنا نعتقد إننا ال نعترض على هذه الحقيقة ولكنها تستطيع أن ت)م، ما يلي: 1753الفرنسية سنة

فإننا ندرس األسلوبية الفردية لبلزاك. وسيكون هذا األمر  -مثال-أننا إذا درسنا أسلوب بلزاك

خطرا عظيما، فثمة هوة ال يمكن تجاوزها بين استعمال الفرد للكالم في الظروف العامة التي 

ن الكتَّاب، تشترك فيها مجموعة لسانية، واالستعمال الذي يقوم به شاعر أو روائي أو كاتب م

 .(2)(استعماال إراديا ومقصودا، ويستعمل اللغة بقصد جماليفرجل األدب يصنع من اللغة 

ل مدار ي تشكواعتمادا على تحليل النص الذي تقدم ذكره، أمكننا استنتاج القضايا اآلتية، والت

 الفكر األسلوبي لدى شارل بالي:

 الفنية ذاتي يرتبط بعبقرية األديبيرفض الفكرة القائلة أن األسلوب هو حدث لغوي  /1

 والشخصية، بكونه يفصح عن الجسد الخارجي الذي ولده وكونه.

ه منبع إن األسلوب عنده ليس مفهوما ذاتيا، يبقى صالحا لكل زمان ومكان، بحجة أن /2

 ومصدره شخصية أدبية معروفة، سيظل أسلوبه مقبوال ومستحسنا على مر الدهر.

 م العفوي التلقائي، والكالم األدبي.ثمة تغاير بين الكال /3
                                                             

نظر: فوزية سرير عبد هللا: سر صناعة اإلعراب بين النحو والصوتيات الوظيفية)دراسة نقدية(، دار مجدالوي للنشر والتوزيع، ي –(1)

ان، األردن، ط  .339، ص 2015، 1عمَّ
 .32، ص 2002، 1نذر عياشي: األسلوبية وتحليل الخطاب، مركز اإلنماء الحضاري، سوريا،طم - (2)
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 الكالم األدبي هو فعل لغوي إرادي، غايته مقاصد فنية جمالية. /4

وفي اآلن  نظرية األسلوب ال يمكن لها أن تضطلع بمهام مضاعفة بكونها علما للتعبير، /5

 معا علما لنقد ذلك التعبير المبرز لشخصية صاحبه الفنية والفكرية.

علم األسلوب عند شارل بالي اتخذ من الكالم إذا كان  :م( 2004) ت اتيرميشال ريفب / -2

العفوي التلقائي حقال تطبيقيا، فإن ميشال ريفاتير جعل من المدونة األدبية الممارسة التطبيقية 

وآية ذلك أن . (1)()كل شيء مكتوب، له قصد أدبيلألسلوبية. يتجلى مفهوم األسلوب عنده في

بالنص، بوصفه شكال مجردا تجسده الكتابة من جهة وهو خطاب من جهة ثانية، األسلوب يقترن 

 باعتباره رسالة لغوية موجهة بقصد إحداث تأثير ما على المستمع القارئ.

 معاصر في نظرة هذا الرجل لألسلوبومن المفاهيم التي تداولها الدرس األسلوبي العربي ال

القارئ بواسطة إبراز بعض عناصر سلسلة الكالم قوة ضاغطة تتسلط على ) هو أن األسلوب

وحمل القارئ على االنتباه إليها، بحيث إن غفل عنها تشوه النص، وإذا حلَّلها وجد لها دالالت 

تأصيال على أن اللغة   (2)(تمييزية خاصة، بما يسمح بتقرير أن الكالم يعبر واألسلوب يبرز

 وظيفتها التعبير عن معاني ومقاصد األديب.

ألديب يها اواألسلوب من هذه الزاوية هو الذي يبرز تلك المعاني وتلك المقاصد التي ينتح

ا، دعى أدبلذي يفي كالمه؛ من حيث أنه هو الذي يسم الوظيفة األسلوبية المنوط بتأديتها الكالم ا

 روحيةمن خالل التأثير في المتلقي بذلك المظهر اللغوي الحامل في تضاعيفه الجسدية وال

من  يصة تلك الوظيفة، التي تستقطب اهتمام المتلقي وتثير انتباهه أكثر من غيرها،لخص

 الخصائص اللغوية البانية لحدود الخطاب األدبي شكال ومضمونا نحو

 :)من البحر الطويل((3)قول الشاعر 

1

- 

وليدددددل كمدددددوج البحدددددر أرخدددددى 

 سددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوله

 

 
علدددديَّ بددددأنواع الهمددددوم ليبتددددـلي

 

 

2

- 

 بصلدددددـبهفقدددددـلت لمدددددا تمدددددـطَّى 

 
 

 وأردف أعجدددددـازا ونددددداء بكلدددددـكل

 

3

- 

 أال أيها الليل الطويــل أال انجدل

 
 

 بصددبح ومددا اإلصددباح منددك بأمثددل

 

4

- 

 فيالددـك مددن ليـددـل كددأن نجومددـه

 
 

 بدددأمراس كتدددان إلدددى ُصدددم َجندددـَدل

 

5

- 

 وقد أغتدي والطير في وكناتهدا

 
 

 بمنجددددددرد قيددددددد األوابددددددد هيكددددددل

 

                                                             
 .110صالح فضل: علم األسلوب)م،س(، ص نظر:ي - (1)
 .79وسف أبو العدوس: األسلوبية )م،س(، صي - (2)
 .26-23أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن الحسين الزوزني: شرح المعلقات السبع، دار اآلفاق، الجزائر، ص - (3)
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ذلك و ر المتالطمةبوصفه أمواجا من البحاستهل الشاعر حواليته اللسانية بالحديث عن الليل         

اها ي يحيينم عن هول الليل ونكارة امره، من خالل إرخاء ظالمه مع فنون الهم واألحزان الت

 ليختبر ك كلهالشاعر في ذلك الزمن الدنيوي من واقعه االجتماعي الذي يبدو أنه واقع تعيس، وذل

خلوقا ائنا معلى ضروب الشدائد وانواع النوائب. وقد استعار لذلك اليل ك )األنا الشاعرة(صبر 

 :)الصلب واألعجاز والكلكل(يتمدد بــ

 فقلددددددت لمددددددا تمطَّددددددى بصددددددلبه

 

*

** 

 وأردف أعجددددددازا وندددددداء بكلكددددددل

 
لمتولدة اولها  تنبئ وتؤشر على المقاساة و ه )فقلت(مخاطبا إياه. ولعل تلك الجملة الفعلية 

 لشاعراالزمني الذي حسمته االستعارة، حين اقترض  )المتحقق في الفعل تمطى(من ذلك الطول

-      ى صلبه)تمطاجزائه  -بدقة متناهية–كائنا مخلوقا للتعبير عن تلك الغموم والهموم، واصفا 

لغرض  لتماسيل بأداة استفتاح تحوي شيئا من اال. ثم واصل مخاطبا اللناء بكلكل(-أردف أعجازا

قاسي يشاعر ؛ ألن ال)أال أيها الليل الطويل...(أن يتنح دجاه، بيد أن الصباح ليس بأفضل منه 

ا مستدرك م راحالهموم نهارا ويحياها ليال، وذلك ينم على فرط الوله وشدة التحير حزنا وكآبة. ث

ل فيالك من لي-حبال من الكتان إلى صخور صالب) كان نجومه شدت بومتعجبا معا بقوله: 

نه اعية، أالجتم. ثم يواصل الشاعر سرد قصته مع الليل قائال في حالة تمرد على الحياة اطويل...(

 ته، حيثبصف متمدحا اسيه في همومه متقاسما معه إياهالم يبق له إال ذلك الفرس العظيم الذي يو

 من ذلك الهربأنهما يطويان الفيافي واألودية مع بعض مقيدين للوحوش التي ال يمكن لها الفوت و

لتي اتتالية ات الم. وبناء على ذلك، فقد شكل الليل من خالل االستعار) وقد أغتدي والطير...(القيد 

ية الدالل لوحدةسمية في بناء سياق اارتضاها له وحدات أسلوبية فرعية، التي أسهمت مع الجملة اإل

 المركزية، على شاكلة المركب الكنائي: 

 وقد أغتدي والطير في وكناتها

 

*

** 

 بمنجددددددرد قيددددددد األوابددددددد هيكددددددل

 
 يةالمركز الليةلتؤسس للوحدة الد بكونها بديال لسانيا تكاتفت مع البدائل اللسانية األخرى،

التي  وحوشعلى عادة ال -الجبلية-عبر به الشاعر عن تبكيره الصيد قبل نهوض الطير من أوكارها

 تباكر البحث عن موارد الماء ومنابت العشب والفرائس.

ميل إلى القول أن تظافر التشبيه واالستعارة والكناية بكونها بدائل لسانية ولعلنا ن   

التي كونت مفتاحا قرائيا كل  )الليل(مختلفة، فضال عن كلمةومتفاعالت نصية ذات أبعاد داللية 

ذلك يندرج ضمن الوظيفة الداللية العامة التي تهدف إليها تلك األبيات الشعرية، التي شكلت مفهوم 

العالقات القائمة بين كل )، التي تتحقق بتلك )التضافر(األـسلوب لدى ريفاتير المنضوي في مقولة 

داخل بنية  وحدات أخرى مماثلة أو مناقضة لها)الصبح المناقضة لليل( وحدة وما يحيط بها من

 .(1)(نصية واحدة

                                                             
حميد لحمداني، منشورات دراسات سال، مكتبة النجاح الجديدة، الدار البيضاء ميشال ريفاتير: معايير تحليل األسلوب، تر وتق:  -(1)

 .61-60م، ص1993
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نصية مع المتفاعالت ال-وبناء على ما مضى، فالكناية باعتبارها وحدة لسانية كونت 

 .(بر لها)مكابدة الهموم والتمدح بالصبديال مساندا للوحدة الداللية واألسلوبية  -األخرى

بكونه وحدة أسلوبية  )الليل(عن الدال اللساني  )الصباح(الدال اللساني وبالرغم من تغاير

تكررت تيمة حيث صغرى، إال أن المؤشر المخالف كان في خدمة سياق الوحدة الداللية المركزية،

أن  ينموذلك  (4-1)األبيات بدءا من البيت األول، إما بذكرها مطلقا، أو التعبير عنها  )الليل(

الدور الذي  وتحديد نوعية قصد "إبرازها أمام انتباه القارئالشاعر أعطاها طابع االستمرارية 

في ضوء أن النص األدبي تشتغل لغته في  ،(1)األخرى" )اللسانية(تقوم به بين مجموع الوحدات

 غالب األحايين على تأكيد حضور سمة أسلوبية إما في بعدها اللساني الشكلي، أو في بعدها

 الداللي.

ارتضينا لمفهوم األسلوب عند ميشال ريفاتير في ضوء تحليل تلك األبيات الشعرية اعتدادا 

 تظافر جملة من الوحدات اللسانية بأنها شكلت حوالية لسانية ذات وحدة داللية تحققت في سياق

إلى "      بوصفها هي األسلوب عند ميشال ريفاتير، الذي عدته مظهرا لغويا تعبيريا، يفضي إلى: 

البروز الذي تفرزه بعض لحظات تعاقب الكالمات في الجمل على انتباه القارئ بشكل ال يمكن حذفه 

وفي      .(2)دون أن يتضح أنّه دال ومميز " ) األسلوب(دون تشويه للنص، وال يمكن فك شفرته 

التي          السالفةضوء هذه الفكرة تقرينا بنية االسلوب في السياق التركيبي لألبيات الشعرية 

عبرت لغة أسلوبها عن مواقف نفسية بأدوات تعبيرية منسقة ، تكونت من بنى معجمية نحوية 

 -بيانية ،مثلتها أدوات المبتدأ النحوي " الليل" وأشكال الصورة الشعرية، التي تفاعلت مع بعضها

الذي عبر به الشاعر عن ، ) باألسلوب(مبرزة ما سماه ريفاتير  -بماهي وحدات نصية تركيبية

  مواقف خاصة، كان يحياها في واقعه النفسي، مظهرها إياها في بنية لغوية ملموسة.

وبناء على ذلك، فاألسلوب من وجهة نظر ريفاتير هو عبارة عن مثير نصي، تبرزه جملة 

حاصل ) بكونه (ARCHILECTEUR)من القرائن، تستقطب القارئ الوسطي أو النموذجي

حيث أن المحلل األسلوبي مدعو  لتلك القرائن الصوتية الداللية، (3)(ال وسيلة تنشيط    قراءة     

إلى تحصيل الوحدة األسلوبية المركزية بما هي بنية كبرى، ال إلى تأكيدها، وذلك من خالل 

 معايشته للتجربة النصية، التي تحويها أشكال الواقع اللغوي الذي تكونه هي بنفسها.

طريقة ): ناقش بيير جيرو المفهوم اآلتي لألسلوب (PIERRE GUIRAUD)بيير جيرو ج/-2

الواردتين في  )تعبير(و )طريقة(حيث لم يطمئن إلى كلمتي ، (4)للتعبير عن الفكر بواسطة اللغة(

)كلمة طريقة هي نفسها غامضة، وإن كلمة تعبير معقدة جدا إذ أن  -سالف الذكر-مفهوم األسلوب

                                                             
 .117)م،س(، ص، حميد لحمداني: القراءة وتوليد الداللة - (1)

  (2)- ينظر : يوسف أبو العدوس، )م،س( ، ص 111.

  )3)- سيزا قاسم: بنية الرواية وبنية القصة القصيرة، مجلة فصول، القاهرة ،م2، ع4،سبتمبر 1982، ص33.
 .10،ص1994ينظر: بيير جيرو: األسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز االنماء الحضاري، سوريا، )د.ط(، -(4)
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تحاول أن تحلل فئات التعبير وأنماطه، لكن هل يجب أن نقرأ عبر الفكر أو عن فكرة  من)أن(

 .(1)(أسئلة كثيرة، تقودنا بعيدا جدا

 ن مراتبا تعييتتسمان باللبس والتعقيد، ويتعين لتحليله -بحسبه– )تعبير(و )طريقة(إن كلمتي

 التعبير وكيفيات توظيفه، مستفهما عن اإلشكال اآلتي:

ثم خلص بعدما أسهب في مناقشة التعريف الذي مخض ، (2) نفهم التعبير عن الفكر؟كيف  -

في  المظهر اللغوي )الماثل()لألسلوب، والذي لم يرتضه، منتهيا إلى القول أن األسلوب هو 

تحددها مقاصد المتكلم أو الكاتب  -بدورها–الخطاب ينجم عن اختيار وسائل التعبير، والتي 

معترضا على مفاهيم –وانطالقا من هذا المفهوم الذي أورده بيير جيرو لألسلوب . (3)(وطبيعته

أمكننا القول أن األسلوب هو شكل لغوي تحكمه قرائن نصية تتوزع على مساحة  -أخرى له

 الخطاب األدبي، ومنبع ذلك األسلوب هو مقولة االختيار التي مرت بنا في غير موضع.

أدوات تعبيرية تحقق وتؤسس لمقاصد وأغراض المتكلم وتجسد فاألسلوب بحسبه هو اختيار 

طريقة في الكتابة )ه طبيعة خصائصه اللغوية، ووسائله التعبيرية في مجال اإلبداع اإلنساني، بكون

 .(4)(الفنية لكاتب من الُكتّاب، أو لجنس من األجناس، أو لعصر من العصور

الفكر األسلوبي لدى بيير جيرو، أمكننا وارتكازا على ما تقدم من نصوص مستوحاة من 

القول أن األسلوب يرتبط ارتباطا مكينا بالشكل اللساني الذي يجعله بارزا؛ على أساس أن الشكل 

في          ال يمكن له أن يثير االنتباه من تلقاء نفسه، إذا لم ينطبع بأسلوب خصوصي معين وذلك

يقيم كيان البنية النصية بوصفه مجموعة من األصوات المشكلة ) ضوء أن الشكل هو الذي

الماثلة في التنظيم الداخلي من خالل العالقات الوظيفية والتفاعلية القائمة ، (5)(للوحدات اللسانية

بين تلك العناصر اللغوية المحققة للتراكيب؛ هيئاتها من جهة، والمؤسسة من جهة أخرى، لمقاصد 

إن كل ما يصنع ) في ما نحن صدده قائال: )ويليك(يب، وقد ذهب وأغراض المتكلم األد

، بشقيه التعبيري والتأثيري؛ بحكم أن األسلوب (6)(في العمل األدبي هو األسلوب الكيف)الشكل(

ينهض  هو بنية داللية تتأسس على وحدات أسلوبية توظف لخدمة سياق تلك الوحدة الداللية التي

إذ اغترفت ، )على شاكلة ما مر بنا من األبيات الشعرية المرئ القيس(عليها النص األدبي برمته،

 مصادرها ومنابعها من أسلوبية اللغة.

لنظرية األسلوب، يتجلى  -كما بدا له–وقد خلص بيير جيرو إلى إعطاء مفهوم حاسم 

      أي مثقب، يستخدم في الكتابة، هو طريقة في الكتابة  (Stilusاألسلوب من كلمة)) كاآلتي:

                                                             
 .139ص نفسه، -(1)
 .09نفسه، ص -(2)
 .139بيير جيرو، )م،س(، ص -(3)
 .09صبيير جيرو، )م،س(، -(4)
العربي الحديث)دراسة في تحليل الخطاب(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر)مجد(، فرحان بدري الحربي: األسلوبية في النقد  -(5)

 .161-55م، ص ص: 2003، 1بيروت، ط
 .438،  ص1978ينيه ويليك: مفاهيم نقدية، تر: محمد عصفور، إصدار سلسلة عالم المعرفة ، الكويت،  -(6)
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وهو استخدام الكاتب ألدوات تعبيرية من أجل غايات أدبية، ويتميز في النتيجة من القواعد التي 

أو     المستفاد من هذا االعتبار أن األسلوب هو خصيصة فنية. (1)(تحدد معنى األشكال وضوابطها

أدوات تعبيرية، يتغياها األديب ألغراض جمالية داللية. أما نظريته فتنهض على المنهج الوصفي 

 التفسيري الذي يجافي المنهج المعياري الذي يحتكم إلى قواعد موضوعة مسبقا.

ان شارل بالي هو  -فيما مضى–: بسطنا القول (FRANCOIS RASTIER)يفرانسوا راستي د/-2

األسلوب من اإلطار الضيق الذي عرفته البالغة الغربية في مسار تاريخها الذي أخرج مفهوم 

 إلى ثالثة أنماط رئيسية -بمفهومها التقليدي القديم-الطويل، حين درجت على تقسيم األساليب

 :(2)تتوزع كاآلتي

 األسلوب العالي الذي مثلته الملحمة قياسا إلى وظيفتها الحربية. -1

ذا الذي يضطلع بوظيفة إنتاجية، ويندرج ه، )المتوسط(األسلوب البسيط  -2

 الصنف من األساليب ضمن ما يسمى باألدب الدعوي.

 األسلوب الوضيع، الذي يناسب الحياة الرعوية والفالحية. -3

نكون أميل إلى القول أن مقولة بوفون التي تقدم  –اعتمادا على ذلك التصنيف -ولعلنا 

ات األسلوبية، وها نحن نلفي في هذا الصدد ذكرها هي التي هزت النظرية المجتمعية للطبق

 )اللغوية(فرانسواز راستي يعزز هذه الفكرة؛ مصرحا أن ذلك أدى إلى ذوبان األساليب 

 التي تقدمت اإلشارة إليها. (3)(الثالثة

على (4)ومن هذا السياق، تغيرت النظرة إلى األسلوب انطالقا من زوايا متعددة ومتباينة

من األوائل الذين منحوا مفهوما  -حسبه-بوصفه (DALAMPIR)لدى داالمبيرشاكلة مفهوم األسلوب 

 اقترن عنده بمفهوم العبقرية الذاتية، وتلك العالقة القائمة بين األفكار واللغة. ،(5)حديثا لألسلوب

 عتمادا ى األسلوب اومما تجدر اإلشارة إليه أن فرانسوا راستيي يرّجح  المفهوم الذي ينظر إل       

 . (6)(1785() ت Adellung) على اللغة، وانطالقا منها، على غرار المفهوم الذي أورده أدلونغ

درس ي الف -التي أسلفت اإلشارة إليها-وعلى الجملة، وبإمعان النظر في مفاهيم األسلوب

ل لن تحدد في مجا )أسلوب(الغربي والدرس العربي، يمكننا الخلوص إلى أن طبيعة كلمة

لى إ             )األسلوب(نسبة الكلمة -ال الذكر-اللسانيات األسلوبية، ولم يتم على سبيل التمثيل

 ، تأصيال على الترويج الذي مارسه أهل األسلوبية بوصف موضوعها الوحيد)أدبي(كلمة

حاوال م وجه،لك التبالي التي انعدلت عن ذوالحقيقي هو لغة األدب، إذا استثنينا أسلوبية شارل 

 إدراج نظرية األسلوب في اللسانيات التي تعتمد اللغة العفوية موضوعا لها.

                                                             
 .9بيير جيرو : )م،س( ، ص -(1)
: فنون النص وعلومه، تر: إدريس الخطاب، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، (RASTIER FRANCOIS)ينظر: فرانسوا راستيي-(2)

 .206م، ص2010، 1ط
 .206-205ص نفسه، -(3)
 .208ينظر:  نفسه، ص -(4)
 .209-208 نفسه، ص ينظر: -(5)
 .209ص )م.س(، ،راستيي فرانسواينظر:  -(6)
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د تم تحديلم ي ربط المفهوم األسلوب بالقوالب اللغوية في الدرس الغربي الحديث، إال أنه   

ة سلوبيألا؟ هل ، هل هو قيمة أسلوبية؟ ام سمة أسلوبية)األسلوبية(، وال معالمها)األسلوب(معالمه

؟ هل نظرية أم موضوع علم جديد؟ وما هي مدونته؟ هل الخطاب الكتابي؟ أم الخطاب الشفهي

شتت التي ت سئلةاألسلوبية هي التمييز بين الرداءة والجودة ضمن الكالم األدبي؟ إلى غيرها من األ

 جريا وراء مفاهيمه، وسعيا إلى تحديد طبيعته كما مر بنا.

لفكر )الة لتشتت في المفاهيم، حفز بيير جيرو على مناقشة مقووعلى غالب الظن، أن هذا ا

وهي  ،(الروحو)المادة ، المنصرفة إلى ، المردودة إلى الثنائية التي تمحور عليها الكونواللغة(

وتدارسها  عقلي،المقولة التي احتكم إليها األوائل في بناء حقول المعرفة، في بعديها النقلي وال

 ل متعددة ومختلفة، اختالف العلوم والمباحث وتعددها.السلف والخلف في أشكا

 ينتظمها زوج -في المقام  األول -وبما أن الظاهرة األسلوبية هي أفعال لغوية

يشكل المرجع المعرفي األصلي لكل نظر وبحث، خرج من حياض ذلك الزوج  (COUPLE)ثنائي

 -     النقديةنها ولمناهج، اللسانية مالذي تعتريه اللغة والفكر، ثنائيات أخرى عديدة أسست لجميع ا

عبير التي كان مقصدها اللغة، كاللفظ والمعنى، والشكل والمضمون والت -بمفهومها العام

لتي ائيات والمحتوى، والشكل والمادة، والصيغة والمبنى، والدال والمدلول، وغيرها من الثنا

على  ثالثة، ينطوي كل منها انضوت في الحقول المعرفية، والتي توزعت مبادئها على أصول

 .)نظرية وموضوع ومنهج(

    بين اللغة والفكر قياسا -متأثرا فيما يبدو بدو سوسير–وبناء على ذلك، فرق بيير جيرو 

إلى معيار الموضوع، على أساس أن اللغة هي موضوع اللسانيات، أما الفكر فهو موضوع 

إذ اللساني األسلوبي ينطلق في رصد السمات األسلوبية بالوصف والتفسير في اآلثار  (1)الفلسفة

األدبية من الشكل إلى المضمون، ليدرس عطاء الشكل بوصفه أثرا من آثار المعنى، بينما 

هو العطاء التعبيري -بتلك الوجهة -بحكم أن األسلوب ، (2)الفيلسوف ينطلق من الفكر ليدرس اللغة

 .)الكالم يعبر واألسلوب يبرز(في ضوء المقولة األسلوبية القائلة أن  الخالص للغة

 -التي سيأتي الحديث عنها وشيكا-ومهما يكن األمر، فإن جميع االتجاهات األسلوبية 

                  (choixاختيار))بكونه موضوعا لألسلوبية، على أساس أنه  )أسلوب(مارست كلمة

للتعبير عن أغراضه ومقاصده ، (3)(لسمات لغوية معينة )الناص(يقوم به  (sélection)أو انتقاء

على أساس أن تلك االختيارات هي انتقاءات من بدائل أخرى تشاركها في الداللة الموضعية 

 -        اعتقادا من الناص المؤثر أنها أليق إلى توصيل المقاصد، وأدق في التأثير على المتلقي   

وذلك اعتدادا بأن اللغة قائمة هائلة من اإلمكانات المتاحة للتعبير عن المواقف  -في اآلن معا

والمعاني التي يروم تحقيقها المتكلم األديب، أو خاصية فردية ذاتية قياسا إلى بعض المعايير 

                                                             
 .11ينظر: بيير جيرو: )م،س(، ص -(1)
 .11ينظر: نفسه، ص -(2)
 .38-37سعد مصلوح: األسلوب)م،س(، ص - (3)
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ف راستي األسلوب بكونه  يانا ك)والمواصفات اللغوية في النص األدبي. إلى هذا المعنى عرَّ

 .(1)()شارل بالي(ا في المفهوم التعبيريكم عالئقيا في المفهوم التأثيري )ميشال ريفاتير(

نية اللسا فاألسلوب هو نظم خاص للغة، يعيد توزيع عناصرها -للتو–واستنادا على ما ورد 

اصر العن داخل نسيج النص األدبي، مما يجعل ذلك النسيج الخطي يمثل تنظيما داال شكلته تلك

لنص اجزاء أاللغوية، من خالل العالقات القائمة بينها والتفاعالت النصية، التي تنهض عليها 

 المجسدة لحدود الخطاب األدبي وتضاعيفه من حيث التعبير والمحتوى.

تداولت معظم التصانيف األسلوبية في الدرس الجديد مفهوم األسلوب عند الفيلسوف الفرنسي 

لف به الرجل مفاهيم األسلوب في البالغة الغربية إلى زمن عصر بوفون، بوصفه أحدث مفهوم خا

 (Spitzer)وسبيتزر(Fosler)وفوسلر (Croseكروس))النهضة، وقد نافح عن ذلك المفهوم كل من 

 .(2)((Hatzfeld)وهاتزفلد

وجملة األمر، فاألسلوب لن يؤتى له إال من طريق اللغة، التي يتمظهر على أديمها بوصفه 

ناتجا ومتولدا من الخصائص والعالقات التي تقيمها العناصر اللسانية فيما بينها داخل النص 

األدبي، فهو يبرز كأثر في القارئ المتلقي، في شقه الجمالي والتأثيري، اعتكازا على الفكر 

كان  -باعتبار هذا الرجل -وبي بمفهومه التعبيري والتأثيري، الذي الح عليه ميشال ريفاتيراألسل

، (1980ت()ROLAND BARTHES)أثره بارزا على أقرانه من البنيويين؛ على غرار روالن بارت 

 (3)(بكونه عنصرا لسانيا بنيويا يكتفي تنظيمه بذاته) -مع من لف لفه -الذي ينظر إلى األسلوب

بمعنى أن األسلوب هو جملة من المظاهر اللغوية الفنية تؤطر بنيان النص األدبي وصوره، من 

 مادة األدب المتحققة في اللغةحيث أنه ينطبع على شخصية المؤلف الشعرية؛ إذ األديب يتوسل 

تزرعها ليس)ه الوجدانية والتخيلية والفكرية فيستخدم أدواتها التعبيرية بطريقة فنية، قصد نقل حاالت

لذلك انضوى مفهوم األسلوب لدى بارت في العناصر  للتأثير فيه بصورة ما، (4)(في نفس القارئ

 التالية :

 تنصرف إلى دال ومدلول. (SIGNE)اإلشارة  األسلوب هو -1

يها وي علاألسلوب هو تيمة مكتوبة مميزة ، من حيث أن كل كلمة في العمل األدبي ينط -2

للغوي اإلى طابعها القيمي في المجتمع  -بشكل من األشكال-يشير  معنى معين، وذلك المعنى

 .مسرحية(-قصيدة-)قصةاألدبي الذي ينتمي إليه ذلك الخطاب

                                                             
 .57، ص)م.س(فرانسوا راستيي:  - (1)
 .13، ص: )م،س(فرانسوا راستيي - (2)
 .108صالح فضل: علم األسلوب،)م،س( ص ينظر: - (3)
 الصفحة نفسها.نفسه،  ينظر: - (4)
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يكون مجافيا وبعيدا عن األساليب النمطية التي يؤطرها  -أيضا–األسلوب هو التزام  -3

عن الظروف -كرة -فضال عن بعده النظام اللغوي الذي ينضوي فيه ذلك النص األدبي، 

 االجتماعية وغيرها. (1)والضغوط 

في  قناهافاألبيات الشعرية التي س -من الوجهة النظرية-وخالص القول، بناء على ما سبق

 ة وفقضوء ماهية األسلوب عند ميشال ريفاتير شكلت أسلوبا من زاوية وجهات النظر السابق

 المسوغات اإلجرائية اآلتية:

عن قاعدة معيارية، تنظر إلى  (2)( )عدول(أو  (Départureمفارقة ))فإذا كان األسلوب  -1

،فإن الجملة اإلسمية المنضوية  (3)الجملة الفعلية بوصفها المعيار الذي تنعدل عنه الجملة االسمية 

 في البيت الشعري االول : 

وليددددل كمدددددوج البحدددددر أرخدددددى 

 سدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددوله

 

*

** 

 علددددديَّ بدددددأنواع الهمدددددوم ليبتلدددددي

 
ينبغي أن تكون جزءا من )بحكم أنها حققت داللة أسلوبية،  )أسلوبيا(شكلت عدوال

 .(4)(المعنى الكلي للكالم

رها لتي آثافإذا كان األسلوب اختيارا، أمكننا القول أن جملة االختيارات الخاصة -2  

ا من سلوبقد كونت أ )األلفاظ، والتراكيب، والنظم(الشاعر عن بدائل لسانية أخرى، من حيث 

 منظور أصحاب ذلك االتجاه.

 المبحث الثاني:      

 األسلوبية ومجاالتها          

 األسلوبية واللسانيات: -1

تعريفا بسيطا يختصر في أنها تهتم بوصف  (STYLISTIQUE)لكلمة أسلوبية -بداية–يمكن أن نعطَي 

تطبيق )       األساليب اللغوية األدبية بعامة، وإلى هذا المعنى، ذهب يوسف وغليسي إلى القول أنها  

وعطفا على هذا يتضح ارتباطها الوثيق باللسانيات من خالل . (5)(المعرفة األلسنية في دراسة األسلوب

في                توافر قواسم كبرى مشتركة بين اللسانيات واألسلوبية، وتنصرف تلك القواسم 

–        الموضوع الوحيد والحقيقي للسانيات، وبحكم أن اللغة  -من جهة أولى–بوصفها  )اللغة(عنصر

ة األساس التي تشتغل عليها آليات األسلوبية، وإن كانت تلك اللغة هي لغة تعد المدون -من جهة ثانية

فهي  ة باألدب هي عالقة تكاملية متينةخاصة، تنتمي إلى مجال األدب؛ على أساس أن عالقة األسلوبي

                                                             
 .109ص ،صالح فضل: )م،س( – (1)
 .43األسلوب)م،س(، صسعد مصلوح:  - (2)
 .254،256ينظر: عبد هللا صولة: الحجاج في القرآن، )م،س(، ص ص:  - (3)
 .40-39سعد مصلوح: األسلوب)م،س(، ص - (4)
 .173يوسف وغليسي: )م،س(، ص -(5)
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على أساس أنها تحل من التعبير محل الرخام من النحت، فإنها ال تتعامل مع كل )تتعامل مع لغته، 

 .(1)(مع لون معين منه، وصل إلى درجة معينة من األداء األدبي تعبير بل

ات لى بدايدود إوبناء على ما تقدم؛ يتفق معظم البحاثة الغربيين على أن الميالد الحقيقي مر

في  العلم ، الذي يعزى إليه تأسيس هذا)شارل بالي(القرن العشرين مع تلميذ وصديق دو سوسير 

؛ (مTraité de stylistique française()1911 األسلوبية الفرنسية())مبحث في كتابه الرائد

 يث فيهاالحد )والتي سيأتيبالرغم من كونه لم يجعل الخطاب األدبي ميدانا ألسلوبيته التعبيرية

ليب ي األسالنظر فاإال ان االهتمام بالخطاب األدبي بدأ يتزايد بعده شيئا فشيئا، من خالل   وشيكا(

لتي اوعية المعطيات العلمية الموض -أي األسلوبية-ار األدبية، متوسلة في ذلكضمن إطار اآلث

ذلك مع بطعة ، متقا)انطالقا من دو سوسير إلى نعوم تشومسكي(أفرزتها النظرية األلسنية الحديثة

 حقول معرفية فرعية، وحدود علمية أخرى تتخذ اللغة مقصدا لها.

الفرق  نّ انبثاق االسلوبية وتمخضها، إال أ األعظم فين علم اللغة الحديث كان له الدور إّ 

بينهما جوهري، من زاوية أن اللسانيات هي الدراسة العلمية والموضوعية للغة في ذاتها ومن 

أجل ذاتها عبر جميع مستويات الجملة النصية. أما األسلوبية فموضوعها الوحيد والحقيقي هو 

تيبا على ذلك،  يذهب يوسف أبو العدوس إلى اعتبار البنية األدبية ضمن االثار اللغوية. وتر

مخصص للتحليالت التفصيلية لألساليب األدبية أو )األسلوبية فرعا من فروع اللسانيات،

، (2)(لالختيارات اللغوية التي يقوم بها المتحدثون والكتاب في السياقات األدبية وغير األدبية

 اللسانيات أو حقال مكافئا له.سواء أكانت االسلوبية حقال فرعيا من 

تمتلك االسلوبية آليات وأدوات وإجراءات تحليلية، ستحفز على قيام مناهج أخرى تعنى بلغة 

األدب؛ شأنها في ذلك شأن المناهج والنظريات في تحوالتها المستمرة، من حيث أنها ذوات طابع 

 -طبعا-لن تكون)ها، والتي معرفي تراكمي، تقتات من بعضها البعض، قبل أن تؤسس الستقالليت

ROMAN )بسونذا السياق المعرفي، يعّرف رومان جاكومن ه. (3)(إال استقاللية نسبية

Jakobsonعما يتميز به الكالم الفني من بقية مستويات )األسلوبية بأنها تتحدث  م(1983()ت

صاحبه أقام تناظرية وهذا المفهوم يفيد أن .(4)(الخطاب أوال، ومن سائر الفنون اإلنسانية ثانيا

بالي  مستويين من اللغة على شاكلة شار وتعارضا بين الكالم العادي النثري والكالم الفني أو بين

الذي أقام تعارضا بين الكالم الذي يكون خلوا من األثر العاطفي من ناحية، والكالم الذي تحمل 

 (5)(Addition)ب بوصفه إضافةلمفهوم األسلو -برأينا-عناصره اللسانية مضمونا عاطفيا، مصداقا

ويمكن  ()يخلو من أي سمة أسلوبية(Neutralتعبير محايد))الذي يعني في مفهومه افتراض وجود 

                                                             
 .20أحمد درويش: األسلوبية واألسلوب، )م،س(،ص -(1)
 .35يوسف أبو العدوس: )م،س(، ص -(2)
بوطاجين: الترجمة والمصطلح)دراسة في إشكالية ترجمة المصطلح النقدي الجديد(، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات السعيد  -(3)

 .124م، ص2009، 1االختالف، بيروت، الجزائر، ط
 . 11م، ص1989، 1ينظر: محمد عزام: األسلوبية منهجا نقديا، دار اآلفاق، بيروت، ط -(4)
 .44األسلوب)م،س(، صسعد مصلوح:  -(5)
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لتغدو ، (1)((expression prestyléstique)و ما قبل التأسلبأن يسمى بالتعبير غير المتأسلب،أ

إضافة إلى ذلك التعبير الذي  السمات اللغوية بعد التأسلب مشكلة لوجوه أسلوبية أو خصائص تعد

 . )التعبير المحايد(ينتمي إلى الدرجة الصفر التعبيرية

تعرية العبارة )وتندرج مهمة المحلل األسلوبي في ضوء ذلك المفهوم لألسلوب إلى تجريد أو 

المجرد قبل أن تلونه تلك الخصائص  (2)المتأسلبة بغية الوصول إلى الجوهر)السمات األسلوبية((

 طار معاكسا لصنيع المؤسلب الناص   والوجوه األسلوبية. وسيصير عمل التحليل األسلوبي في هذا اإل

 )العبارات المتأسلبة(كل األسلوب إذ أن المحلل األسلوبي ينطلق من العبارات اللغوية، التي يراها تش

 أسلوبية.على خالف الناص الذي يشرع انطالقا من العبارات المحايدة ليضيف عليها سمات 

ة، للسانيالوصف جميع العناصر -بكونها ممارسة نصية  -وفي ذلك التمييز تتدخل األسلوبية

ليه إباشر وتفسير معظم األساليب القولية المنعدلة عن تلك األقوال المحايدة. وهذا الوصف ي

بحث عن لل ه  التي يمثلها الخطاب األدبي برمتانطالقا من أصغر درجة في الجملة إلى أكبر درجة 

ائرة دي من السمات األسلوبية في أبعادها التواصلية والتأثيرية بوصفها المحولة ألي عمل لغو

 الالأدب إلى دائرة األدب. 

 سلوبية والتوصيف البالغي:األ -2

احتفت الدراسات النقدية العربية الجديدة بمفاهيم وإجراءات ذلك المولود اللساني 

قراءة  -في ضوء هذه الرؤية-ائيا. وقد حاول عبد السالم المسدي بوصفه منهجا قر  )األسلوبية(

ادوات الجهاز النظري للبالغة العربية القديمة، باآلليات التي أفرزها النقد اللساني وجملة 

النظريات اللغوية الجديدة، التي اتخذت من لغة األدب مقصدا لها، بوصفها وسيلة وغاية معا. يقول 

إن األسلوبية إنما تطرح تساؤال علميا )ضا لمفهوم األسلوبية وغايتها: عبد السالم المسدي عار

عن الذي يجعل الخطاب األدبي الفني مزدوج الوظيفة والغاية، ويؤدي ما يؤديه الكالم عادة؛ 

وهو إبالغ الرسالة ويسلط مع ذلك على المتقبل تأثيرا ضاغطا به لينفعل للرسالة المبلغة انفعاال 

اعتداد أن االسلوب األدبي يتجاوز وظيفة اإلعالم واإلبالغ إلى وظيفة التأثير على . (3)(ما

 واإلقناع.

حليل وبناء على ذلك، فاألسلوبية تتأسس على وصف الخصائص اللغوية عبر درجات الت      

صف وط بوباعتباره النسق المن-اللساني، والتي يتحول بوساطتها من نسقه التعبيري اإلخباري

كيزة ة الرإلى وظيفة ثانية إضافية على الوظيفة االولى التي هي مدار الوظيف -اساللغة األس

يا ا وصفالمنطوية على اإلبالغ واإلنباء. وفي ذلك المضمار والمنحى ستغدو األسلوبية منهج

بر ألدبي عاخطاب تفسيريا للسمات األسلوبية والوجوه البالغية، التي تنتظم وتشد النسيج اللغوي لل

 توياته اللسانية.جميع مس

                                                             
 ، الصفحة نفسها.(م،س)األسلوب: مصلوح سعد - (1)
  .44صنفسه، -(2)
 .33عبد السالم المسدي: األسلوبية واألسلوب، )م،س(،ص -(3)
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وترتيبا على ما تقدم، فاألسلوبية تنظر إلى النص األدبي بوصفه خطابا، حيث أن الخطاب 

فنيا تواصليا؛ وعلى  بصورة ما. (1)(برأي إيميل بنفنيست هو كل رسالة غرضها التأثير في المتلقي

تقرير الوقائع ضوء هذا االعتبار، فهي علم مكافئ للسانيات يعول على الوصف، وال ينزع إلى 

اللغوية في الخطاب األدبي، بل إن مهمته تكمن في االضطالع بوصفها وتفسيرها، استنادا إلى 

 وسائل عدة تنطوي على عدة علوم تتاخم حدودها المنهجية اإلجرائية.

لقددد احتفددي بدداإلجراءات األسددلوبية فددي معالجتهددا للغددة األدبيددة احتفدداء منقطددع النظيددر فددي السدداحة  

ليدتم تددارك بعدض النقدائص التدي وقدع )العربية المعاصرة، ومرد ذلدك االحتفداء واالنبهدار اللسانية 

ومدن ههندا يمكنندا القديم في مقاربة اللغدة األدبيدة.  (2)(بعامة، والبحث البالغي فيها البحث)اللساني(

 استحضدددددددددار قولدددددددددده سددددددددددبحانه وتعدددددددددالى فددددددددددي سددددددددددورة الحدددددددددج؛ يقددددددددددول العزيددددددددددز الحكدددددددددديم:

ث دمَّ  َعلَقَدةٍ  ث دمَّ ِمدنْ  ن ْطفَدةٍ  ث دمَّ ِمدنْ  ت دَرابٍ  ِمدنْ  َخلَْقنَاك مْ  فَإِنَّا اْلبَْعثِ  ِمنَ  َرْيبٍ  فِي ك ْنت مْ  إِنْ  النَّاس   يَاأييَها﴿

ْضغَةٍ  ِمنْ  َخلَّقَةٍ  م  َخلَّقَةٍ  َوَغْيرِ  م  َسمًّى أََجلٍ  إِلَى   نََشاء   َما اأْلَْرَحامِ  فِي َون ِقري  لَك ْم    ِلن بَيِّنَ  م  ن ْخدِرج   ث مَّ  م 

َوِمددددددددددددْنك ْم  ي تَددددددددددددَوفَّى   ۖ  َوِمددددددددددددْنك ْم َمددددددددددددنْ  أَش دددددددددددددَّك مْ  ِلتَْبل غ ددددددددددددوا ث ددددددددددددمَّ  ِطْفدددددددددددداًل  ك ددددددددددددمْ 

رِ  أَْرذَلِ  إِلَى   ي َردي  َمنْ   َعلَْيَها أَْنَزْلنَا فَإِذَا َهاِمدَةً  اأْلَْرضَ  َوتََرى ۖ   َشْيئًا ِعْلمٍ  بَْعدِ  ِمنْ  يَْعلَمَ  ِلَكْياَل  اْلع م 

تْ  اْلَماءَ     .(05)الحج: اآلية﴾ بَِهيجٍ  َزْوجٍ  ِمْن ك لِّ  َوأَْنبَتَتْ  َوَربَتْ  اْهتَزَّ

ثم )        البحث اللساني القديم ينطوي على  إن الشاهد اللساني الذي نروم سوقه في ضوء

د ق      يةالتي تؤدي وظيفة الحال النحو )طفال(. وبإمعان النظر نلحظ أّن كلمةنخرجكم طفال(

صيغة اءت بجوردت على خالف ما يقتضيه النسق التعبيري التركيبي الماثلة فيه، من زاوية أنها 

 لمنضويةاعطوفة ، التي تقتضيها الجملة الفعلية النحوية الم)أطفاال(المفرد بدال من صيغة الجمع 

) طبة واقع مفعول به محال مرجعه ضمير جمع المخا )كم(، على أساس أن الضمير)نخرجكم(في 

 .أنتم(

. (3)لفتت هذه الظاهرة األسلوبية الكثير من المفسرين حيث توقفوا عندها بالوصف والتفسير 

 ومن بين اآلراء التي وجهت هذا العدول ما يلي:

 .(4)مصدر، والمصادر ال تجمع )الطفل(فقد قيل في الرأي األول إن لفظة /1

الثاني فهو مردود إلى الزمخشري الذي يقول في تفسير الظاهرة اللغوية: أما الرأي  /2

، والثاني أن نقر في )قدرة هللا("خلقناكم مدرجين هذا التدريج لغرضين؛ أحدهما أن نبين قدرتنا

)ثم األرحام من نقر حتى يولدوا وينشؤوا ويبلغوا حد التكليف فأكلفهم، ويعضد هذه القراءة قوله 

                                                             
.: problèmes de linguistique générale, éd. Gallimard, paris, 1966, p246 Emile Benveniste-(1)  

، دار هومة 2األسلوبية وتحليل الخطاب) دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردي( ،جنور الدين السد:  – (2)

 .138، ص 2010للطبع والنشر والتوزيع، الجزائر ، 
 .93حسن طبل: )م،س(، صينظر:  -(3)
 .93-92نفسه، ص -(4)
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. (1)"(نخرج كل واحد منكم طفال)وحده، ألن الغرض الداللة على الجنس، ويحتمل  لتبلغوا أشدكم(

 ، تساوقا والغرض من الكالم  )الطفولة(تدل على جنس  )طفال(يفيد كالم الزمخشري أن لفظة 

 . أما توجيهه اآلخر لتلك الظاهرةإلى الحديث عن مراحل خلق اإلنسان -بحسبه-الذي ينصرف

 أن نخرج كل واحد منكم طفال. -برأيه-فينضوي في أن المعنى من الكالم

بوصفه مفردا               عن  )طفال(ثمة رأي آخر أورده ابن جني، ومؤداه أن انعدال  /3

 .(2)، المناسبة لما يقتضيه النظام النحوي، مسوغه هو التوسع في اللغة)أطفاال(المعيار

فََحُسن لفظ )أما ابن جني، فقد تقرى تلك الظاهرة في بعدها الداللي ال الشكلي قائال:  /4

ألنه موضع تصغير لشأن اإلنسان، وتحقير ألمره، فالق به ذكر الواحد لذلك لقلَّته  -هنا–الواحد 

 .(3)(عن الجماعة

ة الدالل ناسبت وتناغمت مع -برأيه– )طفال(إن معنى القلة المستوحاة من صيغة اإلفراد 

آلية لوبي للشأن اإلنسان. ألن السياق األس )التصغير والتحقير(األسلوبية المنضوية في معنى 

 الكريمة ينم عن القدرة اإللهية في خلق اإلنسان.

 كرهاقدم ذهرة جميع اآلراء التي توغني عن البيان، أن ابن جني خالف في تفسير تلك الظا

ضا غا -في اآلن معا -القراءة التي قدَّمها انصرفت إلى آلية الوصف والتفسير من منظور أن

 يما نحسديد فسرأي ) االلتفات إلى رد الظاهرة إلى القاعدة النحوية التي توجهها. و رأيه هذا هو

ي خرى فأالتي نحن بصددها قد وردت في ثالثة مواطن  ولعل مما يعضده أن هذه اللفظة)الطفل(

ة ها مفردين منمعنى الجمع، غير أنها وردت في اثن -كما في آية الحج -يم، مرادا بهاالقرآن الكر

اِرِهنَّ ْبصَ أَ ْن مِ َوقُْل ِلْلُمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن  ﴿وهما قوله سبحانه في آية الحجاب

 َهاۖ  َوْليَْضِرْبنَ َظَهَر ِمنْ   َماالَّ َويَْحفَْظَن فُُروَجُهنَّ َواَل يُْبِديَن ِزينَتَُهنَّ إِ 

ۖ  َواَل يُْبِديَن ِزينَ   أَْو اِئِهنَّ ولَتِِهنَّ أَْو آبَ الَّ ِلبُعُ إِ نَّ تَهُ بُِخُمِرِهنَّ َعلَىَٰ ُجيُوِبِهنَّ

بَِني  إِْخَواِنِهنَّ أَوْ  ِهنَّ أَوْ ولَتِ بُعُ  آبَاِء بُعُولَِتِهنَّ أَْو أَْبنَاِئِهنَّ أَْو أَْبنَاءِ 

 أَْيَمانُُهنَّ أَوِ  ا َملََكتْ ْو مَ  أَ إِْخَواِنِهنَّ أَْو بَِني أََخَواِتِهنَّ أَْو ِنَسائِِهنَّ 

ْربَِة ِمَن الرِّ   يَن لَْم يَْظَهُرواْفِل الَّذِ الطِّ  وِ َجاِل أَ التَّاِبِعيَن َغْيِر أُوِلي اإْلِ

ا يُْخِفيَن ِمْن يُْعلََم مَ  لِ ِهنَّ َعلَىَٰ َعْوَراِت النَِّساِءۖ  َواَل يَْضِرْبَن بِأَْرُجلِ 

ِ َجِميع ا أَيُّهَ   :النور) ﴾ُكْم تُْفِلُحوَن وَن لَعَلَّ ْؤِمنُ ْلمُ اِزينَِتِهنَّ ۚ َوتُوبُوا إِلَى ّللاَّ

 (31اآلية

                                                             
 .06، دار المعرفة، بيروت، )د.ط(، )د.ت(،  ص3التأويل،ج الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه -(1)
، تح: علي النجدي وآخرون، المجلس األعلى للشؤون 2ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها،ج-(2)

 .267ه، ص1386م/ 1969اإلسالمية، القاهرة،)د.ط(، 
 .267ص ابن جني: )م، س(،-(3)
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ُهَو الَِّذي َخلَقَُكْم ِمْن تَُراٍب ثُمَّ ِمْن نُْطفٍَة ثُمَّ ِمْن َعلَقٍَة ثُمَّ  ﴿وقوله عز وجل  

ا ۚ َوِمْنُكْم َمْن يُتََوفَّىَٰ  ُكْم ثُمَّ ِلتَُكونُوا ُشيُوخ  يُْخِرُجُكْم ِطْفال  ثُمَّ ِلتَْبلُغُوا أَُشدَّ

ى َولَ   .(1)((67اآلية :غافر) ﴾ عَلَُّكْم تَْعِقلُونَ ِمْن قَْبُل ۖ َوِلتَْبلُغُوا أََجال  ُمَسمًّ

مكننا لحج أاوبالتأمل في كالم الباحث حسن طبل تعليقا على قراءة ابن جني لآلية من سورة 

زمخشري عل الالقول أن ابن جني لم يبرر تلك الظاهرة األسلوبية، ولم يسع إلى تخريجها مثلما ف

 وغيره من المفسرين.

ونظرا لتلك العلل والدواعي، من خالل اختالف الرؤى بين أعالم الدرس اللساني القديم في 

معالجتهم لبعض الظواهر اللغوية المجافية لقواعد النظام اللغوي العربي، عبر جميع حقوله 

ومستوياته، برزت الدعوات إلى تجديد منهج البالغة القديمة، وآليات اشتغال أدواتها في الخطاب 

عبر مناداة رواد الدرس األسلوبي العربي الحديث على غرار أمين  -المقدس منه واإلنساني-دبياأل

وعبد السالم المسدي، وغيرهم؛ وذلك من زاوية أن البالغة التراثية ، (2)وأحمد الشايبالخولي 

 بجهازها التصنيفي الناجز صارت ال تساير لغة األدب من حيث الموضوع واألساليب اللغوية التي

الدراسة النظرية للبالغة العربية انتهت عند المتقدمين إلى علوم )تقدم بها تلك الموضوعات، إذ 

المعاني، والبيان، والبديع، يدرسون في األول الجملة منفصلة أو متصلة، ويدرسون في األخير 

الصورة بسيطة أو مركبة من تشبيه ومجاز وكناية وحسن تعليل، مع توابع أخرى في علم 

 .(3)(البديع، وهذه الدراسات على خطرها ال تستوعب أصول البالغة كما يجب أن تكون

عبد السالم المسدي منظرا ومترجما ومطبقا  -فيما يبدو-وهذه الدعوة الصريحة تلقفها

تأصيال على أن األجناس األدبية تعتري بنياتها اللغوية خصائص وسمات تغاير وتفارق 

للسانية الماثلة في جميع أصناف الخطابات األخرى، من حيث أنها الخصائص اللغوية والمظاهر ا

تنماز منها من خالل الجوهر بوصفه المبدأ الذي ينتظم اللغة األدبية، بحكم أن األساليب اللغوية 

)الصوتية      وما يعتورها من سمات تشكل خرقا لقانون النظام اللساني القائم في جميع مستوياته

. وذلك الخرق أو الخروج عن النمط المثالي للغة قياسا (الداللية-التركيبية -ة(الصرفية)اإلفرادي -

الظواهر )إلى معيار معين، هو ما تعنى به األسلوبية المعاصرة، من خالل وصف وتفسير 

ال تأخذ  )األسلوبية(أن تعطيها تفسيرا علميا مقنعا. و )تحاول(و الطارئة على الخطاب)األدبي(

 (4)(بقواعد القدماء من العروضيين، أو البالغيين، أو اللغويين وتطبقها كما هي على الخطاب

تتبلور في منابع تكوينها، وتتجلى وتبرز من خالل كسر  (FAITS)األدبي، ألن الوقائع األدبية

على خرق المعايير  -بوعي أو ال وعي–األديب لما هو مألوف من الكالم، من خالل االشتغال 

التي برر بها  )الضرورة(اللغوية الماثلة في اللسان البشري، وإلى تلك الفكرة تحضرني مقولة 

                                                             
 .93، صس()م. سن طبل: ح – (1)
 .88-87م، ص2013، 2ظر: صالح فضل: مناهج النقد المعاصر، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، طين -(2)
 .03أحمد الشايب: )م،س(، ص -(3)
 .117،125م، ص ص 1983السيد إبراهيم محمد: الضرورة الشعرية)دراسة أسلوبية(، دار األندلس، بيروت،  -(4)
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ما يخالف القواعد المرسومة والمضبوطة من  -القديم منه والحديث-بعض أعالم الدرس النحوي

 قبل النظام اللساني.

أخذ  ، حين، أن األسلوبية انطلقت انطالقة لسانية: ليس بخافاألسلوبية والنقد األدبي-3

لعامة انيات على عاتقه إكمال مشروع أستاذه، الذي اقتصر في كتابة دروس في اللسا )شارل بالي(

ه ي فكرفلم تكن موضوعا أثيرا  )الكالم واالستعمال(على لسانيات اللغة، من زاوية أن تيمة

يته. ي متغير، ال يمكن اإلمساك بوحدته وبناللغوي؛ على أساس أن الكالم عنصر فردي عرض

 .وبناء على هذه الرؤية، اهتم شارل بالي بلسانيات الكالم التي يكون منبعها اللغة

تقاسمها )تطورت األسلوبية بكونها علما ومنهجا، حين تعانقت مع حقول معرفية أخرى 

ونفس الحقل التطبيقي، ولعل أعلق حقل بها هو النقد األدبي الذي ، (1)(نفس األهداف ونفس الغاية

مع تخوم األسلوبية المعاصرة، بوصفها منهجا نقديا ومولودا  )النقد األدبي(تجاورت حدوده 

كان سباقا  )النقد األدبي(، استنادا إلى أنه )األدب(لسانيا، استطاعت أن تأخذ منه مدونته األساس 

 إليه.

 اورت مجاالت اشتغال النقد األدبيلغة النص األدبي نظرا وبحثا، ومن ذلك ج تعالج األسلوبية

انطالقا من وصف وتفسير البنى اللغوية المشكلة لصور الخطاب األدبي، عبر جميع المستويات 

، ألنه )النقد األـدبي(اللغوية، والنصية التي تتوزع حدوده، فاألسلوبية ليست عنصرا معادال أو مكافئا له

اعتبارات خارجية، أو مؤثرات أجنبية كالظروف االجتماعية، أو )إلى  )اللغة(يتجاوز إطارها األوحد

وآية ذلك أنها تدرس لغة النص األدبي طارحة االعتبارات . (2)(السياسية، أو الفكرية، أو غير ذلك

األبعاد الداللية التي في استكناه  الخارجية، والعوامل التي أدت إلى إنتاجه، معولة على أسلوب المحايثة

تتسم )فضال على األبعاد الجمالية المنضوية في نسيجه. إذ األسلوبية  يومئ إليها النص األدبي،

وهذا األمر هو الذي بوأها ألن تصير علما مساعدا . (3)(بموضوعية في البحث وعقالنية في منهجها

له، من زاوية أنها تمده بأدواتها ومفاهيمها، كي ال يقع في فخ الذاتية، واالنطباعية، التي وِسما بها منذ 

يستطيع أصحاب )تاريخ نشأته. وقد ذهب الباحث فتح هللا أحمد سليمان مؤكدا هذه الفكرة التي لن 

ومؤدى ذلك أن منهجها ينهض على العلمية، بحكم أنها ، (4)(فة االنفالت منهاالمذاهب النقدية المختل

 انشقت من اللسانيات، التي تعتمد الموضوعية بحثا وتقصيا، فضال على الذوق الفني والحدس اللغوي.

سائل وعلى  وبناء على ذلك، فاألسلوبية يمكن لها أن تصير منهجا نقديا من حيث أن النقد يعول

ت المدونا ب فيوية ذات طابع أسلوبي، حين يتغيا التمييز بين الجودة والرداءة من األساليبالغية ولغ

 .يةسلوباألدبية. وتلك األمور تبعده عن الوقوع في فخ الذاتية التي وسمه بها أهل اختصاص األ

                                                             
 .377، ص2007، 1منشورات االختالف، الجزائر، ط النسقية)سلطة البنية ووهم المحايثة(،أحمد يوسف: القراءة  -(1)
 .36-35صفتح هللا أحمد سليمان: األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية،)م،س( -(2)
 .36-35ص نفسه، -(3)
 نفسه، الصفحة نفسها. -(4)
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يسعف  -في اآلن معا-يعد الباحث المصري لطفي عبد البديع أن األسلوبية هي منهج وعلم 

من خالل ، (1)النموذجي الموضوعي لألدب على التمييز بين ما هو أدبي وما هو ال أدبيالقارئ 

اشتغاله على الوصف والتفسير، وهو يحتاج في ذلك إلى أدوات ووسائل لذلك، ومن هذا اإلطار 

 فإن األسلوبية تمده بتعريفات ومعايير حديثة تمكنه من تفسير أدبية اآلثار الفنية.

قائم من زاوية أن الحكم على  ) االسلوبية و النقد األدبي(ن اللقاء بينهماوجملة األمر، فإ  

من  )األسلوبية(أثر أدبي وجودته، يرتكز على تقويمات ذات طابع بالغي وأسلوبي لغوي. وهي 

هذا الجانب تظل خادمة وفية له بجميع اتجاهاته المعاصرة، على أساس أن المادة الخام لألدب هي 

وهي تستطيع ذلك؛ ألن  -برأي مايرلوبك–باعتبارها فنا )اللغة، التي تنظر إليها األسلوبية 

خرين وبان في مشاعر اآلاألسلوبي يمتلك إحساس الفنان، وموهبة الغوص أو الذ المحلل)الناقد(

هذه األمور ليست بغريبة عن األسلوبي وشأن تلك الخصائص شأن عالقة . و (2) (إلى أقصى حد

 اللغة باألدب.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

  المبحث الثالث:

 :وأقطابها تيارات األسلوبية              

تعددت األسلوبيات في ساحة النقد األلسني المعاصر الذي يتخذ من لغة الخطابات األدبية  

تقاطع )–ينييه يقول جورج مول –حقال تطبيقيا له، وذلك التعدد مردود إلى كونها اختصاصا هجينا 

والشكالنية الروسية  مع عدة تخوم معرفية لغوية منها وغير لغوية، على شاكلة السردية 

 بوصفها ممارسات نصية تقاسمت المقصد األدبي نفسه.، (3)(من الحقول وغيرها

إلى قطبها األوحد شارل بالي، حين أسس لها في  التعبيرية: تعزى األسلوبية -1

)تعابير اللغة من زاوية . واألسلوبية عنده تنهض على )مبحث في األسلوبية الفرنسية(كتابه

                                                             
اللغة و اإلستطيقا (، الشركة المصرية العالمية للنشر) لونجمان(، القاهرة، لطفي عبد البديع: التركيب اللغوي لألدب)بحث في فلسفة  -(1)

 .109-100، ص 1997)د.ط(، 
(2)-Voir, Stephen Ullman : language and style, new york, 1962, p99. 

ص ، 2011، 1ط إربد االردن،محمود صابر الحباشة: االسلوبية والتداولية)مداخل لتحليل الخطاب(، عالم الكتب الحديث،  :ينظر -(3)

28،29. 
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على اعتبار أنها تتأسس على وصف وتشخيص الملفوظات القولية المعبرة ، (1)محتواها العاطفي(

وتأثير تلك المضامين المنضوية في النسق التعبيري  -النابعة من اللغة-عن الحساسية الوجدانية

في اآلن معا. من زاوية أن االسلوب قد يضفي على معطيات الفكر ثوبا  -على حساسية المستمع
بكثافات –د المستطاع للواقع، ولكنه في أغلب األحيان يضيف إليها موضوعيا عقليا مطابقا جه

عناصر عاطفية قد تكشف صورة األنا في صفائها الكامل، وقد تغيرها ظروف اجتماعية  -متنوعة

مرديها حضور أشخاص آخرين، أو استحضار خيال المتكلم لهم. فاللغة في الواقع تكشف في كل 
يا، ويتفاوت الوجهان كثافة بحسب ما للمتكلم من استعداد ظواهرها وجها فكريا ووجها عاطف

من منظور أننا ال نستطيع أن نفصل .(2)فطري، وبحسب وسطه االجتماعي والحالة التي يكون فيها
 بين اللغة والفكر أو اللغة والوجدان.

ة وبالتالي، فالمفهوم التعبيري التأثيري الذي منحه شارل بالي لألسلوب ، استمده من معالج

الكالم العفوي التلقائي الذي جعله ميدانا ألسلوبيته ضمن اللسان الفرنسي، اعتدادا واعتقادا منه أنه 
عن     متجها إلى عزل التعابير الحاملة للشحنات العاطفية )االسلوبية(المدونة المالئمة لعلم التعبير

التعابير التي تكون خلوا منها، باعتبارها تساوي الدرجة الصفر في التعبيرية. وتكمن أهمية 

أسلوبية شارل بالي من خالل محاولته رصد وتشخيص القيمة التعبيرية الماثلة في التراكيب 
 ROLAND)إلى روالن بارت )المعاصرة(ستالزم كل التطبيقات األسلوبية سلوبيتهالقولية، حيث أن أ

BARTHES)  ورومان جاكبسون(ROMAN JAKOBSON)  وإلى الشكالنية الروسية عموما، توما تشفسكي

(B.TOMAGHEVSKY) وفالديميربروب(V.PROPP) وتينيانوف ،(I.TYNIANOV) ،

على أساس أن جميعهم موضعوا األسلوبية في مفترق األدب ، (3)((VINOGRADOV.V)وفينوغرادوف 
 واللسانيات.

 عاطفي أنها تتأسس على وصف وسائل اللغة التي تحمل دوالها مضمونا ذا طابعمن زاوية 
 تأثيري، إنتاجا وتلقيا، في ضوء أن اللغة برأيه لها جانبان:

 جانب عقلي وظيفي يحققها الكالم اإلخباري المطابق للواقع. /1

وهذا         جانب ثاني مستمد من األول لكنه يتجاوزه إلى جانب عاطفي وجداني تأثيري. /2

هو الذي يبرز الصورة الشخصية  -برأيه استنادا إلى المفهوم الذي تقدمت اإلشارة إليه–الجانب 

 ب منها تعد تمثيال لعواطف صاحبهاللمتكلم إزاء موقف معين، على أساس أن اللغة في جان
كر. يقول وتجسيدا لفكره، وهذا المعنى هو رد على الذين تصورا أن التعبير يكون منعزال عن الف

ولكنها تستطيع أن تجعلنا  ) األسلوب هو اإلنسان(شارل بالي :" إننا ال نعترض على هذه الحقيقة 

وسيكون هذا األمر  ا ندرس األسلوبية الفردية لبلزاكفإنن -مثال-نعتقد أننا إذا درسنا أسلوب بلزاك
لظروف العامة التي خطرا عظيما، فثمة هوة ال يمكن تجاوزها بين استعمال الفرد للكالم في ا

أو كاتب من الكتَّاب،      تشترك فيها مجموعة لسانية، واالستعمال الذي يقوم به شاعر أو روائي 

. فشارل (4) فرجل األدب يصنع من اللغة استعماال إراديا ومقصودا، ويستعمل اللغة بقصد جمالي

                                                             
 .31، صنفسه -(1)
(2)-.12, p1951, ed3Charles BALLY: traité de stylistique française, librairie Klinck siek, paris,  
 م،2006، 2ط األسلوبية، تر و تق: بسام بركة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)مجد(،بيروت، جورج مولينيه: -(3)

 .14ص
 .32منذر عياشي: األسلوبية وتحليل الخطاب، )م،س( ص -(4)
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والنفسية للمتكلم، الذي يجسده بالي ال يعترض أن الفكر العاطفي تعكسه االعتبارات االجتماعية 

-أما الجهة الثانية  ألحوال النفسية، هذا من جهة أولىالتعبير المنوط بتلك المواقف االجتماعية وا

تضطلع -علم للتعبير-هانّ أفهو يرفض أن تكون األسلوبية بحكم  -في ضوء كالمه سالف الذكر
 عبير.بمهمتين معا تنصرف إلى الوصف والتشخيص، وإلى نقد ذلك الت

وعطفا على ذلك، أمكننا القول أن شارل بالي سعى سعيا حثيثا إلى عزل المقاصد التعبيرية 
التي تكون خالية من البصمات العاطفية عن المظاهر التعبيرية التي تكون حبلى بتلك الشحنات 

أنها تشكل ما يعرف باألسلوب وإلى هذه الفكرة ذهب جورج  -منه–الوجدانية، اعتدادا 

)أن بالي حاول أن يفك الوظائف غير اإلخبارية للغة، من : قائال(GEORGES MOLINIE)مولينييه

 (1)(خالل عزل الظواهر التعبيرية وتعريفها بالنظر إلى الطابع التأثيري فيها والقيام بتحليلها

 وتلقياعا عاطفيا تأثيريا إنتاجا معوال على آلية وصف الوسائل التعبيرية التي يحمل مضمونها طاب

تأصيال على أن اللغة المؤثرة هي األليق لتأطير حدود موضوع علم األسلوب، بوصفها كائنا 
)من         )...(في الخطاب عامة بصمات الشحن )العاطفي()عاطفيا، تتأسس على رصد وتتبع 

المنعدلة ثم تفسير التعابير ، (2)(استقصاء الكثافة الشعورية التي يشحن بها المتكلم خطابه خالل(

قياسا إلى التعابير النمطية، وفعل تأثيرها على حساسية المستمع المتلقي.  والمعول عليه في كل 
ذلك وصف وتشخيص وسائل اللغة التي استعملها المتكلم قصد إبراز وضبط الفويرقات العاطفية 

 التي تكون ماثلة في مطاوي الكالم الوجداني في نسقه التعبيري شكال ومضمونا.

وترتيبا على أن األسلوبيات اللسانية انسلخت من النظرية األلسنية الحديثة التي أرساها العالم 

واللسانيات، التي  (PHILOLOGIE)اللغوي فرديناند دوسوسير، من خالل تمييزه بين الفيلولوجيا

 يدالتي ليست اللغة موضوعها الوح تحولت إلى دراسة اللغات فحسب، مخالفة بذلك الفيلولوجيا،
قبل كل شيء التحقيق والتأويل والتعليق على النصوص، تستعمل  -بقول دوسوسير –فهي تريد 

الفيلولوجيا منهجها الخاص أال وهو النقد، وعندما تتطرق إلى قضايا لغوية، فإنها تقوم بمقارنة 

النصوص المنتمية لعصور مختلفة، وتعمل على تحديد اللغة الخاصة بكل كاتب، وعلى التنقيب 
 وآية ذلك. (3)(لى المخطوطات وشرحها، وخصوصا المخطوطات المكتوبة بلغة قديمة وصعبةع

أن اللسانيات اهتمت بدراسة اللغة اإلنسانية بوصفها وسيلة وغاية، ونأت عن النصوص المكتوبة 
 التي كانت مقصد الفيلولوجيا في البحوث اللغوية القديمة.

تأثر شارل بالي بذلك التفريق الذي أقامه دوسوسير بين دراسة النصوص ودراسة اللغات،      

ففرق من خالل تلك الزاوية بين كالمين؛ كالم يثوي حرارة عاطفية، وكالم آخر ال يثوي ذلك. هو 
دم بمثابة الدرجة الصفر من التعبيرية، على أساس أن اللغة وظيفتها التعبير. ولعل هذه الفكرة تصط

 .(4)(أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم)بفكرة ابن جني حيال اللغة التي يرى أن حدها 

داة نيا أاستثمر شارل بالي وظيفة اللغة بوصفها أوال نسقا من العالمات اللسانية، وثا
من في ورها يكالتي يحققها الكالم، د -عنده –للتواصل، ملحا على وظيفتها التعبيرية؛ إذ اللغة 

يكون  أثيريالتعبير عن تلك الحساسية المنضوية من حيث المادة الصوتية والمحتوى، وفعلها الت
 بارزا على وجدان المستمع المتلقي.

                                                             
 .13جورج مولينيه: األسلوبية،)م،س(، ص -(1)
 .36عبد السالم المسدي: األسلوبية واألسلوب،)م،س(، ص -(2)
 .69فرانسوا  راستيي: )م،س(، ص -(3)
 .44ه، ص1418، 2001المكتبة التوفيقية القاهرة،، تح:عبد الحكيم بن محمد، 1، جه(: الخصائص392ابن جني)ت  -(4)
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دراسة األثر العاطفي الذي )إن الموضوع الوحيد والحقيقي في األسلوبية التعبيرية هو 

، إنتاجا وتلقيا، والذي تحققه تلك الوسائل التعبيرية الكامنة في اللغة. (1)(اللغويةتحتويه الوقائع 

قياسا  -حمال وتأثيرا -ومهما يكن من األمر، فمفهوم األسلوب عنده يعادل الوظيفة التعبيرية للغة
 إلى الوظيفة المنطقية التي تكتف بالتأشير على أن لكل دال مدلوال واحدا فحسب.

شارل بالي أن يؤسس لعلم يكون موضوعه التعبير؛ سماه باألسلوبية التعبيرية في لقد حاول  

في إعادة بناء محاضراتها ودروسها؛ إذ أن أسلوبيته تنتمي  -هو-إطار مشروع علمنة اللغة، التي انبرى
إلى نظرية في اللغة بوصفها جملة من اإلمكانات المتاحة للمتكلم، أو هي شحنات عاطفية معزولة 

التي يمكن أن طيها األسلوب ليجعل منها نسقا تعبيريا إيحائيا مؤثرا على شاكلة صيغة التعجب، "يمت

 .(2)"!أحسن به من بدر - !تؤدى بطرق مختلفة، وتوحي بأساليب وعواطف متنوعة: ما أحسن البدر
رض رج لغفصيغة التعجب تثوي قيمة أسلوبية يكون مأتاها منبع كيفية أدائها. فقد تخ   

 :)من الرمل(، وقد تفيد التهكم؛ كقول الشاعر!التحقير نحو: أتسمي هذا أدبا

قدددل لمدددن يبكدددي علدددى رسدددٍم 

 ُدرس

 

 

*

** 
 (3)واقفددا مددا ضددر لددو كددان َجلَددس

 
، كما يمكن أن يعبر عن صيغة !البحر كامالكما قد يفيد التعجيز؛ نحو: أتستطيع شرب ماء 

وقد يعبر عن  !عظيم !، من ذلك قولنا: رائع(!بالتنغيم من دون استعمال أداة تعجبية))التعجب

ر باآلخرة فهذه  )...( !التعجب بصيغ صرفية منحوتة؛ فنقول: هذا هبلَّع يتعشَّى بالدنيا، ويتسحَّ

، )...( )أكول(، أو عن صيغة المبالغة)أكل كثيرا(بطاقة عاطفية تختلف عن  )...(صيغة مشحونة

مما يضفي على الكلمة قيمة عاطفية مضعَّفة، تتكون من معنى الهلع والبلع، ومن صيغة التشديد 

اختيرت من قبل المتكلم الحتوائها  وصفها صيغة أسلوبية منبعها اللغةب ،(4)(والمبالغة في الشدَّة

حيث ان االسلوب شكل لغوي تركيبي  بدائلها اللغوية األخرىتنعدم في على طاقة عاطفية مؤثرة، 
 يعبر عن المعنى بطريقة غير عادية.

إلى  –أيضا-لى نظرية في اللغة، وتنتميوبناء على ما تقدم إيراده، فإن أسلوبيته تنتمي إ

لو طبقت على )نظرية في األسلوب؛ على الرغم من أنها انبثقت بعيدة عن األدب، بيد أنها 

  (5)(األدبية سنحصل على الخطوط األساسية ألسلوبية توليدية لم توجد من قبل النصوص

اعتكازا على أن بالي نحى المنحى الذي انتظم النظرية التوليدية التحويلية، من خالل استراتيجية 

 ، واآلخر ينضوي في دائرة التبليغالمقارنة بين تعبيرين؛ أحدهما ينضوي في دائرة أسلوبية اللغة
 التي تسعى إلى تأسيس الوظيفة المنطقية القائمة على عملية اإلسناد العادي المألوف.

: أسلفت اإلشارة إلى أن جميع األسلوبيات مارست كلمة بين األسلوب واألسلوبية -أ
بهذا المفهوم الذي منحه إياه شارل بالي، بوصفه "مجموعة من الوحدات اللسانية التي  )أسلوب(

 أن اللغة كائن عاطفيمتلقي، من زاوية مؤداها:  (6)تمارس تأثيرا معينا، وضغطا على مستمع"

تنطوي على عالم من األلفاظ يثوي داخل شحنات شعورية تتحقق عبر الكالم. واالسلوبية بكونها 
تمد إجراءات، تنصرف إلى الوصف والضبط والتعيين لتلك الوسائل اللغوية المشكلة منهجا تع

                                                             
 .33محمود صابر الحباشة: األسلوبية والتداولية،)م،س(، ص -(1)
 .122، صتطوير العربية ودعم تطورها)م،س( محمد رشاد الحمزاوي: من مفاتيح -(2)
 محمد رشاد الحمزاوي: )م،س(، الصفحة نفسها. -(3)
 .123-122ص ،(م،س: )الحمزاوي رشاد محمد-(4)
 .13جورج مولينيه: األسلوبية، )م،س(،ص -(5)
 .31حسن ناظم: البنى األسلوبية،)م،س(، ص -(6)
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للكالم؛ ألن اللغة تنهض على عاملي الفطرية واإلبداع ضمن دارة التواصل اإلنساني، فال يوجد 
 في اللغة تكلف أو صناعة، وعلى هذا أخرج شارل بالي االسلوبية من مجال الدراسات األدبية. 

بية األسلوهذا الصدد يذهب أحد الباحثين إلى أن ثمة فرق بين علم األسلوب ووفي        
 لالعتبارات اآلتية:

أن األسلوبية عند بالي لن تستطيع القيام بمهام مضاعفة، اعتبارا منه أن األسلوبية ستبقى  /1

طباعي من جهة بعيدة عن النقد األدبي، الذي يهتم بأحكام قيمية من جهة، إذ ـأنها  وعلى أنه ذاتي ان
 .(1)ثانية إذ هي  العلم الذي يصف الظاهرة األدبية وال تطلق عليها أحكاما

للتفريق بين  -متأثرا بما تقدم ذكره -وترتيبا على هذه الرؤية، انبرى يوسف أبو العدوس

تأصيال منه أن ، (2)األسلوبية وعلم األسلوب، الذي يراه أكثر ضبطا من األسلوبية الموضوعية
ليلحظ جمالياته؛ أما األسلوبية فتتجاوز النص  )األدبي(األسلوب يقوم بالتحليل اللغوي للنصعالم 

المحلل المعلومة أساليبه إلى نقد تلك األساليب اعتمادا على منهج من مناهج النقد األدبي. يقول في 

بعضهم أن وال تكون األسلوبية رديفا لعلم األسلوب في حال من األحوال، كما يظن )هذا السياق: 

ويستنتج من هذا الكالم، أن  (3)(الحاصل اختالف من أثر الترجمة بين المشارقة والمغاربة

بنظرة بالي إلى اللغة  -فيما يبدو -األسلوبية ليست منهجا نقديا في تصور الباحث، الذي تأثر

من  -ةبوصفها عالما من األلفاظ والتراكيب من زاوية أولى، وعلى أن لغة األدب هي لغة متكلف
 تجافي العفوية واإلبداعية الكامنة في اللغة. -زاوية أخرى

ومهما يكن من األمر، فإن األسلوبية أو علم األسلوب عند بالي تنهض على دراسة وتوصيف 
 لغوي األشكال التعبيرية التي تولدها اللغة، اعتبارا من أصغر وحدة إلى أكبرها، التي يمثلها النص ال

تعنى بتفجير الطاقات التعبيرية، وال سيما الكامنة في النفس، حين )من حيث الشكل والمضمون، إذ

 الذي تحققه الوظيفة التعبيرية للغة. (4)(تخرج من حيِّزها االفتراضي إلى عالم الوجود

 سلوبية الوصفية:األ -ب

 ه اللغةمثلت طور تالمذة بالي األسلوبية التعبيرية، من خالل سحبهم لحقلها التطبيقي الذي
ة المؤطر وانينالعفوية بصفة عامة، إلى حقل لغة األدب باعتبارها تنزع إلى قوانين تختلف عن الق

حليال ت حثا ،بمن قبل النظام اللساني، وذلك بالنظر إلى األسلوب الذي ينتظم لغة النص األدبي، 

الذي  داوليوتفسيرا. انطالقا من مستواه الصوتي ، اإلفرادي ثم التركيبي، المشكل للخطاب الت
ية طار عملإي في تنهض له البنية الداللية النصية، بوصفها رسالة لغوية قائمة بين المرسل والمتلق

 :التواصل األدبي، نحو

 :)من الطويل((5)قول الشاعر -

                                                             
(1)-jules Marouzeau: précis de stylistique française, éd P.U.F, paris, 1969, p21. 

  .37ينظر: يوسف أبو العدوس: )م،س(، ص -(2)
 .38نفسه، ص -(3)
 .128الحمزاوي: )م،س(، صمحمد رشاد  -(4)
 .431ينظر: حميد أدم ثويني: )م،س(، ص -(5)
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 يكعلنِي جبما أ   ت عَلي *** عاً ــــــــــــــــــــَوْعلت َك يافَغذَْوت َك مولوداً  .1
 ل  ـــــــــــــــوتَْنهَ 

اهراً ال سإِ لَشْكواَك *** ْت ـــــــــــــإذا ليلةٌ نابَتَْك بالشَّْكِو لم أَبِ  .2

َ أَتََمْلم  ل  ــــــــــــــــــــــــ
 ل  ــــــــــــعينَي تَْهمفط ِرْقَت به دوني *** ذي ــكأني أنا المطروق  دَونَك بال .3
دَى نَْفِسي عليَك وِإن .4  ل  ـــــــــــــــؤجّ علم  أن الموَت حتٌم مألَ ***  نيتََخاف  الرَّ

 ل  ــــــــــــــــــــــــــــعجّ  م  ِلِعّز وال َعْنَها ِلذ لٍّ ***  ر  ــوأْن ليَس عن ورِد المنَاياَ م ؤخ .5
نَّ والغايةَ التفلما بَلَْغَت  .6 ل  ك ْنت ف ى ماإليها َمدَ ***  يـــــــــــــــــالّسِ  يَك أ َؤّمِ
 ل  ـــــــــــــــــكأنَك أنَت المنِعم  المتفّضِ ***  ةــــــــو فظاظ غلظةَجعَْلَت جزائي  .7

لحّب ايخاطب الشاعر  في مشهد وصفي سردي  ابنه بنبرة األبوة التي تعتريها غريزة 

ً إلبتراكيب تعبيرية ينّم موضوعها عن شكوى وعتاب، التي استهلّها بمركب فعلّي متوجه يه ا
 ،ًّ ل ى يستحيضِه، حتّ ماً لمرمتألّ  وتعهده يافعاً شاباً، ساهراً اللّيل كلهومذّكراً إيّاه بتربيته طفالً صبيا

 ويخشى عليهِ  ون هّمالة.في نفسِه، فيْبكي عليه بكياً، كأنه هو العليل بدموعٍ سّكابة وعي      الّسقام  

 الثواب وة عنبْيدَ أّن الصبّي حين شب استعاض بالقس ،من الموِت، بالّرغم من أنه قدٌر محتومٌ 

 والجزاء، وكأّن به هو صاحب  الفضِل.
الشعرية سيلحظ أّن الشاعر نّوع بين الجمل الفعلية والجمل االسمية إّن المتأّمل في األبيات 

   خدمة للغرض الذي يرومه من التّعبير، ومَن النّص الشعري برّمته. ولعّل هذا التّنويع هو عالمة

من عالمات التفّرد والتّميز وهو في مجال عمل الشعر من عالمات التخّصص األسلوبي ) 

فضالً على أّن الشاعر آثر توظيف كلمات على كلمات أخرى، كان من ، (1)( والتفّرد الجمالي

 الممكن ان تتبادل فيما بينها على النحو التالي:

تي آثر في الجملة الشعرية األولى توظيف "غدْوت" من جملة من المرادفات ال -1

ليك  )أنفقُت ع، واصطفى كلمة "علتك" عن )قمُت، سهرُت، أفنيُت عمري...(ت ناسب تعويضها

 على سبيل التمثيل. ربيتُك...(
. حلهاوفي البيت الشعري الثّاني، استعاض عن "أصابتك" بـ"نابتك" التي حلّت م -2

" من مجموعة من البدائل المعجمية –كما انتقى  . توّجُع(حّسُس ألُّم أت)أتقلّب، أتأأيضاً كلمة "أتَململ 
 ".ْهِمل  لوحدة المعجمية "ت  وفي البيت الشعري الثالث حلّت مْوقع جملة "يسيل  دَمع ها" ا

ً عن الوحدات اللّغوية" ا -3 ك لهالوآثر في البيت الشعري الّرابع "الّردى" عوضا

ف والموت"؛ التي وردت في مركب مفعولي مقدّم، من حيث أّن "نْفسي" هي الفاعل المضا

 لكلمة ، هو ضمير متّصل مبني في محل جّر مضاف إليه، فضال على استخدامه)الياء(والضمير 
ماثلة في ردة والالوا "المنايا" مكان الجملة االسمية الّطويلة نسبيّا "األحداث التي تؤدي إلى الموت"

 التّركيب الشعري الخامس.
     ِعوض  (ؤّمل)الذّل، المدى، الغاية والفعل أكما استخدم األفعال واألسماء التّالية -4

 ية(لّرعاترجاه أو أتوقعه من العطف وا) الّضعف والمهانة، والنّهاية، والهدف والمقصد، وأ
 بكونها وحدات لسانية جملية كان من الممكن أن تحل محلها.

                                                             
محمد الهادي الطرابلسي: حدود صناعة الشعر)مقال(، ضمن كتاب صناعة المعنى  وتأويل النص، منشورات كلية اآلداب بمنوبة  -(1)

 .180، ص1992تونس، 
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ه أّول بفعول استعمل الّشاعر  في البيت األخير" جزائي" مْوقع "ثوابي" جاعالً إيّاها م -5
 لفعللللفعل "جعل"، فضالً على تفضيله كلمة" غلظة" من "قسوة"، من حيث أنها مفعول به ثاني 

 "جعل".
ودْرجاً على هذا، فالشاعر  ميّز كلمات من كلمات، وقام باالنتقاء لها من بين جملة من  

االختيارات المركونة في حيّز اللّغة، ألنّه يرى في تلك االختيارات أكثر داللة، وأقوى تأثيراً على 

شاعر  أسلوبه  من المتلقي، وأبلغ معنى، وأشدّ استمالة له. فقد شّكلت جميع االختيارات التي قام بها ال

خالل إيثاره لسمات لغوية بدل سمات لغوية أخرى. و وإلى هذه الفكرة يذهب الدّكتور سعد عبد العزيز 
يقوم به )الّشاعُر(،  (sélection)أو انتقاء (Choix)بأنّه اختيار ) مصلوح إلى حدّ األسلوب قائالً: 

، ولعّل ذلك االختيار الذي قام به (1) (الذي يؤثر لوحدات لغوية معيّنة بغرض التعبير عن موقف معيّن

 (*)Choix pragmatiqueالشاعر  "أميّة بن أبي الّصلت" هو اختيار أسلوبي ال اختيار نفعي مقامي 

تقع في مجرى داللي عام لكلمات  (2)(داللة واحدةسمات مختلفة تعني )تأسيساً على أنّه االختيار تم بين 

مماثلة تؤدّي نفس الدّور التّعبيري الداّللي؛ إذ الشاعر  ال يختار  لفظاً بذاته إالّ إذا رآه أوفى داللة وأدّق 
معنى وأكثر تأثيراً على حساسية المتلقي من بين سلسلة طويلة تصطف على محور االستبدال، الذي 

ة كثيرة. حيث ممكن ألّي عنصر منها أن ينوب دالليا عن العنصر اآلخر أْو يحوي مجموعة معجمي

يستبدل بغيره. فقد قدم الشاعر للمتلقي مضمونا اسلوبيا حملته القطعة الشعرية، وتلك توّزعت على 
، فضال عن خصوصية العالقة التي تجمع بين  -بتعبير علم الداّللة-سياق الموقف الذي كان يحياه الشاعر 

وابنه، من حيث أّن الشاعَر عبّر عن ذلك الموقف بجملة من االختيارات المعجمية النحوية التي  األب

كونت أسلوبه. وهذا مّما يفيد أّن االختيار األسلوبي له خصيصة التفرد، من حيث االنتقاء أوالً، والموقع 
)أنّك ترى لقاهر الجرجاني:الذي يأخذه ذلك االنتقاء في السلسلة الكالمية، ومن هذه الفكرة يقول عبد ا

 .(3)الكلمة تروقك وتؤنسك في موضع، ثّم تراها بعينيها تثقل عليك وتوحشك في موضع آخر(

المعنى )ومهما يكن األمر، فاألسلوبية هي منهج تتوخى جملة من اإلجراءات للكشف عن 

     .(4)بذلك فيرث، مثلما صّرح األسلوبي الذي ال ينكشف إالّ من خالل تسييق الوحدة اللّغوية(

فقد عبر الشاعر وفقا لسياق الموقف الذي كان يحياه ، حيث أنه نوع في أساليبه بين البدء بالجملة 

جعل المعنى األسلوبي الفعلية ثم تلتها الجملة االسمية، مقدّما ومؤّخرا بين الوحدات اللسانية. مما 
  يتقّطر منها.

بيرية هو اختيار، ألّن العناصر المتحققة إن مفهوم األسلوب في ضوء األسلوبية التّع

كائنة بينهما عالقة داللية تسمى في اللسانيات المعاصرة بــ"العالقات  )بدائلها(والعناِصر الغائبة 
 وهي التي تقع  على محور االختيار ": « Les rapports paradigmatiques »اإلستبدالية 

وإذا ا ختير عنصر لساني، تنعزل بقية العناصر األخرى وتتراجع إلى الخلف، ولذلك قيل في تلك 

لعالقة التّرابطية تجمُع بين عبارات )االعالقات أنها روابط غيابية يتحدّد الحاضر منها بالغائب؛ إذ 

» axe de ’L. أّما على صعيد ما يسّمى بمحور التّوزيع (5)(غيابية في سلسلة موجودة بالقوة

distribution »تنتظم فيه الكلمات بترتيبها وتنظيمها وفق قوانين نحوية  ، أي المحور الذي
                                                             

 .38-37سعد مصلوح: األسلوب دراسة لغوية إحصائية، )م،س(، ص -(1)
المنشئ  عبارة ألن كلمة أونعني بالنفعية هنا كيفية استخدام اإلنسان للغة لتحقيق هدف عملي محّدد، ويتم االختيار في ضوء ذلك المفهوم ب*

 ( مع تصرف بيسر.38للحقيقة، وأكثر تناسباً ومواءمة لمقام الكالم.)ينظر: سعد مصلوح: األسلوب، ص -في رأيه -يراهاَ أكثر مطابقة
 .40، صنفسه -(2)
 .94عبد القادر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، )م،س(، ص  -(3)
 .68، ص2009، 7ينظر: أحمد مختار عمر، علم الداللة ، عالم الكتب، القاهرة، ط - (4)
فرديناند دوسوسير: محاضرات في األلسنية العامة، تر: يوسف غازي ومجيد النصر، المؤسسة الجزائرية للطباعة، الجزائر،  -(5)

 .150م، ص1986
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وأخرى داللية؛ فإّن العالقة بين الوحدات اللّسانية في هذه الحالة تسّمى عالقات ركنية 

« Rapports syntagmatiques »  وتتميز بكونها حضورية؛ أي تحدد بما هو حاضٌر ،

بالفعل، أي بما تّم اختياره من ألفاظ اللغة والتعبير بها عن مواقف وجدانية معيّنة، يقول  وموجودٌ 

ً تلك العالقة على مستوى النظم:  إّن العالقة التّركيبيّة هي حضورية، وتقوُم )دوسوسير موضحا

األدبي .  ألن آليات التعبير (1)(على عبارتين أو أكثر موجودتين في سلسلة موجودة بقّوة الفعل
ً لها في اآلثار  -في ضوء األسلوبية التعبيرية  التي اتخذت من صفات السياق األسلوبي ميدانا

تنصرف إلى تشخيص كيفيات التعبير باللغة عن المعاني والمقاصد قصد إحداث األثر  -األدبية

ئزة الجمالي التأثيري الذي تتكفل به المركبات النّحوية وما يعتريها من خصائص أسلوبية ما
 تختلف كل االختالف عن الخصائص اللّغوية العادية المألوفة.

الً متوس وبناء على المقطوعة الشعرية المتقدمة ، فالشاعر انفعل حين أدهشه تصرف ابنه

ة الشعري لقطعةفي ذلك طاقات اللّغة التعبيرية، معيداً توزيعها على نسق تركيبي تعبيري حملته ا
يعبّر  هادئ ي عالئقي. وقْد كان سبيل الشاعر في ذلك بناء أسلوباللّغوية عبر خيط داللي معجم

مدت ة استعن عالقة األبوة بكّل ما تحمله من مشاعر و وجدانات بوصفها وظيفة عاطفية تعبيري

 أسلوبيتها من اللغة، من خالل ذلك التناوب بين الصيغ اللّغوية معجما ونحوا.
دعائمها تلميذ دي سوسير، أو األسلوبية  وعلى الجملة ، إن أسلوبية اللغة التي أرسى

)كروسو، و ماروزو، وبيير رار التعبيرية األدبية التي انبرى لها تالمذة بالي وأتباعه على غ

الذين وصفوا اجراءات اللغة في حيّز التعبير األدبي. إذ توّجهت  جيرو وستفان أولمان وغيرهم(
خالل وصف بنية االسلوب ورصده، باالعتماد  النظرية التعبيرية إلى دراسة التواصل االدبي من

، (2)(وقائع التّعبير اللّغوي)على تشخيص الوظيفة العاطفية له، حيث أنه يتبين من خالل دراسة  

من زاوية أن  اللغة تركن وظيفتها في التّعبير عن واقع الحساسية الشعورية وأثر هذه اللغة التي 
 تحمل هذه الحساسية على المتلقي. 

على ما سبق ، اهتّم جميع أعالم األسلوبية التّعبيرية بالبنية اللغوية المشّكلة للكالم عبر  وبناء

جميع المستويات اللّسانية، من خالل درجات الوصف اللّغوي كلّه انطالقا من الكلمة إلى الجملة ثّم 
ً -إلى الكالم برّمته، معتبرين أّن األسلوب في أّن اللغة كائن إحساسي عاطفي وسلوك معاً،  -مبدئيا

الذي (3)(المظهر اللّغوي األساس الّذي )يمّكن( من الوقوف ومعرفة المكنون العاطفي والتعبيري) هو

ينطوي عليه الكالم الذي يحقق اللغة في الواقع االستعمالي لها. ومن هذه الوجهة ، لْم يعتد بالي 
النمطي للكالم في صنفيه األدبي وغير  باستقاللية الفكر عن الكالم والتعبير، ولْم يلتفت إلى التقسيم

. يقول )صفة األسلوب(األدبي، بل انبرى إلى تقسيم الكالم العفوي إلى كالم نفعي وكالم عاطفي تأثيري

لْم يعمْد بالي إلى التقسيم المألوف للظاهرة الكالمية الذي بموجبه )عبد السالم المسدي في هذا السياق:

. وهذا الكالم يفيد بأن األسلوبية التعبيرية ال (4)(ولغة الخطاب األدبيتكون لدينا لغة الخطاب النّفعي 

تهتم بالوظيفة اإلبالغية المنوطة باللغة العادية، وإنّما تهتم بالوظيفة التعبيرية التأثيرية في مقابل الوظيفة 

إّن األسلوب المنطقية المباشرة، والتي لن تستطيع أن تتبوأ محلّها في مفهوم األسلوب "األسلوبي" بل 
 هو ذلك المظهر اللغوي النّوعي الذي يحمل ذلك األثر العاطفي.

 وخالص القول، فاألسلوبية التّعبيرية وّزعت حدود موضوعها على ثالثة مبادئ:

 اً.أثيريالكيفية التي ينتج عنها األسلوب بوصفه مظهراً لغوياً تعبيرياً ت -1
                                                             

 الصفحة نفسها.)م،س(، فرديناند دوسوسير: محاضرات في األلسنية العامة، -(1)
 .18،20،73،75،85ينظر: صالح فضل: علم األسلوب، )م،س(، ص ص -(2)
 .92يوسف أبو العدوس:)م،س( ص -(3)
 .35عبد السالم المسدي: االسلوبية واالسلوب، )م،س(، ص-(4)
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رها الوحيد فهي وصف وتفسير خصائص األسلوب بكونه مادة بحثها ونظ -2
 تفّرق في ذلك بين الخاصية اللّغوية والخاصية األسلوبية.

 إنّماولم تقْم األسلوبية بإقصاء كلمة" األسلوب" في مفهومه التّاريخي،  -3

 قامت بتعديل مفهومه ومنهج دراسته.

 األسلوبية النفسية ومعالمها: -2

إن مصطلح األسلوبية النفسية هو مصطلح مرّكب، يتكون من األسلوبية التي تعنى بدراسة  

الخصائص اللّغوية في اآلثار األدبية، بطريقة التّشخيص والتفسير لألبعاد الداّللية الجمالية لتلك 
 الخصائص اللّغوية التي تنصرف إلى ما هو منها لساني، وإلى ما هو منها أسلوبي؛ فضالً على

الدّراسات النّفسية التي تمثّلت  لغة األدب للتدليل أو اختبار النتائج التي حقّقها علم النّفس، الذي 
ً بالنقد النفسي، الذي نزع  ً مكينا  (1)(ذاته *بشكل علمي منّظم مع بداية علم النفس)ارتبط ارتباطا

منطقة البنيوية اللّسانية  وبناًء على ذلك دلجت الدّراسات النفسية حقل األدب، وامتدت بظلّها إلى

على حدّ رؤية  -التي تعالج حقل لغة األدب معالجة داخلية، بل واصل امتداده إلى ما بعد البنيوية
، الذي (2)جزءا مكونا  من تجلياتها المتعددة "النقد النفسي"فامتزج بها وأصبح  -صالح فضل

إلى منظومة المناهج الّسياقية، التي شكلت السيميائية أهم تلك التجليات، بالّرغم من كونه ينتمي 

تأخذ في حسبانها العوامل المحيطة بالنّص األدبي أثناء مقاربته. ولربّما هذا االمتداد الذي تحدّث 
 عنه صالح فضل يؤثر للمرحلة المنهجية العلمية التي أفرزت األسلوبية التعبيرية لدى شارل بالي.

ومهما يكن االمر، فاألسلوبية النفسية انبثقت من األعمال اللّغوية التي كان يجريها الفقيه  

على حقل اآلثار األدبية متأثراً بمواطنه  م(1960)ت » Léo Spitzer « *اللّغوي ليو سبيتزر

اليب اللّغوية لألدب بجعلها وسيلة لتقييم وتقدير األس ) اللغة(سيغموند فرويد، الذي اتّخذ المادّة الخام

في المدونات األدبية، وقد تغيا من خالل القراءات المتكّررة للنّص األدبي الواحد البحث عن 
الخصائص األسلوبية التي تشكلها الكلمات المفاتيح ضمن األشكال اللّغوية الذاتية؛ اعتدادا منه أّن 

مواقفه النفسية وحاالته األديب يختار من األشكال التعبيرية المشتركة ما يناسب التعبير عن 

الشعورية؛ وقد حازت هذه النظرية النفسية األدبية المشروعية العلمية بكونها من أقرب االتجاهات 
األسلوبية التصاقاً بالنّقد األدبي من جهة وأكثر إبرازاً للعبقرية الذاتية في ضوء نظرية جديدة ترى 

خيصي الخالص عن تجربة نفسية؛ من أّن األدب بصفة عامة والشعر بخاصة هو التعبير التشْ 

الذي ال يفّرق كثيرا بين التعبير  « Kroteché »منظور الرأي المنسوب لــ: كروتشه 
« Expression »  جد التّعبير في شكٍل مادّيٍ فالفرق بينه وبين التجربة والتّجربة، فإذا و 

(3)فرق ضئيل" )النفسية(
ا توافرت لألسلوبية لذا تعالق االسلوبي بما هو نفسي. ومن ههن 

النفسية عدة معطيات معرفية انسحبت على نظريات متباينة التي قدمت مفاهيما انضوت في 
بنية العدول وبنية االختيار االسلوبي في ضوء أن الملمح اللساني في حقل اللغة األدبية هو 

إلى التفرد  ملمح أسلوبي مفيد  أوله تأثير ذاتي يصدر عن انفعال هادئ أو عنيف مما يؤدي به
 قياسا إلى معايير جماعية مشتركة.

                                                             

 في التحليل النفسي وتأسيسه لمعالم هذا العلم. Sigmund Freudم( 1939بصدور مؤلفات سيغموند فرويد )ت * 
 .55ينظر: صالح فضل: مناهج النقد المعاصر)م،س(، ص -(1)
 .54، صصالح فضل: مناهج النقد المعاصرينظر:  -(2)

ة وأدبية ة لسانيي، متخّصص في علم اللسانيات يتميّز بثقافمن أصل نمساوي، فرنسي المنشأ، أمريكي التكوين، أديب، ناقد أدب * 

في األسلوب  م، دراسات1948(.ومن أشهر كتبه: األلسنية وتاريخ األدب سنة 129عالية.)ينظر: محمد رشاد الحمزاوي: السابق، ص

 .111م. ينظر: يوسف أبو العدوس، )م،س(،ص1955، األسلوبية والنقد األدبي 1928سنة 
 .33م، ص1959، 2إحسان عباس: فّن الشعر، نشر وتوزيع دار الثقافة، بيروت، ط -(3)
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)الفردية، الذاتية، النقدية، األدبية، األدبية وبناًء على ما توافر لهذه األسلوبية النّفسية 

من أدوات ابستمولوجية أفرزتها نظرية المعرفة اإلنسانية، استطاعت أن  التعبيرية النفسية...(

تتملك لنفسها مشروعية علمية، وفي هذا السياق يرى الدكتور صالح فضل أن منهج سبيتزر هو 
أشدّ المناهج األسلوبية اكتماالً في هذه المرحلة المبكرة من تطور العلم، فقد حظي بعناية بالغة من 

ً  النقد والتأييد .وهذا يفيد أن األسلوبية النفسية انبثقت في جّو تيار علّمي نهضوي عرفته (1) معا

أوربا خالل القرن العشرين من جهة، ومن جهة ثانية اعتدت وعّولت على أّن قيمة األسلوب 
التعبيري تنسب عاّمة إلى نفسية المؤلف تأثراً بالنقد النّفسي، و مفهوم العدول الذي قدّمته األسلوبية 

الذي   « Karl Vosler »التعبيرية األدبية مع ماروزو وكروسو وحتى مع بالي، وكارل فوسالر 

استعماال لغويا فرديا معارضا )قدم مفهوما لألسلوب يختلف عن المفاهيم التي كانت سائدة بكونه

 .من منظور أن االسلوب هو عدول عن المعيار االجتماعي المشترك.(2)(لالستعمال الجماعي

هذه األسلوبية النفسية، التي تعتمد في تحليلها على الحدس والذوق الفني في دراسة بنية تنحو 
األسلوب األدبي، بوصفه مجلّى من مجالي التّجربة النفسية الذاتية التي يحياها المبدع في إبداعِه 

سية وألمان يميزون بين التجربة النف *الفعلي المتحقق، إذ أن أصحاب هذه النظرية من فرنسيين

بنيوياً اللغوية بوصفها مصدراً من مصادر العمل الفني، وبين التجربة النفسية بكونها عنصراً 

أن يجعل في نظرهم تجربته النفسية  )ينتمي إلى بنيات العمل اللّغوي األدبي، ألّن غاية األديب هي 

-بالذات-للمتلقي. وفي هذا العنصر  (3)ويبينها ثانياً  (المبهمة واضحة لنفسه أوال ، أثناء التعبير بكلمات
الشعور، الالشعور، ما وراء )تختلف عن النّقد النفسي الخالص الذي يتسلّح بجهازه االصطالحي 

في مقاربة اإلبداع (4).(الشعور، الّدوافع، االستعدادات اإلدراك، التصّور، الغريزة، تداعي المعاني..

ً من المبدع أوالً، ليلحظ ثان ً عالقة النّص األدبي به، في ضوء تصور نظري األدبي انطالقا يا
تطبيقي ينسحب على أّن اللغة وثيقة نفسية، بمقابل األسلوبية النفسية التي تنطلق من النّص األدبي، 

أو بالحري من لغته بكونها المادة الخام له، ووسيلته الوحيدة األساس، اعتداداً على أّن الظاهرة 

التي تسلكها اللغة النفسية لتوّضح بالتعبير عن تجربة إبداعية ذاتية، األدبية هي مختلف االنعداالت 
بوصفها وقائع  (5)(التكثيف، واإلزاحة، والّرمز بكونها آليات تحكم طبيعة األعمال األدبية)تتوسل 

ومظاهر يحتكم إلى قوانينها الدّاخلية التي تنتظم داخل إطار الخطاب األدبي وحدودِه، من خالل 

بمنهج يعتمد على تشخيص الوسائل اللّغوية عبر  ايا النفسية المعبّر عنها باللغةتفسير تلك القض
 بمنشئها.-منطقيا–ترتبط  التي -إن صح التّعبير -قراءات متتالية متكررة بحثا عن العقد األدبية

" في (1960)ت إن أبرز من مثل هذا االتجاه في دراسة لغة األدب هو "ليو سبيتزر

عالقة الكلمات المفاتيح بوصفها أحداثا  )الخطابات اإلبداعية، من حيث أنّه سعى إلى إبراز 

م في 1948 مفيدة، تقود إلى نفسية كاتبها، وقد لّخص منهجه سنة (6)(أسلوبية ومالمح لسانية

                                                             
 .61ص-56ينظر: صالح فضل: علم األسلوب،)م،س( ص   -(1)
 :ينظر: أوزوالد دوكرو وجان ماري شافار: المعجم الموسوعي الجديد في علوم اللغة، تر: عبد القادر المهيري وحمادي صمود، مرا -(2)

 .154م، ص2010اهم، دار سيناترا، تونس، عبد الفتاح إبر

جوب  9591مثل هذا الجانب في فرنسا كّل من موريس غرامون وهنري موريي )الذي يدافع في كتابه علم نفس األساليب سنة  *  عن و 

   ون. لفيلسوف برغسامن ير أن نجد رمز األنا )الذات( في كّل تجّل من تجلياتها )وعن وجود قانون موافقة بين روح الكاتب وأسلوبه( وبتأث

 (.154) ينظر: أوزوالد دوكرو: نفسه، ص
 .34ينظر: إحسان عبّاس، )م،س(، ص -(3)
 .55ص ،1991، 1ينظر: يوسف ميخائيل أسعد: قاموس علم النفس،دار غالب للطباعة والنشر والتوزيع،القاهرة،ط -(4)
 .56ص ينظر: صالح فضل: مناهج النقد المعاصر، )م،س(، -(5)
 .14ص ينظر: أوزوالد دوكرو، )م،س(،  -(6)
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والذّي يجب أن يطالب به الّدارُس على ما أعتقد، هو أن يتقّدم من الّسطح إلى مركز ) العبارة اآلتية: 

الحياة الباطني، للعمل الفني، بأن يبدأ بمالحظة التفاصيل عن المظهر الّسطحي للعمل الذي 

عله كان موجودا   في نفسية يتناوله...ثّم يجمع هذه التفاصيل محاوال  أن تتكامل في مبدأ إبداعي ل

الفنّان، ثّم يعوُد إلى سائر المجموعات من المالحظات ليرَى إْن كاَن الشكل الباطني الذي كّونه بصورة 

 .(1)(أولية قادرا  على أن يفّسر الكلّ 

ن يدة عيبحث من خالل قراءات متكّررة عد سبيتزر" ليو" ومضمون هذا الكالم، يفيد أنّ 
لك ن شأن تمالتي وعلل الّرغبات والعواطف واألبعاد الداّللية الجمالية التي تعتري النّص األدبي، 

ذه هيث أّن ح، من العلل واألسباب المعبّر عنها باللغة أن تغيّر وسائل التعبير وأشكاله اللّسانية

د  على قد اعتمية. ولوف قياساً إلى المعايير االجتماعية اللّغواألساليب تغدو جديدة وغريبة عن المأ
 مناول عدة  تتلخص من حيث المبادئ كاآلتي:

االنطالق في نقد األسلوب من النّص األدبي ذاته، بوصفه بنية لغوية قائمة بذاتها، دون  -1

          (immanente)غيره من العوامل الخارجية، وذلك باستخدام أسلوب المحايثة
في المقاربة األدبية للنّص اللّغوي، وذلك بدراسة الخصائص المميّزة له واستنباطها 

باعتبارها مرآة الشخصية النفسية التي أبدعتها، وكّل ذلك تأثّرا بمعطيات معرفية سابقة 

عليه جعلت النّص األدبي ولغته مقصداً لها، على شاكلة رؤية الفيلسوف الفرنسي 
أّن كل عمٍل أدبّي، هو عمٌل ذاتيٌّ ) الذي كان يرى  ،« Berguesson »برغسون 

كل فرٍد يمتلك تجربةً وحريّة وذلك ارتكازاً على أّن  (2)(وفريٌد، ال يمكن أن نقيسه بغيره
ي درك من خاللها المحيط الدّاخلي الذي يحياه، ومحيطه الخارجي بأشيائه وموجوداته، 

ويعرف بواطن األمور وظواهرها ويرغب في التّعبير عنها حتّى يجعلها واضحة بيّنة، ليعيها 

صدد هذه  من جديد ويستطيع أن يستوعبها. ولعّل خير مثال يمكن لنا أن نسوقه، ونحن
 ﴿في سورة مريم: )عليه الصالة والّسالم(المسألة، هو قول هللا تعالى على لسان نبيّه زكريا 

أُْس َشْيب ا َولَْم أَُكْن بُِدَعائَِك َرّبِ َشِقيًّا ية اآل )مريم: ﴾قَاَل َرّبِ إِنِّي َوهََن اْلعَْظُم ِمنِّي َواْشتَعََل الرَّ

04). 
 :يله همافي سب الكريمة تركيبين نحويين مهّمين يتعلقان بما نحنيثوي الّسياق اللغوي لآلية 

 التّركيب النحوي األول هو: وَهَن العظم  منِّي .-1
أس  َشْيباً. -2  أّما التركيب النحوي الثاني فهو: اشتعَل الرَّ

 يتركب الّركن الفعلي األول من الوحدات النّحوية اآلتية:

 فعل ماضي مبني  على الفتح الظاهر على آخره. وهَن: -أ
 مرفوع وعالمة رفعه الّضمة على آخرِه. )معرفة(فاعل نحوي  العظُم: -ب
 -ال محل له من اإلعراب–: من: حرف جّر مبنّي منّي -ج

 .والياء ضمير متّصل مبني  في محل جر اسم
 :أّما المرّكب الفْعِلي الثاني، فإنّه يحوي الوحدات النحوية اآلتية

 فعل ماضي مبني  على الفتح الّظاهر على آخرِه . اشتعَل: -أ
 مرفوع وعالمة رفعه الضّمة الّظاهرة  على آخره. )نحوّي(فاعل  الّرأُس: -ب

                                                             
مقال مترجم ضمن كتاب : شكري محمد عياد: اتجاهات البحث األسلوبي، دار  ستيفن أولمان : اتجاهات جديدة في علم األسلوب، -(1)

 .111-110،  ص1985العلوم ، الرياض، 
 .131س(، ص ينظر: محمد رشاد حمزاوي، )م، -(2)
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 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخرِه. *شيئاً: تمييز  -ج

ً مجاء  )عالقة داللية(وبالعودة إلى التّركيب النحوي األول، نلحظ أّن اإلسناد   )وهنَ  جازيا

ان كعورية شأراد أن يعبّر عن حالة  ) خارج التنزيل(، من حيث أّن منشئ الكالم العْظُم مني(

ً في اآلن م -يحياها، فلجأ إلى ذلك اإلسناد للتعبير عنها وتوضيحها للمتلقي ولنفسه وذلك من  -عا
قيق ، قصد تحملموس()شيء واقعي إلى العظم  )الضعف(خالل تمييز حالته بإسناد فعل الوهن

عبارة الذي صّورته ال )شيء مجّرد غير ملموس(رغبة في القول والتّعبير عن موضوع العمر 

 أمكننا  لمجازيةنائية اة الكثر في العبارالكنائية تجسيماً لتلك الّرغبة المعبّرة عن الحالة.  وبالتأّمل أك
القول أّن النسق التركيبي للكناية حقق تصوير الشيء المعنوي الذي ينطوي على الّضعف 

 والتقدّم في العمر في ضوء التّرسيمة التّالية:
  

 

 

 

إلى صورة كنائية متحققة في التّركيب  )الحالة الشعورية(وبطريق اإلسناد، استبدلت الفكرة 
      إلى موضوع واقعي ملموس )فعل الوهن(اللّغوي؛ التي تمظهرت في إسناد مجرد غير ملموس

 ) تقدم العمر وليس للمتكلم بّد في تالفيه أوبكونه مسندا إليه، وذلك بحذف المكنى عنه ) العظم(

. وهذا مؤشر على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. ولعّل المقام يجعلنا نستحضر إيقافه أو الحّد منه(
)سيكون حديثنا  (1)كل كناية هي استعارةعلى أّن  –المثل السائر  -ونعّزز قول ابن األثير في كتابه

ستعار له ، والم)العجز والشّدة والضعف(، من حيث أّن المستعار منه هو في الفصل القادم(

؛ على أساسا أن المكنى عنه ط وي وصّرح بالمكنى به، أّما التركيب النحوي الثّاني: لقد )العظم(
 أسند الفعل "اشتعل"  إلى "الّرأس" بعالقة داللية وظيفية تضمنت العناصر الواقعية التّالية:

 موسا.النّار التي أشار إليها فعل االشتعال؛ بوصفها عنصراً واقعياً مل -1
 :اليةعنصر واقعي. ويمكننا تمثيل ذلك بالتّرسيمة التّ  -أيضا-الرأس شيب   -2

 

 

 

                              

       

 )الّرأس شيبا(لـ  البنية النّحوية العميقة                           

                                                             
 

 
دار الكتب  ،تح و تع: كامل محمد محمد عويضة ،2ه( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ج637الدين)تينظر: ابن األثير ضياء  -(1)

 .174ص ،1998 ،1ط العلمية، بيروت،

 بنية سطحية  ن العظم  منّيـهوَ  

 موضوع ملموس

 () وتقدم العمرالضعف        

 العمر(

ع 
و
ض
و
)م

د(
جّر
م

 

 العجز التّام

بنية بالغية 

 الوهن عميقة مجردة

أس    اشتَعـَل الرَّ

 شـــــيـــــــــــــــــــــــــْبـًا

 بنية سطحية 

 )مستعار له(شيب  الّرأس 

 )عنصر واقعي(

 النّار    مستعار منه           

 )عنصر واقعي(        
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ع لموضوخدم المتكلم عناصر واقعية للتّعبير عن موضوع مجّرد يرتبط ارتباطاً مكينا باستا

لبالغية اوحدة وقد حقّقت ال؛ )العجز وسرعة امتداد الزمان دون القدرة أو اإلرادة عن مقاومته(األول

فعل فسه بنالمنطوية على االستعارة ذلك، من حين أّن المنشئ عبّر عن الموضوع الموجود سلفاً في 
 عل".لغوي يؤشر مضمونه العميق على معاني الشمول والّسرعة المنضويتان في بنية الفعل "اشت

اء تفت لبنة تكالعناصر اللسانيوحتى نتالفى اإلفاضة في هذا المقال، أمكننا القول أن جملة ا

لمهيمن االشين  ن حرفالداّللة المركزية للتّركيب األدبي الذي مثّلته اآلية الكريمة،  تأسيساً على أ
 التي ي(تفشّ )العلى بنية االستعارة في التّركيب النحوي الثاني، تقّطرت منه معاني االنتشار و

تشار رعة انسبين  )مشابهة(على أنه توجد عالقة هيمنت على البنية العميقة للتّركيب، اعتداداً 

تحويل اعدة القته قولعّل هذا المعنى األخير، حقّ  م وسرعة انتشار الشيب في الّرأس.النّار في الهشي
اآلتي: تمظهر كأن ت المنضوية في آلية التقديم والتأخير؛ ألّن البنية العميقة النحوية للتركيب يمكن

لنحوي اكان بابه   االشتعال على هذه البنية من خالل تحويل ما"اشتعل شيب الرأس. إذ تم  

وضيح مكن ت"فاعالً" إلى باب نحوّي آخر هو "التمييز". وما كان "مضاف إليه" صار فاعالً. وي
 ذلك كاآلتي:

 
 

 

 الجماليلي ووبناًء على ما مضى، يمكننا القول أّن االجراء اللغوي الذي منح البعد الداّل
. التأخيروقديم . وإنّما الت(في التركيب ب )ماثلةللتّركيب النحوي الثاني، ليست بنية االستعارة 

رعة ل والسّ )معاني الشموأّكده التركيب االستعاري  )العجز والضعف(وعليه، فالتركيب الكنائي 

 "الواو". )أداة الّربط(، و الوحدة النّحوية الوظيفية في ذلك(
وجملة األمر،  فاألسلوبية األدبية التعبيرية هي مقاربة تلج النّص األدبي من أبواب فعله 

 بيلاللي والجمالي. وفي هذا السّ إلى دراسة شروط الوظيفة التّعبيرية في بعديها الدّ  لتسعىاللّغوي، 

نعتقد أننا لسنا بحاجة إلى كالم الدّكتور "علي جواد الطاهر"، حين كان بصدد إيجاد كلمات معادلة 
لدينا إذن ثالث كلمات أو ) الذي كان يتبناه قائالً أّن  ( Esthétique)للمنهج الجمالي أو الجمالية 

ء األهمية في أربع، هي شْكلي، فنّي، جمالي، أسلوبْي، صارت مصطلحات للداللة على إضفا

-. فالمنهج األسلوبي (1)(النّص األدبي على الجانب الّشكلي الخارجي، وتهوين أهمية المحتوى
ً  أو بتعبير أدق يدرس الّطاقة التعبيرية  -بوصفه ممارسة نصية يدرس  األسلوب شكالً ومضمونا

 للتّراكيب األدبية.

نب ذا الجاهو من وهو من المناهج النّسقية التي لم تهمل النّشاط اللّغوي في األعمال األدبية، وه

ربة لمقاايختلف عن المقاربة النحوية التي تهتم بوظائف األشكال اللغوية فحسب . كما تختلف عن 
 كيبية.لتّرت االمنضوي في البنيا )المعنى(البالغية القديمة التي تتغيا الكشف عن الجانب الوصفي 

 يتحصل لنا وفق ما سبق المالحظات األتية:

تْسعى األسلوبية التعبيرية األدبية إلى دراسة الوظيفة التّعبيرية للعناصر اللّغوية  .1

وفي  هو لساني، وما هو أسلوبيبكونها هي المائزة بين ما هو أدبي وما هو غير أدبي، أو بين ما 
أّن التعبير )الوظيفة التّعبيرية )إلى القول: -قديما-ضوء هذه الفكرة ذهب كروتشه وتالمذته 

                                                             
 .434م، ص1979علي جواد الّطاهر: مقدمة في النقد األدبي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، -(1)

ً  الّرأس   اشتعلَ -أ  الّرأِس  شيب   اشتعلَ  شـيبا

 إليهفعل    فاعل مضاف  مرجعيتها فعل    فاعل تمييز  
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، ألنه ثمة فرق جوهري بين الوظيفة (1)(هو الذي يفّرق بين ما هو فّن وما هو ليس بفنّ  للكالم(

التعبيرية التي عّولت عليها األسلوبية األدبية لليو سبيتزر، والوظيفة الوصفية التي جعلتها البالغة 

 القديمة مدارها األساس.

بالعودة إلى تفسيرها            )األدبية(تبحث األسلوبية النفسية عن جوهر العمل األدبي .2
ال إلى السياق الخارجي الذي أنتج ذلك العمل، وإنّما باالعتماد على الذّهنية الفنيّة للكاتب الخاّصة فضالً 

ما يلجأ إلى الخطاب اإليحائي بدل الخطاب التصريحي  -غالباً  -على حاالته النفسية وعقدها، ألّن األديب

؛ على (2)(يحاء ) والّرمز( بدل التّصريحاألدبية )جوهر العمل اإلبداعي(تقتضي اإل)التّقريري، كما أّن 
اعتبار أّن األديب يؤّول بكالمه عناصر الواقع ليرسم بها صورة بالغية  لْم تكن حاضرة قبل التّعبير أو 

كانت غامضة؛ وأّن تلك الصورة التّعبيرية تجعل الواقع النفسي محسوساً وواضحاً؛ ألّن التعبير 

الّصورة الذهنية والّصورة األسلوبي بكونه الميدان الخصب لألسلوبية يهمل ذلك الفرق الكائن بين 
الشكلية المادية الفونولوجية التي تأخذها الكلمات، فالتعبير األسلوبي ال يصف الواقع، وإنّما يعبّر عن 

اعتداد على تلك  -على السواء-الواقع الداخلي ليغد و ملموساً ، واضحاً ومشاهداً للمَؤسلب والمتأسلب

 (3)(التعميم أّما التعبير ففيه تخصيص)الوصف يحوي إذ المغايرة المتوافرة بين الوصف والتعبير؛ 
وذلك ذكرها على شاكلة صيغ التركيب الكنائي والتركيب االستعاري في اآلية التي تقدم 

الوعي بما يعبر ) التخصيص هو ما تعالجه األسلوبية وتتناوله؛ ألّن التعبير هو الذي يتضمن

 . (4)(عنه
بوصفه بنية موّحدة تعكس الخصائص الذاتية الفردية، تنظر األسلوبية إلى العمل األدبي  .3

وهي بعيدة كّل البعد عن تلك االعتبارات الخارجية؛ ألّن اللغة من منظور أهل تلك األسلوبية هي مرآة 

المشكلة للنّص األدبي مع الجهاز  -المفيدة وغير المفيدة -نفسية لصاحبها، تتفاعل العناصر اللّسانية
 . مما يفيد أن هذه األسلوبية هي مقاربة  داخلية لألدب.(5)دعالنفسي والفكري بالمب

 تزامن تطور االسلوبية بما هي تأسيس نظري وتطبيقي ،  تراهن على التمييز بين ما     . 4

هو ليساني مما هو أسلوبي  تساوقا وتطور أساسيات نظرية األدب المعاصرة، التي تطور في 

إلى المرحلة المنهجية  لتها التاريخية)الّسياقية(انطالقا من مرح)ضوئها الدرس النقدي 

التي تعدّ األسلوبية قطباً من أقطابها ومجلى من تجلياتها؛ وفي ارتباطها به ناتج عن  (6))النسقية((
الستثمار المعطيات اإلجرائية  ) النقد النفسي(تعديل المنهج لمساره نحو األدب في محاولة منه

أدبية قدّمها الجهاز النظري واالصطالحي  تبوصفهما إواليا والتنويع()العدول والتصوير الفعّالة 

 لألسلوبية له.

تنهض األسلوبية النفسية األدبية على تفسير تلك االنعداالت والّرموز والكلمات األسطورية  -5

من خالل مفهوم قرائي مرحلي متعدد ومتكرر قصد العثور على المفاتيح التي تنقل إلينا روح 
ل الفكري واألسلوبي، كما يفعل الطبيب النفساني في معالجة مريضه، فإنه يسعى في بحثه العم)ذلك

عن العقدة النفسية إلى تحليل وتفكيك خطاب المريض، وذلك بجعله يتكلم ويتكلم ويتكلم حتى يجمع 

مريض من كالمه ما يهديه إلى العقد النفسية لمعالجتها وإلبراز ما يختص به هذا الالناقد( -)الّطبيب

عن غيره من العقد. فهو يصُل إلى روح العمل األدبي أو إلى العقدة النفسية بالبحث عن المظاهر 

                                                             
 .36)م،س(، صإحسان عباس: فّن الشعر،  -(1)
 .92، ص1،2011طاب، منشورات االختالف، الجزائر،حسين خالفي: البالغة وتحليل الخط -(2)
 .35نفسه، ص -(3)
 الصفحة نفسها.)م،س(،حسين خالفي: البالغة وتحليل الخطاب، -(4)
 .180ينظر: أحمد درويش: )م،س(، ص -(5)
 .16صالح فضل: مناهج النقد المعاصر،)م،س(، ص -(6)
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. عّول ليو (1)(واألساليب المطردة، وبخاصة األساليب المنحرفة واألقوال الخارجة عن السلوك العام

منبع األسلوب المركون سبيتزر على توصيف شرائط ظاهرة العدول بكونها المفتاح الذي يفضي إلى رصد 

 في الذات المبدعة. وقد سمي المنهج الذي مارسه بالمنهج الفيلولوجي أو منهج الدائرة الفيلولوجية".
ينبغي ان تذهب من سطح األثر إلى مركزه الفني الداخلي، )سبيتزر موضحاً منهجه: يقول ليو  

ي كّل أثٍر على حدة...ثّم نجمعها وذلك بأن نالحظ أوال الدقائق في مستوى السطح البارز للعيان ف

ونبحث عن كيفية دمجها في المبدأ اإلبداعي الكامن في ذهن الفنّان ثّم نرجع البصر إلى سائر مجاالت 

المالحظة، لنتبيّن مدى مطابقة هذا الّشكل الداخلي الذي حاولنا بناءه لمجموع األثر. وبعد ثالث مرات 

يمكن للباحث أن يدرك مدى توفيقه في الّظفر بمركز األثر  أو أربع مرات من هذا الذهاب واإليّاب،

ًّ منقطع النظير في المجال  وهذا الكالم يفيد أّن ليو .(2)النّابض( سبيتزر استنفذ مجهوداً قرائيا
التطبيقي ، قاصداً البحث عن منبع األسلوب الفردي الذاتي انطالقاً من المعالم اللغوية للنّص األدبي، 

األشكال التعبيرية المنعدلة قياساً إلى أشكال تعبيرية محايدة أو ظواهر لغوية أخرى تكون وبالتحديد تلك 

كظاهرة التكرار عند طه حسين بوصفها ظاهرة غالبة وهي في )بارزة ومفيدة لهذه النظريّة األسلوبية،

تعبر عن الّروح -إوالية أسلوبية -، وتتمثل تلك العقدة بوصفها (3)(الحقيقة تعبّر عن عقدة نفسية أدبية

 األدبية، في عقدة مركب التعويض التي كان يعانيها الدّكتور األديب طه حسين.
إّن الممارسة القرائية المتكررة للنص األدبي، المرتبطة بالحدس والذّوق، عالوة على  -6      

ة بالنقد التعاطف مع النّص وجمالياته. كّل ذلك من أجل إبراز محاسنه، ومن ههنا اقترنت األسلوبي

األدبي، وقد طبقت تلك النظريّة على آثار أدبية كثيرة جداً، أدّت إلى نتائج يطمئن إليها إلى حدّ ما، 
والفرنسي بودلير «  Cervantès » أعمال الكاتب اإلسباني سرفانتس ) على غرار

« Baudelaire » .. وكدراسة االستعارة« La métaphore »  عند الشاعر الفرنسي هيغو

« Hugo »، )ومفهوم الموت عند أبي  )...(، وكذلك استخدام اللّون الّرمادي )في الشعر الفرنسي

من خالل دراسة كيفية التعبير عن ذلك الموضوع، شكالً، تأدية، ومضمونا، وذلك  (4)(العتاهية

 يوبالتوقف عند األبعاد الجمالية لتلك النصوص. وما ينبغي التنبيه عليه في هذا السياق هو أن ل

سبيتزر عدل منهجه ، إذ سرعان ما تحول عن المنهج النفسي الخالص إلى منهج يتأسس على 
رصد بنية السلوب األدبية انطالقا من المنابع التعبيرية للخصائص االسلوبية بماهي تركيبات أدبية 

للنصوص ، فنية، حيث ألح في ختام مسيرته العلمية الحافلة على تحليل نظام االجراءات المحايثة 

منهجا بنيويا  يْسعى إلى تحديد وحدة )متخليا في الوقت نفسه عن البحث السببي النفسي واضعا 

، ولعّل هذا المشروع هو (5)(م1958دون االستعانة بشخصية المؤلف وذلك سنة  األثار)األدبية(

الوظيفية التي مشروع بنيوي خالص يدعو إلى البحث عن منبع األسلوب داخل تلك العالقات الداّللية 
 .تنتظم العناصر اللّسانية داخل اآلثار األدبية

هته ّكزت على النص األدبي الستخراج كنوخالص الكالم، إن األسلوبية األدبية التعبيرية ر
وصول إلى استبطان المظاهر األدبية اعتماداً على الحدس والذوق والقراءات المتكررة قصد ال

علل األسلوب في الذات المبدعة، في نطاق التمييز بين لنّص من خالل البحث عن العميقة ل

األساليب اللّغوية العامة المشتركة من جهة، وبين األساليب اللغوية الخاصة الفردية والذاتية من 

                                                             
  .132محمد رشاد الحمزاوي،)م،س(،  ص -(1)
 .120يوسف أبو العدوس، المرجع السابق، ص -(2)
 .132محمد رشاد الحمزاوي، )م،س(، ص -(3)
 .133ص ،(م،س) الحمزاوي، رشاد محمد-(4)
 .155أوزوالد دوكرو وجان ماري شافار: المرجع السابق، ص -(5)
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سبيتزر في أعماله األخيرة  الجهة األخرى. ومن األهمية بما كان أن المفاهيم  التي  قدمها  ليو

المفاهيم )ألسلوبية المعاصرة أن تعدّل في منهجها وذلك بالبحث عنلألسلوبية، هو الذي أدّى با

، متأثرة (1)(وتكوينه بوساطة النّسيج اللّغوي الذي تتمثّله واألفكار الّداخلية )في النّص األدبي(
في ذلك بالتيار العلمي الذي سيطر على جميع موضوعات العلوم اإلنسانية، وقد صارت لها 

 يجمعها أساس غائي واحد، وحقل تطبيقي موّحد.تجليّات منهجية عديدة 

 

  األسلوبية البنيوية وأسسها: -3

 تمهيد  -

 -         عرْضنا فيما مضى لحقلين أسلوبيين، تعلّق أحدهما بالبحث عن منبع األسلوب     
ً بحثيا مجموعة من البدائل اللّسانية  -أي اللّغة-في اللغة؛ على اعتداد انّها -باعتباره موضوعا

والتّراكيب، التي ت منح  للمتكلم األديب إمكانية االختيار والتنويع، وذلك االختيار يكيّفه األديب 

تجاه األسلوبي بحسب وسطه اللّغوي االجتماعي والموقف الذي يوضع فيه، وقد اهتّم هذا اال
التعبيري بالوظيفة العاطفية أو الوظيفة التّعبيرية بمقابل الوظيفة المنطقية أو الوظيفة الوصفية 

 Pierre » المنوطة باألداء اللّغوي العادي، الذي يعكس الواقع؛ وقد استشهد بيير جيرو

Guiraud » اللّساني المحايث في  على الممارسة النّصية لألسلوبية التعبيريّة، التي تتوسل المنهج
نمى إلّي وقُوُع حادٍث ما أصّرح:           فعندما يُ ضمنها المكونات العاطفية". يقول التّعبير الماثلة تحليل وقائع 

األّول: نداء تعُجبي مرتبط بالنّبر -1، ففي هذا التعبير من وجهة نظر لسانية أمرين :"!"يا للمسكين

 أداتان للتّعبير عن انفعال عاطفيوالثاني: حذف. أّما من وجهة نظر األسلوبية فالتعجب والحذف 

ات فاألسلوبية التّعبيرية تدرس األدو .(2)(يشير فيه الّسياق إلى أّن المقصود من ذلك هو الّشفقة

التعبيرية وما تحمله من طاقة أسلوبية وداللية، على خالف المقاربة اللّسانية الخالصة التي ت ركز على 
 دور العنصر اللّساني الوظيفي داخل التركيب األدبي دون االلتفات إلى بعديه الجمالي  و الداّللي.

األدب، وراح  أّما الحقل األسلوبي الثاني، فقد جعل موضوعه الوحيد والحقيقي هو لغة
إلى البحث عن مصدر األسلوب في الذّات المبدعة المتكلّمة بيد أنهم  -بداية -أصحاب  هذا االتّجاه

سبيتزر في  عند ليو -والسيما-إذ نزعوا إلى البحث عن منبع األسلوب .سرعان ما حّولوا نظرتهم
من خالل رصده األسلوب، والتماسه في وصف البنى الداخلية  -كما مّر بنا -نهاية مساره النّقدي

في مجال األدب، وذلك بتشخيص جميع المظاهر اللّغوية المشكلة  ( Message)للّرسالة اللّغوية 

تفسير مَع  الداللية( -ةالتّركيبي -اإلفرادية -)الّصوتيةلحدود الخطاب األدبي عبر مستوياته اللّسانية
المكونة لسياق الدّاللة المركزية التي ينهض لها النّص األدبي. ومن  الخصائص األسلوبية المائزة

 La)هذه الفكرة ظهر حقل جديد في المسار التّاريخي لألسلوبية األدبية ي دعى باألسلوبية البنيوية 

Stylistique structuralique)ونقطة انعطاف بارزة منعر-فيما نرى–التي شّكلت ً ً حاسما جا
ً يحتكم إلى متصورات نظرية تّم استمدادها من  ً هجينا جعلت من األسلوبيات الجديدة اختصاصا

جملة حقول معرفية، التي اتخذت األدب مقصداً لها، وتم اختبار  تلك المتصورات بوصفها أدوات 

ها، بل من أجل رصد ووصف إجرائية على لغة النّص األدبي، ال من أجل التأكيد على صّحت

                                                             
 .30م، ص1990منذر عياشي: مقاالت في األسلوبية، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمسق،  -(1)
 .55بيير جيرو: األسلوبية، )م،س(، ص -(2)
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في ضوء –دبي. ولعّل اللغة بمفهومها العاموتفسير الخصائص األسلوبية التي يبرزها الخطاب األ

ً لوصف تلك ال -ذلك من خالل تعويل  نتوءات التي يظهرها األثر األدبيستغدو إطاراً مرجعيا

على جملة من المفاهيم لوبية، حيث استند (1)ميشال ريفاتير* الذي يعدّ أبرز ممثل لهذه األس
سبيتزر" الذي  "ليولوبية من النّص األدبي فضالً على"النظرية واإلجرائية لتحصيل الوظيفة األس

أدرك في أعماله المتأخرة أّن منبع األسلوب يجب أن يلتمس من جهة لغة الخطاب األدبي، التي 
 ة الكائنة فيما بينها.تشكله تلك العناصر اللّسانية من خالل عالقاتها الوظيفية والداللي

 سلوبية والشكالنية:األ -أ

تضلّع ميشال ريفاتير من أدبيات المدرسة الّشكالنية الّروسية؛ التي تكونت حتى تتكيف مع 

حركة أدبيّة نقدية )وسي في أشكاله التّعبيرية. إذ هيالتحّوالت الكبرى التي شهدها الشعر الرّ 

م( خرجت من رحم ذلك التّزاوج 1893-1984) V. Chklovskiتزعمها )فكتور شكلوفسكي 

م( من 1983الفكري الّلغوي الذي قام بين حلقة موسكو اللّسانية التي تزعمها رومان جاكبسون)ت

التي كانت تتخذ من المدينة الّروسية ، (Opoaisجهة، ومن جمعية دراسة اللغة الشعرية )أبوياز

فالّشكالنية  .(2)(جهت إلى االهتمام بالنّص األدبي نفسهبطرسبورغ مقرا  لها، وبفعل اهتمامها باللّغة ات

الّروسية اهتمت بالعالقات الداخلية التي تقيمها العناصر اللّسانية واألسلوبية المحدّدة إلطار العمل 

 )سيميولوجية(أّن األدب نظاٌم ألسني  خالص يحوي وسائط إشارية  -في ذلك –األدبي، معتبرةً 

ً للواقع، وفي هذا السبيل يعّرف إيخنبا وم مبادئ الشكالنية للواقع. وليست هذه الوسائط انعكاسا

إّن كل ما تتميز به هو محاولتها إنشاء علم مستقل لألدب مهّمته دراسة )الروسية قائال:

ُس األدبية، بالمعنى الدقيق للكلمة، والسؤال بالتّالي فيها:  ليس كيف يُدر الماّدة)اللغوية(

 . ومن ههنا(3)(الفعلية لموضوع بحث الّدراسة األدبية )الماهية(األدُب؟...وإنّما هو ما هي 

لعلمنة األدب، والبحث له عن موضوع  رّكزت الشكالنية على لغة اآلثار األدبية، في محاولة منها

التي كانت  تبعد كّل المقاربات الّسياقية -ةأي الّشكالني-يرسم حدود إنتاجه وتلقيه. وهي في ذلك

واألسباب المنشئة لآلثار األدبية، مّما أدى إلى تقويض مفهوم  تْسعى سعياً حثيثاً للكشف عن العلل

على شاكلة  (Extra linguistique)األسلوب ووظيفته لحساب اعتبارات خارج لغوية 

االعتبارات النفسية  االجتماعية ،والتّاريخية، وقْد كانت دعواتها صريحة، من حيث تخليص تيمة 

« Théma » بينه  أو ينه وبين البيئة التي انبثق منهاب األدب بالّصلة القائمة بينه وبين المؤلّف، أو

ذه المدرسة هي تسمية "شكالني" لمشروع ه وبين العصر الّزمني الذي نشأ فيه. ولعّل تسمية

خاطئة، على أساس أنّها لْم تفصل بين الشكل والمضمون. يقول أوتول و شوكمان في هذا السبيل 

على  )التّسمية(هي التي أطلقت  ولْم تكْن الجماعة )الشكالنية()الذي نحن خائضون فيه ما يلي: 

                                                             
وصناعة  – 9711ة عام االسلوبية البنيوي -باحث ألسني وناقد أدبي أسلوبي أمريكي، كان أستاذا بجامعة كولومبيا . من أهم كتبه :  *

 وسيمياء الشعر وكتاب معايير تحليل االسلوب. – 1979النص 
 .25م، ص2000كتاب العرب، دمشق، عدنان بن ذريل: النّص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق)دراسة(، منشورات اتحاد ال -(2)
 .26ص )م. س(،،ذريل بن عدنان-(3)
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إيخنباوم الخاصيات التي تميّز ، وقْد درس أولئك حسب )...(نفسها، وإنّما أطلقها عليهم الخصوم

 .لغوية وغير لغوية (1)(األدب عن أية مادٍة أخرى

وبناًء على ذلك، فالرؤية الشكالنية لألدب ال تختلف على اإلطالق على الرؤية األسلوبية 

للحقل األدبي، وذلك من خالل التّمييز بين لغة األدب ولغة غير األدب، في ضوء ذلك التعارض 

بارات المحايدة الماثلة في اللغة العادية، والعبارات المنعدلة المجّسدة لجوهر اللّغة القائم بين الع

الشعرية. إّن هذا التّقاطع في الّرؤى والممارسة جعل أهل اختصاص األسلوبية البنيوية يهتمون 

ا لو حدود أّن وقائع اللّغة الشعرية تستطيع كوقائع لغة أن تعتبر كم)في )البنيوي(بالمنهج الّشكلي

كانت تنتمي إلى المجاالت اللّسانية الّصرف، وقد نتج عن ذلك عالقة شبيهة بالعالقة التي كانت 

وهذا  (2)(موجودة، مثال بين الفيزياء والكيمياء فيما يتعلق باالستعمال والتجريب المزدوج للمادة

ً من أن األسل وبية كعلم ومنهج تقدم مما مّهد إلى خلق تواشج بين األسلوبية والنقد األدبي، انطالقا

 للنقد األدبي االدوات التي تمكنه من اصدار أحكامه القيمية على اآلثار األدبية التي يتناولها.

ً ومكينا بالمنهج األسلوبي الذي  ً وثيقا ً على هذا، فالمنهج الشكالني يرتبط ارتباطا وتأسيسا

ية، شأنه في ذلك شأن الممارسة ينهض على نظرية العدول الدّاخلي الماثلة في الّسياقات األسلوب

النصية التي مارسها الشكالنيون الّروس في حقل اللغة الشعرية، من حيث أنّهم قاربوا الشعر بما 

 ً ً شعريا "هو مضادٌ  ليَس شعراً، معتمدين على مقولة العدول أو  "التغريب" بوصفه مظهرا لغويا

-                 بشكل عادي، وآلي  )الكلمة(لفظ لما ه َو معتاد من الكالم..."، إذ في اللغة العادية ت

. وال غرَو أن مصطلح" التغريب" (3)(في حين هي في الشعر محّرفة  -حسب قول شكلوفسكي

ً واضحاً من مقولة "السياق األسلوبي" لدى ميشال  الذي أفرزه النقد الّشكالني يقترب اقترابا

 ريفاتير.

 :األسلوبية و البنيوية اللسانية -ب

ثرت أت فإنّها أيضا ودرجاً على تأثر األسلوبية البنيوية بالمنهج الشكلي الذي بسطنا فيه القول،

 لخصوصاباأللسنية بوصفها المنبع الثر الذي اغترفت منه جميع االتجاهات البنيوية، وعلى 

الل تلك ن خم      ، الذي يعدّ أباً لأللسنية البنيوية    م(1913-1857)ألسنية فرديناند دوسوسير 

عام  المذتهالتي نشرها ت )دروس في األلسنية العامة(المحاضرات الثالثة التي تضّمنها كتابه 

ا ض عنهم بعد وفاته. وعلى الّرغم من أنه لْم يستعمل كلمة "بنية" إال نادرا واستعا1916

ت وغيرها. فإن جميع االتجاها « Ordre » و"النسق"  « Système » بمصطلحات "النظام"

دبي لنص األالية البنيوية اللّسانية منها واألدبية انبثقت من حياض ألسنيته، ممهداً بذلك الستقال

 بكونه نسقاً لغوياً قائماً بذاته.

                                                             
 .27-26، صنفسهينظر: -(1)
نظرية المنهج الشكلي ) نصوص الشكالنيين ( الّروس، تق: تودوروف، تر: إبراهيم الخطيب، الشركة  رومان جاكبسون وآخرون: -(2)

 .36، ص1،1982المغربية للناشرين المتحدين، مؤسسة األبحاث العربية، الرباط، بيروت،ط
 .27، ص ينظر: نفسه  (3)
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) أّن موضوع األلسنية الحقيقي والوحيد إنّما إن الجملة المفتاح التي أوردها كتابه وهي: 

(1)لذاتها(هو اللغة في ذاتها و
ع ولجت في ضوء مفهوم ص وري شكِلي للغة، وقد عدّت اللغة بهذا  

المذهب ) المنظور شكالً ومادة وليست جوهراً. ومن ههنا نذهب إلى اإلقرار مع تودوروف أنّ 

الشكالني يوجد في أصل اللّسانيات البنيوية أو على األقل في أصل اتجاهها الذي مثلته حلقة 

واعتكازاً على ذلك، فقد استندت األسلوبية على اللّسانيات البنيوية بوصفها  .(2)(براغ اللّسانية

النموذج المثالي الذي يقود إلى رصد الوظيفة األسلوبية وتفسيرها، انطالقاً من عملية وصف البنى 

 الداخلية الّراسمة للبنية اللّسانية الكليّة التي يحققها النّص األدبي.

 م المسدّي يفّرق بينهمالوبية مع البنيوية إال أنّنا نلفي عبد السالوعلى الّرغم من تالقح األس

جاعالً من األسلوبية علماً يمتلك نظرية وأدوات إجرائية، على خالف البنيوية التي وصفها بأنّها ال 

أّما البنيوية فشأنها ) هو يقول في سبيل ما ألمعنا إليه:تعدو أن تكون إالّ استراتيجية قراءة. وها 

ألسلوبية شأن آخر الختالف الطبائع بين المعارف، ولْم يلتبس شيء على النّاقد العربي في مع ا

هذه األيّام التباس أمر البنيوية في روابطها مع مناهج النقد الحديث وتياراته الفكرية، ذلك أّن 

إلى  األسلوبية ال تتطاوُل على  النّص األدبي فتعالجه إالّ ولها منطلقات مبدئية تحتكم فيها

مضامين معرفية، وعلم األسلوب يقتفي في ذلك ضوابط العلوم شأنه شأن علم النّفس، وعلم 

فال أحد منها يقارُب النّصوص بالشرح أو يكاشفها بالتأويل إال وله  االجتماع وعلم الجمال)...(

ية قُصارى مصادراته النّوعية. أّما البنيوية فليست علما  وال فنا  معرفيا ، إنّما هي فرضية منهج

ما تصادر عليه أّن هوية الظواهر تتحّدد بعالقة المكونات وشبكة الّروابط أكثر مّما تتحّدد 

بماهيات األشياء. ولّما كان النّص األدبي مقصدا  من مقاصد البنيوية وكانت البنيوية منبعا  

الّصوري أحيانا ، خصيبا  للّرؤى الموغلة في التّجريد الّشكلي إلى حّد التوسّل بأساليب المنطق 

فقد قامت بعض المناهج في النّقد العربي تمارُس الخط البنيوي وتتوخى الممارسة اللّغوية في 

ولعل هذا الّسياق الكالمي يفيد أّن األسلوبي قد  .(3) (بناها الشكلية فامتزج الّصوري باألسلوبي

هي تكافئ في تحليالتها ما تقوم تحرج من تلك الممارسات النصية التي تدّعي البنيوية منهجاً لها، و

به األسلوبية حين تباشر  النّص األدبي. األسلوبية هي علم شأنها في ذلك شأن بقية العلوم، تمتلك 

ً لها.  مقصورات نظرية، وتحاول اختبارها على البنى اللّغوية لألعمال األدبية بوصفها موضوعا

قصد تفسيرها. أّما البنيوية فال تمتلك وهي تتغيا من رواء كل ذلك تحصيل الوظيفة األسلوبية 

واصفة فكرية أو فلسفية تبحث عن العالقات التي تشكل  -حسب المسدي–موضوعاً محدّداً، وهي  م 

بنية الظاهرات قصد فهمها فحسب؛ من خالل تقييد روابط األجزاء المشّكلة للبنية الكلية للظاهرة 

 اللّغوية في أبعادها الفنيّة.المدروسة وال تهمها الطبيعة الفعلية للبنى 

ومهما يكن األمر، فاألسلوبية البنيوية تعالج البنى اللّغوية للنّص األدبي بكونه استخداماً 

كشف المنابع الحقيقية للظاهرة األسلوبية ليس في ) ام يغاير الكالم العادي، فهي تتغينوعيا للكال

                                                             
 .347م، ص1985ي وأخرون، الدار العربية للكتاب، تونس، فرديناند دوسوسير: دروس في األلسنية العامة، تر: صالح القرماد - (1)
 .21نظرية المنهج الشكلي. )م،س(، ص :رومان جاكبسون وآخرون ينظر: - (2)
 .70م، ص1994عبد السالم المسدي: في آليات النقد األدبي، دار الجنوب للنشر، تونس،  -(3)
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؛ أي أّن األسلوبية (1)(صرها ووظائفهااللّغة بوصفها نظاما  مجردا  فحسب، بل في عالقة عنا

ً من مظاهره اللّغوية المحسوسة، تأصيال على اّن اللغة هي  البنيوية تقارب النص األدبي انطالقا

المادة األولية لألدب ووسيلته التعبيرية الوحيدة اتي تمنحه شكالً معيّنا. لذا اهتّم روادها باالشتغال 

ية وما تؤشر إليه من تلك العالقات القائمة بين تلك العناصر على العمل الداخلي للعناصر  اللّغو

اللّسانية المكّونة لكلية لغة األثر الفني. ويذهب الدّكتور جورج مولينيه في هذا الّصدد قائالً أّن 

حركة إواليات العناصر اللغوية على كّل المستويات اللّسانية، والتي يمكن ) األسلوبية تدرس

؛ إذ أّن لغة النّص األدبي من منظور (2)(فَق تنظيمات وأبعاد متجانسةإدراكها موضوعيا  وو

األسلوبية البنيوية تمثل بنية كبرى، التي تشكلت بفعل األدوات التعبيرية المتضامة مع بعضها 

 البعض في مجموعها بوصفها بنى لغوية صغرى.

من حيث أنها تنظر إليها واألسلوبية البنيوية تحاول رصد المظاهر اللغوية المفيدة أسلوبياً، 

جزءا  من البنية والتّركيبية األساسية للنّص، فهي تعتمُد من ناحية على التحليل )باعتبارها 

الدقيق لجزئيات العمل األدبي كنص لغوي، ومن ناحية أخرى على اكتشاف العالقات بين هذه 

تبار تزاوجت مع البنيوية بكونها ومن  هذا االع .(3)(الجزئيات وما يعّد منها مهيمنا  وما يعّد فرعيا  

 ً ً  -زاوية رؤية ومنهجا ، تدرس وتشخص مظاهر لغة النّص األدبي صوتاً ،كلمة ،  (4)-في اآلن معا

ً مهماً، يفرز من خالل  ً وداللة، متوسلة في كّل ذلك مفهوم العالقة بكونها عنصراً بنيويا تركيبا

ً إلى  جنب التي تفضي إلى تشكيل سياق معنى النّص، ألّن لغة  تراصف الوحدات اللّسانية جنبا

هي نظام أو نسق من العالقات  -سلوب في إطارها البنيويفي ضوء نظرية األ -األثر األدبي

بكيفية تصبح معها عناصر البنية بمثابة نقاط التقاء وظيفية )شبكة من العالقات )الداخلية

، بحيث يفضي هذا التتابع البنائي األسلوبي إلى تبلور فكرة الهوية العالئقية المحّددة المتتابعة(

 .(5)(ناءلوظيفة الوحدات داخل عالقات الب

وبناًء على ما تقدم ، فكل تحليل لغوي لألعمال األدبية، هو في حقيقته تحليل أسلوبي بنيوي في 

عالقة ذلك بردود أفعال القارئ،  فضالً على أّن كل أسلوبية هي أسلوبية بنيوية ألنها تنطلق من الظاهر 

بها يستطيع المؤلف مراقبة  الكشف عن العناصر المميزة التي) اللّغوي المحسوس للنص األدبي قصد 

 .(6)(حرية اإلدراك لدى القارئ والتي بها يفرض وجهة نظره على الفهم واإلدراك

    ألدبي لنص الوجملة األمر، ركزت األسلوبية البنيوية الوظيفية على الميكانزمات الداخلية 

ذلك و غير بي، التكز على لغة النص األدأن يع -بحسب ريفاتير–و ردود القارئ؛ الذي يجب عليه 

و هوي بما اللغ بالتماس األسلوب أو الوظيفة األسلوبية من تلك القرائن النصية التي يبرزها النص

 قدمت في قالب جمال لغوي..(Message)رسالة 

                                                             
 .63-62حسن ناظم: البنى األسلوبية، )م،س(صينظر:  -(1)
 .84جورج مولينييه: األسلوبية، )م،س(،ص -(2)
 .15ص )م.م(،م،1985، 1شكري عياد: اتجاهات البحث األسلوبي: مقاالت مترجمة، دار العلوم، السعودية، طمحمد   -(3)
 .75،  72،  8،9ينظر: عبد السالم المسدي: االسلوبية، )م،س(، ص ص  -(4)
 .90، ص 2)م،س(، ج :نور الدين السد -(5)

(6)  michael riffaterre  
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رفاً طعي و : شكل المتلقي ع نصراً أساسيا من عناصر العمل اإلبدااألسلوبية والمتلقي -ج

اول ها تتنإذ أنّ  األسلوبية البنيوية، التي تنهض على عملية التواصل األدبيفاعالً ومهماً في ضوء 

 يةو تأثيرعية امطاويه غاية إقنا النّص األدبي بكونه خطاباً، وكونه خطاباً يقتضي أنّه يحمل في

يفترُض  كّل قولٍ )هو  Emile Benvenisteاعتداداً على أّن الخطاب من وجهة نظر إميل بنفنست

تم به نا اهه، ومن  (وسامعا  مع توافر مقصد التأثير بوجٍه من الوجوه في هذا السّامعمتكلما  

قوم م، و يالكال ميشال ريفاتير، من حيث أّن التواصل ال يتحقق إالّ بوجوده ، حيث هو الذي يستقبل

م متكلن المالّصادرة  )النص األدبي(بتفكيك شفرة التواصل المنضوية في بنية الرسالة الّلغوية

ؤسِلب الذي يقوم بـ ث ها: بحيه إلي)إبراز بعض عناصر سلسلة الكالم وحمل القارئ على االنتباالم 

ثمن يتلقي إذا غفل عنها شّوه النص، وإذا جلّلها وجد لها دالالت. أي أن اللغة تعبر ، والم

 األسلوب الذي تنتجه وقائع اللغة التعبيرية.

يوية ال يعّد مستهلكا  لألثر األدبي، وإنّما هو مشارك إّن المتلقي من وجهة نظر األسلوبية البن

فعّال في بنية المعنى األسلوبي، الذي تتأسس في سياقه الّداللة المركزية للعمل اللغوي، وهو من هذه 

ارت انتباهه وخالفت أفق النّاحية يوّجه المحلّل األسلوبي نحو بعض الخصائص التعبيرية التي أث

ن خالل تلك الّردود الّصادرة منه بكونها خصائص أسلوبية. وانطالقا  من هذا م-في اآلن معاَ -انتظاره

الّدور الموكول للقارئ يتدخل المحلّل األسلوبي قصد اختبار تلك الخصائص التعبيرية في سياق النّص 

األدبي شكال  ومضمونا ، لغرض تشخيصها ووصفها، ومن ثّم تفسيرها قياسا  إلى معايره الجمالية 

، على أساس أن غاية األثر األدبي تتجلى في عملية التأثير على المتلقي وجذب انتباهه (يةواللغو

أّن عملية )نحو موائز لغوية مفيدة أسلوبياً. وفي هذا النّسق يقول الدّكتور محمد عبد المطلب:

ص الحضور والغياب لبعض مفردات الّصياغة متاحة لكّل مبدع، لكّن إيثار جانب على آخر )في النّ 

ينهض على قطبي  -بذلك االعتبار –، فالّنص األدبي(1)(األدبي( مرهون بإمكاناته التأثيرية في المتلقي

ير على االختيار والعدول بوصفه نسقاً لغوياً يبرز الوظيفة األسلوبية، التي تكمن فعاليتها في التأث

نلفي بعض رواد األسلوبية يحددون مفهوم األسلوب بناًء على ما يحدثه في المتلقي. ومن هذه الفكرة 

بالغية( يصطبغ بها مجموعة ألوان )لغوية )باعتباره  -عملية كانت أم جمالية-المتلقي من تأثيرات

 . (2)(الخطاب، ليصل بفضلها إلى إقناع القارئ و امتاعه ، وشد  انتباهه وإثارة خياله

 :(3)من البسيط()في قصيدته "بانت س عاد " هـ(26)تنحو قول كعب بن زهير 

شدددددداة  بَِجنبَيهددددددا .1   يَسددددددعى الو 
(4) 

م  َوقَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددول ه 

 
ددددددددددلمى لََمقتددددددددددو                              ل  إِنَّددددددددددَك يَددددددددددا بددددددددددَن أَبددددددددددي س 

 
                                                             

،  1995، 1محمد عبد المطلب: قضايا الحداثة عند القاهر الجرجاني، الشركة المصرية العالمية للنشر )لونجمان( ،القاهرة، طينظر: -(1)

 .  238،239،250ص ص
 .83(، ص، )د.ت1بيير جيرو: األسلوب واألسلوبية، تر: منذر عياشي، مركز اإلنماء القومي، بيروت،  لبنان،ط -(2)
 .66-65م، ص1997كعب بن زهير:ديوان كعب بن زهير، تح ، شر،  تق: األستاذ علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(،  -(3)
م، 1984وي روى "جنابيها" . أي حواليها. ينظر : )أبو زيد القرشي: جمهرة أشعار العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -(4)

 بجْنبيها.( 287-286ص
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ل ددده   .2    َوقددداَل ك دددلي َخليدددٍل ك ندددت  آم 

 
 إِنّددددددددددددددي َعنددددددددددددددَك َمشددددددددددددددغول   (1)ال أ لِفيَنَّددددددددددددددكَ                            

 
 

 

ال  (2)فَق لددددددت  َخلّددددددوا َطِريِقددددددي .3 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم    أَبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا لَك 

 
دددددددددددلي مدددددددددددا قَددددددددددددََّر الدددددددددددَرحَمن  َمفعددددددددددد                               ول  فَك 

 
 

 

ك ددددل  اِبددددِن أ نثددددى َوإِن طالَددددت  .4 

 َسدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالَمت ه  

 
 يَومددددددددددداً َعلدددددددددددى آلَدددددددددددٍة َحددددددددددددباَء َمحمدددددددددددول                               

 
 

 

 يدَنأ نبِئددت  أَنَّ َرسددوَل َأِ أَوَعدد .5 

 
 أمول  َوالعَف ددددددددددددو  ِعندددددددددددددَ َرسددددددددددددوِل َأِ َمدددددددددددد                              

 
 

 

َهدددداَك الَّدددذي أَعطددداَك !َمهدددالً  .6 

 نافِلَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددةَ ال

 
   ق دددددددددددددرآِن فيهدددددددددددددا َمدددددددددددددواعيٌظ ، َوتَفصددددددددددددديل                               

 

 

 

 

 

ددددذَنّي بِددددأَقواِل  .7  شدددداةِ،ال تَأَخ    الو 

 َولَددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددم

 
 ويددددددددددل  أ ِذنددددددددددب َولَددددددددددو َكث ددددددددددَرت َعنّددددددددددي األَقا                             

 
 

 

 هِ لَقَدددد أَقدددوم  َمقامددداً لَدددو يَقدددوم  بِددد .8 

 
 يددددددددددل  أَرى َوأَسددددددددددَمع  مددددددددددا لَددددددددددو يَسددددددددددَمع  الف                             

 
 

 

 ه  لَدددلََظدددلَّ ي رَعدددد  إِاّل أَن يَكدددوَن  .9 

 
 يددددددددددددددل  ِمددددددددددددددَن الَرسددددددددددددددوِل بِددددددددددددددإِذِن َأِ تَنو                             

 
 

 

َحتّددددددى َوَضددددددعت  يَمينددددددي ال  .10 

دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددده    أ ناِزع 

 
 ل  فددددددددددي َكددددددددددّفِ ذي نَِقمدددددددددداٍت قيل دددددددددده  القيدددددددددد                              

 
 

 

ده   (1)لَذاكَ  .11  م   أََهيدب  ِعنددي إِذ أ َكلِّ

 
                                                             

 ورد في عجز البيت، في الجمهرة: وال أ ْلهينََّك. -(1)
 وي روى في صْدر البيت "سبِيليِ". -(2)
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 َوقيدددددددددددددَل: إِنَّدددددددددددددَك َمسدددددددددددددبوٌر َوَمسدددددددددددددؤول                                

 
 

 

 هِ إِنَّ الَرسوَل لَندوٌر ي ستَضداء  بِد .12 

 
ددددددددددددددديوِف َأِ َمسدددددددددددددددلول                               َهنَّددددددددددددددددٌ ِمدددددددددددددددن س   م 

 
اعتمد الشاعر  خطة فنية مبنية على قطبي التعبير التواصل،  التي انطوت في التعبير عن 

رغبة في التّأثير على  -كله-موقفه في الواقع المادي التي تضمنته األبيات الشعرية، وذلك

تلقيًّا مباشراً. وقد كان للشاعر ما أراد، تأسيساً على أّن الّرسول  )ص(الرسول أهداه  )ص(بكونه م 

التي شّكلت ، وقد يكون من الّشائق أن نسوق نماذج من األدوات التّعبيرية (2)بردته وقبل توبته

 الظاهرة التّعبيرية الكليّة.

التي تشّف عن معاني الّرجاء وااللتماس، بوصفها  *وّظف الشاعر  كلمة" مهالً" -1

أداة تعبيرية آثرها ليتوجه بها نحو المتلقي قصدا إلى تحقيق الّرغبة الجامحة في التّوبة إلى هللا 

لتي جّسدها البيت الّسابع، من خالل سبحانه وتعالى، فضالً على األفعال اإلخبارية الصريحة ا

ال أنازعه" ، وذلك بغية نفي الكالم الكذب الذي زيّنه الوشاة  المركبات النحوية التالية: "لْم أذنب"،

" في البيت  -كل ذلك-و الثاني؛ مؤّكداً ل في البيت األو )ص(للّرسول بمركب اسمي" لذاك أهيب 

ف من عباد هللا سبحانه وتعالى تحت ظالل موقف الحادي عشر تعبيراً منه على أنّه  عبد ضعي

 .(لى هللا عليه وسلم)صرهيب وهو أمام سيد الحلق محمد 

استخدم الشاعر  لتحقيق رغبته كلماٍت على غرار "الواِشي" و"قدر الموت"  -2

ً على الّرسول(3)و"الفيل" ًّ وعميقا ً من خالل استعمالها أّن لها تأثيراً قويا وعلى ، )ص(، مدركا

أّن للكلمات تأثير في الّسياق اللّغوي الذي   -سبيتزرو كما يرى لي-الصحابة أجمعين، على أساس

ترد  فيه وذلك التأثير ناجٌم مما علق بها في ذاتها، من دالالت تستمدها من انتمائها إلى حضارة 

ال مجّرد ؛ ولعّل تلك الدالالت التي تحويها الكلمات في ذاتها يجعلها (4)مستعمليها وتاريخهم

عناصر في بنى لغوية يستمد منها الّسياق وجوده وكينونته.  وإنّما تغدو تلك الكلمات هي الفاعلة 

والمؤثرة في السياقات اللّغوية التي تحتضنها، من خالل ما تقترن به من دالالت إضافية تلّون 

 السياق األسلوبي بالوجهة التي يريدها لها المتكلم. 

فإّن تلك الفكرة التي بلورها ليو سبيتزر تتعارض مع نظرة عبد القاهر وبناًء على ذلك،     

ال  )إذ  ؛الجرجاني الذي يرى أّن الكلمة تأخذ داللتها من خالل الكّل الذي يحويها، وليس العكس

يتصور أن يتعلق الفكر بمعاني الكلم أفرادا  و مجّردة من معاني النحو، فال يقوُم في وهم وال 

يتفكر متفّكر في معنى فعل من غير أن يريد إعماله في اسم وال أن يتفكر في يصح في عقل أن 

                                                                                                                                                                                              
 وي روى "ولهو" مكان "لذاك" وفي عجزه "منسوب" مكان "مسبور".ينظر: الجمهرة)م،س(. -(1)
 .5-4ينظر: الديوان، المحقق، ص -(2)
 .(Directiveمصدر )مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره تمّهل(، وهو فعل طلبي ) * 
 (.8، 5، 1جسدتها األبيات ) -(3)
 .87م، ص1984، 1، العدد5ينظر: عبد هللا صولة: األسلوبية الذاتية أو النشوئية، مجلة فصول )عدد خاص باألسلوبية(، المجلد -(4)
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وجعله فاعال أو مفعوال له بحسب موقع الفعل من  (1)(معنى اسم من غير أن يريد إعمال فعل فيه

لقد وظف الشاعر وآثر كلمات بوصفها مؤشرات نسقية، كان لها تأثير في  حيث اللزومية والتعدية.

