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عرف موضوع الجمال أهمیة في الدراسات القدیمة والحدیثة، ولقي هذا المفهوم عنایة     

ف الجمال في محاورة رّ ذي عال" Platon  "" أفالطون" :الیونانیین أمثالعدد من الفالسفة 

الجمال لیس صفة خاصة بمائة أو ألف  إنّ  « :بقوله "سقراط"على لسان " هیباس األكبر"

، كلها أشیاء جمیلةوالقیثارة  ،والعذراء ،والمالبس ،والجیاد ،الناس نّ  شك في أفال ،شيء

من خالل تعریفه صفة " أفالطون"یقر  ،)1( »یوجد فوقها جمیعا الجمال نفسه هغیر أنّ 

الجمال الموجودة في جمیع األشیاء؛ وبالمقابل نجده یهتم بالبحث عن الصفات المشتركة 

  .مو مرتبة الجمال ومكانته العظیمةبین األشیاء الجمیلة؛ فهو یعترف بس

): الفصل السابع(فیقول في كتاب فن الشعر  "Aristote" " ألرسطو"أّما بالنسبة     

الكائن أو الشيء المكّون من أشیاء ال یتم جماله، ما لم تترتب أجزاؤه في نظام، ....«

   )2(.»مةوتتخذ أبعادا لیست تعسفیة، ذلك ألّن الجمال ما هو إّال التنسیق والعظ

بوجود الجمال في عنصري النظام والعظمة، ویتم ذلك عبر تناسق أجزاء  "أرسطو" یقر    

الشيء في أسمى وأجمل مظهر له، إضافة إلى اهتمامه بجمال المظهر المحسوس 

  .وخالصة هذا أّن الجمال ال یكون في األشیاء الصغیرة والجزئي المتناهي،

بوجود النظام،  الجمال یتحققكون : في "أرسطو"ه أفالطون وتلمیذ"من  كل ویشترك    

_ االنسجام(ویظهر في العناصر المیتافیزقیة التي یشملها النظام؛ أعني الوحدة والتعدد 

، ومعروف أّن دراسة الوحدة والتعدد مشكلة من أهم المشكالت التي )التناسب_ السیمتریة 

  )3(.الي من هذه المشكلةشغلت الفكر الیوناني، ودراسة النظام هو الجانب الجم

                                                           
 .13، ص2006، 1علم الجمال وقضایاه، دار الوفاء، اإلسكندریة، مصر، ط: هالة محجوب خضر )1( 

الحس الجمالي وتاریخ التذوق الفني عبر العصور، دارالمعرفة : علي عبد المعطي محمد وراویة عبد المنعم عباس )2( 

  .48، ص2003، )دط(الجامعیة، اإلسكندریة، مصر، 

  ، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر،)عرض وتفسیر ومقاربة(األسس الجمالیة في النقد العربي : عز الدین إسماعیل )3( 

  .39، ص1992، )دط(
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أول من جعل مبحثا " Alexander Gottlieb Baumgarten" "بومغارتن"ولقد كان     

للداللة على هذا العلم، ) استطیقا(خاصا یدرس الظواهر الجمالیة، وأول من استخدم لفظ 

العلیا تقدم وأهم ما قّدمه في علم الجمال تمییزه بین المعرفة العلیا والمعرفة الدنیا؛ فالمعرفة 

 الهندسة :مفاهیم وتصورات تتسم بأّنها عقلیة قابلة للقیاس ومرتبطة بالحقیقة مثل

 والریاضیات والمنطق؛ أّما المعرفة الدنیا فهي التي لها عالقة بالحس والشعور غیر القابل 

  )1(.للقیاس، والبعید عن المنطق والتعیین، ویمكن اعتبار الجمال من ضمن المعارف الدنیا

