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إلى من لهما الفضل بعد  إلى من أعلى اهللا منزلتهما وربط طاعتهما بعبادته

  .الكريمين حفظهما اهللا وأدامهما اياهللا عز وجل فيما وصلت إليه والد

 إخوتي إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس الصافية إلى رياحين حياتي

سناء، يسرى، كريمة، العربي، عبد القادر والكتكوت عبد "أخواتي و 

"....الرحمان  

 إلى زوجي الحبيب فريد

 سميرةوإلى أختي الغالية التي ولدتها لي األيام 

إلى خالي تواتي وإلى بنت عمتي  إلى كل األهل واألحباب وباألخصو 

  .حفيظة وإلى أخي األكبر زيتوني منصور

  ....ه القلمإلى كل من ذكره القلب ولم يكتب

عامة والسنة الثانية ماستر  األدب العربيإلى كل أساتذة وطلبة قسم 

  ....خاصة

  . حفار عز الدينالدكتور وبالخصوص إلى 



 

 

 

ربي لك الحمد كما ینبغي لجالل وجھك وعظیم سلطانك، حمدا كثیرا 

طیبا مباركا فیھ، إذ وفقتنا في إتمام ھذا العمل ویسرت لنا األمر 

..العسیر  

....اللھم أن تقبل منا ھذا العمل وأنت راض عنا اأرجو  

:قدم بجزیل الشكرأت  

الخالصة  تشكراتي ..بحكمتھ يبعملھ ومشرف سنديإلى من كان 

ووقفتھ معي في تقدیم  يالمشرف عل حفار عز الدینالدكتور إلى 

وإلى الوالدین الغالیین اللذان    التوجیھات والنصائح فیما یخص بحثي

  . وحفظھما دعماني من كل الجوانب أطال هللا في عمرھما

  

  .وشكرا

 



 المقدمة
 

 أ 
 

  :عدم ثم الصالة على المختار في القدم وبعد نقولالالحمد  منشئ الخلق من 

أصحابھا تعبیرا عن نظرتھم أطلقھا من القصائد التي العدید یتضمن الشعر العربي 

قد كانت أغلب القصائد تتسم بطابع الرمزیة والغموض والبعد لوموقفھم منھا، الحیاة إلى 

ح في بحر التفسیرات علة یعثر بھا على بالمتلقي یسعن التصریح لتترك القارئ أو 

  المعنى المنشود 

شعري أو نثري البد للباحث أن یتسلح بجملة من نص والحقیقة أن لدراسة أي 

جراءات المنھجیة وأن یستعین بما یراه مناسبا من المناھج النقدیة والتحلیلیة المبادئ واإل

  حتى تكون دراستھ جدیة واضحة ومبرزة

في الشعر العربي المعاصر  قصائدالمن بین أجمل  -موضوع البحث-النرد العب -

ذا بھذا العنوان لما:ولعل السائل یسأل مجموعة من األسئلة .وقد نظمھا محمود درویش

  قصیدة العب النرد دراسة أسلوبیة ؟

  :التالیة لألسبابلھذا العنوان  اختیاريقول كان أف

 .مت فكريھئد التي استلكون قصیدة العب النرد من أروع القصا -

البنى المشفرة واألفكار الغامضة التي العدید من  تتضمن قصیدة العب النرد -

 .تتطلب من الباحثین تفكیكھا وحل رموزھا

 .الوقوف على أسرار التي جعلت من محمد درویش یكتب لھذه القصیدة -

دراسة أسلوبیة جادة تستعین بكل ما وجد في حقل الدراسات محاولة تقدیم  -

 .اللسانیة واألسلوبیة خاصة

 .إبراز فعالیة المنھج األسلوبي في دراسة الخطاب الشعري المعاصر -

 .اإلسھام في تدعیم الدراسات األسلوبیة -

التي عاشھا  لقد كانت قصیدة العب النرد خالصة نظرة درویشیة إلى الحیاة -

ي عایشھا أخیرة قبل موتھ وذلك من خالل ذكره للمراحل الت محمود درویش كالتفاتة

 .والتجربة المستمرة  



 المقدمة
 

 ب 
 

لمح فیھ نبشكل وقد أبدع محمود درویش في ھذه القصیدة، وأفرغ كل طاقتھ الفنیة 

، ومن ھنا یمكننا اختالفا واضحا عن المسارات واالتجاھات الفنیة لمعاصریھ من الشعراء

ماھي أھم الظواھر األسلوبیة التي تمیز ھذه القصیدة من التحلیل والدراسة؟ : أن نتساءل

ولإلجابة على اإلشكال المطروح، وحتى نتمكن من الدراسة المنظمة والسلیمة 

  : للموضوع، كانت الخطة اآلتیة

ش مقدمة یتلوھا مدخل تمھیدي یضم الحدیث عن مراحل حیاة محمود دروی

  .وتجربتھ الشعریة

وقد كان عنوانھ كاآلتي األسلوبیة مفھومھا وعالقاتھا ومستویات : أما الفصل األول

فضم ھذا الفصل ثالث مباحث األول بعنوان ماھیة األسلوب  .الدرس األسلوبي

واألسلوبیة والمبحث الثاني عالقة األسلوبیة بالعلوم األخرى أما المبحث الثالث كان فیھ 

  .مستویات الدرس األسلوبيالحدیث عن 

فكان دراسة تطبیقیة لقصیدة العب النرد شملت كل : وبخصوص الفصل الثاني

  مستویات الدرس األسلوبي

وأخیرا خاتمة تتضمن أھم النتائج المتوصل إلیھا وحتى تكون ھذه الخطة ناجحة 

بصفتھ  فاتبعنا المنھج الوصفي التحلیليكان من الضروري اختیار المنھج المناسب لھا، 

  .من المناھج التي تستطیع فك الكثیر من الرموز والكلمات في النص الشعري

نور الدین السد األسلوبیة : في ھذا البحث على عدة مراجع من بینھا وقد اعتمدت

اللغة العربیة . "، فھد خلیل زایدوتحلیل الخطاب، عبد السالم المسدي األسلوبیة واألسلوب

  ".منھجیة وظیفیة

علمي فإن بحثنا باعتباره تطبیقیا لم یخل من الصعوبات والعراقیل ل بحث وكك

  :ولعل من أبرزھا

 .ندرة المراجع المختصة في التحلیل األسلوبي للمستوى البالغي -

صعوبة تأویل المعطیات اللغویة التي استخرجت من المدونة الشعریة، وعلى الرغم 

ثیر من الصعوبات والعراقیل التي من تذلیل الك من ھذا وذاك تمكنا من فضل هللا وعونھ

على النص  االعتمادكل ت واجھتنا وبعد ھذا كلھ نقول أیضا أن ھذه الدراسة قد اعتمد



 المقدمة
 

 ج 
 

 وعلى طاقة اللغة الشعریة وإمكانیاتھا الفنیة والجمالیة واإلبداعیة، وال تزعم. الشعري

تتعلق بلغة الشعر  يمن القضایا أو الظواھر الت ھذه الدراسة لنفسھا القدرة على االستفادة

عند الشاعر محمود درویش ولكنھا تأمل أن تكون مدخال نقدیا لدراسة أكثر تفصیال 

  .وأعمق تناوال وأرحب سعة من ھذه الدراسة

  .وفي األخیر أعتذر عن كل خطا أو سھو صدر مني، فإن أصبنا بتوفیق من هللا
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درویش مدرسة تاریخیة مشحونة بالوطنیة سمت اللغة العربیة بفضل أشعاره وسما 

ا منقطع النظیر لیدخلھا إلى قلوب وعقول المالیین من البشر من  بالقضیة الفلسطینیة سمو

الخاصة وثقافتھ الموضوعیة والمنفتحة على  مغارب األرض إلى مشارقھا وحولھا بلغتھ

  .قضیة ضمیر لإلنسانیة جمعاءكنز الثقافة العالمیة إلى 

تماھت حیاة شعبھ ونضالھ الوطني وساھم من موقفھ في التاریخ للتضحیات  لقد

ا ریادیا في رعایة كفاح شعبھ وتقدیمھ  والكفاح البطولي من أجل التحرر ولقد لعب دور

 يللعالم بوجھھ اإلنساني األصیل فساھم بمكانتھ وإمكانیاتھ في صیاغتھ البعد التحرر

نساني وإن رحل فسیبقى إرثھ الوطني ملھما لشعب فلسطین واألمة العربیة والعالم واإل

  .1بأسره

أدخلت " عابرون في كالم عابر"إنھ ذلك الشاعر الذي خلق الذكر في قصائده للعدد 

الكنف اإلسرائیلي حین مناقشتھا، إنھ شاعر ترابي من الطراز األول الخوف في أعضاء 

طبیعة، عن الربیع، عن اللون األخضر، عن األزھار إنھ فقد تتحدث عن األرض وال

المثقف في قصائده المطور للغتھ وصوره لتشكیل صوتھ إنھ الرمز الذي یسقط أبدا إنھ 

  .2الثروة التي ال تعوض، والخسارة الكبیرة

" سرحان یشرب القھوة"كیف ال وھو الذي خلق من نضال شعبھ رمز الثورة من 

للقائد " مدیح الظل العالي"الشاعر الذي لم یجف ماء قلبھ في  إنھ" سجل أنا عربي"إلى 

األعظم عرفات، لم یسبق وأن كتب اسم بلده من ذھب ونور إال ھو إنھ ذلك الذي یمزج 

أبن " العب النرد"الواقع بالخیال واألصالة بالحداثة واألسطورة بالحقیقة في آخر قصائده 

  .نفسھ قبل الموت

واستھوتھ " 07محاولة رقم "الفترات روح التجریب فكتب لقد استھواه في فترة من 

الفلسفة المعنى المركب  -إن نص ذو طبقات من الحكمة" أحمد الزعتر"الملحمة فكتب 

العمق، إنھ ذلك الشاعر الذي یعطي للقارئ نصیبا من الفھم في السبعینات من شعره 
                                                             

محمود درویش، المختلف الحقیقي، دراسات وشھادات لمجموعة من الكتاب، دار الشروق والنشر والتوزیع، ط   1
  .14، ص 1999، 01
 .15ص  المرجع نفسھ،  2



 التعریف بمحمود درویش                المدخل                             
 

2 
 

طاع تشرب جمیع كانت لھ قدرة على اإلطالع والبحث والحفر وفي التسعینات است

ا وتوھجا، لم یقنع بما یكتب فھو دائم البحث عن  معطیات جیلھ وتفوق علیھ نثرا وتجدید

  .أشكال جدیدة، وفي المرحلة األخیرة أصبح شعره، مفھوما كالمرحلة األولى

لقد كتب األسطورة الفلسطینیة، كما كتبھا من قبل ھومیروس وقدم الكشافة اإلیقاعیة 

، كان ھاجسھ تقدیم المختلف دائما، تعلق بغنائیة المتنبي وتأثر بأسلوب وجدد فیھا بامتیاز

  . 1اإلسباني وجوتھ كالو

  :حیاتھ وتجربتھ الشعریة -1

وھي قریة " البروة"، في قریة صغیرة تدعى 1941مارس سنة  13ولد في : حیاتھ

، تلقى درویش تعلیمھ األولى في قریتھ البروة وتابع 2شرقا عكا) كم 9(عربیة تبعد مسافة 

انظم حینھا إلى الحزب الشیوعي وسجن دراستھ الثانویة في قریة كفر یاسین، حیث 

  .3بسبب نشاطھ السیاسي عدة مرات ولم یكن قد تجاوز العشرین بعد

" زوھدیرخ"یقول محمود درویش، وفي حدیث إلحدى الصحف الناطقة بالعبریة 

أذكر عندما كانت عمري ستة سنوات، كنت "للحزب الشیوعي اإلسرائیلي  وھي تابعة

وكنت إبن األسرة متوسطة الحال عاشت من الزراعة، ... أقیم في قریة جمیلة وھادئة،

... ما في إحدى لیالي الصیفأذكر ذلك تما.. عندما بلغت السابعة توقفت ألعاب الطفولة،

ن القریة أعدو في الغابة، كان الرصاص أیقضتني أمي فوجدت نفسي مع مئات من سكا

یتطایر فوق رؤوسنا ولم أفھم شیئا مما یجري، بعد لیلة من التشرد والھروب وصلت مع 

أقاربي الضائعین في كل الجھات إلى قریة غریبة ذات أطفال آخرین تساءلت بسذاجة أین 

اإلحتالل اإلسرائیلي وقعت ھذه الحادثة بعد  4"وسمعت للمرة األولى كلمة لبنان أنا؟

أشد المعاناة ویتحدث عن ھذه المآسي التي " درویش"لفلسطین والذي عاش على إثره 

                                                             
  .16المرجع السابق، ص   1
، 14مازن الوعر، علم تحلیل الخطاب، وموقع الحس األدبي، مجلة آفاق الثقافة والتراث، دبي، السنة الرابعة، ع   2

  .15، ص 1996
  .96، ص 1971، 2أنظر رجاء النقاش، محمود درویش، شاعر األرض المحتلة، دار الھالل، ط  3
  .03والنشر، قسنطینة، الجزائر، ص  أنظر محفوظ كحول، أروع قصائد محمود درویش، نومیدیا للطباعة  4
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.. أكتب ما تشاء وأدفع الثمن ما تشاء"شھا معبرا عن شعار السلطة الیھودیة فیقول عا

وھكذا أصدرت  !السجن.. الحجز في البیت... االضطھاد.. والثمن ھو فقدان الوظیفة

 1"عراء العرب التقدمیین دون استثناءشعسكري أوامر اإلقامة اإلجباریة ضد الالسلطات ال

الي، وأمضى فیھا سنوات ثم عاد بعدھا عثم رحل درویش إلى موسكو لمواصلة تعلیمھ ال

إلى فلسطین لیعمل مشرفا على تحریر مجلة الجدید الشیوعیة، لم یمكث طویال حتى انتقل 

  .19712إلى مصر في فبرایر عام 

م انتقل بعد ذلك إلى لبنان حیث عمل ھناك في مؤسسات النشر والدراسات التابعة ث

لمنظمة التحریر الفلسطینیة ثم أصبح بعد ذلك رئیس لرابطة الكتاب الفلسطینیین، ومحرر 

  .لمجلة الكرمل

واتجھ متنقال  1982ثم اضطر إلى الرحیل من لبنان عقب االجتیاح اإلسرائیلي سنة 

بین عدة عواصم لیستقربھ المطاف في العاصمة الفرنسیة باریس، ثم  في أرجاء أوروبا

ا إلى أرض المسرى فلسطین في منتصف التسعینات حیث أقام في مدینة  شد الرحال مجدد

 .3رام هللا فترة من الزمن وبقي متنقال بینھا وبین العاصمة األردنیة  عمان

الجراحیة التي أجریت في ثم وقع حادث طارئ جرى في حیاة الشاعر وھو العملیة 

بھذا الحدث وضعھ مباشرة أمام  1999نھ األروطي فینا عاصمة النمسا عام یشرای

  .وكانت أبرز إستجابة لھذا الحدث قصیدة جداریة 4"الموت

واألمل والطموح توفي في رحل درویش عن الحیاة بعد حیاة حافلة بالصراع 

بعد إجرائھ لعملیة القلب المفتوح  2008أوت  9الوالیات المتحدة األمریكیة، یوم السبت 

في المركز الطبي في ھیوستن وقد دخل بعدھا في غیبوبة، وبعد أن قرر األطباء نزع 

  .أجھزة اإلنعاش توفي

                                                             
  .116نفسھ، ص المرجع   1
  .116نفسھ، ص المرجع   2
  .3أنظر محفوظ كحول، أروع قصائد محمود درویش، ص   3
  .334، ص 2010، 4/ 3، ع 26، مجلة جامعة ومشرق، م عالیا محمود صالح، اللغة والتشكیل في جداریة درویش  4
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الحداد ثالثة أیام في كافة " محمود عباس"وأعلن رئیس السلطة الفلسطینیة 