 ي اإلسالمي، على اعتبار أن وظيفة الفعل البالغي الكالمي هي وظيفة تأثيريةالوجدان العرب

 من زاوية أن البنية البالغية هي بنية لغوية مع المتلقي . إقناعية 

يدرس  التحليل األسلوبي التقنيات التّعبيرية التي من شأنها أن تؤدي تأثيرا على المتلقي بشكل 

منها أّن أسلوب نّص ما يختلف ) لقارئ ترتبت عليه نتائج مهّمة؛ما. و ارتباط أسلوبية ريفاتير  با

، بمعنى أّن بعض الخصائص اللّسانية قد تنصرف (2)(تبعا  للمرحلة الّزمنية التي يتّم تلقيه خاللها

ً إلى زمن المتلقي أّوالً وإلى القيمة التعبيرية التي تثويها تلك الخصائص  إلى موائز أسلوبية قياسا

ً لقراءات متعاقبة؛ إذ إّن األثر اللسانية  ثانيا، على اعتبار أّن النصوص األدبية تخضع دائما

يخضع في كّل مّرة لمقوالت وتأويالت جديدة تكيّف النظرة إلى أسلوبها           )أي )األدبي

 .(3)(وتحدد إمكانية التعّرف عليه وتقويمه النصوص األدبية(

زر" مساحة غير يسيرة في نظرية التلقي لدى "آي ودْرجاً على ذلك تملّكت مقولة القارئ

« IZER » ّوياً نصرا ثاناه ع،على خالف الشكالنية التي لْم تلتفت إليه، أو أنّها قللت من دوره معتبرة إي

 ادها.ور روكباقي العناصر األخرى ما عدا النّص بأدواته األدبية الذي تبّوأ مكانة مركزية في تص

أّن )قول أّن أسلوبية ريفاتير مّهدت السبيل لنظرية التأثير، التي ترى   وعطفا على ذلك، أمكننا ال

عملية القراءة تسيُر في اتجاهين متبادلين من النّص إلى القارئ، ومن القارئ إلى النّص فبقدر ما 

.وآية (4)(يقّدم النّص للقارئ، يضفي القارئ على النّص أبعادا  جديدة قْد ال يكون لها ُوجود في النّص

ذلك أّن القارئ يكتشف الخصائص األسلوبية الوظيفية وفقاً لذوقه وخبرته  ومن ثمة قد تتحصل لديه 

 من يدّي المؤسلب لحظة انتهائه من عمله اللّغوي.-لربّما-دالالت جديدة انفلتت

وجملة األمر ، فالتأثير اإلقناعي  أو المفاجأة التي يحدثها األسلوب هي المحدّد الفاصل 

سلوبية من وجهة الدرس األسلوبي البنيوي، على اعتدادً أّن الخصائص األسلوبية للظاهرة األ

المخالفة ألفق توقع القارئ هي التي يكون تأثيرها أعمق فيه. وفي ضوء هذا السياق  تجدّد مفهوم 

ً يتحقق        ) االنزياح(العدول  في ضوء الدّرس النقدي لدى ميشال ريفاتير بوصفه مظهراً لغويا

من خالل حدث التأثير. زاحم مصطلح  (5)(ما يحدثه المنشئ بكالمه من خرق لسنن اللغة)بـ

ما ينشئه )ومن تعريفاته الشائعة  .(Choix)العدول األسلوبي مصطلحا آخر هو مصطلح االختيار

المتكلم بأن يختار تباعا  عناصر كالمِه من  المواد الجدوليّة المتاحة له في كّل نقطة من 

  .(6)(-كما حّده كونراد بيرو -نقاط)خطابه(

 عبير. ة للتوأصحاب هذا المفهوم لألسلوب يرون أّن اللغة عبارة عن جملة من اإلمكانات المتاح

                                                             
 .398و ص  388االعجاز،)م،س(، صعبد القاهر الجرجاني ،دالئل  -(1)
 .205صالح فضل: علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، )م،س(، ص -(2)
 .206صصالح فضل: علم األسلوب مبادئه وإجراءاته، )م،س(، -(3)
 .101م، ص1984، 1، ع5القاهرة، م نبيلة إبراهيم: القارئ في النّص، مجلة فصول، -(4)

(5)- Nicole Geunnier : La pertinence de la notion d’écart en Stylistique, en langue française, Septembre, 

1969, P34. 
 .170ينظر: عبد هللا صولة: الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، )م،س(،ص -(6)
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جود القارئ الذي  ومهما يكن األمر، فإّن النّص األدبي ال يكتسب هويته وكينونته إالّ في و 

خالل إبداء ردود فعله عليه، مّما يفضي به إلى يقتضي منه أن يتفاعل ويتعاطف مع النّص، من 

التّماهي معه. وكأّن القارئ والنّص شيء واحدٌ؛ ولعّل هذه الفكرة تتطابق مع النّظرة الوجودية 

 . (1)(األشياء المنفصلة عن اإلنسان ال ُوجود لها)لألشياء في الواقع؛ إذ

األسلوبية البنيوية، باعتباره ذاتا وعلى الجملة ، شّكل القارئ مركز اهتمام الدّراسات 

 ه في إنتاج المعنى األدبيوموضوعا إذ يسعف المتكلم في تأويل أشياء الواقع ، من خالل فعاليت

أنطولوجية مرهونة بموت المؤلف.  (Roland Barthes)وفي هذا الّسياق جعل روالن بارث 

الذي لم يعترف إالّ بوجود رجل واحد لْم يكْن القارئ أبدا  موضع اهتمام النّقد الكالسيكي، )يقول

ولكي نعيد لفعل الكتابة مستقبله يجب أن نعكس األوضاع، ألّن ِوالدة القارئ  وهو المؤلف)...(

 .(2)(لن تتحقق إالّ بموت المؤلف

لى عإن األسلوبية البنيوية الوظيفية ، لم تصرح بأطروحة موت المؤلف وإنما ركزت 

فضية حد األالقارئ انطالقا من أّن الطاهرة األدبية تكافئ النص األدبي والقارئ معا بكونه أ
ة القراء خالل الّركيزة المسعفة على تحديد الوظيفة األسلوبية ضمن فضاء النّص األدبي، وذلك من

وء لة في ضلدّالة المتأنّية؛ ألّن القارئ من منظورها هو عنصر منفعل وفاعل يتولى إنتاج االفاحص

ونها دبي بكص األردود األفعال واالستجابات التي يبديها حيال المنبهات األسلوبية الماثلة في النّ 
)أو السياق األسلوبي أو خصائص مائزة. لذا يرى أصحاب هذا االختصاص أّن األسلوب 

ن وية أ، من زا)القارئ والمحلّل األسلوبي(يمثل قّوة ضاغطة على حساسية المتلقي  ل(العدو

رك القارئ ضمن تصور ريفاتير هو عنصر جوهري في عملية اإلبداع األدبي، فهو الذي يشا
" تلك  ي علىالمؤلف في تحديد األسلوب وبنينة المعنى واإلمساك بالداللة األسلوبية التي تنطو

 )القارئعلى مفكك السنن )المنشئ(خدمة لغرض فرض طريقة تفكير المسنن العناصر المست

 ة لفظيةبمعنى أن األسلوبية تدرس فعل التواصل كإنتاج خالص لسلسل. ( )والمحلل األسلوبي(
ف شخصية المتكلم وملزما النتباه المرسل إليه. من خالل وص باعتبارها حاملة لبصمات

 األمر بتبليغ شحنات قوية من التعبير والخبر.المردودية اللسانية عندما يتعلق 

 (Le Contexte stylistique)األسلوبية والّسياق األسلوبي:  -د 

 عنصر غير متوقع يقطع النّسق اللغوي)...()يعرف ميشال ريفاتير السياق االسلوبي بأنه  

وهذا العنصر  (3)(وينشأ نتيجة لهذا االقتحام تضاد، وهذا التضاد هو الذي يثير المتلقي أسلوبيا  

)أي الوحدات اللغوية بكونه  )تكرار(غير المتوقع هو تصرف أسلوبي يخرق نظام تواتر 

إمكانية بالغية مخالفة للغة الكاتب أو المتكلم المنضوية في مفهوم  األسلوب(
على اعتبار أن األسلوب ليس وحدات لغوية مكررة .وإنما مثاله  قول  (Saturation)(4)التشبع
 (5) الشاعر

دى-1 ِلدَ اله   فالكائنات  ضياء   و 

                                                             
 .46-45م، ص1961، 1القاهرة، طجون بول سارتر: ما األدب؟ تر: محمد غنيمي هالل، مكتبة األنجلو المصرية،  -(1)

(2)  - Nicole Carpentiers: la lecture selon « BARTHES », éd fernand NATHAN, paris, 1999, P18. 
(3) M. Riffaterre : Op.cit., P65. 

 .194، ص 2010، 4ينظر: سعد عبد العزيز مصلوح،: في النص األدبي ) دراسات أسلوبية إحصائية( ،عالم الكتب ،القاهرة، ط -(4)
(5)-M.Riffaterre:op. cit، p68. 
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 تبس م  وثَناء   وفم  الزمانِ                                          

دى"، والمركب اللفظي الثاني "فم  الزماِن"  (Colocation)يمثل المركب اللفظي   لد اله  "و 

سياقا أسلوبياً، على أساس أن كلمتي "الهدى" والزمان" عنصران غير متوقعين، مّما أفضى 
 بالجملة الشعرية إلى أن يتشكل ضمنها تعارضاً بين العنصر المتوقع والعنصر غير المتوقع.

 

 

 

 

 

 

هشة اً بالدّ شعور المركبات االستعارية تثير لدى المتلقي إن المفارقة الدّاللية التي أنتجتها

 نقل سمات من أحد (1932-1826)والمفاجأة األسلوبية؛ من حيث أّن الشاعر أحمد شوقي

 خاصية وأدرجه في العنصر المتضايف معه؛ حيث نقل )األّول والثاني(عنصري المركب اللفظي 

، كما الهدى"وظيفة حيوية إلى معنى مجّرد هو ""الوالدة" في المركب اللفظي األول، باعتبارها 

 إلى معنى مجّرد أيضا هو "الزمان". )المعروف(أضاف العنصر اللّساني "الفم" 

لد  ولعّل الجملة الشعرية تؤشر على تلك الغبطة الكبرى والحبور الذي عّم الكون، حين و 

ً بدت على فمه )ص(الّرسول  نم تابتسامة عريضة ، وكأن الشاعر صّور الوجود بكونه شخصا

 على الثناء والفرح بهذا المولود الذي زيّن الدّنيا برمتها.

 إلى قسمين:  (1)توّزع السياق األسلوبي عند ريفاتير

وهو المولد للتضاد األسلوبي والمفارقة  :(Micro contexte)سياق أصغر  -1

دى، فم الزماِن. ِلدَ اله   الداّللية كالمركبات اللفظية التي تقدم ذكرها: و 

 وهو نوعان: :(Macro contexte)سياق أكبر  -2

امه. ى نظيقع في النّوع األول قطع الكالم بعنصر غير متوقع ثم يعود  الكالم  إل -أ

 وشكله هو:

 ي+ السياق نفسهسياق لغوي+ إجراء أسلوب

دى فالكائنات ضياء. ِلد اله   نحو: و 

، *هو سياق أكبر مشتق من النّوع األول، غير أنّه ال يرد  بمفهوم السياق األسلوبي. -ب

ً  ، الذي جعله األسلوبي كونراد **وإنما يرد بمفهوم التشبع على  بيرو حدثا أسلوبيا

                                                             
لقائمة للعالقة اض ت وسنعرسنعود إلى مسألة الّسياق األسلوبي الذي يقابله السياق اللغوي في فصل "العدول"؛ والسيما في مبحث االلتفا* 

 بين السياق األسلوبي وااللتفات بمفهومه الضيق.

لفيلسوف اى غرار ترديد الظاهرة اللغوية مراراً وتكرارها حتى ينشأ عنها تشبعاً، وهي عند البعض مقياس في تحديد األسلوب عل** 

ّن أالذي يرى  Gonred Bureauفي كتابه "فلسفة األسلوب" واألسلوبي اآلخر كونراد بيرو  Gilles Gaston Grangerقرانجر 

 .49-48االستخدام اللغوي المهيمن هو الحدث األسلوبي . ينظر: عبد هللا صولة: الحجاج،)م،س( ص

 

ِلـدَ اله دى  فم  الزمانِ  و 

 تعارض

 عنصر غير متوقع

 تعارض

 عنصر غير متوقع
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يرية التأثيرية لخاصية أسلوبية خالف ميشال ريفاتير الذي كان يرى أّن الطاقة التعب

ً مع تواترها؛ إذ كلّما تكّررت الخاصية األسلوبية نفسها ضعفت  ً عكسيا تتناسب تناسبا

قدرة األساليب على توليد عدم التوقع. وعلى هذا فإن النوع الثاني من الّسياق األكبر 

 تؤطره التّرسيمة األتية:

 (1)منطلق لسياق جديد إجراء أسلوبي  سياق 

وبناًء على ذلك، أمكننا القول أّن مخالفة التوقع المنضوية في بنية الّسياق األسلوبي، يكون 

لها تأثير قوي على المتلقي، بوصفه تصرفا أسلوبياً مفاجئاً، من زاوية ان الّسياق الذي يحوي وحدة 

يلجأ إليه هو تعبير جديد على غير ما ي توقع، أو هو انتقال تعبيري مفاجئ  (Style me)أسلوبية

الّطريقة )للفت انتباه القارئ إلى مواطن خاصة من الّرسالة اللّغوية.  يقول ريفاتير في هذا السياق:

يروم فرض تأويله الخاص على القارئ، وتلك  الوحيدة المتاحة لصانع الّرسالة )هي أنه(

 النّصو يتوقع أي خصيصة هاّمة في الّطريقة تتمثل في منع ذلك القارئ من أن يستنتج أ

والّسبب في ذلك أن التوقع يجعل القراءة سطحية، في حين أّن عدم التوقع يضطر القارئ إلى 

. ولعّل هذا الكالم (2)(وجوب االهتمام بتلك الخصائص المخالفة ألفق انتظار ما يعبر به المنشئ

للخطاب الشعري. ي قراءته ف هـ(322)تيتقاطع تقاطعاً بارزاً مع كالم العالمة ابن طباطبا العلوي

 ويْنبِغي للشاعِر أْن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته ويقف على حسن تجاورها)...()إذ يقول

فيالئم بينها لتنتظم له معانيها ويتصل كالمه فيها وال يجعل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه 

لقول إليه كما فضال  من حشو ليس من جنس ما هو فيه "فينسي السامع المعنى الذي يسوق ا

أنّه يحترز من ذلك في كّل بيت فال يباعد كلمة عن أختها وال يُحجز بينها وبين تمامها بحشو 

. فالمتلقي مدعو أن المتلقي مدعو إلى االنتباه إلى (3)(يشينها ويتفقد كّل مصراع هل يشاكل ما قبله

سل، من حيث عد  كّل مع المر -من جهة أخرى -الخصائص اللغوية الواسمة من جهة ، والتواطؤ

سياق أسلوبي هو عملية مقصودة ، تأسيسا على أّن الخصائص األسلوبية هي التي تجعل  عدول أو

.إن المتلقي  في ضوء األسلوبية العامة يستوجب منه أن  من الخطاب األدبي ي نائي الخطاب العادي

ور تأويله بناًء على يستنطق شبكة دوال النّص األدبي بكونه يحمل في رحمه خّطة قراءته وجذ

الذي يعالق بين  -ثانيا-قرائنه نّصية أوالً، وعلى سننه اللّغوية المشتركة بين المرسل والمرسل إليه 

  .(Répertoire)االنعداالت األسلوبية ومخزونه القرائي الثقافي

م مفهو وجملة األمر فمصلح الّسياق األسلوبي في قريب في مفهومهً من مفهوم العدول ـ

ا دأب خرق ماألسلوب بوصفه منبها يستدعي االستجابة من لدن القارئ، ويتأتى ذلك المنبه حين ي

ن ذالخبية من ألسلواعليه الكالم وتشبّع به، بغية التأثير في المتلقي، من خالل ما ينشأ عن األسقية 

ي )أنه للتوقع، وهذا يفضي إلى بلوغ غاية األسلوب في مفهوميه التّعبيري والتأثيري؛ بكو

 تشكيالً لغوياً نابعا من المنشئ والنص والقارئ معا. األسلوب(

 :(Stylo statistique)األسلوبية اإلحصائية وأطرها -4

                                                             
(1) - Voir, M. Riffaterre : Op. Cit, P83. 
(2) Ibid, P36. 

 .129ص  2005، 2دار الكتب العلمية، بيروت،ط و تح :عباس عبد الساتر، مرا: نعيم زرزور، ابن طباطبا: عيار الشعر، شر -(3)



 الفصل األول:                        مجال األسلوبية واتجاهاتها

- 117 - 
 

 توطئة:    

تأثّرت باللّسانيات الحديثة في ظّل مناخ ثقافي  *إن األسلوبية بما هي مجال معرفي متعيّن 

 حافل بالحوار العلمي والجدل الموضوعي الذي دار حول محاور اللغة ووظائفها بشكل عام.

وعلى هذا، فاألسلوبية بوصفها مقاربة نقدية تتأسس على االشتغال المنهجي الذي يستثمر في 

ة التي أفرزتها معظم المدارس اللّسانية التي المفردات االصطالحية والمفاهيم واآلليات اإلجرائي

قام األّول، بماهي  منظومة متجانسة من المقوالت والتصورات )عنيت باللّغة وجعلتها في الم 

يكاد يضيق الخالف حول أسسها المنهجية، أو ينتفى، وأن المنتمين إلى هذا العلم)اللّسانيات 

 .(1)(الواحد إنّما يصدرون عن رأي واحٍد في المشكل الوصفية(

ومن ههنا أحدثت األسلوبية التي استعارت مقوالت المدارس اللّسانية البنيوية تثويرا في  

مدارسة ومناوشة لغة النصوص األدبية من خالل االستنجاد بما أفرزه الجهاز النّظري اللّساني 

من أدوات إجرائية، تنولت بكونها مقاييس موضوعية في إطار األسلوبية العامة لمقاربة النص 

دبي بما هو خطاب تواصلي، متجاوزة بذلك مدّونة اشتغال تلك المدارس التي عولت األ

 *)الجملة(على
إلى النّص باعتباره وحدةً داللية  (2)قامت بتمديدها -أي األسلوبية-من زاوية أنها  ،

 تحليلية ال بكونه متتالية من الجمل بحسب تصورات حقل لسانيات النّص ونحوه.

  :اإلحصاء وأهميته -أ

ً نقدياً أن تعلمن الدراسات األدبية، من خالل اشتغالها على  تروغ األسلوبية بوصفها منهجا

لغة المدّونات األدبية، لتبيان الوظيفة األسلوبية، متوسلة في ذلك مداخل منهجية  تضطلع بأدوار 

لّصدد يقول وصفية وتقويمية عبر جميع المستويات اللّسانية التي يقدّمها النّص األدبي. وفي هذا ا

لتتجاوز (3)() ينبغي أن تكون دراسة األدب ِعْلما  منضبطا  الدّكتور سعد عبد العزيز مصلوح، أنه

آليات النقد الكالسيكي الذي عّول على الحدس األدبي والذوق الجمالي  لتجلية األدبية؛ وكون 

ً ومنهجاً، حرّي لها أن تتدارس اللغة في اآلثار األدبية بطريقة  ً يحوي موضوعا األسلوبية علما

ساني وشروط ابستيمولوجيا أن ندرس اإلبداع اإلن -أو يستحيل-علمية وموضوعية؛ ألنّه ال يجوز

. وإنّما يستوجب على المقاربات النقدية أن تتسلّح بالعلم ) النقد األدبي(تأسيسه بكونه فنّا لفن 

ً -وأدواته لتشخيص الوظيفة األدبية ً ، تحليال ونعتا وبناء على ذلك، عّولت  -وصفا

لب، نقد جرى في الغا)على مفاهيم ومفردات علم اإلحصاء الّرياضي، الذي )اإلحصائية(األسلوبية

                                                             
نه كما ألالعلم، بنظرية في األدب، على تسمية األسلوبية  -بحسبه-يعترض كمال أبو ديب في ظّل رهانه على حقل الشعرية، بما هي* 

خصائص الكتشاف ال محاولة شيئين: الشيء األّول هو القول بعلمية األسلوبية، والثّاني هو أّن األسلوبيةيقول) ال أستطيع أن أوّحد بين 

مكونة الفردية ال لخصائصالفردية في كل كيان لغوي متشكل )النص(، كالخطاب األدبي، ومن ه نا ال يبدو لي سهالً أن نوّحد بين اكتشاف ا

كمال  ة((. )ينظر:ألسلوبيمجموعة من القوانين التي تحكم تطور الحقل المعرفي الذي نتحدث عنه )االتي ال يمكن في النهاية أن تؤدي إلى 

ه هو مجال محدّد (. "ألن العلم بحسب219م، القاهرة، ص1984نوفمبر،  -، أكتوبر1، ع6أبو ديب: األسلوبية )مقال(، مجلة فصول، مج

 ا(.ال الذي يكون موضوعاً لهذا العلم" )نفسه، الصفحة نفسهلنشاط ما، يؤدّي إلى اكتشاف القوانين التي تحكم المج
 .15سعد عبد العزيز مصلوح: األسلوب، )م،س(، ص -(1)

جون  ينيه .ينظر:ري مارتيكاد يتطابق مفهوم الجملة لدى كّل من ابن يعيش وابن جنّي و سيبويه مع مفهوم الجملة عند بلومفيلد و اند * 

.و .عبد الرحمن 70،ص 1،9861كوهين: بنية اللغة الشعرية، تر: محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال للنشر ، الدار البيضاء،ط

 .291-290،ص2013،موفم للنشر ، الجزائر،1دراسات في اللسانيات العربية،جالحاج صالح: بحوث و
 .29ينظر: سعد مصلوح،)م،س(، ص -(2)
 .26، صنفسه -(3)
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، واألدق أّن اإلحصاء يكمن في منهج قابال للتطبيق على علوم كلمة علم، المضاف)إليه(

، على اعتداد أنه منهج او طريقة آلية حسابية، اعتكزت عليه األسلوبية، حتّى تغد و (1)(شتّى

لوبي للمعطيات اللغوية المؤّسسة للنص األدبي مقاربة علميّة منضبطة. والتحليل األس *مقاربتها

باعتباره نشاطاً تحليلياً ينظر إلى اإلحصاء بوصفه مدخالً منهجياً، يستنم إليه بما هو أرقام وبيانات 

قاصداً تشخيص األساليب واستجالء الفروق والتمايزات بينها في نطاق  )أي اإلحصاء(وجداول 

اللغوية)الّصوتية األلفاظ والتراكيب )المدخل االحصائي يستعان به لجرد  األعمال األدبية، وذلك

ثّم محاولة تحليل العمل األدبي في ضوء النّتائج التي توّصل  والمعجمية والّصرفية والتّركيبية(

 .(2)(إليها اإلحصاء

.  التح بما هو عبارة عن جرد أو إحصاء المعطيات اللّغوية الدالة والمفيدة من حيث        ليل 

يماً قلوبي وجملة األمر، فاإلحصاء هو حّل منهجي دقيق ومْوض وعي يمنح التحليل األس    

ا لمي. أمّ عياضي رعددية ثابتة وِنسباً مئوية مركونة؛ إذ به يتحّول ما هو لغوي إنساني إلى ما هو 

ية التي لّرقما عطياتاألسلوبية، فإّن دورهاَ يبدأ حين ت ْنتفَى وظيفة اإلحصاء، آخذة في ذلك تلك الم

يب، ألساللوفّرها اإلحصاء بعين االعتبار، من خالل هدفها الوصفي والتقويمي أثناء تشخيصها 

 ي تجليةراً فوذلك بتصيير تلك المداخل اإلحصائية إلى معطيات دالة ومؤشرات تسهم  إسهاماً كبي

 أدبية األسلوب في بعديه الوظيفي والتأثيري.

ً محصوراً وعطفا على هذا فاألسلوبية اإل ً موضوعيا حصائية تعتمد اإلحصاء بكونه مقياسا

في إطار الدّراسات اللّغوية، وذلك لتحقيق غايتها المنطوية على تقييد المظاهر األسلوبية بما هي 

 في هذا السياق  ليؤكد أّن المنهجمظاهر لغوية مبرزة لألسلوب األدبي؛ ويذهب سعد مصلوح 

ال يعدو، حتّى اآلن أن يكون أداة  منهجية وليَس منهجا  )يةاإلحصائي في ضوء المعرفة األسلوب

وال يزاُل الّطريق أمامه طويال  لكي يغدو نظرية من نظريات الّدرس األدبي، لكنّنا نؤكد أنّه        

للبحوث األدبية، تستعين به األسلوبية  (3)(أداة كاشفة وُمعينة، ووسيلة منهجية واعدة -بيقين–

توشك أن )نظومة المقاربات الّسياقية، التي تنماز لغتها بالكثافة والمجاز ، إذ لالبتعاد عن لغة م

. أما األسلوبية  فإنها تنزع إلى لغة علمية نقدية موضوعية، لْم تتحقق  (4)ة(تفسد قضية النقد بالكليّ 

 لها هذه النّعوت لوال اتّكائها على اإلحصاء بما هو أداة منهجية ومقياس ينتمي إلى جملة من

المقاييس التي يصار إليها بعد التحليل اإلحصائي للنصوص قصد وصف وتحليل وتقويم الوظيفة 

الشعرية في شقيها الداّللي والفني، وذلك من خالل رصدها عبر جميع المستويات اللّسانية المشّكلة 
                                                             

م، 2001، 2، تر: خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت،ط3(: موسوعة الالند الفلسفية،جAndré Lalandeأندريه الالند) -(1)

 .1336ص

لفكرة اي القرب من ، أو ه المقاربة هي مصدر ثالثي على وزن مفاعلة، وهي تدل في معناها اللّغوي على المحادثة الحسنة والدّنو في الرأي * 

ية ية من الناحتراتيجأو المعنى . أما المعنى االصطالحي لها فينصرف إلى )كيفية دراسة مشكل أو معالجته)...( وترتكز المقاربة على اس

 .82د.ت(، صد.ط(، ))علي بوهادية وآخرون: القاموس الجديد، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، -ية والتطبيقية( .ينظر: النظر

 616لويس معلوف: المنجد في اللغة واألداب والعلوم، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، )د.ط(، )د.ت(، ص -

م، 1994 لمغرب،مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك، مطبعة النجاح الجديدة، ا-يةعبد اللطيف الفارابي وآخرون: معجم علوم الترب-

 .21ص
 .249م، ص1985شايف عكاشة: اتجاهات النقد المعاصر في مصر، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -(2)
 .12)م،س(، ص-سعد مصلوح: في النّص األدبي -(3)
 نفسه، الصفحة نفسها. -(4)
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واستثمرت  لألنواع األدبية. وبالتالي شكل اإلحصاء نقلة نوعية في المقاربات األدبية التي توسلت 

في القياس الكمي أو التحليل اإلحصائي )رائية بما هو معيار موضوعي يتجلىأدواته اإلج

بجرد الثروة المعجمية المحّوطة لألعمال األدبية،  )اإلحصاء(من زاوية أنه يضطلع  (1)(للنصوص

ألجل تكميم الخصائص األسلوبية المائزة، التي ال تبرز إالّ بإحصائها وتقييدها كميّاً. ولعل 

ً ،  -له القدرة والكفاءة العالية على تجلية تلك المظاهر -بما هو عملية رياضية-اإلحصاء  عدديا

ً ونسبياً  ة من حيث الكثافة والورود في النصوص األدبية؛ وذلك بحساب التي تكون متفاوت -رقميا

تواتر ورودها ثم مقارنتها بغيرها داخل النص األدبي نفسه أو نص أدبي آخر على حسب العينة 

 المختارة  التي تخضع لالختبار إحصائياً وأسلوبياً.

 إجراء)موضوعي( )فقد مّكن اإلحصاء نفسه في الّساحة األسلوبية المعاصرة، من زاوية أنّه

على أن تخطوا  )وهو أداة قادرة( )...(من شأنه أن يمثل خطوة جبارة على مسار علمنة المنهج 

بنا خطوات فُساحا  في سبيل عقلنة التذوق، وعلمنة التناول والتسويغ المنطقي لألحكام والتفسير 

فاإلحصاء في  أية حال لتركيبي والداّللي. وعلىببعديها اللّفظي ا(2)(المنضبط للظاهرات األدبية

ضوء األسلوبية بعامة واألسلوبية اإلحصائية على وجه التعيين، هو عملية البد منها في التحليل 

األسلوبي للنصوص. فهو مدخل طرائقي تجريدي، ينتهي دوره  حين يتدخل المنهج األسلوبي من 

ب معطيات داللية تعكس حيث أنّه موكول له تحليل النتائج الجبرية، وذلك بجعل األرقام والنّس

وتؤشر على الخصائص األسلوبية الدّالة والمفيدة للتحليل. واألسلوبية بتوسلها اإلحصاء قادرة على 

ً ستصير  قابلة للتحليل العلمي  حصر الظواهر األدبية وجْردها بإبدالها بأرقام دالة. وكونها أرقاما

 بما هي مجتمعات إحصائية.عبر جميع األنساق اللّغوية المؤّطرة للنّصوص األدبية 

ً يْسعى إلى تش ً منضبطا ً علميّا تقويم خيص وومن ههنا، ستغدو األسلوبية االحصائية منهجا

 األساليب اللّغوية، وقدرتها على مأل الفجوات التي خلّفها النقد غير األسلوبي .

 المنهجية اإلحصائية:األسلوبية و -ب

مجّرد إجراء منهجي قبلي يشبه من منظور إّن اإلحصاء بما هو عملية رياضية، هو 

األسلوبية اإلحصائية مقولة القارئ في ضوء األسلوبية البنيوية التي اشتقها ميشال ريفاتير من 

االتجاه الشكالني الّروسي، من زاوية أّن األسلوبية اإلحصائية تستنم إلى النّتائج الحسابية التي 

ليتي الوصف والتحليل باعتبارهما أداتين تشخيصيتين ؛ ثّم تتدخل األسلوبية بآ)اإلحصاء(وفّرها

متالزمتين لفحص وتفسير التشكيالت األسلوبية التي تنشأ من العالقات الوظيفية القائمة بين 

العناصر اللّسانية المتوزعة عبر جميع المستويات النصية. وفي هذا السبيل يقول صالح فضل 

راء تنظيمي موقوت، ال قيمة له إذا لْم تتجاوزه إلى ما التّتبع اإلحصائي إنّما هو مجّرد إج) :أنّ 

بكونها  (3)(وراءه من تجميع وتوزيع وتصنيف، بحثا  عن الوظيفة الجمالية في الّدرجة األولى

أن اإلحصاء -موضوع جميع الدراسات األدبية. ومكمن الفائدة المستوحاة من كالم صالح فضل 

يستنام إليه بصورة مطلقة، ألنه مدخٌل أو هو إجراء نسبّي  ال ينبغي أن -بما هو أداة منهجية مسعفة

                                                             
 .33سعد مصلوح: األسلوب: )م،س(، ص -(1)
 .12سعد مصلوح: في النص األدبي، )م،س(، ص -(2)
 .8ص ،1992 ،1ت والنشر والتوزيع، القاهرة، طصالح فضل: شفرات النّص،دار الفكر للدراسا -(3)
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يعتمد عليه لعقلنة الذوق وعلمنة المنهج التحليلي. واالسلوبية   فحسب، إذ طريقة تحليلية ذات كبير،

إلى  -من جهة ثانية -تتغيا من رواء ذلك أن نأي عن ذاتية التحليل والوصف من جهة، وطَمعًا

عبر جميع األصعدة اللّسانية  -بالفعل-لوظيفة األسلوبية المركونةالموضوعية ألجل استنصاص ا

المكّونة لآلثار الفنية. ومن هذا الباب، صار اإلحصاء في جميع االتجاهات األسلوبية عقيدة أو 

أكثر فعالية في  )وهو( ال يتوانى عن فرض نفسه)...()ضرورة علمية حتمية، بكونه أداة إجرائية

ً تفرز نتائج يستثمرها  ،(1)األسلوبية(()الوظيفة دراسة  بكونه خّطة سليمة وصحيحة موضوعيا

المنهج األسلوبي، ألّن تلك النتائج من ورائها كبير عناء، فال يمكن بحسب أهل االختصاص 

األسلوبي الوصول إلى رصد وفحص وظيفة األسلوبي اإلبالغية التأثيرية دون إجرائه. وسيغدو 

رياضية وممارسة علمية يسعف على جعل الوظيفة األسلوبية تشهد بها اإلحصاء مفردة أسلوبية 

 المالحظة والعلمية من خالل عمليتي الحصر والتقييد المنوط بهما. 

ً يْسعى إلى تحليل  -به-ولئن كانت له األهمية الكبرى، غدت األسلوبية ً منضبطا ً نقديا منهجا

اً، من خالل توافر المنهج على أدوات الخطاب األدبي وإعطائه قراءة مضبوطة علميا وموضوعي

فضل بارز في )من -أي اإلحصاء-ليب، وذلك لما لهتحليلية ذات كفاءة عالية في التمييز بين األسا

جملة من االحتياطات الواعية قد تغافل عنها بعض  )إالّ أّن(، عقلنة المنهج )النقدي(

صائي: فتواتر ذكر الشيء قْد يفيد تناسبا  وهنا يكمن االنزالق الذي آل إليه المنهج اإلح)...(النقاد

طرديا  بينه وبين أهميته في توفير أدبية النص ولكن تكرار الّدال الواحد قد ال يعني بالضرورة 

وفي كّل  د يطرد ذكره من خالل دوال مختلفةتكرار المدلول الواحد، كما أّن المدلول الواحد ق

بّع، بحيث تنقلب أهميته بعكس ما يظن الناقد من الحاالت قد يصل حّدا يبلغ معه درجة من التش

مع ون من المضامين قد تتناسب عكسيا  أّول وهلة، بل إّن األبلغ من ذلك هو أّن أهمية مضم

 . ولعّل هذا السياق التعبيري(2)(تواتر إيراد اللّفظ الّدال عليه، فتكون إْحدى مميزات اللغة األدبية

في خصائص اللّغوية الدّالة والمفيدة يفيد أن األسلوبية بعامة تهدف إلى التحليل المستوياتي لل

أبعادها الدّاللية والجمالية. ان اإلحصاء إالّ مقياس عددّي رياضي ينتمي إلى جملة من المقاييس 

عية ضوالتي تعتمدها المقاربة األسلوبية لدراسة شروط الوظيفة األدبية بطريقة علمية ومو

إذ األسلوبية تتناول النّص األدبي بكونه خطابا تواصليا يتوحد فيه  مصحوبة بوظيفة الذّوق األدبي؛

الشكل والمضمون ، وهي تعتمد على اإلحصاء لخدمة أغراضها ومقاصدها التحليلية المنطوية 

لتفيده أوالً وتؤثّر على تبيان ما انغلق من الدّالالت التي يريد النّص اللغوي أن يبثها إلى المتلقي، 

ً  فيه ثانياً. وعلى كّل فالمنهجية اإلحصائية األسلوبية ال تتوقف عند بل  العدّ والحساب، وال تعدّه هدفا

تشخيص ) تتجاوز ذلك إلى الوصف والتّحليل ثم التّقويم؛ ألّن الغاية من ذلك القياس تكمن في

وهي تنظر إلى  .(3)النّص(( األسلوب بتحديد الخواص األسلوبية ذات األهمية في )تشكيل

 التشخيص بكونه هدفاً توصيفيا ينشأ من فحص وتحليل التشكيالت األسلوبية بما هي إنتاج أدبي.

                                                             
 .82(: األسلوب واألسلوبية، )م،س(،صPierre Guiraudبيير جيرو ) -(1)
 .78م، ص1991عبد السالم المسدي: قضية البنيوية ) دراسة ونماذج (، دار أميّة، تونس،  -(2)
 .177م، ص2010، 2مثاقفات في مسائل الخالف، عالم الكتب، القاهرة، ط سعد مصلوح: في النّقد اللساني: دراسات و -(3)
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إّن األسلوبية اإلحصائية هي نشاط تحليلي وممارسة نّصية تحاول سبر أغوار الخصائص 

تسعى إلى الوصف الشامل لكّل اللسانية ذات األهمية في بعديها الفنّي والداّللي من حيث أنّها ال 

وحدة لسانية تنتمي إلى معجم النّص األدبي، وإنّما إلى الخصائص اللغوية التي تمثل مظاهر 

أسلوبية دالة، وهي تقترض أدوات اإلحصاء من علم اإلحصاء الّرياضي لتقييد الظواهر الفنّية 

الحصول على أرقام )لتكميم ليستالمشكلة والمبرزة ألدبية األدب. ألّن الغاية من ذلك التقييم وا

الوصول إلى األرقام والبيانات النسبية  )في( مطلقة عارية من الداللة، ولكّن )الغاية تكمن(

، اعتداداً منها أّن اإلحصاء هو دعامة منهجية مالئمة (1)(القادرة على إنتاج مقارنات دالة

دية؛ وهي بذلك ال تْسعى إلى أْن تحّل للدراسات اللّغوية، ولعلمنة التناول اللغوي للمقاربات النق

تتغيا أن  محّل النقد األدبي الذي يجعل من النّص األدبي وفضائه بضاعته األولى، بل هي تحاول و

تعلمن ذلك النقد، من خالل االعتماد على التحليل اللّغوي الداخلي للمركبات اللّفظية والنظمية 

، على أساس أّن األدب هو اشتغال لغوي بالدّرجة المشكلة للنص األدبي في عالقتها مع المتلقي 

األولى. والنّص األدبي هو في ضوئها استخدام لغوي متميّز وكالم نوعي إنساني؛ يجب أن تصيّر 

التي          االرتسامات االنطباعية  و ، بعيداً عن الذاتية(2)دراسته ذات صبغة علمية وموضوعية

 ال تستند إلى قواعد العلم ومبادئه.

 المنهج األسلوبي اإلحصائي العربي: -ج

أْولى الدكتور سعد عبد العزيز مصلوح الفعل اإلحصائي إيالًء منقطع النّظير في التّحليل 

األسلوبي ضمن نطاق الخطاب النقدي العربي المعاصر، وذلك على المستويات النّظرية 

اإلحصاء الّرياضي في الدّرس والتطبيقية واإلجرائية، من زاوية أنه راهن على مفردات علم 

)      األسلوبي، وانقاد إلى ذلك من خالل إيمانه المنهجي بأن غاية اإلحصاء ومقوالته تنطوي على

في تشكيل النّص وينشأ من ذلك  )المائزة(بتحديد الخواص األسلوبية تشخيص األسلوب )وذلك(

مد  إليه لتشخيص األساليب يع (3)(وأوسطه اختيار )مقترح(أّن القياس األسلوبي أّوله فرض

وتقويمها بآليتي الوصف والتحليل ثّم الحكم اعتمادا إلى النتائج البيانية التي وفرها اختبار تلك 

الفروض العلمية بكونها أدوات إحصائية في الدراسات األدبية، وذلك بعد اإلحصاء دعامة إجرائية 

سلوبي لدى سعد مصلوح كفاءة عالية في لتجليّة أدبية األسلوب.  وقْد أبرز الفحص اإلحصائي األ

ة، مستنفراً جهداً علمياً قراءة النماذج اإلحصائية وتوليفاتها من زوايا المفهوم واإلجراء والوظيف

 ً تجّسد في كتابه األول: األسلوب دراسة لغوية إحصائية، الذي أمحضه لالستدالل بجْدوى  دائبا

جاوز في كتابه الثّاني: في النّص األدبي: دراسات االتجاه األسلوبي اإلحصائي وقضاياه، ثّم ت

لغوية إحصائية طْوَر االستدالل له في كتابه األول إلى طور االستدالل به في كتابه الثاني، بما أنه 

أخلصه الستثمار المعالجة اإلحصائية في تشخيص األساليب، وفي إناطة األحكام النقدية بما يسفر 

فقد طبّق      األدبي عبر جميع المستويات التي تقدمها أشكاله التعبيرية  عنه التّحليل اللّساني للنّص

 Undy)جملة من الفروض اإلحصائية على شاكلة نموذج العالم اإلحصائي الشهير أوندي يول 

                                                             
 .46سعد مصلوح: في النص األدبي،)م،س(، ص -(1)
 .199-198النقد اللساني،)م،س(، صينظر: سعد مصلوح: في  -(2)
 .177صسعد مصلوح: في النقد اللساني،)م،س(، -(3)
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Yule) (1)* والذي ي دعى بخاصية يول» s’Characterstic Yule « ولعّل في تطبيق ذلك .

ًّ وببيان س ) العدد الحساب (بارز الفرق الكائن بين الفرض اتضح لنا جليا والفعل اإلحصائي في الدٍّ

في  Dolezél « (2)األسلوبي المعاصر. كما التفت إلى نموذج آخر يدعى بنموذج دوليجيل 

، فضالً على دراسة معجمية (3)نصوص أدبية عربية تنتمي إلى مجال النثر والّسرد والشعر

إذ  (4)المفردات في األسلوب عند طه حسين والعقاد والّرافعيأسلوبية مثّلت مالمحها دراسة تنوع 

اعتداداً منه على أنّها من أهّم المقاييس اإلحصائية  **درَس تلك النماذج اإلجرائية في المدونات األدبية

 في سبر الوصفية األسلوبية شكالً تركيباً وداللة.

بالوصف الشامل لخصائصها  انصّب اهتمام سعد مصلوح على تحليل النّصوص األدبية بطريق

اللّغوية، قصد رصد األسلوبي منها واللّغوي، تأصيالً على أّن الخصائص اللسانية تكون عادة مالزمة 

كّل ما يتضمنه الخطاب األدبي )أّن  للخصائص األسلوبية من جهة، ومن جهة ثانية تساوقاً والرأي القائل

ً عبر جميع (5)(داٌل فال محّل فيه لما يعرف بالفضل من الكالم . فاألسلوبية تحلّل النّص األدبي لغويا

مستوياته اللّسانية ، انطالقاً من الّصوت، إلى الكلمة، إلى الجملة، ثم إلى النّص، التي تنظر إليه على 

 اعتداد أن جميع العناصر البنيوية الجزئية مرهونة بكليته.

إلحصائي، لكنه لْم يبعد أمر حذر الدّكتور صالح فضل من االعتماد المطلق على المنهج ا

ً مأموالً في الدّرس األسلوبي المعاصر، وقد عالج فيه قضية  (6)االعتماد عليه بوصفه وجها

اإلحصاء األسلوبي من الوجهة التنظيرية فقط في موضع من مواضع كتابه، ثم عرض في موضع 

آخر في الكتاب نفسه لنماذج من اإلجراءات العملية التي أخلصها الدكتور سعد مصلوح في كتابيه 

ً آخر عنونه بـ"في النّقد اللّساني الذين سلفت اإلشارة إلي هما. مّما جعل سعد مصلوح يمّحض كتابا

مثاقفات في مسائل الخالف للّرد على قضايا خالفية بينه وبين صالح فضل تندرج في  دراسات و

 الممارسة األسلوبية اإلحصائية.

يمكن  -يبما هو إجراء وظيف -وبناًء على الولع الّشديد الذي أبداه سعد مصلوح لإلحصاء 

، ألّن الفعل (7)(حلول موضوعية لكثير من مشكالت الظاهرة األسلوبية وقضاياها)من تقديم

اإلحصائي األسلوبي بتوليفاته المختلفة والمتنوعة، والتي تسلّط على لسانيات األدب تجعله يضطلع 

، التي تنحصر بمهام وظيفية ترتهن بغائيات التحليل األسلوبي أثناء مناوشته لفعل التواصل الفنّي

في قياس وجرد وتكميم الخصائص األسلوبية، ومن ثمة تفسير الوظيفة األدبية بكونها مقصد جميع 

                                                             
 ، 70أعمله في دراسة الثابت والمنسوب من شعر شوقي. ينظر: سعد مصلوح : في النص األدبي، )م،س( ،ص * 
  .58ينظر: نفسه، ص -(1)
 .59نفسه، ص -(2)
. وينظر في كتابه النقد 126، 119، 93، 92، 89، 88، 79، 72، 45األسلوب ، )م،س(، ص  ص  ،ينظر: سعد مصلوح -(3)

 .16-7. في كتابه النص األدبي، ص 200، 199، 197، 186، 181اللساني، ص ص 
 .112-105ينظر: سعد مصلوح ،األسلوب،)م،س(، ص -(4)

، ومحمد يب محفوظوالّرافعي، والشابي، والبارودي، والعقاد، ونجعلى شاكلة مدونات أحمد شوقي )أشعاره ومسرحياته( وطه حسين، ** 

 عبد الحليم عبد هللا وغيرهم.
م، 1992( ضمن كتاب:  صناعة المعنى وتأويل النّص، منشورات كلية األداب بمنوبة، تونس، Youri Lotmannيوري لوتمان) -(5)

 .323ص
 .246-232وإجراءاته،)م،س(، صينظر: صالح فضل: علم األسلوب مبائده  -(6)
 .171: )م،س(، صصالح فضل -(7)
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ً من لغاتها لدراسة العالقات الدّاللية والعالقات  الدّراسات األدبية التي تدلف النصوص انطالقا

من  -         صائيةالوظيفية المركونة بين عناصرها، ولن تتحقق تلك الغائية لألسلوبية اإلح

الذي ينضوي في نشاطي الوصف  -كما سلف بيانه -إالّ باعتماد القياس التشخيصي -منظورها

والتحليل الستجالء الفروق بين األساليب اللغوية والتشكيالت األسلوبية في ضوء رصد الخواص 

ً لتحصيل فائدتها في إبراز األدبية المركون ة عناصرها ضمن األسلوبية وعزلها عن غيرها رْوعا

العالقات الوظيفية بين الخصائص اللغوية والخصائص  -أيضا-مستويات التحليل اللساني، وضمن 

األسلوبية من جهة، وبين الخواص األسلوبية فيما بينها من جهة أخرى، ألّن وظيفة النّص األدبي 

. (1)(النّصي من خالل العالقات التي يعرضها النّص داخل نظامه)ال يمكن القبض عليها إالّ 

وبوساطة ذلك التحليل اللّساني المستوياتي وإحصاء العالقات القائمة بين الوحدات اللّسانية المشكلة 

 للنّص األدبي تتحدّد الوظيفة األدبية.

استعانت األسلوبية باإلحصاء بكونه  :la formule de Bausemanمعادلة بوزيمان 1-ج        

إجراًء قياسياً يحّول المعطيات اللّغوية إلى قيم عددية ثابتة. وبكونها قيما رقمية ستصير  مؤشراً داالً 

سيؤول إلى نتائج موضوعية دقيقة. وفي ضوء هذه الفكرة نّظرت األسلوبية لمعامل بوزيمان 

(Coefficient Bausemann) هو مقياس ينضوي في جهاز مقاييس  من خالل تشييئه بما

ً منه؛ من منظور أنّها  تهتم )    التّحليل األسلوبي، التي تعدّ األسلوبية اإلحصائية فصالً منهجيا

، بقضايا لغة األدب، وهي تعنى بالتّمييز ضمن معامل بوزيمان بين لغة األدب من لغة العلم)أّوال (

، (2)(()ثالثاوبين اللّغة المستخدمة في األجناس األدبية )ثانيا(وبين لغة الشعر من لغة النّثر 

بكونه مفردة من مفردات البحث األسلوبي، الذي يْسعى لتشخيص لغة األدب بمنظور التّوصيف 

 والتحليل للخصائص اللّغوية بعامة.

، وطبّقها على Bausemannوالمعادلة هي فرٌض علمي قدمه العالم النّفساني األسلوبي األلماني 

المنشور  (Le style et la caractère » دّونات أدبية ألمانية في كتابه" األسلوب والخاصية األدبية"م

وهي مساواة نسبية تستخدم لتشخيص لغة األدب تشخيصاً كميًّا، من خالل إيجاد حاصل  .(3)م1925سنة 

 نسبة مظهرين تعبيريين يتوزعان على مجموعتين:

 .و فعلٍ أبالحدث؛ أي الكلمات المعبّرة عن حدٍث المجموعة األولى تمثّل التعبير  -1

المجموعة الثانية تمثل التّعبير بالّصفة؛ أي الكلمات المعبرة عن صفة مميزة لشيء  -2

داء عدد األفعال  ًّ. ويتم حساب تلك النسبة بإيجاد حاصل ج  ما، وذلك بنعت الشيء نعتا كميّاً أو كيفيا

-والقيمة الناتجة  و المجتمع اإلحصائي الخاضع لالختبار.ومقلوب عدد الّصفات في العيّنة األدبية أ

إذ كلّما زادت  مؤشر دال على األدبيّة أو العكس  ست ؤول إلى -في ضوء تلك القاعدة الجبرية

                                                             
الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات االختالف، بيروت،  -من بنية المعنى إلى سيميائية الدال -حسين خمري: نظرية النّص -(1)

 .67م، ص2007، 1الجزائر، ط
 .73سعد مصلوح: األسلوب،)م،س(، ص -(2)
 .75-73صص نفسه، ينظر:  -(3)
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كان طابع اللّغة أقرب إلى األسلوب األدبي، وكلّما نقصت كان أقرب إلى )النتيجة المحّصلة

 .(1)(األسلوب العلمي

المعادلة تشكلت في إطار البحوث السيكولوجية التي تهتم بدراسة نمو شخصية إّن مالمحه 

 ، حيث استنجدت بها األسلوبية اإلحصائية من إطار  اللّسانيات النفسانية(2)األطفال

Psycholinguistique استثمرته لصالح مشاغلها واهدافها، وقد تّم تطوير المعادلة من منظور  و

 يدي كّل من:التّبسيط والتدقيق على 

 V.Neubawerالعالم األسلوبي األلماني ف.نويباور -1

وأنتوس  A.Schiltzmann of insbruckومواطنته أ. شيلتسمان اوف اسنبروك  -2

(Antos) قضاياوغيرهم من حيث أّن صياغتها استبدلت؛ إذ قضايا الحدث عّوضت بعدد األفعال و 

اتّخذت ية، والوصف عّوضت بعدد الّصفات. وبذلك تم استثمار المعادلة في الّساحة األسلوبية العرب

 نموذجاً عربيًّا عند سعد مصلوح على الّشكل اآلتي:

 )ن.ف.ص(

 = .ص()ن. ف

مَز إلى حاصل القسمة بـ وتشمل (3))ص(، وعدد الصفات )ف(وعدد األفعال بـ )ن(حيث ر 

 جميع األفعال ما عدا األفعال المساعدة. *قضية األفعال

بما (4)صفة+ موصوف()وأّما الّصفات فقد شملت جميع الكلمات الواقعة صفة في التّعبير  

 في ذلك األسماء الجامدة إذا استخدمت كصفات.  

مان استثنى سعد مصلوح ضمن االسلوبية االحصائية التي مارسها في اطار معامل بوزي

 األنواع االتية من االفعال: 

                                                             
 . 60،74، ص :نفسه  -(1)
 .76-75نفسه، ص -(2)
 .197-190. وأيضا : في النقد اللّساني،)م،س(، ص77، صسعد مصلوح: األسلوب،)م،س(ينظر:  -(3)

ّل و هو) ما دأستقبل(؛ م–حاضر  -إّن الفعل في اللغة العربية هو عنصر لساني)كلمة( يقترن بالتّعبير عن حدٍث في زمٍن معيّن)ماضي * 

هـ( ما بيانه) وأّما 180على اقتران حدٍث بزماٍن() وقد استقّر مفهومه لدى صاحب الكتاب للداّللة على الحدث الّزمني يقول سيبويه)ت

فذهب  ناء ما مضى،أّما بأخذت من لفظ أحداث األسماء وب نيت لما مضى، ولّما يكون ولْم يقع، وما هو كائن لْم ينقطع، ف الفعل فأمثلته

 يضرب، وكذلكيقتل ووسمع ومكث وجمد، وأّما بناء ما لْم يقع فإنّه قولك آمراً: اذهب واقتل واضرْب، ومخبراً تقتل ويذهب ويضرب و

ي ف -عنده-ورةَل" محصإذا أخبرت() ويؤشر كالم صاحب قرآن اللغة، على أّن الصيغة الفعلية الماضوية "فعبناء مالْم ينقطع وهو كائن 

" التّعبير عن زمن قد مضى. أّما الحاضر )زمن التحدّث( والمستقبل فهما مشتركان يعبّر عنهما بصيغة المضارع "ي التي تنصرف  ،فعل 

 اِْفعل"."لوزنية ا"األمر  للتعبير عن المستقبل المنضوية في الصيغة  ل، وقْد أمحضإلى التعبير عن الحاضر واإلخبار في المستقب

ك ن عنصر مشترلبصريياوجدير بالذكر ونحن صدد مسألة فعل األمر، القول أّن مفهومه لْم يتبين في الدّرس النحوي القديم؛ إذ هو عند 

 فعل األمرِ  ذ مضمونإ المجزوم بالم األمر المحذوفة لكثرة االستعمال بين الماضي والمضارع. أّما عند الكوفيين فهو مقتطع المضارع 

عارض مع نائي وال يتينّه ال أو االتّصاف بحالٍة في الحاضر أو المستقبل، وكونه طلباً أو أسلوباً بالغياً، فإ ينصرف إلى طلب إحداث فعل،

 تقبل.تحقيق الفعل قد يكون في الحاضر أو المس كونه فعالً )يطلب به حدوث الفعل وإلزام تنفيذه( على اعتبار أن طلب

 ،(ت.د)،(ط.د) ة،القاهر المنيرية، المطبعة نشر األزهر، مشيخة: تص ،7ج المفّصل، شرح(: هـ643ت)الدّين موفق. يعيش ابن -: ينظر

 .11ص

 .12ص ،1988، تح محمد عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة ،1ج الكتاب، ،(سيبويه)قنبر بن عثمان بن عمرو بشر أبو -

، 2، جوالكوفيين بين النحويين البصريين هـ(، اإلنصاف في مسائل الخالف577حمن بن محمد األنباري)ترالبركات عبد ال أبو -ينظر:
حمد ألتنوخي: م -./ 544-524)د.ط(، )د.ت(، ص ، دار إحياء التراث العربي، القاهرة،محي الدين عبد الحميد، القاهرة تح: محمد

 .50م، ص2012، 1، دار العّزة والكرامة للكتاب، وهران، الجزائر، ط(المعاني والبيان والبديع)الجامع في علوم البالغة، 
 .77األسلوب، )م،س(، ص سعد مصلوح: -(4)

 عدد األفعال

 صفاتعدد ال
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  كان وأخواتها إال إذا استعملت تامة(األفعال الناقصة ( 

  كنعم وبئس(األفعال الجامدة( 

 كاد و أخواتها() أفعال الشروع والمقاربة. 

أما بالنسبة لعدد الصفات، فقد أخرج من  وقد أدخل في اإلحصاء ما سوى ذلك من األفعال.

سواء كانت جملة فعلية أو اسمية )اإلحصاء في المدونة التي اشتغل عليها الجملة التي تقع صفة

 . وهذا لالعتبارات األتية: (1)(أو شبه جملة متعلق بمحذوف

ولة )مقالتي تقع صفة هي مركب نحوي  )الفعلية أو االسمية(إّن إعراب الجملة  -1

 من صفات اللغة الطبيعية. )حقيقة(، وليست صفةنحوية(

2-  ًّ ً إسناديا اصر ن عنم -تتركب في حدّ ذاتها-)بسيط أو مركب(الجملة بكونها مركبا

 قابلة هي في ذاتها للتّصنيف.

 ّصفاتالباحث جميع أنواع ال وفي ضوء ما سلف بيانه، فقد شمل اإلحصاء األسلوبي عند

د )كالجامد المؤول بالمشتق على غرار المصدر الواقع صفة، واالسم الموصول بعاألخرى

 .(بعد المعرفة -أيضا–، واسم اإلشارة الواقع التي( -المعرفة  )الذي

وبناء على ذلك ، فأدبية األسلوب في ضوء معادلة بوزيمان ترتهن إلى قيمة االرتفاع واالنخفاض 

اإلحصائية األسلوبية صورتها ليست مطلقة من  *ي حاصل قسمة الحدثية والوصفية. ولعّل هذه المعادلةف

نسبية وكون المقياس نسبياًّ يعني أن تكون داللته محدودة )حيث االختبار والنتيجة وإنّما هي

 .(2)(بالنصوص التي يتم مقارنتها، ويكتسب داللته في حدود هذه المقارنات

ً بنسبة ولعّل في  ارتباط هذا المعامل بقياس االنفعالية والحركية في اللّغة األدبية جعله مكينا

 -كما تّم اإلشارة إلى ذلك -الفعل إلى الّصفة، على أساس أّن الفعل يحقّق شرطي الّزمان والحدث

ياس وقد طبّقت المعادلة فضالً على األدب األلماني في األدب اإلنجليزي واألدب الفرنسي، وذلك لق

(3)المدى االنفعالي والعقالني في لسانيات األدب
طْمئنة من منظور األسلوبية  . وقد أسفر عن نتائج م 

 اإلحصائية إلى حد ما.

 وفي ضوء ما سلف بيانه، أمكننا الخلوص إلى المالحظات اآلتية:

 في النصوص الشعرية أكثر منها في النصوص النثرية. )ن.ف.ص(ترتفع -1

اع بارتف )قصيدة، قّصة، مقال أدبي، رواية، مسرحية(األدبيةتتميز المدونات  -2

 وانخفاضها في أعمال لغوية تتوجه إلى الوظيفة الوصفية العلمية. )ن.ف.ص(

ه أنّ      من أديب إلى آخر في ضوء معادلة بوزيمان، من حيث  )ن.ف.ص(تختلف  -3

 يمكن أن تكون انفعاالت أديب أقوى من انفعاالت أديب آخر.
                                                             

 .79-78ينظر: سعد مصلوح: األسلوب، )م،س(، ص  -(1)

ل  سيكولوج إطار مرجعية نفسانية، ولْم تكن نشأتها األولى مقياساً أسلوبياً لسانياً ) بل هي فرضيةتأسست مالمحها في *  إليها)...(  ية ت ؤّصِ

 نمو قدراتهمية، وببمالحظة السلوك اللغوي عند األطفال واختالف خصائصه بتقدم أعمارهم؛ أي باتجاههم من االنفعالية إلى العقالن

 (.187-186لوح: في النقد اللّساني)م،س(، صسعد مص -المفكرة(. ينظر: 
 .196-195صسعد مصلوح: في النقد اللّساني)م،س(، -(2)
 .80-79)م،س(، ص ،األسلوبينظر: سعد مصلوح:  -(3)
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أن        من عمل أدبي إلى آخر عند األديب الواحد، ويمكن  ف.ص()ن.تختلف  -4

، وهو الفرق بين أْعلى (Range)مفهوم المدى األسلوبي  )ن.ف.ص(يستخرج في ضوء مقارنة 

في العمل األدبي وبين أقّل قيمة وصلت إليها. ويتم حسابه بطرح أقل  )ن.ف.ص(قيمة سجلتها 

، ومن عمل أدبي إلى آخر، (1)ختلف من منشئ إلى آخرقيمة من أعلى قيمة، وهذا المدى قد ي

وذلك في  (17.0)وهو اختالف له داللة؛ إذ وصلت أعلى قيمة في كتاب" األيّام" لطه حسين

من الفصل األّول في الجزء  (0.1)الفصل الثالث عشر من الجزء الثالث؛ أّما أقل قيمة فبلغت

أّما  .16.9= 0.1-17.0في األيّام: )ن.ف.ص(. وبالّطرح ينتج: مدى (2)األّول من الكتاب نفسه

. وهذه النتائج الّرقمية في (4.3)المدى األسلوبي في كتاب "مستقبل الثقافة في مصر" فقد بلغ

أثر الموضوع على  )و"مستقبل الثقافة في مصر" تؤّكد حساب المدى األسلوبي في كتاب "األيّام"

بحكم  -، حيث موضوعات "األيّام" (3(في نفس الوقت )ن ف ص(وعلى مدى  )ن ف ص(

يرتبط المدى  من موضوع "مستقبل الثقافة" وهكذاهي أكثر تنوعا  -كونها ذكريات ومذكرات 

 وتنوع النسبة بتنوع الموضوعات.

 :التواتر المعجمي -2ج

في ضوء المقارنة التي أجراها سعد مصلوح في موضوع "السيرة الذاتية" لطه حسين في 

 (4)حياة قلم" لعباس محمود العقاد، أسفرت عن النتائج المبيّنة أدناه:كتابه "األيام" و"

 المدى قيمة ن ف ص الكتاب

     األيّام

 طه حسين

3.9 16.1 

 حياة قلم

 عباس محمود العقاد

1.8 3.3 

 

 ها كاآلتي:تظهر الداّللة على قضايا نجمل -أعاله- نعتقد أن األرقام المتضمنة في الجدول

 نوزيماباالنفعالي في ضوء معادلة "األيام" أقرب إلى الطابع األدبي وإن أسلوب  -1

    ل كتابهن خالعلى حين يبدو الّطابع الذهبي العقالني أكثر ظهوراً وبروزاً في أسلوب العقاد م

 " حياة قلة".

إّن أسلوب "األيّام" أكثر استجابة وحساسية لتنوع الموضوع كما يتّضح في نتيجة  -2

ين تبدو شخصية العقاد هي المسيطرة على أسلوبه مما يضعف من أثر "المدى"، على ح

 على قيمة ن ف ص في كتاباته. *الموضوع

                                                             
 .87، ص(م،س) األسلوب،: مصلوح سعد ينظر: -(1)
 .88، صنفسه  -(2)
 .89-88ص نفسه،-(3)
 .89، صنفسه ينظر: -(4)
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أساسي  مؤشر إن قاعدة البيانات التي تقدمها معادلة بوزيمان تومئ  من منظور داللي أنّها

 لذهنيةيفة اوالوظيفة االنفعالية للتمييز بين األساليب من حيث درجة الموضوعية، وخاصيتي الوظ

 فضالً على درجة الصعوبة والسهولة في األسلوب.

وعلى الجملة، فِلإلْحصاء أهمية كبيرة جداً، من زاوية أنه مدخل منهجي أو آلة منهجية تفيد 

المنهج األكبر المنضوية في دائرة أهدافه وغاياته، نحو ما يالحظ من تواتر كلمات في القرآن 

ً وك تواترت  )التي( **)كلمة "هللا"  بالمقارنة إلى كلمات أخرى، نحوبيراً الكريم تواترا ملحوظا

مّرة ونضيف إليها طائفة من صفاته وأسمائه الحسنى مثل الّرحمان، الّرحيم الخالق،  2697

الّرب وسواها. ويتواتر مجملها مئات المّرات. أّما كلمة" الكافر" "الكافرون" الذين كفروا" فقد 

ة ونضيف إليها كلمات من حقلها الّداللي مثل "الظالمون" مر 370تواترت حوالي 

 480و"الفاسقون". وأّما كلمة "المؤمن" "المؤمنون" "الذين آمنوا" فقد تواترت حوالي 

 . (1)(مّرة

إن حساب التواتر المعجمي ومنحه رقماً عددياً يفيد  من الناحية الداّللية والتأثيرية بكونه سمة 

كان لكلمة  )الفارق في التواتر. يقول الّصدد، يعلل الدّكتور عبد هللا صولة:أسلوبية، وفي هذا 

إذ كانت قليلة  )...(تأثير في معجم القرآن وأسلوب تعبيره "هللا" بخصوصياتها الّداللية)...(

 . (2)("الورود في القرآن المّكي األّول وأّن التعبير عن ذاته كان أساسا  بلفظ "الّرب

جاء  )السور التسع واألربعين األولى(المكيّة األولى يه العليّة في الفترة فالتعبير عن ذات

باسم "الّرب" خاصة وقد وأنها اّطردت اّطراداً الفتاً، من حيث أنّها حلت محّل كلمة" هللا" 

كلّما تقدمنا في قراءة القرآن ) التي لْم تظهر إالّ باحتشام، غير أّن تواترها يعود  لالرتفاع 

تر كلمة "الّرب" تواتراً ، إذ يطغى تواتر كلمة "هللا" على توا(3)(على تاريخ نزولهمرتبا  

 ً وبخاصة في سور الفترة الثالثة نحو السور اآلتية: "يوسف"، "النحل" "إبراهيم"؛  ملحوظا

مرة في  35مرة، وفي الثالثة  82مرة وفي الثانية  44حيث تتواتر كلمة "هللا" في األولى 

مّرة في  16مرة في الثانية و 19مرة في األولى و 14. في حين تتواتر كلمة "رّب" المّكية آياتها

مرة، بخالف كلمة "الّرب" التي  282. أّما في سورة البقرة  فتظهر كلمة "هللا "أكثر من (4)الثالثة

 مرة فحسب. 48يعود  تواترها 

                                                                                                                                                                                              
ريات وان" ذكأسلوب العقاد، من حيث أّن أْعلى قيمة سجلتها)ن ف ص( في "حياة قلم" كانت في فصل بعن ضعف أثر الموضوع على* 

على  أثر الموضوعبيوحي  وشخصيات"، وأّن أقّل قيمة لها كانت في فصل بعنوان "دين وفلسفة". ونعتقد أّن مجّرد المقارنة بين العنوانين

 تغير نسبة األفعال إلى الّصفات.

 (90مصلوح : األسلوب ،)م،س(، ص ينظر: سعد
فة بكونها مع بين الصّ نّها تجأ*والّرأي عند الدكتور عبد هللا صولة أّن كلمة" هللا" هي "اسم صفة".  أي أنها تقع موقعاً وسطاً، من حيث *  

 منقولة عن "إله" بمعنى مألوه أي معبود وبين االسم المختص بتلك الّصفة.

 .95الحجاج، صينظر: عبد هللا صولة: -
 .91عبد هللا صولة: )م،س(، ص -(1)
 .99-98نفسه، ص -(2)
 .100، ص(عبد هللا صولة: )م،س-(3)
 .100نفسه، ص -(4)
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 اسم جاللته سبحانه وتعالىبير عن "الّرب" في التع تبادلت أدوار التواتر بين كلمتي "هللا" و

 حاللها كلمة "هللا" شيئاً فشيئاً من جهة اعتماد في الفترات األولى لكلمة "رّب" اسماً له تعالى، ثّم إ

ومعنى ذلك  على موضوع القرآن األساسي تحّوال  يكاُد يكون حاسما )...() مردّه إلى تحول طرأ

" اسما  له تعالى أساسا  وبين التحّول إلى معالجة أنّه يُوجُد تواز بين التحول إلى اعتماد لفظ" هللا

يتمثل في كون  -بحسب عبد هللا صولة– )وسبب ثاني(موضوع الوحدانية وإبطال اإلشراك به، 

كلمة "هللا" قد كانت عالقة بها زمن نزول القرآن دالالت شرك و وشية في أذهان متلقي القرآن 

فقد رّكز . وبالتّالي، (1)(ئا  من هذا الذي علق بهامن العرب لهذا ظّل القرآن يغسلها شيئا  فشي

القرآن الكريم في بدايات نزوله على الدّعوة إلى التطّهر والصدقة واالجتهاد والمثابرة وغيرها من 

الموضوعات األخروية؛ وابتداًء من الفترة الثالثة من نزول القرآن تاريخيًّا. عّول الخطاب القرآني 

ً هلل سبحانه وتعالى لتتواءم وسياق الدّعوة المحّمدية ومواجهة على استخدام كلمة "هللا " اسما

خصومها من المشركين؛ ألّن كلمة "رّب" المعّوضة في القرآن المدني مفعولها وتأثيرها ال 

ًّ و ركيزاً في اإلسالم، لذا  ً أساسيا تقتضيه الدّعوة إلى الوحدانية وإبطال الشرك بوصفها موضوعا

)ربوبيته، مثل على شمول  حتى في أشّد استعماالتها)للداللة() محل كلمة "رّب"حلّت كلمة "هللا" 

على اعتداد أن ، (2)(قول "رّب العالمين و "رّب المشرقين والمغربين" و "رّب العرش العظيم"

ألّن "الّرب" إذ يقتضي )استعمال الوحدات المعجمية مرتبط باألحوال المقامية وسياق التلقي.

يقتضي أنه واحٌد من النّاحية المعجمية ومن هنا كانت هذه الكلمة مّما يتحّول بالحقيقة مربوبا  ال 

والمجاز فيقال "رّب الّدار" و "رّب الشيء" أي مالكه وسيده وأطلقوه على آلهتهم فقالوا عن 

. إن خصيصة (3)(ومقتضى كلمة "هللا" المعجمي هو وحدانية هللا العّزى ربّة والالت ّربة)...(

فّرد المعجمي لكلمة "هللا" المنضوية في مفهوم الوحدانية هو الذي جعلها من أكثر المفردات الت

ً في القرآن الكريم حين صار الخطاب القرآني يوجه عنايته األولى إل ى موضوع بروزاً ودورانا

وعلى هذا استخدمت الكلمة في الّسياق الذي يرتضيه الخطاب القرآني  الوحدانية وإبطال الشرك.

 ً أو تلميحاً. وما يجعلنا نطمئن ونستأنس بما أورده عبد هللا صولة ، مقاالً ومقاماً وذلك إّما تصريحا

لْم تكن تخّص لفظ الّرب به تعالى )من تفسيرات أسلوبية وفّرها له اإلحصاء العددي هو أّن العرب

ً (4)(مطلقا  وال مقيدا   وموضوع الّرسالة  ، فانتقل اسمه من كلمة "رّب" إلى كلمة "هللا" تساوقا

           المحمدية من زاوية المضمون والّزمن المقترن بالمتلقي أساساً؛ من حيث أّن اإلحصاء بكونه آلية 

-(Machine) - .تساعد على تفسير النزعات المعجمية الغالبة في النّص القرآني 

وخالص القول، فاألسلوبية وجدت في أدوات اإلحصاء حيويتها، من جهة أنّها بوساطته 

استطاعت أن تعقلن منهجها، وتعلمن الذوق الجمالي في ضوء تصيير القيم العددية قاعدة بيانات 

(Une base de donnés)  دالة وذلك انطالقاً من وصف وتحليل البنى الداخلية المشكلة للّرسالة

المؤطرة لحدود الخطاب، وذلك لتفسير السمات اللسانية الموسومة، والمفيدة في التحليل  اللّغوية

                                                             
 .101ص ،(م،س: )صولة هللا عبد -(1)
 نفسه، الصفحة نفسها. -(2)
 .102 -101صعبد هللا صولة: )م، س(،  -(3)
 .167، ص1984،الدار التونسية للنشر، تونس، 1جمحمد الطاهر ابن عاشور: التحرير والتنوير،  -(4)
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النظرية التحليلية )بكونها خصائص مميزة تفضي إلى ابراز الوظيفة االسلوبية، التي انبثقت من 

تتوزع على بعد تركيبي، داللي، واسلوبي تفرز جميعها  (1)(الداللية  التي تركز على ثالث سمات

 مات تتفاوت من حيث الكثافة والتوزيع والتواتر.س

 écart’La Stylistique de l *أسلوبية العدول -5

 (La grammaire de l’expression)يمكننا تسمية هذا االتّجاه األسلوبي بنحو التّعبير 

سيكون مدار الفصل )(2)من حيث أنّه يدرس لغة اآلثار األدبية في ضوء صور العدول األسلوبي

ً باتجاهات أسلوبية أخرى(الموالي   1*. وبالّرغم من شيوع هذا االتّجاه في الثقافة األسلوبية قياسا

إالّ أن عليه مآخذ من زاوية أن مفهوم العدول لْم يستطع تحديد المعيار  المنعدل عنه تحديداً دقيقاً 

 بنية اللغة الشعرية ين في كتابه:وملموساً، والسيما المعيار الخارجي على شاكلة صنيع جون كوه

 وصنيع عبد هللا صولة في كتابه: الحجاج وبالخصوص الفصل الذي خّصصه للعدول. 

أّن أسلوبية العدول ال يمكن أن تصل إالّ  (Renné Wellek)وبناء على هذا، رينيه ويلك       

والتركيب  )المحايد(،من خالل المقارنة بين التّركيب النمط(3)لضروب بين األنحاء المضادة

 المنعدل عنه.

أهملت أسلوبية العدول مقولتي المنشئ ووظيفة العدول التأثيرية المقترنة بالمتلقي، في ضوء 

تعويلها على استبعاد الخصائص والمظاهر اللغوية العادية، واإلبقاء على الخصائص األسلوبية 

التّحليل. ولعّل تلك المخالفة للخصائص المستبعدة من خالل آليات الجرد والوصف المقارن و

المقارنة بأبعادها التشخيصية والتقويمية تتنافى والّرأي القائل أّن النّص األدبي هو مزيج من 

الوحدات اللّسانية المحايدة والوحدات اللّسانية الموسومة، وهذا التالزم هو ما يؤدّي إلى تحقق 

ا الدّرس األسلوبي المعاصر شّكلت ، فمقولة العدول التي أفرزه(4)البنية األدبية للعمل اللّغوي

العمود الفقري النّظري واإلجرائي لجميع األسلوبيات، الذي تمّخض العدول بكونه تصوراً نظرياً 

       ووسيلة منهجية من أعمال ليوسبيتزر المتأخرة، من حيث أنّه قارب بالخطاب األدبي بتوسله

م، دون 1958وذلك سنة  (5))األدبية((ثار يْسعى إلى تحديد وحدة اآل منهجا  بنيويا )داخليا ()

في التماس  )التّاريخية، النفسية، االجتماعية واإليديولوجية(االستعانة بالعوامل الخارجية 

ً من  األسلوب والذي ينظر إليه بكونه عدوالً من خالل تشخيص الخصائص األسلوبية انطالقا

النّص األدبي في ضوء العالقات المركونة بينها وبين الخصائص اللّغوية غير الموسومة؛ تأسيساً 

                                                             
 - محمد رشاد الحمزاوي: )م،س(، ص 147(1)

هدا كبيراً من األسلوبيات، حتى استيأس بعضهم منه*  لها.  دول ال معنىعألسلوب فحمله ذلك على القول أّن فكرة ا ،استنفذ هذا المصطلح ج 

نم، مستغا مخطوط رسالة ماجستير، جامعة -من الرؤية إلى اإلجراء-الحاج تكوك: العدول في ضوء األسلوبية المعاصرة -ينظر:

 157-156. و: اوزوالد دوكرو وجان ماري شافار:المرجع السابق،ص121، ص2013/2014
(: البالغة واالسلوبية نحو )نموذج سيميائي لتحليل النص(، ترو تع : محمد العمري،افريقيا الشرق، f.plett heinrich.هنريش بليث) -(2)

 .58-57، ص 2،1999الدار البيضاء،ط

ية العوامل (، أسلوب ffetseLesأسلوبية الّروائز االجتماعية ، األسلوبية التوليدية التحويلية، أسلوبية التلقي، أسلوبية التأثيرات)1* 

(Stylistique Actancielاألسلوبية الّسردية التسلسلية ،) (Stylistique Séréelle:وجورج  -.51هنريش بليث،نفسه، ص -. ينظر

 .79وسعد مصلوح: في النص االدبي، )م،س(، ص -. 182، 133، 65، 21،60مولنييه: األسلوبية، )م،س( ، ص ص
 .158ينظر: اوزوالد ديكرو وجان ماري شافار: ) م،س(، ص -(3)
 .158صنفسه، ينظر:  -(4)
 .155، صاوزوالد ديكرو وجان ماري شافار: ) م،س(،  ينظر:  -(5)
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على أّن تلك الخصائص األسلوبية هي وقائع لغوية بارزة تثير انتباه المتلقي، وذلك من 

ومّما هو جدير بالمالحظة ، فإن  .(1)لمفرط   أو ندرتها أو اإللحاح على )بعضها((تواترها ا)خالل

سيتزر" يختلف عن بعض األسلوبيين، من زاوية أنّه عالج ظاهرة العدول معالجة  األسلوبي "ليو

داخلية؛ أي أنّه نظر إليه بالنسبة إلى السياق المحايث لآلثار األدبية من منظور داخلي، ال من 

خارجي الذي ينضوي في المسلمة القائلة أّن اللغة غير األدبية هي النمط المحايد للغة منظور 

ً على ذلك  يمكننا االستنتاج اّن التصّور الذي بلوره "ليو سبيتزر" للعدول بكونه  األدبية. وعطفا

ً شكل دعامة من حيث النّظر والتطبيق واإلجراء لجميع األسلوبيات ال ً وإجراًء وظيفيا تي مفهوما

 تنطلق في تحليالتها من النّص األدبي وتنتهي إليه.

 -             عٍل على المقاربات السياقية التي  إن البحث األسلوبي المعاصر انبثق كردّ ف

 -دبيلنّص األوهر اجالتي تعدّ  -من جميع الّزوايا ما عدا الّزاوية اللّغوية -تعالج النصوص األدبية 

صي لتشخيامن قبل المنهج األسلوبي الذي ينهض على أداتي الوصف والتّحليل ألجل تحقيق هدفه 

من الدّاخل  للّغويةالبنى الألساليب والتّمييز بينها من الناحية الجمالية والداّللية، وذلك بجرد دالئلية 

  عصره، وغير أو         ومحاولة البحث عنه في اللغة ال في حياة األديب أو نفسيته أو تاريخه 

 ا (اصطالحي ازا  ) بكونه نظرية  ومنهجا  وجهذلك من الجوانب ولعّل البحث األسلوبي بمنظومته المعرفية

 استطاع أن يحدث بإجراءاته التحليلية تحّوالت عميقة مّست الوعي النقدي.

 « La Stylistique Comparative » األسلوبية المقارنة -6

إليجاد عناصر التداخل وعناصر  -بما هي أداة تحليلية فعّالة -يتخذ هذا االتجاه األسلوبي المقارنة

وعلى وجه الخصوص الخواص  األسلوبية المائزة  التخارج بين أكثر من نص داخل اللّغة الواحدة

الكائنة في النصوص الخاضعة الختبار المقارنة، ولعّل هذا االتجاه الحديث الذي أنتجه البحث األسلوبي 

المعاصر يشبه بدرجة ضعيفة الموازنات الشعرية التي أنجزها الدّرس النقدي القديم في ضوء تمييزها 

وية ونقدها للنصوص من منظور مبدأ المقارنة؛ إالّ أّن عطاء هذه بين األساليب البالغية والنح

الموازنات األدبية من منظور البحث األسلوبي المقارن كان ضعيفاً وقد ذهب الدّكتور سعد مصلوح في 

وربّما كان من أسباب )ذلك( احتفاؤها بالمثال والشاهد والمعنى المفرد والكلمة )المنحى نفسه قائالً: 

لذا ابتعدت بمسافات بارزة عن الدّرس األسلوبي  (2)(ثر من احتفائها بعمل أدبي كاملالمفردة أك

بحسب -الكيفية التي يمكن أن تتآلف بها الوحدات الدنيا للخطاب)المعاصر، الذي ينصب اهتمامه على

ومجموع العالقات التي يمكن لها أن تظهر داخله، في شكل توترات  أو مفارقات  -رؤية كونراد بيرو

، بين الوحدات اللّسانية المكّونة للخطاب األدبي؛ التي (3)(أو تكرارات أو غيرها من طرق االرتباط

 يروغ المنشئ  إبرازها ليجعل القارئ أو المتلقي متنبها إليها.

                                                             
 .155ص نفسه، ينظر: -(1)
 .43سعد عبد العزيز مصلوح: األسلوب، )م،س(، ص -(2)
-37م، ص1987، 2األسلوبية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)مجد(، بيروت، طينظر:جوزيف ميشال شريم: دليل الدّراسات -(3)

38. 
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الذي اقترن بالوظيفة األسلوبية لدى ميشال ريفاتير، من تلك المعالجة  *انبثق مفهوم اإلبراز

سبيتزر، من خالل تحديد الوظيفة األسلوبية ال بقياسها  دبية التي أّسس لها ليوالداخلية لآلثار األ

إذ  ا في نطاق المقام المحايث لآلثار.     إلى معيار خارجي كما سلفت اإلشارة إلى ذلك، بل بقياسه

 تنصرف إلى قسمين: -في ضوء ذلك –األسلوبية المقارنة 

1*أسلوبية مقارنة داخلية -أ
وجود عناصر مشتركة بين النصوص  على-مبدئيا–تنهض: 

 المقارنة سواء من ناحية الموضوع أو الغرض أو ظاهرة أدبية ما.

ت عنى بمقارنة مالمح أسلوبية للغة الواحدة مع  :(1)أسلوبية مقارنة خارجية -ب

مثيالتها في لغات أخرى. وهي بهذا المنظور تختلف عن مفهوم األدب المقارن الذي يجعل 

من عالقات التأثّر والتأثير في المقام األول القائمة بين اآلداب اإلنسانية العالمية، دون 

رة، اعتداداً من أهل هذا االختصاص خصائص اللغة المتميّزة والمتغّي االهتمام بتوصيف

 أّن اللغة عبارة عن طاقات لسانية هائلة وإمكانات أسلوبية يعتريها التّنوع. )األسلوبية المقارنة(

هي طريقة من طرائق : "La Stylistique des Registresأسلوبية الّسجالت " -7

لتدرس مجمل السجالت اللّغوية المحققة  *التّحليل اللغوي، تنطلق في ممارستها من النّص

في الخطاب ضمن عملية التواصل، بكون هذه العوامل تسهم في إبراز األسلوب بوصفه 

. وهي بهذا (2))خاصية التّنوع في الكالم بحسب االستعمال( ألّن الّسجل هو تشكيالً لغوياً.

دراسة اللغة عبر تجلياتها المنظور تنتمي إلى األسلوبيات اللّسانية بما هي لسانيات تعنى ب

 المنطوقة والمكتوبة.

ً لظاهرة التنوع في النظام  ً وتشخيصا واستناداً إلى المقاربة التي يتوسلها هذا االتّجاه بحثا

الّلغوي المؤّطر لالستعمال الفردي له الذي يتقيّد بمقوالت المقال والمقام والمعنى، يكاد يقترب من 

لتي تستند إلى القانون االجتماعي "لكل مقام مقال" أو مطابقة الكالم مفاهيم البالغة أو التداولية ا

)النص ه بجميع العناصر التداولية لمقتضى أحوال المتلقي أو الّسامع، إذ يهتم ذلك االتّجا

مقام التفاعل )اعتكازاً على  الموضوع، المنشئ، المتلقي، والعالقات القائمة بين تلك العناصر(

يجعل من المعنى أو الداّللة المحققة من اللغة متداوالً بين مرسل الّرسالة الذي  (3)(االجتماعي

 نية والّسجالت الخطابية المتحققة اللغوية ومتلقيها فهي مقاربة تدرس مختلف المستويات اللّسا

بمعنى  قطاع معيّن من االستخدام اللّغويوهي بذلك تختلف عن أسلوبية العدول التي تعنى بدراسة 

                                                             
ة عناصر سلسل راز بعضتتجلّى البينة المعرفية لألسلوب ووظيفته في مفهوم اإلبراز، من حيث أّن الوظيفة األسلوبية تتبلور في) إب* 

 ية. الجمالوالكالم، وحمل القارئ على االنتباه إليها: بحيث إذا غفل عنها شّوه النّص من الناحية التّركيبية والداللية 
وح لخاصية عد مصلالستخدام األدبي للّغة في مستوى معيّن من مستويات اللغة الواحدة وهي تشبه دراسة ستقارن وتدرس أساليب ا  *1

ح في سعد مصلو  -و .43فتح هللا أحمد سليمان،)م،س( ص-االستعارة األسلوبية في عدد من النصوص األدبية والمقارنة بينها./ ينظر: 

 .217-202النص األدبي،)م،س(، ص
 .39ش بليث،)م،س(، صينظر: هنر -(1)

د ريتشار سواء أكان جملة أو فوق الجملة، ألنّه ثمة خالف في تحديد الوحدة الحاملة لألسلوب، ومن القائلين باألّول * 

 جملة ./ينظر:أّن اللسانيات تختص بمستوى الجملة، وتنفرد األسلوبيات بمستوى فوق ال A.Hill،على حين يرى هيل R.Ohmanأوهمان

 .82ص 26ي النّص األدبي، )م،س(،الهامش رقم سعد مصلوح: ف
 .62ينظر: هنريش بليث: )م،س(، ص -(2)
 .62هنريش بليث: )م،س(، ص -(3)
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ال   ية الّسجالت تعالج األبعاد اللغوية وطاقاتها التعبيرية ذات المواصفات األسلوبيةأّن أسلوب

ً -بكونها خصائص مفارقة، وإنّما تعالجها ً وتقويما بكونها أبعاداً لغوية مالزمة لجميع  -تشخيصا

األبعاد اللّسانية المكّونة للنشاط الخطابي من جهة، ومن جهة أخرى تنظر إلى الخصائص اللغوية 

مل اللّغوي هي غير الموسومة بكونها تراكيب غير محايدة، وكّل ذلك في ضوء أن البنية األدبية للع

ً على الّرأي القائل  من وجهة نظر –مزيج بين الوحدات الموسومة وغير الموسومة؛ تأسيسا

     (1)(التّنويع اللّغوي موجوٌد في صلب النظام اللّغوي ذاته)أنّ  -م1994سنة  Molinoمولينو

نيانها شارل بالي؛ إذ وهي بهذه الفكرة تنتمي إلى سلسلة األسلوبيات اللّسانية التّعبيرية التي أرسى ب

في ضوء (2)(المقال والمقام والمعنى)أنها تدرس الّسجل المعجمي النّوعي من خالل مقوالت 

 دوسوسير. دالقطب الموضوع ضمن اللّسانيات االجتماعية التي مّهد لها الطريق فردينان

 :"La Stylistique sémiotique*األسلوبية السيميائية -8

الدّكتور هنريش بليث في كتابه" البالغة واألسلوبية نحو نموذج هي نموذج تحليلي قدّمه 

سيميائي لتحليل النصوص"، وهذا النموذج قائم على أسلوبية العدول وفي الوقت نفسه يشتغل على 

التداولي الذي  (CH.W.MORRIS). وقد استوحاه من نموذج موريس (3)المستوى التداولي

أخلصها للقطاعات اللّسانية التي تهتم بها التداولية كونها نظرية  )مستويات(يتضمن ثالثة أبعاد 

 (4)عامة في اللغة، وتتجلى هذه المستويات كاآلتي:

ضها يهتم بدراسة عالقة العالمات اللّسانية بع (La Syntaxe)المستوى التّركيبي -1

 نموذج نحوي ببعض

نموذج  يدرس عالقة العالمات بالواقع (Sémantique)المستوى الّداللي -2

 تفسيري تأويلي .

بمستعمليها  (Signes)يهتم بدراسة عالقة العالمات المستوى التداولي:  -3

(Utilisateurs)  .نموذج تواصلي 

 دبية منص األفي تحليل النصو -كباقي االتّجاهات األسلوبية-وينطلق هذا النموذج السيميائي

 ف:تأثراً بموريس إلى ثالثة أصنااللغة وفقاً لمبدأ العدول الذي صّرفه هنريش بليث 

 .)العالقة بين العالمات( (La Syntaxe)عدول في التّركيب-أ 

 .(5)(العالقة بين العالمات والواقع) (Sémantique)عدول في الّداللة -ب

                                                             
 .159ينظر: أوزوالد دوكرو وجان ماري شافار، )م،س(، ص -(1)
 .79، ص03ينظر: سعد مصلوح: في النّص األدبي، )م،س( ، الهامش رقم  -(2)

هوم ين يرتبط مفحصا(، في مرتاض أّن السيميائيات ترتبط أساساً بالثقافة األنجلو األمريكية )لوك وبيرس خصويرى الدّكتور عبد الملك * 

نة ميالداً )س و أعرقستفا(، ثم يضيف أن مصطلح "السيميوتيكا" هيالسيميائية )السيميولوجيا( بالثقافة الفرنسية )قريماس، بارث، كر

ار هومة دألدبي، نظرية النّص ا ح السيميائية أو السيميولوجيا) ينظر: عبد الملك مرتاض:م( في الثقافة األوروبية من مصطل1555

 .165م، ص2010، 2للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط
 .66-65ينظر: هنريش بليث: )م،س(،ص -(3)

(4)-Voir : Patrick Charoudeau et Dominique Maingueneau : dictionnaire d’analyse du Discours, éd seuil, 

paris, 2002,P 454. 
 )مقدمة المترجم(.14ينظر: هنريش بليث: )م،س(،ص  -(5)
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شاركة )العالقة بين العالمات وجميع العناصر الم(Pragmatique)عدول في التداول-ج    

 (، المقصدية...)المتلقي للموضوع، المنشئ، الشفرة )النظام( في عملية اإلبداع األدبي

التها تحلي مه ألدواتها ومستوياتحاول هنريش بليث أن يبني أسلوبية عامة جديدة من خالل تقدي

 وليةلتداا ، البالغة)أسلوبية العدول(وبية والتي نهلها من منابع معرفية مختلفة على غرار األسل

في -تهااً من لغالقانط-اللّسانيات والداّللة المعاصرة، وهي أدوات سبر وتقويم تالئم نقد اآلثار األدبية

 .-فسهن نفي اآل -تفّردها، وفي التحليل العام المستوياتي واللّساني لمختلف الخصائص اللّسانية

يمة غة القدلبالاتها وبناًء على ذلك ، فاألسلوبية السيميائية تعتكز على االجتهادات التي قدم

   ائية اإلجروعلى الّصعيد التحليلي واالستقرائي، ومعالجة جوانب النقص في التّصورات النظرية 

ى نهض عل، وكل ذلك للخروج بنموذج جديد ي-في تصوره-التي أنتجها البحث األسلوبي المعاصر 

دّم . وقد قداولدّاللة والتّ فكرة العدول عبر حقول النّص األدبي المنضوية في دائرة التّركيب، ال

ً يسعف على التماس أدبية األساليب من الدا لساني خل الهنريش بليث هذا النموذج بكونه مقترحا

طاق ما ية في نللّغوالآلثار األدبية، اعتداداً منه أّن البنية األدبية تتجلى مظاهرها بتشخيص البنى 

في و         جهة كائنة بين تلك المستوياتي منيفرزه التّحليل المستوياتي لها في ضوء العالقات ال

ية سلوبالتالزم العالئقي المتحقق على مستوى نسيج النص بين الخصائص اللغوية والوجوه األ

 المكونة للخطاب األدبي.

وعلى الجملة، فهذا االتّجاه هو من أحدث االتجاهات األسلوبية في معالجة النصوص األدبية  

لكل نظرية منهجا  ومنظومة )نظري معرفي من المنظور القائل أنّ بكونه يشتغل على منوال 

ً تواصليا في نطاق اللّغة األدبية التي تتوزعها (1)(إجرائية ؛ ألنّها تفترض بصفة ضمنية نموذجا

 البنى اللّسانية المفيدة في مستوى الوصف والتحليل والتّفسير.

 األسلوبية التّأويلية: -9

 -     ليست فنّاً تأويلياً خالًصا إال أنّها تْسعى إلى تفسير البنية األدبيةبالّرغم من أّن األسلوبية 

في اآلثار األدبية تحيل إلى قرائن سياقية سواء  -بكونها مؤشرات نصية موجودة بالقوة وبالفعل

أكانت لسانية أم غير لسانية، ولعّل ما يدعو إلى تعزيز هذه الفكرة التي نحن صددها هو مفهوم 

)ينتمي في جزئه األساس إلى انتباه المتقبل أي الذي يراه جيرار جينات أنه -سلوبيالحدث األ

) التي تتخذ النّص األدبي حقال  تطبيقيا  تنتمي إلى جمالية انتباهية أكثر األسلوبية األدبية )أّن(

. ولعّل هذا السياق المعرفي الذي سلف تنصيصه، يجّرنا إلى القول أّن (2)ة(منها إلى جمالية قصدي

معظم االتّجاهات األسلوبية التقت بها المقولة الشائعة المسّماة الجمالية. إن مردّ اقتران علم الجمال 

باألسلوبية هو أنها تدرس الخصائص الكالمية من منظور وظيفتها  Esthétique)أو الجمالية 

 علم )النظرية(تعد لغة االثار األدبية فنا قوليا. والفن هو موضوع الجمالية، إذ هي ) الجمالية ، و

تستهدف تحديد ماهية الّصفة أو ماهية مجموع الّصفات والخصائص المشتركة التي يمكن أن 
                                                             

 .11،92ينظر: صالح فضل: مناهج النقد المعاصر،)م،س(، ص -(1)
 .160أزوالد ديكرو وجان ماري شافار، )م،س(، ص ينظر:-(2)
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لذا تزاوج        . (1)(تتالقى في إدراك لجميع الموضوعات التي تثير في المتلقي الحس الجمالي

لجمالي مع البعد االسلوبي في التحليل اللساني األدبي بكونه نظرية وممارسة نصية يْسعى البعد ا

ً أدبياً، وذلك  لإلجابة عن ماهية العوامل اللّسانية التي تجعل من الّرسالة اللّغوية بأن تدعى خطابا

ظيفية. و من خالل استهداف تشخيص صفات األساليب ونعوتها من الناحية الجمالية والدّاللية والو

األسلوبية بهذا المنظور ال تميّز بين ما هو قبيح وما هو جميل، وإنّما تميّز بين ما هو أدبي وما هو 

 لغوي خالص.

ل وخالص القول، أن تعدد طرائق األسلوبية في معالجة ظاهرة بنية األسلوب من خال

 األدبية()غوية إلى اختالف زاوية النّظرة إلى الظاهرة اللّ  -برأينا-تشخيصه وتقويم نعوته؛ ترد 

 سواء من الوجهة التنظيرية أو التطبيقية أو اإلجرائية كما سلف بيانه.

 :األسلوبيةأقطاب  -10

ننا ية، أمكلتّسميكن ذلك التشعّب والتّعدد الذي اعترى األسلوبيات اللّسانية من حيث ا ومهما

مدرسة ي ال، نسم-نعتقد أنّهما متكاملتان-الخلوص إلى أّن مباحث األسلوبية توّزعتها مدرستان

دعى انية فت  ة الثاألولى مدرسة أسلوبيات اللغة التي أفرزت مقولة االختيار والتنويع. أّما المدرس

 باألسلوبيات األدبية التي أنتجت مقولة العدول.

 (Las Stylistiques de la langue)أسلوبيات اللّغة:  -أ

لي" رل باتمّخضت األسلوبية من رحم لسانيات "دوسوسير" من زاوية أن تلميذه النبيه "شا

ه ما تحملوغيرة هو الذي أرسى دعائم أسلوبيات اللغة؛ والتي تْسعى للبحث عن الصيغ اللّغوية المت

تصاص هل اخمن طاقات تعبيرية عاطفية ضمن المدونات الكالمية والمدونات األدبية. وقد حاول أ

ي اهتمت نية التللّسااهذه األسلوبيات علمنة األسلوبية بكونها منهجاً مكافئاً لمنهج المدرسة الوصفية 

 باللّغة بكونها نظاماً من العالمات اللّسانية والقواعد.

ومفهوم األسلوبية في ضوء هذه النظرية أنّها تهتم بدراسة وسائل التّعبير في نطاق النظام 

هي بنى لغوية متجانسة ومتنوعة يفرزها  )التّراكيب(أّن األساليب  -من أهلها–اللغوي؛ اعتداداً 

غة نظام الشفرة اللّغوية للّسان معين. وتنهض أسلوبيات اللّغة على تشخيص التنوعات داخل الل

. وكونها (2) ذاتها. ولعّل هذه األسلوبيات التي نحن إزاءها قْد نعتها بيير جيرو باألسلوبيات التقليدية

. (3)تقليدية فقد تفّرعت إلى أسلوبية صوتية وأسلوبية صرفية وأسلوبية نحوية وأسلوبية داللية

نظرية يعتدّ بتسميتها ونعتقد أّن هذه األسلوبيات هي مستويات التحليل اللّساني وليست بمناويل 

أسلوبيات؛ التي تسعى في مقاربتها الستيطان الوظيفة التعبيرية العاطفية الثاوية في البنى اللغوية 

 المجّسدة للوحدات النّصية.

                                                             
 .63م، ص2009، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -نموذجاً مصطفى ناصف -الجمال في النقد األدبي كريب رمضان: فلسفة -(1)
 .125ينظر: محمد رشاد الحمزاوي، )م،س(، ص -(2)
 .125ص  ،نفسهينظر:  -(3)
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   فأسلوبيات اللغة تْسعى لتحليل وجرد السمات المتغيرة بمقابل سمات النّظام اللغوي المّطردة

كثافتها وحمولتها من تعبير إلى آخر، ومن شخص إلى آخر  خصائص أسلوبية تختلف -بكونها-

، وقْد كان حضارية..( -ثقافية -اجتماعية –جغرافية  -)لسانيةلدواع مختلفة ومسّوغات متباينة

شارل بالي يروغ من خالل محاولته علمنة دراسة األساليب إلى تأسيس ما يعرف بلسانيات الكالم 

سوسير بين لسانيات اللّغة ولسانيات االستعمال يقول في ضوء ذلك التفريق الذي أقامه دو

حالما نروُم تأسيس نظرية للكالم، يجُب ): دوسوسير مفّرقا ومتغافالً لسانيات االستعمال اللغوي

أْن نختاَر بين سبيلين يستحيُل أن نْسلكها معا  في وقٍت واحٍد، بْل ينبغي أن نسلَُك كل منهما على 

التبسيط أن نطلق اسم اللّسانيات على كل من هاتين المادتين وأن حده وقْد يمكن مع شيء من 

وأْن نستعمل لسانيات  (Linguistique de la langue)نستعمل عبارة لسانيات اللغة 

ولكن يجب ان ال نخلط بين العبارة  ،(Linguistique de la parole))الكالم االستعمال 

وبين اللّسانيات بمعناها العام. ونعني بها تلك التي موضوعها الوحيد هو  )لسانيات الكالم(الثانية

 .(1)(مدار الحديث وْحدها -أي لسانيات اللّغة-اللّغة، والتي سوف يكون عليها

لقد فّضل دراسة اللغة على دراسة الكالم من منطلق تفضيله االجتماعي على الفردي 

االجتماعية، على الكالم الفردي المرتبط بغيره وبناًء  والجوهري على الثانوي، والمستقل بالكينونة

ً إلقامة علم يتخذ من  على ذلك ، حاول شارل بالي االستثمار في هذا التغافل من أستاذه طامحا

الكالم حقالً تطبيقياً له، يقوم على دراسة وسائل التعبير المنضوية في نطاق الكالم اإلنساني ضمن 

 .(2)لوبية اآلثار األدبيةمنظور أسلوبية الكالم ال أس

ر م اآلثاه قسّ وعطفا على ذلك، فإّن جميع الدّراسات تصف أسلوبية شارل بالي بالتقليدية ألن

 إلى قسمين: -مبتعدا عن اآلثار األدبية-الكالمية 

 آثار طبيعية تعكسها األحاسيس التي يعبّر عنها المتكلم. -1

مي إليه المتكلّم. وّمما انتهى إليه آثار باإليحاء التي تعكس الوسط اللّغوي الذي ينت -2

 .(3)شارل بالي أنه ثمة أشكال لغوية متماثلة في التّعبير، لكنّها تختلف من حيث الحمولة العاطفية

تنطلق من  -بما فيها األسلوبية التعبيرية األدبية -وجملة األمر،  فإن جميع أسلوبيات اللّغة

الوصف المنتظم ) ألسلوبي وذلك باالعتماد علىأساس معرفّي واحد ينضوي في دائرة التّشخيص ا

وللبنى التّركيبية والمعجم باالهتمام، في كّل مّرة بما  -بحسب تودوروف-لألصوات وألقسام الكالم

، والتّركيز على المضمون اإليحائي العاطفي الماثل في وسائل (4)(هو خارج المضمون المفهومي

م العفوي ينصرف إلى قسمين: قسم أّول يكون عاريا من التّعبير، في ضوء نظرية  مؤداها أّن الكال

 الوظيفة التعبيرية العاطفية، وقسم آخر تكون الوظيفة التعبيرية العاطفية ماثلة فيه.

انطلقت انطالقة لسانية  -في فجر ميالدها-: إذا كانت أسلوبيات اللغةاألسلوبيات األدبية-ب

 انطالقة نفسية أدبية؛ وهي تعزى إلى العالم األسلوبيخالصة، فإّن أسلوبيات األدب قد انطلقت 

                                                             
(1)- Ferdinand de Saussure : Cours de linguistique générale, édition talant kit, Bejaia, L’Algérie, 2002, P25. 

 .154ديكرو وجان ماري شافار: )م،س(، صينظر: أوزوالد  -(2)
 .. 154، ص(م،س: )شافار ماري وجان ديكرو أوزوالد-(3)
 نفسه، الصفحة نفسها. -(4)
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تلك العالقات الداّللية والوظيفية التي تفرزها  وسائل التّعبير -سبيتزر" الذي اتّكأ في مقاربة  "ليو

اء كّل ذلك تحديد وتشخيص تّم أسلوب المحايثة وكان يتغيا من ور على -البائية للخطاب األدبي

، بوصفها تمثّل األسلوب بما هو عدول يخالف المعايير االجتماعية سلوب()االتفسير البنية األدبية

 المشتركة.

الخطاب )بي، من زاوية أنها تْسعى إلنجازتقترن أسلوبيات األدب من مفهوم النقد األسلو

      وقْد حاولت  .(1)الفردي أكثر مّما تتمسك باإلمكانات المرسومة في الشفرة )النظام الّلغوي((

تعويلها على دراسة وسائل تعبير اللّغة األدبية الكشف عن إواليات اشتغالها بأدوات من خالل 

، قصد استبطان الوظيفة منهجية فعّالة، استقتها من جميع االختصاصات اللّسانية المجاورة لها

هي مناويل نظرية  -ولو بطريقة ضمنية–واضعة في حسبانها: أّن تلك األدوات المنهجية  األسلوبية

من وراء كّل )وتسهم في المقارنة والتمييز بين البنى األسلوبية والبنى اللّسانية. وهي تروغ  تسعف

للظواهر األسلوبية ال وظيفتها  تحليل)الفائدة الجمالية )والّداللية( -ذلك بحسب تودوروف

 . ويستفاد من هذا الكالم ما يأتي:(2)((العاطفية، إقناعية كانت أو شيئا  آخر

ة الغوب )األسلوبية(ف أن يقيم جداراً عازالً بين بالغة األسلوبيحاول توردور -1

فن )         في كتابيه:  ق.م( 384-322)على شاكلة صنيع أرسطو )البالغة التقليدية(الخطابة 

 .الخطابة وفن الشعر(

ليل يحاول تودوروف أن يقلص من اهتمامات األسلوبية من زاوية أنّه جعل التح -2

     وبية األسل ، اعتداداً منه أنّ )البالغية(األسلوبي هدفه محصور في دراسة الوظيفة الجمالية 

م مة علهي ممارسة شكلية للّغة النصوص. ولعلّه في هذا القول ما يشي أنه كان يطمح إلقا

ائصها صر خصظريةً في األدب تعالج لغة اآلثار اإلبداعية في محاولة منها لحالشعرية بوصفه ن

 المنضوية في البنية األدبية العامة.

ً على هذاّ   ترتكز على كيان معرفي واحد )تقليدية أو معاصرة(فجميع األسلوبيات  ،وترتيبا

أبعادها الجمالية يتبلور في جملة من األدوات المنهجية ت توسل لقراءة المعطيات اللغوية في 

وقد عّولت االسلوبية بعامة تحقيق غايتها على جميع المقوالت  *والداّللية المكّونة للنصوص

والمباحث المنبثقة من الحقول المعرفية المجاورة ألهدافها ومقاصدها من خالل قيامها على 

                                                             
 .156ص نفسه، -(1)
 .157ص  ،(م،س: )شافار ماري وجان ديكرو أوزوالد،-(2)

 يرتّب الناقد محمد مفتاح النصوص من حيث درجاتها في الوضوح أو الغموض كما يلي: * 

 النّص الذي ال يقبل التأويل )الّصريح والواضح( نحو األوامر والنّواهي الحقيقية. -1  

 النّص الذي ال يحتمل معنى آخر، لكنّه قد يقبل التأويل. -2
 النّص الذي يحتمل عدّة تأويالت تتناسب والسياق العام للنص. -3
 النص الذي ينبغي تأويله حتى يستقيم معناه) النص المحتمل(. -4
 النص الممكن وهو النّص الذي يكون مكثّفاً متيحاً لعدة تأويالت. -5
 النّص العملي: وهو ما كان غير محدد المعنى وال محدد الداّللة، وال مقبوالً من الناحية التداولية. -6
 .38، صم1887، 1ينظر: محمد مفتاح: المفاهيم معالم: نحو تأويل واقعي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -  
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، ويطلق عليهما (1)األدبال يفّرق بين أسلوبيات اللغة و أسلوبيات  النظرية اللّغوية. وفي هذا الصدد

معاً اسم "علم األسلوب الوصفّي" في رهانه على المدرسة اللّسانية الوصفية التي ثبت أقدامها في 

 حقل اللسانيات دوسوسير.

ً إياه إلى علم األسلوب  تقرى  الدكتور شكري محمد عياد ميادين الدّرس األسلوبي مقّسما

التي تعتمد التحليل  (2)األسلوبية التكوينية أو الفردية المقارن وعلم األسلوب  الوصفي والدّراسات

اللّغوي للنصوص األدبية عبر جميع المستويات الي يفرزها النص الخاضع للمعالجة. ولعّل ما 

ً و -في هذا السياق -تجدر  اإلشارة إليه  إجراء أن جميع مباحث الدّرس األسلوبي نظراً تطبيقا

ي االنطالق من النّص واالنتهاء إليه؛ اعتماداً على آليتي يتقاسمها خيط منهجي واحد ينحصر ف

الوصف والتحليل في ضوء هدفي التشخيص والتقويم للوظيفة األسلوبية والتي نعتقد أّن مفهومها 

يقترب بدرجة بارزة من مفهوم األدبية التي أنتجها الدّرس الشكالني الّروسي؛ على اعتداد أّن 

. ومن هذه الّزاوية تكاتف الدّرس (3)(راسات األدبية والنقديةغاية جميع الدّ )"األدبية" هي 

األسلوبي مع الدرس األدبي النّقدي لتشخيص "األسلوب وبنيته" باعتباره تشكيالً لغوياً في مفاهيمه 

ً وتلقياً؛ ألّن النية األدبية أو ما ي دعى الوظيفة  التّعبيرية والعالئقية والتأثيرية شكالً ومضمونا

 .(4)هي اتجاه وليست عادة لغويةاألسلوبية 

 عرفية ، تهتم بنظرية اللغة أوالً وحاصل الكالم،  فالبحث األسلوبي هو علم من العلوم الم

أنه      التي انبثق من عباءتها، وهذا ال يعني  -ثانيا-وأنه وثيق الّصلة بالمدرسة اللّسانية الوصفية

بوصفها ظاهرة إنسانية )ي تبحث في اللغة حديثة التعلم مكافئ أو علم مواٍز لنظرية اللغة ال

أو            مشتركة تستجيب على عّدة أشكال تحكمها قوانين)صوتية، صرفية، تركيبية، داللية(

ً -.(5)(مستويات للتعبير  يثوي جهازها النظري منهجا  -فاألسلوبية بكونها علما موضوعيا

ً على أنّها تدرس ذلك التنوع  موضوعا، غاية وخلفية فكرية تؤّطر جميع هذه الفصول، تأسيسا

ال يخرج عن أصول هذه اللّغة في نحوها )الموجود في صلب النظام اللغوي، وذلك التّنوع

. ومن هذه الفكرة عالج عبد القاهر الجرجاني بصفة فورية نظرية اللغة األدبية من (6)(ومفرداتها

 ) المعنى(وأنصار المضمون ) اللفظ(ة أنه حسَم الخالف الذي كان دائراً بين أنصار الشكلزاوي

في ضوء نظريته المشهورة بالنظم، فضالً على إخراجه لمفهوم اللغة ووظائفها من دائرة علم 

، إذ انطلق من مبدأ عدم الفصل بين الشكل والمضمون ونعتقد أّن النظرية الجرجانية *الكالم

                                                             
 .58ص: ، ،1992، 2مكتبة الجيزة العامة، القاهرة، طينظر: شكري محمد عياد: مدخل إلى علم األسلوب،  -(1)
 .52،58،62، ص ص:نفسهينظر:  -(2)
م، 1994 ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،-دراسات في القّصة الجزائرية الحديثة-عبد الحميد بورايو: منطق الّسرد ينظر: -(3)

 .3-2ص
 .60ينظر: سعد مصلوح: في النص األدبي، )م،س(، ص  -(4)
 .51ينظر: شكري محمد عياد: )م،س(، ص  -(5)
 .51ص ،(م،س: )عياد محمد شكري-(6)

فهو يقوم  باألقاويل، خالفها هو ملكة يقتدر بها اإلنسان على نصرة اآلراء واألفعال المحمودة التي صّرح بها واضع الملّة، وتزييف كّل ما * 

وأحكام  الرسل بتوضيح أصول العقيدة وشرحها وتدعيمها باألدلة العقلية، أّما مبحثه فهو ذات هللا تعالى وصفاته وأفعاله، وبعث

 (.13 ،11م، ص1995 ،2مدخل...ودراسة، مكتبة وهبة، القاهرة، ط -ظر: علي عبد الفتاح المغربي: الفرق الكالمية اإلسالميةاآلخرة.)ين
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بعض الشروط العلمية التي شّكلت أسيسة الدّرس األسلوبي الجديد الذي ينهض على تستوفي 

نطوان مييه في ضوء أّن اللّغة من وجهة نظر أ القراءة الداخلية الكائنة بين العناصر اللّسانية

Antoine Meillet من جهة،  وأن الوظيفية من منظور (1)(نسق مركب من أدوات التعبير) هي

الحديث هي تلك العالقة النحوية الداللية التي تجمع بين عنصرين متجاورين بحسب الفكر اللساني 

وعلى هذا األساس، تنهض نظرية النظم على مبدأ جوهري مركوز في  .(2)ثباتهما أو تغيرهما

التفريق بين أصناف الكالم البالغي ،إذ مصطلح معاني النحو الذي صكه الجرجاني في نطاق 

 .-الذين تقدم ذكرهما-بارزة مع مفهومي اللغة والوظيفةبرى يتصادى بدرجة الجملة االسنادية الك

)القرآن الكريم حيث وّسع عبد القاهر الجرجاني من مدارك النّسق السيميائي للغة األدبيّة 

يقوم على اعتباطية العالمات وال )ائل أّن اللغة هي نظام سيميولوجيفي ضوء الّرأي الق والشعر(

، من زاوية أنّه وازن بين لغة القرآن ولغة الشعر في ضوء نظرية (3)(إالّ ضمن الكلّ قيمة لألجزاء 

الذي ئمة على توخي أبواب النحو العربي  اإلحجاز، التي تبلورت بوصفها منهجا بالغيا وصفيا، قا

تطبيقيا لها.  تتوزعه مقوالت اإلسناد واإلضافة وغيرها. وقد اتخذت هذه النظرية من الجملة حقال

فمرتكزات البالغة الوصفية في الدرس القديم ، تنسجم مع األسلوبية التوليدية مهما يكن األمر، و

التحويلية، التي تعد البنى السطحية المتولدة من البنية العميقة أساليب حديدة، خالف المدرسة 

 .(4)الوصفية اللسانية، التي تعتبر كل األساليب هي قواعد مخزنة

س األسلوبي تقاسمت مباحثه مقولة األسلوب بكونها المقولة الجوهرية فالدر ،وبناء على ذلك

التي يستند عليها التحليل اللّغوي للنصوص؛ إذ مارسته أسلوبيات اللغة و أسلوبيات األدب بوصفه 

 . وهذا ما جعل االختالف بينهما طفيفا  يمكننا حصره في اآلتي:(5)(شكال  مميزا  للغة النّص)

 اللغة مقولة االختيار والتنويع.أفرزت أسلوبيات  -1

 أفرزت أسلوبيات األدب مقولة العدول والمفارقة. -2

 ة.لعاطفياتتغيا أسلوبيات اللغة البحث عن الوسائل اللغوية التي تؤشر على الوظيفة التعبيرية  -3

 تروغ األسلوبيات األدبية تشخيص وتحديد الوظيفة األسلوبية التأثيرية. -4

   ة ز بين الخصائص األسلوبية والخصائص اللّغويتنهض األسلوبيات على التميي -5

 أو بين وسائل التعبير األدبية ووسائل التّعبير غير األدبية.

مجموعة من السبل واإلجراءات التي يتّخذها )األسلوبية هي منهج، ألنّها تتوسل  -6

ارجية       أصحاب أية نظرية لتحليل األعمال األدبية والبرهنة على توافق القوانين الداخلية والخ

باعتبارها ممارسة نّصية غير منغلقة على نفسها، إذ تمتح من جميع الحقول المعرفية  (6))لها((

التي يكون مقصدها لغة األدب. ولعّل في تعدد طرائق تحليلها مردود إلى ذلك التعديل لطريقة 

                                                             
 .117)م،س(، ص-ينظر: أحمد يوسف: القراءة النسقية -(1)
 .119، ص )م.س(ينظر،  -(2)
 .117ص نفسه، ينظر: -(3)
 .210-207، ص1985تر: حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، االسكندرية : نظرية تشومسكي اللغوية، ينظر: جون ليونز - (4)
 .40ينظر: فتح هللا احمد سليمان: )م،س(، ص -(5)
 .11صالح فضل: )م،س(، ص -(6)
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ً وإجراًء، حتّى يتالءم جهازها النّظري مع التحوالت  تناولها لموضوعة األسلوب نظراً وتطبيقا

ومروراً  )المحاكاة(التي طرأت على نظرية األدب المعاصرة التي انتقلت من اإلطار الفلسفي 

 النموذج المسيطر)بمنظومة المناهج السياقية لتتحول إلى اللغة من زاوية أّن اللغة صارت هي 

   .(1)(على نظرية األدب في العصر الحديث

يقترب مفهوم الوظيفة البالغية في التّراب البالغي النقدي لدى العرب من  -7

س ر، اعتداداً على أّن الدٍّ -التي مرت بنا-مفهوم الوظيفة األسلوبية من منظور مقولة اإلبراز

وتفسير الوظيفة  العربي القديم انصّب اهتمامه على استخالص مقاييس الجمال البالغي

اإلمتاع واإلقناع وترقيق الوجدان وتهذيب ) البالغية الجمالية التي ينحصر دورها في

، تتجاوز ة تلتقي فيها حقول معرفية متعددةشّكل التحليل األسلوبي بؤرة منهجي .(2)(السلوك

تاح حمد مففي إطارها المفاهيم ذات الفاعلية في التشخيص والتقويم، وقدْ ذهب الدّكتور م

المبادئ والمفاهيم الموّظفة هي جوهر البحث العلمي المعاصر )قائالً في هذا الصدد :

 .(3)(ولذلك فهي تنتقل في مجاالت علميّة متنوعة وتوظف بكيفيات مختلفة فيها

 يختلف المنهج األسلوبي عن المنهج اللّساني الخالص، من حيث أّن المنهج -8

لتي األدبية ونات االتعبيرية والطاقة الدّاللية التي تتضمن في المداألسلوبي يهتم بدراسة الطاقة 

 تتجاوز الجملة على خالف اإلجراء اللساني المطلق.

إّن األسلوبية باتجاهاتها تْسعى إلى قراءة النصوص انطالقاً من اللغة بحثاً عّما يميز  -9
ه أّن البنية األسلوبية تتواجد داخلها بين ما هو لساني خالص وما هو أسلوبي مفيد في ضوء مبدأ مؤدا

 ضمن الكّل الذي يربط الخصائص اللّسانية واألسلوبية بوصفهما أجزاًء من البنية العامة. 

                                                             
 .13ص  ،(م،س: )فضل صالح ينظر: -(1)
 .6م، ص2002، منشأة المعارف، اإلسكندرية، -تأصيل وتجديد-مصطفى الّصاوي الجويني: البالغة العربية -(2)
 .06م، ص1966، 1محمد مفتاح: التشابه واالختالف ، نحو منهاجية شمولية، المركز الثقافي العربي، ط -(3)
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 المبحث األول:

العدول التراثي                   

 النسق البالغي للعدول أوال:

 م نقدي،و مفهوأفي اآلثار األدبية،  ال يستقيم الحديث عن أية ظاهرة لسانيةالعدول لغة:  -أ

نا ذا يدفعها وهسوى بتجاوز ظاهره والغور في حقيقته اللغوية، وذلك بالتوقف عند دالالته ومشتقات

 هـ(711)تيقيرأسا إلى لتناوله معجميا. ولعل خير ما نستأنس به في هذا الصدد ابن منظور اإلفر

يق ... ن الطرععن الشيء يعدل عدال وعدوال حاد  َعَدلَ ) ) ع د ل(في لسانه. يقول معالجا للمادة

 يبأ.. ومنه قول وَعَدَل إليه عدوال رجع، وما له معدل وال معدول أي مصرف وَعَدَل الطريق َماَل.

اش:  َخرَّ

 تضيق علي األرض ذات المعادل *** على أنني إذا ذكرت فراقهم

والعدل: أن تعدل الشيء عن وجهه أراد ذات السعة يعدل فيها يمينا وشماال من سعتها، 

 .(1)تقول: عدلت فالنا عن طريقه، وعدلت الدابة إلى موضع كذا(

 -في الكالم الذي تقدم ذكره له-التفت ابن منظور إلى األصل المعجمي لظاهرة العدول، 

، والخروج، والتغيير من خالل تغيير الدابة )حاد عن الطريق(على الميل-عنده–وهي تؤشر وتدل 

ضد الجور، وما قام في النفوس أنه )فهي  )العَْدل(لوجهتها من وضع إلى وضع آخر. أما كلمة

مستقيم، كالعدالة و العدولة والَمْعَدلَة. َعَدَل يَْعِدُل فهو عادل من عدول وعدل بلفظ الواحد، وهذا 

د وَعَدَل إليه اسم للجمع رجل َعْدٌل، وامرأة َعْدٌل وَعْدلَةٌ، وعذب عنه يعدل عدال وعدوال: حا

 .(2)(عدوال: َرَجَع، وَعَدَل الطريق مال واْنعََدَل عنه وعاِدل اِْعَوجَّ 

الذي أوردناه للفيروز  )العدول(قد يكون على ما قدَّمنا من ذكر التخريج اللغوي لموضوعة

اللغوي هو أنأى مدًى من المفهوم ، أن مفهومه)القاموس المحيط(في كتابه  هـ(817)تآبادي

                                                             
 .ابن منظور: المصدر السابق.، مادة " عدل" -(1)
م، 1987، 2الفيروز آبادي: القاموس المحيط. تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -(2)

 باب)العين(، فصل)الالم(.
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يبدد هذا االضطراب المتولد من  هـ(392)تالمعاصر له، إال أنَّ أبا الفتح عثمان بن جني

، حين نلفيه في كتابه الخصائص )ضد الجور والظلم(الداللة اللغوية للعدول، التي انصرفت إلى 

، الذي نحن بسبيله   إذ استعملها بمفهومها البالغي (1)بوصفها مرادفة لكلمة العدول )العَْدل(كلمةيستخدم 

بمشتقاتها انحصرت دالالتها اللغوية في معاني  )َعَدَل(ال القضائي. وعلى الجملة، فالمادة المعجمية 

ويتبين لنا من هذه المؤشرات الداللية اللغوية أنها تتصادى بشكل  الميل، الخروج ، التغيير واالعوجاج،

  أو بآخر بالمفهوم االصطالحي للعدول األسلوبي المعاصر من حيث المستوى المنهجي.

 : اصطالحاالعدول   -ب 

افة بوصفه متصورا طارئا على الثق -إن ظاهرة العدول المتضمنة في مفهوم المصطلح 

 عنى إلىل من م، ينهض ويتأسس على مبدأ الخروج، أو التغيير أو التحو-الحديثةالعربية اللسانية 

نيا يبا لساو تركآخر، أو الميل عن معيار ما؛ قد يكون هذا المعيار أصال لغويا أو نسقا تعبيريا أ

 نموذجيا آخر محايدا.

 ،-دراسةال دقي-والمتعلق بالظاهرة -للتو -سنسير على هذي هذا المفهوم، الذي استوضحناه   

 ويمكننا إيراده كاآلتي:

ة عبيريإن العدول مظهر لغوي، وإجراء لساني يتحقق في الكالم األدبي، بكونه وسيلة ت

أن  ؛ إالضمن مجموعة من االختيارات والطاقات التي توفرها اللغة لألديب أو المتكلم بعامة

نه ه ومضموجوهرو ينماز  في شكله ألنه -بالذات-ي ْؤثِر  ذلك المظهر اللغوي  )األديب أو المتكلم(

و أاعدة النموذج المثالي األصلي بوصفه قالداللي والتركيبي؛ من المألوف من الكالم، ومن 

م لصوتي اامي أم الكالم األدبي، وسواء أكان ذلك اإليثار  في الجانب المعجمعيارا، ينعَِدل  عنه 

ه ي نصّ فحقيق غايات فنية وداللية الصرفي أم التركيبي. وغاية المؤثر في ذلك، تتجسد في ت

 األدبي، ألجل التأثير على نفسية المتلقي، أو إقناعه. 

َلْيَك عَ َنزَّلَ  ﴿ولعل خير مثال نستجلبه للتمثيل للظاهرة. يتجلى في قوله تعالى:       

 ْيهِ دَ اْلِكَتاَب ِباْلَحقِ  ُمَصدِ ًقا ِلَما َبيَْن يَ 

 .(3: اآليةمرانعآل ) ﴾ َواْلِْْنجِيلَ َوَأْنَزَل التَّْوَراَة 

 سلم(و)صلى هللا عليه وصفت اآلية الكريمة نزول القرآن الكريم على سيد الخلق محمد

لَ مستخدمة صيغة الفعل الماضي المشدد فسه نللساني اركيب ، ثم انعدل الكالم داخل التفَعََّل(-)نَزَّ

ية سياق اآلو نزل()أالمتحققة في الفعل )أَْفعََل(إلى الصيغة الصرفية )فَعََّل(عن الصيغة الصرفية 

َل()نَ ولىلية األ.على شاكلة الصيغة الفع )أنزل(اللغوي يقتضي أن تَِردَ الصيغة الفعلية الثانية  . ألن زَّ

ي، للساناإذ انعدلت اآلية الكريمة عن أصل قانون مساقها  -وهو واحد-الحدث هو حدث اإلنزال

 إلنجيل على سيدنا موسى وعيسى عليهما السالم.وذلك لوصف نزول التوراة وا

                                                             
 . ) إن العدل ضرب من التصرف، وفيه إخراج لألصل عن بايه إلى الفرع. 60الخصائص: )م،س(، ص ينظر: ابن جني: -(1)
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 -من صيغة صرفية إلى صيغة صرفية أخرى -ذهب الزمخشري في تعليل سر هذا العدول 

، ومفتشا عن األسرار الداللية من وراء ذلك اإلجراء، ل( ز، )ن،، تنتميان إلى جذر لغوي واحد

بمعنى أن القرآن  (1)(نى المبالغة والتكثيرتتضمن مع ) أن الصيغة الفعلية )فَعََّل(منتهيا إلى القول

، )ثالث وعشرون سنة(مجزءا في مدة طويلة  الكريم تعددت نزالته وكثرت؛ إذ نزل منجما و

 على خالف التوراة واإلنجيل المنزلين دفعة واحدة.

واستناد إلى هذا المسوغ الذي قدمه الزمخشري، و المنطلي على تغاير صيغتين 

ينعدم فيها معنى التكثير  )أنزل(إلى جذر لغوي واحد، بحكم أن صيغةصرفيتين تنتميان 

لَ  التي تومئ على تكثيره وإنزاالته المتضمنة في  (والمبالغة قياسا إلى الصيغة األولى نَزَّ

لَ داللة المبالغة. فإن الفرق بين صيغتي تكمن حسب جمهور المفسرين بما تنضوي  أنَزَل(-)نَزَّ

تفيد معنى المبالغة لكنها مبالغة  )فَعَّل(عليه بنيتهما من تضعيف؛ بمعنى أن الصيغة الصرفية 

. بل معنى المبالغة في نسق تلك اآلية الكريمة (2)ال تدل عل تنجيم النزول أو كثرة التنزيالت

من هللا سبحانه وتعالى، وعلى إثبات  (3)يؤشر على المبالغة في إثبات وقوع القرآن الكريم

التي هي ِخْلو من صفة  )أْفعَل(وتأكيد معنى النزول؛ على خالف الصيغة الصرفية الثانية 

 .) القران الكريم(المبالغة في وقوعه أو تأكيد في إثباته

الذي  لرئيسوما يمكن الخلوص إليه من مضمون اآلية الكريمة التي سقناها، أن الباعث ا   

ي، ي وفننضوي على خروج الصيغة الصرفية الثانية عن الصيغة الصرفية األولى هو باعث داللي

 ويمكننا توضيح ترسيمة هذا العدول انطالقا من شكله المورفولوجي كاآلتي:

 
 : العدولبالغية  -ج

الحظ األوفر في كثرة تداوله وترديده في تضاعيف المتون  )العدول(لقد كان لمصطلح

وقد ورد المصطلح بمسماه ومفهومه لدى ابن جني في الباب  -على السواء-البالغية والنقدية

ضرب من التصرف، وفيه إخراج لألصل عن الذي خصصه للعلل النحوية، واصفا إياه بأنه "

عدول هو وسيلة تعبيرية تتجسد بمظاهر ومن منطلق هذا الكالم فال، (4)"بابه إلى الفرع

)المعيار أو وأشكال لغوية. جوهره وقيمته البالغية تنبع من مبدأ الخروج عن األصل اللغوي

يجاري قيمة المجاز التعبيرية، الذي ينهض ويتشكل أسلوبيا  إلى الفرع. وهو بهذا القاعدة(

ه خروجا لمعنى اللفظ من وضعه اللغوي األصلي إلى معنى آخر  على مبدأ ظاهرة العدول بعدِّ

 لم يوضع له بدءا.

                                                             
 .411، )م،س(، ص1نظر: الزمخشري، الكشاف، جي -(1)
 .58نظر: حسن طبل: أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية، )م،س(، صي -(2)
 .نفسه، الصفحة نفسهاينظر:  -(3)
 .60،)م،س( ص1ابن جني، الخصائص، ج -(4)
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وانطالقا من ذلك،  نلفي صاحب كتاب الخصائص يعرض في موضع آخر من مصنفه لظاهرة 

ن معنى صيغة لغوية إلى معنى آخر   أثناء حديثه عن الفرق بين الخروج عن األصل، أو التحول م

يقول النبي)ص( في )الفرس( هو بحر ... أما االتساع )الحقيقة والمجاز، يقول في ذلك النسق ما نصه: 

فألنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وِطرف وجواد ونحوها البحر حتى إنه إن احتيج إليه في 

اع استعمل استعمال بقية تلك األسماء، لكن ال يفضى إلى ذلك إال بقرينة تسقط شعر أو سجع أو اتِّس

الشُّبهة ... وأما التشبيه فألن جريه يجري في الكثرة مجرى مائه. وأما التوكيد فألنه شبَّه العََرض 

 .(1)(بالجوهر وهو أثبت في النفوس منه، والشبه في العََرض منتفية عنه

إن وظيفة إسناد معنى البحر إلى الفرس المنضوية في بنية العدول، والمتضمنة في مفهوم 

، أو تنصرف إلى تكثير المعنى -معا-المجاز تتجلى لدى ابن جني في التوكيد واالتساع والتشبيه

)القاعدة أو وانفتاح الداللة المتولدة من قوة بنية العدول النابع من مبدا الخروج عن األصل 

ونحو من تكثير اللفظ لتكثير المعنى العدول عن معتاد )في التركيب اللساني،  عيار(الم

 .(2)(، وذلك فعال في معنى فعيل، نحو: ُطوال، فهو أبلغ معنى من طويلحاله)لفظه(

دول ن العأوعطفا على نصوص ابن جني التي تقدم ذكرها، قد ال نحتاج إلى جهد بيان للقول 

 لمسوغات داللية وبالغية.ال ي ْعَمد  إليه إال 

ي النحو إال أن حديثه لم يتعدَّ اإلطار -بإسهاب-إذا كان ابن جني يتحدث عن الظاهرة 

هي ألهوالصرفي الذي رسمه أئمة اللغة والنحو قبله، على خالف عبد القاهر الجرجاني؛ الذ  م فكر 

 جوهرها يقوم النقدي معظم الكتابات النقدية العربية المعاصرة، على اعتبار أن نظريته النقدية

دم قد است خفني.  لى التفرقة بين مستويات الكالم، بدءا من طبقة الكالم العادي إلى الكالم القرآع

م الكال ؛ إذ قسم)دالئل اإلعجاز(و )أسرار البالغة(المصطلح لديه في عدة مواضع من كتابيه 

 إلى قسمين:  -الفصيح من حيث موقع الوظيفة البالغية فيه

المزية إلى اللفظ، ويشمل الكناية واالستعارة والتمثيل الكائن : هو ما تعزى فيه القسم األول

الكالم الفصيح ينقسم قسمين: قسم تعزى المزية )االستعارة.  يقول في هذا الشأن :على حد 

والحسن فيه إلى اللفظ، ...، فالقسم األول : الكناية واالستعارة والتمثيل الكائن على حد 

 .(3)(لجملة، مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهراالستعارة، وكل ما كان فيه على ا

لنحو عاني افهو ما تعزى المزية فيه إلى النظم الذي ينهض على توخي مأما القسم الثاني: 

 الوظيفية القائمة بين العناصر اللسانية داخل التراكيب النصية.

وهو  بالغيةسانية تنصرف إلى عدة صنوف هو بنية ل -حسب تصور الجرجاني -فالعدول  

قائم في جوهره على مخالفة النظام اللغوي المفترض والمحسوس، سواء أكان ذلك في اللفظ 

هي منبع  -حسبه-بوصفه كلية مبنينة قائمة عليه. ألن شعرية العدول )النص(المفرد، أو التركيب

                                                             
 .305-304ص، (م،س)،1ج الخصائص، جني، ابن-(1)
 .191، ص،)م،س(1ابن جني، الخصائص، ج-(2)
 .402عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز،)م،س( ص -(3)
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ألن الوزن ليس هو من الفصاحة والبالغة في )البالغة والفصاحة وال دخل للوزن في ذلك،

 .(1)(ما كان الكالم كالما، وال به كان كالٌم خيرا من كالم )للوزن(ليس  شيء، ... )إذ(

ومما يفاد من نظرة الدرس العربي القديم لظاهرة العدول، أنها اقترنت اقترانا مكينا ببالغة 

 يحرف فيه الكالم عن أبنيته، وتحال فيه الُمثُُل عن)الشعر؛ ألن الشعر هو كالم نوعي يقتضي أن 

وذلك توخيا لمقاصد الشاعر األديب الجمالية والداللية، حيث يتوسل ، (2)(أوضاع صيغها ألجله

لتشكيل  )ظاهرة العدول(العدول بوصفه اداة تعبيرية، تثوي بنيتها طاقات بالغية، مما يؤهل 

 المعنى الشعري الذي يبتغيه الشاعر ليؤثر  أو يقنع  المتلقي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثانيا:

 معالم الحقل الداللي لظاهرة العدول في الدرس العربي القديم.       

لدرس تلك المصطلحات التي أنتجها ا -في هذا المبحث قيد الدراسة-يقصد بالمعالم   

لى عداللية ة وال، التي تقترن بظاهرة العدول التي تتأصل بنيتها التركيبي-بمفهومه العام-اللساني

وم رير مفهيل تق. وبناء على ذلك، يمكننا في هذا السب-ره سابقاالذي أتينا على ذك-عنصر المخالفة

 حقله العدول واالستدالل على عموميته، من خالل رصد مصطلحاته ومسمياته التي تتدانى من

 الداللي العام بما هو ظاهرة بالغية.

ن مارزة : أسفر الدرس النقدي البالغي عن مصطلحات ومفاهيم تقترب بدرجات بالتغيير /1

ير تتغاو عدة مواصفات تتباين في المفاهيم مفهوم العدول بوصفه جهازا اصطالحيا ينسحب على

 في التسميات.

في دراسته الجادة التي تضمنها كتابه  أحمد محمد ويسيرى الباحث السوري المعاصر 

، أن مصطلح "التغيير تكرر ترديده كثيرا، وبخاصة في )االنزياح في التراث النقدي والبالغي(

                                                             
 .434صبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز،)م،س( ع -(1)
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والتي اهتم نقدها الشعري بترجمة وشرح الخطاب النقدي األدبي ألرسطو ، (1)البيئة الفلسفية

وفن  (Rhétorique)فن الخطابة()الذي توزعه كتاباه ؛  ق م(322)ت طاليس

 (Boétique)بويطيقا()الشعر

 عدول، بكونه  ظاهرة لغوية من جهةضمن مفاهيم ال )التغيير(يندرج مفهوم المصطلح 

بوساطة  -حسب ابن رشد-تعتور القول الشعري؛ الذي يتحقق  -من جهة أخرى-وإمكانية بالغية

-    التي ينتحيها األديب في كالمه، قاصدا تقديم معانيه وأغراضه للمتلقي. والتغيير )التغيير(آلية 

هو وسيلة تعبيرية ومصدر من مصادر الوظيفة البالغية للكالم. يقول ابن  -بذلك المفهوم

وأنت إذا تأملت األشعار المحركة وجدتها بهذه الحال. )في هذا الصدد ما بيانه:  ه(595)ترشد

بمعنى أن التغيير هو  ،(2)(وما َعِرَي من هذه التغييرات فليس فيه معنى الشعرية إال الوزن فقط

والتشبيه، الفيصل المحدد لمعنى القول الشعري، ومن أدواته "الموازنة والموافقة واإلبدال 

ألن قيمته التعبيرية وطاقته الداللية وتشكيله ، (3)(وبالجملة بإخراج القول غير مخرج العادة

األسلوبي ينطلي على مبدأ جمالي ينضوي في عنصر المخالفة بين النمط المألوف من الكالم 

ن، القلب، والحذف، والزيادة، والنقصا)تحقق في الخطاب األدبي، على غراروخالفه، الذي ي

والتقديم والتأخير وتغيير القول من اإليجاب إلى السلب، ومن السلب إلى اإليجاب...، وبالجملة؛ 

باعتباره قائما على مبدأ إخراج اللفظ على غير مخرج ،(4)(بجميع األنواع التي تسمى عندنا مجازا

 الوضع واألصل المألوف.

؛ البحث عن الوجوه -جا تحليليا بوصفها منه -من التعاريف والمفاهيم المعاصرة لألسلوبية 

، التي تجعل الكالم العادي المألوف كالما أدبيا، وبالتالي قوال شعريا، ومن -األسلوبية-البالغية

يُرشُق )وجها أسلوبيا يستحيل به الكالم المألوف الذي )التغيير(يعد  (427)تههنا نلفي ابن سينا

بل على الشاعر ، (5)(كما يوجبه المعنى فقط الكالم(بالتغيير. والتغيير هو أن ال يستعمل )الشاعر 

الن مزية الفعل  ؛(6)(يستعير ويبدل ويشبه)أن يخرج عن معنى ظاهر الكالم المحسوس وذلك بأن 

تتبوأ بالتغيير المنوط بألوان بالغية، على شاكلة االستعارة، وتبديل معنى ع ِرف  -لديه–الشعري 

 بصنوف التشبيه البالغي.به القول بمعنى لم يعرف به، أو 

 ءبوصفها إجرا ويفهم من كالم ابن سينا السابق ، ان مفهوم التغيير يرادف مفهوم االستعارة،

د ال معتاولوفة أسلوبيا ينبني جوهره على مخالفة المعنى المألوف للفظ والعبارة إلى معان غير مأ

 عليها.

تحقيق ليَق بأسفي، هو اجراء بالغي من منظور النقد الشعري الفل -بمفهومه العام-والتغيير 

يَ )يِّر مواضع الوظيفة الشعرية في الخطاب األدبي؛ إذ أن الكالم العادي والحقيقي إذا غ   شعرا  ُسّمِ

 أو قوال شعريا، ووجد له فعل الشعر، مثال ذلك قول القائل: 

                                                             
 .40أحمد محمد ويس،: االنزياح في التراث النقدي والبالغي، اتحاد الكتاب العرب، دمشق،)د.ط(، )د.ت(، ص -(1)
 .122م، ص1985، 5، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، طألرسطو ابن رشد: تلخيص كتاب الشعر -(2)
 .122صبن رشد: تلخيص كتاب الشعر ، ا -(3)
  .123فسه، صن -(4)
 .41ينظر أحمد محمد ويس، المرجع السابق، ص -(5)
 فسه، الصفحة نفسها.ن -(6)
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 ومسح باألركان من هو ماسح *** ولما قضينا من منى كل حاجة

 وسالت باألعناق المطي األباطح *** األحاديث بينناأخذنا بأطراف 

وإنما صار شعرا من قبل انه استعمل قوله)أخذنا بأطراف األحاديث بيننا*** وسالت 

إنما  )بعيدة مهوى القرط(، وكذلك قوله)تمشينا وتحدثنا(بدل قوله باألعناق المطي األباطح (

هو إمكانية بالغية  وعلى هذا فالتغيير.(1))طويلة العنق((صار شعرا ألنه استعمل هذا بدل قوله

  تتوافر في اللغة المجازية غير العادية.

 احيةنوالقصد من وراء توسل الشاعر لهذا االجراء األسلوبي هو قصد بالغي جمالي من 

 وداللي من ناحية أخرى.

ر في ضوء الدرس الف   لسفي في نظرته لبالغة الشعر خاصةإن مفهوم التغيير الذي أ ّطِ

ول فاليري وظيفة الياتها يشترك بدرجات بارزة مع مفهوم ظاهرة العدول بعامة، التي يصف ب

، بطريقة تختلف عن أن يستخدم الشاعر ما يعرفه أبناء اللغة من مفردات ونظم)تراكيب()قائال: 

بالغية هذا يتقرر التغيير بكونه امكانية  وعلى. (2)(الطريقة التي عرفوها، فيتولد منها ما يده 

 تندرج ضمن مبدأ الخروج عن النظام اللغوي التجريدي معجما وتركيبا.

: ألهمت ظاهرة العدول ابن جني، مما جعله يصك مصطلحا شبيها في شجاعة العربية /2

 .(3)(شجاعة العربية)مفهومه للظاهرة  تجسد ذلك المصطلح في باب 

)حمل األصول على حيث عرض لذلك المصطلح بعدما أنهى حديثه عن باب آخر هو

علوق بمفاهيم األدوات البالغية التي تضمنها الباب.  -لديه-. فمفهوم مصطلح الشجاعةالفروع(

)اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف، والزيادة، والتقديم، والتأخير، والحمل على المعنى يقول: 

 .(4)والتحريف(

 حقق فيهايت ()التحريفو على المعنى( )الحملو )التقديم والتأخير(و )الزيادة(و )الحذف(فمفاهيم 

نة المدو -لعماأي االست-واالستعمال بوصفه )المعيار(مبدأ المخالفة أو التنازع بين القاعدة -بالفعل-

 التطبيقية التي اشتغل عليها فكره البالغي.

 بر عنيرادف مفهوم مصطلح العدول المع -لديه-وبناء على ذلك، فمفهوم مصطلح الشجاعة

ين بخالفة لغوية تتجسد في النصوص اإلبداعية، وقوام تلك الظاهرة يتأسس على عنصر المظاهرة 

 النمط اللغوي المطرد واإلجراء اللساني المتوسل والمستعمل في لغة األدب.

قومات ه المإن المتأمل في تلك األجناس البالغية التي انتظمها مفهوم الشجاعة ، سيدرك أن هذ

لغة، عة في اللشجاتمتلك ا والتقديم والتأخير والحمل على المعنى والتحريف...( )الحذف والزيادةاألدبية

–    الغيةوحدة خروج تلك األنماط الب في -وفي النظام اللساني الذي يؤطرها، التي تبرز الشجاعة

 نينها الن قواعأو التحول  التركيبية المألوفة. وذلك الخروجعن مثالية اللغة وأنماطها  -سالفة الذكر

 بتعبير نعوم تشومسكي. -يعزى وال يرد إلى عجز أو ضعف أمام إبداعية اللغة

                                                             
 .122-121ابن رشد: )م،س(، ص -(1)
 .5م، ص1990، 1ينظر: محمد حماسة عبد اللطيف: الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -(2)
 .243، ص2ينظر: ابن جني: الخصائص، ج –(3)
 نظر: نفسه، الصفحة نفسها.ي -(4)
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انية اللس وعلى الجملة،  فالشجاعة تتمظهر في شجاعة العدول بوسائله التعبيرية وأشكاله

منضوية دبية الس األالتي يَِرد  عليها في اللغة، والتي يعكسها الشاعر بوساطة استخدامه لتلك األجنا

للغوي سيجه ا، فيجعل اللغة ونظامها اللساني مطواعا له، وطيِّعة في ناعة العربية()شجفي باب 

د  في ي يَرِ مسلكا أسلوبيا يتحقق في لغة شعر الشاعر، الذ -العدول-بوصف -في اآلن معا-األدبي

لمسلك اهذا و، )خارجيا أم داخليا(النسيج اللغوي منحرفا عن معيار معين، مهما كان ذلك المعيار

 التهعلى حمل أغراضه ومعانيه، وتصوير دال -في نظر الشاعر-لوبي هو األليق واألقدراألس

 التعبيرية الشعرية.

والظاهر أن ابن جني استعاض عن مصطلح العدول بمصطلح الشجاعة، على أساس أن بنية كل 

فترض المعيار الماألجناس البالغية التي انضوت تحت لوائه يقوم جوهر بنيتها على مبدأ التغاير بين 

أصال من )وذلك المبدأ المتحقق في ظاهرة العدول، شكل لدى ابن جني واالستعمال اللغوي الشعري. 

عنده، بدليل أن كل الشواهد التي ساقها تمحض داللة مفهوم (1)(أصول التفكير البالغي في الشعر

 (2)ة وشعريةالشجاعة والياتها الفرعية الواقعة تحت مسباره، حيث كانت شواهد قرآني

 تنتمي إلى طبقات كالمية عالية.

ي فانية هي طبيعة أدبية، تتشكل من خالل مظاهر لس -لدى ابن جني-إن طبيعة العدول    

 األدبي لخطابااللغة الشعرية، تحقق فيها طاقة تعبيرية داللية، وقوة تأثيرية جمالية، في نسيج 

، يص اللغول للنوتلك المؤهالت التي تمنحها ظاهرة العدو -في اآلن معا-الماثلة فيه، وفي المتلقي

 تعكس شجاعة تلك الوسائل التعبيرية في اللغة الشعرية.

 لغة بعامة من جهةيغني ال -السالفة الذكر–ومهما يكن األمر، فالعدول بمظاهره وصوره   

من جهة أخرى، وقد استمد ابن جني جوهر هذا المفهوم من  )األدبية(وتغتني به اللغة الشعرية 

للمعايير المنعدل عنها، التي تجسدت في االجراءات خالل وصفه للمقومات البالغية، وتوصيفه 

، إذ تمتلك االجتراء على اختراق وانتهاك )شجاعة العربية(البالغية التي تحدث عنها في باب

 يدرك أن اللغة األدبية بعامة -نيابن ج-المعايير النمطية اللغوية عبر جميع المستويات؛ وكأن

و أن اللغة يختلف عن قانون اللغة المثالي، أ اص بها،واللغة الشعرية بخاصة تمتلك قانونها الخ

 المعيارية. (3)(نظاما ينتهك قواعد اللغة)الشعرية تحوي 

تتمثل في أن ابن  -نراها في غاية األهمية-وخالصة القول، نود أن نتوقف عند نقطة مهمة

ظاهرة ، انه كان بسبيل وصف )المقترن بمفهوم الشجاعة(جني في حديثه عن مفهوم العدول 

أن )    العدول في نطاق اللغة الشعرية، على خالف ما ذهب إليه حسن طبل في كالمه، الذي مؤداه

هو وصف للغة العربية ال لظاهرة العدول،...، وعلى ذلك فإن  -لدى ابن جني–مصطلح الشجاعة 

 -ابن جني–    ولعل المفاد من رؤية  .(4)(شجاعة اللغة -عنده-الشجاعة في هذا المصطلح تعني

التي نحن بسبيلها، أنه جعلها نافذة يطل منها على قانون اللغة الشعرية؛ إذ قام –لظاهرة العدول 

                                                             
أفريقيا الشرق، الدار البيضاء،  -نموذج ابن جني-دراسة في أسس التفكير البالغي العربي -ينظر: محمد مشبال: البالغة واألصول -(1)

 .128م، ص2007)د.ط(، 
 .304، 244،  ص)م،س(ينظر: ابن جني:  -(2)
 .129مشبال: )م،س(، صمحمد  -(3)
 .44-43، ص)م،س(حسن طبل:  -(4)
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مجرى الجموح بال )بكونه التي يشتغل عليها الشاعر في لغتهبوصفها، وتوصيف اآلليات البالغية 

مشهود له لجام، ووارد الحرب الضروس،....، فهو وإن كان ملوما في عنفه وتهالكه، فإنه 

مما يؤكد ويقرر ما خلصنا إليه، وذلك بتوسله إلجراءات أسلوبية في نصوصه . (1)(بشجاعته

اإلبداعية، تحقيقا ألغراضه ومراميه الداللية والجمالية على اعتبار أن العدول في ضوء مفهومه 

 األدبي ينطلي على أنه خصيصة أسلوبية وفنية.

 :العدول الصرفي /3

 االنحراف: -أ

لدى ابن جني من غير تصريح في الباب الذي خصصه  )االنحراف(ورد هذا المصطلح  

على اعتداد أن مفهومه علوق بمفاهيم أخرى  -الذي بسطنا فيه القول سابقا-لمصطلح الشجاعة

اعلم أن معظم ذلك إنما هو الحذف، والزيادة والتقديم والتأخير )اندرجت تحت لوائه، حيث قال:

 .(2)(المعنى، والتحريفوالحمل على 

، دة()الزيابمصطلح آخر هو  )االنحراف(يبدو من كالم ابن جني أنه استعاض عن مصطلح 

تها ضوي بنيوتن هية في النسيج اللغوي الماثلة فيعلى اعتداد أنه أداة تعبيرية تضطلع بوظيفة بالغ

 على مبدا التنازع بين القاعدة المطردة واالستعمال الوظيفي للكالم.

باب في ) ، عرض لباب آخر سماه)شجاعة العربية(بعدما أنهى ابن جني حديثه عن باب    

من حيث  )االنحراف(وأدرج ضمنه فصال بالغيا اصطلح عليه بــ، (3)(قوة اللفظ لقوة المعنى

وقد ذهب ، (4)(هذا فصل من العربية حسن)التسمية والمفهوم، وقد استحسنه أيما استحسان، قال: 

وكذلك قولهم: أعشب المكان، فإذا أرادوا كثرة العشب فيه قالو: )الصدد قائال:في ذلك 

 .(5)(اعشوشب،...،ومثله باب فعل وافتعل، نحو قدر واقتدر، فاقتدر أقوى معنى من قولهم: قدر

 

ويتحصل لنا من ذلك، أن انعدال صيغة صرفية إلى صيغة صرفية أخرى يدرج في مفهوم 

لتكثير المعنى العدول عن معتاد حاله  ونحو من تكثير اللفظ)الزيادة(): ، إذ)الزيادة(االنحراف، و

 )فعال(فبالزيادة، واما  )فَعَّال(...، والمعنى الجامع بينهما خروج كل واحد منهما على أصله، أما 

 .(6)(فباالنحراف عن فعيل

هو مقوم بالغي صرفي يحصر استخدامه في  -في ضوء هذا التصور  –إن االنحراف 

نحو ُطوال، فهو أبلغ من )مسألة المخالفة بين قاعدة صرفية مطردة، والتركيب اللغوي الناتج، 

 معنى طويل، وُعراض، فإنه أبلغ من معنى عريض، ...، وُسراع من سريع، فلما كانت )فعيل(

تنضوي بنيته في مبدأ العدول حيث ،  (7)()فُعالعدل إلى  هي الباب المطرد وأريدت المبالغة،

يكون المعيار  د داخل النسيج اللغوي الواحد، إذبوصفه خروجا لصيغة صرفية عن أصلها المطر
                                                             

 .267، ص)م،س(ابن جني:  -(1)
 243، ص نفسه -(2)
 .188، ص3ينظر: نفسه، ج -(3)
 فسه ، الصفحة نفسها.ن -(4)
 .189-188، ص3فسه، جن -(5)
 .191، ص3ج، )م،س(بن جني: ا -(6)
 .191، صنفسه -(7)
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َفُقْلُت  ﴿ أو القاعدة غير ماثلة في التركيب اللغوي، نحو قوله سبحانه وتعالى

 :نوح) ﴾َغفَّاًرااسَْتْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه َكاَن 

     .(10اآلية

عن صيغة صرفية أخرى تتمثل في  )فعاال(على وزن )غفارا(انحرفت الصيغة الصرفية

يدل على كثرة  )فَعَّاال ()،  وقد توسلت اآلية الكريمة وآثرت صيغة صرفية عن أخرى، ألن )غافر(

ا) أي أن، (1)(ال يدل على الكثرة )فاعال(صدور الفعل، و  .)غافر(أبلغ في المغفرة من  (َغفَّار 

ذ إ    -نيبرؤية ابن ج–وبناء على هذا، اقترن مفهوم االنحراف بمصطلحي العدول والزيادة 

هو انعطاف عن معيار صرفي أو نحوي، أو تحول عن أصل لغوي مطرد إلى صيغة أخرى 

ة مالئممخالفة ، تؤثَر من قبل المتكلم عن صيغة صرفية أو نحوية أخرى، بوصفها الصيغة ال

في هذا مع. ولغرضه، والمتناغمة مع المعنى والداللة التي يروم إيصالها إلى المتلقي أو المست

 وب)لن يكون ثمة أسلإلى القول أنه   (S.Ulman)ستيفان أولماناألمر الذي نقيمه ذهب 

مختلفة .(2)إال إذا توافرت للمتكلم إمكانية االختيار بين عدة صيغ تعبيرية( -بوصفه انحرافا-        

من حيث المناع الصرفية والنحوية، على أساس أن أدبية األسلوب تتقوم في مبدأ الخروج عن 

تعبيرية أصل لغوي مفترض. وهذا الخروج هو ميزة من ميزات القول األدبي من جهة، ووسيلة 

مختارة من بين عدة إمكانيات تعبيرية أصلية الوضع والنمط من جهة أخرى، تقدمها اللغة والنظام 

ِإنَّ اَّللََّ ُيحِبُّ التَّوَّاِبيَن  ﴿نحو قوله سبحانه وتعالى اللساني للمتكلم.

 .(222من اآلية :البقرة) ﴾َوُيحِبُّ اْلُمَتطَهِ ِرينَ 

عن صيغة  )فَعَّال(على وزن )التواب(في المساق اللساني لآلية ، انحرفت الصيغة الصرفية 

)التواب هو الذي تتكرر منه التوبة، مرة على ، ألن )فاعل(على وزن )التائب(صرفية أخرى هي 

الذي تصدر  )تاب(أو اسم الفاعل من الفعل ، (3)(مرة، ...، وذلك أبلغ من الثابت الذي هو )فاعل(

 منه التوبة مرة واحدة. 

أن انحراف صيغة  )الخصائص(ويشير ابن جني في موضع آخر من مصنفه النحوي      

صرفية عن أخرى بوصفه وسيلة تعبيرية ال يكون عبثا، أو وسيلة دون غرض أو وظيفة، وإنما 

ك أيضا قولهم: رجل )ومن ذلوفي ذلك يقول:  -أي تكثير معنى الفعل-يعمد  إليه لفائدة المبالغة

ال، فزادوا في اللفظ )هذا  جميل، ووضيء، فإذا أرادوا المبالغة في ذلك قالوا: وضاء، وجمَّ

ال(أو  )وّضاء(حيث انعدلت الصيغة الصرفية. (4)(لزيادة معناه الزيادة( عن  )فَعّال(من  )َجمَّ

ادة المعنى ألجل المبالغة وزي )فعيل(من )جميل(أو  )وضيء(صيغة صرفية مطردة وأصلية

                                                             
 .42، ص 2ابن األثير: )م،س(، ج -(1)
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) أدلة المعاني، وتكثير الفعل؛ ألن األلفاظ  بما هي صيغ صرفية متحققة في التركيب اللساني تعد

 زيد فيها شيء أوجبت القسمة له زيادة المعنى به، وكذلك إن انحرف به عن سمته وهديته، )فإذا(

فيه، ال منتقصا كان ذلك دليال على حادث متجدد له، وأكثر ذلك أن يكون ما حدث له زائدا 

 .(1)(منه

 ة المبالغة بوصفها مسبارا داللياوعطفا على هذا، امكننا القول أن ابن جني اتخذ من وظيف

تقاس به الصيغ الصرفية المنعدلة، من حيث البنية والمعنى الذي تلون به داللة الجذر  المنسبك 

ي نظر إلى البنية الصرفية من فيها، والتراكيب اللغوية الماثلة فيه. ومن ههنا، يتضح أن ابن جن

حيث اللفظ والمعنى، مخالفا بذلك أئمة اللغة والنحو ، الذين درسوا بنية األلفاظ دون النظر إلى 

، ألن  -وال تثريب عليهم في هذا األمر -المعاني التي تولدها الكلمات أثناء اشتغال االشتقاق، 

)           )علما بأصول لتصريف، بوصفه تدارس بنية الكلمة في التركيب يندرج عندهم في علم ا

 .(2)(تعرف بها أحوال أبنية الكلم التي ليست بإعراب ف ع ل(

نسحبة ل المبوصفها قائمة على ظاهرة العدو-وجملة األمر،  ميز ابن جني في بالغة الشعر  

لصيغ اوذلك بالوقوف عند  –المفردات من حيث البنية والداللة  -على عدة مستويات لسانية

 المحتضنة لمعان مختلفة ولعل هذا المبحث هو مبحث صرفي  ينقسم إلى قسمين:

: يهتم بتصريف الكلمة على صيغ محتضنة لمعان مختلفة، يندرج فيه تصريف القسم ألول

، المزيد منها والمجرد، وعلى مختلف مقوالت الزمن والشخص (3)الكلمة على مختلف األوزان

 ل، والعدد، والجنس، والتصغير، وغير ذلك لألسماء.لألفعا

لها ن أصبتغييرها ع -أي تصريفها -: انشغل عنه ابن جني، حيث عالج الكلمةالقسم الثاني

لب ر القدون داللة على اختالف في المعنى، وتندرج فيه ظواهر صوتية صرفية عديدة، على غرا

 واإلبدال والحذف وغيرها. 

اصطلح ابن جني على ظاهرة العدول في مستواه الصرفي باالنحراف بوصفه مفهوما 

صرفيا ووسيلة تعبيرية يؤثرها القول األدبي لما تضطلع به من وظيفة بالغية تتوزع على تكوين 

معاني الصيغ الصرفية أثناء تراكبها مع وحدات لسانية أخرى، وتكثيف العبارة الماثلة فيها، على 

أنه به يتسع الكالم، )تصريف واالشتقاق من زاوية الدرس اللساني القديم  الغرض فيه أساس أن ال

على اعتداد أن كل تغيير عن نمط محايد أصلي، ينجم عنه . (4)وينصرف في دقيق المعاني(...  

 معنى إضافي.

وعلى  )التحريف(احتك مصطلح االنحراف احتكاكا خافتا مع مصطلح آخر اصطلح عليه بــ

لديه  )التحريف(، إال أن مفهوم )انحرف(أخت  )ُحّرف(من اشتباه الجذر اللغوي لهما، إذ الرغم 

                                                             
 .191نفسه، ص -(1)
، تح: محمد نور الحسن، ومحمد الزفزاف، ومحمد محي 1هـ(: شرح شافية ابن الحاجب،ج686ينظر: رضي الدين االستراباذي)ت -(2)

 .11م، ص1982عبد الحميد، دار الكتب العلمية، بيروت، )د.ط(،  الدين
مركز النشر الجامعي، منوبة، تونس، )د.ط(،  -بحث في تولد الصيغ وانتظامها -ينظر: األزهر الزناد: الفعل في اللغة العربية -(3)

 .11م، ص2017
درويش ومصطفى الحدري، منشورات دار مجلة الثقافة، هـ(: رسالة االشتقاق، تح: محمد علي 316أبو بكر محمد ابن السراج)ت -(4)

 .28م، ص1973دمشق، )د.ط(، 
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يختلف عن مفهوم االنحراف الذي له عالقة مكينة ووشائج بارزة مع مصطلح العدول ومبدأ 

 الظاهرة بصورة عامة.

واختصره في اللفظ، وهو مستقل  )شجاعة العربية(حيث  ذكر مصطلح التحريف في باب 

. ومما تجدر اإلشارة إليه في هذا (1)بذاته، إذ  ينصرف إلى ثالثة أضرب؛ اسم، وفعل، وحرف"

والفعل،  تضعيف الذي يعتور االسمالمقام أن ابن جني كان يقصد به الحذف الموضعي أو تخفيف ال

مرو، كقولك: ثم عمرو، وهذا وإن )قالوا: ال بل، وال بن، وقالوا: قام زيد فم عوالحرف. يقول: 

(أورد بيتا شعريا ألبي كبير الهذلي، وردت فيه .  (2)كان بدال، فإنه ضرب من التحريف(  )ُربَّ

هو في درجة معادية لمفهوم التحريف، الذي  -لديه–. وعلى هذا فمفهوم االنحراف (3)مخففة

الذي يعتري أقسام الكلمة، إذ أن االنحراف  )التخفيف(و )الحذف الموضعي(اختصره في وسيلتي 

 بأصول األلفاظ. وانطالقا من هذا هو مفهوم له علقة أكيدة بمفهوم العدول الصرفي الذي ارتبط 

على رد جميعها إلى أصولها ثالثية، اتخذوها من  -قديما وحديثا–دأب الدرس اللساني العربي 

 ، وهذا لالعتبارات اآلتية:)ف ع ل(مادة

اعتبار مؤداه أن "الثالثي من األلفاظ هو األكثر، وال يوجد فيه ما يكره استعماله إال أول  /1

 .(4)الشاذ النادر"

 -أسماء وأفعاال -االعتبار الثاني يكمن لما تتوفر عليه تلك االوزان والقوالب اللفظية /2

في تلك  المتولدة من الجذور، على تنويع في الحركات من حيث الصيغة، من جهة، وبما يدخل

القوالب من حروف هي حروف الزيادة الداخلة لمعنى، من جهة ثانية. وقد أطلق البحث الصرفي 

على تلك الحروف الموصوفة بالزيادة التي  )الصرفم(أو  )المونيم(أو  )المورفيم(المعاصر تسمية

 المتكاملة )وحدة صرفية في نظام من )الوحدات اللسانية(أسلفنا ذكرها. والمورفيم هو 

، أصغر وحدة لسانية تقبل التحليل الصرفي أو النحوي شكال -أي هو بهذا االعتبار-، (5)(الوظيفة

 وبنية ووظيفة.

 مبدأ النقل والزيادة: -ب

لعلل اتناول الدرس الباغي القديم في شقه الصرفي هذه المسألة، من زاوية النظر في 

ماذج نونموذجه هو  لقول األدبي.واألسباب التي بمقتضاها تؤثر  صيغة صرفية عن أخرى في ا

تي يادة الة الزالمفاهيم التي مارسها ابن جني، الذي تأثر به ابن األثير، حيث استثمر استراتيجي

فظ ة الل)في قو، وفصل القول فيها في الباب الذي خصصه لـــ)شجاعة العربية(أوردها في باب 

رد في ين يوحوفوائده من منظور إن المتكلم  )النقل(، ليقيم نظرية تعول على مبدألقوة المعنى(

اللي دكالمه صيغة صرفية منقولة ومحولة عن صيغة صرفية أخرى، يكون ذلك النقل ألجل قصد 

 يتضمن في الغرض الذي يريد إثباته أو نفيه.

                                                             
 .300، ص2ينظر: ابن جني : المصدر السابق،ج -(1)
 .303فسه،صن -(2)
 نفسه، الصفحة نفسها. -(3)
 186، ص1هـ(:المصدر السابق ،ج637بن األثير)ت ا -(4)
 .173م، ص1995األنجلو المصرية، القاهرة،  ينظر: تمام حسان: مناهج البحث في اللغة، مكتبة -(5)
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)اعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من األوزان ثم نقل إلى وزن يقول ابن األثير في هذا الصدد: 

ثر منه فالبد من أن يتضمن من المعنى أكثر مما تضمنه أوال، ألن األلفاظ أدلة على المعنى آخر أك

، (1)(وأمثلة لإلبانة عنها، فإذا زيد في األلفاظ أوجبت القسمة زيادة المعنى، وهذا ال نزاع فيه لبيانه

َها فَأََخْذنَاُهْم أَْخذَ َعِزيٍز ُمْقتَِدٍر  ﴿ نحو قوله تعالى  .(42اآلية :القمر) ﴾َكذَّبُوا بِآيَاِتنَا ُكلِّ

عن  )مفتعل(على وزن )مقتدر(حيث آثرت اآلية الكريمة في مساقها اللساني صيغة  

، وقد توسلت ذلك النقل إلفادة المبالغة في فعل األخذ، أو للداللة )فاعل(على وزن )قادر(صيغة

)التفخيم لألمر، وشدة األخذ الذي ال يصدر إال عن قوة الغضب، أو للداللة على بسطة على 

 )قادر(و )اقتدر(اسم فاعل من  القدرة، فإن المقتدر أبلغ في البسطة من القادر، وذلك أن )مقتدر(

وكل انحراف بالزيادة في اللفظ، هو  ،(2)()فعل(أبلغ من  )افتعل( شك أن ، وال)قدر(اسم فاعل من 

موسع وممدد  )افتعل(أن شكل  -على حد عبارته–زيادة في المعنى، أال ترى  -حسب ابن األثير-

، وال يعمد إلى ذلك النقل إال لغرض داللي ال يكون ما ثال في الصيغة الصرفية )فعل(من شكل 

 المنعدل عنها.

، وهو كل تغيير يعتري )المورفيم(بــ -مثلما مر بنا-الزيادة في اللفظ هو ما عبر عنه وهذه 

البنية الصرفية من حيث الحركات أو الحروف من ناحية، أو في ترتيب وتبادل المواضع بين 

الصوامت التي يثويها القالب المقطعي، من ناحية أخرى، ومن هذه المورفيمات ما يكون تسبيقا 

ومنها ما  (Sufixation)، ومناه ما يكون تلحيقا لها (Prefixation)المجردة للكلمة على البنية

حروف  )وأشهر الصدور في اللغة العربية)عناصر التسبيق(يشتمل على عناصر إقحام فيها، 

المضارعة، وهمزة التعدية المفتوحة، والحركة التي في أول االفتعال، والحركة والنون الساكنة 

والحركة والسين والتاء في االستفعال، والتاء المفتوحة في تفعل، وتفاعل، والتاء في االنفعال، 

، فأشهرها في اللغة العربية تاء االفتعال، )أما عناصر اإلقحام(والميم في تمفعل كتمنطق، ...