الجمال من المعرفة الدنیا ألّنه مرتبط باإلحساس والشعور، حسب ذوق " بومغارتن"عّد     

  .الشيء الذي یعجبني قد ال یعجب غیري فكل فرد محكوم بإحساسه: الشخص فمثال

قانون بدون قانون،  «الجمال بأّنه "  Emmanuel Kant" " كانط"في حین یعرف     

قاعدة بموجبها یستطیع المرء أن یتعرف على جمال حیث قرر أّنه لیس من الممكن وضع 

   )2(.»شيء ما، ولهذا فالحكم على الجمال حكم ذاتي یتغیر من شخص إلى آخر 

  .یعتبر قاعدة الحكم في الجمال قاعدة نسبیة، تتغیر بتغیر األفراد" كانط"نستنتج أّن      

ل، ونادى بالغائیة؛ أي أّن لقد ُعّد كانط أول فیلسوف جعل الفن مستقال عن ملكة العق    

العمل ال غایة له خارج نفسه، وغایته الوحیدة هي الجمال، ونجده كذلك یفضل الجمال 

  .الفني الحتوائه عنصر اإلبداع من قبل الفنان

فقد قرن الجمال بالفكر ألّن أساس فلسفة  « "Friedrich Hegel" "هیجل"أّما      

وهو المحور األساسي الذي ینطلق منه في ، )افتراض الروح المطلق(الجمال عنده 

تحلیالته الفلسفیة الجمالیة؛ والروح المطلق یستخدم في الفلسفة الجمالیة لیدل على 

  الذي ال) فالمطلق هو الكامل ذاته(الموضوع األبدي الالمتناهي وغیر المشروط والكامل، 

                                                           
  ،1فلسفة علم الجمال عبر العصور، دار اإلعصار العلمي، عمان، األردن، ط: فداء حسین أبو دبسه وآخرون )1(

 .89، ص 2010

  .14علم الجمال وقضایاه، ص: هالة محجوب خضر )2(
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، والمطلق في )ذاتهفي (بل ُیغیر ویؤثر، ویحوي كل شيء في الوجود  یتغیر وال یتأثر 

  )1(.» )روح أساسها الفكر(فلسفته 

الجمال لیس سوى تحدید خاص یتم به التعبیر عن الحقیقي وینكشف « و یرى أّن      

مرتبط بالحقیقة وكشفها  "هیجل"نستنتج من خالل ما تقدم أَن الجمال عند و  ،)2(»لنا 

، لي للفكرة الموجودة في الذهنیكمن في التجسید الفعأیضا  هواعتبر  .عن جوهرها تعبیرالو 

نلمسه من خالل تمثیل أو تطبیق تلك الفكرة، فمثال عندما یمتلك اإلنسان فكرة معینة إذ 

وقد ، "بالمثالیة" في ذهنه یقوم بترجمة تلك الفكرة إلى شيء محسوس مادي، وهذا ما سماه

   .الجمال الطبیعي والجمال الفني: قَسم الجمال إلى قسمین

نظر الفالسفة المسلمین إلى الجمال نظرة مختلفة، حیث ارتبط ارتباطا وثیقا في حین     

أّن جمال  «الذي یرى " التوحیدي"ومن أبرز الفالسفة نذكر . بمقاصد الشریعة اإلسالمیة

یمكن إلنسان وال . الموجودات التي كانت في علم اهللا قبل أن تكون، موجود في مصدرها

معرفة كنه هذه الموجودات وجمالها إّال بمعرفة الخالق وصفاته عبر استعمال العقل على 

 )3(.» حساب الحواس

فقد اعتبر الجمال أساس الحب، ویرى أّن المصدر  «" ابن عربي: "أّما بالنسبة لـــ    

الجمال : مالاألساسي للعدل اإللهي یجب أن یكون الجمال، وقد فّرق بین نوعین من الج

    )4(.»العرضي المتغیر، والجمال المطلق هو جمال اهللا 

 .نستنتج من خالل ما تقدم الرؤیة الفلسفیة وتصور التراثیین لمفهوم الجمال

یعرفه الذي " عماد الدین خلیل: "ن بینهموقد اهتم المسلمون الحداثیون بالجمال م    

  ذي ـــارة والـــام واإلثــر واإلحكــب والتناظــمن التناسداع الذي یتضمن قدرا ــك اإلبــذل «: هــبكون

                                                           
 . 98صفلسفة علم الجمال عبر العصور،  :فداء حسین أبو دبسه وآخرون )1(
  .85جدل الجمال واالغتراب، ص: مجاهد عبد المنعم مجاهد )2(

                                                

      Documents and settings/11-6-2015/ 12:30                                                             )3(          
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یبعث في النفس الدهشة والتجاوب واإلعجاب واالنسجام، ویمنحها قدرا من التوحد والتناغم 