بعاشق " درویش"األراضي الفلسطینیة حزن على وفاة الشاعر الفلسطیني، واصفا 

  .فلسطین، ورائد المشروع الثقافي الحدیث، والقائد الوطني الالمع والمعطاء

أوت في مدینة رام هللا حیث خصصت لھ ھناك قطعة في  13وقد وري جثمانھ في 

" قصر محمود درویش للثقافة"قصر رام هللا الثقافي وتم اإلعالن عن تسمیة القصر بـ 

على رأسھم رئیس السلطة .... شعب الفلسطینيجنازتھ اآللف من الوشارك في 

  .1الفلسطینیة

إن الحدیث عن تطور التجربة الشعریة عند محمود : تجربة محمود درویش الشعریة -2

درویش یقودنا إلى الوقوف عند أھم المحطات الشعریة التي مرت بھا، ویمكن اختصارھا 

 :2في ثالث مراحل رئیسیة وھي

بدایاتھ الشعریة األولى وتركزت في مرحلة مرحلة الرومانسیة وقد شملت   - أ

 .الستینات

 .مرحلة اإلنسانیة وقد مثلت مرحلة السبعینات من حیاتھ  - ب

مرحلة الوجودیة والفلسفیة وقد مثلت إنتاجھ الشعري مع بدایة الثمانینات  -ج

  .واستمرت إلى نھایة حیاتھ

الذین ء واحد من ألمع الشعرا"محمود درویش بأنھ " محمد عبد المطلب"ویصف 

حضروا في الواقع اإلبداعي منذ بدایة الستینات حتى یومنا ھذا، وكانت شعریتھ عملیة 

  .3خلق دائمة، تجمع بین الثبات والتحرك على صعید واحد

أنھ ولد شعریا عندما أبرز ممن خلف  أسوار اإلحتالل  فضل ویقول عنھ صالح

محمود درویش واعیا بتجربتھ فكان . بطاقة ھویتھ فلفت أنظار العالم العربي والغربي

الشعریة وقد نتج عن ھذه التجربة الشعریة العریقة والعبقریة ومكتبة مضخمة من 

                                                             
  .6أنظر محفوظ كحول، السابق، ص   1
  .14، ص 1998، 01أنظر محمد فكري الجزار، الخطاب الشعري عند محمود درویش، دار الكتب الجامعیة، ط   2
  .30، ص 2002، 01محمد عبد المطلب، كتاب الشعر، الشركة المصریة العالمیة للنشر لونجمان، القاھرة، ط   3
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المنتوجات الشعریة والنثریة تعكس حقیقة ومسار ھذه التجربة التي بدأت زمنیا من سنة 

  :ومن أبرز ما كتب محمود درویش 2008 1إلى سنة وفاتھ 1960

  :الدواوین الشعریة: أوال

 .1960عصافیر بال أجنحة  -1

 .1964أوراق الزیتون  -2

 .1966عاشق من فلسطین  -3

 .1967آخر اللیل  -4

 .1969یومیات جرح فلسطیني  -5

 .1970العصافیر تموت في الجلیل  -6

 .1970حبیبتي تنھض من نومھا  -7

 .1970مطر ناعم في خریف بعید  -8

 .1972أحبك وال أحبك  -9

 .1973 07محاولة رقم  -10

 .1975عاشق انتحار ھذا تلك  صورتھا و -11

 .1977أعراس دار العودة  -12

 .1983مدیح الظل العالي  -13

 .1984حصار لمدائح البحر  -14

 .1986أغنیة  ھيھي أغنیة  -15

 .1986ورد أقل  -16

 .1990أرى ما أرید  -17

 .1992أحد عشر كوكبا  -18

 .1995لماذا تركت الحصان وحیدا  -19

                                                             
  .205، ص 1998صالح فضل، أسالیب الشعریة المعاصرة، دار قباء للنشر والتوزیع، القاھرة،   1
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 .1990سریر الغریبة  -20

 .2000جداریة  -21

 .2002حالة حصار  -22

 .2004ال تعتذر عما فعلت  -23

 .2005ر اللوز أو بعد مكز -24

 .2008أثر الفراشة  -25

وھو آخر دیوان لدرویش وقد صدر بعد (ال أرید لھذه القصیدة أن تنتھي  -26

 .2009) وفاتھ

  :المؤلفات النثریة: ثانیا

 .1971شيء عن الوطن  -1

 .1974وداعا أیتھا الحرب وداعا أیھا السالم  -2

 .1976یومیات الحزن العادي  -3

 .1987ذاكرة النسیان  -4

 .1987وصف حالتنا  في -5

 .1990محمود درویش وسمیح القاسم (الرسائل  -6

 .1999عابرون في كالم عابر  -7

 .2006في حضرة الغیاب  -8

  .2007حیرة العائد  -9
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 األسلوب واألسلوبیة: المبحث الثاني

 :األسلوب  -  أ

السطر من النخیل وكل طریق ممتد "جاء في لسان العرب أن  :المفھوم اللغوي -1

فھو أسلوب، فاألسلوب الطریق والوجھ والمذھب، یقال أنتم في أسلوب سوء ویجمع 

یقال أخذ فالن في أسالیب من : أسالیب  واألسلوب الطریق تأخذ فیھ، واألسلوب الفن 

 .1"منھ أفانینالقول أي 

 :الن في كذاسلكت أسلوب ف: ، ویقالالطریق: وفي المعجم الوسیط األسلوب

أخذنا في  :یقال: طریقة الكاتب في كتابتھ، واألسلوب الفنطریقتھ ومذھبھ واألسلوب 

  .2الصف من النخیل، ونحوه والجمع أسالیب :واألسلوب. فنون متنوعة: أسالیب من القول

  :وبالنظر إلى التحدید اللغوي لكلمة األسلوب یمكن تبیین أمرین

 ارتبطتالبعد المادي الذي یمكن أن تلمسھ في تحدید مفھوم الكلمة من حیث : األول

  .في مدلولھا بمعنى الطریق الممتد أو السطر من النخیل

سلكت : ھ، كما نقولنفي ربطھا بأسالیب القول وأفانیالبعد الفني الذي یمثل : الثاني

  .طریقتھ وكالمھ على أسالیب حسنة: أسلوب فالن

ولعل المعنى االصطالحي لم یبعد كثیرا عن المفھوم  :الصطالحيالمفھوم ا -2

من أوائل العلماء العرب الذین تعرضوا لمفھوم ) ـھ684(ي نعد حازم القرطاجیاللغوي و

 ذھب إلى ثاألسلوب االصطالحي وقد جاء بحثھ لألسلوب في ثنایا كالمھ عن الشعر حی

ولھذه المعاني جھات، كوصف  أن كل غرض شعري جملة كبیرة من المعاني والمقاصد"

المحبوب، والخیام والطلول وغیرھا، وإن األسلوب صورة تحصل في النفس من 

واإلطراء في المعاني  االستمراروالتنقل فیما بینھا، ثم . على ھذه الجھاتاالستمرار 

 .3"خر مما یؤلف الغرض الشعري اآل

                                                             
  . 171ھـ، ص  300، القاھرة، سنة 1، الطبعة اآلمیریة، بوالق، جزر "مادة أسلوب"ابن منظور، لسان العرب،   1
  .152، ص 1489إبراھیم مصطفى وآخرون، المعجم الوسیط، دار العودة، تركیا،   2
  .17، ص 01محمد كریم الكواز، علم األسلوب مفاھیم وتطبیقات، جامعة السابع من أبریل، لیبیا، ط 3
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فإذا اتخذ الشاعر الغزل مثال  وھو بھذا یتحدث عن أسلوب الشعراء العرب،

فإنھ یترتب علیھ التطرق إلى عدة موضوعات صغیرة،  الشعري،كنموذج للغرض 

  .كوصف األطالل أو المحبوب أو الخیام

ومن ھنا فإن دراسة النماذج الشعریة الغزلیة أو روایتھا تجعل في نفس الشاعر 

تصورا األسلوب الغزل ویجب علیھ أن یقتفیھ إذا ما أراد كتابة نص شعري غزل المتابع 

اإلطراء من عن كیفیة االستمرار ففي أوصاف جھة من جھات غرض القول وكیفیة 

 االستمرارأوصاف جھة إلى جھة، فكان بمنزلة النظم في األلفاظ الذي ھو صورة كیفیة 

  ...كیفیة النقلة من بعضھا إلى بعضھا، في األلفاظ والعبارات، والھیئة الحاصلة عن

فاألسلوب ھیئة تحصل عن التألیفات المعنویة والنظم ھیئة تحصل عن التألیفات 

  .1"اللفظیة

فیعمد شاعر . والطریقة فیھ" الضرب من النظم" أما األسلوب عند الجرجاني فھو

بمفھوم النظم من حیث . وھنا یرتبط األسلوب 2ر إلى ذلك األسلوب فیجيء في شعرهآخ

ھو نظم للمعاني وترتیب لھا، وعالقة النظم باألسلوب ھو عالقة الجزء بالكل، والنظم 

عند الجرجاني یتحقق عن طریق إدراك المعاني النحویة، واستغالل ھذا اإلدراك في 

  .حسن االختیار والتألیف

فن من الكالم یكون :"تبر األسلوبكثرت تعریفات األسلوب فھذا أحمد الشایب یع

الصورة "وھو  3"قصصا أو حوارا أو تشبیھا أو مجازا أو كنایة، تقریرا أو حكما وأمثاال

وتألیفھ ألداء األفكار وعرض الخیال، أو اللفظیة التي یعبر بھا عن المعاني أو نظم الكالم 

  .4...."ھو العبارات اللفظیة المنسقة ألداء المعاني

                                                             
  .19، ص 2007، 1یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، ص  1
  .19ص  المرجع نفسھ، 2

.41، ص 1966، 6أحمد الشایب، األسلوب، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط   3  
.46مرجع نفسھ، ص ال  4  
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نھ رؤیة الفكر، إقادر عبد الجلیل أن األسلوب باعتباره منجزا لغویا فویرى عبد ال

: ورؤیة المتلقي بھ، لذا حمل خاصیة التعدد وھو ینھض على مرتكزات بیانیة ثالثة 

  .1"كیر، التصویر، التعبیرالتف

من الكلمات الشائعة المستعملة في بیئات  األسلوب في عصرنا الحالي وكلمة

األنغام، ومثلھم  مختلفة، ویستعملھا الموسیقیون دلیال على طرق التلحین وتألیف

دلیل على طریقة تألیف األلوان ومراعاة التناسب بینھما، . الرسامون فھي عندھم

ومھما یكن  2)نسمعھا مقترنة بأوصاف معینةو فنقرأھاویستعملھا األدباء في الفن األدبي 

من تعدد مفاھیم األسلوب واختالف وجھات نظر النقاد، فإنھ یبقى محورا یدور في فلك 

اللغة والنقد األدبي والبالغة، مھما تعددت مناھجھ واتجاھاتھ وھو الذي یجمع بین الفكر 

والصور والتعبیر لذلك فھو یعتمد حسن اختیار األلفاظ والعبارات وقوة السبك والتألیف 

  .بینھما

- g.d buffon)(1707( إن أحدث تعریف لمفھوم األسلوب جاء بھ جورج بیفون

في خطابھ الذي قال فیھ قولتھ الشھیرة التي ھزت فكرة طبقیة األسلوب التي ) 1788

األسلوب ھو اإلنسان نفسھ، فال یزول وال ینقل وال " :سادت في القرون الوسطى، إذ قال

  .3"یغیر

  :تتبلور في مبدأین بارزینمن المالحظ من جل التعریفات المقترحة لألسلوب 

طریقة التعبیر الممیزة "ویعرف األسلوب وفق لھذا المبدأ بأنھ  مبدأ الخصوصیة

  .4"لكاتب معین أو لخطیب معین أو لخطیب أو متحدث، أو لجماعة أدبیة، أو حقبة أدبیة

بأن األسلوب " بوفون"لألكادیمي الفرنسي وإلى ھذا المبدأ یعود التعریف المشھور 

ھو اإلنسان عینھ وفي ھذه الحالة ما على المحلل األسلوبي إال أن یمیز أسلوب كل فرد أو 
                                                             

  .112، ص 2000، 1عبد القادر عبد الجلیل، األسلوبیة وثالثیة الدوائر البالغیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، ط  1
  .20محمد كریم الكواز، علم األسلوب، مفاھیم وتطبیقات، ص  2
یوسف غلیسي، إشكالیة المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجدید، دار العربیة للعلوم، ناشرون، منشورات  3

  .186، ص 2008، 01اإلختالف، بیروت، الجزائر، ط 
، ص 2003، 03عالمیة للنشر لونجمان، القاھرة، ط محمد عناني، المصطلحات األدبیة الحدیثة، الشركة المصریة ال 4

106.  
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جماعة أو عصره من غیره من األسالیب والسعي إلى اكتشاف الخصائص التي یتسم كل 

أو الكاتب  أدوات التعبیر، ویحدد طبیعة المتكلم نوع بھا والتي تنتج عن اختیار

وفي ھذا اإلطار یمكن لنا أن ندرج أیضا تعریف أحمد الشایب لألسلوب بأنھ  1.ومقاصده

صورة خاصة بصاحبھ، تبین طریقة تفكیره وكیفیة نظره إلى األشیاء وتفسیره لھا، "

  .2"وطبیعة إنفعاالتھ 

إن المبدأ الثاني في تعریف األسلوب، والذي نراه قد اتخذ المنحى الفني الجمالي 

أسلوبیة والتي تعرف في أبسط تحدیداتھا على أنھا علم األسلوب أو بیرتبط ارتباطا وثیقا 

األسالیب حیث تحتفي باألثر الفني لألسلوب األدبي على الرغم من اختالف أعالمھا قدیما 

ا في تفسیر المالمح األسلوبیة األدبیة ولكن ھذه التباینات ال تعدم وراھنا غربیا وقومی

  .3خیطا ینتظم لھذه التفسیرات على اختالفھا

 :األسلوبیة  - ب

ھي علم األسلوب أو تطبیق المعرفة  )stylistics/stylistique( واألسلوبیة -

  .األلسنیة في دراسة األسلوب

الحقیقي لألسلوبیة یعود إلى بدایات  یتفق معظم البحاثة الغربیین على أن المیالد -

غیر المباشر، ) ferdinan de saussure(القرن العشریین مع تلمیذه دو سوسیر 

الذي أسس لھذا العلم في كتابھ ) charle bally(مواطنھ األلسني السویسري شارل بالي

   .4تحدیدا   1909الرائد مبحث في األسلوبیة الفرنسیة سنة 

البحوث ینطوي تحت األسلوبیة على أنھا مجال من )greimas(یعرف غریماس  -

، یدخل علیھا حتى في وصفھا ]وھو غمرة رھانھ على الشمولیة السیمیائیة[تقالید البالغة 

  .بالعلم

                                                             
  .106منذر عیاشي، مركز اإلنماء القومي، بیروت، ص : بییر غیرو، األسلوب واألسلوبیة، تر 1
، 12أحمد الشایب، األسلوب، دراسة بالغیة تحلیلیة لألصول األسالیب األدبیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة، ط 2