والتضعيف في مضعف العين من الثالثي، والفاء المكررة في نحو: هدهد، وما زيد زيادة حرة في 

فأشهرها  )عن عناصر التلحيق(مة في أفعال مثل: دحرج من درج، وبعثر من بثر، أما وسط الكل

في اللغة العربية الضمائر المتصلة، ونون الوقاية، وحركات اإلعراب، وحروفه، وعالمة 

 (3)(التأنيث...

وفي ضوء هذه الوجهة، بحث ابن األثير أبنية األفعال واألسماء المتضمنة لمعنى الفعلية 

في استقراء منه لما تضطلع به من وظيفة داللية أثناء نقلها من  ...( -اسم المفعول -الفاعل)اسم 

صيغة إلى أخرى، أو البحث عن الفائدة من وراء إيثارها عن صيغ صرفية أخرى، من المحتمل 

معوال على  د استأنف ابن األثير في موضع آخرأن ترد بدلها في التراكيب اللسانية المختلفة. وق

على أساس أن  نظريته في الكالم البليغية الصيغة الصرفية باعتبارها القطب الذي دارت عليه كم

 )اقتدر(اسم فاعل  )مقتدر(وهو ثالثي، و )قدر(اسم فاعل  ))قادر(، ألن )قادر(أبلغ من  )مقتدر(

                                                             
 .41، ص2، ج)م،س(ابن األثير،  -(1)
 الصفحة نفسها.، )م،س(بن األثير، ا -(2)
 .188-187، ص)م،س(تمام حسان،  -(3)
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فكلما  .(1))قدر((أشد من معنى القدرة في  )اقتدر(وهو رباعي، فلذلك كان معنى القدرة في 

انحرفت صيغة صرفية عن أخرى وتم انتقاؤها من غيرها في التركيب األدبي اللساني، يكون 

  :لذلك االنحراف فائض داللي يغاير ما تم االنعدال عنه

 :نحو قوله تعالى

ِ الْعَِزيِز الْعَلِيِم )1حم ) ﴿ لَهَ إِ الطَّْوِل اَل  قَابِ ِذيشَِديِد الْعِ الذَّنْبِ َوقَابِِل التَّْوبِ  ( غَافِرِ 2( تَنِْزيلُ الِْكتَابِ ِمَن ّللاَّ

 )غفر(بنية الصرفية الحرةعن ال )غافر(فانعدال كلمة (3-2-1اآليات  :غافر) ﴾(3إاِلَّ هَُو إِلَيِْه الَْمِصيُر )

 بالمغفرة لعباده. -فقط–للداللة ان هللا عز اسمه هو الذي يستأثر 

حيث أن األلفاظ المقصودة بزيادة معانيها، إذا زيدت مبانيها هي األلفاظ التي تحتمل معنى 

الفعلية.  فزيادة داللة الصيغة الصرفية لزيادة المورفيمات فيها ال يطرد إال في األفعال المجردة 

والزيادة في )والمزيدة، فضال على األسماء التي تتضمن في بنيتها معنى الفعلية، يقول ابن األثير: 

ال معنى         األلفاظ ال توجب زيادة في المعاني، إال إذا تضمنت معنى الفعلية، ألن األسماء التي

  .(2)للفعل فيها إذا زيدت استحال معناها(

في األسماء، ألن الزيادة  )التصغير(واستنادا على هذا النص، انشغل ابن األثير عن مورفيم 

، "وهذا ليس من )الرجل(هي زيادة نقص في اللفظ وانقاص لمعنى ()ُرجيلالماثلة في لفظة نحو 

إذ األسماء المنصرفة إلى األشخاص وبقية الكائنات الحية فضال ؛ (3)الباب الذي نحن بصدد ذكره"

على الجماد، ال تدخل ضمن ما نظَّر له ابن األثير، تأسيسا على أن كل انحراف يمس صيغة 

أو التوكيد لحدث الفعل، ، (4)لن يعمد إليها إال "في مقام المبالغة" صرفية أو يؤثرها النسق اللغوي،

 .(5)"وهذا وما يجري مجراه إنما يعمد إليه لضرب من التوكيد"

ها اثلة فية الموترتيبا على ذلك، فاالنحراف الصرفي هو أداة تعبيرية تثري التراكيب اللساني

ل األقوا غنيانتد بوصفهما وظيفتين بالغيتين من خالل ما يعتري بنيتها الوظيفية من مبالغة وتوكي

 األدبية داللة وبعدا شعريا.

بوصفها خصائص -لقد حرص ابن األثير على الدعوة إلى توظيف الصيغ الصرفية 

توظيفا يخدم المعاني والدالالت التي يريد الشاعر إثباتها ، وهذا في معرض تعليقه على  -أسلوبية

منتهيا إلى ، (6)زاهر، كان فارسا شجاعا مقداما ال يخشى الموت()اسمه بيت ألبي كرام التميمي، 

)ينبغي أن يعلم أنه إذا وردت لفظة من األلفاظ ويجوز حملها على التضعيف الذي هو القول أنه 

طريق المبالغة، وحملها على غيره، أن ينظر فيها، فإن اقتضى حملها على المبالغة فهو 

 ريته. وهذا النص هو خالصة نظ. (7)الوجه(

 ومهما يكن األمر فإن البيت الذي عقب عليه ابن األثير هو:

                                                             
 .43، ص)م،س(ابن األثير،  -(1)
 .42، صنفسه -(2)
 ، الصفحة نفسها.(م،س) األثير، ابن-(3)
 .41ص نفسه، -(4)
 .42صفسه، ن -(5)
 .43، ص1ينظر: المصدر السابق) المحقق(، ه -(6)
 .43، ص2نفسه،ج -(7)
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 (1)للموت غير مكذب حياد *** ومح  حرب مقدم متعرض

المبالغة في  -حسب ابن األثير-في البيت، قصد بها شاعر الحماسة -مائل– )حياد(إن لفظة

 )ألن )حيادا(الذي قتله الشاعر فانعكس عليه المقصد الذي رماه؛  )تيم(وصف شجاعة ذلك الرجل

أي وجد منه الحيدودة مرارا، كما يقال: قتل فهو قتّال، أي وجد منه القتل  )حياد(فهو  )حيد(من 

)اسم مرارا، وإذا كان هذا الرجل غير حياد، كان حائدا، أي وجدت منه الحيدودة مرة واحدة

كان ذلك جبنا، ولم يكن شجاعة، واألولى أن كان قال: غير مكذب  ، وإذا وجدت منه مرةفاعل(

 .(2)(حائد

 ن عرفإن المتأمل في تعقيب ابن األثير، يفهم أن الشاعر أخل بوصف شجاعته في قتل م

 لشجاعةاإلثبات أنه تفوق على من صدرت منه  )حياد(بالشجاعة؛ بمعنى ان الشاعر توسل صيغة 

 مرارا، وذلك التعقيب يدفعنا إلى توضيح المسائل اآلتية:

 أن ابن األثير عرض لوظيفة المبالغة في حالة اإلثبات. /1 

 في النفي. )فعَّال/حياد(استخدم الشاعر صيغة  /2

ثير ابن األ ال بهت تدل على ما قوعطفا على هذا، أمكننا القول أن استخدام صيغ المبالغة في اإلثبا

لكثرة ادم وجود و عأ )غير(على التكثير في إحداث الفعل. أما في النفي فال تدل على انتفاء معنى المبالغة

ا قياس -قاإطال– على نفي وقوع الحدث -فيما نعتقد–من الفعل، أو على وقوع القلة من الحدث، وإنما تدل 

ٍم ِلْلعَبِيدِ َوَما َربَُّك  ﴿إلى قوله تعالى مٍ )يغة المبالغةصتقتضي  .(46اآليةمن  :فصلت) ﴾بَِظالَّ - (بَِظالَّ

ضمون ملي فإن بالتاالعباد ظلما قليال، وهذا محال، و -حاشا هلل-حسب تفسير ابن األثير أن هللا يظلم

 بيت الشاعر أن ذلك المقتول يجبن نادرا، وهذا ينم على أنه شجاع على اإلطالق.

س نفي فإن تسبيق نفي صيغ المبالغة تعني المبالغة في نفي الحدث، وليوعلى الجملة، 

ي بالغة فهي م، ف(في البيت الشعري )صيغة )حياد(، و)الظلم في اآلية الكريمة(المبالغة في الحدث

 نفي الحدث، عالوة على تأكيد ذلك النفي.

تكثير في وقوع الحدث )الالذي ينسحب على باب المبالغة )النقل(لقد ألح ابن األثير على مبدأ

)معنى الكثرة والقوة في اللفظ ولن يستقيم " النقل" من زاوية وظيفته البالغية  أو استمراه(

وإذا وردت لفظة ثبت أنها غير . (3))وزن على وزن آخر يكون أعلى منه(حتى يؤثر  والمعنى(

نحو قوله سبحانه  )المبالغة(منقولة بالزيادة، فإنها ال تدل على معنى التكثير، المتضمن في وظيفة 

. (164 اآليةمن  :النساء) ﴾ َوَكلََّم اَّللَُّ ُموسَٰى َتكِْليًما ﴿ وتعالى

الواردة في اآلية الكريمة ال يراد بها التكثير بحدث الكالم، بل يراد بها أن هللا سبحانه  )كلَّم(فصيغة

 )كلَّم(ألن لفظة .(4)كثيرا()خاطبه سواء كان خطابه إياه طويال أو قصيرا، قليال أو وتعالى 

 صيغتها رباعية، وليس لها ثالثي نقلت عنه.

                                                             
 فسه ، الصفحة نفسها.ن -(1)
 الصفحة نفسها. ،(م،س) األثير، ابن-(2)
 .44، ص2ج : )م،س(،ابن األثير - (3)
 ، الصفحة نفسها.)م،س(بن األثير، ا -(4)
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 )كلم(تؤشر على أن الفعل الرباعي المضعف  -التي سلف ذكرها-إن مضمون اآلية الكريمة

، وهذا ينم على ان كالم هللا سبحانه وتعالى لموسى عليه السالم كان )تكليما(ورد مؤكدا المصدر

 من وجهة نظر االمام جالل الدين السيوطي. (1)ازعلى الحقيقة ال على المج

 : )عليم(وصيغة  )عالم(صيغة  -ج 

نفى ابن األثير في نظريته الصرفية التي أقامها على استراتيجية الزيادة، أن يكون 

ال  )فعيل(والمسوغ الذي قدمه: أن صيغة  )فاعل(أقوى في الداللة على الفعل من وزن )فعيل(وزن

 كل منهما يشتمل على مورفيم واحد ، والصيغتان الصرفيتان،)فاعل(تفوق من حيث الكمية صيغة

. وبالتالي هما متساويتان في الزيادة، فضال على أن كل صيغة )فاعل(واأللف في  )فعيل(الياء في 

عنه )ومن هاهنا شذَّ الصواب عمن شذَّ تحوي أربعة حروف. وفي هذا يقول ابن األثير موضحا: 

أبلغ في معنى العلم من  )عليما(، فإن جمهور علماء العربية يذهبون إلى أن )عليم(و في )عالم(

والذي أوجب  فحصل عندي شك في الذي ذهبوا إليه، وقد تأملت ذلك و أنعمت نظري فيه، )عالم(

وليس بينهما زيادة  احدة، إذ كل منهما أربعة أحرفعلى عدَّة و )عليما(و )عالما(ذلك الشك هو أن 

 .(2)(ينقل فيها األدنى إلى األعلى

 )فعيل(يخالف ابن األثير في هذا الموضع أئمة اللغة والصرف فيما ذهبوا إليه من أن 

.  ولم يقف عند هذا الحد، بل ذهب )التكثير في الفعل((3)تكون للمبالغة )فاعل(المنحرفة عن صيغة

، وهو متعد، وأن )علم(اسم فاعل من سببه أن )عالما()، و)عليم(أبلغ من  )عالم(إلى أن صيغة 

َم  )َعلَُم(اسم فاعل من  )عليما( َف فهو شريف، وَكر  ، إال أنه أشبه وزن الفعل القاصر، نحو: َشر 

 )عليم(فلما أشبهه )الالزم(فهو كريم، وَعظ َم فهو عظيم. فهذا الوزن ال يكون إال في الفعل القاصر

يكون متعديا  -بفتح الفاء وكسر العين-)فَِعل(الذي هو متعد، أال ترى أن  )عالم(انحط عن رتبة 

بفتح الفاء  -)فَعَُل(غير متعد نحو: غضب وشبع، وأما  )الزما(، ويكون قاصرا)حمد(و )علم(نحو 

مترددا  -بفتح الفاء وكسر العين - )فَِعَل(فإنه ال يكون إال قاصرا غير متعد، ولما كان  -وضم العين

قاصرا غير متعد صار القاصر  -بفتح الفاء وضم العين- )فعل(متعدي والقاصر، وكان بين ال

أضعف مما يدور بين المتعدي والقاصر، وحيث كان األمر كذلك وأشبه وزن المتعدي وزن 

 . (4)(القاصر، حطَّ ذلك من درجته، وجعله في الرتبة دون المتعدي، الذي ليس بقاصر

ؤية ر. وهذه الرؤية هي )عليم(أبلغ من صيغة )عالم(غةوالظاهر من هذا الكالم أن صي

محدد معادية للتنضيد النحوي، حيث جعل ابن األثير معيار المفاضلة بينهما في الفعل ال

 د.م يتع، فما تعدى فعله ولزم كان مفضال عنده على ما لزم فعله ول)َعِلم وَعلُم(لكليهما

إن الرؤية التي قدمها، والتحليل الذي ذهب غليه من خالل اهتمامه الخالص بتوزع الحركات 

في الفعل المجرد للتدليل على صحة نظريته تصطدم بدرجة واضحة مع الدرس اللساني 

                                                             
، المكتبة العصرية، همحمد أحمد جاد المولى بك وزميال ، تح:1وأنواعها،جهـ(: المزهر في علوم اللغة 911ينظر: السيوطي)ت -(1)

 .360، ص1م، م1987 ،1ط صيدا، لبنان،
 .45-44، ص2، ج)مس(ابن األثير،  (2)
 : محمد محي الدين عبد الحميد، تح ، 3ج على غرار: فعال، ومفعال، وفعول، ... ينظر في ذلك إلى: ألفية ابن مالك: شرح ابن عقيل، -(3)

 .111، ص1980، 20مكتبة التراث، القاهرة، ط
 .45، 2، ج)م،س(بن األثير، ا -(4)
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بتوزع الحركات في الفعل  (André Roman)اهتمام أندريه رومان)المعاصر، في ضوء 

أو القائم بالحدث، وعلى  (Agent)بدالالتها على المحِدثرابطا إياها  -العربي-المجرد

.  فاعتبر الفتحة الواردة في المقطع األول من بنية الثالثي المجرد دالة على أن )لمفعول(المتحمل

، وتقابلها )أي وجهة الفاعلية(الحدث المدلول عليه بالحروف األصول منقول من زاوية المحِدث 

.  فإذا كانت )أي وجهة المفعولية(لمنقول من زاوية المتحمل الضمة في التعبير عن الحدث ا

، وإذا كانت )فَعََل(حركة المقطع الثاني فتحة دلت على أن الفاعل ي حدث الحدث إحداثا تاما

دلت على ،أن  )فَعُل(دلت على أن الفاعل يحدث الحدث إحداثا جزئيا، وإذا كانت ضمة )فَِعل(كسرة

 .(1)(الفاعل ليس محدثا لشيء

التقاطع الكائن بين الدرس البالغي القديم والدرس  -بناء على ما سلف  -وليس بخاف،

من زاوية  )موضعا ونوعا(اللساني المعاصر، من منظور ان ابن األثير ربط بين حركة عين الفعل

       أولى، وداللة الصيغة الصرفية على الوجهة في الحدوث، من زاوية أخرى؛ إذ ليس من قبيل

. على الرغم من أن ابن (2))َعِلم(دون  )َعلُم(الصدفة أن تكون  -عبارة األزهر الزنادعلى حد -

، وليست )َعلُم(هي صفة مشبهة لــ )عليما(على اعتداد أن  -فيما يبدو-األثير قد جانب الصواب

اختصت في العربية بالداللة على الصفات  .(3))فَعَُل(وترتيبا على هذا،  فصيغة  لها. )اسما فاعال(

، على )عليما(بعينه في صاحبه أو حامله، حتى يكون  )العلم(الالزمة ألصحابها، بمعنى استقرار 

 خاصية ذاتية فيه. )العلم(اعتبار أن 

وعلى الجملة، إن الحجة التي قدمها ابن األثير تبدو منطقية من منظور الدرس اللساني 

بالغي النقدي القديم، على اعتداد أنهما درسا تشكالت ظاهرة العدول، التي المعاصر والدرس ال

االنحراف لدى ابن جني، ومبدأ مصطلح النقل  -كما مر بنا –تنسحب على عدة مقوالت، مثلتها 

عند ابن االثير، بحكم أنهما مفهومان أفرزهما البحث الصرفي في البالغة الشعرية، الذي سعى 

. ومن ههنا انسجم -على األقل –الكامنة في اللغة عبر مستواها اإلفرادي  إلى الكشف عن البنية

   البحث القديم مع مباحث الدرس اللساني المعاصر. يقول الدكتور األزهر الزناد في هذا السياق: 

وغير خفي الشبه بين ما استقر في الدرس اللغوي العربي القديم وما سطره هاريس سنة )

النحو العبري المتأثر بالنحو العربي ... ) حيث تقاطعت ( األسس معتمدا  1955و  1944

النظرية التي قامت عليها مباحث الصرف العربي في التراث، وفي اللسانيات الحديثة. فلعل 

الحديث شكلنة و صورنة لما ورد في القديم، ولعل القديم أرسخ من حيث اهتم أهله بالداللة 

لمسه عند المشتغلين بالصرف العربي في اطار ) علم الصرف رابطين إيها بالشكل وهو أمر لم ن

إن هذا الكالم يكفينا مؤونة إثبات أن االنحراف أو النقل أو التحول من صيغة إلى . (4)الحديث((

صيغة أخرى، هي مقوالت تنتظمها ظاهرة العدول على المستوى اإلفرادي أو الصرفي، بوصفها 

من حيث الداللة التي تتلون بها  -بما هو معيار –نمطي جنسا بالغيا يخالف الشكل اللغوي ال

                                                             
 .47ينظر: األزهر الزناد، )م،س(، ص -(1)
 .60، صينظر: األزهر الزناد، )م،س( -(2)
 .66، صنفسهينظر:  -(3)

 (3) - األزهر الزناد: )م،س(،ص 18-17
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التراكيب الجديدة المنعدلة عن ذلك المعيار، على أساس أنها تصريفات بالغية تتناغم ومقاصد 

المتكلم. وجملة األمر، فأشكال ظاهرة العدول هي اختيارات أسلوبية مقصودة، تضفي على 

لنمطية تأديتها، على اعتداد أن الصيغة أو " اللفظ ال التركيب داللة جديدة، لن تستطيع التراكيب ا

والشاعر ال يريد  الذي يتبع المعنى. (1)يستعار مجردا عن المعنى، ولكن يستعار المعنى ثم اللفظ"

" بكونها معاني جزئية تحملها الصيغ (2)تلك الصيغ أنفسها، وإنما يريد" لطائف معان تفهم منها

 الصرفية األصلية وهذا هو جوهر العدول الصرفي.الصرفية المنعدلة عن الصيغ 

: تقاسم درَس التضمين حقالن؛ أحدهما نحوي، والثاني بالغي، وهذا ما يؤكد التضمين /4

معا، في ضوء النظرية النقدية العربية القديمة، الموسومة  الخيط السميك الذي يربط الحقلين

)ضمن الشيء إذ  )ض، م، ن(إلى المادة اللغوية )التضمين(بالبالغة على كل، ينتمي مصطلح

ن الشيء الوعاَء، جعله فيه، واودعه فيه...، وتضمن الشيء:  ِضمنا وضمانا: حواه، وضمَّ

 .(3)اشتمل عليه(

 -بمنظورنا –الذي ذكره ابن منظور في لسانه على الفعل )الشيء(وإذا قمنا بسحب   

فعل معنى فعل آخر، فمفهوم التضمين هو ما يتحصل على أن التضمين اللغوي هو أن يتضمن ال

)اعلم أن الفعل إذا كان ، إذ: )استعمال الحروف بعضها مكان بعض(أورده ابن جني في باب

بمعنى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف، واآلخر بحرف آخر؛ فإن العََرَب قد تتسع فتوقع 

لك اآلخر، فلذلك جيء معه بالحرف أحد الحرفين موقع صاحبه، إيذانا بأن هذا الفعل في معنى ذ

ومؤدى هذا الكالم أن التضمين هو وسيلة لغوية إذا توافر في . (4)المعتاد، مع ما هو في معناه(

قد قتل هللا )تركيب ، فإنه تؤدي معنيين،  أحدهما ظاهر واآلخر مضمن فيه، نحو قول الفرزدق

أخذ حكم  )لما ضمن معنى )صرف(ولكنه  )عن(ال يتعدى بحرف الجر  )قتل(فالفعل. زيادا عني(

والظاهر من كالم ابن . (5))عن((هذا الفعل األخير، وتعدى بنفس الحرف الذي يتعدى به وهو 

يثوي معنيين، وذلك  )قتل(جني أن مفهوم التضمين ينسحب ضمن مقولة العدول، على اعتبار أن 

 معجميا تنفرد به وتتفرد به.  مخالف للقاعدة المعجمية التي تقول أن لكل مادة لغوية معنى

ل لها ابن جني، هي مسألة خالفية بين المدرسة البصرية )التضمين(إن مسألة وهو -التي أصَّ

 ون نيابة حروف الجر بعضها عن بعضوالمدرسة الكوفية.  فالبصريون يمنع -واحد منها

  ﴿     نحو قوله تعالى:، (6)ويقدرون ما ورد منها بمسألة التضمين. أما الكوفيون فإنهم يجيزون ذلك

 .(2اآلية :المطففين) ﴾يَْستَْوفُونَ  النَّاِس  َعلَى اْكتَالُوا إِذَا الَِّذينَ 

، لكن البصريين يرون أن )من(بمعنى  )على(أجاز الكوفيون في اآلية السابقة أن تكون

. وقد ذهب ابن جني فيما نحن فيه قائال: )حكموا في الكيل(تضمن معنى فعل آخر هو  )اكتال(الفعل

: إنه -يعني البصريين-، لكن نقول-يعني الكوفيين-)ولسنا ندفع أن يكون ذلك كذلك كما قالوا

                                                             
  (1)- عبد القاهر الجرجاني: المصدر السابق، ص 111.

  (2)- المصدر السابق، ص 419.
 ابن منظور: المصدر السابق، مادة)ضمن(. -(3)
 .205، ص2،)م، س(، جصالخصائابن جني:  -(4)
 .206، ص2ج ابن جني: )م،س(، -(5)
 540-537، )د،ت(، ص 7، دار المعارف، القاهرة، ط2ينظر: عباس حسن:  النحو الوافي، ج -(6)
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فأما في كل  ألحوال الداعية إليه والمسوغة لهيكون بمعناه في موضع دون موضع، على حسب ا

الذي أسلفنا -ما أوردناه لمفهومه هو -عنده-أما السبيل الصواب، (1)موضع وعلى كل حال فال(

 قبل حين. -ذكره

وما يجدر اإلشارة إليه في هذا المقام، أن التعريف عينه الذي منحه ابن جني 

قرره مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذي يرى أعضاؤه أن المقصود  )التضمين(لمصطلح

خر أو ما في معناه، ويعطى )أن يؤدي فعل أو ما في معناه في التعبير مؤدى فعل آبالتضمين هو 

الفعلين. وعطفا على ما تقدم تأسيسا على أن المناسبة متوافرة بين ، (2)حكمه في التعدية واللزوم(

أمكننا القول ان مفهومه كان واضحا من منظور الدرس النحوي البصري، على الرغم من  ذكره

 أن تدارسه تولد من مسألة خالفية بين أئمة النحو القديم. 

)يأخذ الشاعر شطرا يقول ابن منظور متحدثا عن حد التضمين بكونه مفهوما بالغيا ، بأن 

من الزاوية البالغية ومن هذا المنطلق عالج الروماني مفهومه، . (3)من شعر غيره بلفظه ومعناه(

عنده  وعدَّه قسيما قائما بذاته، على شاكلة اإليجاز، والتشبيه، االستعارة، وغيرها.  وتضمين الكالم

)حصول معنى فيه، من غير ذكر له، باسم أو بصفة هي عبارة عنه. )وهو على وجهين هو: 

 .(4)أحدهما ما كان يدل عليه الكالم داللة اإليجاز، واآلخر ما يدل عليه داللة القياس(

وهو  لقسم الثاني فهو التضمين بالقياسإن التضمين قسمان؛ قسم الغرض منه اإليجاز، أما ا

)ألنه تعالى ال يذهب عليه وجه من وجوه الداللة، وليس كذلك سبيل م هللا تعالى؛ مختص بكال

غيره من المتكلمين بتلك العبارة، ...، وال يخرجه ذلك عن أن يكون قد قََصد بها اإلبانة عما 

وضعت له في اللغة، من غير أن يلحق فساد في العبارة، وكل آية ال تخلو من تضمين لم يذكر 

 .(5)(باسم أو صفة

وعلى الجملة؛ يستفاد من التضمين مصطلحا ومفهوما عند الرماني بأنه وسيلة بالغية، بل 

هو ظاهرة أسلوبية من خصائص االسلوب القرآني، وهو كثير في الكالم البليغ، وال سيما في 

، وال يصار إليه لإلبانة عن المعاني التي وضعت في )كل آية ال تخلو من تضمين(الكالم اإللهي

اللغة، وإنما يعمد إليه لغايات داللية وفنية وجمالية من منظور أنه أداة بالغية ال تحتصر في إفهام 

المعنى، ألن المعنى يفهمه البليغ وغير البليغ، وإنما يتوسل إليصال المعنى إلى القلب في أحسن 

يتجاوز قواعد اللغة وهو بهذه النظرة توليد من الكائن الموجود في اللغة، الذي  ،(6)صورة من اللفظ

وهو يفيد أن المعاني المعجمية، وإن كانت معرفتها ضرورية، فهي ليست كافية ، المضبوطة

على التبادل في الفعل من حيث المعنى في اللزوم  -أي التضمين–)يشمل ، فهو لتشكيل المعنى األسلوبي

 لغايات داللية تحتية.بحكم أنه إمكانية بالغية تنتقى من صلب نظام اللغة ، (7)(والتعدية

                                                             
 ..205المصدر السابق، ص بن جني: ا -(1)
 .76ينظر: محمد رشاد الحمزاوي: )م،س(، ص -(2)
 ، مادة ) ضمن(.)م،س(ابن منظور:  -(3)
ثالث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر الجرجاني، تح: (: النكت في إعجاز القران ضمن 386الرماني ) ت  -(4)

 .102م، ص 1968، 3دار المعارف، القاهرة، ط   ،سالم و محمد خلف هللا أحمدمحمد زغلول 
 .104-103، صنفسهينظر:  - (5)
 .76-75ينظر : نفسه، ص  - (6)
 .207-205،ص 2ينظر: ابن الجني، المصدر السابق، ج - (7)
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: هي خاصية من خصائص اللغة الشعرية، دون غيرها من بقية الضرورة الشعرية /5

ى وجه وي علأصناف القول. ولعل في مخالفتها للمألوف من قواعد النظام اللغوي في مستواه النح

أ  قية بلك شأن معلما اصطالحيا، شأنها في ذ -في هذا البحث على األقل –التحديد، جعلها تتبوَّ

ه قوف عليبالو أنه خليق -نعتقد-الي أسلفنا ذكرها، على اعتداد أنها تنطوي على مفهوم-المعالم ، 

 في الدرس األسلوبي.

أن الوزن والقافية قيدان  -الضرورة الشعرية-يعدي الدرس التراثي الذي تصدى للظاهرة

)أخطاٌء ت بهما الضرورة، التي ال يصار إليها إال لالضطرار أو اإللجاء، على أساس أنها اقترن

 ى شعرهغير شعورية في اللغة، ...، وغاية ما هنالك أن الشاعر يكون منهمكا ومشغوال بموسيق

 نحو قول المتنبي:، (1)وأنغام قوافيه، فيقع في هذه األخطاء عن غير شعور منه(

 

 تشكك ناقتي شيَُم الليالي أن
*** 

 صدري بها أفضى أم البيداء

 

بحسب ابن -أراد  -أي الشاعر-حذف الشاعر همزة االستفهام حتى يستقيم له الوزن، ألنه

 .(2)"أصدري أوسع أم البيداء؟" -جني

 أو قول آخر:   

 (3)"سقاها الحجى سقي الرياض السحائب *** حملت إليه من ثنائي حديقة

نحوي خروجا عن النظام ال- )السحائب(والمضاف إليه  )سقي(فصل المتنبي بين المضاف 

 )الرياض(بالمفعول -القائم

لقد التمس الدرس اللغوي القديم لهذا الخروج عن النظام اللغوي القائم معاذير وحيال، توخيا 

 (4)والتخريج ما ال يحتمل()يتكلفون في التأويل من أعالمه لجعل القاعدة النحوية مطردة، فراحوا 

 حفاظا وصيانة للنظام النحوي المثالي القائم.

عرية، انقسم أعالم الدرس اللساني القديم في نظرتهم إلى الضرورة الش وجملة األمر،

 انقسموا إزاءها قسمين:

بكونها أخطاء ضرورية  (5))أن الضرورة هي ما ليس للشاعر عنه مندوحة(قسم يرى  -

)تشين الكالم وتذهب العتبارات عروضية، او أنها قبيحة، يجب على الشاعر أن يتجنبها، ألنها 

 .(6)بمائه، وإنما استعملها القدماء في أشعارهم لعدم علمهم بقباحتها(

بن أما الرأي الثاني، فقد نظروا إليها نظرة مخالفة للنظرة األولى. وفي هذا الصدد ينتهي ا -

 )ال خير في الضرورة، غير أن بعضها أسهل من بعض، ...، ألنهم أتوا )بها(رشيق إلى القول أن 

                                                             
 .163م، ص1999، 5والتوزيع، القاهرة، طرمضان عبد التواب: فصول في فقه العربية، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر  - (1)
 .77م، ص1988، 1، تح: صفاء خلوصي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ط1ينظر: ابن جني: الفسر، ج - (2)
 .351ص  )م.س(، ،الفسر: جني ابنينظر :  - (3)
 .164رمضان عبد التواب، المرجع السابق، ص -(4)
 .86-85م، ص1988محمد عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ينظر: سيبويه: الكتاب، تح:  -(5)
بو هالل العسكري: الصناعتين ) الكتابة والشعر(، تح: علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم، مطبعة عيسى الباي الحلبي، ا -(6)

 .150م، ص1952القاهرة، )د.ط(، 
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الذين  ها، استثمره من جمهور أئمة اللغة . وهذا الموقف المرن الذي أبداه إزاء(1)(على جبلتهم

اللية تقع اتخذوا من االستعماالت األدبية مدونة تطبيقية لهم؛ إذ يرون في الضرورة سمة صوتية د

 .(2))سواء كان للشاعر عنه مندوحة أم ال(في الشعر وال تقع في النثر، 

فالشاعر إذا وقع في الضرورة وكانت له عنها مندوحة، هذا يفيد أنه يقصد إليها قصدا، وله 

)التي يتكفل الشعراء بإيجادها يمكنهم من أن يقولوا من التعويل عليها غرض، ألن اللغة الشعرية 

مختلفة األشياء التي يمكن أن تقال في اللغة العادية. يمكنهم من أن يقولوا أيضا ما ال بصورة 

، على اعتداد أن الشاعر يشعر أنه ما ينبغي له وما ال (3)يمكن قوله في هذه اللغة على اإلطالق(

ة يستطيع ان يلتزم بنمط ثابت في اللغة، ال ينفك عنه، مادام أنه يتغيا من وراء توسله الضرور

إثباتا أو  هو بصدد تشكيله وتقديمه للمتلقي الشعرية بوصفها إجراء أسلوبيا يالئم الغرض الذي

 نفيا، بحسب المقصد الذي يرومه.

من حيث االحتفاء  -من اآلراء التي شكلت قطبا قائما بذاته في الدرس البالغي القديم   

ال السعة، دون االضطرار بالضرورة رأي ابن جني الذي فسر ارتكاب الشاعر للضرورة في ح

، فلجوء (4))أنسا بها واعتيادا لها، وإعدادا لذلك عند وقت الحاجة إليها(أو اإللجاء إليها بقوله: 

الشاعر للضرورة ال يكون ضعفا وال عجزا، وال توخيا الستقامة الوزن، وإنما يكون قوة منه 

في  -الضرائر-دليل على شجاعةواقتدارا على قصدها، تنفيذا لغرض معين وداللة محددة ، وهذا 

. كما أضاف في موضوع آخر كالما بشأنها: "فإن قلت: فقد يلتزم الشاعر من ضرورة (5)اللغة

أال  )علي ذنبا ُكلُّهُ لم أصنع(الشعر ما له عنه مندوحة، وما لو لم يلتزمه لم يخلل بالوزن، نحو قوله

فالشاعر من هذا السياق تطوع بارتكابه ، (6)لكان الوزن واحدا" )ُكلَّهُ(ترى أنه لو نصب فقال

وهذا إدالال بقوته ومؤشرا على اقتداره في ضوء أنها ليست لباسا لغويا  -حسبه–الضرورة 

 يستدعيه النظام العروضي للقصيدة الشعرية.

بوصفه  -اقترانا مكينا- )القافية(تقترن الضرورة الشعرية بحركة الروي الماثلة في كلمة 

القصيدة  ، وقد بوأتهمة العمودية، الذي يكون مكررا في آخر كل بيت بانتظاأهم حرف في القصيد

هذه الركيزة، على اعتبار أنه يحقق التماثل الصوتي أو التوازي في أواخر األبيات بكونه إيقاعا 

داخليا وخارجيا يوائم ويتناغم مع موسيقى اللغة الشعرية، ولن يكون الشعر شعرا دونه. وقد ذهب 

لقوافي ألنها المقاطع )أال ترى أن العناية في الشعر إنما هي باابن جني في ما نحن بسبيله قائال: 

. وقد يحدث (7)وكذلك كلما تطرف الحرف في القافية ازدادوا عناية به، ومحافظة على حكمه(

توتر في حركة الروي بين النظام النحوي الذي يطلبها عالمة إعرابية متوائمة ومنسجمة مع 

                                                             
م، 1988(، 1تح: محمد قرقزان، دار المعرفة، بيروت، )ط ،3ج ،عر وآدابه ونقدهالشابن رشيق المسيلي: العمدة في محاسن  -(1)

 .120ص
 .146-142، ص1979، 1محمد حماسة عبد اللطيف: الضرورة الشعرية في النحو العربي، مكتبة دار العلوم، القاهرة، ط -(2)
 .519ص ،1980، 1القاهرة، ط، مكتبة الخانجي، عبد الحكيم راضي: نظرية اللغة في النقد العربي -(3)
 .268-267،ص 2: ج)م،س(بن جني: ا -(4)
 .267، 170، صنفسهينظر:  -(5)
 .222م، ص2012، 1ينظر: عبد السالم السيد حامد: تفسير الشعر عند ابن جني، عالم الكتب، القاهرة، ط -(6)
 .171، ص 2، ج75-74، ص 1)م،س(، جنظر ابن جني: ي - (7)
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قيمة  )النظام اإليقاعي الذي يطلب هذه الحركة بوصفهاعالقات كلمات التركيب، وبين 

 تعبيرية داللية تحقق التماثل الصوتي في أواخر األبيات.(1)صوتية(

–     )الشجاعة(إن ارتباط ما يدعى بالضرورة الشعرية أدرجه ابن جني ضمنيا في مصطلح      

هو مظهر من مظاهرها، وذلك  )اإليقاع الشعري(على اعتداد أن  -الذي بسطنا فيه القول سلفا

توخيا لالتساع في اللغة ال عن ضرورة، بل عن اختيار. وحال الشاعر في هذا أشبه براكب فرس 

.  والشاعر يدرك أن وجود الكوابح سالمة له، لكنه )أي بدون كوابح(جموح بال سرج وال لجام

متلقي. يقول ابن جني في يتوسل الضرورة بغية إحداث وقع إيقاعي ينطوي على تأثير جمالي في ال

)فمتى رأيت الشاعر قد ارتكب مثل هذه الضرورات على قبحها وانحراف األصول هذا السياق: 

، وإن دل منه وجه على جوره وتعسفه، فإنه من وجه بها، فاعلم أن ذلك على ما جشمه )منها(

تياره الوجه تخمطه، وليس بقاطع دليل على ضعف لغته، وال قصوره عن اخ آخر مؤذن بصياله و

الناطق بفصاحته، بل مثله في ذلك عندي مثل مجري الجموح بال لجام، ووارد الحرب الضروس 

حاسرا من غير احتشام، فهو وإن كان ملوما في عنفه وتهالكه، فإنه مشهود له بشجاعته، وفيض 

لنجاة، وأبعد منته، أال تراه ال يجهل أن لو تكفر في سالحه، أو اعصم بلجام جواده لكان أقرب إلى ا

إدالال بقوة طبعه، وداللة على  ه على علمه بما يعقب اقتحام مثله  عن الملحاة، لكنه جشم ما جشم

 .(2)(شهامة نفسه

وانطالقا من هذا السياق، يظهر أن ابن جني احتفى بالظاهرة ألنها مؤشر عن سعة واقتدار، 

غير مرغوب لكسر النمط  ممدوحا، ال بوصفها اضطرارا بوصفها إجراء أسلوبيا مقبوال و

)الخروج على االستعمال العادي للغة، فهي ليست إال تعبيرا المألوف للنظام اللغوي المطرد، و

.وقد أول (3)عن اإلرادة الشعرية الخالقة، التي تشكل خصائص األسلوب من حيث كونه عدوال(

 ابن جني في هذا السياق قول الشاعر:

 فيكفيني بساعده الشديد *** أيا لهفي على من كنت أدعو

ا عند ان لهمن زاوية أن حرف الروي ورد مرفوعا، مخالفا لما يطلبه النظام النحوي، لذا ك

 ابن جني أربعة احتماالت:

 أن تكون مقطوعة على االستئناف للمدح خبرا لمبتدأ محذوف. /1

 )يكفيني( في أن تكون بدال من الضمير /2

  ده()بساعبتداء، ويكون الخبر قولهوالنكير، فيرفع باال يرذكالعأن تكون مصدرا  /3

 والمعنى: يكفيني والشدة في ساعده.

 .(4)، ومعناه: يكفيني منه أو به الشديد)يكفيني(فاعال لـــأن تكون  /4

في محاضرة ألقاها في بروكسل -وعلى هذا المنحى، يذهب بول فاليري إلى القول 

أن الشعر انشغال داخلي .. )هو( متعة ) -م، وهو في سن الحادية والسبعين من عمره1942سنة

                                                             
 .445-444، ص1990، 1اللطيف: في بناء الجملة العربية، مكتبة الشروق، القاهرة، طمحمد حماسة عبد  -(1)
 .267، ص 2، ج)م،س(بن جني:  ا -(2)
 .30م، ص1989، 201عبد السالم المسدي: األسلوبية وقيم التباين، مجلة الموقف األدبي، دمشق، عدد -(3)
 .229م، ص2012، 1جني، عالم الكتب، القاهرة، طينظر: عبد السالم السيد حامد: تفسير الشعر عند ابن  -(4)
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مكابدة الوحدة مع النفس...هو حالة غنائية، أي الحالة التي يشعر فيها الكائن انه في المرحلة 

ة الحرة، والفريدة والمختلفة عن صورة الكائن في حالته العادية...تجعل الشاعر الثانية من القو

قادرا على إنتاج بعض األشياء التي ال ينتجها في حالته العادية، إذ يلعب اإليقاع دورا متميزا 

وفريدا ... حدث لي أن كتبت بعض القصائد انطالقا من مجرد إيقاع، دون أن أعرف إلى أين 

في هذه القصائد، كقصيدة)المقبرة الحية( حيث نظمت انطالقا من إيقاع معين خطر سيؤول األمر 

 شعريا.  (1)(ببالي وتغذى شيئا فشيئا ببعض الكلمات حتى صار نصا

ة اللغ عن اللغة العادية، حيث أن في -بإطالق -وهذا يفيد أن اللغة الشعرية هي عدول

 يتكون من الصوت والداللة.الشعرية يتغنى الشاعر في بنيتها بالمعنى، الذي 

 أولوهمصطلح القافية، و -على وجه التحديد-وعلى هذا ، تدارس البحث اللساني العربي

 ي الدرسنية فإذ أطَّرت بكونها مركبا صوتيا ينطوي على أبعاد داللية وف -عناية ليست بالهينة.

 األسلوبي المعاصر، الذي عالجها بوصفها خاصية من خصائص اللغة الشعرية.

يشكل عنصرا أساسيا في النص )األدبي( وهو )فإنه  -بحكم كونها تركيبا صوتيا -فالقافية

أحد العناصر األساسية المكونة لإليقاع في بنية النص، وهو في تفاعله مع العناصر األخرى 

، على أساس أنها بنية صوتية (2)(يسهم في تشكيل الرؤية الشعرية، وأبعادها الفنية والجمالية

للقافية  (Jean Cohen)تنتمي إلى البنية الكلية. وفي هذا السبيل، انتصر جون كوهين داللية

باعتبارها مصدرا من مصادر اإليقاع الموسيقي الغنائي، وأكد على وظيفتها األدبية، على أساس 

في  (le vers)أنه رفض رفضا قاطعا وصريحا الشعر الفرنسي غير المقفى  إذ البيت الشعري

)حلية( تلصق، دونما ضرورة لذلك، بلغة يقرر مصيرها في مستوى آخر، وتشهد ليس ) رأيه 

 .(3)(بذلك ندرة قصيدة النثر، فبرغم النجاح الذي ال مراء فيه فقد بقيت استثناء في أدبنا

فيما يرى –حين حقَّر من شأن القافية، بوصفها (verlaine)كما اعترض على الشاعر فرلين      

(، وهذا الموقع يتضمن Sons Terminauxمجرد تكرار ألصوات متطرفة)ليست )أنها  -كوهين

تعريفها بأنها: تماثل صوتي للحرف األخير وللصواتم التي قد تتبعه، وهكذا فليست القافية هي التي 

تحدد نهاية البيت، بل )إن( نهاية البيت هو الذي يحدد القافية، فهي في حد ذاتها ليست عاجزة عن 

.  ومن هذا السياق، يتجلى أن القافية ورويها ليست عنصرا مساعدا وتاليه، وال هي (4)(إنهاء البيت

إلعالء  )الروي(مجرد صوت ختامي في كل بيت من أبيات القصيدة وإنما هي "قرعٌ  لهذا الصوت 

 وال تظهر فعاليتها الصوتية إال في عالقتها بالمعنى.، (5)وقعه في السمع"

وحرفها الختامي إيالء عظيما، بكونها عنصرا قارا وثابتا في  أولى جون كوهين القافية لقد 

البنية الشعرية، مما جعله يميز بينها وبين انواع المجانسة الصوتية بعدها قوافي داخلية يقول جون 

( مقوما مماثال l’allitérationويكون الجناس الحرفي))كوهين في شأن الظاهرتين ما يلي:

من اإلمكانات اللغوية للحصول على أثر قوامه المماثلة الصوتية مع للقافية، فهو مثلها، يستفيد 

                                                             
 .16-14م، ص 2013، 1بول فاليري وآخرون: في الحداثة الشعرية، تر: غيثة بلحاج، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط -(1)
 .155، ص2نور الدين السد: )م،س(، ج -(2)
 .51جون كوهين: بنية اللغة الشعرية،)م،س(، ص -(3)
 .73،74نفسه، صينظر:  -(4)
 .359م، ص2004، تونس، )د.ط(، ساآلداب والعلوم اإلنسانية، صفاق أحمد الجوة: بحوث في الشعريات)مفاهيم واتجاهات(، كلية -(5)
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فارق كون الجناس يعمل داخل البنية، ويتحقق من كلمة إلى كلمة ما تحققه القافية من بيت 

ليس مستقال عن القافية، وال يشتغل بمفرده مستقال عن  -حسبه-والجناس الصوتي. (1)(لبيت

ة في االختصاص الشعري، وال يعمل لحسابه الخاص، بل هو القافية، بل هو شريك مكين للقافي

 .(2)(تابع لها يقوي صوتها وجرسها، ويعمق وقعها في السمع)

و جملة األمر، شكلت القافية في الدرس الشعري عند جون كوهين قاعدة قياسية بكونها 

معيارا لتمييز الشعر من النثر، ال بوصفها ضرورة العتبارات تتعلق بالوزن وحركة رويه. 

كما كان الحال عليه عند ابن جني في بعض المواضع، على -فالقافية هي أسلوب شعري اختياري 

ن فاعال في الدرس البالغي القديم من خالل وصفه لألساليب األدبية التي تجافي أساس أن فكره كا

بناء -قيمها التعبيرية القواعد النمطية المعيارية. وكانت هذه الرؤية متصادية ورؤية جون كوهين

ها مسبارا لتمحيص الخصائص اللسانية التي تغدو موائز أسلوبية  -على ما تقدم عرضه للقافية بعدِّ

في موضع آخر يبين وظيفتها الشعرية. يقول في هذا الشأن ما  ) كوهين(لغة الشعرية.  ونلفي في ال

وال تبرز وظيفة المجانسة الصوتية)القافية( إال إذا قابلنا المنظوم بالمنثور فالمنثور ال )يأتي: 

تصاد يؤدي وظيفته إال عبر االختالفات الصوتية، وهو ال يقبل التشابه إال ألسباب تتعلق باق

الجهد، ففي الخطاب النثري تصير كل قافية، وكل مجانسة صوتية مقلقة، والكاتب نفسه يجتهد 

في تالفيها بصورة طبيعية. أما المنظوم فهو على النقيض من ذلك ، يبحث عنها، بل يجعل من 

 .(3)(القافية  قاعدة بنائية

بحكم  وإنما يعمد إليها قصدا واختيارا فالقافية من جهة الوظيفة ليست بنية خالية من المعنى،

أنها إجراء لساني أسلوبي تسهم في توليد الداللة العامة للخطاب الشعري برمته. وفي هذا السياق 

على انها عنصر بنيوي، (Roman Jakobson) م(1982)تيذهب رومان جاكبسون -دائما–

.أي في تالفيف البنية الصوتية (4)تقتضي ضرورة غالقة داللية بين الوحدات التي تجمع بينها

بوصفها شكال صوتيا -والبنية التركيبية. فهي ال تكتفي بتشكيل و بنينة الكالم الشعري فحسب، 

وإنما هي بنية جزئية تشارك في تكوين  -يتجلى في تواتر منتظم لمجموعة من الصواتم المتساوية

دبي وهي من هذا الجانب أٌس من ، وتشكيل المعنى األ(5)(البنية الداللية للقصيدة الشعرية)

 أساسيات البعد الجمالي للغة الشعرية الذي ينطوي على سمات داللية تأثيرية.

الشعرية من اللغة العادية باحتوائها في الجانب األكبر منها على  اللغة : تنمازالبديع-6

الذي اجترحه ابن المعتز  )البديع(ولعل في مفهوم مصطلح  .صنوف العدول بضروبه ومستوياته

قيم له في هذا البحث، وذلك استنادا إلى نفي كتابه، يتدانى إلى حد بعيد من مفهوم العدول الذي 

الذي  ،نظرة الدكتور محمد العمري في معرض حديثه عن أوليات المصطلح عند ابن المعتز

وقع منها في النثر  قصَّر فنون البديع على الشعر برغم حرصه في أول الكتاب على إيراد ما)

                                                             
 .82جون كوهين، )م.س(، ص -(1)
 .359أحمد الجوة: )م.س(، ص -(2)
 .84-83جون كوهين: )م،س(، ص -(3)
 .361ينظر: أحمد الجوة، )م،س(، ص -(4)
، 2ينظر: جون كوهين، اللغة العليا ) النظرية الشعرية(، تر و تق: أحمد درويش ، منشورات المجلس األعلى للثقافة، القاهرة ، ط -(5)

 .144-143، ص  2000
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مخالفة للكالم   إحساسه بأن صور البديع هي صور شعرية -ابن المعتز -أيضا ... وهكذا يؤكد

 .اجة الصراع من البحث عنها في النثر، وجعل الفارق كمياجأصال برغم ما دفعته إليه ل العادي

ق والتعقيد، تفوق أنه نوعي، إذ إن الشعر يحتمل درجات من الخر -يقول محمد العمري -والواقع

التي يعول عليها الكالم النثري. ومن هذا السياق أمكننا القول ، أن مفهوم  (1)(الوظيفة الخطابية

مصطلح البديع عند ابن المعتز يقترب بدرجة بارزة من ظاهرة العدول، على اعتبار أن أساليبه 

ليست محسنات كالمية أو حليات يتلون بها المعنى. أي أن أساليب البديع وأشكاله ليست مكونات 

وعلى هذا  -في ان معا –كونات بالغية تتناغم مع مقاصد المتكلم وأحوال المتلقي لغوية، بل هي م

فالبديع ليس علما برؤية ابن المعتز، وانما هو صناعة تتوزعها الكفاءة التواصلية وجودة 

االستعمال الشعري للكلمات. فالشكل البديعي اللغوي هو أسلوب أدبي تجافي بنيته القواعد اللغوية 

 القياسية.

 :نيالمبحث الثا

 مظاهر العدول التركيبية                

 الحقل الداللي للمفارقة األسلوبية: -1

 توطئة:

ظام اعد النها قوالمقصود بالمظاهر التركيبية للعدول، تلك الظواهر اللسانية التي تخالف بنيت

ى بعد ي علتنطو اللغوي، على غرار الحذف وااللتفات والتقديم والتأخير، بوصفها بنيات لسانية

 تركيبي يعتوره بعد داللي.

ي وقبل العرض والحديث عن هذه المظاهر في الدرس البالغي القديم والدرس اللسان

ية ع تسمالمعاصر بتجلياته المختلفة، حري بالبحث أن يتوقف عند العدول بوصفه مصطلحا بتوز

 ومفهوما، وسنجعله مختبرا في الدرس الراهن.

وف العدول عبر جميع المستويات اللسانية بوصفها تخضع : تصاغ صنالعدول -أ 

الستراتيجية الخروج عن معيار، سواء أكان هذا المعيار داخل التركيب أو خارجه، بمعنى أن 

العدول هو وسيلة تعبيرية مختارة من بقية الوسائل التعبيرية، التي يمكن أن ترد محلها. وذلك 

هاك، وإنما يقصد إليه تطويعا للغة بهدف تشكيل أغراض الخروج عن نظام اللغة ليس ولعا باالنت

فنية وداللية. و يتغيا األديب من خالل توسله العدول عن نظام لغوي، حتى يقيم على آثار ذلك 

النظام تركيبا لغويا جديدا، يغاير التركيب المألوف الذي يسعى النظام اللساني إلى إقراره. وقد 

للنظام اللغوي( يفترض نوعا جديدا  )أي كسر)القول أن ذهب صالح فضل في هذا الصدد إلى 

من التنظيم ، الذي يعتبر فوضى )عدوال وخروجا( لما سبق، ولكنه نظام أكفأ عندما يقاس 

الذي يتواءم وخصوصية النسق التعبيري تركيبا وداللة، ، (2)(بمؤشرات المقال الجديد الداخلية

 أن تشتغل بفاعلية في المتلقي. على حسب مقتضيات األغراض التي يرنو األديب

                                                             
 .14م ص1991، 5محمد العمري: المقام الخطابي والمقام الشعري في الدرس البالغي، مجلة دراسات)سال(،المغرب،العدد -(1)
 .375، ص1992، 2نظرية البنائية في النقد األدبي، مؤسسة مختار للنشر والتوزيع، القاهرة ، طح فضل: صال -(2)
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التي تعول بنياتها اللغوية  -العدول -اتخذت األسلوبية التنظيرية والتطبيقية من الظاهرة

التركيبية على مبدأ المخالفة بين القاعدة اللغوية التي يطلبها النظام اللساني، واالستعمال الفني للغة 

على أساس أن الظاهرة تشكل مبدا جماليا ودالليا متْنا للدراسة والتحليل عبر جميع المستويات،  -

اضطرابا ويصير هو نفسه نظاما )ينهض عليه النص األدبي. لذا يشكل العدول في النص األدبي 

حصيلة ) إحداث وظيفة أسلوبية، أو سمة شعرية تعد -من ورائه –يتغيا  األديب  ،(1)(جديدا

اللغوي للخطاب األدبي وغيره من األنظمة المفارقات التي )نلحظها( بين نظام التركيب 

 .األخرى (2)(اللغوية

نقدي إن مفهوم الظاهرة المنطوية على المصطلح، تجاذبتها وتعلقت بدائرة حقلها ال 

لكثرة هذه امصطلحات كثيرة جدا، قد تتفاوت فيما بينها تفاوتا يصعب حصره واإللمام بزمامه، و

يوسف ورار عبد السالم المسدي، وأحمد محمد ويس، لفتت الكثير من النقاد المحدثين على غ

 وغليسي، وغيرهم.

فهذا الزخم االصطالحي لظاهرة مدركة قديما وحديثا، لم تقتصر على النقد العربي 

ولعل التشتت في . (3)(بل إنها غربية المنشأ أصال وقد أشار إليها خوسيه إيفانوكس)المعاصر، 

. (4)المسدي، ذاكرا أمام كل مصطلح أصله الفرنسي وصاحبهتسمية الظاهرة أبان عنه عبد السالم 

 .(5)وتقريبا صنيع المسدي نفسه نلفيه عند الدكتور صالح فضل

فضال على المصطلحات التي أوردها جملة من أعالم النقد -يرى أحمد محمد ويس 

قد  أنه ثمة مصطلحات أخرى وأوصافا تعبر عن مفهوم ظاهرة العدول، -المعاصر، عربا وغيرهم

في الدراسات النقدية  -يحسد عليه-، إثر مؤونة إحصائية وجهدا(6)جاوزت األربعين مصطلحا

 العربية المعاصرة.

 / écart)حاول الكثير البحث عن مصطلحات أخرى عربية تعادل مفهوما أجنبيا واحدا

déviation) حتى يزيدوا أشكلة وضع المصطلح النقدي العربي الحديث بالتعقيد واالضطراب

 ، مما أسهم في توسيع إشكالية ترجمة المصطلحات النقدية األدبية إلى لغتنا العربية.(7)والفوضى

ومهما يكن األمر، فالعدول يختصر في مفهوم الخروج عن مألوف النظام اللغوي في تركيب 

النسيج اللغوي للنص األدبي في مختلف ضروب مكوناته اللغوية. ولن يكون ذلك إال بكسر وخرق 

القواعد الصوتية، أو التركيبية او الداللية، وحتى الثقافية للنظام المفترض كمعيار، بالنسبة  إحدى

إلى األعمال األدبية. وتكون الغاية من وراء ذلك االستعمال العدولي على مستوى النص األدبي 

                                                             
 378-377، ص )م،س(ينظر: صالح فضل:  - (1)
س، ، تون4عبد السالم المسدي: مدخل إلى النقد الحديث، منشور ضمن: أشغال ندوة اللسانيات واللغة العربية، سلسلة اللسانيات، العدد  -(2)

 .211ص
أحمد محمد ويس: االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، )مجد(،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، جامعة  -(3)

 .30م، ص2005، 1حلب،بيروت سوريا،  ط
 .80-78ينظر: عبد السالم المسدي: األسلوبية واألسلوب، )م،س(،  ص  - (4)
الخطاب وعلم النص، سلسلة عالم المعرفة، إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون واألداب، الكويت، ينظر: صالح فضل: بالغة  -(5)

 .57م، ص1992
 .33ينظر: أحمد محمد ويس)م.س(، ص -(6)
 .217-209نظر: يوسف وغليسي)م.س(، صي -(7)
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راء ذلك تحقيقا ألغراض فنية داللية، تكون ماثلة في أساليب لغوية متفردة، والغاية الكبرى من و

 تحقيق الوظيفة األسلوبية بكونها المنوال الموضوعي الوحيد للبحث األدبي. 

ة نه ثمومن المالحظات التي يمكن إيرادها في سياق إشكالية ترجمة المصطلح الواحد، أ

 مفهومومصطلح واحد للداللة على أشياء عدة، وثمة أكثر من مصطلح للداللة على شيء واحد، 

    تنا، دفعالضطراب في تسمية الظاهرة في ضوء الدراسات النقدية المعاصرةموحد عام، إن هذا ا

ة تتوافق مع إلى العدول. ولعل هذه المحاول(l’ecart)إلى ترجمة المفهوم الغربي الوافد -رأسا-

 ألدبية.ية وامحاوالت عدة في الساحة االصطالحية العربية الجديدة التي اهتمت بالمفاهيم النقد

راسات ي الدفتم تبييئه وتحيينه  -بوصفه مفهوما بالغيا قديما -اهرة بالعدولإن تسمية الظ

دف ل ومرابحكم أنه معاد النقدية المعاصرة، وال سيما في الدرس األسلوبي على وجه التحديد،

 لمصطلحي االنزياح واالنحراف. 

اعدة أساسيا وق (Pole)هو مفهوم أسلوبي حديث قطبا وعلى هذا، شكل مصطلح العدول بما

ات لدراسامتينة في الدرس المعاصر، على اعتبار أنه إجراء لغوي ومفهوم أدبي نقدي في مجال 

 ال   دبية   أصفة  ة بذلك، إذ يعد العدولالتحليلية لألدب في ضوء أن األسلوبية هي المقاربة الكفيل

راء اعية، وهو إجيخلو أي نص أدبي منه، ينطوي على خصائص أسلوبية تعتري النصوص اإلبد

 نقدي في الوقت نفسه يتناول لقياس درجات الشعرية في الخطاب األدبي.

التي عرفتها اللغة الفرنسية في القرن ) (Ecart)إن العدول هو ترجمة للكلمة االسمية 

الثاني عشر ميالدي، وهي تعني الفسخ أو التقطيع، أو المسافة الفاصلة بين األشياء أو 

فإنها مشتقة من  (deviation)أما الكلمة المشتركة بين اللغة الفرنسية واإلنجليزية (1)(األشخاص

 .(2)(( بمعنى االنحراف عن الطريقdéviatioالالتينية المتأخرة ))الكلمة 

نى د عن معيبتع ومؤدى هذه المفاهيم اللغوية لظاهرة العدول الالزبة بالكلمتين السالفتين ال

 )االستعمال والقاعدة(تعني المسافة الفاصلة بين (Ecart)فكلمة .الخروج عن معيار

 .)نظام لغوي مطرد(تعني االنحراف عن  (déviation)وكلمة

انغرس مصطلح العدول في تربة الثقافة األسلوبية المعاصرة، بدليل أن عبد السالم المسدي 

على   (3)االلتباسبالعدول إحياء لمصطلح بالغي تراثي لم يعد يجّر محاذير  (Ecart)ترجم مفهوم

في الدرس  )االنزياح(اعتبار أنه فكرة عامة تعبر عن مبدأ الظاهرة.  وقد التبس بمصطلح آخر هو 

، حيث لفت انتباهه عند قراءته )ليوسبيتزر(األسلوبي الجديد؛ صكه عالم األسلوبية األلماني 

، غير (4)االستخدام العام للغةللروايات الفرنسية الحديثة. تلك التعبيرات التي تميزت بابتعادها عن 

أن ) -عند تحليله لقصائد الشعر-الحظ أيضا  )ثورن(وحده، فــ سبيتزرأن هذه الظاهرة لم تستوقف 

                                                             
 .205صيوسف وغليسي)م.س(،  -(1)
 نفسه، الصفحة نفسه. -(2)
 .85العدول في ضوء األسلوبية المعاصرة)من الرؤية إلى اإلجراء، )م،س(، صينظر: الحاج تكوك:  -(3)
 .30م، ص1992ينظر: إيفانكوس: نظرية اللغة األدبية، تر: حامد أبو أحمد، مكتبة غريب، القاهرة،  -(4)
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. وما األبنية غير النحوية إال تلك (1)(النحوية الملمح األكثر لفتا لالنتباه فيها هو األبنية غير

 األبنية اللفظية أو التركيبية الخارجة على مقتضى ظاهرها اللغوي المحسوس. 

 يقول محمود درويش:

 خذ بقاياك. اتخذني ساعدا في حضرة األطالل)

 خذ قاموس ناري      

 وانتصر

 في وردة تُرمى عليك من الدموع

 وعار حاٍف، ومن رغيف يابس،

 آخر التاريخوانتصر في 

 .(2)(ال تاريخ إال ما يؤرخه رحيلك في انهياري

ث إال إلى مخاطب غير معروف، ال يتحد انتصر( -)خذيتوجه الشاعر بجملة فعلية أمرية 

كن لما،  عبر الوردة، وفي الرغيف اليابس. فظاهر الكالم ينم على أن الشاعر هو اآلمر لشخص

 هذا الشخص يتجلى في وردة وفي الرغيف اليابس.

 إن الجملة الشعرية التي حققها محمود درويش حافلة بانعداالت كثيرة أهمها:  

 و.ائية األمرية إلى حوار يجريه الشاعر بينه وبين العدانقالب الجملة اإلنش /1

لم الشاعر يتحقق برحيل العدو بعد انهياره /2 نماط ذ األإوفي هذا عدول،  -أي الشاعر -ح 

لى لجهاد عدة واالتركيبية المألوفة تقرن الحلم بالحياة، لكن الجملة الشعرية قرنت الحلم بالشها

 خالف ما هو مألوف.

 :األسلوبي واالنحرافاالنزياح  -ب

لقد غدا االنزياح دعامة نظرية، بل نظرية قائمة في حد ذاتها في عدد من التيارات األدبية 

والنقدية. فهو مقولة أسلوبية، ومفهوم نظري قامت عليه األسلوبية وتأسست، حتى أن نفرا من أهل 

 .(3)(عرفوا األسلوبية بانها علم االنزياحات)االختصاص 

المصطلح بالوفرة وقصب السبق في التداول واالنتشار والذيوع، بالمقارنة مع لقد  حظي 

، الذي كان له حظ غير يسير من السيرورة والثبوت في (4)مصطلح العدول ومرادفه االنحراف

 .(5)(déviation)أنه ترجمة شاعت أكثر من غيرها للمصطلح -فيما يبدو–الدراسات األسلوبية، وهو 

عن        في الحقل الداللي المعبر  )العدول /االنزياح /االنحراف(مصطلحات  -إذا–تندرج 

مفهوم الظاهرة األسلوبية التي تنضوي بنيتها اللسانية في مبدأ التنازع بين معيار مفترض 

واألسلوب الذي تكون فيه الظاهرة ماثلة. وبالتالي، ال نحتاج إلى مزيد من جهد التوضيح للصدح 

                                                             
م، 1993، 1بيضاء، بيروت، طثورن: النحو التوليدي والتحليل األسلوبي، تر: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار ال -(1)

 .221ص
 .8م، ص1994)مديح الظل العالي(، دار العودة، بيروت، 2، مجمحمود درويش: ديوان محمود درويش  -(2)
 .89ينظر: الحاج تكوك، )م،س(، ص -(3)
 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها. -(4)
 .34ينظر: أحمد محمد ويس،) م.س(، ص -(5)
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االنزياح واالنحراف هما تسميتان مرادفتان لمصطلح العدول، بل هو األنسب فيما نرى  بالقول: أن

 للتعبير عن الظاهرة لالعتبارات اآلتية:

 إن كلمة "االنزياح" ذات إيحاء مكاني واضح. -

 إن كلمة االنحراف ذات إيحاء أخالقي سلبي. -

قدم ت -ديمة يمتلك العدول قوة أفهومية قياسا إلى صنويه، وله مسميات أخرى ق -

ميع جوخالصة الكالم فيما نحن بصدده، تفضي بنا إلى القول أن  -ذكرها في هذا البحث

-     ظاهرةالمسميات لهذا المفهوم األسلوبي المعاصر هي في الحقيقة مسمى لمفهوم واحد لل

لى نظرة إإال نتيجة االختالف في ال -فيما نرى–وما االختالف في التسمية  -قيد الدراسة

-     سانيةه اللسلوبية في تطبيقاتها وتحليالتها على الخطاب األدبي الذي يثوي داخل بنياتاأل

 وظيفةعلى وظيفة مزدوجة، تتموقع في اإلبالغ من ناحية، وفي تحقيق ال -شكال ومضمونا

 البالغية او األسلوبية من ناحية أخرى.

 مهبلفظه أو مفهوألن العدول من فصيح العربية، ورد تسمية في التراث اللساني  -

بوصفه مصطلحا تحدى به ابن جني المعيارية التي سيطرت  )شجاعة العربية(على غرار 

على التفكير النحوي، وعلى النقد الشعري في مقاربته لشعر المتنبي. ولعل في كالم حمادي 

أحسن ترجمة )صمود ما جعلنا نستأنس بهذا المصطلح القديم والحديث باعتباره 

 .(1)((Ecartلمفهوم)

 : وخاصية التوكيد األسلوبية المعيار -ج

على رأس من اعتمدوا مصطلح  م(2006)تيجيء الباحث التونسي عبد هللا صولة

في مصنفاتهم، ال بوصفه مفهوما تراثيا، وإنما بكونه مفهوما أسلوبيا، شأنه في ذلك شأن  (2)العدول

 مصطلح االنزياح.

 -ن معافي اآل– للعدول، واتخذت منه دعامة وإجراءنهضت األسلوبية على المفهوم النظري 

من -          يبها ة، حيث يتحدد العدول في تراكأثناء مقاربتها للخطاب اللساني في المدونات األدبي

قاييس ن المقياسا إلى قاعدة أو أصل أو نمط تعبيري، وغيرها م -منظور الدرس األسلوبي الجديد

، بعامة درجات الخروج عن النمط العادي في الخطاب األدبيالتي تم اعتمادها في قياس وسبر 

ي النقد ال تزال غير مضبوطة وال هي على إجماع في البحث -في حقيقة أمرها–وتلك المقاييس 

 .)على وجه العموم واإلجمال(المعاصر 

 لدى السكاكي." البالغي" المعيار  -

الذي ينعدل عنه الكالم البليغ بأصل المعنى أو أصل  )المعيار(يسمي السكاكي المقياس

الكالم، أو مقتضى الظاهر. وكل كالم يتم إجراؤه ال على مقتضى الظاهر، فذلك هو العدول عنده. 

                                                             
، منشورات كلية األداب، منوبة، -أسسه وتطوره إلى القرن السادس )مشروع قراءة( -البالغي عند العربحمادي صمودّ: التفكير  -(1)

 .52-51،  ص1994، 2تونس، ط
. وينظر أيضا: الحجاج في 86، ص1984، 1، ع5ينظر: عبد هللا صولة: األسلوبية الذاتية أو النشوئية، مجلة فصول، القاهرة، م -(2)

 ، وعدة مواضع أخرى.387، 377، 315، 299، 262، 253أهم خصائصه األسلوبية، )م،س(،ص ص:  القرآن الكريم من خالل
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واعلم أن الطلب كثيرا ما يخرج ال على مقتضى الظاهر، وكذلك الخبر فيذكر )يقول السكاكي: 

 .(1)(ك إال لتوخي نكت و فوائد وأسرارأحدهما في موضع اآلخر، وال يصار إلى ذل

)متعارف تسمية أخرى، درج عليها بــ -أي المعيار-ويستأنف في موضع آخر ليسميه

وذلك في معرض وصفه للوظيفة البالغية المناط بها الكالم األدبي، والقائمة عنده على  األوساط(

متعارفهم في التأدية للمعاني فيما على مجرى ) -يقول -. فكالمهم)اإليجاز(و )اإلطناب(مقولتي

بينهم، والبد من االعتراف بذلك مقيسا عليه)...(لكونهما )اإليجاز و اإلطناب ( نسبيين ال يتيسر 

 .(2)(الكالم فيهما إال بترك التحقيق والبناء على شيء عرفي

هو         وانطالقا من هذا السياق، أمكننا االستنتاج بأن ما يعنيه السكاكي بمتعارف األوساط

و أ               )اإليجاز(يقاس إليه العدول، الذي يتحقق في  -بوصفه شيئا عرفيا -الكالم العادي 

وحل محله مصطلح المساواة الذي سد مسد  ه(911)ت. وقد تأثره السيوطي(3))اإلطناب(

 .(4)(المتعارف من كالم االوساط من الناس، الذين ليسوا في رتبة البالغة)

هو         أو مقياس المساواة عند السيوطي، يكاد يكون  )متعارف األوساط(ولعل في قاعدة 

لتحديد الوظيفة الشعرية  )النثر العلمي او العادي(المعيار نفسه الذي سبر به جون كوهين العدول 

خلو الذي ي )الخطاب النثري(في الكالم السامي، على اعتداد أن الشعر هو عدول قياسا إلى معيار

 ، أو هو الكالم العريان بعبارة الزمخشري.(5)من الوظيفة األسلوبية

يرى السكاكي أن كل كالم يجرى على األصل "أي الذي يحقق المعنى النحوي، نحو: زيد 

قاصرا وعاجزا عن أداء وظيفته البالغية، التي  -آنئذ–، يخلو من أي فائدة، ويصير الكالم (6)قائم"

متى وقع عند النظار ، نفث الكالم ال على مقتضى الظاهر إذ " هي مدار اللغة األدبية،

 .ونشط األذهان (7)"استهش األنفس، وأنق األسماع، وهز القرائح موقعه

 التي يخرج عنها العدول بعمق غائرتلك القاعدة   -بناء على كالمه –لقد المس السكاكي 

يخالفها التركيب اللغوي الجديد الموصوف بالبليغ ، وقد مارسه  )لغوية(بوصفها خلفية لسانية

بكونه إجؤاء مسعفا في ضبط درجات العدول، واستكناه الوظائف الداللية والنسقية التي ينهض 

 موقوف على التعرض لتراكيبه ضرورةالتعرض لخواص تراكيب الكالم ) -بحسبه-عليها، ألن

     شرة، فيجب المصير إلى إيرادها تحت الضبط بتعيين لكن ال يخفى عليك حال التعرض لها منت

ما هو أصل لها وسابق في االعتبار، ثم حمل ما عدا ذلك عليه شيئا فشيئا على موجب 

 )األصل(تحديد المعيار-برأيه –فيجب . والسابق في االعتبار بماهو معيار أو قاعدة (8)(المساق

                                                             
 .  138، ص )م،س(السكاكي:  -(1)
 .120، ص (م،س: )السكاكي-(2)
متعارف اإلطناب هو أداء الكالم بأكثر من عبارات متعارف األوساط . أما اإليجاز فهو أداء المقصود من الكالم بأقل من عبارات  (3)

 .121-120ينظر: نفسه ، ص  األوساط.
 .294، تح: علي محمد البجاوي، دار الفكر العربي، القاهرة، ص1معترك األقران في إعجاز القرآن،ججالل الدين السيوطي:  (4)
 .134.وكتابه األخر: ص11،13،15،16،52ينظر: جون كوهين: بنية اللغة الشعرية)م،س(، ص ص:  (5)
 .70،74، ص )م،س(السكاكي:  (6)
 .75، صنفسه (7)
 .71، ص، )م،س(السكاكي: (8)
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الذي ينعدل عنه التركيب األدبي، لغاية تشخيص التفاوت والتغاير البالغي الداللي بين التركيب 

 المثالي النموذجي الذي ينتمي إلى متعارف االوساط والتركيب اللساني البالغي المنعدل عنه.

 ومن األهمية بمكان أن نشير في هذا السياق  إلى ذلك التحليل البالغي الذي طبقه السكاكي

أْسُ  َواْشتَعَلَ  ِمنِّي اْلعَْظمُ  َوَهنَ  ِإنِّي َربِّ  قَالَ  ﴿على قوله تعالى  َربِّ  بُِدَعائِكَ  أَُكنْ  َولَمْ  َشْيب ا الرَّ

مبرزا درجة الشعرية في األية الكريمة . يقول السكاكي معقبا ومعلقا: ،  (04اآلية)مريم:  ﴾ َشِقيًّا

والكالم في تلك اللطائف مفتقر إلى أخذ أصل معنى الكالم ومرتبته األولى، ثم النظر في التفاوت )

 .(1)(بين ذلك، وبين ما عليه نظم القرآن، وفي كم درجة يتصل احد الطرفين باآلخر

بوصفه الخلفية اللغوية التي يجب أن  )المعنى النحوي(اصل المعنى  -بدءا–حدد السكاكي 

، ومن ثمة )يا رب قد شخت( -بداية–يقاس إليها العدول، للوقوف على بالغته وشعريته، وهو 

. وقد -المتقدم ذكره -،انتقل إلى رصد مستويات األداء اللغوي المتحول عن التركيب النموذجي

وتتناغم مع درجات انعدال المساق اللغوي استنتج بعدما الحظ أن الطاقة األسلوبية التعبيرية توائم 

لآلية عن النسق المثالي، إذ كلما كانت درجة االنعدال بعيدة عن المعيار يرتفع المستوى التعبيري 

األسلوبي، وترتفع معه درجة التأثير لدى المتلقي. ومن نافلة القول ترك السكاكي يوضح التحوالت 

بته األولى ، انتهاء إلى التحول األخير المتحقق في ومرت )المعيار(التي اعتورت أصل الكالم  

 )يا ربي قد شخت(نسق اآلية بما هو نسق بالغي أسلوبي. حيث يقول: "ثم تركت هذه المرتبة

، ثم تركت هذه المرتبة الثانية )ضعف بدني وشاب رأسي(لتوخي مزيد التقرير إلى تفصيلها في

. (2)أبلغ، وهي: الكناية في: وهنت عظام بدني" )وهي األشعر(الشتمالها على التصريح إلى ثالثة

ألن الكناية أبلغ من التصريح، ثم يتدحرج في تقرير كل مستوى أدائي، متوقفا عند درجات 

. )رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا(التفاوت البالغي بينهما، منتهيا إلى نسق اآلية

صدت مرتبة ثامنة وهي: ترك جمع العظم إلى ثم لطلب شمول الوهن العظام فردا فردا، ق)يقول: 

فحصل ما ترى وهو الذي في ل وهن المجموع بالبعض دون كل فرد اإلفراد لصحة حصو

 ." إنّي وهن العظم منّي".(3)(اآلية

–       تطابقإن تحليله لمستويات األداء في اآلية الكريمة، متدرجا من مرتبة إلى أخرى، ي

به أنه تن ، بحكم)النحو التوليدي التحويلي(للعبارة اللفظية، من منظوروالتحليل الوظيفي  -بالكاد

 نيبي والفلتركيثويها في بعديها اإلى البنية السطحية، لآلية كاشفا عن الطاقة التعبيرية التي ت

ثل في التفاوت بين أصل المعنى النحوي، والمعنى البالغي الما (NORME)مرتكزا على معيار

 الملفوظ اللساني الظاهر لآلية الكريمة.

لقد عين السكاكي المقياس الذي ينتسب إليه العدول، بوصفه حال عمليا تطبيقيا يسعف على 

ب له، تشخيص وكشف الوظيفة البالغية التي ينهض عليها الكالم القرآني. ولعل هذه الوقفة تحس

المسبار األصلي الذي يقع عنه الخروج، وإليه ينسب )العدول(    هو في ذاته )ويؤثر عليها، ألن 

                                                             
 .124ص نفسه،  (1)
 .124ص  ،(م،س: )السكاكي نفسه، (2)
 الصفحة نفسها. نفسه،(3)
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متصور نسبي، تذبذب الفكر اللساني في تحديده وبلورة مصطلحه، فكل يسمه من ركن منظور 

 .(1)(خاص

قياسها إن قضية المعيار في تحديد شعرية العدول يعتريها تفاوت في النظم األدبي، يمكن 

، الذي استثمره عبد هللا صولة )أصل المعنى(و )متعارف األوساط(وعرضها على معياري 

وصيَّره على شاكلة السكاكي، بحيث اتخذ من المعنى النحوي المنطوي على الجملة في مظهرها 

 .(2)الخبري البسيط، معيارا ومقياسا لدرجة العدول في التراكيب القرآنية

ه . وهذ)قيام زيد(، تنهض على معنى نحوي يفيد)زيد قائم(البسيطة نحوفالجملة الخبرية 

 لذي عرضامعنى العالقة اإلسنادية المنضوية في بنية التركيب، الخالية من أي أداة، تمثل أصل ال

و أ         له السكاكي، بوصفه قاعدة تقاس إليها بالغة مختلف التراكيب البالغية المتفرعة

 األساسية.المتحولة عن البنية 

 آليات التوكيد البالغية. -

وسم عبد هللا صولة ألفاظ التوكيد الداخلة على الجملة الخبرية البسيطة، التي يقتضيها المقام 

فعدول الكالم بين عدول بالزيادة وعدول بالنقصان، " -عنده–، الذي يتوزع )العدول الكمي(بـــ

إلى المقام، وإنما هو على العكس من ذلك، بالزيادة شأن العدول بالنقصان ليس عدوال بالنسبة 

)إن . ومعنى هذا، أن آلية التوكيد المنطوية على ألفاظ الزيادة (3)"عالمة على مطابقة الكالم للمقام

 )المعيار(بوصفها عدوال كميا، ينشأ عنها حين تدخل على الجملة  وهللا، والالم ...( -الالم-أن –

. (4)أن أسلوب التوكيد بهذا التصور هو خالف ألصل المعنى طاقات تعبيرية تأثيرية، على اعتداد

وبالتالي فالتوكيد هو عدول بالزيادة، قياسا إلى التركيب الخبري البسيط، الذي يكتفي في بنائه 

بالعالقة اإلسنادية. وهذه القرائن حين تعترض بناء الملفوظ البسيط تعد شارات تنطوي على معاني 

 ، نحو:مي()العدول الكا اصطلح عليه بـــبالغية وداللية الزبة، بم

 : زيد قائم1مثال

 : إن زيدا قائم.2مثال

 : إن زيدا لقائم.3مثال

 : وهللا إن زيدا لقائم4مثال

 : الساعة آتية5مثال

 (15من اآلية  )طه:. آتِيَةٌ  السَّاَعةَ  ِإنَّ  ":6مثال

 (59من اآلية )غافر:." آَلِتيَةٌ  السَّاَعةَ  ِإنَّ ":7مثال

 (134من اآلية)األنعام:  "آَلتٍ  تُوَعُدونَ  َما إِنَّ "   :8مثال

، وإذا أدخلنا عليها )قيام زيد(يمثل جملة خبرية بسيطة، يستفاد منها معنى  (1)إن المثال
، ستنضاف معاني بالغية داللية عالوة على المعنى النحوي، (4-3-2) ألفاظ التوكيد كحال األمثلة

                                                             
 .78عبد السالم المسدي: األسلوبية واألسلوب،) م،س(، ص (1)
 262-242ينظر: عبد هللا صولة: الحجاج في القرآن )م،س(، ص (2)
 .243، صينظر: عبد هللا صولة: الحجاج في القرآن )م،س(،  (3)
 .385، ص3ينظر: بدر الدين الزركشي: المصدر السابق ، ج (4)
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لم ي فدها   ضافة التي أنشأتها خاصية التوكيدوتلك المعاني الم .(1) الذي عليه المدار في المثال

-3-2)وإنما أنتجتها ألفاظ الزيادة التي طرأت على األمثلة  .(1)اإلسناد الخبري النحوي في المثال 

 ، المتحققة في قرائن التوكيد.(4-5
من  -فيما بينها -جمال من الناحية الشكلية، بيد أنها تتفاوت (4-3-2-1)تمثل جميع األمثلة

يقع في الدرجة الدنيا من التعبير في سلم الداللة، ألنه اكتفى  (1)فإذا كان المثال . جهة الداللة
وقد ذهب  .الدالليتقع في درجات عليا من السلم  بعملية اإلخبار فحسب، فإن بقية األمثلة الثالث

 إلى وضع مصطلحات للمعاني المختلفة المتجسدة في األمثلة -فيما نحن فيه خائضون-السكاكي 

 (4)و (3)والمثاالن  هو خبر طلبي (2)عنده هو خبر ابتدائي، والمثال (1)فالمثال .(1-2-3-4)
 .(1)خبران إنكاريان هما

ن اري موتأسيسا على هذا، فأسلوب التوكيد هو عدول عن أصل الكالم الخبري البسيط الع

ل ى، فسيظالمعنيد ألفاظ التوكيد والقسم من األمثلة ال يؤدي ذلك إلى إخالل بأي توكيد، ألن تجر
 المعنى النحوي قائما.

 و بإمكاننا تمثيل العدول الكمي بالزيادة ، وفق الترسيمة التالية:   

 إخبار  قيام زيد          زيد قائم

 إن زيدا قائم

 إن زيدا لقائم

 قائم؟()هل زيد قيام زيد+ دفع الشك لــ

)توكيد وهللا إن زيدا  لقائم    

 غليظ(

 ما(ائ)زيد ليس ققيام زيد+ دفع الشك إطالقا+ رد اإلنكار لـــ

عند السكاكي ينطوي على نظرية المساءلة في الدرس -وبناء عليه، فأسلوب التوكيد   

التي تنضوي بنيته  -من جهة ثانية -اللساني الحديث*،من جهة  و يمثل مظهرا من مظاهر العدول

التركيبية في ناموس التنازع بين األصل والفرع، أو بين النموذج الذي يكون خلوا من أي طاقة 
والتركيب الجديد الذي يعتوره العدول، من حيث أنه يؤسلبه بمعنى هو زائد عن المعنى تعبيرية، 

القائم في األبنية التركيبية العادية. وفي هذا الصدد الذي نقيم له، ذهب عبد هللا  -النحوي-األصلي

صولة في الدرس التوكيدي األسلوبي، حيث جعله يتمحض لمفهوم العدول  بوصفه شارة انعدالية 
أتية من معنى خاصية التوكيد التي تضيف معاني إضافية، ال تتحصل من الجملة الخبرية مت

هدم لنظرية )هو  (8-7-6)الناشئة من قرائن التوكيد في األمثلةالبسيطة، على أساس أن الداللة 

خصوم الرسالة المحمدية مما تجري به ألسنتهم، في مجالسهم ونواديهم، ومما يتسارون به أو 

 من زاوية أن للتوكيد وظيفة داللية حجاجية. (2)(يجهرونه

 الرسالة المحمدية خصوم (8-7-6)األمثلةوبناء على هذا، جابهت اآلية الكريمة في 

 وعلى أنه آت )البعث(وعرضت بهم بواسطة خطاب لساني مؤكد، صرح بنظرية إتيان الساعة

                                                             
 .74ينظر: السكاكي: )م،س(، ص (1)
 .21الحجاج في القرآن الكريم، )م،س(، ص ينظر: عبد هللا صولة:*

 .272نفسه، ص(2)
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هدم )وما يفهم من أديم هذا العدول أنه . (1)(كما تعتقدون أو كما يعتقدون)خصوم الرسالة()

 جريا على قول المشركين والكفار. (2)(للنظرية القائلة بعدم وجود البعث

فمنطوقه يوحي أن عذاب اآلخرة والحساب واليوم اآلخر لهو قريب.  (8)أما المثال األخير
 .(3)أما مفهومه الضمني فيؤشر على "هدم نظرية اإلنكار لعذاب اآلخرة وللحساب، واليوم اآلخر"

إن أسلوب التوكيد يثوي معاني ضمنية تستفاد من منطوق عباراته اللسانية القائمة في 
على العموم تنطوي على "هدم معتقدات الخصوم، مثل كون ومدارها إجماال و (8-7-6)األمثلة

على لسان خصوم الدعوة المحمدية، على اعتبار أن  (4)البعث والعذاب في اآلخرة ال وجود لهما"

خاصية التوكيد األسلوبية هي جواب ناجز يضطلع بمهمة رد وجوه النفي واإلنكار الصادرة من 
ال اإليغال في اإلنكار مهما تنوعت وتعددت وتباينت خصوم الرسالة المحمدية بعامة، وعلى إبط

–     أشكاله. وهذا القول يدّعم تلك المفاهيم التي وضعها السكاكي ليمحص بها داللة المصطلحات 

في دراسته ألسلوب التوكيد بكونه عدوال عن معنى نحوي تعول عليه الجملة  -التي تقدم إيرادها
 ارف األوساط.الخبرية البسيطة بماهي من كالم متع

 التركيبية للعدول البالغي: األشكال -2

 توطئة

وصفها ب تجريد()التقديم التأخير، وااللتفات ، والحذف ،والمن المظاهر التركيبية للعدول   

 إمكانات بالغية ال تخضع للنواميس النحوية.

لعل في إفراز الدرس العربي القديم لمقولة التقدير النحوي للكالم، مردود إلى اصطدام  

قياسا إلى النظام  )نشاز( -أعالمه بتلك األشكال اللسانية التي يظهر على صعيد تركيبها المحسوس

ء أو المثالي، او القانون النحوي المفترض. وذلك التقدير ال يعدو في الحقيقة "أكثر من كونه إجرا

 .(5)، حرصا منهم على مثالية اللغة في النهاية")التركيب(وسيلة لجبر النقص الذي يشوب ظاهر 

سعى لتي ياوهذه المظاهر هي أعلق بالتراكيب األدبية، التي تغاير وال تساير القواعد   

ة ولعا إلبداعيلغة االنظام النحوي للغة أن يجعلها مطردة، بكونها قرائن انعدالية ال يؤتى بها في ال

غة ية اللكبة حرباالنتهاك أو الخروج على ما قرره النظام اللغوي، وإنما يقصد إليها قصدا، لمواك

 في اآلن معا. -الجمالي منه والعملي-في المتون األدبية، وخدمة لوظيفة التأثير 

 :الحذف: أوال

:  ال يختلف مفهوم الحذف في اللغة عن مفهومه في مفهوم الحذف في اللغة واالصطالح -أ

بهذا -. وهو (6)االصطالح. فهو في لسان العرب "حذف الشيء يحذفه حذفا؛ قطعه من طرفه"

إضمار عنصر لساني أو أكثر من عناصر البنية التركيبية للعبارة أو الجملة، والعالقة  -لمعنى ا

هي عالقة أساسية. وفي  -التي حدث فيها الحذف-بين العنصر المحذوف وعناصر الجملة األدبية

 )من(يحدي بدر الدين الزركشي الحذف على أنه "إسقاط جزء  -الذي نحن منه بسبيل-هذا المعنى 

                                                             
 نفسه، الصفحة نفسها. (1)
 .271نفسه، ص (2)
 .271، صنفسه (3)
 .273نفسه، ص (4)
 .193عبد الحكيم  راضي: نظرية اللغة في النقد العربي القديم،)م،س(، ص (5)
 ابن منظور: المصدر السابق ، مادة )ح ذ ف( (6)
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، على أساس أن ذلك الدليل هو المؤشر على الحذف، بوصفه فيصال بين (1)الكالم أو كله لدليل"

تقليل للكالم من غير )مقولتي: اإليجاز والقصر، الذي ارتبط بهما ارتباطا مكينا، إذ اإليجاز هو:  

ألن العرب ولعا باإليجاز؛  ق مفهوم اإليجار مع مفهوم الحذف،. ويكاد يطاب(2)(إخالل بالمعنى

، على (3)(حذفت الجملة والمفرد والحرف والحركة، وليس لشيء من ذلك إال عن دليل عليه)

أداء المعنى بالكالم القليل الذي يستفاد )خالف مفهوم القصر الذي ينعدم فيه الدليل، إذ حده هو 

مفهوما نظريا يعول على  . ويفهم من هذا السياق أن القصر بوصفه(4)(منه إيضاح ذلك المعنى

ة من ألفاظ قليلة فحسب، والتنبه له صعب المنال، قياسا إلى اإليجاز الذي  يتنبه )توليد المعاني الجمَّ

 .(5)(له من غير كبير كلفة في استخراجه لمكان المحذوف منه

ن ينتحيه المتكلم لتقديم غرض م -بوصفه أسلوبا لغويا-واعتكازا على ما تقدم ذكره، فالحذف 

، إذ يعد أسلوبا انعداليا، (6)األغراض التي يروم إيصالها إلى المتلقي، وهو مظهر مخالف لألصل

أو         قاصرا على أداء الغرض )األصل(وإجراء بالغي ال يعمد إليه إال حين يكون الذكر

يتحدث  معنى  المعنى الذي يتغياه المتكلم من كالمه قاصدا به التأثير في المتلقي. وقريب من هذا ال

)إن( حذف الجواب أبلغ في أبو البركات األنباري عن حذف جواب الجمل الشرطية. يقول: " 

المعنى من إظهاره، أال ترى أنك لو قلت لعبدك)وهللا لئن قمت إليك( وسكتَّ عن الجواب ذهب 

نواع فكره إلى أنواع من العقوبة والمكروه من القتل والقطع والضرب، فإذا تمثلت في فكره أ

العقوبات وتكاثرت عظمت الحال في نفسه، ولم يعلم أيها يتقي، فكان أبلغ في ردعه وزجره عما 

يكره منه، ولو قلت)وهللا لئن قمت إليك ألضربنك( وأظهرت الجواب لم يذهب فكره إلى نوع من 

المكروه سوى الضرب، فكان ذلك دون حذف الجواب في نفسه، ألنه قد وطن له نفسه فيسهل ذلك 

عليه)...( وكذلك الحال في اإلحسان؛ نحو )وهللا لئن زرتني( إذا حذفت الجواب تصورت له أنواع 

اإلحسان إليه من إكرامه واإلنعام عليه، فكان ذلك أبلغ في استدعائه إلى الزيارة وإسراعه 

كر. هو أبلغ في التأثير من الذ -بكونه عدوال-. إن المستفاد من هذا الكالم أن الحذف (7)"إليها

 والمتلقي بناء على ذلك اإلجراء يتشتت ذهنه في كل االتجاهات.

 البنية البالغية للحذف: -ب

ينسحب العدول على عدة أشكال لسانية في التراكيب األدبية، بوصفه عارضا يطرأ على 

الكالم، متجاوزا المعنى النحوي الذي ينهض له القانون التركيبي، إلى معنى آخر إضافي، وفي 

هذا الصدد يذهب محمد حماسة عبد اللطيف إلى القول بأن الحذف بوصفه شكال أساسيا من أشكال 

. فهو عدول يتحقق (8)الكالم من معنى إلى آخر، مع المحافظة على البنية األساسية" العدول يحول

                                                             
 .102، ص3ه(: المصدر السابق، ج794بدر الدين الزركشي)ت (1)
 .70الرماني: المصدر السابق،  ص (2)
 .180-179،)م،س(، ص1. وينظر: المحتسب: ج243، ) م،س( ص2جابن جني: الخصائص،  (3)
، 2003وصنع فهارسه: عبد الواحد شعالن،  دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  تح وتع حة، ابن سنان الخفاجي: سر الفصا (4)

 .308-307ص
 .308-307،ص2ابن األثير: المثل السائر،)م،س(،ج (5)
 .104، ص3، وينظر أيضا: الزركشي: المصدر السابق، ج24، ص1الكتاب، المصدر السابق، جينظر: سيبويه:  (6)
 .462-461، ص2أبو البركات األنباري: المصدر السابق، ج (7)
 .190محمد حماسة عبد اللطيف: بناء الجملة العربية،)م،س(، ص (8)
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فيه مبدأ التنازع بين األصل والفرع، ال يصار إليه عبثا واعتباطا، وإنما لتقديم معنى من المعاني 

ال البالغية، عالوة على المعنى الذي يحمله التركيب قبل أن يعتريه عدول. وال يفهم ذلك المعنى إ

بالحذف الذي يجعل التركيب الماثل فيه يظهر عليه نقص أو عيب، وهذا "كله استغالل لما تتيحه 

.ومن ههنا، أدرك الدرس العربي القديم أهمية الحذف في الجملة األدبية، ألنه (1)البنية األساسية"

لوظيفة )الخالية من تلك اينطوي على طاقات بالغية وتعبيرية، تتأبى مرتبة الكالم األولى 

أن تؤدي الغرض المروم من الكالم، لذا أواله عبد القاهر الجرجاني عناية فائقة في  البالغية(

تفسير الوظيفة االدبية اإلقناعية للخطاب القراني، بعدها المحور الذي يتركز فيه اإلعجاز القرآني، 

ألمر، شبيه هو باب دقيق المسلك، لطيف المأخذ عجيب ا)حيث يقول عبد القاهر الجرجاني: 

بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وتجدك 

 .(2)(أنطق ما تكون إذا لم تنطق

وبالتالي، فالحذف ظاهرة لغوية الزبة باللغة الفنية، تتحقق ببتر جزء من الكالم. وذلك البتر 

بكونه عنصرا بنيويا -ملئه، وذلك برد المحذوف يشكل فراغا في الجملة األدبية، موكول للمتلقي ب

في تكوين الداللة العامة للنسق األدبي مع بقية العناصر اللسانية المشكلة للغرض المقصود،  -مهما 

ومن هذه الزاوية فهو وسيلة تعبيرية موائمة للطبيعة اللغوية الفنية، ألن المتروك في السياق 

في اللغة       ألجل تحقيق مقروئية النص األدبي؛ إذ الحذف اللساني يعد دافعا ومحفزا للمتلقي، 

أو             يعزى في موضع واحد إلى اكثر من غرض، وجانب كبير من األغراض )األدبية 

 لمضمر من السياق يكون مطلوبا فيه، على اعتبار ان ا(3)(المقاصد يتصل بالمعنى، ويؤثر فيه

 ص األدبي، المتروك منها والمذكورحتى يتحقق االتساق الداللي بين كل العناصر المشكلة للن

هو عالقة داللية بين عنصر في النص ) بوجراندحيث االتساق اللغوي بحسب روبرت دي 

هو أيضا        وعنصر آخر)...( بحيث ال يمكن تأويله إال بواسطته، وهذا العنصر اآلخر موجود

. وآية ذلك (4)(ن معاينته فيه ال تكون بأي حال من األحوال من خالل البنية النحويةفي النص لك

ان ثمة اتساقا بين كل أجزاء الكالم المشكلة له، حتى في غياب الرابط النحوي الخطي الذي يقترن 

 به المحذوف مع بقية أجزاء الكالم. 

والبالغة، بيد أن لكل منهما ودرجا على هذا، تعد ظاهرة الحذف قاسما مشتركا بين النحو 

منواال يعول عليه. فإذا كان النحو يصف التركيب اللغوي انطالقا من المبنى والشكل، فإن البالغة 
 التناقض بينهما، بل على التكامل تتجه عكس ذلك. لكن هذه المغايرة في التناول "ال يدل على

أو      ن المبنى، ... فالمعنى هو الذكر واالتصال، فعلم المعاني يبدأ من منطلق المعنى باحثا له ع
. فالنحوي يترصد المتروك، ويبحث له عن تخريج لغوي حتى (5)الحذف، واإلظهار أو اإلضمار"

يوجه القاعدة النحوية للتركيب. أما البالغي فيسعى إلى اكتشاف مقاصد وأغراض ذلك اإلجراء، 

 .من خالل توصيفه لذلك المبنى، والشكل الذي اعتراه حذف

 التشكيالت األسلوبية للحذف: -ج

                                                             
 .190، صنفسه (1)
 .170صدالئل اإلعجاز،)م،س(، عبد القاهر الجرجاني:  (2)
 .92، ص 1982طاهر سليمان حمودة: ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة ،  (3)
 .340م، ص1998، 1روبرت دي بوجراند: النص والخطاب واإلجراء، تر: تمام حسان، عالم الكتب، القاهرة، ط (4)
 .244م، ص1981، 1إبستيمولوجية ألصول الفكر اللغوي، دار الثقافة، المغرب، طدراسة  -تمام حسان: األصول (5)
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 في ر()المبتدأ أو الخبإن الحذف التركيبي ينهض على حذف أحد ركني الجملة األساسية

و أ                 علية، أو ما يسمى بمتعلقات الفعل    في الجملة الف )الفعل(الجملة اإلسمية، أو 

 نحو:. )كالمفعول به، والمضاف، والصفة، وغيرها...(المكمالت
 

 

  :1مثال

 (1)"َويُعَجُب مْن أهِل الَمخيلِة َوالعُجبِ  ***  هدا  َجا فَت ى يَتَعالى بالتَّواُضعِ 

 .(2): يا ليت أيام الصبا رواجعا2مثال

َهاَدةِ  اْلغَْيبِ  َعاِلمُ  ﴿: يقول تعالى3مثال  .(9يةاآل :لّرعدا)﴾ الِ اْلُمتَعَ  اْلَكبِيرُ  َوالشَّ

 :4مثال

 (3)"َويُذكي الَجَوى أو يسكب الّدمَع ساكبُه *** ئِهِ َوشك انِقَضا الّصبرَ يَُهُد  ِعنَاٌق،

 وسئل القرية: 5مثال

 : 6مثال

إِاّل إِذا شَِقيَت بَِك األَحياءُ  *** ةٍ لَّ ال تَكثُُر األَمواُت َكثَرة قِ 
(4) 

ا ﴿: 7مثال ة   َعلَْيهِ  َوَجدَ  َمْديَنَ  َماء َوَردَ  َولَمَّ نَ  أُمَّ  ونِِهمُ دُ  ِمن َوَجدَ وَ  ْسقُونَ يَ  النَّاِس  ّمِ

عَ  يُْصِدرَ  ىَحتَّ  نَْسِقي ال قَالَتَا َخْطبُُكَما َما قَالَ  تَذُوَدانِ  اْمَرأتَْينِ   َشْيخٌ  َوأَبُونَا اءالّرِ

لِّ  ِإلَى تََولَّى ثُمَّ  لَُهَما (ٌ فََسقَى23َكبِير)  .(24-23اآليتان :صصالق) ﴾(24) الّظِ

 :8مثال

 سماحة حاتملو شئَت لم تفسد 
*** 

ا ولم تهدم مآثَر خالد كرم 
(5) 

 

 : وتعالى سبحانه هللا يقول: 9مثال      

ِ  َعلَى تَقُولُوا َوالَ  ِدينُِكمْ  فِي تَْغلُوا الَ  اْلِكتَابِ  أَْهلَ  يَا﴿   َمْريَمَ  اْبنُ  ِعيَسى حُ اْلَمِسي نََّماإِ   ۚ َحقَّ الْ  إاِلَّ  ّللاَّ

ِ  َرُسولُ  ِ  ِمنُوافَآ  ِۖمْنهُ  َوُروحٌ  َمْريَمَ  إِلَىَٰ  أَلْقَاَها َوَكِلَمتُهُ  ّللاَّ َ  َوالَ   ُۖسِلهِ َورُ  بِاّللَّ اخَ  اْنتَُهوا  ۚثاََلثَةٌ  قُولُوات  ْير 

 (.171اآلية من: النساء ﴾ ) ۚلَُكمْ 

 :10مثال

 (6)هقادر أنت فّدُعهُ إلى اليوم الذى *** فإن أنت لم تقدر على أن تُهينه

                                                             
ص )د.ت(،  ،2تح: حسن كامل الصيرفي، دار المعارف، القاهرة، ط، 1ه(: ديوان البحتري،ج284هللا)تالبحتري)أبو عبادة الوليد عبيد  (1)

107. 
 .80العربية ،)م،س(، صشفيع السيد : النظم وبناء األسلوب في البالغة ينظر:  (2)
 .214،ص 1البحتري: المصدر السابق، ج (3)
 .151، ص19911،طتي، دار الكتب العلمية، بيروت، المتنبي:ديوانه، شرحه وكتب هوامشه مصطفى سب (4)
 .508 ،1البحتري: )م،س(، ج (5)
 .188ينظر: عبد السالم السيد حامد: )م،س(، ص  (6)
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 -إطالقا-في ضوء هذه النماذج االصيلة، فإن الحذف هو إجراء بالغي داللي ، أعلق    

باللغة المتعالية، التي تنكوي وظيفتها على تجاوز وظيفة اإلبالغ واالنباء أو اإلعالم إلى وظيفة 

اب التأثير واإلقناع، ألن اللغة األدبية" تبتعد عن الوضوح الكامل، ألن مثل هذا الوضوح في الخط

 والخطابية المباشرة. (1)األدبي يبعده عن كثافته، ويعود به إلى الشفافية"

 .ا إليهبكونه مسند )هو(الضمير َجاهدا ( )فَت ى يَتَعالى بالتَّواُضعِ  (1)حذف الشاعر في المثال

في  للتأثير، وأوال وقد لجا إلى هذا االختيار ألنه يعتقد أن ذكره ال يوائم وال يتناغم مع غايته

ثبتا موصف ممدوحه في هذه الجملة الشعرية بالتواضع، ثانيا، من حيث أن الشاعر  لمتلقيا

فة من ص لصفاته، حتى يؤدي بالمتلقي إلى االقتناع أن ممدوحه يتصف بجميع الخصال المتحصلة

 التواضع.

العدول إلثبات معاني الجود والخصال الكريمة المضروبة على  هذاالشاعر إلى وعمد  

وبإجراء الشاعر لذلك الحذف  .َجاهدا ( )هو فَت ى يَتَعالى بالتَّواُضعِ الن أصل الكالم هو الممدوح،

 ، على أساس أن المعيار هو الذكر. وفي ضوء هذاصار التركيب جديدا، وكأنه فرع من األصل

منهم تسليم  وهذاالدرس البالغي بتوظيف البنية السطحية للكالم قياسا إلى البنية العميقة له،  انشغل

اعتراها  وجود تركيب أصلي، او صيغة أصلية بمبدأ "األصلية والفرعية في اللغة، أي البد من

وهذا األصل هو ما يسمونه بالبنية  .، أو تغيير ترتيب عناصرها)التوكيد(الحذف أو الزيادة

ألن العالقة بين البنية  .(2)العميقة، ويحاولون الوقوف عليه من خالل عناصر البنية السطحية"

العميقة والبنية السطحية هي عالقة أصل بفرع، فال وجود لواحدة دون األخرى، إذ العبارة األدبية 

)البنية ملفوظ العبارة بالفعل نص التي تنهض لها سمات العدول التركيبية تنسحب على ما يقوله

غائب في البنية العميقة وما هو  من منظور أن ثمة جذرا دالليا عاما يجمع بين ما هو السطحية(

  تأصيال على أن هناك أصال وفرعا في المنطوق الداللي. متحقق في البنية السطحية،

، حتى يترك (4)في المثال )هو(، أخفى الشاعر المسند إليه (1)وقريب من نمط المثال

من خالل أن الشاعر استظهر كلمة ، (3)واسطة" )أية("المعنى يظهر وحده، ويبرز للعيان بدون 

وقد حلَّ هذا  .غايتها التأثير في الملتقي من خالل إثارة عواطفهالعناق منونة بكونها بؤرة إخبارية، 

     العناق وسيطر على الجملة الشعرية، ليثير االنفعال في المتلقي، ويشعل الصبابة فيه، ويتمنى 

وهذا  .(4)ألن في انتفائه لهيب صبابته وانسكاب دموعه أن تكون حياته كلها عناقا، -في اآلن نفسه-

 ما يجعل المتلقي يشارك الشاعر في هذا التأثر.

)يا ليت أيام األصل في الكالم:  إذ ،)أقبلت(أسقط الشاعر من كالمه الفعل (2)في المثال  

 للحذف وبانتحاء .، وقد لجا إلى هذا اإلجراء ألن السياق اللغوي يدل عليهالصبا أقبلت رواجع(

يعلق عبد القاهر في هذا السياق، وقوية في إثبات المعنى المقصود، و موجزةجعل الشاعر العبارة 

                                                             
 .217م، ص1997، 1العربية، قراءة أخرى، الشركة المصرية العالمية للنشر لونجمان، طمحمد عبد المطلب: البالغة  (1)
 .17طاهر سليمان حمودة، )م،س(،ص (2)
 .273، ص1986، 1محمد الصغير بناني: النظريات اللسانية والبالغية عند العرب، دار الحداثة، بيروت، ط (3)
مخطوط رسالة دكتوراه دولة في اللسانيات، جامعة الجزائر، معهد اللغة واألدب العريي، رابح بوحوش: اللغة الشعرية لدى البحتري،  (4)

 .150، ص 1997/1998السنة الجامعية
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محذوف، وقد  )جملة فعلية محذوف فعلها(هذا كله ان الخبرفي الجرجاني قائال: " فقدر أراك 

 .(1)ترى حسن الكالم وصحته مع حذفه وترك النطق به"

 الحذف قائم في الوظيفة التأثيرية، التي هي مناط األساليب األدبيةمدار ف، ذلكوبناء على 

، على (2)المتعمدة عن القواعد النحوية في ثنايا الخلل التركيبي" )االنعداالت(" لالتي تتولد من خال

 اعتداد أن التركيب يعكس مقاصد المتكلم.

 عل()متعلقات الف: من بين المكمالت او الحذف البالغي لمكمالت الجملة 

 تية:اآلا أسلوبيا بالغيا، نحو النماذج باعتباره مكون التي هي أعلق بظاهرة الحذف

   5مثال

" لََصاِدقُونَ  َوإِنَّا  ۖفِيَها بَْلنَاأَقْ  يالَّتِ  يرَ َواْلعِ  ِفيَها ُكنَّا الَّتِي اْلقَْريَةَ  َواْسأَلِ  "               

 .(82سورة يوسف: األية ) 

  :6لمثا

 ةٍ األَمواُت َكثَرةُ قِلَّ ال تَكثُُر 

 

.... 

 

 

إِاّل إِذا شَِقيَت بَِك األَحياءُ 
(3) 

 َوَلمَّا َوَرَد َمٓاَء َمۡدَيَن َوَجدَ  ﴿: 7مثال

مَّٗة مَِّن ٱلنَّاِس َيسُۡقوَن وَ 
ُ
َد َوجَ َعَلۡيِه أ

َتۡيِن َتُذوَدانِِۖ َقالَ 
َ
ا  مَ ِمن ُدوِنِهُم ٱۡمَرأ

َر دِ َحتَّٰى ُيصۡ َخۡطُبُكَماِۖ َقاَلَتا ال َنۡسِقي 

ُبوَنا شَۡيٞخ َكِبيٞر )
َ
( 23ٱلرَِّعٓاءُِۖ َوأ

: )القصص ﴾ لِّ َفسََقٰى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّىٰٓ ِإَلى ٱلظِّ 

 .(24وجزء من  -23اآليتان

الشأن في ذلك شأن بقية ولدواع بالغية،  (المفعول به والمضاف)يصار إلى حذف -

في اللغة األدبية هي إجراءات بالغية داللية، ألن ن جميع المحذوفات أالمحذوفات، على اعتبار 

 (4)""أن ال تنطق بالمحذوف وال تظهره إلى اللفظ -بقول عبد القاهر الجرجاني -الحكم في البالغة

ينتحيها  .(مرتبته األولى)قاعدة تحويلية تجري على البنية األساسية للكالم أو ، على اعتداد أنه 

 هي أبلغ تعبير عن ما نحن خائضون فيه. (5)ولعل جملة المثال .الكالم لغرض من األغراض

يعلق عبد القاهر  ا.ال يؤشر على أن ثمة حذف (5)إن ظاهر العبارة المحسوس في المثال

لم  )القرآن(في غير التنزيل )سل القرية(الجرجاني على تلك العبارة قائال: "أال ترى انك لو رأيت 

                                                             
 .318،  ص)م،س(عبد القاهر الجرجاني:  (1)
 .497عبد الحكيم  راضي: )م،س(، ص (2)
 151المتنبي: )م،س(، ص (3)
 .163)م،س(، عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجال،  (4)
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وباد أهلها، فأراد أن يقول  يكون كالم رجل مر بقرية قد خربتمحذوفا لجواز أن  ههناتقطع بأن 

 برا: سل القرية عن أهلها وقل لها ما تلنفسه متعظا ومع )القول(لصاحبه واعظا ومذكرا، او 

هو إسنادي مجازي وليس حقيقي، إذ  (5)أن اإلسناد في المثال  هذاوأمارة  .(1)"صنعوا

القرية ال تسأل، وإنما يسأل أهلها، وقد نتج عن حذف المفعول به في العبارة صورة بالغية 

 .مركونة في االستعارة التشخيصية، على اعتبار أن القرية شخصت وجعلت أهال يسألون

ى، وتوسيع الجانب هو عنصر إيحائي يفضي إلى تكثير المعن هذامن المتحقق الحذف و 

 )المفعول به والمضاف(داللة العبارات األدبية، وبخاصة إذا ارتبط الحذف بمنطقة المنصوبات

، وحلول )فقد(كلمة (6)نحو حذف الشاعر في المثال (2)التي تمثل "شعرية من الطراز األول"

 ت بك()شقيالمضاف إليه بدله، مما أدى إلى نتاج عالقة من العالقات الوظيفية، إذ قول الشاعر

الحذف في هذه المواضع  . فإجراء(3)يريد: شقيت بفقدك، "فإنما يشقى به األحياء لمفارقتهم إياه"

      ، ويغدو في القصيدة الشعرية(4)وسيلة من وسائل نحو الداللة، و"ال يركبه إال من قوي طبعه"

بكونها  (5)االستعارة"التي تخلو من الصور البالغية مهيمنا، فيحل محل  -حسب رومان جاكبسون-

 عدوال عن مقتضى ظاهر العبارة المحسوس.

َوَلمَّا َوَرَد َمٓاَء َمۡدَيَن َوَجَد  : ﴿7مثال

مَّٗة مَِّن ٱلنَّاِس َيسُۡقوَن َوَوَجَد 
ُ
َعَلۡيِه أ

َتۡيِن َتُذوَدانِِۖ َقاَل َما 
َ
ِمن ُدوِنِهُم ٱۡمَرأ

 َخۡطُبُكَماِۖ َقاَلَتا ال َنۡسِقي َحتَّٰى ُيۡصِدرَ 

ُبوَنا شَۡيٞخ َكِبيٞر )
َ
( 23ٱلرَِّعٓاءُِۖ َوأ

 ﴾ (24)َفسََقٰى َلُهَما ُثمَّ َتَولَّىٰٓ ِإَلى ٱلظِّلِّ 

 .(6)(24وجزء من اآلية-23ة)القصص: اآلي

فعال ت األإن النظام اللساني الذي يؤطر نظام القانون التركيبي، يقتضي أن تذكر مفعوال

 لها ز فاععلى اعتبار أنها أفعال متعدية يجب أن تتجاو فسقى(-ال نسقي-تذودان-)يسقوناآلتية

ولعل في هذا اإلجراء أسرار بالغية، تنطوي على الحدث بكونه . إلى مفعوالت لها

فالحدث يتجلى في السقي والذود، حيث تم اإلسناد  .التي عليها مدار اآليتين (Focus)البؤرة

                                                             
 . 422-421ص  1991،  1د شاكر، دار المدني، القاهرة، طالقاهر الجرجاني: أسرار البالغة ، قرأه وعلق عليه : محمود محم عبد (1)
 .118محمد عبد المطلب: قضايا الحداثة، )م،س(، ص (2)
 188، ص1ابن جني: المحتسب،)م،س(، ج (3)
 .89،175،202،256،280،335، ص ص: 2ينظر: نفسه، ج  (4)
 .147ينظر: محمد مشبال،)م.س(، ص (5)
تصور اآليتان موقف موسى )عليه السالم( من ابنتي شعيب)عليه السالم( حيث حضرتا إلى بئر مدين لتسقيا ما معهما من )دواب(.  (6)

 .92ينظر: شفيع السيد: )م،س(، ص
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 الذود(-)السقي تى ينشغل المتلقي بالحدثية، حالشيخ الكبير( -امرأتان -)أمة من الناسلفاعليه

 أكثر من شيء آخر.

، وخرج عن ذكره، مركزا على نقطة محددة )المفعول به(تجاوز النسق اللغوي لآليتين

تجلت في الحدث، وهذا من شأنه "أن يضيف عمقا إلى الداللة، ويساعد على تكثيف البنية الجمالية 

 أوولو تم ذكر المحذوفات، أو قام المتلقي باستحضارها تأويال أو تقديرا  .(1)المستترة وراءها"

 المركونة في نقطة اإلسناد الفعليتخريجا، ألفضى ذلك إلى تشتيت الطاقة التعبيرية والداللية 

المنضوية في الحدث المعبر عنه، الن خلع التعدية عن الفعل وجعله الزما يجعل المتلقي يعمق 

   تضاح المرادالل) يقع -مثلما يرى السكاكي-ى الحدث ذاته، وحذف المفعوالتويوجه إمعانه إل

نصباب الكالم إلى إرادة يسقون مواشيهم، وتذودان غنمهما، وال تسقي غنمهما حتى ال (و)

هذا المنظور، فالمراد واضح وجلي بسبب ظهور القرائن الدالة وب .(2)(يصدر الرعاء مواشيهم

 على المحذوف.

يعد عدول الحذف المتصل بمنطقة المنصوبات قمة الجدلية بين الحضور وجملة األمر، 

والغياب، بوصفه مجازا لنحو الداللة، يتم في بعده التركيبي تنازع بين ما يضمر في البنية 

 ، حيث يقول الشاعر:(8)، وما يظهر على البنية السطحية، نحو المثال(3)العميقة

ا ولم تهدم مآثَر خالد *** حاتملو شئَت لم تفسد سماحة  كرم 
(4) 

إن إظهار المفعول به ال يستسيغه الذوق، وتعافه النفس، ألن "الحكَم في البالغة هي أن ال تنطق 

 البنيةومن هذا المنظور، فالحذف هو إجراء تحويلي يتولد من  .(5)بالمحذوف، وال تظهره إلى اللفظ"

العميقة، ويتسطح على مستوى أديم العبارة األدبية، ولعل أبلغ فيما نحن فيه صائرون كالم عبده الراجحي، 

إذ يقول: "طريقة النحو التحويلي تتيح عددا من العمليات النحوية تشبه شبها غير بعيد كثيرا مما جاء في 

 .(6)"(A OU B—A+B) (délections)قواعد الحذف النحو العربي، وأهم هذه القواعد:

، ألن ن عنه، واالستغناء عمن الجملة لجأ البحتري في المثال السابق إلى طرح المفعول به

 .سدها()لو شئَت أن ال تفسد سماحة حاتم لم تفبنية البيت الشعري العميقة تتمظهر كاآلتي

إفساد  )عدمةوالحذف للمفعول به، هو أداة تحويلية متفرعة عن المصدر المقدر في البنية العميق

ورد  عنى إذان المع، وقد تم وقد تم االستغناء عنه لداللة السياق عليه، ألن في البيان سماحة حاتم(

ناك أن ه علم المتلقي)لو شئت(قال لمابعد إبهام سيكون له لطف، والدليل على ذلك أن الشاعر 

مما جعل  احة حاتم،فقال: لم تفسد سم أظهرشيئا تعلقت به تلك المشيئة، لكن الشاعر أضمر ثم 

 ها يتضح ويبرز.اغرضه، ومعن

                                                             
 .158م، ص1984إلفراد والتركيب في النقد العربي القديم، مكتبة الحركة الحديثة، القاهرة، محمد عبد المطلب: جدلية ا (1)
 .99السكاكي: )م،س(، ص (2)
يحد نعوم تشومسكي البنية العميقة بوصفها شكال دالليا محددا لجملة ما، تتفرع إلى عدة جمل سطحية تمثل التفسير الفونولوجي لتلك  (3)

 تلك البنية السطحية بفعل قواعد تحويلية. البنية األساسية، وتتشكل
 .508، ص1البحتري: )م،س(، ج (4)
 .183دالئل اإلعجاز،)م،س(، صينظر: عبد القاهر الجرجاني:  (5)
. 141-140م، ص1979دار النهضة العربية، بيروت،  -بحث في المنهج-ينظر: عبده الراجحي: النحو العربي والدرس الحديث، (6)

(، إعداة addition( ، الزيادة)reduction(، االختصار) expansion، التوسع) (replacement:قواعد اإلحالل) وقواعد التحويل هي

 .208(.ينظر: أحمد مومن: )م،س(،ص permutationالترتيب)
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، تكاد وظيفة العدول المنضوية في ظاهرة الحذف أن تختصر على مواضع حذف هذاوعلى 

ولعل في تجاوز العالقات النحوية  .المنصوبات، لتعدد الدالالت المحتملة المصاحبة للنسق اللغوي

تحت لعلم البالغة إن لم يكن أوسع هذه المتضمنة في هذا اإلجراء، "كان أحد األبواب التي ف

المتلقي يتسع إذ  .)بنية عميقة(عن أصل  )فرع(، على أساس أنه أداة محولة(1)األبواب وأهمها"

، محاوال القبض على المحذوف واستحضاره عبر جميع زوايا حين يصطدم بهذا اإلجراء في الظن

لكونه محصورا كما قال بذلك  (2)فضاء النص األدبي، ألن كل معلوم فهو هين لكونه محصورا

 صاحب العمدة:

 ي ضوئهف، شكل الحذف في الدرس البالغي القديم محورا ركيزا تبلورت وترتيبا على ذلك 

روب ضأما في الدرس األسلوبي المعاصر فقد جعله عبد هللا صولة ضربا من  .مقولة العدول

 المؤلف يشارك أنه آلية تنتج مناخا دالليا جماليا تستدعي المتلقي ألن أساسالعدول الكمي، على 

 .في تأويل أشياء الواقع

 -باقتضاب-ومدارها  .أمكننا استجالب رواية عائد إلى حيفا لغسان كنفاني وبهذا التصور،

م عنوة، تاركين بيتهما، وطفال صغيرا 1947يدور حول زوجين فلسطينيين غادرا مدينة حيفا سنة 

أن ابنهما صار  تمثلت فيم، 1967، بيد أن المفاجأة الكبرى بعد عودتهما سنة )خلدون(يدعى

في هذه القصة ينصب حول اسم ذلك  غايتنا، يخدم في الجيش اإلسرائيلي، ومدار )دوف(يسمى 

 .(3))دوف(، وصار )خلدون(إذ كان يسمى .الطفل العربي الذي تهود بعد عودة والديه

 المهم إذ مورس على اسم العلم،  ايلحظ أن ثمة حذف دوف(-)خلدونمينإن المتمعن في االس

"أن نبحث في الحوافز التي تتحكم في المؤلف، وهو يخلع األسماء  في التحليل األدبي السردي 

 :نرمي إليهولعل الجدول اآلتي يوضح ما كما قال بذلك فيليب هامون . ، (4)على شخصياته"

األصوات  /)خلدون(

 المحذوفة

 *صفاتها

 االستعالء من صفات القوة )حرف الخاء(خ

 لثوي سائل، من صفاته االنسجام والجهر والقوة )حرف الالم(ل

 )حرف النون(ن
 أيض ومن صفاته .()االنسجاممخرجه أنفي، لثوي سائل

 الجهر والقوة

األصوات غير دوف / 

 المحذوفة

 صفاتها

الرغم من أنه مجهور ليس من صفته االستعالء، على  )حرف الدال(د

                                                             
 .111م، ص1988، 1شكري محمد عياد: اللغة واإلبداع، )مبادئ األسلوب العربي(، إنترناشيونال برس، القاهرة، ط (1)
 .251، ص1ينظر: ابن رشيق القيرواني: المصدر السابق، ج (2)
 .89، 88، 79، 54، 25، 12م، ص ص:1989ينظر: غسان كنفاني: عائد إلى حيفا، دار العودة، بيروت،  (3)
، م2009، 2الشخصية(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -الزمن-ينظر: حسن بحراوي: بنية الشكل الروائي)الفضاء (4)

 .247ص

، ص ص: 1999*ينظر في صفات األصوات إلى كتاب أحمد حساني: مباحث في اللسانيات، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،

76،79،83،84،87. 
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 شديد

 )حرف الواو(و
الواو الساكنة المضموم ما قبلها مخرجها .صائت طويل 

 الجوف، وبالتالي هو حرف هوائي برؤية ابن الجزري

 .والرخاوة من صفاته الضعف.حرف مهموس  )حرف الفاء(ف

ئص إن المتأمل في الجدول، من خالل المقارنة بين خصائص األصوات المحذوفة، وخصا

 :ما يلي يمكنه استنتاجفي ضوء تغير اسم العلم من خلدون إلى دوف، األصوات غير المحذوفة، 

ت تم لصفااوكل هذه  .السمة المميزة لألصوات المحذوفة هي: القوة واالستعالء واالنسجام-

ي له الذ، التي تتسم صفات أصواته بالخفة والضعف الجندي اإلسرائيلي، اطراحها من شخصية

دال رن البعد داللي خاص، ينم عن رؤية خلفية للمؤلف، كسر بها القاعدة االعتباطية التي تق

أمكننا   وبناء على ذلك، .أن المؤلف اشتغل على الحذف في لعبة التسمية من وجهةبالمدلول، 

ى مضمونها اإلخالص للوطن واألرض، عل داللية وحدةؤشر على ت )خلدون(القول أن شخصية

 التي تعبر عن ذلك الشخص الخائن لوطنه وشعبه وأرضه. )دوف(خالف شخصية

أن  حعلى أن االسم هو الذي يعين الشخصية الروائية، يفضي بنا ذلك إلى الصدوعطفا 

لحذف في وعلى هذا شكل ا فهو الشرف الباقي والماضي الجميل. )خلدون(أما  .هو العار )دوف(

ي لعدول فاهر امجال التسمية بؤرة داللية هامة، اشتغل عليها غسان كنفاني، ألنه من بين أبرز مظ

أويلية سيلة تو من منظور الدرس األسلوبي –، و ال يعد ، في شقيها الشعري والسردياللغة األدبية

 ي بجميعنموذجالسياق التركيبي ال لغرض تبرير المظاهر اللغوية المنعدلة عن أصلها، وما يقتضيه

لنص إذ أنه إجراء فاعل يسهم في استخالص مواطن الشعرية من فضاء ا مستوياته اللغوية.

 األدبي.

 

 :(La permutation/ L’hyperbate)التقديم والتأخير ثانيا: 

 مفهومه وبنيته: -أ

يعتورها من تغيرات قد ، الذي يعنى ببناء الجملة وما (1)هو مبحث ركيز في علم المعاني

 تطرأ على ترتيب عناصرها في بعديها التركيبي والداللي داخل النص األدبي.

مبحث التقديم والتأخير ينهض على إعادة ترتيب مكونات التركيب اللساني، فيتقدم ما حقه ف

وقيم وهذا اإلجراء األسلوبي يعمد إليه توخيا ألغراض بالغية  .التأخير، ويتأخر ما حقه التقديم

تعبيرية، قد يحول البناء األصلي دون تحقيقها، ألن المخالفة بين أوضاع األلفاظ داخل الجملة 

بكونه واقعا لغويا جديدا، تختلف داللته عن القانون النحوي الواحدة، هي تنزيل لمقصدية المتكلم، 

، لفضل داللة وتمام لذا اعتاد البلغاء على تحريك ما استوجبه التقديم أو التأخيرللتركيب األصلي، 

يجعل اللفظ في رتبة قبل رتبته األصلية أو بعدها، لعارض اختصاص أو أهمية أو  إذمعنى، "

                                                             
، مطبعة  هو ذلك العلم الذي يعرف به أحوال اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال. أحمد مطلوب: القزويني وشروح التلخيص(1) 

 .37، ص1967التضامن، بغداد، دار
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، تنزيال للمقصدية ، وغيرها من الدواعي البالغية المصاحبة لذلك اإلجراء األسلوبي(1)ضرورة"

 اإلبالغية، واألحوال التي يكون عليها المتلقي.

 لاشتغ وبناء على ذلك ، تبوأت الظاهرة مكانة عظيمة في الدرس اللساني القديم، الذي

لع ي يضطبالبحث عن أسرارها، بوصفها أبرز المظاهر التركيبية التي يتجلى فيها العدول الذ

يرة ة مغابمهمة خرق قانون رتبة الوحدات اللسانية، مما يؤدي إلى بروز عالقات وظيفية جديد

 نحوية المركونة في جسد التركيب النمطي األصلي.للعالقات ال

األساسية وغير -ولعل ما جعل اللغة العربية تكون مطواعة لتغيير الترتيب األصلي لوحداتها

هو اعتمادها على العالمة اإلعرابية المقترنة بأواخر جروف الكلمة بكونها قرينة  -األساسية

وفي هذا الصدد  .تركيبي هو ذو قيم فنية ودالليةللمعنى في التركيب، مما يفضي إلى تحقيق عدول 

يذهب محمد عبد المطلب إلى القول أنه إذا كان التركيب "يخضع بالضرورة لطابع اللغة ونمطها 

 (2)المألوف في ترتيب أجزاء الكلمة، فإن العدول عن هذا النمط بمثابة منبهات فنية يعمد إليها"

مبدأ التقديم والتأخير،  ىلتحقيق مقاصد يرتضيها المبدع في كالمه، إال ان تلك الحرية المنطوية عل

العربية قسموا رتبة الكلمة إلى  أئمةليست حرية مطلقة، بل ثمة حدود تحدها، على اعتبار أن 

  :قسمين

يها التقديم ، ال يجوز فيها التقديم والتأخير، ورتبة غير محفوظة يجوز ف(3)رتبة محفوظة

 القديموالتأخير، مثلت تربة خصبة لإلبداع األدبي، ومبحثا ثرا استرعى اهتمام الدرس البالغي 

ألن تحريك العناصر اللسانية يمينا أو يسارا ال يؤدي خلال في المعنى، بل يضيف إلى المعنى 

 األصلي معنى آخر يكون هو الغاية التي يصبو إليها المتكلم.

ة مخالف يفالتقديم والتأخير هو شكل من أشكال العدول، تنضوي بنيته ف ،االمرومهما يكن 

 يد محولوي جدالصورة المثالية لألداء اللغوي بوصفه معيارا أو قاعدة ينعدل عنها إلى تركيب لغ

 سكي.تشوم عن تلك الصورة اللفظية الماثلة في تقدير الكالم أو البنية العميقة بتعبير نعوم

 للتقديم والتأخير:  المنوال البالغي -ب

باب نحوي في المقام األول، فقد تناوله صاحب الكتاب في باب الفاعل الذي وانطالقا من أنه 

يتعداه فعله إلى مفعوله منتهيا إلى القول: "كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم، وهو ببيانه أعنى، 

 -قيد الدراسة–والظاهر من هذا السياق أن الظاهرة  .(4)وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم"

 ضمن تصور سيبويه له. الغرض منها هو االهتمام والعناية بالمقدم فضال على التنبيه إليه

                                                             
 .154م، ص1997اإلكسير في علم التفسير: تح: عبد القادر حسين، المطبعة النموذجية، القاهرة،  عبد الكريم البغدادي:  (1)
 .272-271محمد عبد المطلب: البالغة واألسلوبية، )م،س( ، ص (2)
على الصلة، والموصوف على الصفة، ويتأخر البيان عن المبين، من الرتب المحفوظة في التركيب العربي أن يتقدم الموصول  (3)

والمعطوف بالنسق عن المعطوف عليه، والتوكيد عن المؤكد، والبدل عن المبدل منه،... ومن الرتب المحفوظة أيضا تقدم حروف الجر 

المقسم به، و واو المعية على  على المجرور، وحروف العطف على المعطوف، وأداة االستثناء على المستثنى، وحروف القسم على

المفعول معه، والمضاف على المضاف إليه، والفعل على الفاعل،...، ومن الرتب  غير المحفوظة في النحو رتبة المبتدأ والخبر، ورتبة 

المفعول به  الفاعل والمفعول به، ورتبة الضمير والمرجع، ورتبة الفاعل والتمييز بعد نعم، ورتبة الحال والفعل المتصرف، ورتبة

 .207،ص ،2009، 6طا ومبناها،عالم الكتب، القاهرة، والفعل.ينظر: تمام حسان: اللغة العربية معناه
 .34، ص1، ج)م،س(سيبويه:  (4)
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، اختلطت دراسة أبوابه بين التحليل وترتيبا على هذه األهمية التركيبة التي يجود بها المبحث

عربي معاصر إلى القول أن علم المعاني قد أضرَّ  النحوي والتحليل البالغي، مما أفضى بباحث

تعارضا على أساس أن علم المعاني هو قمة الدراسة النحوية، لذا أقام الباحث  بالمنوال البالغي، 

أما النحو فغاية دراسته الجملة  .أن البالغة موضوعها األدب تأصيال علىالعلمين،  مدونتيبين 

المنطق يقول أن المنهج و " صالح عيد في هذا المساق :.يقول الدكتور من حيث الصحة والخطأ

، بل ذهب أبعد من (1)الذي يدرس به األسلوب العادي ليس نفسه الذي يدرس به األسلوب العالي"

ذلك، بكونه طالب بتنحية علم المعاني من شجرة البالغة وكيانها لتحتفظ بدراسة الوظيفة الجمالية 

: إذ يقول .)المعاني(على أبواب علم التراكيب -إطالقا–عة النظر وتجلياتها في الكالم األدبي، قاط

" ولعلي أكون أكثر صراحة حين أدعو إلى تنحية علم المعاني عن كيان البالغة، لتحتفظ البالغة 

، متغالفا أن علم المعاني هو جملة من األبواب تتقاسم (2)بتجانسها وصفائها ووظيفتها الجمالية"

 حيث السالمة النحوية والجودة الفنية. بحث األداء اللغوي من

ل لذي يعوافي التفريق بين المنهج النحوي الباحث إن المعيار الوظيفي الذي اعتكز عليه 

 عنى علىر المعلى السالمة النحوية واإلعرابية للجملة، والمنهج البالغي الذي ينهض لدراسة آثا

م لد أنه وأغراض هو معيار منطقي، بيالمتلقي، من خالل ما يفرزه السياق اللغوي من دالالت 

 اهي أهملوظة، التتناول الرتب غير المحف مبحث التقديم والتأخيرفي  يلتفت إلى أن المنوال البالغي

رس نحو يد، فهذا ال يؤدي بهما إلى التناقض. فإذا كان المن ذلكوعلى الرغم  .الدرس النحوي

 بيريةتضطلع بمهمة وصف الطاقات التع العبارة األدبية دراسة لسانية صرفة، فإن البالغة

ي أصل لغو عنلة والداللية، التي تحملها العبارة األدبية، من خالل ترصد الوسائل اللغوية المنعد

 ر عندتمظه )التقديم والتأخير(، وهاتان الدراستان هي بحث متكامل، حيث أن المبحث مفترض

غيا ذي يتعلى خالف البحث البالغي ال إمام النحاة، الذي جعل سالمة التركيب غايته األولى،

 التفتيش عن أسرار وعلل هذه الظاهرة  

 ديب.التي تقوم على خرق رتبة الوحدات اللسانية، ومنح حرية التصرف في التعبير لأل

ن كانها أس بإمجملة األمر، فعلم المعاني حل محال بالغيا، ليكمل الدراسة النحوية التي ليو

 .وب وأبعاده التأثيريةلوصف جماليات األسلتدرس 

، اإلشارة إلى أن جمهور اللغويين والبالغيين كانوا على السياقن الجدير بالذكر في هذا وم

 لرغم منا، على تأتى من ورائه أبعاد داللية وجماليةت ،وعي بهذه الظاهرة، بوصفها إجراء أسلوبيا

كما – ل علممن حيث الغاية التوصيفية التي يرمي إليها ك أن تدارسها لم يكن على وتيرة واحدة

 .-توضح سابقا

، وقد سعى سعيا كبيرا )المحتسب(و )الخصائص(عرض ابن جني لهذه الظاهرة في كتابيه 

يقول ابن جني: "إن  .في مالمسة األبعاد الداللية والفنية في تقدم رتبة المفعول به في الجملة الفعلية

، فإذا عناهم ذكر المفعول )ضرب زيد عمرا(يكون فضلة، وبعد الفاعل كـــ أصل وضع المفعول أن

 ،، فإن ازدادت عنايتهم به قدموه على الفعل الناصبة)ضرب عمرا زيد(قدموه على الفاعل، فقالوا

                                                             
 .6م، ص1993صالح عيد: األسلوب األدبي بين االتجاهين النحوي والبالغي، مكتبة اآلداب، القاهرة، )د.ط(،  (1)
 نفسه، الصفحة نفسها. (2)
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ن تظاهرت العناية به عقدوه على أنه رب الجملة، وتجاوزوا به حد إ، ف)عمرا ضرب زيد(فقالوا

فجاؤوا به مجيئا ينافي كونه فضلة، ثم زادوا على هذه  )عمرو ضربه زيد( كونه فضلة، فقالوا:

على ظاهر أمره رغبة به  هفحذفوا ضميره، ونووه، ولم ينصبو )عمرو ضرب زيد(التربة فقالوا: 

عن صورة الفضلة، وتحاميا لنصبه الدال على كون غيره صاحب الجملة. ثم إنهم لم يرضوا له 

مظهرا أو )الفعل له، وبنوه على أنه مخصوص به، وألغوا ذكر الفاعل بهذه المنزلة حتى صاغوا 

 .(1)، فاطرح ذكر الفاعل البتة")ُضرب عمرو(، فقالوا: (مضمرا

 يمكننا الخلوص من كالم ابن جني إلى القضايا اآلتية:و  

 إن المرتبة األصلية للمفعول به هي التأخر عن الفعل والفاعل معا. /1

تراتبية المفعول به الذي له عالقة مكينة بمراتب العدول الذي نحن  ابن جني عالج /2

 .(2)بصدده

ذه ، إذ هو عدول من هتقديم المفعول به هو تحول وخروج عن أصل رتبته النحوية /3

 الناحية.

ياد ي ازدتقديم المفعول به ال يجري على وتيرة اعتباطية، بله لغرض داللي يتبلور ف /4

 العناية به.

 ة اإلسمية تمثل عدوال عن الجملة الفعلية.الجمل /5

 لية()إلى المفعويتوزع تقديم المفعول به على نوعين؛ تقديم رتبة، وتقديم إسناد /6

 .(ةوب)فضلة منصهو عدول به عن أصله الذي كان عليه ،إن اكتساب المفعول به الرفع /7

ى طوي علهي عدول عن األصل المن )اإلسناد إلى المفعولية(إن صيغة البناء للمجهول  /8

 ُكمْ ﴿ ُثمَّ ِإنَّ ، نحو قوله تعالى)اإلسناد إلى الفاعلية(صيغة البناء إلى المعلوم

 .(16ية)المؤمنون: اآل َيْومَ اْلِقيَاَمِة ُتبَْعثُوَن ﴾

، )وهم البشر(من اآلية، وناب عنه المفعول به -سبحانه وتعالى الذي هو هللا-تم حذف الفاعل

 )البناء للمجهول(إلى اإلسناد إلى المفعولية )من الفاعل(ثقل االهتمام من اإلسناد بالفاعليةفانتقل 

في حد  )البعث(اآلية الكريمة ركز على حدث سياق ، بمعنى أن )تبعثون(في جملة  المنضوية

وبالتالي يمكننا القول فرضا "أن اآلية هي جواب عن سؤال من  .ركز على فاعل البعثيذاته، ولم 

 .(3)"بيل: ماذا يحدث لنا يوم القيامة؟ والجواب: تبعثونق

انعدلت اآلية الكريمة عن األصل النحوي المنطوي على صيغة البناء للمعلوم، إلى صيغة البناء 

لداع بالغي يتمثل في التركيز على فعل البعث بوصفه  )أو اإلسناد إلى المفعولية(للمجهول

 (4)(فكرة البعث من األساس) موضوع نزاع. وقد تم اإلجراء ردا على اإلنكار المطلق للمشركين

على اعتبار أنهم ال يجادلون في كون هللا أو غيره هو الذي يبعث الموتى يوم القيامة، لذا انتحت 

 .ما وراء منطوق السياق اللغوي لها للغرض الذي كانت ترومهاآلية الكريمة هذا العدول تحقيقا 
                                                             

 .65، )م.س(، ص1ابن جني: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، ج (1)
 .49-48ينظر: الحاج تكوك: العدول في ضوء األسلوبية المعاصرة، )م.س(، ص (2)
 .392عبد هللا صولة: الحجاج في القرآن من خالل أهم خصائصه األسلوبية، )م.س(، ص (3)
 .393نفسه، ص (4)
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) مصطلح ني عرض لهذا المبحث ضمنجوتعقيبا على هذه الرؤية، نود أن نشير إلى أن ابن 

في  وحللثم عمق  الذي جعله أكثر دورانا في بالغة الشعر في كتابه الخصائص،، الشجاعة(

  ألسلوبيمن التحليل ا تحليال عميقا، يكاد يقتربعول به رتبة المف )المحتسب(كتابه الثاني

، ألن "دراسة مظاهر ترتيب العناصر بماهي شكل وظيفي بالغي لظاهرة التقديم والتأخير

األدبية  (1)في الكالم باالقتصار على مواطن التغيير، له فضل الكشف عن مختلف األساليب"

من  الكالم يجاري قول ابن جني تحقيق أغراض داللية مقترنة بالمتلقي، وهذا فيالمنضوية بنيتها 

أن الغرض من ترك الفاعل ونقل بؤرة االهتمام إلى الحدث، إنما هو "اإلعالم بوقوع الفعل  حيث

على اعتبار أن البناء للمجهول هو عدول عن البناء  .(2)وال غرض في إبانة الفاعل من هو"

التركيب األصلي اآلتي لآلية السالفة في بنيتها العميقة: "إنكم يوم القيامة يبعثكم  للمعلوم الذي يمثله

 الماثلة في البنية السطحية لآلية، وقد سلفت. )تبعثون(، عوضا عن (3)هللا"

واإلصرار  ة المفعول به في الجملة الفعليةلرتب العلمي ومما يجعلنا نستأنس بتحليل ابن جني

"مما  إذأن الجملة الفعلية موضوعها الوحيد والحقيقي هو الحدث،  زاوية الضمني الذي أبداه من

انتهت إلى تأكيده قواعد النحو التوليدي التحويلي في اللغة العربية، هو أن التركيب األساسي 

وهذه  .)فعل+فاعل+مفعول به( لعناصر الجملة العربية في البنية العميقة، هو فعل+ اسم+ اسم

بمعنى أن  (4)عدة جمل من خالل تحريك عناصرها عن مواضعها األساسية" القاعدة تتولد منها

 .والعناية في الجملة الفعلية، يشكل بؤرة االهتمام -دائما- الحدث

هذا البحث "بابا  الذي عد ،ابن جني شرارة عبد القاهر الجرجاني قدح، ذلكوترتيبا على 

، ال يزال يفتر لك عن بديعة، ويفضي بك كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية

إلى لطيفة، وال تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أن 

 .(5)راقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء، وحول اللفظ عن مكان إلى مكان"

وضع إدراكا تاما أن في نقل األلفاظ من موضع إلى م -بدءا-فعبد القاهر الجرجاني يدرك

آخر داخل التركيب األدبي له فوائد جمة، ووظائف مختلفة، تستفاد من الرتبة المحولة، التي 

في التأسيس  )التقديم والتأخير(يأخذها العنصر اللساني داخل الحوالية اللغوية، فقد عول على باب 

اعلم أنا لم يقول: "و .لنظريته النقدية في النظم، وراح ينتقد من سبقه، في معالجة هذه الظاهرة

 .(6)شيئا يجري مجرى األصل غير العناية واالهتمام" ()التقديم والتأخيرنجدهم اعتمدوا فيه

كونت  -التي مهد لها سيبويه وأسس لها ابن جني-ومن هذا السياق يفهم أن نظرية االهتمام 

لنظرية للبحث عن فوائد هذا اإلجراء ضمن اإلطار النظري  -في اآلن معا-عنده دافعا ومحفزا

في  األمر : " واعلم أن من الخطأ أن يقسمحيث يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا السياق النظم،

، وأن )الكالم(وغير مفيد في بعض .ن، فيجعل مفيدا في بعض الكالميتقديم الشيء وتأخيره قسم

                                                             
 .283م، ص1981لهادي الطرابلسي: خصائص األسلوب في الشوقيات، المطبعة الرسمية، تونس، محمد ا (1)
 .66ابن جني: المصدر السابق، ص (2)
 .393عبد هللا صولة: )م.س(، ص (3)
 .78م، ص1990، 1محمد حماسة عبد اللطيف: من األنماط التحويلية في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط (4)
 .143دالئل اإلعجاز، صعبد القاهر الجرجاني،  (5)
 .144، صنفسه(6)
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لهذا قوافيه، ، وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتب حتى تطرد )واالهتمام(يعلل تارة بالعناية 

-.يبدو (1)في جملة النظم ما يدل تارة وال يدل أخرى" أن يكون ألن من البعيد . ذلكسجعه ولذاك

أنه غير مقتنع بالتعليالت والمسوغات والدوافع البالغية المصاحبة لهذا اإلجراء  -من كالمه هذا

ليل ظواهره اللغوية في التنضيد النحوي والبالغي؛ ألن القرآن الكريم ال يمكن أن يعزى في تح

هي ذات  -في الكالم األدبي العالي-فكل أداة تعبيرية  .ومظاهره اللسانية إلى االعتباطية والتلقائية

التفتيش عن أسرار هذه الظاهرة األسلوبية؛ إذ جميع  -ضمنيا-مغزى ووظيفة، فيجب كما يقول

اقية، أثرا في الداللة والمعنى المواقع التي تأخذها الكلم في جملة النظم تثوي في تضاعيفها السي

 والوظيفة.

عبد القاهر الجرجاني يدعو إلى مالمسة ما يطرأ على المعنى من تحول في أدنى ف 

يمس التركيب، وفي هذا الصدد يقول: "متى ثبت في تقديم المفعول مثال على الفعل  )عدول(تغير

اختص بفائدة ال تكون تلك الفائدة مع التأخير فقد وجب أن تكون تلك  قد كثير من الكالم انه في

، ألن إجراء التقديم والتأخير في مراتب الهيئات النحوية (2)قضية في كل شيء وكل حال"

تكون من ورائه فوائد تبتغي، ودالالت ترام، وأغراض تطلب، وكل هذه  -في الكالم -المعلومة

 .(3)البنى التركيبية األصلية المعاني المقصودة ال تتوافر في

 على ضربين : -عنده–وفي ضوء ما سلف،  انسحب التقديم والتأخير 

 الضرب األول هو: تقديم على نية التأخير. /1

 الضرب الثاني هو: تقديم ال على نية التأخير. /2

اعل : كتقديم الخبر على المبتدأ في الجملة اإلسمية، وتقديم المفعول على الففالضرب األول

التقديم على حكمه الذي كان عليه  مع"كل شيء أقررته  في ال يطلق تقديم في الجملة الفعلية، وهو

على حكمه النحوي،  (الخبر والمفعول)، مع إقرار كل عنصر منهما (4)وفي جنسه الذي كان فيه"

 .(5)الذي كان عليه قبل إجراء التحويل، "كقولك: منطلق زيد وضرب عمرا زيد"

لتقديم ما الم يخرجه )عمرا(والمفعول في الجملة الثانية )منطلق(الجملة األولى فالخبر في

وفي  .زيد()فهو في التركيب األول "الرفع" بكونه خبرا للمبتدأ  .عن حكمهما اإلعرابي السابق

ذه هفي  ألن اللبس -بعدما ما وقع عليه فعل الفاعل-التركيب الثاني "النصب" على المفعولية

 تأخير.يته النوفي  )المفعول(و )الخبر(هذا الضرب من التقديم مؤتمن، فالمتكلم قدم الحالة، وفي 

غير  )نحويا(أما الضرب الثاني فمؤداه "أن تنقل الشيء عن حكم إلى حكم، وتجعل له بابا

ويكون  تمل كل واحد منهما أن يكون مبتدأبابه، وإعرابا غير إعرابه، وذلك أن تجئ إلى اسمين يح

اآلخر خبرا له فتقدم تارة هذا على ذاك، وأخرى ذاك على هذا. ومثاله ما تصنعه بزيد والمنطلق 

                                                             
 .146، صنفسه (1)
 حة نفسها.صف ،) م.س(،اإلعجا دالئل الجرجاني، القاهر عبد الصف(2)
 .139،140، 129-125ينظر: نفسه، ص ص: (3)
 .143، صدالئل اإلعجاز عبد القاهر الجرجاني، (4)
 .143نفسه، ص (5)
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لم يكن على نية  )المنطلق(فتقديم  .(1)وأخرى: المنطلق زيد" .حيث تقول مرة: زيد المنطلق

 هو الخبر، بعدما كان مبتدأ. )زيد(المبتدأ وهو التأخير، وإنما على أن يصبح 

 ذإ     حكم()أو  )إسناد(التقديم الذي سار عليه الضرب الثاني هو تقديم على ذلك، فوبناءا 

من و (مبتدأ)إلى  )خبر(غير الوظيفة النحوية للكلمة من ي )زيد(وتأخير اللفظ )المنطلق(بتقديم اللفظ

 تالي فهووبال  رتبة الوظيفة النحوية دون الحكم . أما في الضرب األول فتغيرت)خبر(إلى  )مبتدأ(

 .)رتبة(تقديم 

 قائال )زيٌد المنطلق(، و)المنطلق زيٌد(يعلق عبد القاهر الجرجاني بعدما قارن بين التركيبين 

فالقول في ذلك أنك وإن كنت ترى في الظاهر أنهما سواء من حيث كان الغرض في الحالين " :

تأصيال  .(2)"ن الكالمين فصل ظاهرإثبات انطالق قد سبق العلم به لزيد ، فليس األمر كذلك، بل بي

يغاير المعنى في  األولالظاهرة علوقة بالمعنى، إذ المعنى المثبت لزيد في التركيب  منه أن

أن نظرة الجرجاني لهذا المبحث تصطدم بفكرة  . ويتحصل لنا من هذا التركيب الثاني

لها معنى مختلف، وأن ، التي مفادها أن "الكلمات المختلفة الترتيب يكون (Pascal)باسكال

أن المعنى المتلقي والتركيب معا، حيث على  (3)المعاني المختلفة الترتيب يكون لها تأثيرات مختلفة"

يقول عبد القاهر  الشأنيتغير بحسب تغير موقع العنصر اللساني داخل الكالم، وفي هذا 

"وهو أنه يتصّور أن يعمد عامد إلى نظم كالم بعينه فيزيله عن الّصورة التي أرادها الجرجاني: 

الناظم له ويفسدها عليه، من غير أن يحّول منه لفظا عن موضعه، أو يبدله بغيره، أو يغيّر شيئا 

 )من الطويل(من ظاهر أمره على حال مثال ذلك: أنك إن قدّرت في بيت أبي تمام: 

 عواسلُ  أيدٍ  الجنى اشتارتهُ  وأريُ  ***  هلعابُ  تِ قاتالاألفاعي ال لعابُ 

خبر، كما يوهمه الظاهر، أفسدت عليه كالمه، وأبطلت  )لعابه(مبتدأ و  )لعاب األفاعي(أّن 

وهذا يفيد أن موقع العنصر اللساني داخل تركيب اللغة يأخذ داللته  .(4)"الّصورة التي أرادها فيه
 الخاصة به، التي يستمدها من الداللة العامة للسياق اللغوي الماثل فيه ذلك العنصر.

إن الخاصية األسلوبية الماثلة في مبدأ التقديم والتأخير، وال سيما في شقه اإلسنادي، يعمد 

ية بمختلف تشكالتها اللسانية "للداللة على تمكنهم في الفصاحة وملكتهم إليها البلغاء في اللغة األدب
. وبهذا إلنتاج المعاني والدالالت المعبرة عن مقاصدهم وأغراضهم ،(5)في الكالم وانقياده لهم"

استنطق عبد القاهر الجرجاني ظالل المعاني المتولدة من هذا اإلجراء في قول الشاعر المنظور 
 اس، مبرزا الوظيفة الجمالية التي أفرزتها هذه السياقات اللغوية:إبراهيم بن العب

 وُسلَِّط أعداٌء وغاَب نَصيرُ      *** بٌ فلَْو إْذ نَبَا َدهٌر وأَْنَكَر صاح

 َجَرْت وأُمورُ  ولكْن َمقَاديرُ      *** تكوُن عن األهواِز داري بنَْجوةٍ 
 (6)ما يُرجى أٌخ وَوزيرُ  أِلفَضلَ      *** ا  دــــــــوإني ألَْرجو بَْعَد هذا محم

                                                             
 .144-143ص )م.س(، ،اإلعجاز دالئل الجرجاني، القاهر عبد(1)
 . 204، صنفسه (2)
 .213عبد الحكيم راضي: نظرية اللغة في النقد العربي،)م.س(، ص (3)
 .361ص ) م.س(،،راضي الحكيم عبد(4)
 .233، ص3، ج)م.س(بدر الدين الزركشي:  (5)
 .126عبد القاهر الجرجاني: )م.س(، ص (6)
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األبيات: "فإنك ترى ما ترى من الّرونق  هذهيقول عبد القاهر الجرجاني معقبا على 

والّطالوة، ومن الحسن والحالوة، ثم تتفقّد السبب في ذلك، فتجده إنّما كان من أجل تقديمه الظرف 

)فلو تكون عن األهواز داري بنجوة  :يقل، وأن لم كون(ت)عامله الذي هو على  )إذ نبا(الذي هو 

في  (فلو إذ نبا الدهر): ولم يقل، )الدهر(ثم أن نكر  )كان(ولم يقل  )تكون(قال ثم أن  .إذ نبا دهر(

، ولعل هذا (1)")وأنكرت صاحبا(: ولم يقل )وأنكر صاحب(جميع ما أتي به من بعد. ثم أن قال 
)التظافر إلى استجالب مقولة  -رأسا-بيات يدفعناالتحليل العميق الذي قدمه الجرجاني لهذه األ

في الخطاب األدبي بين عدة مظاهر لغوية تمثل سمات أسلوبية تنتمي إلى  تتقوم، التي األسلوبي(

 :)خارج التنزيل الحكيم( مثل له فيما نحن صدده القول اآلتينوأبلغ تعبير  .عدة أبواب بالغية
 اشتعل الرأس شيبا-

لجملة ال هذه وردت بهذا النظم كما ترى؛ إال أن ما جع النحوي هو جملة فعليةالسيق اللغوي 

ارية الستعليست الصورة ا -على حد عبارة الجرجاني-تفضي بنا إلى لطيفة، ويلطف لدينا موقعها
 ير وتلكالتأخو، بل في تظافر وتكاتف التقديم )الرأس(والفاعل النحوي )اشتعل(القائمة بين الفعل

ق تعارية، التي يكمن وجهها في عالقة المشابهة القائمة بين سرعة احتراالصورة االس

ب لجانامن  وكثرة انتشارها من جانب، وسرعة انتشار الشيب وكثرته في الرأس )اللهيب(النار
 ؛ ألن البنية العميقة لتلك العبارة تنطوي على التركيب اآلتي:اآلخر

(1) 
 الرأس شيب اشتعل

 مضاف إليه فاعل فعل 

 وبإجراء التقديم والتأخير تصير الجملة كاآلتي:

(2) 
 شيبا الرأس اشتعل

 تمييز منصوب فاعل فعل 

حت زحز ن، حي(2)ظلت االستعارة قائمة، وفي التركيب الثاني (1)ففي التركيب األول
 فرتظا ىالمواضع اللسانية عن مراتبها انتجت الوظيفة الجمالية األسلوبية، التي تتوزع عل

 .)الرأس(االستعارة والتقديم والتأخير، عالوة على التعريف الكائن في كلمة 

سفر يومن هذه الزاوية يمكننا القول أن تضايف عدة خصائص أسلوبية في تركيب واحد، 
عن فائدة تتمثل في كون المتكلم حقق مراده من خالل انتحائه لذلك النقل المغاير لقانون النظم 

وجدانيا وعقليا، من حيث أن الداللة العامة التي تلون  (2)"ر على المتلقيالنحوي األصلي للتأثي

 التركيب هي الشمول وسرعته.

 التشكيالت البالغية للتقديم والتأخير:  -ج

-    هثلة فيالبالغي لمبحث التقديم والتأخير، هي ما الصور التي حصرها الدرس النحوي إنّ 

  األدبية اآلتية: القرآنية و نحو النماذج -بشكل أو بآخر

 يقول عّز وجّل في محكم تنزيله:

                                                             
 .127-126نفسه، ص (1)
 .78، ص1995، 2رجاء عيد: فلسفة البالغة بين التقنية والتطور، منشأة المعارف، االسكندرية، مصر، ط -(2)
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)الفاتحة: ﴾ ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنسَْتِعينُ  ﴿ /1

 (5اآلية

 ويقول سبحانه وتعالى:

نَُّهْم َماِنَعُتُهْم ُحُصونُ  ﴿ /2
َ
 مْ هُ َوَظنُّوا أ

 (2)الحشر: من اآلية﴾  ِمَن اّللَّ 

 

 (1)وأرقُط ُزهلول َوَعرفاُء جيألُ  *** دونكم، أهلوَن: ِسْيٌد َعَملَّسٌ ولي، /3 3

 (2)َعلَيها َغَوادي ُمْزنٍَة لِعَهاِدَها **  غدتْ ِدَمشُق، َوال فاَل سُِقيَْت َغْيثا   /4 

َسة  إلّي، ـنََظَرْت ِخلْ  /5 5

 َدىــــــــــــــــــــفأعْ 
** 

 (3) ِها بالّسقامِ يْ بََدني َطْرُف َعْين

ديدا ضوصفها على أكثر ظواهر التقديم بروزا في اللغة األدبية ب -في عجالة–سيقتصر بحثنا 

 كاله منهم أشأللنثر من ناحية، وتنهض على العدول النحوي، الذي يعد مبحث التقديم والتأخير من 
  .ناحية ثانية

، وهذا لفائدة )نستعين(و )نعبد(مرتين على الفعلين  )إياك(قدم الضمير المنفصل 

ولعل  .االختصاص أو قصر العبادة هلل سبحانه وتعالى وحده، دون سواه، تساوقا وعقيدة التوحيد
"فإن يقول:  .أبلغ تعبير فيما نحن بسبيله كالم ابن قيم الجوزية، معلقا على اآلية الكريم السالفة

تعظيم هللا سبحانه وتعالى واالهتمام بذكره مع إفادة اختصاص العبادة  المقصود بتقديم "إيَّاك"

 .(4)واالستعانة باهلل تعالى"

هتمام اال-ظيم)التععلى الجملة الفعلية أضاف عدة معان  )إياك(تقديم المفعول بهف ،هذا علىو

ي لعبادة هألن ا ، وقد قدمت العبادة على االستعانة؛به( مع االستعانة)–قصر العبادة عليه -بالذكر

 الوسيلة واألداة التي تحصل بطريقها االستعانة.
فإن قلت: أي " مبرزا شعرية التقديم والتأخير قائال: (2)على آية النموذج الزمخشري لقيع

فرق بين قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم، وبين النظم الذي جاء عليه؟ قلت: في تقديم 

ى فرط وثوقهم بحصانتها ومنعها إياهم، وفي تصيير ضميرهم اسما الخبر على المبتدأ دليل عل
ألن، وإسناد الجملة إليه دليل على اعتقادهم في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة ال يبالي معها بأحد 

 .(5)"يتعرض لهم أو يطمع في معازتهم، وليس ذلك في قولك: وظنوا أن حصونهم تمنعهم
ر و أكثتية أالكريمة يمكن لها أن تأخذ األنساق اللغوية اآليفيد كالم الزمخشري أن اآلية 

 باعتبار أنها بنية سطحية متولدة من بنية لغوية عميقة.

 وظنوا أن حصونَهم تمنعهم. /1
 عتهم.وظنوا أن حصونَهم مانِ  /2

 هم.هم حصون  عت  مانِ  )الهاء للشأن(وظنوا أنه /3

  ()أو تمنعهمحصون هم مانعتهم هوظنوا أن /4
                                                             

 .59م، ص1996، 2الشنفرى: ديوان الشنفرى، شر وتح: إميل بديع يعقوب، دار الكتاب العربي، بيروت، ط -(1)
 715، ص2ج : ديوانه،البحتري -(2)
 204، ص3نفسه، ج -(3)
، إشراف لجنة تحقيق التراث، مكتبة الهالل، بيروت،)د.ط(، وعلم البيان الجوزية: كتاب الفوائد المشوقة إلى علوم القرآنابن قيم  -(4)

 .124)د.ت(، ص
 .80، ص4الزمخشري: الكشاف )م.س(، ج -(5)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya5.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya5.html
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انِعَت ه  ﴿ :المالحظ أن النظم الذي جاءت عليه اآلية م مَّ ص  َوَظنيوا أَنَّه  مْم ح  ِ  ون ه  َن أَّ يتميز ﴾  ّمِ

 :اصفات التاليةبالمو

 )حصونهم(على المبتدأ  )مانعتهم(* تقديم الخبر
 .(1))بنو النضير(عائد على القوم (إن)هو اسم  )هم(* الضمير

 هي إخبار خبر عنهم. حصونهم()مانعتهم * الجملة االسمية 
وإلحاق ضمير يعود على القوم  )حصونهم(على )مانعتهم(قدَّم نسق اآليةوفي ضوء هذا،  -

لَدليل على أن أولئك القوم بالغوا في الوثوق واالعتقاد بالحصون التي أقاموها مدة  ،)أنهم(في 

 (2)أن تلك الحصون المادية والمعنوية ،طويلة، فضال عن بأسهم وقوة شوكتهم، وقد اعتقدوا قطعا

ومن هذه  .من شدة الوثوق واالعتقاد والمبالغة )الحصون(تمنعهم من إرادة هللا، لذا قدم المنع على 

وتواءم المعنى مع التركيب الذي اعتراه التقديم؛ إذ وثوق القوم المبالغ  ،تناغمت الداللة ،الزاوية

الذي  )هم(وفي إسناد الجملة إلى الضمير .ر بين المبتدأ والخبرفيه اطَّرد مع إجراء التقديم والتأخي
 امتناع، ال مباالة معها وال تعرضتكرر ثالث مرات لينم على تقديرهم في أنفسهم أنهم في عزة و

، ألن أي تغيير في مواقع )وظنوا أن حصونهم مانعتهم أو تمنعهم(وليس شيئا من ذلك في قولك: 

كما مر بنا في النموذج  –لسياق الجملة اللسانية  (3)الجانب الداللي الكلمات يؤدي إلى تغيير في
 .- 3رقم

دأ ى المبتعل ()ليقدم الشاعر في الجملة الشعرية االستئنافية الخبر الوارد في شبه الجملة -

ه م قبيلته أما، لغرض إفادة التعظيم لنفسه ولشأنه؛ ألن الشنفرى بصدد رد االعتبار لشخص)أهلون(
سبق تد لم عليه، وقومه الذين طردوه شر طردة، وكان منهم براء، بعدما وجد أهال جد المتمردة

 مصاحبتهم.

لهذا  الذي لجأ الواقعة تمييزا، في قول البحتري، (4)في النموذج )غيثا(تقدمت كلمة -
لتحريك عواطف المتلقي وإثارة  )فال سقيت دمشق غيثا(مغاير للتركيب األصليالاإلجراء 

وقد  .وفي هذا دعوة لإلشفاق على أهل دمشق والشام، الذين انقطع عنهم الغيث منذ مدة .انفعاالته

اللعب على الصيغ النحوية  جسد هذا التقديم شعرية، لن يستطيع التركيب األصلي تحقيقها، إذ
 ، وهو ميزة من مميزات الخطاب األدبي األشد حساسية.(4)"يبقى وسم الشاعرية األقوى"

ويدلنا على  .)نظرت إلي خلسة(عن أصل تركيبه  (5)الشعري في النموذجانعدل البيت  -

. ويبدو أن الشاعر صاحبها على، حيث تقدم الحال )نظرت خلسة إلي فأعدى(ذلك قول الشاعر: 
، فاختار )خلسة(أراد لفت انتباه المتلقي، وجعله مشدودا إلى معرفة المنظور إليه بهذا اإلجراء

مة، مما جعلها تلفت انتباهه إلى طرف عين حبيبته، الذي ي عدي البدن البحتري وأجاد موقع الكل

انفعال  حيثإلى تشكيل أسلوب ذو وظيفة تأثيرية على المتلقي؛  بالجملة الشعريةبالسقام، مما أدى 
في ضوء  وصف، وجعله في المكان المناسب لهالشاعر بجمال حبيبته، أدى به إلى حسن اختيار ال

للغة الشعرية، "تعبر عن نفسها على وجه العموم بصورتين؛ باختيار الكلمات، االنفعالية في ا أن

في االختيار          تأصيال أن البنية البالغية تحصر، (5)وبالمكان الذي يخصص لها في الجملة
 والموقع الذي تأخذه الوحدة اللسانية داخل التركيب .

 ثالثا : اإللتفات واألسلوبية 

                                                             
 .80، صالزمخشري: الكشاف )م.س(ينظر:  (1)
 .80ينظر: نفسه، ص (2)
 .213صعبد الحكيم راضي، )م.س(، ينظر:  (3)
 .205جورج مولينيه: األسلوبية، )م.س(، ص -(4)
 .236، ص1950فندريس: اللغة، تر: عبد الحميد الدواخلي ومحمد القصاص، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة،  -(5)
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يعد هذا المصطلح من بين أكثر المصطلحات دورانا : (L’enallage)االلتفاتأ/ مدلول 

تقاسمته علوم  ،وترديدا في تضاعيف مصنفات الدرس اللساني القديم بعامة، بوصفه جنسا بالغيا

: لتلك الظاهرة، قائال ه(816)تالتفت العالمة الشريف الجرجاني . ومن هذا السياق،البالغة كلها

واحد منها. أما في علم المعاني فباعتبار كونه على خالف مقتضى يبحث عن االلتفات في كل "

البيان فباعتبار أنه إيراد لمعنى واحد في طرق مختلفة الداللة عليه جالء  )علم(الظاهر. وأما في

ء وبهذين االعتبارين يفيد الكالم حسنا ذاتيا للبالغة. وأما في البديع فمن حيث إن فيه جمعا فاوخ

في معنى واحد فكان من المحسنات المعنوية، ويؤيده أن صاحب المفتاح بين صور متقابلة 

كناية  بديع، وفى عده خالف مقتضى الظاهرال )علم(المعاني وأخرى في )علم( ورده تارة فيأ

وهذا الكالم يفيد أن بنية االلتفات ومفهومه المرن يجعالنه  .(1)"إيماء إلى أنه من البيان أيضا

 .علوم البالغةينضوي في أي علم من 

على  في التنضيد القديم وترتيبا على هذه الميزة، ظل مفهومه مشتتا على عدة مصطلحات   

 -التكميل -االنعطاف -المجاز -التجريد -االستدراك -االنصراف -االستطراد -)االعتراضشاكلة

نسق  لم يتبلور علىحيث ، مما يؤشر على أن مفهومه كان واسعا جدا، (2) التذييل، وغيرها(

 أفهومي واحد، أو وتيرة منهجية منضبطة.