إّن الجمال في المنظور  « :وقد تحدث عن قیمة الجمال وغائیته بقوله. »واالمتالء 

إلى الذهن، فالجمال في اإلسالم جمال  اإلسالمي لیس هدفا بحد ذاته، كما قد یتبادر

  .» قیمي، فما یقود إلى قیم إیجابیة تبشیرا وتعزیزا هو الجمال المطلوب

الغایة من الجمال تكمن في قیمته ومكانته، فالشيء یتصف " عماد الدین خلیل"اعتبر     

    .یةبالجمال إذا كان یحمل في ثنایاه قیما إیجابیة ُتدخل الراحة في النفس اإلنسان

الجمال سبب من أسباب اإلیمان وعنصر من عناصره،  «أّن " نجیب الكیالني"ویرى     

  .» هذا اإلیمان ویقویهوالقیم الجمالیة والفنیة تحمل على جناحیها ما یعّمق 

ُیعلي القیم الجمالیة وُیعلي من شأنها ویحیطها بسیاج من العفة  «إّن اإلسالم ویقول 

.. د الكلمة الجمالیة شرفا حین یكّلفها بأعظم رسالة وأسمى مهمةویزی.. والنقاء والطهر

اإلسالم جمیل یحب الجمال ولم یتنّكر في یوم من األیام للجمال الذي هو من صنع اهللا 

قد ربط مفهوم الجمال باألخالق وهذا ما نّصت " نجیب الكیالني"نلحظ أّن ، )1(» وٕابداعه

م الجمالیة من عفة ونقاء والتي تسهم في تقویة علیه الشریعة اإلسالمیة، من خالل القی

  .اإلیمان

الجمالیة ترى األشیاء في ذاتها، وهي بعیدة عن أي  ونخلص في األخیر إلى أنّ     

الذي كان ؛ وبالتالي فتوظیف المنفعة والمصلحة تنقص من عمل األدیب، غرض أو منفعة

  . لمفترض أن یبلغ رسالة سواًء تربویة أو اجتماعیةمن ا

ُتحدث الجملة اإلنشائیة نوعا من الترابط، من خالل بعدها اإلیقاعي النغمي، وترتبط     

الجمالیة في الفكر الفلسفي باالنسجام والتناسب، ولیست األسالیب اإلنشائیة إّال صیغا 

وعلیه تتصل الجمالیة . عاملة على بث التماسك النصي، وتسهم في إثراء البنیة اللغویة

 .األسالیب اإلنشائیةاتصاال واضحا ب

                                                           
)1(                                                            00:12Documents and settings/11-6-2015/  
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    األفكار، فهو یرشدنا بداللة علم المعاني فرع من فروع البالغة ویختص  عدّ ی    

 حظيومن ضمن أبوابه اإلنشاء الذي . إلى اختیار التركیب اللغوي المناسب للموقف

 حمله من مقومات في إثراء النص الشعريی لما ،بعنایة العدید من البالغیین والنحویین

 ّبرة؛األسالیب اإلنشائیة تمثل مفتاح الولوج لعالم الداللة المععلیه فو . داللیا وبالغیا وٕایقاعیا

السیما وهي  ،رونق اإلبداع على األسلوبضفي من خالل ما تتسم به من جمالیات ت

تكمن و  ،ؤَسس على الجواب واالستجابةمُ النغمة الصوتیة التي تتفرد بإیقاعها الخاص ال

في البنیة الحواریة  كذلك، و الشاعر األسلوب هاب یشكلفي الصیغة التي  الجمالیة صفة

وفي المعاني البالغیة التي تخرج عن كل  ،المفاعلة بین الذوات خاصة اإلنشاء الطلبي

  .أسلوب

     كل ذلك كان دافعا الختیارنا دراسة األسالیب اإلنشائیة خاصة وهي الكاشف      

       عن خبایا النفس وخفایا األسرار فأردنا أن نبّین قیمتها، إضافة إلى مدى أهمیتها 

   .لدراسات القدیمة والحدیثة، ودورها البارز في إیضاح الداللةفي ا

ولقد جعلنا من مدونة فجر الندى لناصر لوحیشي النص المنتَخب لمعالجة هذه     

      نهض بتكثیف داللي تخرج فیه األسالیب لما تحمله من میزة استخدام ت ،األسالیب

   وعلیه جاء بحثنا موسوما ،سرها الجماليإلى أغراض مختلفة تشي بهندسة أسلوبیة لها 

وذلك  ،"ناصر لوحیشي: "یوان فجر الندى لــ في د جمالیة األسالیب اإلنشائیة :بــ

في نص ناصر لألسلوب اإلنشائي ما الجمالیات التعبیریة  :التالیة تساؤالتال نلإلجابة ع