  .134م، ص 1998
  .136المرجع نفسھ، ص  3

  .173ینظر یوسف غلیسي، المرجع السابق، ص   4
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الدراسة العلمیة لألسلوب في "ھي فاألسلوبیة عنده   )j du bois(أما جون دیبو

 .1"األعمال األدبیة

یعترف الكثیر من النقاد والدارسین أن كلمة أسلوبیة ال یمكن بشكل مرضي ولعل 

مرد ذلك راجع إلى شساعة المجاالت والمیادین التي أصبحت لھذه الكلمة تطلق علیھا، 

ث، یتداول النصوص األدبیة بالدراسة على أساس أنھا منھج نقدي حدیإال أنھ یمكن القول 

ات األسلوبیة بشكل یكشف الظواھر الجمالیة واألنماط تحلیل الظواھر اللغویة والسم

الممیزات األسلوبیة التي  محددا. التعبیریة والتركیبیة للنصوص، ویقیم أسلوب مبدعھا

یتمیز بھا عن غیره من المبدعین واألسلوبیة یمكن أن تكون طریقة من طرق التعبیر عند 

  .الكاتب

سلوبیة یتراءى حامال لثنائیة ویرى الباحث عبد السالم المسدي أن مصطلح األ

أصولیة، فسواء انطلقنا من الدال الالتیني وما تولد عنھ في مختلف اللغات الفرعیة أو 

انطلقنا من المصطلح الذي استقر ترجمة لھ في العربیة، وقفنا على دال مركب جذره 

  ".ique" "بیة"والحقتھ"style"أسلوب 

نسبي، والالحقة تختص بالبعد العلماني  ذاتي وبالتاليفاألسلوب ذو مدلول إنساني 

العقلي وبالتالي الموضوعي ویمكن في كلتا الحالتین تفكیك الدال االصطالحي إلى 

لذلك تعرف األسلوبیة  "science de style"مدلولیة بما یطابق عبارة علم األسلوب

  .2إلرساء علم األسلوب الموضوعیةبداھة بالبحث عن األسس 

المقام یرید أن یظھر العالقة بین اللسانیات واألسلوبیة بحیث جعل والمسدي في ھذا 

لبعض المنطلقات المبدئیة في تحدید األسلوبیة بعدا لسانیا محض یستند إلى ثنائیة الدال 

الذي یرى بأن األسلوبیة " بیارجیرو"والمدلول، وھنا یقر بما ذھب إلیھ الناقد الفرنسي 

                                                             
  .175، ص السابقالمرجع   1
  .34-33، ص 02عبد السالم المسدي، األسلوبیة واألسلوب، الدار العربیة للكتاب، ط   2
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ب طالما أن جوھر األثر األدبي ال یمكن النفاذ إلیھ عبر ھي البعد اللساني لظاھرة األسلو"

  .1"بالغتھإال  صیاغاتھ

بھذا المفھوم نجدھا مقتصرة على المقیاس اللساني و األمر ال ولكن األسلوبیة 

فحسب بل یتعدى ذلك ألن األثر األدبي غایة تكمن في تجاوز اإلبالغ یتوقف عند اإلبالغ 

یة لتحد بدراسة الخصائص اللغویة التي بھا یتحول الخطاب إلى اإلثارة وھنا تأتي األسلوب

  .2"اإلخباري إلى وظیفة التأثیریة والجمالیة سیاقھعن 

عن بقیة مستویات الفني  بحث عما یتمیز بھ الكالم " سون أن األسلوبیة ویرى جاك

  .3"الخطاب أوال وعن سائر أصناف الفنون اإلنسانیة ثانیا

وھنا یؤید الدارسین الذین یعتبرون 4"شجرة اللسانیاتفن من أفنان "ویراھا أیضا 

جاء تعریف جاكسون لألسلوبیة في قولھ بأنھا بحث . األسلوبیة فرع من فروع اللسانیات

عما یتمیز بھ الكالم الفني عن بقیة المستویات الخطاب أوال وعن سائر أصناف الفنون 

  5"اإلنسانیة ثانیا

ھو ما یقوم في اللغة من وسائل تعبیریة تبرز أما معدن األسلوبیة عند شارل بالي 

رادیة والجمالیة بل حتى االجتماعیة والنفسیة، فھي إذن تكشف المفارقات العاطفیة واإل

   .أوال بالذات في اللغة الشائعة التلقائیة قبل أن تبرز في األثر الفني

فإن مصطلح األسلوبیة یتجاوز األسلوب وإن كان مجالھا :"یقول الدكتور رجاء عید

فمنھا دراسة . تفتح لھا مجاالت أرحب وأفسحیظل في دائرتھ وھي في الوقت ذاتھ 

اإلمكانات اللغویة التي تولد تأثیرات جمالیة ودراسة الركائز التي یعتمد علیھا ھذا التأثیر 

ومھما یكن من آمر فإن طموحات البحث األسلوبي أن :"لھالجمالي ویوضح أكثر في قو

یستحوذ على مجاالت األداء اللغوي، الستكشاف ما تھیئھ األلفاظ والتراكیب من قیم 

                                                             
  .35، ص السابقالمرجع   1
  .36المرجع نفسھ، ص   2
  .37المرجع نفسھ، ص   3
  .37المرجع نفسھ، ص   4
.    48المرجع نفسھ، ص   5  
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حروف  استخدامویكون ذلك بواسطة المتابعة والمالحظة للفرد والجملة وكیفیة . تعبیریة

صد مفارقات تؤدي في الكثیر ،داللة األصوات اللغویة ومن خالل ذلك كلھ یمكن رالربط

" Smichel arrivé"أما ریفاي   "من األحیان إلى اإللماء بدالالت معینة أو اإلیحاء بھا

  .1وصف للنص األدبي حسب طرائق مشتقاة من اللسانیات"فیذھب إلى أن األسلوبیة 

ینتھي " یفاتیر"غیر أن  2"تعرف بأنھا منھج لساني: "ویرى دوالس أن األسلوبیة

نى بظاھرة  حمل الذھن على فھم معین وإدراك عنیات تاعتبار ألسلوبیة لسإلى ا

  .3"مخصوص

ارتبطت بعلم اللسانیات، وولدت بوالدتھا،  سلوبیةوالواضح مما سبق أن األ

ومستویاتھا، وإذا كانت كذلك فھي تتصل اتصاال وثیقا  واستمرت تستعمل بعض تقنیاتھا

، التي أصبحت في مادتھا تمد ...لعروضبعلوم أخرى كاإلحصاء والنحو والصرف وا

  .خیوط العون للوصول إلى الھدف األسلوبي

والمالحظ كذلك أن تعدد مفاھیم األسلوبیة واختالف اآلراء نابع في الدرجة األولى 

من االختالف حول تفسیر النصوص األدبیة، فضال عن أنھا علم جدید لم تترسخ أصولھ 

  .یتنوع المفاھیم والدالالت

التحلیل األسلوبي ولكن الشائع عن األسلوبین أنھم في اتفاق حول تحدید مستویات 

  ).المستوى الداللي) (المستوى التركیبي) (فولوجيرالم(المتمثلة في المستوى الصرفي 

من ھنا یمكن أن تبدوا لنا أھم سمات المنھج األسلوبي في تحلیل الخطاب أو النص، 

اللغویة القائمة في النص والظواھر المتمیزة التي تشكل  والمتمثلة في استكشاف العالقات

سمات خاصة فیھ، ثم محاولة التعریف على العالقة القائمة بینھا وبین شخصیة الكاتب، 

                                                             
  .48، ص السابقالمرجع  1
  .49المرجع نفسھ، ص  2
  .49المرجع نفسھ، ص  3
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الذي یشكل مادتھ اللغویة، وفق أحاسیسھ ومشاعره التي تجعلھ یلح على أسالیب معینة 

  . 1لھا داللتھا في النص األدبيویستخدم صیغا لغویة تشكل في مجملھا ظواھر أسلوبیة 

ویحصر الدكتور رجاء عید مجال الباحث األسلوبي في المجال اللغوي أم ما یتصل 

باألثر الجمالي أو تحلیل عمل الشاعر أو الروائي والمسرحي وجدانیا جمالیا وذلك من 

  .2مھمة الناقد

لكنھا ویقول منذر عیاشي عن األسلوبیة علم یدرس اللغة ضمن نظام الخطاب و

أیضا علم یدرس الخطاب موزعا على مبدأ ھویة األجناس ولذا كان موضوع ھذا العلم 

  .3متعدد المستویات، مختلف المشارب واالھتمامات متنوع األھداف واالتجاھات

 

 

 

  

  

 

 

  األسلوبیة وعالقاتھا بالعلوم األخرى: المبحث الثاني

وقد أكد الباحثین (من البالغة ) مقوالتھا(لقد استمدت األسلوبیة مباحثھا أو بالحري 

، وطرائقھا المنھجیة من اللسانیات )على أن األسلوبیة قامت على أنقاض البالغة القدیمة

                                                             
، محمد حسین عبد هللا المھدلوي، أھل )محاولة في التنظیر لمنھج أسلوبي عربي(نظرة في األسلوب واألسلوبیة   1

  .151البیت، العدد الثاني، ص 
  36- 35، ص2، مكتبة اآلداب، القاھرة، ط)مدخل نظري ودراسة تطبیقیة(األسلوبیة ینظر فتح هللا أحمد سلیمان،   2
  .27م، ص 2002منذر عایشي، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، مركز اإلنماء الحضاري،   3
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وانتقت النص األدبي كموضوع لھا والتداولیة وحتى الشعریة، وال نرى توضیحا أدق مما 

إفنان اللسانیات صرامة إن األسلوبیة ھي أكثر ) "Sull Man(نلقیھ لدى ستیفان أولمان 

على ما یعترى غائیات ھذا العلم الولید ومناھجھ ومصطلحات من تردد ولنا أن نتنبأ بما 

  .  1"سیكون للبحوث األسلوبیة من فضل على النقد األدبي واللسانیات معا

إن ما ھمنا في ھذه االلتفاتة عالقة األسلوبیة بما أنھا منھج نقدي، مع البالغة 

الشعریة والنص األدبي وحتى التداولیة لنرصد إن أمكن أوجھ التباین واللسانیات و

  .واالختالف بین األسلوبیة والحقول السالفة الذكر

 :العالقة بین األسلوبیة والبالغة -1

أن األسلوبیة ھي امتداد للبالغة ونفي لھا في نفس : یرى عبد السالم المسدي

في نفس الوقت أیضا، فقد جاءت  الوقت، ھي لھا بمثابة حبل التواصل وخط القطیعة

األولى كبدیل للثانیة وھما یفترقان عند جملة من النقاط، فالبالغة علم ملیاري تعلیمي 

یعتمد فضل الشكل عن المضمون في الخطاب، بینما األسلوبیة علم وصفي تعلیلي 

یرخص الفصل بین الدال الخطاب ومدلولھ، فھي إذن الوریث الشرعي للبالغة العربیة 

ال أنھما یختلفان بحكم أن البالغة لھا قوالب جاھزة تطبقھا على الخطاب واألسلوبیة إ

  . 2لیست قوانین نمطیة فھي علم وصفي تطبیقي یعتني بالشكل والمضمون معا

إن األسلوبیة ھي الوریث الشرعي للبالغة العجوز والتي تحكم علیھا تطور الفنون 

اللغوي الحدیث الذي یبحث في الوسائل اللغویة  وھي ذلك العلم 3واآلداب الحدیثة بالعقم

فاألسلوبیة تتقصى الظاھرة  4التي تكسب الخطاب األدبي خصائصھ التعبیریة والشعریة

اللغویة بالمنھجیة العلمیة اللغویة وتعتبر األسلوب ظاھرة ھي في األساس لغویة، تدرسھا 

  .5"في نصوصھا وسیاقاتھا

                                                             
  .24م، ص 1982، 2عبد السالم المسدي، األسلوبیة واألسلوب، الدار العربیة للكتاب، تونس، ط   1
  .52نفسھ، ص  عبد السالم المسدي،  2
  .3م،ص1985،)ط.د(علم األسلوب، مبادؤه وإجراءاتھ، الھیئة المصریة العامة للكتاب: ینظر صالح فضل  3
  14، ص1980عدنان بن ذریل، اللغة واألسلوب، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق،   4
  15ینظر صالح فضل، المرجع نفسھ، ص  5
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دنان بن ذریل بین األسلوبیة والبالغة حیث أن قد میز الباحث األسلوبي السوري ع

األسلوبیة ترید أن تكون علمیة تقریریة تصف الوقائع وتصنفھا بشكل موضوعي 

ومنھجي، بعد أن كانت البالغة تدرس األسلوب بروح معیاریة نقدیة صریحة وتعلم 

  .1األفضل من القول

الخصائص اللغویة فاألسلوبیة إذن ھي ذلك المنھج العلمي الوصفي الذي یعني ب

التي ترتقي بأي عمل لغوي لیصیر عمال وأثرا فنیا بلیغا، فھي تبحث عن صفة الشعریة 

األدبیة في الخطاب األدبي، حیث تمیز بین األدب والألدب وتصنف األدب درجات فھي 

ممارسة إجرائیة تستعین في تحلیالتھا للنصوص األدبیة بآلیات منھجیة مستمدة من 

األسلوبیة والبالغة في نقاط كثیرة من بینھا الموضوع التطبیقي وھو  البالغة، تشترك

الخطاب األدبي وتفترق في نقاط جوھریة كما أسلفنا الذكر لدى المسدي وعدنان بن ذریل 

  .وغیرھم

ومن ھذا كلھ یمكن أن نحدد المفارقات الجوھریة بین األسلوبیة والبالغة في 

  :الجدول اآلتي

  األسلوبیة  البالغة

  علم وصفي ینفي عن نفسھ المعیاریة  علم معیاري

  میةیال یطلق األحكام التقی  میةیییصور األحكام التق

  ال یسعى إلى غایة تعلیمیة  یرمي إلى تعلیم مادتھ وموضوعھ

  یحدد بقیود منھج العلوم الوضعیة  یحكم بمقتضى أنماط مسبقة

تسعى إلى تعلیل الظاھرة اإلبداعیة بعد أن   یقوم على شواھد جاھزة

  یتقرر وجودھا

  ال یتقدم وصایا لكیفیة خلق اإلبداع األدبي  یرمي إلى خلق اإلبداع بوصایا تقییمیة

  ال تفصل بین الشكل والمضمون  یفصل الشكل عن المضمون

یعد االنعداالت وغیرھا من الظواھر 

اللغویة عوامل مستقلة تعمل لحسابھا 

تدرس األلفاظ والتراكیب الفصیحة وغیرھا 

في الخطاب وتحللھا وتحدد وظائفھا وال 

                                                             
  140المرجع نفسھ، ص  1
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تقوم بھجر أي عنصر من عناصر   .الخاص

  .الخطاب

ومن ھنا یمكن القول أو حتى الجزم أن األسلوبیة ھي جزء أو فرع من فروع 

  .البالغة وفي بعض األحیان تمثل البالغة نفسھا

نشأة علم األسلوب أو ما یصطلح على  وعلیھ نجد أن البالغة أفادت كثیرا من

فجل معطیات األسلوبیة أو مفاھیمھا منتقاة من البالغة  Stylisticsتسمیتھ باألسلوبیة 

Rhetric  حتى أنھا سمیت بالبالغة الجدیدةNew Rhetric.  