مر، فعلى الرغم مما شاب المصطلح من اضطراب وخلط، فإن الزمخشري األومهما يكن   

ِإيَّاَك َنْعُبُد  مفهوم حاسم له، في معرض تفسيره لقوله تعالى﴿ ةبلور في تألق

فإن قلت: لم عدل عن ": حيث قال ،(5)الفاتحة: اآلية﴾ َوِإيَّاَك َنسَْتِعينُ 

، قد يكون من الغيبة )البالغة(لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب؟ قلت: هذا يسمى االلتفات في علم البيان

)حتى إذا كنتم في الفلك إلى التكلم، كقوله تعالى ومن الخطاب إلى الغيبة، ومن الغيبة إلى الخطاب

 اإلجراءأمكننا القول أن  الذي مخضه الزمخشري لمفهوم اإللتفات، وبهذا المعنى .(3) وجرين بهم(

هو جنس بالغي تنضوي بنيته في مبدأ المخالفة بين الضمائر داخل الجملة اللغوية الواحدة، أو بين 

 الجمل.

 الحديثة إلى أن أول إطالق لمصطلح االلتفات قد تحقق عندتشير جميع الدراسات 

 من" أما عن داللته المعجمية، فهي مستمدة -إلى حد ما-في فترة مبكرة ه(210)ت األصمعي

والظاهر من  .(4)"التفات اإلنسان عن يمينه وشماله، فهو يقبل بوجه تارة كذا،  وتارة كذا 

أن االلتفات المعجمي هو الخروج أو التحول عن وضع قائم في السلوك اإلنساني، وإذا  الكالمهذا 

أنه ينتقل فيه عن صيغة إلى بكون " -آنئذ–نزل ذلك التحول منزلة اللغة والكالم، فسيدل االلتفات 

(، كانتقال من خطاب حاضر إلى غائب، أو من خطاب غائب إلى حاضر، نفسه صيغة)من الجنس

                                                             
 .63ص ، 3ج الشريف الجرجاني: حاشيته على الكشاف للزمخشري، -(1)
-327،ص:2018، ديسمبر4،ع4مج، أسلوبية، مجلة جسور المعرفة، منشورات جامعة الشلفينظر: الحاج تكوك: االلتفات خاصية -(2)

341  
 . 62، ص1الزمخشري: )م.س(، ج -(3)
 .408، ص1ه(: )م.س(، ج637ابن األثير)ت (4)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura1-aya5.html
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 النص. ويتضح من هذا (1)"ماض إلى مستقبل، أو من مستقبل إلى ماض، أو غير ذلكأو من فعل 

ا،  على عدة صيغ، على خالف  ينسحبأن ابن األثير وسع مفهوم االلتفات؛ إذ جعله عامًّ

 الزمخشري الذي اختصره في الصيغة الضمائرية.

  تتقيدالغية كانية بالااللتفات هو ظاهرة لغوية يعبر عنها بإمفوبناء على ما تقدم إيراده، 

 تركيبيةال الهو أحد األشكفومن هذه الزاوية فااللتفات  .بقانون السياق اللغوي وحدوده الصارمة

د ات أبعاذلية، للعدول، الذي تنطوي أهميته بما يعتري بعده التركيبي النصي من قيم تعبيرية متعا

 ي وظيفيكل لغوللتدليل على أن االلتفات هو ش-ويكفينا في هذا المقام والمقال  .جمالية وداللية

بي في ألسلوااإلشارة إلى مفهوم األسلوب فضال عن مفهوم السياق  -مخالف لقانون السياق اللغوي

 الدرس النقدي المعاصر.

 ب/ السياق البالغي لإللتفات :

عن المفهوم القرائي الذي بلوره في  (Michael Riffaterre)استعاض ميشال ريفاتير

لوبيته البنيوية بمفهوم آخر هو السياق، بكونه معيارا وإجراء نقديا، يسعف القارئ والمحلل أس

من تشخيص واستكناه الموائز اللغوية، التي تفضي إلى التغاير بين  -على حد السواء-األسلوبي

ف األسلوب من تلك الزاوية بأنه انعدال عن  -التي ذكرناها للتو-األساليب والنصوص، وقد عرَّ

 .(2)عيار السياقم

 )صيغة/ صيغة مخالفة(، سيغدو االلتفات وحدة أسلوبية، تتكون من قطبينهذاوترتيبا على 

يكونان ماثلين في السياق التركيبي؛ إذ حين يرد االلتفات في التركيب اللغوي يصيِّره تركيبا 

بنية لغوية يقطع داللية وفنية، على أساس أن السياق األسلوبي هو " اأسلوبيا تشع مواقعه أبعاد

يفيد أن الصيغة االلتفاتية المخالفة للصيغة األولى، تكسر  مما. (3)"نسقها عنصر غير متوقع

اإليقاع التركيبي والداللي للكالم، بناء على أن العنصر اللساني المخالف يحل محل العنصر 

، الذي هنفس التعبيريالنسق  ، أو النمط الذي يتم العدول عنه داخل-بوصفه القاعدة-اللساني األول 

وعلى أفق انتظار وتوقع  ،يكون متوقعا وروده حفاظا على ما يقتضيه القانون التركيبي من جهة

امكننا اإلطالق ان االلتفات هو المعَول الذي يصير السياق  ومن هذه الفكرة .المتلقي من جهة ثانية

 .له ه ريفاتيرداللغوي سياقا أسلوبيا بالمعنى الذي حد

يمتلك مفهومه وأشكاله مرونة تجعله ينعدل عن قاعدة متحققة  ،، فااللتفاتاألمروجملة 

وقد رصدت البالغة وملموسة داخل التركيب اللساني، وفي هذا الصدد يقول صالح فضل: "

هذه المرونة في أشكال محددة، منها  مظاهر العربية في أسعد لفتاتها األسلوبية بعض

ى مبدأ التنازع والمغايرة بين العنصر األول والعنصر الثاني المضاد القائمة بنيته عل (4)"االلتفات

 .والمخالف له

                                                             
 .408المصدر السابق: ص(1)
 .147-146ينظر: ميشال ريفاتير: معايير تحليل األسلوب، )م.س(، ص (2)
 .169، ص1988الوجه والقفا في تالزم التراث والحداثة، الدار القومية للنشر والتوزيع، القاهرة، حمادي صمود:  (3)
 . 14صالح فضل: شفرات النص، )م.س(، ص (4)
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ومما ال مراء فيه، أن األسلوبية اللسانية تنهض على المقارنة بين العنصر األصلي الذي 

الذي هو وهذا التفاعل بين المتوقع وغير المتوقع  .يتوافر في السياق، وعنصر آخر غير متوقع

توالي المجازات  (في األسلوب)ليس الشأن في بعديه الوظيفي والجمالي؛ إذ "يبرز األسلوب 

يولد بنية النص  (الذي)والصور وفنون القول المختلفة واإللحاح على بعض أجزاء النص، وإنما 

األسلوبية اشتمال المقطوعة أو الفقرة على عناصر وقع إبرازها واإللحاح عليها... أي الثنائيات 

. ولعل هذا الكالم يجاري (1)"، في عالقة ال تنفصل(يخالفه)اها السياق وما التي يكون قطب

َ َأْنَزَل ِمَن  نحو قوله تعالى﴿ المفهوم اإللتفاتي، َأَلْم َتَر َأنَّ اَّللَّ

السََّماِء َماًء َفُتْصبُِح اْلَْرضُ ُمْخَضرًَّة ِإنَّ اَّللََّ 

 .(63)الحج: اآلية﴾  َلِطيٌف َخبِيرٌ 

في العدول عن صيغة الماضي إلى صيغة  -في اآلية الكريمة-األسلوبي يتجلى السياق

أنتجت هذه الوحدة األسلوبية فارقا في المعنى، والداللة على الحدث،  حيث، )أنزل/تصبح(الحاضر

مقطوع بحدوثه، اما صيغة الفعل هو ألن معنى الماضوية ينم عن أمر قد حدث فعال، و

 على هذاو .اضر هو أمر راهن، يتجدد حدوثه بتجدد الزمنعن الح بها معبرال )فتصبح(المضارع

 اآثرت اآلية الكريم التعبير عن صورة اخضرار األرض بعد حدث اإلنزال، صيغة المضارع خالف

بدور  )الفاء(اضطلعت  حيثللنسق التعبيري، ولما يقتضيه السياق اللغوي، وأصل الكالم، 

حتى كانه مشاهد حالة اإلماهة بين الصورتين والحدثين، بغية إبراز المعنى وتمكينه في الذهن، "

 .(2)"اإلخبار به

نستطيع القول أن االلتفات هو إجراء أسلوبي، ال يصار إليه اعتباطا أو ذلك،  وعلى ضوء

وإنما يعمد إليه  .-حلية لغوية-يرده المتكلم في كالمه لغرض اإلفهام والتزيين، بوصفه  أوارتجاال، 

لفائدة اقتضتها، وتلك الفائدة أمر وراء االنتقال من أسلوب إلى أسلوب، غير أنها)أي الفائدة( ال "

الغرض (و)تحد بحد، وال تضبط بضابط، لكن يشار إلى مواضع منها، ليقاس عليها غيرها... 

احدة، وإنما هو مقصور على الموجب الستعمال هذا النوع من الكالم ال يجري على وتيرة و

 .(3)"العناية بالمعنى المقصود، وذلك المعنى يتشعب شعبا كثيرة ال تنحصر

هذا السياق يستقيم لنا القول أن وظيفة االلتفات تستوحى من السياق األسلوبي  وانطالقا من

 ليست محصورة في غرض معين، بل تستفاد من خالل تشخيص السياقات تهففائد .الذي ترد فيه

 .أحوال المتلقي ، الذي يراعيووصفها اعتمادا على عوامل محصورة في مقصدية المتكلم

رقه لقانون )التركيب( تتجلى قيمته التعبيرية والداللية في "خ، وأسلوب االلتفات الماثل في السياق

مشيرا أسلوبيا يدفعه  )أي االلتفات(من جهة، ومن جهة ثانية يفاجئ المتلقي بوصفه  (4)"ومعياريته

                                                             
 .170حمادي صمود: )م.س(، ص (1)
العصرية، بيروت، )د.ط(، ، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة 2ابن هشام األنصاري: مغني اللبيب عن كتب األعاريب، ج (2)

 .797م، ص2001
 .409، ص1ابن األثير: )م.س(، ج (3)
 .40م، ص1984، 1ينظر: ميكاروفسكي، اللغة المعيارية واللغة الشعرية، تر: ألفت كمال الروبي، مجلة فصول، القاهرة، ع (4)
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ية التي ـئاـالل اإليحــــــياقية، والظــــــيانية والســـــــبوغات الـــــث عن المســـــــإلى البح

 ك ــلف تلـــتحتجب خ

د هو لتضااوذلك  .الظاهرة القائمة في بنيتها التركيبية على التضاد بين عنصرين لسانيين

 مدار المفاجأة والدهشة لدى المتلقي.

ودفعا الختالط موقع ظاهرة االلتفات في خريطة البحث البالغي - وترتيبا على ما ذكرناه

لون بالغي ينتمي إلى علم المعاني، الذي يتصدى لدارسة التراكيب المنعدلة  هوااللتفات ف -القديم

ييم ونحويا، للتفتيش عن أسرار تلك االنعداالت، وتق ،دالليا ،عن أصولها المتعارف عليها تعبيريا

وقد أصل  .المتلقي من جهة أخرى فيآثارها على المعنى النصي من جهة، وعلى خاصية التأثير 

 (1)له عبد القاهر الجرجاني في كتابه دالئل اإلعجاز دون أن يصطلح عليه، ثم ضبطه السكاكي

يعتري إجراؤه  على اعتبار أن اإللتفات هو جنس بالغي، البيان والبديع في مباحث علمي وصنفه

وظيفة تركيبية من جهة، ووظيفة داللية من جهة أخرى، ترتبط ارتباطا وثيقا بالسياق الخارجي 

البالغة القديمة تلتقي  -فيه–والمتلقي. وهو من هذا الجانب مبحث من مباحث علم المعاني، الذي 

أن . وفي هذا السياق يقول الدكتور محمد عبد المطلب المعاصر قضايا الدرس األسلوبي مع

وصلة هذا  .بالغة العربية القديمة مثلت في كثير من جوانبها العالقة بين األسلوب والمعنىال"

األـسلوب بما تتعرض له الجملة، هو الذي يدخل تحت ما يسمى بعلم المعاني، الذي يختص بتتبع 

 .(2)"سمات تراكيب الكالم في اإلفادة وما يتصل بها من االستحسان وغيره

 لإللتفات :ج/ البنية األسلوبية 

ألثير اد ابن أكمل دراسة وأتم بحث لباب االلتفات في الدرس اللساني القديم، مركونة عنإن 

جه من ، وأخر، من حيث انه استفاض في الحديث عنه)الجامع الكبير(و )المثل السائر(في كتابيه؛ 

 ترتسم كاآلتي:وزعه على ثالثة أشكال، حيث عموميته، 

 .(Enallage de personne)االلتفات في مستوى الضمائرالشكل األول: وهو -

 .(Enallage de temps)الشكل الثاني: وهو االلتفات في مستوى الزمن واألفعال-

الذي عبر عنه  (Enallage de nombre)الشكل الثالث: وهو االلتفات في مستوى العدد -

خطاب الجمع إلى خطاب  ومن خطاب التثنية إلى خطاب الجمع من الرجوع "ابن األثير بأنه

 وما أشبه ذلك من صيغ العدد.  ،(3)الواحد"

 على ضوء هذه األشكال الثالث يمكننا أن نباشر تحليل بعض النماذج األدبية:

اتَّبُِعوا َمْن َل َيسَْأُلكُْم َأْجًرا  : ﴿(1)النموذج -

( َوَما ِلَي َل َأْعبُُد 21َوُهْم ُمْهَتُدوَن )

                                                             
 .67م، ص1980، 1وعات، الكويت، طالمعاني(، وكالة المطب -البالغة -ينظر: أحمد مطلوب: أساليب بالغية)الفصاحة (1)
 .261-260ينظر: محمد عبد المطلب: البالغة واألسلوبية، )م.س(، ص (2)
ابن األثير: الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم المنثور، تح: مصطفى جواد وجميل سعيد، مطبعة المجمع العلمي العراقي،  (3)

 .411، ص1ائر )م.م(، ج. وينظر أيضا: المثل الس101، ص1956بغداد، 
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)يس: ﴾ ( 22َوِإَليِْه ُتْرَجُعوَن)الَِّذي َفطََرِني 

 .(22-21اآليتان

ثم  اسَْتَوى ِإَلى السََّماء َوِهيَ  ﴿: (2)النموذج 

ُدَخاٌن َفَقاَل َلَها َوِلْلَْرِض ِاْئِتيَا طَْوًعا َأْو 

 (11َكْرًها َقاَلَتا َأَتيَْنا طَاِئِعيَن )

َفَقَضاُهنَّ سَبَْع سََماَواتٍ ِفي َيْوَميْنِ َوَأْوَحى 

ِفي ُكلِ  سََماء َأْمَرَها َوَزيَّنَّا السََّماء 

الدُّْنيَا ِبَمَصاِبيَح َوحِْفظًا َذِلكَ َتْقِديُر 

-11اآليتان: فصلت)(﴾ 12اْلَعِزيِز اْلَعِليِم)  

12). 

 ِبَعبِْدهِ سُبَْحاَن الَِّذي َأسَْرٰى  ﴿: (3)النموذج 

ِد سْجِ َليًل ِمَن اْلَمسْجِِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلمَ 

ْن مِ ُه اْلَْقَصى الَِّذي َباَرْكَنا َحْوَلُه ِلُنِريَ 

  ﴾آَياِتَنا ۚ ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلبَِصيُر 

 .(1)اإلسراء: اآلية

 

َواَّللَُّ الَِّذي َأْرسََل الرِ َياَح  ﴿: (4)النموذج 

سََحاًبا َفسُْقَناُه ِإَلٰى َبَلٍد َمي ِتٍ َفُتِثيُر 
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َفَأْحيَيَْنا ِبِه اْلَْرَض َبْعَد َمْوِتَها ۚ َكذَِٰلكَ 

 .(9)فاطر: اآلية﴾  النُّشُورُ 

 

 

 ِزعَ َوَيْوَم ُيْنَفُخ ِفي الصُّوِر َففَ  : ﴿(5) النموذج

 الَّ إِ َمْن ِفي السََّماَواِت َوَمْن ِفي األَْرِض 

َتْوُه َداخِِري َمْن شَاَء اّللَُّ 
َ
  ﴾٨٧﴿َن َوُكلٌّ أ

 .(87اآلية :)النمل

يَُّها النَّاُس ِإْن ُكنْتُْم فِي ﴿: (6) النموذج
َ
 َيا أ

مَّ ٍب ثُ َراَرْيٍب مَِن اْلبَْعِث َفِإنَّا خََلْقنَاُكْم مِْن تُ 

َقةٍ خَلَّ  مُ مِْن ُنطَْفٍة ُثمَّ مِْن عََلَقٍة ُثمَّ مِْن ُمضَْغةٍ 

حَامِ ألَرْ ي اُمخَلََّقٍة ِلنُبَيَِّن َلكُْم  وَُنِقرُّ فِ َوغَيِْر 

جٍَل ُمسَمًّى ُثمَّ ُنخْرِجُكُمْ 
َ
 ُثمَّ ْفلً  طِ َما َنشَاُء ِإَلٰى أ

شُدَُّكْم  َومِنْكُْم َمْن ُيتََوفَّىٰ 
َ
كُمْ مِنْ  وَ ِلتَبُْلُغوا أ

ْرَذِل اْلُعُمِر ِلكَيَْل َيعْ 
َ
نْ َم مِ لَ َمْن ُيَردُّ ِإَلٰى أ

َذا إِ ْعِد عِْلٍم شَيْئًا  َوَترَى األَْرَض َهامَِدًة فَ بَ 

ْنَزْلنَا عََليَْها اْلَماَء اْهتَزَّْت َوَرَبْت وَ 
َ
 أ

َ
ْت ْنبَتَ أ

 .(05)الحج: اآلية ﴾٥﴿ مِْن ُكلِّ زَْوجٍ َبِهيجٍ 
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ٌة ْغُلولَ َوَقاَلتِ اْلَيُهوُد َيُد اّللَِّ مَ  : ﴿(7) النموذج

ْيِديِهْم 
َ
ْل َوُلِعُنوا ِبَما َقاُلوا بَ ُغلَّْت أ

)المائدة: من  ﴾  َيَداُه َمْبسُوَطَتانِ ُيْنِفُق َكْيَف َيشَاءُ 

 .(64اآلية

إلى ضمير  )اتبعوا(من ضمير الخطاب (1)انعدل مساق الكالم القرآني في النموذج-

والفائدة من هذا  .)وإليه ترجعون(، ثم انتقل من هذا الضمير إلى ضمير الخطاب)ال أعبد(التكلم

ومكابرة ألي نصح وأي دعوة، فعمد لذلك  عنادالتحول وااللتفات أن حال المتلقين هو حال 

أبرز الكالم في  اإلجراء لموافقة تلك الحال تحقيقا لغرض مقصود يتجلى في قول الزمخشري: "

محاض معرض المناصحة لنفسه وهو يريد مناصحتهم ليتلطف بهم ويداريهم، وألنه أدخل في إ

)َوما ِلَي ال أَْعبُُد ولقد وضع قوله  .)الرجل المؤمن(النصح حيث ال يريد لهم إال ما يريد لروحه

 (َوإِلَْيِه تُْرَجعُونَ )، أال ترى إلى قوله )وما لكم ال تعبدون الذي فطركم(مكان قوله الَِّذي فََطَرنِي(

 .(1)")الذي فطرني وإليه أرجع(ولوال أنه قصد ذلك لقال

-  سانآني بلانتقال الكالم من ضمير المخاطبة إلى ضمير التكلم، حتى يوهم الكالم القرإن 

 ن. ألايدارا محالقوم أن النصح ليس موجها إليهم وإنما لنفسه، باعتبار القوم عنص -الرجل المؤمن

ر طاب يعبر الخالمحايد يسهل إقناعه والتأثير عليه. أما التحول الثاني عن ضمير التكلم إلى ضمي

يه )وإلمعن حالة عدول من موقف إنكار في معرض مناصحة، إلى حالة وعيد وتحذير ألولئك القو

 مصائرهم في النهاية عائدة إليه سبحانه وتعالى.تأصيال على أن  ،ترجعون(

إلى ضمير  )استوى(عن ضمير الخطاب في الفعل  (2)ألسلوبي في النموذجانعدل السياق ا-

هذا االلتفات الضمائري هو "رجوع من الغيبة إلى خطاب النفس، و، )زينا(الجمع للمتكلم في الفعل

 . والسر من وراء هذا اإلجراء)أوحى(و )فقضاهن(، وقوله )ثم استوى(بعد قوله )وزينا(فإنه قال

طائفة من الناس غير المتشرعين غيبة إلى التكلم حسب ابن األثير هو" أن من ال )أي االلتفات(

يعتقدون أن النجوم ليست في سماء الدنيا، وأنها ليست حفظا وال رجوما. فلما صار الكالم إلى 

فرقة للنفس ألنه مهم من مهمات االعتقاد، وفيه تكذيب الهنا، عدل عن خطاب الغائب إلى خطاب ه

 .(2)"بطالنه المكذبة المعتقدين

مناط إنكار وموضع خصام بين القرآن الكريم  هي )زينا(وآية ذلك أن بؤرة االلتفات في اآلية

تحول الكالم القرآني من ضمير غيبة إلى ضمير تكلم، بغية دحض  هذا،وبناء على  .وخصومه

ذلك اإلنكار والتكذيب والمعاندة وما أشبه ذلك من جهة، وللتشديد على صنيع هللا سبحانه وتعالى 

 غرض استجالب الموجه إليهم الكالموكل ذلك ل .من جهة أخرى )زينا(المستوحى من الفعل

                                                             
 .319، ص3الزمخشري: )م.س(، ج (1)
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ولو استمر الخطاب القرآني على  .س القدرة الباهرة للذات العليةليتأملوا في ذلك الصنيع الذي يعك

النغلق الكالم على نفسه، وتنحصر وظيفته آنذاك على اإلخبار واإلعالم " وحده ضمير الغائب

 .(1)فحسب

فسر  م(1973)تالطاهر بن عاشورأن العالمة  في هذا السياق، ومما تجدر اإلشارة إليه

لنشاط  تجديد"قائال أن الفائدة من وراء ذلك االلتفات هي  (2)الكالم القرآني الذي عبر عنه النموذج

)زينا السامعين لطول استعمال طريق الغيبة... مع إظهار العناية بتخصيص هذا الصنع

ا هذا التعقيب ينطبق تمام االنطباق على وظيفة االلتفات العامة التي أبرزهو. (2)"السماء(

 و )...(م فهرتصو يه(ف) ن العربفتتادة اعلى عاالزمخشري المنطوية على أن الكالم يصار إليه "

وٍب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامع، وإيقاظا لإلصغاء سلوٍب إلى أسلن أمل ن قِن الكالم إذا أل

 .(3)"إليه من إجرائه على أسلوب واحد

وة على فيما ذكره ابن األثير في ضوء تفسيره الذي سلف، عال -حسب تقديرنا –ح والمرج

لحديث ا إذ. هو تأكيد وتقرير لما ينسبه المتحدث من فكر ومعان )زينا(أن حديث الحاضر عن نفسه

 م، إلىستسالبضمير المتكلم هو أثبت وأقوى في مقام إقامة الحجة على الخصم وجلبه لإلذعان واال

كار واإلن أحواله تتراوح بين الشك .إذا كان المتلقي العام خصماما يقرره المتكلم، وبخاصة 

 .الذي مضىما أوضح ذلك ابن األثير في نصه ك )زينا(وغيرها، لموضوع االلتفات

ق االنعداالت وف (3)تولدت البنية األسلوبية في النسق التعبيري لآلية الكريمة في النموذج-

 اآلتي بيانها:

 .)باركنا(في  )نا(إلى ضمير جمع المتكلم ى()أسرعدول عن ضمير الغائب /1

 )نريه(إلى ضمير الغيبة في )نا(عدول عن ضمير جمع المتكلم /2

 .)إنه(إلى ضمير الغائب في )آياتنا(في  )نا(عدول عن ضمير التكلم /3

ه خرج وتحول عن االلتفات السابق علي -بناء على ما مضى -ن كل لون التفاتي إ  

 هه والحقمكونا ومولدا لسياق أسلوبي جديد يختلف عن سابق كلم/غيبة()تإلى  (تكلم)غيبة/ من

قدم التي ت تلك االنعداالت المتحققة في الصور االلتفاتيةهذا نخلص إلى أن وترتيبا على 

  ط بهاذكرها، تتساوق وحركة المعنى في اآلية الكريمة، حتى يضطلع العدول بوظيفته المنو

عجزة عن م اآلية الكريمة تتحدث سياق ليشكل المعنى المؤسس لمقصدية الكالم القرآني؛ حيث أن

تكلم لى الوقد تم العدول األول من الغيبة إ .اإلسراء من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى

 ن جهةرقة موقدرة هللا الخا ،لمباركة الكالم المقدس من جهة، ولتأكيد وتقرير معجزة اإلسراء

 ثانية.

االنعداالت أنها تمت بين ضمير الغيبة وضمير التكلم، وذلك التبادل  هذهيستفاد من كما 

من  الرؤية( -المباركة-)اإلسراءمتناغما مع تبادل الحدث  نفسه السياق األسلوبي داخلتضايف 

                                                             
 .462ينظر: عبد هللا صولة: )م،س(، ص (1)
 .251، ص24)م،س(، جالطاهر بن عاشور:  (2)
 .64، ص1الزمخشري: )م،س(، ج (3)
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إلى  أسند إلى الغيبة وأحيل ،اإلسراء فعل عقلي  غير محسوسحدث ، ألن (1)حيث الحسية والعقلية

أسند  ،وقصد تحقيق حسيته، -في اآلن معا -سابق عليه، موائما لخفاء داللته وعظيم شأنه 

من معاني تقوية فكرة الحضور  )باركنا(، مما تحمله جملةالمتكلمإلى ضمير  )بارك(الفعل

تجسيم حدث اإلسراء في المكان توافقا وحسية االستدالل هو من ذلك كله  المحصلةو .والمشاهدة

 .سبحانه وتعالى قدرته الباهرةعلى 

بأن انعدال السياق اللغوي عن  ،(4)يعقب الزمخشري على اآلية التي عبر عنها النموذج

سببه حكاية موقف وصورة إثارة  )تثير(إلى الفعل )أرسل(الماضي إلى المضارع؛ أي عن الفعل

فائدة العامة من تلك وال .تها في اآلن معااالرياح للسحاب واستدعاء صورة إحياء األرض بعد مو

الصور االلتفاتية المتحققة في النسق التعبيري لآلية هي التدليل والتعبير عن القدرة اإللهية الباهرة 

على المضارعة دون ما قبله وما بعده ؟ قلت:  (فتثير)إن قلت: لم جاء فللخالق سبحانه وتعالى، "

وتستحضر تلك الصور البديعة الدالة على حكي الحال التي تقع فيها إثارة الرياح السحاب، يل

وهكذا يفعلون بفعل فيه نوع تمييز وخصوصية بحال تستغرب، أو تهم المخاطب  ،القدرة الربانية

لما وإحياء األرض بالمطر بعد موتها أو غير ذلك )...( وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت، 

)أحيينا( معدوال بهما عن لفظة الغيبة إلى ما  كانا من الدالئل على القدرة الباهرة قيل: )فسقنا( و

 .(2)"هو أدخل في االختصاص وأدل عليه

 استنتاج مايلي: يمكنه ، المتأمل في كالم الزمخشري

 .-فاك سلوقد أشرنا إلى ذل-تثير(-)أرسلتم العدول عن الماضوية والتعبير عنها بالمضارع /1

ل إلى صيغة الفع )تثير(المضارعتم العدول داخل نسق اآلية الكريمة عن صيغة  /2

 .)فسقناه(الماضي

 .)فأحيينا(إلى ضمير التكلم سقناه(ف)تم االنتقال من ضمير الغيبة /3

 لزمن فياعنيي متكمن في التغاير المركون بين  السابقة إن الفائدة المتوخاة من االنعداالت-

ع م، الذي تساوق األرض(إحياء -سوق السحاب-إثارة الرياح-)اإلرسالالداللة على الحدث

لمتكلم امير إلى ض )أرسل(االنعدال المتحقق في التحول عن ضمير الغيبة المسند إلى فعل اإلرسال

 ية التيلرباناوالسر من وراء كل ذلك التدالل على القدرة  ". فعلي السوق واإلحياء "المتضمن في

جها رزقا مو ماغيث بوصفهتتجلى في تحول ظاهرة طبيعية كونية من صنع الخالق، إلى خير و

لى ععالمة  )التقسيم(و )السوق(هذا  ضوء أن إلى الناس كافة، وذلك رأفة بهم ورحمة، في

 عظمة الخالق األوحد الوحيد دون سواه.

االلتفات على صعيد الزمن، يدعونا إلى استدعاء القاعدة التي ف وتأسيسا على ما سلف،   

إذا أتي به في حالة اإلخبار عن وجود  الفعل المضارع "أنَّ  مؤداهارسمها ابن قيم الجوزية التي 

اإلخبار... وذلك ألن الفعل المضارع يوضح الحال التي يقع  )في(ذلك أبلغ  )الفعل الماضي(كان

                                                             
 .147-138ينظر: حسن طبل: )م،س(، ص   (1)
 .302-301، ص3الزمخشري: )م،س(، ج (2)
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نه يشاهدها وليس ذلك في الفعل الذي أ، التي تتجسد للمتلقي وك(1)" ستحضر تلك الصورةتفيها و

 .بما هو معيار انعدل عنه

في  )المعنى(إلحضار ايصار إليه "قصدومكون بالغي، ن االلتفات هو خاصية أسلوبية إ

نطبق تمام ت هذه الوظيفة المسندة إلى اإللتفاتولعل به،  (2)الذهن حتى كأنه مشاهد حالة اإلخبار"

)على صعيد الضمائر في دراستهما لوظيفة االلتفات  بيرلمان وتتيكااالنطباق على ما قرره كل من 

في  )المعنى(تقوية حضور الفكرةبدور تعبيري يكمن في "  حكم أن االلتفات يضطلع، بوالزمن(

 ألجل إقناعه ببؤرة االلتفات وموضوعها. (3)ذهن المتلقي

االلتفات تنهض بنيته على هز المتلقي هزا، وتحريك مداركه تحريكا، من ف وجملة االمر،

خالل ذلك االنتقال المفاجئ غير المتوقع داخل الجملة الواحدة، أو بين الجمل المتتابعة، مما يجعل 

تلك الصور اللفظية المنعدلة عن صور اللغة المثالية النموذجية، حتى ينأى ل مستهوياالمتلقي 

ك "القراءة السطحية المقترنة بالتوقع، وينحو إلى القراءة األسلوبية المقترنة بعدم المتلقي عن تل

ة ينعلى تلك الخصائص المك (4)متنبها ومهتما ومركزا" -أي المتلقي والقارئ -التوقع، الذي يجعله

 بظاهرة العدول، الذي لن يعمد إليه إال الستجالب المتلقي واستدعائه، بوصفه مشاركا ال مستهلكا

نفسه الوقت في  ) المتلقي(في بناء المعنى الذي يروم المتكلم تأسيسه في نسيجه اللغوي، ومنعه 

بما هو سياق  -،من زاوية أن االلتفات من االستدالل والتوقع ألي خصيصة هامة في النص

 هو الذي يثير المتلقي فحسب، بعيدا عن أي اعتبارات أخر. -أسلوبي

 بيلألسلوب وللسياق األسلو )ميشال ريفاتير(الرجل أن رؤية هذا ويتحصل مما سبق،

ال سانية، وعبر جميع المستويات الل - التي تقدم ذكرها -تصطدم أو تكاد بجميع أشكال العدول 

 .العدول النسقي الذي يتحقق في بنية االلتفات التركيبيةسيما 

 (5)في النموذج )ففزع(إلى صيغة الماضي )ينفخ(إن انتقال اإلخبار من صيغة المضارع 

إيذان "بتحقيق الفزع، وأنه كائن ال محالة، ألن الفعل الماضي يدل على وجود الفعل، وكونه  هو

، ألن المعنى المؤسس لمقصدية الكالم القرآني يقتضي أن يعبر عن المضارع (5)مقطوعا به"

 كينونة والوجودمعنى الماضوية ال إذ في .كونه أبلغ وأوكد، في تحقيق الفعل، وإيجادهببالماضي 

تأصيال  اه المتلقيوتثير انتب ،وبخاصة إذا كان الحدث المعبر عنه من األمور التي يستعظم وجودها

تأكيد معنى الحدث في السياق اللغوي من جهة، وتمكينا له في على أن الوظيفة المنوطة به هي 

فيؤتى  .الفعل ذهن المتلقي من جهة أخرى، وبخاصة إذا كان المتلقي مترددا في صدق حدوث

 .للتعبير عن الحدث من جهة الماضوية التي تنم وتدل على أن الشيء قد تحقق، وقضي فيه األمر

بهدف  كالمه في المتكلم يلجأ إليها  لذاوتلك الخاصية األسلوبية يكون تأثيرها قويا على المتلقي 

 ب اللغوي.التركي من (6)المتلقي ولفت انتباهه إلى مواطن مخصوصة"ذهن "الضغط على 

                                                             
 .148الفوائد المشوقة إلى علوم القرآن، صابن قيم الجوزية:  (1)
 .797ينظر: ابن هشام األنصاري: )م،س(، ص (2)
 .457عبد هللا صولة، الحجاج  )م،س(، ص (3)

(4) m.riffaterre: op.cit.p36  
 .419ص : المصدر السابق: السائرالمثل  (5)
 .459عبد هللا صولة، )م،س( ، ص (6)
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يَُّها النَّاُس ِإْن ُكْنُتْم  : ﴿(6) النموذج
َ
ي فِ َيا أ

بٍ َراتُ ْن َرْيبٍ ِمَن اْلَبْعثِ َفِإنَّا َخَلْقَناُكْم مِ 

َغٍة ُمضْ  نْ ُثمَّ ِمْن ُنْطَفٍة ُثمَّ ِمْن َعَلَقٍة ُثمَّ مِ 

ُنِقرُّ وَ  ُكمْ ُمخَلََّقٍة َوَغْيِر ُمخَلََّقٍة ِلُنَبّيَِن لَ 

َجٍل ُمسَ ِفي 
َ
 ُثمَّ  مًّىاألَْرَحاِم َما َنشَاُء ِإَلٰى أ

شُدَّ 
َ
ِمْنُكْم وَ  ُكمْ ُنخِْرُجُكْم ِطْفًل ُثمَّ ِلَتْبُلُغوا أ

  َمْن ُيَتَوفَّٰى َوِمْنُكْم َمْن ُيَردُّ ِإَلىٰ 
َ
ِل ْرذَ أ

 اْيئً شَ  اْلُعُمِر ِلَكْيَل َيْعَلَم ِمْن َبْعِد ِعْلمٍ 

ْنَزْلَناَوَتَرى األَْرضَ َهاِمَدةً 
َ
َها َليْ عَ   َفِإَذا أ

ْنَبَتْت ِمْن 
َ
ْوٍج  زَ لِّ كُ اْلَماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت َوأ

 .(5)الحج: اآلية  ﴾٥َبِهيجٍ ﴿

لفظيدددة فدددي الصدددورة ال (6)يقدددع مدددوطن االلتفدددات فدددي آيدددة الحدددج، التدددي عبدددر عنهدددا النمدددوذج

...()..يددددةلآل ى النحددددوي أن المعندددد القرآنيددددة يلحددددظ ةالمتأمددددل فددددي العبددددار .ثُددددمَّ نُْخددددِرُجُكْم ِطْفددددال 

إلدددددى حدددددال  )نخدددددرجكم(المعيددددداري غيدددددر مسدددددتقيم، بددددددليل أنددددده عددددددل عدددددن خطددددداب الجمدددددع 

فظدددة المخالفدددة لدددنمط التركيدددب األصدددلي، الدددذي يقتضدددي ظددداهر سدددياقه أن تدددرد ل )طفدددال(مفدددردة

الموائمددددددة لضددددددمير جمددددددع  )أطفددددددال(علددددددى صدددددديغة الجمددددددع -نحويددددددا وتركيبيددددددا - )طفددددددل(

 .)نخرجكم(المركون في الفعل  )أنتم(المخاطبين

العبددددارة القرآنيددددة محدددداوال توجيههددددا  لمددددوطن الصددددورة االلتفاتيددددة فدددديالزمخشددددري  التفددددت

اإلجدددراء والعددددول عدددن صددديغة الجمدددع إلدددى صددديغة المفدددرد  هدددذامدددن  -حسدددبه-لغويدددا، إذ الغدددرض

 .(1)")نخدددرج كدددل واحدددد مدددنكم طفدددال(هدددو "الداللدددة علدددى الجدددنس، ويحتمدددل أن يكدددون المعندددى 

ري يحددداول أن يبدددرر ورود العددددول بتلدددك الصددديغة؛ إذ أن شدددأن الزمخ التعليدددلالظددداهر مدددن هدددذا 

قبدددل أن يصددير كدددذلك قدددد تددددرج بمراحدددل، بدددءا بالنطفدددة ثدددم العلقدددة ثدددم  تصدددوره حسدددب  )الطفددل(

 المضغة ثم العظام، وغيرها من المراحل التي يقطعها الصغير قبل والدته.

                                                             
 .6، ص3الزمخشري: الكشاف: )م،س(، ج (1)
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أي  -هو أنويبد .العدول مغايرة تماما لموقف الزمخشري أما ابن جني فقد كانت رؤيته لذلك

 لكريمةالآلية  عبيريدول ضمن النسق التــــــــــيفة هذا العـــــــــــأماط اللثام عن وظ -ابن جني

 وء ـــــفي ض

 

هنا ألنه موضع تصغير لشأن اإلنسان، وتحقير  )طفال(قائال: "فحسن لفظ الواحد كالمه

ومن ههنا أمكننا القول أنه كشف عن البعد الداللي لذلك العدول وسبر الطاقة التعبيرية  .(1)ألمره"

من خالل موقعها وتناغمها مع سياق اآلية من ناحية، ومؤازرة لمعنى  )طفال(التي تثويها كلمة

 وذلك المعنى يوائم داللة الصغر والقلة في اآلن .التحقير والتصغير لشأن اإلنسان من ناحية أخرى

 بصيغة المفرد. )الطفل(من لفظة المستوحى معا

إلى المثنى  )يد(عن لفظ المفرد المضاف  (7)عدل في الخطاب القرآني الذي مثله النموذج-

سبحانه  (2)(إليه البخلنسبوا  نالذي -لعنهم هللا –دحض افتراء اليهود ) لغرض  )يداه(المضاف

الدالة على القلة والوحدة،  )يد(لملتفت عنهاإلجراء المنطوي على تحول من ا تنولوتعالى؛ وقد 

ينم على أعلى الذي  .الدالة على الكمال في الصفة وإسنادها إلى البسط )يداه(إلى الملتفت إليه

المبالغة في نفي البخل  هذاوالفائدة من وراء  .درجات السخاء الموصوف بها الخالق عز وجل

المبالغة في سخاء الذات العلية على أساس أن  علىعالوة على قولة اليهود،  )يد هللا مغلولة(عنه

كناية عن كمال الكرم، وردا على قول اليهود وإنكاره في اآلن  )يداه مبسوطتان(موطن العدول

، إذ حققت وظيفة مزدوجة. وفي هذا السياق، يرى الدكتور حسن طبل أن العدول في هذا معا

أبلغ في الداللة على إثبات غاية السخاء " الموطن هو مكون بالغي يرتبط بمقام معين، إذ هو

 سبحانه وتعالى. (3)له"

من جهة  )الغل(اعتقاد اليهود للجسمية الكائن في  سياق االلتفات، فقد كذب هذا على  وعطفا

يقول  .)يداه مبسوطتان(المعبر عنها بـــ -من جهة ثانية –صفة الجود التام لذاته العلية و أولى، 

: " بين هللا تعالى كذبهم في األمرين؛ في نسبة البخل، وفي في هذا الصدد ابن المنير اإلسكندري

إضافته إلى الواحدة تنزيال منهم على اعتقاد الجسمية بأن نسب إلى ذاته صفة الكرم المعبر عنها 

والنكتة في توسل اآلية الكريمة  .(4)بالبسط، وبأن أضافها إلى اليدين... تنبيها على نفي الجسمية"

)غل اليد     حسية بصورة لفظية )البخل والكرم(تقديم المعنى المجرد القائمة لصورة البالغيةا لهذه

 وتمكينهما في ذهن المتلقي. -مثلما مر بنا -تأكيد المبالغة في النفي والتقرير هي وبسطها(

أكثر " وأداة أدبية في الخطاب القرآني إقناعية ن العدول في شقه االلتفاتي هو وسيلة تعبيريةإ

استعان بها لتأكيد وتمكين المعاني المجردة العازبة  (5)" من أي خطاب آخر شعريا كان أم نثريا

 .عن الذهن ، وبخاصة تلك المعاني التي تكون مدار مخاصمة وشك بين المتكلم والمتلقي

                                                             
 .267، ص2المحتسب،)م،س(، جابن جني:  (1)
 .97ينظر: حسن طبل، )م،س(،ص (2)
 .97المرجع السابق، ص (3)
 .628، ص1ضمن الكشاف للزمخشري، ج ابن المنير اإلسكندري: اإلنصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال، (4)
 .456ينظر: عبد هللا صولة: )م،س(، ص (5)
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مراتب  و أعلىأن القسم المتعلق بالتفات الضمائر ه ،االلتفات لدى ابن األثير صوريبدو من 

 وذلك مردود لالعتبارات اآلتية: ،لشعرية في النص القرآني والنص األدبي بعامةا

أن الضمير على العموم يتلبس بنوع من الغموض الفني، إذ دوره وظيفي وليس  /1

 حيث يربط أطراف الجملة ويسهم في تماسكها..(1)داللي

المتلقي بملئها من خالل الفعل  يضطلع (Forme vide)أن الضمير هو صيغة فارغة /2

إذ ع من موقعه مناخا جماليا دالليا، يش، على اعتبار أن هذا الشكل االلتفاتي (2)ي المستمرائالقر

ورود  حيث أن، (3)فضال ورونقا" (التركيب )كسا (االلتفات)"متى اختص موقعه بشيء من ذلك 

تعول عليها بنية االلتفات القائمة على  الضمير على نسق واحد يحدي من االحتماالت الداللية التي

 بما هو عدول وخاصية أسلوبية. مبدأ المخالفة بين الضمائر

 وتركيبه التجريدرابعا : 

عند أبي  (4)"مفهوم بالغي آخر"ملتبسا بانبثق مصطلح التجريد  مفهوم التجريد وبنيته: -أ

المتأخرة من تاريخ  ، على خالف المفهوم الذي عرف به في العصوره(377)تعلي الفارسي

إخالص الخطاب لغيرك وأنت تريد به نفسك، ال المخاطب " -أي التجريد-البالغة العربية، بوصفه

  واآلية من هذا  .(5)"نفسه، ألن أصله في وضع اللغة من )جردت السيف( إذا نزعته من غمده

عن نفسه بطريقة غير أنه وسيلة تعبيرية يتوخاها المتكلم، وينتحيها في نسيجه اللغوي، للتعبير 

 نحو قول الشاعر: .مباشرة

 (6)وهل تطيق وداعا أيها الرجل *** ودع هريرة إن الركب مرتحل

ى مقتض من كالم الشاعر أنه يريد مخاطبة نفسه، إال أنه أجرى الكالم على خالف يتحصل

 وهو يريد نفسه، للتعبير عن تحزنه من توديع هريرة. ) ودع(غيره  إذ خاطبالظاهر، 

ا أدائه أسلوبية تنضوي بنية وسمة، فالتجريد هو فصل من فصول البالغة، وبناء على ذلك

من ض مرينأإال لتحقيق  االخاصية ال يؤتى إليه وهذهضمن دائرة العدول الذي نحن صائرون فيه، 

 :تصور الدرس البالغي

خطابا لغيرك طلب التوسع في الكالم، فإنه إذا كان ظاهره ينطوي األمر األول على " /1

 في المعنى. (7)"وباطنه خطاب لنفسك، فإن ذلك من باب التوسع

"يتمكن المخاطب من إجراء  يكمن في أن التي تكمناألمر الثاني متعلق بفائدة التجريد،  /2

وانطالقا  .(8)"على نفسه، إذ يكون مخاطبا بها غيره (األغراض المرادة)األوصاف المقصودة، و

عد ابن األثير هذه الفائدة أبلغ من الفائدة األولى ألن إطالق الخطاب على الغير، ال يكون  من هذا،

                                                             
 .113تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، )م،س(، ص (1)
 .463عبد هللا صولة، )م،س(، ص (2)
 .87ينظر: السكاكي)م،س(، ص (3)
 .405، ص1والشاعر، جينظر في ذلك إلى: ابن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب  (4)
 .402، صابن األثير، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر (5)
 .405ينظر: نفسه، ص (6)
 .402، ص نفسه (7)
 نفسه، الصفحة نفسها. (8)
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يسهم  وبمضمون التجريد .هو المقصود، وإنما المقصود باألوصاف واألغراض هو المتكلم نفسه

 في إثبات األوصاف وتقريرها للمتكلم حين التعبير بها، نحو قول الشاعر: -القارئ -المتلقي

 (1)وأخلفتك ابنة الحر المواعيدا *** سعاد فأمسى القلب معمودا بانت

يود مخاطبة نفسه ومعاتبتها في معرض حديث اللوم لحبيبته التي  ربيعة بن مقرومفالشاعر 

أجرى الكالم متحدثا عن سعاد، ال على نفسه بل  همخلة للمواعيد، بيد أن -على عادتها-ال تزال 

أتى بكالم " المتكلمفقد نزع الخطاب وجرده عن نفسه، وأخلصه لغيره، ألن  ،وبالتالي .على غيره

وهذا ما  ألن قلبه معقود بسعاد، (2)"ظاهره المحسوس خطاب لغيره، وهو يريد خطابا لنفسه

 يريده من المخاطب.

أسلفنا الذكر أن مفهوم التجريد في أوليات انبثاقه، اختلط مع   التجريد وااللتفات: -ب  

وانطالقا  مفاهيمها. مفهوم التشبيه البليغ، شأنه في ذلك شأن الكثير من المصطلحات قبل أن تستقر

في  ويبرز السكاكي مفهوم االلتفات عند الزمخشري و علىينطبق  مفهوم التجريد أن يكاد ،هذا من

 في أبياته التالية: (3)اللتفاتات امرؤ القيستحليلهما معرض 

 دِ َوناَم الَخِليُّ َولَم تَرقُ  *** تطاول ليلك باألثمد

 دِ َكلَيلَِة ذي العائِِر األَرمَ  *** َوباَت َوباتَت لَهُ لَيلَةٌ 

المستفاد من منطوق الجملة األدبية للشاعر أنه ثمة عدول في البيت األول من مقام تكلم -

ألن الشاعر في هذا المقام جرد الخطاب عن  لم ترقد(-)ليلكيقتضيه السياق، إلى مقام خطاب في 

، فالشاعر لم -الذي نحن بصدده-وهذا اإلجراء هو جوهر مفهوم التجريد  .نفسه وأخلصه لغيره

نما التفت البيت إو .(4)في البيت الشعري األول على خالف رؤية الزمخشري والسكاكي يلتفت

إلى مقام غيبة  )ليلك لم ترقد(حيث انتقل كالمه من مقام خطاب في البيت األول  ،الشعري الثاني

 .)وبات وباتت له ليلة(في البيت الثاني

بنيته  على اعتداد أن ،تقديريا الزمخشري والسكاكي التجريد التفاتااعتبر  ذلك، على وبناء

مبدأ الخروج ومخالفة مقتضى الظاهر اللغوي المحسوس، على عكس االلتفات  فيتنضوي 

بمعنى  .(5)"من أسلوب في الكالم إلى أسلوب آخر مخالف لألول" ، الذي يتم فيه التحولالمحض

ذلك المعيار ، يجب أن يكون -بوصفه عدوال عن معيار-أن الصورة اللفظية للتركيب االلتفاتي 

لملتفت ل )العنصر اللساني الثاني(متحققا في النسيج اللغوي النصي من خالل مخالفة الملتفت إليه

باعتباره وحدة نصية مميزة، متولدة  نفسه داخل نفس النسيج اللغوي )العنصر اللساني األول(عنه

ذلك  سمى ميشال ريفاتيروقد  .للغويمن ذلك التقابل الذي ينتج عن هذا الخرق لقانون التركيب ا

 من زاوية التلقي، ألنه بنيته تنسجم مع مبدأ " عدم التوقع".(6)الخروج النصي بالمثير األسلوبي"

                                                             
 .405ينظر: نفسه،ص  (1)
جماعة من العلماء، دار الكتب :  ، مرا وضبط3، الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، جيحي بن حمزة العلوي (2)

 .73، ص1980،العلمية، بيروت
 .87-86. و السكاكي:)م،س(، ص64-63، ص1ينظر: الزمخشري، الكشاف، ج (3)
 .87. و السكاكي: )م،س(، ص64، 1ينظر: الزمخشري: )م،س(، ج (4)
 .32، ص2يحي بن حمزة العلوي، )م،س(، ج (5)

(6) Voir : Michael.r. op cit.p57. 
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هما يالضابط الوحيد في تحديد مفهوم هي أو القاعدة المعيار فإن هذا، وتأسيسا على ما 

على اعتبار معيار صور االلتفات يكون متحققا ومتوافرا في النسيج اللغوي  ،)االلتفات والتجريد(

 لخطابللنص األدبي، على عكس صورة التجريد التي يكون معيارها خارجيا، مركونا في سياق ا

أمكننا القول أن رؤية الدرس البالغي  ،، ومن ههنا-بحسب الزمخشري أو السكاكي -أو مفترضا

 – النظرية واإلجرائية لألشكال اللغوية المخالفة لقوانين اللغة القياسية القديم في ضبط المفاهيم

، تتداخل وتتقاطع مع رؤية أقطاب الدرس األسلوبي المعاصر، إلى المعيار القاعدة -بماهي عدول 

بوصفه بارومتر قياس شعرية الخطابات من خالل توصيف وتشخيص االنعداالت الماثلة فيها، 

ديد األسلوب األدبي بوصفه اختيار وعدول ، مردود إلى تسطير معيار على أساس أن ضبط وتح

ويكون ذلك المعيار خارج النص اللغوي حينا، وداخل  .ما يتم الخروج عنه والتحول إلى غيره

ألن مسألة المعيار أو القاعدة التي يتم  ميكاروفيسكي.كما قال به ، (1)النص اللغوي حينا آخر

نسبية، إال أنها ضرورية بكونها إجراء عمليا مسعفا على تجلية مجالي االنعدال عنها هي مسألة 

 بماهي غاية البحث االسلوبي واألدبي بعامة. الوظيفة األسلوبية

ميعها مقوالت أسلوبية تنضوي ج -المتقدم ذكرها-ص القول، تعد كل مفاهيم المصطلحات لوخا

 رين:م ألمقا بالهيمنة على تلك المفاهيضمن دائرة الحقل االصطالحي للعدول األسلوبي، بوصفه حقي

األمر األول: يتعلق بأن العدول األسلوبي أعاد االعتبار لمقولة العدول التراثي، بوصفه  /1

جنسا من أجناس الشجاعة التي تصير السياق اللغوي، الذي تكون ماثلة فيه إلى سياق األسلوبي 

اإلضافة  أوبيانه،  (أو)نى وتأدية أصله "ال يقوم على الترابط والتتابع، وليس دوره ضبط المع

جعل ب، المتلقيوإنما دوره التعبيري ينطوي على وظيفة التأثير العملي والجمالي في  .(2)إليه"

وذلك العدول الذي يعول عليه السياق  .المعنى األسلوبي ال اإلخباري متمكنا ومستقرا في ذهنه

" إذا ي في معرض حديثه عن االلتفات، فـكما قال بذلك السكاك األسلوبي، ليس تحوال وجوبيا

أي ان االلتفات هو امكانية   (3)تلك االلتفاتات وكان يمكنه أن ال يلتفت البتة."  ) الشاعر(التفت 

، لتحقيق دالالت عن معيار مابالغية مقصودة، ينبني تركيبه على خاصية االنتقال والتحول 

مرام من مساق الكالم األدبي، الذي يعثر من مطاويه على لطائف تساوقا والغرض البعينها، 

اعتبارات قائمة في جوهرها على شرط المخالفة، التي تؤدي إلى التفاضل بين األساليب اللغوية 

 والخطابات األدبية.

 

                                                             
 .52)م،س(، ص :ينظر: حسن طبل (1)
 .168)م،س(، ص ا في تالزم التراث والحداثة،حمادي صمود، الوجه والقف (2)
 . 88ينظر: السكاكي، )م،س(، ص (3)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الثالثّ  الفصل

 ةأنساق الّصورة البيانيّ 
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 المبحث األول:          

 النسق األفهومي للصورة:               

فنّي هوم ال: ال يستوي الحديث عن المفمدلول الّصورة في المدّونة المعجمية و االصطالحية -1

ي حقل فنضوية الحديث عنها من الجوانب اللّغوية المللصورة من الزاوية األسلوبية إالّ في ضوء 

 .)صور(المشتقات اللّسانية للمادة المعجمية

في كثير من المصنّفات المعجمية العربية إلى  )ص، و، ر(تنصرف مشتقات الجذر اللّغوي 

 الّصفةالتماثيل، الشكل، النّوع، " (1)معاٍن عديدة ومختلفة. ولعّل أكثرها ترديداً ودوراناً ما يلي:

سن، ال  تميّز عن الغير، الِوعاء، الوضوحالهيئة، حقيقة الشيء ومظهره، الجزء من الشيء، الح 

 اإليهام، التّفصيل، الدّعوة إلى اإلجابة واالمتناع، التجسيم".

 يهأّن الصورة  ويترتب عن هذه الدّالالت اللغوية التي أبرزتها المدّونة المعجمية العربية،

 لمرئي للواقع وأشيائه.التشكيل المادي وا

من المواصفة المعجمية  (Image)اشتق الدّرس  النقدّي المعاصر مفهوم للّصورة 

« icon » التي ترتد إلى اإلرث األرسطي اليوناني. و تتمخض معاني اشتقاقاتها إلى دالالت ،

الفرنسية  « image »الالتينية إلى كلمة  « imago »التّشابه والمحاكاة، إذ " ترجمت من 

 ً . ومالك األمر من هذا، أّن المعنى اللّغوي للّصورة الذي أنتجته المعجمية قد (2)واإلنجليزية معا

ترادف مع مفهومها االصطالحي، الذي ينصرف إلى أنّها بنية لغوية تركيبية توّظف في نسيج 

محاكاة الواقع  النّص اللغوي، ألجل إعادة إنتاج الدّالالت، واألفكار للتّعبير عنها من خالل

هي أشكال لغويّة مدركة  )محسوسة أو معقولة(وأشيائه؛ على أساس أّن الصورة التّعبيرية

تعبّر عن معاني، يروم المتكلم األديب التوّسل بها لإلفصاح عن أغراضه  )بالحواس أو بالعقل(

 ومقاصده.

وسة وأخرى وجملة األمر، فالّصورة اللّفظية من منظور اإلدراك تنسحب على صورة محس

، بكونها مظهراً يعبّر عنه في اللغة بوسائل التجسيم والتشخيص، والتجسيد، والتّحريك (3)معقولة

لتلك المعاني الخفيّة أو البعيدة. وذلك لتقريب دالالتها إلى المتلقي؛ اعتداداً على أّن جميع تجليات 

                                                             
 ، مادة )صور(.1995محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الّرازي: مختار الصحاح، تح: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت  -:  ينظر - (1)

 الفيروز أبادي: )م،س(، باب الصاد، فصل الراء، )مادة صور(. -
بعة ج ، مطمحمد المرتضى الحسيني الّزبيدي: تاج العروس من جوامع القاموس، تح: مصطفى حجازي، مرا: عبد الستّار فرا  -

 ، مادة صور.1973حكومة الكويت ، 
، 4ط يين، بيروت،أحمد عبد الغفور عّطار، دار العلم للمالهـ(: تاج اللغة وصحاح العربية، تح: 393اسماعيل بن عماد الجوهري) -

 م، مادة )صور(.1990
 هـ(: أساس البالغة، )م،س(، مادة )صور(.537الّزمخشري )ت  -

(2) Voir : groupe (mu) : traité du signe visuel pour une Rhétorique de l’image, éd, seuil, paris, 1992, P 
113-114. 

هـ(: مقاييس اللغة، تح: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر 395ينظر: الزبيدي: )م،س(، مادة )صور(. وأيضا: أحمد ابن فارس)  (3)

 م، مادة )صور(.1979للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 
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تجمع  ية ُوجودية أو جوهرية()إردافالّصورة في التّراكيب األدبية يصار إليها لتشكيل  عالقات 

بين األكوان المعبّر عنها؛ في ضوء أّن األكوان هي أصداء  ألشياء الواقع والعالم بمختلف 

 تمظهراته.

ً -عالَج الدرس  اللساني الجديد  الصورة  ً وبنيةٌ وعنصراً وظيفيا ، ومن هذه  -بكونها مفهوما

)مشاهدة الشيء على هيئة شيء قائالً بأنها:  (Wittgenstein)فيتغنشتاينالنّاحية، يحدّها 

 للّغوي على تعويض كالم بكالم آخر. فهي بهذا المنظور بنية تركيبية، ينهض نسيجها ا(1)آخر(

ً وملموساً، يْحوي في قالب أسلوبه أغراض ومقاصد. فهي قالب لغوي غير  يجسد شكالً محسوسا

غاية في ذاتها، وفي ضوء هذه الفكرة يرى  حرفّي، وستغدو الّصورة بهذا االعتبار وسيلة وليست

بما  (2)) الشيء المشاهد الملموس المعبّر عنه باللّغة(الدكتور محمد الولّي أّن الصورة هي ذلك 

هي مظهٌر تركيبي  يصّور ما يعتمل في الوجدان واألذهان من عواطف وأفكار. وذلك باستبدال 

في محصول الغائب وكأنه حاضر، هذا من  المجّرد بالمحسوس، أو العكس، قصد تصيير ما هو

ً للتوكيد  جهة  ألجل تقريب تلك المعاني بوساطة دوائر حسيّة أو معنوية من جهة أخرى ، رْوما

والمقارنة والمبالغة ومختلف األغراض التي يجّسدها المتكلّم تعبيراً عن مقاصده؛ إذ أنها تنوب عن 

القة موجودة بالقّوة أو بالفعل، أو بالقوة والفعل معاً الموضوع المراد، وتحّل محله في بحكم أّن الع

 بين ما يراد التّعبير عنه وما هو مجّسد ومحقق في التعبير اللّغوي.

ومهما يكن االمر، فالّصورة األدبية تتأسس على تجسيم وتشخيص وتجسيد وتحريك  

، الذي يتكون من عناصر األشياء في ذاتها، أو فيما بينها داخل اللّغة وضمن التركيب الحامل لها

بما هي أداة  -لسانية مثبتة ومنتهية إلى تلك الحدود التي يؤطرها ذلك التّركيب؛ وي عمد  إليها

الذي ينبغي  (3))لغاية التأثير في المتلقي وإقناعه وتسليمه بتلك الفكرة أو هذا المفهوم( -تعبيرية

ً من النّص اللّغوي الظ اهر. وصفوة الكالم تقودنا إلى القوِل أن على المتلقي أن يستنبطه انطالقا

الدّرس األسلوبّي المعاصر خلَص مفهوم الّصورة من الهيمنة البالغيّة التي سيطرت على مباحثها 

أمداً طويالً، وأعادَ فتَح أضاييرها من جديد، انطالقاً من مبادئ النّحو التوليدي التّحويلي الذي اهتّم 

 Zelligلزليج هاريس  -على وجه التّحديد -ص. ويؤثر هذا الصنيعبدراسة البنية النّحوية في النّ 

Harris الذي يعود له الفضل في االنتقال من دراسة المكّونات اللّغوية على مستوى التّركيب من ،

متجاوزاً بذلك في دراسة التراكيب المنهج -مجال الداّللة البنيوية إلى مجال الدّاللة التّفسيرية، 

 ) كان )زليج هاريس(لدّكتور سعد عبد العزيز مصلوح في هذا الّسياق ما يلي:. يقول ا-الوصفيّ 

من صنّاع النّقلة من المنهج الوصفّي إلى التّوليدية التّحويلية في اللّسانيات األمريكية في مقال له 

. من زاوية أّن النحو التوليدي التحويلي تعدّى الهدف الوصفي إلى الهدف (4)(م1952سنة 

                                                             
(1)  Voir Paul Ricœur : La métaphore vive, , Seuil, Paris, 1975. P269 

م، 1990، 1ورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، طالولي محمد: الصّ   (2)

 .19ص
 .499عبد هللا صولة: )م،س(، ص  (3)
لمجلد سعد عبد العزيز مصلوح: مشكل العالقة بين البالغة العربية واألسلوبيات اللّسانية، ضمن كتاب: قراءة جديدة لتراثنا النقدي، ا  (4)

 .840م، ص1990األول ، نشر النادي األدبي الثقافي بجدّة، السعودية، 



   يّةانلبياورة الفصل الثالث                                   أنساق الصّ 

- 244 - 

التّفسيري للعالمات اللّسانية المتجاورة، وذلك من خالل مالمسة المعاني العميقة لها  التّشخيصي

 باعتبارها عالمات غير لسانية.

أعادَ  -كما تبلور عند أصحاب مدرسة جنيف-وعْطفاً على هذا، فالدرس اللّساني المعاصر 

يعتور نسيجها اللّغوي بناًء االعتبار لمفهوم الّصورة الذي يتشتت على مقوالت البنية والوظيفة؛ إذ 

داللي ووظيفي، بحكم أّن للصورة البالغية وظيفة لسانية داخلية، بصرف النّظر عن الدّالالت 

المرجعية التي تشير إليها الكلمات والمعاني المكّونة لمعمارية الّشكل التصويري، باعتباره عالمة 

ل تأسيس الدّرس اللّساني األسلوبي لسانيّة تنتمي إلى مجال اللّغة التي كان ينظر إليها قب

. وبالتّالي استطاع الدّرس األسلوبي الذي ينتمي (1))قائمة أسماء مناسبة لألشياء الطبيعية(بكونها

إلى اللّسانيات أن يخرج دائرة اللغة من تلك الدوائر الفلسفية والعقلية التي مّخضت مفهوم الّغة 

ً مكينا بمعاني أشيائهابوصفها حزمة من الكلمات المتفرقة مقترنة ا ذ ذاك   قترانا الطبيعية. وم 

تغيرت النظرة إلى الّصورة وغدت في ضوء الدّرس اللغوي الحديث عالمةً وإجراًء وظيفياً يعّبر 

عنه باللّغة. ويتم إدراكه من خالل التحليل اللّساني؛ على اعتبار أن الصورة هي ظاهرة لغوية 

ن، شأنها في ذلك شأن الورقة الواحدة. وقد عبّر عنهما تنصرف إلى قسمين متداعيين ومتالزمي

) ال بوصفها  أصواتا  مادية تتعالق دوسوسير بمصطلحي  الصورة الذهنية والّصورة الّسمعية، 

بصورة اعتباطية تشير مباشرة إلى الفكر الذي أنتجها؛ "وإنّما هي أثٌر سيكولوجي للّصوت 

 .(2)("كات حّسيةالتمثيل المؤّدى من طرف مدرأو  )الّدال(

وترتيباً على ذلك صارت الّصورة التشبيهية واالستعارية عالمة لسانية أو وحدة سيكولوجية 

، وثانيهما )الشكل الفونولوجي والمورفولوجي للّصورة(ذات وجهين متحدين، أحدهما الدّال 

حكم أّن اللغة المدلول، الذي يتحدد معناه من خالل التّحليل اللغوي للسياق الذي يحمل مظهره، ب

العالمات والعالمة اللّسانية يتحدّد  معناها  )نظاٌم )من(هي  -Hjelmslevهيلمسليف -كما يرى 

 . (3)(الذي يلعب  دوراً هاماً في تحديد معناها النهائي )األسلوبي(من خالل الّسياق 

 نهض علىت نهاوبناء على هذا صيّرت األسلوبية الصورة مفهوماً أدبيا ال مفهوما فلسفياً، أل

 وظيفة تركيبية، داللية، وتداولية.

  طبيعة الّصورة البيانية: -2    

ً -صورته النهائية  *: أخذ مصطلح "البيان"علم البيان والداللة -أ على يد  -بكونه نسقاً علميا

من مقولة  )على وجه التعميم واإلجمال(صاحب المفتاح، الذي خلّصه، وخلّص البالغة معه 

                                                             
 .63م، ص1990زبير دراقي: محاضرات في اللّسانيات التاريخية والعاّمة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،    (1)
 .65، صنفسهينظر:   (2)
 نفسه، الصفحة نفسها.  (3)

إال  يعدّ مصطلح "البيان" من الناحية اللغوية الّصرفية مصدراً للفعل "بين" المرتبطة بداللة ما يريده المتكلم. صّك مدلوله العام الجاحظ، * 

ذ لم يعالج على الوتيرة المنهجية نفسها في الدّرس العربي القديم، إ -فيما نحن  خائضون فيه –أّن المصطلح الذي يرتبط ارتباطاً مكيناً 

ً ومصطلحات ضديدة لمفهوم البيان. والتي  عولج في ضوء مفهوم الوضوح الذي يقابل التعقيد والمغالظة والهذيان، والعّي بكونها ألفاظا

خالف تكّررت كثيرا في التآليف البالغية النقدية واللّسانية على حدّ السواء. ولعّل عبد القاهر الجرجاني تقراه من الّزاوية البالغية على 



   يّةانلبياورة الفصل الثالث                                   أنساق الصّ 

- 245 - 

الصناعة التي ارتهنت إليها البالغة زمناً غير يسير. وابتداًء من السكاكي، صار البيان علماً قائماً 

برأسه، تختلف مباحثه عن علمي المعاني والبديع. ولعّل هذا االهتمام بمقولة "العلمية" يعود إلى 

 على التمييز بين دقائق ينهض   (1)هـ(721)تأن مصطلح "العلم" كما يرى ابن البنّاء المراكشي

 األمور. بينما مصطلح" الصناعة" يتوقف عند ظواهر األشياء فحسب.

ً مستقالً بذاته،    يختلف عن مصطلحي البديع والمعانيلقد جعل السّكاكي "البيان" علما

ً –يتوزع   على مباحث، تستقل عن بقية المباحث البالغية األخرى. وفي هذا السياق يخبرنا  -رأسا

هو أّول من فّرق بين مباحث علم البيان ومباحث علم الدّكتور شوقي ضيف أن الزمخشري "

، متأثراً بعبد القاهر الجرجاني الذي وّزع تنظيره للمستويات البالغية على كتابيه (2)"المعاني

 األسرار والداّلئل.

، فإّن جميع المصطلحات التي التصقت بالبالغة العامة تضي ق مفاهيمها ومهما يكن األمر 

إزاء مصطلح العلمية، وعلى هذا صارت المباحث البيانية تتميز باالستقاللية النسقية باعتبار أنّها 

الذي يهتم  ) البيان(إجراءات كالمية داللية تنضوي تجلياتها وتمظهرات التركيبية في ذلك العلم 

والمجاز بأنواعه ) الصورة والخيال المتبلورة والمحقّقة في مصطلحات التّشبيه بدراسة 

، التي اهتم البحث البالغي بدراستها، معتبراً إياها قضايا لغوية (3)المختلفة والكناية وغيرها(

وبالغية، هي علوقة بالدرجة األولى بالجانب الداّللي أكثر من الجانب الجمالي، من زاوية أنها 

والداّللة؛ إذ الكالم األدبي خصائص لغوية تركيبية ذات أبعاد أسلوبية من حيث البنية والوظيفة، 

بتوسله لتلك اإلجراءات البيانية، ال يتغيا من وراء ذلك تزويق األسلوب وتنميقه، بل إن البنية 

ة بالمتلقي ، من ناحية أنه األسلوبية في الكالم األدبي قائمة على دور وظيفي تعبيري له علقة مكين

انتفاع   )ال(إلى اإلذعان والتسليم، ألنهعلى "استدراج الخْصم  -وفق تصور ابن االثير يتأسس

بإيراد األلفاظ المليحة الّرائقة وال المعاني اللّطيفة الدّقيقة دون ان تكون مستجلبة لبلوغ غرض 

أن اإلجراء البالغي البياني هو وسيلة  -في ضوء هذا الكالم-. ومالك األمر (4)المخاطب بها"

ليس البعد الجمالي هدفها بْل البعد الوظيفي هو محصولها أدبية، ت قدّم في ثناياها مقاصد وأغراٌض، 

ليست محّسنات بديعية، على اعتداد أّن البيان هو علم ي عنى بـ" إيراد  -بالتالي-النّهائي. وهي 

ضوح الداللة عليه . ومن ههنا، اهتم علم الصورة البالغية (5)(المعنى الواحد بطرق مختلفة في و 

بتحليل طرق التعبير عن المعنى المجّرد والمحسوس الذي يعبّر عن في البحث البياني التراثي 

مراٍم يتغياها المتكلم خلف تصريفاته البالغية األدبية. وبهذا المنظور، سعى أعالم الدّرس البالغي 

النقدي القديم إلى تشخيص جميع اإلجراءات البيانية؛ نظراً لألهمية التعبيرية الوظيفية التي تكون 

                                                                                                                                                                                              
رانه الّسابقين عليه، والعلماء الذين جايلوهن. فالبيان عنده يعادل مصطلحات الفصاحة والبالغة والبراعة في التّعبير، حيث أن الكشف أق

عن المعاني واألغراض في أبعادها الجمالية انطالقاً من شكلها اللّغوي ودورهاَ التّعبيري هو مفهوم البيان.  ينظر: أحمد مطلوب: معجم 

 . 404،408م، ص : 1972، 1، المجمع العلمي العراقي، مطبعة بغداد،بغداد،  ط1ات البالغية وتطورها، جالمصطلح
 .45م، ص2001، 2المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، بيروت، ط -مقاربة نسقية –ينظر: محمد مفتاح: التلقي والتأويل  (1)
 .222-221، )د.ت( ، ص10شوقي ضيف: البالغة تطور وتاريخ، دار المعارف، مصر، ط  (2)
 .159م، ص1949طه الراوي: تاريخ علوم اللغة العربية، مطبعة الّرشيد، بغداد،   (3)
 .48،ص  2: )م،س(، ج ابن األثير  (4)
 .236-235،ص  ،1932، 1ط ،رةرقوقي، القاهح عبد الرحمن الب، شرح الشيفي علوم البالغة (: التلخيص739القزويني )ت  (5)
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تّراكيب التّصويرية من جهة أولى، و عّما تخلّفه من معاٍن إيحائية من جهة ثانية، التي ماثلة في ال

وعلى هذا انكّب التنظير التراثي على  تتفّرع عن المعاني المعجمية التي نتحسسها في بداية األمِر.

انطالقا من الشكل الفونولوجي للّصورة  (1))عّما هو من ورائيات المنطوق من الجملة(البحث 

إالّ  )هذا التفاعل(ولن يتّم  ) الّدال والمدلول )الشكل والمضمون(بكونها وحدة بالغية تتكون من 

 ينصهر فيه الشكل مع المضمون.  (2)(في نسيجٍ لغويّ 

تور كما يقول الدك-لذلك فوق الّشكل على المضمون في تصور القدماء؛ ولعّل الدّليل على ذلك

) استعمال مصطلح اللّفظ مقرونا  بمصطلحات أخرى كالنسج والتصوير والتأليف توفيق الزيدي

بكونه طريقة في التعبير عن غرض  -أن الشكل اللغوي للّصورة البيانية -منهم–إدراكاً  (3)والتّرصيف(

التواصلي، والتي غالباً ما هو الذي يبرز الوظيفة البالغية في قسميها الجمالي والداّللي  -مقصود وموّجه

مؤجالً. ومناط كشفه موكول إلى المتلقي اعتماداً على  -في الوظيفة البالغية -يكون المعنى المنضوي 

 الّسياق التّركيبي والّسياق  المقامي الذي ينجز فيه الخطاب البياني.

رة البيانية على قضيّة الّصو -بعامة  -طرح الدرس  األسلوبيالصورة البيانية واألسلوبية:  -ب

طاولة التّحليل النّصي مغيباً منها بعض العوامل التداولية على غرار المرجع والمعنى المقامي، وذلك 

سعياً إلى الموضوعية الوصفية من منظور الوظيفة األسلوبية، معتكزاً في ممارسته العلمية ضمن 

) البنية لى آليتي الوصف والتفسير لـالتّراكيب التصويرية على أسلوب المحايثة النصية، الذي يتأسس ع

. في ضوء أن الوظيفة التّعبيرية التي تضطلع بها (4)الّداخلية للنّص المعّد لنفسه خارج أي أصل(

 الّصورة البيانية ليست متوافرة في بقية الخصائص األسلوبية األخرى.

اإلبالغية من وعلى هذا، تأّصل التركيب البياني في الدرس العربي القديم على الوظيفة 

 ً تؤدّي بها الدالالت  والمعاني، وغاية  -بمفهومه الواسع-منظور الوظيفة الجمالية بكونها أسلوبا

المتكلم األديب من وراء  كل ذلك هو اإلخبار واإلبهار، أو التأثير واإلقناع بتعمد مقصود، يتحقق 

ً يجعل مالمح مقصدية ً لغويا المتكلم محدودة الغرض  بإنتاج دوال صوتية تمنح للمضمون كيانا

ورة البيانية التي أنتجها  البحث البالغي المتأخر  )منذ بعالمات لسانية. إذ أن جميع أشكال الص 

، قد تردّد الدّرس المعاصر في معالجتها من منظور المفاهيم الفنية التي القرن السابع للهجرة(

الذي اخرج "المجاز المرسل منحت لكلمة "صورة" على األقل عند الدّكتور "محمد الولّي" 

من عداد الّصورة الشعرية، معلاّلً ذلك أّن التّراكيب الناشئة عنهما ال تفرز صورةً  (5)والكناية"

ملموسة باللّغة، وال تتعدى وظيفتهم الوظيفة اإلخبارية اإلفهامية، على اعتبار أن الصورة األدبية 

 ذات وظيفة مزدوجة.

                                                             
 .114ينظر: مصطفى الّصاوي الجويني: )م،س(،  ص  (1)
 .113م، ص1985توفيق الّزيدي: مفهوم األدبية في التراث النقدي، سراس للنشر، ،سلسلة تجليات، تونس،   (2)
 .114نفسه، ص  (3)
 .31األسلوب واألسلوبية،)م،س(، صبيير جيرو:   (4)
 .19-17ينظر: محمد الولي: )م،س(، ص ص  (5)
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أّن المفهوم اللّغوي للّصورة قد ترادف مع مفهوميها البالغي  وترتيبا ما سلف ، أمكننا القول

) التقديم الحقيقي من حيث البنية  والوظيفة التي انطوت على-في الدّرس التراثي العربي-والفنّي 

 (1)(-كما أخبرنا بذلك الّدكتور جابر عصفور -الملموس للمعاني المجّردة لغاية التأثير واإلقناع

هي مكّون فنّي يتحقق  ) تشبيه، تمثيل، كناية، استعارة(الّصورة البيانية أّن  -منه -تأصيالً 

 بالوظيفة اللّسانية التي تؤدّيها الصورة باعتبارها محموال فنولوجياً تركيبياً .

 )النقل والمجاز(يكاد أن ينعقد اإلجماع  على أّن بنية الصورة  قائمة في عملية "االستبدال" 

خر، أو تعويض فكرة أو مفهوم بكالم مجّرد أو محسوس. وفي هذا الّصدد أي استبدال كالم بكالم آ

يختزل ذلك التّعويض في الكالم اللّغوي المحسوس من زاوية أّن  (2)نلفي الدّكتور عبد هللا صولة

الصورة األدبية هي تعويض أو تقديم معاني مجّردة ضمن أشكال لغوية محسوسة وملموسة، 

-في غير هذا الموضع -للّصورة والذي مّر بنا فيتغنشتايناولي الذي قدمه متأثراً بذلك المفهوم التد

. 

على المجاز يجعل تركيبها ينشطر إلى شطرين: الشطر  )األدبية(إّن بناء الّصورة األسلوبية 

األول موكوٌل إلى المتكلّم النّاص. أما الشطر الثاني فسبيله المتلقي، في ضوء أّن الكالم الموصوف 

لفنّي هو كالم غير صريح وغير مباشر. ولعّل هذه الصفة المالزمة له تجعل القارئ باألدبي وا

طرفاً أساسياً في إنتاج داللة الكالم، حيث يتجاوز البنية الّسطحية له باحثاً عن الداّلالت المركوزة 

مال ح ) )هو( - باسكالكما يرى  -وراء خصائصه الجمالية، على اعتداد أّن النسيج اللّغوي األدبي

. إذ أن فالبنية التّركيبية البيانية ليست خّطاً (3)((Absence)وغياب  (Présence)حضور 

ممدوداً من العالمات اللّسانية له بداية ونهاية. وإنّما هي امتداد لذلك المعنى الّظاهر إلى معنى آخر 

قد يتفرع منه، هو الغرض عينه المقصود من قبل المتكلم. وذلك المعنى يسهم المتلقي في استنباطه 

العمل األدبي قائٌم على المجاز، الذي يعدّ وسيلة تعبيرية مقصودة  واضعاً تصوراً مؤداه أنّ 

ومتعّمدة. وستغدو الّصورة من منظور هذه الفكرة عالمة فنيّة تتجلى وتتمظهر في مكّونات 

) إّن ما بيانه :  -الذي نحن صدده -في هذا السبيل صالح فضلتركيبية فونولوجية داللية. يقول 

مد على منظومة ثالثية من العالقات بين األطراف التّالية: مادة الصورة هي عالمة دالة تعت

ومضمون التّعبير وهو  )التّكوينات التصويرية لألشياء واألشخاص(وأشكال التعبير التّعبير)...(

يشمل المحتوى الثقافي للّصورة من ناحية وأبنيتها الداّللية المشكلة لهذا المضمون من ناحية 

ومضمونها تلك العالقات  البيانية مادّتها الّصوت والكلمة الّصورة الفنيّة وآية ذلك، أنّ  (4)(أخرى

التي يشّكلها األديب المصّور بين العناصر اللّسانية، حين تتآزر جنباً إلى جنب مبرزة فنية التّركيب 

 وشعريته في عالقة ذلك بالمتلقي و سياقه.

                                                             
م، ص 1992، 3: الصورة الفنية في التراث النقدي والبالغي عند العرب، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط جابر عصفور (1)

257-258. 
 .483-482ينظر: عبد هللا صولة: الحجاج، المرجع السابق، ص  (2)
 .186ينظر: رشاد الحمزاوي: )م،س(، ص  (3)
 .7-6م، ص1997، 1: قراءة الصورة وصور القراءة، دار الشروق، القاهرة، ط صالح فضل  (4)
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ال في ال فعّاال ز الدّرس القديم العربي وجملة القول، فالمفهوم البياني للّصورة األسلوبية في

مي ي الكالسلوبالدراسات اللّغوية المعاصرة، التي تتخذ اللغة مدّونة لها، من حيث أّن الفعل األ

ليل على تح ماداً يحفّز المتلقي على المشاركة في بنينة المعنى، شأنه في ذلك شأن منتج الكالم اعت

 المنتج. اإلستراتيجية  الدّاخلية التي تعّمدها

فالمفهوم البالغي للّصورة قد بيء في الدرس المعاصر، وأعيد تناوله من جميع األبعاد        

، في ضوء أّن هذا المفهوم له تاريخ طويل يرتد إلى قرون عديدة -اللّسانية منها والسيميائية-

 )أّي(تاريخ ) )إّن(في هذا السياق:  (1986)ت (Michel Foucault) فوكو ميشالماضية. يقول 

مفهوم من المفهومات ال ينحصر  في ميله التّدريجي نحو الدّقة وسعيه المتزايد نحو العقالنية 

) هي تاريخ قواعد وارتقائه نحو التّجريد، وإنّما هو تاريخ تنوع مجاالت تكوينه وصالحيته

كان   . وعلى هذا(1)له(استعماالته المتعاقبة ومبادئه النّظرية المتعددة التي تّم فيها إرساؤه واكتما

ً من  صاحب كتاب مجاز  هـ(210)ت أبي عبيدة معمر بن المثنىحال  الّصورة المجازية انطالقا

، من منظور أّن الصورة البيانية )القرن التاسع للهجرة(القرآن إلى غاية مدرسة السّكاكي البالغية 

ً بمقولة المجاز، الذي تبلور على يد الجاحظ ً للحقيقة اللّغوية - (2)ارتبطت تاريخيا بكونه قسيما

ً  يؤسس للتركيب الفنّي  -في ضوء ما تقدم -، وستغدو الّصورة البيانية-ومقابالً لها مكّونا أسلوبيا

انطالقا من  ذلك التعارض  الداّللي المركون بين الّسياق اللغوي والدّالالت المرجعية المركوزة 

ن جميع الوجوه البيانية والخصائص البالغية األخرى في الداّلالت المتعارف عليها، على اعتبار أ

) رتبة أداة لغوية ذات قيمة قد ارتقت في ضوء المقاربة األسلوبية بطبيعتها ومفهومها إلى

عرفانية بعد أن لْم تكن تعتبر لوقت طويل إالّ بمثابة زينة مضافة، مجّردة من القيمة 

 غوي.، أي هي لباس يتزين به السياق الل(3)اإلخبارية(

أعادت الدّراسات التحليلية اللّغوية المعاصرة األهمية  ضروب الّصورة البيانية: -ج

واالعتبار لمسميات أصناف الّصورة البيانية، من حيث أنها عامل داللي شأن العوامل الدّاللية 

األخرى، التي تشتغل إوالياتها اإلجرائية داخل لغة الخطاب األدبي متآزرة ومتعاوضة مع باقي 

اإلجراءات اللّسانية األخرى في تحقيق نصية الخطاب. ولعل هذه النظرة إلى الّصورة البيانية لم 

) عوامل مستقلة تعمل تتوافر لها في الدّرس البالغي التقليدي الذي عدّ ضروبها وأدواتها الشكلية 

ً يؤتى بها لتجميل ال(4)لحسابها الخاص( موضوع . وعلى هذا، فالصورة  ليست محسناً بديعيا

المعبّر عنه. وإنّما يعمد إليها من أجل وظيفة داللية تتعالق بمقاصد النّص األدبي في كليته. 

 وستصير بكونها عالمة لسانية مثيراً أسلوبياً يحفز المتلقي على إدراك أبعادها التّركيبية والمعنوية

-  ً ً أو وجدانيا ببنيتها، بكونها ع-في اآلن معا نصراً من عناصر الوظيفة . ومن ثمة يستثار عمليا

                                                             
(: نظام الخطاب وإرادة المعرفة، تر: أحمد الّسلطاني وعبد السالم بن عبد العالي، الدار المغربية للطباعة 1986ميشال فوكو ) ت   (1)

 .51م، ص1987، 1والنّشر، المغرب، ط
الثقافي العربي، الدار نصر حامد أبو زيد: االتجاه العقلي في التفسير، )دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة(، المركز  (2)

 .93م، ص2003، 5البيضاء، ط
 .150أوزوالد دوكرو وجان ماري شافار: )م،س(، ص (3)
م، 2003، 1حسن ناظم: مفاهيم الشعرية )دراسة مقارنة في األصول والمنهج(، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت، ط  (4)

 .163ص
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األسلوبية، التي تشتغل عليها اللغة األدبية. والمنضوية في تلك المدلوالت الثواني التي ترتهن 

بعالقة أو بأخرى بالمعاني اللغوية المحسوسة من القالب اللّساني للعبارات الشعرية. وهي من هذا 

واإلقناع، واالبهار، والتأثير بجميع  الجانب، تضطلع بأدوار عدّة، على غرار التعبير، والتمثيل،

أشكاله وأنواعه  الذي يتشكل من ثنائية النّص األدبي والمتلقي؛ الذي يقتضي منه أن يستهدف 

تعرية العالقات الداخلية التي يكونها النّص األدبي المتشكل في عمومه من حزمة صور، التي تعدّ 

ر الجمالية لألدب عبر مستوياته اللّغوية عناصر نشيطة من العناص -ضمن المقاربة األسلوبية-

واألسلوبية. إذ أّن دوال الخطاب األدبي الذي يحققه النّص اللّغوي، تراوغ المدلوالت المستوحاة ، 

بطريقة إستراتيجية التفاعل القائمة بين الميكانزمات الداخلية للنّص والقارئ، مما يصيّر المعنى 

 المتلقي.المنبثق ذا بال وأثر فنّي نفسي على 

وترتيبا على ذلك، ع ولجت الّصورة البيانية في نطاق الممارسة النصيّة األسلوبية بجميع 

تمظهراتها وتداعياتها في إطار البنية الكليّة باعتبارها جزءاً ال يجزأ من ذلك الكّل. ولن يتم فهم 

ة األسلوبية النّصية الكّل وتفسيره إال في ضوء فهم األجزاء المكونة لذلك الكل.  ومادامت الوظيف

تتوزع على جميع المستويات الخطابية فستغدو الّصورة البيانية أداة تعبيرية، وليست غاية في 

ذاتها، ألنها تنهض للتّعبير عّما يتعذر التعبير عنه، وإلى الكشف عما يتعذر معرفته. فهي ظاهرة 

) ما يميُز واقعة أسلوبية ما أسلوبية لصيقة بمقاصد المؤسِلب ومقاصد النّص األدبي معا، ألّن 

ُّ. إن صورة ما يمكن أن تكون جميلة دون أن  حضور القصد، وهذا القصد ليس بالضرورة جماليا

أو  إذ يمكن أن تكون لها وظيفة ساخرةيكون الجمال هو الغرض المطلوب من جانب مبدعها، 

) قصدا  كيفما كان الصورة ، إذ القارئ األسلوبي منوٌط أن يبّث في مضمون (1)هزلية، أو تعبيرية(

ً  )....(القصد )ذلك( ، تأصيالً على (2)(ما دام الكاتب  يستخدمها بشكل مقصود كي يحدث أثرا معينا

أنّها خاصية أسلوبية مائزة، وظيفة بنيتها التأثير في المتلقي من خالل كسر أفق توقعاته وانتظاره،  

ً  -على مبدأ ذلك التعارض ) دائما  وأبدا  (ألنها تقوم الذي يؤشر على طاقة  -الذي أشرنا إليه سابقا

تأثيرية وإيحائية ال تتوافر في باقي اإلجراءات البالغية ، بكونها من أفضل األشكال التعبيرية التي 

 تحقق وتجّسد األسقية األسلوبية المالزمة دوماً لألسقية اللّغوية.

لقديم قدي االصورة البيانية في الدّرس البالغي الن واستنادا على ما تقدم ذكره، انصرفت

ات لمجازاوالدرس األسلوبي الجديد إلى تشبيه، وتمثيل، واستعارة، وكناية وغيرها من أنواع 

 األخرى، على اعتداد أن بنياتها تنشأ عنها صورة ملموسة أو معقولة.

 

 

                                                             
، 2،1987ألسلوبية، )مجد( المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طجوزيف ميشال شريم: دليل الدّراسات ا  (1)

 .55ص
فرانسوا مورو: البالغة) المدخل لدراسة الصور البيانية(، تر : محمد الولي وعائشة جرير، افريقيا الشرق، الدار البيضاء،   (2)

 .62-61م، ص1،2003ط،
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 : المبحث الثاني: التشكيالت األسلوبية للصورة البيانية

 La Ressemblance, La comparaison *أوال: التشبيه 

 التشبيه ومفهومه البالغي: -1

مبحث  -على وجه التّعميم واإلجمال-عّظم الدرس اللساني والبالغي النقدي العربي قديما 

ً يتفاضل فيه الشعراء هـ(322)تالتشبيه؛ إذ جعله ابن طباطبا  . وتناوله عبد القاهر (1)مقياسا

، بما هو وسيلة تعبيرية لها القدرة على (2)بكونه أصالً كبيراً ترد إليه جّل محاسن الكالمالجرجاني 

الجمع بين األكوان، والعوالم، واألمور والمقارنة. بين صورها المتناظرة المعبّر عنها باللّغة في 

عبائتها  النّص األدبي، حتى يزداد ذلك المعنى بروزاً، من حيث القوة والدّاللة التي تنضوي في

 األغراض والمقاصد.

التي تنازعت بنيته ووظيفته، إذ  (3)خلص الرماني مبحث التشبيه من دائرة تلك المصطلحات

) العقُد على أن أحد الشيئين يسدُّ مسّد اآلخر في حّسِ أو عقٍل، وال يخلو أّن التشبيه عنده هو

                                                             
باً كامالً، لبغدادي كتااناقيا  قتيبة الذي خّصص له فصالً في كتابه "عيون األخبار" وأخلص له ابن استأثر اهتمام اللغويين على شاكلة ابن * 

  ، دار-ستأنفنظور مم -يوسف أبو العدوس: التشبيه واالستعارة -وعدّه سمة أسيسة وعالمة مائزة ألساليب لغة الخطاب القرآني. ينظر: 

تشبيهات القرآن، ي م(: الجمان ف485وابن ناقيا البغدادي )ت -. 17م، ص2015، 3ردن، طالمسيرة للنشر والطبع والتوزيع، عّمان، األ

 وما بعدها. 63ي الجويني، منشأة المعارف، اإلسكندرية، صوتح: مصطفى الّصا
 .36-23ينظر ابن طباطبا العلوي: المصدر السابق، ص   (1)
 .27عبد القاهر الجرجاني: األسرار، )م،س(، ص  (2)
ً -مبحث التشبيه  اختلط (3) ً بالغيا في أواليات انبثاقه مع مصطلحات عدة على غرار االستعارة والمجاز والبدل  -باعتباره مصطلحا

، عالم الكتب، 1هـ(: معاني القرآن، ج207الفّراء )أبو زكريا يحي بن زياد ت-: واالشتقاق والتمثيل وغيرها من المواصفات. ينظر

 .99م، ص1983بيروت، 

 .186-185، ص2س(، ج هـ(: )م210معمر بن المثنى) تأبو عبيدة -

 .17-15ص تح: عبد السالم محمد هارون، دار الجيل، بيروت، )د.ت(، ،2، جالجاحظ: كتاب الحيوان -
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ً ينهض   . بحث الّرماني(1)التشبيه من أن يكون في القول أو في النّفس( ً بالغيا التشبيه بكونه فنا

 -من بعيد أو من قريب -مفهومه  على الوصِف، إذ هو ضرٌب من االشتراك بين أمرين تربطهما

 :(2)عالقة مشابهة. وقد قّسمه إلى أربعة أصناٍف هي على التّوالي

 إخراج ما ال تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه الحاسة. -1

 إلى ما جرت به عادة. إخراج ما لم تْجِر به العادة -2

 إخراج ما ال قوة له في الّصفة إلى ماله قّوة في الّصفة. -3

 إخراج ما لْم ي علْم بالبديهة إلى ما ي علم بالبديهة. -4

ه تاج أنّ الستناإّن أدنى تأمل في هذه التقسيمات، التي مّخضها الّرماني للتشبيه، تدعو إلى 

ي سة تنضوالحا ميع التّشبيهات؛ اعتكازاً على أنّ رّكز على الّصنف األّول منها، بكونه أصالً لج

 في ِظاللها العادة، والقّوة في الّصفة، والبديهة.

 ع مفهومم -ربشكل أو بآخ -وبناًء على ذلك، فمفهوم التّشبيه البالغي لدى الّرماني يتناغم

 .التّشبيه األسلوبي الذي ألمعنا إلى حدودِه آنفاً في موضع مفهوم الصورة األدبية

عن المفهوم الّسابق للتشبيه الذي  -كثيراً -فإنّه لم يبتعد هـ(395)تّما أبو هالل العسكريأ

) الوصف بأّن أحد الموصوفين ينطوي على -لديه–قدّمه الّرماني، من منظور أّن حدّ مفهومه 

 يه()التشبو ينوُب مناَب اآلخر بأداة التشبيه ناب منابه أو لم ينب، وقد تحذف أداة التّشبيه )...(

ضوحاً ويكسبه تأكيداً   .(3)(يزيد المعنى و 

دقّق وبيهية أفاض مفهوم الّصورة التش العسكريمّما يقتضي استيحاؤه من هذا التعريف، أّن 

لمشبه في من االوص حدها بحكم أنّها إجراء بالغّي تنتظم  تركيبه  النحوّي أداة تشبيه، تنقل المعنى

اً وضيحت )المتلقي(ء تقرير المعنى في ذهن الّسامعبه إلى المشبه. والغرض  من هذا اإلجرا

 وتأكيداً.

يؤثر له أنه فّرق بين الّطرف  أبا هاللأن  -صدد مسألة التّشبيه-ومّما يستيقظ النظر، ونحن 

يمكن أن تحذف في إطار النّص -بما هي ركن -والركن في العملية التشبيهية، من حيث أّن األداة 

، حيث استحسنها واستجاد ضروب (4)في تلك التقسيمات الّرماني العسكريالتّشبيهي. وقد تأثّر 

 الوصف التشبيهي فيها.

                                                             
 .80: )م،س(، ص هـ(386الرماني)ت -2

 .81نفسه ،ص -3

 
 .239أبو هالل العسكري) الحسن بن عبد هللا بن سهل(: الصناعتين)الكتابة والشعر(،)م،س(،ص  (3)
 .240، ص)م.س( ،العسكري هالل أبو(4)
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واستناداً إلى ماسلف بيانه، أمكننا القول أّن الدّرس التشبيهي، ع ولج في البالغة التّراثية من 

لتشبيه زاويتين: زاوية وظيفية بما هو لون وإجراء بالغّي، وزاوية أخرى مادية فْحواها: أّن ا

) إلحاق أدنى الشيئين بأعالهما في صفة اشتركا في أصلها واختلفا في ي صار  إليه لغرض 

 )من الطويل( (2)نحو قول البحتري: (1)كيفيتها قوة وضعفا (

 أْنظْر إلى تِْلَك الِجباِل فإنّها -1

 معدودةَ في  هْضبِه وإَكامهِ                     

 كالّسْيِف في إْخذامه، والغيث في -2

 إْرهامِه، واللّيث في إقدامه                  

ونعتقد  دامه،شبه الشاعر  ممدوحه بالّسيف، والغيث، واللّيث في إخذامه وفي إرهامه وفي إق

 الالجب ادته إلحاق الممدوح بصفاتأن غرض الّشاعر في استخدامه هذا الوجه األسلوبي هو إر

 والّسيف والغيث واللّيث؛ ألّن جميعها قويّة من حيث الّصفة.

وزاوية  االستبدال( -التعويض -)النقلزاوية المجاز -ههنا-: المقصود  بالبنيةبنية التّشبيه -2

صراحة إلى أّن التشبيه هو حقيقة لغوية  عبد القاهر الجرجاني. يْذهب  )اإلّدعاء واإلثبات(الحقيقة 

) أن تثبت لهذا معنى من معاني ذاك، أو حكما  من أحكامه، -أي التشبيه –ونه ولْيَس مجازاً، بك

. ومالك األمِر من هذا الكالم أّن غرَض منتج الخطاب التشبيهي (3)كإثباتك للّرجل شجاعة األسِد(

من شأنه، وال من مقتضى غرضه.  )المجاز(يتبلور في إثبات الّشبه بين الشيئين، وليس نقل اللفظ

 (4)النّابغة الذّبياني:نحو قول 

 إذا َطلَْعَت لْم يبُد منُهنَّ كوكبُ      فإنَّك شمٌس والملوُك كواكبٌ  -1

شبّه الشاعر  ممدوحه بالّشمس في الّطلوع والّضياء، ثّم رشح التشبيه بجملة "إذا طلعت لم 

". ولعّل قول الشاعر ينّم على المبالغة في وصف الممدوح بكونه  في اعتقاد –يبد  منهّن كوكب 

راد الشاعر من  -الشاعر أثبت حكماً أو صفةً من صفات الّشمس، التي جعلها بارزةً في المشبه، وم 

التّشبيه، ليَس نقل  األلفاظ عن مواِضعها اللّغوية األولى، وإنّما يقصد إلى تقرير الّشبه بين الممدوح 

على خالف ذلَك، لوجَب أْن ال يكون ) لْو كان األمُر والّصفة الغالبة بينه وبين صفات الّشمس، إذ 

في الّدنيا تشبيه إالّ وهو مجاز، وهذا محال، ألّن التّشبيه معنى من المعاني، وله حروف وأسماء 

تدل عليه، فإذا صّرح بذكر ما هو موضوع للّداللة عليه، كان الكالُم حقيقة كالحكم في سائر 

                                                             
هـ( )عبد هللا بدر الدين بن مالك الدّمشقي(: المصباح في المعاني والبيان والبديع، تح: عبد الحميد هنداوي، دار 686ابن النّاظم )ت  (1)

 .160م، ص2001مية، بيروت، الكتب العل
 . 32، ص1البحتري: ديوانه، ج  (2)

 اإلكام: جمع أكمه، وهو التّل/ اإلخذام: القطع / واإلرهام: المطر الخفيف الدّائم.
 .87، ص)م،س(عبد القاهر الجرجاني:   (3)
 .42م، ص1991، 1ديوان النابغة الذبياني، قدّم له وبوبه وشرحه: علي بوملحم، منشورات دار ومكتبات الهالل، بيروت، ط  (4)
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اللّغوية في اإلجراء التّشبيهي عند شيخ البالغة  . وعلى هذا استقّر مبدأ الحقيقة(1)المعاني فاعرفه(

 العربية.

ٍد حٍد موحّ أي وارلْم يستقر على  -بما هو لون بالغي -إّن المفهوم النظري التّراثي  للتشبيه 

لجملة كني امن زاوية بنيته، إذ تراوح بين الحقيقة والمجاز، فمنهم من يراه أنه تفاعل بين ر

 جازاً.الً ومومنهم من يراه استبدا حكم من أحكام المشبه به للمشبه()إثبات االسمية التشبيهية

عاني )تعويض متقوم  بنية التشبيه على قاعدة تعويض كالم بكالم آخر أضيق منه      

 ي تعويضمية ه. نحو قولنا: "زيدٌ أسدٌ". فهذه الجملة النّحوية االسالمشبه به بمعاني المشبه(

ما مه ذلك، ا أشبيداً يتّصف بشهامة النّفس وقوة البْطش والشجاعة ومواستبدال لنّص مؤدّاه: أّن ز

ين يجعل صفات"زيد" مساوية لصفات األسد المعروفة على أساس أّن وْجه الشبه الجامع ب

 الّطرفين هو منتوج ثقافي يندرج في أعراف المجتمع اللّغوي.

ً يتعلق بمفهوم التشبيه وبنيته. وقد ألفينا في هذا الّصدد ابن قيم الجوزية يقترح حالًّ توافق يّا

) الّداللة على اشتراك شيئين في معنى من المعاني وأّن يقول ابن قيم الجوزية عن التشبيه بأنّه 

، على اعتبار أن مسألة (2)أحدهما يسّد مسّد اآلخر وينوب منابه سواء كان ذلك حقيقة أو مجازا (

 م.الحقيقة والمجاز لها صلة أكيدة بمقاصد المتكل

عربي رس الوجملة األمر، فالتشبيه البالغي بما هو وجهٌ أسلوبي قد تأسست بنيته في الدّ 

ً  -القديم على مبدأي االستبدال والتفاعل . ففي الحقيقةومجاز اللّذان يعكسان قاعدتي ال -في اآلن معا

ياً معروفاً اً جوهروممق قولنا: "أنَت بْحٌر في الّسخاء" هو تشبيه حقيقي من زاوية أننّا إدعينا وأثبتنا

ل على ة سنتحصّ لّسابقعلى البنية ا )الحذف(للبحر، وأسندناه إلى المشبّه، ولَْو أجرينا أداة تحويلية 

حيث  لبليغ"،بيه ا"التش التّركيب اآلتي: "أنت بحٌر". فهذه الجملة التشبيهية مجاز بناٌء على مفهوم

هذا ابق. ومن الكالم الكامل األركان السحذفت األداة ووجه الّشبه، وتحصلنا على كالم أضيق 

نه أى أساس ة، عليق ودنا للقول أن "التشبيه البليغ" هو أقرب األشكال التّعبيرية من بنية الّصور

 يتقوم في االختزال واالختصار واالقتصاد اللّغوي.            

القسم األّول هو وعلى مْنحى هذه الفكرة قّسم عبد القاهر الجرجاني التّشبيه إلى قسمين:  

) كّل تشبيه رجَع التّشبيه الّصريح الذي ال يحتاج إلى تأّول وال إلى تحريك الفكر في طلبه؛ فهو 

 نحو قولنا: "كأّن زيداً أسدٌ". (3)إلى وصٍف أو صورة أو هيئٍة من شأنها أن ترى وتبصَر أبداَ(

) بيّن ال يجري فيه التأّول، ه أنّ  -كامل األركان-يعلّق عبد القاهر الجرجاني على هذا التّشبيه 

. إّن هذا اللّون التّشبيهي ال يتعالق مع مفهوم الّصورة األسلوبية، (4)وال يفتقر إليه في تحصيله(

ألنّه كالم عريان من الوظيفة البالغية التي ينهض لها الكالم البليغ؛ إذ هو بيّن وصريح. وجميع 

                                                             
 .240عبد القاهر الجرجاني، نفسه، ص  (1)
 .88ابن قيم الجوزية: )م،س(، ص (2)
 .165عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق، ص (3)
 .92، ص)م،س(عبد القاهر الجرجاني،   (4)
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ً للمتلقي، رفين والّركنين()توافر الطّ محالّت العملية التّشبيهية مملوءة ، ولن يكون إجراؤه مستجلبا

 الذي سيصير مستهلكاً ال منفعالً وفاعالً في ضوء ذلك التشبيه.

) ما كان أّما القسم الثاني من التشبيه فهو كّل تشبيه يحصل بضرب من التأّول، أو هو 

نعلم وجه الشبه القائم بين ؛ ألنّنا ال (1)(أو في الغاية القصوى من مخالفته بالضّد)من الصريح(

 المشبه والمشبه به.

وعلى الجملة، فالتّشبيه هو ضرٌب من االشتراك بين موضوعين تجمعهما عالقة معيّنة، قد 

تكون مشتركة بين حقليهما، من زاوية الحقيقة أو المجاز؛ وي عمد إليه "ألجل المبالغة واإليهام حيث 

على اعتبار أن صفة  (2)إلى األسدية" )الرجل(قد استحال وبين األسد، وأنّه  )الّرجل(ال فضل بين 

الشجاعة الجامعة بينهما هي الحاصل المشترك بين جنس اإلنسان وجنس الحيوان المفترس ومثاله 

 .) زيدا أسدا(ما مضى كأن 

 جماليات التّشبيه وتشكيالته البالغية :-3

ْرس التّشبيه من زاوية وظيفته بحث الدّرس البياني العربي القديم دجماليات التشبيه:  -أ

الجمالية المرتبطة بقضية تأجيل المعنى المراد من المتكلم.  فكلما كان المعنى مؤجالً ازدادت 

بالغة التشبيه وأدبيته، حيث أن الفعل البالغي التشبيهي قائٌم على فاعلية المتلقي في مالمسته 

) أن يمثل ّن األصل في حسن التشبيه هوالمعنى العميق الذي يبرزه الّشكل التصويري؛ في ضوء أ

الغائب الخفّي الذي ال يعتاد بالّظاهر المحسوس المعتاد، فيكون حسن هذا ألجل إيضاح المعنى 

وبيان المراد، أو يمثّل الشيء بما هو أعظم وأحسن وأبلغ منه، فيكون حسن ذلك ألجل الغلو 

بمعيار الوسم الفنّي، حيث -ي كالمه السابقف–التشبيه  ابن سنان الخفاجي. لقد قارب (3)والمبالغة(

تتفاضل التشبيهات اعتكازاً على ذلك المعيار؛ على اعتبار أّن الوظيفة البالغية للتشبيه تتوافر 

ً بين التشبيه الّصريح الذي تكون أركانه وأطرافه ماثلة في التّركيب  الذي يتموضع في -قياسا

بليغ الذي يتموضع في الدّرجة القصوى من البالغية، والتّشبيه ال -الدرجة  الّصفر من البالغية

) تتفاضل التشبيهات التي تجيء واسطة في هذا الّسياق ما يلي:  عبد القاهر الجرجانيبقول 

 .(4)(بحسب حالهما منهما لهذين الّطرفين)الّصريح والبليغ(

منظور الوظيفة ته الجمالية من وعلى الجملة، فقد ع ولج مبحث التشبيه في ضوء وظيف      

 :(5)بالغية للغة وفق األسس اآلتيةاإل

1- .  ما هو واضٌح أجمل  مما هو خفي 

 ما هو مألوٌف أقرب  إلى النّفس مّما هو غريٌب. -2
                                                             

 .165، صنفسه  (1)
 .99نفسه، ص  (2)
 .367ص  ،)م،س(هـ( )أبو محمد عبد هللا بن محمد بن سعيد(: 466ابن سنان الخفاجي)ت  (3)
 .165عبد القاهر الجرجاني، المصدر السابق، ص  (4)
 .130-129مصطفى الّصاوي الجويني: )م،س(، ص ينظر:  (5)
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 ما يدرك بالحاسة هو أقوى مّما يدرك بالعقل أو غيره. -3

 ما هو حاضٌر أوضح من الغائب. -4

 ما تعاينه بنفسك أقرب  مّما يعلمك به غيرك. -5

وبية ألة أسلها مسالمنوال، تقّرى أعالمنا البنية البالغية للّصورة التشبيهية. ولعلّ وعلى هذا 

من شأنها   ثيرية،من طاقة تعبيرية وتأ -بما هو مكّون تركيبي-بالدّرجة األولى لما يحمله التشبيه 

 .أن تجعل المتلقي يستثار من خالل تلك الّردود التي يبديها إزاء النّص التّشبيهي

أّن التشبيه  -في ضوء ما سلف بيانه-: اتّضح كيالت البالغية للّصورة التّشبيهيةالتّش-ب

بمفهومها  -بجميع أبعاده يكاد يقترب بدرجات بارزة من نظرة الدرس المعاصر للّصورة األدبية

تأسيسا على أنّه أداة تعبيرية ووسيلة لغوية يتفاعل فيها الشكل والمضمون لغاية وظيفة  -الضيق

في المتلقي. ومن هذه النّاحية يْسعى التحليل األسلوبي لتشخيص الّصورة التّشبيهية وتفسير التأثير 

الّشكل هو الذي  ) )أّن(بالغيتها، انطالقاً من األشكال اللغوية البانية للبالغية في ضوء الّرأي القائل

 )الّشكل(يجهد المنشئ نفسه في إقامة  )...()ف(يعطي للمضمون كيانه، ويجعل له مالمح تحدده

ً أو عاطفيا وْجدانياً. وفي  (1)(وإعالئه ً سلوكيا قاصداً التأثير في المتلقي، سواء أكان التّأثير عمليا

التي -ضوء هذه الفكرة تلقّف الدرس األسلوبي الحداثي تلك التشكيالت البالغية للّصورة التّشبيهية 

 ً ضطلع الدّرس البياني التراثي بتقسيمها، بحكم أنّها خصائص التي ا -سنأتي على ذكرها وشيكا

 أسلوبية مفيدة للتحليل البالغي الداللي.

ً من شيئين أو أكثر على أن يكون بين تلك التّشبيه المرّكب -1 : هو ما كان مركبّا

) الّشبه بين شيئين تقدر اجتماعهما على وجه األشياء اتّصاال وثيقا، أي هو الذي يتحّصل فيه

تعتبر في التشبيه هيئة تحصل من اقتران شيئين وذلك  )وأنّك(وبشرط معلوم  وص)...(مخص

 )من الطويل (نحو قول الشاعر  (2)(االقتران مما يوجد ويكون

 النّقع فْوَق ُرُؤوِسنا ُمثاركأّن   -1

 (3)تهاَوى كواِكبُه ليلٌ  أسيافناو                                            

 

ً وفي أكثر من موضع. مبيّناً صوره   فّسر الجرجاني هذا البيت الشعري تفسيراً مستفيضا

المركبة، ومنتبها لتلك الوظيفة الجمالية التي تعتري مطاويه وتتخلل تضاعيفه اللّسانية، من خالل 

 ظورنمن م (4)دقّة الوصف الذي جعله الشاعر  سبيالً، حيث بيّن الجرجاني المدلوالت المتعددة

 الوظيفة البالغية التي تتوارى خلف دواله الفونولوجية النّحوية. 

                                                             
إبراهيم صحراوي: الّسرد العربي القديم )األنواع والبنيات والوظائف(،منشورات االختالف، الدار العربية للعلوم ناشرون، الجزائر،  (1)

 .159م، ص2008، 1بيروت، ط
 .170-169ينظر: عبد القاهر الجرجاني: األسرار، )م،س(، ص  (2)
 .273م، ص1996جيل، بيروت، ،  شرح حسين حموي، دار ال1:ديوانه، ج بشار بن برد  (3)
 .174،176،177،194،195،198،199،200،201ينظر: الجرجاني: )م،س(، ص ص:   (4)

(1)مشبه (2)مشبه   
(1)مشبه به  (2)مشبه به 
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 شّكل هذا البيت صورة تشبيهية محملة تتكون من العناصر اآلتية:

 : الليل(1)المشبه به-3: مثار النقع     (1)المشبه-1

 : تهاَوى كواكبه(2)المشبه به-4: األسياف       (2)المشبه-2

ها وقد لمعت في .الذي يغطي ويغشى ساحة الوغى فيظلمهاوصف الّشاعر  صورة الغبار 

 ن: صورتيلشاعر  الّسيوف مقارناً إياها بصورة الكواكب التي تلمع أثناء المعركة، فقد قدّم لنا ا

صورة كلية تتمثل في وصف المعركة من خالل هيئة الّسيوف حين تسّل  -1

 من أغمادها مستعلية مستفلة.

الكلية، تمظهرت في شكل الّسيوف صور جزئية متفّرعة من الصورة  -2

 قدامالمستطيلة الشبيهة باستطالة هيئات النّجوم حين تتهاوى، فضال على صورة األ

لفخر اوالتداخل بين الفريقين المتحاربين، حيث توحدت هذه الّصور لتؤشر على غرض 

 والتّباهي بالقّوة. إذ انطوت هذه الصور على مرجعيين أساسيين:

 اسم كأن)التّركيبي الذي حققته الجملة االسمية المنسوخة المتكّونة من  األّول هو التشكيل

.  و المرجع الثاني هو الداللة المضاف+ جملة ظرفية+ اسم معطوف+ خبر كأّن+ جملة وصفية(

المستنبطة على صعيد المدلوالت، التي عبر عنهما الدّرس النقدي المعاصر بجدلية الحضور 

و (1)(قوية بقدر ما يكون  النّص الشعري قويّاً ومعبراً  ُن )هذه الجدلية() ما تكووالغياب، حيث بقدر

 مؤثرا الثنائية المركوزة بين المعنى وقطب العالقات البنيوية المؤسسة للصورة التشبيهية.

ً من مالتّشبيه البليغ -2  فهوم الّصورة االستعارية: لعلّه من أكثر األشكال التّعبيرية اقترابا

 هـ(406الّرضي)ت الشريف)أخلط مّما جعل بعض أعالم الدّرس القديم يزاوجون بينهما؛ حيث 

، ألّن بنيته قائمة على حذف أداة التشبيه ووجه الّشبه معاً، مّما (2)(بينه وبين االستعارة والّرماني

رس البالغي-بّوأه إلى أن يصيّر  ّن ِذْكر  األداة ، أل) أْقوى مراتب التّشبيه)...(من -من منظور الدٍّ

يوهم عدم تلك المزية، وذكر وجه  )...(. وحذفهما)...(يدّل على ثبوت مزية للمشبه به على المشبه

يوهم عموم التشبيه في جميع صفات  )وجه الشبه(الشبه يدّل على انتفاء وجه آخر له، فحذفه

 .(3)(المشبه به

ً على التّشبي ه النّمطي، الذي تكون أركانه مثبتة إن نسيج تركيب التشبيه البليغ يعدّ خروجا

ً إلى ذلك التشبيه، فبحذف تلك العناصر  جميعها. فهو عدول إلى أقصى درجات االنعدال قياسا

يصير  من أفضل األشكال التشبيهية النّصية اختصاراً وكثافة. وهو من هذه  )األداة والوجه(

نه ادّعاء مشاركة المشبه به في بكو-الناحية يشارك التشبيه المجمل من حيث حذف وجه الشبه، 

                                                             
 .14م، ص2001(، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، -دراسة  -حسين خْمري: الظاهرة الشعرية العربية) الحضور والغياب  (1)
 .545عبد هللا صولة: الحجاج، المرجع السابق، ص  (2)
 .200م، ص1982مصر، القاهرة، )د.ط(،  ، محمد بن علي الجرجاني: اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة، تح: عبد القادر حسين، دار نهضة (3)
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ولعّل هذا األمر، يجعل قيام فضاء داللي بين قطبي الّصورة التّشبيهية. كما  -وجه الشبه المحذوف

–ما يسّمى بالتشبيه المؤّكد، الذي يكون تركيبه خلواً من األداة. فاإلجراء التشبيهي  -أيضا-يقاسم

ً بين المجمل والمؤّكد. -بناء على ذلك حيث ينطوي على جملة اسمية، يتّم فيها اإلسناد   يقع وسطا

) متى كانت المباعدة بين المتشابهين أتّم بطريقة مباشرة، مّما يجعله يجّسم الوظيفة النّصية، إذ

ذا وظيفة جمالية ، من زاوية أن بنيته تنشأ منها صورة واحدة جامعة بين (1)كان التشبيه أحسن(

) غير مألوفة، فيحدث تفاعل بين مقومات الحقلين حتى ترى بهموضوعين، قد تكون العالقة بينهما 

، حيث أّن التسوية بين كونين متباعدين من ناحية (2)الشيئين مثلين متباينين، ومؤتلفين مختلفين(

 :)من(الّصفات الجامعة بينهما ينجم عنه وظيفة بالغية جمالية. نحو قول البحتري

 

 ودناَ العيُد، وهو للنّاس حتّى -1

 (3)يتقضَّى، وأنت للِعيِد عيدُ                                         

ّما أ لحقيقاعلى  سندة إلى فعل الدنوّ لفظة العيد األولى الم -في جملته الفعلية -ذكر الشاعر  

 ً يث ح  مجازلى الفهي مسندة ع -نفصل أنتَ خبرا للضمير الم -لفظة العيد الثانية المتموضعة نحويّا

به ين المشجمع بتالمناسبة المعجمية التي  -بذلك-أبرزها الضمير باعتبارها قرينة مانعةٌ، فاخترقت

فسية في ن ، وذلك قصد إحداث التأثير)معنوي(والمشبه به )الممدوح (والمشبه به، بكون المشبه

عياً مدّ  ائلٍض زقف أّن العيد هو أمٌر منْ المتلقي. وقد زاد الشاعر المبالغة في التّشبيه، حين وص

 على سبيل المبالغة أّن ممدوحه للعيد عيد.

من هذا التركيب التشبيهي لغرض تثبيت وتقرير المعنى  *إذ حذف وجه الشبه وحذف األداة 

في نفس المتلقي؛ من زاوية أّن الشاعر جعل صفات الممدوح مطابقة لصفات تلك الداّللة الّزمنية 

 المتحققة في العيد.

، ينهض التشبيه البليغ على مبدأ اإلدّعاء وقاعدة المبالغة في الوصف، من وجملة األمر

) مرتكزا  نفسيا  أساسيّا  والذي يُوحي للمتلقي أن المشبه غير خالل حذف أداة التّشبيه بكونها

                                                             
، 2003سعد سليمان حمودة ، دار المعرفة الجامعية، القاهرة،  تح:دراسة و هـ(: نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز،606فخر الدين الّرازي)ت  (1)

 .110ص
 .130عبد لقاهر الجرجاني: أسرار البالغة،)م،س(، ص  (2)
 .723، ص2البحتري: ديوانه،ج  (3)

 قّسم التشبيه باعتبار وجه الشبه واألداة في الدرس البالغي الحديث إلى: * 

 تشبيه مرسل: ما ذكرت فيه األداة بين الّطرفين، وما أرسل بال تكلف. -

 منه األداة، ويقصد بالمؤّكد أن التشابه بين الّطرفين أكيد.تشبيه مؤّكد: ما حذفت -

 التشبيه المفّصل: ما ذكر فيه وجه الشبه. -

بيه من قرينة الكالم و التشبيه الّضمني: يعرف هذا التش -5التشبيه المجمل: ما حذف منه وجه الشبه. أي أّن التشبيه مختصر مجموع.  -

 و قول أبي فراس الحمداني من قصيدة نظمها في بالد الّروم أيّام أْسره:مضمونه، ولذلك سمي تشبيهاَ ضمنياً نح

ني قْوِمي إذا جدّ جديه م-  سيْذك ر 

 وفي اللّيلة الّظلماء ي فتقد  البدر                         

 .47،51ينظر: يوسف مسلم أبو العدوس: التشبيه واالستعارة، المرجع السابق، ص
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. وعلى هذا، تسقط الحواجز المادية (1)المشبه به، مهما بلغت جهات االشتراك بينهما وتعّددت(

بين المشبه والمشبه به، ويتكشف أّن المشبه ليس بأضعف من المشبه به، وال يقّل مرتبة عنه. كما 

ي طوى وي ضمر وجه الشبه لتنتفي المشاركة والجمع والمقارنة بينهما في الّصفات. فالتشبيه اليليغ 

)أسمى درجة في من الخصائص األسلوبية و هو أْعلى مرتبة في درجات البالغة بكونه خاصية

. وهذا يجعل بنيته  (2)التشبيه الّصريح من حيث أنّه يسّوي بين المشبّه به والمشبه تسوية تاّمة(

تنعكس في عين المتلقي، الذي ينبغي عليه أن يشارك المتكلم في إنتاج الدّاللة التّشبيهية المركوزة 

مة أشياء متباعدة بال عالقة ظاهرة تربط بينها، قد تجمعت ) فجأة  أّن ثبين الّطرفين بعدما شعر

، على اعتداد أن له وظيفة لسانية داخلية تتعارض مع عالقة (3)وتآلفت على نحو الفٍت غريب(

 األكوان فيما بينها خارج التصويري  النّص الذي يرد  فيه التشبيه البليغ.

)باب من غلبة الفروع على ه ضمن باب سّما ابن جنّيعرض له  التّشبيه المقلوب:-3

بمصطلحي"  ضياء الّدين ابن األثير، وجعل غرضه قائماً في قاعدة المبالغة. ووسمه (4)األصول(

) أن يجعل المشبه به مشبّها  والمشبه مشبّها  الّطرد والعكس"، أّما حقيقته االصطالحية فتكمن في

؛ من ناحية أّن (6))عكس التشبيه(بـ -عبد القاهر الجرجانيعند -. ويسّمي هذا اإلجراء (5)به(

ً لما يقتضيه القانون النّحوي والبالغي للكالم، نحو قول  المتكلّم يجعل كالمه التّشبيهي مخالفا

 )من الكامل(محّمد بن ُوهيب :  )من (الشاعر 

 وبدا الّصباُح كأنَّ ُغّرتهُ -1

 (7)وْجهُ الخليفِة حيَن يُمتدحُ                              

في الجملة االسمية المنسوخة بحرف التشبيه "كأّن غّرة الصباح هو وجه الخليفة" -فالشاعر 

) جعل وْجه الخليفة كأنه أعرُف وأشهُر وأتّم قد عكس طرفي الّصورة التّشبيهية، بحكم أنه  -

جعل . فالشاعر بهذا الكالم خالف القضية، من جهة أنّه (8)وأكمل في النّور والّضياء من الّصباح(

الكون الّزماني"الّصباح" فرعاً من وجه الخليفة بكونه أصالً. ولعّل في هذا اإلجراء مؤّشر بالغي على 

 مبدأ التخييل الشعري من جهة المبالغة، الذي ينتج الغرابة في العالقة الواصفة للشيئين.

اد الذي تّم إن وظيفة هذا اإلجراء تنتج غرابة في العالقة بين الّطرفين من خالل ذلك االتّح

، خالفا لناموس الطبيعة وسنّة )الّصباح بجميع عوامله(والّزمن الكوني )العاقل(بين الممدوح

الحياة، وكّل ما هو مألوف لدى المتلقي. وسيغدو التشبيه المقلوب في ضوء تلك العناصر البنيوية 

ألنّها أنست بالمعتاد فربّما  ()...أشدّ تحريكاً للنّفوس ) يُقاُل فيه إنّه مخترع)وهو(التي تشكله تشبيها

                                                             
ي: األسس النفسية ألساليب البالغة العربية، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع)مجد( بيروت، مجيد عبد الحميد ناج  (1)

 .193م، )د.ط(، ص1984
 .150محمد الهادي الّطرابلسي: خصائص االسلوب في الشوقيات، )م،س(، ص  (2)
 .190جابر عصفور: )م،س(، ص  (3)
  .258، )م،س(، ص1ابن جني: الخصائص، ج  (4)
 .401-400، )م،س(، ص1ابن األثير: المثل الّسائر في أدب الكاتب والشاعر، ج  (5)
 .219-205ينظر: عبد القاهر الجرجاني: )م،س(، ص  (6)
 .223ينظر: نفسه، ص  (7)
 الصفحة نفسها.ينظر: عبد القاهر الجرجاني: )م،س(،   (8)



   يّةانلبياورة الفصل الثالث                                   أنساق الصّ 

- 259 - 

إلى االنفعال واالنقياد  )فينزعها(قّل تأثرها له، وغير المعتاد يفجؤها بما لم يكن به لها استئناس قطّ 

ألّن النفس إذا خيّل لها في الشيء مالْم يكن معهوداً من أمر معجب وجدْت من استغراب  )...(إليه

أشدّ  )وهَو(جده المستطرف لرؤية مالْم يكن أبصره قبل ما خيّل لها مّما لم تعهده في الشيء ما ي

، وسم صاحب  المنهاج هذا التشبيه بالمخترع الذي (1)(استيالء على النّفوس وتمّكنا من القلوب

يتأسس على التعجب واإلغراب. ولعّل كالمه هذا، ال يحتاج إلى كبير عناء للتدليل على أنّه يتناغم 

الذي بسطنا فيه القول في - ميشال ريفاتيرفهوم المفاجأة األسلوبية لدى ويقترب اقتراباً شديداً من م

من الوجهة التّعبيرية  -مواضع سابقة حين حديثنا عن الّسياق األسلوبي ومفهوم األسلوب عنده

والعالئقية والتّأثيرية التي ترتهن إلى ردود المتلقي واستجابته إلستراتيجية النّص األدبي المؤسسة 

 ب والعدول.على التغري

ً على ما سلف، نخلص إلى القول أّن التشبيه المخترع هو أرقى درجة في سلم  وترتيبا

البالغية، حيث يتنافس فيه" البليغ" و"المقلوب" الذي يعدّ من أبرز مظاهر التّفنن في اللغة، من 

الفرع، إذ عن األصل و -بصرف النّظر -زاوية أنّه يجمع بين عوالم مختلفة ومتباينة ويوّحد بينها

) ال يتقيد بعناصر معيّنة، وال بترتيب خاص، وال بروابط محّددة، ومن ثّمة هو ال يحّدد الّصلة أنّه 

. أي هو ضرٌب من التّصوير التخييلي، يعتمد على ترميز المعنى، (2)فيه بين المشبّه والمشبّه به(

به القائمة على انصهارهما في  من خالل ذلك التفاعل المطلق، وشدّة االلتحام بين المشبّه والمشبه

صورة واحدة. وال يصار إليه من أجل المبالغة، وإنّما يعمد إليه حتّى تنتفي تلك التّراتبية في القيم. 

) وجملة القول أنّه متى لم يقصد ضرٌب من المبالغة في هذا السياق: عبد القاهر الجرجانييقول 

الناقص أنه كالّزائد، واقتصر على الجمع بين في إثبات الّصفة للشيء، والقصد إلى إيهاٍم في 

الشيئيين في مطلق الّصورة والّشكل واللّون، أو جمع وصفين على وجه يوجد في الفرع على 

لم  حّدة أو قريب منه في األصل، فإّن العكس يستقيم في التشبيه، ومتى أريد شيء )من المبالغة(

أداة تعبيرية متعمدة ومقصودة تخرق تلك المناسبة التشبيه. ومالك األمر من ذلك، أنّه  (3)(يستِقم

 الداّللية المنضوية في دائرة األصل والفرع. 

ً مع مفهوم الّصورة  ً تاما وبناء على ذلك، يتراءى لنا مفهوم التشبيه المقلوب يتطابق تطابقا

على  ) مصطلحا  جديدا  يرتكز أساسا  االستدارية في الدّرس الّشعري التطبيقي المعاصر بكونها

المشابهة والمقارنة بين شيئين وإْن كانت على سبيل المناقضة أو المخالفة، أو قل" القلب" 

بهدف تكوين فكرة التفّوق والتّمايز في المشبه على المشبّه به خالفا للمألوف في أسلوب 

ون مع ) يلتق. وبهذه الّرؤية التي استقرّت لمفهوم الّصورة االستدارية، جعلت أصحابها(4)التشبيه(

في تأكيد تفوق الطرف األّول من التشبيه على الّطرف الثاني منه في  (5)أصحاب التشبيه المقلوب(

الّصفات والمقومات واألعراف الثقافية الحضارية الجامعة بين حقليهما المعجمي والدّاللي. وعلى 

                                                             
 )مع تصرف يسير(.96صنفسه،   (1)
 .153محمد الهادي الطرابلسي: )م،س(، ص  (2)
 .222عبد القاهر الجرجاني: )م،س(، ص  (3)
 .34م، ص1999خليل إبراهيم أوذياب: الّصورة االستدارية في الشعر العربي، دار عّمان للنشر والتّوزيع، عّمان، األردن،   (4)
 .36،37نفسه، ص  (5)
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يهي الذي يْرمي مع هذا اإلجراء التشب -بكونها إجراًء شعريا -هذا تقترن الّصورة االستدارية 

 :(1)بتوسله إلى أهداف فكرية وقصدية وجمالية على الّسواء. نحو قول الّشاعر

 المٌ ي ظَ ستقبلِ مُ  أنَّ  أعرفُ  .1

 وعٌ مُ ي شُ يابِ نْ أَ وَ  .2

 جرِ نْ الخِ  ةِ صالبَ و بِ يغدُ سَ  يفِ غِ الرَّ  حدَّ  أنَّ  أعرفُ  .3

 هميالدَّ ا عتهِ أشرِ بِ  ذات يومٍ  رُ يهدُ  سوفَ  عينَ الجائِ  هرَ نَ  أنَّ وَ  .4

 باللغة تلمسأن ي -غير مألوفة لدى المتلقي-يْسعى الشاعر  من خالل مزجه بين عوالم مختلفة

ً ال مفّر منه، حيث صيّر أشياًء من الواقع أحداثا فنّية تقبل )المسمشاعر جديدة صارت واقعا

ت تأّسس (اميهاألشرعة الدّ  -نهر الجائعين -الّرغيف وصالبة الخنجر -األنياب والّشموع -والظالم

ين قائمة بية العلى األلفاظ والعبارات. وأنشأت عالقات وظيفية عبّرت عنها تلك العالقات اإلسناد

لى أّن عتؤشر  ةيحائيإذ ولّدت طاقات تعبيرية إ العالمات اللّسانية المتجاورة والمتآزرة فيما بينها،

ً جديداً غير مألوف يتشكل من تلك المالمح الت لكلمات ها اي جّسدتالشاعر يودّ أن يكون إنسانا

 المنضوية في جملة "أعرف" التي توحي بمدلوالت القلق واالضطراب والموت.

"أعرف" ليولّد مفارقات داللية  وعلى ذلك، انطلق الشاعر  من مركزية الوجود اإلنساني

د ال مبتعداً بذلك عن التصريح ومتوّجهاَ إلى الترميز الذي ألبسه  تشبيهات متتالية بين أكوان ال تتقيّ 

ً إلى خلق  تفرضها الحاجة  ) عالقات جديدة )بين األشياء(بحدود عرفية وال بحدود ماديّة، رْوما

 يد يعارض الواقع الحقيقي المعروفتتبلور في تشكيل واقع جد (2)(إلى التّعبير عن رؤية جديدة

ييرا في نظام تكّون رؤيا، بكونها تغ  (3)) األجزاء المتناقضة" ويوجد مفاجأة ودهشا (ليوجد بين 

 التّعبير عن هذه األشياء.

ياه ما يحكوفي ضوء هذه الحالة، سيغدو التشبيه صورة شعرية، يعيد بناء الواقع من جديد 

ؤاه الفنيّة. ، من منظور أن الصياغة العادية ال  تكفي للتعبير عن ر   الشاعر 

مبحثا أسلوبياً  -بيانه في ضوء ما سلف-وجملة االمر، فقد شّكل الدّرس التّشبيهي القديم      

) واقعة لسانية لها أثر عاطفي بكونها  شارل بالييعادل مفهوم الّصورة األسلوبية التي يحدّها 

،على اعتبار أنّها أداة فنية يستخدمها الشاعر  في التصريفات األسلوبية  (4)تحدثه في المتلقي(

 بإمكانيات اللغة وطاقاتها الّصوتية، األدبية ليعبّر عن أبعاد تجربته الشعرية في القصيدة متوسالً 

اإلفرادية، التّركيبية والداّللية. مما جعل الّصورة التشبيهية  بكل ألوانها أسيسة مميزة للشعر 

 الحديث والمعاصر.

 :(L’Analogie)يةالتمثيلالصورة ثانيا: 

                                                             
 .164-163محمد الماغوط: المصدر السابق، ص   (1)
 .363م، ص1980، 1عبد الحميد جيدة: االتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، بيروت، ط  (2)
 .364نفسه، ص  (3)
 .33ينظر: صابر محمود الحباشة: )م،س(، ص  (4)
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  :البالغية بنية التمثيل -1

ً صلداً ومكيناً. ويتجلى هذا  تقترن الحقيقة اللغوية للتّمثيل بالحقيقة المعجمية للتشبيه اقترانا

في هذا  ابن منظورهي المماثلة. يقول -عنده -التواشج في كالم صاحب اللّسان؛ حيث أّن المشابهة 

لمثل، والجمُع: أشباه، ) شبّهت هذا بهذا تشبيها ، أي مثلته به، والّشبهُ والّشْبه والّشبيهُ: االشأن:

 .(1)وأشبهَ الشيء الشيء ماثله(

وْجه  عبد القاهر الجرجانيأّما عن المفهوم البالغي للتمثيل قياساً إلى التّشبيه، فقد اتخذ 

) أّن الشيئين إذا شبّه أحدهما معياراً احتكم عليه للتّفريق بينهما، تأصيال على  )المماثلة(الشبه

ضربين: أحدهما: أن يكون من جهة أمٍر بيّن ال يحتاج إلى تأّول. واالخر: باآلخر كان ذلك على 

. وتفيد هذه التفرقة التي قدّمها عبد القاهر الجرجاني (2)أن يكون الشبه محّصال  بضرٍب من التأول(

في التّشبيه يكون صريحاً، ملموساً، ومحسوساً؛ إذ ال يحتاج المتلقي  )وجه المماثلة(أن وْجه الشبه 

استنباطه إلى كبير اجتهاد أو إعمال فكر وما أشبه ذلك، نحو: زيدٌ كاألسِد. فنحن نعلم الشجاعة  في

في األسد، كما نعلمها في زيد، فهذا التشبيه يدرك بالحواس ويعقل باألعراف. أّما وجه  الشبه في 

عالقة القائمة بين الممثل بكونه إجراًء يقوم  به المتلقي لتعرية ال *بنية التمثيل، فإنّه يحتاج إلى تأّول

  والممثل به نحو النماذج القرآنية اآلتية:

 

ْنَيا كَ  :﴿النّموذج األول-1 َماِء ْنَزْلنَاهُ ٍء أَ َماإِنََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ  ِمَن السَّ

ا َيأُْكُل النَّ   تِ َخذَ ُم َحتَّىَٰ ِإذَا أَ اأْلَْنعَاُس وَ افَاْختََلَط ِبِه َنبَاُت اأْلَْرِض ِممَّ

يََّنْت َوَظنَّ أَْهلَُها  ا  َعَلْيَها أَتَاهَ َقاِدُرونَ  ُهمْ نَّ أَ اأْلَْرُض ُزْخُرَفَها َوازَّ

ا فََجعَْلنَاَها َحِصيد   ِلَك َن بِاأْلَْمِس َكذََٰ لَْم تَغْ  أَنْ ا كَ أَْمُرنَا َلْيال  أَْو َنَهار 

ُل اآْليَاِت ِلَقْوٍم َيتَفَكَُّرون  .(24ة: ) يونس: اآلي﴾نَُفّصِ

 

لُوا التَّْوَرا ﴿ النموذج الثاني: -2 لُوَها َكَمثَِل ْم َيْحمِ مَّ لَ ةَ ثُ َمثَُل الَِّذيَن ُحّمِ

ا بِئَْس َمثَُل اْلَقوْ  ِ يَن َكذَّبُ لَّذِ اِم اْلِحَماِر َيْحِمُل أَْسفَار   وا بِآيَاِت ّللاَّ

اِلِمينَ  ُ اَل َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّ  .(05الجمعة: اآلية  )﴾٥﴿ َوّللاَّ

 

                                                             
 ابن منظور: )م،س(، مادة )شبه(.  (1)
 .90عبد القاهر الجرجاني: )م،س(، ص (2)

ؤول يلموضع الذي اقة، أو يقول عبد القاهر الجرجاني في مفهومه للتأويل ما يلي: ) تأولت  الشيء: أنك تطلبت ما يؤول إليه من الحقي * 

" و"تفعّلت" من "آل" األمر  إلى كذا يؤول، إذا انتهى إليه، " ا إليه من العقل، ألّن "أّولت  وتأّولت"، "فعّلت   . ينظر: المصدر مرجعلو"المآل 

 . 98السابق، ص
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َجاَل َوتَ  أَئِنَُّكمْ  :﴿الثالث النموذج-3 تَأْتُوَن لسَّبِيَل وَ وَن اْقَطعُ لَتَأْتُوَن الّرِ

ِ  قَالُوا ا أَنْ الَّ إِ فِي نَاِديُكُم اْلُمْنَكَر فََما َكاَن َجَواَب قَْوِمِه   ئْتِنَا بِعَذَاِب ّللاَّ

اِدقِينَ   (.29) العنكبوت: اآلية ﴾٢٩﴿ إِْن ُكْنَت ِمَن الصَّ

 

ْنيَ  :﴿النموذج الرابع-4  ِمَن ْنَزْلنَاهُ أَ َماٍء ا كَ َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحيَاِة الدُّ

اَهشِ  السََّماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت اأْلَْرِض فَأَْصبَحَ  يَاُح  َوَكاَن اتَْذُروهُ  يم  لّرِ

ا ُ َعلَىَٰ ُكّلِ َشْيٍء ُمْقتَِدر  آلية ا منالكهف:﴾) ٤٥﴿ ّللاَّ

45.) 

 

َ أَْنَزَل ِمَن ال :﴿النموذج الخامس-5 َكهُ يَنَاِبيَع اء  فََسلَ اِء مَ سَّمَ أَلَْم تََر أَنَّ ّللاَّ

ا ُمْختَِلف ا أَ  ا ِهيُج فَتََراُه ُمصْ  ثُمَّ يَ َوانُهُ لْ فِي اأْلَْرِض ثُمَّ يُْخِرُج بِِه َزْرع  فَرًّ

ِلَك لَِذكْ  ا  ِإنَّ ِفي ذََٰ  (.21)الزمر:اآلية﴾٢١﴿ أْلَْلبَابِ اوِلي أِلُ َرىَٰ ثُمَّ يَْجعَلُهُ ُحَطام 

 التشكيالت األسلوبية للتمثيل:  -2

الحياة الدّنيا بذلك الماء المنّزل من الّسماء  -التي جّسدها النموذج األّول–شبّهت اآلية الكريمة 

النّعيم. في بهجة الدّنيا بذلك  -على العموم-الذي انطوى على جملة من األمور التشبيهية، انضوت

عن التشبيه الّظاهر الّصريح اعتدادا -من منظور هذه الّزاوية -وبناًء على ذلك، فالتّمثيل يختلف 

حتى إن التشبيه  لة من الكالم أو جملتين، أو أكثر) ال يحصُل لك إال من جمعلى أن التمثيل:

ً محضاً، كانت الحاجة إلى الجملة أ )التمثيل( . وعلى هذا (1)(كثركلّما كان أوغل في كونه عقليا

المنوال، عالج عبد القاهر الجرجاني التمثيل في ضوء بنيّة التشبيه، تأسيسا على أّن التمثيل هو 

إجراء بالغي  متفّرع عنه، ينتزع وجهه من عدة أمور تجمع بينها عالقة قائمة بين الممثل والممثّل 

يضطلع بها -فه أداة تأويلية بوص-به. والمعّول عليه في تعرية تلك العالقة هو االستدالل العقلي 

ً من قراءته للّصورة النّاشئة من الملفوظ اللغوي، والتي يحدّد قطبيها عنصران  المتلقي انطالقا

) أّن التمثيل في هذا الّصدد: عبد القاهر الجرجانيينضويان في مقولتي المشبه والمشبه به. يقول 

من مجموعها الشبه، فيكون سبيلهُ ينتزع من عّدة أمور يجمع بعُضها إلى بعض، ثم يستخرج 

سبيل الشيئين يمزج احدهما باآلخر، حتى تحدث صورة غير ما كان لهما في حال اإلفراد، ال 

                                                             
 .108، صعبد القاهر الجرجاني: )م،س(  (1)
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ملي، (1)سبيل الشيئين يجمع بينهما وتحفظ صورتهما( ً على ذلك، فالتمثيل هو تشبيه ج  . وترتيبا

أنه يختلف عن البنية النموذجية  ينهض على قيمة تعبيرية، ويتأسس على وظيفة بالغية، من زاوية

للتشبيه، إذ ال ينقاد للمتلقي في يسر، في ضوء أّن بنيته التّعبيرية الوظيفية مركوزة على مبدأ 

تجمع بينها عالقة، قد تكون  )الموجودات(من األشياء  )جملة(المشابهة التي تتوّزع على حزمة

) تمثيل هو لية والحالية. حيث أّن كّل أو ضمنية تستفاد من القرائن المقا )ُمصرح لها(صريحة 

التي تعّد المشابهة  أصال  لجميع  الجرجانيوفق نظرة  (2)تشبيه، وليس كل تشبيه تمثيال (

ها.  اإلجراءات البالغية التي تنضوي في المفاهيم التي تقدّم ذكر 

يصار  ينهض على بنية لغوية وظيفية، ال -بكونه أداة تعبيرية -وعطفا على هذا، فالتمثيل

إليه لتحقيق وظيفة تزينية للكالم، بل يعمد إليه لغرض يْسعى المتكلم إلى التعبير عنه من خالل 

اختياره واعتماده على وسائل لغوية وبيانية، يؤّسس نسيجها بعدا  تركيبي وظيفي قوامه  صورة 

حينما  -رجانيحدّ تعبير الج -لسانية تكون لها القدرة على تمكين المعنى في القلب، وبخاصة على

، ألن المشاهدة تؤثر في النفوس مع (3)(تكون "مستفادة من العيان ومتصرفة حيث تتصرف العينان

العلم بصدق الخبر الذي تحمله الصورة، إذ أّن المتكلم يختار التمثيل باعتباره شكالً من األشكال 

 ّن )الّصورة التّمثيلية() تقريب المراد للعقل وتصويره بصورة المحسوس؛ فإاألدبية التعبيرية لـ

، ألنّها أثبت في األذهان الستعانة الذّهن فيها )واألشياء(تصّور المعاني بصورة األشخاص

.على اعتداد أّن التمثيل هو صورة تشبيهية تتأسس على المماثلة بين األشياء المعبّر (4)بالحواس

ومعقولة  تكون محسوسة كّرة بنية مرأوية -لأي التمثي-عنها باللغة من جهة، ومن جهة أخرى، هو

كّرة أخرى، على حسب األغراض التي يصاغ لها الكالم. وفي ضوء هذه الفكرة، أناط الدّرس 

على وظيفة التأثير في أبعاده  -بما هو أحد أشكال الّصورة البيانية-العربي القديم وظيفة التمثيل 

ن خالل اعتكازها على أدوات الّصورة المتباينة، والتي تسعى جميع األساليب األدبية إلى تحقيقها م

، وهي الملمح الّرئيس ) الجزء األكثر فنّية في بنية النّص)األدبي(الشعرية تأصيالً على أنّها: 

، من ناحية أنها عنصٌر بنيوي من عناصر األثر األدبي، يتوسلها األدب (5)(المميّز للحداثة الّشعرية

ً مقصوداً لغاية تحقيق الوظيفة النّصية والوظيفة  بجميع أشكاله الفنية، ويجعل منها عامال اختياريا

التي يقيمها المتلقي مع استراتيجيات التشكيل  (Interactivity)التأثيرية المرتبطة بتلك التفاعلية

 ري.التصوي

 لدى حازم القرطاجني:  التمثيل () التشبيه و بالغة التصوير -أ

حيث  -بناًء على أّن كل تمثيل هو تشبيه-أفاض حازم القرطاجني في الحديث عن بالغة التصوير 

يقول  وقد أعطى األولوية للضرب الثالث؛ إذ  -وفقاً لغرضها-ثالثة أقسام  جعل المماثلة والمشابهة

                                                             
 .101ص نفسه، (1)
 .95، ص(م،س: )الجرجاني القاهر عبد(2)
 .127نفسه، ص  (3)

  جالل الدين السيوطي: معترك األقران في إعجاز القران،ج2،ص465.(4)
ً -رائد وليد جرادات:  بنية الّصورة الفنية في النّص الشعري الحديث )الحّر(   (5) ، 29مجلة جامعة دمشق، المجلد  -نازك المالئكة أنموذجا

 .551م، ص2013(، 2و 1العددان)
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محاكاة ) وتنقسُم التخاييل والمحاكيات بحسب ما يقصُد بها إلى: مفصالً ذلك:  حازم القرطاجني

ال يقصُد بها إالّ ضرٌب من رياضة الخواطر والُملح في  تحسين، ومحاكاة تقبيح، ومحاكاة مطابقة

بعض المواضع التي يعتمد فيها وصف الشيء ومحاكاته بما يطابقه ويُخيّله على ما هو عليه. 

. ويفهم من هذا الكالم أّن اإلجراء (1)لقصُد بذلك ضربا  من التعجيب أو االعتبار(وربّما كان ا

التشبيهي أو التمثيلي ينهض على وصف العالقة القائمة بين األشياء، ولن تكون تلك العالقة 

 على-المتحققة باللغة بليغة إالّ حين يكون القصد منها التعجيب أو اإلقناع، ألّن اإلجراءات البالغية 

تنقسم إلى قسمين: قسم أول متداول شائع ال ينتمي إلى مجال األدب. وقسم آخر  -وجه التعميم

) وتنقسُم المحاكاة   في توضيح ذلك:  حازممخترع ينضوي في دائرة الحقل اللغوي األدبي. يقول 

من جهة ما تكون مترّددة على ألسنة الشعراء قديما بها العهُد، ومن جهة ما تكوُن طارئة 

مبتدعة لم يتقدم بها عهٌد قسمين: فالقسم األول هو التّشبيه المتداول بين النّاس، والقسم الثاني 

هو التّشبيه الذي يقاُل فيه أنه مخترع. وهذا أشّد تحريكا  للنّفوس إذا قّدرنا تساوي قوة التّخييل 

فجؤها بما لْم يكن به لها في المعنيين؛ ألنّها أنست بالمعتاد فربّما قّل تأثرها له؛ وغير المعتاد ي

الميل إلى الشيء واالنقياد إليه أو النّفرة عنه استئناس قّط فيزعجها إلى االنفعال ... )و(

 . (2)(واالستعصاء عليه

هما من الوسائل البالغية المجّسدة للوظيفة  )التّشبيه والتمثيل(إن إجرائي المشابهة   

بصورة -جيه المتلقي إليها؛ حيث تعدّ الّصورة التّشبيهيةالتأثيرية التي يتغياها المتكلم من خالل تو

سواء أكانت محسوسة أو متخيّلة من أفضل األشكال التّصويرية المحققة للوظيفة االنفعالية  -محملة

عند المتلقي؛ وفي ضوء هذا المنحى يرى حازم القرطاجني أّن الشيء الذي يحاكي إّما أن يكون 

ً بالحس في كّل منها  إّما أن يدرك بغير حّس. وللمحاكاة )الوصف()صورة محسوسة"، ومدركا

طريق خاص. فإّن ما يدرك بالحّس يخيل بخواصه وأغراضه. أّما ما يدرك بغير الحّس فيتخيّل 

) إّن األشياء منها ما يدرك في هذا السبيل: حازمباألحوال الحّسية المطيفة به والالزمة له. يقول 

بالحّس والذي يدركه اإلنساُن بالحّس فهو الذي تتخيله نفسه؛ ألّن بالحّس. ومنها ما ليس إدراكه 

التّخييل تابع للحّس، وكّل ما أدركته بغير الحّس فإنّما يُرام تخييلهُ بما يكوُن دليال  على حالِه من 

هيئات األحوال المطيفة به والالزمة له، حيث تكون تلك األحوال مما يحسُّ ويشاهُد...فأّما 

 .(3)دركة بالحّس فإنّها تخيل بخواصها وأعراضها(األشياء الم

ً إلى التالزم القائم بين  حازمٌ وجملة األمر، قارب  الّصورة في الخطاب الشعري قياسا

العالمات اللّسانية والخصائص البالغية األسلوبية المشكلة معاً لكلية الخطاب، اعتداداً منه أن البنية 

األيقونية التي تحققّها الخصائص اللغوية المؤّطرة للصورة هي قيم تعبيرية تسهم في خلق الوظيفة 

من مواضع مشتركة وقواعد مقّررة وأعراف  -قاً من كون كّل ما يحيل إلى التّطابق األدبية، انطال

هي   -وتقاليد  ومسلمات وأحكام مسبقة متعارفة لدى كّل من المتكلم الّشاعر والمخاطب المتلقي

                                                             
 .92حازم القرطاجني: )م،س(، ص  (1)
 .96، صحازم القرطاجني: )م،س(  (2)
 .99-98ص، (م،س: )الجرجاني القاهر عبد  (3)
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بكونها تصريفات أدبية تنشئ )الشعر واألقوال الشعرية(عالمات موّظفة لخدمة الوظيفة األسلوبية 

 في غير هذا الموضع. حازملغرابة التي تحدث عنها تلك ا

 ً ) للتوتّر بين وعْطفاً على هذا، أمكننا القول أّن حازماً نظر إلى الخطاب األدبي بكونه ميدانا

ً ونظرة الدّرس األسلوبي  (1)قيم االختالف وقيم التطابق أو بين االنزياح والمعيار( قا . تساو 

كلّية مبنينة من خصائص لغوية وخصائص أسلوبية. ولن المعاصر إلى الخطاب األدبي بكونه 

يكون للتحليل األسلوبي أهمية وفائدة إالّ في ضوء التحليل اللغوي لجميع العناصر البنيوية المحققة 

 ألدبية ذلك العمل اللغوي.

 :للتمثيل الداللية الوظيفة التركيبية -ب

في ضوء المفهوم الفنّي  (2)يته صورةأقّر الدرس  األسلوبي العربي أّن التمثيل تنشأ من بن 

 .-الذي بسطنا القول فيه في مواضع سالفة -المعاصر للّصورة 

إن الغاية التي يبتغيها المستخدم للتشكيالت التصويرية في األثار  األدبية تنسحب على البعد  

ة الغيبية في ) تقريب الحقيقالجمالي الداّللي الذي يعتري البعد التّركيبي التصويري، فضالً على 

. على اعتبار أن تلك الحقيقة الغيبية تشكل المقصدية (3)ثوب من الّشخوص المادي والمعنوي(

األولى للمتكلم، الذي يْسعى إلى تمكين المعنى الذي يعكسها في قلب ونفسية المتلقي والتأثير به 

 موّجهة إليه. عليه، وفقا للمواقف التي يبديها إزاء النّص التّصويري بوصفه رسالة لغوية

بكونها إمكانات بالغية تتأّهل لرسم المشاهد لسانياً -ونظراً لفعالية األشكال التّصويرية 

اعتمدها الخطاب القرآني، وجعلها الوسيلة الخيار لديه. وفي هذا  -وتصييرها وكأنها حاضرة

بالّصورة  )أن الصورة القرآنية أخذت أشكاال عدّة، حيث تشّكلت سيد قطبالصدد يرى الدكتور 

المحّسة المتخيلة عن المعنى الذهني، والحال النفسية، وعن الحادث المحسوس، والمشهد 

المنظور، وعن النموذج اإلنساني والطبيعة البشرية، ثم يرتقي بالّصورة التي يرسمها فيمنحها 

لنفسية الحياة الشاخصة أو الحركة المتجددة، فإذا المعنى الذهني هيئة أو حركة، وإذا الحالة ا

. وجميع (4)لوحة أو مشهد، وإذا النموذج شاخص حّي، وإذا الطبيعة البشرية مجّسمة مرئية(

هذه األبعاد الدّاللية التي لّونت على البنية التصويرية في الخطاب القرآني  تعبّر عن أهمية وفاعلية 

ً أو ذهن ً للمقصدية التي الّصورة البيانية في المتلقي من زاوية أنّها تجعله يتأثّر وجدانيا ً وفقا يا

يرتضيها المصّور، التي يشّكلها من خالل استثمار جميع طاقات اللّغة وإمكاناتها، وذلك  بشحن 

 تلك المقصدية بأبعاد داللية مضمونية، يراها كفيلة بإحداث وظيفة التأثير التي يتغياها. 

                                                             
 .17م، ص2010، 1، دار العين للنشر، القاهرة، ط-من صور اللغة إلى صور الخطاب -ينظر: محمد مشبال: البالغة واألدب  (1)
 .483-481وعبد هللا صولة: الحجاج، مرجع سابق،  من ص  -19ينظر: محمد الولي: الصورة الشعرية، )م،س(، ص  (2)
 .103م، ص2009بداع األدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، حبيب مونسي: شعرية المشهد في اإل  (3)
 .32، ص1993، 14سيد قطب: التصوير الفنّي في القرآن، دار الشروق، بيروت، ط  (4)
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ة، يضطلع ضمنها هي بنية تعبيري -في ضوء ما سلف بيانه-*فصورة المماثلة التخييلية

الشيء الذي تشهد  به الحواس أو األعراف بتعويض المعنى المجّرد أو الغرض المبتغى. وعلى 

هذا المنحى، عالج البحث القديم الصورة األدبية بعامة من منظور الدور التأثيري الناتج عن بنيتها 

قناع للذهن.  لذا كانت هذه في عالقتها بالمتلقي وعالقة المتلقي بها، بما هي تأثير في الوجدان وإ

عبد على نحو ما فهم من  الدكتور -األبعاد التي تعتري الّصورة مدار اهتمام الفكر اللغوي القديم 

 في كتابه "الحجاج في القرآن من خالل أهّم خصائصه األسلوبية". هللا صولة

التشبيه، )وبناء على ذلك، عرَض معظم أعالم الدّرس العربي القديم للّصورة البيانية 

من زاوية البنية بكونها استبداالً، ومن زاوية  التمثيل، الكناية، االستعارة، المجاز بأنواعه(

 الوظيفة من حيث هي للتأثير بعديه االنفعالي واإلقناعي. يقول الّزمخشري في تفسير قوله تعالى:﴿

ِكنَُّه َأْخَلَد  َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َولَٰ

ْرِض َواتَّبََع َهَواُه َفَمثَُلُه َكَمثَِل ِإَلى اْلَْ 

اْلكَْلِب ِإْن َتْحِمْل َعَليِْه َيْلَهْث َأْو َتْتُرْكُه 

َيْلَهْث ذَِٰلَك َمثَُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَُّبوا 

ِبآَياِتَنا َفاْقُصِص اْلَقَصصَ َلَعلَُّهْم َيَتَفكَُّروَن 

الكالم أن يقال: لو شئنا لرفعناه بهاَ ولكنّهُ اْخلَد إلى ) كان حّق  (176) األعراف: اآلية ﴾ ١٧٦﴿

األرض فحططناه ووضعنا منزلته فوضع قوله: فمثله كمثل الكلب موضع حططناه أبلغ حطّ ألّن 

. وهذا يفيد، أّن بنية التمثيل التركيبية (1)تمثيله بالكلب في أخص أحواله وأذلّها في معنى ذلك(

لمنضوية في مبدأ تعويض معنى مجّرد ذهني بكالم لغوي تشهد به تتأسس على مقولة االستبدال ا

" فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث"، على اعتداد أن معمارية التمثيل  بما هو  -الحواس 

يكون ماثالً في التركيب النحوي له، ي ؤتى به للتعبير عن معنى كامن من وراءه  -إجراء بالغي 

المتلقي. وداللته غير متعلقة بالمعنى الّظاهري للعبارة التركيبية،  إذ  يكون شائعاً استخدامه به لدى

وإخراجها إلى منطقتي  ) توضيح)مقاصد المتكلم(أن وظيفة التّمثيل بما هو تعبير استبدالي هي 

 ابن.ألن فيه زيادة البيان بما أن الممثل أظهر من الممثل به على حدّ تعبير (2)(الحّس والمشاهدة

التي تعكس المعنى المراد من النّص التمثيلي الوارد  -كمثال صفة "لهث الكلب"- جي،سنان الخفا

 في اآلية.

                                                             
قصد يده "أن أطلق السجلماسي على مصطلح التمثيل مصطلح المماثلة الذي أورده ضمن النوع الثالث من جنس التخييل، وهي عن * 

 ليه".عالداّللة على معنى، فيضع ألفاظاً تدّل على معنى آخر، وذلك المعنى بألفاظه مثال للمعنى الذي قصد الداّللة 

، 1ط لمعارف، الرباط،: المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح: عالل الغازي، مكتبة اه(730السجلماسي) أبو محمد القاسم. ت  -
 .244، ص1980

 .131، ص2الزمخشري: )م،س(، ج  (1)
 .346ابن سنان الخفاجي، )م،س(، ص  (2)
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) شكٌل من أشكال الكالم البالغي إن اإلجراء اللّغوي التمثيلي الذي يمثّل غرض القائل هو  

 رلى عملية استبدال كالم بكالم آخقائٌم ع (1)يتضمن مقارنة أو عالقة بين مركبين أو عنصرين(

ً على المجاز  وهذا هو مفهوم الّصورة الشعرية في الدّرس النقدي الجديد بكونها تقوم دائما

 ، يسهم تركيبه في تنشيط القارئ.(2)) تعبير غير حرفي(واالستبدال أو التعويض أو هي كلّ 

ً  -وعلى الجملة، فقد عدّ القدماء الّصورة التمثيلية بما فيها التشبيه أنّها تقوم على  -دائما

ً يعبّر  عنه )االستبدال((3)المجاز ، الذي يعّوض الحقيقة اللّغوية والعرفية، بكونه أي المجاز غرضا

المعنى غير الحرفي الذي يعكس مراد ومقاصد المستخدم إلمكانية التمثيل البالغية؛ من منظور أّن 

المتكلم إلى إثباته ال يتغيّر فيه الغرض ، الذي يصبو -بمختلف أشكاله التعبيرية -التركيب البياني 

وتمكينه وتحقيقه في ذهن المتلقي، بالرغم من عدول الكالم من مستوى الحقيقة إلى مستوى 

) محال أن يتغيّر حال هذه الحقيقة المعرفية قائالً أنّه: عبد القاهر الجرجانيالمجاز. وقد أكد 

عنى طول القامة بأن يكنى المعنى في نفسه بأن يكنى عنه بمعنى آخر، وأنّه ال يتصّور أن يتغيّر م

عنه بطول النجاد ، ومعنى كثرة القرى بأن يكنى عنه بكثرة الّرماد، وكما أّن ذلك ال يتصور 

فكذلك ال يتصّور أن يتغيّر معنى مساواة الّرجل األسد في الّشجاعة بأن يكنى عن ذلك ويُدل عليه 

تي تتغيّر. وما على المستخدم إالّ أن . على أساس أّن األشكال البيانية هي ال (4)بأن تجعله أسدا (

 يختار الشكل التصويري الذي يتناغم وغرضه المقصود.

و هلدّنيا والممثّل به على أّن الممثّل هو الحياة ا - (1)في النموذج رقم -تكشف البنية التمثيلية 

أشياء الماء لدّنيا واياة الماء واألشياء المترتبة عنه؛ من زاوية أّن الكالم القرآني عقد مقارنة بين الح

 التي صيّرها حصيداً.

ولعّل وجه الفائدة من هذا التّمثيل ترتكز في تشبيه زوال الحياة الدّنيا وسرعة تقّصيها مع 

على نحو ما يفهم من تفسير  -الناتج من الماء المنّزل  -نعيمها بذلك النبات الذي يزيّن األرض 

هو صورة بالغية، تضطلع بوظيفة  *على أّن التمثيل، تأصيالً (5)لهذه اآلية الّطاهر بن عاشور

                                                             
 .29م، ص1994، 1يضاء، طينظر: بشرى موسى صالح : الصورة الشعرية في النقد الحديث، المركز الثقافي العربي، الدار الب  (1)
 ينظر: نفسه، الصفحة نفسها.  (2)
 .483ينظر: عبد هللا صولة: )م،س(، ص  (3)
 .415عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز،)م،س(، ص  (4)
 . 141، ص1ينظر: محمد الطاهر بن عاشور:  )م،س(،ج  (5)

قدامة  رة. فهو عنداالستعاواقترب مفهومه عند بعض أعالم الدّرس البالغي النقدي القديم من مفهوم اإلرداف)الكناية( واإلشارة والمثل  * 

. وقد فّرق يشير إليه( راد أنأ) أن يريد الشاعر  إشارة إلى معنى فيضع كالماً يدل على معنى آخر، وذلك المعنى اآلخر والكالم ينبئان عّما 

رف ه،  والمتعاوضوع لبن سنان الخفاجي بين مصطلح اإلرداف ومصطلح التمثيل قائالً أن التمثيل هو الداّللة على معنى ال بلفظه الما

في هذا  لمراد. يقولالمعنى اعليه، وال بلفظ قريب منه )اإلرداف( وإنّما يؤتى بلفظ هو بعيد من لفظ اإلرداف. يصلح  أن يكون مثاالً للفظ 

ٌل نى مثاع)و( ذلك الم مايلي: ) أن يراد معنى فتوضع ألفاظ تدل على معنى آخر،-بما هو تعبير مجازّي  -متحدّثا عن التمثيل الّسياق 

( معادال هـ463تللمعنى المقصود. وسبب حسن هذا مع ما يكون فيه من اإليجاز( وتحدّث عنه ابن رشيق القيرواني)أبو علي الحسن()

الشعر، )م،س(،  هـ(: نقد337ت-قدامة بن جعفر)أبو الفرج() -باالستعارة في معرض تعريفه له.ينظر:  بينه وبين المثل في عالقته

 .160-159ص

 .346-345ي: )م،س(،ص جابن سنان الخفا -

 .277، ص1هـ(: )م،س(،ج463ابن رشيق القيرواني)أبو علي الحسن()ت -
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تعبيرية بيانية، لتوضيح المعنى المراد في بنية جمالية تداولية يؤسها الفعل اللّغوي الحامل للداللة 

من الدّنيا التي يشبه حالها -المتلقي الموّجه إليه الكالم  -إلى تنفير -في األية السابقة –التي تنصرف 

 حال مصير النّبات.