   ها الجمالي؟دَ عبُ لتأخذ  األسالیب هذه كیف ُوظفتبروزا ؟ ثم  أكثرأّیها لوحیشي؟ و 

ا مّ وفصلین وخاتمة؛ فأ تمهیدا: هذه التساؤالت اتبعنا خطة تتضمن نولإلجابة ع    

وان عنل مالالفصل األول حفي الفكر الفلسفي، وجاء ا احتوى مفهوم الجمال تمهیدال

عوامل لتعریف األسلوب واإلنشاء وباحثا في  معالجا، وأقسامهااألسالیب اإلنشائیة 

الحدیث عن القیمة البالغیة الثاني كان محور  الفصل وفي ها،أقسامة و األسالیب اإلنشائی
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النداء، واألمر، واالستفهام، والتمني، في  ممثلة الطلبیة اإلنشائیةألغراض األسالیب 

  . فیها النتائج التي وصلنا إلیها ابخاتمة أبرزنوختمنا . والنهي

الذي كان عونا في تحدید  وتعززت هذه الخطة باالعتماد على المنهج األسلوبي    

  . األسالیب اإلنشائیة والبحث في جمالیاتها وأغراضها البالغیة

  :مكتبة البحث من عدة مصادر ومراجع أهمهاوتكونت     

    .األسالیب اإلنشائیة في النحو العربي: عبد السالم محمد هارون -

  .جمالیة الخبر واإلنشاء: حسین جمعة -

  .خصائص األسلوب في الشوقیات: عبد الهادي الطرابلسي -

  ).المعاني والبیان والبدیع(اإلیضاح في علوم البالغة : الخطیب القزویني -

المكتبة ومن مصاعب هذا البحث نذكر صعوبة الحصول على بعض الكتب من     

من التغلب تمكنا بعون اهللا أوال وتوجیهات األستاذة ثانیا قد بسبب كثرة الطلب علیها، و 

  .علیها

 مشرفةوفي األخیر نشكر اهللا ونحمده على هذا التوفیق، والشكر الجزیل لألستاذة ال    

أن على إرشاداتها ونصائحها المستمرة، ولكل من قّدم لنا ید العون، ونتمنى  "نوال أقطي"

  .إفادة ولو كانت بسیطة هذا البحث یقدم
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  ه ــــبسبب ما تحتل ،نــر من الدارسیـــدد كبیـام عـة باهتمـــب اإلنشائیـالیـت األسـحظی     

مرموقة في اتساق الكالم وبلورة معانیه، وتنقسم هذه األسالیب إلى أنواع فمنها  من مكانة

ر الطلبیة ــوغی. يــــوالنه والرجاء، ي،ـــام، والتمنـــر، واالستفهـــداء، واألمـــالن: الطلبیة مثل

إذ تسهم في إثراء  ،ولألسالیب اإلنشائیة وظائف عّدة ،في التعجب، والقسمة ــالمتمثل

الذي  ،الجانب المعرفي نتیجة توظیف العوامل المختلفة والمتجسدة في العامل الصوتي

    ة ـــي، إضافــــم الموسیقــــي بواسطة النغـــرار جّراء ما یحدثه من أثر على المتلقــیهتم بالتك

أو الصرفي، ثم العامل المعنوي البالغي الذي یعكس العواطف  إلى العامل النحوي

 .  والمشاعر، وأخیرا العامل النفسي المنطقي المؤدي إلى إیضاح وٕابراز العوامل النفسیة

  :تعریف األسلوب -1

قوة ضاغطة تتسلط على حساسیة القارئ بواسطة إبراز  « :األسلوب نّ بأیرى بعضهم     

ه وّ وحمل القارئ على االنتباه إلیها، بحیث إن غفل عنها تشبعض عناصر سلسلة الكالم 

ر بّ الكالم ُیع نّ ، خاصة بما یسمح بتقریر أاز بهیّ لها وجد لها دالالت تتملّ النص، وٕاذا ح