ونورد ھنا جدول لتجسید عالقة البالغة األسلوبیة للمقارنة بینھما من خالل النشأة 

  :التالي 02لمؤلف والنص والقارئ وذلك من خالل الجدول رقم وتعاملھا مع ا

  األسلوبیة  البالغة  

موجودة قبل وجود العمل   النشأة

األدبي في صورة مسلمات 

واشتراطات تھدف إلى 

تقویم الشكل األدبي حتى 

  یصل إلى غایتھ الموجودة

تتعامل مع النص األدبي بعد 

أن یوجد، فوجودھا نال 

  .األدبيلوجود األثر 

ال یشكل إال جانبا واحد من   المتلقي

الجوانب المتعددة لمفھوم 

  .مقتضى الحال

ھو شرط أساسي الكتمال 

عملیة اإلنشاء فھو الذي 

یبحث الحیاة في النص 

  بتلقیھ وتذوقھ 

قامت على ثنائیة األثر   النص

األدبي أي الفصل بین 

الشكل والمضمون بل في 

نطاق الشكل تمیز البالغة 

فصاحة الفرد وفصاحة بین 

  .المتكلم وبالغتھ

ھي كیان لغوي واحد بدوالھ 

والمدلوالتھ وال مجال 

للفصل بینھما أو البحث أحد 

  .الجانبین دون اآلخر
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 :عالقة األسلوبیة باللسانیات -2

ظھرت اللسانیات كعلم قائم بذاتھ لھ وسائلھ اإلجرائیة وحقل دراستھ وذلك مع 

لفردینان  Cours de linguistique Général" امةدروس األلسنیة الع"صدور كتاب 

لیسانیات  De Saussureوقد انبثق عن لسانیات دي سوسیر   Ferdinaneدي سوسیر 

، والمتمثلة في األسلوبیة والبنویة، إذ أنھ كان المؤسس األول لألسلوبیة، Ballyبالي 

لیل ھذا االنبثاق، فكان وبالتالي فإن ھناك نوعا من الترابط بین اللسانیات واألسلوبیة بد

الذي اعتنى بالمظھر اللغوي لألسلوب خارج نطاق األدب ویركز على  Ballyبالي 

ومن ھذا المنطلق األلسني . 1الجانب العاطفي في تشكیل سمات ممیزة لألسالیب اللغویة

لألسلوبیة یمكن القول أنھا مترابطة ترابطا عضویا مع األلسنیة، وعلیھ فمنذ أن استقلت 

سلوبیة كمنھج في الدرس اللغوي واألسئلة تطرح حولھا وحول ماھیتھا ومدى فاعلیتھا األ

  ..في إثراء الدرس اللغوي وما یمكن أن تقدمھ للنص الشعري

لقد انفجر عن ھذه العالقة العمیقة بین األسلوبیة واللسانیات لبس وغموض في 

ي ضمن اللسانیات ومن ھنا اعتبارھا علما مستقال بذاتھ أو أنھا مجرد منھج مكمل وإضاف

 Michel Arrivéبرزت ثالث أراء نقدیة في ھذا المجال وھي لكل میشال أریفي 

  .Michel Riffaterودوالس، ومیشال ریفاتیر 

إن األسلوبیة وصف للنص األدبي حسب طرائق مشتقاة من : "یقول میشال أریفي

قة وطیدة باللسانیات، ، وھذا اعتراف صریح على أن األسلوبیة ذو عال 2النص األدبي

  .فاألسلوبیة تأخذ طرائق تحلیل النصوص األدبیة من اللسانیات لتطبیقھا بمنظور أسلوبي

وھنا دوالس یعترف بأن  3"إن األسلوبیة تعرف بأنھا منھج ألسني: "ویقول دوالس

  .األسلوبیة ھي منھج لساني وبالتالي ھي فرع من الفروع التي انبثقت عن األلسنیة

تیر فینتھي إلى اعتبار األسلوبیة ألسنیة تعني بحمل الذھن على فھم معین أما ریفا

  . 4وإدراك مخصوص
                                                             

  87، ص2002، )ط.د(المغرب،-الشرق إفریقیا، صالح فضل، مناھج النقد المعاصر،  1
عبد السالم المسدي، األسلوبیة واألسلوب نحو بدیل ألسني في نقد : نقال عن مجلة اللغة الفرنسیة، ضمن كتاب  2

  44األدب، ص
  .44المرجع نفسھ، ص  3
  .45المرجع نفسھ، ص  4
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ومن ھذه التعاریف التي تجمع كلھا على أن الألسلوبیة ذو عالقة باللسانیات ونورد 

  .ھنا أراء بعض اللسانین حول ھذه الرابطة المشتركة بین اللسانیات واألسلوبیة

  :رأي والك وفاران -2-1

إن وجود األسلوبیة من وجود اللسانیات وتربطھما عالقة وطیدة وقد مثل والك 

وفاران لھذه العالقة بالصلة العضویة أي أن األسلوبیة عضو من أعضاء اللسانیات وال 

یمكن اإلستغناء عنھا وشبھھا بالمادة الخام التي لوالھا ال تقوم أي قائمة ألي عمل فقد 

بین الظاھرة األدبیة وحقول الدراسة األلسنیة محددین لھذه  ألحا على ھذه الصلة العضویة

الصلة على أساس أن اللغة ھي القطع المشترك لدائرتین متداخلتین فھي لأللسنیة كالمادة 

  .1الخام شأنھا شأن الحجارة واأللوان للرسام واألصوات لواضع األلوان

  :Roman Jakobsonرأي رومان جاكبسون  -2-2

في عالقة األسلوبیة باللسانیات نجده ال  Jakobsonكبسون إن رأي رومان جا

یختلف عن سابقیھ، إذ نجده یعدھا جزء أو فرع من اللسانیات ویعبر عنھا على أنھا أي 

فھو یشبھ اللسانیات بالشجرة واألسلوبیة .  2األسلوبیة فن من أفنان من شجرة األلسنیة

  .بذلك الغصن البارز والمتفرع عن تلك الشجرة

  .وعلیھ فإن األسلوبیة ھنا فرع من فروع اللسانیات مثل البنیویة والسیمیائیة

  :رأي جون ستار وینسكي -2-3

لقد اختلف جون وینسكي عن سابقیھ فیما یتعلق بتلك العالقة القائمة بین األسلوبیة 

واللسانیات  فھو یعترف بشمولیة اللسانیات وتأثیرھا على جمیع المناھج، وعلیھ فلقد 

ل مقاربة المشكل انطالقا من التسلیم بھذه الشمولیة  من كون أن اللسانیات عامة وكل حاو

وطرافة نظریة ستار وینسكي تكمن في أنھ قلب سلم "من جاء بعدھا فھو فرع منھا، 

                                                             
  .45-44ة واألسلوب نحو بدیل األلسني في نقد األدب، صعبد السالم المسدي، األسلوبی  1
  .45، صالسابقالمرجع   2
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القیم، فإذ یثبت الباحثون لأللسنیة سلطانا على األسلوبیة نحو ممارسات متجددة وفي ذلك 

  .1"یة عن األلسنیة استقالال ذاتیاإثبات الستقالل األسلوب

  03: الجدول

  األسلوبیة  اللسانیات

  تعنى أساسا بالجملة* 

تعنى بالتنظیر إلى اللغة كشكل من * 

  .األشكال المفترضة

تعني باللغة من حیث ھي مدرك مجرد * 

  تمثلھ قوانینھا

  تعنى باإلنتاج الكلي للكالم* 

  تتجھ إلى الحدث فعال* 

تعنى باللغة من حیث ھي األثر الذي * 

  . تتركھ في نفس المتلقین كأداة مباشرة

والمالحظ من خالل ھذا الجدول الممثل األبرز للفروق الكائنة بین اللسانیات 

واألسلوبیة أن موضوع العلمین واحد وھو في اللغة ولكن مستویات تحلیل ھذه الظاھرة 

  .2التي یتوخاھا كل منھماتختلف بینھما، بحسب الغایات العلمیة 

فموضوع الدراسة واحد لكن طریقة التناول تختلف من األلسنیة إلى األسلوبیة إال 

أن الثانیة تستقي بعض مبادئھا من األولى وذلك بحكم أن اللسانیات ھي األصل لكل 

  .المناھج، وال بد أن توجد مرجعیة أسلوبیة في ھذه اللسانیات

 :عالقة األسلوبیة بالشعریة -3

بما أن لألسلوبیة عالقة بكل من البالغة التي اھتمت بفن القول الذي یندرج ضمنھ 

  .الشعر وباللسانیات من حیث ھي فن من أفنانھا وھذا حسب جاكبسون

فنجد لھا عالقة بالشعریة وفي إطار ھذه الشعریة سیضارع جان كوھن 

JanCohen الشعریة موضوعا  بینھا وبین األسلوبیة، ذلك أن الشعریة علم یتخذ اللغة

  .3لھ، بید أن كوھن نفسھ یعد اللغة الشعریة واقعة أسلوبیة

                                                             
  .45ص المرجع نفسھ، 1
، ص 01، ج "األسلوبیة واألسلوب"نور الدین السد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحدیث،   2

46.  
  46المرجع نفسھ، ص  3
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ھما جوھر نھج المعانیة  1على حد التعبیر نور الدین السد -والشعریة والشعر

طریقة في رؤیا العالم واختراق قشرتھ إلى لباب التناقضات الحادة التي تنسج نفسھا في 

بیعتھ الضدیة العمیقة، مأساة الوالدة وبھجة لحمتھ وسداه وتمنح الوجود اإلنساني ط

  .الموت، وبھجة الوالدة ومأساة الموت

 Deفمن ھنا نستشف أن لألسلوبیة عالقة بالشعریة، وذلك منذ ألسنیة دي سوسیر 

Saussure  التي تمخضت عنھا أسلوبیة شارل بالي فإن ھذه األلسنیة نفسھا قد ولدت

وإنشائیة  Jakobsonالھیكلیة التي احتكت بالنقد األدبي فأخصب معا شعریة جاكبسون 

من ھنا نجد أن الشعریة ولیدة . Riffater 2وأسلوبیة ریفاتیر  Todorovتودروف 

فلقد كان اھتمام اللسانین من أمثال جاكبسون األسلوبیة وكالھما یفرقان من بحر األلسنیة، 

في البدایة باألسلوبیة ثم تفرع إلى اإلنشائیة، وھذه االھتمامات تركزت حول الشعر 

واألدب بحیث أنھ كان لتأثیر الشكلیة الروسیة أثر كبیر على اتجاھاتھ فكانت بمثابة 

یة كانت تعنى أكثر المصدر األول الذي استلھم منھ جل أفكاره عالوة على أن الشكالن

باألشكال الخارجیة لألدب، وتعني بتحلیل األشكال في النماذج األدبیة بالدرجة األولى، 

إضافة إلى عنایتھم باألسلوب والجوانب الفنیة ویستغنون عن المحتوى الداللي النفسي أو 

  .الفلسفي

دب في العلم الذي أخذ على عاتقھ بصرامة دراسة ما یبني األ"إن الشعریة ھي ذلك 

، وھي بھذا فإنھا ال تنفصل عن األسلوبیة في مشاركتھا التقدیر نفسھ، وھو 3"خصوصیتھ

أن األدب موضوع لغوي باألساس لذا یتعین دراستھ انطالقا من ھذا المفھوم، وتتمثل كل 

من األسلوبیة والشعریة خطاب منتجا على الخطاب األدبي فكالھما ینطویان تحت النقد 

وعلى " واصفة"تسم بلغة علمیة واصفة، بوصف لغة النقد على أنھا التحلیلي الذي ی

  .اعتبار أن الخطاب األدبي یكون موضوعھا

                                                             
نور الدین السد، الشعریة العربیة دراسة في التطور الفني للقصیدة العربیة حتى العصر العباسي، دیوان المطبوعات   1

  .9، ص1995، )ط.د(الجامعیة، الجزائر 
فریدة الكتاني، مجلة عالمات في النقد، النادي الثقافي، السعودیة، : كلینكینبزغ، من األسلوبیة إلى الشعریة، ترجمة  2

  .25، ص 1999، عام 3، عدد 09 مجلد
فریدة الكتاني، مجلة عالمات في النقد، النادي الثقافي، السعودیة، : كلینكینبزغ، من األسلوبیة إلى الشعریة، ترجمة  3

  .26، ص 1999، عام 3، عدد 09مجلد 
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تبلورت الشعریة حدیثا، ومرد ذلك إلى كونھا ال تمتلك لغة واصفة 

"MITALOGIE " تمیزھا عن الخطاب الواصف فھي أیضا تمخضت عن البالغة القدیمة

على نظریة معیاریة غلب علیھا غلو التصنیف  التي تحولت إلى مقاربة إجرائیة

والجمود، فاألسلوبیة تستمد طاقتھا المنھجیة من األلسنیة حتى تستوعب مباحث البالغة 

العامة معتمدة على آلیات إجرائیة من النقد محللة خطابھا األدبي عبر مستویات لغویة 

اعیة من خالل كل ذلك بدءا بالصوت والصیغة الصرفیة ثم التركیب انتھاءا بالداللة س

عبر تأویل أفكار البنیة اللغویة وربطھا مع مكوناتھا ) الشعریة(إلى تحدید السمة األدبیة 

  وعالقتھا فیما بینھا،

حیث یذھب الناقد األسلوبي إلى تمییز المالمح األسلوبیة والخصائص اللغویة  

ن ثم تحدیدھا وتسمیة النوعیة، لیس في استقاللھا عن بعضھا البعض وإنما في تكاملھا وم

  .آلیات كتابتھا التي تجعل من كل عمل لغوي ألن یصیر عمال أدبیا

، ومن ھذه الرؤیة ستكون األسلوبیة أوثق صلة 1ولم تستطع مسایرة تحوالت النص

بالنقد في معناه المتداول من الشعریة، بید أن اتخاذ الشعریة في حقل الدراسات النقدیة 

ل بنیة األدب نفسھ، فموضوعھا لیس العمل األدبي وال األدب واألدبیة موضوعھا من داخ

بصفتھ مجموعة أعمال وإنما ھو أدبیة األدب أي تلك الخاصیة السریة المجردة التي 

تجعل من عمل لغوي ما عمال أدبیا، فالشعریة تسعى إلى تحقیق الھدف الذي أخطأتھ 

دب إذ أصبح العمل األدبي األسلوبیة بمناسبة تحولھا من دراسة اللغة إلى دراسة األ

  ".2موضوعا خاصا بھا

 :عالقة األسلوبیة بالنص األدبي -4

لقد اتخذ البحث األسلوبي المعاصر المنھج اللساني كنقطة انطالق لھ، وتولد من 

فكرتھا العامة على دراسة النص في ذاتھ وذلك بتفحص أدواتھ وتشكیالتھ الفنیة، لقد 

الداخلیة في تكوینھ بوساطة النسیج اللغوي الذي  بحثت األسلوبیة المفاھیم واألفكار

                                                             
  .30، ص1990منذر عیاشي، مقاالت في األسلوبیة، إتحاد كتاب العرب، دمشق   1
  .70، ص1985، )ط.د(صالح فضل، علم األسلوب، مبادؤه وإجراءاتھ، الھیئة المصریة العامة للكتاب،  2
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، واألسلوبیة تنظر إلى النص نظرة نقدیة شاملة، لیشمل البناء العام للنص مكوناتھ 1تتمثلھ