حقّقت صورة كليّة موّحدة، مترابطة األجزاء  (2)إن البنية اللّغوية التمثيلية للنموذج رقم

 -مّما -الفاء -الكاف –مثل  -) إنّماالداّللية واألنساق النحوية، التي دعمت كلية البنية على غرار

) ال ، حيث اضطلعت بدور التّنسيق بين الجمل، إذ كذلك(-الباء  -لمْ  -كأنّها -أو -الواو -إذا -حتى

واألغراض  تشبيهات التي يضّم بعضها إلى بعضينبغي أن تعّد الجمل في هذا النّحو بعّد ال

وثالثة على  ّد جمل تنسق ثانية منها على أولةالكثيرة التي كّل واحد منها، منفرد بنفسه، بل بع

لم تترتب فيه الجمل ترتيبا  مخصوصا  حتى يجب أن ثانية. وهكذا. فإّن ما كان من هذا الجنس 

 . (1)تكون هذه سابقة وتلك تالية لها والثّالثة بعدهما(

 األمور اآلتية: عبد القاهر الجرجانييستفاد من التعليق الذي قدّمه 

إّن داللة التمثيل تتحصل من المجموع الكلي لألشكال اللّسانية وعناصرها  -1

 تلك األدوات النحوية عية الجمل التي تآلفت وتناسقت بفضلاللّغوية التي تحققت في نو

التي صيّرت الجملة الكليّة للتّمثيل صورة واحدة على صعيد التّعبير والمحتوى، مّما 

يبرز في  -بما هو جمل تشبيهية متعددة ملتصق بعضها ببعض –جعل النص التمثيلي 

) قد يجيء الشيء من هذا صورة وحدة نّصية. ونحن نلفيه في هذا الّسياق. ينبّه إلى أنّه

القبيل يتوهم فيه أّن إحدى الجملتين أو الجمل تنفرد وتستعمل بنفسها تشبيها  وتمثيال ، 

لذي يعبّر على أّن المغزى الذي أراده المتكلم ، وا(2)ثّم ال يكون كذلك عند حسن التأمل(

من اآلية ينحصر في ذلك االقتران والترابط الذي يربط كّل جملة مع أختها. إذ كّل شطر 

يحتاج إلى الشطر الذي يليه وكّل شطر ينتج بعده العالئقي من الشطر السابق عليه، من 

) كالنّسق في بة ومنسقة منظور أن صورة المماثلة التي تجسدت في النموذج جاءت مرت

تعكس مغزى  (3)األشياء إن رتبت ترتيبا  مخصوصا  كان لمجموعها صورة خاصة(

المتكلم ومقصده من الكالم الذي صاغه بالتمثيل، من خالل مجموع العناصر اللّسانية 

التي شّكلت العالقات القائمة بينها وحدة داللية نّصية تبتدئ من أّول عنصر وتنتهي إلى 

) لْو حذفت منها جملة واحدة من أّي موضع كان، أخّل نصر من النّموذج، حيث آخر ع

والتمثيل التّركيبي بين الحياة الدّنيا ونواتج الماء الذي أراده  (4)ذلك بالمغزى من التّشبيه(

 المتكلم.

                                                             
 .109عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة،)م،س(، ص  (1)
 ..110نفسه، ص   (2)
 الصفحة نفسها.عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة،)م،س(،   (3)
 .109ص  ،(م،س)البالغة، أسرار: الجرجاني القاهر عبد (4)
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،الذي صيغ من  (1)ولعّل  الجمل المفتتحة بتلك األدوات النحوية "تقتضي ما يتمم المعنى"    

المنضوي  )كذلك نفّصل اآليات لقوٍم يتفكرون(جله التّركيب الذي  دعمته وآزرته الجملة األخيرةأ

في نطاق وظيفة اإلقناع بزوال الحياة الدّنيا وبقاء اآلخرة، على اعتداد أّن هذه الوظيفة هي وجه 

 الفائدة من الكالم التمثيلي الذي حققته اآلية.

من سورة ونس  24جاني في ضوء تعليقه على اآلية إّن الطرح النّظري الذي قدمه الجر

يتساوق مع مقولة االتّساق التي أنتجها الدّرس اللّساني الحديث، حيث يعدّ ظاهرة من ظواهر 

) الّسبك الشديد بين األجزاء المشكلة للنّص من خالل عناصر التماسك النّصي، ويقصد به ذلك

ا التّرابط البنيوي يتتبع المتلقي سلسلة من لسانية معجمية في النّظام اللّساني. ولكشف هذ

اإلجراءات الوصفية والتّطبيقية واإلحصائية إلبراز األنساق النّصية المؤّدية لوظيفة الّربط بدءا  

من الجملة الثانية في المنجز الكالمي، إذ يكون هدفه توصيف كيفية تشكيلها،  ووسائل هذا 

ا التشكيل، وهي المعروفة في نحو النّص بأد وات االتّساق، التي تجعل من السلسلة التّالية نصًّ

 . (2)مترابطا  ال مجّرد تتابع جملي(

نها كبة بكوالمتراوتحدّث عن نظام التشبيهات المتتالية  الجرجانيوبناء على ذلك، أمكننا القول أّن 

 اللّغوي ياقأنساقاً لسانية نّصية متتابعة ومتسلسلة، حيث ال يجوز أن تنفرد جملة تشبيهية عن السّ 

 ارنت بينية قوالتّركيبي للتّمثيل الذي يؤّطرها. والذي جسدته  عبارات وكلمات معجمية، وأدوات نحو

جمية المع والشبه بأدوات التمثيل الواصلة بينهما. وتحمل تلك الكلمات نيا()الحياة الدالموضوع 

في  لتي صيغتاالم والعبارات اللغوية المنّسقة في مطاويها بنية تعبيرية براغماتية، تتعلق بمقصدية الك

هما دّ لتين وعو جمسياق تمثيلي. واستنباط داللتها موكول للمتلقي الذي ال ينبغي له التّوقف عند جملة أ

يانية في يبية البتّركمستقلتين عن بعضهما البعض وإنّما ينبغي عليه أن يتقرى الوظيفة التمثيلية للبنية ال

 ات لقومٍ آليا) نفّصل إطار كلية تتكون من أجزاء متتالية مترابطة، ومتناسقة أنهتها الجملة الفعلية

 باألداة دّرتالّسابقة عليها، حيث ص التي اضطلعت بدور تأكيد المعنى المستفاد من الجمل يتفّكرون(

أكيدية أعانت تها جملة أنّ  لتأكيد ذلك الترابط الداّللي النّحوي الذي يوّحد البنية الكلية، على اعتبار )كذلك(

 على عملية ربط المتواليات السطحية بعضها إلى بعض.

)مثل الذين وراة عدم انتفاع اليهود بالت - (2)للنموذج القرآني رقم-شبّهت اآلية الكريمة 

بما هي أوعية للعلوم -بعدم انتفاع الحمار بما يحمل من األسفار  حّملوا التوراة ثم لْم يحملوها(

واصفاً البنية التركيبية الماثلة في  -في هذا السياق -عبد القاهر الجرجانيوقد ذهب  -وثمرة العقول

لكامنة في هذه الّصورة البيانية التمثيلية. يقول الّسياق اللّغوي التمثيلي، مبيّنا أساس العالقة البنيوية ا

) الشبه منتزع من أحوال الحمار : شارحاً وموّضحاً العالقة بين الممثّل والممثّل به في اآلية أّن 

. فهو كما ترى مقتضى أمور )ال يحّس وال يشعر بمضمون ما يحمل وال يفّرق بين األحمال(

بيان ذلك: أنّه احتيج إلى أن ي راعى  )و(ا إلى بعض مجموعة، ونتيجة ألشياء ألفت وقرن بعضه

من الحمار فعل مخصوص وهو الحمل، وأن يكون المحمول شيئاً مخصوصاً، وهو األسفار التي 
                                                             

 .128م ص2،2006المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -مدخل إلى انسجام الخطاب –ينظر: محمد خطابي: لسانيات النص  (1)
 .37م، ص2012، 1، دار الكتاب العربي، بيروت، ط-مباحث في التأسيس واإلجراء -نعمان بوقّرة: لسانيات الخطاب  (2)
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فيها أمارات تدل على العلوم، وأن يثلث ذلك بجهل الحمار ما فيها، حتى يحصل الشبه المقصود. 

ر على االنفراد، وال يتصّور أن يقال إنّه تشبيه بعد ثم إنّه ال يحصل من كّل واحٍد من هذه األمو

تشبيه، من غير أن يقف األّول على الثاني، ويدخل الثاني في األّول، ألّن  الّشبه ال يتعلق بالحمل 

حتى يكون من الحمار، ثم ال يتعلق أيضاً بحمل الحمار حتى يكون المحمول األسفار، ثّم ال يتعلق 

هل الحمار باألسفار المحمولة على ظهره: فما لم تجعله كالخيط الممدود، بهذا كلّه حتى يقترن به ج

ولم يمزج حتى يكون القياس قياس أشياء يبالغ في مزاجها حتى تتحدّ وتخرج عن أن تعرف 

صورة كّل واحد منها على االنفراد، بل ت بطل صورها المفردة التي كانت قبل المزاج، وتحدث 

فما لْم تجعله كالخيط الممدود لم يتم المقصود، ولم تحصل  )...(صورة خاصة غير اللواتي عهدت

. يتحدث عبد (1)(النتيجة المطلوبة، وهي الذّم بالّشقاء في شيء يتعلق به غرٌض جليٌل وفائدة شريفة

في معرض تعقيبه على اآلية التي تقدّم  -في هذا النّص الطويل الذي أوردناه-القاهر الجرجاني 

ذكرها عن بنية التّمثيل البالغي القائم بين مقتضيات صفة أحوال اليهود في عالقتهم بالتّوراة من 

فضالً على عدم جهة أولى، وبين صفة أحوال الحمار الحامل لألسفار وعدم شعوره وإحساسه 

تفريقه بينها وبين سائر األحمال من جهة ثانية. على اعتبار أّن وجه الشبه ينتزع من أحوال الممثّل 

والمعروف  )الحمار وعدم اكتراثه بما يحمل بكونه حيوانا (وأحوال الممثّل به )اليهود والتوراة(

مثّل. وبالتالي، أمكننا القول أّن بنية عنه أنه ال ينتفع بما يحمل. وشأنه في هذا هو الشأن عينه مع الم

تنصرف إلى تلك المشابهة القائمة في العالقة، أي  -الجرجانيوفقا لكالم  –التمثيل في هذه اآلية 

أّن عالقة عدم انتفاع اليهود بالتّوراة تتشابه مع عدم انتفاع الحمار باألسفار. أّما عن الداّللة 

لها تنضوي في "الذّم بالّشقاء في شيء يتعلق به غرٌض المركزية التي سيق هذا التمثيل من أج

 -الجرجانيبحسب  –جليٌل وفائدة شريفة". واستنادا على ذلك، تختلف بنية التمثيل عن بنية التشبيه 

حيث أن التشبيه الخالص أو الّصريح عنده يكون معقوداً بين أمرين من غير امتزاج. أّما التمثيل 

الّدكتور عبد ة أمور تجمع بينها عالقة مشابهة. وفي هذا الّسياق يذهب فبنيته تكون معقودة بين عدّ 

إلى الّرأي القائل أن بنية التشبيه تختلف عن بنية التمثيل/ من زاوية أن المشابهة في  (2)هللا صولة

التمثيل ال تنهض بين عنصرين مفردين أو مركبين. وإنّما المشابهة قائمة بين أربعة عناصر، حيث 

 . (4)بالعنصر (3)من جهة و عالقة العنصر (2)بالعنصر (1)عالقة العنصر  تكون بين

التي فّرق في  )الفكرة(وترتيباً على هذا، فالتمثيل هو تشابه في العالقة. إن هذه اآللية  

ضوئها الباحث عبد هللا صولة بين بنية التشبيه وبنية التمثيل استثمرها من مفهوم التّناسب 

، حيث أن التناسب عندهما هو بناء عالقة بين المستعار ان وتيتكاهبيرلماالستعاري لدى 

، (Phore)والشبيه  (Thème)، أو بين الموضوع )المشبه به((3)والمستعار منه )المشبه(له

وذلك حتى يتسنى له  .) الّصفة أشهر وأرسخ من المستعار لهالذي يفترض فيه أن يكون في 

                                                             
 .102-101عبد القاهر الجرجاني: )م.س(، ص  (1)
 .556، 552، 549: عبد هللا صولة:  )م.س(، ص ص  ينظر  (2)

(3)  Perlman )ch( et )Olbrechts Tyteca( Olga : Traite de l’argumentation, la nouvelle Rhétorique, éditions 
de l’université de Bruxelles, 1976, P512. 
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. واستغالال لهذا المفهوم الذي ينطبق على بنية (1)توضيح الموضوع وإنارته أو نقل قيمته إليه(

التمثيل البالغي لدى الجرجاني ، أمكننا استخدام آليات التقسيم الّرياضي في معالجة النموذج 

 التمثيلي بالصيغة اآلتية:

 التّوراة  )ب(/        اليهود)أ(

 1عدم انتفاع اليهود بالتّوراة         العالقة  العالقة:                     

 

 عدم انتفاع الحمار بما يحمل              )د(الحمار يحمل أسفاراً     /      )ج(

 

 2عدم االنتفاع وعدم الشعور بمضمون األسفار       العالقة  العالقة:                 

 

ه، ى مجال الشبيتنتمي إل مجال الموضوع .والعالقة        إّن العالقة            تنتمي إلى 

اضي، ب الّريتّناسوبالتالي فإّن بنية  التمثيل تنضوي في مفهوم التناسب االستعاري  الذي يباين ال

 )ب(بـ )أ(القةعتين: من زاوية أن التّمثيل قائم على تشابه في العالقة، أي أّن التشابه فيه بين عالق

 من ناحية أخرى. )د(بـ )ج(من ناحية وعالقة 

داللة في الذي وّجه ال . وهذا التّمام هو التّوراة( -)اليهودجاء تاّما  (1)إن الممثل في العالقة 

لعنصر اهو مكّون لساني محذوف. وبقياس هذا العنصر مع  )د(من حيث أّن العنصر (2)العالقة

لية: ة التّاالصيغ أمكننا استدعاء المحذوف الذي يكمن في )ثّم لْم يحملوها( (1)الثاني من العالقة 

 الحمار يحمل أسفاراً ثّم ال ينتفع بها.

إذ   بيرلمانهو المفهوم عينه الذي منح لالستعارة لدى  -المستثمر ههنا-إن مفهوم التناسب 

وهي األصل، واالستعارة غير  )االستعارة التمثيلية(االستعارة عنده نوعان: االستعارة التناسبية

 .(2) )الموضوع والشبيه(يقع التوحد بين طرفيها ، التي )التشبيه البليغ(التناسبية 

وعلى هذا،  فاالستعارة عنده تقوم على عالقة مشابهة، والتي بدورها تنقسم إلى قسمين: 

، تكون الصفة أقوى في المشبه به، أّما القسم الثاني من المشابهة، )طرفين(مشابهة قائمة بين كونين

، التي سّماها باالستعارة التناسبية ألنّها أقوى من الناحية (3)فهي تلك المشابهة القائمة بين عالقتين

ً من اكتشاف عالقات جديدة بين مجاالت متباينة. ويكون  الحجاجية. وتقوم ببناء الواقع انطالقا

ً  لدى  ً أو شعريا ً من مجالين متباينين  بيرلمانالتمثيل بالغيّا حينما يؤخذ الشبه ويعبّر عنه انطالقا

المنظور تشابهت تعريفات الدّرس البالغي القديم عند بعض األعالم مع مفاهيم  ومختلفين. وبهذا

 االستعارة التمثيلية واالستعارة التشبيهية لديه على األقل بصورة ضمنية.
                                                             

عبد العزيز لحويدق: نظريات االستعارة في البالغة الغربية من أرسطو إلى اليكوف ومارك جونسون، كنوز المعرفة للنشر والتوزيع،  (1)

 .239م، ص2015، 1عّمان، األردن، ط
(2)Perlman (ch) : l’empire Rhétorique-rhétorique et Argumentation, éd. Vrin, paris, 1977, P133-134. 

   .242-240وينظر، أيضا: عبد العزيز لحويدق، )م.س(، ص: 
(3) Perlman et TYTECA :op.Cit, P501-502. 

 أ
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 ج

 د
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الذي استثمر مفهوم -لم يلتفت عبد هللا صولة التمثيل ونظرية التناسب:  -2

بنية التشبيه التي تختلف عن بنية االستعارة التناسبية عند بيرلمان في سياق حديثه عن 

الذي أورد مصطلح  هـ(721)تالمغربي  *إلى مصنف ابن البناء المراكشي -التمثيل

في إطار موّسع، اندرجت داخله جملة من المصطلحات  (1)(Proportion)التناسب 

 –وعدد من الصور واألشكال البالغية 

 -القياس والتشابه-مبدأ على اعتداد منه أّن مفهوم التّناسب القائم على  -3

يستطيع أن يثوي داخله مجموعة من المصطلحات، تجمع بين مفاهيمها مالمح مشتركة 

 ة الماثلة في التّراكيب البالغيةتنضوي في نظرية المالءمة العقلية بين العناصر اللغوي

)اشتباه النّسب. والنّسبة تكون بين والتي صاغ في ضوئها فكرة التناسب بماهو 

واألشياء المتناسبة إذا بدلت تبقى متناسبة. فتكون نسبة األول للثالث كنسبة  ...(شيئين)

. وهذا يفيد أن (2)(الثاني للرابع، وكذلك إذا رّكبت أو فصلت أو عكست تبقى متناسبة

التناسب لدى ابن البناء قائم على مبدأ المساواة  بين النسبتين. فإذا تساوت النسبتان 

، وقياس الثاني من (2)بالثالث من النسبة (1)ياس األول من النسبةأمكننا ق )العالقتان(

 ، من زاوية التّسوية بينهما. (2)باألّول من النسبة (1)النسبة

ن تركيبه اللغوي ، حيث أ3وانطالقا من هذا المنظور يمكننا معالجة بنية التّمثيل القرآني رقم

 السطحي ينصرف إلى العناصر اآلتية:

 )المشركون(ن دون هللا أولياء الذين اتّخذوا م  -أ

 )الضعيف(بيتها الواهن-العنكبوت  /    د-األصنام  /  ج -ب

                                                             
البديع(  الغي العام)كله البهو أحد أقطاب المدرسة البالغية المغربية المهمشة، اشتهر بالحساب والفلك أكثر من البالغة. واستند في هي * 

ن الحسن الكرجي هـ( ومحمد ب626على علوم الفلسفة والمنطق والرياضيات في إنتاجه لمصطلح التناسب، متأثراً في ذلك بالعبدري)ت

إطار من  هـ( وغيرهم. حيث جمع المصطلحات البالغية في595هـ( وابن رشد)ت 339هـ( والفارابي )ت427سينا )هـ( وابن 419)ت

ي لبالغة( الذديع )االقوانين الكلية والمقوالت الفرعية) الخروج، التشبيه، التبديل، التفصيل...(واندرجت جميعها داخل مصطلح الب

اللة على المعنى. (: أقسام اللفظ من جهة الدّ 1فاظ من حيث الحقيقة والمجاز. الكلية)انصرف عنده إلى كليتين في ضوء تقسيمه لألل

واجهة المعنى نحو الغرض المقصود. ينظر2الكلية) طة بالغة والسلناظم: ال محمد مفتاح ضمن كتاب: عبد الجليل -( أقسام اللّفظ من جهة م 

 .10م، ص2002، 1ل للنشر، الدار البيضاء، ط، دار توبقا-أحمد بن محمد بن يعقوب  الواللي-في المغرب 

ية، مغربلدار النشر ا ابن البناء المراكشي )أبو العباس أحمد بن محمد(: الّروض المريع في صناعة البديع، تحقيق: رضوان بن شقرون،-

 م، مواضيع كثيرة.1985، 1الدار البيضاء، ط

 .51-50م،  ص2001، 2ثقافي العربي الدار البيضاء ، طالمركز ال -مقارنة نسقية -محمد مفتاح: التلقي  والتأويل-

ءة في ضوء قرا-شيسارة مجدي عبد المنعم سلطان: المصطلح البالغي في كتاب الّروض المربع في صناعة البديع البن البناء المراك-

 .49، 39، 25، 24، 21، 20، 17، 16م، ص ص2018، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، )د.ط(، -البالغة العامة

 .58م، ص1986محمد بن الحسن الكرجي: الكافي في الحساب، دراسة وتحقيق: سامي شلهوب، منشورات جامعة حلب، سوريا، -
( عناصر )أعداد( متباينة، وينصرف إلى نسبتين ) عالقتين( وفق 4هو في األصل مصطلح رياضي يتأسس على أربعة عناصر )   (1)

( وهو قائم على مبدأ المساواة meansويسّمى )ب وج( الوسطان ) (Extermes. يسّمى )أود( الّطرفان. ) و الصيغة التّالية: 

 .312م، ص2001، دار الشعب، القاهرة، 3بين النسبتين. ينظر: مجمع اللغة العربية، معجم الّرياضيات، ج
جوه تلخيص أعمال الحساب ، تقديم ودراسة: محمد أبالغ، ، وينظر أيضا: ابن البناء المراكشي: و106-105ابن البناء : )م.س(، ص  (2)

 .293-290م، ص1994مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

 
 أ

 ب

 
 ج

 د
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أورد ابن البناء مفهوم التمثيل بكونه مفهوما جزئيا، تحويه فكرة التناسب من جهة، وينتمي 

، حيث عدّه شكالً من أشكال اإلبدال في (1)إلى ما سماه بكلية التبديل الفرعية "تبديل شيء بشيء"

 توابع الشيء ولواحقه في الوجود. 

 ربعة عناصرأالذي توزعته  ( 3) في النموذج القرآني رقمإن وجه الفائدة من بنية التمثيل 

 يترسم كاآلتي:

 .)أ َو ج( 1عالقة ←التسوية بين المشركين والعنكبوت من جهة -1

 .)أ َو د ( 1عالقة ←نكبوت من جهة المساواة بين األصنام وبيت الع-2

، ينتج ما يسمى بالتمثيل التناسبي لدى  2والعالقة رقم 1واستناداً على محصول العالقة رقم 

ابن البناء. حيث تتشابه عالقة المشركين باألصنام مع عالقة العنكبوت ببيتها بطريق اإلبدال. وهذا 

هو ما يصطلح عليه بالتمثيل داخل الفرعية التشابه في العالقة بين العناصر وفق ابن البناء 

اإلبدالية التي ترتكز على المجاز في مفهومه الضيق. وعطفا على هذا، فإن بنية التشبيه عنده 

، من زاوية أنه خص التشبيه ضمن مقولة أخرى تبايين  المقولة التي (2)تختلف عن بنية التمثيل

 تتضمن التمثيل واإلرداف واالستعارة والكناية.

ينسجم  يندرج داخل فكرة التناسب -مصطلحابكونه -ن التنظير الذي قدمه ابن البناء للتمثيل إ

انسجاما واضحا مع مفاهيم االستعارة التناسبية لدى بيرلمان، التي تنهض أيضا على مقول ة 

 اإلبدال نفسها، التي مارسها ابن البناء في ضوء إطار التناسب الموسع، الذي أطر هيكله البالغي،

وظفه  (3)حيث وظف هذه اآللية بعيدا عن مقولتي الحقيقة والمجاز، إذ مارس التناسب بكونه قانونا

 ال بوصفه مصطلحا يشير إلى مفهوم محدد دقيق.

ور هو فكرة موسعة صاغ من خاللها عددا من المصطلحات والص -عنده-وإنما التناسب 

اهنا من هوتان. ة توزعتها كليتان عامّ فرعية يسير واألشكال البالغية التي تفرعت على مقوالت

لتمثيل اداد أن ى اعتأمكننا القول أن ابن البناء أدرك كنه العالقة البنيوية القائمة في التمثيل، عل

   يتكون من أربعة عناصر لغوية تجمع بينها عالقة مشابهة في إطار ثنائي.   

إّن مفهوم االستعارة القائمة على التّناسب لدى بيرلمان ومفهوم التناسب بشكل عام عند ابن 

) بالمجاز وبخاصة لدى حديثه عن البناء له جذور أرسطية. حيث ارتبط التناسب عند أرسطو 

                                                             
 .128،138ينظر: سارة مجدي عبد المنعم سلطان: )م.س(، ص  (1)
يختلف عن التشبيه من وي(. وهو تنهض بنية التمثيل لدى القزويني على المجاز)الخروج بالكالم على خالف ما تعهده العرف اللغ (2)

يل وية الشبه أو وجه المماثلة، إذ أنه منتزع من متعدد )سواء أكان حسيا أم عقليا(. وقد فرق بين مصطلح المثل والتمثيل، وقد اقترن التمثزا

، )م.س(، ص ص: لديه باالستعارة )االستعارة التمثيلية: إني أراك تقدم رجال وتؤخر...( ينظر: القزويني: التلخيص في علوم البالغة

274،322،323،324 138. 
 .26،28،39: )م.س(، ص ص:سارة مجدي عبد المنعم سلطان  (3)
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، إالّ أن ابن البناء ينماز عنهما من (1)االستعارة التي تأسست لديه على التناسب بين الّطرفين(

اإلبدال،  التشبيه )، إذ عالج في ضوئه مقوالت *حيث أنه شكل لديه كليّة فرعية ومصطلحا موّسعا

 مستقلة عن بعضها، معتمدا في ذلك على فكر رياضياتي بالغي.  التفصيل، االختصار (

مبدأ  تتأسس على -ضمن تصور ابن البناء  –وخالصة القول، إن آلية التناسب العالئقي 

يعة ي طبف -بخاصة-قياس ثنائي للعناصر اللغوية من خالل معادلة بنيوية لسانية تكون مركوزة

 الّصورة التمثيلية أو ما يسمى بالتشبيه التمثيلي أو االستعارة التمثيلية.

دّنيا وبهجتها الحياة الزوال  (4)الذي عبر عنه النموذج القرآني رقم)شبّه الخطاب التمثيلي 

خضرار ة اإلبزوال ذلك النبات األخضر الناتج عن الماء، الذي تزيله الّريح فتحّولت بذلك صور

ققه الذي ح لبيانياإلى حطام وهشيم. ويتكشف لنا من داللة هذا السياق  -التي أنتجها الماء-والبهجة 

-      ضنحوية أّن التمثيل ينهالنسيج اللغوي المترابط والمؤلف من وحدات معجمية وأدوات 

نها حية معلى عملية تجسيد وتشخيص المعاني المجردة، إذ أّن الصورة التمثيلية السط -دائما

ن موالعميقة صورت مشهد الطبيعة بما هي إخضرار وماء وريح وهشيم. وجميع هذه المواد 

 لمتلقي.أعظم مشاهد الطبيعة تأثيراً في النفوس ومن أشدّها تكّرراً في حياة ا

 (3)ورقم(1)يستيقظ النظر في السياق نفسه أن جمل الختام في النماذج القرآنية رقم وما

 :(5)ورقم

 نفّصل اآليات لقوٍم يعقلون. -1             

 وإّن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. -2             

 إّن في ذلك لذكرى ألولي األلباب. -3   

ذيّلت الدّاللة المستفادة من كّل نموذج قرآني، إذ الفائدة من بماهي جمل فعلية واسمية، قد 

وراء ذلك تأكيد المعاني العميقة التي  طويت ضمن األشكال التصويرية، وقد عبّر الجرجاني عن 

من  (2)ذلك في سياق حديثه عن التوكيد المعطوف الذي ينّزل منزلة الّصفة للجملة التي قبلها

مل التأكيدية في ختام اإلسناد للتأكيد على معاٍن فهمت من ألفاظ منظور أنه يصار إلى تلك الج

 أخرى سبقتها في التّركيب.

                                                             
، 11يوسف مسلم أبو العدوس: النظرية االستبدالية لالستعارة، حوليات كلية اآلداب، مجلس النشر العلمي، الكويت،  الحولية رقم  (1)

 .30م، ص1990، 66الّرسالة رقم

شكال ّسياق أكتفاء والحذف ضمن مقولة"اإليجاز واالختصار" في ضوء مفهومه للتناسب. وقد ذكر في هذا العالَج مصطلحي اال * 

االكتفاء فمن تقارب.  ينهماعلى ما ب -دائما-االكتفاء المرتبطة بالحذف اعتماداً على مبدأ القياس. وقد فّرق بينهما في ضوء فكرة التناسب

(. أّما الحذف 2عالقة)( من ال4( والعنصر )1( من العالقة)1ما)االستعارة لدى بيرلمان(: العنصر)يتصل بطرفين متالزمين ويكتفي بأحده

ال شيء  لذي يدل عليها، ألنا( الذي تّم فيه حذف عبارة )ثّم ال ينتفع بها( بحكم أن الّسياق هو 2فيتصل بإبقاء عمدة الكالم)كالنموذج رقم

) ثّم لم يحملوها(. ينظر: (2جهة. ومن جهة ثانية:  أّن المحذوف ي رجع  بالقياس إلى العنصر) يحّط من قيمة الحمار وهو يحمل األسفار من

 .146-143ابن البناء: الّروض المريع، )م.س(، ص

 
 .239م.س(، صي: )عبد القاهر الجرجان  (2)
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قرآني موذج الي النإّن البنية المعجمية اللّغوية والتّركيبية، التي يتأسس عليها قوله تعالى ف

ًء  َماَماءِ َأَلْم َتَر َأنَّ اَّللََّ َأْنَزَل ِمَن السَّ  :﴿(5)رقم

ْرًعا ِه زَ بِ  ابِيَع ِفي اْلَْرِض ُثمَّ ُيْخِرجُ َفسََلكَُه َينَ 

ُثمَّ  رًّاْصفَ ُمْخَتِلًفا َأْلَواُنُه ُثمَّ َيِهيُج َفَتَراُه مُ 

وِلي َيْجَعُلُه ُحطَاًما ِإنَّ ِفي ذَِٰلَك َلِذْكَرٰى ْلُِ 

 لتّركيبية الماثلةهي مشابهة ومساوية للخصائص اللّغوية ا (21)الّزمر:﴾ ﴾٢١﴿ اْلَْلبَابِ 

 َواْضِربْ  :﴿(4)وباألخّص في تركيب النموذج القرآني رقم (1)في النموذج  القرآني رقم

َلُهْم َمثََل اْلَحيَاِة الدُّْنيَا َكَماٍء 

اُت بَ نَ َأْنَزْلَناُه ِمَن السََّماِء َفاْخَتَلَط ِبِه 

 احُ اْلَْرِض َفَأْصبََح َهِشيًما َتْذُروُه الرِ يَ 

، (45)الكهف:﴾ ﴾٤٥﴿ لِ  شَْيٍء ُمْقَتِدًراَوَكاَن اَّللَُّ َعَلٰى كُ 

 لنبات،)الّسماء، الماء، األرض، الزرع، امن حيث تماثل الوحدات المعجمية في التّراكيب 

 .اإلخضرار، الحطام، الهشيم، الحصيد...(

التركيبي بين اآليات  )التشابه(من منظور هذا التماثل -وفي هذا السياق، يذهب الّزمخشري  

ً في النزولالمنتمية إل إلى تفسيرها اعتماداً على البعد الداّللي التركيبي  -ى سور متباينة تاريخيا

حيث  (1)) عليه الصالة والسالم(الذي أنتجته البنية الّسطحية والعميقة آليتي الكهف و يونس

تطابقت الخصائص المعجمية، والتّركيبية النّحوية في اآليات القرآنية الثالثة، أي أّن آية الزمر 

معهما داخل الخطاب القرآني برّمته. وانطالقا من الفكرة نفسها يعلّق عبد هللا صولة على  *تتناص

                                                             
 .550صولة: )م.س(، ص عبد هللا. وأيضا:212، ص1ينظر: الّزمخشري: )م.س(، ج  (1)

ة  وساط النقديقبول في األ: ترجمه الدّكتور محمد مفتاح إلى كلمة "التناص" وقد كان لهذه التّرجمة الشيوع وال(Intertextualityالتناص)* 

ً أّن مرجعيته المعرفية غربية المنشأ مردودة إلى كرستيفا) ( وريفاتير Michel Arrivea( وميشال أريفي )KristEvaالمعاصرة، علما

 وغيرهم.

مه التناص لدى محمد مفتاح هو"تعالق نصوص مع نص حدث بكيفيات مختلفة") وهذا اإلجراء هو نفسه الذي استخدومصطلح 

واطنه محمد بنيس فقد ترجم )21الّزمخشري في تفسير آية الزمر رقم  نّصي". ويرى الدّكتور ( بـ "التداخل الIntertextuality(، أّما م 

ظر وية)التي تنالبني هو مصطلح تفكيكي، على اعتداد أنه إجراء نقدي أنتج رداً على النّصية عبد العزيز حمودة أن مصطلح "بين نصية"

تبط اللته ال تردي أّن أإلى النّص األدبي بكونه نسقاً نهائياً يمكن تحليله وتفسيره في ضوء عالقات وحداته داخل نسقه األصغر فحسب. 

ّظفت فيه ( نصوص أخرى بانية له و  Tracesيحمل آثار ) -صورات السابقةفي ضوء الت-بدالالت نصوص أخرى(. فكل نّص هو تناص 

ي التفكيكي المتقدم) ( الذي قدّمه الروسdialogismeفي ضوء مفهوم الحوارية ) -يضيف الباحث -بكيفيات مختلفة. وقد تّم ترديد مفهومه

سمية، ثقافة يا، ثقافة رقافة دنثيختلط فيها كل شيء: ثقافة عليا، ميخائيل باختين(، بحكم أّن حالة النّص األدبي شبيهة بحالة الكرنفال التي 

-ة الكهف، وآية الزمر تناص داخلي) مثاله آي -1في اآلن معا، ينقسم إلى قسمين: -بنية لغوية وإجراء نقديا-شعبية... والتناص بكونه 

قد تّم إعادة تعريف وتناص خارجي و -2نص آية الزمر.( على اعتبار أّن آية الكهف أو آية يونس هي النّص األصلي ل-بتفسير الزمخشري

كب يمكن أن يترفسياق) النّص في ضوء مفهوم التناص بمعيار مضموني، يخالف المعايير الحجمية والنّحوية. إذ يقول فان دايك في هذا ال

د هري في تحديعامل جوهو مقّوم نوعي والنّص من جملة واحدة ، أو حتى من كلمة واحدة( تأصيالً على أّن المعيار الداّللي المضموني 

 القيمة النّوعية لألصوات والكلمات والعبارات والجمل وغيرها.
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ت المعجمية والتّركيبية الوحدا ))إن(آلية التناص الكائنة بين سورتي الكهف والّزمر. يقول ما بيانه

، والعلة في ذلك أّن ارتباطهما من سورة الكهف( 45)لآلية:والبيانية تومئ إلى الشكل التعبيري

) بالتالي فاآلية و         ف نزلت تاريخياً قبل سورة الّزمرمقرون بقرينة تناصية ألن سورة الكه

.لعل التعليل (1)سورة الزمر(من  21من سورة الكهف هي التي توّجه الّداللة في اآلية  45

وتأثّره صولة في توصيف الوظيفة التداولية األسلوبية آلية الزمر -الداللي الذي قدمه الزمحشري 

 )بما هي جسر واصل بين المسند إليه)الممثّل(عائدً إلى غياب أداة التمثيل  -قياساً إلى آية الكهف

لدّاللة في البنية التّركيبية التي سيق في مطاويها التي أدّت إلى تعّطل ا الماء( -)الممثل بهوالمسند 

شّكلت القاسم  -وفق تصور الزمخشري-التمثيل، إال أّن الوحدات المعجمية واألدوات النّحوية 

المشترك بينهما مما أفضى إلى توحد االتساق الداللي بين سورة الكهف وسورة الّزمر. حيث 

توجيه الدّاللة في اآلية المتناصة، مما جعل مسار و *استحالت سورة الكهف مؤّهلة لملء الفراغ

القراءة يستوي من خالل تعالق اآليتين مع بعضهما من النّواحي المعجمية اللغوية، والتركيبية، 

باعتبارها المغزى المقصدي من البنية  اإلقناعية بزوال الحياة الدّنيا  والداّللية، عالوة على الوظيفة

 طاب.التمثيلية الواردة في الخ

ً على هذا، أمكننا عد آية سورة الكهف قرينة إحالي ة نّصية موّسعة آلية سورة الزمر وعطفا

داخل سورة الّزمر، وكون الخطاب القرآني هو  -جهة أولى-لعلّة غياب اإلحالة إلى الممثل من 

)     خطابي لساني واحد من جهة ثانية، بحكم أّن مفهوم اإلحالة هي الدرس اللساني المعاصر هي 

عالقة داللية تخضع لقيد داللي، وهو ُوجوب تطابق الخصائص الّداللية )التي تنتجها البنية 

 (2)) آية الزمر(والعنصر المحال إليه )آية الكهف( بين العنصر المحيل الّسطحية والعميقة للنّص(

رة الكهف . وت دعى هذه اإلحالة في حقل لسانيات النّص باإلحالة النصية، من زاوية أن آية سو

مقرونة بآية سورة الزمر من جهة الوظيفة النّصية، إذ أن صورة المماثلة والصورة البيانية بعامة 

تتأسس على ترك فراغات بين عناصرها اللّسانية. وهذه الفراغات موكول أمرها للقارئ الذي 

 داخلية أو يضطلع بملء محالتها الشاغرة من خالل التفسير والتأويل، اعتماد على قرائن نّصية

 خارجية متاحة.

وجملة األمر، فاألطر النّظرية واإلجرائية التي قدّمها بعض أعالم الدّرس البالغي القديم 

تتصادى مع أحدث الفكر الّرائجة في حقل مبادئ نحو النّص الذي  )الجرجاني والزمخشري(
                                                                                                                                                                                              

-119م، ص1992، 3المركز الثقافي  العربي، الدار البيضاء، ط -إستراتجية التناص -محمد مفتاح: تحليل الخطاب الشعري-ينظر: 

121. 

كتابه اآلخر: ظاهرة و. 181، ص1990، 2التها، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، طمحمد بنيس: الشعر العربي الحديث: بنياته وإبدا-

 .278م، ص1995، 2، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت، ط-مقاربة بنيوية تكوينية -الشعر المعاصر في المغرب

آلداب، والفنون وا لثقافةل، إصدار المجلس الوطني عبد العزيز حمودة: المرايا المحدبة: من البنيوية إلى التفكيك، سلسلة عالم المعرفة-

 .32،261،262،362م، ص ص1998، أبريل 232الكويت، العدد

يف عشرين: تأل( النّص: بنياته ووظائفه: مدخل أولي إلى علم النّص، ضمن كتاب: نظرية األدب في القرن الVan Dijkفان دايك )-

 .49م، ص1996الدار البيضاء، جماعي، تر و تق: محمد العمري، أفريقيا الشرق، 
 .550،555،561ينظر: عبد هللا صولة: )م.س(، ص ص:  (1)

هي  اغات لدى آيزر:يعكس تعّطل وعدم إفادة الكالم) في نموذج سورة الزمر(. وتلك الفر (  )Wolfgang Iserالفراغ: مصطلح أنتجه آيزر * 

 .ياقات متاحةعلى س فجوات مموضعةك في الّنص األدبي اللغوي، تربك حركية القراءة بعدّها محفزا للقارئ، وجعله يؤول المعنى اعتماداً 

 .118، صم2008، الغربي المعاصر، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشقينظر: مليكة دحامنية: هرمينوطيقا النص األدبي في الفكر 
 .17-16ينظر: محمد خطابي: )م.س(،  ص  (2)
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سلسلة طويلة أو قصيرة ) بحث التّرابط النّحوي وفهم أوجهه المتجاورة للجملة الواحدة إلى يتغيا

في إطار عالقاتها بوحدة اكبر، تخضع لمعايير الخطاب الكلي الذي يتأسس على  (1)من الجمل (

عناصر تداولية قائمة في األساس بين منتج الخطاب ومتلقيه عبر الخطاب ذاته ومكوناته البنيوية 

 تلقي. واستناما على ما توضحط بالمالمهيكلة في مقاصد المنتج والّسياق الثقافي اللغوي الذي يحي

 تخلص إلى األمور اآلتية:

 -ابقةالتي استشهدنا بها في المواضع السّ  -مثّلت جميع النماذج القرآنية -1

 لواحداركيب ة وعالقاتها ضمن التّ وحدات داللية ونّصية جّسدتها جملة العناصر اللّساني

لواحد لنص ااالبعدية داخل والتي أعانت على تحقيق نّصيتها من خالل اإلحاالت القبلية و

ي لتراثاأو خارجه. وقد كان هذا هو المسعى التوصيفي الذي مارسه بعض أعالم الدّرس 

نية، من خالل رصد العالئق المختلفة التي تضم الجمل بعضها إلى بعض من روابط زم

 ومكانية، وتركيبية، وتناصية على مستوى الشكل والمضمون.

 ويالنح الذي  يتحكم في التّركيب لداّللي هوأدرك الّزمخشري أّن العامل ا -2

ك في ضوء ذل –على صعيد السلسلة الكالمية المؤطرة للنص القرآني. فالّزمخشري 

ً –لم يعترف  -التفسير  باستقاللية آية الزمر داخل الّسورة نفسها. -ضمنيا

تجاسرت بعض مفاهيم المصطلحات التّراثية بين الدرس القديم والدّرس  -3

، التي تعدّ عنصراً بنيوياً من عناصر )البيانية(سياق مفهوم الّصورة األدبيةالمعاصر في 

) مجموع عالقات العمل األدبي في إطار كليته، من زاوية: أنها بنية لسانية تتألف من 

ً كلياً  -أي النص -بكون (2)التّرابط العميقة التي تؤسس الهيكل الستاتيكي له( خطابا

 تعتريه آثار نصوص أخرى.

بهت تعريفات البالغيين للتمثيل من خالل ربطه بعدّة مصطلحات تشا -4

ينهم بنعقد ي؛ إالّ أن اإلجماع يكاد )كالتشبيه واالستعارة والكناية واإلرداف وغيرها(

ل تخيي على أن التمثيل من أرقى األشكال البالغية التي تنشأ منه صورة لما فيه من

 آني.اهدة والسيما في الخطاب القروإخراج للمعنى المجّرد إلى حيّز الحّس والمش

 

  

  

 

 

                                                             
 .216م، ص2010، 1منشورات االختالف، الجزائر، ط -بحوث وقراءات-إبراهيم خليل: في نظرية األدب وعلم النّص (1)
 .37م، ص1988، 3تر: منصف عبد الحق، مجلة العربوالفكر العالمي، بيروت، ع: النّص والتأويل)مقال(، (Paul Ricœurبول ريكور )  (2)
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 المبحث الثالث:

 النسق التركيبي للكناية               

 أوال : الكناية 

إّن ألصق المصطلحات بمفهوم مصطلح الكناية ومصطلحا اإلرداف والتعريض:  -1

التي اختلطت الكناية قياساً إلى تلك المواصفات األفهومية وعناوين اإلجراءات الّلغوية البيانية 

الذي اجتهد  )أوال(هو مصطلح التّعريض  *بتركيبها في الدّرس التّراثي اللّساني العربي

الّزمخشري في التّفريق بينه وبين مفهومها بوصفها إجراًء بالغيّاً يؤتى به ألنه أْوقع وأبلغ من 

تعريفها. يقول ، الذي ميّزه ابن حّجة الحموي من )ثانيا( (1)التّصريح؛ ومصطلح اإلرداف

من سورة البقرة ما  22الّزمخشري مفّرقاً بينها وبين التّعريض في سياق حديثه عن اآلية رقم 

) فإن قلَت أّي فْرٍق بين الكناية والتّعريض، قُلُت: الكناية أن تْذُكَر الشيء بغْيِر لفظِه يلي:

ماد للضياف. والتعريض الموضوع له كقولك طويل النّجاِد والحمائل ِلطول القامة، وكثير الرّ 

أن تذُكَر شيئا  تدّل به على شيء لْم تذكره. كما يقول المحتاُج للمحتاج إليه: ِجئتُك ألسلّم 

عليَك وألْنظَر إلى وْجهك الكريم، وكأنّه إمالةُ الكالم إلى عرٍض يدّل على الغرِض. ويُسّمى 

ن غرضه في منطوق العبارة المتكلم، الذي يضم(2)التلويُح، ألنه يلوُح منه ما يريُد)ه((

(Lexie) أن يريد . أّما ابن حّجة الحموي فقد غاير بين بنيتهما من منظور أّن اإلرداف هو(

، بل يعبر عنه بلفظ هو المتكلم معنى فال يعبر عنه بلفظه الموضوع له) في الحقيقة اللّغوية(

رداف قد تقرر أنّه عبارة عن والفرق بين اإلرداف وبين الكناية أّن اإل )في المعنى()...(رديفه 

تبديل الكلمة بردفها. والكناية هي العدول عن التّصريح بذكر الشيء إلى ما يلزم، ألّن اإلرداف 

 . (3)(ليس فيه انتقال من الزم إلى ملزوم

                                                             
ثل، لتمثيل، المتبيع، االتبست الكناية مع عدد غير يسير من المصطلحات لدى جملة من أعالم الدّرس البالغي التّراثي كمصطلحات)الت * 

 اإليماء، التّلويح، التّورية، التجاوز، اإلشارة، التداخل، التفخيم، المحاجاة واللّغوز(.

 . 115،116،121ة البديع، )م.س(، ص صابن البناء المراكشي: الّروض المريع في صناع-ينظر : 

 .263هـ(: )م.س(، ص730السجلماسي)أبو محمد القاسم()ت-

 .345،346، 342، 245ابن سنان الخفاجي: )م.س(،  ص ص:-

 . 49،103،128سارة مجدي عبد المنعم سلطان: )م.س(،  ص ص:-
الكناية البالغي لدى عبد القاهر الجرجاني، على هـ( مع مصطلح 337تضايف مصطلح اإلرداف الشعري لدى قدامة بن جعفر )ت  (1)

نى هو اعتداد أّن اإلرداف هو ) أن ي ريد الشاعر  داللةً على معنى من المعاني فال يأتي باللّفظ الدال على ذلك المعنى، بل بلفظ يدل على مع

كلّم إثبات معنى من المعاني، فال يذكره باللّفظ الموضوع ردفه وتابع له، فإذا دّل على التّابع أبان عن المتبوع(. والكناية هي ) أن يريد المت

قدامة بن جعفر : )م.س(،  -له في اللّغة، ولكن يجيء إلى معنى )هو( تاليه وردفه في الوجود فيومئ إليه ويجعله دليال عليه(.ينظر: 

 .110. وعبد القاهر الجرجاني: )م.س(،  ص157ص
 .153، ص1الزمخشري: )م.س(،  ج  (2)
، تح: كوكب دياب، دار صادر بيروت، 4هـ(: خزانة األدب  وغاية األرب، ج837بن حّجة الحموي)تقي الدين أبو بكر بن علي()تا  (3)

 .104-103م،  ص2001
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مور لى األوعلى هدي هذه المفاهيم التي منحت لتلك المصطلحات يمكننا االنتهاء بالقول إ

 اآلتية:

لى إركيب بالغّي يحدث فيه تجاوز للمعنى الحرفي المنطوق الكناية هي ت -1

 .) طويل النجاد / نؤوم الضحى (معنى آخر مقصود، ومثالها: 

لذي ا     مدلوله من المعنى السطحي المنطوقالتّعريض هو تركيب يستفاد  -2

 يكون مشتركاً بين المتكلم والمخاطب.

لك ذ       اإلرداف هو تركيب، يتعلق بتبديل كلمة بكلمة أخرى تلون مدلول  -3

 التركيب الماثلة فيه.

ا يه هذفالكناية ال تتعلق بلفظ مفرد. وإنّما ترتهن إلى تركيب ومقام قيل  -4

 التّركيب.

 ئيلكنالتّعبير اإن االنتقال من داللة أولى إلى داللة ثانية مركوزة في ا -5

 لتعبير اإلردافي.وليست متوافرة في ا

واعتماداً على هذه العناصر  أمكننا القول: أّن الكناية هي مكّوٌن بالغي  تنضوي بنيته في  

ً من ذلك  العدول من المكنى به إلى المكنى عنه الذي يعكس الداّللة المقصودة من المتكلم انطالقا

) ترابطا  المحصل عليه بكونهالتّرابط العالئقي السببي، الذي يكون بين المعنى السطحي والمعنى 

)المعنى والبدل المجاور له  تسلسليا  بين الموضوع المطروح )المعنى المصّرح به(

 .(1)المتروك((

أي أن أمر الداللة الكنائية يتولى استنباطها المتلقي انطالقاً من الداللة السطحية األولى التي 

ً في يبرزها التّركيب والمقام الذي قيل فيه المعنى الكنا ئي. ومن ههنا، فالمعنى الكنائي ليس قابعا

وال هو متعلق بكلمة واحدة كما هو شأن  -كما هو الحال في التّركيب التّعريضي-كيان الملفوظ 

العبارة اإلردافية. وإنّما هو شكل لغوي الكنائي يرتبط بالمتلقي من جهة، ويرتهن إلى مقام بالغي 

المتلقي لملء ذلك الفراغ الذي يفصل بين المكنى به  يعتمده -من جهة أخرى -خارجي غير لغوي

 :(2)والمكنى عنه نحو قول الشاعر

 إّن في ثوبَِك الذي المْجُد فيِه  -1

 لضياٌء يُْزِري بُِكّل ضياء              

 إّن مضمون التركيب الكنائي الّشعري في هذا البيت ينسحب على داللتين هما: 

                                                             
 .39، ص1984(، 17و16د الغانمي: التحليل السيميولوجي لالستعارة، مجلة الفكر العربي المعاصر، بيروت، ع:)سع  (1)
 .268،  ص2هـ(: )م.س(، ج345أبو الطيب المتنبي)ت  (2)
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كنه ل خشيديور اإلراد إثبات المجد لكافأبا الطيب المتنبي أ الداّللة األولى: تنضوي في أنّ -أ

 لمجد.امعنى لْم يفعل ذلك ولْم يصّرح به. بل نسب المجد إلى ثوبه، وبالتّالي فالثّوب الزم ل

ي: هلكنائي ادّال إّن مضمون الداللة الثانية العميقة التي يمكن لنا أن يستنبطها من هذا ال-ب

ً ر اإلخشيدي، من زاوية أّن المجدّ الزب بثوبه، وليس متأّن الشاعر أراد ذّم كافو أي  بشخصه؛ علقا

 أّن المجد يظهر في اللّباس وال يبرز في كافور.

نية بإّن التّركيب الكنائي يتأسس على عملية اإلخفاء من خالل استبدال  -6

لى عاً تمادلة اععميقه ببنية سطحية بارزة تمثل نقطة انطالق المتلقّي في تتبع مسار الدّال

العميق سطحي وإنجازية. وهذا االنتقال والتحّول بين المعنى ال أسيقة ثقافية اجتماعية و

كلمة بتعلق مركوز في بنيتها اإلنتاجية، إذ يتعلق بالتّركيب والمتلقي والسياق، وال ي

ا هو واحدة، أو مضمون منغرس في الكالم يشترك فيه كّل من المتكلّم والمتلقي كم

 عريض أو اإلرداف.الحاتل في الت

ً مع الجهاز  ، فمفاهيم الكناية، واإلرداف، والتّعريض تتجاوب تجاوباً تاما ومهما يكن األمر 

لدى ديكرو في تعريفاته للمقتضى  *النّظري اإلجرائي للدّرس التداولي الدّاللي المعاصر

(Présupposé)  والمقتضى المعجمي(Présupposé lexique) ومصطلح معنى المعنى      

. ) عمٌل )لغوّي(. يقول ديكرو متحدّثا عن االقتضاء الداّللي بأنّه(Sones entendu)المفهوم  أو

قضيّة أو مضموناً، أّما المفهوم  (Searle) فالمقتضى هو ذلك الذي يسميه فالسفة اللغة مثل سيرل

 داللي يقوم به المتلقي فهماً وانتاجا. (1)(فإنه عمل

                                                             

ميّز في هذه األبحاث بين م في أبحاثه اللّسانية الداّللية. و1938هو حقل معرفي لساني أشتق من التقسيم الثالثي الشهير لموريس سنة * 

توى المس-2ضها. نة ببعلّسانية وهي مقترالمستوى التّركيبي: يهتم بعالقة العالمات ال-ثالثة مستويات تدرس في نطاقها اللغة، وهي: أ

عالمة بمستعمليها)المتكلم المستوى التداولي: يهتم بدراسة عالقة ال-3الداّللي: تدرس عالقة العالمات اللّسانية في ارتباطها بالواقع. 

ية. وقد ت رجم مصطلح نيوية الوصفت الباللسانيا والسامع(. ثّم امتدّ هذا المكون التداولي ليصير علماً قائماً بذاته، يهتّم بالقضايا التي أهملتها

La pragmatique ة من من قبل جمل داوليةالمعبّر عن هذا الحقل المعرفي بمعادل التداولية من قبل الدّكتور طه عبد الرحمن. وتعّرف الت

لّغة في ية تدرس  اللتداوليرل وديكرو. فاأهلها بأنها "علم يهتم بدراسة االستعماالت اللغوية أو األعمال اللغوية" على غرار أوستين وس

)المتكلم والّسامع( اولة بينهماالمتد حالة االستعمال آخذة في الحسبان نوايا ومقاصد المتكلم وأحوال سياق المتلقي، مولية إيالًء كبيراً للداّللة

ا ليست إليها أنّه ي تنظرلموضوع األساس لها. وهمن خالل الكالم الذي يحملها بطريقة تصريحية أو ضمنية(؛ ألّن الداّللة الكالمية هي ا

ال ثل في استعمقل تتممتأصلة في الكلمة فحسب، وال متعلقة بالمتكلم وحده، وال بالّسامع فقط؛ وإنّما الداّللة ضمن أدبيات هذا الح

(négociationللوصول إلى المعنى القابع )...رأي ب -لةالإذ أّن الدّ  في كالم ما. ( اللغة في سياق محدّد)مادي، اجتماعي، ثقافي، حضاري

 :تستنبط من االستعمال والتداول والتفاعل بين جميع العناصر الداخلة في تداول المعنى. ينظر -أصحاب التداولية

  
-Patrik(Charoudeau) et Dominique(Maingueneau) : Dictionnaire d’analyse du discours, éditions du 
Seuil, Paris, 2002, P454. 

 .35ص )م.س(،  عبد هللا صولة:-
ليعة ، دار الط-يالعرب دراسة تداولية لظاهرة األفعال الكالمية في التّراث اللّساني -مسعود صحراوي: التداولية عند العلماء العرب-

 .16م، ص2005، 1للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط

 .14م، ص2000المعاصر، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، مصر، )د.ط(، أحمد محمود نحلة: آفاق جديدة في البحث اللغوي -

وكتابه اآلخر:  27م، ص2000، 2طه عبد الرحمن: في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-

 .245، ص2005، 2تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط
(1)Oswald Ducrot, le dire et le dit, éd Minuit, paris, 1984, P44. 
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هي عدول تركيبي داللي تتعلق بمقام بالغي. وأمر فهم معناها  -بناءعلى ماتقدم-إن الكناية 

موكول للمتلقي، وهي من هذا الجانب ليست مكونا لغويا أو بديعيا. وإنما هي مكون بالغي، على 

خالف"التّعريض" الذي تستنبط داللته في ضوء عالقة لغوية اجتماعية ثقافية تجمع بين المتكلم 

والمتلقي فحسب. وبناء على هذه الّزاوية، فمصطلح التّعريض لدى الزمخشري يتناغم مفهومه مع 

) ليَس حدثا  بالغيا  مرتبطا   -برأيه -مفهوم المقتضى لدى ديكرو، من منظور أّن المقتضى

.  (1)(ويتحصل عليه من التّركيب ومن الكلمةبالملفوظ، وإنّما هو قابع في اللغة ذاتها)...(

ً بمقام معيّن، إذ يَحمل معنى الكالم في مطاويه، إذ هو مكّون لغوي فال تعريض ليس مرتبطا

مسؤول عنه المتكلم والمتلقي معا. وعلى هذ،ا فاإلرداف و التّعريض يحمالن المفهوم نفسه الذي 

قدّمه ديكرو للمقتضى المعجمي والمقتضي التركيبي بكونهما مكّونين لغويين وليسا بالغيين من 

 ور العلّة السابقة.منظ

       يتعلق بالكلمة بماهي    -لدى ابن حّجة الحموي-ودرجا على السياق نفسه، فاإلرداف

والقابلة ألن تكتسب باإلضافة إلى معناها المعجمي سمات  -صرفية وإعرابية معا-)وحدة معجمية

أي –ل فيه وهي داللية إضافية من خالل عالقتها بالمقال  الذي ترد فيه والمقام الذي تستعم

قادرة في الوقت نفسه على التأثير في ذلك المقال والمقام بفضل مالها من قيم داللية  -الكلمة

. وبناء على (2)مختلفة بعضها مستمٌد من اللغة نفسها، وبعضها متأتى من االستعمال والتداول(

اإلرداف والكناية هذا النص، فاإلرداف يتعالق مع مفهوم المقتضى المعجمي، من منظور لما بين 

والتعريض من تقارب في المالمح الداللية من جهة، ودقّة التمييز الذي قدّمه ابن حّجة الحموي 

 للتّعريض و اإلرداف في تقابلهما من مصطلح الكناية من الجهة األخرى.

إن مبنى الكناية قائم من حيث المضمون على مبدأ اإلخفاء والبعد عن التصريح. ولعّل هذا 

) الكّن وهو الستر. و اسم الكناية إنّما أ يرتدّ إلى المعنى اللغوي لها المنبجس في معانيالمبد

 )الكناية(، لذا عولجت (3)أجري على هذا النّوع من الكالم ألنه يستر معنى ويظهر غيره(

ً قائما مبناه على مبدأ استبدال كالم بكالم آخر. إن أوضح مفهوم للكنا  ةيباعتبارها تركيباً بالغيا

ترك التّصريح بذكر  ))هي(والذي يحقق هذه الفكرة مبثوًث في كالم السكاكي، الذي يحدّها بأنّها 

وسمي هذا النّوع كناية لما فيه من  )...(الشيء إلى ذكر ما يلزمه، لينتقل من المذكور إلى المتروك 

 .(4)(إخفاء وجه التّصريح

مشتق من معناها اللّغوي ومدلولها  -رة بماهي صو –وبناء على هذا، فمفهوم الكناية األدبي 

البالغي، من زاوية أنّها تركيب نحوّي مجازي، يستمدّ قّوته التّعبيرية ووظيفته التأثيرية من خالل 

توريطه للمتلقي في إنتاج الداّللة في الكالم اعتماداً على المقام الذي ينجز فيه ذلك الكالم. والكناية 

                                                             
(1)  Ibid, PP :30 ,149. 

 .68ص)م.س(، عبد هللا صولة:  (2)
 .21، ص1997أبو منصور الثعالبي: الكناية والتعريض، تح ودراسة: أسامة البحيري، مكتبة الخانجي، القاهرة،  (3)
 .170الّسكاكي: )م.س(،  ص  (4)
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بكونها وسيلة تعبيرية تؤدي إلى  -التي تقدّم ذكرها-مصطلحات بهذه الرؤية تختلف عن باقي ال

  ) المضمر(نشوء ما سماه ديكرو بالمفهوم 

(Sous entendu) ًألنَت وهو المسؤول عن صنعه وإنتاجه في ، الذي يكون أمره موكوال (

حيث أّن المعنى  (Lexie)أو العبارة  Le posé)(1)حين أّن المتكلم هو المسؤول عن المنطوق

    الذي تنشئه الكناية مرتبط بالمقام من ناحية، ومتروك للمتلقي من ناحية أخرى. وقد عدّه ديكرو

ً أسلوبيا. أّما التّراكيب التي ينشأ عنها المقتضى المعجمي أو  -كما مّر بنا - ً أو مكّونا ً بالغيا حدثا

ّونات لغوية ال يحدث فيها االنتقال؛ إذ فهي مك -كما هو الحال في اإلرداف والتّعريض  -المقتضى

) أكان الملفوظ على الحقيقة أو على أّن الداللة فيهما تكون منبجسة في كيان الملفوظ ذاته، سواء

ألن الكناية بماهي بنية تركيبية  -بوصفه قائما على اإلخفاء أو االستبدال أو اإلغفال- (2)المجاز(

 تتأسس على مدلولين أو بنيتين:

ً ول يظهر على سطح الصياغة التّعبيرية. ومدلول ثاٍن: ال يبرز ويظّل قمدلول أ في  ابعا

 .نّجاد"المقام نحو قولنا: "فالن طويل ال فضاء األسلوب الكنائي، يتحصل بفهم المتلقي أو

الناً فبأن  تؤذن )غير اإلسنادي(إّن الداللة السطحية المستفادة من هذا المركب اإلضافي  

ن أجله مسيق  . غير أّن هذا المدلول ال يفي بما يتطلبه الّسياق والغرض الذيطويل حمالة السيف

 ْدحٍ أوياق مسالكالم، أو أنّه غير مناسب لمقام المتلقي، إذ طول حمالة الّسيف ال قيمة له في 

لقي أن دّ للمت، البإطراء. وحتى يؤدّي هذا التصريف اللّساني الوظيفة البالغية التي أنشئ في سبيلها

ً من ذلك المعنى السطحي الملموسي ذه . وبهبحث عن فائض المعنى الذي يمكن أن يشتق انطالقا

 ف.ة الّسيحمال اآللية، تتحقق الفائدة التي مؤداها: أّن المتحدث عنه هو طويل القامة وليس طويل

ً -ودرجا على هذا، فسواء وقعت الكناية في الكلمة أو في التّركيب، فإن مبناها   يحقق -دائما

تتعالق داخل الّسياق  )اسما  أو صفة  أو فعال (مبدأ االنتقال المرتبط بالمتلقي، على اعتبار أّن المفردة

مع كلمات أخرى تستعير منها قيٌم داللية أو غيرها تتمم بها قيمتها، أو تزود المقال الذي يحملها 

. وهي بهذا الجانب تتأثر (3)بالقيمة الدّاللية التي تكتسبها داخل السياق ومن االستعمال ومن التداول

من الوجهة -الداّللية من جهة، وهي مرتبطة  وتؤثر، من ناحية أنها ترتبط بالسياق فتلونه بقيمتها

 بالوضع الذي يمكن أن توجد فيه. نحو قولنا: " فتاة نؤوم الّضحى". -نفسها

ال     إّن المدلول األّول المباشر يبرز أن الفتاة تنام  إلى وقت الضحى، غير أن هذا المدلول  

إذ حمل المعنى على الّظاهر يخّل  يصاقب سياق المدح الذي وردت في ثناياه هذه الجملة االسمية،

بالمغزى من الكالم. لذلك البدّ للمتلقي أن ينتقل إلى مدلول آخر مقصود مناسب للمقام والّسياق؛ 

من وجهة أّن  معنى األول حيث أّن المدلول المقصود مغيّب عن البنية السطحية، لكنه يشتق من ال

قائم على مبدأ التجاوز الذي  -إذن -نى الكنايةالفتاة مترفة مخدومة وليس،ت بكسولة. وعليه،  فبم

                                                             
 .557عبد هللا صولة: )م.س(، ص  (1)
 .557نفسه، ص  (2)
 .69-68: المرجع السابق، ص ينظر  (3)
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يقوم به المتلقي حيث أنّه المتلقي في تضاعيف التّركيب يجب أن يستعين بالقرائن الحالية وال 

) ألّن وقَت الّضحى، وقت لسعي نساء العرب في أمر المعاش يكتفي بالقراءة الحرفية للعبارة 

هيئة المتناوالت، وتدبير إصالحها، فال تناُم فيه من وكفاية أسبابه، وتحصيل ما تحتاج إليه في ت

 . (1)نسائهم إالّ من تكون لها خدم ينوبون عنها في الّسعي لذلك(

  :ي للكنايةالتركيبالمكون  -2 

ً -تنهض -في ضوء ما تقدم -إن البنية الكنائية ألخرى ية واعلى بنيتين: األولى سطح -دائما

 ه.ل عليبي للغة في تقديم المعنى التواصلي الذي يتحصعميقة، على اعتبار أنها استخدام أد

إيالًء  لجرجانياهر اونظراً لهذه  المكانة المرتبطة بالبنية الكنائية والمتلقي، أوالها عبد الق

ً من تفكيره  اً مشارك تجعل المتلقي-بما هي خاصية أسلوبية  -كبيراً، وأخذت منه حيزاً هاما

 المعاني الّسطحية. لمقصدية الكالم التي تتوارى خلف

) فإذا جعلوا للكناية مرتبة على التصريح لْم يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا الّسياق: 

أنك إذا كنيت  )و( يجعلوا تلك المزية في المعنى المكنى عنه، ولكن في إثباته للذي ثبت له )...(

. وستغدو (2)(شاهدها ودليلهاعن كثرة الِقرى بكثرة رماِد القدر كنت قد أثبت كثرة القرى بإثبات 

الكناية من هذا الجانب أوضح من الحقيقة وأوقع من التّصريح كقول الخنساء في رثاء أخيها 

 :(3)صخراً الذي خّصته بقسم كبير من شعرها. تقول

 رفيُع الِعماِد، طويل النّجا -1

 ِد ساَد عشيرته أَْمردَ                                           

ً كـاختارت   الهامة لمكانةالتعبر بها عن  )رفيع العماد، طويل النجاد، وساد(الشاعرة ألفاظا

ير غريقة التي كان يحتلها أخوها بين عشيرته. منطلقة من تعداد أوصاف له، معبرة عن ذلك بط

طويل  مباشرة؛ حيث أن المعنى المقصود في مقام مدح الميت هذا: هو أّن صخراً فتى شجاع،

 ية كان يقود قومه وعشيرته وهو ال يزال شاباً صغيراً.القامة والبن

عبّرت الخنساء عن تسيّد أخيها لقومها بكلمة "سادَ" التي حققت مدلوالت عديدة كالشجاعة 

والمروءة والحلم وغيرها. حيث أثّرت الكلمة في المقال الماثلة فيه. وبالتالي فهي تحمل في ذاتها 

) معنى الشعري اللغوي الذي يحملها بعدّة دالالت، إذ أنّ ، زّودت به السياق )مضمونا(مقتضى 

الملفوظ الجملي ال يمكن أن يكون بحاٍل من األحوال جماع دالالت الكلمات التي تكونه حتّى وإن 

الذي  (Effet de Sens)كانت هذه الّدالالت دالالت سياقية. فما نسميه وقع المعنى الّسياقي 

للكلمة إنّما هو ذلك التّغيير الطارئ على ذلك الّسياق من جّراء إقحامنا تلك الكلمة فيه، أي التغيير 

                                                             
 .170الّسكاكي: )م.س(، ص   (1)
 .414عبد القاهر الجرجاني: الداّلئل، )م،س(،ص   (2)
 .71م، ص1998، 3أبو العباس ثعلب: شرح ديوان الخنساء، قدّم له وشرحه: فايز الداية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  (3)
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ملي  ديكرو. وعلى الجملة، فالّطرح النظري الذي قدّمه (1)(الذي تحدثه الكلمة في معنى الملفوظ الج 

تعريف البالغي ومصطلح المضمون يتطابق مع ال )المعجمي والتركيبي(لمصطلح المقتضى 

القديم لمصطلحات اإلرداف والتّعريض والكناية من جهة أولى، ويتجاوب مع المفهوم اللّساني 

ً  -لألسلوب من جهة ثانية، على اعتبار أّن المتكلم يختار كلمة دون أخرى   -بكونه اختياراً معجميا

أو الوحداني          ير العملي من مفردات اللغة، مما يرادفها أو يظّن أنّه يرادفها، رْوماً إلى التأث

 في المتلقي. نحو قول الشاعر:

 إّن الّسماحة والمروءة والنّدى -1

 شرجفي قبٍة ُضربت على ابن الح                                              

 (ابن الحشرج)على هذا البيت الشعري قائالً: أن الشاعر أراد أن يثبت اختصاص  القزوينييعّلق 

 . (2)بهذه الّصفات فترك التصريح بأنّه مختص بها إلى الكناية التي جعلت في قبّة مضروبة عليه

كرم  لعّل الجملة االسمية المنسوخة في البيت الشعري تنّم أن الشاعر بالغ في وصف

بذلك  لقبّةاالممدوح، من خالل جعله لهذا الكرم يفيض على القبة بما هي جماد، حيث تأثرت هذه 

وسيلة  كونهاب-الكريم. فمابالك بالكرم المتصف به الموصوف به. لقد انتقى الشاعر  كلمة "قبة" 

صاف حيث اضطلعت بوظيفة مزدوجة: وظيفة مرجعية مؤدّاها انها مكان جمعت فيه أو -لغوية

لية الفع الممدوح، ووظيفة بالغية من خالل ذلك التشخيص المستعمل الذي آزرت داللته الجملة

كون كيف سيف، من زاوية وصف القبّة بالكرم. وإذا كان هذا حال القبة ( ابن حشرج)ُضربْت على 

 عليه القبّة؟.حال من ضربت 

ا لها دوح، لمالمم فعّلت كلمة"القبّة" الماثلة في البيت الّشعري المبالغة في التأكيد على كرم

من  الّرؤيةامي ،و) كالعلّو، والمجد، والتّسمن قيم داللية زودت به الّسياق الّشعري الذي يحملها 

 ى عميقا. ؛ مّما أّهل كلّية التّركيب أن تنشئ معنبعيد وغيرها من المعاني(

وعلى العموم، فللصورة الكنائية كغيرها من صور المشابهة إستراتيجية نّصية داللية تكمن 

سمتها األدبية وراء العناصر اللّسانية المشّكلة إلطارها، وهذا ما يمّكنها من إحداث التّأثير في 

لتّركيب النّحوي المتلقي، من خالل ذلك الفراغ الذي يفصل بين المعاني الّسطحية الملموسة من ا

 بيير جيرو() لها والمعاني المقصودة المطوية في ذلك الفراغ المتروك للمتلقي، الذي عبّر عنه

" الذي ينشأ من التّراكيب التي تثوي عالمات تصويرية. وهذا الغموض الذي بمصطلح الغموض

 .(3)ع في سياقها()إالّ حين توض-كما يقول–يلفّها يشتت مسار الداّللة والقراءة معا، ولن يزول 

                                                             
(1) Oswald Ducrot : op.cit PP50,149/. 

-933ص ص:  ،. قسم الكناية إلى أقسام ثالث هي: كناية عن صفة وكناية عن موصوف وكناية عن نسبة. ينظر: القزويني، )م،س((2)

346. 
 .39، ص1986، 1بيير جيرو: علم الداللة ، تر: انطوان أبو زيد، سلسلة زدني عْلماً، منشورات عويدات،  بيروت، ط(3)
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 باعتماده على-لقي وترتيبا على ذلك، فالتّركيب الكنائي هو عالمة متعددة الداّلالت تحفّز المت

قاً نه انطالكنى عليمسك بناصية داللة الم -السياق الخارجي والمقام الذي أنجز فيه الخطاب الكنائي

ي إلى المتلقيحملها مّما يؤدّي بمن المكنى به الذي ترد داللته وهي غير مصاقبة للمقال الذي 

 ناية.االنتقال من الّظاهر بحثاً عن الغائب، بما أّن االنتقال هو مبدأ جوهرّي في الك

 ثانيا: الكناية واالستعارة

انية إّن الّسمة األدبية ألشكال الّصورة البي(:François Moureau)لدى فرانسوا مورو -أ

-الذي يتركاللية والدّ  تتمثّل في ذلك المحّل الشاغر، الذي تنشئه تراكيبها النّحوية )تشبيه، تمثيل، كناية(

  تّصويري.ب الللمتلقي الذي يجتهد اجتهاداً للبحث عن وجه فائدة الكالم من التّركي -أبداً ودائماً 

لقي وبناًء على هذا الدّور التّعبيري الدّاللي الذي تضطلع به الكناية من خالل توريطها للمت

بأن يشارك في إنتاج الدّاللة المقصودة جعلها ترتبط بما هي إجراء لغوي باإلجراء االستعاري عند 

- هـ(367)تاألثير ابنوالدّرس البالغي القديم، حيث عدّ  *بعض أعالم الدّرس األسلوبي التقليدي

 لّطي والتّركما قائم على عملية اكّل كناية استعارة من منظور أّن مبناه -في ضوء هذه الفكرة

حيث أنّه في الكناية يحدث طّي المكنّى عنه والتّصريح بالمكنى به، وكذلك األمر  نفسه  يحدث في 

ً ذلك ابن األثيراالستعارة، إذ يطوى المستعار له ويصّرح بالمستعار منه. يقول  ) وأّما موّضحا

المكنى عنه، ونسبتها إلى  فإنّها ال تكون  إالّ بحيث ي طوى الكناية فهي جزء من االستعارة)...(

، وقد تقدّم )...(االستعارة نسبة خاص إلى عام، فيقال كّل كناية استعارة، وليس كل استعارة كناية

القول في باب االستعارة أنّها جزٌء من المجاز، وعلى ذلك تكون نسبة الكناية إلى المجاز نسبة 

الكناية تفريعاً من االستعارة؛ حيث أّن كل كناية  ابن األثير . جعل (1)(جزء الجزء وخاص الخاص

معالجاً  ابن البنّاء المراكشيهي استعارة، وليس العكس صحيحاً. وعلى المنحى عينه، يذهب 

. وقد عّرف الكناية (االستعارة بمقابلتها بالكناية، حيث ضّمنهما تحت مقولة "تبديل شيء بشيء

. ويفيد مصطلح (2)يء ولواحقه في الوجود فهو الكناية() ومتى كان اإلبدال في توابع الشبقوله: 

 االبدال الذي عرف به الكناية أنه مقولة موسعة تشمل جميع أنواع األشكال اللغوية المجازية 

ً على هذا، فالعالقة الكائنة بين االستعارة والكناية تنضوي في نظرية اإلبدال التي  وتعقيبا

رس الّصورة البيانية، على اعتبار أّن مبنى هذه الثنائية تحكمت في الفكر البالغي القديم في د

على استبدال كالم بكالم آخر. و انطلق -على وجه التعميم واإلجمال-ينهض  )االستعارة/الكناية(

                                                             
االستعارة  جزءاً ال يتجزأ من ( Métonymieعدّ شارل بالي في كتابه "اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية" الكناية )* 

(Métaphore تأصيالً على أّن ،) كر الجزء خر أو ذآاالستعارة هي: ذكر كل وإرادة كل آخر، أما الكناية فهي ذكر الجزء وإرادة جزء

 .60ص( فهو ذكر الكّل وإرادة الجزء. ينظر: فرانسوا مورو : )م،س(، Synecdoqueوإرادة الكّل، أّما المجاز المرسل )
 .174،  ص2هـ(: )م،س(، ج367ابن األثير )ت(1)
. وينظر أيضا: سارة مجدي عبد المنعم سلطان: )م،س(، 116هـ(: الّروض المريع، )م.س(، ص721مراكشي)تابن البنّاء ال(2)

 .128ص
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في حده للمجاز المرسل والكناية في الدّرس الغربي المعاصر، من إطار يتقابالن  فرانسوا مورو

 (1)آلتية:فيه مع االستعارة وفق الصيغة ا

 )د=دال. م=مدلول(

 الكناية والمجاز المرسل                                 االستعارة

 

 

 

 

 

 

 

العالقات بين الشيء الدال في الكناية  -بناء على الترسيمة ـأعاله  –مثل فرانسوا مورو 

من جهة. واالستعارة من جهة أخرى، ولعّل الشكل النموذجي الذي  قدّمه  *(2)والمجاز المرسل
                                                             

 مع تصرف يسير . 60-59فرانسواز مورو: )م،س(، ص  (1)

قين: بطريق عانيها بطريملة على د رس المجاز  في الدّرس البالغي المدرسي مقابالً للحقيقة؛ على اعتداد أن ألفاظ اللغة تستعمل في الداّل * 

ضعت له في اصطالح التخاطب". أي أنها المعان ضي األوالحقيقة الكالمية التي تعّرف بأنها:" الكلمة المستعملة فيما و   عت للكلمةلى التي و 

عتقاد .ما يطابق اال-تقاد، ما يطابق الواقع دون االع-ما يطابق الواقع واالعتقاد،  -قبل أن يعتريها تغير داللي. وهي على أربعة أضرٍب:

 .ما ال يطابق شيئاً منهما)األقوال الكاذبة(.-دون الواقع،

ِضع ريد به، غيأ  م لما راءه ". أما اصطالحا فهو:" اسأما المجاز لغة، فهو من: "جاز الموضع وبه: سار فيه وقطعه...وتعدّاه وخلّفه و ر ما و 

 له، لمناسبٍة بينهما، كتسمية الشجاع أسداً".

 والمجاز نوعان: 

ل ة مخصوصة، بد بعالق(: وهو الذي يخلو من عالقة الشبه بين طرفيه. وسمي مرسالً، ألنّه لم يقيّ أوال: مجاز مرسل)مجاز في المفرد -

 من ر منها عدداً ّل محوكيرة متنوعة، تسّوغ االنتقال عن المعنى الحقيقي. وتندرج هذه العالقات تحت محاور، يجمع ينتشر على عالقات كث

 العالقات:

سبّب وتذكره ، لتد-الّسببية/ب-المحور الغائي: وتندرج تحته العالقات اآلتية: أ-1 سبّبية: تتجه إلى الم  .اآللية: وهي لى الّسبب/تل به عالم 

جود غيره/ ج.الملزومية: وهي كون الشيءإطالق اآلل جوب كون الشيء عند و  جوده عيجب   ة والمراد أثرها /ث.الالزمية: وهي و  ند و 

جود شيء آخر.  و 

 الخصوصية-العمومية/ث-الجزئية/ت-الكليّة/ب-المحور الكّمي: ويندرج تحت العالقات اآلتية: أ-2

لّفظ من هي تزحزح الوورة: المجا-المحلّية/ت-الحالية: إطالق الحال وإرادة المحّل/ب-أ المحور المكاني: وتندرج تحته العالقات اآلتية:-3

 موضع إلى آخر، له به عالقة اقتراٍن وجواٍر.

قبلية المست-ن. /بلذي كااالماضوية أو اعتبار ما كان: وهو أن يذكر الشيء بوصفه -المحور الّزماني: وتندرج تحته العالقات اآلتية: أ-4

 ر ما سيكون: وهو أن يذكر الشيء بوصفه الذي سيكون.أو اعتبا

 المحور الداّللي: ويندرج تحته العالقات اآلتية:-5

-يره/ثغالشيء على  ن يدلّ الدالية :وهي أ-التّقييد: وهو إطالق المقيّد وإرادة المطلق، /ت-اإلطالق:وهو إطالق المطلق على المقيد./ب-أ

 ره.المدلولية:وهي كون الشيء مدلوالً لغي

من  لشيء مبدالً اي كون المبدليّة: وه-البذلية: وهي كون الشيء عوضاً عن آخر/ب-المحور التعويضي: ويندرج تحته العالقات اآلتية: أ-6

 آخر.

 م . د .

 داخل المجموعة ذاتها التجاور

 

 م. د.

 )م(التقاطع بين الشيء المدلول

بفضل صفة  )د(والشيء الدال

 مشتركة
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فرانسوا مورو في تفريقه بين االستعارة والكناية يتطابق تطابقاً تاماً مع قضيتي االستعارة والكناية 

تأصيالً أّن العالقة بين ركني التّركيب  ) ابن األثير و ابن البناء(البالغي التراثيفي الدّرس 

االستعاري هي عالقة جوهرية تنهض على المشابهة أو المقارنة. أّما العالقة في المنوال الكنائي 

جودية بين المعنى المكنى به والمعنى  والمجازي بصفة عامة، فهي تتأسس على عالقة جوارية و 

َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َل  كنى عنه، نحو قوله تعالى:﴿الم

َتْقَرُبوا الصًَّلَة َوَأْنُتْم سُكَاَرٰى َحتَّٰى 

َتْعَلُموا َما َتُقوُلوَن َوَل ُجُنبًا ِإَلَّ َعاِبِري 

سَبِيٍل َحتَّٰى َتْغَتِسُلوا َوِإْن ُكْنُتْم َمْرَضٰى َأْو 

ٌد ِمْنكُْم ِمَن اْلَغاِئِط َعَلٰى سََفٍر َأْو َجاَء َأحَ 

َأْو َلَمسُْتُم النِ سَاَء َفَلْم َتجُِدوا َماًء 

َفَتيَمَُّموا َصِعيًدا طَي ِبًا َفاْمسَُحوا 

ِبُوُجوِهكُْم َوَأْيِديكُْم  ِإنَّ اَّللََّ َكاَن َعُفوًّا 

اللغوي . فالمتلقي في هذا التّركيب ينتقل من المعنى (43)النساء: اآلية:﴾ ﴾٤٣﴿ َغُفوًرا

                                                                                                                                                                                              

اقص ي إطالق النية:وهالنّاقص-الّزائدية: وهي إطالق الّزائد وإرادة الناقص/ب-المحور التقديري: ويندرج تحته العالقات اآلتية: أ-7

 رادة الّزائد.وإ

سم لمصدر على االق اإط-المحور االشتقاقي: وهو إقامة صيغة مقام أخرى بقرينة تمنع إرادة المعنى األصلي. ويندرج تحته ما يلي: أ-8

 لفاعل.اإطالق اسم المفعول على اسم -إطالق اسم الفاعل على اسم المفعول/ث-إطالق اسم الفاعل على المصدر/ت-المفعول/ب

يستند   أويل، حيثمن التّ  (: ويسّمى مجاز اإلسناد، ألن إطالق الكلمة بطريقه ال تكون إالّ بضربعقلي)مجاز في التّركيبثانيا: مجاز  -

بّهة لّصفة المشعول واالفعل أو شبهه إلى غير ما هوله أصالة، لمالبسته له. والمقصود بشبه الفعل"المصدر واسم الفاعل واسم المف

 واسم التفضيل والظرف".

 :مالبسة، وهيئرة المعول عليه في فهم هذا النّوع من المجازات هو العقل دون اللغة. ولهذا النّوع عالقات، وكلها تقع تحت داو ال

ً لمسنده،س حقيقالعالقة بين الفعل وفاعله المجازي، أي التعلق واالرتباط بين المسند والمسند إليه، حيث أّن المسند إليه لي وتكمن هذه  يا

 :1ما يأتيالعالقات في
سند إليه سبباً في إحداث المسند. -1 ل ل المبني إلى الفاعل إلى المفعوعالقة المفعولية: وفيها ي سند الفع-2عالقة الّسببية: وهي أن يكون الم 

-5إلى المصدر.  أو ما شابهه عالقة المصدرية: وفيها ي سند الفعل-4عالقة الفاعلية: وفيها ي سند الفعل المبني للمفعول إلى الفاعل.-3به. 
 عالقة المكانية: وفيها ي سند الفعل إلى مكانه.-6عالقة الّزمانية: وفيها ي سند الفعل  إلى زمانه.

لعلمية، دار الكتب ا ، تح: خليل إبراهيم خليل،3حاشية الدّسوقي على مختصر الّسعد التفتازاني لشرح التلخيص للقزويني، ج -ينظر: -

 .13م، ص2002، 1بيروت، ط

 .52م، ص2005، 17، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط1المتعال الصعيدي: بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة، ج عبد-

 .146، )د.ت(، ص2، دار الفكر، القاهرة، ط1مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط،ج-

 .229م، ص1991 دار الّرشاد، القاهرة، )د.ط(،ي، نفالتّعريفات، تح: عبد المنعم الحت(: 816علي بن محمد الّشريف الجرجاني)ت-

م، 2003، 1ان، طس، لبنمحمد أحمد قاسم ومحي الدين ديب: علوم البالغة )البديع والبيان والمعاني(، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابل-

 .233، 218، 216،217ص ص: 

 .256هـ(: )م،س(، ص794بدر الدين محمد بن عبد هللا الّزركشي)ت-

 . 36ص، 1999، 1طـ،  ،بيروت الفكر ، دار2ين السيوطي: اإلتقان في علوم القرآن)بهامشه إعجاز القرآن للباقالني(، ججالل الد-

 .123، 122، 121م، ص ص: 1984، 2علي البْدري: بحوث المطابقة لمقتضى الحال، المكتبة الحسينية، القاهرة، ط-
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بما هو الداّللة  (1)للمالمسة إلى معنى آخر مجازي يجاوره  في الوجود واللواحق وهو "الجماع"

لوناً من ألوان  القزوينيالمقصودة من العبارة، التي جاءت على سبيل الكناية، والتي عدّها 

ً تزيينيًا. بل هي إجراء تعبيري قادر (2)الخيال ًّ أو محسنا ً لغويا على خلق صورة ، وليست مكّونا

 للمعنى.

إّن الفرق البنيوي الداّللي الكائن بين تركيب االستعارة وتركيب الكناية هو العلة التي قادت 

على تفضيل االستعارة على الكناية، من زاوية أن  -كما سيمّر بنا -الّسواد األعظم من األسلوبيين

أفضل  تركيبها ينشأ منه صورة على خالف التّركيب الكنائي. وعلى هذا اعتبروا االستعارة من

األشكال التّعبيرية التي من شأنها أن تؤدّي بالمتلقي للتأثر تحقيقا لوظيفة الخاصية البالغية 

 منوها بأهمية الكناية ميشال شريم الّدكتوراألسلوبية والصورة األدبية. وفي هذا السياق،  يذهب 

 -هنا–ية باللغة. ومثالها وإلى خلق المشاهد الفنّ  (3)) ال يعني أنّها تفتقر إلى القدرة التّعبيرية(إذ

 قولنا: كثير  الّرماد.

ة دّاللإّن المركب اإلضافي "كثير  الّرماد" هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره "هو". وال

ّسطحية لة الالمقصودة التي يتحصل عليها المتلقي غير ماثلة في "كثرة الّرماد" بكونها الداّل

 األولى.

حراق إى كثرة اد إلداّللة الّسطحية متنقال من كثرة الّرمينبغي على المتلقي أن يتجاوز ال     

 كثرة الحطب تحت القدور. ومن كثرة إحراق الحطب تحت القدور إلى كثرة األكلة ومنها إلى

 رم.عن الك اف أوالّضيفان . ومنها إلى المقصود من التّركيب، الذي يتمثل في أنّه كناية عن المضي

ة ج صورألن ينت -بما هو تعبير لغوي محسوس -لّرماد" لقد تأهل المركب اللّفظي"كثير ا

 آلتي:امعقولة بمشاركة المتلقي الذي شقق المدلوالت وفق عملية عقلية سببية عبر المسار 

 

 

 

 

 

                                                             
 .171، ص2ينظر: ابن األثير: )م.س(، ج(1)
 .420لوب:  القزويني وشروح التلخيص، )م،س(، صأحمد مط (2)
 .76ميشال شريم: )م،س(، ص (3)

 كثير الّرماد
 انتقال

 مدلول أول

 كثرة األكلة كثرة القدور كثرة إحراق الحطب

 صفة الكرم كثرة الضيفان

 2مدلول  3مدلول  4مدلول 

 مدلول  نهائي 5مدلول 

 سببي سببي سببي

 سببي

 انتقال انتقال

 انتقال
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تحتاج إلى  ،(Périphrase) (1)هذا التركيب اللغوي كناية عن صفة بعيدة القزوينيوقد عدّ 

النموذج -كبير اجتهاد في تأويلها، إذ أّن المعنى الّسطحي المحسوس الذي أنتجته الكناية في 

 أدّت إلى خلق صورة معنى الكرم الذي اشتقه المتلقي اعتباراً من الداّللة السطحية. -الّسابق

 استعارة، كنايةتشبيه، تمثيل، )اتّسع مدلول الّصورة األسلوبية ليشمل كّل األلوان البيانية 

التي يمكن  (Les figures)) ينبغي أن نعدد المحسناتالذي يقول: فرانسوا مورو، لدى مجاز(

يمكن التمييز بين تلك التي تقوم على المشابهة بين طرفين، التّشبيه واالستعارة  )...(تسميتها صوراً 

أي المجاز           والتمثيل والّرمز، وتلك التي يكون معها الّطرفان قائمين على عالقة المجاورة 

. تأصيالً منه أّن مدلول الّصورة هو عالقة لسانية بين شيئين (2))الكناية((المرسل بأنواعه و

)االستعمال ؛ أو هي بصيغة عامة )الّرمز والكناية(أو بين معنيين  )التشبيه واالستعارة والتمثيل(

. بناًء على أن جميع ِعداد الّصورة البيانية تنهض على مبدأ االنتقال (3)االستعاري للكلمات(

ن القيود التي ) دالالت الّصور مالمتروك للمتلقّي، من ناحية أنّها أفعال قولية غير حرفية، تجّرد

يفرضها المعجم، ولكن دون أن تمحوها؛ إذ أّن توق العبارات المتباعدة في الّصورة نحو الوحدة 

واالنسجام يؤّدي إلى تعددية على صعيد المعنى والّداللة، فتجمع الّصورة كّل القيم المعنوية التي 

من عالقات بين األشياء أو  (4)ة(تتمتع بها الكلمات القديمة منها، وتلك التي خلفتها الوالدة الجديد

 بين المعاني، لقصدية تقريرية، أوتوكيدية أو إيحائية.

ة في بني ينضوي )الشعرية، األدبية، الفنية...(ومهما يكن األمر، فميدان الّصورة األسلوبية 

لم عبه العة من شفي قسم علم البيان بكونه شعب (السكاكي) األشكال التّعبيرية التي ضّمنها اإلمام

 الذي تعرف به أحوال المدلوالت والدّوال.

 

 

 

 رومان جاكبسون : -ب

إّن االنطالقة اللغوية للبالغة واالنطالقة اللّسانية لألسلوبيات، مّهدت السبيل لرومان  

والكناية اعتباراً  ليقيم ثنائية تقابلية بين االستعارة م(1982)ت (Roman Jakobson)جاكبسون

لدى دوسوسير المتحققين على المحور االستبدالي والمحور النّظمي  )اللغة والكالم(من ثنائية 

بكونهما أسين تفسيريين لسانيين للحقيقة والمجاز اللذين تتأسس عليهما الّصورة األسلوبية 

:أّن مبنى  (Rapports syntagmatiques)الشعرية. والمقصود بالمحور النّظمي أو التأليفي 

                                                             
 .342-340هـ(: )م،س(، ص739ينظر: القزويني)ت( 1)
 .20-19فرانسوا مورور: )م،س(، ص (2)
 .4م، ص1983، 3مصطفى ناصف: الّصورة األدبية، دار األندلس للطباعة والنشر، بيروت، ط( 3)
 .14م، ص1986، 1الّصورة الشعرية في الكتابة الفنية، دار الفكر اللّبناني، بيروت، طص بحي البستاني: (4)
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على صعيد  (1))ينهض على مجموعة من العالقات النظمية ذات منحى زمني واحد(       الكالم

 أو الكلمة. قول الشاعر: (الصغرى أو الموسعة)      الجملة

 ولَـْيـٍل كَـَمْوجِ الـبَْحـِر أَْرَخـى ُسـُدْولَـهُ 

  ْوِم ِلـيَـْبــتَِلـيبِـأَْنَواعِ الـُهـمُ َعــلَـيَّ                                        

إّن داللة الجملة الشعرية االسمية هي مجموع المعاني الوظيفية التي تتمخض من ترابط  

شبه  -)واو رّب بالمبتدأ والخبر العناصر اللّسانية البانية لكلية التركيب، على شاكلة اقتران 

. أما على والقواعد المتوافرة في الّشطر الثاني(والجملة الفعلية وغيرها من العالقات  -الجملة

)الالم والياء  والالم. والفتحة والّسكون باقتران  -مثال –مسنوى الكلمة، فيظهر الترابط 

ً أخبر عنه بأنّه شبيه ألمواج ليلٍ "  *في المورفيم والتنوين( "، الذي شّكل نواةً داللية وموضوعا

، فالمقصود به: (Les Rapports paradigmatiques)الي البحر المتالطمة.أّما المحور االستبد

أّن الكالم ال يتوقف على مجموع معاني العناصر اللّغوية التي تتضمنها الدّاللة الّسياقية أو 

عالقات استبدالية تنتمي إلى مجموعات فرعية تتكون  -أيضا–) تستدعي العالقات األفقية. وإنّما

أي أّن كل  .(2)تضطلع بالوظيفة النّحوية نفسها في ملفوظ ما(من وحدات لغوية قادرة على أن 

وحدة لغوية ماثلة في التّركيب يمكن أن تحّل محلّها وحدة لغوية أخرى تنتمي إلى مجموعة لغوية 

أخرى. أو بتعبير أدق يمكن لجملة من الكلمات أن تتبادل المواقع النحوية دون أن يكون هناك 

 بين الكلمات المتناسقة داخل الملفوظ نفسه. معنوي()تنافر خرق أو تعارض داللي 

يذكرنا بقانون الّسبك  -بصفة عامة–للكالم  رومان جاكبسونولعّل هذا القانون الذي صاغه 

) إحكام عالقات األجزاء وقوة الّربط بينها حتّى أنّه في الدّرس التراثي، الذي يشير مدلوله إلى:

من *عنى تماما . ووسيلة ذلك إحسان استعمال المناسبة المعجميةليصعب الفصل بينهما وإالّ لتغيّر الم

                                                             
م، 1986، 26(: اللغة والتعبير، تر: محمد سابيال ، منشورات مجلة اللسان العربي، الّرباط، عGeorge Mouninجورج مونان) (1)

 .79ص

يدا يختلف عن ، التي صارت  لها مفهوماً جد (Morphologieهو موضوع فيما يعرف في الدرس اللّساني الحديث بالمورفولوجيا ) * 

تقاق، أو ما اب، أو االشاإلعر المفهوم القديم الذي كان ي عنى بـ:" دراسة أبنية الكلمات انطالقاً مّما يطرأ على أشكالها من تغيرات سببها

الهدف -1لها هدفان: و(  Syntaxeا المفهوم اللّساني المعاصر لها، فهي تجمع بين "الدّراسة الوظيفية، وعلم التركيب)أشبه ذلك". أمّ 

صف ولمات، وكذا ن الكاألول: يتجلى في تحديد البنية الداخلية للكلمات، أي قواعد ترتيب الوحدات )الفونولوجية والصوتية( التي تكوّ 

ي:  فهو الثان حسب العدد، والجنس، والزمن واإلعراب واألشخاص )متكلم، مخاطب، غائب(. أّما الهدفمختلف أشكال هذه األلفاظ ب

 حث في كيفيةعلم يب"وصف قواعد البنية الداخلية للكلمات، وقواعد ترتيب التّركيب للجمل، ويعرفها نفر آخر أنها أي المورفولوجيا 

ً Monèmesحدوث الوحدات المعنوية الدّالة) ات، دراسة بنية الكلمبحسب الّسياق الذي تظهر فيه، أي أّن هي العلم الذي يهتم ب( صوتيا

 تقاق وأزمنةباالش وأشكالها ال لذاتها، وإنّما لغرض  داللي، أو لغرض صرفي يفيد خدمة مقاصد الجمل والعبارات، من خالل اهتمامه

-تعريفاتخذنا هذه العها. ألّصيغ، واألوزان ودالالتها والجموع وأنوااألفعال والتّعريف والتنكير، والتعددية واللّزوم، والمغايرة في ا

 من :  -بتصرف

 -. و103م، ص2006(، رابح بوحوش: اللسانيات وتطبيقاتها على الخطاب الشعري، دار العلوم للنّشر والتوزيع، عنابة، الجزائر، )د.ط-

 .338م، ص1981بيروت،  محمود أحمد نحلة: لغة القرآن في جزء عّم، دار النهضة العربية،
(2) –R .Jakobson : Essais de linguistique générale II,  ed de Minuit, paris, 1970, P45،49. 

 .80وينظر أيضا: عبد العزيز لحويدق: )م،س(، ص

المقصود بالمناسبة المعجمية تالحق حقلين من حقول المعجم في معناهما بحيث يجوز للفظ من احد الحقلين أن يرد في تركيب واحد مع  * 

ن إلى لفظ من الحقل اآلخر وهو الذي يقصده البالغيون عند قولهم: "إسناد الفعل إلى من هو له، أّما إذا لْم يلتق الحقالن، فإّن اإلسناد يكو

ن هو له. وهذا شرط من شروط اإلفادة التي يتوقف عليها االعتبار  بأن سلسلة منطوقة بعينها كالما أو لغواً، فإذا قال قائٌل: فهَم غير م
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جهة، وقرينة الّربط النحوي من جهة أخرى، واستصحاب الّرتب النّحوية إالّ حين تدعوك دواعي 

االختيار األسلوبي واالستخدام الفنّي للكالم. فقوة الّسبك تتوقف على رعاية صورة التضام بين 

تفتقر الكلمة إلى أختها بحسب األصل النّحوي، كافتقار الجار للمجرور، أو الكلمات والحروف، إذ قد 

المضاف للمضاف إليه. وقد تختص الكلمة بمدخول معين كاختصاص ال النّافية للجنس بالنّكرة، أو 

اختصاص كاد بالمضارع في خبرها، واختصاص "إذ" الّظرفية بالّدخول على الفعل، ومن ذلك 

يقْم دليٌل على المحذوف، وعدم دخول الحرف على الحرف، وعدم وصف الّضمير ضرورة الذْكر إذا لم 

أو جعله مضافا ، وعدم الفصل باألجنبي بين المتالزمين، وغير ذلك من أصول التّركيب العربي. فلْو أّن 

أو أهدر معنى ولكن من      متكلّما  ترّخص في أصل من هذه األصول لصادف إنْكارا  أو أصاب لُبْسا  

 .(1)قنا أن نتّهم قوله بضعف السَّْبك(ح

و غير هوما  وبناًء على هذا القانون الذي  صاغه الفكر التراثي للتفريق بين ما هو لغوي 

ورة هي الصّ  -بما هي مرّكب لفظي نحوي وشكل تعبيري-لغوي، أمكننا القول أّن االستعارة 

ً م–جمية المع ّسبك وقانون المناسبةاللّسانية الوحيدة التي يمكن لها أن تحقق خرقاً لقانون ال من ؛-عا

لمة قتران كا، أو حيث أّن االستعارة تتأّسس وتتولّد من خالل عملية إسناد الفعل إلى غير من هو له

مة ة القائمعجميبغير ما هي لها. وينتج عن هذا اإلسناد واالقتران تعارض داللي وخرق للمناسبة ال

 بين الّصيغ النحوية التّالية:

 الفعل والفاعلبين  -1

 بين الفعل والمفعول به. -2

 بين الموصوف والّصفة. -3

 بين المضاف والمضاف إليه. -4

 (2)ومثال هذا الخرق الدّاللي بين الّصيغ السابقة النّماذج الشعرية اآلتية:

 

": : يقول الشابي في قصيدتهالنموذج األّول -1  "يا شعر 

 مركب وصفي بالقلوب الباكيةأْرحم   قلَب الليلفلعّل  -

 أحفظ للدّموع الجارية            مركب إضافي جفن الّزهرِ ولعّل 

                                                                                                                                                                                              
إلى  الهواء  قميصه. فليس بين كلمات هذا القول مناسبة، ألّن الفعل "فِهم" يتطلب فاعالً عاقالً، وليس الهواء كذلك، أي أّن الفعل قد أسند

من هو له، وهذا الفعل نفسه يتطلب مفعوالً معقوالً ولكّن القميص محسوس، أضف إلى ذلك أّن الهواء ليس له قميص حتّى يمكن أن غير 

ة يتعدّى إليه الفعل. ينظر: تمام حسان: موقف النقد العربي التّراثي من دالالت ما وراء الصياغة اللّغوية )مقال( ضمن كتاب: قراءة جديد

 .790-789م، ص1990ي، النادي األدبي الثقافي بجدة، المجلد اآلخر، لتراثنا النقد

 .336-335م، ص2008وينظر أيضا: فيصل األحمر ونبيل داودة: الموسوعة األدبية، الجزء األول، دار المعرفة، الجزائر، 
 .792-791تمام حسان: )م.س(، ص (1)
، 1الّشابي، شر وتح: يحي الّشامي، دار العّزة والكرامة للكتاب، وهران، الجزائر، طينظر: بو القاسم الّشابي: شرح ديوان أبي القاسم  (2)

 .195-194. وسعد عبد العزيز مصلوح: في النص األدبي،)م،س(،ص ص167، 166، 117م، ص2017
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 : يقول الشابي في قصيدته " الغاب"النموذج الثاني -2

 للدّجى         استعارة مسترسلة الحزنيـة وذروت أفكـاري -

  مركب مفعولي /  مركب وصفي 

 ونثْرتهـا لعواِصِف األيّامِ                       

" :النموذج الثالث -3  يقول الّشابي في قصيدته "يا شعر 

 ؟الحياة النّائحةما للمنيّة ال ترقي على  -

 مركب وصفي                      

، أو  -  ؟القلوب الّصادحهسيّان أفئدةً تئني

 مركب وصفي                    

 : يقول شوقي في "الهمزية"النموذج الّرابع -4

ِلدَ اله دى -  فالكائنات ضياء و 

 مركب فاعلي

 تبسم  وثناء وفّم الّزمان               

 مركب إضافي              

 : يقول شوقي في قصيدته " كبار الحوادث ":النموذج الخامس -5

يانات  هْيكٌل  -  فيه ت نثَر الدِّ

 مركب فاعلي       

 فهي والنّاس والقرون هباء  

ل  لنا لعالقة رق اخسلوبية في أّن االستعارة تتمثل قيمتها اال -في ضوء هذه النماذج-ويحص 

ي عنصر الداّللية الماثلة في اإلسناد واالقتران. وذلك من خالل نقل خصائص وسمات من أحد

ير داللتها إلى : اقتران كلمة تش (1)المركب اللفظي إلى العنصر اآلخر. حيث تّم في النّموذج رقم

الذي يدل  الفعل "ذروت" تعدية (2)خاصية بشرية بأخرى تشير إلى مجّرد. وتّم في النموذج رقم

فقد نقلت  (4)على محسوس إلى شيء مجّرد غير محسوس "أفكاري". أّما في النموذج رقم

ً -خاصية "الوالدة" وهي خاصية حيوية إلى معنى مجّرد وهو "الهدى". كما تمّ  شيء  ضافةإ -أيضا

كلمة  قتراناتّم حّسي معروف وهو "الفّم" إلى معنى مجّرد وهو "الزمان". وفي النموذج األخير: 

 .(Abstract)بأخرى تشير داللتها إلى مجّرد (Concrète)تشير داللتها إلى جماد

) نتاُج عملية استبدال االستعارة بأنّها رومان جاكبسونوسيرا على هذا المنظور عّرف  

وبهذا  .(1)وحدة داللية بأخرى تشترك معها في سمات داللية، وتختلف معها في سمات أخرى(

المفهوم، فاالستعارة تشتغل على محوري االستبدال والنظم من زاوية أنّها إسقاط عالقة استبدالية 

ً من مبدأ المشابهة والمماثلة. أّما الكناية فهي نتاج عملية  على المحور النّظمي اللفظي انطالقا

إلى أّن  بركة الطبال فاطمةنظميّة تقوم على عالقة المجاورة. وفي هذا الّسياق تذهب الدّكتورة 

                                                             
 .82-81ينظر: عبد العزيز لحويدق، )م.س(، ص(1)
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) انتقاء وإبدال من خالل عالقة التماثل. أما الكناية فهي تنسيق االستعارة بمفهوم جاكبسون هي 

(Combinaison) (1)(وربط للمحافظة على نظام  الوحدات اللغوية    . 

ِوْفق الجدول  رومان جاكبسونوعلى الجملة، يمكننا تلخيص نظرية االستعارة والكناية لدى 

 (2)اآلتي:

العامل  المجال المحور العالقة العملية القضية

 اللساني

الداّللة  داللي إبدال تماثل انتقاء استعارة

 )في النظام(

كتابة ومجاز 

 مرسل

الداّللة  نحوي نظم تجاور تناسق

 )في السياق(

واستثماراً لهذا الجدول، يمكن الخلوص إلى أّن االستعارة: هي ذلك الشكل التعبيري الذي 

ً للكناية  يجّسد عدوالً على مستوى التّركيب وعلى مستوى الداّللة وعلى مستوى التداول، خالفا

رومان والمجاز المرسل، الذي لن يخرج تركيبهما عن نظام قانون التنسيق الذي صاغه 

) أساسا  للّصورة البالغية األكثر تداوال  في اللغة د صارت هذه النظرية بالنسبة إليه. وقجاكبسون

ً لمعظم دراساته األدبية األدبية )االستعارة والكناية( )الشعرية ، فجعل قطبي هذه الثنائية أساسا

ور لدرجة أنه استعمل المحور النّظمي كمرادٍف للكناية والمجاز المرسل، والمح منها والنثرية(

 (Section)أّن االستعارة بما هي انتقاء  -منه -. و تأصيال(3)االستبدالي كمرادٍف لالستعارة"

) المدرسة الواقعية فإنها تتجاوب مع -بما هي تنسيق -تتناسب مع الفن القولي الشعري. أّما الكناية 

 بين األشياء والمعاني. (4)التي تهتم بتتبع التفاصيل، وعالقات المجاورة(

ليفّرق بين ما  ) االستعارة والكناية(ص القول، فرومان جاكبسون اتخذ من هذه الثنائية وخال

هوي شعري وما هو غير ذلك من جهة، وليميز في ضوئها بين المدارس األدبية من خالل هيمنة 

االستعارة أو الكناية من جهة ثانية، مجاراة للراي القائل أن الكناية ال تلحق االستعارة من زاوية 

     (5)) المفاجأة والتأثير  واإلقناع واإلثارة واإلمتاع(الوظيفة األسلوبية المنضوية في عناصر 

                                                             
،)مجد(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر -دراسة ونصوص -ونفاطمة الطبال بركة: النظريّة األلسنية عند رومان جاكبس( 1)

 .170م ، ص1993، 1والتوزيع، ط
(2)Paul Ricoeur : La métaphore vive ,( op.cit),P227.  

 .38-37فاطمة الطبال بركة: )م.س(، ص(3)
 .84عبد العزيز لحويدق، )م.س(، ص(4)
وإبداعية. وترتكز فكرة التأثير على ثنائية)المفاجأة والتشبع(، حيث المفاجأة عند جاكبسون هي جملة من الخصائص ذات قيم إبالغية (5)

 هي: "تولد غير المنتظر من المنتظر" أي توافر عناصر متضادة داخل التّركيب نفسه.

تؤدي إلى ضعف حدّة التأثير على فهو عملية لسانية تكرارية تتناسب بشكل عكسي مع الوظيفة الجمالية للخطاب األدبي والتي  :أّما التشبع

ً لمدلول الّرسالة اللّغوية وتزداد حدة التأثير في  المتلقي. واإلقناع: هو شحنة إخبارية منطقية يتوسل بها المتكلم بجعل المتلقي مستسلما

نهج القمع، وإنّما تتّبع في الّرسائل اللغوية المرّكزة على موضوع النّص الثاوي على وسائل، ال تكتسي صيغة اإلكراه، وال تدرج على م

تحصيل غرضها س بالً استداللية تجّر الغير جّرا إلى اإلقناع بمقاصد المنتج للنص الخطابي. أما مضمون اإلمتاع: يختلف هدف الّرسالة 

لكالم إلى قناة تعبره  اإلمتاعية عن الرسالة اإلقناعية، حيث تهدف إلى إدخال النشوة والّراحة الوجدانية في نفسية المتلقي، حيث يتحول ا
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) إسقاط محور اإلبدال على محور والتي تنطوي جميعها على مبدأ الوظيفة الشعرية بكونها:

مما يجعل الّرسالة اللغوية األدبية تؤدّي وظيفة لسانية في  رومان جاكبسونالتي مارسها  (1)النظم(

ذاتها، تبتعد فيها سلسلة وحداتها الخطابية والتركيبية عن مدلوالت الواقع الخالص، حيث تتعالى 

جودها الطبيعي، فتتحطم من خالل ذلك بعض القيود المعجمية والمرجعية  اللغة على الحقيقة في و 

نايا الخطاب األدبي، جميع التملصات واالنفالتات من عالم الواقع واإلطار والّسياقية، وتظهر في  ث

 المرجعي للنظام اللغوي المستخدم والّسائد.

يجعلها أقرب إلى مفهوم الّرمز  -بكونها ال تحقق انزياحاً على مستوى التّركيب –إن الكناية 

)        ) أي الرمز(سانية، بكونه الذي عدّه عالمة سيميائية تتولد من العالمات اللّ  دي سوسيرلدى 

عالقة مخصوصة تضطلع بالجمع أو التقريب بين شيئين إن بحكم عالقة المشابهة الطبيعية وإن 

خطوة كبرى في أدبيات التحليل المنطقي  )للّرمز(وسيكون  بحكم قرار المواضعة االجتماعية)...(

ين انصب اهتمامهم على تفسير المدلوالت ، الذ(2)(للّغة لدى المناطقة الوضعيين وفالسفة التّحليل

 -بما هو رمز-المتولدة من الدّوال الفونولوجية المورفولوجية، والتّركيبية؛ ألّن للدال الكنائي 

ً بحكم المواضعات االجتماعية والثقافية والحضارية لمضمون يبدو في  -يحوي تعبيراً مشابها

ألنطولوجية تحفيز لملكات المتلقي الذي يجتهد في الوهلة األولى أنّه غريب عن التعبير. وفي هذه ا

 المقصود. ) النهائي(ملء تلك النقاط الفارغة التي تفصل بين الدّال والمدلول

 حو الذيالنّ  تقع بين حقل كناية( -استعارة -تمثيل -)تشبيهوعلى العموم، فالصورة البالغية 

ً  -يهتم بمحور النظم وحقل الداللة الذي يهتم بمحور االستبدال  .-في اآلن معا

 

 وتجلياتها البنائية: "معنى المعنى"المبحث الرابع: نظرية 

 "معنى المعنى"أوال: مفهوم 

كالم: بتفريقه بين ضربين من ال ) معنى المعنى(مهد عبد القاهر الجرجاني لهذه النظريّة  

الضرب األول: وظيفته ت حصر في التّواصل المباشر أو اإلعالم. أما الضرب الثاني من الكالم فهو 

ذو وظيفة بالغية جمالية تأثيرية، حيث يتم فيها االنتقال من مدلول أولي إلى مدلوالت عدة  قد 

ينصرف إلى  ام() الكالم )أو الخبر بشكل عتعكس مقاصد المتكلم. يقول الجرجاني في هذا الّشأن:

أنت تصل منه إلى الغرض بداللة اللفظ وحده، وذلك إذا قصدَت أْن تخبر  )ضرٌب )أّول(ضربين: 

عن "زيد" مثال  بالخروج على الحقيقة، فقلَت: خرج زيٌد وباالنطالق عن "عمر"، فقلت:" 

                                                                                                                                                                                              
المواصفات التعاطفية، فينطفئ عندئذ الجدول المنطقي العقالني في الخطاب، وتحل محله نفثات االرتياح الوجداني، وذلك السترضاء 

 ".الوجدان والعاطفة. اإلثارة: تتولّد من خطاب ما عندما يتحول إلى "عامل استفزاز يحّرك في المستقبل)المتلقي( نوازع ردود فعل

 ربية للعلوم،العار ، منشورات االختالف، الد-مقاربة تحليلية لنظرية جاكبسون -ينظر: الطاهر بومزبر: التواصل اللّساني والشعرية

 .40م، ص2007، 1، طناشرون، الجزائر
 .75-74فاطمة البطال بركة: )م،س(، ص (1)
مة(، منشورات االختالف، المركز الثقافي العربي، الدار العربة للعلوم، أحمد يوسف: الداّلالت المفتوحة)مقاربة سيميائية في فلسفة العال(2)

 .97م، ص2005، 1ناشرون، الجزائر، الدار البيضاء، بيروت، ط



   يّةانلبياورة الفصل الثالث                                   أنساق الصّ 

- 295 - 

. فهذا الضرب من الكالم يحوي وظيفة إعالمية منطقية (1)(عمرو منطلق" وعلى هذا القياس

   إخبارية، تحيل دوالها الّصوتية مباشرة إلى مدلوالتها المرجعية وتنطبقان معا، وال تزيد عن ذلك. 

إذ هو قسٌم كالمي يخلو من أيّة وظيفة بالغية. أّما القسم الثاني من الكالم فهو مقترن بالوظيفة 

يفة النظام التواصلي المباشر المنضوي في الضرب األول، حيث أّن هذا الجمالية التي تخالف وظ

ً بالغياً؛ إذ هو  ) ضرٌب آخر أنت ال تصل منه إلى الغرض بداللة القسم يقدّم للمخاطب معنى  أدبيا

اللّفظ وحده، ولكن يدلك  اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللّغة، ثّم تجد لذلك المعنى 

. فهذا القسم يغاير القسم األّول، من حيث الوظيفة وطريقة (2)تصل بها إلى الغرض( داللة ثانية

) إذا قد استخدام المعنى الذي ينسحب فيه على وظيفة مزدوجة ومضاعفة في عالقته بالمتلقي، و

عرفت هذه الجملة، فهاهنا عبارة مختصرة وهي أن تقول:" المعنى و"معنى المعنى" تْعني 

من ظاهر اللفظ و الذي تصل إليه بغير واسطة، وبمعنى المعنى أن تعقل من  بالمعنى المفهوم

 .(3)اللفظ معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر (

بطريق مباشر  )أو القصد والغرض(وآية ذلك، أّن القسم األّول من الكالم يقدم فيه المعنى

م فيه المعنى بطريقة غير مباشرة بما هو يخلو من أّي التواء. أّما القسم الثاني من الكالم، فيقدّ 

علوق بالّصورة اللغوية المجازية، حيث تتجاوز في نطاقها  العالمات  اللغوية وظيفة اإلنباء 

ً للداّلالت المرجعية المعجمية التي تحيل إليها إلى  -واإلعالم الذي يؤدّى باأللفاظ فحسب وفقا

يفصل بين التواصل العادي الذي  عبد القاهر الجرجانيفوبناًء على هذا،  -وظيفة التأثير واإلقناع 

يؤدّى بالضرب األّول والتواصل األدبي الذي يؤدّى بالضرب الثاني. الذي تنضاف فيه إلى اللغة 

ً أسلوبياً، يتعارض مع الدّالالت المرجعية التي تحيل إليها  ً ونسقا ً بالغيا وظيفة أخرى تشّكل سياقا

ّول. ولعّل سبيل هذا التّواصل األدبي هو السبيل نفسه الذي تسلكه األلفاظ المشكلة للمعنى األ

إواليات الصورة البيانية القائمة على التّعبير غير الحرفي. كالتشبيه والتّمثيل والكناية واالستعارة  

) أنّك إذا قلت: "هو كثيُر الّرماِد القدر، أو قلت : "طويل النّجاد"، أو قلت والمجاز بأنواعه، إذ 

المرأة :" نؤوم الّضحى"، فإنّك في جميع ذلك ال تُفيد غرضك الذي تعني من مجّرد اللّفظ، في 

ولكن يدّل اللّفظ على معناه الذي يوجبه ظاهرهُ، ثّم يعقل الّسامع من ذلك المعنى، على سبيل 

"القدر" أنّه مضياف، ومن  ، معنى ثانيا هو غرضك كمعرفتك من كثير ّرماداالستدالل )الفهم(

 .(4)(يل النّجاد أنه طويل القامةطو

ويستفاد من هذا الكالم: أنّه في التّواصل األدبي ال  توجد عالقة واضحة بين معنى البنية 

 )معنى مجّرد( )الّرجل المضياف(ومعنى البنية العميقة  )معنى محسوس(الّسطحية "كثير الّرماد" 

بوصفها منابع  -غير اللفظي–السياق ولهذه العلّة والسبب، يتوسل المتلقي بالمعنى الّسطحي و

إمبرتو إيكو لمقاصد الكالم للوصول إلى مالمسة المعنى العميق. وفي هذا الّصدد يقول 

Umberto Ecco يجب التعامل مع االستعارة ) وجمبع أدوات الصورة  :م(19/02/2016)ت (

                                                             
 .268عبد القاهر الجرجاني: )م، س(، ص  - (1)
 نفسه، الصفحة نفسها. -( 2)
 .269نفسه، ص - (3)
 .268، ص عبد القاهر الجرجاني: )م،س( -(4)
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درجة صفر للغة يستند إليها كّل الملفوظ االستعاري انطالقاً من المبدأ القائل بوجود  أو المجازية (

حدوداً فاصلة بين الكالم الذي ينتمي إلى الدّرجة صفر  الجرجاني. وبهذا المنظور، رسم (1)(تعبير

ً والكالم الذي ينضوي في السياق األسلوبي البالغي الذي يتعلّق بمبدأ االنتقال بما هو  -بالغيا

عبد القاهر  بمصطلح االستدالل الذي يقتضي وقد عبّر  عنه   -جوهر الّصورة البيانية المجازية

التحول عبر مستويات الدّاللة: من الدّاللة األولى إلى الدّاللة الثانية وذلك بتفكيك المدلوالت 

للداّللة األولى بكون الداللة الثانية هي لواحق وتوابع للدّاللة األولى في  (Contigüité)المجاورة 

على المدلول النّهائي  الجرجاني، وقد أطلق في حّده للكناية( البنّاءابن )كما عبّر عن ذلك الوجود 

 كلمة الغرض التي تحيل إلى قصدية المتكلم في مقام معيّن.

 

 كثير رمادِه تحت القدور كثير الّطبخ  فمدلول كثير الّرماد 

جودياً       يحيل إلى               يحيل و 

 اف.نه مضيأأخير، قد يجّسد غرض المتكلم وهو ى معنى ومن ثمة، فإّن هذا المعنى يؤدّي إل

) الكناية والتعريض ولعّل هذا االنتقال من المدلول الّظاهر إلى المدلول العميق يتوافر في 

. (2)(أجناٌس بالغية تتأسس على الكالم المتروك على ظاهرهِ  واالستعارة والمجاز أبدا  )بما هي(

المحصور في إطار أسيقة ثقافية واجتماعية وحضارية، حيث أن إجراء وتتقيد داللتها بعملية الفهم 

وفق  -التأويل لتحصيل غرض النموذج الكنائي مشروط بملكة الفهم الذي يكتنف عملية التلقّي

على اعتبار أّن مقام اإلنجاز الكالمي هو الذي يقود المتلقي لإلمساك بناصية  -تصور الجرجاني

قام هو قرينة مسعفة ومسهمة في تبيين المعنى الكنائي،  على الّرغم من قصدية الكناية، إذ أّن الم

 أن اإلسناد ورد تاماً وكامالً في الجملة الكنائية "هو كثير الّرماد ".

كيفية تحليل الجملة األدبية  الجرجانيوفي سياق هذا الطرح النظري الذي أسس عليه  

هذه النظرية إلى اعتبار  الّدكتور عز الدين إسماعيلالمجازية من منظور الوظيفة البالغية، يذهب 

من زاوية أنها  في كتابه الداّلئل الجرجانينظرية مستقلة عن بقية نصوص   ) معنى المعنى (

) نظرية معنى المعنى ليست في اإلنشاء معالجة إجرائية تصّورية لطبيعة التّراكيب األدبية. يقول:

في االستخدام  )األسلوبية(بقدر ما هي تشخيص الظاهرة ية(الكالمي )غير مرتبطة بمقولة األسبق

أو الجملة        اللغوي. فالكالم األدبي  (3)(اللغوي، معينة لمستوى متقدم من هذا االستخدام

 ً ً سيميولوجيا  -من هذا الوصف-البالغية انطالقا هو مستوى متقدم في استخدام اللّغة بكونها نظاما

ية تنعكس في جملة وسائل  التّعبير التي يتوسلها المتكلّم ليبّث في تشير إلى مدلوالت غير لسان

نسيجها قصدية معيّنة بطريقة غير مباشرة، توّرط المتلقي في استنباطها بمساعدة عدّة آليات 

                                                             
،  2016، 3أمبرتو إيكو: التأويل بين السيميائيات والتفكيكية، تر وتق: سعيد بنكراد، ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -(1)

 .144ص
 .269ينظر: عبد القاهر الجرجاني: )م،س(، ص(2)
 .40، 39م، ص1987، أبريل، سبتمبر4-3، ع:7القاهرة، معز الدين إسماعيل: قراءة في "معنى المعنى" عند عبد القاهر الجرجاني، مجلة فصول، (3)
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 (1)) االجتماعي الذي يتّصل به الغرض، وسياق الكالم وسياق موثّق يتّصل بنّص الكالم(كاإلطار 

فهم التي يكتسبها المتلقي بماهي كفاءة وقدرة، عبّر عنها الجرجاني بآلية ، فضالً على ملكة ال

االستدالل بكونه انتقاالً من المعاني الّسطحية إلدراك المعاني العميقة، تأصيالً أن التأويل العقلي 

أي –هو فن من فنون الفهم، ينطلق من ميكانيزمات النّص الداخلية اللغوية والخارجية؛ وهو بهذا 

تعامل مع المعنى األول بوصفه عالمة، ثم قدّم وصفا تطبيقيا "لعملية التأويل" على  -الجرجاني

وآلية من أليات التفسير الداللي،  (2))أن التأويل هو فن من فنون الفهم( -إيكوكما يكول  –اعتداد 

مشكلة -اني إذ واجه الجرج-، )اللغوية(من منظور أّن نظرية التأويل هي نظرية في الّسياقات 

 متعلقة بالعالقة بين المعنى اللغوي والمعنى اإلدراكي البالغي.

لعّل التّفسير الذي قدّمه الجرجاني لكناية "كثير الّرماد" والتي جعل منها جوهر نظريته تقترب 

، من منظور أنها  تأسيس ورتشساردز أوغدنإلى حدّ ما من نظرية "معنى المعنى" السيميائية عند 

ت التي تصل بينهما ممثلة ) عوامل ثالث، موضوعة في زوايا مثلث، والعالقام على نظري يتقو

وقاعدة المثلث تكون في هذه الحالة مختلفة جدا  في تركيبها عن كّل من الّضلعين  بأضالعه

 .(3)اآلخرين(

 :(4)ويمكن تمثيل هذه النظرية وفق المخطط اآلتي

 

 

 

 

 

 

 

تكون سببية، شأنها في ذلك شأن  (Symbol)والرمز  (Thought)إّن العالقة بين الفكرة 

ً - العالقة بين كثير الّرماد والّرجل المضياف، ألّن الرموز اللغوية المستعارة تسببها اإلحالة  -جزئيا

 والغرض الذي من أجله ننشئ الّرمزوجزئياً العوامل االجتماعية والنفسية  ) المتكلم(التي ينشئها

 ين وموقفنا نحن .فضالً على األثر المفترض لرموزنا في اآلخر
                                                             

 .41المرجع السابق، ص(1)
 Ivor Armstron Richards( وأيفر أمرسترونغ رتشاردزCharles Key ogden()1889-1957تشارل كي أوغدن )ينظر:  (2)

وكشانك. تق: ألمبرتو دراسة ألثر اللغة في الفكر ولعلم  الرمزية مع مقالتين ملحقت-(: معنى المعنى1893-1979) ين لماِلن وفسكي وكر 

 .21،27م، ص ص2015، 1إيكو: قدّم للكتاب وترجمة: كيان أحمد حازم يحي، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط
 .29نفسه، ص(  3)
 .71، 70، 69ينظر: )م،س(، ص ص (4)
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القة ما هي عب-اللغوي  )كثير الرماد(والرمز  )الكرم(وبناًء على ذلك، فالعالقة بين فكرة 

أثر  +اإلحالة + عوامل الّسياق+ الغرض  ) قصدية المتكلمت تضّمن في العناصر:  -سببية

 التي تؤذن بحدوث أمرين: الّرمز في المتلقّي+ موقف المتكلم(

 أداء فعل إحالي -1

ً تق -استناداً إلى جميع الظروف السابقة–خاذ موقف يكون ات -2  ريباً متشابها

 لفعل المتكلم وموقفه.

عالقة تكون . وهذه ال (Référent)أنه ثّمة عالقة بين الفكرة والمرجع  -أيضا -ويتراءى لنا

 ً  و شيء(أ)التفكير في شيء أو عالقة غير مباشرة )كاإلحالة إلى شخص عالقة مباشرة تقريبا

 على اعتداد أّن المرجع يكون ظاهراً كائناً بالفعل أو يكون غائباً أو مغيّباً.

، ل قائمةالدّا تبقى العالقة بين الفكرة والّرمز )كالنموذج الكنائي(وفي حالة غياب المرجع 

ل بين تتخل من حيث أّن المتلقي يبحث عن اإلحالة عبر سلسلة طويلة من األحوال العالمية التي

 لّغوي الملفوظ ومرجعه.الفعل ال

سوى العالقة غير الحقيقية  (1)أّما بين الّرمز والمرجع، فال توجد عالقة ذات صلة

، التي تكمن في أّن المتكلم يستعمل الرمز لتمثيل مرجع ما. أي أّن الّرمز والمرجع غير )الواقعية(

ً مباشراً، وحين  ألسباب تختلف لن  مرجع()نستعمل ضمنيا  هذه العالقة )رمز، مرتبطين ارتباطا

بمقابل العالقة الحقيقية والّصحيحة بين الّرمز والفكرة؛ وإنّما  (2)(تكون إالّ عالقة منسوبة

بين  دوسوسيرارتباطهما هو غير مباشر حول ضلعي المثلث. وعلى مْنحى هذا الفكرة ، فّرق 

عالقة  (Signifient)والمدلول (Signifiant)التي تكون فيها العالقة بين الدّال  -      العالمة

وبين الّرمز الذي تكون فيه العالقة  -غير مصوغة وليست معللة  (Arbitraire)اعتباطية 

ً سيغدو االرتباط  )كثير الّرماد(إحالية. وعليه،  فالمرّكب اللفظي (3)تفسيرية بكونه رمزاً لغويا

قة إحالية مباشرة بين الكلمات الوحيد الذي يصح بين المعنى األول والمعنى الثاني، إذ ال عال

 واألشياء.

إذ  )األلفاظ والمعاني(قضية الّشكل والمضمون الجرجانيعالج  -فيما نعتقد -وبناًء على ذلك

) واعلم أن ما ترى أنه البد منه من ترتيب األلفاظ، وتواليها على النظم الخاص، ليس هو يقول:

من حيث إن األلفاظ إذ كانت أوعية للمعاني،  طلبته بالفكر، ولكنه شيئ يقع بسبب األول ضرورة،

 . (4)فإنها تتبع المعاني في مواقعها

                                                             
 .70ينظر: )م.س(، ص(1)
 نفسه، الصفحة نفسها.(2)
 .97)م.س(، صينظر: أحمد يوسف:  (3)
 .99عبد القاهر الجرجاني: )م،س(، ص(4)
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إن عالقة اإلقتران بين الرمز اللغوي وفكرة الكرم ههنا، هي سببية ضرورية، وعلى هذا 

 -بما هو شكل تعبيري -السبيل يتأسس الفعل التواصلي األدبي بنظم خاص مقصود، أي بين الرمز

دون أن يكون هناك اختالف، كما عبر عن ذلك  –بماهي قصدية غرضية  – اإلحالة() والفكرة 

ريتشاردز في المثلث الذي يربط بين المز والفكرة. ألن االنتقال من طبقة أو حالة عالقية 

أخرىبطريقة سببة عقلية، مردود إلى أنه ثمة مرجعيات مشتركة إحالية بين المتكلم والمتلقي، إذ أنه 

ر أـن تعرف للفظ موضعا من غير أن تعرف معناه. وال أن تتوخى في األلفاظ من "  ال يتصو

حيث هي ألفاظ ترتيبا ونظما، وأنك تتوخى الترتيب في المعاني، وتعمل الفكر هناك فإذا تم لك ذلك 

أتبعتها األلفاظ وقفوت بها أثارها وأنك إذا فرغت من ترتيب المعاني في نفسك لم تحتج إلى أن 

كرا في ترتيب األلفاظ بل تجدها تترتب لك بحكم أنها خدم للمعاني، وتابعة لها والحقة تستأنف ف

 .(1)(بها، وأن العلم بمواقع المعاني في النفس، علم بمواقع األلفاظ الدالة عليها في النّطق

 مدّونة بحث صاحبي كتاب الجرجانيوبالّرغم من االختالف الموجود بين مدونة بحث 

إالّ أّن هذا ال يعدم االتّفاق الحاصل بين الدرسين حول دراسة إشكالية الدّاللة "، معنى المعنى"

اللسانية السيميائية والعالقة بين الدّال والمدلول أو بين التعبير والمحتوى، حيث شّكلت هذه 

) لجميع التطّورات التي حدثت في دراسة المعنى في حقول: النظريّة خلفية معرفية، مّهدت السبيل

عية المنطقية، والفلسفة التحليلية، واللّسانيات البنيوية والسيميائيات والتأويلية المعاصرة الوض

. واستناداً على هذا، أمكن القول أّن (2)والتداوليات واللّسانيات االجتماعية واللسانيات النّفسية(

حيث مدار  )ولو في نطاق الجملة(استشرف موضوعاً وطرق إشكالية الداّللة األدبية  الجرجاني

الوظيفة البالغية ضمن التصريفات األدبية والتّأليفات األسلوبية ذات   -عنده –معنى المعنى 

نظرية تنهض على تشخيص ووصف الخصائص البالغية التي  الجرجانيالطابع المجازي. إذ قدم 

)         تتوافر في االستخدامات الجمالية للغة من زاوية التلقي؛ حيث تقتضي من المتلقي أن

إلى هذه المعاني واحداً واحداً، ويعرف محصولها وحقائقها، وأن ينظر أوال إلى "الكناية"   )ينظر(

، أنت )قصد وغرض(حقيقتها ومحصول أمرها أنها إثبات لمعنى  )ت(إليها وجد )ت(وإذا نظر

أنّك  من طريق المعقول دون طريق اللّفظ. أال ترى )بل( )ال من طريق اللغة(تعرف ذلك المعنى 

لّما نظرت إلى قولهم: "هو كثير رماد القدر"، وعرفت منه أنّهم أرادوا أنه كثير الِقرى والضيافة، 

لْم تعرف ذلك من اللفظ، ولكنك عرفته بأن رجعت إلى نفسَك، فقلت: إنّه كالم قد جاء عنهم في 

بخ فيها للقرى المدح، وال معنى للمدح بكثرة الّرماد على أنّه تنصب له القدور الكثيرة، ويط

والضيافة، وذلك ألنّه إذا كثر الطبخ في القدور كثر إحراق الحطب تحتها، وإذا كثر إحراق 

. وأية ذلك: أن تحديد الغرض (3)(الحطب كثر الّرماد ال محالة وهكذا السبيل في كّل ما كان كناية

سل باالستدالل القائم على موكول للمتلقي الذي يتو-في النموذج الكنائي السابق-الذي يريده المتكلّم 

 العناصر اآلتية:

                                                             
 .100المصدر السابق، ص(1)
 .21ينظر: أوغدن ورتشاردز: )م،س(، ص (2)
 .403،  صعبد القاهر الجرجاني: )م،س( (3)
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 تحديد المقام الذي أنجز فيه الخطاب. وهو مقام المدح. -1

 المقام هو قرينة تؤذن أّن المعنى السطحي غير مراد. -2

اللي المعنى العميق يكمن خلف المعنى الّسطحي. إذ االنتقال من مستوى د -3

في  رجانيم الذي أصّر عليه الجإلى مستوى داللي آخر يؤشر على مبدأ االستدالل والفه

 نصوصه الّسابقة.

ات يتّم التوصل إلى ناصية القصد أو الموضوع أو الخبر بتوسل العالق  -4

تالحقة موالت الّسببية الكائنة بين المدلول األّول وغرض المتكلم بكونه مدلوالً أو مدل

 ومشتقة من المدلول السطحي األولي.

 :"معنى المعنى"ثانيا: عناصر نظرية 

: هي مقولة تيولوجية شّكلت بؤرة خالف بين المعتزلة واألشاعرة ضمن القصدية -أ

) أّما   مفهومهم للكالم اإللهي الذي يعادل عند األشاعرة المعنى النفسي الذي يترتب قبل النطق به. 

ن المعتزلة ال ينكرون المعنى ولكنّهم يتفادون اعتبار المعنى النفسي كالما ، ولو فعلوا لكان م

وإالّ  رتّب في نفسه المعنى وليس الكالمصفات الذات وكان قديما ، ولذلك يؤكدون أن المتكلم ي

 . (1)لكان تناقضا  تسمية النطق كالما  (

وآية ذلك، أّن المعتزلة يفّرقون بين الكالم النفسي والعبارة الدالة عليه، ذلك أنّهم لو اعتبروا 

ال           ت الذات. والكالم عندهم من صفات الفعل وهم)لكانت من صفاالمعاني النفسية كالماً 

، ولذلك استبدل المعتزلة مفهوم المعنى النفسي بمفهوم القصد أو (2)يثبتون هلل صفة مغايرة لذاته(

 الغرض او الخبر الذي يريد المتكلم إيصاله إلى المتلقي.

عنى الم"-و بهذا المنظور عالج الجرجاني قضية القصدية األدبية في ضوء نظرية     

 ؟لمتكلمداخل الصيغة االستفهامية اآلتية: كيف يمكن الوصول إلى قصدية ا -" ومعنى المعنى

) المعنى عند الجرجاني على نحو ما قال به أحد الباحثين هي -بصفة عامة-إن القصدية

ن جعل عليه أمارات تدل عليه. فتارة تكون قوال بلسان على حكم أهل ذلك الموجود في النّفس لك

. والكالم بهذا المنظور األشعري ليس (3)اللّسان وما اصطلحوا عليه وجرى به وجعل لغة لهم(

ً في نفسية المتكلم، ويصير  ً ألنها عوارض زمنية زائلة. وإنّما هو معاني موجودة مسبقا أصواتا

     ليس فعالً، بل صفة تتجلى في تلك اإلشارات والرموز اللغوية. فهي عندهم الكالم بهذا المعيار

ال تعرف إالّ بداللة الكالم،  ولذلك وّحد األشاعرة بين مفهوم الكالم والمعاني النفسية التي ترتب 

ومن ههنا، يدعو  -بما هي أمارات عليه وأدلة -في الذهن والنّفس، ثم تحملها األلفاظ واألصوات

                                                             
، 2010 ،1جمال حْضري: المقاييس األسلوبية في الدراسات القرآنية)مجد(، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط(1)

 .12ص
 .80نصر حامد أبو زيد: االتجاه العقلي في التفسير، )م،س(، ص(2)
 .80-79ينظر: نفسه، ص (3)
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ألن  )الملفوظ(الذي يكون في  ) عن المعنى)القصدية(المتلقي للبحث  القاهر الجرجانيعبد 

منفصل عند المعتزلة  )أي القصد والمعنى(الملفوظ ليس منفصالً عن قصدية المتكلم بينما هو

 .(1)(ويفهم قبل مباشرة الكالم

ربط  رجانيالقاهر الجوباعتبار الكالم قصدية عميقة في االستخدام الفنّي له، أمكن لعبد 

 خرىألمعنى ومعنى المعنى" من جهة اإلعجاز األسلوبي بنظرية النظم من جهة، وبنظرية "ا

ع روائ والتي تنهض على الفكر والفهم واالستدالل السببي المصاحب للعقل والّروية في كشف

 النّظم.

ريقة تكلم بطثه المماثلة في الكالم الذي ينف - عبد القاهر الجرجانيعند -تتوافر القصدية 

 لقصديةاغير مباشرة. وهذه  )معنى المعنى(مباشرة، وتتحقق خارج  الكالم إذا كانت قصديته 

ي رفة التالمع الثانية ترتبط بدور المتلقي في كشفها اعتماداً على عوامل ظروف الّسياق، ووسائل

 واللغة. )الفهم(تنسحب على العقل

) أو الغرض -الجرجانيعند  -أّن مفهوم القصد مدانيالّدكتور حميد لحوفي هذا السياق يرى 

، والتي عبّرت عنها نظرية النظم ونظرية معنى المعنى. (2)هو مفتاح فهم نظرية القراءة عنده(

أّن المتكلم يملك زمام التحديد  عبد القاهر الجرجانياعتدادا من منظور هذه النظرية في تصور 

وم ت بليغها للقارئ. ودور  القارئ يختزل في فهم وإدراك تلك القبلي للمعاني واألغراض التي ير 

ً عند المتكلم والمتحققة في النصوص بالفعل. يقول  في هذا  الجرجانيالمقصدية الموجودة سلفا

) فإذا وجب لمعنى أن يكون أوال في النّفس وجَب للفظ الّدال عليه أن يكون مثله في الصدد

تكون المقصودة قبل المعاني بالنّظم والترتيب، وأن يكون  النّطق، فأّما أن تتصور في األلفاظ أن

الفكُر في النظم الذي يتواصفه البلغاء فْكرا  في نظم األلفاظ، أو أن تحتاج بعد ترتيب المعاني إلى 

فكر تستأنفه ألن تجيء باأللفاظ على نسقها، فباطٌل من الظن ووهٌم يتخيل إلى من ال يوفّي النظر 

 .(3)حقّه(

عل  أنه جم، إالّ أعطى األهمية والسلطة للمتكل الجرجانيمن أّن هذا النّص يفيد أّن  وبالّرغم

  صيدهاالل لتيتوسل بالعقل واالستدمقصديته البالغية ماثلة خارج النّص وموكولة للمتلقي الذي 

 يةالبيان وظيفةحيث جعل الجرجاني التأويل إجراء  فاعالً  لداللة الصورة المجازية، حيث تظّل ال

 للغة قائمة .

وبناًء على ذلك، فنظرية القراءة البالغية عند الجرجاني تختلف اختالفاً جوهرياً عن نظرية 

) تتجاوز مقصدية المتكلم وتعول على أن  -بإصرار -القراءة األسلوبية المعاصرة التي حاولت

) دور القارئ الحاسم في تحديد دالالت فحسب. ومن ههنا، راحت تهتم بـ (4)مقصدية النّص(

                                                             
 .87نفسه، ص (1)
 .105حميد لحمداني: )م،س(، ص - (2)
 .100-99، ص)م،س(عبد القاهر الجرجاني: - (3)
 .34(: )م،س(، صGeorges Molinieينظر: جورج مولينييه )(4)
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، على اعتبار أّن النّص صار مستقالً عن صاحبه. وهذه االستقاللية تمكن المتلقي من (1)النصوص(

 إحداث تغيير جذري فيما يمكن أن ينظر إليه على أنّه المعنى األصلي للنّص.

الفاعلية للمفاهيم  – بما هي اختصاص منهجي هجين-أعادت األسلوبية التلقّي و التأويل: -ب

 -البالغية وذلك لتعويض النقص النظري في اللّسانيات، التي أبعدت المكونات الجمالية التواصلية

التي اتخذتها مدّونتها الوحيدة بكونها الوحدة الداللية الكبرى التي يمكن أن  -في نطاق الجملة

) الحقل       لبياني البالغي تخضع للتّحليل. ومن ههنا صارت األسلوبيات بتعاوضها مع الحقل

في النصوص األدبية. لذلك تّم طرح إشكالية  (2)اللّساني والمعرفي الكفيل بوصف عمل المجازات(

العالقة بين النّص والقارئ ضمن مفهوم التلقي في الدراسات الفلسفية واألدبية. وقريبا من هذا 

، داخل نص، قارئ( متكلم  )ثالثية: المنظور، عالج عبد القاهر الجرجاني التواصل األدبي ضمن

ً من  -التي تقدم ذكرها -نظرية معنى المعنى ونظرية النظم التي صاغها بمنظور جديد انطالقا

ً رأي  هو قول لغوي      الذي يرى أّن النظم الشعري اللّغوي الجاحظقضية اللفظ والمعنى متبنيا

 ينهض على الصياغة والتصوير.  (3)نوعّي مخصوص

) معنى مشّكال تشكيال   -الجرجانيتصور  -وبناء على ذلك، فالنّظم في اللغة األدبية صار في

، حيث العالقة بين المدلول السطحي والمدلول العميق في (4)فنيّا  يقوُم في جوهره على الغرابة(

غرض  ألنّ  نة. على القارئ أن يمأل فجواتهاالّصورة المجازية هي عالقة فنّية تنشئ مسافة معيّ 

ً للهيئة النّحوية اللّغوية والمجازية، على  -ضمن االستخدامات األدبية للغة-الشاعر  يكون مفارقا

 خالف المدلول السطحي الذي يحصل عليه القارئ انطالقاً من الهيئة اللّغوية التّركيبية فحسب.

ً من أّن الصورة المجازية التي ضّمتها نظرية "المعنى ومعنى المعنى " تتأسس  وانطالقا

كما يرى  (الجرجاني)  -على عوامل: القصد، لغة التصوير، المتلقي، فإّن مدلولها في تصوره

؛ إذ أّن مبنى الّصورة  الشعرية  عنده قائم (5)) بناء لغوي مع المتلقي(هي -محمد مشبال الّدكتور

بدأ االنتقال الذي يكتنف البنية اللّغوية للّصورة، وعلى م ) اللغوي، العقلي(على مبدأ المجاز

 الموكول للمتلقي.

لْم يطلب من المتلقي أن يؤّول المجاز الستواء القاعدة  فعبد القاهر الجرجانيوجملة األمر، 

      قبله، أو أن يطالب المخاطب للقيام  الفّراء وأبو عبيدةالنحوية أو الستواء العبارة كما فعل  

في دراستهم للتصوير اللغوي في القرآن  (6))بتخريجات من منظور عقائدي كما فعلت المعتزلة(

 الكريم، حيث جعلوا التأويل سالحهم الوحيد، وذلك بعدّ ما يخالف معتقداتهم مجازا.

                                                             
 .106)م.س(، ص حميد لحمداني:(1)
 .174(: )م،س(، صFrançois Rastierفرانسوا راستيي) (2)
 .131، ص3ينظر: الجاحظ: كتاب الحيوان،ج  (3)
محمد مشبال: األثر الجمالي في النظرية البالغية عند عبد القاهر الجرجاني)مقال(، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية)دراسات (4)

 .127م، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ص1992مالية التلقي(، خريف، شتاء ،) عدد خاص حول ج6سال(، العدد
 .128،  ص)م.س( (5)
 .22-20ينظر: جمال حضري: )م.س(، ص ص(6)
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اخرج مفهوم المجاز من الدّائرة التيولوجية التي  الجرجانيودرجاً على هذا، أمكننا القول أّن 

متعالقا -بتصوره -ار المجاز هيمنت على الفكر االعتزالي و أدخله إلى دائرة األدب، وص

بالتصوير اللّغوي حيث  يتأسس على الغرابة والوقع الجمالي الذي يحدثه في المتلقي. إذ أعاد 

صياغة المجاز صياغة اصطالحية دقيقة في نظرية"معنى المعنى"، تقود  المتلقي من الدّاللة 

) الّصورة الشعرية جرجاني لمفاهيم المباشرة إلى الداّللة األدبية. ولعّل هذا التظير الذي أطره ال

، حيث جعله قسيما (1)و"معنى المعنى" و"النظم"() لدفع تهمة االضطرار والكذب عن المجاز(

 لحقيقة اللغة والواقع، إذ هو إدّعاء للدّاللة أو إثبات لها.

يترتب على ذلك  -بناء لغوي مع المتلقي-هي  الجرجانيوبناًء على أّن الصورة من منظور 

والمحور  )النحوي(أّن إوالياتها هي أشكال نحوية مجازية، يتضافر فيها المحور النظمي 

على هذا األثر  الجرجانيبإحداث األثر الجمالي في المتلقي. و أطلق  )الّداللي البالغي(االستبدالي

اإليناس،  الرتياح، الهّزة، الّروح، الخفّةاألريحية، ا ) التأثير، اللذّة،جملة من األلفاظ على غرار 

األنس، البهجة، الّروعة، الهيبة، االهتزاز، النّشوة، الّصبابة، الكلف، المحبة، الشغف، كرم 

على  -جميعها–     . وتكشف (2)الموقع، لطف التأثير، الحسن، التعجيب، الغرابة، الفتنة، الّسحر(

في نفسية المتلقي من خالل جعله منفعالً.  -ضمن اآلثار الشعرية-األثر اإلجمالي للغة المجازية 

ومن ههنا فقد جعل الجرجاني في ضوء التصور اإلجمالي للشعر لديه المتلقي طرفاً مهماً وفاعالً 

من خالل األلفاظ التي  في العملية اإلبداعية، ومعياراً تقاس به درجات جمالية الّصورة الشعرية

النظر، إعمال الفكر، وكل  العناء، التفكير، التأمل، المضي ) التأّمل، بذل الجهد، تجشماستخدمها 

     (3) ما طريق العلم به المعقول دون اللّفظ (

إن هذه األلفاظ تؤذن أن للمتلقي دوراً أساسياً في إنتاج وتصيّد القصدية العميقة التي تختفي   

ً على أّن الكالم الشعري المجازيوراء األ وهو  -) نصفهشكال اللغوية التصويرية؛ تأسيسا

من صنع المتلقي، وهذا  -وهو الّضمني-من صنع النّص أو المتكلّم، ونصفه -المصّرح به 

الوضع هو الذي يكفل للّصورة قدرتها التأثيرية معتمدا  على قرائن تسدُّ ذلك الفراغ الذي يجب أن 

في ضوء الوظيفة  (4)توي كيان الكالم ولن يرجع الكالم إلى حظيرة اللغة إالّ بسّده(يمأل حتّى يس

 السيميائية للغة.

في نظرية "المعنى ومعنى المعنى" على القارئ، حيث   الجرجانيوجملة األمر، فقد ركز 

 أراد، عمد، المراد )حثّه على البحث عن قصدية المتكلم المتوارية، إذ استعمال ألفاظا مثل

، من زاوية أن المتكلم له السلطة الكاملة في العملية (5)المقصود، الفائدة، الغرض، التدقيق...(

اإلبالغية. وهذا يفيد أّن المتلقي ليس له الحرية المطلقة في التأويل سواء على مستوى الصياغة 

                                                             
،ص 2005، 7ينظر: نصر حامد أبو زيد: إشكاليات القراءة وآليات التأويل، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط(1)

124،135،139. 
 .130-128ينظر: محمد مشبال: )م.س(، ص  (2)
 . 134-132المرجع السابق، ص  (3)
 .562عبد هللا صولة: )م.س(، ص(4)
 .109ينظر: حميد لحمداني: )م.س(، ص(5)
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اإلنساُن في  ) الخبر وجميع الكالم معان ينشئهااللغوية أو على مستوى الصياغة الجمالية، ألّن 

 عقله، وتوصف بأنها مقاصد وأغراض نفسه ويصرفها في فكره، ويناجي بها قلبه ويراجع فيها

وأعظمها شأنا  الخبر فهو الذي يتصور بالّصور الكثيرة،  وتقع فيه الصناعات العجيبة، وفيه 

أّن جميع . من منظور (1)يكون في األمِر األعم المزايا التي بها يقع التفاضل في الفصاحة(

األخبار والتّراكيب عبارة عن مقاصد وأغراض ومعاٍن تنشأ وتصرف وتراجع، إذ األغراض 

مقصودة بفعل لغوي واعٍ، وكّل فعٍل لغوي هو قصدٌ وغرٌض وداللة مفيدة، حتّى األخبار التخييلية 

غراض. التي تصّور بالصور الكثيرة والصناعات العجيبة، ال يلغي القول بتوافرها على مقاصد وأ

بين مجازية الصورة البيانية التي أطرتها  تور عبد العزيز حمودةوفي هذا السياق يربط الدّك

بمصطلح المراوغة التفكيكي. والمراوغة  القاهر الجرجاني عبدنظرية "معنى المعنى" عند 

ية ) هي مراوغة المدلول للدال التي تحّول العالمة اللغو حمودة العزيز عبدالمقصودة هنا بقول 

إلى عالمة سابحة أو عائمة  بحيث يحاول القارئ أو المتلقي تثبيتها مؤقّتا إلى أن يجيء قارئ 

آخر، أو القارئ نفسه في قراءة أخرى، ليفّكك الّداللة السابقة ويثبت داللة جديدة للمدلول الّسابح 

       يك التي تهتم بالقارئ . و تحتل مقولة المراوغة مكانة مركزية في إستراتيجية التفك(2)وهكذا( *أبدا .

حيث جعلت له دوراً  في تفكيك المدلوالت التي ستبقى تراوغ الدّوال إلى ال نهاية التّدليل.-فحسب-

إذ عّولت  -حاسماً في تحديد الداّللة النّصية بغّض النّظر عن الّسياق الثقافي للنص األدبي وتاريخه

ريّة القارئ الذي تدعوه للمشاركة المطلقة في صنع على التأويل الالمحدود للمدلوالت و لم تقيد ح

عبد العزيز  الّدكتورالداّللة وإنتاجها، بعيداً عن مقصدية النّاص األصلية، وفي هذا السياق يعلق 

) إّن المفهوم قائالً: الجرجانيعلى نظرية الّصورة المجازية ونظرية  معنى المعنى عند  حمودة

لول للدال ال يعدو أن يكون صياغة بّراقة لمفهوم وظيفة اللغة الحديث أو الحداثي لمراوغة المد

ال يكّل، سواء في األسرار أو الّدالئل، في تأكيد أهمية  والجرجانيفي استخدامها على المجاز. 

المتلقي في بحر اللغة، ليخرج منه بآللئ المعاني. فالمعنى البليغ هو ذلك المعنى الذي يمثّل 

 .(3)عملية تحّد مستمر للمتلقي بسبب )امتناعه وتحجبه((

ولْم يفتح الباب على قيّد من دور المتلقي والتدليل معاً،  الجرجانيومهما يكن األمر، ف 

اإلطالق أمام ال نهائية تحّول المدلول إلى دال، كما يقول أصحاب التفكيك، على اعتداد أن المتلقي 

                                                             
 .44الجرجاني،)م،س(، ص (1)

 -آلخر(الموضوع خضعت نونية المثقب العبدي الجاهلي )التي تتكون من خمسة مقاطع. يتناول كل مقطع منها موضوعاً يختلف عن ا * 

. إلى الحديث على لسانها (، التي شّكلت النّاقة محوراً له، حيث عمد الشاعر  40-20لنصيب وافٍر من القراءات، والسيماَ المقطع الثالث)

هلية. وقفت لقصيدة الجااد وحدة مألوفاً في الشعر القديم. وقد كانت الغاية من قراءتها في النقد المعاصر الّسعي إلى تأكيوهو أمٌر لم يكْن 

اقف ض الموكّل قراءة عند داللة تختلف عن داللة قراءة أخرى؛ فمن قصيدة عتاب في قراءة وهب رومية األولى إلى قصيدة غمو

 -هة أخرى لغيري قراءية. إلى قصيدة "الكبرياء المطلق الذي يلف رؤية الشاعر لألشياء واألشخاص فوالمصير للشاعر في القراءة الثان

 ظلت الداللة المركزية سابحة متعددة. -وهكذا

قاهرة، لمعارف، المحمد شاكر وعبد الّسالم محمد هارون، دار امحمود أحمد : محمد الضبّي: المفضليات، تح وشرحالمفّضل بن -ينظر:

 .287م، ص1979، 6ط

، ص 2009 ،1ت، طعبد هللا محمد العضيبي: النّص وإشكالية المعنى، منشورات االختالف، الدار العربية، ناشرون، الجزائر، بيرو-

 .53، 48،50ص
والفنون ، المجلس الوطني للثقافة 272عبد العزيز حمودة: المرايا المقعرة، نحو نظرية نقدية عربية، سلسلة عالم المعرفة، رقم(2)

 .182م، ص2001واآلداب، الكويت، أوت، 
 .300نفسه، ص (3)
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دوره ينحصر في تصيّد القصدية األدبية العميقة التي يريد المتكلّم  -الجرجانيمن منظور -

 يه اللغة المجازية األدبية.إيصالها، مستعيناً بآليتي الفهم والّسياق الثقافي الذي تنتمي إل

صورين تلنا  وبناًء على التصورات السابقة، أمكننا القول أّن تاريخ نظرية التأويل خلّفت

غراض د واألمختلفين. فتأويل نّصٍ ما، يعني حسب التصّور األّول، الكشف عن الداّللة والمقاص

 التي أرادها المؤلف، أو على األقل الكشف عن طابعها الموضوعي.

أّما التصّور الثّاني :فهو على العكس من ذلك، أي أّن النصوص تحتمل كل تأويل، على  

اعتداد أن العمل الفني اللّغوي يخضع إلى تعدد الداّللة أو مراوغة المدلول للدّال اللغوي. يقول  أحد 

لقي حين ) إّن العمل الفنّي ال ينضُب معينهُ، وال تنتهي قراءته، فالمتالباحثين في هذا الصدد: 

 ار لْم تنكشف في القراءة السابقةيعاود قراءة العمل يزداد سعة في معرفته، وتنكشف له أسر

يميل إلى توجيٍه ما، وحين يمسك ذلك العمل شخٌص آخر، قد  وحين يوّجه رموزه وعالماته)...(

 ً عّما  -كثيراً أو  -يوّجه تلك العناصر توجيها ينسجم وأدواته المعرفية، فيخرج بتأويل مختلف نسبيّا

ً القتراب أدواتهم المعرفية أو اختالفها، ووفق ً للّسائد من النظريات النّقديةسبقه من تأويل، وفقا  ا

ووفقاً لقدرات كّل واحٍد في توجيه النّص ولغته وعناصره، ووفقاً أللفة كل متلٍق لألعراف الّسياقية 

سنن متأتية من التّراكم المستمر بسبب التي ينتمي إليها النّص المدروس، وبما يتمثله من أعراف و

. وهذا يفيد أّن الفكر التأويلي المعاصر حّول (1)(احتكاكه بالنصوص األخرى، أو الجنس األدبي

مسرح عالم النّص اللغوي وأشيائه إلى ظاهرة لسانية، ويحرم في اآلن ذاته المتكلم من أيّة سلطة 

 إبالغية.

وإستراتيجية  فكار المتشابهة بين السيميائياتمن األ وعلى الجملة يمكن أن نعثر على سلسلة 

 (2)التفكيك، تتلخص كاآلتي:

بط النّص كون مفتوح، بإمكان المؤول أن يكتشف داخله سلسلة من الّروا -1

 الالنهائية.

ة  مهمإّن اللغة عاجزة عن اإلمساك بداللة وحيدة ومعطاة بشكٍل سابق. إنّ  -2

 ناقضات.حدود إمكانية الحديث عن تطابق للمت، ال تتجاوز -على العكس من ذلك-اللغة 

 إّن اللغة تعكس ال تالؤم الفكر. -3

يمكن أن تحل قصدية القارئ محّل قصدية الكاتب التي تستعصي على  -4

 الضبط، ألّن اللغة هي التي تتحدث نيابة عنه.

ل على القارئ أن يتخيل أّن كّل سطر يخفي داللة خفيّة. تعوض أن تقو -5

 ما ال تقول. الكلمات، فإنها تخفي

                                                             
 .173-171م، ص2000، 1سامح الرواشدة: النص الشعري والتأويل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط(1)
 .39-38ينظر: أمبرتو إيكو: )م،س(، ص(2)
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ء، إّن مجد القارئ يكمن في اكتشافه أن بإمكان النصوص أن تقول كل شي -6

 باستثناء ما يودّ الكاتب التدليل عليه.

 يّدة؛ إنّ ة الجففي اللّحظة التي يتم فيها الكشف عن داللة ما، ندرك أنّها ليست الدالل -7 

 الداللة الجيدة هي التي ستأتي بعد ذلك، وهكذا دواليك.

ساسياً راً أما يكن األمر، فنظريات التأويل المعاصرة استنمت إلى القارئ ومنحت له دوومه

قال أنه نص ي، الذي يميز به النّص  الذي  (Signifiance)وحاسماً في صنع الدّاللة أو التدليل 

 إبداعي حداثي.

عنى في سبيل استجالء حال "الم -سبقت اإلشارة إليها-وظف الجرجاني قائمة من األلفاظ

على األثر االنفعالي والجمالي للغة  -جميعها-الشعري" ووقعه على المتلقي معا، وهي تكشف

المجاز في نفسية القارئ، حيث ارتقت بعض تلك األلفاظ إلى درجة االصطالح والتصور النظري 

 وصارت هذه األلفاظ )التأثير، اللذة، الحسن، كرم الموقع والوقع، األريحية ولطف التّأثير(كــ

تحتل مكانة أساسية في الخطاب النقدي لنظرية التلقي التي اتّخذت من مفهوم الوقع 

 .(1)) تعتبر الشّق المكّمل والمعّمق لنظرية جمالية التلقي ككل(نظرية (effet’L)واألثر

ثة على أسس ثال (Wolf Gang.Iser)ينهض هذا المنوال التأويلي الذي صاغه وولف غانغ

تية: غة اآلوتفاعلهما. إذ انطلق من تصور إشكالي يمكن أن يصاغ على الصي -القارئ -أطر: النص

 كيف ي مارس  النّص تأثيره على المتلقي؟

 (2)تمثالت القارئ هو النّص ذاته و -بكونه معنى  -يرى صاحب هذه النظرية أن منبع الوقع 

و تفاعل النص والقارئ معا، من زاوية أّن المعنى ال ينتمي ال ه )المعنى أو الوقع أو األثر(أي أّن 

إلى النّص، وال إلى المتلقي، بل هو يقع في نقطة التفاعل بينهما. وسيصير المعنى الشعري وفق 

)توقظ      هذا التصور الذي ينتج من تفاعل الذات القارئة مع موضوعها الفني صورة أدبية

 .(3)(وبين فعل فهم القارئ نتاج تفاعل بين النّص معنى)هو(

وبناًء على هذا الفهم والتفاعل،  سيغدو  النّص األدبي في كليته تجربة يخوضها المتلقي  

اعتماداً على الّسياق الثقافي المحايث للنّص المقروء ولعملية التلقي فحسب؛ إذ الوقع اإلجمالي 

. (4)لمعنى() يتعلق باإلحساس بوقع االذي ينفعل له المتلقي  ليس هو الداّللة التي يتعقبها بل األمر

يتة بحرية التفاعل و االلتذاذ بذلك الذي سماه   ايزرواالحساس به بناء على تصور   -إذن-فالوقع

. و بالتالي لن تكون الذات القارئة مهمشة إزاء قصدية وحيدة جاهزة للنص )الوقع الجمالي( ايزر

                                                             
ند وولف غانغ إيزر)مقال(، مجلة دراسات سيميائية أدبية لسانية)دراسات عبد العزيز طليمات: الوقع الجمالي وآليات إنتاج الوقع ع - (1)

 .49م، ص1992)عدد خاص حول جمالية التلقي(، خريف ، شتاء، 6سال(، مطبعة النّجاح الجديدة، الدار البيضاء، ع
(2)Voir : Iser (Wolf. Gang) : Acte de lecture, théorie de l’effet esthétique, présentation et traduction de 
Daniel Delas, éd, pierre Mardaga, paris, 1985, P14. 

Ibid,P31 (3). 

 .(4)- عبد العزيز طليمات: )م،س(ص51.
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. وهذا (1)ح محوه"األدبي، إذ " المعنى حين يعاش  بوصفه وقعا، يخلق تشوشا ال يستطيع أي شر

من زاوية ذلك التذاوت الذي يمارسه كل من النص والقارئ معا. ولعل خير مثال تطبيقي، يمكن 

-رضي هللا تعالى عنهما-    هو قال به معاوية بن أبي سفيان  -بناء على ما مضى –لنا أن نسوقه 

وقْد أتيُت بِفرٍس  -بصفين-      الهرير ) اِجعلوا الّشعر أكبَر هّمكم وأكثر دأبكم؛ فلقْد َرأَْيتَنِي لَْيلة:

فما حملَنِي على اإلقامِة إالّ  أريُد الهرَب ِلِشّدِة البَْلوى أغّر ُمحّجٍل بعيد البطِن من األرِض، وأنا

 أبياُت عْمِرو بن اإلطنابة:

 تِي وأَبَى باَلئِيِهمَّ أَبَْت ِلي  -1

بِيحِ االَحْمَد بالثََّمِن وأَْخِذي                                             لرَّ

 على الَمْكُروِه نَفِْسي واقحامي -2

 الُمِشيحِ  وَضْربِي هاَمةَ البََطلِ                                                

 َوقَْوِلي ُكلََّما َجَشأَْت َوَجاَشتْ  -3

 تَِريِحيسْ َمَكانَـك تُْحَمِدي أَْو تَ                                             

 فَُع َعْن َمآثِـَر َصاِلَحـاتِ ألَدْ  -4

َوأَْحِمي بَْعُد َعْن ِعْرٍض َصِحيحِ                                             
(2) 

 به كلّما ألمّ  صورة ذلك البطل العنيد الذي -هذه  اإلطنابة ابنمن أبيات  - لمعاويةتمثّلت 

. إن ت وقاتل، فثبالجزع  وتاقت نفس ه  إلى الهرِب قدَعها وردّها عن هذا األمِر الذي تْدعوه إليه

ورةً تأّسست في مخيلة  -بما هو حدثٌ -الوقع  نتجته الذي أ بتأثير المعنى الشعري معاويةشّكل ص 

ً نتج من صورة المعنى، فزيّ البنية اللّغوية، فانفعل لتخيّ   نفعال الثّباتهذا اال ن لهلها انفعاالً نفسانيّا

الج لفكرة عاي هذه هذا الثّبات. وعلى هذ -بعد ذلك كلّه-واإلقدام،  وانبسطت نفسه لهما، وكان  منه 

 –وهي  إلدراكالمعاني الشعرية التي تتولى األقاويل تخييلها وتقديمها ل حازم القرطاجنيومايز 

 أربعة أنواع من جهة معرفتها والتأثر لها:  -ندهع

 معاٍن يعرفها جمهور من يفهم  لغة هذا الّشعر ويتأثر لها. -1

 معاٍن يعرفها وال يتأثّر لها. -2

 معاٍن يتأثر لها عندما يعرفها. -3

ن اع بأمعاٍن ال يعرفها، وال يتأثر لها عندما يعرفها. وأحقي هذه األنو -4

 يستخدم في الّشعر اثنان:

 رفه  الجمهور وتأثّر له.ما ع -1

                                                             
.(1).op.cit.p31. 