األسلوب بالقارئ كونه المعني نستنتج من خالل ما تقدم ارتباط . )1(»واألسلوب یبرز

لى بعض العناصر األساسیة التي تسهم في بقراءة النص الذي ُقدم، حیث یشیر الكاتب إ

فإن لم یعثر علیها یفقد النص  ،ویترك المتلقي لیجد تلك العناصر بلورة معنى النص،

  .لها فسُیكسبه دالالت یتفرد بهالّ ا إن وجدها وحمّ جماله، أ

وكیفیة  ،كل أسلوب صورة خاصة بصاحبه یبین طریقة تفكیره «: ّن إویمكن القول     

األسلوب مرآة  نّ ذلك أ ومعنى ،)2(» نظره إلى األشیاء وتفسیره لها وطبیعة انفعاالته

لألشیاء الكامنة في هذا الوجود،  وضح تفاصیل شخصیته ورؤیتهیعاكسة لصاحبه؛ أي 

 . فلسفة الذات لهذا الوجودالّ وما األسلوب إ

                                                           
 .37، ص2007، 1األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، دار المسیرة، عمان، األردن، ط: یوسف أبو العدوس )1(
 .53، ص2006، 5األسلوبیة واألسلوب، دار الكتاب الجدیدة المتحدة، بیروت، لبنان، ط: عبد السالم المسدي )2(
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وبناًء علیه تقوم الدراسة  ،(selection)أو انتقاء  (choice)اختیار  «واألسلوب      

األسلوبیة بتتبع مجموعة االختیارات الخاصة بمنشئ معین، لمالحظة أسلوبه الذي یمتاز 

ویمكننا اعتباره الطریقة التي یتبناها باحث معین في  ،)1(» به عن غیره من المنشئین

حیث تعمد الدراسة األسلوبیة إلى معرفة أسلوبه الذي ُیظهر هویته التي  ،عملیة الكتابة

  .یختلف بها عن المبدعین

 :تعریف اإلنشاء -2

ه لیس لمدلول لفظه قبل النطق به واقع نّ كالم ال یحتمل الصدق أو الكذب لذاته، أل «هو 

   )2(.» واإلنشاء ا فصلوا بین الخبروهذا ما اعتمد علیه القدماء حینم، خارجي یطابقه

ا أن یكون لنسبته مّ ه إنّ الكالم إما خبر أو إنشاء، أل نّ ووجه الحصر أ «: "قزوینيال"فقال 

  )3(.» والثاني اإلنشاء األول الخبر ،خارج تطابقه أو ال تطابقه، أو ال یكون لها خارج

       اإلنشاء یتمثل في الكالم الذي ال یصح أن یوصف بالصدق  نّ إیمكننا القول     

 ،ألنه لیس له واقع یطابقه أو یخالفه، باعتباره غیر موجود وقت الطلب ،أو الكذب

 .ویتحقق في حالة التلفظ به

     أسالیب ال ُتخبر فیها عن شيء، وال تُنسب شیئا  «: واألسالیب اإلنشائیة هي     

ولذلك سمیت إنشائیة  ؛أو تنهى، أو تسأل ،ما تطلب عمل شيء، فأنت تأمرنّ إلى أحد، وإ 

 ّال ك إــذلدا من ـــام، فلیس واحــــاالستفهــي أو هــنر أو الـــا باألمــشیئ شــئتنك أن ــالبــتط هانّ أل

لوس، جلست، أو نهیتك عنه انتهیت، بالج، فإن أمرتك ُمطالب معه أن تفعل شیئا تـــوأن

  أو  يــهـر أو النــوع األمــــل وقــبــا قــن واقعــم یكــك لــل ذلــكــت، فــة أجبــن الساعــــك عـــتــسأل أو

  

                                                           

 
 .37األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص: یوسف أبو العدوس )1( 

    .19، ص2008 ،1األسالیب اإلنشائیة في العربیة، دار المناهج، عمان، األردن، ط: إبراهیم عبود السامرائي )2( 

  ،1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)المعاني والبیان والبدیع(اإلیضاح في علوم البالغة : الخطیب القزویني )3(

  .24، ص2003
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  )1(.االستفهام، وٕاّنما حدث بعده؛ من أجل ذلك سّموا هذا األسلوب أسلوب إنشاء 

ّنما هي طلب األسالیب اإلنشائیة ال تحمل معنى الخبر، وإ  نّ وبناًء على ما تقدم نرى أ    

   . االستفهامب ملطلب سواًء باألمر أحسب نوع االقیام بفعل معین، وتختلف هذه األعمال 

 :عوامل األسالیب اإلنشائیة -3

 )2(:بأربعة عوامل رئیسیة هيودینامكیة  حیویةعن األسالیب اإلنشائیة  تعرب

  :العامل الصوتي -3-1

النغمة الصوتیة، فهذه ال تنخفض : فمن مقومات التراكیب اإلنشائیة، وخاصة منها الطلبیة