  .وأجزاءه

خصائص األسلوب "إن األسلوبیة في تعاملھا مع النص األدبي تؤكد على دراسة 

ھ من جناس وأصوات وعلى لغة والصور الشعریة والنعوت والمجازات واإلیقاع وما فی

الشعر وعلى الغموض وتوظیف األساطیر والحكم واألمثال وتتجاوزھا إلى مكتشفات 

 .2"األلسنیة

 

 

  :عالقة األسلوبیة بالتداولیة-5

إن ارتباط األسلوبیة الوثیق بكل من المؤلف والنص والقارئ أدى بھا أساسا إلى 

العلم الذي یعنى بالشروط الالزمة "صل فھي االرتباط بالتداولیة التي تعنى بنظام التوا

لكي تكون األقوال اللغویة مقبولة وناجحة ومالئمة في الموقف التواصلي الذي یتحدث 

وھي تعني أیضا بالشروط والقواعد الالزمة بین األفعال القول ) .…(فیھ المتكلم 

  .3"ومقتضیات المواقف الخاصة بھ، أي للعالقة بین النص والسیاق

ووجود " مقتفي الحال"المشترك بینھما على مستوى السیاق أو بلغة البالغین ویكون 

 .Mوعلى ھذا حد قول میشال ریفاتیر " أسلوبیة السیاق"أسلوبیة الخاصة بھذا تدعى 

Riffater  أنھ لكل مسلك أسلوبي یعینھ القارئ العمدة إبتداءا لھ سیاق یتألف من خلفیة

ھذین دون اآلخر، وافتراض أن السیاق یقوم بدور محسوسة وال یمكن أن یوجد واحد من 

  .4"المعیار وأن األسلوب یتحقق بإنحراف عن ھذا السیاق وھو افتراض مثمر

                                                             
  .71ص المرجع نفسھ،  1
  .121، ص1994 1محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، ط 2
مصر،  - بین البنیة والداللة، مكتبة زھراء الشرق، القاھرة سعید حسن البحیري، دراسات لغویة تطبیقیة في العالقة 3

  .48ص
 .49، صالمرجع نفسھ 4
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والمالحظ ھنا أنھ یقصد بالسیاق األسلوبي سیاق یختلف عن السیاق اللغوي فھو 

نستنتج أن توقع المثیر إلنتباه القارئ أو المحقق لعنصر الدھشة وعلیھ  المرتبط بالال

  .السیاق عنصر جوھري في تحدید وتبیان التأثیر األسلوبي

ولما كان ھدف األسلوب ھو تحقیق التواصل األدبي، ففي ھذا المجال یتحقق لنا 

البعد التداولي لألسلوبیة فكأنھا األسلوبیة تستعین بالتداولیة في أطروحتھا التواصلیة أو 

الذي یقیم عالقة تواصل  Georges Molilnieباألحرى وعلى حد تعبیر جورج مولینیھ 

  .متینة بین األسلوبیة والبراغماتیة تجعل األسلوبیة موجھة للبراغماتیة

أما عن نقاط التشابھ بین األسلوبیة والتداولیة فتكمن في أن لكلیھما عالقة بالبالغة 

حا لیثري وأن البالغة والتداولیة تعدان منجمین تعرف األسلوبیة منھما ما تعتبره صال

  .مقاربتھا للنص

األسلوبیة والتداولیة كالھما منھج من مناھج تحلیل الخطاب وفي ھذا اإلطار تختلف 

اھتمامات كل من األسلوبیة والبراغماتیة، فاألسلوبیة تقف عند حدود جمالیة القول بینما 

  .ي للقولالتداولیة تنظر في قمة القول خارج العالم اللساني أي البعد العلمي أو التأثیر

واألسلوبیة ھي وریثة البالغة . فالتداولیة ھي وریثة البالغة اإلقناعیة الخطابیة

  .1اإلنشائیة الجمالیة

  :األسلوبیة والنقد األدبي -6

تعد األسلوبیة وسیلة إدراك األسلوب الذي ھو وصفة الزمة لإلبداع الفني والذي ھو 

خالل عناصره ومقوماتھ الفنیة وأدواتھ  مجال التفرد والتمیز، إنھا تعالج النص األدبي من

  .اإلبداعیة ومتخذة من اللغة والبالغة جسرا تصف بھ النص األدبي

وقد تقوم أحیانا بتقییمھ من خالل منھجھا القائم على االختیار والتوزیع مراعیة في "

ذلك الجانب النفسي واالجتماعي للمرسل والمتلقي ومن ثم فإن الدراسة األسلوبیة عملیة 

  . 1نقدیة ترتكز على الظاھرة اللغویة، وتبحث في أسس الجمال المحتمل قیام الكالم علیھ
                                                             

 . www.ofouq.comصابر الحباشة، األسلوبیة والتداولیة، مجلة أفق 1
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وإذا كان النقد یعتمد على معیاري الصحة والجمال، وإذا كانت الصحة ھي مادة 

بمثابة القنطرة التي تربط نظام العالقات بین علم "الكالم والجمال جوھره فإن األسلوبیة 

وھي مرحلة وسطى بین علم اللغة والدراسة األدبیة، فترتبط باللغة . اللغة والنقد األدبي

والواقع أن األسلوبیة قریبة من  2والدراسة األدبیة، فترتبط باللغة واألدب على حد سواء

النقد من خالل التعاون على محاولة الكشف عن المظاھر المتعددة للنص األدبي من حیث 

یع أن یمد اآلخر بخیرات متعددة استقاھا من التركیب واللغة والصوت، وكالھما یستط

وذلك بمحاولة استكشاف عالم النص األدبي، والنظام الذي تشكل فیھ " مجال دراستھ

صیاغتھ بحیث تصبح ھذه الصیاغة جزءا جوھریا في العملیة النقدیة ویوسع النقد 

إلعادة تركیبھا، الوصول إلى ھذه الكیفیة بالمعاونات األسلوبیة في تفكیك الظاھرة اللغویة 

  3".بعد كشف عالقتھا والبنیة الجمالیة المبنیة فیھا

إن األسلوبیة قد توغلت في أعماق النقد األدبي، ومالصقتھ لھ ولھما إتصال وثیق 

بالنص األدبي وذلك بالتعرف علیھ، وبھذا تصبح القراءة األسلوبیة قراءة نافذة تتبع كیفیة 

لى بروزھا بالتعرف على التراكیب وتحدید مكوناتھا بروز الداللة، واألسباب التي أدت إ

والحقیقة التي ال یمكن إغفالھا أن مباحث  4وكیفیة قیامھا بوظائفھا الداللیة في نسق متآلف

األسلوبیة تستمد مادتھا من جوھر األسلوب إال أنھا قد اختلطت بتیارات متنوعة ترتكز 

  .على النص ذاتھ تارة

را وإلى متلقیھ طورا آخر وھكذا نجد نوعا من وتشد األسلوب إلى مبدعھ طو

التداخل بین ما یختص بھ النقد األدبي، وما یختص بھ البحث األسلوبي، ومن ثم تداخلھما 

  .مع علم اللغة وقد ساعد ھذا التداخل على صیاغة النقد األسلوبي

والواقع أن النقد حاول كثیرا أن یتقرب من غیره من العلوم حتى یصنع منھجا 

امال في النقد یمكنھ معالجة النص األدبي، فالمنھج النفسي حاول اإلفادة من اإلتجاه متك

اللغوي في كشف األبعاد النفسیة لألدب، والمنھج التاریخي حاول االعتماد على علم 
                                                                                                                                                                                         

 .52، ص2007سنة 1یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، ط 1
 .52المرجع نفسھ ، ص 2

  .355، ص1994، 1المطلب، البالغة واألسلوبیة، الشركة المصریة العالمیة للنشر، لونجمان، ط محمد عبد  3
.355، صالمرجع نفسھ  4  
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االجتماع في صیاغتھ وقوانینھ وھكذا كانت محاوالت النقد في توظیف العلوم المختلفة 

نتیجة الوصول إلى منھج نقدي شامل وإذا كان النقد مقیاسا لألدب في دعم المناھج النقدیة 

فقد حاول أن یلم بكل ما یحیط بالنص وبكل ما في النص وبھذا االعتبار یمكن أن تمثل 

األسلوبیة دافعا نقدیا یمكن أن تقید منھ اإلتجاھات األخرى حتى التي عارضتھا ولم تؤمن 

ھا في الحیاة الذي تثبتھ كلما تقدم بھا الزمن بشرعیتھا فھي بھذا دعامة نقدیة لھا حق

  . 1"بثرائھا التطبیقي في مجال اإلبداع

وخالصة القول یمكن أن نتعرف بأن األسلوبیة تدرس النص عامة وأسلوبھ على 

وجھ الخصوص بإعتبار تركیزھا على العمل ذاتھ ومن وجھة نظرنا أنھ ال یعاب علیھا 

تتعرض لھ مناھج نقدیة أخرى، فاألسلوبیة مجالھا إن تركت أبعاد أخرى للعمل األدبي 

ترفض ربط النص بعوامل خارجیة بتركیزھا على التحلیل والفھم دون "فھي . ونطاقھا

استناد إلى التعلیل والتبریر وھي مھمة متروكة للنقد في ربطھ لألدب بالقیمة وفي 

من الجودة  إستنباطھ مجموعة المبادئ التي یقیس بھا أعماال تختلف في طبیعتھا

  .2"والرداءة

واألسلوبیة باعتبارھا منھجا دقیقا لھ آلیاتھ وتقنیاتھ یمكن أال تعتمد على مبادئ 

بل أنھا ترى في النص خالقا لجمالیتھ من خالل صیاغتھ "وقوانین مسبقة وھي جاھزة، 

وفي ھذا یفترق نص عن نص ویختلف عمل أدبي عن آخر ال من خالل الجودة والرداءة 

فتنتھك المثالیات المألوفة في  ةخالل نظامھ الذي تتشابك فیھ مستویات الصیاغ ولكن من

 .3األداء أو تتكرر األنماط أو تتكاثر الجھات الفنیة

 

 

 

                                                             
.356المرجع نفسھ، ص  1  

 .357ص ،السابقالمرجع  2
 .379ص المرجع نفسھ، 3
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 مستویات الدرس األسلوبي: المبحث الثالث

األجدر باألسلوبین أنھم اتفقوا على مستویات للدراسة األسلوبیة وسنحاول الوقوف 

  :علیھا

 :المستوى الصوتي  - أ

دراسة طبیعة الصوت والنطق بھ والعنایة ) الفونیمي(نعني بالمستوى الصوتي 

  .بتألیف األصوات بعضھا مع بعض لتكون ألفاظا خاصة ذات مدلوالت محددة

تلك الصورة النطقیة التي تصدر عن جھاز النطق في : ونعني باألصوات في اللغة

على شكل ذبذبات صوتیة إلى أذن السامع ) لھواءا(اإلنسان، وتنتقل عبر الوسط الناقل 

فیدرك مدلوالتھا، ونعني بالكالم النشاط اإلنساني الصوتي المكتسب حیث یختلف من 

 . 1مجتمع إلى آخر متأثرا باألصول المحیطة لإلنسان الناطق

وھو الذي یدرس األنماط التي تخرج عن النمط العادي، والتي تؤثر بشكل الفت في 

لیؤكد على انطوائھ على إمكانیات تعبیریة " بالي"و نموذج تطبیقي قدمھ األسلوب وھ

  :ھائلة وھو یتوافق مع البعدین الفكري والعاطفي فیقول بالي في ھذا الشأن

فالمادة الصوتیة تكمن فیھا طاقة التعبیر ذات البعدین الفكري والعاطفي وإذا ما "

المنبعثة من مكانھا لتطفر على سطح توافقت المادة الصوتیة مع اإللحاءات العاطفیة 

                                                             
، األردن، 2010-1421، 01فھد خلیل زاید، اللغة العربیة، منھجیة وظیفیة، دار النفائس للنشر والتوزیع، ط   1

  .19ص
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الكلمة لتتناسق مع المادة اللغویة في التركیب اللغوي، فإن فاعلیة الكشف األسلوبي 

  . 1للتعبیر تزداد لتشتمل دائرة أوسع تضم التقویم باإلضافة إلى الوصف

قیمة الصوت فاستعانوا بھ على قضاء حاجاتھم، ذلك  2وقد أدرك اللغویون العرب

م الكثیرة في إصالح المنطق وفي وضع العروض والنحو والصرف والمعاجم، أن أرائھ

ویعد علم األصوات أھم میدان سرع انتباه الدارسون اللغویون المحدثون، ألنھ األساس 

واھتمام الدارسین بالمنحنى الصوتي في اللغة یرجع إلى  3الذي نشأت منھ لغات العالم

  :أمور عدة أھمھا

یقوم علیھ بناء مفرداتھا وصیغھا وتراكیبھا بل وآدابھا كلھ األساس الذي "أنھ  -1

 ".شعرا ونثرا

 .4أنھ وسیلة من وسائل تعلیم اللغات القومیة واألجنبیة -2

فال توجد قوانین قیاسیة تحكم األلفاظ بالمعاني ولكن دخولھا في مبنى صوتي معین 

نقول بقیم صوتیة  إذا كنا ال: "یصیغ علیھا بعض التمیز یقول یوسف حسني عبد الجلیل

مطلقة فإننا ال ننكر في نفس الوقت أن التشكیل الصوتي والوزن واإلیقاع یعطي التجربة 

  .5"طابعا ممیزا قد نشعر بھ ونستطیع وصفھ أو نشعر بھ وال نستطیع وصفھ

 :مخارج األصوات -1

لن أقوم بذكر مخارج األصوات في ھذه العجالة في صورة تفصیلیة ألن ذلك لیس 

بحثي وفضلت الطریقة التي توزع األصوات اللغویة في أحیاز معینة ولیس  من أھداف

كل صوت في مخرجھ المحدد ألن تفسیر األصوات حسب دالالتھا النفسیة واإلیحائیة لم 

یرقى إلى ھذه الدرجة من الدقة بحیث یكون لكل مخرج داللة محددة تعود على الصوت 

المجال على كتاب التصریف العربي من  الذي یخرج منھ ومن ھذا لقد اعتمدت في ھذا

خالل علم األصوات الحدیث للطبیب البكوش لقیامھ بتصنیف مخارج األصوات إلى 

  : أحیاز محددة وھذه األحیاز ھي كالتالي

                                                             
 .132محمد السعدان، علم اللغة، ص  1
 .134المرجع نفسھ، ص  2
 .173محمد كمال بشر، علم اللغة العام من األصوات، ص  3
 .175المرجع نفسھ، ص  4
 .5، ص 1998، 1الجلیل، التمثیل الصوتي للمعاني، الدار الثقافیة للنشر، القاھرة، ط یوسف حسني عبد  5
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یضم الحروف الحلقیة التي تنطق بالحلق وضیقھ وھي الحاء والعین : حیز الحلق