 .29،ص1ينظر: ابن رشيق القيرواني: )م،س(، ج  (2)
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) وأحسُن .يقول حازم في هذا الّصدد: ما كان مستعدّاً ألن يتأثر له إذا عرفه -2

األشياء التي تعرُف ويتأثّر لها، أو يتأثُّر لها إذا عُرفت، هي األشياُء التي فُطرْت 

 لم؛)...(النّفُوُس على استلذاذها أو التألّم منها، أو ما ُوِجد فيه الحاالن من اللّذة واأل

. وقد سّمى (1)(التي توجد النّفوس  تلتذّ بتخيّلها وذكرها وتتألم من تقّضيها وانصرامها

) فالمتصّورات :القرطاجنييقول  اني الشعرية بالمتصّورات األصيلةهذه المع حازم

التي في فطرة النّفوس ومعتقداتها العادية أن تجد لها فرحا  أو ترحا  أو شْجوا  هي 

أن ما ينبغي   القرطاجني. أكد (2)أن نسّميها المتصّورات األصيلة( التي ينبغي

اعتماده  في أغراض الّشعر إنّما هو صنف المعاني الذي فطرت نفوس  الجمهور 

أو اعتادت ذلك إزاءه؛ أذ من      به تأثّر فرحٍ أو حزٍن أو شْجوٍ  المتلقي على التأثّر

سن الموقع من نفسية هو ح -ضمن تصوره للشعرية -شروط بالغة الشعر

 بكونه ذاتاً تنفعل لما يقال شعرا من خالل تفاعلها مع المقول.- (3)(المتلقي

بوظيفة الوقع الجمالي للقول الشعري المخيل على نفسية المتلقي  حازموعلى الجملة، نوه 

من  الذي يتخذ موقف التذاذ بالقصيدة. ولعّل مقولة  "تحريك النّفوس" وما ينجم من هذا التحريك

    في هذا السياق:حازم إثارة لمشاعر شتّى، تؤّكد تلك الوظيفة التي تؤديها األقوال الشعرية. يقول 

)يجُب على مْن أراد جودة التصرف في المعاني وحسن المذهب في اجتالبها والحذق بتأليف 

 بعضها إلى بعض أن يعرف أن للشعراء أغراضا  أول هي الباعثة على قول الشعر وهي أمورٌ 

تحدث عنها تأثرات وانفعاالت للنّفوس، لكون تلك األمور مّما يناسبها ويبسطها أو ينافرها 

 . (4)ويقبضها أو لالجتماع البسط والقبض والمناسبة والمنافرة(

ومهما يكن األمر، شّكلت قضية المعنى الشعري والتلقي قطب الرحى وقلب القضية اللّغوية 

هي أخّص الخصائص فيه  -عنده–في مشروعه النّظري، على اعتداد أّن الوظيفة الجمالية للشعر 

التي تجعل من المتلقي،  يتفاعل مع عناصرها الّصوتية والتّركيبية والبالغية، لذلك وظف 

) المسرة والّرجاء، والكآبة كـ )الّداللي(كثيراً من ألفاظ حقل المشاعر واألحاسيس  القرطاجني

 اإللذاذ، اإلبالغ، الوقع، الموقعوالخوف، واالستغراب والوحشة، واالرتياح واالكتراث، اإلمتاع، 

تبين على أن وظيفة الوقع  حازم، واستنادا على هذه الكلمات التي استعملها (5)التأثير، اللّطف...(

 اإلجمالي للغة الشعرية وتأثيرها على نفسية المتلقي عنده تنبني على مستويين:

 المستوى األول هو المستوى الفنّي الذي يحققه النّص الشعري. -1

                                                             
 .21حازم القرطاجني: )م،س(، ص(1)
 .22نفسه، ص(2)
 .98أيضا المحقق: ص.وينظر 25-24ينظر: نفسه ، ص(3)
 .11نفسه، ص  (4)
 .210-208ينظر: أحمد الجّوة: )م،س(، ص ص -(5)
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والمستوى الثاني هو المستوى التأثيري الذي يحققه المتلقي حين يتفاعل مع  -2

من  (1)التّفرقة بين الشعر والخطابة م القرطاجنيحازموضوعه، وفي هذا السياق، قّرر 

زاوية أّن الخطابة تنهض وظيفة بنياتها اللّغوية على اإلقناع. أّما الشعر فهو قائم على 

الوظيفة الجمالية التأثيرية، من خالل تفاعل المتلقي بالتخييل مع خصائص الكالم 

 جه التعبيري صوتاً، تركيباً ى نسيالمتالزمة عل )اللّسانية منها واألسلوبية(الشعري 

 وداللة، تخالف ما هو موجود في الواقع في صورته الطبيعية.

ً  حازم القرطاجنيوخالص الخالصة، فالطرح النّظري الذي قدّمه  ً عميقا  من كان طرحا

 .وبها خالل إجالئه لطبيعة اللغة الشعرية وفعلها الجمالي على المتلقي الذي يتأثّر لها

 الوظيفية:-ج

 Marty) مارتي بوهلرشّكل نموذج التّواصل اللّساني التقليدي الذي صاغه  تمهيد: 

Bohler)   ليؤسس  لرومان جاكبسون، مّهدت الّسبيل  *م خلفيّة معرفية ولسانية1938سنة

مخّططه الّسداسي، الذي يتأّسس على عوامل سّت. ينجم التّركيز على أحدها وظائف متباينة تتباين 

 عل اللّغوي.حسب مآالت الف

إيجاد رسائل  -كما يقول -على مبدأ مؤداه أنّه من الّصعب رومان جاكبسونينهض تصور    

لغوية تقوم  على وظيفة وحيدة ال غير
تتلّون  -مهما كان جنسها-، حيث أّن كّل رسالة لغوية (2)

بعوامل  بوظيفة مهيمنة في تالزمها مع بقية الوظائف اللّغوية األخرى، التي ترتبط كّل منها

ويمكن  (، القناة)الّسياق(، المرجع)المرسل، الرسالة، المرسل إليه، السنن)اللغة(التواصل اآلتية

 (3)تلخيص الوظائف التواصلية في ارتباطها بالعوامل الّسالفة كاآلتي:

 

 

 

 

                                                             
 .545إحسان عباس: )م،س(، ص -(1)

 يتألف هذا النّموذج من الوظائف التّواصلية اآلتية: * 

( )أنا، Destinateur l’émetteur( : تقابل ضمير المتكلم )المرسل( )Expressive/التّعبيرية) (F. Emotiveالوظيفة االنفعالية)-

 نحن( .

 . (Récepteur/distiinataire(: وتقابل ضمير المخاطب )المرسل إليه( )impressive( /التأثيرية )Cognitiveالوظيفة اإلفهامية)-

ر عبد القاد-نظر: ( وتقابل ضمير الغائب )الشخص أو الشيء الذي يتحدّث عنه المتخاطبان( .يF. Référentielleالوظيفة المرجعية )-

 .43م، ص1993، 2الفاسي الفهري: المنهجية في األدب والعلوم اإلنسانية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، ط

 .45، 44، 39، 35، 20الطاهر بومزير: )م،س(، ص ص-
 .79ينظر: رومان جاكبسون: قضايا الشعرية، )م،س(، ص(2)
 .42 ،30، 24ينظر: الطاهر بومزبر: )م.س(، ص ص(3)

 )مرجع(/سياق

 و.مرجعية
 Canal)قناة

 و.انتباهية

 رسالة

 شعرية و.

 مرسل

 انفعالية و.

Code)سنن

) 

 معجمية و.

 مرسل إليه

 (()معرفيةو.إفهامية

Message 

F .poétique 

Contexte/ref

 ما وراء لسانية
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 الوظيفة التعبيرية: -1

َ على ما سلف، فالمتكلم يعبّر في أفياء الوظيفة التّعبيرية أو االنفعالية بصفة مباشرة  ودْرجا

 (1)عّما يلي: مباشرة()أو غير 

 مواقفه تجاه ما يتحدث عنه. -1

ً أو كاذباً؛ أي أن ال -2 يعّبر  متكلمتقديم انطباع عن انفعال معيّن، يكون صادقا

 ة.ف مميّزمواق عّما يختلج في ذاته، أو ينقل أحداث الواقع وأشيائه نقالً يبدي من خاللها

 ى قسمين:تنصرف إل -بما هي مرسلة لغوية-إّن الوظيفة التّعبيرية 

 طريقةقسم أّول: يقوم فيه المتكلم بوصف الواقع واالنفعاالت، ومواقفه ب -1

في  دّوالفتنطبق ال -بما هو مصدر الّرسالة اللّغوية-صريحة تعكس مركزية المتكلم 

ة ركيبيمعظمها مع المدلوالت اللّتان تتحركان على سطح الوحدات المعجمية والتّ 

 معاً.

بدوال  لّغويةالوظيفة:  يشحن فيه المتكلم مرسلته الأّما القسم الثاني من هذه  -2

 أغلب وتتعالى الت الواقع الخالص معجمية تركيبية داللية، تتجاوز فيها المدلو

ة، بالغياإل وحدات الخطاب اللّساني في كليتها عن المعاني الحقيقية والمرجعية و

ملها بمعايير الّصدق والكذب.  التي تقاس ج 

 التأّوه، التعّجب)يرية في أصناف فنون القول بأدوات تفيد  االنفعال كـتتوسل الوظيفة التعب

التي تكون بارزةً  (2)صيحات االستنفار، االستغاثة والنّدبة، الضمائر الشخصية والجمعية للمتكلم(

تجعل  يصد رها المتكلم تلوينات تعبيريةفي الخطاب األدبي، فتنجم عن تلك الطبقات االنفعالية التي 

 )...( (Autobiographie))أدب السيرة الذاتيةملك موضوع الخطاب كما هو الشأن في منه يت

بحكم أّن موضوعه يعبّر عن االنفعاالت الخالصة للمتكلم، فضالً على مواقفه  (3)(أو الّشعر الغزلي

                                                             
 .29-28ينظر: رومان جاكبسون: )م.س(، ص (1)
 linguistique et poétique, éd Daniel Delas et jaque Filliolet :  ,. وأيضا:36-35الّظاهر بومزير: )م.س(، ص(2)

Larousse, paris, 1973, P40. 
 .110، )د.ت(،ص1المطبوعات الجامعية، الجزائر طسمير المرزوقي وجميل شاكر: مدخل إلى نظرية القّصة تحليال وتطبيقا، ديوان (3)
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الفضل في إزالة مقولة األسلوب  لشارل باليالذاتية من التيمات المعبّر عنها. وفي هذا المنحى كان 

 هو الّرجل، وراح يلح إلحاحاً على أّن األسلوب هو مفهوم لغوي نوعي يحمل مكنونات عاطفية.

ومدلولها؛ من حيث أنّها  )االستعارة والكناية(بالّصورة  جاكبسوناحتفت أسلوبية 

أحداثه وأشيائه. وإنّما هي ، ال تْسعى أدواتها لتمثيل الواقع وتسمية (1))نمطا  هيرمينوطيقية(صارت

. و بهذا المعنى، (2)) تكشف الواقع المتعالي وتنتجه أو تخدمه(من األشكال اللّغوية النّصية التي 

 -في ضوء األسلوبية التّعبيرية-ستغدو الّصورة عامالً داللياً يوّظف لخدمة العمل األدبي في كلّيته 

ّظم في مستوى المضمون المحسوس، أي تعبير التي تْسعى لدراسة ظواهر التّعبير اللغوي المن

. اعتداداً (3)(ظواهر اإلحساس بواسطة اللغة ودراسة حركة ظواهر اللّغة وأثرها على اإلحساس

وأتباعه، أّن البنية األسلوبية تكون ماثلة في الوظيفة التّعبيرية من خالل ذلك المحتوى  باليمن 

لم  شارل باليأكثر أثراً وتأثيراً على المتلقي. حيث أن  العاطفي للغة، والذي تكون قّوته التّعبيرية

يتعمد إقصاء البعد الجمالي من اإلمكانات الكامنة في اللّغة. وإنّما االهتمام بربط لسانيات اللغة 

بلسانيات الكالم هو الذي قاده إلى جعل موضوع األسلوبية يقبع تحت المحتويات الوجدانية 

له ال يهتّم ) إّن اهتمام بالي بالمحتوى العاطفي جع: كراهام هافالعفوية. وفي هذا الصدد يقول 

بالجوانب الجماليّة وتركيزه على اللغة المنطوقة صرفه عن االهتمام باللّغة األدبية، وتصنيفه 

لإلمكانات الكامنة، أو المثارة في اللّغة شّده إلى دراسة القوة التّعبيرية في لغة الجماعة دون 

  (4)لغوية ال دراسة أدبية( اهتمام بالتطبيقات الفردية لها، وكّل هذا جعل دراسة األسلوبية دراسة

بوضع معايير جمالية بين اللغة واالستعمال اللّغوي العفوي. إالّ أّن مآثره على  باليإذ لْم يهتم 

الدّرس األسلوبي جليلة، على أساس أنّه أدخل المنهج الوصفي المحايث ضمن مستويات أسلوبية 

زاً بذلك حقل الدّراسات البالغية التي اللّغة، ووضع مرتكزات صلبة في التّحليل األسلوبي، متجاو

ًّ -كانت تنظر إلى الّصورة  ً خطابيا ً لغويا عالوة  على أنّه لم ينظر إلى اللغة من  -بكونها زخرفا

كما كانت في  (5)) وسيلة أو أداة لتمثيل الواقع ووصفه(جانب أنّها قواعد ثابتة قارةً، وال هي

غة عنده هي أداة وظيفية من جانب، وملكة تعبّر عن طرح الفلسفة الوضعية المنطقية. وإنّما الل

) تحديد مجمل التّعبيرات الوجدانية والمعاني االنفعالية العاطفية من جانب اخر. حيث أنّ 

هو  بما (6)المضمون المنطقي لتعبير ما هو الذي يمكن من إظهار القيمة العاطفية لهذا التعبير(

 نظام جزئي من نظام اللغة.

ن ميّز بييبي أن ، ميز التحليل األسلوشارل باليا التطّور الوظيفي الذي قدّمه وبناًء على هذ

 أثرين لوظيفتين مختلفتين هما:

 اللغة تعبّر عن مضمون الفكر. -1

                                                             
 .184فرانسوا راستيي: )م.س(، ص (1)
 .186نفسه، ص (2)

(3)Ch.Bally : op.cit, P16. 
 .37م، ص1985كراهام هاف: األسلوب واألسلوبية، تر: كاظم سعد الدّين، دار آفاق عربية للنشر، بغداد، العراق،  (4)
 .214صفرانسوا راستيي: )م.س(، (5)

(6)Ch. Bally :Op.cit, P16. 
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 اللغة تعبّر عن مضمون األحاسيس. -2

وظيفة  ي فهيإّن وظيفة الضرب األّول من اللغة هي وظيفة منطقية. أّما وظيفة الضرب الثان

ا الوظيفة ية. أمّ لبالغاوجدانية عاطفية. فالوظيفة المنطقية أو التمثيلية للّغة تكّون خالية من الّصور 

ل، طب العقة تخاالعاطفية للغة فتكون مّطعمة بالصور البالغية. وعلى هذا، فو طبقة اللغة المنطقي

 -بالي وفق تصور –أّما وظيفة اللغة العاطفية فتخاطب الوجدان واإلحساس. وليس من العسير 

يفة ّن الوظ، على أساس أالقاهر الجرجاني عبدالعثور على هذا النموذج الوظيفي التواصلي عند 

لكالم، من ا المنطقية تعادل الضرب األّول من الكالم، والوظيفة العاطفية تعادل الضرب الثاني

 منه بؤرة نظرية معنى المعنى كما مر بنا.  الجرجانيالذي جعله 

ً مبي انطوأتباعه في دراسة األسلوب األد باليإّن المعيار اللغوي النّصي الذي أقامه  ن القا

ً –لتمييز بين وظيفتين متنافستين ومتفاعلتين ا  المعنى ة معنىيتجاوب وأدبيات نظري -في اآلن معا

لى دبي، عقول األبكونها إطاراً نظرياً وإجرائياً لوصف لغة الّصورة المجازية في ال الجرجانيعند 

ً جراً اأن يقيم معي الجرجانياعتبار أنّه بنية لغوية تعبيرية مع المتلقي، الذي طلب منه  ين بماليا

ليه إتنتمي  الذي قسمين من الكالم، اعتماداً على أفعال اللغة ، الفهم ، الّسياق الثقافي الحضاري

من  ألّولاالّصورة البيانية، حيث أّن المضمون اإلخباري اإلعالمي المنطقي يتكفل به القسم 

 ذلك. ف تبيينما سلمن الكالم ك الكالم، أّما المضمون األدبي العميق يتكفّل بتقديمه القسم الثّاني

) كل مكتوب البعد الجمالي لألسلوب بما هو ميشال ريفاتيرأعاد الوظيفة األسلوبية:  -2

من خالل تعويله على دراسة الخاصية األدبية و تشخيص عناصرها. وقد  (1)فردي له  قصد أدبي(

)يُفهم    في هذا السياق:ريفاتير عدوالً، يقول  -عدّه في أّول األمر-نسخ هذا مفهوم األسلوب بعدما 

يضاف إلى المعلومة المرسلة  (تعبيري وعاطفي أو جمالي (emphasis)األسلوب على أنّه تأكيد 

. (2)(عبر البنية اللّغوية، دون المساس بالمعنى، وبعبارة أخرى، فاللغة تعبّر عن ما يبرزه األسلوب

مثلما فعل -عنده، أمكننا القول أنّه تمّسك بالتّمييزوبإمعان النّظر في هذا المفهوم الجديد لألسلوب 

 بين الوظيفة التّعبيرية والوظيفة المعلوماتية وْفَق التّرسيمة اآلتية: -بالي

 

 

 الوظيفة المعلوماتية                                    

                    الوظيفة المعلوماتية                

 

                                                             
 .215فرانسوا راستي: )م.س(، ص ينظر: (1)
 .214نفسه، ص (2)

الوظيفة المعلوماتية                     

 ()الوظيفة النفعية أو اإلخبارية       
 البراغماتية((

 تعادل
 بالي الو. المنطقية 

 من أقسام الكالم عند الجرجاني (1)الضربو. 

 و. التعبير عن األفكار أو الو. التمثيلية عند بوهلر

الو. اإلحالية أو المرجعية أو المعجمية أو الّسياقية 

 عند رومان جاكبسون
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واستنادا على هذه التّرسيمة، فالوظيفة التّعبيرية الجمالية عند ميشال ريفاتير تكون أكثر قرباً 

) وظيفة غائية تتجلى في إدراك الكلمة ، تأصيالً على أنّهاجاكبسونمن الوظيفة الشعرية عند 

وليست  وهي التي تهيمن على فنون الشعر ككلمة ال كمجرد بديل عن شيء أو كتفجير عاطفة)...(

عالج الوظيفة الشعرية في تناظرها بالوظيفة  جاكبسون، من زاوية أن (1)(الوظيفة الوحيدة فيه

 المرجعية وجعلها موضوع الشعريات التطبيقية.

من المظاهر اللّغوية -أسلوبية أدبية  بماهي بنية –وعلى هذا، ستغدو تلك الوظيفة الشعرية 

) تدرُس الحصيلة اللّغوية عندما تقوُم بإرسال شحنة قويّة ة من طرف األسلوبية التيالموصوف

، وهذا ما يجعل ميشال ريفاتيرمجاراة لتعريف األسلوبية الوظيفي عند  (2)من المعلومات(

 االختالف يكاد ينعدم بين مصطلحي الوظيفة التعبيرية والوظيفة الشعرية.

قد ناظر بين الوظيفة الشعرية والوظيفة  ن جاكبسونروماومهما يكن األمر، فإذا كان 

ناظر بين الوظيفة المعلوماتية النفعية والوظيفة التّعبيرية، التي  ميشال ريفاتيرالمرجعية، فإّن 

) اإلبراز الذي يفرض بعض العناصر من تثوي في مطاويها عناصر الخاصية األدبية بكونها

النّحو الذي يمّكن هذا األخير من حذفها دون تشويه  المتواليات الفعلية في اتجاه القارئ على

. فالوظيفة الجمالية (3)للنّص وال يمكنه أن يكشفها دون أن يجدها ذات معنى وخصوصية(

 رومانالبالغية هي اإلبراز المرتبط بالقارئ، أي بالقطب الوظيفي الشاغل للوظيفة التأثيرية لدى 

 كما مضى بيانه. وعبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني

الل من خ الذي يساق-يتّم تحقيقها بواسطة القارئ  -وفق هذا التصور-والوظيفة األسلوبية

 بالقصد رجانيالجإلى التعّرف على ما يسميه  -ميكانزمات الهيئة النحوية المجازية للنّص األدبي

ليين اليطاباعه اوات شارل باليأو المعنى النفسي أو القصد الجمالي للكاتب كما عبّر عن ذلك 

 واالسبانيين.

: دوٌر دورينبووفقا لهذا السياق، تصّور الجرجاني وظيفة المجاز في اللغة الشعرية الذي نضطلع 

 يري.ساني تعبيب لموكول إلى الهيئة التّركيبية اللغوية. والدور اآلخر موكول لفهم المتلقي بما هو ترك

ً عند  ميشال ريفاتيرلعّل مقولة األثر األسلوبي التي تحدّث عنها  ضوحا حازم تبدو أكثر و 

، الذي كان يرى أن تحقق الشعرية في الخطاب مرهون بشرطين أحد هما يتعلق بالقول القرطاجني

يحرص   تتّم إال ببنية معيّنة للقصيدةحيناً وبالمقول له حيناً آخر، إذ الوظيفة أثر المعنى األسلوبي ال

ألفاظا تتعالق بوقع وأثر المعنى على  القرطاجنيخدم المؤلف على إبراز أركانها. حيث است

) أخّص خصائص الشعر المحقق للنّفس إمتاعا  المتلقي. التّنويع واإلغراب والمفاجأة بكونها من 

هي تلك التي  -القرطاجنيفي تصور  –. و أهّم األشكال التّعبيرية المحقّقة للتأثير (4)و إلذاذا (

                                                             
 .75-74فاطمة الطبال بركة:  )م.س(، ص(1)
 .215فرانسوا راستيي: )م.س(، ص(2)
 نفسه، الصفحة نفسها.(3)
 .208أحمد الجّوة: )م،س(، ص (4)
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) النّفس تْسأُم التمادي على مخالفة ما هو متوقع من المتلقي، ألنّ تنهض مبانيها اللّغوية على 

وتحّب النقلة من الشيء المتنوع إلى غيره من  الشيء البسيط الذي ال تنّوع فيه)..(

. على اعتبار أّن التنويع في األساليب يحقق المتعة الجمالية للمتلقي، الذي يْسعى (1)(المتنّوعات

ً شديداً. للتفاعل مع ما يخالف المع تاد والمستغرب الذي يتّجه إلى إثارة النّفوس وتحريكها تحريكا

يفجأ النفوس  ) )إذ(عالوة على نموذج التأثير والتحريك  كالتّشبيه الذي يقال فيه إنّه مخترع

 .(2)(وينزعها إلى االنفعال بديهاً بالميل إلى الشيء واالنقياد إليه أو النّفرة عنه واالستعصاء عليه

حاصل من كّل ما سلف بيانه، أّن الوظيفة األسلوبية في األقوال الشعرية، تتوّزع على إن ال

مستوى فنّي نّصي مسؤول عنه النّاص. ومستوى المتلقي الذي يضطلع بدور مهم و ركيز في 

 Hansياوس كما يرى -)ال تكمن قيمتهتشكيل المعنى األسلوبي. حيث العمل األدبي ككّل والذي 

Robert Yaus- و     الذي يعدّ طرفاً أسيساً  (3)(في المتلقي الّ في األثر الذي يحدثه ) المعنى (إ

 ركيزاً في تشكيل وبناء الداللة األدبية.

، فإّن الوظيفة التعبيرية الجمالية ريفاتيروبناًء على مفهوم اإلبراز الذي أسفرت عنه أسلوبية 

تختلف عن الوظيفة األسلوبية، اعتداداً أّن هذه الوظيفة ترتبط بعالقة القارئ بالنّص من خالل 

على  (4)) ال تمثّل أيّة داللة، إنّها تشتغل(ثنائية المعنى واألثر، ألّن الوظيفة بمفهومها األسلوبي 

-آيزركما يقول  -القراءة. لذلك يجب أن ينصرف االنتباه مستوى الميكانزمات الداخلية للنّص أثناء

 (5)) ال إلى المعنى الذي يوصله التأويل إلى القّراء، ولكن إلى شروط بناء وتكّون المعنى(

األسلوبي، حيث يتّم وصف ذلك األثر الذي يشعر به القارئ أثناء التلقي. وهي اللّحظة عينها التي 

منبّهاً المتلقي إلى  القرطاجني حازمه الجمالية. وإلى هذه الفكرة ذهب يبدأ فيها النّص في إنتاج آثار

أن يبدي استعداداً حيال جملة االنزياحات المستوياتية التي تكتنف الخطاب الشعري وذلك بالتفاعل 

) يشّكل ما يشبه العقد الضمني بين القائل والمقول معها. حيث أّن هذا التفاعل بين النص والقارئ 

يتضمن وجود سامع بمستقبل القول الّشعري حسب استعدادات متماثلة أو متشابهة، من له. عقد 

. إذ أّن المتلقي (6)حيث االلتذاذ بالتخييل ومناسبته للطبيعة وتجاوبه مع حاجات النّفس الجمالية(

يقيم تواطأ مع المؤلف، ويعدي كّل خروج وانزياح وتصوير يخالف ما هو معتاد ومألوف إجراء 

  من المؤلّف.مقصودٌ 

أحد مدماكي النظرية النقدية عنده،  الجرجانيشّكلت نظرية النّظم عند الوظيفة البالغية:  -3

 (7)التي تنبني على أسس واضحة المعالم، نلّخصها على الوالء كاآلتي:

                                                             
 .245ينظر: حازم القرطاجني: )م.س(، ص ( 1)
 .96نفسه، ص ينظر: (2)
، دار الثقافة للنشر والتوزيع،)مطبعة النّجاح الجديدة(، الدار البيضاء، -من البنية إلى القراءة -علي آيت أوشان: الّسياق والنّص الشعري(3)

 .103م، ص2000، 1ط
(4)Voir :W.Iser : Op.cit,P40. 
(5)Ibid,P43. 

 .236م، ص2002، 1حازم القرطاجني، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طفاطمة عبد هللا الوهيبي: نظرية المعنى عند (6)
م، 2013، 2دار العالم العربي، القاهرة، ط -المفتن في العربية ونحوها -ينظر: البدراوي زهران: عالم اللغة عبد القاهر الجرجاني (7)

 .161-160ص
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 النّحو -1

 إمكانيات التأليف بطرق التعليق ومكونات الجملة والعبارة وطرق ربطها. -2

 معاني النّحو. -3

اعتبار حال المنظوم بعضه مع بعض؛ أي مالحظة ما يجب أن يكون عليه التّرتيب  -4

الموقعية،  تيار)االخبين الكلمات، الذي يتّم بمراعاة جوانب ثالث، وهي وفقاً للمفهوم الحديث 

. وهو العنصر الذي تنهض عليه النظريّة، إذ تتفاوت منه التّراكيب فيما المطابقة، اإلعراب(

بعضها بعضاً، وتتباين درجاتها األسلوبية، حتى تصل إلى حدّ االنبهار  بينها، ويفوق

بكونه جوهر نظريته  الجرجانيواالعجاز، على أساس أن مصطلح معاني الذي مارسه 

النقدية، كان بعدما أدرك أّن النحو لن يستطيع ان يدرس البعد الجمالي للعبارات والتّراكيب، 

هو خاص بالمؤلف والنّص، لذا استنفذ منه جهداً كبيراً بما أن يصف ما  -أيضا –وليس بإمكانه 

هو منوال تنظيري نقدي.  فمعاني النحو ليس بالمعنى الذي هو قسيم اللفظ، وال هو بالمعاني 

الفصاحة  )) إّن(قريبا من هذا المساق: الجرجانيالمعجمية أو الداّللية للمفردات اللّغوية. يقول 

طريقهما أوصاف راجعة إلى المعاني وإلى ما يدل عليه باأللفاظ والبالغة وسائر ما يجري في 

الفصاحة والبالغة وتخير اللفظ عبارة عن خصائص ووجوه  )و( )...(دون األلفاظ أنفسها

وبأن ال نصيب لأللفاظ  )...(تكون معاني الكالم عليها وعن زيادات تحدث في أصول المعاني

 .(1)من حيث هي ألفاظ فيها بوجه من الوجوه

يعرف فيما بين األلفاظ من عالقات داخل النسيج  -الجرجانيتصور -فالمعنى البالغي في 

) إذ ن العالقات التي هي معاني النّحواللّغوي الواحد، كما بيّن أّن الفكر يتعلق بما بين معاني الكلم م

 ال نظم في الكلم وال ترتيب حتى يعلق بعضها ببعض ويبنى  بعضها على بعض. وتجعل هذه

 .(2)بسبب من تلك(

نظريته على هذا المبدأ، وذلك بمراعاة أحكام النّحو الجمالية، وحسن  الشيخلقد أقام  

التصّرف في الترتيب الخاص الذي هو الموقعية وقانون المطابقة. وخالصة رأيه من خالل انتاجه 

  هم)...()في معرفة مصطلحات النّحويين ودراساتلذلك المصطلح، تكمن في أّن العبرة ليست

وإنّما العبرة في حسن االستعمال اللّغوي بحيث يجيء التّركيب من حيث صحته الداخلية 

ضمن  -اهتّم بدراسة التراكيب فالجرجاني. وبناء على هذا، (3)(والخارجية متفقاً مع العرف اللّغوي

ال اللّغوي من المنظور الوظيفي التّداولي، على أساس أّن التداول هو االستعم -نظريته النقدية

                                                             
 .418نفسه ص  .وينظر أيضا:266-265عبد القاهر الجرجاني: )م،س(، ص (1)
 .101نفسه، ص (2)
 .167البدراوي زهران، )م.س(، ص( 3)
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 ً . من زاوية أّن القارئ يعتمد على توظيف  أدوات الممارسة اللّغوية في التّركيب (1)والتفاعل معا

 اللّساني من خالل التفاعل القائم على الفهم، على اعتداد أن الفهم واللغة مصدران مهمان للمعرفة.

من أحدث المفاهيم يقترب  -الجرجانيلدى -وخالص الخالصة، فمفهوم معاني النحو        

اللّسانية المعاصرة، التي اهتمت بدراسة الوظيفة التعبيرية االنفعالية والوظيفة التأثيرية المرتبطة 

) معاني البنية الشكلية في مقابل المعاني مفهوم  ) معاني النحو(بالمتلقي معاً، حيث ي داني 

التي تنطلي على الوظيفة المعجمية أو المرجعية عند جاكبسون والوظيفة اإلعالمية  (2)القاموسية(

على أساس أن معاني النحو بوصفه  -كما بسطنا القول في ذلك -ميشال ريفاتيرأو المعلوماتية عند 

اجراء تفسيريا يعتمد أبواب النحو كمناويل نظرية، وقد عده الجرجاني ألية توصيفية تشخيصية 

من الوجهة المعيارية والفنية معا. على اعتبار أن الغرض من توظيف الصورة هو  للتراكيب

 تحقيق الوظيفة البالغية الجمالية، والتفاعل مع النص والتعالق.به.

                                                             
طه عبد الّرحمن: "الداّلليات والتداوليات"، أشكال الحدود والبحث اللساني والسيميائي، منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  (1)

 . 299م، ص1984، 1، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط06بالّرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم
 .162ينظر: البدراوي زهران، )م.س(، ص(2)



 

 

 

 

 الفصل الرابع

 المكونات النظرية اإلجرائية

 للتحليل اللساني الشعري



 لساني الشعريالمكونات النظريةاإلجرائية للتحليل ال                الفصل الرابع 

- 318 - 
 

  األول:المبحث 

 نظرية االستعارة               

 المطلب األول: االستعارة في الدرس البالغي:     

  تمهيد:

يكاد درس االستعارة أن يحتل محل البالغة في مشروع النقد البالغي العربي القديم على 

النحو الذي فهمه الدكتور محمد كريم الكواز من مدلول البالغة في الفكر التراثي، الذي تقّوم 

أوالها: اختيار اللفظة وثانيها: حسن التركيب )في ضوء الدعائم اآلتية:  –برأيه  –وتأسس 

 بين مع حسن ابتداء أو حسن انتهاءوثالثها: اختيار األسلوب الذي يصلح للمخاط وصحته،

وعلى هدي هذا المدلول العام الذي تحكم في  .(1)ورابعها: أن يكون الكالم مؤثرا في النفوس(

 أخر قضية االستعارة درسا، تحليالأدبيات مصطلح البالغة، أشبع البحث البالغي العربي المت

        ؛ تأثيال على أنها جنس بالغي، يثوي تركيبه ثراء دالليا واقتصادا لغويا ملموسا. وتقسيما

وقد شّكل هذا التركيب ظاهرة لغوية تعبيرية أخذت المحل األول من حيث اإلنتاج والتلقي، ضمن 

ك ) تعطيالحقل اإلبداعي اللغوي، والمدارات المعرفية التي نّظرت لالستعارة، على اعتداد أنها 

الكثير من المعاني باليسير من اللفظ، حتى تخرج من الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني 

، )...(و ترى بها الجماد حيا ناطقا، واألعجم فصيحا،  من الغصن الواحد أنواعا من الثمر)...(

نها قد المعاني اللطيفة التي هي من خبايا العقل، كأ )وتريك(، )...(والمعاني الخفية بادية جلية،

وإن شئت لّطفت األوصاف الجسمانية حتى تعود روحانية ال تنالها إال جسمت حتى رأتها العيون 

، تأصيال على أّن االستعارة وسيلة وأداة تعبيرية، تتأسس على تكثيف لغوي. فوظيفتها (2)(الظنون

التي تتجاوز - تنبني على إحياء الجماد وجعله ناطقا متحركا، وتبرز تلك المعاني الخفية المجردة

وتجعلها مشاهدة مرئية حاضرة، وتجعل األوصاف صفة روحانية، ال نظير لها  -المنطق والعقل

قياسا إلى جميع األشكال التعبيرية البيانية األخرى، التي تبنّاها علم الجمال البالغي ضمن مباحثه؛ 

                                                             
 .17م ص2006، 1مؤسسة االنتشار العربي، بيروت، ط-المصطلح والنشأة والتجديد –محمد كريم كواز: البالغة والنقد  -(1)

  :طرفينلباعتبار ا -أ أولع القزويني في كتابيه "اإليضاح و التلخيص" خصوصا، بتقسيمات الصورة االستعارية وفق المقومات اآلتية 

اع ممتنع( وتنصرف هذه )االجتم عنادية( 2( وفاقيه )االجتماع ممكن(، 1)االجتماع ممكن أو غير ممكن(. وتنقسم وفق هذا االعتبار إلى: 

( ما يكون 2وم الطرفين. ( ما يكون الجامع داخال في مفه1: وهي قسمان: باعتبار الجامع -إلى وتهكيمية وتلميحية، ب  -عنده-االستعارة 

 تبار الجامعن، باعالجامع فيه غير داخل في مفهوم الطرفين. نحو: رأيت شمسا، أي إنسانا يتهلل وجهه، وقسمة أخرى، من حيث المضمو

الجامع: و لطرفيناباعتبار عناق المطي األباطح. ج( عامية متبذلة )ظهور الجامع فيها(.وخاصية غريبة نحو: وسالت بأ-أيضا، إلى: –

س ( استعارة محسو3( استعارة محسوس لمحسوس بوجه حّسي، 2( استعارة محسوس لمحسوس بوجه عقلي، 1وهي خمسة أقسام: 

( 1قسمان: هي : وباعتبار اللفظ -( استعارة معقول لمحسوس. د5( استعارة معقول لمعقول، 4لمحسوس بما بعضه حّسي وبعضه عقلي. 
( 1الثة أقسام: ث: وهي باعتبار الخارج -( تبعية: تختص باألفعال والصفات المشتقة منها والحروف. هـ2أصلية: تختص باسم الجنس، 

( مرشحة 3لمستعار له. ا( مجردة: وهي ما قرن بما يالئم 2مطلقة: وهي ما لم تقترن بصفة وال تفريع كالم. المراد المعنوية ال النعت. 

أي –مبناه قائم والغة. ا قرن بما يالئم المستعار منه، وعظم القزويني من وظيفة الترسيخ  لكونه أبلغ الشتماله على تحقيق المبوهي م

لخيص في علوم هـ (: الت739على تناسي التشبيه. ينظر: الشيخ جالل الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني )ت  -الترشيح

يدا، العصرية، ص . و كتابه اآلخر: اإليضاح في علوم البالغة، تح:محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة 320-308البالغة، )م.س( ص

 .295-283، من 274، ص.ص 2009بيروت ) لبنان (، ) د.ط(، 
 .43عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة، )م س(، ص - (2)
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وتفصح عن  -الجرجانيكما قال -ترسم االحساس وتحرك الجماد باللغة  -أي االستعارة-إذ أنّها 

الخواطر، وتوضح الخفي وتجسم األفكار، وتماثل بين الحس والحسي والذهني والمرئي، 

 وتستحيل بها األوصاف الجسمانية روحانياته مشّخصة.

رية التعبي وسيلةوبناء على تلك االعتبارات، شكلت الخيار األمثل لآلثار األدبية بما أنها ال

 األبية، قياسا إلى بقية الصور األخرى.األقرب إلى تجسيد الوظيفة 

بما هي  (1): يرتد معناها اللغوي إلى المادة المعجمية "عير"مفهوم االستعارة وبنيتها -1

)المجازية مكون لغوي، أسس للمكون االصطالحي لها، ترتيبا على أن االستعارة البالغية أو 

ألن  )...(النوع من المجاز باالستعارة  ، وإنما لقب هذامأخوذة من االستعارة الحقيقية )اللغوية(

الواحد منا يستعير من غيره رداء ليلبسه، ومثل هذا ال يقع إال من شخصين بينهما معرفة ومعاملة، 

فال يستعير   إذا لم تكن معرفة بوجه من الوجوهوتقتضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من اآلخر ف

. فإنك ال )البالغية(حكم جار في االستعارة المجازية أحدهما من اآلخر. من أجل االنقطاع وهذا ال

تستعير أحد اللفظين لآلخر إال بواسطة التعارف المعنوي، كما أن أحد الشخصين ال يستعير من 

 .(2)(اآلخر إال بواسطة المعرفة بينهما

  غوي لالستعارة مع مفهومها لبالغيوضح العلوي في طرازه، مسوغ ترادف المعنى الل

أن بنية مواصفتها تنسيج على أنها سلوك اجتماعي يعبر عنه باللغة تنطلي على أّن  -منه-اعتدادا 

المتكلم ال يستعير لفظا ويحل محله آخر، إال إذا كان بين اللفظين اشتراك وتعارف. وستغدو 

 -ييصار إليها بما هي إجراء بالغ-أداة تعبيرية غير حرفية،  -وفق هذا االعتبار-االستعارة 

لتكسير المبدأ الداللي العام، الذي يقتضي أن يختص كل دال أو كل مدلول بصاحبه، وال يتعداه إال 

غيره. وعلى خالف هذا المنحى، عالجها الجاحظ في كتابه "البيان والتبيين" باعتبارها أداة 

ارة تسمية )االستعتركيبية. محصول مدلولها يخالف المدلول المستفاد من حقيقتها اللغوية، إذ هي 

ويستشعر من هذا التعريف لذي قدمه الجاحظ لالستعارة، أّن  (3)الشيء باسم غيره إذا قام مقامه(

مبناها قائم على المجاز بما هي إجراء لغوي يناظر التعبير الحقيقي المباشر. بيد أّن مضمون 

ت اللغوية وبقية أنواع المجازا يصدق أيضا على مصطلح التشبيه البليغ -ههنا–االستعارة 

ولعل هذا االضطراب، المتعلق بتسمية هذا اإلجراء البالغي، صححه  -التي مرت بنا-األخرى 

القاضي عبد العزيز الجرجاني حيث وّضح مدلولها ومحتواها، ودقق مواصفتها اإلجرائية وحسم 

أمرها، من زاوية أنها مصطلح بالغي قائم بذاته، مستقل عن بقية المصطلحات األخرى التي 

) وإنّما االستعارة ما اكتفي فيها تتشابه معها في مالمح المجاز بعامة. يقول القاضي الجرجاني: 

                                                             
 س(، مادة "عير"-ينظر: ابن منظور: لسان العرب، )م - (1)
 .198، ص1العلوي: المصدر السابق، ج - (2)
 .152س(، ص–أبو عثمان عمرو بن بحر الحافظ: البيان والتبيين، )م  - (3)

  بديع، تح و تز: كتاب البن المع لم يفرق عبدهللا بن المعتز بين مفهومه ومفهوم االستعارة، التي وضعها رأس أقسام البديع. ينظر: عبد هللا

وي: مفهوم . وأيضا: أحمد عبد السيد الصا24،ص 1975الخفاجي، مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة، شر: محمد عبد المنعم 

-40م، ص1988، 1، طاالستعارة في بحوث اللغويين والنقاد والبالغيين ) دراسة تاريخية فنيةّ ( منشأة المعارف   االسكندرية، مصر

41. 
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تقريب  باالسم المستعار عن األصل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها ومالكها )مناسبتها(

ى حتى ال وامتزاج اللفظ بالمعن )المشبه به(للمستعار منه  ) المشبه(الشبه ومناسبة المستعار له 

فاالستعارة بهذا المنظور تتأسس  (1)(يوجد بينهما منافرة، وال يبين في أحدهما إعراض عن اآلخر

بنيتها على استبدال لفظ بآخر من حيث المعنى ، مما يجعل السياق اللغوي الماثلة فيه، ينعدل عن 

معناه الظاهر المحسوس. وترتيبا على ذلك، فقد حسم القاضي بنية مفهومها من حيث إنها تختلف 

تأصيال على أن التشبيه البليغ، من ، نبثاقهاالتبست به في أوليات اعن مضمون التشبيه البليغ، الذي 

 الزاوية التركيبية النحوية هو تشبيه اسم باسم.

ن لي بيينهض على مبدأ التشابه الدال -بما هي ممارسة عملية للغة-إن منبع االستعارة 

الذي وكلم. المستعار اللغوي، الذي استعير منه اللفظ، وذلك المعنى المجازي الذي يريده المت

يقا أو تحق أثيرال بها إلبراز وظيفة بالغية قصدية، تعبر عما يريد التعبير عنه، إقناعا او تيتوس

 لمقصد معين يطلبه ويرمي إلى تحقيقه المتكلم.

من   ارة تقومت في نص القاضي الجرجانيوعطفا على ما تقدّم، فالبنية االصطالحية لالستع

عن هذا اإلطار المعرفي الذي  -في مفتاحه -زوايا المفهوم، والبنية والوظيفة، ولم يخرج السكاكي 

على عالقة مشابهة بين المستعار  -بما هي تركيب لغوي  -رسم لها، في ضوء أن االستعارة تأسس

التركيب له والمستعار منه وهذه المشابهة القائمة بين قطبي االستعارة هي عالقة فنية تحول 

)واالستعارة هي إلى تركيب أسلوبي مجازي، يقول السكاكي في هذا السياق:  هاللغوي الماثلة في

أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف اآلخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به 

ارة وسّمي هذا النوع من المجاز استع داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به )...(

لمكان التناسب بينه وبين معنى االستعارة وذلك أنّا متى ادعينا في المشبه كونه داخال في حقيقة 

المشبه به فردا من أفرادها برز فيما صادف من جانب المشبه به سواء كان اسم جنسه وحقيقته أو 

على ، (2)(الزما من لوازمها في معرض نفس المشبه به نظرا إلى ظاهر الحال من الدعوى 

أن االستعارة تركيب تشبيهي، ينهض على طي المستعار منه أو المستعار له.  -برأيه -اعتداد 

وتسمى االستعارة بالتصريحية، إذا تم إضمار المستعار له، والتصريح بالمستعار منه أو أحد 

ية ألنه بالمكنية، و وصفت بالمكن -آنئذ-لوازمه أما إذا تم إضمار المستعار منه، فتسمى االستعارة 

 . نحو: )المشبه به(كني عن المستعار منه 

 قول الشاعر 

 ألفيت كل تميمة ال تنفع        (3)وإذا المنية أنشبت أظفارها

                                                             
 ةبين المتنبي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم، وعلي محمد البجاوي مطبع القاضي بن عبد العزيز الجرجاني: الوساطة -(1)

 .41م، ص1966، 4، القاهرة، طعيسى  البابي الحلبي
 .156، 141أبو يعقوب يوسف السكاكي: كتاب مفتاح العلوم )م،س(، ص -(2)
 .163صأبو يعقوب يوسف السكاكي: كتاب مفتاح العلوم )م،س(،  - (3)
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تأسس على في ضوء الجملة الشعرية أعاله، أنها ت –لدى اإلمام  –يبرز مضمون االستعارة 

ناسي على ت االدعاءالجمع بين كونين، فيحذف أحد الكونين، ويدعى أنه داخل في جنسه، مع 

ستعار ، والمهو لفظ السبع غير المصرح به -وفق رأيه -التشبيه، وجعله نسيا منسيا. فالمستعار 

لنمطية ارة االحيوان المفترس"، والمستعار له هو " المنيه"؛ على شاكلة أركان االستعمنه هو "

و ه           مالمشهورة، حيث الرجل الشجاع هو المستعار له. واألسد بذاته وهيكله وجسمه المعلو

 ه.المستعار منه. ولفظ "أسد" هو االسم المستعار للرجل الشجاع الذي استعير من صاحب

على المجاز  -أبدا  -ذلك، يكاد اإلجماع أن ينعقد على أن مبنى االستعارة قائم  وبناء على

اللغوي بكونه مبدأ جوهريا ينطبق على مقولة "النقل أو "اإلبدال" أو "التعويض" التي سيرت 

أن المجاز اللغوي هو قسيم الحقيقة  -اعتدادا من أعالمه  -وتحكمت في الفكر البالغي القديم،

"ولما سكت عن موسى ابل لها نحو قوله تعالى: اللغوية ومق

في المركب الفاعلي  -ههنا–. إن االستعارة قائمة (154اآلية  من األعراف:) الغضب"

استعارة شيء معقول لشيء معقول في أمر معقول، من  -حسب السكاكي–"سكت الغضب" وهي 

)أمر وحداني تفاوت الغضب عن اشتداده إلى السكون  :هو )المشبه(منظور أّن المستعار له 

هو إمساك اللسان عن الكالم واللفظ المستعار هو "السكوت".  )المشبه به(والمستعار منه  عقلي(

) مساك عن اإلغراء"، من زاوية أن والجامع بين القطبين في التركيب االستعاري هو: "اإل

وجده كأنه قد أمسك  كأنها تغريه، )وإذا سكت( اإلنسان مع الغضب إذا اشتّد وجد حالة للغضب

، على ضوء أن المتكلم أضفى على الغضب صفة بشرية تتمثل في السكون (1)(عن اإلغراء 

 والهدوء.

 ارة التي جعلها في ضرب واحد موسعيعّرف ابن أبي اإلصبع زكي الدين المصري اإلستع

وهذا  الجلي للمبالغة في التشبيه )...()هي تسمية المرجوح الخفي باسم الراجح قائال ما يلي: 

ألنك  الشي للشيء للمبالغة في التشبيه رحمه هللا هي جعل )فخر الدين(المعنى وإن كان غير قول 

إذا سميت المرجوح الخفي، من الرجحان، والظهور فتكون قد بالغت في تشبيه المستعار له 

بهذا المنظور بما هي أداة تعبيرية -عارة . إّن االست(2)(بالمستعار منه، فالعبارة الثانية أرشق

قوامها تقديم المعاني الذهنية الخفية بتعابير لغوية محسوسة وذلك للمبالغة في  -وسلوك لغوي

التسوية بين المستعار له والمستعار منه. ولعل هذا المفهوم الذي قدمه لها ابن أبي اإلصبع 

التي بسطنا فيها القول في  -ت للصورة، المصري، يتلون بجميع المفاهيم المعاصرة التي قدم

أن االستعارة هي الشكل لتعبيري البياني  -في ضوء كل ما سبق-وهذا يعني  -مواضع سابقة 

 ة التي يتوزعها التركيب، الداللةالوحيد الذي يحقق مفهوم االنزياح على مستوى مباحث اللغ

يمكن لها أن تجسد مفهوم السياق والتداول، عالوة على أنها الصورة اللسانية الوحيدة التي 

                                                             
 .165س(، ص–السكاكي: )م  - (1)
المجلس األعلى  ،شرف محمدحنفي، : وتق تح ابن أبي اإلصبع المصري: تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن، - (2)

 .19م، ص1967، 2القاهرة، ط ،مكتبة نهضة مصر .. وكتابه اآلخر: بديع القرآن97م، ص2012القاهرة، )د،ط(،  ،للشؤون اإلسالمية
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األسلوبي، ومفهوم الوظيفة الجمالية لدى ميشال ريفاتير وجاكبسون تأصيال على أنها مكون بياني 

تصويري بحكم أنها تعبير لغوي ملموس يناظر سياقها التركيبي سياق المعنى المجرد الذهني. 

لتمثيل والكناية والمجاز بصفة عامة، ولعل من المسّوغات التي جعلت االستعارة تقترن بالتشبيه وا

على خالف بقية  -(1)في القرآن الكريم -بما هي مواصفة إصطالحية بالغية-هي عدم ورودها 

عداد الصورة البيانية، حيث أنها صورة مقتضبة من التشبيه، ونمط من التمثيل، وتشارك الكناية 

العبارة  -في ضوء مبدئه -تجاوز بكونها ضربا من المجاز، الذي ت ) معنى المعنى(في نظرية 

التركيبية المعنى الحقيقي إلى معنى آخر، يكون هو المقصود، والذي يتحصل بواسطة قرائن 

 مقالية أو مقامية تكون ماثلة داخل السياق اللغوي أو خارجه.

ودرجا على ما سلف فاالستعارة نشأت بكونها مصطلحا بالغيا نقديا من تأثير الحياة الدينية 

جتماعية، التي كان لهما دور كبير في تكوين المصطلح البياني والمصطلح الشعري النقدي واال

 )تمثيل، تشبيه  كناية مجاز(على السواء، من زاوية أن مصطلحات الصورة البيانية 

) وقد والمواصفات، اإلجرائية النقدية، تداولها الخطاب القرآني والخطاب االجتماعي العربي، 

. وبناء على هذه االعتبارات توجت االستعارة (2)ليل من الباحثين لهذه المسألة (تنبّه عدد غير ق

على رأس جميع الصور البالغية األخرى، لما لها من قوة تعبيرية تأثيرية على نفسية المتلقي، 

تفوق جميع اإلمكانات البالغية التي تتضايف معها من حيث المبدأ والوظيفة، وفي هذا المساق، 

زية قياسا إلى التصريفات المجا (3)) قمة اإلبداع األدبي (الجرجاني كثيرا، وجعلها  احتفى بها

تداوليا فحسب، بل هي مكون  ومن ههنا نخلص إلى أّن االستعارة ليست مكونا أسلوبيا األخرى

يصار إليها لتعويض مدلول عقلي ذهني بمدلول لغوي محسوس يكون مقصود لذاته، ال  ثقافي

ما بوصفه وسيلة تعبيرية تسعى إلى التأكيد أو االقناع أو التأثير من خالل بنيتها بكونه غاية، وإنّ 

إذ         )أّن يستعار الشيء من المحسوس للشيء المعقول )...(التصويرية، التي تتأسس على

 .(4)(في األذهان الستعانة الذهن فيها بالحواس  )لتثبيتها(تصور المعاني بصورة األشخاص 

ومالك األمر من هذا، أن االستعارة من أقوى التشكيالت البيانية اللغوية المحسوسة تعبيرا 

بكونها نسقا لغويا ثقافيا وإجراء عمليا  )االستعارة(عن األغراض والمقاصد، والتي يصار إليها 

ا تجسد لغويا، يثوي طاقة داللية وقوة تعبيرية، ال تتوافر في تراكيب بقية الصور األخرى؛ إذ أنّه

وتشخص المعاني الخفية العازبة عن ذهن المتلقي، وتصيّرها له مرئية تشهد بها الحواس، قصد 

تمكين حضور معانيها البديلة في ذهنه، من زاوية شدّة وقعها عليه، وأثر عمقها فيه. وعلى هذا 

اعتداد  االعتبار، شكلت ميزة واسمة لألسلوب القرآني والوسيلة المفّضلة للخطاب الشعري، على

                                                             
 .94ص ينظر: نصر حامد أبو زيد: االتجاه العقلي في التفسير )م،س(، - (1)
محمد زغلول سالم، أثر القرآن الكريم في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجري، قدم له: محمد خلف هللا أحمد، ينظر:  - (2)

، ورجاء عيد: المصطلح في التراث النقدي منشأة المعارف االسكندرية ، مصر، 361-360صم، 1961، 2دار المعارف، القاهرة، ط

 .94-93س(، ص-. ونصر حامد أبو زيد: )م6-5م، ص2000ط(، -)د
 .199س(، ص-حسين خمري: الظاهرة الشعرية العربية، )م - (3)
. وجالل الدين 71م، ص1987أسامة بن منقذ: البديع في البديع في نقد الشعر، تح: عبدو آعلي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت،  - (4)

 .465هـ(: معترك األقران في إعجاز القرآن، ) م،س(، ص911السيوطي )ت 
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أنها من أخصب وسائل التعبير البالغية ومن أشعر األشكال اللغوية المحسوسة، ومن أفضل 

األداءات المجازية تحقيقا لمسار التدليل والثراء في المعنى، في ضوء أن العالقة الماثلة في 

ها العدول جوهر -بالدرجة األولى -تركيبها بين ثنائية المستعار له والمستعار منه هي عالقة فينة 

عما يصرح به ومخالفة العالقة المرجعية واالجتماعية لألكوان المؤسسة لمبناها بين سياقها 

وعطفا على هذه االعتبارات الجمالية الدالية،  -في اآلن معا-األسلوبي الفني وسياقها الخارجي 

كشف عن أنساقها التي تكتنف تراكيبها خاض أعالم الدرس البالغي القديم في بنياتها اللسانية، لل

البانية لألسيقة األدبية األسلوبية، وهي من هذا الجانب عامل من العوامل الداللية، التي تشتغل 

) تحقيق أدبي أو شعري للمعنى لحساب المعنى الكلي للخطاب، أو هي كما يقول كمال أبو ديب 

ة داللية تعبيرية من منظور أن االستعارة فعل بالغي ينصه وإلى بنية تركيبية تثوي طاق (1)(

متضمنة في البنية اللغوية نفسها وهي بهذا تحيز وحدة أسلوبية، تتأسس على تحويل كلمة من 

لجميع المعايير الماثلة خارج بؤرة محيطها  سياقها االجتماعي اللغوي إلى سياق أدبي جديد مغاير

 اللغوي المجازي.

 ي:أقسام االستعارة و وظيفتها لدى عبد القاهر الجرجان -2

نّصبت االستعارة في الدرس القديم على رأس جميع الصور البالغية األخرى  توطئة:    

من زاوية، أن بنيتها التركيبية تمتلك قوة تعبيرية مؤثرة على نفسية المتلقي، قياسا إلى ضروب 

 )أّن النموذجالصورة البيانية، و يذهب الدكتور مصطفى الصاوي الجويني في هذا السياق قائال:  

من منظور المعيار النفسي  -لدى أعالمنا في التراث النقدي -االستعاري البالغي، عولج 

والكناية  الجمالي، حيث "حضر هذا التأثير على االستعارة فحسب، بمقابل التشبيه ) والتمثيل(

من حيث أن الوظيفة الجمالية للكتاب تكمن في أنها  -كما ترى  -اللّذان لهما تأثير عقلي منطقي

 بيرية، يسار إليها لتأكيد المعنى، على اعتبار أن الكناية وسيلة تع(2)(جيء بالحجة ومعها دليلهات

على وظيفة  -بما هي أداة تعبيرية  -والمبالغة في إثباته، على خالف االستعارة، والتي تنهض 

مات، مما يجعل التأثير النفسي الوحداني؛ إذ ينقضي تركيبها، تصوير المعاني البينية وتشكيلها بالكل

مبنى الصورة اللسانية، والمعنى الذي يرمي إليه المتكلم، محسوبا مدركا عند المتلقي؛ ألن بنيتها 

تأسس على تجاور مباشر بين وحدتين كونيتين تجمع بينهما داخل الملفوظ اللساني عالقة فنية، 

بينهما خارج الملفوظ  تومئ وتبوح هذه العالقة الداخلية أكثر مما تغير عن العالقة التي تجمع

اللساني. إن وجدت طبعا واستنادا إلى هذه االعتبارات التي تعتري بنيتها وتكتنف وظيفتها، شّكلت 

في مشروع  -بما هي إجراء نقدي  –أول األساليب الفنية في القرآن الكريم، و أسندت للمجاز 

ي الماثلة فيه الصورة، وبنية الخطاب البالغي. وتنبني على بنيتين: بنية سطحية هي السياق اللغو

 عميقة موكولة للمتلقي، الذي ينبغي عليه أن يكشف داللتها و وظيفتها التداولية.

                                                             
 .200س(، ص-نظر حسين خمري: )مي -(1)
 .130مصطفى الصاوي الجويني: )م،س(، ص -(2)
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تنهض االستعارة لدى عبد القاهر الجرجاني بما هي ضرب من  االستعارة ومفهومها: -أ

تعارة معنى التشبيه ونمط من التمثيل ونوع من المجاز على مبدأ النقل، أي أّن االستعارة هي اس

أن  اعلم) للفظ عرف به، وإلباسه في لفظ آخر لم يعرف به. يقول الجرجاني في هذا الشأن: 

االستعارة في الجملة، أن يكون للفظ أصل في الوضع اللغوي معروف تدل الشواهد على أنه 

 اختص به حين وضع، ثم يستعمله الشاعر أو غير الشاعر في غير ذلك األصل، وينقله إليه نقال

. فاالستعارة بهذا المدلول عند الجرجاني في كتابه األسرار، هي سياق تركيبي تنشأ (1)غير الزم(

بطريق تحويل لفظ من سياق لغوي قديم له، وإحالله في سياق لغوي جديد. وعلى ضوء هذا 

المدلول لم يختلف الجرجاني في تعريفها عن أقرانه بكونها بنية مجازية، أصلها التشبيه بما هو 

اللغة باعتبارها  ) االستعارة (صفة، تجمع المستعار له والمستعار منه. وتنهض في معرفة معناها 

 مصدرا من مصادر معرفة المعاني والدالالت.

ة لقرآنياالبنية الخطابية  -بما هي تركيب لغوي-لّونت االستعارة  ضروب االستعارة: -ب

 حيث شكلت الخيار الوحيد لنظمه وأساليبه.

بأقسامها النحوية و وظائف هياكلها الداللية    وانطالقا من هذا االعتبار، ألّم الجرجاني 

حيث مهد الجرجاني في حديثه عنها بإخراج تلك االستعارة اللفظية غير المفيدة، التي يتم فيها نقل 

اة دقائق ) التنوق في مراعاأللفاظ دون المعاني. والغاية من وراء ذلك التوسع في أوضاع اللغة و

في الفروق في المعاني المدلول عليها، كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثيرة بحسب اختالف 

أجناس الحيوان، نحو وضع "الشفه" لإلنسان، و" المشفر" للبعير و"الجحفلة" للفرس، وما 

له، فقد  )وضع(فإذا استعمل الشاعر شيئا منها في غير الجنس الذي  شاكل ذلك من فروق )...(

فهذا ونحوه  )...(، )الذي وضع له في أصل اللغة(عار منه ونقله عن أصله وجاز به موضعه است

) النقل إال أنها عارية من الوظيفة ، فهذه االستعارة وإن تحقق فيها مبدأ    (2)(ال يفيدك شيئا 

اظ التي تتأسس على نقل األلف البالغية، التي تجسدها االستعارة البالغية المجازية )المفيدة(

والمعاني معا، وذلك بإسنادها إلى فعل أو إسم في ملفوظ نحوي، تحقيقا لألعراض التي يصاغ لها 

وأما )االستعارة المفيدة( فقد بان لك  )الكالم، يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا السبيل ما يلي: 

ة لم يحصل باستعارته فائدة، ومعنى من المعاني وغرض من األغراض، لوال مكان تلك االستعار

حتى        لك )فائدة وغرض التشبيه(، إال أّن طرقه  تختلف حتى تفوت النهاية، ومذاهبه تتشعب

عالقة  جوهرية، تتقّوم بين المشبه والمشبه به. ولعل هذه  -التشبيه  –، باعتباره (3)(ال غاية 

المجاز جوهرها، بكونها االستعارة المفيدة، هي من أهم أنواع البنى اللغوية التركيبية التي يشكل 

ومثال االستعارة  -البتة  -تصريفا بالغيا، يخالف الضرب األول من االستعارة التي ال تفيد  

 المجازية البالغية عند الجرجاني:

                                                             
 .30س(: ص-عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة، )م -(1)
 الصفحة نفسها. ،س(،عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة، )م - (2)
 .33-32نفسه، ص  - (3)
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 مركب إضافي

 مركب إضافي

. إستعار المتكلم اسم األسد للرجل الشجاع )مركب مفعولي(: رأيت أسدا النموذج األول -1

الغة في وصف المقصود بالشجاعة، وإيقاعك منه في نفس ) المبليفيد بهذه الجملة االستعارية 

في مختلف معاني البطش والبأس، والجرأة المتحققة في طبيعته بما هو  (1)السامع صورة األسد (

 حيوان مفترس، يشارك اإلنسان في مقومات وصفية. )األسد(

فيدة، التي تغاير إن هذا النموذج االستعاري، هو فرع من فروع االستعارة األسلوبية الم     

)  هو            أن المفيد من االستعارة  -في تصور الجرجاني-االستعارة غير المفيدة، على اعتداد 

أمد ميدانا، وأشد افتنانا، وأكثر جريانا، وأعجب حسنا وإحسانا، و أوسع سعة وأبعد غورا 

أنها تبرز هذا البيان أبدا في  . ومن الفضيلة الجامعة فيها)...( وأذهب نجدا في الصناعة )البالغية(

، وإنك لتجد اللفظة الواحدة قد اكتسبت بها فوائد حتى تراها )...(صورة مستجدة تزيد قدره نبال 

مكررة في مواضع، ولها في كل واحد من تلك المواضع شأن مفرد، وشرف منفرد، وفضيلة 

غية لالستعارة المفيدة، ألفينا . وترتيبا على هذه األهمية التي تكتسيها البنية البال(2)(مرموقة

حيث أنّها تنصرف إلى استعارة في  -من منظور نحوي خالص -الجرجاني يوزعها على ضربين 

) اعلم أن كل لفظة دخلتها االستعارة المفيدة، فإنها ال تخلو من أن االسم واستعارة في الفعل 

عند الجرجاني تنقسم إلى استعارة . وبناء على ذلك، فاالستعارة المجازية (3)تكون اسما أو فعال (

 في الفعل واستعارة في االسم.

على اعتداد أّن االسم -يقّسم االسم المستعار في التركيب االستعاري  :استعارة االسم-

) أن تنقله عن مسماه األصلي إلى : أحدهما (إلى قسمين: أ-هو قرينة اسنادية  )االسم(المستعار 

      (4)ه، وتجعله متناوال له تناول الصفة مثال للموصوف (شيء آخر ثابت معلوم فتجريه علي

الذي عني فيه باستعارة اسم األسد وك نَِي به عن الرجل الشجاع، الذي صيّر  1ومثاله النموذج رقم

أسدا في التركيب الجديد على سبيل المبالغة في التشبيه، أما الفرع الثاني من استعارة االسم، فإنه 

 .1رقميختلف عن النموذج 

)يؤخذ االسم على حقيقته، ويوضع موضعا  ال يبين فيه شيء يشار إليه فيقال: هذا إذ  (ب 

 (2ومثاله:  (5)هو المراد باالسم والذي استعير له، وجعل خليفة السمه األصلي ونائبا منابه (

 :)من الكامل( (6)يقول " لبيد " 2رقم النموذج

 ريح قد كشفت وقرةٍ  وغداة

 زمامها  بيـــد الَشمالِ إذ أصبحت                                           

 

                                                             
 .33ص س(،عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة، )م  -(1)
 .42نفسه، ص  - (2)
 .44نفسه ، ص - (3)
 نفسه، الصفحة نفسها. - (4)
 .45-44ص (،س،عبد القاهر الجرجاني: أسرار البالغة، )م - (5)
 .45نفسه: ص  - (6)
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حيث أن  1إن بنية االستعارة في البيت الشعري، تختلف عن بنية االستعارة في النموذج رقم

 ،2المقوم المشترك بين "اإلنسان والحيوان المفترس" معلوم وثابت بينهما أما في النموذج رقم

) وليِس لك شيء من ذلك في بيت لبيد فاألمر يختلف بقول الجرجاني مفرقا بين النموذجين: 

، بل ليس أكثر من أن تخيل إلى نفسك أن "الشمال" في تصريف "الغداة" على (2)النموذج رقم

حكم طبيعتها، كالمدبر المصرف لما زمامه بيده، وما قادته في كفه ذلك كله ال يتعدى التخيل 

في النفس، من غير أن يكون هناك لشيء يحس    وذات تتحصل. وال سبيل لك أن  والتقدير والوهم

نَِى "باليد عن كذا، وأراد باليد هذا الشيء، أو جعل الشيء الفالني "يدا"  على شاكلة  (1)(تقول: ك 

)  -في تصور الجرجاني-ليثبت  -ههنا-، وإنما الشاعر توسل بالشكل االستعاري 1النموذج رقم

للشمال في الغداة تصرفا كتصرف اإلنسان في الشيء يقلبه، فاستعار لها "اليد" حتى يبالغ في 

تحقيق الشبه. وحكم الزمام في استعارته للغداة حكم " اليد " في استعارتها للشمال. إذ ليس 

في جملته  وهذا الكالم ينبئ على أن الشاعر (2)هناك مشار إليه يكون الزمام كناية عنه(

، أراد أن يحقق ( )يد الشمال( )المركبة من اقتران مضاف بمضاف إليه )غداة ريح(عارية االست

داللة تركيبية داخلية بين الكلمات في انتظامها، ليجسد صفة المبالغة التشبيهية بين ثنائيات المركب 

لشبه جلي . حيث أّن ا1االستعاري، على خالف البنية االستعارية المفعولية الماثلة في النموذج رقم

أما الشبه بما -وواضح بين األسد والرجل المقدام، تأصيال أّن الشبه هو وصف واقع في الشيء. 

ليس بوصف في اليد، ولكنه صفة  -2فالواقع في النموذج رقم -هو مغزى من كل استعارة مفيدة 

أي  (3)-نيكما يقول الجرجا – ) لما يضاف إليه(تكسبها الكلمة المضافة صاحبها، إذ يحصل الشبه 

احتفى بهذا النمط االستعاري قياسا  شمال". وبناء على، هذا فالجرجانيفي كلمتّي "الريح " و"ال

إلى بقية األنماط األخرى، وجعله قمة الشعرية في أبعادها التركيبية النظمية والداللية. وقد سمى 

 ة والمكنية. ومدرسته المتأخرة هذين الفرعين من استعارة االسم بالتصريحي (4)السكاكي

لنحوية بية اوجملة األمر، عالج الجرجاني األنساق اللغوية لالستعارة، من الزاوية التركي

 إلى قسمين: القسم األول هو -كما مضى –وفق معيار وظيفي داللي، حيث انصرفت عنده 

من  سم الثانيأما الق 2و رقم 1استعارة االسم، الذي توزع إلى فرعين: تحققا في النموذجين رقم 

 االستعارة المجازية عنده هو:

                                                             
 .46نفسه، ص - (1)
 نفسه، الصفحة نفسها - (2)
 .51س(، ص-ينظر: عبد القاهر الجرجاني: )م -(3)
التفت السكاكي إلى مضمون االستعارة التصريحية والتخييلية )المكنية( فقال: "هي أن تذكر احد طرفي التشبيه وتريد به الطرف  -(4)

اآلخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه به داال على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به كما تقول في الحمام أسد وأنت تريد به 

جنس األسود. فتثبت للشجاع ما يخص المشبه به وهو اسم جنسه مع سد طريق التشبيه بإفراده في الذكر، أو كما  الشجاع مدعيا أنه من

به  تقول أن المنبه أنشبت أظفارها وأنت تريد بالمنية السبع بإدعاء السبعية لها أو إنكار أن تكون شيئا غير سبع فتثبت لها ما يخص المشبه

( االستعارة المصرح بها 2(االستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع. 1كي االستعارة إلى ثمانية أنواع: وهو األظفار". وقد قسم السكا

(االستعارة 6(االستعارة األصلية. 5(االستعارة بالكناية. 4(االستعارة المصرح بها المحتملة للتحقق أو التخييل. 3التخيلية مع القطع. 

الستعارة المرشحة. واالستعارة عنده هي: مجاز لغوي عالقته المشابهة بين المستعار له )المشبه( (ا8(االستعارة المجردة. 7التبعية. 

-156والمستعار منه )المشبه به( سواء أكان مذكورا أم متروكا واسمه مستعار أبو يعقوب يوسف السكاكي، المصدر السابق، ص ص

164 . 
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 يفاعلركب م يفاعلركب م

 يفاعلركب م

 ركب مفعوليم ركب مفعوليم

على اعتبار أن "الفعل" هو وحدة معجمية زمنية تسنى إلى فاعل أو  "استعارة الفعل":-

مفعول، وهذا اإلسناد ينتج عنه خرق المناسبة المعجمية القائمة بين الكلمتين؛ أي إسناد الفعل إلى 

فعل بما ليس له في األصل فإنه ) فإذا استعير الغير من هو له. يقول الجرجاني موضحا ذلك 

، ومما تجب يثبت باستعارته له وصفا هو شبيه بالمعنى الذي ذلك الفعل مشتق منه )...(

ويكون أخرى   استعارة  )...(مراعاته أن الفعل يكون استعارة مرة من جهة فاعله الذي رفع به 

 :  (2). نحو النماذج اآلتية(1)(من جهة مفعوله 

 أسارير وجهه بما في ضميره  أخبرتني (بكذا         ب نطقت الحال (: أ3النموذج رقم -3

 بما يحوي قلبه كلمتني عيناه (ج

 )من المديد(: يقول ابن المعتز 4النموذج رقم -4

 جمع الحق لنا في إمام 

 السماحاأحيي و قتـــل البخــل

 

 العين(-ساريرأ-الحال )إلى الفواعل  كلم( -أخبر-)نطق اسناد األفعال  3تم في النموذج رقم 

قت التي كونت من خالل تعاوضها مركبات استعارية فاعلية، حيث أن الفاعل في جملة "نط

 الحال"، هو تشبيه بالفعل على غرار الكالم والنطق من اإلنسان.

يعلق الجرجاني على المركب المفعولي االستعاري الماثل في البيت الشعري قائال أن:  

"قتل" و "أحيي" إنما صارا مستعارين بأن عديا إلى البخل والسماح، ولو قال "قتل األعداء 

لقد جعل  (3))أحيى استعارة على هذا الوجه(وأحيى"، لم يكن "قتل" استعارة بوجه، ولم يكن 

لفاظا مستعارة مسندة إلى ستعارة في البيت الشعري مركونة في األفعال باعتبارها أالجرجاني اال

 تخالف ما هو موضوع لها في األصل. مفعولين

صورة أسلوبية بليغة جسدها  -4في النموذج رقم–ومهما يكن األمر فقد رسم ابن المعتز 

ذ أسندت األفعال المركب االستعاري المفعولي، الذي يحوم مضمونه حول كرم الممدوح، إ

. وسميت هذه االستعارة التي لّون بها )البخل والسماح(إلى غير من هي لها  )قتل وأحيا(المتعدية 

وتمثل ذروة  الشعر مرفوضة اللساني في الدراسات البالغية المعاصرة باالستعارة التجسيمية

                                                             
 .53-51س(، ص -القاهر الجرجاني،  )م عبد – (1)
 .53-51نفسه، ص - (2)
 .53، ص نفسه - (3)

   :ثلية: ال يتوافر يفيها مدلول ( االستعارة التما1صنفت االستعارة في الدرس البالغي المعاصر من الراوية الداللية إلى األصناف اآلتية

 ".خر حسيآالصورة على أساس أنها تحول من مقوم إلى المقوم نفسه، أو هي "التي تظهر تحوال بين طرفيها من عالم حسي إلى 

لى إذي ال يؤول حسي اليدية: يتوفر مضمونها على مدلول الصورة حيث "تظهر تحوال من العالم المجرد إلى العالم ال( االستعارة التجس2

 عالم األحياء".
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يمتلكان صفات  السماح جسمينالبناء البالغي التصويري من زاوية أن الشاعر صير البخل و

ثم  -بما هو شخص ميت- )الكرم(تنطوي على أن البخل هو شخص حي يناظر السماح  بشرية

جعل من ممدوحه يقتل البخل إلى ال رجعة    ويحيي السماح بعد أن كان ميتا، وقد عبّرت هذه 

 البنية االستعارية عن وظيفة اجتماعية إنسانية وّكلها الشاعر لممدوحه.

 حصل لنا مما سبق المركبات االستعارية النحوية اآلتية:وعلى الجملة، يت

 1مركب مفعولي، عبر عنه النموذج رقم -أ 

 2مركب إضافي، عبر عنه النموذج رقم  -ب 

 3مركب فاعلي، عبرت عنه التراكيب اللغوية المنصوبة في النموذج رقم -ج 

 4مركب مفعولي عبر عنه النموذج الشعري رقم  -د 

 مركب وصفي، نحو قوله تعالى: -هـ    

وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح " 

وز في إن الشاهد االستعاري في اآلية الكريمة مرك ،(41اآلية  :)الذارياتالعقيم"

 البنية الوصفية "الريح العقيم". 

لتي وجه الزمخشري هذا البناء االستعاري توجيها لغويا قائال: أن الريح العقيم. هي الريح "ا

 .(1)ال خير فيها من إنشاء مطر أو لقاح شجر، وهي ريح الهالك"

في ضوء أعراف الصورة -إن هذا األمر اقتفاء السكاكي معالجا البنية االستعارية عينها 

)إن المستعار له الريح، والمستعار منه المرء والجامع المنع من يقول السكاكي:  -البالغية بعامة

 .(2)فالطرفان حسيان ووجه الشبه العقلي(ظهور النتيجة واالثر 

إن الظاهر من منطوق بنية االستعارة ينبئ على أن الريح شبهت بالمرأة العاقر. فتم حذف  

)جعل ، ورمز إليه بشيء من لوازمه فتكون اآلية من قبيل االستعارة المكنية )المرأة(المستعار منه 

لمرأة، واللفظ المستعار من المرأة هو العقم تأصيال على أن المستعار منه هو ا، الشيء للشيء(

الذي وصف بالمستعار له بما هو الريح، ولعل وظيفة هذا المركب االستعاري تستمد من السياق 

القرآني لآلية "وفي عاد " الماثل في الجار والمجرور المتقدم الذي مؤداه أن ) الذين ظلموا 

                                                                                                                                                                                              

وك. أو لحركة والسلء في ا( االستعارة التشخيصية: يتم فيها االرتقاء بالصفات والمعاني المادية والذهنية إلى رتبة صفات عالم األحيا3

 هر تحوال من طرف حسي ينتمي إلى عالم األشياء)واالحداث( إلى طرف يتمثل في العالم الحسي الحي".هي: "التي تظ

ضمن قول يت( االستعارة التجسيمية: هي األعلى مرتبة من حيث البالغية إذ هي بناء لغوي يتحول ضمن مطاويه "طرف مجرد مع4

 الغي للصورةيل البة والسكون والحيوية"، ينظر: فايز القرعان: التحلالمعنى إلى طرف يتمثل فيه العالم الحسي الحي من حيث الحرك

 .87-85م، ص1997، 1، ع15الشعرية في شعر عبيد بن األبرص مجلة أبحاث اليرموك، العراق، م 
 .19، ص4الزمخشري، المصدر السابق، ج - (1)
 .165-164س(، ص،السكاكي، )م - (2)
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هل مكة لهم نصيب من عذاب هللا مثل نصيب رسول هللا )صلى هللا عليه وسلم( بالتكذيب من أ

 ، على غرار أقوام ثمود وعاد وغيرهم من المكذبين.(1)( أصحابهم ونظرائهم من القرون

وافر تالذي وعلى هذا حققت البنية االستعارية الوصفية الغرض الذي ترمي اآلية إبالغه، و

 في بؤرة مجازية تفاعل فيها ما هو شري بما هو طبيعي.

ة    إجرائي أنتج أعالم البحث البالغي القديم مفاهيم: التشكيالت البالغية لالستعارة -3

 ية:عالجوا ضمنها البنية التركيبية لالستعارة، من بينها المواصفات االستعارية اآلت

يقول السكاكي في محتوى االستعارة المرشحة  :الترشيح والتجريد في االستعارة - (أ

   علم أن االستعارة في نحو "عندي أسد" إذا لم تعقب بصفات ا)واالستعارة المجردة، ما بيانه: 

 .(2)(لتجريد أو التشريح إذا عقبت بذلكأو تفريع كالم ال تكون مجردة وال مرشحة وإنما يلحقها ا

مضمون الترشيح ومضمون التجريد بكونهما  -في النص السالف له-أبان السكاكي      

)المستعار له والمستعار مفهومين إجرائيين للمبنى، االستعاري، وذلك باتخاذه طرفي االستعارة 

أصل واحد وهو أنك قد عرفت أن  -يقول السكاكي-)الضابط هناك معايير للتسمية، إذ أّن  منه(

ال بد لها من مستعار له ومستعار منه فمتى عقبت بصفات مالئمة للمستعار له أو االستعارة 

تفريع كالم مالئم للمستعار منه سميت مجردة ومتى عقبت أو تفريع كالم مالئم للمستعار منه 

 ومثالها في التجريد أن تقول: (3)سميت مرشحة(

في  الها. ومثلى الدقائق()حاورت الحرا مأ اكثر علومه وما أجمعه للحقائق وما أوقفه ع

 الترشيح، أن تقول:

. كما نبه )حاورت بحرا زاخرا ال يزال يتالطم أمواجه وال يغيض فيضه وال يدرك قعره(

السكاكي إلى أن المراد بالصفات المالئمة للمستعار له والمستعار منه هي الصفات المعنوية ال 

 .(4)المعنوي كيف كان()وال أعني بالصفات الصفات النحوية بل الوصف النحوية

 لية:ونخلص من كالم السكاكي حول الترشيح والتجريد في االستعارة إلى األمور التا

ترسلة رة مس. إن االستعارة المرشحة أو المجردة ال تتعلق بكلمة واحدة، وإنما هي استعا1

نها بكور مركبة، يقترب مفهومها من مفهوم االستعارة العنقودية في الخطاب األسلوبي المعاص

م العا بناء استعاريا مركبا، تتعاوض فيه االستعارات لتحتل مساحة أوسع من مساحة السياق

 للملفوظ اللساني.

                                                             
 .22س(، ص،الزمخشري: )م - (1)
 163س(، ص-السكاكي: )م - (2)
 نفسه الصفحة نفسها. - (3)
 نفسه الصفحة نفسها. - (4)
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)فكأّن تعدد االستعارات في نص واحد شبيه بمكونات ونعتت هذه االستعارة بتلك التسمية 

المتوالية في ارات العنقود التي تعود إلى أصل واحد، وليس من اليسير ان نفصل بين االستع

 تعارة األولى، من منظور أن كل استعارة تقود إلى استعارة اخرى مجاورة لالس(1)(السياق الواحد

على حد تعبير الجرجاني، الموكول زمامه  (معنى المعنى)وتتداخل معها وهذا ما يؤدي إلى نشوء 

للمتلقي، الذي يقتضي منه أن يتوسل باألذهان واألفهام للتوصل إلى ما تخفيه تلك الهياكل 

 االستعارية من معان ودالالت تعكس األبعاد الجمالية الخطابية التي تريد المتكلم إبالغها.

الصميم الخالص لالستعارة "ومما وقد احتفى الجرجاني بهذا النمط اإلستعاري، وجعله من 

هو أصل" في شرف االستعارة أن ترى الشاعر قد جمع بين عدة استعارات قصدا إلى أن يلحق 

 ، مستشهدا له بقول امرئ القيس: (2)الشكل بالشكل، وأن يتم المعنى والشبه فيما يريد"

 فقلت له لما تمطى بصلبه

 كلوأردف أعجازا وناء بكل                      

. إن موضع الترشيح والتجريد، يكون عقب اللفظ المستعار، وعلى أن الوظيفة العامة 2

لالستعارة على وجه التعميم هي المبالغة وتوكيد المعنى المروم منها، المنوط بها، حيث أن 

 .(3)االستعارة مبنية على تناسي التشبيه وقائمة على االدعاء

 نهما.عا بين التجريد والترشيح؛ إذ هي مطلقة . تعد االستعارة المطلقة مقياسا وسط3

تي ات الأّن الصف -من كالم السكاكي السابق في حديثه عن الترشيح والتجريد -. يتحصل 4

 لمستعارناسب ات. والصفات التي ساقها في الترشيح )المشبه(ساقها في التجريد توافق المستعار له 

 .البحر(-)المشبه به منه 

المصري بالبنية التركيبية لالستعارة، ولم يتقّر االستعارة في اللفظة  اهتم ابن أبي اإلصبع

 لصوتي المورفولوجي والتركيبي لهاالواحدة كما فعل أقرانه، بل نظر إليها من زاوية المحمول ا

يقول  (4)حيث قسم االستعارة إلى مرشحة ومجردة فحسب، واستشهد لكل منهما بشاهد قرآني واحد

)وإذا عرفت االستعارة فاعلم أنها على ضربين مرشحة عن حد الصورة االستعارية ما يلي: 

مجردة، ألن المتكلم، إما أن يراعي جانب المستعار منه، أو المستعار له فقط، واألول هو 

"أولئك الذين نحو قوله تعالى:  (5)الترشيح والثاني هو التجريد (

                                                             
 .129م، ص2012، 1عمر عبد الهادي عتيق: علم البالغة بين األصالة والمعاصرة، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، ط -(1)
 .121س(، ص-عبد القادر الجرجاني، دالئل اإلعجاز: )م - (2)
 .164، 158، 157س، ص ص-السكاكي )م - (3)
 99س(، ص -ينظر: ابن أبي االصبع المصري، التحرير والتحبير )م - (4)
 .19س(، ص -نفسه: بديع القرآن )م - (5)
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بحت اشتروا الضًللة بالهدى فما ر

 .(16اآلية  :)البقرة" تجارتهم وما كانوا مهتدين

تعارة ، أنه جعل لفظة "الشراء" استعارة مرشحة لالس)ابن أب اإلصبع(يبين من كالمه 

ى أن بمعن الثانية المذكورة في التركيب "فما ربحت تجارتهم"؛ أي لفظتي "الربح" و"التجارة"

ي لفاعلهدى" هي استعارة مرشحة والمركب االمركب المفعولي االستعاري اشتروا الضاللة بال

 ارة" هي"التج"فما ربحت تجارتهم" استعارة تالية لالستعارة المرشحة، على اعتداد أن "الربح" و

- مراعىصفات مالئمة للمستعار منه المنضوي في بنية لفظ "االشتراء"؛ على ضوء ؟أنه هو ال

يالئم  عارياتجارة" باعتبارهما مكونا استوهذا اللفظ هو الذي رّشح لفظتي "الربح" و"ال -ههنا

 الشراء.    

على أن استعارة "االشتراء" في اآلية  (1)لقد أصّر ابن أبي اإلصبع المصري في كتابيه

 .-وهي المتأخرة-رشحت التجارة والربح  -وهي المتقدمة-الكريمة 

 يث أنحعنده ي، من زاوية رتبة الترشيح ولعل هذا الرأي الذي أبداه يخالف رأي السكاك

يجعل  فإنه السكاكي يجعل "الترشيح" تاليا لالستعارة ومذكورا عقبها، أما ابن اإلصبع المصري

 "الترشيح" متقدما على االستعارة، ال متأخرا عنها، وال الحقا بها.

ومهما يكن األمر من هذا االختالف في الرؤية، فإّن كليهما نظرا لالستعارة من زاوية 

، بكونها أجل االستعارات وأشرفها، على (2)لها؛ وقد احتفيا باالستعارة المرشحةالتركيب النحوي 

قائم على تناسي مغزى التشبيه منها، وعدم ذكره )اعتداد أن الترشيح هو أبلغ من التجريد ومبناه 

البتة؛ على خالف االستعارة المجردة، التي تعقبها صفات مالئمة للمستعار له مما يجعل الوجه 

 بين طرفيها يبين ويبرز. وقد ساق ابن اإلصبع المصري  لالستعارة المجردة قوله تعالى:الجامع 

وضرب هللا مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان "

)النحل:  "فكفرت بأنعم هللا فأذاقها هللا لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون

 . (112اآلية 

أّن االستعارة الواردة في اآلية: "فأذاقها هللا لباس الجوع والخوف"  (ابن أبي األصبع)بيّن 

كانت مرشحة لقيل فكساها، ألن الكسوة تالئم  أنها لو -منه-هي استعارة مجردة؛ على اعتداد 

اما المستعار له فهو أثر الجوع  -)المشبه به(بما هو اللفظ المستعار واسم المستعار منه  -اللباس 

)الهموم سواء أكان عقليا  -بما هو الوجه الجامع بينهما -ا المحيط بالجسم والخوف، وضررهم

 .(3))شحوب اللون وانتقاعه، وتغيره(أم كان حسيا  واألحزان(

 تتوزعها المركبات االستعارية النحوية التالية: -ههنا–وجملة األمر، فاالستعارة المسترسلة 
                                                             

 .100-99وتحرير والتحيير )م، س(، ص19س( ص-ينظر: ابن ابي األصبع: بديع القرآن )م - (1)
 .160،163السكاكي: المفتاح )م،س(، ص ص ، الصفحات نفسها. وينظر أيضا )م.س( – (2)
 .101-100فينظر: ابن أبي اإلصبع المصري، بديع القرآن )م،س(، ص -  (3)
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 مركب مفعولي.  فأذاق القرية .1

 مركب مفعولي.  فأذاق لباس .2

 مركب إضافي.  لباس الجوع .3

 مركب إضافي.   لباس الخوف .4

 تضافر استعاري.  فأذاق القرية لباس الجوع والخوف  .5

وبناء على أن المعنى السياقي لإلذاقة الماثلة في المركب االستعاري، تنصرف إلى معنى 

االستعارة المجردة، إلى أن  فستؤول الداللة المركزية المركونة في -وفقا للزمخشري  -(1)اإلصابة

هللا أصاب أهل هذه القرية الكافرين بجميع ألوان عذاب الجوع والخوف، وقد جسدت االستعارة 

انطالقا  -في اآلن معا-ركيبية ووظيفة دالليته تداولية المجردة ضمن السياق النصي لآلية وظيفة ت

، أي أن (2)قاع اللون ورثاثة الهيئة()يلبسه اإلنسان عند جوعه من انتمن ان االستعارة تمت فيما 

اإلدراك بالذوق يستلزم االدراك باللمس من غير عكس. وجملة األمر حققت االستعارة الواردة 

 على سبيل التجريد غرضين هما:

 . أول عرض هو شدة إصابة اهل القرية وأثرها العميق على نفوسهم.1

ف لو . والغرض الثاني هو ذلك الشمول من العذاب الذي عم القرية جميعها، على خال2

 ؛ إذ أن هذه(الجوع والخوف )فكساها لباس الجوع والخوف أو فأذاقها طعمجعلت مرشحة 

ى عل  بةدون شدة اإلصا (فكساها لباس الجوع والخوف)االستعارة المرشحة تفيد الشمول فحسب 

به  مس الجسد. واإلحساس به من طريق اللمس، هو أضعف من اإلحساساعتبار أن الكساء يال

 ة فحسبألفاد الشد (وف)فأذاقها طعم الجوع والخ (في الترشيح أيضا)بطريق الذوق. ولو قيل 

 دون الشمول، الذي يدل عليه اللباس.

ي ة فبالغي الموبناء على تلك االعتبارات، سيقت اآلية على سبيل التجريد لتحقيق طرف       

تعارة االس الشدة والشمول معا وتجسيد شروط المبالغة في الشبه المتعالق بين جميع أقطاب هذه

 المسترسلة.

نفك عن تكدّ السكاكي ذهنه في مضمونها على اعتداد أنها ال  :االستعارة بالكناية (ب 

ار المستع ا كانم (السكاكي)التخييلية، من حيث أّن تركيبها يشبه االستعارة التخييلية، وهي عنده 

تعار ي المس)أفي تركيبها شيئا وهميا محضا، ال يتحقق ال بالحس وال بالعقل. وهو  )المشبه(له 

 ار منه،لمستعاشبيه بالمستعار منه الموجود على سبيل القطع، مع وجود قرينة تمنع من إرادة  له(

 ي:وذلك بإضافة المستعار منه للمستعار له المتخيل ومثل لها بما جاء ف

 قول أبي ذؤيب الهذيلي:  

 وإذا المنية أنشبت أظفارها                

                                                             
 . 294ينظر: الخطيب القزويني: اإليضاح في علوم البالغة، )م،س(، ص - (1)
 .160السكاكي: )م،س(، ص -  (2)
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 ألفيت كل تميمة ال تنفع              

أن     وفق تصور السكاكي يراد بها السبع بإدعاء السبعية لها وإنكار  -ههنا-إّن ذكر المنية 

تكون شيئا غيره بقرينة إضافة األظفار إليها. وإضافة ما هو من خواص المشبه به للمشبه استعارة 

االستعارة بالكناية هي كما عرفت ان تذكر المشبه، (تخييلية. يقول السكاكي في بيان ذلك ما يلي: 

شيئا من  وتريد به المشبه به داال على ذلك بنصب قرينة تنصبها، وهي أن تنسب إليه، وتضيف

لوازم المشبه به المساوية، مثل أّن تشبه المنية بالسبع، ثم تفردها بالذكر، مضيفا إليها على سبيل 

االستعارة التخييلية من لوازم المشبه به ما ال يكون إال له، ليكون قرينة دالة على المراد، فتقول 

لقد استعمل  (1)(ة بالسبعمخالب المنية نشبت بفالن طاويا لذكر المشبه به وهو قولك: الشبيه

) ، وذلك حين وجد (2)) االدعاء(السكاكي في هذا الرأي الذي أبداه في االستعارة بالكتابة مصطلح 

أن ادعاء السبعية للمنية وإنكار أن تكون شيئا غير السبع، مع نصب قرينته تمنع من إخراج 

د متعارف وهو الحيوان لجأ إلى "االدعاء" بحيث جعل للسبع فردين: فر المنية عن جنسها(

 -برأيه–     المفترس، وفرد غير متعارف وهو الموت الذي أدعيت له السبعية، فاستعار الشاعر 

لذلك الفرد غير المتعارف، بحكم أنه هو الموت الذي أدعيت له السبعية.  )وهو المنية(اسم المشبه 

أن  )هو(على اعتداد أن مضمونها وبذلك اقترنت عنده االستعارة بالكناية باالستعارة التخييلية، 

تسمي باسم صورة متحققة صورة عندك وهمية محضة، تقدرها مشابهة لها مفردا في الذكر، في 

ضمن قرينة مانعة، عن حمل االسم على ما يسبق منه إلى الفهم من كون مسماه شيئا متحققا وذلك 

بالقهر والغلبة من غير تفرقة بين مثل أن تشبه المنية بالسبع في اغتيال النفوس وانتزاع أرواحها 

نها سبع من السباع فيأخذ الوهم في أتشبيها بليغا حتى ك )...(نفاع وال ضرار وال رقة لمرحوم 

تصورها في صورة السبع واختراع ما يالزم صورته ويتم بها شكله من ضروب هيئات وفنون 

ها وتمام وافتراسه جوارح وأعضاء وعلى الخصوص ما يكون قوام اغتيال السبع للنفوس ب

للفرائس بها من األنياب والمخالب ثم تطلق على مخترعات الوهم عندك أسامي المتحققة على 

سبيل االفراد بالذكر وأن تضيفها إلى المنية قائال مخالب المنية أو أنياب المنبه الشبيهة بالسبع 

منها من تحقق مسمياتها  ليكون إضافتها إليها قرينة مانعة من إجرائها على ما يسبق إلى الفهم

متخيلة نها الصورة الألمنية أو األنياب لها قرينة على أن إضافة األظفار إلى ا-منه-، تأصيال(3)"

 و أنياب السبع.أللمنية الشبيهة باألظفار 

 .هاي قرينتهبما -ة بالكناية وتعالقها بالتخييليةإن التأويل الذي مارسه السكاكي في االستعار

 أبي ذؤيب الهذيلي مردود عليه لألمور اآلتية: -في قول - 

ه، مذهب . إن الشاهد االستعاري الماثل في الجملة الشعرية، والذي أسس عليه السكاكي1

 :ينطلي على الصيغة اآلتية

                                                             
 .163-161-160س(، ص،ص:-السكاكي )م - (1)
 .158-157صنفسه،  -  (2)
 .160-159س(، ص -السكاكي: )م - (3)
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 .)وإذا المنية أنشبت أظفارها(

، قد ضمن فاعال لفعل محذوف -أعاله-، يقع في الجملة )المنية(وانطالقا من أن لفظ 

على  -وفقا لمفهوم الجملة النواة-مركب استعاري فاعلي فإنّه يمكن إعادة كتابة الجملة الشعرية 

 وإذا أنشبت المنية أظفارها.الشكل اآلتي: 

لى عستعمل م -)فاعل(بما هو مسند إليه -تشعر من البنية السطحية النحوية أن لفظ "المنية" يس

 لرأي.اولعل في إعرابه فاعال يعزز ويثمن هذا  به السكاكي()كما قال التحقيق ال على المجاز 

إن دور الفاعل النحوي "المنية" في البنية الشعرية االستعارية، يقترب من الزاوية  -2

على أساس أن  (Simon Dijck)التركيبية التداولية من مفهوم المبتدأ الوظيفي لدى سيمون ديك 

جال الخطاب الذي يعتبر الحمل الموالي له )أنشبت )تخصيص مدور المبتدأ الوظيفي يكمن في 

الخطاب الخارجي الذي   (1)(( واردا بالنسبة إليه إلى ووظيفته مرتبطة بمقامأظفارها...الخ

يتعالق بالمتكلم والمخاطب. وبالتالي لفظ "المنية" هو مؤشر معجمي يسعف المتكلم والمتلقي معا 

على تحديد مجال الخطاب قبل إنتاج الخطاب نفسه؛ من ناحية أن الجملة الظرفية اإلضافية "وإذا 

أظفارها"، وعليه يحصل لنا  المنية أنشبت.." تتشكل مجال الخطاب المحمول على المنية "أنشبت

مما سبق أن المراد بالمنية في البيت الشعري هو "الموت" الذي يحيل على أمر هو في متناول 

الخطاب من الناحية الوظيفية، وال يحيل إلى الحيوان المفترس بادعاء السكاكي؛ أي أن الموت 

 "المنية" فيما هو موضوع له على التحقيق وليس على المجاز.

)أنشبت المستعار مثلما تبرزه الجملة النواة هو السبع المتحقق من قبل فعل "اإلنشاب" إن  -3

يرى -، والمستعار منه هو المنية المذكورة في البيت الشعري. وجعل اسم المنية كما المنية أظفارها(

                                                             
  اء جلفعل. وإذا يئها باتأتي "إذا اإلسمية" ظرفا لما يستقبل من الزمان، متضمنة معنى الشرط غير جازمة. وتتعلق بجوابها ويختص مج

عدها بوع المبتدأ هلي وقبعدها اسم أو ضمير أعرب فاعال لفعل محذوف يفسر ما بعده. وهو الوجه األحسن. وقد اجاز سيبويه فيما نقله الس

وات معاني االد قصى فيبر فعال، وأجاز األخفش وقوع المبتدأ بعدها بال شرط، وقال بذلك ابن مالك أيضا مسعد زياد: المستإذا كان الخ

 كاآلتي: . وبناء على ذلك يمكن إعراب الجملة الشعرية33،35م، ص ص2009، 1النحوية، الصحوة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط

 غير جازمة مبنية على السكون في محل نصب وهي مضاف.إذا: ظرف للزمان المستقبل، شرطية  -1

ل )المنية( الفاع المنية: فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لفعل محذوف يفسره ما بعده )فعل اإلنشاب( وجملة -2

 والفعل المحذوف )االنشاب( في محل جر مضاف إليه )جملة مضافة إلى إذا(.

لفاعل: راب، واعلى الفتح الظاهر في آخره والتاء: حرف للتأنيث مبني على السكون ال محل له من اإلعأنشبت: فعل ماض مبني  -3

 ضمير مستتر فيه )في الفعل( جوازا تقديره هي )أي المنية(.

سكون لاي على أظفارها: أظفار: مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف والهاء: ضمير متصل مبن -4

واب "إذا"، علق بجفي محل جر مضاف إليه، وجملة أنشبت أظفارها ال محل لها من اإلعراب، ألنها جملة مفسرة لشرط غير الجارم المت

فع محل ر ألقيت: فعل ماض مبني على السكون التصاله بضمير رفع متحرك والتاء المتحركة ضمير متصل مبني على الفتح في -5

ن أداة اإلعراب، أل له من لجملة القياسية النحوية: "ألقيت" المتكونة من الفعل والفاعل هي جواب الشرط ال محل"فاعل" للفعل " ألقى "وا

يمة: مضاف كل تميمة: كل مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، تم-6الشرط "إذا" غير جازمة، 

حل له من اإلعراب. ال تنفع: ال: حرف نفي مبني على السكون )غير عامل( ال م-7خره، إليه مجرور وعالمة جره الكسرة الظاهرة على آ

 )لمراقبه ى كلمةتنفع: فهل مضارع رفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر على آخره والفاعل ضمير مستثر فيه جوازا تقديره هي يعود إل
ل اللغوي في نظرية النحو الوظيفي عالم الكتب الحديث، إربد، ينظر: يوسف تغزاوي: الوظائف التداولية و استراتيجيات التواص -(1)

 .118م، ص2014، 1األردن، ط
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أصيال على أن مرادفا السم السبع بالتأويل "االدعاء" لن يجعل كلمة "المنية" استعارة بذاتها ت -السكاكي

 االستعارة هي إسناد كلمة إلى أخرى، أو اقتران كلمة بأخرى كما أوضح ذلك الجرجاني.

)أي        إن تصريح السكاكي بأن يكون اللفظ المستعار في المكنية هو لفظ المشبه به  -4

ن ، يتناقض مع الرأي الذي أبداه، حيث أ(1)سواء كان هو المذكور أو المتروك المستعار منه(

اللفظ المستعار الظاهر من الملفوظ الشعري هو فعل "اإلنشاب" الموضوع للمشبه ال للمشبه به. 

وهذا األمر يدحض القول بان "المنية" هي اللفظ المستعمل في المستعار منه، وهذا يقتضي أن 

 استعارة تصريحية مجردة؛ ألن المشبه به مصرح به "وكلمة" "األظفار" -ههنا-تسمى االستعارة 

تالئم المستعار له ال المستعار منه، جريا على مفاهيم االستعارة التصريحية والمجردة. وتأويل 

)الكلمة المستعملة في غير ما هي السكاكي ال يخرج كلمة "المنية" "إلى المجاز بما هو 

موضوعة له بالتحقيق استعماال في الغير بالنسبة إلى نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة 

 .(2)ناها في ذلك النوع(مع

وبناء على هذا فقد أضاع السكاكي خيط التفكير البالغي فيما يخص االستعارة بالكناية     

واالستعارة التخييلية في ضوء تحليله للجملة الشعرية. كما يحسن التنصيص في هذا المساق أن 

اعتداد أن الشاعر استعار لفظ  الرأي الذي أبداه السكاكي فيما يتعلق بمفهوم االستعارة بالكنانة على

المنية من موت مطلق وجعلها متحدة مع السبعية في البيت الشعري، عالجه الدكتور محمد الولي 

 : (3)معالجة تنسجم مع ما ذهبنا إليه، حيث راح يبدي جملة من المالحظات تبرزها كاآلتي

لو  نية، إذرة مكبانها استعاإن الحكم بأن "المنية" مشبه، يتنافى والحكم على الكلمة نفسها  -

 ل.كانت هذه استعارة لوجب أن تشير إلى معنى غير المنية، وهذا غير معقول وغير مقبو

معناها ينة فوما دمنا نؤكد أن "المنية" ال تشير إلى غير المنية، وجب أن تكون هي القر -

 واحد، ال يقبل وال يستوجب تأويال.

ن أن يف يمكعلى المفارقة نفسها فك تعارة تخييلية()اسويمكن أن نعثر في كلمة "مخالب"  -

كون ت أن تكون هذه الكلمة استعارة وقرينة في اآلن نفسه. فالمعروف أن القرينة ال يمكن إال

ما أن ألنص، مجاورة لالستعارة مستقلة عنها داخل السلسلة الكالمية؛ أو أن تكون عنصرا خارج ا

ف ى التعسال إلغير معقول، وأننا ال نحتاج في هذا المث تتعايشا داخل الكلمة نفسها فهذا منطقيا

 لب.ة مخابالقول: إننا أمام استعارتين بل إننا أمام استعارة واحدة وهي التي تجري في كلم

وخالص القول، فقد تنبّه أعالمنا في مكان الدرس القديم إلى عالقة عدم االنسجام المنطقي 

ومي االسناد واالقتران بين الثنائيات الماثلة في التراكيب القائمة في التشبيه واالستعارة ضمن مفه

البالغية اإلستعارية. وبناء على هذا االعتبار، أحتفي في الدرس األسلوبي المعاصر ببالغة 
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 ما فحسب في مدلول الصورة الشعريةالتشبيه ومجمل هياكل المبنى االستعاري، وحصرا مدلوله

 في هذا السبيل ما يلي:  (John molino)ول جون مولينو قياسا إلى الصور البالغية األخرى يق

)إن االستعارة والتشبيه غالبا ما اجتمعا تحت تسمية عامة هي الصورة الشعرية وبالنسبة 

للفهم العام اليوم، فإن الصورة الشعرية تعتبر قلب القصيدة وهذه تتكون من صور شعرية كما 

، ولعل هذا االحتفاء في (1)(سترسل للصورة الشعريةستعمال المأن الشعر ليس شيئا آخر. إال اال

على وجه  - البحث البالغي القديم يوازي االهتمام نفسه بالصورة االستعارية والتشبيه البليغ

 في البحث البالغي القديم. –التعيين 

 : االستعارة في الدرس األسلوبي الجديدالمطلب الثاني

را سلطت األسلوبية الضوء على مبنى االستعارة بكونها جزءا أساسيا، وعنص :توطئة

 ها فيبمركزيا من عناصر الظاهرة األدبية بعامة، حيث خلصتها من تلك الرؤى التي التصقت 

 ص.الخا النموذج البالغي التقليدي، على أساس أنها زينة لفظية وعامل داللي يشتغل لحسابه

تطور مدلولها وصارت معيارا  -لدرس األسلوبي المعاصرمن منظور ا -فاالستعارة 

تحليليا، يستعان به للكشف عن األدبية ،نظرا لتعدد أشكالها األسلوبية. وعلى هذا المعنى، لم تعد 

غة والمناطقة وعلماء النفس مبحثا بالغيا فحسب بل صارت "موضع اهتمام اللسانيات وفلسفة الل

ظاهرة  -لما هي-، إال أن معالجتها  (2)ل المعرفة اإلنسانية()وغيرها من حقوروبولوجيين ثواألن

 اختلفت وفقا لتباين تلك التوجهات المعرفية في دراستها وتأويلها. -لغوية إنسانية

لعل أدق مفهوم يالئم تركيبها الشعري، هو ذلك التعريف الذي  مفهوم االستعارة وبنيتها:

قدمه الدكتور سعد مصلوح متضلعا بمعالم بنية األسلوب في مفاهيمه التعبيرية والتأثيرية والجمالية 

)هي اختيار معجمي تقترن بمقتضاه كلمتان في مركب لدى ميشال ريفاتير يقول في تعريفها: 

ويتولد عنه  -أو عدم انسجام منطقي-دالليا ينطوي على تعارض  ( اقتراناcollocation) لفظي

 والطرافة" تثير لدى المتلقي شعورا بالدهشة semantic devianceبالضرورة مفارقة داللية "

وتكمن علة الدهشة والطرافة فيما تحدثه المفارقة الداللية من مفاجأة للمتلقي بمخالفتها لالختيار 

 .(3)(المتوقع

عامال دالليا يشارك بقية العوامل التركيبية  -في ضوء هذا المدلول-عدّت االستعارة      

الداللية االخرى في بنينة المعنى األسلوبي وتحقيق الداللة األدبية، ليس داخل الجمل الموسعة 

وانطالقا من أن مدلول  -بما هو شبكة عالئقية معقدة -فحسب بل داخل الخطاب األدبي برمته 

قياسا إلى بقية األشكال التعبيرية  -صورة الشعرية األسلوبية حصر في االستعارة بذاتها ال

نظرا لما يعتور سياقها التركيبي من معارضة ومخالفة األسيقة المرجعية، واللغوية  -األخرى
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واالجتماعية، على اعتداد أنها حمالة حضور وغياب. وبناء على هذه الفكرة أسندت في الدرس 

القديم للمجاز القائم على بنيتين بنية سطحية وأخرى عميقة. فاالستعارة هي وسيلة تعبيرية  البالغي

يصار إليها، وليست غاية في حد ذاتها؛ إذ تنهض وظيفتها على مبدأ المبالغة الوصفية الداخلية، 

ارية عالوة على عنصر التسوية والتفاعل بين المستعار منه والمستعار له، لتوضيح المعاني المتو

من أفضل األشكال التعبيرية المجسدة  -في ضوء هذا االعتبار -وراء األلفاظ المركبة. وقد عدت 

والمشخصة والمجسمة ألشياء الواقع وأحداثه، من زاوية أنها طرف جوهري من األطراف 

 وهي خيوط نسجه  ) نكاد أن نقول إنها )من(اإلبداعية النّصية المشكلة ألدبية الخطاب األدبي، و

، تأصيال على أن العالقة القائمة بين طرفيها هي عالقة شعرية، ال عالقة (1)(منه كالنحو من اللغة

معجمية، او عالقة وظيفية لسانية. ومن شأن هذه العالقة أن تحقق المعنى األسلوبي باعتباره 

تفاعلها بين جوهر المفارقة الداللية التي تعتري بنيتها والمنضوية في مناقلة الخصائص الداللية و

 عنصري المركب النحوي الذي يكون هيكلها  العام.

أعاد الدرس المعاصر لألسلوبية العامة فتح أضايير البنية : أصناف االستعارة األسلوبية. 2

البالغية للصورة اإلستعارية البيانية، انطالقا من اعتبارات داللية واعتبارات نحوية، مراهنا بذلك 

على أدبيات النحو التوليدي التحويلي، ضمن تصور عام مؤداه: أن الصورة االستعارية هي وحدة 

 ي تنصرف إلى وظائف لسانية بالغيةوالداللة، الت )التركيب(النظم اسلوبية، تتوزعها ثنائية 

يزي الشهير ألفينا األسلوبي االنجل -الذي نحن صدده-ووظائف نصية أسلوبية وفي هذا السياق 

يكتفي بتصنيف ثالثي لإلستعارة وفقا لنوعية  ( (Georges m. londonجورج الندون

 :(2)ستعارة، وهيالخصائص الداللية المنقولة بين طرفي اال

لى جماد وتحصل باقتران كلمة تشير داللتها إ": réificationاالستعارة التجسيمية " (1

"concrèteمجرد "  " بأخرى تشير داللتها إلىabstract ذا ه". حيث يتحول ويتفاعل داخل

 المركب االستعاري ما هو مجرد ذهني إلى ما هو جامد محسوس لكنه مجسم ومشكل.

)وتحصل باقتران كلمة يرتبط مجال  :(animation). االستعارة االستحيائية 2

بأخرى ترتبط داللتها بمعنى  استخدامها بالكائن الحي )بشرط ان ال تكون من خصائص البشر(

أي: هي تلك االستعارة، التي يتحول داخل تركيبها عالم لغوي مجرد إلى عالم  (3)(جماد مجرد أو

لغوي حسي ال يمتلك الصفات البشرية، حيث يتحرر الشاعر في هذا التركيب من قيود التجريد، 

وينحو باألشياء الذهنية ليجعلها مادية حسية مشاهدة تشهد بها الحواس واألعراف 

(personification). 

                                                             
محمد مندور: النقد المنهجي عند العرب وكتاب منهج البحث في األدب واللغة، إشراف عام، داليا محمد ابراهيم، شركة نهضة مصر  - (1)

 .51، ص2005لنشر والتوزيع، القاهرة، طبعة جديدة، مارس للطباعة وا
 .195ينظر: سعد مصلوح: في النص األدبي، )م،س(، ص  -  (2)
 .195، صنفسه - (3)
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وتحصل باقتران كلمتين إحداهما تشير إلى خاصية بشرية : ارة التشخيصيةاالستع. 3

؛ أي: أن الشاعر في هذا المبنى االستعاري يؤنسن (1)(واألخرى إلى جماد أو حي أو مجرد

 األحداث واألشياء غير البشرية، مهما كانت طبيعتها ومادتها.

داللي، أما التصنيف النحوي إن هذا التصنيف االستعاري الذي صاغه الندون كان باعتبار 

 ، على اعتداد أن االستعارة هي: (2)لالستعارة عنده فإنه ينصرف إلى المركبات اآلتية

هوم ويمثله "اسم + فعل". وقد توسع الدكتور سعد مصلوح في مف . المركب الفاعلي:1

 اإلستعارة بكونها مركبا فعليا ال مركبا إسميا، حيث جعلها في األصناف التالية: 

 فعل مبني للمعلوم + فاعل. (أ     

 فعل مبني للمفعول + نائب فاعل.  (ب    

 اسم + فعل مبني للمعلوم.   (ج    

 اسم + فعل مبني للمفعول. (د    

 ويتركب من " فعل + مفعول".. المركب المفعولي: 2

ويحصل بالتركيب "موصوف + صفة". ويخرج من هذا المركب  . المركب الوصفي:3

شبه عليه ي دلوالاالستعاري ما كان خارج الصفة المفردة. فال يدخل ما كان منها جملة. أو ما كان م

ية، ستعارجملة في عرف النحو العربي. وقد أضاف سعد مصلوح إلى أنواع المركبات النحوية اال

 رابعا هو: التي اقترحها الندون نوعا نحويا

ولهذا النوع في تشكيل  (3)مضاف إليه(مضاف+)ويتركب من  . المركب اإلضافي:4

حيث يمثل عنده جوهر وقمة اإلبداع  -لدى عبد القاهر الجرجاني  -االستعارة أهمية خاصة 

 الشعري وقد عبر عنها في الفرع الثاني من االستعارة اإلسمية.

 ين:أن اإلستعارة في الدرس األسلوبي المعاصر صنّفت باعتبار -مما تقدم -ويحصل  

وتنقسم اإلستعارة في ضوئه إلى تجسيمية، وإستحيائية  :االعتبار الداللي: أولهما

وتشخيصية ولعل هذه المفاهيم الداللية لالستعارة التي صاغها البحث األسلوبي المعاصر تنسجم 

ة التي مارسها عبد القاهر الجرجاني في درس االستعارة  ضمن نص طويل مع المفاهيم اإلجرائي

ومن )يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا السياق:  -أسلفت االشارة إليه في موضع سابق-له 

خصائصها )الداللية( التي نذكر بها، وهي عنوان مناقبها أنها تعطيك الكثير من المعاني باليسير 

ن الصدفة الواحدة عدة من الدرر، وتجني من الغضن الواحد أنواعا من من اللفظـ، حتى تخرج م

الثمر. وإذا تأملت أقسام الصنعة التي بها يكون الكالم في حد البالغة، ومعها يستحق وصف 

البراعة، وجدتها تفتقر إلى أن تعيرها حالها، وتقصر عن أن تنازعها مداها وصادفتها نجوما 

                                                             
 195ص نفسه،ينظر:  - (1)
 197-196ينظر: نفسه، صفحة  - (2)
 .197)م، س(، ص ،ينظر: سعد مصلوح: في النص األدبي - (3)



 لساني الشعريالمكونات النظريةاإلجرائية للتحليل ال                الفصل الرابع 

- 339 - 
 

وكواعب ما لم  ائس ما لم تعرها حليها فهي عواطلوعرهي بدرها و روضا هي زهرها، 

تحّسنها فليس لها في الحسن حظ كامل فإنك )باالستعارة( لترى بها الجمال حبا ناطقا واألعجم 

واألجسام والخرس مبينة والمعاني الخفية بادية جلية، )...( وتجد التشبيهات )بين   فصيحا

فة التي هي من خبايا طرفيها( على الجملة غير معجبة ما لم تكنها إن شئت أرتك المعاني اللطي

قد جسمت حتى رأتها العيون وإن شئت لطفت األوصاف الجسمانية حتى تعود  العقل كأنها

 . (1)(روحانية

يفة والوظ تعريفا دقيقا لالستعارة من حيث األهمية -في هذا النص -قد قدّم الجرجاني ل 

 للسانيةايتها الداللية التي تكتنف تراكيبها، على اعتداد أنها تشبيه مكثف مختصر، وينتج عن بن

يلجأ  كلم حينالمت ثراء دالليا من خالل اإلجراء الجمالي العملي للتأليف بين أكوانها، الذي ينتحيه

رئية متجعلها مها لإليها، إذ تحيي الجامد، وتبين الذهني من المعاني وتلطف الدالالت العقلية بتجسي

ارة الستعتشهد بها المدركات الحسية. وترتيبا على هذا أمكننا اإلطالق أن الجرجاني عالج ا

و أاللغة  طريقب بمنظور داللي من حيث أنها وسيلة تعبيرية ذات قيمة جمالية لسانية ويفهم معناها

 العقل تداولية.

افية رة إضبه تنقسم االستعارة إلى استعارة فاعلية، استعا وثانيهما: االعتبار النحوي:

ج لنماذااستعارة مفعوليه، واستعارة وصفية. ولعل جميع هذه المركبات النحوية عبّرت عنها 

 ة.نحوية النظميمن الزاوية ال ، التي ساقها الجرجاني في مبحث االستعارة(5-1)البالغية األصيلة 

بي ألسلواوفي ضوء هذا التقاطع المعرفي في درس االستعارة بين الفكر الجرجاني والفكر 

دام هي إجراء جمالي واستخ -لدى الجرجاني-المعاصر، أمكننا الخلوص إلى أن االستعارة 

اض أغر ي بمثابةمجازي للغة، تتحول في نطاقها المعاني من طبقة إلى اخرى، وتلك المعاني ه

 ومقاصد، يرمي األديب إلى تبليغها.

وخالص القول: أن الجرجاني خاض في الكشف عن البنية االستعارية باعتبار داللي 

وباعتبار نحوي، بحيث تلمس أنماطها التصويرية وأشكالها البانية للمعاني األدبية واألسيقة 

)دراسة الجرجاني للصورة أن  األسلوبية، وفي هذا السياق يرى الدكتور كمال أبو ديب

، على أساس أن النظم (2)(بعامة تمثل جزءا من دراسته لطبيعة المعنى والنظم )االستعارية(

النحوي لالستعارة هو القاسم المشترك بين السالمة النحوية واألداء الفني لها، فضال على أنها أي 

حور األفقي الذي يخص األداء توزعها المحور الرأسي الذي يخص الداللة، والم -االستعارة 

 النحوي المجازي للصورة البيانية البالغية بصفة عامة.

واالستعارة في ضوء هذه المقومات الداللية والنحوية، تعد مكونا أسلوبيا يصار إليها لتحقيق 

عيه الوظيفة الجمالية التأثيرية؛ أو هي تقنية من تقنيات الخطاب األدبي يلجأ إليها لتجسيد وظيفة إقنا

حجاجية يرمي إليها المتكلم في نص الخطاب، تأصيال على ان نظرية الحجاج المعاصرة، التي 
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)دراسة  -بحسب برلمان- ة موضوعا أساسيا لها، هي عبارةتتخذ الوظيفة الحجاجية اإلقناعي

مجموع تقنيات الخطاب التي من شأنها أن تبعث على إذا كان المتلقين بالقضايا التي تعرض 

 .(1)أو تزيد في درجات هذا اإلذعان(عليهم 

ي عَْول   -في اآلن معا-ودليال لغويا ستغدو وسيلة تعبيرية بالغية  -بهذا المنظور -واالستعارة  

عليها للتأثير العملي في المتلقي والذي يجد نفسه متورطا في صنع المعنى االستعاري، وهذا األمر 

اعتداد أن هذا العمل هو حدث في اللغة وحدث في  ، على(2)) إلنجاز عمل محتمل (يجعله مستعدا 

 الواقع.

لى عوبناء على هذا السياق، نظر الجرجاني للخطاب التصويري البياني بصورة عامة  

ت والياأساس انه فعل تركيبي داللي يسعى إلى مقصدية معينة من خالل اشتغاله مع بقية اإل

لنسيج ابة في المتوارية خلف األلفاظ المتراكاللسانية واألسلوبية في تحقيق المعاني الجمالية 

ظمية نية نبالنصي. فالصورة البالغية لدى الجرجاني هي بنية ذهنية تنتج باللغة، وتنطوي على 

كشف  ي لغةداللية، قوامها المجاز الموكول أمر بنيته العميقة للمتلقي بوصفه طرفا أساسيا ف

لغوية، ية المركزيا من وسائط العملية التصوير قصيدتها الجمالية والبراغماتية تصديها ووسيطا

 التي تهيمن على األدب. 

ومجمل  (3)أعاد الجرجاني تعريف االستعارة في أواخر كتاب األسرار :أدبية االستعارة. 3

دالئل الكتاب من زاوية انها مجاز عقلي ال مجازا لغويا، مخالفا بذلك جميع البالغيين، الذين 

)االستعارة إنما تحدثوا عن مفهوم النقل في مضمونها يقول عبد القاهر الجرجاني في هذا الشأن: 

االسم للشيء هي ادعاء معنى االسم للشيء ال نقل االسم عن الشيء، وإذا ثبت أنها ادعاء معنى 

كالم قد تسامحوا فيه ألنه إذا كانت االستعارة إدعاء ، علمت أن الذي قالوه )بأنها مجاز لغوي(

 -برأيه-      ، إن تصور مبدأ النقل في االستعارة (4)(معنى االسم لم يكن االسم مزاال عّما وضع له

وجهة؛ إذ االستعارة لم يكن سليما، حيث عارض فهم المعنى في تركيب االستعارة على هذه ال

)ليست نقل اسم عن شيء إلى شيء، ولكنها ادعاء معنى االسم لشيء إذ لو كانت نقل اسم وكان 

قولنا: "رأيت أسدا"، بمعنى رأيت شبيها باألسد ولم يكن ادعاء أنه أسد بالحقيقة لكان محاال أن 

ة إنسان. واعلم أنه يقال: ليس هو بإنسان، ولكنه شبيه بأسد أو يقال: هو شبيه بأسد في صور

استعمال  قد كثر في كالم الناس )العسكري واآلمدي والقاضي علي بن عبد العزيز الجرجاني(

لفظ النقل في االستعارة )...(، وذلك انك إذا كنت ال تطلق اسم األسد على الرجل إال من بعد أن 

له بالحقيقة ألنك إنما تدخله في جنس األسود من الجهة التي بيّنا لم تكن نقلت االسم عما وضع 

تكون ناقال إذا أنت أخرجت معناه األصلي من أن يكون مقصودك ونفضت به يدك، فأما أن تكون 

                                                             
س(، ،عة المعنى وتأويل النص، )م)مقال( منشور ضمن كتاب صنا -خطابا حجاجيا -ينظر: عبد هللا صولة، كتاب األيام لطه حسين  - (1)

 .301ص
 ينظر:عبد هللا صولة: ) م،س(، الصفحة نفسها - (2)
 .411س(، ص–ينظر: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، )م  - (3)
-407م، ص2007، وتف: 1عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز، تح: محمد رضوان الدابة، وفايز الدابة، دار الفكر، دمشق، ط -(4)

408 . 
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ناقال له عن معناه مع إرادة معناه فمحال متناقض. واعلم أن في االستعارة ما ال يتصور تقدير 

. ومالك األمر في هذا النص أن المتكلم في االستعارة العقلية ال ي تصرف في (1)(النقل فيه ألبته

قائم في مبدأ اإلثبات  -عنده–اللفظ، وإنما يتصرف في معنى اللفظ. ولذلك كان موضوع االستعارة

تثبت بها معنى ال يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ )-يقول الجرجاني-واإليجاب بحكم، أي أنك 

من معنى اللفظ. بيان هذا أنَّا نعلم أنك ال تقول: رأيت أسدا إال و غرضك أن تثبت  ولكنه يعرفه

للرجل أنه مساو لألسد في شجاعته وجرأته وشدة بطشه وإقدامه وفي أن الذعر ال يخامره 

والخوف ال يعرض. له ثم تعلم أن السامع إذا عقل هذا المعنى لم يعقله من لفظ أسد ولكنه يعقله 

...( )وإن( كان ليس ههنا إال نقل اسم من شيء إلى شيء )كما يقولون(. فمن أين من معناه، )

ية على أن تكون االستعارة أبلغ من الحقيقة؛ ويكون لقولنا: رأيت أسدا مز -ليت شعري-يجب 

، على أساس أن المتكلم ب: "رأيت أسدا" ال يجري اسم األسد على (2)(قولنا: رأيت شبيها باألسد

باألسد، حتى يدّعي له األسدية. وعلى هذا، فالصورة البالغية البيانية لدى الرجل المشبه 

بما هي األصول الكبيرة التي يدور عليها   بيه بليغ وتمثيل وكناية واستعارة)من تشالجرجاني 

ال ت عقل وال ت فهم المعاني في تراكيبها من األلفاظ المكونة لها، ولكن من المعاني السياقية  البيان(

 (3)(من طريق المعقول دون طريق اللفظ )تعرف المعنى فيهاكلة لها أي أنك المش

على أساس  ،التركيب الماثلة فيه المعقولةوبناء على ذلك، فالصورة االستعارية تتعلق بداللة 

ان العقل هو أداة إنتاج وأداة فهم معا؛ إذ المنبع الرئيسي األول لتأويلها على اعتداد أن سبيلها سبيل 

الكالم المحذوف، إذا رجعت إلى أصله، وجدت قائله يثبت أمرا يعادل قصديته والتي ال يمكن 

الجرجاني مفرقا بين  كشفها اعتمادا على اللغة، بل تعويال على وسيلة العقل. يقول عبد القاهر

)وإذ قد تبين لك بطريق اللغة، والمجاز الذي يفهم معناه بطريق العقل ما يلي: المجاز الذي يفهم 

وبين دخوله في المثبت  ،المنهاج في الفرق بين دخول المجاز في اإلثبات )اإلدعاء أنه موجود(

إذا وقع في االثبات فهو متلقى  )المفرد(. وبين أن ينتظمهما وعرفت الصورة في الجميع، فاعلم أنه

. من منظور أن الكلمة هي وحدة تتعاون مع (4)(من العقل، وإذا عرض في المثبت فهو متلقى من اللغة

 بقية الوحدات داخل التركيب النصي، وال يمكن تفسير داللة السياق اعتمادا على الشرح المعجمي.

                         نحو قول يزيد ابن الطثرية:                       

 ولما قضينا من منى كل حاجة  .1

 ومسح باألركان من هو ماسح

 وشدت على حدب المهاري رحالنا .2

 وال ينظر العادي الذي هو رأبح

                                                             
 .406-405عبد القاهر الجرجاني: دالئل اإلعجاز )م،س( ص- (1)
 .404-403ص، الجرجاني: دالئل اإلعجاز )م،س(ر عبد القاه - (2)
 .409ص نفسه، - (3)
 373ص )م،س(،أسرار البالغة، الجرجاني:عبد القاهر  – (4)
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 أخذنا بأطراف األحاديث بيننا .3

 (1)وسالت بأعناق المطي األباطح

ال تتأسس الوظيفة البالغية الجمالية للمركب الفاعلي االستعاري "وسالت بأعناق األباطح" 

على وجه الشبه القائم بين سرعة ساللة سير البعير من جهة وجريان الماء في السهول من جهة 

" الذي شكله الشاعر بين الفاعل النحوي "األباطح -التقديم والتأخير  -ثانية. وإنما تنتج من ذلك 

وقد ذهب عبد القاهر الجرجاني في هذا السياق رائيا، أن الدقة  -بأعناق المطيّ -وشبه الجملة 

واللطف وعلو الطبقة في هذه االستعارة العقلية، ليس ناتجا من الشبه الظاهر المعروف ولكن في 

البيت )خصوصية أفادها بأن جعل "سال" فعال لألباطح ثم عّداه بالباء ثم بأن أدخل األعناق في 

 (2)(ت المطي في األباطح" لم يكن شيئافقال: "بأعناق المطّي" ولم يقل بالمطي. ولو قال: "سال

أغرب في هذا  -في تصور الجرجاني-في وجه الغرابة المجازية التي يأملها الشاعر. فالشاعر

فعل  البناء االستعاري، من زاوية انه توخى معاني النحو في اإلسناد المجازي. من خالل إسناد

السيالن إلى فاعل ليس له، أورده متأخرا عن الجار والمجرور والمضاف إليه. من منظور أن 

الوظيفة األدبية في هذا التركيب ال تركن في المجاز فحسب، بل في التقديم والتأخير الذي تعانق 

عاري الذي مع مكونات الجملة المجازية العقلية. وبناء على ما تقدم، فالجرجاني في التحليل االست

منه  والمستعار (métaphoriséمارسه لم يتصيد الوجه الجامع بين المستعار له 

(métaphorisant)  بكونهما سياقا مجازيا لمعنيين، وإنما عّول على تحليل وحدات النظم

اإلستعاري بكونه مرجعية كل تأليف وإسناد، بعيدا عن تحكيم القواعد القياسية النحوية أو البالغية 

)الجرجاني خال تحليله وفي هذا المساق يقول الدكتور شفيع السيد: أن التي تبحث عن وجه المشابهة. 

تعارات التي تناولها من رصد لوجه الشبه الذي يجمع بين طرفي االستعارة  فكان لبعض االس

  (3)(أصدق تعبيرا عن العالقات الجديدة بين األشياء، وأرهف تذوقا ألساليب اللغة )الجرجاني(

وأبعد عن معالجة الوصفية الجمالية الداللية لألساليب اللغوية من الزاوية المعيارية حيث أنه اعتمد 

ى منهج تحليلي عالئقي يقرأ في ضوئه العالقات الوظيفية التي تنهض بين العناصر اللسانية عل

المشكلة للبنية التصويرية بصفة عامة، وللصورة االستعارية العقلية بصفة خاصة؛ التي امتزجت 

اد إتح -بهذا المعنى-العقليةفيها صورة األعناق وصورة السيل في ذهن المتلقي. وستغدو االستعارة 

أو  )إسناد غير أساسي(معنيين يجمع بينهما التخالف المجازي أو التعارض الداللي الكائن في االقتران 

)فإننا عند ما نستعمل استعارة في اإلسناد وهذا هو المفهوم عينه الذي قدمه رتشاردز لالستعارة يقول: 

كون واحدة أو عبارة واحدة يتكون عندنا فكرتان لشيئين مختلفين تعمالن معا، ومسندتان بكلمة 

 -وفق هذا المنظور-وستصير االستعارة العقلية الشعرية السابقة  ،(4)(معناها تفاعل هاتين الفكرتين

اتحاد طرفي اإلسناد المجازي أو االقتران داخل عالقات السياق اللغوي الذي يحمل ذلك المجاز العقلي 

                                                             
 . 116، )المحقق(، ص2ينظر: عبد القاهر الجرجاني، دالئل االعجاز )م، س(، هـ - (1)
 .118نفسه، ص - (2)
 .135، ص1995، 4دار الفكر العربي، القاهرة، طشفيع السيد: التعبير البياني ) رؤية بالغية نقدية (،  - (3)
رتشاردز: فلسفة البالغة، تر: بن ناصر حالوي وسعيد الغانمي، ضمن مجلة العرب والفكر العالمي، إصدار مركز اإلنماء القومي،  - (4)

 .39م، ص1991،  ربيع 14، ع13بيروت، ع
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ليست عدوال عن  -لدى الجرجاني-وم االستعارة بين فكرة السيالن، وفكرة األباطح في ضوء أن مفه

معنى حقيقي ألن الكلمة ليس له دور خارج السياق والتركيب. وبالتالي فاالستعارة ليست نقال وال 

مجازية بين كونين في الجملة والخطاب أو في النظم بما  تقتصر على كلمة واحدة، بل هي عالقة فنية

 .(1)د الذي به االستقالل() القطب الذي عليه المدار، والعموهو 

وجملة األمر، فالمفاهيم التي أنتجها عبد القاهر الجرجاني على المستوى النظري وعلى 

على مقولة -معتمدا-عارية الشعرية المستوى اإلجرائي التحليلي في دراسته للصورة االست

التفاعلية تنسجم مع مرتكزات النظرية  -أن الشعر صياغة وجنس من التصوير بما- (2)الجاحظ

 :(3)التركيبية في درس االستعارة. والتي تتنظمها المسلمات اآلتية

 االستعارة تتجاوز االقتصار على كلمة واحدة .1

سياق ما الإن الكلمة أو الجملة ليس لها معنى حقيقي محدد بكيفية نهائية وإن .2

 هو الذي ينتجه.

 ومقولة النقل.  إن االستعارة ال تنعكس في االستبدال .3

 بها. االستعارة من التفاعل أو التوتر بين بؤرة المجاز وبين اإلطار المحيطتحصل  .4

 .غيرها أن المشابهة ليست العالقة الوحيدة في االستعارة قد تكون هناك عالقات أخرى .5

ها االستعارة ليست مقتصرة على الهدف الجمالي والقصد التشخيصي، ولكن .6

 لية.تخيي أيضا ذات قيمة عاطفية، وصفية، معرفية، و

جرجاني دى الوترتيبا على هذا أمكننا القول: أن التحّول الذي طرأ على مفهوم االستعارة ل

نظمية  أدرك أّن اللغة ليست كلمات متفرقة وإنّما هي قواعد -أي الجرجاني –يكمن في أنه 

 عارة،وعالمات لسانية تتجاور جنب إلى جنب، فضال على تأكيده وإصراره على مجازية االست

ن و الشأتنطلي على جملة من أدوات التعبير تركب بطريقة مخصوصة. وشأن فهم داللتها هالتي 

عنى م)لى ععينه في فهم دالالت الصورة الكنائية والصورة التمثيلية؛ حيث أن ب نَاها تتأسس 

ف النصيح والموكول جزء منه إلى المتلقي، على اعتبار أن الكالم األدبي نصفه صر (المعنى

 مني ومضمر.اآلخر منه ض

  المبحث الثاني:

 الشعرية والفعل الكالمي التأثيري                  

 أوال: الشعرية

 الشعرية العربية .1
                                                             

 .122عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، )م،س( ص - (1)
 .131-130)م،س(، ص 3ينظر: الجاحظ: الحيوان، ج - (2)
 .84-82محمد مفتاح: )م،س(، صينظر:  - (3)

   :كل   -واردة فيه. لسياق الأن االستعارة تتعلق بكلمة واحدة معجمية بقطع النظرعن ا -من أدبيات نظرية االستبدال في درس االستعارة

ل ذا االستبدازية. وهتحصل االستعارة باستبدال كلمة حقيقية بكلمة مجا -كلمة يمكن أن يكون لها معنيان: معنى حقيقي ومعنى مجازي. 

 ينظر: نفسه، الصفحات نفسها. -قة المشابهة. مبني على عال
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 ومضامينها  الشعريات المعاصرة .2

 المحاكاة .3

ترتد داللة الشعر، من منظور مواصفتها اللغوية إلى معاني الشعور الشعرية العربية: 1-

)شعر يشعر يقول ابن منظور في هذا السياق:  .األشياء واألموروالمعرفة واإلدراك لما خفي من 

شعرا وشعرا... علم، وليت شعري أي ليت علمي أو ليتني علمت ... والشعر منظور القول غلب 

والجمع أشعار وقائله شاعر؛ إذ أنه  عليه لشرفه بالوزن والقافية، وإن كان كل علم شعرا )...(

 .(1)(شاعرا لفطنتهيشعر ما ال يشعر غيره ... وسمي 

فالشعر بهذا التصور هو كالم موزون مقفي مفيد أما، الشاعرية فهي الملكة واالقتدار على  

 الخطاب الشعري وحقال تطبيقيا لهاقول الشعر. ومن ههنا، اتخذت الشعرية العربية القديمة من 

رية األخرى، استنادا بكونه كالما تواصليا نوعيا، ونمطا تعبيريا يختلف عن بقية األنماط التعبي

على تصور يتأسس على أن بنية اللغة الشعرية هي لغة اإليحاء والتلميح تباين بينونة قاطعة 

)تحمل كل الخصائص الشعرية باستثناء الوزن والقافية، وهو ما دعوه االستعمال العادي لها، إذ 

على اعتداد، أن الشعرية أو الكالم الشعري، ال يتقيد بالوزن والقافية. وإنما  (2)بالقول الشعري(

عولت  والخطابية. وانطالقا من هذا تحصر الشعرية في الترميز والتلويح، بعيدا عن المباشرة

الشعرية العربية القديمة على الشكل الذي يمنح للمتلقي مضمونا شعريا، وركزت عليه تركيزا 

ي ذلك إلى البحث عن الوظيفة الجمالية له، التي تنطوي على ذلك التجانس القائم كبيرا، ساعية ف

بين العناصر الصوتية الداللية المكونة للكالم الشعري، من لفظ ومعنى ووزن وقافية. ومن هذا 

للمكونات -الموصوف بالمنطقي-دامة بن جعفر)قالمساق يرى الدكتور طراد الكبيسي أن فحص 

 الشعرية إلى لفظ، و وزن، وقافية ، في سياق تقسيمه للبنية(3)ال عملية إجرائية(الشعرية لم يكن إ

حاسمة لمعمارية القصيدة الشعرية، التي تغاير (4))رؤية نظرية أو مفهومية(ومعنى، وليس 

 النماذج التعبيرية اللفظية األخرى.

عرية العربية، لم وبناء على ذلك، فالقسمة المنطقية التي صاغها قدامة بن جعفر لهيكل الش

من  -بما هو موضوع الشعرية–تكن إال ما كان منسجما مع أنطولوجية كينونة الشعر العربي 

زاوية أنه تنبه إلى خصيصة اللغة الشعرية، بعيدا عن شروط الوزن والقافية، حيث لم يتحير 

العناصر  ، ال يشتغالن لحسابهما الخاص. بل إن جميع (5))عاملين دالليين(بأمرهما، وعدهما 

الشكلية المكونة لحدود الخطاب الشعري، هي بنيات جزئية متصلة مع بعضها البعض وليست 

                                                             
 ابن منظور: ) م،س (، مادة )شعر(. - (1)
 .09طراد الكبيسي: )م،س(، ص - (2)
 . 11، ص)م،س( طراد الكبيسي: - (3)
 .11المرجع السابق، ص - (4)
 .13نفسه، ص - (5)
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كما قال بذلك جون كوهين في  (1))عناصر بنيوية، ال تتجزأ من مسلسل الداللة(منفصلة؛ إذ هي 

 محاولة تأسيسه لنظرية الشعرية.

عري القيمة التعبيرية للعناصر واعتكازا على ما مضى، فقد قدّر أعالم الخطاب النقدي الش

الشكلية، التي تكتنف القصيدة برمتها. والتي ال يمكن أن تفهم بنيتها الكلية في انفصال عناصرها. 

، يميز في ضوئه بين (2))تأسيس علم متميز لنقد الشعر(وبهذا التصور، استهدف قدامة بن جعفر 

للتمييز بين ما هو شعري مما ليس بشعري، الجودة والرداءة، ويقيم معيارا صحيحا، يستعان به 

تحديد طبيعة العالقة الجامعة بين الطبقات الصغرى له، ليفاضل  -وفق الرؤية السابقة-حيث يسعى 

بين أصناف القول داخل الجنس الشعري ذاته وشأن صنيعه هذا يتناغم مع صنيع أقرانه في النقد 

هم إلى التمييز بين ما هو بالغي مما ليس بذلك البالغي، الذين حاولوا تأسيس مقاييس نظرية تقود

في أصناف التفاصح الكالمي من خالل البحث عن وجوه المزية والحسن في الكالم، على اعتداد 

 أن البنية البالغية هي بنية صوتية داللية ذات بعد جمالي.

رس العربي ونستتبع القول بأن المقاييس البالغية الشعرية، التي أنتجها الجهاز النظري للد

هي القضايا عينها التي تم طرحها في الشعريات  -بكونها ميزان الوظيفة الجمالية -القديم 

ما الذي يجعل نصا لغويا نصا شعريا، أو أثرا -المعاصرة، التي تسعى لإلجابة عن السؤال اآلتي: 

 .(3)أدبيا؟ أو ما هي الطبقات الصغرى التي تجعل من رسالة لغوية أثرا فنيا شعريا؟

يأتي مصطلح الشعرية في مقدمة المصطلحات . الشعرية المعاصرة ومضامينها: 2

المعرفية النقدية، التي تبوأت مكانة أساسية في الخطاب النقدي المعاصر، وصارت من أشكل 

، على أساس أن القاسم المشترك بينهما هو التحليل (4)بالمنهج األسلوبي التصاقاالمصطلحات 

 اذ البنية اللغوية للخطاب األدبي بكونها صرحا مكتمال من الجهتين معا.اللساني للشعر، واتخ

ومهما يكن األمر، فالشعرية من االنجازات المهمة التي تحققت في ظل النهضة اللسانية 

الحديثة، و ارتكزت في مبادئها وأسسها العلمية الموضوعية على لغة الخطاب األدبي بالدرجة 

إذ تسعى بما هي أساس نظري إلى  -باعتباره نظاما ألسنيا داال -ه األولى؛ حيث تشتغل على بنيت

 مؤسسة والجاعلة لنص ما نصا شعريابوصفها ال )على األبعاد المكونة )للوظيفة الشعرية(الغور 

العالقات بين مكونات النص المتجسد ضمن نظام من  )الوظيفة الشعرية(أي في وجود 

، حيث تتخذ منه مدونة، وتعالج شروط الشعرية أو عناصر الوظيفة الشعرية بما هي (5)(الشعري

، إلى تتبع )كذلك(بما هي تأسيس تطبيقي  -من ذلك الجانب–موضوعها الوحيد، وهي تروع 

                                                             
 .105-98ص  ينظر: الحاج تكوك: العدول في ضوء األسلوبية المعاصرة، )م،س(، من - (1)
 .19طراد الكبيسي: )م،س(، ص - (2)
م، 2000 2تر وتق ونع: أحمد درويش، المجلس األعلى للثقافة، القاهرة، ط -النظرية الشعرية–ينظر: جون كوهين: اللغة العليا  - (3)

 . ) م، م( 10، 09ص
 .115، 33، 31ينظر: الحاج تكوك )م،س(، ص ص:  - (4)
 .14م، ص1987، 1الشعرية، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، طكمال أبو ديب: في  - (5)
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-    نة لبنية الخطاب الشعريالعالقات الداخلية المتشابكة الكائنة بين العناصر المورفولوجية المكو

 تجلية البنية التركيبية الداللية، التي تنتظم النسيج اللغوي النصي. -اء ذلكقاصدة من ور

)البحث عن القوانين العلمية، التي تحكم وجملة األمر، فاإلطار العام للشعرية، ينحصر في 

، اللغوي اإلنساني، من زاوية أنها منهج تحليلي نصي يستهدف تحديد طبيعة العالقات (1)اإلبداع(

ي تربط أجزاء العمل األدبي، من خالل محاولة وضع قوانين كلية مستمدة من البنيوية الت

أنطولوجية النسيج اللغوي للخطاب األدبي، التي تحكم كل جنس أدبي على حدة. وفي هذا الصدد 

من  شاملة للتشكيالت الداخلية لألدب )وضع قواعديعرفها الدكتور عبد هللا ابراهيم، بأنها تتقصد 

على اعتداد أنها تتناول موضوع  (2)صائص الجنس األدبي، التي تنتمي إليه(خالل استكناه خ

المحددة للهيكل  -السطحية منها والعميقة-النص الداخلية  ميكانزماتالعالقات الناشئة بين 

 الستاتيكي للخطاب األدبي بنوعيه السردي والشعري.

استفاد أعالم الشعرية المعاصرة من التنظير الشكالني لموضوع البحث الفعلي للدرس 

األدبي، الذي ينطوي في بنية ما سمي باألدبية، التي تغير اسمها إلى الوظيفة الشعرية التي بوأتها 

)فاعلية لكيمياء جميع الشعريات المعاصرة المحل األول، من زاوية أن استراتيجيتها تعد 

الكشف عن الخصائص المميزة لها في  -بما هي منوال نظري نقدي -. لذا تروغ الشعرية (3)اللغة(

تتجسد في اللغة، أي )على مستويات محسوسة إطار طابع تأويلي، حيث تتحقق الوظيفة الشعرية 

بوصفها توليفة عالئقية من المظاهر اللغوية المحسوسة، التي يستطيع التحليل  (4)(في بنية النص

ي المستوياتي رصدها وضبطها، من خالل توصيف المادة الصوتية الداللية، التي تؤطر اللسان

 جسد النص األدبي وكينونته.

من  على تعميم الظواهر والقوانين بجملة–بما هي نظرية في األدب  -تنهض الشعرية 

 نون مالنصوص، حيث تنطلق في ممارستها النصية من النص، الذي تعده بنية لغوية كبرى يتك

نية ع الببنيات صغرى تنتظم في المستوى الصوتي الداللي، حيث تتعالق تلك البنيات الصغرى م

تي حيدة الة الوالكلية لألثر األدبي، مكونة شروط تحقيق أدبية األدب، على اعتداد أنها اإلمكاني

 تصير العمل اللغوي عمال أدبيا.

التي  اءات )اللغوية والبالغية()تدرس مجمل اإلجر -أي الشعرية –وبناء على ذلك، فهي  

تنتظم الوظيفة الشعرية، للوصول إلى الطبقات الصغرى، وتسمى تلك الطبقات الصغرى 

 . (5)(بالشعرية

                                                             
 .21حسن ناظم، مفاهيم الشعرية، )م،س(، ص - (1)
، 1عبد هللا ابراهيم: المتخيل السردي،)مقاربات نقدية في التناص والرؤى والداللة(، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء ط- (2)

 .140م، ص1990
 .14،س(، صكمال أبو ديب: )م - (3)
 نفسه، الصفحة نفسها. - (4)
 .12-9ينظر: جون كوهين: )م،س(، ص ص - (5)
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منهج أمكننا القول: أن ال -الذي سلف بيانه  -وعطفا على مضمون الشعرية المعاصرة 

اب ل الخطالمنهج اللساني لتحلياللساني لتحليل الشعر، من منظور الشعرية، يكاد يتشابه مع 

موضوع بما هي ال –الشعري، من منظور األسلوبية، على أساس أن الوظيفة الشعرية الجمالية 

سيري التف هي بنية فونولوجية داللية، يتم إبرازها من خالل آلية التوصيف -الفعلي للمنهجين

 بكونها منهجية مشتركة بين األسلوبية والشعرية.

النواحي  لفان منذ يختابه القائم بينهما ال يعني التطابق التام بين المنوالين، إوبالتالي، فالتش

 اآلتية:

 تبتعد الشعرية عن وصف أثر المعنى الجمالي في المتلقي. -1

ة ألدبياتعول الشعرية على الوظيفة األدبية النصية، على أساس أن الظاهرة  -2

ء ه إزاي، والقارئ وردود فعلهي النص فحسب. أما األسلوبية فتعتمد كيان النص اللغو

 النص.

 تركز األسلوبية اهتمامها على النص وسلطته على القارئ، الذي يفسر -3

ص في لية للنالداخ )الصوتية، الداللية(البنية األدبية اعتمادا على طواعية الطبقات اللسانية 

 عالقتها بالقارئ، الذي ليست له الحرية المطلقة في التأويل.

لية إلى الوحدات األسلوبية الصغرى بكونها عالقات دالتنظر األسلوبية   -4

ات مترابطة مع بعضها البعض. أما الشعرية فإنها تفترض بنية كبرى للنص، ثم بني

 صغرى تقوم بينها عالقات مماثلة أو تضاد.

-     وجملة األمر، فالشعريات التي تتخذ من الشعر مدونتها، تعده انزياحا عن النثر أو هو  

تعبير عن العاطفة،  )اللغة األصلية للجنس البشري، فهو )الشعر( -م(1952)ت تشه بحسب كرو

 . (1)(لغة العقل )هو(في حين أن النثر 

وبهذه الرؤية، أعطيت األهمية الكبرى للشعر، على أساس أن الوظيفة الشعرية تكون هي 

المهيمنة فيه قياسا إلى النثر الذي ينهض على الوظيفة المنطقية أو اإلعالمية المركوزة في اللغة. 

. تخالف (2)مصدر لقواعد جديدة( -أي الشعر-)يضيف إليها كل شاعر مسافة جديدة وهو التي 

يير والمقاييس المركونة في النثر فالشعر هو بناء لغوي غير نحوي يختلف عن نحو اللغة المعا

 تنتظمه قوانين خاصة به.  العادية، حيث ينبني على أقصى درجات االنزياح، و

ومما ينبغي اإلشارة إليه في هذا السياق، أن المصدر المعرفي األول للشعرية المعاصرة يعود إلى 

في قوانين الملحمة والتراجيديا بشقيها، إذ  -ضمنه-ابه "فن الشعر"، حيث خاض شعرية أرسطو في كت

انتصر للملحمة بمقابل التاريخ، الذي يتأسس على مضمون واقعي فعلي أما الملحمة فتروي ما يمكن أن 

                                                             
 .47، ص1ينظر: زكريا ابراهيم: فلسفة الفن في الفكر المعاصر، دار مصر للطباعة والنشر، القاهرة، ط - (1)
 .107،108م، ص: 1979نيس: مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، دوأ - (2)
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كما أعاد أرسطو وأهل  (1)(لسفة وصار أسمى مرتبة من التاريخ)اقترب الشعر من الفيقع. ومن ههنا 

 الشعريات المعاصرة طرح قضية التخييل واالحتمال في الخطاب األدبي.

هي نظرية قديمة في األدب، ضّمها أرسطو في كتابه "فن  (mémitisme): المحاكاة -3

الشعر"، وعدها جوهر الفنون اإلنسانية برمتها، على غرار الرسم والتمثيل والشعر وغيرها من 

)من زوايا تشكل أنواعا من المحاكاة. وتختلف الفنون فيما بينها في ضوء هذا المبدأ الفنون التي 

 .(2)(، والطريقة التي يحاكى بها الموضوع)ما يحاكى(، والموضوع الوسيلة )ما يحاكى به(

–     تخضع للمحاكاة، التي شكلت  -في تصور أرسطو–وبناء على ذلك، فجميع الفنون   

نشاط إنساني مرادف –فهي أي المحاكاة  )الحكاية الخرافية )بناء االحداث(تأسيسا نظريا في  -لديه

، وعلى هذا ترادفت (3)(للشعر. ذلك بأن تقليد األفعال وإنشاء األحداث أو بناءها شيء واحد

تمثيل؛ المحاكاة في تصور أعالم الفلسفة اإلسالمية مع مصطلحات الشعر، والتخييل والمشابهة وال

)وكل مصطلح منهما متعاضد بعضه إلى حيث صارت جمله هذه المواصفات أمرا شائعا بينهم، 

؛ إذ عقد ابن رشد وابن سينا، والفارابي، وغيرهم صلة واضحة بين عناصر المحاكاة، (4)بعض(

ليا ليست نقال آ -االعتباروفق ذلك –والتخييل، والكالم الشعري، على اعتداد أن المحاكاة الشعرية 

للواقع، الذي تنطلق منه. وإنما هي إلهام خالق به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جديدا، مستخدما 

)خلق ورؤيا، ظواهر وأعمال الحياة البشرية. ويذهب أدونيس في هذا السياق ذاته أن الشعر هو 

ة، ألن الشعر يخضع لقواعد مخصوص والرؤيا بطبيعتها قفزة خارج المفهومات السائدة )...(

 والمقاييس الثقافية، واللسانية. (5)(وهو خرق مستمر لتلك القواعد االجتماعية

غوية والل وجملة األمر، ارتبطت نظرية المحاكاة لدى أرسطو، بالعديد من الفنون الحركية

 منها حيث تغايرت من خالل األداة التي يستعملها كل فن.

 قة أكيدة بمضمون الصورة البيانيةلها عال -بما هي مفهوم إجرائي-والمحاكاة الشعرية 

وجنس من النسج والتصوير.  -بما هو صياغة لغوية-ضمن الفكر البالغي النقدي لبالغية الشعر 

)من خالل وانطالقا من هذه الفكرة، حاول أعالم النقد الفلسفي للشعر، استيعاب مصطلح المحاكاة 

وبذلك أصبح مفهوم المحاكاة باللغة هو طبيعة الشعر العربي التي تفارق طبيعة الشعر اليوناني، 

التشبيه واالستفسار واالستعارة والتركيب، وأصبح مقطوع الصلة بمحاكاة األفعال التي قال بها 

ن لفنووهذا وإن كانوا قد أفادوا من نظرية أرسطو عن المحاكاة في ا أرسطو )المأساة والملهاة(

الوزن وأضافوا لهذين التقفية في التعريفات فوسعوا من مفهوم المحاكاة الشعرية لتشمل اللحن و

، في تعريفهم للشعر بكونه كالما مخيال يفارق مضمونه معياري الصدق (6)(التي أوردوها

                                                             
م، 1967أرسطو طاليس: فن الشعر، تح وتر: شكري محمد عياد، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة  ينظر: - (1)

 .64ص
 .71، ص1983 1ألفت كمال الروبي، نظرية الشعر عند الفالسفة المسلمين )من الكندي حتى ابن رشد(، دار التنوير، بيروت، ط - (2)
 .110نظرية اللغة العربية، تر: حامد أبو أحمد، مكتبة غريب، القاهرة، )د، ت( ص خوسيه ماريا إيفانكوس: -  (3)
 .78،79،83س(، ص ص: -ألفت كمال الروبي: )م -  (4)
 ..312م، ص1978، 2أدونيس: زمن الشعر، دار العودة، بيروت، ط -  (5)
 .84م، ص1980، 1الكتب، القاهرة، ط سعد مصلوح: حازم القرطاجني ونظرية المحاكاة والتخييل في الشعر، عالم - (6)
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والمحاكاة والتغيير في  وتقارب مفاهيم التخييل والتصوير والكذب. يجاري هذا التصور علة تشابه

يرية، إذ تمكن من عرض تصور عام البحث الفلسفي العربي لطبيعة الشعر، وأدواته التعب

للمصطلح، تساوقا والسياق الثقافي العام والذي يؤطرها تحكم في الذهنية العربية ضمن تنظيرها 

 للماهية الشعرية من حيث البنية والوظيفة.     

 ثانيا: التخييل وبنية األثر الشعري

 :مضمون التخييل الشعري لدي حازم القرطاجني -1

 ريواسعة من نموذجه البالغي الشع التخييل الذي حازم القرطاجي مساحةشغل مصطلح 

 حيث ارتبط بالمحاكاة اليونانية بما هي معطى فلسفي.

ومن هذه الزاوية، بدأ القرطاجي بسؤال الماهية، ليستطيع تحديد الشعر، وذلك بتعيين الوظيفة 

وكيف  خالل البحث عن خصائصه المميزةمن التي يؤديها، وفي الوقت نفسه يلمح إلى قيمته التعبيرية، 

)كالم موزون مقفى من شأنه أن يختلف عن سائر أنواع القول، يعرف حازم لقرطاجي الشعر بأنه 

بذلك  يحبب إلى النفس ما قصد تحبيبه إليها، ويكره إليها ما قصد تكريهه، لتحمل )ليحمل المتلقي(

على طلبه أو الهرب منه، بما يتضمن من حسن تخييل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة بحسن 

هيئة تأليف الكالم، أو قوة صدقه أو قوة شهرته، أو بمجموع ذلك، وكل ذلك يتأكد بما يقترن به من 

 .(1)(عالها وتأثرهاإغراب. فإن االستغراب والتعجب حركة للنفس إذ اقترنت بحركتها الخيالية قوى انف

ة لى عدويحيل مفهوم الشعر لدى القرطاجني، الذي ارتبط بمصطلحي المحاكاة والتخييل إ

 عناصر نجملها كاآلتي:

 هو الوزن والقافية. -من حيث الطبيعة–أول ما يميز الشعر  -

نفس  هي إحداث انفعال في )غاية الشاعر من قول الشعر(الوظيفة اإلنشائية للشعر  -

لتكريه ايب أو شيئا. ويترتب على كل من التحب )النفس(ي، يحبب إليه شيئا، أو يكره إليها المتلق

 لشاعرتصرف خاص من جانب المتلقي؛ وذلك إما بطلب الشيء أو الهرب منه، تأصيال على أن ا

 متحدث)العند التهيؤ لإلبداع يكون لديه قصد ينصرف إلى أن يجعل نفس المتلقي تحب الشيء 

على  -بذلك-    فيحملها بالغة فيحملها بذلك على طلبه، أو أن يجعلها تكره الشيء فيحملها  عنه(

عند  تخييلالهرب منه. والسلطان الذي يستبد بنفسية المتلقي، فيجعلها تحب أو تكره يسمى بال

 القرطاجني.

لشعر هو إّن البنية المضمونية الشكلية لكينونة الشعر لديه هي التخييل، على أساس أن ا -

)كالم مخيل موزون مختص في لسان العرب بزيادة التقفية إلى ذلك والتئامه من مقدمات مخيلة 

، وبناء على ما سلف فجوهر (2)صادقة أو كاذبة، ال يشترط فيها بما هي شعر، غير التخييل(

تقلة قائمة هو حسن التخييل والمحاكاة، التي قد تكون مس )الوزن والقافية(الشعر بهيئاته اإليقاعية 

بنفسها، وقد تصورها جودة تأليف الكالم، أو قوة صدقه، أو قوة شهرته، أو مجموع ذلك؛ ألن 

                                                             
 .71، ص)م،س(حازم القرطاجني:  - (1)
 .89ص، )م،س(حازم القرطاجني:  - (2)
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ال يشترط فيه إال التخييل سواء طابقت بنيته أشياء الواقع، أو  -برأي القرطاجني-الكالم الشعري 

عالقة )أن يدرس خالفت تصوير أحداثه. وترتيبا على هذا، ارتبطت المحاكاة بالتخييل ألنه أراد 

العمل األدبي بالواقع من جهة وأن يدل على عملية الصياغة الشعرية كلها، التي تتركز في 

تأسيسا منه أّن البنية اللغوية  (1)(االستخدام الخاص والمؤثر للغة الشعرية من جهة أخرى

 للخطاب الشعري ليست أخبارا، تحتكم إلى معيار الصدق أو الكذب.

على مبدأ التصوير والتخييل باللغة؛ إذ التخييل ليس  -ي ملفوظ تركيبيبما ه-وإنما تنهض 

تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أومعانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في  خياله )إال أن 

صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورها، أو تصور شيء آخر بها انفعاال من غير روية إلى 

أو             . فالكالم الشعري بهذا المنظور بنية لغوية كبرى (2)(جهة من االنبساط أو االنقباض

استراتيجية يرسمها الشاعر في خياله، ألجل التأثير في المتلقي، الذي يتأثر باالستغراب 

ألن الشيء قد يخيل على ما هو عليه وقد يخيل )والتعجيب، الذي تنتجه األقوال المخيلة باللغة 

مما يجعل نفسية المتلقي تنبسط ألمور أو تنقبض عنها، من غير روية  (3)(على غير ما هو عليه

أو فكر بل تنفعل له انفعاال نفسانيا غير عقلي سواء كان المقول مصدقا به أو غير مصدق به، فإن 

القصد في التخييل واالقناع حمل النفوس على فعل شيء )كونه مصدقا به، غير كونه مخيال؛ إذ 

عن فعله واعتقاده وكانت النفس إنما تتحرك لفعل شيء أو طلبه او  أو اعتقاده أو التخلي

اعتقاده أو التخلي عن واحد واحد من الفعل والطلب واالعتقاد بأن يخيل لها أو يوقع في غالب 

في  -. فاألثر البالغي (4)(ضانها أنه خير أو شر بطريق من الطرق التي يقال بها في األشياء

وظيفتي التأثير واالقناع باألقوال المخيلة، حيث أن الشاعر يبني  ينضوي في -تصور القرطاجني

على نفسية المتلقي.  التخييل فيها، للتأثير بصورة ما كالمه على محاكاة األفعال واألحداث، وإيقاع

، على نحو تلك (5))طاعة للتخييل ال للتصديق(وهذا االنفعال النفسي لمقتضى بنية الكالم يكون

ت في خيال معاوية بتأثير متعلقات بنية أسلوب الشاعر، بالفعل المتلقي بتخيلها الصورة التي تمثل

انفعاال نفسانيا، ال دخل فيه للعقل البتة. وصورة المعنى الشعري الذي أسسه عمرو بن اإلطنابة 

يتكون من أربعة أطر: المعنى، األسلوب، األلفاظ، النظم والتقفية. وقد قسم القرطاجي تخاييل بما 

 إلى قسمين: -وفقا لهذه العناصر–وهر الشعر هو ج

 ي تحقيقبير فقسم ضروري: وهي تخاييل المعاني من جهة األلفاظ، يعود إليها التأثير الك -1

 أغراض البنية الشعرية من إنهاض النفس إلى طلب الشيء أو الهرب منه.

ة للوظيفة وقسم غير ضروري، تشكله تخييالت أكيدة أو مستحبة، من جهة كونها خادم -2

ينقسم التخييل ) البالغية، وعونا للضرورية على أداء دورها التخييلي يقول حازم القرطاجي:

بالنسبة إلى الشعر قسمين: تخييل ضروري، وتخييل ليس ضروري ولكنه أكيد أو مستحب 
                                                             

 .85ألفت كمال الروبي: )م،س(، ص - (1)
 .89ي: )م،س(، صنحازم القرطاج - (2)
 .72، 18، 11، 62ص ص:  نفسه، - (3)
 .20نفسه، ص - (4)
 .194، 192، 84، 83ينظر: نفسه، ص ص: - (5)
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المعاني  ، والتخاييل الضرورية هي تخاييللكونه تكميال للضروري وعونا له على ما يراد )...(

من جهة االلفاظ. واألكيدة والمستحبة تخاييل اللفظ في نفسه وتخاييل األسلوب وتخاييل األوزان 

، بكونه بنية ينسحب على تصوير وترميز المعنى الذي يراد (1)(والنظم، وأكد ذلك تخييل األسلوب

 منه الشعر.