ن من أدنى الحلق والثالث والرابع من والھاء والھمزة مع مالحظة أن الحرفین األولیی

أقصى الحلق عند رأس قصبة الرئة إذ تحدث الھاء بإنقباض رأس القصبة، وتحدث 

  .1الھمزة بانغالق رأس القصبة ثم انفتاحھ السریع

  :ھو سقف الفم یضم مجموعتین: حیز الحنك

تنطق بضم مقدمة اللسان إلى مقدمة : حروف الحنك الصلب أو الحروف الحنكیة

  .الحنك وحروفھ الشین والجیم والیاء والكاف

تنطق بضم ظھر اللسان إلى اللھاة : حروف الحنك الرخو أو الحروف اللھویة

  .وحروفھ الخاء والغین والقاف

تنطق بوضع طرف اللسان بین األسنان وحروفھ ھي الثاء والذال : حیز األسنان

  .والظاء

األسنان العلیا أو على مفارزھا تنطق بوضع طرف اللسان على : الحروف األسنانیة

  .وحروفھ التاء والدال والطاء والنون والالم والراء والضاء والسین والزاي) أي قاعدتھا(

وتنطق بضم الشفتین معا وحروفھا الباء والواو والمیم ونضیف إلیھا : حیز الشفتین

لعلیا على الشفة للتبسیط الفاء التي ھي في الواقع شفویة أسنانیة أي تنطق بوضع األسنان ا

 .2السفلي

 :المقاطع الصوتیة -2

اختلفت تعریفات المقطع وتعددت، وذلك لتعدد المدارس واالتجاھات التي تناولتھ، 

ولكنني سأعتمد في ھذا البحث على إتجاه یتفق مع أھدافنا التحلیلیة التي تركز على 

الفیزیولوجي ألثره  المفاھیم والتعریفات التي تھتم في شرحھا لمفھوم المقطع على الجانب

  .المباشر والواضح على الحالة النفسیة والوجدانیة للشاعر

فقد اعتمد البعض في تعریفھ للمقطع على دراسة الجھد المبذول للنطق بھ فتبین لھم 

ویقصد بالقمة 1"أن المقطع یبدأ بضغط عضلي یتصاعد على القمة ثم یھبط تدریجیا

                                                             
، 03، ط 1992الطبیب البكوش، التصریف العربي من خالل علم األصوات الحدیث، مكتبة اإلسكندریة، : ینظر 1

 .39ص
 41-40، صالسابقالمرجع  2
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ھي قمة الوضوح السمعي والسبب في الھبوط الدرجة القصوى في علو الصوت أو لنقل 

التدریجي للضغط العضلي، وبالتالي الھبوط الصوتي ھو تھیأ الناطق لتشكیل مقطع 

  .صوتي آخر

فلمقطع إذن یعد أعلى قمة إسماع تقع بین حدین من اإلسماع، یقول الطیب البكوش  

فقمة المقطع قمة إیقاعیة ألن اإلیقاع یكون صاعدا في البدایة ثم بعد بلوغ القمة مع "

  :وتمكن تمثیل ھذا التصور للمقطع بالشكل التالي 2".الحركة ینزل من جدید

 

 

 

  

ات المقطع على أساسین ھما نھایة المقطع وصف علماء األصو: أنواع المقاطع

  وحجم المقطع أو مدة النطق بھ،

  :أما نھایة المقطع فیوجد على ھذا األساس نوعان من المقاطع

وھو المقطع الذي ینتھي بصوت صائت سواء كان قصیر أو : المقطع المفتوح -

العربیة الفعل طویال وسمي مفتوحا ألنھ یقبل زیادة أصوات أخرى ومثال ذلك في اللغة 

في مثل كاتب / كا/ھي مقاطع مفتوحة كذلك ال / ب/و/ ت/و/ ك/فكل  من " كتب "

 .فالمثال األول انتھى بصائت قصیر أما الثاني فقد انتھت بصائت طویل

ھو المقطع الذي ینتھي بصوت صامت من ذلك أنھ ال یقبل زیادة : المقطع المغلق -

 .3"ھل"وحروف االستفھام " من"حروف الجر أصوات أخرى، ومثالھ في اللغة العربیة و

  :أما حجم المقطع أو مدة النطق بھ ویوجد على ھذا األساس نوعین بشتى التجوز

                                                                                                                                                                                         
 .93، ص 1999الجامعیة الجزائریة، أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات  1
 94، صالسابقالمرجع  2
 . 95، ص 1999أحمد حساني، مباحث في اللسانیات، دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائریة،  3

 
 القمة

 بداية المقطع نهاية المقطع
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ھو المقطع الذي یتكون من صوتین أو ثالثة أصوات أو أربعة : المقطع الطویل

  .أصوات أحدھم طویل

خمسة أنواع ثالثة إذن تتوفر في اللغة العربیة وإذا احتسبنا حاالت الوقف بالساكن 

  :منھا أنواع رئیسیة واثنین منھا ثانویة

 :المقاطع الرئیسیة -

 .في الفعل جلس وھو قصیر مفتوح/ جـ / الـ: صائت قصیر مثل+ صامت -1

 .في كلمة رائع، وھو طویل مفتوح/ را/ أل: صائت طویل مثل+ صامت -2

 .ھل، لم، لن، وھو طویل مغلق: صامت مثل+ صائت قصیر+ صامت -3

 .وھو طویل مغلق) قال/ جعل(صامت مثل + ئت طویلصا+ صامت -4

 .1نھر، وھو طویل مغلق: صامتین مثل+ صائت قصیر+ صامت -5

 :دراسة القافیة وحروفھا -3

عدة أصوات تتكرر في أواخر األشطر واألبیات "القافیة كما یراھا إبراھیم أنیس 

بمثابة الفواصل من القصیدة وتكررھا یكون جزءا مھما من الموسیقى الشعریة، فھي 

الموسیقیة یتوقع السامع ترددھا،  ویستمتع بمثل ھذا التردد الذي یطرق األذان فترات 

زمنیة منتظمة وبعدد معین من مقاطع ذات نظام خاص یسمى الوزن، وعلیھ فالقافیة ھي 

  .عنصر مھم وأساسي في بناء القصیدة العربیة

الروي وإتفاقھ مع أحاسیس ویتحدد معنى القافیة من التناغم الموسیقي لحرف 

  .2الشاعر وھي إشتراك بیتین أو أكثر في الحرف األخیر

 :المستوى الصرفي  - ب

  .أي تغیرھا) تصریف، الریاح(التغیر ومنھ جاء : الصرف لغة

التغیر في أحوال بنیة الكلمة وما بھا من زیادة وحذف وإعالل  :الصرف اصطالحا

إلى الفعل والوصف المشتق منھ كإسم  وإبدال وإفراد وتثنیة وجمع، وتغییر المصدر

  .الفاعل والمفعول ومصدر المرة والھیئة وإسم الزمان والمكان وصیغ المبالغة
                                                             

، 03، ط 1992الطبیب البكوش، التصریف العربي من خالل علم األصوات الحدیث، مكتبة اإلسكندریة، : ینظر 1
 .53ص

سالمة أبو السعود، اإلیقاع في الشعر العربي دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، اإلسكندریة، أبو السعود : ینظر 2
 .97، ص2002
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یدرس التغیرات التي تطرأ على صیغ الكلمات فتحدث معنى : المستوى الصرفي

جدیدا، وقد تكون الوحدة الصرفیة حركة واحدة، كالضمة، أو الفتحة، أو الكسرة أو 

أفادت الضرب في الزمن الماضي، ولو ) ضرب(د تكون حرفا أو أكثر فاللفظة النون، وق

ب(غیرنا الفتحة بضمة ثم كسرنا الوسط ألصبحت  ونتج معنى آخر ھو الضرب ) ضر

  .1من مجھول في الزمن الماضي

وأیضا یعمل على فحص الكلمة المفردة من جھة الصیاغة واإلشتقاق، وما لھا من 

یھا وبالتالي دالالت أسلوبیة جدیدة في سیاق تعبیري، وال یقتصر قدرات تعیریة كامنة ف

ھذا المستوى على ھذه القضیة فحسب بل یعني كذلك بدراسة األفعال من حیث بنیتھا 

  . 2وزمانھا ودالالتھا المختلفة التي یستشفھا السیاق

 :المستوى الداللي  - ت

لحدیثة وذلك ألنھا تقلبھ تعد الدراسة الداللیة للنص األدبي قمة الدراسات اللغویة ا

على كافة جوانبھ لتكشف عن دالالتھ الكامنة والخفیة فیتجلى بذلك المعنى ) أي النص(

الحقیقي والجوھري المراد لھ، وألن الدراسة الداللیة تعد من أشمل الدراسات وأعمھا 

  :ولدراسة الداللة مجموعة من التصنیفات ومن أھمھا

تلك الداللة التي تعرب عنھا مبنى "بھا  یعني :الداللة الصرفیة للقصیدة -1

، فللصرف دور كبیر في توضیح النص وتفسیره، ولألبنیة الصرفیة دالالت 3"الكلمة"

معینة ،كما أن إختالف أوزان ھذه األبنیة تجعل معانیھا متعددة ومختلفة فتتمایز وتتباین 

على المبالغة  بإختالف ھذه الصیغة الصرفیة، فمنھا ما یدل على معان خاصة كداللة

 .الخ من المعاني المختلفة..وأحیانا أخرى الداللة على اللزوم والثبوت

وھي النسب أو العالقات القائمة بین مواقع الكلمات في " :الداللة النحویة -2

، فالجانب النحوي أو المستوى التركیبي یعد من األمور المھمة في استخراج 4"الجملة

والنصوص وھذا ینقضي إلى حقیقة مؤكدة، وھي أن ھناك المعاني المختلفة من الجمل 

                                                             
 .25، دار النفاس للنشر والتوزیع، ص 1فھد خلیل زاید اللغة العربیة، منھجیة وظیفیة، ط  1
 .100یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص  2
 .134، دار العلوم، عنابة، ص "یات وتطبیقاتھا على الخطاب الشعرياللسان"رابح بوحوش،  3
، 1993، المؤسسة الجامعیة للدراسات، بیروت، لبنان، 1أحمد نعیم كراكین، علم الداللة بین النظریة والتطبیق، ط  4

 .97ص
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تفاعل بین العناصر النحویة والعناصر الداللیة فكما یمد العنصر النحوي العنصر الداللي 

بالمعنى األساسي في الجملة الذي یساعد على تمییزه وتحدیده فبین الجانبین أخذ وعطاء 

نحو لیس توالي األلفاظ في النطق بل وھذا یعني أن الھدف من ال 1"وتبادل تأثیري مستمر

الھدف منھ ھو تناسق الدالالت إذ ترتبط الكلمات مع بعضھا البعض في التركیب وفق 

 .القوانین اللفظیة والمعنویة حتى تؤدي إلى الغرض المطلوب منھا

تعتمد ھذه الطریقة على استدعاء  :الداللة اإلیحائیة لمفردات القصیدة -3

ئي لمفردات النص المراد تحلیلھ فكل مفردة توحي بمعنى أو واستحضار المعنى اإلیحا

أكثر في ذھن الباحث، إذ ھي نوع من العالقات الترابطیة حسب دي سوسیر الموجودة 

 .2"بین الكلمات في النص وھي قائمة على المعنى مرة وعلى الصیغة مرة أخرى

ث النظریات في تعد نظریة العالقات الداللیة واحدة من أحد :العالقات الداللیة -4

علم اللغة الحدیث التي تھتم بالمعنى وتعدده، وكذا تعدد ألفاظھ وتكمن أھمیتھا في الكشف 

عن طبیعة العالقة التي تربط بین الكلمات المختلفة في أي لغة من اللغات وحتى 

 .النصوص أیا كان نوعھا، ومن ھذه العالقات نجد التضاد الترادف والمشترك اللفظي

 مفھوم یعني تعاكس الداللة والكلمات ذات "كما یعرفھ یالمز  وھو: التضاد

 ".الدالالت المتعاكسة والمتضادات

  3"االتیان بالشيء وشبیھھ"ویعني بھ  :الترادف. 

 أن تكون اللفظة محتملة لمعنیین : "المشترك اللفظي یقصد بھ: المشترك اللفظي

 .4"أو أكثر

 

  

                                                             
 .139، ص 01فھد خلیل زاید، اللغة العربیة منھجیة وظیفیة، ط  1
 .140المرجع نفسھ،ص 2
  .www.bahrainforums.com، 16/07/2008یوم : الموقع االلكتروني 3
 .الموقع نفسھ 4
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  :لیل القصیدةحت

  :بنیة العنوان وداللتھا 1

تتمثل أھمیة العنوان بشكل عام في كونھ عتبة من أھم عتبات النص ومكونا داخلیا 

ممثال لسلطة النص الذي یؤشر على  اعتبارهحیث یمكن . یشكل قیمة داللیة عند الدارس

  .1فضال عن كونھ وسیلة للكشف عن طبیعة النص والمساھمة في فك غموضھ. معنى ما

تنبثق من سیاقھ الداللة كلھا وعنوان قصیدة محمود درویش ھو العب النرد الذي 

، لعب، یلعب(ة اسم الفاعل العب من فنجد بنی. تھي إال بانتھاء القصیدةعبر النص، وال تن

  الثالثي الصحیح ) فعل، یفعل

، وھو اسم أعجمي معرب وضعھ )فعل(على وزن) نرد(المجرد، وھو مضاف إلى االسم 

شيء یلعب بھ فارسي معرب ولیس : أردشیك بابك ونسب إلیھ، وذكره ابن منظور بأنھ 

  . 2بعربي وھو النرد شیر، فالنرد اسم أعجمي معرب وشیر بمعنى حلو

وحجارة وفصین تعتمد على الحظ، وتنتقل فیھا الحجارة  والنرد لعبة ذات صندوق

  .3وتعرف عند العامة بالطاولة) الزھر(على حسب ما یأتي بھ 

واسعة، وقد جاء عنوان قصیدة محمود  وإیحائیةوقد اضطلع العنوان بمھمة داللیة 

مولعا بلعبة النرد، "درویش في سیاق یبدوا مباشرا، فقد عرف محمود درویش بأنھ كان

 اللعبة، في ینھمك عندما حقیقیة سعادة خاصة في السنوات األخیرة، وكانت تغمره

نرد في فیحرك حجارة النرد في یده، كما یضع فیھا تعویذة خاصة إلقناع ال الفوز ویحاول

التحالف معھ الستدراج الحظ إلى الطاولة، وال شك أنھ استوحى العنوان من تلك 

األجواء، إضافة إلى كل التفاصیل البیوغرافیة في النص یشبھ رمیة النرد یلعبھا القدر في 

  . صدفة من نوع ما حولت وغیرت حیاتھ

ھا الخصوصیة، وھي خصوصیة تصبح مفھومة فقط عندما یراأو أضفت علیھا 

  1"السارد في النص من شرفة النھایة ال ممن شرفة المحطة األولى في رحلة الحیاة

                                                             
  .09، ص2004لیفي، ھویة العالمات، العتبات وبناء التأویل، المجلس األعلى للثقافة، مصر، شعیب ح 1
  .103، ص14ابن منظور، لسان العرب، ج 2
إبراھیم وأحمد حسن الزایات وحامد عبد القادر ومحمد على النجار، مجمع اللغة : المعجم الوسیط، قام بإخراجھ 3

  .912،ص1960،   2العربیة، المكتبة اإلسالمیة للطباعة والنشر، إستانبول، تركیا،ج
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غیر أن الدارس للقصیدة یكشف عن إیحاءاتھ الكثیفة والعمیقة إذ بإضافة اسم الفاعل 