له مكونا أسلوبيا وجملة األمر، فقد تأثر القرطاجني بشعرية أرسطو في مفهومه للتخييل الذي جع

دالليا، يمارس وظيفته على صعيد المستوى اللغوي الجمالي في عالقته بالبنية الذهنية العامة للمتلقي، 

أرسطو ينص في حديثه على أنه ال يمكن للقوة العقلية أن تمارس وظيفتها بدون )على أساس أن 

بالتخييل والمحاكاة في أي معنى ) من منظور أن أدبية الخطاب اللساني تتحقق (2)(عون من الخيال

. إذ أّن الشاعر يشتغل على مادة المعنى وشكله حيث يستمد من أشياء الواقع وأحداثه ألفاظا، (اتفق ذلك

يعيد تشكيلها أو التأليف فيما بينها، متأثرا بانفعاالته التي يرعاها العقل، الذي يوجه مسار البالغية في 

تكسب القول صفة )محاكاة بكونهما اإلمكانية الموضوعية، التي الخطاب، التي تقّوم بالتخييل وال

الشاعرية، فتضع الحد الفاصل بين الشعر والنثر بصفته عامة، وبينه وبين الخطابة بصفة خاصة، 

على أساس  (3)(حتى أن القرطاجني ال يعد القول شعرا متى كان موزونا فقط دون المحاكاة والتخييل

 حيث القيمة التعبيرية، والبنية، والوظيفة التأثيرية.أنّهما وزان الشعرية، من 

في أثر الداللة الناشئة  -من منظور القرطاجني-تتأسس البالغية  البالغية ومقوماتها: -2

من البنية الكلية للخطاب النثري أو الشعري، على نفسية المتلقي، حيث تنتج المعاني، التي تلتئم 

داخل الهيئات النحوية المجازية للعبارات، التي يبنى بعضها على بعض إذ يكون لها مفعول قوي 

)لما كان علم البالغة مشتمال على صناعتي ل القرطاجني في هذا السبيل، التأثير بصورة ما يقو

يفترقان بصورتي التخييل الشعر والخطابة وكان الشعر والخطابة يشتركان في مادة المعاني و

، ألن المعاني المتولدة من سلسلة البنية الفونولوجية الداللية هي قاسم مشترك بين (4)(واإلقناع

الغي والخطاب الشعري األدبي، الذي تهيمن عليه الوظيفة التخييلية قياسا إلى الخطاب النثري الب

لكن هاتين الوظيفتين تتفاعالن وتتنافسان داخل  -بما هي مدار فن الخطابة  -الوظيفة اإلقناعية 

   البنية الكلية المحددة لهيكل الخطاب الشعري ويذهب حازم القرطاجي في هذا السياق قائال: بأنه 

ن أيضا أن يقصد تنويع الكالم من جهة الترتيبات الواقعة في عباراته وفي ما دلت عليه بالوضع يحس)

في جميع ذلك والبعد به عن التواطؤ والتشابه، وأن يؤخذ الكالم من كل مأخذ حتى يكون كل مستجدا 

رفة كيفيات بعيدا من التكرار، فيكون أخف على النفس وأوقع منها لمحل القبول. ويقتدر على هذا بمع

األلفاظ والعلم بصنوف إلتئامها  (5)(تصاريف العبارات وهيئات ترتيبها وترتيب ما دلت عليه

وتراكبها، على اعتداد أن التنويع بين ما هو لغوي وما هو بالغي هو الذي يبرز مواطن البالغية 

                                                             
 .89، ص، )م،س(حازم القرطاجني:  - (1)
 .105سعد مصلوح، )م،س(، ص -  (2)
 .87-86، و: سعد مصلوح: )م،س(، ص84ألفت الروبي: )م،س(، ص -  (3)
 .19حازم القرطاجي، )م،س(، ص - (4)
 .16، صنفسه - (5)
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" من النفوسفي الشعر، التي تتأسس على االستغراب، الذي تحدث عنه االنفعاالت المؤثرة على 

 . (1)حيث االستمالة أو التنفير"

وبناء على ذلك، فاألثر الجمالي التخييلي هو تشكيل لغوي بالغي مع المتلقي، الذي يتفاعل مع 

تتحصل بالتخييل الذي يمارسه المتلقي بعيدا عن االشياء  -بكونها معاني -عالقات النص الداخلية 

المرجعية  الموجودة في األعيان، إذ البالغية تقع في بنية تعارض السياق الشعري مع سياق الدالالت

 .(2))الصور الحاصلة في األذهان عن األشياء الموجودة في األعيان(حيث أنها 

عول القرطاجني في شعريته على الوظيفة الجمالية التي تؤيدها األقوال المخيلة في الشعر 

)ال تكون األقوال الكاذبة في الخطابة مقصودة من حيث هي كذب بل من حيث هي والنثر، حيث 

تنتج عنها تأثرات وانفعاالت على اعتداد أن الكالم يبنى فيها على تصوير  (3)ة(أقاويل مخيل

األحوال المحتملة والممكنة ال األحوال الواقعة من حيث هي صدق أو من حيث هي كذب وقد وسم 

كان من األقاويل )القرطاجني األنماط التعبيرية التي تتوسل التخييل باألقوال الشعرية. فما 

؛ (4)(مبنيا على التخييل وموجودة فيه المحاكاة فهو يعّد قوال شعريا مهما كانت مقدماتهالقياسية 

إال أّن الغاية األساسية الكبرى لنسق أدوات التعبير النثري تتمثل في اإلقناع، قياسا إلى وظيفة 

 على التصوير -باإلطالق–التأثير االنفعالي المتوافر بقوة في الخطاب الشعري، الذي يتأسس 

)كل كالم مبني على الجمالي لألشياء وبناء األحوال واألحداث إذ يقول حازم في هذا السياق 

فاألقاويل التي بهذه الصفة  اإلقناع كان أصيال في الخطابة دخيال في الشعر شائعا فيه )...(

 .(5)(خطابية بما يكون فيها من إقناع، أو شعرية بكونها متلبسة بالمحاكاة والتخيالت

على هذا ابتعد القرطاجني في تعريفه للشعر عن معيار الصدق أو الكذب، على وعطفا 

اعتبار أن البالغة ال تنهض على اإلخبار واالقتصاص، وإنما تنهض على التأثير البالغي الذي 

 اعتمده القرطاجني معيارا ومسباراتنشئه العبارات والتراكيب الشعرية المبنية على التخييل، الذي 

هذه المقدمات كلها إذ وقع فيها التخييل )غوي، إذ لّ في العمل ال )الشعرية(البالغية لقياس درجة 

والمحاكاة كان الكالم قوال شعريا، ألن الشعر ال تعتبر فيه المادة، بل ما يقع في المادة من 

 .(6)(التخييل

أو         عالمة فارقة، تسعف في التمييز بين ما هو نثري -بتصور القرطاجني–إن التخييل 

خطابي إقناعي من ما هو شعري أدبي، بكونه بنية تتأسس على االستخدام الفني ألدوات التعبير 

 .(7)(الحال المخيلة الممكنة دون الواقعة)اللغوي، وعلى استعارة 

                                                             
 .18ينظر: نفسه، ص - (1)
 نفسها.نفسه، الصفحة  - (2)
 .63، ص)م،س(حازم القرطاجني:   - (3)
 .67نفسه، ص -  (4)
 .67نفسه، ص -  (5)
 .89، صنفسه - (6)
 .82، ص)م،س(حازم القرطاجني:  - (7)
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ومهما يكن األمر، فقد حدد القرطاجني المقومات المميزة للبالغية، التي تجعل من العمل 

وأبان عن مسار تأثيرها على المتلقي، انطالقا من بنى تركيبية، داللية  اللغوي عمال شعريا،

ووظيفية، ينتظمها التخييل بما هو فعل لغوي فني تأثيري، على اعتداد أن الرأي الصحيح في 

جودة التأليف وحسن المحاكاة وموضوعها  )و( التخييل )...()بالغية األقوال أو شعريتها هو 

من دالالت سياقية، تستفاد بطريق التخييل، ألن الغرض من بنائها  (1)(األلفاظ وما تدل عليه

، ألن (2)(تحريكا شديدا تحريك النفوس إلى ما يراد )من متعلقات البنية األسلوبية()وتشكيلها 

غرض الخطيب أو الشاعر من االستخدام الفني لأللفاظ والتأليف بينها، أن ينهض السامع نحو فعل 

أمر ما! إذ وقوع التخييل في األقوال هو شرط أساسي من شروط البالغية، الشيء الذي خيل فيه 

 التي تثير انفعاال في نفسية المتلقي.

في إطار تركيبي تصوري، شكلته األقوال  -بناء على ما مضى–تأطرت بالغية القرطاجي 

رطاجني: المخيلة، وإطار جمالي تخييلي يمارسه المتلقي في الخطاب. وفي هذا السياق، يقول الق

وطرق وقوع التخييل في النفس، إما أن تكون بأن يتصور في الذهن شيء من طريق الفكر وخطرات )

البال، أو بأن تشاهد شيئا فتذكر به شيئا، أو بأن يحاكى لها الشيء بتصوير )يعتمد اللغة(، )...(، أو 

أو بأن يوضع  -ذا المنهجوهذا هو الذي نتكلم فيه نحن في ه –بأن يحاكى لها معنى بقول يخيلها لها 

 .(3)لها عالمة تدل على القول المخيل، أو بأن تفهم ذلك باإلشارة(

ا خييليوبناء على هذا فالبالغية لدى القرطاجني هي شكل لغوي تركيبي يحمل مضمونه معنى ت

 جماليا له علقة بالمتلقي.

إن المفهوم التعبيري، والمفهوم العالئقي، والمفهوم التأثيري، الذي قدمه حازم القرطاجني 

حول بنية األثر  « youri lotman »للمحاكاة التخييلية باللغة، ينسجم مع كالم يوري لوتمان 

لفعل إننا إذ ننفي مماثلة الخطاب األدبي ): (4)الفني في العمل األدبي. يقول يوري لوتمان ما يلي

الكالم كما يدركه المختصون في اللغة ألسنيين، وفالسفة، ال يمنع أن نعقد صلة، بينهما إن 

حيث  جارينا بعض الدارسين في القول بالصفة األيقونة لألدب )األقوال الصادقة والمشهورة(

   ينتصب األيقون قائما محل الموضوع "المحاكى" منزال منزلة قابال ألن يتصرف فيه بالزيادة 

أو الحذف أو التبسيط أو التعقيد خالفا للواقع أو مرجعا له. إنما هو مكون قبلي وصنيع ومشابهة 

ال قائما على  لما ليس له وجود موضوعي وإذا صح وسم األدب بالصفة المذكورة أمكننا عده

قصد معين. وإنما قادرا على صنع بنية مؤسسة على القصد. ثم لئن لم يكن األدب يستهدف 

سلوك المتقبل قوال أو فعال أو كليهما فهو ال يخلو من بعض وجوه التأثير والتي يمكن  تغيير

 حصرها في ثالث مستويات:

                                                             
 .81نفسه، ص - (1)
 .90، 82، 81، 72ينظر: نفسه: ص ص  - (2)
 .90، 89، صنفسه - (3)
النص، )القصة نموذجا )مقال( ضمن كتاب: صناعة المعنى وتأويل النص ينظر: محمد الناصر العجيمي: الظاهر والخفي في  - (4)

 .336ص 2)م،س(. هامش رقم 
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قع، مستوى جمالي: ويتمثل في أن األدب يخلق عالما موازيا للعالم الوا .1

 يمتع المتقبل ويثير فيه الشعور بالجمال.

ث صيغ وطرق مستوى لغوي: وذلك بتجديد األساليب المألوفة واستحدا .2

 غير مألوفة.

مستوى اجتماعي وسياسي: والشاهد على ذلك ما أحدثه األدب الفرنسي  .3

 ل آوالروسي قبل الثورة من تأثير في االتجاهات الفكرية واإليديولوجية، مما 

ية ذا النص يتناغم مع أدبيات النظره ، ولعل جوهر(إلى تغيير في السلوك السياسي

 الشعرية عند القرطاجني.

واعتكازا على ذلك، أمكننا الخلوص إلى أن البالغية أو الشعرية لدى القرطاجني تتموضع  

ة لتخييلياوظيفة مع أدوات تعبير ال اإلقناعيةفي المنطقة التي تتقاطع فيها أدوات تعبير الوظيفة 

في و هول فيالمق ن خالل تخيل أشياء فيالجمالية، على أساس أن التخييل يقع في البنية الكالمية، م

 فعال كالميا القول من جهة مكوناته السطحية والعميقة. وكونه كذلك  فالبالغية ستصير في ضوئه،

 إنشائيا، يتوزعه مستوى جمالي، ومستوى لغوي ومستوى قصدي تأثيري.

 نظرية أفعال الكالم: ثالثا

تعد نظرية أفعال الكالم من أهم النظريات في تحليل الخطاب اللغوي، التي صارت  تمهيد:

لها فعالية علمية في مجال البحث األسلوبي األدبي، الذي استثمر في المفاهيم النظرية واإلجرائية 

. ولم "(Words with things how to do)التي "صاغها صاحب هذه النظرية في كتابه 

قبل أن يكتب لها  (Searle)استأنفها سيرل )النظرية عند أوستين فحسب، بلتختزل مبادئ هذه 

التي  (1)(المشروعية العلمية والقبول من طرف كل اللسانيين الذين يعتدون بالنظرية الملفوظية

راهنت على لسانيات الكالم وهو في حالة تداول واستعمال، متجاوزة بذلك وصف القواعد الثابتة 

 في النظام اللغوي.

ة الذي اتخذ من تحليل مكونات الجمل-م، هي امتداد للبحث الدالليإن نظرية أفعال الكال

ني من خالل توجهها أفادت جملة من العلوم في البحث اللسا -النحوية أو البالغية موضوعا له

مباشرة نحو التواصل اللغوي، الذي أهملته المدارس اللسانية، التي عولت على وصف البنى 

                                                             
  ( هو جون النغشو أوستينJohn Lang Shaw Austin)  كلت آراؤه شفيلسوف من فالسفة جامعة أكسفورد، وأحد أهم الفالسفة التي

وغيرها من  نيات التلفظ،النفس، وعلماء اللغة وعلماء االجتماع وأصحاب لسا( منبعا ثرا لفالسفة اللغة وعلماء Searleمع تلميذه سيرل )

د هرفار العلوم المباشرة باللغة، وكتابه "كيف يصنع األشياء بالكلمات، عبارة عن مجموعة من المحاضرات ألقاها بجامعة

(HARVARD سنة )لمعرفة، احث اللغوي المعاصر، دار م، ينظر: محمود أحمد نحلة: آفاق جديدة في الب1962م، ونشرت سنة 1955

 والتوزيع، صفاء للنشروعبد القادر عبدالجليل: المعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية المصرفية، دار ال 60م. ص2000االسكندرية، 

مة: الم ( ترجك. وجون النغشوغ أوستين: نظرية أفعال الكالم العامة، ) كيف ننجز األشياء بال133م، ص2006، 1عمان، األردن، ط

 م. 201م، ص2008، 2عبد القادر قينيني، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، ط
-86م، ص2009 1خليفة بوجادي: في اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديم، بيت الحكمة، الجزائر، ط - (1)

87. 
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النحوية اللسانية في اللغة. وهي محاولة جادّة، ضبطت معايير التمييز بين وظيفة الجمل الخبرية 

صدق أو الكذب. وكونها الوصفية ووظيفة الجمل اإلنشائية اإلنجازية، التي ال تحتكم إلى معيار ال

كذلك، فقد تجاوزت نظرية أفعال الكالم الطروحات المنطقية التقليدية التي عالجت اللغة قياسا إلى 

 الواقع أو المنطق أو التصديق أو التكذيب.

بحثت هذه النظرية الجانب اللساني للجمل والعبارات من منظور الوظيفة الداللية للجملة  

في كتاب آخر له  -بوجه عام–بار، حدد أوستين اللغة قا من هذا االعتاللغوية الصوتية. وانطال

يخصص الكيفية التي بها  (sens datumمعطى حسي ))اإلحساس والمحسوسات" بأنها "

، على اعتداد انها كائن عاطفي فكري يحوي جملة من اإلمكانات تسعف المتكلم (1)(يمثل اإلحساس

 تطلب.على التفهيم والتنجيز وإنشاء أفعال 

وقد انتفع أوستين في هذا الكتاب من جملة من األعالم على رأسهم "جوتلوب فريجه" بواس 

(Boas)  على غرار أثر اللغة  (2)(تائج بحوثهم اللغويةحيث أفاد من ن)سباير وورف وغيرهم

على الثقافة، أو تساوي بنية اللغة وبنية الفكر؛ مما مكنه من إعادة النظر في توجهات النزعة 

الوضعية المنطقية، التي تدّعي أن الفلسفة يجب أن يقتصر موضوعها على تحليل اللغة العلمية 

 على اعتبار أن الواقع تتحكم فيه قوانين علمية موضوعية.

ق ي نطاوجملة األمر، فقد استطاعت هذه النظرية أن تجدد مفاهيم جملة من المصطلحات ف

 .في كتابه "دروس في اللسانيات العامة"البحث اللغوي اللساني، الذي بدأه دوسوسير 

أنتج الفكر األسلوبي لدى بالي مفهوما جديدا للغة من . مضمون نظرية أفعال الكالم: 1

المنظور الوظيفي، على أساس أن اللغة كائن عاطفي تعبيري، ينشأ عن وحداتها الكالمية حدث 

عاطفي، يؤثر في المتلقي بصورة ما. وقريبا من هذه الفكرة، أسس أوستين  لنظريته ضمن تصور 

يلة للتخاطب والتفاهم والتواصل فحسب، وإنما اللغة ليست أداة او وس)أساسي، مفاده أّن اللغة 

وفقا لتصور -فاللغة  (3)(وسيلة للتأثير في العالم وتغيير السلوك اإلنساني من مواقف كلية

ال تختزل وظيفتها في التواصل أو اإلبالغ أو وصف حاالت الواقع العينية وتسميتها  -أوستين

 وفي تغيير سلوكنا ومواقفنا االجتماعية العامة.فحسب، بل هي أداة تعبير وتأثير في الواقع 

ولعل هذه الرؤية، التي قدمها أوستين لوظيفة اللغة، تعد نقلة نوعية في مجال البحث  

ه هو لاللغوي بعامة والبحث اللساني األدبي بخاصة، على اعتبار أن موضوع البحث الفعلي 

طاب ملة للخة الشامن زاوية أن البني -متلقيبما هي فعل لغوي تأثيري على ال-وظيفة البنية األدبية 

ألدبي العمل األدبي تبرز وتشخص في ضوء ذلك التفاعل القائم بين العناصر البنيوية الداخلية ل

 وعناصره الخارجية.

                                                             
 .7جون النغشو أوستين: )م،س(، ص - (1)
 .7-5ه صينظر: نفس - (2)
 .7، صجون النغشو أوستين: )م،س( -(3)



 لساني الشعريالمكونات النظريةاإلجرائية للتحليل ال                الفصل الرابع 

- 356 - 
 

تنبهت الفلسفة التحليلية للغة إلى ذلك التغاير الموجود بين الجمل الخبرية الواصفة والجمل   

نها إنشاء لحدث أو إنجازا لفعل وعلى هذا جعلت منها موضوعا أساسيا اإلنجازية األدائية بكو

للبحث، على خالف النزعة الوضعية المنطقية، التي قيدت روح اللغة ووظيفتها بحكم أنها تنهض 

على رسم ووصف وقائع العالم الخارجية، قياسا إلى اإلحالة المرجعية الخارجية، في ضوء أن 

رّسخ  اتجمل والعبارات هي الصدق أو الكذب. وخالفا لهذه المرتكزالخلفية المرجعية لجميع ال

االستعمال اللغوي ليس إبراز لغوي فقط، بل إنجاز )أوستين لمبادئ نظريته التي تتقوم في أن 

يخضع  تكلم حين ينشئ فعال صوتيا داللياإذ الم (1)(حدث اجتماعي معين أيضا في الوقت نفسه

أثير في المخاطب بصورة ما. وهذه الفكرة ذاتها، عرف بها إميل لنظام تركيبي معين، ستهدف الت

 فنيست الخطاب وميّز منه الخبر.نب

 من حيث لة ماودرجا على ذلك، فدرس أفعال الكالم، ال يتوقف على مقياس وحيد لتأويل داللة جم

للغوي، ااء حدثها إنش الصدق أو الكذب، إذ الجمل اإلنجازية اإلنشائية ال تخبر، وال تصف وإنما الغاية من

 .المقاماتال وهو إنجاز حدث اجتماعي، يكون خارج العبارة. و يستفاد من سياق الخطاب وقرائن األحو

ومهما يكن االمر، فقد استنم أوستين على منظور وظيفي داللي في مفهومه للدور التأثيري  

، على اعتبار أن اللغة (2)(التكلم بشيء ما هو فعله إنجازه)لمكونات عناصر لتكلم اللغوي، حيث 

معطى حسي اجتماعي تمارس عناصرها المعجمية التركيبية تأثيرا ما على المتلقي؛ أي أن 

في )الملفوظ هو بنية لغوية ينهض على وظيفة تركيبية وداللية. يقول أوستين في هذا السبيل: 

)بالقوة إلى الوجود  الكالم تنجز األشياء، أي نخرجها من حيز العدم )والتفكير واإلحساس(

من حيث  واضع واتفاق بين المتكلم والسامعتكون على حالة ت (3)(حسب أوضاع ومواقف وبالفعل(

تأديته أحسن )حسن الكالم وقبوله؛ إذ المتكلم يروغ من وراء إنشائه للفعل داخل الحدث اللغوي 

لي التداولي لها، من وعلى هذا، تخطى أوستين البحث النحوي للجمل، إلى البحث الدال (4)(أداء

فالفعل الكالمي التأثيري،  بالمتكلم والسامع معا، ومن ههناحيث أنه بحث في عالقة العبارات 

وحدث  حدث لغوي، يكون ماثال في العبارةيثوي في تضاعيف بنيته التداولية حدثان، اولهما 

عبارة. ووفقا لهذا اجتماعي يتعلق بالمتلقي و يترتب عن داللة الحدث اللغوي ويتحقق خارج ال

 عن بقية األفعال األخرى.  (5))ميز أوستين الفعل الكالمي من أجل ذاته(التصور، 

انتقد أوستين مفهوم التلفظ بالعبارة في البحث الفلسفي والنحوي  أنواع الملفوظات: -2

 اللغويةسناد في الجمل والعبارات التقليدي، حيث اعتمدت مقوالت الحكم، اإلثبات، التقرير، واإل

وفقا للتصور –تقريره، أو إسناده إلى الفاعل لهحيث التكلم بشيء ما هو إثبات ذلك الشيء و

تأصيال أن هذه البحوث، اعتكزت على معيار الصدق أو الكذب، بوصفهما عالمتي  -(6)التقليدي

                                                             
، 1،  تر وتع: محمد سعيد حسن البحيري، دار القاهرة للكتاب، القاهرة، ط-مدخل متداخل االختصاصات -فان دايك: علم النص - (1)

 .18م، ص2001
 .23أوستين: )م،س(، ص - (2)
 .9نفسه، ص  -(3)
 .25أوستين: )م،س(، ص - (4)
 .123ص ينظر: نفسه، - (5)
 .24-23ينظر: نفسه، ص - (6)
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 (E. Constatives)حكم في العبارات اللسانية. وبناء على هذا، مايز بين الملفوظات التقريرية 

 .من زاويتي الوظيفة والمرجع (E. Performatives)والملفوظات اإلنجازية 

)في وصف الحوادث تنحصر وظيفة هذه العبارات الخبرية أو الواصفة  :الملفوظات التقريريةأ. 

على أساس أن عناصرها المعجمية والنحوية، تحيل إلى مرجع معين، حيث  (1)و حاالت األشياء(

 تضطلع بوصفه أو إثبات أشيائه العينية، ولذلك تخضع في الحكم إلى قضية الصدق أو الكذب.

بما هي البحث الموضوعي لألفعال  -تنقسم العبارات اإلنجازية  :الملفوظات اإلنجازيةب. 

صريحة  (performatif primaire)إنجازيات أولية -إلى قسمين: -الكالمية لدى أوستين 

، حيث تكون أفعالها ظاهرة منسوبة إلى المتكلم بصيغة الزمن الحاضر والقسم الثاني: من 1مباشرة

تقترن ببالغة الحدث اللغوي، حيث  -غير مباشرة-منية الملفوظات اإلنجازية هي إنجازيات ض

على اعتداد أن كل  (2)(قابلة للتوضيح والتفسير)وهي )أخبار تتضمن أوامر(أفعالها غير ظاهرة 

 ملفوظ تركيبي يمتلك بعدا إنجازيا وبعدا تفسيريا.

أحداثا، تحض على فعل أو تنهى عنه أو تصف )إن الملفوظات االنجازية األدائية هي التي 

من زاوية أن هذه  (3)وميزتها هو أن تلفظها إنما ينجز الحدث )الظاهر أو المضمر الذي تصفه(

هو إنجاز        العبارات، ال تخبر، وال تقدم بالغا، وال تدل على صدق أو كذب وإنما التلفظ بها 

تنجز في  كالمية را، بكونها أغراضا ألفعاللشيء ما، قد يكون أمرا، أو وعدا أو تهديدا أو تحذي

)حين نقول حيث نطق بهذه العبارات هو فعل إنجازيالملفوظ ذاته محكوم بالتلفظ بها، حيث أن ال

 . (4)بأن التلفظ إنجازي هو إنجاز للفعل المذكور في الملفوظ(

ية هو حدث لغوي، تنتظمه وحدات معجم اإلنجازيوترتيبا على هذا، فالفعل الكالمي 

ترتب غوي يتركيبية، متضمن في الملفوظ، الذي ينتج من التلفظ الصوتي المادي وذلك الحدث الل

 عليه أيضا حدث اجتماعي يمارسه المتلقي تأثرا بقوة داللة الحدث اللغوي.

البالغية، هو أن نجازية األدائية التقريرية النحوية والملفوظات اإلوالفرق بين الملفوظات 

بما -عى وتحاول أن تتمثل ذلك الواقع التقريرية تحتكم وتخضع إلى واقع خارجي معين، حيث تس

بالصدق أو الكذب. بينما اإلحالة المرجعية والمعنى في الملفوظات اإلنجازية  -هو خلفية إحالية

أو النتائج المترتبة  تخضع لمرجعية الملفوظ اللغوية الظاهرة، ومفعول الحدث اللغوي في المتلقي

تغيير في سلوك المتلقي بحسب تباين )مقتضيات )عن أداء الفعل في العبارة، الذي ينشأ عنه 

 (5)(وتنوع األخبار وأغراضها األحوال(

                                                             
 .64آيت أوشان: السياق والنص الشعري، )م،س(، ص علي - (1)
 .96س(، ص-ينظر: خليفة بوجادي: )م -  (2)
 . 95، ص1989 14و 13سيرل: من سوسيرا إلى فلسفة اللغة )مقال(، مجلة العرب والفكر العالمي، بيروت، ع-  (3)
 .64آيت أوشان: )م،س(، ص علي-  (4)
 .90خليفة بوجادي: )م،س(، ص-  (5)
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ث أثر إحدا على اعتبار أن المتكلم بالعبارات االنجازية يستهدف تحقيق غرضه، المتمثل في

توافر تينية عإنتاج داللة جديدة، ال إعادة تسمية حقيقة  وجداني أو ذهني في المخاطب، من خالل

 في الواقع الفعلي الخارجي، حيث يمكن معاينتها بمعيار الصدق أو الكذب.

وجملة األمر، فقد رسخ أوستين منهجا تحليليا يختلف عن المنهج المعياري في تحليل 

على تحليل مكونات عناصر العبارات والجمل، وهي في حالة االستعمال الفعلي للغة، إذ عول 

الفعل التكلمي قياسا إلى اإلخفاق أو التوفيق في أداء الحدث اللغوي االجتماعي، الذي يرتهن إلى 

وما  (1)(إسعاد السامع أو اإلساءة إليه أو طبيعة إزعاجه أو تهديده، أو وعده)مقاصد المتكلم من 

روف التي تحيط بالتداول، حيث يكون أشبه ذلك من أفعال تأثيرية. وكل ذلك مرتبط بجملة من الظ

 صادقا أو كاذبا. -إطالقا–فيها الفعل اإلنجازي موفقا أو خائبا، وال يكون 

فوظيفة الفعل اإلنجازي المضمن لدى أوستين بناء على ما تقدم تكاد تتوافق مع وظيفة 

وء هذا في ض-األقوال المخيلة بالكالم لدى حازم القرطاجي، من منظور أن الجملة اللغوية 

ليست بالضرورة إخبارية وال خطابية مباشرة، تحيل على واقع فعلي  -التصور الذي نحن صدده

وإنما المتكلم بالعبارات اإلنجازية ينجز أفعاال داخل نسيج الوحدات  )يحتمل الصدق أو الكذب(

تتمثل اللغوية للعبارة المضبوطة بقواعد معجمية نحوية وصوتية، تنشئ داللتها صورة تأثيرية، 

في تغيير سلوك المتلقي أو مواقفه أو معتقداته ومشاعره، انطالقا من عالقة كل من المتكلم 

يوازي الواقع الفعلي بوصفه داللة مرجعية  -بكونه واقعا لغويا-والمتلقي بعناصر الفعل الكالمي 

لفوظات معجمية تتلبس أشياءه وأحداثه الحقيقية. وفي هذا السياق، يرى اميل بنفنيست أن الم

على خالف الملفوظات التقريرية بما  (2)(تحيل إلى واقع لغوي تكونه هي بنفسها)     اإلنجازية 

فيها إلى الواقع الخارجي مباشرة، بناء  )المرجع والمعنى(هي عبارات نحوية لسانية، تحيل الداللة 

، في ضوء أن (3)(تهاوإثبا )وصف حاالت العالم )الواقع(على أن اللغة ترتد وظيفتها الوحيدة إلى 

مهمة الكلمات ضمن أدبيات الفلسفة الوضعية والدرس النحوي البالغي التقليدي، هي تسمية أشياء 

 الواقع وحاالته وتوصيلها إلى المتلقي.

بعد ما أفاض أوستين في التمييز بين العبارات التقريرية : مجال األفعال الكالمية. 3

تشارك معا  -بكونها عناصر تداولية-، التفت إلى مجال األفعال الكالمية (4)والعبارات اإلنجازية

      )المتكلم في تجسيد الوظيفة اإلنشائية االنجازية تجسيدا فعاال، انطالقا من تداولية هذه الحقول 

، في ضوء تصور عام، مؤداه أن هناك فارقا بين المتلقي( -الخطاب وأدواته الداللية البيانية–

ال اللغوي، واالستعمال الشعري للغة. وبهذه الوجهة، سيميز أوستين بين ثالثة أنواع من االستعم

األفعال، تكون مرتبطة بالملفوظات وإنجازها، على اعتبار أن كل فعل كالمي هو عملية لفظية 

                                                             
 .65آيت أوشان: )م،س(، ص علي - (1)
 ، الصفحة نفسها.آيت أوشان: )م،س( عليينظر:  - (2)
 42ينظر: محمود أحمد نحلة: )م،س(، ص - (3)
 .39-11ص ،ينظر: أوستين )م، س(- (4)
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األفعال اآلتية التي تكون متناسقة  -حتما-صوتية داللية تتحقق بالعبارات والجمل، ويترتب عنها 

 .(1)تداخلة فيما بينهاوم

ريقة الذي يخص ط )بفعل التلفظ(أو ما يصطلح عليه  (Acte locutoire) فعل البناء. 1

 التأليف بين األصوات والكلمات وفق نموذج نحوي داللي معين.

 هي:ملة ووقد قسم أوستين هذا الفعل إلى ثالثة أفعال بكونها وحدات لغوية كالمية متكا

 إنتاج أصوات مقروعة من مخارج معلومة. :(Acte phonique)فعل صوتي  (أ

 أي إنتاج كلمات معجمية تخضع لقواعد النحو :(Acte phatique)فعل انتباهي  (ب

 والتركيب في مجتمع لغوي معين.

 -بما هي كلمات  -استعمال عناصر الفعل الكالمي : (Acte rhétique)فعل إحالي  (ج

أو  (2)(أن الداللة عند الفالسفة هي المعنى أو المرجع)كم في معنى معين مع تحديد مراجعها، بح

المعنى والمربع معا؛ أي تحقيق سياق لغوي تركيبي داللي، ينتج عن تعاضد الفعل الفونوطيقي مع 

 الفعل االنتباهي.

عل فهو قول كالمي يترتب مباشرة عن : (Acte illocutoire) )الخطاب(فعل القصد . 2

عال )فما ومضمونه: هو أن المتكلم حين ينشئ كال -بما هو نسق من العناصر المتكاملة-البناء 

 يرها منيد وغتكون له مقاصد يعبر عنها ذلك الكالم، كالوجوب، والطلب والتقرير والتهد بنائيا(

باين توظائف متعددة، تتباين وفق األفعال على اعتداد أن الخطاب التداولي بالعبارة له 

 االستعماالت اللغوية، والفعل الذي يتغياه المتكلم إحداثه في المتلقي.

اصطلح عليه أوستين  (A. perlocutoire) )فعل التأثير بالخطاب( الفعل الحاصل. 3

القول )الناتج من قوة داللة الفعل الكالمي" يقول أوستين في هذا السياق:  (3))يالزم فعل الكالم(

بشيء ما يترتب عليه أحيانا أو في الصادرة حدوث بعض اآلثار على إحساسات المخاطب 

، أي أن المتكلم في إنجازه للفعل وانشائه للحدث بالقول، يعتمد إحداث هذه (4)(وأفكاره أو تصرفاته

فعل اآلثار في المخاطب. وعلى هذا، فالفعل التأثيري هو فعل لغوي كالمي إنشائي يترتب عن ال

 الكالمي.

إن موضوع فعل التأثير بالخطاب هو النتائج المترتبة عن فعلى البناء والقصد معا، ومدى تأثير 

الفعل اإلنجازي وقوته في المتلقي، وكيفية تغيير مواقفة االجتماعية، أو استشارة وجدانياته. ويشترط 

                                                             
 .152-123ص ،(س م،) أوستينينظر: - (1)
 .68س(، ص  آيت أوشأن: )م، علي - (2)
 123)م ،س(، ص أوستين: - (3)
 .131نفسه، ص - (4)



 لساني الشعريالمكونات النظريةاإلجرائية للتحليل ال                الفصل الرابع 

- 360 - 
 

ة، وبين متخاطبين يشتركون إلنجاح مجال الفعل الكالمي أن يجري في ظروف زمانيته ومكانية معين

 .والتخاطب والتداول (1)(ويبدون استعدادا للحوار)في السنن الماثلة في أذهانهم 

وجملة األمر، فالفعل التأثيري في الخطاب، ينتج عن قوة داللة فعل الخطاب، مهما كان نوع 

واالتفاق بين المتكلم قائمة على التواطؤ )الوحدات اللغوية المستعملة فيه، على اعتبار أنها 

 ، كما هو الشأن في فعلي البناء والقصد.(2)(والمتقبل

ويتحدد  وتحصيال لما سبق، فالخطاب لدى أوستين هو ملفوظ لغوي يتحقق من قبل المتكلم.

 الكالم بكونه فعال إنجازيا إنشائيا بتلك األطراف الثالث المتقدمة.

-     الكالمية هو الوظيفة اإلنشائية لألفعال اللغويةإن مضمون البحث الفعلي لفلسفة األفعال 

أو       النطق بالجملة أو العبارة يقول أوستين، هو إنجاز لفعل)إذ  -مهما كان نوع الداللة فيها

أو       ي اإلنشائي ال تنطبق على اإلخبار، على اعتبار أن وظيفة الفعل اللغو(3)(إنشاء لجزء منه

وإنما وظيفته تتمثل في التأثير على المتلقي بصورة  -على اإلطالق-الوصف، أو إلثبات أمر ما 

إيقاع الفعل على وجه له حط في التوفيق )ما، وتبرز القوة الداللية اإلنجازية للفعل الكالمي في 

منه ، من وجوه األداء اللغوي الذي يستعى ض(4)(والقبول مما يحصل به اإلذعان من كل وجه

المتكلم أن يجعله منسجما مع أغراضه ومقاصده، التي يرومها من الكالم، مراعيا مقتضيات 

 أحوال المتلقي.

وبناء على هذا، فالتأسيس النظري واإلجرائي الذي مارسه أوستين في كتابه حول بنية الفعل 

ستعمليها عموما لم دراسة تسقيه لعالقة العالمات )اللغوية()الكالمي ووظيفته، تنضوي في 

على اعتبار أن أوستين بحث في عناصر التشكيل اللغوي التي من شأنها أن يؤدي  (5)(ومؤوليها

     بالمتلقي إلى اإلذعان والتسليم بما يطرحه المتكلم من دالالت ماثلة في العبارات والجمل بكونها

 لغوي الفعلي مدونةد االستعمال الحيث اعتم -تشكل واقعا لغويا يوازي الواقع الخارجي الفعلي-

موضوعا فعليا لتداولية  -بما هي خطاب موجه-والوظيفة التأثيرية اإلنشائية للعبارات والجمل 

األفعال اللغوية، مميزا بين الفعل اإلنجازي، عن بقية األفعال األخرى من جهة، ومحددا الفعل 

 اإلنجازي اإلنشائي في ذاته.

إن األطر الثالث التي حددها أوستين لمجال األفعال الكالمية يمكن تنزيلها ضمن المعالم 

التي حدد بها حازم القرطاجني الوظيفة اإلنشائية أو البالغية للتخييل في الخطاب الشعري حيث 

     شخص بنيته، وحدد وظيفته، التي تتأسس على منازع ومقاصد الشاعر، تحملها رسالة لغوية 

-  الذي يستجيب ، على المتلقي (6)(convaincreعى بالدرجة األولى إلى اإلقناع بفعل ما )تس)

                                                             
 .68ينظر: علي آيت أوشأن: )م،س(، ص - (1)
 . 135ينظر: أستين: )م،س(، ص - (2)
 .16نفسه، ص - (3)
 .59، ص(م،س: )أستين - (4)
 .60م، ص1986فرانسواز أرمينكو: المقاربة التداولية: تق وتر: سعيد علوش، مركز اإلنماء القومي، بيروت،  - (5)
 .72-71ص ،ينظر: علي آيت أوشان: )م،س( - (6)
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الذي يثوي في مطاويه قيم تعبيرية إخبارية  -برمته-لالزم الفعل الخطابي  -ربشكل أو بآخ

 وخصائص أسلوبية، تحدث تأثرات معينة في مواقف ومواقع المتلقي ونفسيته الهرمونية والذهنية.

 -التي جعلها موضوعا لشعريته-عد القرطاجي المتلقي طرفا أساسيا في الظاهرة الشعرية 

أو    ما هو الشعر أو من يتكلم في النص الشعري؟ -على اعتداد أن الشعر ال يتحدد فقط بالسؤال: 

       -بما هو كالم نوعي يغاير الكالم النثري-ما هو موضوع النص الشعري؟ بل يتحدد الشعر 

، وعلى ضوء هذه العالقة يتقاطع القرطاجي بناء على (1)(لعالقات التفاعلية بين النص والقارئبا)

 المسافة الجمالية، الذي راهن على ثنائية: )ياوس(نصوصه السابقة مع أنصار جمالة المتلقي 

 -بما هو فعل كالمي لغوي مع التلقي-وأفق انتظار القارئ في تحديد بنية الخطاب األدبي التخيلي 

 :(2)حيث ميز بين ثالثة أفعال ضمن نظرية التأثير هي على اآلتي

نتظار ا، ألن العمل األدبي يستجيب ألفق واالرتياحيترتب عنها الرضى اإلستجابة:  -1

 جمالية، واللغوية، واالجتماعية للظاهرة األدبية.القارئ، وينسجم مع المعايير ال

سس بية تتأة األديترتب عنه االصطدام أو المفاجأة األسلوبية، ألن البنية اللغويالتخييب:  -2

 على التغريب، وهذا ما يجعل العمل االدبي يخيب أفق انتظار القارئ.

غير يالذي  (لدى اوستين) هذا الفعل هو وظيفة مبنى الفعل اإلنجازي اإلنشائيالتغيير:  -3

كمن في ت  -صليبما هو خطاب توا-ثر األدبي أفق انتظار القارئ، ألن القيم التعبيرية الفنية لأل

 -ة عامةة كليفي إطار بني –غوي إخباري بما هو أسلوبي تخييلياآلثار المترتبة عن تالزم ما هو ل

 في تقنية المتلقي على المتلقي وسياقه العام.

 ي أوالزوايا أنه فعل كالمي تركيبوخالص القول: فالقرطاجني عالج الخطاب الشعري من 

ستجيب أن ي وفعل داللي قصدي متعمد ثانيا، وفعل خطابي تأثيري إزاء المتلقي ثالثا، الذي إما

  ة.ألفق انتظاره، أو يخيبه أو يغير من سلوكاته ومواقفه االجتماعية ومواقعه النفسي

 : موضوع األسلوبية وميدانها المبحث الثالث

 أوال: المنهج األسلوبي و النّص األدبي 

 المنهج األسلوبي: -1

من  -أي الكلمة-"نِهج"، والمقصود بهايرتدّ مصطلح " المنهج " إلى أصل اشتقاقه الثالثي  

بيّنة ) نِهج الطريُق، إذا وضح، و طريق نِهٌج وطريق نهجةٌ الناحية اللغوية المحضة "بيّن؛ إذ 

   (4).) إذا سلك الطريق البيّنة الواضحة في سيره(، وتوسل النهج والمنهج والمنهاج (3)واضحة(

                                                             
 .101، ص(م،س: )أوشان آيت علي - (1)

   :نفسه، الصفحة نفسها.المسافة الجمالية عند "ياوس" هي الفرق بين كتابة المؤلف وأفق انتظار القارئ ينظر 
 .104ينظر: نفسه، ص - (2)
 ابن منظور اإلفريقي:) م.س (، مادة " نهج ". - (3)
 محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي: مختار الصحاح، )م.س(،مادة "نهج". - (4)
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 يصطالحتدنو من مدلولها اال -بناء على ما سلف–"المنهج" لمادة المعجمية لكلمةولعل ا

ي ية، التالغا الذي ينم على جملة من المبادئ والمقاييس، التي ت تَوسل  في التحليل للوصول إلى

 تتبناها النظرية. 

ف  " المنهج " أو " المنهاج " اصطالحا، بكونه  )الخطة التي يصفها وفي هذا الصدد، يعرَّ

وعلى ضوء ذلك،  (1).(اذ منها طريقا للوصول إلى غاية مالمفكر، أو الكاتب، أو الباحث لكي يتخ

فاألسلوبية هي منظومة متجانسة ومتماسكة، تحوي جملة من المقاييس، تعتمدها في الممارسة 

النصية، والتي ي َشِكل  مجموعها منهجا قائما بذاته؛ يسعى لتجلية مجالي األدبية التي تعدّ الموضوع 

" قائال أن "جورج مولينييه يذهباألدبي. وفي هذا السياق،  الحقيقي والوحيد للبحث الفعلي للدرس

آلثار ل (2))دراسة األدبية في مكوناتها الكالمية والشكلية(هدف المنهج األسلوبي النصي هو 

لوصف شروط أدبيته،  ينطلق من لغة النص األدبي -منظوروفق هذا ال-األدبية. فالمنهج األسلوبي

الماثلة في  -قة منظمة ومنضبطةبطري-بطريق التحليل والتشخيص ساعيا إلى رصد الخواص الفنية

الجماليات الكالمية، وذلك بدراسة الخصائص والوجوه األسلوبية المالزمة للخصائص اللغوية، 

 البنية الكلية لألثر األدبي. -معا-والتي تؤسس

من مفهوم الوظيفة الشعرية، الذي  ية، الذي اشتقه " جورج مولينييه"إّن مفهوم األدب    

" ، بكونها الوظيفة المهيمنة في الشعر سون "للدراسات الشعرية اللسانيةكباقترحه " رومان جا

" بالوظيفة األسلوبية على ستبدله األسلوبي "ميشال ريفاتيرقياسا إلى الوظائف اللغوية األخرى، ا

      ي تعريف األسلوب قائال ما يل -في ضوء ذلك -اعتداد أنها بنية لغوية شكلية مع المتلقي، وقد أعاد 

)يضاف إلى المعلومة " تعبيري عاطفي أو جمالي  emphasis "ي فهم األسلوب على أنه تأكيد

المرسلة عبر البنية اللغوية، دون المساس بالمعنى. وبعبارة أخرى فاللغة تعبر عن ما يبرزه 

ال تدرس  وفي ضوء هذا التعريف الجديد لألسلوب، أمكننا القول: إّن األسلوبية (3).األسلوب(

فة الشعرية بالمفهوم الجاكبسوني لها، على اعتداد إنها وظيفة لسانية داخلية، قياسا إلى الوظي

تميز أثناء الممارسات التحليلية  -بما هي نظرية ومنهج  -وظائف اللغة األخرى. و إنما األسلوبية 

ل الوظيفة للنصوص األدبية بين وظيفة اللغة التعبيرية والوظيفة المعلوماتية التواصلية، التي تعاد

اإلحالية " المعرفية أو المرجعية " عند رومان جاكبسون. وبناء على هذا، فقد اختزل ميشال 

"، التي تجعل من األسلوب بنية أو اإلبرازريفاتير الوظيفة التعبيرية الشعرية، في مفهوم وظيفة  "

من              أداة لتبيان الوظيفة ضد اإلحالية عند أهل الشعرية، على أساس إنها توليفة 

وترتيبا  (4).)تقابل بالطبع المظهر اللغوي الموصوف بواسطة األسلوبية(الخصائص األسلوبية 

أو    على ذلك، انتقل ميشال ريفاتير من مفهوم الوظيفة الشعرية إلى مفهوم الوظيفة الشكلية اللغوية

                                                             
، 1987، 2وزارة التعليم العالي، بغداد، طرشيد عبد الرحمان العبيدي: التطبيق العملي لمنهج البحث األدبي وتحقيق النص، مطبعة  - (1)

 .21ص 
. وينظر أيضا: جورج مولينييه: دراسة األسلوب والبحث، وأدوات الفن األدبي " مقال 33جورج مولينييه: األسلوبية، )م . س( ص  - (2)

 . 231، ص 19نة الس 1998، شتاء 94"، تر: بسام بركة، مجلة الفكر العربي، معهد اإلنماء القومي، بيروت، ، العدد 
 .214ينظر:  فرونسوا راستيي : (م.س(ص - (3)
 .215نفسه، ص - (4)
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األسلوبية. وعلى هذا المنوال، قرر السواد األعظم من األسلوبيين: أّن األسلوبية تعالج األدبية 

وشروطها بطريقة لسانية عبر مستوياتها النصية واللغوية في عالقتها بالمتلقي. بينما األسلوب 

 -الكالم السابق في ضوء-والتحليل األسلوبي للخطاب األدبيينتمي إلى الوظيفة التعبيرية الشعرية. 

الموجودة في الجماليات  (الوحيدة(الخاصية الفنية)يستهدف سبر غور طبيعة األدبية بكونها 

، على اعتداد أنها الفيصل الحاسم الذي يميز ويسم االستخدامات الفنية للغة، والتي (1)(الكالمية

ى أساس أن اللغة هي بوساطة المفردات البراغماتية التداولية، عل -أي األدبية–يمكن إدراكها 

أفعال كالمية، كما تجلت عند إميل بنفنيست و أوستين. وقد انعكس هذا التداخل في التسميات 

وطرق المقاربة على التحليالت األدبية في الثقافة النقدية العربية المعاصرة؛ حيث اختلط التحليل 

على شاكلة  منهج األسلوبيأدبيات ومنطلقات الالبنيوي التشريحي السيميائي للخطاب الشعري مع 

  .(2)ممارستي الدكتور عبد هللا الغذامي و الباحث عبد الملك مرتاض

ب ينظر المنهج األسلوبي إلى الخصائص اللغوية بوصفها وسائل تعبيرية توظف في الخطا

بمفهوم  لوبياألدبي، لخدمة الخصائص األسلوبية بما هي عناصر من األدبية. وقد استنجد المنهج األس

             قيبين الفعل التحقي –كما مر بنا–وظيفة الخطاب اللغوي كما ورد عند أوستين، الذي قابل 

"illocutoireالفعل التأثيري "و"perlocutoire ،"فهومه تقريبا على طريقة إميل بنفنيست في م

 للخطاب. 

لوبية، كما جعل تمسك ريفاتير بالمبدأ الجمالي، الذي أخرج بالي من الدرس التعبيري لألس 

تقابل الوظيفة المعلوماتية*؛ إذ أنه لم يؤكد على الوظيفة  -بما هي أسلوب  -الوظيفة التعبيرية 

     جمالية. وإنما الوظيفة األسلوبيةاألسلوبية " األدبية" المرتبطة بالوظيفة التعبيرية العاطفية أو ال

على هذا فاألسلوبية ليست منهجا  هي مظاهر لغوية شكلية جمالية مع عالم المتلقي. و–عنده–

لدراسة لغة األسلوب أو أساليب اللغة، كما تفعل اللسانيات بحقولها بل األسلوبية تستهدف وتتقصد 

)اإلبراز الذي يفرض بعض مقاربة الوظيفة األسلوبية مقاربة لسانية في ضوء أّن األسلوب هو 

الذي يمكن  –كما يقول ريفاتير–النحو ئ، على العناصر من المتواليات الفعلية في اتجاه القار

هذا األخير " القارئ " من حذفها دون تشويه للنص و ال يمكنه أن يكشفها دون أن يجدها ذات 

ليس انزياحا فحسب، بل هو متواليات لسانية -ربهذا االعتبا-واألسلوب.)3( (معنى وخصوصية

تحقيقها بواسطة القارئ، الذي يساق إلى  فعلية، تؤدي بنيتها إلى إنتاج الوظيفة األسلوبية، التي يتم

التعرف على سر التعارض القائم بين الدالالت السياقية التركيبية والدالالت المرجعية، ألجل 

تفسير القصد الجمالي للنص األدبي، تأثيال على أن النص األدبي هو بنية لغوية وظيفية، يتوخى 

)مدعو ألن لالستخدامات العادية، والقارئ  من وجهة تداولية معينة، استخدامات لغوية مغايرة

                                                             
 .152جورج مولينييه، األسلوبية، (م. س( ص - (1)
تحليل  –. َو وعبد الملك مرتاض: التحليل السيميائي للخطاب الشعري 308إلى ص 293هللا الغذامي:  ) م.س ( من ص   ينظر: عبد- (2)

 .190إلى ص 150، من ص 2001شناشيل ابنة الجلبي، دار الكتاب العربي الجزائر، د.ط أفريل مستوياتي لقصيدة 

المعرفية  عند  إليحالية أواية أو * تقابل وظيفة التعبير عن األفكار " التمثيلية " عند بوهلر و الوظيفة المنطقية عند بالي والوظيفة المرجع-

 جاكبسون.  
(3) -m. riffaterre :op.cit , p 31. 
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الناص" " جه أسلوبي " عملية مقصودة من قبليتواطأ مع المرسل " الناص " و عّد كل " و

 ستخدامات األسلوبية األدبية للغة، تتجسد في اال(1)يسوغ " القارئ ردها إلى نوايا ومقاصد خفية(

التي تبعث في عين القارئ الذي يسعى للبحث عّما يتوارى وراءها. وعلى الجملة، فإن األسلوبية 

هي مقاربة متجانسة، يكاد يضيق الخالف حول أسسها ومبادئها، على الرغم من ذلك التعدد في 

أّن  التسميات الذي يرتد إلى ارتباطها بحقول معرفية عديدة إال أّن ما هو مؤكد ومقرر من أهلها:

 بطريقة علمية موضوعية )األدبية(كل تحليل لغوي هو تحليل أسلوبي باألساس، يتقصد دراسة 

)نتاج تقاطع الشعرية التي تهتم بنوع واحد من الخطاب وهو من منظور أّن األسلوبية األدبية هي 

بما هي قسم فرعي عمودي، مع قسم فرعي أفقي هو األسلوبية –فكما يرى تودورو–دبياأل

-وترتيبا على هذا فاألسلوبية األدبية  (2).(من القضايا يتعلق بكّل الخطابات ة التي تتناول نمطاالعام

تعول على علوم اللسانيات في تحليالتها وهي تدرس داخل الخطابات -بما هي ممارسة علمية نّصية

ل تفكيكها إلى األدبية التواصلية جميع الوحدات اللسانية المكّونة للعمل الفني اللغوي وذلك من خال

مستويات نصية، يفرزها النسيج اللغوي للخطاب، ثّم إعادة بناء تلك المستويات من جديد على أساس أّن 

)الوحدة المعزولة ال ترتقي بأي حال من األحوال ألن تكون خصيصة، إال أن تكون الوحدات على 

ولعل هذا المفهوم  (3).(المهيمنلرباط بينها الوارد قيمة شاكلة حزمة من السمات اللغوية التي يأخذ ا

الذي أطال الخطاب النقدي المعاصر الخوض فيه يصطدم بشكل أو بآخر بمفهوم البالغية والمتلقي لدى 

حازم القرطاجني، الذي يتوافر نموذجه البالغي على مفاهيم نظرية ومفاهيم إجرائية تقترب بدرجات 

على التمييز بين ما هو لساني القائم  -بما هو تفسيري -بارزة من هدف المشروع النقدي المعاصر

بين  –القرطاجني أي–وظيفي إقناعي و بين ما هو أسلوبي وظيفي تأثيري ويبرز ذلك من خالل تفريقه

 وظيفة الخطابة وظيفة الخطاب الشعري التخييلي.

 النص األدبي:  -2

          يرى جورج مولينييه أّن أعالم الشعرية البنيوية ينظرون إلى النص األدبي بكونه   

، إذ كل عنصر ال (4)(ذات طبيعة لغوية على وجه التحديد)مجموعة من العالقات المشتركة 

-     ينتظم إال في صالته بسائر العناصر؛ ألن الكل واألجزاء ال يكون لها معنى، وال يكون لها  

 (5)(للبنيةالطبيعة التأويلية )"، وتلك هي  intrication إال داخل هذا التشابك " -إذن وجود

األدبية القائمة في الوظائف اللسانية الداخلية للخصائص األسلوبية داخل الهيكل الستاتيكي المغلق 

 للنص األدبي. 

الذي  كيب اإلسنادي عند الجرجانيولعل هذا الطابع التأويلي للبنية ينعكس في نظرية التر  

غ لها الكالم. أما منظور يتقوم من خالل توخي معاني النحو و وجوهه لألغراض التي يصا

                                                             
  .336كتاب : صناعة المعنى والتأويل ، ) م.س (، ص والكالم ألمبيرتو أيكو: ينظر إلى -(1)
 .156أوزوالد دوكروا  و جان ماري شافار: ) م.س (، ص  -(2)
األسلوبية جورج مولينييه: األسلوبية: مقال منشور في الموسوعة الكونية الفرنسية، تر: محمود صابر الحباشة، ضمن كتابه:  -(3)

 .20والتداولية مداخل لتحليل الخطاب، ) م.س ( ص 
 .14صابر محمود الحباشة : ) م. س (، ص  - (4)
 نفسه، ص. ن . - (5)
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 ي في المرجع اإليديولوجي الجمالي)موضوع ثقافاألسلوبية التأويلية للنص األدبي يتبلور بأنه 

" تتناول النص بكونه حدة، "واألسلوبيةحيث تعاين محاور البراغماتية والجمالية العامة مت

سع. ولعل التمييز خطابا " تواصليا "، ألن الخطاب يظهر على شكل نص في حيز ضيق أو شا

" discours" والخطاب "  récitإميل بنفنيست  بين الخبر "  -بحسب مولينييه –الذي أقامه 

. وهذا (1)ال يفيد المقاربة األسلوبية، " على أساس " أن كل نص ينشئ مسار تقبل متعلق به(

الكالم يجعل األسلوبية، تبتعد كثيرا عن لسانيات الجملة، وتقترب في نطاق الجملة من اللسانيات 

جورج -األسلوبي بمنظور؛ على اعتداد أن التحليل -بدرجات ضعيفة–التحويلية و التوزيعية 

إلى          -حباشةكما يرى الدكتور محمد صابر ال–)فن للتأويل وتمشيا للعودة يجعله  -مولينييه

، الذي ينهض على شرطي التفسير والفهم في حقل النماذج األلسنية (2)(المنهج الهيرمينوطيقي

نفّسر لكي نفهم ونفهم لكي نفسر )األدبية، مجاراة للرأي القائل، الذي أصّر عليه بول ريكور 

ية والجمالية المقاصد العميقة التي تحتجب وراء األبعاد البراغمات (3)(ونفسر أكثر لنفهم أفضل

للخصائص اللغوية. وعلى هذا، تعِمق األسلوبية من تحليالتها النصية، لمالحقة المعاني العميقة، 

تحدّث ميشال  ألسلوبي و في هذا اإلطار المعرفيالتي يتضمنها النص األدبي في عالقته بالقارئ ا

القارئ  -بعين االعتبار–ريفاتير عن ميزة اللغة الشعرية على المستوى األسلوبي، وأصّر أن يؤخذ 

والنص الشعري في اآلن معا؛ إذ إّن األدبية التأثيرية بما هي مظهر لغوي جمالي  تعالقي 

، ولكن في عالقة النص -ةفي أبعاده الداللي–ودة ال عند الكاتب وال في النص )ليست موجتعبيري

، وبالتالي فإّن كل أسلوبية هي أسلوبية بنيوية، تعتمد أسلوب المحايثة ومفهوم القارئ، (4)(بالقارئ

 وال تعتدّ بمقاصد المؤلف وال بسياقه الثقافي. 

في الثقافة األسلوبية المعاصرة إلى أن أسلوبيات التلقي  –في حدود علمنا  –لم ي نتَبَْه        

 *Longinosجذور إغريقية، تتوافر في كتاب لونجينوس قياسا إلى أسلوبيات اإلنتاج، ترتدّ إلى 

الموسوم بـ " في األسلوب الرفيع "، والذي نحا فيه منحى شديد االختالف عن كل من أفالطون 

وأرسطو طاليس، إذ أثار مسائل في األدب، تختلف كل االختالف عن تلك التي أثارها المعلمان 

فذّة، يتفرد بها عن باقي األصناف األخرى، وعني )يحقق نوعا من المتعة الوقد أقّر أن الشعر

 بتبيان أثره اإلمتاعي في القارئ، وقد يحدث عن األثر الفوري الذي تحدثه الكلمات ومواقعها

ولكن هذه اإلثارة ليست مقتصرة على وسيلة من الوسائل اللغوية، التي تسعى إلى اإلقناع 

بما هو -عمل األدبي، حيث أن قيمة ال(5)(-ة البالغ –القديمة في الخطابة  المرجو في النظرية

                                                             
 .18-17جورج مولينييه: األسلوبية، ) م. س (، ص  - (1)
 .33صابر محمود الحباشة: ) م.س (، ص - (2)
، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط-فصول في الفكر العربي المعاصر -ينظر: محمد شوقي الزين: تأويالت وتفكيكات - (3)

 .70-69، ص 2002
 .71ينظر: حميد لحمداني: القراءة وتوليد الداللة، ) م. س (، ص  - (4)

)لونجينوس ( إلى تفسير 18قد اتجه نقاد القرن : هو ناقد بالغي إغريقي، متأخر عن عصر أرسطو طاليس، و*Longinos* لونجينوس 

يد ديشيس  ست : ديفينظر : أيفي –تفسيرا بالغيا، ورأوا فيه أعظم باحث في األثر العاطفي، الذي تخلفه بعض االستعماالت اللغوية 

David .daiches   وت، صادر بير : مناهج النقد األدبي بين النظرية والتطبيق، تر : محمد يوسف نجم، مرا : إحسان عباس ، دار

 .84 -82، من 2007، طبعة جديدة
 .83-82ديفد ديشيس ) م،ن (، ص  -(5)
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أو     ، فإذا تحّرك القارئ (1)(التمعن في حالة القارئ أو السامع)أن تقدر بيمكن  -وظيفة تواصلية

اهتز أو أثير إلى حد النشوة واألريحية، نتيجة جالل العمل األدبي ورحمه العاطفي، كان ذلك 

 العمل جيدا. 

أشار لونجينوس إلى الخصائص اللغوية الماثلة في النص األدبي، والتي من شأنها أن       

شعورا جماليا عاطفيا؛ متخذا من استجابة القارئ الجمالية الوظيفة النهائية  -توا–تبعث في القارئ 

يفاتير أن يكون المصدر األول القتباس ميشال ر -بناء على ما سبق  –لألدب. ومن شأن هذا الناقد 

في مفاهيمه التي سبق التذكير بها؛ على اعتداد أنه عرض للماهية الفعلية للخطاب الشعري 

)جوهر ووظيفته وقيمته، من منظور أن األسلوبية التأثيرية بعامة تنطلق من المبدأ القائل أّن 

ئ مع ، تأصيال أن اللغة الشعرية، يتوزع بنيتها استجابة القار(2)الشيء تحدده أعظم مظاهره(

يدرك الخطاب األدبي بوصفه نصا لغوي  –في ضوء ذلك  –المستوى الفني لنسيجها. والمتلقي 

)بناء من العالقات        مكتوبا مسموعا أو مقروءا، أو أّن القارئ يتجه به إدراكه إلى أن النص

س . وذلك الكل يتأس(3)(ها تحديد األجزاء والكل ووجودهمااللغوية التي يتحكم بظروف وجود

 -كونها منهجا يثوي أدوات معرفيةب -على نسيج هذه العالقات والمتلقي القارئ. واألسلوبية 

بإمكانها توضيح إواليات هذا النسيج في شكليه المقولي و السيميائي. وبذلك فاألسلوبية هي نظرية 

) عبارة عن كشف العالقات هو–عند بول ريكور–التأويلية، في ضوء أن التأويل في القراءة

سيميائية أدبية، تعطي  -رفق هذا االعتباو-. وستغدو األسلوبية(4)الضمنية بين التفسير والفهم(

األولوية والصدارة للتفسير وتلك العناصر البنيوية الماثلة في نسيج العالقات المتشابكة لسانيا في اآلن 

ات، باعتبارها وسائل معا. وينّصب الفهم في سياقها على ذلك التصوير األيقوني منه والفني للعالم

أو األثر المحدث بكونه      وبدائل معارضة ألشياء الواقع. على أساس أن الفهم هو إدراك الموضوع

 معنى وعالمة أو وحدة أسلوبية شاملة أو بنية لغوية مفتوحة.

تنهض األسلوبية، وتتقوم بمفاهيم نظرية ومفاهيم إجرائية ذات توجه لساني في تحليل     

 formalistesفي للمدرسة الشكالنية الروسيةدبية، وهي بهذا المنطلق امتداد معرالنصوص األ

russes  تسعى للبحث عن الخصائص والمواصفات التي تحول النص اللغوي إلى أثر أدبي "

تواصلي، ويحصل هذا نتيجة تفاعل الصوت، الكلمة، الجملة، الفقرة الخبر والخطاب، فضال على 

بما هو جملة من -و يعتمد منهجهاالخصائص النصية واإليقاعية المشكلة لهيكل الخطاب األدبي 

متخذا  ية، التي يمارسها القارئ المحلل على المحايثة الداخل -والبالغية النقدية المفاهيم اللسانية 

          والواقع الخارجي بجميع مالبسات مسافة جمالية بين ثنائية الواقع اللغوي األدبي المتحقق،

" ألن معنى النص  السياق الثقافي المصاحب للنص و النّاص عالوة على بيئته و إيديولوجيته" 

يتوافر في ذلك التحاور العلمي الذي تقيمه األسلوبية مع الخطاب األدبي.  -بما هو أثر -ألدبي  ا

)مصطلح األسلوبية يوحي استخدامه يرى الدكتور رابح بوحوش أّن   –تقريبا  -وإلى هذه الفكرة
                                                             

 .83، ص  نفسه - (1)
 .85، ص نفسه - (2)
 .155 -153جورج مولينييه: ) م. س (، من ص  - (3)
 .70محمد شوقي الزين: )م، س (، ص  - (4)



 لساني الشعريالمكونات النظريةاإلجرائية للتحليل ال                الفصل الرابع 

- 367 - 
 

باصطناع منهجية صارمة في دراسة الظاهرة األدبية، وعدم خضوع النص األدبي عموما، 

إلى دراسة الظاهرة  -منهجها –ب خصوصا لألحكام المعيارية والذوقية، ويهدف والخطا

وكشف سر  -عقلنته-دراسة علمية، واقتحام عالم الذوق و -األدبية التأثيرية –األسلوبية 

ضروب االنفعال التي يخلقها األثر األدبي في متلقيه، غير أّن القصد ال يعدو أن يكون سوى 

. ومالك األمر من هذا، أّن األسلوبية ال تعنى بالبحث عن (1)وب الفردي(بالغة، أو دراسة لألسل

ما هو جمالي فحسب بل تجمع بين ما هو أدبي وظيفي و ما هو قصدي براغماتي، تأثيال على أّن 

الوظيفة اإلعالمية والوظيفة الجمالية لهما طابع تفاعلي تشاركي، يسعيان معا إلى إنتاج عالمة 

، من (2)(كحدث ويتم فهمه أو إدراكه كمعنى )كل خطاب يتم إنجازهي ضوء أّن داللية تواصلية، ف

خالل أن البنية األسلوبية هي فعل واع وليس عادة. وفي هذا السياق، يقول بول ريكور متحدثا عن 

تنتمي )إّن الذي يمكننا من التواصل عن بعد هو مادة النص التي ال القارئ والمعنى، ما بيانه: 

، من منظور أّن كل نص أدبي، يصنع قارئا له يرتهن إلى سياق (3)(وال إلى قارئهاإلى مؤلفها 

القراءة التفاعلية فحسب، وذلك بالتّحاور مع الميكانزمات الداخلية للنص األدبي. والقارئ بهذا 

وذلك بتقديم أشياء، تأخير  محل المؤلف، من خالل بناء المعنىالدّور المنوط به، يستطيع أن يحل 

، و إبراز أمور، وإهمال أمور أخرى. و هو بهذا الصنيع، يشارك النّاص و النّص معا، أخرى

باستعادة تلك اللحظات القصدية، التي بموجبها أخرج المؤلف النّاص نصه أو أثره إلى الوجود، 

تأصيال أن المعنى أو الداللة المركزية التي تبقى دوما نسبية و مؤقتة. هي حدث اللغة يحملها 

يرتهن إلى عوامل زمانية ومكانية ويتشكل ذلك الخطاب من نسق لغوي، الذي يبقى خطاب 

وال ينخرط في الزمن الفعلي للنّص وسياقه، وهو يحيل  -في عين القارئ –افتراضيا أو تقديريا 

دوما إلى قائله. وعلى ضوء هذا المنحى الذي يصير فيه الفعل اللّغوي نفسه حدثا في العالم، يتلقى 

)الفعل الكالمي المعنى بكونه داللة أدبية تأثيرية. وفي هذا الصدد يقول جورج مولينييه أنّ القارئ 

هي  إنجازية  )الوظيفة األسلوبية(. فاألدبية الذي يتسم بكونه أدبيا هو تأثيريا )...(

(performativité)  مطلقة للغة، إذ تتحول إلى وظيفة شعرية، أي أّن الفعل الخالّق لشيء لغوي

، من زاوية أّن الصورة التي تتمثل للمتلقي بكونها معنى،  (4)(هو نفسه مرجع هذا الشيء يكون

تصير حدثا براغماتيا، من حيث ذلك التالزم بين القيم التعبيرية النفعية والقيم الجمالية داخل النص 

 :                 (5)األدبي، الذي ينهض على ركيزتين أساسيتين تكونانه من الداخل  وهما

للّغوية تنضوي بنية هذا المعنى في تلك العناصر ا :(dénotation)المعنى االصطالحي -أ

ي، وال لمعجماواألشكال الّصغرى، التي لم يطرأ عليها تغيير داللي، فهي مازالت تحتفظ بمعناها 

 تعترف بالتغيّرات اللّسانية سلبا أو إيجابا.

                                                             
النص، مجلة معهد اللغة العربية و آدابها، رابح بوحوش: الخطاب والخطاب األدبي وثورته اللغوية على ضوء اللسانيات وعلم  - (1)

 .107، ص 1997، السنة 12جامعة الجزائر، العدد 
 .75محمد شوقي الزين : ) م، س (، ص  - (2)
 .82، ص 2001، ماي 452، العدد  40بول ريكور: مهمة الهيرمينوطيقا، تر: خالدة حامد، مجلة المعرفة، دمشق، السنة  - (3)
 .160) م ، س (، ص جورج مولينييه:  - (4)

(5)  -voir : Orecchionni (kerbrat) : la connotation et la Dénotation, P.U.F, Lyon (France) , 1977, p 11.   

 .52، ص 2016تحليل الخطاب األدبي و قضايا النّص، منشورات الدار الجزائرية، ) د.ط(، عام   و عبد القادر شرشار:
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حمل في توهي تلك العناصر اللغوية الشكلية، التي  :(connotation)المعنى اإليحائي -ب

ض الدالالت المرجعية المعجمية، ولعل هذا المعنى الموصوف باإليحائية  مطاويها دالالت تعار

للغوي المعنى لدى الجرجاني، على اعتداد أّن ا ) معنى المعنى (يصطدم بزاوية داللية مع نظرية 

 لتلقي. ياق امعناه المتعارف عليه، والمعنى الذي يدرك في س المحسوس، له امتداد أو مسافة بين

وفي ضوء هذا المنحى، اتجه ميشال ريفاتير في أسلوبيته للتمييز بين الداللة                  

(signification) والتدليل (signifiance)  والذي  –برأيه –يهيمن على الكالم الشعري الذي

تتعارض مع  -ظيفة لسانية شكلية جمالية داخليةبما هي و -النّصيةه الوظيفة األسلوبية تحقق

 و        الداّلالت المرجعية والدّالالت الّسياقية، وهذا التعارض في حد ذاته، هو الذي يولّد التدليل 

، تأثيال أن النّص األدبي هو  (1)) يصعب إنهاء مفعوله مهما تعددت القراءات للنّص الواحد (

 كون لغوي مفتوح يشّكل عالمة أو نظاما سيميولجيا قائما بذاته. 

راءة رية القلى نظإوبناء على ما تقدم، فاألسلوبية هي سيميائية المستوى الثاني، تنتمى        

 على حدّ  -حية*، التي تعنى بالمعاني اإليحائية التي تبرزها المعاني االصطال الهيرمينيوطيقية

 .-التعابير السابقة

هي مفيدة (Louis Hjelmslev) لعل التقسيمات الرباعية التي مّخضها  لوي هيلمسليف 

 :(2)للتحليل األسلوبي لتحقيق غايته. والتي تنصرف إلى

 .) المعجم، التوزيع، المجازات ( شكل التعبير –أ  

 .ارات المركبة (االستع –) المجازات ذات البنية الكبرى شكل المحتوى  -ب

من  هو أقل: وهو خاص بالخطاب اإليقاعي المنظوم ، و) المادة الصوتية (مادة التعبير -ج

 الشكل أهمية.

فاألسلوبية  ا،أقل قيمة جميعا. وبناء على هذوهي  )إيديولوجية األفكار(مادة المحتوى/ -د

الـتأويلية في تناولها للخطاب األدبي، ترّكز على ميكانزمات واستراتيجيات جميع الوحدات اللغوية 

و يصير الخطاب  .لخارجية، مهما كانت طبيعتهامنها واألسلوبية، والتي هي بمعزل عن األسيقة ا

                                                             
 .71ءة وتوليد الداّللة، ) م، س (، ص حميد لحميداني، القرا - (1)

سرل  وند هوهي نظرية من بين نظريات القراءة غايتها الكشف عن المعنى وقد أرسى دعائم هذا الفن األلماني الشهير إدم  -*

(Edmund 

 (Husserlالدراسة الوصفية لمجموع الظواهر كما هي في ا )) مكان " و مان واللزوقد أّكد الدرس الفينيومينيولوجي ) علم الظواهر

ليكة ..  ينظر: مالمعانيبالهيرمينيوطيقي أن  الفهم في العلوم االنسانية هو فهم داخلي يرتبط ارتباطا مباشرا بالتعاطف  الوجداني و  

، 2008ام ع، 10قم ردحامنية، هيرمينوطيقا النص االدبي في الفكر الغربي المعاصر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق ، سلسلة الدراسات  

دة ) علم ، ما1978. و ينظر أيضا: جميل صليبا: المعجم الفلسفي، دار الكتاب اللبناني ودار الكتاب المصري، 36، ص 35ص 

 الظواهر(. 
 .20األسلوبية لدى  جورج مولينييه ) مقال مترجم (: ) م، س (، ص  - (2)
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فهو يحمل زمانه في  )اختراق لعنصري الزمان والمكاناألدبي الموجه إلى القارئ بهذا المفهوم 

 .(1)(الوظيفيذاته، و يتجلى مكانه فيه، وهو ما يعبّر عنه إنجازه األسلوبي وتشكيله البنيوي 

إّن التغيير الذي حدث لمصطلح موضوع األسلوبية، و انبثاقها من حياض البنيوية األلسنية 

تتعالق  )األسلوبية(خاصا و جعلهابوصفه نظاما لغويا -والبنيوية الشكلية، مّهد الستقاللية النص األدبي 

بالدرس الهيرمينوطيقي الفينومينولوجي؛ إذ المتلقي  -بما هي علم الزالت ترتاد آفاقه علوم أخرى -

يبحث عن المعنى الذي يساق إليه، من خالل ذلك التعارض القائم بين مرجعية النّص اللغوية و 

القة حميمية مع أدوات ومكونات الظاهرة مرجعيته الثقافية  االجتماعية، من خالل الدخول في ع

 )انطالقا من ذلك )المعنى األسلوبي(في هذا السبيل قائلة أنه  )مليكة دحامنية(األدبية. وتذهب الدكتورة 

تلك  )أّن(إلى معان أخرى متخفية في خبايا الظاهرة، عندئذ نقول  القارئة(–)العارفة تلج الذات 

بما هو سياق  -على أساس أّن اإلدراك  (2)(ر ما تزيح عنها الغطاءالظاهرة، إنّها تفصح عن نفسها بقد

و المؤول، حيث لن يتم ذلك إال بتفاعل المتلقي مع المعاني األسلوبية بعدّها  يربط قطبي النص - التأويل

نّص تأثيال على أّن ال داخل نسيج البنية األدبية بعامة معاني أدبية فنية. والتي تفرزها العالقات المتشابكة

األدبي ليس معطى جاهز وناجز، وال هو بنية مرآوية، أو أفعال كالمية مباشرة. و إنما هو كون لغوي 

زاوية معينة ظهر له على نحو )يحتمل دالالت مختلفة ومتعددة ، كلّما نظر إليه المفّسر من مفتوح 

عدة تأويالت للمعاني التي تحتمل  -بما هي أدبية-الظاهرة اللغوية  ومالك األمر من ذلك أنّ  (3)(جديد

تشتتها األنماط األسلوبية المهيمنة على حدود الخطاب األدبي، وهذه األطروحة تأكدت عند أساتذة 

، أن النّص )هانز جورج غادمير((4)الفينومينولوجيا و التأويلية *، والتي كانت ترى أبرز من مثلها

تحدد الكيفية التي  ى استراتيجيات ومحاورس وتنبني علاألدبي هو عبارة عن لعبة وتلك اللعبة تتأس

و بمنتوجه   تأصيال           نفسر بها النص بعيدا عن مقاصد صاحب النّص والمالبسات المحيطة به 

الذي يجتهد اجتهادا لبلورة  ، قد تحولت لدى القارئ -كما أشرت من قبل-والنّص معا  أّن معاني النّاص

انيات أخرى ممكنة من زاوية أّن للنص هوية لغوية و أدبية مميزة إمكانية ما لتفسير النّص، ضمن إمك

 له و خاصة به.

 

 األسلوبي للخطاب الشعري:  اللّساني ثانيا: التحليل

 ) صلوات في هيكل الحب (المدّونة الشعرية: -1

                                                             
 .53عبد القادر شرشار: ) م، س (، ص  - (1)
 39م، س (، ص  مليكة دحامنية: ) - (2)
 .40) م.س (، ص - (3)

معنى هي تضع في المقام األول ال: مثّل هذا االتجاه شالير ماخر، والهيرمينوطيقا الكالسيكية -1تنقسم الفينومينولوجيا التأويلية إلى قسمين :  -*

النص إلى الل العودة بمن قبل المؤلف؛ نظرا لكثرة المعاني و الداّلالت التي تحويها النّصوص األدبية، وذلك من خ  intentionالمقصود  ) )

 لّسياق الذيافني في عالمه األصلي للقضاء على ظاهرة سوء الفهم، وذلك بوصفه في سياقه التاريخي الذي ورد فيه، قصد فهم داللة العمل ال

ي، ثّم غوي الموضوعانب اللحث عن المعاني العميقة المساوية للمعاني المقصودة أ والتي تتجاوزها، وقد انطلقت من الجأنتجه، وذلك من خالل الب

لهيرمينوطيقا ا -2فه. الّرجوع إلى الجانب النفسي الذّاتي، على أساس ان الخطاب يتعلق بفكر المؤلف؛ لذا يجب أن يفهم النص كما فهمه مؤل

ية، ويجب ، والذي كان يرى أّن مقاصد المؤلف هي مسألة ثانوGeorg Gadamer-Hansهو هانس جورج غادامير   : خير ممثل لهالمعاصرة

اتها، من األشياء ذ  كينونة تأويل النّص ومنحه معنى في حد ذاته، وال تعني هذا التأويلية بتجارب المؤلف، حيث تدعو هذه التأويلية للتسلل إلى

   .55إلى ص  -50ينظر : مليكة دحامنية ) م، س ( من ص  –لقارئ والنّص األدبي. خالل خلق نوع من األلف بين ا
(4) - Hans George GADAMAR: vérité et méthode, traduction : Etienne sacre, éd, seuil, paris, 1976,p28.   
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 . (1)) صلوات في هيكل الحب (يقول أبو القاسم الشابي في قصيدة           

  ـدددـكالطفولدددـِةـ كـاألحــــعذْبـدددـةٌ أندددـِت  -1

 

 الم كــدددددددـاللّحنـ كالصبــدددددددـاح الجـددددددددـديد 

 

 كالسددددـماء الضحددددـوك كالليلددددـة القْمـددددـ    -2

 

 راء كــددددددددـالوردـ كابتســددددددددـام الوليــددددددددـدِ  

 

 يـدددددـا لهـدددددـا مـدددددـن وداعدددددـٍة وجمدددددـال      -3

 

نَعَّـــددددددددددددددـم أ ْملــددددددددددددددـودِ    وشـــددددددددددددددـباب م 

 

  يدددـا لهدددـا مدددـن طهدددارةٍـ تبعدددث  التقديـدددـ   -4

 

 ـــدددددددـَس فدددددددـي مهجدددددددة الشدددددددقّيِ العنيدددددددد 

 

  َوْر  يـدددـا لهددددـا رقَّددددـةً تكدددـاد  يَددددـرفي الددددـ - 5

 

 د  منهـدددددددـا فـدددددددـي الّصخدددددددـرة الجدددددددـلمودِ  

 

   )هددـل أنددِت "فينيددـ أيي شددـيء ت ددـراِك؟  - 6

 

 ـددس تهـددـادْت بيـددـن الددـورى مددـن جددـديِد.( 

 

     ِلت عيـددددددـدَ الشـددددددـباَب والفددددددـرح المعـددددددـ   -7

 

 ســـدددددددـوَل لْلعـددددددددـالم التعدددددددديس العميـددددددددـد 

 

 أم مدددـالك  الفدددـردوس جدددـاء إلدددـى األر   -8

 

 ض لي ْحـددددددددـيي روَح السـددددددددـالم العهيددددددددـدِ  

 

 أندددـِت مدددـا أندددـِت؟.. أندددـِت رسدددٌم جميدددٌل   -9

 

 عبقـددددددـرٌي مـددددددـن فددددددـّنِ هددددددـذا الوجددددددـود 

 

 فيددـِك مددـا فيددـه مددـن غمددـوٍض وعمددٍق    -10

 

قَــدددددددددددددـدٍَّس معبــدددددددددددددـودِ    وجمـــدددددددددددددـاٍل م 

 

  أنـِت. مـا أنِت؟ أندِت فجدٌر مدن السحدـ  -11

 

 ـددددددددددـر تجـددددددددددـلّى لقلبِـددددددددددـَي المعمـددددددددددـود 

 

     فـددـأراه الحيددـاةَ فددـي مددـونِق الحســـددـ -12

 

 ن وجــدددددددـلّى لــدددددددـه خفايـدددددددـا الخـددددددددـلودِ  

 

  أنددـِت روح الددـربيعـ تختددـال فددي الـددـ    -13

 

 دنيـددددددددـا فتهـددددددددـتزي رائعددددددددـات  الددددددددـورودِ  

 

 وتهددـبي الحيددـاة  سددـكرى مددـن العـطددـ   -14

 

 ـدددددددـر، ويـدددددددـدوي الوجدددددددـود  بدددددددـالتغريدِ  

 

      كلّمـددددـا أْبصـددددـرتِْك عينددددـاَي تمِشـيـددددـ -15

 

 ـددددددددـن بخـــددددددددـطٍو مــددددددددـوقَّعٍ كالنّشــددددددددـيد 
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   القلدددددـب  للحيدددددـاةـ ورّف الـدددددـ   َخدددددـِفقَ  -16

 

 زهـددددـر  فددددـي حددددـقل عمددددـرَي المجددددـرودِ  

 

      وانتشـددـْت روحـدددـَي الكئيبدددـة  بـالحــدددـ -17

 

يــددددددـدِ    ــددددددـّبِ وغنـــددددددـْت كــددددددـالبلبل الغّرِ

 

    أنـدددـِت ت حدددـيِيَن فدددـي فدددـؤادَي مدددـا قدددـد -18

 

 مـددددددـات فددددددـي أمسددددددـَي السددددددـعيِد الفقيددددددـدِ  

 

 وتَِشـدددـيديَن فـدددـي خـدددـرائِِب روحدددـي    -19

 

 مـدددددـا تالشدددددـى فدددددـي عهدددددـدَي المجدددددـدودِ  

 

  مدـن طمددـوحٍ إلددـى الجمددـاِل إلددـى الفـددـ  -20

 

، إلــدددددـى ذلـدددددـك الفضـدددددـاء البعيـدددددـدِ    ـدددددـّنِ

 

  وتَب ثِّيـدددددـن رقـدددددـة الشدددددـوِقـ واألحدددددـ   -21

 

 ـدددالِم والشـدددـدِوـ والهـدددـوىـ فدددـي نشدددـيدي 

 

 ا   بعـدددددـد أن عـدددددـانقْت كآبـدددددـة  أيَّـــــدددددـ -22

 

 مدددددي  فــدددددـؤاِديـ وألجــدددددـمْت تغريـدددددـدي 

 

 أنـدددددـت أنشـددددددـودة األناشـدددددـيد غنّددددددـا   -23

 

 ِك إلــدددددددددـه الغنــدددددددددـاِءـ َربي القصيــدددددددددـدِ  

 

ـ وشَّددـحه  السِّ  -24 ددـباب   ْحددـ فيددـِك شددـّب الشَّ

 

 ـدددـر  وشـدددـدو  الهـدددـوىـ وِعْطدددـر  الدددـورودِ  

 

ـ يددـرقص رقًصددـا    -25  وتـددـراءى الجمددـال 

 

 ق د سـددددددددـيًاـ عـددددددددـلى أغـددددددددـاني الوجددددددددـودِ  

 

 وتهـدددـادْت فددددـي أْفدددـِق روِعددددـِك أْوزا   -26

 

 ـدددددددـن  األغــدددددددـانيـ ورقّــدددددددـة  التغريــدددددددـدِ  

 

  فتمـددددـايلِت فـددددـي الوجـددددـودـ كلْحددددـٍن    -27

 

 عبقـددددددددـرّيِ الخيـددددددددـاِل حـددددددددـلِو النشددددددددـيدِ  

 

  خــدددددـطواٌتـ سـدددددـكرانةٌ باألناشــيدددددـ     -28

 

 ـددددـِد وصـدددددـوٌتـ كرْجـدددددـع نـدددددـاي بعيـدددددـدِ  

 

 وقـددددددـواٌمـ يكـددددددـاد ينطـددددددـق باأللـددددددـ     -29

 

 ـدددددحان فــدددددـي كــدددددـّلِ وقفــدددددـٍة وقعـددددددـودِ  

 

    كـددددـلي شـددددـيٍء مددددـوقٌع فيددددـِكـ حددددـتى -30

 

 لَْفتَـدددددددـة  الجـدددددددـيدـ واهـدددددددـتزاز  النّهدددددددـودِ  

 

 ا  السد أنـِت..ـأندـِت الحيدـاة  فدـي قْدسدها -31

 

 مددددـيـ وفددددـي سددددـحرها الشددددـجّيِ الفريدددددِ  

 

  لفجددـ أندـِت..، أندـِت الحيددـاةـ  فدي ِرقّدِة ا -32

 

 ــددددددـر وفددددددـي رونددددددـق الددددددـربيع الوليددددددـدِ  
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   اٍن  أنـدددـِت..، أنـدددـِت الحيـدددـاةـ  كدددـلَّ أو -33

 

واٍء مـدددددددـن الشـدددددددـباب، جدددددددـديدِ    فـدددددددـي ر 

 

    أنددـِت..، أنددـِت الحيددـاة  فيددك وفددي عيـددـ -34

 

 ـنَْيـددددددددـِك آيددددددددـات  سددددددددـحرها الَمْمددددددددـدودِ ـ 

 

   أندددـِت دنيدددـا مدددـن األناشدددـيد واألْحـدددـ   -35

 

 ـدددددـالم والســدددددـْحر والخيــدددددـال المديــدددددـدِ  

 

ددددددـعِرـ  -36 أندددددـِت فددددددـوْق الخيدددددـالـ والّشِ

   ــــــــــــــــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـوالف

 

 النيَهـددددـي وفـددددـوق الحددددـدودِ ـددددـّنِ وفـددددـْوَق  

 

 أنـددـِت ق ْدسددـيـ وَمعبددـديـ وصبددـاحي    -37

 

 وربيعـدددددددددـيـ ونَْشـدددددددددـَوتيـ وخـدددددددددـلودي 

 

  دي   يدددـا بندددـةَ النيدددـورـ إنندددـي أندددـا َوْحدددـ -38

 

 َمـدددددددـن رأى فيـدددددددـك َرْوعدددددددـةَ المعبدددددددـودِ  

 

 فـدددـدَعيني أعددديش  فدددـي ظلّدددـك العــدددـذ    -39

 

سـدددددـنك المشدددددـهودِ ِب وفـدددددـي قـدددددـرب    ح 

 

  ِعيشـددددـةً للجمددددـالـ والفددددـنـ واإللـددددـ    -40

 

 دِ ـهددددـام والطيْهــددددـرـ والسـددددـ نَا، والسـددددـجو 

 

 ـددـ   ِعيشددـةَ الناسددـك البت ددـول ي نَددـاجي ال -41

 

 ـددددـربَّ فـددددـي نْشـددددـَوةِ الذيهـددددـول الشددددـديدِ  

 

   وامنحـددـيني السـددـالَم والفددـرَح الددـرو  -42

 

 َضدددددـْوَء فجدددددـرَي المنشدددددـودِ  حـدددددـيَّ يدددددـا 

 

 وارحددـمينيـ فقددـْد تهددـدّمت  فددـي كددـو   -43

 

 ٍن مـدددددددـن اليـدددددددـأس والظـدددددددـالم َمشدددددددـيدِ  

 

 أنقدددـذيني مدددـن األسدددـىـ فلقدددـد أمـــدددـ   -44

 

 سـيـدددددـت  ال أسـدددددـتطيع حدددددـمَل وجدددددـودي 

 

 فـي شـعاب الزمدـان والمدـوت أمشدي    -45

 

 القيددددددـودِ تحـددددددـت ِعددددددـبِء الحيددددددـاة َجددددددـمَّ  

 

 و أماشـدددـي الدددـوَرى ونفسدددـَي كـالقبدددـ    -46

 

 ـدددددددددـرـ وقلبـدددددددددـي كالعدددددددددـالم المهدددددددددـدودِ  

 

   ظ ْلَمـددددـةٌـ مـددددـا لهددددـا ختددددـاٌمـ وهددددـولٌ  -47

 

 شـددددددددـائٌع فـددددددددـي سـددددددددـكونها الممـددددددددـدودِ  

 

    وإذا مـدددددـا اْسـدددددـتَخفّني َعبَدددددـث  الندددددـا -48

 

ودِ   ـدددددـم  ـدددددـمت  فـدددددـي أًسـدددددـى وج   ـدددددس تبسَّ
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ـددددددـّرةًـ كـددددددـأنَِّي أســتـددددددـ -49       بســددددددـمةً م 

 

 ـددددل  مـدددددـن الشـدددددـْوِك ذابـدددددـالِت الدددددـورودِ  

 

 واْنفخددـي فددـي مشددـاعري َمددـَرَح الدنددـ  -50

 

ي مـددددـن عـددددـزمَي المجددددـهودِ    ـدددديا وش ـددددـدِّ

 

   وابعثددـي فددـي دمددـي الحددـرارةَـ َعددـلِّي  -51

 

نـددددددـى ِمددددددـن جددددددـديدِ    أتغنَّـددددددـى مـددددددـع الم 

 

ـدددددـثي الوجـدددددـودَ أْنغـدددددـاَم قلـدددددـبٍ  -52     وأبـ 

 

ــدددددددددددددـلّيـ مكبَّـــدددددددددددددـٍل بــدددددددددددددـالحديدِ    ب ْلبـ 

 

 ِء  فالصبـددـاح  الجـددـميل  ي ددنعش  بددـالدِّف -53

 

حــددددددددددددـّطم المكــددددددددددددـدود   حيـــددددددددددددـاةَ الم 

 

  أْنقـددددـذينيـ فقـددددـد سددددـئمت  ظالمددددـي -54

 

 أْنقـدددددددـذينيـ فقـدددددددـد مللدددددددـت  ركدددددددـودي؟ 

 

 آِه يددددـا زهددددـرتي الجميلددددـةَ لددددـو تددددـد  -55

 

 ريددددن مـددددـا َجـددددـدّ فـددددـي فددددـؤادي الوحددددـيدِ  

 

  فدددـي فدددـؤادي الغدددـريِب ت ْخدددـلَق  أكدددـوا  -56

 

 ـددددـٌن مـددددـن السـددددـحر ذات  حسـددددـن فريددددـدِ  

 

 وشــددددددـموٌس وّضــدددددددـاءةٌ ونجـدددددددـوٌم    -57

 

 تنـددددددـشر النـددددددـوَر فددددددـي فضددددددـاٍء مديددددددـدِ  

 

ـددددددـل م  الشــــددددددـا  وربيــددددددـٌع كأنـددددددـه -58   ح 

 

 ـددددعِر فـددددـي َسـددددـْكرةِ الشـددددـباب السـددددـعيدِ  

 

 وريددددـاٌض ال تعددددـرف الَحددددـلَك الدددددا  -59

 

 ـجدددددـي وال ثــدددددـورةَ الخــدددددـريف العتيـدددددـدِ  

 

 وطيــدددددددـوٌر ســدددددددـحريةٌ تتنــدددددددـاَغى    -60

 

 بأناشـــدددددددددددددـيدَ حــدددددددددددددـلوةِ التغريــدددددددددددددـدِ  

 

دددـفَق  المْخدددـض و  -61   وقصدددـوٌر كأنهدددـا الشَّ

 

 ـددددددب  أو طلعــددددددـة  الصبــددددددـاحِ الوليــددددددـدِ  

 

 وغيـــددددددددـوٌم رقيقــددددددددـةٌ تتهــدددددددددـادى     -62

 

 كأبــدددددددددـاديدَ مـدددددددددـن ن ثَـدددددددددـاِر الـدددددددددـورودِ  

 

 وحيـدددددـاةٌ شـدددددـعريّةٌ هـدددددـي عنـدددددـدي   -63

 

 صـددددددـورةٌ مددددددـن حيددددددـاة أهددددددـل الخددددددـلودِ  

 

 كـددددـلي هـددددـذا يشددددـيده سددددـحر  عينيددددـ   -64

 

ســدددددددـنِك المعبــدددددددـودِ    ـدددددددـك وإلهـــدددددددـام  ح 

 

 وحـددددـرام عليـددددـِك أن تهـددددـدمي مددددـا   -65

 

سدددددـن  فدددددـي الفدددددـؤاد العميدددددـدِ    شـدددددـاده  الح 
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 وحددددددددـرام عليددددددددـك أن تْسددددددددـَحقي آَ     -66

 

 مـددددـال نفددددٍس تصبــــددددـو لعدددديٍش رغيـــددددـدِ  

 

 عادةً لدددـم تجدهدددـا  منـدددـِك ترجـدددـو سدددـ -67

 

 فددددـي حيددددـاةِ الدددددـوَرى وسددددـحِر الوجدددددـودِ  

 

ـددددـم  ال -68    عَْبددددـفاإللـددددـه  العظيـددددـم  ال يَْرج 

 

 ـددددـدَ إذا كـددددـان فـددددـي جـددددـالِل السـدددددـجود 

 

 

 

 لنّص قصيدة " صلوات في هيكل الحب " األسلوبي اللّساني التحليل -2

 توطئة

تنهض األسلوبية بما هي مقدمات نظرية ومقاربة تطبيقية يثوي جهازها أدوات       

منضبطة، لرصد شروط الوظيفة األسلوبية والـتأويل وداللتها المركزية، انطالقا من أصغر درجة 

في الوصف التحليلي، و هو الصوت الذي يؤطره المستوى اإليقاعي للنّص الشعري، ثم الكلمة بما 

ساسية، وانتهاء إلى المستوى األسلوبي الذّي تتشكل في ضوئه القصيدة الشعرية. هي وحدة أ

) أّن األسلوبية تدرس الشكل الصوتي ويذهب الدكتور " جورج مولينييه " في هذا السبيل قائال 

والصرفي من حيث الحجم وتنويعاته وتجلياته أوال، و شكل المدلول المركب بما هو نواة داللية  

وهي منظمة في  (semésاللة حافة ثانيا، وتحليل تلك الدالالت النصية إلى معانم )تصريحية ود

للبحث عن مكامن األدبية وقيمتها في سياق وظيفة المعجم  (1)(تقابالت ثنائيةالسياق حسب 

 الّشعري.

واستنادا على هذه العناصر، سنباشر تحليل القصيدة الشعرية التي توزعها:        

عتبات العنوان، والبنية اإليقاعية الصوتية، والبنية النظمية التركيبية، عالوة على المستوى 

األسلوبي الذي يتوافر في جميع تلك االستراتيجيات الخطابية، على اعتداد أّن البنية األسلوبية 

 لمستويات النصية منها و اللسانيةارة عن ذلك التالزم والتالحم القائم بين جميع اهي عب

 : (2)وسياق التلقي بما هو مخزون ثقافي؛ في ضوء أن القراءة األسلوبية، تنقسم إلى قسمين

 قراءة استكشافية، نصل فيها إلى الداللة . (1

أي أمام ؛ ( (Significationأمام التدليل -ضمنها–قراءة هيريمينوطيقية نجد أنفسنا  (2

التي يولدها الكون اللغوي الّشعري بما هو" أثر فني " و الذي يمثّل نوعا من   تعدد األبعاد الداللية

 -ههنا–     التحدي الذي يواجهه القارئ لفهم القصيدة من خالل التفسير اللّساني لها. ولعل الفهم

                                                             
 .21جورج مولينييه، األسلوبية ) مقال (: ) م، س (، ص  - (1)
 .71ينظر : حميد لحمداني: ) م، س (، ص  - (2)
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) لحظة هاربة بين مستويي القراءة، للبحث عن نواة داللية يبقى شيئا نسبيا دائما معلقا، أو هو 

 تأصيال أن النص اللغوي الشعري هو بمثابة تورية موسعة.  .(1)(matriceرحمية )

منح الدرس النقدي المعاصر العنوان مكانة ركيزة ، وموقعا استراتيجيا ضمن العنوان : -أ

مباحثه اإلجرائية بما هو عتبة أساسية من العتبات النصية التي تحيل إلى معاني التكثيف واإلثارة 

) آخر ما يكتب منها و القصيدة ال تولد من عنوانها، وإنما العنوان هو الذي يتولد والمفارقة. فهو 

، من منظور أنه هو الذي يحدد هوية القصيدة الشعرية بما هو مؤشر صوتي داللي، (2)( منها

)مجاال يحمل تعبيرا هو من صميم المعجم اللغوي الذي يؤطر النص األدبي، وهو بهذه الفكرة يعدّ 

من بين إمكانيات كثيرة، ولعل  (عتبة نصية علياالختيارات و عمليات فكرية متعددة، تفرض )

. وبناء على األبعاد الجمالية والداللية التي (3)(الئق به هو ما يكسبه بعدا جمالياالموقع ال وصفه في

تنشأ من بنية العنوان، فإنه يشغل منطقة استراتيجية في قراءة النص الّشعري؛ إذ هو بؤرة 

هذا الصورة الشعرية، التي يقع فيها التّصادم بين القارئ و متن النّص الشعري. ولعل البحث في 

صي الموقع هو من اهتمامات التحليل األسلوبي، بكونه سيعف في الكشف عن مناطق التشكيل النّ 

 و تداوال.  ذاته: صوتا، بنية،  داللة

ة عن جو روحاني خالص، حققته الصور (صلوات في هيكل الحب)عبّر عنوان القصيدة  

 عل ورودر. ولب والقداسة والطهاالستعارية اإلضافية، التي جّسدت ذلك التفاعل بين مدلوالت الح

لك ل بين تلتفاعو التعالق وشدة ا ،"الصلوات" بصيغتي التكثير والجمع، أسهم في زيادة هذا التآزر

 شوقمقومه الصالة في هيكل حب المعالوحدات المعجمية، مما أدى إلى تأسيس خطاب تعبدي 

ي ، الذالتوق إلى الوصال الذي يناجيه الشاعر بميكانزمات نّصية أسلوبية تضمنتها عبارات

اعة الود ترجمته صورة المعبود المركبة من صورة داللية زمنية، مثلها التاريخ الطفولي حيث

ل لذي يحاوللظفر من جديد بنعيمه الماضي، ا –أي الشاعر –والبراءة والصفاء، في محاولة منه 

 أن يحياه في واقع نفسي يتصارع فيه الماضي مع الحاضر والمستقبل.  

كونت  )مبتدأها محذوف("، وانضوائها في جملة إسمية إّن تنكير وجمع كلمة "صالة    

إلى  -ةمعروف وشعيرة-الكلمة االجتماعي بما هي عبادة عتبة نّصية أساسية، تجاوز مدلولها مدلول 

ء ي فضافمعاني المبالغة والكثرة واالستمرارية. فهي ليست صالة متعينة؛ بل هي صالة تسبح 

الذات  ها إلىبليتوجه  -بما هي أداة تعبيرية تركيبية -واسع. وقد توسلتها الذات الشاعرة داللي 

. وهذا لجميلو ذكريات الماضي ا ،المعشوقة، ليعبّر من خاللها عّما يصطرم في نفسيته من مواجد

 ويخاطبها  التي     منازعة الوجدانية اتجاه األكوان األمر ينم عن صدق التجربة التي تخوضها

رضا  عا فيطم محرابا ومعبدا و مكانا يتعبد فيهيتحدث عنها، من زاوية أنّه شّخص الحب وجعله 

 المعبود، وتطلعا إلى عالم مثالي، يفتقده في الواقع الفعلي الطبيعي.

                                                             
 (، الصفحة  نفسها.م،سحميد لحمداني: ) - (1)
 .234عبد هللا محمد الغذامي : ) م.س ( ص  - (2)
، 1، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، إربد، األردن، ط -دراسة سيميائية للنّص القرآني –هادية السالمي، التناص في القرآن  - (3)

 .153-152، ص 2014
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 -تهتم األسلوبية بالبنية اإليقاعية للغة الشعرية الموزونة  : الصوتية البنية اإليقاعية -ب

بشكلي التعبير والمحتوى، وقد سّمى بعض المحدثين األسلوبية  -لية و أساسية بكونها مقومات أو

)علم يهتم بحـكم أنها (  (Phonostylistiqueالتي تدرس هذا الجانب باألسلوبية الصوتية. 

           يث يساعد على كشف التوظيف الصوتيبالجانب الصوتي و الفونولوجي في اآلثار األدبية، ح

و    من خالل تشخيص أبعاد التكرار و التقابل  -الذي يؤطر الصورة الشعرية بما هي قصيدة  -

للجمل الشعرية التي تترابط  (1)(ات المفردة ومستوى السياق الصوتيالتوازي في مستوى األصو

 فيما بينها لتأسيس البنية الكلية للقصيدة الشعرية.

ة لدالليافي يمكنها من دراسة نسيج العالقات : تتوفر األسلوبية على زاد معرالوزن* -1

ر لذي يؤطوبي االكائنة بين النظام الصوتي اإليقاعي و النظام الصوتي التركيبي و التشكيل األسل

 إال في ن يتملويسير جميع الوحدات في ضوء رؤية شاملة تنسحب على المبدأ القائل : أن فهم الكل 

 ّمتها.إال من منظور فهم رحم البنية الداللية برضوء فهم الجزء. و فهم الجزء لن يتحقق 

 يقول الشاعر في أول أبيات القصيدة : 

  ـدددـعذْبـدددـةٌ أندددـِت كالطفولدددـِةـ كـاألحــــ -1

 

 الم كــدددددددـاللّحنـ كالصبــدددددددـاح الجـددددددددـديد 

 

ـ كالصبـــاح ـاللّحنالم كـــ            عْذبَـــــــــــــــــــةٌ أنـِت كـــــــــاــطفولـــــــِةـ كـاألحـ -1  

 الجــديِد   

       /0 / /0 /0  /  /0 //0 / / /0/0           /0//0 /0   //0 //0  /0 //0/0 

           نتـــــــلـــافعــــ متـــــــــــــفــــــعـــلن فــــــــــاعـــــــــلـــــــــاتن 

 ــــــــعلن  فــــــــاعــالتن فــــــــاعـــــالتــــن  متــــف

 (x2)فاعالتن       مستفع لن   فاعالتن  

 

                                                             
 .15، )د،ط(، ص 2002محمد صالح الّضالع: األسلوبية الّصوتية، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  - (1)

طار ها. فهو اإلبيعرف  دماء الوزن والقافية حدا للشعر بكونه قوال موزونا و مقفى يدل على معنى، على أساس أنه السمة التي* جعل الق

عناصره ) نما الوزن به. و إالموسيقي العام، الذي يسيج القصيدة، و يقع على جميع اللفظ الدّال على معنى، من زاوية أنه ليس غاية في ذات

. عرية األخرىناصر الشالتفعيلة (، بنية صوتية داللية مقصودة بالخيار، حيث تتآلف عناصره الموسيقية مع بقية الع –الروي  -القافية

عبد المنعم خفاجي،  هـ ( نقد الشعر ، تح: محمد 337قدامة بن جعفر) ت  -ويحدث من هذا االئتالف  مقاصد ومعاني يتكلم فيها. ينظر:

عهد اللغة مللغة واألدب، نور الدين السد: المكونات الشعرية في يائية مالك بن الريبي، مجلة ا -. و :64دار الكتب العلمية، بيروت، ص 

 .   30، ص 1999، ديسمبر 14العربية و آدابها، جامعة الجزائر، ع :



 لساني الشعريالمكونات النظريةاإلجرائية للتحليل ال                الفصل الرابع 

- 377 - 
 

جليي من الكتابة العروضية، أّن القصيدة تنتمي إلى البحر الخفيف
فاعالتن/مستفع ) (1)

، حيث تّم تضايف تفعيلتين سباعيتين. وقد انسحب هذا األمر على جميع أبيات 2x(لن/فاعالتن

 . (الجديد)فهي مطلقة، لقبها المتواتر. وقد مثّلتها في البيت األول كلمة  (2)القصيدة. أما القافية

، حيث تناغم مع الوحدة (3)(قصيدة تأطيرا موسيقيا بوصفه رويا)الأّطر حرف الدّال 

لّون به  اره صوتا جهوريا قويا في ذاتهالموضوعية التي تشد نسيج هذا الخطاب الشعري، باعتب

 والوجدانية. االجتماعيةالشاعر تجربته الشعرية، من خالل التعبير به عن أحواله 

أصاب التفعيلة األصلية لبحر الخفيف في نّص قصيدة " صلوات في هيكل الحب " زحاف 

فاعالتن ـــــــــــــــ  ــــــــــــــــ متفعلن / مستفعلن–حذف الثاني الساكن من التفعيلة:)(4)الخبن

اإلطار الصوتي  (مستفعلن)الذي انتاب التفعيلة السباعية مرتين، حيث زيّن دخوله على  (فعالتن

الداللي للخطاب الشعري في كليّته، من زاوية أنّه أبرز تنويعا على سياج القصيدة الصوتي ونسقها 

 الموسيقي.

ن وازن اعيتيدة بحر يتركب من تفعيلتين سبوجملة األمر، فقد اعتور اللغة التصويرية للقصي

 الطاقة لشاعرابهما الشاعر بين انفعاالته وخطابه الموجه إلى ذلك المحبوب المطلق. حيث استثمر 

 ا ينفّسانه مالصوتية، التي يجود بها بحر الخفيف؛ إذ صّب في سياقه الفولولوجي السلسل من أشج

 دة بؤرةرية شلصوتية وتآلفها مع بقية العناصر الشععن حزنه وجزعه. وقد شّكل امتداد المقاطع ا

صورة  كأنهاالحزن التي ألّمت به، وحرقة شوقه إلى الحبيب المعبود. مما جعل القصيدة ت سمع و

ا من و غيرها من العناصر الصوتية، بدء ،مركبة من الحركات والسكون والتنوين والتكرار

بية التركي أن يصل ويجمع ويضم السلسلة الصوتية (الّدال)مطلعها إلى آخرها. كما استطاع حرف 

نص ة في اللعميقبالداللة العضوية والداللة الموضوعية لما له من شحنة إيقاعية، كثّفت الداللة ا

 الشعري.

للوزن  (الكسر حركة–التكرار–القافية–الروي)وعلى هذا، تكاتفت العناصر الموسيقية 

األسلوبية في تكوين أدبية وشعرية هذا الفضاء اللغوي الشعري مع العناصر البالغية والمعجمية و

التدليلي الموزون، على اعتداد أّن الوزن هيكل عام للتسييق. وفي هذا السياق، يقول أحمد الشايب 

                                                             
( فخّفت. وقيل سّمي خفيفا لخّفته و //  0( اتصلت حركته األخيرة بحركات األسباب ) / /0الخفيف : سّمي كذلك، ألّن الوتد المفروق ) / - (1)

عبد اللطيف شريفي  وزبير  -على اللسان الناتجة من تعاقب أسبابه في أوائل أجزاءه وأواخرها. واألسباب أخفي في النطق من األوتاد. ينظر: 

 .80، ص 1998دراقي: محاضرات في موسيقى الشعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، 
فية : هي من آخر حرف في البيت الشعري إلى أول ساكن يليه من قبله، مع حركة الحرف الذي قبل الساكن ) وهذا على مذهب الخليل القا - (2)

 -) عند األخفش (. ينظر:  وابن جني (؛ أي من كسرة الحاء إلى آخر البيت أو من الحاء نفسها إلى أخر البيت. أو هي الكلمة األخيرة من البيت 

 .77، ص 2011،  1حي: السمات األسلوبية في الخطاب الشعري ، عالم الكتب الحديث، إربد ، األردن ، طمحمد بن ي
الروي: هو حرف صحيح مخصوص من حروف القافية، يأتي في آخر البيت، ويسمى مطلقا إن كان متحركا، ومقيدا إن كان ساكنا.  - (3)

. ينظر  -وفق تصور أعالمنا -من ألف التأّنيث، هي أصوات ال تصلح أن تكون رويا  أما حروف المد والهاء وتنوين الترنم والهاء المبدلة

 .102، ص 100: عبد اللطيف شريفي  وزبير دراقي: ) م. س (، ص 
الخبن : زحافات تلحق ثواني األسباب، تطرأ على الوزن النموذج للبيت . وهذه التغييرات ) الزحافات والعلل  (اختيارية في  - (4)

الزحافات  وتخص اأّلسباب دون األوتاد، أو الزمة في العلل وتخصهما معا. والّزحاف يقتصر على الحرف الثاني من السبب إما بتسكينه 

. و : محمد بن 21، ص 20عبد اللطيف شريفي  وزبير دراقي: ) المرجع نفسه (، ص  -ا من البيت. ينظر : أو حذفه وال يخص موضع

 .57) م.س ( ص   يحي 
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، فقد ثبت في علم النفس أّن اإلنسان حين يمتلكه انفعال )الوزن في الشعر ظاهرة طبيعية )...(" 

   ية، كاضطراب النبض وضعف الحركة أو قوتها وسرعة التنفستبدو عليه ظواهر جسمانية عمل

 . (1)(... فاللغة التي تصور االنفعال ال بد أن تكون موزونةأو بطئه

ع بما لموضووعلى هذا النحو، تناغم ناسب الوزن المركب للخفيف التعبير اللساني ل       

لبنية ار من هو وحدة أسلوبية شاملة تنصرف إلى بنية صوتية داللية، تضمنت معاني ألبسها الشاع

لشاعر ار به الموسيقية التي انعكست ولونت رؤيته وآالمه، فتلبس اإليقاع الخارجي بما كان يشع

نية ط البإزاء موقف محبوبته. وقد آزرت التفعيلة السباعية للخفيف الخيط الداللي الذي يرب

بنية ناصر الأن ع الصوتية مع البنية األسلوبية، مما أدى إلى نشوء إيقاع موسيقي داللي تأثيال على

ما ب      لحساب الكل هي عناصر بنيوية تشتغل (والقافية حر والزحافات والعلل)الباإليقاعية 

 ي تلكتحويه من طاقات تعبيرية صوتية. فقد عبّر الشاعر عن مواقف المحبوب منه، فأفرغ ف

بن العناصر اللسانية جزعه وبؤسه وحرقة شوقه مصارعا غرابة الموقف. وقد أتاح له الخ

طلب وتهال اإلفصاح عن تلك الداللة العميقة في النص والتي قد تنضوي في بؤر المناجاة واالب

 من ذلك المحبوب المقدس.  الوصال

 ما يقع و أولافتتح الشاعر قصيدته بتلك األبيات األولى، من منظور أّن االستهالل ه      

طغيان  را عنفي السمع وله موقع مؤثر في النفس؛ كيّفته الشحنة اإليقاعية العميقة، وذلك تعبي

 موقف المحبوب ومكانته التي تعلو الذات الشاعرة.

 هذا السبيل: يقول الشاعر في

 

 لوجـودِ افـي حيـاِة الـوَرى وسـحِر          منــِك ترجــو سـعادةً لـم تجدهـا -67

ــم  العَبـــ -68  (2)ــــد إذا كــان فــي جــالِل الســجودِ          فاإللــه  العظيــم  ال يَْرج 

 ها()له جيا وصاوهذا الطغيان انعكس في  شوق الشاعر وتوقه إلى محبوبه، متمنيا را    

 ولو للحظة واحدة، قبل الّرحيل األبدي.

ياء بلمواضع ارويّا ليلون به تجربته الروحية، وقد رّكبه في بعض  (الّدال)اختار الشاعر  

روي ول ال، ليتح(دي، تغريدي، خلودي، وجودي، ركودي)نشيالمدّ التي تضمنتها الكلمات اآلتية 

 ا. سمة أسلوبية، وسمت الصورة الشعرية بأكمله من مجرد حرف يعلن عن نهاية البيت إلى

 (3)يقول الشاعر:

                                                             
 .66أحمد الشايب : ) م، س (، ص  - (1)
 .58شرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س ( ص  - (2)
 .57، 56، 55) م.س (، ص  - (3)
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  وتَب ثِّيـدددددـن رقـدددددـة الشدددددـوِقـ واألحدددددـ   -21

 

 ـدددالِم والشـدددـدِوـ والهـدددـوىـ فدددـي نشدددـيدي 

 

 ا   بعـدددددـد أن عـدددددـانقْت كآبـدددددـة  أيَّـــــدددددـ -22

 

 مدددددي  فــدددددـؤاِديـ وألجــدددددـمْت تغريـدددددـدي 

 

 أنـددـِت ق ْدسددـيـ وَمعبددـديـ وصبددـاحي    -37

 

 وربيعـدددددددددـيـ ونَْشـدددددددددـَوتيـ وخـدددددددددـلودي 

 

 أنقدددـذيني مدددـن األسدددـىـ فلقدددـد أمـــدددـ   -44

 

 سـيـدددددـت  ال أسـدددددـتطيع حدددددـمَل وجدددددـودي 

 

 فـي شـعاب الزمدـان والمدـوت أمشدي    -45

 

 تحـددددددـت ِعددددددـبِء الحيددددددـاة َجددددددـمَّ القيددددددـودِ  

 

مع  -في هذه األبيات- (1)"حرف المد "الياء من خالل تكاتفحقق الشاعر صورة أدبية 

الذي هيمن على المقطوعات الشعرية التي احتوتها القصيدة. وقد تموضع  (الدال)وظيفة حرف 

" وال سيما حرف " الياء "،الذي جعل الشاعر ين حروف المد "الواو" و"الياءب (الدال)الروي 

 يستدعي قرائن النداء والتوجع  بعدها مباشرة. 

  (2)يقول الشاعر:

 أنـدددددـت أنشـددددددـودة األناشـدددددـيد غنّددددددـا   -23

 

 ِك إلــدددددددددـه الغنــدددددددددـاِءـ َربي القصيــدددددددددـدِ  

 

  دي   يدددـا بندددـةَ النيدددـورـ إنندددـي أندددـا َوْحدددـ -38

 

 المعبدددددددـودِ  َمـدددددددـن رأى فيـدددددددـك َرْوعدددددددـةَ  

 

 فـي شـعاب الزمدـان والمدـوت أمشدي    -45

 

 تحـددددددـت ِعددددددـبِء الحيددددددـاة َجددددددـمَّ القيددددددـودِ  

 

 آِه يددددـا زهددددـرتي الجميلددددـةَ لددددـو تددددـد  -55

 

 ريددددن مـددددـا َجـددددـدّ فـددددـي فددددـؤادي الوحددددـيدِ  

 

ترتب الخروج عن الروي االصلي " الدال " جمال شعرية ندائية، تحققت في ضمير       

      أو حرف النداء مع قرائن التوكيد (23)البيت رقم النداء "أنِت"، الذي تضمنته الجملة اإلسمية 

لل ، عالوة عن الجملة الفعلية التي تأخر فيها حدث المشي المعبّر عن الوجود ليد(38)البيت رقم 

به الشاعر على طول النفس الذي يتملكه، والذي عبّر عنه بلفظ التوجع، الذي اقترن بحرف النداء 

 تي الذي استخدمهومّهد  الشاعر لهذا التنويع الصو (آه يا زهرتي الجميلة)والمنادى الموصوف 

شي الحديث عن صفاتها وخصالها؛ فهي روح الربيع وعطره ووروده وأنغامه وأناشيده، فحين تم

حيث  ذكريات الطفولة و إشراقات الصباحبذلك الخطو الموقع، يخفق قلب الشاعر مسترجعا 
                                                             

أنّها ال تصلح رويا إال إذا تحركت و سكن ما قبلها. وهو صوت متوسط، مجهور، شبه  –العروضيين  في عرف -األصل في الياء  - (1)

لين، يخرج من أوسط الجهاز الصوتي. أما ) الدال ( فنخرجه أسناني لثوي. صفته: شديد، مجهور، ويخرج من أدنى الجهاز الصوتي. 

 .90محمد بن يحيى: ) م.س (، ص 
 .57.، 56، 55سم الشابي: ) م، س (، ص ص شرح ديوان أبي القا - (2)
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الزهر يونق في حقل عمره، فتنتشي روحه الكئيبة بالحب، وترسل في الشدو و الغناء، كشدو 

 البلبل الغّريد. يقول الشاعر في هذا الشأن:  

  أنددـِت روح الددـربيعـ تختددـال فددي الـددـ    -13

 

 دنيـددددددددـا فتهـددددددددـتزي رائعددددددددـات  الددددددددـورودِ  

 

وتهدددددددـبي الحيدددددددـاة  سدددددددـكرى مدددددددـن  -14

 العـطـ  

ـدوي ــــــــــــــدددددددددددددددددددددددددـدددددددددددددددددددددددددـر، ويـ 

ـود  ـــــــــــــــــــــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددالوج

 دِ ـــــــــبـالتغري

      كلّمـددددـا أْبصـددددـرتِْك عينددددـاَي تمِشـيـددددـ -15

 

 ـددددددددـن بخـــددددددددـطٍو مــددددددددـوقَّعٍ كالنّشــددددددددـيد 

 

   َخدددددـِفَق القلدددددـب  للحيدددددـاةـ ورّف الـدددددـ   -16

 

 زهـددددـر  فددددـي حددددـقل عمددددـرَي المجددددـرودِ  

 

      وانتشـددـْت روحـدددـَي الكئيبدددـة  بـالحــدددـ -17

 

يــددددددـدِ    ــددددددـّبِ وغنـــددددددـْت كــددددددـالبلبل الغّرِ

 

    أنـدددـِت ت حدددـيِيَن فدددـي فدددـؤادَي مدددـا قدددـد -18

 

 مـددددددـات فددددددـي أمسددددددـَي السددددددـعيِد الفقيددددددـدِ  

 

عهـدَي مــا تالشـى فـي       ـيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتَِشــيديَن فــي خــراِئِب روح -19

 (1)ـدودِ جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم

ة لة عميقى داللقد حقق حرف الياء* انكسارا في االيقاع الصوتي لهذه القصيدة، وأّشر عل    

بر في ع، عبّر بها عن موقف مزدوج أو حيرة مركبة يحياها. فقد (21)البيت رقمانطالقا من 

تخلصه وبة لسياقها الصوتي عن آالمه و تعاسته من جهة، و من جهة مقابلة، تلمس به نداء المحب

 ذلك الواقع الذي كان يعيش في مكنونه.من 

رسم الجهر سمات سياق  القصيدة كلها، ليتناغم مع رغبة الشاعر في إيصال صوته       

 ستشعر من طغيان األصوات المجهورةإلى ذلك المحبوب األثيري البعيد عنه زمانيا ومكانيا. وي

هره بفجيعته، حيث لم يتقبل واقعه تلك الرغبة الشديدة في ربط ج (2)قياسا إلى األصوات المهموسة

الفعلي، فراح يتجاوز هذا الواقع ويجعل المعشوقة " أنِت " تتدرج في الرتبة إلى درجة المالك 

والفردوس؛ وكأنه واقع بين نزعتين: نزعة الجهر بما يعيشه متوجها إلى المحبوبة، وصعوبة ذلك 

الّذي كان يحياه، التي لّونتها بعض  اإلجهاد في اإلسماع، من خالل التعبير عن مصارعة الموت

                                                             
 .55ص (، ديوان أبي القاسم الشابي: )م،سشرح  - (1)

ينظر : - "ى صوت ليّن اكن إليعدّ المحدثون حرف " الياء " شبه صوت ليّن " الذي يمثّل المرحلة االنتقالية التي ينتقل فيها الصوت الس -*

)        مد بن يحي : وينظر أيضا: مح –. 40م، ص 1999) د.ط(، إبراهيم أنيس : األصوات اللغوية، مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة، 

 . 90ص  م.س (،
ينظر : سيبويه   و أضاف المحدثون الطاء و القاف والهمزة . ."فحثه شخص سكت األصوات المهموسة عند القدماء مجموعة في "   - (2)

. و تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناها، عالم الكتب، القاهرة، 98. و إبراهيم أنيس: )م.س(، ص 434، ص 4، الكتاب ) م.س (،ج 

 . 78، ص 2004، 4ط
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)ألنه ال يتطلب كمية مما جعله يتوسل بالمجهور -باحتشام شديد -ات المهموسة التي ظهرتاألصو

 في القصيدة وقد قمة االرتفاع الصوتي-ت المجهورأي الصو–. والذي شّكل (1)أكبر من الهواء(

 القصيدة      ها. حيث تناغمت مع موضوع الالم والدال و غيرانصرفت إلى حروف الميم، الياء،

التي تؤشر على حالة نفسية صوفية يحياها. وبشكل عام، فقد تآزرت جميع ضروب البنية 

الوصل  في بعضها البعض، رغبة من الشاعر مع)من قافية وروي وهمس وجهر(اإليقاعية 

 والظفر بذلك الوصال الروحي، الذي يفتقده في واقعه.

 البنية التركيبية: -ج

  (2)شّكلت الجملة اإلسمية التشبيهية التي حققها البيت األول والثاني:

  ـدددـعذْبـدددـةٌ أندددـِت كالطفولدددـِةـ كـاألحــــ -1

 

 الم كــدددددددـاللّحنـ كالصبــدددددددـاح الجـددددددددـديد 

 

 كالسددددـماء الضحددددـوك كالليلددددـة القْمـددددـ    -2

 

 راء كــددددددددـالوردـ كابتســددددددددـام الوليــددددددددـدِ  

 

السماء –الّصباح الجديد–اللحن–األحالم–)الطفولةية لمجموعة من التشبيهات بحركة انسيا  

، والتي وردت مستقلة من حرف الواو، قصد ابتسام الوليد ( –الورد  –الليلة القمراء  –الضحوك 

ا دالليا، ليؤدي دورا تعبير )عذبة(و الخبر )أنِت(تكثيف النّص الذي عّمقه التقديم والتأخير بين المبتدأ 

أسهم فيه تكرار حرف " الكاف " " ثمان مّرات ". كما متنت أو عززت صيغة المبالغة " الضحوك " 

و الصفة " القمراء " المعنى الصوتي الداللي العميق. ولعل استخدام الشاعر لتكرار الكاف، الذي ترتب 

تسهم في تصعيد الطاقة  كي( ) ليولد صورا متوالية يجمعها اإلشراق والبهاء و )عنه حذف " الواو " 

 في مخيلة الشاعر. (3)(االنفعالية لتستوعب القدر الكبير من التشبيهات المتزاحمة 

 : (4)( 1-8) جاءت الجملة الشعرية الطويلة  

 يـدددددـا لهـدددددـا مـدددددـن وداعدددددـٍة وجمدددددـال      -3

 

نَعَّـــددددددددددددددـم أ ْملــددددددددددددددـودِ    وشـــددددددددددددددـباب م 

 

  يدددـا لهدددـا مدددـن طهدددارةٍـ تبعدددث  التقديـدددـ   -4

 

 ـــدددددددـَس فدددددددـي مهجدددددددة الشدددددددقّيِ العنيدددددددد 

 

  َوْر  يـدددـا لهددددـا رقَّددددـةً تكدددـاد  يَددددـرفي الددددـ - 5

 

 د  منهـدددددددـا فـدددددددـي الّصخدددددددـرة الجدددددددـلمودِ  

 

   )هددـل أنددِت "فينيددـ أيي شددـيء ت ددـراِك؟  - 6

 

 ـددس تهـددـادْت بيـددـن الددـورى مددـن جددـديِد.( 

 

 ســـدددددددـوَل لْلعـددددددددـالم التعدددددددديس العميـددددددددـد  ِلت عيـددددددـدَ الشـددددددـباَب والفددددددـرح المعـددددددـ       -7

                                                             
 .50محمد بن يحي: ) م.س (، ص  - (1)
 .54شرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س (،  - (2)
 .149، ص 2012، 1الّرزاق العجيلي: البنى األسلوبية: دراسة في الشعر العربي الحديث، دار الكتب العالمية، بيروت، طكمال عبد  - (3)
 .54شرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س (،  - (4)
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 أم مدددـالك  الفدددـردوس جدددـاء إلدددـى األر   -8

 

 ض لي ْحـددددددددـيي روَح السـددددددددـالم العهيددددددددـدِ  

 

ا اتها مستخدملتؤكد شوق الشاعر إلى دال " المحبوبة ". ومن ههنا راح يتغنى بخصالها وصف      

 ".  الضمير " أنِت " وهو مجرد من االستفهام، ومقرونا به في البيت السادس " هل أنتِ 

مة قيق سفي تح ) االلتفاف (فهي الوداعة والجمال، والشابة الناعمة الطرية، كما أسهم 

   يغة صالشاعر من الخطاب بالضمير " أنِت " إلى الخطاب بالغائب، موظفا  شعرية حين تحول

نحو سمية لتية  ا" يا لها " المقرونة باالستفهام " أي شيء تراِك؟ ". وقد وردت هذه القطعة الشعر

فهي  اهرة.نحو غرض اإلثبات والتوكيد على أّن الموصوف بالعذوبة هي الطفولة والوداعة و الط

اقع ومخلوق غير بشري، هبط األرض ليحيي زمن الشاعر التليد، الذي غشيه  - بصفة عامة -

 الذات الشاعرة الراهن.

إّن صيغة الضمير " أنِت " هي المخلوق الذي تجتمع فيه جميع العناصر المادية وغير       

المادية، الطبيعية و الخيالية، والذي أفاد التشبيه في تشكيل صورتها الموسيقية بدءاً من مطلع 

 السماء -الصباح -االحالم -)الطفولةالجملة الشعرية التي تضّمن سياقها الصوتي؛ حروف المد 

والتي اضطلعت بدور  .(الوداعة والطهارة.. إلخ-لوليدابتسام ا–الورد –القمراء –الضحوك

ولعل هذه  (1)وظيفي تأثيري، يشبه ذلك التأثير الذي يحدثه اللّحن الموسيقي الفعلي على المتلقي

حيث كانت كفيلة  لحزن واأللم، الذي يعايشه الشاعرالحروف اللّينة الطويلة تتناغم مع مقام ا

باحتواء الطاقة النفسية والصوتية والتعبيرية، التي تضّمنها الوصف و التصوير التشبيهي. كما 

تلك التعاسة التي اعترت الوظيفة التعبيرية لصورتي االلتفات  (أنتِ )غيّب حضور الضمير 

 . )لتعيد الشباب والفرح المعسول للعالم التعيس العميد(والتشبيه والعطف 

-سلوبيةالتي لونت تلك الخصائص األ-ى هذا، عّوضت حروف المدّ الطويلةوبناء عل      

 تختفي في الجمل االستهاللية للقصيدة .أن األصوات المهموسة، التي كادت 

 : وصعود الضمير "أنِت" (2)التكرار*-

عن جاء ضمير المفردة للمخاطب في الجملة األولى من القصيدة الشعرية متأخرا. وهذا ينم 

توق الشاعر لعذوبة المحبوبة أكثر من شكلها الخارجي. الذي ينادي  روحها بكونها سرا من 

أسرار العذوبة. التي لها خصيصة عميقة في الفؤاد. و لعل هذا التأخير يشي أّن اغتراب الشاعر 

ت وصحوته يرتبط بهذه العذوبة، بحكم أنها بؤرة معجمية ومحور داللي، أو عالمة سيميائية، أطر

                                                             
في تأثيرها بتأثر اللحن يرى صاحب كتاب موسيقى الشعر العربي  بأن تأثير حروف الليّن الطويلة ) العلة، المد، المصوتة( شبيهة  -(1)

 .123ص  1981، 5ينظر : إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، مكتبة األنجلو مصرية، القاهرة،ط –الموسيقي. 
  ميّز الخطاب النقدي الشعري بين ثالثة أنواع من التكرار، على اعتبار أن التكرار هو ظاهرة أسلوبية وسمة شعرية . وهذه األنواع هي: -(2)

 بياني : وهو أبسط األصناف جميعا، وهو األصل، و غرضه التأكيد على الكلمة أو العبارة المكررة.التكرار ال -

 تكرار التقسيم : وهو تكرار كلمة أو عبارة في ختام كّل مقطوعة من القصيدة. -

لعلم امعاصر، دار عر الضايا الشالتكرار الالشعوري: ويأتي في سياق شعري كثيف يبلغ أحيانا درجة المأساة. ينظر : نازك المالئكة: ق -

 .291إلى ص  -275، من ص 2007، 4للماليين، بيروت، ط
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بكونه -قصيدة الشعرية نحو عذوبة الضميرالقصيدة من البداية إلى النهاية. كما يعني تدرج ال

في          شكلت نسقا متناميا، حتى وصل إلى الذروة في ختام هذه التجربة التي انعكست -صيغة

  (1)مضمون هذه األبيات:

 كـددددـلي هـددددـذا يشددددـيده سددددـحر  عينيددددـ   -64

 

ســدددددددـنِك المعبــدددددددـودِ ـدددددددـك وإلهـــدددددددـام     ح 

 

 وحـددددـرام عليـددددـِك أن تهـددددـدمي مددددـا   -65

 

سدددددـن  فدددددـي الفدددددـؤاد العميدددددـدِ    شـدددددـاده  الح 

 

 وحددددددددـرام عليددددددددـك أن تْسددددددددـَحقي آَ     -66

 

 مـددددـال نفددددٍس تصبــــددددـو لعدددديٍش رغيـــددددـدِ  

 

 منـدددـِك ترجـدددـو سدددـعادةً لدددـم تجدهدددـا   -67

 

 فددددـي حيددددـاةِ الدددددـوَرى وسددددـحِر الوجدددددـودِ  

 

ـددددـم  ال -68    عَْبددددـفاإللـددددـه  العظيـددددـم  ال يَْرج 

 

 ـددددـدَ إذا كـددددـان فـددددـي جـددددـالِل السـدددددـجود 

 

اء متأخرا جمن كونه -في هذه القصيدة الشعرية-رالنظإن توظيف الشاعر للضمير، يستيقظ         

ثم  (6البيت رقم)في  (هل)، ثم اقترن بحرف االستفهام (عذبة)عن الخبر  (1البيت رقم )في 

-، ومرتين ( )" أنِت " .. " ما أنِت؟ " .. " أنِت رسم جميل 9مكررا ثالث مرات في البيت رقم 

لى لقلبي سحــــــــر تجأنِت فجر من ال"-"أنِت ما أنِت؟")-(11البيت رقم)في -بعد اختفاءه

       ة في االستفهامية، ثم مقترنا بجملة إسمية تشبيهية صريح (ما)وهو علوق بـــ (المعمود"

 :(13البيت رقم)

 وِد(ــيــا فتهــتزُّ رائعـاُت الـور     ِت روح الـربيع, تختـال في الدنـ)أنـ

بصر أ)تهب، يدوي، وقد ولّد سياق االستعمال الشعري السابق حزمة من األفعال       

لتي ا (تبث، عانقت، ألجمت...تمشي، خفق، رّن ، انتشى، غنى، تحيي، مات ، تشيد، تالشى، 

 تختال) ا كـ:توزعتها داللة إيحائية، اقترنت بالحسية، أو كانت هي السبب في انتشاء الشاعر به

 لجمتأ ،عانقت تهتز، يدوي، خفق، رّف ، انتشت، غنّت، تحيين، مات، تشيدين، تالشت  تبثين

ها قد أسندف لبيةسفعال التي لها دالالت . وجميع هذه األفعال لها دالالت إيجابية. أما األتغريدي(

. و لم يتوقف 22إلى البيت رقم  13الشاعر إلى نفسه ويبرز هذا اإلسناد الذاتي انطالقا من البيت 

مكررا  ، ثم23و في البيت رقم  18ضمير " أنِت " في الصعود ليظهر من جديد في البيت رقم 

 .37إلى  31بطريقة عمودية وأفقية بدًءا من البيت 

 (2)يقول الشاعر:

 مددددـيـ وفددددـي سددددـحرها الشددددـجّيِ الفريدددددِ   السدا   أنـِت..ـأندـِت الحيدـاة  فدـي قْدسدها -31

                                                             
 .58شرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س (،  - (1)
 .56شرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س (، ص  - (2)
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  لفجددـ أندـِت..، أندـِت الحيددـاةـ  فدي ِرقّدِة ا -32

 

 ــددددددـر وفددددددـي رونددددددـق الددددددـربيع الوليددددددـدِ  

 

   اٍن  أنـدددـِت..، أنـدددـِت الحيـدددـاةـ  كدددـلَّ أو -33

 

واٍء مـدددددددـن الشـدددددددـباب، جدددددددـديدِ    فـدددددددـي ر 

 

    ِت..، أنددـِت الحيددـاة  فيددك وفددي عيـددـأنددـ -34

 

 ـنَْيـددددددددـِك آيددددددددـات  سددددددددـحرها الَمْمددددددددـدودِ ـ 

 

   أندددـِت دنيدددـا مدددـن األناشدددـيد واألْحـدددـ   -35

 

 ـدددددـالم والســدددددـْحر والخيــدددددـال المديــدددددـدِ  

 

ددددددـعِرـ  -36 أندددددـِت فددددددـوْق الخيدددددـالـ والّشِ

   ــــــــــــــــــدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددـوالف

 

 وفـددددـوق الحددددـدودِ ـددددـّنِ وفـددددـْوَق النيَهـددددـي  

 

 أنـددـِت ق ْدسددـيـ وَمعبددـديـ وصبددـاحي    -37

 

 وربيعـدددددددددـيـ ونَْشـدددددددددـَوتيـ وخـدددددددددـلودي 

 

لعل هذا التكرار للضمير " أنِت "، الذي وظفه الشاعر في السياق التركيبي اللفظي لقصيدته         

عن درجة المأساة الشعرية، هو تكرار ورد في سياق أسلوبي كثيف. أقل ما يقال عنه، أنه عبّر 

المركبة التي يحياها. وهو من هذا الجانب، شّكل ظاهرة شعرية، فهو ليس تكرارا تقسيميا ينطوي 

ن على تكرار كلمة أو عبارة في بداية كل في الّنص         التكرار مقطوعة من القصيدة، وإنما كوَّ

، و راغ الشاعر من خالل هذا اللقاء أن ) األنِت (الشعري لقاء حيا بين الذات الشاعرة وضمير 

يقنع المحبوب الذي حققه الضمير " أنِت"، متوسال كّل السبل ألجل إقناعه. وقد اتخذ هذا التفاعل 

الخطابي صورا متعددة، توزعتها الرغبة العميقة في الحفاظ على تلك العالقة األصلية.  و درجا 

الل صعوده وتناميه عبر مراحل التجربة الشعرية على هذا، فتقنية توظيف الضمير " أنِت " من خ

بتقنية سردية بالغة الضراوة، و اشتهر بها  تيار  -شبيه إلى حد ما-التي خاضها أبو القاسم الشابي، 

) سردي يسمى بـ "تيار الوعي " حيث يشير مضمون استخدام ضمير المخاطب في أدبياتهم على 

مها ويذكرها، كما يشير في اللحظة نفسها إلى القارئ الراوي المتكلم  وهو منقسم على ذاته يكل

 (1)الذي ال يستطيع أن يتفادى االصطدام بهذا الضمير؛ إذ يتوجه إليه بالخطاب فيواجهه ويربكه(

من خالل التوجه إليه مباشرة، متأوها ومتحسرا لعدم إدراكه على الحقيقة. مما انعكس على معاناة 

 نفسية في هذا الوجود.

  (2)الشاعر معبرا عن مضمون ذلك:يقول 

ســدددددددـنِك المعبــدددددددـودِ   كـددددـلي هـددددـذا يشددددـيده سددددـحر  عينيددددـ   -64  ـدددددددـك وإلهـــدددددددـام  ح 

                                                             
بالغات، المغرب،  محور العدد) بالغة خيري دومة: صعود ضمير المخاطب في السرد المصري المعاصر ) مقال (، مجلة  - (1)

 .67، ص 2009الرواية( العدد األول، شتاء 
 .58شرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س (، ص  - (2)
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 وحـددددـرام عليـددددـِك أن تهـددددـدمي مددددـا   -65

 

سدددددـن  فدددددـي الفدددددـؤاد العميدددددـدِ    شـدددددـاده  الح 

 

 وحددددددددـرام عليددددددددـك أن تْسددددددددـَحقي آَ     -66

 

 رغيـــددددـدِ مـددددـال نفددددٍس تصبــــددددـو لعدددديٍش  

 

 منـدددـِك ترجـدددـو سدددـعادةً لدددـم تجدهدددـا   -67

 

 فددددـي حيددددـاةِ الدددددـوَرى وسددددـحِر الوجدددددـودِ  

 

ـددددـم  ال -68    عَْبددددـفاإللـددددـه  العظيـددددـم  ال يَْرج 

 

 ـددددـدَ إذا كـددددـان فـددددـي جـددددـالِل السـدددددـجود 

 

حر كانت لوال س إّن في فؤاد الشاعر عالما من الشاعرية؛ حيث صّور خطابه حياة خالدة، ما        

ديد؛ عا من جمتضر عيني الحبيبة، وإلهام حسنها المعبود. فهو في تلك األبيات السابقة، يتوجه إليها

التي  لى آماله،ع      ، و أال تقضي )الحزين(طالبا إليها أال تهدم ما شاده حسنها في فؤاده العميد 

، لشاعراتصبوا وتتطلع إلى عيش رغيد؛ إذ أّن الحبيبة وحدها هي القادرة على تكوين سعادة 

هو  لشاعرألن ا حالة السجود له والضراعة والخشوعواسترجاعها، كما يثيب اإلله عبده وهو في 

تقصد تمية ل إسالعابد و الحبيب هو المعبود. ومما يالحظ على هذه الدّفقات الشعرية، أنها جم

اة الحي الرياض، الطيور، القصور، الغيوم اإلثبات والتوكيد، على أّن المحبوبة هي الربيع

ن خالل م     اعروالوجود؛ بكونها عناصر الواقع والطبيعة التي تجسد كينونة الكائن. فقد شّكل الش

ن مطلع م   يةيقية شعرة والتركيبية صورة موستوظيفه لتلك األدوات المعجمية والبيانية والبالغي

ية ة الصوتيقاعيالقصيدة إلى نهايتها، مستغال أقصى الطاقات التعبيرية التي تجود بها البنية اإل

"، أنتِ "      للتعبير عن هذا الحب اإللهي الطوباوي، الذي شّخصه واختزله الشاعر في الضمير

 ن أدواتم    لتصوير الشعريال بكونه صيغة فارغة. وإنما هو صيغة حبلى بكل ما تحمله طاقة ا

 ي رمزهتعبيرية ووحدات لسانية أسلوبية؛ استرسل الشاعر بها في وصف محاسن الحبيب، فإذا 

 للشباب والجمال القدسي، والنشيد و الغناء. بل هي الوجود برمته.

    " لمخاطب بعدما عبر من روي "الدالاشتق الشاعر صيغا طلبية من مرجعية ضمير ا

  -معا–ياء "، الذي استدعى مباشرة ياء النداء و التوجع إلى روي " ال

 :   (1)بقول الشاعر

 دي    ـ إنندددـي أندددـا َوْحدددـيدددـا بندددـةَ النيدددـور -38

 

 َمـدددددددـن رأى فيـدددددددـك َرْوعدددددددـةَ المعبدددددددـودِ  

 

    ظلّدددـك العــدددـذفـدددـدَعيني أعددديش  فدددـي  -39

 

سـدددددـنك المشدددددـهودِ  بِ    وفـدددددـي قـدددددـرب ح 

 

                                                             
 .57-56شرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س (، ص  - (1)



 لساني الشعريالمكونات النظريةاإلجرائية للتحليل ال                الفصل الرابع 

- 386 - 
 

  ِعيشـددددـةً للجمددددـالـ والفددددـنـ واإللـددددـ    -40

 

 دِ ـهددددـام والطيْهــددددـرـ والسـددددـ نَا، والسـددددـجو 

 

 ـددـ   ِعيشددـةَ الناسددـك البت ددـول ي نَددـاجي ال -41

 

 ـددددـربَّ فـددددـي نْشـددددـَوةِ الذيهـددددـول الشددددـديدِ  

 

   وامنحـددـيني السـددـالَم والفددـرَح الددـرو  -42

 

 يدددددـا َضدددددـْوَء فجدددددـرَي المنشدددددـودِ  حـدددددـيَّ  

 

   فددـي كددـووارحددـمينيـ فقددـْد تهددـدّمت   -43

 

 مـدددددددـن اليـدددددددـأس والظـدددددددـالم َمشدددددددـيدِ  نٍ  

 

 أنقدددـذيني مدددـن األسدددـىـ فلقدددـد أمـــدددـ   -44

 

 حدددددـمَل وجدددددـوديسـيـدددددـت  ال أسـدددددـتطيع  

 

 والمدـوت أمشدي    فـي شـعاب الزمدـان -45

 

 َجددددددـمَّ القيددددددـودِ  ِعددددددـبِء الحيددددددـاةتحـددددددـت  

 

 و أماشـدددـي الدددـوَرى ونفسدددـَي كـالقبدددـ    -46

 

 كالعدددددددددـالم المهدددددددددـدودِ ـدددددددددـرـ وقلبـدددددددددـي  

 

   ظ ْلَمـددددـةٌـ مـددددـا لهددددـا ختددددـاٌمـ وهددددـولٌ  -47

 

 شـددددددددـائٌع فـددددددددـي سـددددددددـكونها الممـددددددددـدودِ  

 

    وإذا مـدددددـا اْسـدددددـتَخفّني َعبَدددددـث  الندددددـا -48

 

ـدددددـمت  فـدددددـي أًسـدددددـى   ودِ ـدددددس تبسَّ ـدددددـم   وج 

 

ـددددددـّرةًـ كـددددددـأنَِّي أســتـددددددـ -49       بســددددددـمةً م 

 

 ـددددل  مـدددددـن الشـدددددـْوِك ذابـدددددـالِت الدددددـورودِ  

 

 واْنفخددـي فددـي مشددـاعري َمددـَرَح الدنددـ  -50

 

ي مـددددـن عـددددـزمَي المجددددـهودِ    ـدددديا وش ـددددـدِّ

 

   وابعثددـي فددـي دمددـي الحددـرارةَـ َعددـلِّي  -51

 

نـددددددـى ِمددددددـن    جددددددـديدِ أتغنَّـددددددـى مـددددددـع الم 

 

ـدددددـثي الوجـدددددـودَ أْنغـدددددـاَم قلـدددددـبٍ  -52     وأبـ 

 

ــدددددددددددددـليّ    ـ مكبَّـــدددددددددددددـٍل بــدددددددددددددـالحديدِ ب ْلبـ 

 

   ءِ ي ددنعش  بددـالدِّففالصبـددـاح  الجـددـميل   -53

 

حــددددددددددددـّطم المكــددددددددددددـدود   حيـــددددددددددددـاةَ الم 

 

  سددددـئمت  ظالمددددـيأْنقـددددـذينيـ فقـددددـد  -54

 

 مللدددددددـت  ركدددددددـودي؟أْنقـدددددددـذينيـ فقـدددددددـد  

 

خاطب الشاعر في هذا المقطع الطويل منادى مضاف، كونته اإلستعارة التشخيصية، التي 

على      أنسن فيها الشاعر النور. ولعل خطاب األنسنة هذا، الذي امتد في األبيات السالفة، يؤشر

يصارعهما الشاعر: نزعة الوصال من جهة،  -التي أعقبت جملة النداء-نزعتين حققتهما األبيات 

ونزعة مقاومة الموت النفسي، الذي يحياه الشاعر في صمت بابتعاد المحبوبة عنه من جهة ثانية. 
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إذ هي صاحبة المحاسن والمفاتن والطهر، وذلك من خالل أفعال مضمونها:  ينسحب على 

ناجاة وااللتماس، والشكوى إليها، متضرعا لها تضرع العابد للمعبود؛ ملتمسا منها أن تدعه الم

يعيش في ظلها وبقربها؛ متوسال إليها أن تمنحه الفرح، السالم، الرحمة، الرأفة به والّرقة له. فهو 

أس، و تغشاه المعذب البائس الّرازح في ربقة العبودية، يعاني األلم والمشقة والحزن ويشيد به الي

الكآبة في هذا الوجود بدونها. وهذا العدم يصيّر صباحه ظالما وأحالمه أهواال؛ لذا يطلب منها أن 

تعيد إليه البسمة، وتبعث الحرارة في دمه لعله يستأنف السير من جديد في هذا العالم الغريب.  

طوباوي، ليستشعر الدفء وبوصالها يشيب الوجود أنغام قلبه المكبّل، ليعود إلى زمن الطفولة ال

من جديد، و الحرارة والوداعة وابتسام الوليد، في ذلك الصباح المشرق الجديد. فقد وظف الشاعر 

قرائن المخاطب للمناجاة، وجعلها وسيلة لاللتفات إلى ذلك الصباح، و إلى واقعه المرير، وإلى 

. و تحول الصورة اإلستعاريةمخاطبة األشياء و المجّردات، التي لّونتها الصورة التشبيهية و

والذي تضمنته الجمل الفعلية والجمل اإلسمية التي  -بمالبساته في هذه القصيدة،  ) أنت (الضمير 

) إلى ذات بديلة، توجه الشاعر إليها بخطاب متعال؛ جوهره عالقة قائمة بين  -أسست لعالم لغة الشاعر

 أفعال طلبية شكلت استراتيجية إغرائية. انصرفت أحداثها ووقائعها إلى ) األنِت(و  األنا (

أّن  اعتداد على-ةبكونها بؤرة حدثي-خدم الشاعر الجملة " أنقذيني "وترتيبا على هذا، است     
راب. ن اإلع. ال محل له م)فعل أمر مبني على الكسر. و النّون حرف للوقاية مبنيحدث االنقاذ 

 تر فيهمير مست، و الفاعل ضنصب مفعول به على السكون في محلمبني  (ضمير المتكلم)والياء 

رة من ك البؤ. وقد برزت تل(وا–آه)هو نداء المتوجع عليه أو المتوجع منه  (جوازا تقديره أنتِ 
لنداء ياء ا)خالل آلية التكرار، التي تشي أّن الشاعر يعيش آخر لحظات عمره، التي تتجاوب مع 

ية، على شعرلالمستعملة في بداية المقطع الشعري و الذي شّكل انعطافا في التجربة ا (و التوجع

من خالل  بتجسيد ذلك، )التكرار(هي آخر حرف من حروف الهجاء. و قد قامت تقنية )الياء(أساس أّن 
 لسانيغم الفقد توحد النّ  وبالتالي –في األبيات المدونة أعاله-عرض مشاهد تصويرية حركية مركوزة

ل ذا الجماهالل خمع النّغم الوجداني الذي يكابده الشاعر مما جعله يتغنى بقيم الجمال المثالية. ومن 

يتفاعل واهى المثالي تجاوزت المرأة دورها األنثوي إلى شيء تجتمع فيه جميع صفات الكمال؛ حيث يتم
 فيه ما هو حّسي غير مادي مع ما هو محسوس مرئي.

 :   (1)يقول الشاعر 

   )هددـل أنددِت "فينيددـ أيي شددـيء ت ددـراِك؟  - 6

 

 ـددس تهـددـادْت بيـددـن الددـورى مددـن جددـديِد.( 
 

     ِلت عيـددددددـدَ الشـددددددـباَب والفددددددـرح المعـددددددـ   -7

 

 !ســـدددددددـوَل لْلعـدددددددـالم التعددددددديس العميـدددددددـد 

 
 أم مدددـالك  الفدددـردوس جدددـاء إلدددـى األر   -8

 

 !ض لي ْحـدددددددـيي روَح السـدددددددـالم العهيدددددددـدِ  

 

عّمقت أدوات االستفهام، والم التعليل، وحركة الجّر، وعالمة التعجب، من مكنون هذه 
الحبيبة، ومن السر الغامض الذي يكتنفها. أهي إلهة الجمال عند اليونان؟ أم مالك من مالئكة 

   الفردوس، هبط حامال معه الوداعة والمحبة والسالم إلى األرض؟  بل هي رسم جميل عبقري 

ا الوجود، يجتمع فيه الغموض والجمال المقدس، وجميع عناصر الحقيقة والواقع المرئي من فّن هذ

                                                             
 .54شرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س (، ص  - (1)
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والخيالي. وقد زاد من تعميق هذه الصورة الشعرية بنية االستفهام، التي تستدعي المتلقي ليوّجه 

السؤال عن كنه هذه المحبوبة. وقد تباين االستفهام في صيغه، محققا االنبهار في عمق الذات 
عن    بعدّها نموذجا يتأبى -التي يوجه إليها الشاعر الخطاب  عرة من جهة، و في عمق الذاتالشا

من جهة أخرى ، ويتعالى هذا النموذج عن جميع النماذج البشرية. وهذا ما حققته صيغ  -المألوف

االستفهام ذاتها، فهي ال تشير أي كائن بعينه؛ بل رسم لها الشاعر صورة علوية، تشبه صورة 
 سَّماء الضحوك.ال

 

 البنية األسلوبية :  -د   

و ه      هما إن القارئ األسلوبي هو شريك الشاعر في تشكيل المعاني. والرابط الذي يجمع  

لة ّن الدالأعلى  تلك العالقة العاطفية التي يقيمها القارئ مع النّص، والنّص مع القارّئ، تأسيسا

 –بقشوء ما في ض–ة اللغة الشعرية المشتركة.  وعليه، فأدبياألسلوبية تتوافر في تلك المنطقة 
ن ع    . و الذي ينجم (صلوات في هيكل الحب)مركوزة في مستوى قائم بذاته، ضمن قصيدة 

 ى العمومعل–ي و يتجلى هذا المستوى األسلوب جميع المستويات النصية اللغوية وعالقتها بالمتلقي

 (أنتِ ) أخرى غير محسوسة، مبتعدا في خطاب الضميرفي تغني الشاعر بمرئيات محسوسة و -
يقاع ك اإلة االستهاللية، حيث كّسر بذلعن نمط التقريرية والمباشرة، من خالل انعدال الجمل

ن الذي لعنوااالنمطي للنموذج  األصلي، وقد كّسر الشاعر بذلك اإليقاع النمطي ليتناغم ذلك مع 
 :  الصفة " عذبة " على الذات " أنِت " اختاره الشاعر لهذه التجربة؛ إذ ق ِدمت

 (1)يقول الشاعر:

  ـدددـعذْبـدددـةٌ أندددـِت كالطفولدددـِةـ كـاألحــــ -1

 

 الم كــدددددددـاللّحنـ كالصبــدددددددـاح الجـددددددددـديد 

 

 كالسددددـماء الضحددددـوك كالليلددددـة القْمـددددـ    -2
 

 راء كــددددددددـالوردـ كابتســددددددددـام الوليــددددددددـدِ  
 

التي تجتمع  ألّن الذات ت عَرف  بأوصافها وخصالها، و قدّم الشاعر الصفة على الضمير،       

نضوي ي -عامة بكونها داللة -أّن العذوبة حولها جميع المواصفات الحقيقية وغير الحقيقية، حيث 
وذلك  (عذوبة)في حقلها الظمأ والحرمان الذي يعانيه الشاعر، لذا راح يوّظف الوحدة المعجمية  

نها ماطرت تق جملة اسمية استعارية)جّسد الشاعر المحبوبة بـ .طلبيةباستخدام تلك األفعال ال

 حزمة من التشبيهات المقترنة بعضها ببعض، دون رابط نحوي. وكأن جميع تلك المعاني

 الطبيعية منها والخيالية مركونة في ذلك المعبود غير البشري.

 

 

  (2)يقول الشاعر: 

                                                             
 .54الشابي: ) م.س (، ص شرح ديوان أبي القاسم  - (1)
 .54صشرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س (،  - (2)



 لساني الشعريالمكونات النظريةاإلجرائية للتحليل ال                الفصل الرابع 

- 389 - 
 

 يـدددددـا لهـدددددـا مـدددددـن وداعدددددـٍة وجمدددددـال      -3

 

نَعَّـــددددددددددددددـم أ ْملــددددددددددددددـودِ    وشـــددددددددددددددـباب م 

 
  يدددـا لهدددـا مدددـن طهدددارةٍـ تبعدددث  التقديـدددـ   -4

 

 ـــدددددددـَس فدددددددـي مهجدددددددة الشدددددددقّيِ العنيدددددددد 

 

  َوْر  يـدددـا لهددددـا رقَّددددـةً تكدددـاد  يَددددـرفي الددددـ - 5
 

 د  منهـدددددددـا فـدددددددـي الّصخدددددددـرة الجدددددددـلمودِ  
 

 لعنيد امنعم أملود، )و تلك الصفات  (شباب -جمال-وداعة)وقد زاد التنوين الّذي صاحب 

محها ، التي استحضرت بمال) المعنوية والمحسوسة (من تعميق محاسن المحبوبة  ( الجلمود
   ألبيات في ا المكررة ) الالم والهاء (صورة الوجود والحياة والطبيعة، التي انعكست في انصهار 

 الواقع الطبيعي.، وذلك روغا في ابتعاد الّشاعر عن هموم (3-4-5)

ت وانتقل يحقيقي مجسد إلى إطار معنوي مجازمن إطار  -بتلك الصورة  -لقد انتقل الشاعر 

ه  إليمعه المحبوبة من كائن حي " أنِت " يحمل جميع تلك المواصفات، إلى زمن أثيري يحنّ 

طبيعة، ال ضنالشاعر، ويهفو إليه بكل ما أوتي من شاعرية، ليتخلص من ذلك الواقع المرير، ويحت
لّحن اح وال)األحالم والصبلتستبدله الكآبة سعادة والتعاسة حلما. وقد اتخذت المعشوقة رموز 

عالم  هو  رع واإلدراك الحقيقي إلى عالم آخ، ينسجها الشاعر، من عالم الواقوالسماء الضحوك(

فاؤل للت مزمطلق ال يقاس بمعايير الواقع؛ إذ أّن السماء هي رمز العلو والبعد. و الصباح ر
ت تلك منحت صيغ المبالغة والنع كما والصفاء والطموح. وابتسام الوليد هو رمز للبراءة.

دوات المواصفات سمة الديمومة واالمتداد؛ و حاول الشاعر من خالل توسل هذا النسق من أ

ة. عنويت المالتعبير، بتمكين األثر النفسي الذي يلف المدلوالت، من خالل التركيز على الّصفا
نقذيني ) أة وهذا األمر ينم عن عدم توافق الذات المتكلمة مع واقعها المعيش، الذي حققته كلم

  سطحهاطلَب  ت  . فالضمير " أنِت " ليس جسدا أنثويا شهوانيا، بل هو روح جميلة مؤثرة المكررة (

  (   يلةلتفعا ) القافية والروي، وازدواجيةالشاعر في سياق صوتي، كّونته عناصر الوزن بآلياته 
   بيةلتركيادوات الصرفية النحوية و إواليات التشكيل النّصي، التي انصرفت إلى جملة من  األ

ة راتيجي، عالوة على است) عذبة(على غرار قرائن النداء والتوجع والتنوين بالكسر والضّم 
الشعري في  طابو شّكلت جميعها الهيكل الكلي للخ التكرار والعطف، التي مثّلت مظاهر أسلوبية.

نه قصيدة " صلوات في هيكل الحب " باعتبارها توليفة مناسبة لمقام الّشاعر النفسي م
 واالجتماعي، الذي جّسده إيقاع صوتي تركيبه أسلوبي خاص.

ي في عر تنضوالشا إّن الخاصية األسلوبية التي أّطرت تلك التوليفة البالغية التي توسلها     

و أ    لجرّ الشاعر معجمه لها، سواء باستخدام كاف التشبيه أو أدوات بنية الجّر، التي أخضع ا
دمي  لدنياا، مرح  مهدودِ ، العالِم ال)..النّوِر، فجري ،  وجودي ، الّزماِن ، الحياِة ، القبِر اإلضافة 

كبرى بنية الى بال، مما أدّى بربط البنيات الصغر،  قلِب ، الدفِء ، المحطِم ، ظالمي ، ركودي ..(

 ضوية فير المنفقد توافقت حركة الكس -للنّص الشعري، صوتا، تركيبا، داللةـ، وتفاعال تداوليا، 
لم واأل وعدد غير يسير من الوحدات المعجمية والصيغ الصرفية في تجسيد طابع الحزن -الروي

 بوصفها انكسارا، انطلقت منه التجربة الشعرية ككل.

الذي وّظفه الشاعر؛ وارتباط  ) يا لها (و لعّل أسلوب التعبير بالصيغة ذاتها ثالث مرات 

بالشك والحيرة ،  ) التشبيه ، االستعارة المسترسلة ، الكناية بما هي رمز(الصورة الشعرية 
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     محها من طقوس المناجاة الحقيقية.يجعل التجربة الشعرية التي يخوضها الشاعر، تقترب في مال
 (1)يقول الشاعر:

   )هددـل أنددِت "فينيددـ أيي شددـيء ت ددـراِك؟  - 6

 

 ـددس تهـددـادْت بيـددـن الددـورى مددـن جددـديِد.( 

 

 أم مدددـالك  الفدددـردوس جدددـاء إلدددـى األر   -8

 

 ض لي ْحـددددددددـيي روَح السـددددددددـالم العهيددددددددـدِ  

 

 أندددـِت مدددـا أندددـِت؟.. أندددـِت رسدددٌم جميدددٌل   -9
 

 عبقـددددددـرٌي مـددددددـن فددددددـّنِ هددددددـذا الوجددددددـود 
 

  أنـِت. مـا أنِت؟ أندِت فجدٌر مدن السحدـ  -11

 

 ـددددددددددـر تجـددددددددددـلّى لقلبِـددددددددددـَي المعمـددددددددددـود 

 
  أنددـِت روح الددـربيعـ تختددـال فددي الـددـ    -13

 

 دنيـددددددددـا فتهـددددددددـتزي رائعددددددددـات  الددددددددـورودِ  

 

، ثم أردف ذلك السؤال ما أنِت ( –) أنِت ارتكز سؤال الشاعر على بنية واحدة متكررة 
ليؤكد حضور المعنى بشكل  أنِت رسم جميل .. فجر من السجود .. روح الربيع () بجواب يقيني 

 روح الربيع ..( -فجر من السجود –) رسم جميل مستمر في وجدانه. و شّكلت المكونات االسمية 

 –بما هي مصطلح  -بؤراّ، اضطلعت بوظيفة نصية تداولية، تأصيال على أّن وظيفة البؤرة 
)وظيفة تداولية تسند إلى المكون الذي ن أهل النحو الوظيفي، على أنّها يمارس في أدبيات نفر م

 .(2)(م أو األبرز في موقف تواصلي معينيحمل المعلومة األه

 جال ومبما هي  -ذات عبّر الشاعر عن الحب في سياق تلك المكونات، التي أسندت إلى ال

حبوبة ال. فميدنو من المثالية والكمو اقترن حبها بالفن والجمال والتصوف، الذي -محور الخطاب

ي فه  اي يمتزج بالكون و الوجود معالشاعر ليست نفحة شهوانية غريزية، إنما هي عالم صوف
 ليست صورة نمطية من الوجود، بل هي صورة مثالية في سحرها وغموضها وعمقها؛ إذ هي

لتي اة وعناصرها، رمز الجمال المقدس، اتحدت فيه صورة األنوثة الناعمة الطرية بالطبيع

 حركة فياة وال. فهي التي تبعث الحي(فجر، أحالم، السماء، جمال،...)امتزجت بأجواء من القداسة 
 و    باتنسخ الظالم ضياء، و الجدّب حطالوجود والطبيعة معا، و تمتلك صفات خارقة، حيث  

 بةلحبيلمن جديد  يأس، ويخفق قلبهتنفخ في الجماد ليستحيل حركة، فينتشي الشاعر من هوة ال
لشاعر خلص اوتهفو روحه الكئيبة للحب، وتستعيد طموحها إلى الجمال والفن والزمن التليد، ليت

ج ويله هاا يناجيالمحبوبة إلى قلبه معبد. فقد قدمت له ) أنقذيني (بذلك من حصار الكآبة و اليأس 
 بصفاتها، ويتغنى بمحاسنها ويبوح بمواجده العفيفة.

ئية لّد ثناوصيدة هذا، أمكننا القول: أّن خطاب أبي القاسم الشابي في هذه الق وبناء على     

ت هذه توزع ضدية: طرفها األّول هو المحبوبة الطوباوية، وطرفها الثاني هو واقع الشاعر، وقد
 الثنائية الموضوعات التالية : 

                                                             
 .54شرح ديوان أبي القاسم الشابي: ) م.س (، ص  - (1)
يوسف تغزاوي : الوظائف التداولية واستراتيجيات التواصل اللّغوي في نظرية النحو الوظيفي، عالم الكتب الحديث، إربد، األردن،  - (2)

 .110ص ، 2014، 1ط
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) األمل / اليأس  -4 ) الحقيقي / المجرد ( -3 )التشييد / التالشي( -2 ) الحياة /الموت(-(1

)بؤرة . و استأثرت الذات وحدها بالمعاني اإليحائية، مّما جعلها تشكل ) الكآبة / البؤس ( -5 (

 (1)على حد تعبير أهل النحو الوظيفي –في اآلن معا  - )المحور(و  جديد(

  (2)يقول الشاعر:

    أنـدددـِت ت حدددـيِيَن فدددـي فدددـؤادَي مدددـا قدددـد -18

 

 السددددددـعيِد الفقيددددددـدِ مـددددددـات فددددددـي أمسددددددـَي  

 
 وتَِشـدددـيديَن فـدددـي خـدددـرائِِب روحدددـي    -19

 

 مـدددددـا تالشدددددـى فدددددـي عهدددددـدَي المجدددددـدودِ  

 

  مدـن طمددـوحٍ إلددـى الجمددـاِل إلددـى الفـددـ  -20
 

، إلــدددددـى ذلـدددددـك الفضـدددددـاء البعيـدددددـدِ    ـدددددـّنِ
 

  وتَب ثِّيـدددددـن رقـدددددـة الشدددددـوِقـ واألحدددددـ   -21

 

 فدددـي نشدددـيديـدددالِم والشـدددـدِوـ والهـدددـوىـ  

 
 ا   بعـدددددـد أن عـدددددـانقْت كآبـدددددـة  أيَّـــــدددددـ -22

 

 مدددددي  فــدددددـؤاِديـ وألجــدددددـمْت تغريـدددددـدي 

 

 )في أمسي(مجروروتعلّق الجاّر وال )في فؤادي(تم الفصل بين الفعل ومفعوله بالجاّر والمجرور        
ها في ليات نفس، وقد تكررت اآلالفقيد()السعيد  ، الذي أردف بنعتين متتاليين )قد مات(بالفعل الماضي 

في  يتأخر ه(ب) المفعول . وهذه المبادالت السياقية لّلغة جعلت الكون المتأثر بالحدث(19)البيت رقم 

شاعر يتقصد من ، ولعل هذه التصريفات الشعرية تنّم على أن ال(19و  18) في البيتين رقم  )ما(الظهور 
الجاّر بقترن )الذي اا هو الفاعل ألحداث اإلحياء والتشييد والبث بم-وراء ذلك الـتأكيد على المحبوب

ا خليصه من أقطاب الموت والتالشي واليأس بوصفها أكوانتل -في نفسيته والمجرور المتأخر(

عاال نفتها أف، اكتوموضوعات يحياها الّشاعر في واقعه، لذا توجه الشاعر إلى " أنِت " بجملة إسمية نحوية
 آلخر، كماباعتبارها حزمة حدثية؛ كلّ  فعل يترتب عن ا و تبثين و تحيين (  يدين ) تشاستهاللية 

ي ، التاستخدم حرف الواو الذي اضطلع بدور تعبيري، انسحب على الجمع بين تلك األفعال الظرفية

ل من ك األفعاة بتلسّيجت العالقة بين األنا الشاعر و واقعه من جهة، و بين األنا الشاعر والذات المخاطب
إذ   ث مراتالتي تكررت ثال )أنقذيني(جهة أخرى، حيث تأثرت تلك العالقة المركبة ضمن بنية الجملة 

ا من نطالقاتعززت تلك البنية بتأخر المفعول به عن الفعل الذي لّون به الشاعر خطابه أوال، وذلك 
في -ثانيا–الشعرية ككل . و ذلك االرتباط الداللي الذي يجمع بين المقطوعات(53إلى  48)من األبيات

 ت. و المجرورا سياق البناء الظرفي االستهاللي لألفعال، التي تمتد بالمعنى إلى المفاعيل 

و مهما يكن األمر، فقد ترسمت الصورة الشعرية للذات المتكلمة، والذات المتكلم إليها في 

من هذا الجانب  -وهي تختلف امتزاج الواقع بالخيال، على اعتداد أنّها رمز لجميع الفنون الجميلة، 

عن تلك الصورة اآلدمية حيث يستحيل الكون في وجودها إلى كائن بشري، الذي جّسدته جميع  -
بأشكالها النحوية وضروبها الداللية، التي صيّرت  كناية ( –تشبيه  –) استعارة الصور البالغية 

                                                             
تعّرف بؤرة جديد بأنها " وظيفة تداولية تسند إلى المكون الحامل للمعلومة التي يجهلها المخاطب ) المعلومة التي ال تدخل في القاسم  - (1)

االخباري المشترك  بين المتكلم والمخاطب(. أما المحور فهو : الذات بـ)المعنى الواسع(، التي تشّكل محض خطاب ما في خطاب ما، 

الذات التي تشّكل موضوع حمولة المعلومات الواردة في خطاب ما .أو الذات التي يحمل عليها شيء ما في مقام معين، أو كما يقول " و

، 111فان دايك " الذات التي تدل على ما يشكل محط الحديث داخل الحمل ) الخبري ( " ينظر: يوسف تغزاوي :  ) م، س (، ص ص 

115. 
 .55القاسم الشابي: ) م.س (، ص  شرح ديوان أبي - (2)
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وقد تأكد هذا التسييق اإليقاعي ذلك الكائن األثيري يحمل الهوى والوجود وذلك الجمال المطلق. 
 .(1)الشعري في نحو هذه الجملة الممتدة

 أنـدددددـت أنشـددددددـودة األناشـدددددـيد غنّددددددـا   -23

 

 ِك إلــدددددددددـه الغنــدددددددددـاِءـ َربي القصيــدددددددددـدِ  

 
ـ وشَّددـحه  السِّ  -24 ددـباب   ْحددـ فيددـِك شددـّب الشَّ

 

 ـدددـر  وشـدددـدو  الهـدددـوىـ وِعْطدددـر  الدددـورودِ  

 

صفة مرّكب  + خبر في )أنت(إلى مبتدأ  (23البيت رقم )انصرفت الجملة الشعرية التي حققها     
ورة ص+ بدل في  (غنّاك إله الغناء)+ جملة وصفية طويلة نمطها فعلي  (أنشودة األناشيد)

 أنتِ  "    ميروية المسندة إلى الض. حيث تكاتفت هذه القوالب النح) ربُّ القصيِد (مركب إضافي 

)التي لفواعلاالتي تقدمت فيها -على الجملة الفعلية الطويلة ع تقدم الجاّر والمجرور" فيِك""م

وعّمقت هذه )-(30-25)معبّر عنها جمل وصفية متتابعة (ذات والمحبوبةتعكس صورة ال

ا تضمنته التي التماسك الداللي والتالحم المعنوي بين مضامين وأشكال األبيات الشعرية (القوالب

ما جاء كبله، قلتصل المعنى بما  )الواو العاطفة (ة، حيث استهلت أربعة أبيات متعاقبة بـالقصيد
وم العم البيت األخير في هذا المشهد الشعري، ليضطلع بدور التكثيف الداللي من خالل صيغة

 .(دِ ة و قعوّ ّل وقفق باأللحان في ك)و قوام يكاد ينطوالشمول، التي اعترت البنية الداللية للقصيدة 

د يث حدّ يتقوم النص الشعري في سياق أسلوبي لساني ينهض على بنية محورية " أنِت "، ح

الت ابتهاالشاعر موقفه منها. فهي الحياة ذاتها، لها محراب يؤدي فيه الشاعر صلوات الحب و

 طموح،العشق الذي يتعالى على الشهوات، ويتوّحد بالجمال والّسحر واألحالم والتصوف وال
ة ها وسيلبكون ن الدالالت غير المحسوسة. فقد استعمل الشاعر في هذا المقام " الكلمة "وغيرها م

فعول مأثير الدعاء الوحيدة التي احتشدت في دالالت الرجاء و االسترحام واالستعطاف  وذلك بت

غ وم، إلى صي" األنِت "، كما تراوح مضمون الخطاب من التّغني بالصفات والبوح بالهم    جمال 
يست اعر لبية غير مباشرة، وّظفها الشاعر توسال تضرعا إلى المنادى. فالمرأة في نظر الشطل

ي لفناء فل و امثيرا ماديا؛ بل هي قوة روحية خاّلقة تمنح األمن والسالم والحب والجمال والوصا

تغيرة المفة ولمختلاالمقدس؛ فهي على بديل العالم المادة، الذي تنهار فيه الذات، وتستسلم ألجسامها 
 وفقاً لقانوني الزمان والمكان، التي تتحكم فيهما النظرية المادية. 