شكل ) النرد( السموھو بنیة تحمل داللة االستمرار في اللعب دون انقطاع ) العب(

م الشاعر اإذ تغدوا القصیدة كلھا لعبة النرد ماد دالالت كثیرة وتتوزع عبر القصیدة

درویش یعترف بسخریة بأنھ كان العب نرد ال أكثر في حیاتھ كلھا بعد استرجاع لمسیرة 

  .ھا المصادفات والحظوظ كما یحكم لعبة النرد الحظتطویلة حكم

ي فھم الجو الداللي الذي یدور في القصیدة من فعنوان القصیدة یقحمك مباشرة ف  -

ال دور ، مصادفة( خالل ما نجده مبثوثا من سیاقات ودالالت مزروعة في روح القصیدة 

وما جاء في األسطر ...) من سوء حظي، ھو الحظ كان یمكن ،لي، من حسن حظي

ماما مثل لعبة فھو بال مبرر ولیس مسبوقا بخطة ما ت. والسیاقات إنما ھو مشدود بدالالتھا

 .النرد

  :المستوى الصرفي أ
 :سیاقات أبنیة األفعال ودالالتھا

والمزید منھا من حیث الزمن أبنیة األفعال المجردة المتنوعة  درویش استعمل

، ومن المبني للمجھول )الزمنیة(وإن قل فقد طغى بأبنیتھ ودالالتھ ) الماضي والمضارع(

 االسموإن قل المعتلة والصحیحة على حد سواء وكان في سیاقاتھ بقدر ما استعمل أبنیة 

والتجدد أبنیة الفعل الدالة على الحركیة  استعملوالمصدر الدالة على إثبات بقدر ما 

والحیویة كما ھو في واقعھ  فكان من الطبیعي أن تتوزع األفعال في القصیدة سواء في 

  .فتعددت دالالت الفعل في توظیفھ عند درویش.... مقام طلبي مجازي

من خالل الدراسة والقراءة نجد درویش في قصیدتھ العب النرد أنھ ذكر كل 

أفعل، (ثم نجد) فعل:فعل،فعل:(المجرد مثلاألوزان المستعملة لألفعال وأشھرھا الثالثي 

كما جاء )فعل،أنفعل، أفعل،افعل( ،)استفعلفاعل، انفعل، ( وبعدھا )فعل، تفعل افتعل

/ ال أقول لكم ااستعمال الفعل الصحیح أكثر من المعتل كما نجد من الرباعي فعلل من أن

  ما أقول لكم

                                                                                                                                                                                         
1http :www.metraansparent.ccom/cpip.php ?page=article=6657bvar-lang=arr8lang=ar 

  .2009مایو / أیار 19یوم الثالثاء ) السر في حیاة محمود درویش( مقال لحسن  خضرة عنوانھ
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وینتظر  تشوققصیدة إذ یوقد اعتبر ھذا السیاق مركزا تنبثق عنھ كل دالالت ال

كل  سحاب لھذا فإن الشاعر یبث بعدناإلو القارئ السامع تبریرا لھذا الحكم المليء بالیأس

قولھ ففي سیاق االستفھام لھذا سخریة متنوعة باأللم، سیاق متكرر بعد فترات ما یرید 

طع ھو إعالن للبدء في تفسیر ذات فیما سیأتي في المقا) من أنا(فنكران الذات في 

الشعریة إذ یبث في القارئ السامع تشویق لمعرفة لماذا یستھل الشاعر بھذا السیاق لتأتي 

  .اإلجابات مسرودة بعدھا

المتلقي یسلط مكررا یجعل ) من أنا ألقول لكم ما أقول لكم(فبذكر توظیف السیاق 

كثیرا إذا الضوء على ما بعد العبارة المكررة وإن كان في القصیدة الحدیثة فقد األمر 

دة، ومرآة تعكس كثافة الشعور صیأصبح تكرار العبارة مظھرا أساسیا في ھیكل الق

عالي في نفس الشاعر وإضاءة معینة للقارئ على تتبع المعاني واألفكار والصور المت

التكرار الھندسي والتكرار : في شعر درویش على نمطین العبارة أكثر ما یظھر تكرار

  1"الشعوري

ولھذا لیس بغریب "مقاطعھ بصیغة المضارع الثابتة الداللة والمعنى  ویفتتح دروش

 واالنطالقإلى التحرك على شاعر یتحدث في شعره عن قضیة واقعة ویسعى دائما 

  .2"منھا

فاللغة العربیة مثل اللغات األخرى تعرف إلى جانب التقسیم السباعي كما 

) 4فعل + قد+ كان : الماضي بعد) 3فعل +كان : قبل الماضي )2فعل : الماضي)1:یلي

سوف : بعد المستقبل) 7سیفعل : قبل المستقبل) 6یفعل : المستقبل) 5یفعل : الحاضر

  .3"یفعل

الماضي : العربیة كما یلي فنحن نجد دالالت متعددة في زمن الماضي تعرفھا 

الماضي ) فعل+ كان (قطع في التركیب الماضي لبعید المن) فعل(في صیغة  البسیط

) فعل+ قد(الماضي المنتھي بالحاضر ) فعل+ قد+ كان(المنقطع في التركیب  القریب

                                                             
، 2004، 1فھد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، األردن، ط 1

  .101ص
  .المرجع نفسھ 2
  .248العربیة معناھا ومبناھا، ص  ، وتمام حسن209كریم زكي حسام الدین، الزمن الداللي، ص  3
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، الماضي )یفعل+ كان(الماضي المتجدد ) فعل+ مازال(الماضي المتصل بالحاضر 

  .1)یفعل+ كاد(المتقارب ) یفعل الماضي+ ظل(المستمر 

ل ن استعمأیوبعد االستقراء نستنتج أنھ قد ھیمنت داللة الماضي في القصیدة و

ألن القصیدة تبدو ) أنیت(المضارعة  قدرویش أبنیة الفعل المضارع المزیدة بلواص

كمشھد استیعادي خلص فیھ درویش إلى أنھ طیلة حیاتھ ومراحلھا كان كالعب نرد 

  .تحكمھ المصادفة ویقرره مصیره الحظ

غیر أن داللة السیاقات على الحاضر والحال متغیرة بحسب ما سبق بنیة الفعل وما 

لیھا، فأول ما یطلعنا في القصیدة ھو ھذا السیاق الذي جاء فیھ فعلین من األفعال ی

المضارعة، وھو سیاق إنكاري تواضعي وھو شاعر الذي قال الكثیر والكثیر حولھا حتى 

بشاعر فلسطین أو شاعر األرض المحتلة، فرأى أنھ وصل إلى مرحلة البد من سمي 

لة العودة إلى الذات والواقع، وبھذه الذات التي التساؤل عما ینتظر منھ أن یقول مرح

لعبة نرد في  كانت العب النرد، ولھذا الواقع الذي ھو اآلخر ال یعدو أن یكون نتاج

  .قاتمسیرة متتابعة الحل

  .ما أقولھ لكم) من قبل واآلن ودائما(من أنا ألقول لكم 

وال "فجاء فعل المضارع مكثفا في داللة القول أكثر من غیرھا من دالالت الفعل 

بھ الفعل المضارع من قدرة على رفد الحدث بحریة الحركة یخفى على أحد ما یضطلع 

ومن قدرة على استیعاب الماضي وبعثھ من جدید أو الوقوف على الواقع  واالنطالق

  .2ه الشاعرونقلھ لما یكون علیھ مستقبال كما یرید

عندما یتوقف درویش في لحظات سریعة لینظر إلى حاضره وما ھو علیھ في 

فصرت مجاز "نحو الماضي وھو مستمر إلى الحاضر بھذه األفعال في ھذه السیاقات

ثم أطیل سالمي على الناصري "  /سنونوة ألحلق فوق حطامي أعمد ریشي بغیم البحیرة

  .42ذي ال یموت، الدیوان األخیر ص ال

                                                             
  .249السابق، ص المرجع  1
، 2004، 1فھد ناصر عاشور، التكرار في شعر محمود درویش، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، األردن، ط 2

  .96ص
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نا على حال الشاعر منذ زمن النفي األول واستمراره ھفاألفعال المضارعة دلت 

في الماضي دل على قلب حالھ من حال ) صرت(على ذلك الحال إلى حاضره، ووجود 

  .االستقرار إلى حال الھجرة اإلجباریة

التي جعلتھ یحلق منذ ذلك الیوم المشؤوم فوق حطامھ ویعمد ریشتھ، أي مستأنسا 

على ھذه  نطیل سالمھ علیھ، أي ال ینسى أ، العابر على األذى الذي لحقھ ویبالمسیح

  .صابرا علیھ ض ولد المسیح وعانى ما عاناهاألر

فیھوى الكالم / وقد ال تشع/ تشع/إن القصیدة رمیة نرد على رقعة من الظالم 

  )43الدیوان األخیر، ص (على الرمل  یشكر

دالة على وقوع الحدث قبل ) ینزل/ یعدل/ تشع، قد تشع، یھوى(فجاءت األفعال 

ألنھا جاءت محكومة بصدى عام لداللة الحكم  على القصیدة التي  زمن المتكلم وبعدھا

یقولھا الشاعر ویرمیھا في الظالم دون أن یعرف إن كانت تشع وتضيء، ومنھ تنجح 

  .ریشفیصبح شاعرا أم أنھا ال تشع فیھوى حینھا كسالمھ باھتا منشورا بال ثقل كال

وینفى درویش أن یكون لھ دورھا منذ بدایاتھ الشعریة في القصیدة إلى لحظة 

  .إقراره لھذه غیر أن لھ ببساطة أحاسیس وحدسا وھوسھ

وبھذا نفھم أن مجيء المضارع في ھذه الطالل الداللیة یجعل مالحقا بالماضي 

  .ملتصقا بھ غیر منفصل

ارعة الملتصقة بداللة الماضي التي ونجد األمر نفسھ في األفعال ذات البنیة المض

جاءت في سیاق استنتاجي تلخیصي لمسیرة طویلة، وكأنك تحس بوجود حذف الفعل 

  ).دائما(أو كلمة ) كنت(

  :اتفي مثل ھذا السیاق

الدیوان (على الحب كي یسعى الورد والشوك  /أدرب نفسيھكذا تولد الكلمات 

  ).44األخیر، ص

دل على الحال، تبدو مضارعة ت) أدرب، یسع" جھولمبني للم"تولد ( األفعال ونجد

منذ بدایة قولھ الشعر  واالستقبال غیر أن السیاق یدل على أن درویش كان یقوم بذلك

  .ومازال یقوم بھ
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ظة انفجاریة صارخة استعمل درویش داللة المضارع على االستقبال في لح

یعم الحب على اإلنسانیة  أیضا ال تخفى مالمح الحزن، ففیھا نداء لكي وضحت في األداء

  .جمعاء تغسلھا العواطف من كل األحقاد وتعم بذلك الحب واألمان

عدیة كي ھب علینا عواصف ر !وال أنت، یاحب/ من أنت؟ كم أنت أنت !یاحب

  .لنا من حلول السماوي في الجسدي/ نصیر إلى ما تحب

فأنت وإن كنت تظھر أو تتبطن، ال شكل لك  !فیض من الجانبینیوذب في مصب 

  ).45الدیوان األخیر، ص (أن تحظ المساكین / ونحن نحبك حین نحب مصادقة

ي ومن ھذا كلھ إذن في ھذا السیاق نفھم سر استعمال ھذه األبنیة دون غیرھا، فھ

  .ائر في نفس درویش الطفل والشاعراألكثر داللة على ھذا األثر الغ

  

  

 

 

 

  

  

استعمال األدوات دورا كبیرا في استقطاب دالالت یریدھا الشاعر في  ولقد لعب

  .سیاقاتھ

وفضال عما تحملھ أبنیة بھذه األفعال من دالالت صرفیة مستمدة من بینھا مثل 

على حركة أو غریزة أو الغلبة أو على الجمع أو التحول أو المنع ) فعل، فعل، فعل(داللة 

  ...).أمكن، أطال(المبالغة والتعدیة  على) أفعل(أو التقسیم وداللة 

...) شرق، غرب. (على المبالغة وعلى الدخول في الزمن أو االتجاه) فعل(وداللة 

  ).تعثر تشظى، تمشى(على تكلف الشيء ) تفعل(وداللة 

أهرول         أركضأمشي          

علل         أفـّعُلفأفعل          أ    

االضطراب               

لهرو أصرخ         أنبح        أنادي       أ      

أفعل         أفعل        أفاعل        فعلل         إلضطراب       

أصعد   أفعل      نزل أفِعل           
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وعلى التصرف باجتھاد ..) انتبھ، انتصر(على حدث صفھ فیھ ) افتعل(وداللة 

  ...).واصل، نادى(المشاركة والمبالغة والتكثیر على ) فاعل(ومبالغة وداللة 

  ).انشق، انقطع(على المبالغة والتعدیة ) انفعل(وداللة 

  ...).استطاع(على التكلف أو الطلب ) استفعل(وداللة 

  ).أصفر، أزرق، أخضر(على اللون وتغیره ) أفعل(داللة 

ل، وذلك بدخول فإننا نجد للسیاق اللغوي دورا مھما في إعطاء دالالت أخرى للفع

بعض الدارسین أن عدم اھتمام النحاة بالكشف عن "رأى أدوات لغویة أخرى علیھ وقد 

دالالت الزمنیة المختلفة من خالل السیاق، ال بدل على افتقار العربیة في مفھوم الزمان 

  .المتكامل كما نراه في اللغات األخرى

من حسن حظي أن الذئاب / یختم درویش بھذا المشھد الفعلي المتنوع بھذا السیاق

وفیھ الفعل ) 41الدیوان األخیر، ص (مصادفة، أو ھروبا من الجیش / اختفت من ھناك

الذي یحكم ما جاء قبلھ كلھ إلى ماضي الشاعر واللحظة األكثر قسوة ) اختفت(الماضي 

الزمن وظیفة في "تعملة خدمة وافیة، وبھذا نستنتج أن خدمتھ األبنیة المسفي حیاتھ، وقد 

السیاق ال ترتبط بصیغة صرفیة معینة دائما وإنما تختار الصیغة التي تتوافر لھا القرائن 

 .1"التي تساعد على تحمیلھا معنى الزمن المعین المراد في السیاق

  :المستوى الداللي

النرد، سیطرت على الخطاب عدة أبرز الحقول الداللیة المستخدمة في قصیدة العب 

مفردات أدت دورا  بارزا في تشكیل الموضع العام، قد جاءت بھذه المفردات من حقول 

  :مختلفة لخدمة الحقل العام ومن أبرز الحقول الداللیة المستخدمة في العب النرد ما یلي

  :حقل الطبیعة

                                                             
عمان، األردن، علي جابر المنصوري، الداللة الزمنیة العربیة، الدار العلمة الدولة ودار الثقافة للنشر والتوزیع،  1
  .52، ص 2002، 1ط
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 - عواصف -قصب -صخرة -الریح - البرق -صاعقة -حجر -سحاب -السماء -البحر -قمر

  .الجبل -قمة -الھواء

  :حقل النبات

 - الزنابق -تفاحة -الشوك -الورد -زھور السیاج -لیمونة -زیتونة -الدالیة -الشجرة

  .األقحوان

  :حقل الحیوانات

 - بیض - حمام -القبرة -الذئاب -بيالظ - رالنس - كلبي - أرنبي -قطتي -نحلة -حمام -بلبل