بأدواته رمزا شعريا فنيا، عمد  )الضمير أنِت(وبناء على ذلك، فقد شكلت المرأة التي حققها 

)الداللة على فيه الشاعر لإليحاء والتلميح بدال من المباشرة والتصريح، على اعتداد أن الرمز هو 

يعني هذا أن القصيدة شكلت  2(مقصودا (السطحيوراء المعنى الظاهر، مع اعتبار المعنى )ما 
صورة أدبية رمزية ذاتية وموضوعية معا، اقتطعها الشابي من الواقع المشترك بينه وبين المتلقي 

حيث أحسن الشاعر استخدام أدوات التعبير في سياق أسلوبي تركيبي رمزي، مما جعل النّص 

يا مفتوحا على التأويل المتعدد؛ بحكم أّن توظيف الرمز المرموز إليه في األقوال الشعرية كونا لغو
)تبدأ من األشياء المادية، على أن صورة رمزية شعرية  –محمد غنيمي هالل-يشكل وفق تصور 

وهي  في البعيد من المناطق الالشعوريةيتجاوزها الشاعر ليعبر عن أثرها العميق في النفس، 

ق الغائرة في النفس، وال ترقى اللغة في التعبير عنها إال عن طريق اإللحاح بالرمز المناط

                                                             
 .55شرح ديوان أبي القاسم الشابي ، ص  - (1)

  (- ناصر علي: بنية القصيدة في شعر محمود درويش، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، 2001م، ص146. 2)
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التحمت فيه اللذين انتظمهما في النص الشعري خيط صوتي داللي تركيبي،  1(ط بالحدثالمنو

 عي خالص، شّخص فيه الشاعر المجردجميع المستويات: اللسانية منها والتصويرية في سياق إيقا
مشيئا يمنح، ويطلب، من خالل رهانه على التصريفات اإلستعارية* بكونها خطابا وجعله كائنا 

 -          تداد أن االستعارة تخييليا مقصودا، وجهه الشاعر إلى ذات بطريقة واعية، على اع

، يسعى فيه المخاطب إلى التعبير عن نواياه (هي نوع من الخطاب التواصلي) –بحسب سيرل
 . (2)(بطريقة غير مباشرة

نيات تتراكب من ب صورة شعرية متكاملة –على ما سبق بناء  –وقد ّشكل النص الشعري 
يرية صغرى وبنيات كبرى، توسلها الشاعر للتعبير عن تجربة، عبّر عنها الشاعر بلغة تصو

 طلعتحيث اض تجسيم وغيرها من األدوات الشعريةقوامها التشخيص والتجسيد واالستحياء وال

 الشعري لمعنىجميعا بما فيها الخصائص اللغوية والبالغية واألسلوبية ببناء الهيكل التسييقي ل
مانسي عر الروا الشبكونه فعال تأثيريا. ولعل التجربة التي عبّر عنها الّشابي في هذا النص ، تبنّه

 وضوعهمالون مالالت التي تالذي يتخذ من المرأة والطبيعة ميدانا للقول والتغني بالمعاني والد
 بصفة عامة. 

ثمر في ي يستإّن المقاربة النقدية األسلوبية الحديثة تتأسس على االشتغال المنهجي، الذ 

يز في أّس رك (ايثة ) المحالمقوالت والمفاهيم واآلليات اإلجرائية. وتعدّ الممارسة النصية الداخلية 
قراءة  قي فيباعتياده مبدأ المحايثة وسياق التل التحليل األسلوبي للخطاب األدبي، الذي يهدف

التي  لخطابالنصوص إلى بنينة المعنى واالمساك بالدالالت، و ذلك بتوظيف جميع آليات تحليل ا
 ترتد أصولها إلى البحث األلسني.

الذي انبثق من محاولة تجاوز القراء المغلقة  –ويسعى االتجاه االسلوبي في النقد المعاصر 

ى التأسيس لتصور هيرمينوطيقي بالغي، يستحضر السياقات التخاطبية المتحكمة في إل –للنص 
تشكيل النص؛ وهو ما برز في حضور مقوالت القارئ، والتأكيد على دوره الفاعل، لينفتح معه 

النص على التأويل المتعدد، بتأثير جهود أصحاب نظريات القراءة والتأويل، عالوة على جهود 

نيوية. و األسلوبية تتغيا اإلجابة عما يحاول النص أن يخفيه، لفضح األنساق أعالم ما بعد الب
المضمرة اللغوية منها وغيرها. والمتخفية وراء األبعاد الجمالية للخصائص البالغية األسلوبية 

 التي تؤطر حدود الخطاب األدبي التخييلي بصفة عامة، بكونه نصا لغويا تواصليا تأثيرا.

                                                             

  (- محمد غنيمي هالل: النقد األدبي الحديث، دار العودة، بيروت، ط1، 1982، ص 1.418)
 ينظر إلى الجمل المسطر تحتها في هذا المبحث، ص ... -*
 .95م، ص 2016، 1جواد ختام: التداولية أصولها واتجاهاتها، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، عمان، ط - (2)
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بناًء على الدّراسة المتقدّمة، وما طافت به الفصول بمباحثها ومطالبها ضمن موضوعي  

ءى لي ؛ ترا-ت"المفاهيم واآلليا المقاييس البالغية من منظور األسلوبية المعاصرةالموسوم بـ" 

امة ع لصراإلقرار بأّن في طبيعة كّل دراسة أكاديمية التي تخض -أنّه من الموضوعية بمكان-

حيط معلى  أن تتبعها جملة من المساءالت تنطوي على تلك القضايا الفكريّة التي تنهض منهجية

يّد بتنفيذ لى التقائد إالبحث. بْيد أّن االلتزام المنهجي قد يتجاوز الكثير منها؛ ومردّ هذا التجاوز ع

 خّطة البحث المرسومة في مسار معالجة الموضوع الّرئيس قيد الدّراسة.

آلتي النحو اقد أنتج ظهر البحث جملة من المالحظات والنتائج، أوردها على وعلى الجملة، ف

 بيانه:

سلب"، إال " لم تدرج كلمة "األسلوب" في بدايات التّدوين المعجمي ضمن مادتها اللّغوية -

في  في الدّراسات اإلعجازية، التي خاضت -بماهي مصطلح وقضية-أّن حضورها كان قويًّا 

لقا من اً، منطريخيّ ي وتميّزه. ويعدّ ابن قتيبة خير من مثّل تلك الدّراسات تاعالقة األسلوب القرآن

ألغراض صد واذلك المفهوم التقليدي الذي استقّر للكلمة بكونها الّطريقة التي تصاغ بها المقا

ً للمفهوم ً -ضمن قوالب لغويّة؛ وموّسعا كليّة  رؤية حيث تناول األسلوب في إطار  -في اآلن معا

واحدة لة النطوت على ربطه بالخطابة ككل. ولْم تقتصر كلمة "األسلوب" عنده على الجموشاملة ا

ال ين المقباءمة فحسب؛ إذ أّن مدلوله ينضوي في أنّه الّطريقة التي ينتحيها الخطيب من خالل المو

غوية ط اللّ والمقام في ضوء مفهوم البالغة الذي لّون بنية الخطابة القائمة على تناسب الشرو

يها تي تؤدّ اع اللدّاخلية مع االعتبارات الخارجية للحدث الخطابي البالغي من منظور وظيفة اإلقنا

 الوحدات المعجمية والبيانية الماثلة في الملفوظ الكلّي.

موضوع "األسلوب" من زاوية أنّه الطريقة في التّعبير عن ال تناول الخّطابي مدلول -

كذا ع؛ وهكل لغوي تعبيري. أّما المضمون فهو الموضووتصويره تأثيالً منه أّن األسلوب هو ش

      موم النظن مفهتتعدد األساليب بتعدد الموضوعات. أّما الباقالني فقد جعل مفهوم األسلوب أضيق م

نون ئها فوقد ارتكز على فكرة "التفاوت" األسلوبي، التي رتب في ضو -بما هو صياغة وتركيب-

كل )شقة درجات ومنازل، وقد فهم األسلوب على انّه الطري )القرآن، الّشعر، الخطابة(القول

ً لعقله األشعري. وبناءً  لغوي( ظور، ذا المنهعلى  في الداّللة على المعاني القائمة في النّفس وفقا

عاني وخي متعالج عبد القاهر الجرجاني األسلوب، بحكم أنه طريقة في النظم القائمة عنده على 

جوهه، و ً لألغراض الالنحو وأحكامه وو  ريقة و الطّ ه -عنده– تي يصاغ لها الكالم. فاألسلوبفقا

حوي يها النّ ففاعل المتوخاة في تصوير المعاني القائمة في النّفس باعتباره بنية جمالية لسانية، يت

 المعياري مع البالغي الجمالي في سياق لغوي واحٍد.

ألسلوب الحكيم". ولعلّه أّول عرض الّسكاكي لمفهوم األسلوب في سياق ما يعرف عنده "با -

من أطلق هذا المصطلح الذي يجاري مضمونه مصطلحات أخرى استقّرت في نموذجه البالغي؛ 

إذ موضع مدلوله في نطاق إشكالية مبحث الداللة، الذي تأسست عليه فلسفة البالغة التي ولدت 

لمصطلح لدراسة المعنى في ثنائية اللفظ والمعنى، أو الّشكل والمضمون. لقد أنتج الّسكاكي ذلك ا

ينطلي على ان ينّزل سؤال الّسائل  -بما هو مواصفة بالغية-الكالم البليغ. ومفهوم األسلوب الحكيم 
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منزلة سؤال غير سؤاله؛ أي الخروج عن اإلجابة التي يتطلبها الّسؤال إلى معاني اخرى غير 

ى ظاهر أصل  المعنى  الماثل متضّمنة وغير مطلوبة في سؤال الّسائل. أو هو الخروج عن مقتض

 في الجواب المنتظر من صيغة السؤال.

ن هو أسلوب م بما–اشتغل حازم القرطاجني على الخصائص البالغية للخطاب الشعري  -

هو  انه بمان أقرعإالّ أنه لم يبتعد في تعريفه له  -منظور الوظيفة اإلقناعية والوظيفة التخييلية

ً من مبدأ أخالقي مضموطريقة تنتهج في أداء األغراض وا عه ني وزّ لمقاصد والمعاني، انطالقا

ن ضرب موعلى أسلوبي الجدّ والهزل؛ على أساس أّن األسلوب بمفهومه العام هو صياغة لغوية 

ً أخالقياً. أّما ابن خلدون، فقد ضبط مفهومه  ية ن زاومالنظم، ينصرف إلى شكل يحمل مضمونا

لهيكل اتّسم وي-يه التراكيب، أو القالب الذي تفرغ فيه. مرّكبة؛ حيث هو المنوال الذي تنسج  ف

ة األسلوب هو صناعة وممارس-1بثالث مواصفات تتجلى كاآلتي: -المفهومي لألسلوب عنده

ب ينطبق على األسلو-3األسلوب هو صورة ذهنية للتّراكيب المنتظمة كليّة/-2لعملية لغوية واعية/

 تركيب خاص.

 نّ أعلى اعتبار  شعري بكونه أسلوباً واسماً متميزاً ونوعيّاً،وانتصر ابن خلدون لألسلوب ال -

ارية أن م المعيلعلوا -برأيه-االستخدام اللّغوي فيه يباين االستخدامات اللّغوية األخرى، ولن تستطيع

واصفاته. لقد خاض ابن خلدون في مفهومه   سلوب()األتطلع بوصفه وتفسيره، نظراً لميزات م 

 ً ً تقبع في مضمونه طاقة تعبيرية وتأثيرية ذات قيمباعتباره كيانا لغويا . ة أدبيةشعري  عالئقيا

 صد أدبيقن له ومفهومه بهذه الرؤية يكاد ينّزل منزلة االصطالح، على اعتداد أنّه كل مكتوب يكو

؛ إذ لم يتناوله من زاوية الّشكل أو المضمون، بل هو عنده تشكيل لغوي نصّ  فاعل ي يتجمالي 

 المعنى، أو الدال التّعبيري ومدلوله في عالقته بالمتلقي.ضمنه اللّفظ و

طّورت داللة تإلى اإلرث الالتيني، وقد اقترنت بمفهوم الكتابة ثم  « Style »ترتدّ كلمة  -

ربي هوم الغالمف الكلمة لتدل على طريقة الكتابة في تقديم المعاني واألغراض والمقاصد. ولعّل هذا

لذي القديم األسلوب" يستجيب لفكرة األسلوب في الدّرس العربي افي أواليات انبثاق المصطلح" 

طاويه في م اقترن بجوهر المسألة اللّغوية؛ على اعتداد أنه شكل من األشكال التّعبيرية يحمل

ناسبة غية ممضموناً يعكس المقاصد واألغراض والمعاني؛ أو هو أداء لغوي ينتظم في أسبقية بال

 تّقليديبي المت معالم حقله الداّللي االصطالحي في الدّرس األسلولمقتضيات األحوال. وقد ترسّ 

 منه والمعاصر ضمن األطر اآلتية:

ره، صورة خاّصة للكاتب تبين طريقة تفكي -أي األسلوب-اإلطار الخصوصي باعتباره-أ

 الهيكل ه ضمنوطبيعة انفعاالته، وكيفية نظره إلى األشياء وتفسيرها، وقد مّكن هذا اإلطار نفس

 األسلوبي في سياق أعمال "ليو سبيتزر" األولى وقولة الفرنسي الشهير "بوفون".

اإلطار النّصي لعلّه من أكثر المبادئ التي استنم إليها الّسواد األعظم من أعالم الدّرس -ب

األسلوبي، انطالقاً من تلك المرجعية المعرفية التي أّسستها نظرية األدب المعاصرة التي توّجهت 

تبطان الخاصيّة األدبية والعناصر المشّكلة لها من اللغة، على أساس أّن األدب التخييلي هو إلى اس

نظام لساني بالدّرجة األولى. وقد شّكل هذا المبدأ االنطالقة الحقيقية لجميع االتّجاهات األسلوبية، 

ذي يرنو إلى وال سيما المعاصرة، فضالً على بعض المناهج النقدية على غرار النقد الثّقافي ال
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تأويل األنساق الثقافية المتوارية خلف األبعاد الجمالية لألساليب اللّغوية، تأصيالً على أّن اللغة هي 

عامل جوهري من عوامل الثقافة من جهة، وعلى أّن الخطاب الذي يتوّسل بها هو شبكة معقدة من 

في ضوء هذا اإلطار بأنّه  العالقات اإلنسانية واالجتماعية، من جهة أخرى. وقد عّرف األسلوب

جملة من االختيارات المعجمية والّصرفية والنّحوية المتراكبة فيما بينها، التي تكون مقصودة 

 لغايات جمالية داللية تتناغم مع  مقاصد النّص العميقة، التي قد تعكس أغراض الناص.

بية سلوسيرة األوقد شّكل مفهوم األسلوب من منظور هذا المبدأ نقطة انعطاف حاسمة في م

عاً موضو العلمية؛ حيث استولت على مدّونة حقل الدّراسات األدبية، وراحت تتخذ من األدبية

ً لممارستها النّصية، اعتكازاً على مبدأ المحايثة، وهي تروغ من وراء كّل  خيص لك تشذبحثيا

سانية صر اللّ لعنااما  عناصر األدبية مع رصدها وتفسيرها، استناماً إلى الصيغة االستفهامية اآلتية:

لبحث فعلية لية الالتي تجعل من أّي عمل لغوي عمالً أدبياً؟ التي وّجهت األسلوبية نحو سؤال الماه

ً متعدد  ً أدبيّا ً لسانيا ً واختصاصا ً هجينا أدوات  ر، يمتحلمصادااألدبي، الذي أّهلها ألن تغدو منهجا

 لحدوده وأهدافه.متاعه المعرفي من جميع الحقول المعرفية المتاخمة 

لحات إّن ذلك التحّول الذي طرأ على الممارسات النّصية للخطاب األدبي، أنتج مصط -

شكال ية هي أسلوبعديدة كاالختيار والعدول والتنويع والتوزيع والتّصوير، من منظور اّن البنية األ

ي ضوء ف عية(واالجتما)بأبعاده النّحوية والمعجمية لغوية نصية مفارقة لمرجعية النظام اللغوي 

 أّن الخاّصية األدبية هي توليفة أسلوبية من المقومات اللّغوية والتّعبيرية.

وية أّن األديب "الخطاب والمتلقي"، من زا تنظر األسلوبية إلى النّص األدبي وفقا لثنائية: -

ً من ميكانزمات داخلية ّنص ة في الثلما يْسعى برسالته اللّغوية إلى التأثير في المتلقي، انطالقا

ا ي يتغيّ ي الذاألدبي، تثير المتلقي الذي يبدي إزاءها ردود أفعال، تستثمر في التحليل األسلوب

 لّسانيةته التشخيص واستبطان البنية األدبية، اعتماداً على معالجة العمل اللّغوي عبر مستويا

ضطلع ي، التي يليةراءة التأوالبارزة، ومكّوناته األسلوبية، التي تحققها القراءة االستكشافية والق

الل تلك خلة من الدّالوبأدائها المتلقي، الذي منحته األسلوبية دوراً حاسماً ومركزياً في بناء المعنى 

غوار سبر ألالعالقة التفاعلية والحوارية التي يقيمها مع ميكانزمات النص السطحية والعميقة 

 .والخصائص األسلوبية المتالزمة المقصدية األدبية المتخفية خلف الخصائص اللّغوية

عرف مفهوم األسلوب تطوراً، تزامن مع األسلوبية التعبيرية لدى شارل بالي، الذي كان  -

ينظر إليه، بأنّه مجموعة من العناصر اللّغوية المتفاعلة والمؤثّرة عاطفياً على القارئ أو الّسامع، 

المح عاطفيّة وجدانية مقصودة. أعاد على اعتداد أنّه بنية كالمية عفوية تحوي في مطاويها م

ميشال ريفاتير البعد الجمالي لمدلول األسلوب بوصفه كّل مكتوب له قصد أدبي، معتمداً على 

معادلة الّسياق النّّصي والقارئ، في ضوء أّن الوظيفة األسلوبية هي قوة تسلّط على القارئ 

االنتباه إليها، بحيث إذا غفل عنها بواسطة إبراز بعض عناصر سلسلة  الكالم وحمل القارئ على 

شّوه النّص، وإذا حلّلها وجد لها دالالت تتميز بها، مما يسمح بتقرير أّن الكالم يعبر واألسلوب 

من األدوات التعبيرية المتراكبة، التي تؤدي إلى تبيان الوظيفة   )أي األسلوب(يبرز، بما هو جملة 

واطئه مع األسيقة األسلوبية المتعارضة مع الوظيفة ت األسلوبية، التي تقترن بتفاعل القارئ و

 المرجعية للّغة، والوظيفة النحوية التّركيبية للنظام الذي يؤّطر قواعدها ومكوناتها.
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ً بم - ً عالئقيا ً لغويّا ري التّعبي فهومهمارست جميع األسلوبيات كلمة" أسلوب" باعتباره كيانا

ّزعت قد تووي أو تأثيري بصورة ما على المتلقي، ومفهومه التأثيري؛ إذ هو وقع عاطفي أو جمال

حية؛ صطالكليته مواصفات عديدة على غرار اإلبراز والتوزيع والتصوير وغيرها من الدّوال اال

نافه، قول وأصون الوقْد نشأ مفهومه األسلوبي األدبي بدءاً من خلفية فكرية قوامها التّمايز بين فن

 -هالضوعاً لك، موْ بنيته وسياقه ووظيفته وعالقة المتلقي بكل ذ التي تتخذ من-مما مّكن  األسلوبية 

يل أن تكتسب مشروعية علمية تحققت لها باعتمادها على أدوات مستويات اللغة في التحل

ربة لمقا والتشخيص والتوصيف والتفسير، واستطاعت بذلك أن توّحد علوم اللّغة بكونها وسائل

ً من تلك الخص ا. فهي هدافهائص اللغوية والمظاهر األسلوبية المفيدة ألالمعنى األدبي انطالقا

اهية منوال نظري وممارسة نّصية تتأسس على قواعد منهجية صارمة وتصورات تنطلي على الم

آلثار اة داخل اللغ الفعلية للخاصية األدبية، تأصيالً على أّن االستخدام الفنّي والنّوعي إلمكانات

قطبي  وي فياية، ومن ههنا توّجهت نحو التّواصل األدبي المنضاألدبية هو مزدوج الوظيفة والغ

نية ج القرآلنماذالنّص والقارئ، وقد استجابت المعالجة البالغية التي مارسها ابن جنّي على بعض ا

 مع شروط وأدبيات المقاربة األسلوبية.

 لّروسية،اية نتوّجهت األسلوبيات المعاصرة نحو تيمة الخاصية األدبية التي بلورتها الشكال -

ألبعاد ااوية بكونها الخاصية الفعلية لبحث الدراسات األدبية، والتي نظرت لها األسلوبية من ز

م لية تتسلداّلالمشكلة لها من حيث البنية والوظيفة، وانتهى إلى أّن عناصر الوظيفة الجمالية ا

ب لخطاص اللغوي لبمواصفتين: تنضوي األولى في أنّها إجراءات لغوية متحققة في نسيج النّ 

فسيرها روغ تاألدبي، والتي ستغدو نفسها أدوات منهجية مفيدة للتحليل األسلوبي ثانيا، الذي ي

ذلك بتأّهلت عاً، وتفسيراً علميّاً موضوعياً مقن -على الخطاب األدبي-بكونها ظواهر أسلوبية طارئة 

التي  معللة،واألحكام غير اللتخليص حقل الدّراسات األدبية، من تلك االرتسامات والتأثيرات، 

ا ة، وله؛ إذ أّن األسلوبية تنطلق من مفاهيم منسجمة ومتضامن)النص األدبي(طبعت ممارسته 

-جرائية إليات كهدف محدّد، يتّسق مع المقدّمات، والمناويل المؤسسة لميدانها، التي تعبّر عنها 

، اللغويةنها ومقّوماتها األسلوبية يتوسل بها لتقييد عناصر األدبية، وم -بماهي مصطلحات موّسعة

ي فتوافرة ة المبنية، تكويناً، ووظيفة، في ضوء مبدأ عام مؤدّاه أّن الخصائص اللّغوية والبالغي

 ترك مماام مشاألسيقة األسلوبية بإمكانها أن تشكل مقاييس حاسمة للفصل والتّمييز بين ما هو ع

ا دبي ممّ مكّون أسلوبي، وبين ما هو شعري أهو خاص متفّرد، وبين ما هو مكّون لغوي مما هو 

لق بية تنطألسلوهو نثرّي علمّي، في إطار رؤية شاملة تترسم مستويات التحليل اللّساني النصي. وا

ور هد النّ ها تشمن لغة الخطاب وتنتهي إليها، تأصيالً على اّن مقاييس -بماهي منهج تحليلي نّصي-

نه ياس بكوللمق ها إال في ضوء مفاهيمها؛ حيث أنّها أّسستمن رحم النّص، وال يمكن تفسير إواليات

لمستويات ة عبر األدبيمظهراً لغوياً متحققاً ومفهوماً نظرياً يستعان به  كآلية مفيدة لتجلية مجالي ا

 النّصية التي يمظهرها الخطاب األدبي.

اتّجه أتباع بالي نحو دراسة الخاصية األدبية ذات المحتوى العاطفي، وقد أعيد طرح  -

قضايا األسلوب الذي تلّون بمفاهيم االختيار والتنويع، تأثيالً على أّن اللغة هي عبارة عن طاقات 

ممكنة، ألن هائلة من البدائل اللّسانية واإلمكانات التعبيرية، والمتكلم يقوم باالختيار من جملة بدائل 
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ذلك االختيار الذي يؤثّر يرى فيه المتكلم أنّه أكثر داللة وأقوى تأثيراً وأبلغ معنى وأشدّ إثارة، 

واستمالة للمتلقي. وجملة االختيارات التي ينتحيها المبدع هي التي تشّكل بنيته األسلوبية. 

قسمين: اختيار نفعي يهدف  واالختيار بما هو "األسلوب" في سياق األسلوبية التعبيرية، ينقسم إلى

المتكلم من ورائه إلى تحقيق غاية عملية براغماتية واختيار أسلوبي يتموضع في انتقاء سمات 

أسلوبية ذات داللة واحدة ملتبسة لتحقيق هدف تأثيري، ألّن اللغة من منظور أهل األسلوبية 

، ولعّل أعالمنا في هذا السياق التّعبيرية تعبر عن واقع الحساسية وأثر هذه الحساسية على المتلقي

 ضمن مدار الدّرس البالغي كانت لهم اجتهادات عميقة من حيث التحليل والوصف.

ً لتعدد الحقول المعرفية التي استنجدت األ - ها ة بأدواتسلوبيتعددت االتجاهات األسلوبية لفقا

ة التي انبثقت النقدي ة أوالنفسي تحقيقاً ألهدافها، على غرار األسلوبية التّعبيرية اللّسانية، واألسلوبية

يغموند ساطنه معالمها من أعمال ليوسبيتزر، الذي توافرت له عدّة معرفية نفسية، استقاها من مو

لدرس فرويد، مما جعل أسلوبيته تمتلك مشروعية علمية زّودت الجهاز النظري واإلجرائي ل

ية للسانالمعالجة الوصفية ا األسلوبي المعاصر بمفاهيم أساسية على غرار االنزياح ومبادئ

ء ية لعطاللّساناتهدف إلى دراسة العناصر  -بهذه الوجهة-لمستويات الخطاب المتباينة. واألسلوبية 

زر في وسبيتالطاقة التعبيرية في األشكال اللّغوية المؤّطرة لحدود الخطاب األدبي، اعتمد لي

دس )الحية تكشاف، القراءة المتكررة االسأسلوبيته النفسية على األسس اآلتية: المنهج الفيلولوجي

كاتب صية البكونها مقاييس معينة ومسعفة على اكتناه شخ-ونتائج علم النّفس وأدواته  والذوق(

ً علكن سرعان ما تحّول عن هذا المسار إلى المنهج المحايث باح -اإلبداعية النّفسية ن مركز ثا

 األثر داخل النّص األدبي.

ب من ألسلوايوية التي مثلها ميشال ريفاتير ورومان جاكبسون منبع تلتمس األسلوبية البن -

دود اخل حخالل وصف وتشخيص العالقات الداللية والوظيفية القائمة بين العناصر اللّسانية د

لى متلقي إعى الالخطاب األدبي، على اعتداد أّن تلك العالقات  هي حجارة البنية األدبية، ثّم يس

ج الوصفي ن المنهموبية لسياق الداللة البنيوية األدبية، وقد استفادت هذه األسل تاويل كليتها المكّونة

ا دعائمه أرست اللساني وأدبيات المدرسة الشكالنية الّروسية، فضالً على الشروط التوصيفية التي

يم ات وقمدرسة براغ اللغوية، وستعدو أدوات هذه المصادر آليات مفيدة لتوصيف  تلك النتوء

ن بقية دب مالتي يظهرها األثر األدبي، معتبرة إيّاها خاصيات شكلية نّصية تميز األ االختالف

ن مماسكة بماهي علم يحوي منظومة مت-أصناف القول األخرى. وبهذا المنظور، فإّن األسلوبية 

رضية هي ف تختلف عن البنيوية التي ليست علماً، بل -المقدمات النظرية والمفاهيم اإلجرائية

ط أكثر ّروابصارى ما تصادر عليه أّن هوية الظواهر تتحدد بعالقة المكّونات وشبكة المنهجية ق

نطالقة الل اخمّما تتحدد بماهية األشياء. وإلى هذه الفكرة عالج القرطاجني الخطاب الشعري من 

ة لوظيفمنهجية تمثلت في البحث عن الماهية الفعلية للشعر من حيث الطبيعة والمكّونات وا

ادها وأبع ، ويكاد منهجه التّشريعي التوصيفي أن يتطابق مع مفهوم البنية األسلوبيةوالقيمة

 اإلجرائية لدى ميشال رفاتير.

إذا كان الدّرس البالغّي القديم جعل من المقام ومقتضيات أحوال المتلقي أساً معرفياً يعّول  -

ن المتلقي أّسا مركزيا عليه في تصنيف بالغية األقوال، فإّن الدرس األسلوبي المعاصر جعل م
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وِمْعوالً يعتمد عليه في بنينة المعنى األدبي، وذلك بمشاركة ميكانزمات النّص الداخلية المتعارضة 

مع المعايير االجتماعية واللغوية والثقافية، باعتبارها أسيقة أسلوبية وظواهر أدبية مميّزة تثير 

ً -ي قد يعبّرالمتلقي، وتؤدّي به إلى التوّرط في صنع المعنى، الذ عن المقاصد العميقة  -مؤقتا

للخطاب األدبي المتناول. وعلى هذه الشاكلة خالف الدّرس  األسلوبي المعاصر بعض المناهج التي 

لم تلتفت إلى القارئ، أو أنّها قلّلت من دوره، واعتبرته عنصراً ثانوياً، وجعلت اهتمامها األول 

لنّص، أو إلى بنية النّص فقط، ولعّل األسلوبية في هذا يتوّجه إلى المبدع فحسب أو إلى المبدع وا

السياق فتحت شرارة نظرية التأثير الجمالي أو نظرية جمالية التلقي، التي ترى أّن عملية القراءة 

 -أي القارئ–تسير في اتجاهين متبادلين؛ من النص إلى القارئ ومن القارئ إلى النّص، الذي 

جود في النّص؛ في ضوء أن النص األدبي هو بإمكانه أن يضفي على النّص أبع اداً ال يكون لها و 

كون لغوي مفتوح، يمكن أن يخضع ألّي تأويل نسبي مؤقت. وبناًء على ذلك فإن األسلوبية 

المعاصرة تمنح دوراً أساسياً وحاسماً للقارئ بكونه مشاركاً ومنتجاً للداللة ال مستهلكاً ومنبهراً أو 

النماذج النقدية التقليدية التي آمنت برجل واحد في العملية اإلبداعية للغة منفعالً على غرار بعض 

هو المتكلم. ومن األهمية بمكان اإلشارة ههنا أن نظرية القراءة األسلوبية تختلف عن نظرية 

القراءة البالغية اإلعجازية، من زاوية أّن األولى مارست واختبرت أدواتها على نصوص أدبية 

الثانية فقد اهتمت ببالغة الكالم القرآني ووظيفته من منظور أبعاده الجمالية والتأثيرية إنسانية، أّما 

 اإلقناعية. و

عددة ير متاعتمدت المنظومة األسلوبية منذ نشأتها مع شارل بالي على مقاييس عدة ومعاي -

لتفسيري اصفي استمدتها من حقول معرفية غير يسيرة تقصدت اللغة ميداناً الشتغالها كالمنهج الو

ت لى أدواوة عالذي استقته من أدبيات "لسانيات الجملة"، وقواعد النّحو التوليدي التحويلي، عال

دالته، ومعا علم النفس، ومقوالت النموذج البالغي النحوي، والمعايير الموضوعية لعلم اإلحصاء

هي  لمقارنةاياس ت بمقوقد طّوعت هذه األدوات لتجاري أهدافها وغاياتها. إّن األسلوبية التي توّسل

ضوء  يم فيشبيهة لصنيع مبحث الموازنات الشعرية والّسرقات األدبية التي أنجزها الدرس القد

من  بالغية،يب التمييزهم بين األساليب البالغية من األساليب النحوية من جهة، وبين أصالة األسال

ية ب الجزئلجوانا، حيث عولج من اجهة أخرى، إالّ أّن عطاء هذه المباحث لْم يكن قوياًّ وال عميق

 والجوانب األخالقية.

بية األسلو-زياحأسلوبية االن -إحصائية-بنيوية-نفسية-)تعبيريةإّن التعدد الذي طبع األسلوبية       

اورة قول المجالح عائد إلى ذلك التداخل بينها وبين والتأويلية(-السيميائية-أسلوبية السجالت-المقارنة

نتظمه يلذي الها، فضالً على استنجادها بنظريات اخرى أفرزت تصورات تفيد التحليل األسلوبي العام 

ة ر األدبيآلثاخيط منهجي موّحد ينطلق من اللّسانيات الوصفية وينتهي إلى التأويل داخل ميدان لغة ا

التي أنتجت  أسلوبيات اللغة/1سلوبية تندرج ضمن مجموعتين كبيرتين هما: ولعّل جميع االتجاهات األ

ليات كأسلوبيات أدبية أفرزت مفاهيم االنزياح والصورة بكونهما /2مفهوم االختيار والتنويع،

 .يةتباناصطالحية وظواهر أسلوبية تندرج داخلهما مصطلحات وأشكال لغوية بالغية وصور لسانية م
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ي ألسلوبالذي دقّق ابن جنّي مفهومه النّحوي يتجاوب مع المفهوم ا مصطلح العدولإّن  -

عرية ت الشللظاهرة، التي عبّرت عنها مواصفة االنزياح والمفارقة واالنحراف في حقل الدراسا

ً منضكونه والّسردية معاً. تّم تداول هذا المصطلح كثيراً في المتون اللغوية والبالغية، ب  ربا

بوصفه -لكلمةاتركيبه النّحوي عن أصل النّظام اللغوي. وقد تطّور مدلول  التصرف اللّغوي ينعدل

ن مثيٌر كلتغدو دعامة نظرية إجرائية، وكليّة اصطالحية تتوزعها  -رديفا للمفاهيم األدبية

عبيرية تظاهر مالتقسيمات واألشكال اللغوية، واإلمكانات التصويرية البالغية، على اعتداد أنها 

رفية والصّ  ت أسلوبية قوامها مخالفة أصل النظام اللغوي بمستوياته الّصوتيةتتحقق عبر تجليا

مة القي والمعجمية والنحوية والداّللية االجتماعية. ولعّل مصطلح المجاز البالغي من حيث

 لتّوكيداظيفة التّعبيرية هو من أقرب المفاهيم إلى مفهوم الظاهرة، القائم لدى ابن جنّي على و

ييزهم ضوء تم مة فيتّشبيه. ومن ههنا مارس أعالم الدّرس البالغي النّقدي القديم الكلواالتّساع وال

فظ عن باللّ  بين مستويات الكالم، وجعلوا بالغة الكالم تتأسس على هذا المبدأ، من حيث العدول

 الظاهر، الذي تجّسده الّصورة المجازية.

ماطها جة أنية، وتوّجه إلى معالعند أشكال هذه الظاهرة األسلوب -كثيراً -توقف ابن جنّي -

الفعل  تكثير)الشعرية من منظور الوظيفة البالغية القائمة عنده على عنصري التوكيد والمبالغة 

 منه أن صيالً التي شكلت أصالً من أصول تفكيره البالغي في الجماليات الكالمية، تأ واستمراره(

و دلوله هخرق ومة واللّغوية. ولعّل هذا الهو لغة يخرق فيه الكالم عن أبنيته الّصرفي الشعر بما

كونه ديد بالذي نلمسه في خطاب الدّرس األسلوبي، وما سطرته أسلوبية االنزياح على وجه التح

ًّ في مفهوم ظاهرة العدول/االنزياح. لم يلتمس ابن جنّي في مفهوم الض -لشعرية ارورة أساّ نظريا

ر ومعاذي حيلَ  -)قيود الوزن والقافية والّروي(حوي بكونها خروجاً عن قواعد النظام اللّغوي النّ 

ً إلطراد القاعدة النحوية أو العتبارات عروضية  صيصة خدّها ع، وإنّما )كاستقامة الوزن(توّخيا

د لقي؛ وقالمت شعرية تنّم على اقتدار فنّي يتقيّد بغرض معيّن، يريد أن يبثّه الشاعر في نفسية

ً -أدرجها جناس لعربية، الذي انتظم مفهومه مفاهيم جملة من األفي مصطلح شجاعة ا -ضمنيا

يتها نضوي بنتي تال )الحذف، الزيادة، التّقديم والتأخير، العمل على المعنى، التحريف...(البالغية

 .)صوتي، معجمي، صرفي، نحوي، داللي اجتماعي(في عنصر الخروج عن أصل لغوي ما

ذج البالغية حقال تطبيقيا،ً مصطلحات عديدة أنتج أعالم الدّرس القديم الذين اتّخذوا النما -

ً تفارق قواعد  ً للظاهرة التي تتأسس بنيتها البالغية على عناصر متراكبة نحويا شّكلت حقالً دالليا

بماهو -النّظام اللّساني، التي أبرزها البحث في مواصفات: البديع، التضمين، التغيير، واالنحراف 

المبالغة باعتبارها قاعدة قياسية ومسبار داللي تقاس به تركن وظيفته في مبدأ  -مفهوم صرفي

الصيغ الّصرفية المنعدلة عن أصلها. وفي ضوء هذه الفكرة، استثمر ابن األثير إستراتيجية الزيادة 

التي أوردها ابن جني في باب شجاعة العربية، وفّصل القول فيها، ليقيم نظرية صرفية في الكالم 

النظريّة على مبدأ النقل من منظور وظيفي، يتوّزعه النفي واإلثبات البليغ. وقد راهن في هذه 

والمبالغة والتوكيد وغيرها من فوائد أشكال ظاهرة العدول. وقد عبّر الدّرس اللّساني المعاصر عن 

هذا العدول بالّزيادة بمفهوم المورفيم، الذي يعرف بأنه "كّل تغيير يعتري  البنية الّصرفية من 

أو الحروف، أو في ترتيب وتبادل المواضع بين الّصوامت التي يثويها القالب  حيث  الحركات
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المقطعي". ولعّل التّحليل الذي ذهب إليه ابن األثير من خالل اهتمامه الخالص بتوزع الحركات 

في الفعل المجّرد للتدليل على صّحة نظريّته في المورفيم يصطدم مع أحد أقطاب الدّرس اللّساني 

ً من البحث اللّساني دري رومان()أنالحديث . بل إّن البحث الّصرفي البالغي التراثي كان أرسخا

المعاصر، من زاوية أّن أعالمه اهتموا بداللة الشكل الذي تبرزه البنية الّصرفية، وهو أمٌر لم 

 يلتمس عند المشتغلين بالدّرس الّصرفي العربي المعاصر.

فة لمخالاالمس أعالم الدّرس التراثي أهّم خصائص العدول األسلوبي القائمة على مبدأ  -

ً -والتنازع بين قاعدة معيارية قياسية  ً عمليّا صيف ص وتولتشخي -ت تخذ بوصفها حالًّ منهجيا

ة في العميق المسةاالستخدام البالغي للّغة بكونه عدوالً عن تلك القاعدة المعيار. وتتجلى هذه الم

لخبرية الجملة )أصل الكالم أو المعنى النّحوي، متعارف األوساط، المساواة، االمعايير اآلتية: 

ة، النحوي ّرتبةالبسيطة، الجملة الخبرية العارية من قرائن التّوكيد، الذكر، القانون األصلي لل

نظام ال عد، بحكم أنّها معالم أصلية تتجاوب مع قواقانون السياق اللّغوي النّحوي، وغيرها(

ً اللّغوي المثالي؛ وذلك لقياس درجات بالغية الفنون القولية، التي جعلت حقالً تط  لتلك بيقيا

خ لدى ه ترسالممارسة، من زاوية أنها حلوالً عملية معينة للتحليل البالغي. وهذا الصنيع عين

ين لي المعاألص أعالم الدّرس األسلوبي المعاصر، الذين اتخذوا من المعيار القاعدة بكونه المسار

ذبذب لئن توعلى تشخيص وتوصيف وتعيين مكّونات أدبية األدب في أبعادها النّصية واألسلوبية؛ 

ر غير ، والشعلعلمياالفكر األسلوبي اللّساني في وسمه، ألنّه أنتج أنحاًء متباينة على غرار النّثر 

لطاقة قياس العبد هللا صولة المقفّى عند جون  كوهين، والجملة الخبرية البسيطة التي توّسلها 

 لوبية.جوها أسنها والحجاجية التعبيرية الماثلة في التّراكيب القرآنية المنعدلة عن ذلك المسار بكو

استوفت مباحث الحذف، والتّقديم والتأخير في الدّرس البالغي القديم عند بعض أعالمه  -

ا الهيكل األسلوبي الجديد، من الشروط العلمية التي سّطرها البحث اللساني المعاصر، ورّسخه

زاوية أنّها أبنية غير نحوية، تنضوي مفاهيمها البالغية في بنية مفهوم ظاهرة العدول؛ على اعتداد 

أّن الحذف هو بنية تركيبية بالغية تخالف الذّكر بما هو أصل لغوي؛ والتقديم والتأخير هو مبنى 

تمثّلها النظام اللغوي النموذجي. يتسم الحذف بالغي قوامه خرق  قانون الّرتبة النّحوية التي ي

والتقديم والتأخير بكونهما مناط األساليب األدبية ومدار الوظيفة التأثيرية، تأثيالً على أّن إجراءهما 

البالغي هو خاصية أسلوبية، وضرٌب من التصرف الوظيفي المقصود بما هو أداة تعبيرية، لخرق 

النقص والخلل التّركيبي. لقد احتفى الجهاز النظري اإلجرائي للبحث قوانين النظام اللّغوي في ثنايا 

البالغي القديم بظاهرة الحذف في النماذج األسلوبية، من زاوية أنّها مظهٌر تركيبي  يتجلى دوره  

ولعّل إضمار  في وظائف اإليجاز والتكثيف، وتشتيت ذهن المتلقي وغيرها من الوظائف األدبية.

من عناصر البنية األساسية للكالم، هو دافع قوي  وحافٌز مهم لتوريط المتلقي  وبتر عنصر أساسيّ 

في البحث عن المتروك، ألنّه عنصٌر بنيوي للغرض والمقصد؛ إذ ال ي صار إليه ولعاً، وال 

اعتباطاً، وإنّما يعمد إليه، حين يكون الذّكر  قاصراً على تحقيق المغزى من صياغة الكالم  والتقديم 

خير، والحذف من األبواب البينية، التي تقاسمها النموذج النّحوي والنموذج البالغي، الذي والتأ

ً من الدّالالت التي تولّدها األشكال  -على خالف األّول -يهدف إلى دراسة أثر المعنى انطالقا

البالغية. وفي ضوء هذا المنوال، انصّب االهتمام نحو حذف جملة جواب الشرط، فضالً على 
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حين تحّل االستعارة  ف الذي يتّم في منطقة المنصوبات على غرار المفعول به والمضاف،الحذ

 وتمأل الفراغ الذي يتركه إجراء الحذف.

ي، )ابن جنّ بالغيإّن القراءة البالغية العميقة التي عالج بها بعض أعالم الدّرس النّحوي ال -

ى ني  إلانصرف لدى الجرجا -ريّ كمفهوم نظ-لمبحث التقديم والتأخير  عبد القاهر الجرجاني(

 لخبر علىاقديم ، كما في ت) دون أن يقع تغير حكم المقدم النّحوي(تقديم على نية التأخير/1نوعين:

تغيير الحكم  يسهم في تقديم ليس على نيّة التّأخير،/2المبتدأ، وتقديم المفعول به على الفاعل.

من  الهتمامابؤرة ويكتسب داللة العناية  -الضرب في هذا-النّحوي للمقدّم، اعتداداً على أّن المقدم

 بن جنّياعالجة موكمفهوم إجرائي مثلما يتبدّى في  -بماهي وظيفة تركيبية ووظيفة تداولية-تقديمه 

وقد أطلق  لعربي.اتراتبيته داخل الجملة الفعلية؛ الذي يعدّ فضلة في النّحو  لتقديم المفعول به و

عى ض ابن جنّي لتيمة "المفعول به" من منظور وظيفي، وسعليه مصطلح "رّب الجملة". عر

ً إلى مالمسة األبعاد الداّللية التي تعتري تقديمه  لتي هي ارتبته بكونه عدوالً عن أصل م-سعيا

 سياق أنّ ذا الوقد توزع تقديمه نوعين: تقديم رتبة وتقديم إسناد إذ عدّ ابن جني في ه -التأخير

 تبار أنّ لى اعليس هو األصل، ألّن األصل الّرفع على االبتداء، ع نصب المفعول به على االشتغال

لفعل حذف اوالنّصب ال ي ومئ إلى العناية به؛ حيث أّن داللة العناية تبرز من خالل تقديمه، 

ً أّن الجملة الفعلية موضوعها الوحيد هو الحدث. ولعّل هذه ا  ة تقتربلقراءالنّاصب له، مبيّنا

دئها من عدّ مباتلتي ا-ات اللّسانيات الوظيفية واللّسانيات التحويلية التوليديةبدرجات بارزة من أدبي

فعل+  يقة هي:العم ، التي انتهت إلى أّن عناصر الجملة العربيّة في البنية-أهّم القضايا األسلوبية

ة حليلي، وهذه البنية تتولد منها جمل عديدة من خالل أدوات ت)اسم(+ مفعول به) اسم(فاعل

ت أدوا ف أو تحريك عناصر البنية األصولية عن مواضعها األساسية. وهذا التقاطع بينكالحذ

لفرعية صلية واأ األالنّحو البالغي وقواعد النّحو التوليدي التحويلي يؤذن أّن أعالمنا سلّموا بمبد

 في اللغة؛ من خالل توصيف ما يطرأ على المعنى من تحّول في أدنى تغيير يصيب ويمسّ 

 األصلي. التّركيب

ً في الدّرس العربي القديم  - ي عدّ االلتفات من بين أكثر المصطلحات البالغية اضطرابا

 -تركيبا،ً وداللة ووظيفة–تسميته، مفهوماً، وموقعاً، ومن زاوية مخالفة، يعتبر من أقوى المفاهيم 

ً واقترانا وتعلقا بمقولة الّسياق األسلوبي بأبعاده  الّصغرى والكبرى. فاال لتفات هو وجه قربا

أسلوبي يعمد إليه في الكالم األدبي لغرض التأثير على المتلقي جمالياً وعملياً، من ناحيٍة أنه مثير 

)ضمائرية، أسلوبي يحمل طاقة تعبيرية مؤثّرة تبرز من ذلك التحول القائم في بنيته من صيغة

مخالفة لها. فهو عدول  –داخل النسيج اللّغوي األدبي الواحد -إلى صيغة أخرى  عددية، زمنية(

، (Stylme)عن معيار الّسياق اللّغوي وقانونه التّركيبي، وسيشّكل بهذا المفهوم وحدة أسلوبية 

تتكون من قطبين، طرفه األول تمثله الصيغة المتلفت عنها، والطرف الثاني تمثله الصيغة الملتفت 

االلتفات، أن يكون العنصر اللّساني إليها، والّشرط الجوهري لتصنيف المظاهر اللغوية في باب 

ً في النسيج اللّغوي للتّركيب األدبي، ويصار إليه لتحقيق أبعاد  المنعدل عنه و المنعدل إليه متحققا

داللية جمالية. أّما مصطلح التجريد فمفهومه البالغي استقّر لدى ابن األثير بما هو "إخالص 

نفسه، ألّن أصله في وضع اللغة من "جّردت  الخطاب لغيرك وآنت تريد به نفسك، ال المخاطب
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السيف" إذا نزعته من غمده؛ إذ هو مكّون أسلوبي يجاري مبدأ مخالفة مقتضى الظاهر اللّغوي 

المحسوس. والفرق بين مصطلح االلتفات ومصطلح التجريد يحدده معيار االنعدال؛ إذ أّن معيار 

ً داخل العبارة  اللسانية. أّما معيار صورة التّجريد فيكون صور االلتفات يكون متحققا وملموسا

ً خارج النسيج اللغوي للعبارة األدبية، إال أّن ما يوّحد جميع اإلجراءات بما فيها  ً مركونا مفترضا

التي انضوت في  الحقل الدّاللي لظاهرة العدول. هو أّن بنيتها تؤشر على مبدأ المغايرة والتنازع 

مبدأ هو جوهر مفهوم ظاهرة العدول، الذي تناولته األسلوبية بين المعيار واالستعمال، وذلك ال

ً معرفياً،  ً تعتريه تسمية وخطابا ً نظريا ً تركيبيا نحوياً، ومفهوما ً يحوي مفهوما بكونه شكالً لغويا

ً كأداة تحليلية تعين على تشخيص وتفسير شروط الوظيفة األسلوبية، وتيمة  ً إجرائيا ومفهوما

 ات واألشكال البالغية ومجموعة من الوسائل التّصويرية...تتوزعه جملة من المصطلح

ال يزال الخطاب البالغي العربي لألشكال التّعبيرية، التي توّزعت على مباحث علم البيان،  -

الذي شيّده الّسكاكي فعاال وممتداً في الدّرس األسلوبي المعاصر، الذي غيّر من تسمية بعض 

يرية، على شاكلة االنتقال من تيمة األسلوب إلى تيمة الخاصيّة مقوماته اإلجرائية ومقدّماته التنظ

األدبية والمتلقي؛ ومن مفهوم االنزياح إلى مفهوم الّصورة األدبية. ولعّل هذا التحول يرتدّ إلى 

التأثر بما استجدّ في نظريات االبستمولوجيا المعاصرة بأبعادها العقلية والوضعية. إّن مفهوم 

المعاني )لبالغية مشتق من إرث بالغة الجاحظ، التي عبّر عنها قولته الشهيرةالّصورة البيانية ا

مطروحة في الّطريق يعرفها العجمّي والعربّي والبدوّي والقروّي، وإنّما الشأن في إقامة الوزن 

وتخيّر اللّفظ وسهولة المخرج وكثرة الماء وفي صّحة الطبع وجودة الّسبك، وإنّما الشعر 

والذي يعدّ جهاز النموذج النقدي البالغي بجميع مكّوناته تحشية (1)(التّصوير صياغة وضرٌب من

موّسعة له، في ضوء أّن مصطلح التصوير في ذلك النّص، يستشعر منه أنّه بنية شكلية شعرية؛  

يتفاعل على سطح نسيجها اللّغوي ما هو نحوي بالالنحوي. وبناًء على ذلك، ترادف المعنى 

المفهوم البالغي والمفهوم الفنّي للّصورة، في الخطاب النّقدي الجديد، في ضوء أّن اللّغوي مع 

ال يتعدّى أنها تشكيل مادي ومرئي للواقع وأشيائه المعبّر عنه باللّغة، وهذا  -أّي الّصورة-مفهومها

ة األدبية المفهوم يكاد  يتطابق مع المفهوم األسلوبي والمفهوم التداولي لها؛ على اعتداد أّن الصور

جودية أو جوهرية  هي جملة  من األشكال التّعبيرية لتأسس بين موضوعين يتعالقان بصفات و 

 كائنة أو ممكنة.

إّن مفهوم ألوان الّصورة البيانية، على وجه التّعميم واإلجمال، ال على وجه التفصيل  -

وية محسوسة معاينة، والتحصيل، يركب في التّعبير عن المعاني المجّردة الذهنية تتغاير بين لغ

أّما بنيتها فهي قائمة على مبدأ العدول عن مقتضى  ومدار وظيفتها لإلقناع والتأثير بكونها خطاباً.

الظاهر، من زاوية أنّها تعبير غير حرفي، وهذا ما تجسده جميع أشكالها، كالتشبيه والتمثيل 

ظومة رباعية األبعاد: على مادٍة عالمة دالة، تتأسس على من )الّصورة(والكناية واالستعارة. فهي 

ً يمثّل  وشكل، ينهض على التكوينات التصويرية لألشياء واألشخاص. وتعبير يحمل مضمونا

                                                             
 .131، ص3الحيوان، ج - (1)
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المحتوى الثقافي للّصورة من ناحية وأبنيتها الدّاللية المشّكلة لهذا المضمون من ناحية أخرى؛ وقد 

 وجميع أنواع المجاز.انصرفت بهذا المفهوم إلى تشبيه وتمثيل وكناية واستعارة 

بكونه  -لبليغابما هو إمكانية بالغية يتوافر في الكالم  -قبول التشبيه في الدّرس القديم -

ً للموازنة الشعرية من جهة وأصل جميع محاسن الكالم من جهة أخرى؛ من منظو ه ر أنّ مقياسا

مية، و وهّسية أاستخدام فني في اللغة، يتأسس على الوصف بين كونين تربطهما عالقة مشابهة ح

أداة ولشبه اوينتظم تركيبه البالغي النموذجي طرفان هما المشبه والمشبه به، وركنان هما وجه 

ق ففقد عولجت وِ  التشبيه التي تنقل المعنى الوصفي من المشبه به إلى المشبه. أّما بنية التشبيه،

عين ن موضة أو صفات بيزاويتي الحقيقة والمجاز؛ على اعتبار أنّه ضرٌب  من االشتراك في صف

، ستبدالنقل، اال)الاو من زاوية المجاز  )الحقيقة(االدعاء  تجمعهما عالقة ما من زاوية اإلثبات و

 .التعويض(

ك ، يتراهتم أعالم الدّرس البالغي بجماليات التشبيه، من حيث أنه فعل لغوي تواصلي -

رفين؛ ين الطّ بلخاصة الذي يلّف العالقة اتركيبه محالً يمأله  المتلقي اعتماداً على السياق الثقافي 

 وفي ضوء هذه النظرة، ع ولج وفق األسس اآلتية:

 ما هو واضح أجمل مّما هو خفي. -1

 ما هو مألوف أقرب إلى النّفس مما هو غريب. -2

 ما يدرك بالحاسة أقوى مّما يدرك بالعقل أو غيره. -3

 ما هو حاضٌر أوضح من الغائب. -4

 يعلمك به غيرك.ما تعاينه بنفسك أقرب  مّما  -5

 مطي له،ج النوقد عدّ التشبيه البليغ من أقوى مراتب التشبيه شعرية، ألنه عدول عن النموذ

ؤذن شبه يمن حيث حذف األداة، التي تنتفى معها المزية التي أعطيت للمشبه به، وحذف وجه ال

صفات هم مواأمن وهي  بالتعدد الدّاللي؛ فيفرز من تركيبه خصائص االختصار والكثافة الداّللية؛

 د تنطبقفتكا الّصورة الشعرية. أّما ما يسمى بالّصورة االستدارية في الخطاب الّصورة الشعرية

 على مصطلح التّشبيه المقلوب أو عكس التشبيه.

ه و أصٌل لهبما  ميّز الجرجاني بين التشبيه والتمثيل من زاوية وجه الشبه، حيث أّن التشبيه -

دّة عتزع من ه، ينبالتمثيل من منظور أّن وجه الشبه بين المثل والممثل   ال يحتاج إلى تأويل. أّما

ة عالق أمور يجمع بعضها إلى بعض، يحتاج إلى التأويل، على أساس أنّه إجراء فاعل لتعرية

لتمثيل اوحدات  ة بينالتأويل والممثل به فضالً على وظيفة النّص التمثيلي الداخلية التركيبية القائم

 لتداولية الخارجية التي تجمع الغرض من التّمثيل والمتلقي. والوظيفة ا

ري عرض حازم القرطاجني للّصورة الشعرية في أبعادها التخييلية في الخطاب الشع -

  علىباعتبارها خصيصة نّصية مع المتلقي الذي يتوسل بالتخييل لتحصيلها وتمثلها، فضالً 

 ير.وبية التأثيرية لدى ميشال ريفاتاستخدامه لمصطلحات تكاد تتطابق مع أدبيات األسل

إّن الطرح النظري اإلجرائي الذي قدمه الجرجاني في ضوء تعليقه على النّص التمثيلي  -

ْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن السََّماِء فَاْختَلَطَ إ :﴿من سورة يونس 24في اآلية  نََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ

ا  يَّنَْت َوَظنَّ بِِه نَبَاُت اأْلَْرِض ِممَّ يَأُْكُل النَّاُس َواأْلَْنعَاُم َحتَّىَٰ إِذَا أََخذَِت اأْلَْرُض ُزْخُرفََها َوازَّ
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ا فََجعَْلنَاَها َحِصيد ا َكأَْن لَْم تَْغَن   بِاأْلَْمِس أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُروَن َعلَْيَها أَتَاَها أَْمُرنَا لَْيال  أَْو نََهار 

لُ  ِلَك نُفَّصِ
يتساوق مع مقولة االتساق التي أنتجها الدّرس ﴾  ٢٤﴿ اآْليَاِت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ  َكذََٰ

اللّساني الحديث، والتي تعدّ ظاهرة من ظواهر التماسك النّصي؛ بكونها ذلك الّسبك 

الشديد الذي تشكله األجزاء المكّونة للنّص من خالل عناصر لسانية معجمية بما هي 

لوظيفة الّربط بين الجمل التشبيهية، بدءاً من الجملة الثانية من الكالم أنساق نّصية تنهض 

التمثيلي؛ حيث قام الجرجاني بتوظيف كيفية التشكيل النّصي للتمثيل ووسائله النحوية 

والمعجمية التي تعرف في لسانيات النّص أو نحو النّص بأدوات االتساق، والتي تجعل 

ملي.من السلسلة التالية  للمثل نّصا   مترابطا ال مجّرد تتابع ج 

التي  تمثيلأدرك كّل من الجرجان والّزمخشري كنه العالقة البنيوية القائمة في بنية ال -

بين، و مركاتختلف عن بنية التشبيه، من زاوية ان المشابهة في التمثيل ال تنهض بين  مفردين 

 ا عالقةجمعهمومن الممثل به ت وإنّما المشابهة قائمة بين أربعة عناصر، كّل عنصرين من الممثل

 راثي فيز التمشابهة؛ أي أن بنية التمثيل تنهض على تشابه في العالقة. ويمكن تنزيل هذا المنج

ار لمستعا) بناء عالقة بين ضوء مفهوم التّناسب االستعاري لدى بيرلمان وتتيكاه، باعتباره

، وقد ((Share)والشبيه (Theme)، أو بين الموضوع ) المشبه به(والمستعار منه له)المشبه(

بية، ير تناسعارة غإلى استعارة أصلية وإلى است )االستعارة التمثيلية(انقسمت االستعارة التناسبية 

هذا  ؛ ولعلّ رفيها)يقع التوحد بين طيشبه مفهومها مفهوم التشبيه البليغ في الدّرس البالغي العربي

 تسليم بمبدأ األصلية والفرعية في اللغة منهما.

طار في إ أورد ابن البنّاء المراكشي مصطلح التّمثيل داخل فكرة "التناسب"التي صاغها -

 تناسبموّسع، اندرجت داخلها جملة من المصطلحات وعدد من الصور واألشكال البالغية. وال

ي هي الت عالقةعنده ينهض على مبدأ القياس والمساواة بين النسبتين، أو بين العالقتين، وهذه ال

مخشري ا الزي ضوئها عبد هللا صولة الصورة التمثيلية في الخطاب القرآني، والتفت إليهعالج ف

قه ء ولواحالشي والجرجاني. وقد عدّ ابن البناء التمثيل بوصفه شكالً من أشكال اإلبدال في توابع

 انبيرلموبناء في الوجود مع االبتعاد عن التصريح، ولعّل التداخل في مفهوم التناسب بين ابن ال

ن أكثر اء كاراجع إلى أّن جذور المصطلح ذات إرث أرسطي؛ إال أّن مفهوم التناسب لدى ابن البن

ً إلى مفاهيم أخرى، حيث أورد الحديث عنه في أكثر من موضع ض يع من جمعمقا وترديداً قياسا

ً قانونالمقوالت التي أّطرت هيكله البالغي، بشكل جعل دورانه بتلك الصفة، يشّكل فكرة و  وظفها

ً يشير به إلى مفهوم محدّد دقيق، وإنّما كرة فهوز  في خدمة فكره البالغي، ال بوصفه مصطلحا

ا صاغ داخلها مجموعة غير يسيرة من المواصفات تجتمع وتتقاسم مالمح مشتركة عنون به

 مقوالت فرعية، توزعتها كليتان.

الزمخشري في  التبست الكناية بما هي صورة بالغية لمطلحي التعريض الذي اجتهد -

التفريق بينه وبينها؛ ومصطلح اإلرداف الذي ميّزه ابن حّجة الحموي من تعريفها، من منظور أنّها 

مكّون بالغي ي حّمل في مقال، وينجز في مقام. ولعّل بالغيتها ترتد إلى أنها عدول عن التصريح 

مبدأ االنتقال الذي يضطلع  بذكر الشيء إلى ما يلزمه. اشترط أعالمنا في بنيتها بأنّها تتأسس على

به المتلقي من شيء الزم إلى شيء ملزوم، وهي بها المعنى تتأسس على بنية أساسية سطحية 
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فهي تختلف تتضمن المكنى به، وبنية عميقة أصلية تعبّر عن المكنى عنه)صفة، موصوف، بنية( 

 ثقافي قيل فيه هذا التركيب.عن اإلرداف ألنها ال تتعلق بلفظ مفرد، وإنّما ترتهن إلى تركيب ومقام 

 وتؤدي ة تسدّ إّن مبدأ االنتقال المركوز في بنيتها، مّكنها من حمل طاقة تعبيرية تركيبي -

اق لى السيداً عبالمتلقي أن ينتقل من المعنى السطحي إلى المعنى العميق الذي يمثّل الغرض اعتما

تعبير  ما هوعن مصطلح التعريض ب الذي تنتمي إليه الّصورة الكنائية وهي من هذا الجانب تختلف

شتركة لة مغير حرفي، من جانب أّن مضمونه يقبع في الكالم الذي يحمله؛ أي أّن المعنى هو دال

 بين المتكلم والمتلقي تتحصل من خالل افتراضات سابقة.

ه اور لتجاوبت مفاهيم  الكناية بما هي ترابط بين المعنى المصّرح به، والبدل المج -

ي فيكرو اإلرداف مع الجهاز النظري اإلجرائي للدّرس التداولي الدّاللي لدى دوالتعريض، و

فهوم؛ ث المتعريفاته للمقتضى المعجمي والتّركيبي، اللّذان يعادالن اإلرداف والتعريض من حي

رتبط ه  ال يساس أنأنه مكّونا لغوياً ال بالغياً، على أ )اإلرداف(وقد عدّ ديكرو المقتضى المعجمي 

أ لتي ينشااكيب بمقام يحمله. أّما مفهوم الوحدة الكنائية، فهي تقترب بدرجة بارزة من تلك  التر

ً أْو ما د عي بالمفهوم الذي يقترب من مفهوم معنى المعنى  جرجاني جد النمنها مضمونا ال قوليا

ها تمد قوت؛ وتسشعاره، على اعتداد أّن الكناية تسّر معنى وتظهر غيره الذي شكل النموذج الكنائي

ثل هذه ميكرو التّعبيرية والتأثيرية من خالل إسهام المتلقي في اكتشاف الدّاللة، وقد اعتبر د

عل ألمر يجهذا االنماذج البالغية حدثا بالغياً، ألّن المعنى الّسطحي ال قيمة له في الّسياق؛ و

 الً ومشاركاً في اآلن معاً.المتلقي منفع

 يث اعتبرير، حإّن الغموض الذي يكتنف الكناية، جعل منها علّوقه باالستعارة لدى ابن األث -

 نها هذاح، شأكّل كناية استعارة، وليس العكس،قائم على عملية الطّي والتّرك والبعد عن التصري

عالجة ذه المبالمستعار منه. إّن هشأن االستعارة التي تتأسس على طّي المستعار له، والتصريح 

 تعكس تحكم نظرية اإلبدال ضمن مباحث الّصورة البيانية في الفكر البالغي القديم.

 ثنائية ونهمااختزل رومان جاكبسون ميدان الصورة الشعرية في االستعارة والكناية بك      

. ولم ستبدالواال محورا النظم تقابلية، انطالقا من ثنائية اللغة والكالم لدى دوسوسير التي توزعها

 القديم لنقديايختلف تعريفه لالستعارة والكناية بمفهوميهما الضيق عن تعريفات الدّرس البالغي 

ر  المحويث أنّ حلهما. فقد جعل رومان جاكبسون قطبي تلك الثنائية أساسا لمعظم دراساته األدبية، 

 ستعارة. لالر الرأسي الداللي جعله معادالالنظمي جعله مرادفا للكناية والمجاز المرسل، المحو

ون ية وقانلمعجموبناء على ذلك، فاالستعارة هي الصورة البالغية الوحيدة بكونها خلقا للمناسبة ا

ى لمستوالسبك التي تحقق مفهوم االنزياح األسلوبي على صعيد مباحث اللغة التي يتوزعها ا

م وعلى النظ ي؛ حيث تشتغل االستعارة على محورالتركيبي، والمستوى الداللي، والمستوى التداول

وز ي المركتداولمحور االستبدال، الذي يهتم بهما حقل النحو و حقل الداللة، فضال على المكّون ال

 في عالقة المتلقي بها وعالقة الصورة االستعارية به. 

من المبدأ مّهد الجرجاني لنظرية "معنى المعنى" بتقسيم الكالم إلى ضربين، منطلقا      

القائل بوجود درجة صفر في اللغة، يستند إليها كّل تعبير بالغي؛ إذ نظرية " معنى المعنى" هي 
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معالجة إجرائية تصورية لطبيعة التراكيب األدبية القائمة على المجازية، وقد حصل اتفاق علمي 

ة الداللة، عفوي في ضوء تلك النظرية بينه وبين " أوغدن و ريتشاردز"، حول دراسة إشكالي

والعالقة بين الدّال والمدلول، أو التعبير والمحتوى، والتي كّونت خلفية معرفية ومّهدت السبيل 

لجميع التطورات التي حدثت في دراسة المعنى في حقول الوضعية المنطقية، والفلسفة التحليلية، 

ا، فقد استشرف وجميع االتجاهات التأويلية المعاصرة التي تقصدت اللغة األدبية. وعلى هذ

الجرجاني موضوعا أثيرا، وطرق إشكالية الداللة األدبية، من زاوية أّن هذه النظرية "معنى 

المعنى" ترتهن إلى تشخيص ورصد الخصائص البالغية التي تتوافر في االستخدامات المجازية 

اللغة. فهي للغة من ناحية التلقي؛ على اعتبار أن المعنى يتحصل من طريق المعقول ال من طريق 

في  -نظرية مستقلة عن بقية نصوصه      و تتكفل بوصف عمل المجاز داخل اللغة، وقد عالج 

كيف يمكن الوصول إلى قصدية -القصدية األدبية التي تنبني داخل الصيغة االستفهامية:  -ضوئها 

هي اللغة المتكلم؟ اعتدادا منه أّن المعنى ليس منفصال عن قصدية المتكلم، ومصادر تحصيلها 

بما هي مواصفات المنبع األساسي  -بنحوها وبالغتها فضال على السياق، و االستدالل والفهم 

وقد جعل الجرجاني التأويل إجراء فاعال للصورة المجازية، حتى  -للمعرفة المتمثل في العقل 

ست عائقا يرى أن الصورة المجازية لي -أي الجرجاني  -تظل الوظيفة البيانية للغة قائمة. فهو 

بشفافية اللغة، كما تنظر إليها التداولية، وإنما هي خاصية من خصائص اللغة البالغية تخفي من 

ورائها قصدية معينة، و التي حاولت األسلوبية بإصرار أن تتجاوز هذا المفهوم، وتراهن على 

متلقي أن  مقصدية النص فحسب؛ ومن ههنا حولت اهتمامها إلى القارئ، الذي ينبغي عليه بما هو

 يحسم دالالت النصوص اعتمادا على مخزونه وسياقه. 

أعادت األسلوبية طرح المفاهيم البالغية القديمة من منظور دوالها التعبيرية ومداخلها      

النظرية الوصفية في ضوء ما يسمى باللسانيات االحتمالية، وذلك لمعالجة النقص النظري الذي 

" النحو والبالغة في النموذج القديم ولسانيات الجملة في النموذج أبرزته اللسانيات االجتماعية 

الجديد " العاجزة عن تأويل وتقنين المكونات الجمالية للغة بما هي أفعال تواصلية. وعطفا على 

المتلقي  –النص  –ذلك، عالج الجرجاني التواصل األدبي ضمن منظومة ثالثية األبعاد " المتكلم 

نظريته النقدية، التي انصرفت إلى نظرية النظم أوال: التي تهتم بوصف  "، والتي عبّرت عنها

الوظيفة البالغية الجمالية ألدوات النحو ومعانيه ضمن التراكيب الكالمية؛ ونظرية "معنى 

بتأويل األبعاد الداللية الناتجة من تفاعل  -بماهي إجراء تصوري -المعنى" ثانيا: التي تتكفل 

متبنيا رأي الجاحظ  -على وجه التحديد -المجازي الجمالي في اللغة الشعرية  المعياري الحقيقي مع

الذي كان يرى أّن اللغة الشعرية المجازية هي صياغة "نظم" وجنس من التصوير "مجاز". ومن 

ههنا، عدّل الجرجاني من مفهوم مجازية اللغة الشعرية بوصفها بنية لغوية تتأسس من تفاعل 

لدها تجاور العناصر اللسانية مع بعضها البعض وعالقة كل ذلك بالمتلقي معاني النحو التي يو

الذي لم يطلب منه أن يؤول الستواء قاعدة نحوية أو عقائدية أو تصحيحها؛ إذ أّن المعنى الشعري 

هو بنية لغوية تحدث وقعا جماليا ينفعل له المتلقي، وتلك البنية اللغوية جوهرها  -برأيه-البالغي 

لذي أعاد صياغته صياغة دقيقة، مبعدا عنه تهمة الكذب و االضطرار التي التصقت به، المجاز، ا
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كما أخرج نظرية الضم بما هي معادلة للنظم عنده من دائرة علم الكالم، تأثيال منه أّن المجاز هو 

قسيم الحقيقة اللغوية بأبعادها المرجعية الواقعية، وعلى أّن معاني النحو هي ضديدة للمعاني 

، في ضوء أّن هيمنة المجاز على اللغة األدبية ال يلغي القول بتوافرها -في اآلن معا–لقاموسية ا

على قصدية ما، على أساس أّن الظاهرة األدبية هي ظاهرة لغوية في المقام األول. وفي هذا 

السياق اصطدمت فكرته بجملة من األفكار الرائجة في الخطاب النقدي المعاصر، على غرار 

ح المراوغة في استراتيجية التفكيك والتأويل، التي وإن عدّت عالم النص األدبي كونا لغويا مصطل

إال أنها تحرم التكلم من أي سلطة إبالغية، من منظور أّن قصدية القارئ هي التي تحل محل 

 قصدية المتكلم. فالجرجاني قيّد حركة الفهم وحرية التأويل ولم يعول على الالمحدود من التدليل

كما يفعل أصحاب التفكيك ونظريات التلقي في أبعادها الوضعية المنطقية والعقلية في ضوء 

 االتجاهات االبستيمولوجية المعاصرة. 

ن م  -ذاتهائما بقبكونها مفهوما نظريا إجرائيا  -في الدّرس العربي القديم  ةاشتقت اإلستعار-

ية ن زاوجرجاني مضمونها ومحتواها، مالمكون اللغوي والثقافي للكلمة، حيث وّضح القاضي ال

، مما ة الطيّ ي آليأنّها بنية تركيبية تتأسس على عملية نقل المعنى دون اللّفظ، وهي بهذا تتقّوم ف

القة عأنّها  أساس يجعلها تختلف عن بنية التشبيه البليغ. وقد ظلّت المشابهة هدفا في إجرائها، على

غوي يب اللّ الترك منه. وبكونها كذلك، فإّن االستعارة تحّولفنية تجمع بين المستعار له والمستعار 

ة لعالقاالماثلة فيه إلى تركيب بالغي جديد، يحوي سياقه التركيبي تعارضا دالليا، يجافي 

ذي قدّمه فهوم ال المالمرجعية بين األشياء خارج الواقع اللّغوي الذّي تكّونه اإلستعارة بذاتها. لعلّ 

ة؛ إذ لّصورلإلستعارة يضاهي المفهوم التداولي أو األسلوبي لمدلول ا ابن أبي اإلصبع المصري

داخل  (ر منه ) المستعاوالمشبه به  ) المستعار له (جعل وظيفتها تنهض على التسوية بين المشبه 

لجديد لدّرس افي ا التركيب اللغوي الذّي يحملهما معا. وهذه الفكرة تتناغم مع أحدث الِفكر الرائجة

سانية، اإلن لإلستعارة، التي صارت نظرية قائمة برأسها، اهتمت  بها جملة من الحقول المعرفية

لتعبير اث واواألحدعلى اعتداد أنّها نسق لغوي ثقافي يعبّر عن سلوك اجتماعي في رؤية األشياء 

افية خصية ثقعكس شعنها، من زاوية أنّها استعمال أداتي للّغة أو استعمال شعري لها، قد تعبّر أو ت

 لمجتمع لغوي معيّن.

قياسا إلى عداد الصور  –تعدّ االستعارة بما هي صورة شعرية الشكل التركيبي الوحيد -

فة الشعرية، والسياق األسلوبي، واألدبية في الذّي يتناغم مدلول بنيتها مع مدلول الوظي -األخرى

الدرس األسلوبي المعاصر، لذا شّكلت الخيار األمثل للنصوص األدبية بكونها أكوانا لغوية 

مفتوحة. و قد عدّت في الدّرس البالغي والدّرس األسلوبي عامال دالليا يشتغل لحساب الكّل، سواء 

الدرس األسلوبي الجديد مدّونة له؛ إذ ينظر إليه  في الجملة أو في الخطاب األدبي، الذي اتخذه

باعتباره نّصا تواصليا يعتمد االستعمال الّشعري للمعنى، واالستخدام اإلستعاري للكلمات. وستغدو 

مكّونا أسلوبيا مقصودا، يستخدم بطريقة واعية للتّعبير  -في ضوء األسلوبيات األدبية  -االستعارة 

انطالقا من هذا االعتبار، عالجها الجرجاني من الّزاوية النحوية و عن غاية جماليّة دالليّة. و

الّزاوية الداللية. وقد توافق خطابه لها مع خطاط جورج الندون، على اعتداد أنّها مركب نحوي 
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فعلي، يتعالق بنيويا مع المتلقي، على أساس أّن سياقها يورطه في استبطان وتأويل الداّللة العميقة 

 خض من عملية اإلسناد الفعلي أو عملية اقتران كلمة بكلمة أخرى مباشرة.لها، التي تتم

 مما يشي أنّ  عارة،أنتج البحث البالغي القديم مفاهيم إجرائية: كالتّجريد والترشيح في االست -

لتعبيرية، االقوة  توزعهأعالمه نّظروا لها من الزاوية التركيبية، انطالقا من أّن المبنى القائم عليه ت

يه التشب  غة فيناسي التشبيه، واالدعاء أّن جنس المشبه داخل في جنس المشبه به، و ذلك للمبالوت

تعبير  رة هيوتوكيد المعنى المراد منها، المنوط بها ، ضمن تصّور عام، ينضوي في أّن االستعا

في  نيتمك لغوي محسوس، يستبدل فيه المعنى المجّرد العازب عن الذهن، بالمعنى الملموس الذي

رية التعبي لبنيةالقلب والوجدان معا. وبناء على ذلك، أعاد الدّرس األسلوبي الجديد فتح أضايير ا

رانا ي اقتوالداللية لإلستعارة، بوصفها اختيارا معجميا يقترن بمقتضاه كلمتان في مركب لفظ

لية دال ةدالليا، ينطوي على تعارض أو عدم انسجام منطقي. ويتولّد عن ذلك بالضرورة، مفارق

 ي.المتلق توقعهتثير لدى المتلقي شعورا بالدهشة واالرباك والطرافة، لمخالفتها االختيار الذي ي

غوي جار لم) خاض عبد القاهر الجرجاني في الكشف عن البنية االستعارية باعتبار داللي  -

ألدبية اني اعواعتبار نحوي، حيث عرض ألنماطها التعبيرية وأشكالها البانية للم مجاز عقلي ( –

) عنى يعة المجزءا من دراسته الوظيفية لطب -عنده  -واألسيقة األسلوبية. وقد شكلت االستعارة 

، هو ، على أساس أّن النحو و توخي وجوهه في صياغة األغراض الكالميةالشعري والنّظمي(

) لتهادال مقاسم مشترك بين األداء السليم واألداء الفني في العبارات والجمل. ويعتمد في فه

 -. تقييموعلى مرجعيتين: هما اللغة والعقل، باعتبارهما أدوات إنتاج و تفسير  االستعارة (

م النسجااتختلف عن الكناية، التي ال ينتج عن بنيتها عدم  -واالستعارة بما هي مركب فعلي 

من  -ليغ هو  البه المنطقي الداللي. كما تختلف االستعارة عن التشبيه البليغ، من زاوية أّن التشبي

يغ من ه البلمركب إسمي خبره جملة إسمية أو كلمة إسمية مفردة. ويخلو التشبي-الوجهة النحوية 

 .-البتة  -آلية الحذف 

من  - عند عبد القاهر الجرجاني -تقترب معالم االستعارة في مجمل كتاب الدالئل   -

على  ي قامتالجديد لالستعارة، التمرتكزات النظرية التفاعلية التركيبية في الدرس األسلوبي 

ي ففاعلية ة التأنقاض النظرية اإلبدالية، التي هيمنت على الفكر البالغي القديم. وتتلخص النظري

 العناصر اآلتية : 

 اإلستعارة تتجاوز االقتصار على كلمة واحدة.-1

ي هو الذ سياقلإّن الكلمة أو الجملة ليس لها معنى حقيقي محدد بكيفية نهائية. وإنّما ا -2

 ينتجه. 

تعاري االس الكلمة ليس لها معنيان، أحدهما حقيقي واآلخر مجازي. بل إّن داللة السياق-3

 .نى() المعالتركيبي هي مجموع المعاني التي تنتج  من تناسق أدوات التعبير المكونة له
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 االستعارة ال تنتج من استبدال كلمة حقيقية بأخرى مجازية.-4

 ست دائما قائمة على عالقة التشابه.االستعارة لي -5

 ا.يط بهتحصل االستعارة من التفاعل أو التوتر بين بؤرة المجاز وبين اإلطار المح -6

 ا.غيره المشابهة ليست العالقة الوحيدة في االستعارة، قد تكون هناك عالقات أخرى -7

يم قيضا ذات االستعارة ال تقتصر على الهدف الجمالي التشخيصي فحسب، ولكنّها أ -8

 تعبيرية، عاطفية، براغماتية، وصفية، معرفية، تخييلية.

وعة ت مجمأّن اللغة ليس -في مضمون االستعارة العقلية -وبناء على ذلك، أدرك الجرجاني

د أو مقاص من الكلمات المتفرقة؛ بل هي نسق مخصوص من أدوات التعبير، يعبّر بها المتكلم عن

 ا.دالالت أو أغراض معينة يريده

، هو -معنى بكونه كالما موزونا مقفى له -إّن مفهوم الشعر في الشعرية العربية القديمة-

شكلة ى الممفهوم إجرائي، وليس مفهوما نظريا حاسما. و استِمد تعريفه من وصف العناصر الكبر

، به التغنّيوهي تصوير المعنى باللّغة  -في تصور أعالمنا  -له، على أساس أّن اللغة الشعرية 

 ي للصياغةيحوي مظهره عناصر موسيقية تتآلف مع النسيج اللغو –أي الشعر  –على اعتداد أنّه 

أقاموا  كلية، والشّ  الشعرية برمتها. ومن ههنا، قدّر البحث الشعري القديم القيمة التعبيرية للعناصر

ولعل  خرى.أ معايير صحيحة للتمييز بين النثر والشعر من جهة، وبين الشعر و الال شعر من جهة

 ها التيا عينالقضايا التي تم طرحا في إطار الجهاز النّظري اإلجرائي لبالغة الشعر هي القضاي

 لجماليةيفة اتناولتها الشعرية المعاصرة، التي اتخذت من اللغة الشعرية ميدانا لدرسها، والوظ

 موضوعا بحثيا فعليا، من زاوية البحث عن العناصر التي تجعل الشعر شعرا.

وا حصر معظم أعالم الشعرية المعاصرة الشعرية في إطار نظرية الّشعر، حيث ركز -

اصر ين العنبابكة على مفهوم العالقة البنيوية، التي تبرز من خالل دراسة العالقات الداخلية المتش

نية لباا داخل عانيهاللّسانية، ليجعلوا منها قوانين علمية عامة، تحكم االستعمال الشعري للكلمات وم

ية البنيو إلى فهم العناصر -بما هي علم أو نظرية  –الكلية للخطاب األدبي. وتهدف الشعرية 

نظر إلى شعرية ت. والالمكّونة لألدبية بكونها اإلمكانية الوحيدة التي تصير العمل اللغوي عمال أدبيا

لنّص لبنية كبرى  –من هذا الجانب  –النّص األدبي بوصفه صرحا لغويا مكتمال، وهي تفترض 

 األدبي، ثم بنيات صغرى تقوم بينها عالقات تضاد أو تماثل.

مصدر االقتباس األّول ألعالم الشعرية المعاصرة، والقرطاجني  -عنده  -يعدّ أرسطو  -

الذي ارتبطت عنده مفاهيم المحاكاة والتخييل و أدوات الصورة البيانية بالشعر، تأصيال على أّن 

ال آليا للواقع. و إنّما المحاكاة باللغة هي إلهام خالّق، حيث يسعى الشاعر إلى المحاكاة ليست نق

إنشاء عالقات جديدة بين أشياء الواقع و أحداثه . وبناء على ذلك، حاول القرطاجني استيعاب 

مصطلح المحاكاة والتخييل من خالل طبيعة الشعر العربي. وبالتالي، صار مفهوم المحاكاة باللّغة 
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) من مفهومها  ) مع الفارابي وابن سينا (شبيه و االستعارة  و التركيب، و كما وّسع     هو الت

بكونه كالما مخيال موزونا   -لتشمل العناصر اإليقاعية التي أوردها في تعريفه للّشعر المحاكاة (

هية وعلى هدّي هذا اإلطار، بدأ القرطاجني بسؤال الما -يفارق مضمونه معيار الّصدق أو الكذب

الّشعرية لتبيين مفهوم الكالم المتخيل باعتباره قوال شعريا، سواء أكان موزونا أو غير ذلك، منتهيا 

إلى تحديد جوهر الشعر من خالل تشخيص وتوصيف ما هو متحقق منه. كما حدّد وظيفة الشعرية 

ّم ألمح إلى القيم التأثيرية، التي تنجم عن المكّونات البالغية اللّغوية، التي تألق في تسميتها، ث

التعبيرية البراغماتية، التي توظف لخدمة الوظيفة التخييلية الجمالية في الخطاب الشعري. وترتيبا 

على هذا، بحث القرطاجني عن الخصائص المميزة و تفريعاتها في الخطاب الشعري األصيل، 

من خالل ذلك  -وقد أدرك  منطلقا من مسلمة مؤداها أّن الشعر يباين بينونة قاطعة النثر والخطابة.

التي تقيدت بها وظيفة اللغة  -أّن وظيفة اللغة الشعرية تتجاوز وظيفة اإلنباء واإلبالغ والوصف  -

إلى وظيفة التأثير والتعبير، من منظور أّن الخصائص البالغية التي  -في التّصور البالغي القديم 

) دوار؛ إذ تتوزعها وظائف متباينة تجسم الّصورة الشعرية مزدوجة الوظيفة أو متعددة األ

. وعطفا على هذا، درس القرطاجني عالقة العمل اإلقناع،... ( –االرتداد  -اإلمتاع  –اإلغراب 

األدبي الشعري بالواقع، مبينا عملية الّصياغة الشعرية كلها بما هي استخدام نوعي للكلمات، 

لي تخييلي، الّذي عدّه اإلمكانية الوحيدة واستعمال خاص و مؤثر للغة، بكونها معطى وجداني انفعا

التي تكسب القول شاعريته، وتضع حدا مائزا بين األقوال الخطابية و األقوال الشعرية. لذا راح 

ينتج مفاهيم إجرائية: كالتنويع، وعدم التكرار، والمفاجأة ... متأثرا بنظرية الشعر لدى الفارابي 

 وابن سينا واين رشد وغيرهم .

بير التع وجملة األمر، تتموضع شعرية القرطاجني في المنطقة التي تختلط فيها قيم     

ق أو عيار الصدتوصيف الخطاب الشعري بم –برأيه  –التداولية وقيم التعبير التخييلية، وال يمكن 

 اليس فعل شعري الكذب، ألنه مسألة لغوية أدبية قائمة على االحتمال و الممكن؛ إذ أّن الخطاب ال

ع ظريته موبت نكالميا إنجازيا أيقونيا، وإنّما هو فعل لساني قصدي تأثيري. وفي هذا السياق تجا

ريرية و بين الملفوظات التق –في ضوء ذلك  –مفهوم الفعل التأثيري لدة أوستين الذي فّرق 

لنزعة اوضوع الملفوظات اإلنجازية الدّاللية، حيث راهن على تحليل اللغة العادية، بعيدا عن م

 عية.الوصفية المنطقية، التي تهتم بلغة بالقوانين العلمية للظواهر اإلنسانية والطبي

استفاد الدرس األسلوبي المعاصر من مجال أفعال الكالم لدى فالسفة اللغة، الذين اعتبروا  -

ثير في اللغة كائنا عاطفيا فكريا، من زاوية أن اللغة ليست وسيلة لإلبالغ فحسب؛ بل هي وسيلة للتأ

العالم وفي مواقف و سلوكات المتلقي. و على هدّي هذه الفكرة، انتصر أوستين للملفوظات 

اإلنجازية، التي ال تنهض على وصف الحوادث وحاالت األشياء، وإنّما هي قابلة للتوضيح و 

تحيل  التفسير والتأويل، على اعتبار أنّها ال تقدم بالغا وال توصف المعيار الصدق أو الكذب ، وال

إلى مرجع بعينه؛ و إنّما تحيل إلى واقع لغوي تكّونه هي بنفسها، بعيدا عن توصيف حاالت العالم 

وإثباتها. ولعّل هذه الفكر اإلجرائية تتناسب مع أسس الخطاب الشعري لدى حازم القرطاجني، من 

عل التخييل الشعري زاوية أّن الوظيفة التخييلية لألقوال، تثّمن وتتعزز في النتائج المترتبة عن ف
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للغة في ضوء أّن الوظيفة اإلنشائية لدى أوستين تقاس بمعيار اإلخفاق أو النجاح، إذ هي إنجاز 

لفعل أو إنشاء لجزء منه، من حيث إيقاع الفعل الكالمي على وجه له حظ في القبول و التّوفيق مّما 

 يحصل به اإلذعان والتأثير من كّل وجه.

استه، ا لدرطرفا أساسيا في الظاهرة الشعرية، التي جعلها موضوع عدّ القرطاجني المتلقي-

 رئ. وقدص و القابالعالقة التفاعلية بين النّ  –بكونه كالما نوعيا  –على اعتداد أّن الشعر يتحدد 

 –ضبط على وجه ال –مع أنصار جمالية التلقي، وال سيما مع ياوس  -في هذا العنصر -تقاطع 

ة يف بنيفي تحديد وتوص المسافة الجمالية و أفق انتظار القارئ ( )الذي راهن على ثنائية 

 آلتي :بين ثالثة أفعال ضمن فعل التلقي، هي على ا ) ياوس (الخطاب التخييلي، حيث ميّز 

ار انتظ االستجابة: يترتب عنها الّرضى واالرتياح ألّن العمل األدبي يستجيب ألفق (1

 ملتقي.عند ال دبيةالداخلية مع المعايير الجمالية للظاهرة األ القارئ، من خالل انسجام ميكانيزماته

 لداّلليياق االتخييب: يترتب عنه االصطدام أو المفاجأة األسلوبية، من خالل تعارض الس (2

نتظار اأفق  للخصائص األسلوبية مع السياق المرجعي الثقافي. وهذا ما يجعل األثر األدبي يخيب

 القارئ.

لدى  لكالميالفعل هو األسي الّركيز الذي تنبني عليه مجاالت الفعل االتّغيير: هذا  -3

فق أتغيّر  ألدبيأوستين؛ إذ أّن وظيفة الخصائص اللغوية واألسلوبية المتالزمة معها داخل العمل ا

فعل اللة الدقوة  انتظار القارئ، من منظور أّن قيمة الخطاب التخييلي تكمن في اآلثار المترتبة عن

 القصدي في عالقته بالمتلقي .الكالمي 

قراءة استكشافية:  (يعدّ التأويل مرحلة تالية للقراءة األسلوبية، التي تنصرف إلى قراءتين: أ-

قراءة هيرمينوطيقية: نصل فيها إلى التّدليل، الذي اعتور البنية الكلية  (نصل فيها إلى الدّاللة. ب

للّشابي، الذي عّول على مناويل التصوير  لخطاب التّعبد في قصيدة " صلوات في هيكل الحب "

والتشخيص من خالل االستعمال الشعري للكلمات، والذي كّون به صورة شعرية متكاملة بدءا من 

العنوان الذي حددّ هوية القصيدة وبؤرة محيطها التدليلي؛ و الّذي انطلى على ذلك الجّو الرّوحاني 

لنص الشعري. والذي كّونته توليفة من العناصر الخالص، الذي مثّل موضوع الوحدة المركزية ل

أدوات  -حرفا الّدال والياء–التنوين-الجرّ –صيغ التكرار–الجمع)اللغوية والبالغية واألسلوبية 

حرف  -األصوات المجهورة –الضمير " أنِت"  –التأخير  -التقديم  -الحذف  –الصورة البيانية 

 –بنية االستفهام  –الّصفات  –صيغة المبالغة  –ط أدوات الّرب –التجريد  –االلتفات –النداء 

. والتي تآلفت  جميعها من الناحية التركيبية مع عناصر البنية (الم التعليل–(أنقذينيجملة )

داخل سياق صوتي داللي أّطر الهيكل الستاتيكي لألثر األدبي،  (الّروي-القافية-الوزن)اإليقاعية 

)الحياة، الموت، التشييد، التالشي، األمل ، البؤس الماضي، الذي تنازعته ثنائيات ضدية 

طرفاها : المنادى المعبود، والواقع الذي يحياه الشاعر، حيث استأثر  المستقبل و الحاضر ..(

 المنادى بجميع الّصفات المعنوية اإليجابية . 
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 بيبليوغرافيا :

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم.

 (موماراجع عفي األسماء عند ترتيب المصادر والم )لم يقع اعتماد األلم والالم وهمزة )ابن( 

 أوال: المصادر:

 والمعاجم العربية القديمة:الكتب  -أ

 :هـ(577)ت أبو البركات عبد الرحمن بن محمد األنباري  -1

ميد، د الحاإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، تح: محمد محي الدين عب -

 )د، ت(دار إحياء التراث العربي، القاهرة 

 : الهجري()من علماء القرن الرابع أبو زيد القريشي  -2

 م.1984جمهرة أشعار العرب، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت،  -

 :هـ( 210)ت أبو عبيدة معمر بن المثنى  -3

 م1964هـ/1381مجاز القرآن، تح: محمد فؤاد سزكين، مكتبة الخانجي، القاهرة ،  -

 :ـ(ه429)ت  )عبد الملك بن محمد بن اسماعيل النيسابوري( أبو منصور الثعالبي -4

 م.1997الكناية والتعريض، تح ودراسة: أسامة البحيري، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

 :هـ(395)ت  )الحسن بن عبد هللا بن سهل( أبو هالل العسكري -5

ى بعة عيستح: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل ابراهيم، مط )الكتابة والشعر(الصناعتين  -

 م.1952البابي الحلبي، القاهرة، 

 :هـ(395)ت  )أبو الحسن بن زكريا الرازي(أحمد بن فارس  -6

.م1979والنشر والتوزيع، بيروت، تح: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر للطباعة  مقاييس اللغة -
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 :هـ( 584)ت  )أبو المظفر(أسامة بن منقذ  -7        

 م.1987البديع في البديع في نقد الشعر، تح: عبد آعلي مهنا، دار الكتب العلمية، بيروت،  -

 :هـ(794)ت  )محمد بن عبد هللا(بدر الدين الزركشي  -8

 م.1988، 1م، دار الجيل، بيروت، طالبرهان في علوم القرآن، تح: محمد أبو الفضل ابراهي

 :هـ( 403)ت  مد بن جعفر()أبو بكر محمد بن الطيب بن محالباقالني  -9

، 2، جـ(ه911)ت كتاب إعجاز القرآن، ضمن كتاب: اإلتقان في علوم القرآن، لجالل الدين السيوطي  -

 م.1999، )طبعة جديدة ومصححة( 1دار الفكر، بيروت، ط

 :هـ( 654)ت  )عبد العظيم بن الواحد(ابن أبي اإلصبع  -10

ألعلى جلس ابيان إعجاز القرآن، تح: حنفي محمد شرف، المتحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر و -

 م.2012للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

 م.1967، 2بديع القرآن، تح وتق: حنفي محمد شرف، مكتبة نهضة مصر، القاهرة، ط -

 :هـ( 637)ت  )أبو الفتح نصر هللا بن محمد الشيباني(ابن األثير ضياء الدين  -11

، 1بيروت، ط أدب الكتب والشاعر، تح وتع: كامل محمد عويضة، دار الكتب العلمية،المثل السائر في  -

 م.1998

لمجمع اطبعة الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكالم المنثور، تح: مصطفى جواد وجميل سعيد، م -

 م.1956العلمي العراقي، بغداد، 

 :هـ( 721)ت  )أبو العباس أحمد بن محمد(ابن البناء المراكشي  -12

، 1، طبيضاءالروض المريع في صناعة البديع، تح: رضوان بن شقرون، دار النشر المغربية، الدار ال -

 م.1985

 م.1997 لخيص أعمال الحساب، تق ودراسة: محمد أبالغ، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط،توجوه  -

 :هـ( 392)ت الموصلي  )أبو الفتح عثمان(ابن جني  -13

على لس األي تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها، تح: علي النجدي وآخرون، المجالمحتسب ف -

 م.  1969هـ/1386للشؤون اإلسالمية، القاهرة، 

 م.2001هـ/ 1418الخصائص، تح: عبد الحكيم بن محمد، المكتبة التوفيقية، القاهرة،  -

 م.1988، 1اد، طالفسر، تح: صفاء خلوصي، دار الشؤون الثقافية العامة، بغد -

 :هـ( 837)ت  )تقي الدين أبو بكر بن علي(ابن حجة الحموي  -14



 ببيبليوغرافيا

516 
 

 م.2001خزانة األدب وغاية األرب، تح: كوكب دياب، دار صادر، بيروت،  -

 :هـ( 808)ت  )عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون  -15

 م.2005، 1مقدمة ابن خلدون، دار ابن الهيثم، القاهرة، ط -

 :هـ( 595)ت  و الوليد محمد()أبابن رشد  -16

، 5طتلخيص كتاب الشعر ألرسطو طاليس، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 

 م.1985

 :هـ( 463)ت  )أبو علي الحسن(ابن رشيق المسيلي  -17

 م.1988، 1العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده، تح: محمد قزقزان، دار المعرفة، بيروت، ط

 :هـ( 316)ت  )أبو بكر محمد(ابن السراج  -18

شق، رسالة االشتقاق، تح: محمد علي درويش ومصطفى الحدري، منشورات دار مجلة الثقافة، دم -

 م.1973

 :هـ( 466)ت  )أبو محمد عبد هللا بن محمد(ابن سنان الخفاجي  -19

لقاهرة، ازيع، طباعة والنشر والتوسر الفصاحة، تح وتع وصنع الفهارس، عبد الواحد شعالن، دار قباء لل

 م.2003

 :هـ( 322)ت  )أبو الحسن محمد بن أحمد(ابن طباطبا العلوي  -20

، 2ت، طعيار الشعر، شرح وتح: عباس عبد الساتر، مرا: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيرو -

 م.2005

 :هـ( 276)ت  )أبو محمد عبد هللا بن مسلم الدينوري(ابن قتيبة  -21

 م.1981، 3تأويل مشكل القرآن، تح وشرح ونشر: أحمد صقر، المكتبة العلمية، بيروت، ط -

 م.1985، 2الشعر والشعراء، تح: مفيد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط -

 :هـ( 751)ت  )أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن أيوب(ابن قيم الجوزية  -22

 ، بيروت.لهاللاوعلم البيان، إشراف لجنة تحقيق التراث، مكتبة  كتاب فوائد المشوق إلى علوم القرآن -

 :هـ(672)ت  )أبو عبد هللا جمال الدين محمد(ابن مالك  -23

 م.1980، 20، طشرح ابن عقيل أللفية ابن مالك، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، مكتبة التراث، القاهرة -

 :هـ( 711)ت  الدين بن محمد بن مكرم()أبو الفضل جمال ابن منظور اإلفريقي  -24
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 م.1992، 1لسان العرب، دار صادر، بيروت،ط -

 ابن المنير االسكندري: -25

 اإلنصاف فيما تضمنه الكّشاف من االعتزال، ضمن الكّشاف للزمخشري. -

 :هـ( 686)ت  )عبد هللا بدر الدين بن مالك الدمشقي(ابن الناظم  -26

 م.2001روت، والبديع، تح: عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بي المصباح في المعاني والبيان

 : هـ( 485)ت عبد هللا ابن ناقيا البغدادي  -27

 .)د، ت(،رمص الجمان في تشبيهات القرآن، تح: مصطفى الصاوي الجويني، منشأة المعارف، االسكندرية، -

 :هـ(761بن يوسف()ت )أبو محمد عبد هللا جمال الدين ابن هشام األنصاري  -28

روت، مغني اللبيب عن كتب األعاريب، تح: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بي-

 م.2001

 :هـ( 643)ت ابن يعيش موفق الدين بن علي النحوي  -29

 .)د، ت(شرح المفصل، تصح: مشيخة األزهر، نشر: المطبعة المنيرية، القاهرة، 

 :هـ( 255)ت  عمرو بن بحر()أبو عثمان الجاحظ  -30

 .)د، ت(، دار الجيل، بيروت، 3و ج2كتاب الحيوان، تح: عبد السالم محمد هارون، ج -

 .)د، ت(، 4البيان والتبيين، تح: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، بيروت، ط -

 :هـ(471)ت  )عبد القاهر أبو بكر عبد الرحمن(الجرجاني  -31

 م.2007، 1وتق: محمد رضوان الداية وفايز الداية، دار الفكر، دمشق، ط دالئل اإلعجاز، تح -

 م.1991، 1أسرار البالغة، قراءة وتعليق: محمود محمد شاكر، دار المدني، القاهرة، ط -

 :هـ(816)ت  )علي بن محمد الشريف(الجرجاني  -32

 م.1991التعريفات، تح: عبد المنعم الحنفي، دار الرشاد، القاهرة،  -

 .حاشيته على الكشاف للزمخشري -

 :هـ(729)ت  )محمد بن علي بن محمد(الجرجاني  -33

 م.1982 اإلشارات والتنبيهات في علم البالغة، تح: عبدالقادر حسين، دار نهضة مصر، القاهرة، -

 :هـ(366)ت  )القاضي بن عبد العزيز(الجرجاني  -34
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ى ة عيسالوساطة بين المتنبي وخصومه، تح: محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي، مطبع -

 م. 1966، 4البابي الحلبي، القاهرة، ط

 :هـ(393)ت  )اسماعيل بن عماد(الجوهري  -35

 م.1990، 4طتاج اللغة وصحاح العربية، تح: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت،  -

 :هـ(684)ت  )أبو الحسن(حازم القرطاجني  -36

 م1966س، ، تونمنهاج البلغاء وسراج األدباء، تق وتح: محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الكتب الشرقية -

 :هـ(388)ت  )حمد بن محمد بن ابراهيم(الخطابي  -37

جاني، الجر ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد القاهر ،بيان إعجاز القرآن -

 .)د، ت( 3تح: محمد زغلول سالم ومحمد خلف هللا أحمد، دار المعارف، القاهرة، ط

 :هـ( 1230)ت الدسوقي محمد بن أحمد المالكي  -38

براهيم ، تح: خليل ا3ج حاشية الدسوقي على مختصر السعد التفتازاني لشرح التلخيص للقزويني، -

 م.2002، 1خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 :هـ(606)ت  )فخر الدين محمد بن عمر التميمي البكري(الرازي  -39

لقاهرة، اعية، نهاية االيجاز في دراية اإلعجاز، دراسة وتح: سعد سليمان حمودة، دار المعرفة الجام -

 م.2003

 :ه (660) ت  ن عبد القادر()محمد بن أبي بكر بالرازي  -40

 م.1995مختار الصحاح، تح: محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  -

 :هـ(686)ت  )محمد بن الحسن النحوي(رضي الدين اإلستراباذي  -41

ار دميد، شرح شافية ابن الحاجب، تح: محمد نور الحسن ومحمد الزفزاف ومحمد محي الدين عبد الح -

 م.1982بيروت، الكتب العلمية، 

 :هـ(384)ت  )أبو الحسن علي بن عيسى النحوي(الرماني  -42

قاهر النكت في إعجاز القرآن، ضمن ثالث رسائل في إعجاز القرآن للرماني والخطابي وعبد ال -

 .1968 ،3الجرجاني، تح: محمد زغلول سالم ومحمد خلف هللا أحمد، دار المعارف، القاهرة، ط

 :هـ(1205)ت  المرتضى أبو الفيض()محمد الزبيدي  -43

ة تاج العروس من جوامع القاموس، تح: مصطفى حجازي، مرا: عبد الستار فراج، مطبعة حكوم -

 م.1973الكويت، الكويت، 
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 :هـ(538)ت  )جار هللا محمود بن عمر الخوارزمي(الزمخشري  -44

 م.1998، 1يروت، طأساس البالغة، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ب -

 ،(ط)د، يل، دار المعرفة، بيروت، الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأو -

 .)د،ت(

 :هـ(486)ت  )أبو عبد هللا الحسين بن أحمد بن الحسين(الزوزني  -45

 .)د، ت(، )د، ط(شرح المعلقات السبع، دار اآلفاق، الجزائر،  -

 :هـ(730)ت  القاسم()أبو محمد السجلماسي  -46

 م.1980، 1ط المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع، تح: عالل الغازي، مكتبة المعارف، الرباط، -

 :هـ( 626)ت  )أبو يعقوب بن يوسف بن أبي محمد بن علي(السكاكي  -47

ية، تب العلمكار ال، د)على الهام (كتاب مفتاح العلوم مع كتاب إتمام الدراية لقراء النقاية للسيوطي  -

 .)د، ت(، 1بيروت، ط

 :هـ(180)ت  )أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر(سيبويه  -48

 م.1988الكتاب، تح: محمد عبد السالم هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة،  -

 :هـ(911)ت  )جالل الدين عبد الرحمن بن كمال الدين(السيوطي  -49

صيدا،  عصرية،أحمد جاد المولى بك وزمياله، المكتبة الالمزهر في علوم اللغة وأنواعها، تح: محمد  -

 م.1987، 1لبنان، ط

 )د، ت( معترك األقران في إعجاز القرآن، تح: علي محمد البجاوي دار الفكر العربي، القاهرة، -

 م.1999، 1، ط، دار الفكر، بيروت) بهامشه إعجاز القرآن للباقالني(اإلتقان في علوم القرآن  -

 :هـ ( 716) ت المعروف بـ "الطوفي"  )سليمان بن عبد القوي(ريم البغدادي عبد الك -50

 . م1997اإلكسير في علم التفسير، تح: عبد القادر حسين، المطبعة النموذجية، القاهرة،  -

 :هـ( 1386) ت عبد المتعال الصعيدي عبد الوهاب أحمد عبد الهادي  -51

 .م2005، 17لبالغة، مكتبة اآلداب، القاهرة، طبغية اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم ا -

 :  هـ(296)ت  )بن محمد بن المتوكل(عبد هللا بن المعتز  -52

كتاب البديع، شرح  وتحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، نشر مكتبة عيسى البابي الحلبي، القاهرة،  -

 م.1975
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 :هـ( 207)ت  )أبو زكريا يحيا بن زياد(الفراء  -53

 م.1983ن، عالم الكتب، بيروت، معاني القرآ-

 :هـ( 817)ت  )مجد الدين محمد بن يعقوب(الفيروز آبادي  -54

 م.1987، 2القاموس المحيط، تح: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -

 :هـ(739)ت  )جالل الدين محمد بن القاضي(القزويني  -55

 م.2009 القادر، الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت،اإليضاح في علوم البالغة، تح: محمد عبد  -

 م.1932، 2التلخيص في علوم البالغة، شرح عبد الرحمن البرقوقي، بيروت، ط -

 :هـ( 377)ت  )أبو الفرج(قدامة بن جعفر  -56

 .)د، ت(نقد الشعر، تح: محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت،  -

 :هـ ( 429) ت  الحسن أبو بكر ()محمد بن الكرجي  -57

 م.1986الكافي في الحساب، دراسة وتح: سامي شلهوب، منشورات جامعة حلب، سوريا  -

 :هـ(168)ت المفضل محمد بن يعلى بن عامر الضبي  -58

، 6رة، طالمفضليات، تح وشرح: محمود محمد شاكر وعبد السالم محمد هارون، دار المعارف، القاه -

 م.1979

 :هـ(749)ت  )بن علي بن ابراهيم(بن حمزة العلوي  يحي -59

دار الكتب  الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، مراو ضبط: جماعة من العلماء، -

 م. 1980العلمية، بيروت، 

 الدواوين: -ب

 :هـ(345)ت أبو الطيب المتنبي  -60

 ،1ت، طسبتي، دار الكتب العلمية، بيروديوان أبي الطيب المتنبي، شرحه وكتب هوامشه، مصطفى  -

 م.1991

 :هـ(291)ت أبو العباس ثعلب  -61

 م.1998، 3شرحه: فايز الداية، دار الكتاب العربي، بيروت، ط  و شرح ديوان الخنساء، قدم له -

 :م(1934)ت أبو القاسم الشابي  -62
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 م.2004

 بومزبر:الطاهر  -138

ئر، ، الجزامنشورات االختالف )مقاربة تحليلية لنظرية جاكيسون(التواصل اللساني والشعرية  -

 م.2007، 1ط

 طاهر سليمان حمودة: -139

 م.1982ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي، الدار الجامعية للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة،  -

 طه الراوي: -140

 م.1949العربية، مطبعة الرشيد، بغداد، تاريخ علوم اللغة  -
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 م.2000، 2في أصول الحوار وتجديد علم الكالم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -

منشورات كلية اآلداب  )أشكال الحدود والبحث اللساني والسيميائي(الدالليات والتداوليات  -

 م.2000، 2بعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، طوالعلوم اإلنسانية بالرباط، مط
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 م.2005، 2تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط -

 عبد الجليل ناظم: -142
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 م.2002، 1البيضاء، ط

 عبد الحكيم راضي: -143
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 م.2012، 1تفسير الشعر عند ابن حني، عالم الكتب، القاهرة، ط
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 م.2006، 5الجديدة المتحدة، بيروت، طاألسلوبية واألسلوب، دار الكتاب  -

 م.1994في آليات النقد األدبي، دار الجنوب للنشر، تونس،  -
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، 4لعددايات، غال اللسانيات واللغة العربية، سلسلة اللسانمدخل إلى النقد الحديث، منشور ضمن: أش -

 م. 1994تونس، 

 عبد العزيز حمودة: -150
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 م.2013

 عبد القادر شرشار: -154

 م.2016، )د، ط(تحليل الخطاب األدبي وقضايا النص، منشورات الدار الجزائرية، الجزائر،  -

 عبد القادر عبد الجليل: -155

، 1ن، طالمعجم الوظيفي لمقاييس األدوات النحوية الصرفية، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عما -

 م.2006
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 عبد اللطيف شريفي وزبير دراقي: -157

 م.1998محاضرات في موسيقى الشعر العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -

 عبد اللطيف الفارابي وآخرون: -158

 .)مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك(معجم علوم التربية  -

 عبدهللا ابراهيم: -159
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 عبدهللا صولة: -160
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 عساف ساسين: -168
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 م.1995، 2القاهرة، ط، مكتبة وهبة، )مدخل... ودراسة(الفرق الكالمية اإلسالمية  -

 علي آيت أوشأن: -173

لنجاح امطبعة )من البنية إلى القراءة، دار الثقافة للنشر والتوزيع والسياق والنص الشعري  -

 م.2000، 1الجديدة، الدار البيضاء، ط
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 فوزية سرير عبد هللا: -179

وزيع، والت لنشر، دار مجالوي ل)دراسة نقدية(سر صناعة اإلعراب بين النحو والصوتيات الوظيفية  -

 م.2015، 1عمان، ط
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 فايزة الداية: -180

 م.2003، 2جماليات أسلوب الصورة الفنية في األدب العربي، دار الفكر، دمشق، ط -

 فايز القرعان: -181

، 15مراق، اليرموك، العالتحليل البالغي للصورة الشعرية في الشعر عبيد بن االبرص، مجلة أبحاث  -

 م1997، 1ع

 فيصل األحمر ونبيل دوادة: -182

 م.2008الموسوعة األدبية، دار المعرفة، الجزائر،  -

 كريب رمضان: -183

زائر، المطبوعات الجامعية، الجفلسفة الجمال في النقد األدبي، مصطفى ناصف نموذجا، ديوان  -

 مك.2009

 كمال أبو ديب: -184

 م.1985، 1، ع6، مجلة فصول، القاهرة، مج)مقال(األسلوبية  -

 م.1987، 1في الشعرية، مؤسسة األبحاث العربية، بيروت، ط -

 كمال عبد الرزاق العجيلي: -185

 م.2012، 1ط العلمية، بيروت، ، دار الكتب)دراسة في الشعر العربي الحديث(البنى األسلوبية  -

 لطفي عبد البديع: -186

نشر لمية لل، الشركة المصرية العا)بحث في فلسفة اللغة واإلستطيقا(التركيب اللغوي لألدب  -

 م.1997، )د، ط(ومكتبة لبنان ناشرون، القاهرة، بيروت،  )لونحمان(

 لويس معلوف: -187

 .)د، ت(، بيروت، الكاثوليكيةوالعلوم، المطبعة  واآلدابالمنجد في اللغة  -

 مجمع اللغة العربية: -188

 م.2001معجم الرياضيات، دار الشعب، القاهرة،  -

 .)د، ت(، 2المعجم الوسيط، دار الفكر، القاهرة، ط -
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، د()مجع ر والتوزيات والنشاألسس النفسية ألساليب البالغة العربية، المؤسسة الجامعية للدراس -

 م.1984بيروت، 
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 محمد بنيس: -193

 م.1990، 2البيضاء، ط، دار توبقال للنشر، الدار )بنياته وإبداالتها(الشعر العربي الحديث  -

، والنشر ، دار التنوير للطباعة)مقاربة بنيوية تكوينية(ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب  -

 م.1995، 2بيروت، ط

 ي:جمحمد التنو -194

ئر، ان، الجزاب، وهر، دار العزة والكرامة للكتا)المعاني والبيان والبديع(الجامع في علوم البالغة  -

 م.2012، 1ط

 د حماسة عبد اللطيف:محم -195

 م.1990، 1الجملة في الشعر العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط -

 م.1979، 1الضرورة الشعرية في النحو العربي، مكتبة دار العلوم، القاهرة، ط -
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امعي، ر الج، مركز النش)المجاز، التضمين، األسلوبية(من مفاتيح تطوير العربية ودعم تطورها  -
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 ، قدم له:لهجريمحمد زغلول سالم: أثر القرآن الكريم في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع ا -

 .1961، 2محمد خلف هللا أحمد، دار المعارف القاهرة، ط

 محمد شكري عياد: -198

، 1، ع5جمول، القاهرة، ، مجلة فص)مقال(مفهوم األسلوب بين التراث النقدي ومحاوالت التجديد  -
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 م.1985، 1، دار العلوم، الرياض، السعودية، ط)مقاالت مترجمة(اتجاهات البحث األسلوبي  -
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 :م(1973)ت محمد الطاهر ابن عاشور  -202
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 م.1994، 1القاهرة، ط
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 القرآنيةفهرس اآليات                                         

 الرقم اآلية السورة

ةالفاتح -1  
ِإيَّاكَ َنْعُبُد َوِإيَّاَك  ﴿

 05اآلية  ﴾َنسَْتِعينُ 

245/246  

َهِ   ۞يَس  ﴿ البقرة -2 قِ لَِّةِۖ قُل  ِهَي مَ لُونََك َعِن ٱأل  ِِّۗ ِللنَّاِس  يتُ َوَٰ َحج 
 َوٱل 

بُيُوَت ِمن ظُ  تُواْ ٱل  بِرُّ بِأَن تَأ  َس ٱل  ِكنَّ ِرهَ ُهوَولَي  بِرَّ َمِن ا َولََٰ  ٱل 
بَِهۚا وَ  َوَٰ بُيُوَت ِمن  أَب  تُواْ ٱل  ِّۗ َوأ  َ قُ ٱتَّ ٱتَّقَىَٰ  ِلُحونَ عَلَُّكم  تُف  لَ  واْ ٱّللَّ

 189آليةا١٨٩

45/46  

َمِحيِضِۖ قُل  هَُو أَذ    َويَس   " تَِزلُ ى لُونََك َعِن ٱل  َمِحيِض َوََل آَء فِي ٱل  لن ِسَ ٱواْ فَٱع 

تُو َن فَأ  ر  َنِۖ فَإِذَا ََطهَّ ُهر  َربُوهُنَّ َحتَّىَٰ َيط  ُث أَمَ   ِمن  ُهنَّ تَق  ُۚ إِنَّ َحي  َ يُِحبُّ ٱَركُُم ٱّللَّ ّللَّ

بِينَ  ِرينَ  َويُِحبُّ  ٱلتَّوََّٰ ُمتََطه ِ  222اآلية  ﴾ ٱل 

187 

ُهدَ  "  لَةَ ِبٱل  لََٰ تََرُوْا ٱلضَّ ِئَك ٱلَِّذيَن ٱش 
ٓ َجَٰ َما رَ ىَٰ فَ أُْولََٰ واْ َرتُُهم  َوَما َكانُ بَِحت ت ِ

تَِديَن   16اآلية " ١٦ُمه 

393/394  

قًا لِ ﴿ عمران آل -3 َصدِّ َل َعلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحّقِ م  َراةَ َوأَْنَزَل التَّوْ  َن يَدَْيهِ بَيْ  َمانَزَّ

ْنِجيل  .3اآلية ﴾ َواإْلِ

175/176  

ْم َعلَْيك ِمْن قَْبل َوُرُسالا " النساء -4 َوَكلََّم  لَْيكْقُصْصُهْم عَ ْم نَ لَ َوُرسُالا قَْد َقَصْصنَاهُ
ا  164اآلية " َّللاَّ ُموَسى تَْكِليما

ِ ول و تَق  ِدينِك ْم َواَل يَا أَْهَل اْلِكتَاِب اَل تَْغل وا فِي  ﴿   إِنََّما  إِالَّ اْلَحقَّ ا َعلَى أَّ

ِ َوَكلِ  وٌح لَى  َمْريََم َور  ْلقَاَها إِ ه  أَ َمت  اْلَمِسيح  ِعيَسى اْبن  َمْريََم َرس ول  أَّ

س ِلِه  َواَل تَق ول وا ِ َور  هٌ ا َخْيًرا لَك ْم إِ  اْنتَه وثَةٌ ثاََل  ِمْنه   فَآِمن وا بِاَّللَّ نََّما أَّ  إِلَ 
َما فِي اأْلَْرِض اَواِت وَ لسَّمَ ي افِ َواِحدٌ س ْبَحانَه  أَْن يَك وَن لَه  َولَدٌ  َله  َما 

ِ َوِكياًل   .(171اآليةمن  ﴾   ﴾١٧١﴿ َوَكفَى  بِاَّللَّ

اَل " وا َما َرى  َحتَّى  تَْعلَ ت ْم س َكاأَنْ ةَ وَ يَا أَييَها الَِّذيَن آَمن وا اَل تَْقَرب وا الصَّ م 

ن بًا إِالَّ َعابِِري َسبِيٍل َحتَّى   ْنت ْم َمْرَضى  ل وا َوإِ غْتَسِ  تَ تَق ول وَن َواَل ج   ْن ك 

ْم ت م  النَِّساَء فَلَ ْو اَلَمسْ  أَ طِ ائِ أَْو َعلَى  َسفٍَر أَْو َجاَء أََحدٌ ِمْنك ْم ِمَن اْلغَ 

وا َصِعيدًا َطيِّبًا فَاْمَسح   م  ج  بِ وا تَِجد وا َماًء فَتَيَمَّ َ وِهك ْم وَ و   أَْيِديك ْم إِنَّ أَّ

ا َغف وًرا  43 اآلية"  َكاَن َعف وًّ

194/195  
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333/334  

ود   َوقَالَتِ  ﴿ المائدة -5 ِ  يَد   اْليَه  لَّتْ  َمْغل ولَةٌ  أَّ 255/262 بَلْ  قَال وا بَِما َول ِعن وا أَْيِديِهمْ  غ    
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مْ  َكثِيًرا َولَيَِزيدَنَّ  يََشاء   َكْيفَ  ي ْنِفق   َمْبس وَطتَانِ  يَدَاه    أ ْنِزلَ  َما ِمْنه 

ْغيَانًا َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  ْفًرا ط  م   َوأَْلقَْينَا َوك   إِلَى   َواْلبَْغَضاءَ  اْلعَدَاَوةَ  بَْينَه 

 فِي َويَْسعَْونَ   أَّ   أَْطفَأََها ِلْلَحْربِ  نَاًرا أَْوقَد وا ك لََّما  اْلِقيَاَمةِ  يَْومِ 

ْفِسِدينَ  ي ِحبي  اَل  َوأَّ    فََسادًا اأْلَْرِض   .(64من اآلية﴾ ٦٤﴿ اْلم 

ْعِجِزي" األنعام -6 219/220 341 آليةا" نَ ِإنَّ َما ت وَعد وَن آَلٍت َوَما أَْنت ْم بِم   

ِكنَّهُ أَْخلَ "     األعراف لُهُ بََع َهَواهُ ۚ فََمثَ ْرِض َواتَّ ى اأْلَ َد إِلَ َولَْو ِشئْنَا لََرفَْعنَاهُ ِبَها َولََٰ

ِم الَِّذيَن ِلَك َمثَُل اْلقَوْ ْلَهْث ۚ ذََٰ ْكهُ يَ رُ َكَمثَِل اْلَكْلِب إِْن تَْحِمْل َعلَْيِه يَْلَهْث أَْو تَتْ 

بُوا ِبآيَاتِنَاۚ  فَاْقُصِص اْلقََصَص لَعَلَُّهْم يَتَ  ُروفَ َكذَّ  617" رقم  نَ كَّ

ا َسَكَت َعْن ُموَسى اْلغََضُب أََخذَ اأْلَْلَوا"    داى هُ ْسَخِتَها فِي نُ َح ِۖ وَ َولَمَّ

 154"رقم  َوَرْحَمةٌ ِللَِّذيَن ُهْم ِلَرب ِِهْم يَْرَهبُونَ 

303 

 

 

 

379/380  

ْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ " يونس -8 َماِء فَ َن ال مِ ِإنََّما َمثَُل اْلَحيَاِة الدُّ  اأْلَْرِض اْختَلََط ِبِه نَبَاتُ سَّ

ا يَأُْكُل النَّاُس َواأْلَْنعَاُم َحتَّىَٰ ِإذَا أََخذَ  يَّنَْت وَ ْرُض ُزْخرُ اأْلَ  تِ ِممَّ َظنَّ فََها َوازَّ

ا َكأَْن ا فََجعَْلنَاَها َحِص ْو نََهارا أَ ْيالا لَ  ا أَتَاَها أَْمُرنَاأَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُروَن َعلَْيهَ  يدا

ُل اآْليَاِت ِلقَوْ  ِلَك نُفَص ِ ُرونَ يَتَفَ  مٍ لَْم تَْغَن ِباأْلَْمِس َكذََٰ  24رقم  " كَّ

297/298/305/

306/307/314/

315 

َماء  ِغيَض الْ ِعي وَ لِ أَقْ َوقِيَل يَا أَْرض  اْبلَِعي َماَءِك َويَا َسَماء  ﴿ هود -9

وِدّيِ َوقِ   ْوِم الظَّاِلِمينَ دًا ِلْلقَ ب عْ  يلَ َوق ِضَي اأْلَْمر  َواْستََوْت َعلَى اْلج 

 .44اآلية ﴾٤٤﴿

40 

نَّا فِيَها َواْلِعي يوسف-10 ا نَا فِيَها   َوِإنَّ ي أَْقبَلْ لَّتِ اَر ﴿َواْسأَِل اْلقَْريَةَ الَّتِي ك 

 82"اآلية لََصاِدق ونَ 

226 

تَعَ  الرعد -10  226 .9اآلية  ﴾٩ ﴿الِ ﴿َعاِلم  اْلغَْيِب َوالشََّهادَةِ اْلَكبِير  اْلم 

ُ َمثاَلا قَْريَةا َكانَْت آِمنَةا ُمْطَمئِ " النحل -11 ا ِمْن كُ تِيَها ِرزْ ةا يَأْ نَّ َوَضَرَب َّللاَّ ل ِ قَُها َرَغدا

 ِ ُ َمَكاٍن فََكفََرْت ِبأَْنعُِم َّللاَّ َخْوِف ِبَما َكانُوا ُجوِع َوالْ َس الْ بَالِ فَأَذَاقََها َّللاَّ

 112اآلية"  يَْصنَعُونَ 

394/395  

 اْلَمْسِجدِ  لَىإِ  َحَرامِ الْ  ْلَمْسِجدِ ا ِمنَ  لَْياًل  بِعَْبِدهِ  أَْسَرى   الَِّذي س ْبَحانَ  ﴿ اإلسراء -12

ِميع  ا ه وَ  نَّه  إِ  نَاآيَاتِ  ِمنْ  ِلن ِريَه   َحْولَه   بَاَرْكنَا الَِّذي اأْلَْقَصى  لسَّ

 .(1اآلية﴾١﴿ اْلبَِصير  

254/257  

َماِء فَاْختَلََط بِِه نَبَاُت " الكهف -13 ْنيَا َكَماٍء أَْنَزْلنَاهُ ِمَن السَّ َواْضِرْب لَُهْم َمثََل اْلَحيَاةِ الدُّ

 ُ يَاُح ِّۗ َوَكاَن َّللاَّ ا تَْذُروهُ الر ِ ااأْلَْرِض فَأَْصبََح َهِشيما  "  َعلَىَٰ ُكل ِ َشْيٍء ُمْقتَِدرا

297/313/314/

315/316  
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 45 اآلية

ِ إِن ِي َوَهَن اْلعَْظُم ِمن ِي َواْشتَعََل الرَّ " مريم -14  أَُكْن ِبُدَعائَِك ْيباا َولَمْ ُس شَ أْ قَاَل َرب 

ِ َشِقيًّا  04اآلية"  َرب 

115/118  

216/218  

297/298  

219/281 15رقم " ىَٰ َما تَْسعَ بِ ْفٍس نَ أََكاُد أُْخِفيَها ِلتُْجَزىَٰ ُكلُّ  إِنَّ السَّاَعةَ آتِيَةٌ " طه -15  

 ت َرابٍ  ِمنْ  اك مْ َخلَْقنَ  اإِنَّ فَ  ْلبَْعثِ ا ِمنَ  َرْيبٍ  فِي ك ْنت مْ  إِنْ  النَّاس   أَييَها يَا﴿ الحج -16

خَ  غَةٍ م ضْ  ِمنْ  ث مَّ  َعلَقَةٍ  ِمنْ  ث مَّ  ن ْطفَةٍ  ِمنْ  ث مَّ  َخلَّقَةٍ  َوَغْيرِ  لَّقَةٍ م   نَ ِلن بَيِّ  م 

َ  إِلَى   نََشاء   َما اأْلَْرَحامِ  فِي َون ِقري  لَك مْ  سَ  َجلٍ أ ىم  ك مْ ن ْخرِ  مَّ ث   مًّ  ِطْفاًل  ج 
 أَْرذَلِ  إِلَى   َردي ي   َمنْ  مْ ِمْنك  وَ  ى  ي تََوفَّ  َمنْ  َوِمْنك مْ  أَش دَّك مْ  ِلتَْبل غ وا ث مَّ 

رِ  ً َهامِ  ْرضَ اأْلَ  ىَوتَرَ  اَشْيئً  ِعْلمٍ  بَْعدِ  ِمنْ  يَْعلَمَ  ِلَكْياَل  اْلع م   فَإِذَا دَة

تْ  اْلَماءَ  َعلَْيَها أَْنَزْلنَا  ﴾٥﴿ بَِهيجٍ  ْوجٍ زَ  ك لِّ  نْ مِ  تْ ْنبَتَ َوأَ  َوَربَتْ  اْهتَزَّ
 05اآلية

َ  أَنَّ  تَرَ  أَلَمْ ﴿" ةً  اأْلَْرض   ْصبِح  فَت   اءً مَ  السََّماءِ  ِمنَ  أَْنَزلَ  أَّ ْخَضرَّ     م 

َ  إِنَّ   .63اآلية  ﴾٦٣﴿ َخبِيرٌ  لَِطيفٌ  أَّ

93/94/261/262  

 

 

 

 

 

 

 

251/252  

239/240 .16آليةا﴾ ١٦﴿ ت ْبعَث ونَ  اْلِقيَاَمةِ  يَْومَ  إِنَّك مْ  ث مَّ ﴿ المؤمنون -17  

ْؤِمَناتِ  َوق لْ  النور -18 نَّ ف ر   ْحفَْظنَ َويَ  أَْبَصاِرِهنَّ  ِمنْ  يَْغض ْضنَ  ِلْلم   ي ْبِدينَ  اَل وَ  وَجه 

نَّ  ِرِهنَّ ِبخ   َوْليَْضِرْبنَ  ِمْنَها َظَهرَ  َما إِالَّ  ِزينَتَه  ي وبِهِ  ى  َعلَ  م   ي ْبِدينَ  َواَل  نَّ ج 

نَّ   أَْبنَاءِ  أَوْ  أَْبنَائِِهنَّ  وْ أَ  لَتِِهنَّ ب ع و آَباءِ  أَوْ  آَبائِِهنَّ  أَوْ  ِلب ع ولَتِِهنَّ  إِالَّ  ِزينَتَه 
 أَوْ  ِنَسائِِهنَّ  أَوْ  نَّ أََخَواتِهِ  َبنِي أَوْ  نَّ ِإْخَوانِهِ  بَنِي أَوْ  إِْخَوانِِهنَّ  أَوْ  تِِهنَّ ب ع ولَ 

نَّ  َملََكتْ  َما ْفلِ  أَوِ  َجالِ الرِّ  ِمنَ  ْربَةِ اإْلِ  ِليأ و َغْيرِ  التَّابِِعينَ  أَوِ  أَْيَمان ه   الّطِ

وا لَمْ  الَِّذينَ  ِلِهنَّ بِ  ْبنَ يَْضرِ  َواَل  الّنَِساءِ  َعْوَراتِ  َعلَى   َيْظَهر   َما ِلي ْعَلمَ  أَْرج 
ِ  إِلَى َوت وب وا ِزينَتِِهنَّ  ِمنْ  ي ْخِفينَ  ْؤِمن ونَ الْ  هَ أَيي  عًاَجِمي أَّ ونَ  عَلَّك مْ لَ  م   ت ْفِلح 

 .31من اآلية ﴾٣١﴿

95/96   

ورِ  فِي ي ْنفَخ   َويَْومَ   ﴿ النمل -19 َماَواتِ ال فِي َمنْ  فَفَِزعَ  الصي  فِي نْ َومَ  سَّ

 .87من اآلية ﴾ ٨٧﴿ اِخِرينَ دَ  أَتَْوه   َوك ل    أَّ   َشاءَ  َمنْ  إِالَّ  اأْلَْرِض 

255 

ا﴿ القصص -20 ةً  َعلَْيهِ  َوَجدَ  َمْديَنَ  َماء َوَردَ  َولَمَّ نَ  أ مَّ  ِمن َوَوَجدَ  يَْسق ونَ  النَّاِس  ّمِ
 ي ْصِدرَ  َحتَّى نَْسِقي ال قَالَتَا َخْطب ك َما َما قَالَ  تَذ ودَانِ  اْمَرأتَْينِ  د ونِِهم  

َعاء َما فََسقَى (23ٌَكِبير) َشْيخٌ  َوأَب ونَا الّرِ لِّ  إِلَى تََولَّى ث مَّ  لَه   الّظِ
.24-23اآليتان ﴾(24فَِقيٌر) َخْيرٍ  ِمنْ  إِلَيَّ  أَنَزْلتَ  ِلَما إِنِّي َربِّ  فَقَالَ   

226/228  
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ِبيلَ  أَئِنَُّكمْ " العنكبوت -21 َجاَل َوتَْقَطعُوَن السَّ َما فَ اِديُكُم اْلُمْنَكَر وَن ِفي نَ تَأْتُ  وَ لَتَأْتُوَن الر ِ

اِدِقينَ إِْن ُكْنتَ  َّللاَِّ ِب َكاَن َجَواَب قَْوِمِه إَِلَّ أَْن قَالُوا ائِْتنَا ِبعَذَا "  ِمَن الصَّ

 .29 اآلية:

297/311/313/

314 

يَاحَ  أَْرَسلَ  الَِّذي َوأَّ  ﴿ فاطر -22  يَْينَافَأَحْ  َميِّتٍ  لَدٍ بَ  إِلَى   ه  ْقنَافَس   بًاَسَحا فَت ثِير   الّرِ

ِلكَ    َمْوتَِها بَْعدَ  اأْلَْرضَ  بِهِ   .9آليةا﴾  ٩﴿ النيش ور   َكذَ 

254/258  

ْهتَد ونَ  َوه مْ  أَْجًرا يَْسأَل ك مْ  اَل  َمنْ  اتَّبِع وا يس -23  أَْعب د   اَل  ِليَ  َوَما( 21) م 

22-21اآليتان﴾  (22) ت ْرَجع ونَ  َوإِلَْيهِ  فََطَرنِي الَِّذي  

254/255  

َذا يَْوُم اْلفَْصِل الَِّذي ُكْنتُْم ِبِه تَُكذ ِ " الزمر -24 /298/314/315 21 يةاآل" بُونَ َهَٰ

316      

ك مْ  ث مَّ  لَقَةٍ عَ  ِمنْ  ث مَّ  ةٍ ن ْطفَ  ِمنْ  ث مَّ  ت َرابٍ  ِمنْ  َخلَقَك مْ  الَِّذي ه وَ ﴿ غافر -25  ي ْخِرج 

ي   واِلتَك ون   ث مَّ  أَش دَّك مْ  ِلتَْبل غ وا ث مَّ  ِطْفاًل   ِمنْ  ي تََوفَّى   نْ مَ  ِمْنك مْ وَ  وًخاش 
ى أََجاًل  َوِلتَْبل غ وا  قَْبل   َسمًّ  .67آليةامن ﴾ ﴾٦٧﴿ ونَ تَْعِقل   َولَعَلَّك مْ  م 

ِ  -حم" يِد قَابِِل التَّْوِب َشدِ لذَّْنِب وَ فِِر اَغا-اْلعَِزيِز اْلعَِليمِ تَْنِزيُل اْلِكتَاِب ِمَن َّللاَّ
هَ إَِلَّ ُهَو إِلَْيِه ا

 3و 2و 1اتاآلي"  ِصيرُ ْلمَ اْلِعقَاِب ِذي الطَّْوِل ََل إِلََٰ

ِكنَّ أَ   .59اآليةْؤِمنُوَن" يُ نَّاِس ََل َر الْكثَ "إِنَّ السَّاَعةَ آَلِتيَةٌ ََل َرْيَب فِيَها َولََٰ

96 

 

 

192/193  

219 

مٍ  َربيكَ  َماوَ  اعَلَْيهَ فَ  أََساءَ  َوَمنْ  فَِلنَْفِسهِ  َصاِلًحا َعِملَ  َمنْ  فصلت -26  ِبَظالَّ

 46 ةاآليمن ﴾٤٦﴿ ِلْلعَبِيدِ 

َمآِٰء َوِهَي د َخان فَ   ﴿ ٰٓ ِإَلى ٱلسَّ ِض ٱۡئِتَيا َطۡوًعا ا َوِلأۡلَۡر َلهَ  َقالَ ث مَّ ٱۡستََوى 

ٰٓ أَتَۡيَنا َطآِٰئِعيَن   أَۡو َكۡره نَّ  ١١َقاَلتَا ه  َوات ِفي َيۡوَميۡ َفَقَضى  ۡوَحى  ِن َوأَ  َسۡبَع َسَم 

ّلِ َسَمآٍٰء  َمآَٰء ٱلدي   أَۡمَرَهاِفي ك  َمَص   ۡنيَاَوَزيَّنَّا ٱلسَّ ِلَك تَۡقِدير  ِبيَح َوحِ بِ  ۡفظ َذ 

 .12-11اآليتان ﴾  ١٢ٱۡلَعِزيِز ٱۡلعَِليِم 

194/195  

 

 

254/257     

يَح اْلعَ "  الذاريات  -27 390/391 41ية اآل" مَ ِقيَوفِي َعاٍد إِْذ أَْرَسْلنَا َعلَْيِهُم الر ِ  

190/191 42 اآلية" إِنَّ اْلُمتَِّقيَن ِفي َجنَّاٍت َونََهرٍ " القمر -28  

ِل ِديَاِرهِ  ِب ِمنْ ِكتَاُهَو الَِّذي أَْخَرَج الَِّذيَن َكفَُروا ِمْن أَْهِل الْ  ﴿ الحشر -29 ْم أِلَوَّ

 ُصونُُهْم ِمَن َّللاَِّ حُ ِنعَتُُهْم ْم َماهُ اْلَحْشِر ۚ َما َظنَْنتُْم أَْن يَْخُرُجوا ِۖ َوَظنُّوا أَنَّ 

ُ ِمْن َحْيُث لَْم يَْحتَِسبُوا ِۖ َوقََذفَ  ْعَب يُْخِربُوَن وِبِهُم الي قُلُ  فِ فَأَتَاُهُم َّللاَّ رُّ

 2اآلية ﴾ْبَصارِ أُوِلي اأْلَ  وا يَارُ ِدي اْلُمْؤِمنِيَن فَاْعتَبِ بُيُوتَُهْم ِبأَْيِديِهْم َوأَيْ 

245/247  

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُ " الجمعة -30 ا بِْئَس َماِر يَْحِمُل أَْسفَ ثَِل اْلحِ ا َكمَ وهَ َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ ارا

  ۚ ِ بُوا ِبآيَاِت َّللاَّ اِلِمينَ يَْهِدي الْ   َلَ َوَّللاَُّ َمثَُل اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّ  " قَْوَم الظَّ

 05 اآلية

297/305/307/

308/309/310  
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افَقُْلُت اْستَْغِفُروا َربَُّكْم إِنَّهُ َكاَن َغفَّا" نوح -31 186/187 10 اآلية "را  

 199 02قم ر "نَ الَِّذيَن إَِذا اْكتَالُوا َعلَى النَّاِس يَْستَْوفُو" المطففين -32
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 (1859-1938) (Edmund Husserl) هوسرلإدموند  -1

درس  )الظاهراتية( الفينومينولوجيافيلسوف مثالي ألماني، من أصل يهودي، يعد مؤسس المدرسة 

 وهو شاب مثل ،يالبروتستانتتنصر على المذهب  .جامعة "ليبزغ" األلمانيةلفلك في الرياضيات، الفيزياء، وا

وات وجامعة "هامبورغ" بين سن (1901و 1887)س بجامعة "هال" بين سنوات الكثير من أقرانه، درّ 

لمبنية ا ليديةف األنطولوجية الغربية التقأنطولوجية جديدة، على خال تأسيسكان يسعى إلى  .(1906-1916)

 على الذات والموضوع.

 )ق م(322-)ق م( 348) (T .Aristote)أرسطو طاليس  -2

 لبشريالفكر اكبر، يعد أحد عظماء فيلسوف يوناني، أحد تالمذة أفالطون النجباّء، معلم اإلسكندر األ

 موضوعال، تتباين من حيث تناول عدة مجاالت، وقطاعات معرفية .لمؤسس األول لميدان النقد األدبيوا

 )اللغويي الفن كالفيزياء، وعلم األخالق، والسياسة والميتافيزيقيا، وعلم اللغة، وخصائص الخطاب ؛والمادة

 عرياتالش األول للبالغة الغربية المعاصرة، وأدبيات االقتباسكما يعد مصدر  ،منه وغير اللغوي(

 فن "الشعر". هالمعاصرة من خالل كتاب

 )ق، م( 347-)ق، م( 427) (Platon)أفالطون  -3

 ربيغلم الي العاللتعليم العالي ففيلسوف يوناني كالسيكي يعد مؤسس أكاديمية أثينا التي تعد أول معهد 

ية ت اإلنسانخطابامعلمه سقراط، وتلميذه أرسطو طاليس، الذي تأثر به في دراسة قضايا االحتمال والممكن في ال

 اإلبداعية.

 (1932-2017) (Umberto Ecco)أمبرتو إيكو  -4

 ترجمةم، الالشعرية، وسائل اإلعالمنظر وناقد أدبي إيطالي، بحث في مجاالت: الفلسفة، علم الجمال، 

ديدة م، نشر كتبا ع1975فهو روائي، ومؤرخ، وفيلسوف، وصحفي، مارس التعليم الجامعي منذ  وغيرها.

بحاث ة على تخصصه في األوعالس عدة مجالت، كما يعد من أهم أبرز رموز السيميائية، لألطفال، وأسّ 

 المتعلقة بنظرية األدب.

 (1902- 1976) (Emile Benveniste)إميل بنفنيست  -5

التيار  م، أسهم في بناء1937"مؤسسة فرنسا" منذ  « college de France»س النحو المقارن في درّ 

مها: تب أهكالوظيفي في اللسانيات البنيوية الفرنسية، وأرسى دعائم ما يسمى بلسانيات التلفظ، له عدة 

 مة، الذي اعتمدناه في هذا البحث.سيمولوجيا اللغة، وقضايا اللسانيات العا

 (1858-1917) (E.Durkeeim)إميل دوركايم  -6

ز في ل بارفيلسوف وعالم "علم االجتماع" يعتبر أحد مؤسسي علم االجتماع الحديث، كما أنه أثر بشك

سة بدرا  ولقام األمن حيث أنه اهتم في المل على اللسانيات االجتماعية وّ كر اللغوي لدى "دوسوسير" الذي عالف

 لسانيات اللغة، على اعتداد أن اللغة ظاهرة اجتماعية.
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 (1999- 1908) (André Martinet )دري مارتينيه أن -7        

ة، إذ يات الجمللسان رائد ومؤسس اللّسانيات البنيوية الفرنسية، التي تعتمد المقاربة الداخلية للمعنى ضمن

تبط ملفوظ تر ها "تعدّ النص بأنه مجموعة من الجمل المتتالية والمتتابعة. يعّرف أندري مارتينيه الجملة بانّ 

 ستقالليةز باالند واحد أو عدّة مساند مترابطة". أي أن الجملة بما هي وحدة داللية كبرى، تتميعناصره بمس

 يويه وابنن: سبمواالفادة معا. ولعل هذه الفكرة تتصادى مع مفاهيم الكالم المستغني ومصطلح الجملة لدى كل 

 -على سبيل الذكر –جني وابن يعيش 

 (1895-1975) (Bakhtine) )ميخائيل(باختين  -8

لنقدية اين" ختالشكالنية الروسية، أسس حلقة "باة المدرسم أعضاء أهمن  ،يسلساني ومنظر أدبي رو

ا في فييا كرستالتناص مع البلغارية جولم، كما يعد من األوائل الذين أعادوا صياغة مفهوم النص و1921سنة 

 الدرس النقدي المعاصر.

 (1872-1970) (Russel)برتراند آرثر وليم رسل  -9

 م على جائزة1950فيلسوف بريطاني وعالم منطق ورياضيات، ومؤرخ وناقد اجتماعي، حاز سنة 

تاين" في يتغنشف"نوبل" لآلداب، أسس ألدبيات الفلسفة التحليلية مع سلفه "غوتلوب فريجة" وتلميذه "لودفيغ 

بادئ الدارسين له كتاب "م وهو احد علماء المنطق الذي أثر به على جملة من .منتصف القرن الماضي

اذج أهم النم ة، منالرياضيات، وهو عبارة عن محاولة لشرح الرياضيات بالمنطق وتعد مقالته الفلسفية في الدالل

 الفكرية التي شكلت معينا لجملة من الدراسات الداللية التداولية السيمائية.

 (K.M Buhler) (1963-1879)بوهلر كارل مارتي  -10

للغة اظيفة وألماني، بحث في عملية التفكير وعالقتها باللغة، عالوة على إلتفاته إلى  طبيب نفساني

 اإلنسانية وأسسها.

 (1866-1952) (B.Crose)وتشه بينيديتوكر -11          

ين يطالية بلي اإلفيلسوف إيطالي من أتباع المدرسة الهيغيلية الجديدة كان أستاذا جامعيا في مدينة نابو

)التحدث عن شيء أو يرى "كروتشه" أن الفن رؤية وحدس كموضوع خارجي  (1902-1920)

أو...  و اللحن، يعبر عنه  الفنان باللغة أو اللون أو النغم أ)عاطفة أو مزاج(أو كموضوع داخلي  شخص(

عرض سوى  ن ليسوالف .صورة ذهنية يؤلفها الفنان ويعيد تشكيلها وتأليفها متذوقو الفن -عنده–والعمل الفني 

ا هو م-لمنطق /ا-ام /علم اللغة الع-يقا علما للتعبير /طاإلست-من أهم مؤلفاته:  .الشعور مجتمعا في صورة ذهنية

 المجمل في علم الجمال.-"حي" وما هو "ميت" في فلسفة "هيغل" /

 (1839-1914) (Ch.s.pierce)تشارلز ساندرس بيرس  -12

رة لمعاصمؤسس التداولية مع "وليم جيمس" وأحد مؤسسي السيميائية ا سيميائي وفيلسوف أمريكي يعد

 مع "دو سوسير".

 (1902-1979) (Ch.w.morris)تشارلز وليم موريس   -13                
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تب "، عالوة على ك1938"أسس نظرية العالمات سنة  وجي، له كتاب مهمفيلسوف أمريكي وسيميول

 .تالمالعلية العامة النظر -( / وهو الكتاب الذي عرف فيه بأمريكا)لسلوك، العالمات واللغة وا-أخرى: 

 (1943-1894)تينيانوف يوري  -14   

قاربات ن المكما يعد من األسلوبين الذين خلصوا الدرس األدبي م ،ينتمي للمدرسة الشكالنية الروسية

 اإليديولوجية واالجتماعية والسياسية.

 م(1981-1901)جاك الكان  -15      

تتمثل وثيرا، كسي، مؤسس لمدرسة تحليلية نفسانية هامة، أفاد منها التحليل األسلوبي السردي فرنطبيب 

رس ية في الدتكوينكما أسهم في تطوير النقد االجتماعي والبنيوية ال .ه في اعتبار "الالوعي بنية لغويةإضافت

 األدبي مع لوسيان غولدمان

 م(1960-1875)ندريس فجوزيف  -16                        

لساني فرنسي، وعميد كلية األداب بجامعة "باريس، اهتم بمبادئ اللغة والمنهج اللساني في دراسة 

-1922)بين سنوات  (le langage)التواصل اإلنساني، كما أصدر عدة مؤلفات، أشهرها كتاب "اللغة 

 الدرس اللساني المعاصر. -كثيرا–والذي أفاد  (1924

 :(1915-1980) (R.Barthes)روالن بارت  -17                          

بي، يرى األد ناقد فرنسي معاصر، يعتبر "أب" النقد البنيوي، قبل أن ينعطف إلى الدرس السيميائي    

ن عدة تنوعت أعماله بي .على خالف رؤية "دوسوسير )السيميولوجيا(أن اللغة جزء من السيميائيات 

 يث أصدر أكثر من ثالثين مؤلفا.مجاالت، ح

 (1896-1982) (R.Jackobson)سون برومان جاك -18                    

ات فن عدة لغيت ،العلمية تهة على شخصيولد بموسكو لعائلة يهودية غنية جدا، انعكست ثقافة والده المتنوع

 األدبية لاوجميع األشك ن الشعبي،باللغة واللسانيات واللهجات، والف اهتم ،)الفرنسية، األلمانية، الالتينية(

 حيث حلل أشعار "ماالرمية" و"بودلير".

لشكالنية قت منه المدرسة اشتّ م، الذي أ1915ساني بموسكو سنة النادي الل (06)ستة طلبة مع أسس 

 م.1930سنة الروسية، واطلع على أعمال "دوسوسير" و"هوسيرل"، أعد أطروحة الدكتوراه 

" في كارسيفسكي" و"(1939)ت م إلى "تشيكوسلوفاكيا"، أين شارك "تروبتسكوي 1920انتقل سنة 

التي احتضنت مخاص الدرس م 1938م و1921للغوية" بين سنوات راغ ابتأسيس النظرية األلسنية لمدرسة "

رحل  .لوجيا والمورفولوجيا"األسلوبي النصي، وجميع الدراسات البنيوية اللسانية، فضال على بحوث "الفونو

" و"ميشال ريفاتير" و"ادوارد ليفي ستروس بـــكلودم، حيث التقى 1942ريكية سنة إلى الواليات المتحدة األم

معهد –هافارد –كولومبيا –)نيويورك درس بعدة جامعات أمريكية  .مسكي"و"نعوم تشو" دسعي
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يعد من األوائل الذين رسخوا للدرس األسلوبي البنيوي في الخطاب النقدي  ،الدراسات التكنولوجية(

 الدراسات اللسانية واألدبية والسيميائية الثقافية. ا لجملة مننلمعاصر، كما تعتبر كل أعماله معيا

 (1984-1893)سكي فكتور بوريسو فيتش فوشكل -19  

 ن".ل الفجمقالته "الفن من أبمدرسة الشكالنية الروسية، اشتهر سي، عضو بارز في الوديب رأكاتب و

 (1917-1992) (J.A.Greimas)ريماس جوليان غ -20   

مصر م، درس ب1949ون" سنة ربى درجة الدكتوراه من جامعة "السوناقد سيميائي فرنسي، تحصل عل

  دة:له مؤلفات عدي .المعاصرتحليل السردي المدرسة باريس السيميائية، ومؤسس وتركيا، يعد زعيم 

 م(1966)السيمولوجيا البنيوية -         

 م(1982)دراسات في السيميولوجيا الشعرية  -

 .(1970)في المعنى: تجارب سيميائية  -

 :(1951-1889)يغ دففتغنشتاين لو -21   

د يع جامعي،مه الفي بدايات تعلي هندسة الطيران وفلسفة الرياضيات ولد بفيينا لعائلة يهودية ثرية، درس

حظي  « Russel »أكبر فالسفة اللغة في القرن العشرين، حيث انشغل بقضايا اللغة والمنطق متأثرا "برسل" 

فلسفة  ليلية،لتحسفة اف في مجاالت: المنطق، الفلبالشهرة والتقدير من قبل المشتغلين بقضايا اللغة وأسسها، وألّ 

 تبحره في الفلسفة. نتيجة اللغة، فلسفة الذهن

 (1925-1848) )فريدش لودفيغ غوتلوب(فريجة  -22                         

يلية سفة التحلللفل أباأسس التفكير اللغوي، يعد فريجة عالم ألماني، اهتم بالرياضيات والمنطق والفلسفة، و

ين العالقة بي، ونفي الفكر اإلنسا إذ درس دور اللغة ،الحديثة، من خالل كتاباته في فلسفة اللغة والرياضيات

 من أهم مؤلفاته: "أسس علم الحساب" .المعنى والحقيقة

 (1939-1856)فرويد سيغموند  -23                          

 رابي كثياستفاد منه الدرس األسلوطبيب نمساوي من أصل يهودي، مؤسس علم التحليل النفساني الذي 

كاره لت أفالزا، عي" وآلية "الدفاع عن القمع"اتهر بنظرية "العقل الالواختص بدراسة الطب العصبي، واش

 مؤثرة في عديد من المجاالت.

 (1972-1895)فالديمير بروب  -24        

ني بتشخيص وتحديد بنية الحكايات الشعبية على نحو أسهم في تطوير المنهج ععالم روسي شكالني، 

م، 1928مورفولوجيا الحكاية الشعبية سنة  -1من أشهر مؤلفاته:  .البنيوي السيميائي ضمن الدرس السردي

حيث حلل ما يفوق عن مائة حكاية تحليال بنيويا، مستخدما مصطلحات ومفاهيم غير مألوفة في الدراسات 

 األدبية.
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 األصول التاريخية للحكاية العجيبة. -2

 م(2009-1908)كلود ليفي ستروس  -25                           

ظريات ه النكا بعدما خيبتسافر إلى البرازيل وأمري .لوجي فرنسي وأحد أعمدة الفكر البنيويبوأنترو

اتها، حيث س بجامعم، ودرّ 1948عاد إلى فرنسا سنة  .عن الواقع االجتماعي -برأيه–التي ابتعدت  المجردة

ألدبي الدرس ول )أوال(قدم أعماال مهمة لدرس األنترولوجيا  .لوجيا االجتماعيةبوروثتخصص في تدريس األن

 ) ثانيا( الذي اهتم بالفكر البنيوي.

 (  -1909) (Harris Zellig)هاريس زليج  -26   

ل من الجامعة األمريكية عن بحث نحوي حوتحصل على الدكتوراه ، روسيلساني أمريكي من أصل 

 ؤلفاته: ممن  .يدالتحويل في التيار التوزيعي الذي أرسى دعائمه بلومفلإليه ينسب مفهوم و .يقيةيناللغة الف

 مناهج اللسانيات البنيوية -         

 تحليل الخطاب -

 الهياكل الرياضية في اللغة -

 هانز روبرت ياوس: -27    

 ميله آيزرمع ز نظرية التلقيلواد األوائل الذين أسسوا رأحد أساتذة جامعة كونستانس األلمانية، ومن ال

 سلوكيات ّهم "له كتاب م دن "ويوصف بأنه امتداد له.رتأثر في مساره البحثي بـ "رومان انغا )وولف غانغ(

 القراءة". 

 (1965-1899)يلمسليف لويس  -28       

ي بداية فنصرف ولد بكوبنهاغن "عاصمة السويد" ألسرة لها باع في العلم، فقد كان والده مدير جامعة، ا

غات و اللتم بدراسة "نحمشواره العلمي إلى اكتشاف عالم اللسانيات المقارنة "رامسموس راسك" الذي اه

ة للغة دراسنات امكو أبرز لغوي لساني أفاد من مناهج الرياضيات والدراسات المنطقية في دراسة البلطيقية يعد

 من أهم مؤلفاته: .شكلية مجردة

 م.1965قضايا اللسانيات سنة  -

 (  -1922) (Youri lotman)يوري لوتمان  -29     

ات م، عمل في المركز الرئيسي للدراس1922أبرز ناقد معاصر في روسيا، ولد "بلنيغراد" سنة 

 م.1964محاضرات في الدراسات البنيوية للشعر سنة -من بينها:  .لسيميولوجية بروسيا، ألف عدة كتبا

 م.1970بنية النص الفني سنة  -

دب حول عالقة الثقافة بالمجتمع واأل م، عالوة على مقاالت1972النص الشعري سنة تحليل  -

 واللغة "نموذجية الثقافة".
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 السلخص بالعخبية: 

 المقاييس البالغية من منظهر األسلهبية المعاصرةعشؾان األطخوحة: 
 -المفاهيم واآلليات  -

واختراص  تحليلي   إجخائي   السعاصخ بسا ىؾ مشؾال نغخي   عّجل الّجرس األسلؾبي       
 ألغخاضو وأىجافو مفاهيؼ   ة الستاخسة لحجوده خجمة  مؽ جسيع الحقؾل السعخفي   يستح ىجيؽ

زبط شخوط يا مقاييذ كفيلة باألسلؾب والعجول بأبعاده التخكيبية والبيانية، على اعتجاد أنّ 
ت تاريخيا داخل الجياز الشغخي البالغي القجيؼ على أّنيا ة التي عؾلجالؾعيفة البالغي  

تخييلي الجسالي نقشاعي والخظاب التتؾافخ في الخظاب التجاولي اإلشكلية نرّية  خّريرة
ونقزاياىا، البالغية التي لؼ تعج ُتلت بُذ بالسشغؾمة األسلؾبية على ىحه األسذ  بشاء  و معا. 

أعاد الخظاب الشقجي الججيج فتح أضاييخ تلػ الّجوال الؾاصفة والسؾصؾفة وتحييشيا، بكؾنيا 
مختكدات الشغخية تدتجيب لبعض الذخوط العلسية و  فّعالة   و أدوات تحليلية   ،ةاليات شكليّ إوّ 

الفلدفي واإلطار الديانقي الخارجي متجية نحؾ األدبية السعاصخة التي تجاوزت اإلطار 
مخكدة على دور القارئ  لتعبيخيةاللغة الستبظان الؾعيفة األسلؾبية بأبعادىا التأثيخية وا

السقاصج الدظحية والعسيقة للّشص األدبي وإنجاز أدبية السعشى األسلؾبي  ش ة  ي  ش  الحاسؼ في ب  
الحي تتقاسسو تلػ العالنقة التفاعلية التي تقيسيا القخاءة األسلؾبية مع تالزم الخرائص 
اللغؾية و الخرائص األسلؾبية السؤطخة لكلية العسل اللغؾي األدبي. وتأسيدا على ما تقجم 

جراسة لخصج طبيعة جسلة مؽ السرظلحات والسفاهيؼ وبعض سيتجو مدار ىحه الذكخه، 
األنداق الشغخية مؽ زوايا البحث اللغؾي البالغي القجيؼ وأنحاء السشغؾر األسلؾبي 

 السعاصخ معتسجا على القزايا اآلتي بيانيا على التختيب : 

 .نقخاءات األسلؾب في الجرس التخاثي -1

 جاىاتيا.ة واتّ مجال األسلؾبيّ  -2

 .عخفية لغاىخة العجول وأشكاليا البالغيةالسكؾنات الس -3

 .أنداق الرؾرة البيانية -4
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Thesis title: Rhetorical Standards from a Contemporary Stylistic 

Perspective  Concepts and Mechanisms-- 

      The contemporary stylistic lesson modified with what is  theoretical procedural  

and hybrid specialization that is available from all the cognitive fields adjacent to its 

limits in order to serve its purposes and objectives methods and methods concepts 

with its structural and graphic dimensions, on the basis that they are measures that 

control the conditions of the rhetorical function that have been treated historically 

within the old rhetorical system as a textual formality feature  that is available in 

persuasive deliberative and aesthetic fictional discourse together. And on the basis of 

these rhetorical foundations that are no longer confused by the stylistic system and its 

issues, the new critical monetary discourse has the effects of those descriptive and 

descriptive functions and updating it, as formality firsts, effective analytical tools that 

respond to some scientific conditions and the foundations of contemporary literary 

theory that went beyond the philosophical framework and the external contextual 

framework directed towards the language to extrapolate the stylistic function with its 

influential and expressive dimensions focused on the role of the decisive reader in the 

structure of the surface and deep intentions of the literary text and the literary 

achievement of the stylistic meaning which the interactive relationship established by 

stylistic reading shares with the linguistic and stylistic characteristics that frame the 

college of literary linguistic work, and based on the foregoing, the course of this 

study will go monitor the nature of a number of terms and concepts and some formats 

of theoretical linguistic research angles and around the old rhetorical stylistic 

perspective based on contemporary issues the following statement, respectively: 

1-  Profound reading of the style in the traditional lesson. 

2-  The field of stylistics and its tendencies.  

3- The cognitive components of  the ecart phenomenon  and its rhetorical forms. 

4-  Systems of eloquent image. 

- 5 Theotrical procedural  components of the stylistic linguistic analysis. 

 

Key words 

Style, stylistic, ecart, the rhetorical model, pragmatic function, metaphor, 

aesthetic value, imagination, meaning of the meaning, intentionality, rhetorical. 



Titre de la thèse: Normes rhétoriques du point de vue de La leçon 

stylistique contemporaine 

- Concepts et mécanismes- 

     au moyen d'une approche théorique procédurale analytique et d'une 

spécialisation hybride qui est disponible dans tous les domaines cognitifs 

adjacents à ses frontières afin de servir ses buts et objectifs - a modifié les 

concepts de style et de justice avec ses dimensions structurelles et graphiques, 

car ce sont des normes qui contrôlent les termes de la fonction rhétorique 

historiquement traités dans l'ancien appareil rhétorique comme Formalité 

textuelle caractéristique disponible dans le discours délibératif persuasif et le 

discours de fiction esthétique ensemble, et sur la base de ces fondements 

rhétoriques qui ne sont plus confondus par le système stylistique et ses 

problèmes, le nouveau discours critique de la critique a réprimandé ceux des 

auteurs décrits et Décrit et mis à jour comme des formules formelles, des outils 

analytiques efficaces qui répondent à certaines conditions scientifiques et aux 

fondements de la théorie littéraire contemporaine qui vont au-delà du cadre 

contextuel philosophique et externe orienté vers le langage pour extrapoler la 

fonction stylistique avec ses dimensions influentes et expressives axées sur le 

rôle du lecteur décisif dans la structure de la surface et les intentions profondes 

du texte littéraire et la réalisation littéraire du sens littéral du sens littéral Que la 

relation interactive que la lecture stylistique établit avec les caractéristiques 

linguistiques et stylistiques qui encadrent la faculté de travail linguistique 

littéraire, et sur la base de ce qui précède, le cours de ce cours ira Il vise à 

surveiller la nature d'un ensemble de termes, de concepts et de certains formats 

théoriques sous les angles de la recherche rhétorique ancienne et à travers la 

perspective stylistique contemporaine, en s'appuyant respectivement sur les 

questions suivantes: 

 - Lectures de style dans la leçon de patrimoine. 

 - Le champ stylistique et les directions.  

 - Les composantes cognitives du phénomène de l'écarte et ses formes 

rhétoriques.  

 - les contextes de sens eloquent.  

 - Les composantes théoriques et procédurales de l'analyse stylistique 

linguistique. 

 Mots clés: style, stylistique, l'écarte, mode rhétorique, fonction pragmatique 

, comparaison, valeur esthétique, L'imagination , sens du sens, 

intentionnalité, rhétorique 
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