  .سنونوة -نورس -فراخ

  : حقل الحشرات

  .النمل - نحلة

  :حقل أعضاء اإلنسان

  .نفس -أثداء -یدي - جسمي -شامة -دم -الصفات -مالمح -شرایین -وجھا

  :حقل القرابة

  .عائلة - أختي -إخوتي -الولد -الجدة -الوالدة -األم

  

  :حقل المكان

 - مواضع -بالدي -سینما - المسجد - الكنیسة - مملكة -جغرافیا - القرى - األمكنة - المكان

  .الجنوب -طریقي -األولمبي - الدار

  :حقل االتجاه

  .بین -قصیا -بعیدا -غربت -شرقت -شمألت -شمالیة -الجھتین -الجانبیین - جانب
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  :حقل الزمان

  .فجأة -دقائق -مرارا -مرة -اآلن -زمن-منذ -حیث -الساعة -حینا

  :الحقل الدیني

  .اآللھة - األلوھة -أعتمد - صلى -یلترات -الكنیسة -صومعة -مئذنة -النبي -المسجد -هللا

  :حقل األلوان

  .أصفر - األزرق -غامقا -شاحب

  :حقل األعداد

  .رابعا -ثالثا -ثانیا -ثانیة -ألوفا -إثنین -وحیدین -وحید -واحدة - الثالثة - الثالث

  :حقل الحب

  .التوجع واأللم والحیرة -عقل -العاشقة -المحب - قلبي -حب -الحبیب

  .األلم -أجن -أغمى - أصرخ - أھبط -أھرول -الخوف -الموت

  

  

  :المستوى الصوتي

  :اإلیقاع العروضي-

  من أنا ألقول لكم

  تفعیالت 3      0///0///0// 0/

  فاعلن، فعلن، فعلن

  ما أقول لكم



 أنموذجا دراسة  تطبیقیة لقصیدة العب النرد     الفصل الثاني              
 

47 
 

  .تفعیلتان      0///0//0/

  فاعلن فعلن

ا صقلتھ المیاه   وأنا لم أكن حجر

  ).خمس تفعیالت(   00///0/0///0///0//0///

  .فعلن، فاعلن، فعلن، فعلن، فاعلن

  فأصبح وجھا

//0///0/0  

  علن، فعلن، فا

  وال قصب ثقبتھ الریاح

//0///0///0//0//0/0  

  علن، فعلن، فعلن، فاعلن، فا

  فأصبح نایا

//0///0/0  

  علن، فعلن، فا

التفعیلة األساسیة التي بنى علیھا الشاعر ھذه األسطر الشعریة ھي فاعلن وقد 

فاوتة خالل األسطر وھي الوحدة األساسیة للبحر المتدارك والتي تحمل تكررت بنسب مت

في وقعھا نظیر ومرونتھا في التعامل وقدرتھا على التفاعل مع مختلف الوضعیات 

  :في المقطع الموالي بقولة"لیوظف بعدھا تفعیلة المتقارب 
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  ولدت إلى جانب البئر

/0/0//0/0///0/0/  

  فعول، فعولن، فعولن

  الثالث الوحیدات كالراھباتوالشجرات 

//0///0//0//0////0/0//0//0//0/  

  عولن، فعولن، فعولن، فعولن

  ولدت بال زفة وبال قابلة

0//0/0/ //0 //0/0 //0/0//  

  وفعولن، فعولن، فعولن، فع

تفعیلة المتقارب فعولن التي انتابت بعض مراحل القصیدة حیث توزعت التفعیلتان 

النفسیة للشاعر من جھة ونظام الجملة الشعریة من جھة  بحسب مقتضیات النص والحالة

  .أخرى

) السطر الثاني(، وست تفعیالت كحد أقصى التفعیالت بین تفعیلتین كحد أدنى تراوح عدد

ال یشعرنا بارتداد بھذا االنتقال، وال بأن الشاعر  انسیابيلینتقل بعد إلى فاعلن في شكل 

ا یمكن قولھ إجماال ھو أن اختیار الشاعر للتفعیلتین اعتمد تقنیة المزاوجة ببن تفعیلتین وم

كان من منطلق مرونتھا ألنھ یدرك الوسیلة الموسیقیة الفذة التي یمكن بھا أن تجتمع 

التفعیلتان دون أن یحس القارئ بغرابة االنتقال ولقدرتھما على التعامل مع مستویات 

  .الخطابیة للنص
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كثر حریة وامتاعا وال یشعر ن ھوامش أالمزاوجة بین التفعیلتیلقد فتحت ھذه 

ا، ىإال بخرإلىأالمتلقي للقصیدة بأي غموض أو بأي تحول من  تفعیلة  كونھا ایقاعا واحد

  .وتلك ھي اللعبة اإلیقاعیة التي یتقنھا محمود درویش باللعب على وترین

  :القافیة) 2

صائتة، لھا ما یمیز القافیة في ھذا النص تنوعھا واعتمادھا على حروف الروي 

مة إضافة إلى أحرف الروي المدغ" لدالالمیم، النون، الراء، ا"وقع إیقاعي صارخ مثل 

غیر أن أھم ما تسجلھ اشتغال الشاعر على التنویع في القافیة للخروج من حیز الرتابة 

  .واستخدام عنصر الفجاءة في التحول من قافیة إلى آخر

  :القافیة المتواطئة - أ

من : "دتھ بقافیة متواطئة، واختتمھا أیضا بقافیة متواطئة بقولھاستھل الشاعر قصی

ب ظن العدم من أنا عشر دقائق تكفي ألحیا مصادفة وأخی.... أنا ألقول لكم ما أقول لكم؟

  "؟ألخیب ظن العدم

لكم في السطرین لم یكن اعتباطیا في نظري على األقل وإنما كان "إن تردد كلمة 

  .وقع الفت بطریقة فنیة بارعة فقد اشتمل خمس منھالرغبة من الشاعر في إحداث 

  :القافیة المتوالیة والمتناوبة-ب

  ذكرا  / كانت مصادفة أن أكون "

  یتحرش بالساحرات  یمونةومصادفة أن أرى قمرا شاحبا مثل ل

  .لم أجتھد كي أجد

  .شامة في أشد مواضیع جسمي سریة

  .كما یمكن أن ال أكون
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المعروف في القصیدة الكالسیكیة ولكن  االطرادفي بنیة التوالي إلى  تنزع القوافي

یبدأ محمود درویش بھذا المقطع وینتھي بقافیة وروي واحد، تتخللھ قواف بأحرى 

مختلفة في شكل ثنائي أو فردي في لعبة إیقاعیة أشبھ بالقفز وھي انعكاس لذات الشاعر 

  .النفسیةوحالتھ 

  :لمستوى البالغيا

  :المجازیة الموجودة في قصیدة العب النردالصور 

ل الشعر المعاصر بالتصویر الفني الذي یقوم على الصورة الجزئیة فالتشبیھ ال یغف

  :ومثال ذلك في قولھ) واالستعارة الكنایة

حیث شبھ الشاعر القمر بنفسیة اإلنسان الشاحبة : استعارة مكنیة=  أن رأى قمرا شاحبا"

  .أحد لوازمھوحذف المشبھ بھ وأبقى ب

  .وھنا تشبیھ تام" مثل لیمونة"قولھ كذلك "

  .بھذه العبارة كنایة عن الیأس والكآبة: نسیت الوجود وأحوالھ"

المشبھ بھ وأبقى بأحد لوازمھ  شبھ اللیل بالعجینة وحذف: ة مكنیةاستعار: اللیل تخبز

  ".تخبز"

وأبقى بأحد استعارة مكنیة شبھ الجسد بالصوت حذف المشبھ " أصغي إلى جسدي"

  .لوازمھ

  .شبھ تام حیث شبھ عنب الدالیة بأثداء الكلبة: خفت على عنب الدالیة تتدلى كأثداء كلبتنا
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من دراسة قصیدة العب النرد لمحمود درویش التي عایشتھا لفترة  انتھیتوبعد أن 

البالغیة  حتىطویلة، من حیث مستویات التحلیل األسلوبي الصوتیة، الصرفیة، الداللیة و

والوقوف على جوانب مھمة من خصائصھا وسماتھا الفنیة واألسلوبیة المتفردة والممیزة 

  .الشعریة األخرى شكیالتتاللما عن غیرھا من 

 .بالوطنیة، سمت أشعاره بالحب والروح الوطنیةشحونة محمود درویش مدرسة فنیة م -

ما یتمیز بھ الكالم الفني عن بقیة مستویات عاألسلوبیة في تعریف البعض ھي بحث  -

 .الخطاب أوال وعن سائر أصناف الفنون اإلنسانیة ثانیا

النقدیة، وھذا ما تؤكده مجاورتھا لحقول  یعد مجال األسلوبیة من أكثر المجاالت -

فھذا التقاطع والتجاور ال ... خرى في اللسانیات والبالغة والتداولیة والشعریة أمعرفیة 

آخر، واألسلوبیة  اتجاهتجده إال في األسلوبیة التي تقترب أكثر من الجمالیة من أي 

 .مجالھا عند الوصول إلى النص من الناحیة الفنیة لھ

المنھج األسلوبي الذي من  الختیارستویات الدراسة األسلوبیة بأنواعھا وسیلة تعد الم -

اذ إلى عمقھ بما یحملھ ھذا المنھج الكشف عن خبایا النص الشعري والنفخاللھ نستطیع 

 .رصد جمالیات النص نستطیع من خاللھا. من إمكانیات تحلیلیة وصفیة عمیقة

خصائصھا وممیزاتھا لیست إال لحظة لمحمود درویش بكل " العب النرد"قصیدة -

 .حیاتھ التفجر الذاتي العاطفي حقیقیة في مرحلة

" فعولن"والمتقارب  فاعلن" المتدارك"الشاعر محمود درویش یزاوج بین التفعیلتین  -

 .حتى یكون تناسب وتناسق في قراءة الملتقى للقصیدة

الة على الحركیة توظیف أبنیة األفعال الدلقصیدتھ غلب في توظیف محمود درویش  -

 .والتجدد واالستمرار

 ھو متداول من عصرنا من بینھا حقولمعجم الشاعر مستمد من الحیاة الیومیة وما  -

 .الخ... دالة على الطیبة والحب 

قد ساھمت الصور البیانیة في إثراء التجربة الشعریة لمحمود درویش والكشف عن  -

  .موقفھ الشعري
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  العب النرد

  من أنا ألقول لكم 

  ما أول لكم؟

ا صق لتھ المیاه    وأنا لم أكن حجر

  فأصبح وجھا 

  وال قصبا ثقبتھ الریاح 

  ...فأصبح نایا 

  أنا العب النرد 

  أربح حینا وأخسر حینا 

  أنا مثلكم 

  ...أو أقل قلیال 

لدت إلى جانب البئر    و

  الوحیدات كالراھباتوالشجرات الثالث 

لدت بال زفة    وبال قابلة  و

فة   وسمی ت باسمي مصاد

  وانتمیت إلى عائلة 

  مصادفة،

  وورثت  مالمحھا والصفات 

  :وأمراضھا

  خلال في شرایینھا -أوال 

  وضغط دم مرتفع 

  بخجال  في مخاطبة األم واأل  - ثانیا 

  .الشجرة -والجدة

  الشفاء من األنفلونزاأمال في  -ثالثا
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  بفنجان بابونج ساخن

  كسال في الحدیث عن الظبي والقبرة -رابعا 

  ملال في لیالي الشتاء -خامسا

  ...فشال فادحا في الغناء  -سادسا

  .لیس لي أي دور بما كنت 

  كانت مصادفة أن أرى قمرا

  شاحبا مثل لیمونة یتحرش بالساھرات

  ولم أجتھد

  كي أجد 

  !ة في أ شد مواضع جسمي سریة شام

   كان یمكن أن ال یكون 

  كان یمكن أن ال یكون ابي

ج أمي مصادفة    قد تزو

  أو أكون 

  أختي التي صرخت ثم ماتتمثل 

  ولم تنتبھ

لدت ساعة واحدة    إلى أنھا و

  ..ولم تعرف الوالدة

  كبیض حمام تكسر : أو

  قبل انبالج فراخ الحمام من الكلس 

  كانت مصادفة أن أكون

  أنا الحي في حادث الباص 

  حیث تأخرت  عن رحلتي المدرسیة 

  ألني نسیت  الوجود وأحوالھ
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  قصة حب  عندما كنت أقرأ في اللیل

  تقمصت دور المؤلف فیھا

  الضحیة  –ودور الحبیب 

  فكنت  شھید الھوي في الروایة

  والحي في حادث السیر

  المزاح مع البحر ال دور لي في 

لد طائش    لكنني و 

  من ھ واة التسكع في جاذبیة ماء

  !تعال إلي : ینادي

  وال دور لي في النجاة من البحر

ني نورس آدمي    أنقذ

  رأى الموج یصطادني ویشل یدي 

  كان یمكن أال أكون مصابا 

لقة الجاھلیة   بجن المع

ابة الدار كانت    شمالیة لو أن بو

  ال تطل على البحر 

  لو أن دوریة  الجیش لم تر نار القرى

  تخبز اللیل 

  لو أن خمسة عشر شھیدا

  ألعادوا بناء المتاریس 

  لو أن ذاك المكان الزراعي لم ینكس

  ربما صرت زیتونة 

  أو معلم جغرافیا

ا بمملكة النمل   أو خبیر
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  !أو حارسا للصدى

  من أنا ألقول لكم

  أقول لكمما 

  عند باب الكنیسة

  ولست سوى رمیة النرد

س وفریسة   ما بین مف تر

ا من الصحو   ربحت مزید 

ا بلیلتي المقمرة   ال ألكون سعید

  بل لكي أشھد المجزرة

  كنت أصغر من ھدف عسكري :نجوت مصادفة

  وأكبر من نحلة تتنقل بین زھور السیاج

  كثیرا على إخوتي وأبي وخفت  

  زمن من زجاجوخفت على 

  وخفت على قطتي وعلى أرنبي

  وعلى قمر ساحر فوق مئذنة المسجد العالیة

  وخفت على عنب الدالیة

  یتدلى كأثداء كلبتنا

  ومشي الخوف ومشیت بھ 

  حافیا، ناسیا ذكریاتي الصغیرة عما أرید 

  -ال وقت للغد -من الغد

  /أصرخ / أنزل/ أصعد / أركض / أھرول/ أمشي

  /أبطئ / أسرع / أولول / أنادي/ أعوي/ أنبح 

  /ال أدري/ أرى/ أطیر / أسیر / أجف / أخف / أھوي

  /أجھش / أنشق / أزرق / أصفر / أتعثر 
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  /أركض / أنھض / أسقط / أسغب / أتعب / أعطش 

  /أبصر / أسمع / أتذكر / ال أرى/ أرى/ أنسى

  /أئن / ال أستطیع/ أصرخ / أھمس / أھلوس/ أھذي

  / وأھبط/ أعلو/ أسقط/ وأكثر / أقل / أضل / أجن 

مى   /ویغمي علي / أد

  ومن حسن حظي أن الذئاب من ھناك

  /مصادفة، أو ھروبا من الجیش

  ال دور لي في حیاتي

  سوى أنني،

  عندما علمتني تراتیلھا،

  ھل من مزید؟: قلت 

  وأوقدت قندیلھا

  ...ثم حاولت تعدیلھا

ةكان یمكن أن ال أكون سنو   نو

  لو أرادت لي الریح ذلك،

  ..والریح حظ المسافر 

  شمألت، شرقت، غربت 

  أما الجنوب فكان قصیا عصیا علي 

   .ألن الجنوب بالدي
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