لبقاء الكالم في حاجة إلى جواب بالقول أو استجابة بالفعل أو تعلیق أو ما في آخرها، 

  .من شأنه أن یجعل الكالم منفتحا غیر منغلق

  :العامل النحوي أو الصرفي -2 -3

 ، أو صیغ)كاألداة في االستفهام أو القسم(إلنشائیة ترتكز على أدوات خاصة فالتراكیب ا

   ).كصیغة األمر في األمر(معینة تُبنى علیها بعض عناصرها 

  :العامل المعنوي البالغي -3 -3

لعقلیــة، ا رراتــقــة دون المــات العاطفیــالنطباعن اـــة عــالترجم بــات هذه األسالیــن مقومــم 

  .يأكثر من حقیقة العلم وصادق الرأ هي تعكس أزمة الشعور وحیرة العقلف

  :العامل النفسي المنطقي -4 -3

 وقد تُفضي إلیه وقد ال تُفضي وبحسب ذلك تتلون معانیها ،األسالیب تنبئ بقیام حوارهذه 

 .ودالالتها

ا فیما یخص العامل النحوي مّ العامل الصوتي یكمن في أسلوب التكرار، أ نّ نستنتج أ     

أو الصرفي فُیراعي مدى االنسجام بین الصفة والمدلول، ویتجسد العامل المعنوي البالغي 

                                                           
 .19األسالیب اإلنشائیة في العربیة، ص :إبراهیم عبود السامرائي )1(
)2(

  ، 1981، )دط(خصائص األسلوب في الشوقیات، منشورات الجامعة التونسیة، تونس، : محمد الهادي الطرابلسي 

 .350 – 349ص ص 
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العامل  نّ وكذلك التعبیر عن العواطف والمشاعر، في حین أ ،عملیة التشخیصفي 

  .النفسي المنطقي یعبر عن العوامل النفسیة من أسف وتوتر واضطراب

  :أقسام اإلنشاء -4

 :اإلنشاء الطلبي -4-1

ما ال یحتمل الصدق والكذب من الكالم، أو هو ما یستدعي مطلوبا، لم یكن  «     

 )1(.» أو ما یتأخر وجود معناه عن وجود لفظه ،الطلب في ذهن المتكلمحاصال عند 

األمر، والنهي، : ما استلزم مطلوبا حاصال وقت الطلب، وهو أنواع « وُیعّرف بأّنه    

اإلنشاء الطلبي یقوم على استدعاء  نّ وهذا یعني أ ،)2(» والتمني، واالستفهام، والنداء

  .مطلوب غیر حاصل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب

  :تعریف النداء -1-1 -4

مخاَطب بحرف نائب مناب فعل، دعوة : طلب إقبال المخاَطب، وٕان شئت فقل «    

   )3(.» )أنادي(، أو )أدعو: (مثل

  )4(.» المتكلم سماع ما یریدهتوجیه الدعوة للمخاَطب العاقل ل « ُیعّرف بأّنه وأ    

  .من قبل المتكلم  أو دعوة المخاَطب العاقل  ،ویعني طلب إقبال المدعو على الداعي    

  :النداء أدوات -4-1-1-1

أم ) یا(یذكر النحاة أّن  :یا - .أزید: للقریب المسافة مثلتستعمل الهمزة  :الهمزة -

االستغاثة أو التعجب، كما تتعین وحدها في الباب؛ ألنها تدخل في النداء الخالص، أو 

  .، لبعد مكانته مع قربه الشدید منا"اهللا تعالى"نداء اسم 

                                                           
 .87، ص2007، 1البالغة العربیة المفهوم والتطبیق، دار المناهج، عمان، األردن، ط: حمید آدم ثویني )1(
 . 172، ص2011، 1البالغة العربیة، دار المسیرة، األردن، ط: عاطف فضل محمد )2(
 .167، ص2004، 9البالغة فنونها وأفنانها، دار الفرقان، عمان، األردن، ط: فضل حسن عباس )3(
)4(

  ، )دت(، )دط(، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )السنة األولى الجامعیة(اإلحاطة في النحو : صالح بالعید 

  .133ص
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  )1(.یا زید: وُتستعمل لنداء البعید نحو" أیها"وتتعین أیضا في نداء 

أو من هو في حكم البعید  ،وُتستعمل لنداء المخاَطب البعید ):آي، أیا، هیا(الحروف  -

ال یكونان إال للنائم والمستقبل والمتراخي " هیا"و  "أیا"وقد ذكر المبرد أن .والساهيكالنائم 

  .عنك ألنهما لمد الصوت

وهي خاصة بالندبة، والمندوب هو المتفجع علیه أو المتوجع منه نحو قول  :وا -

  :الشاعر

 )2(فوا كبدا من حب من ال یحبني            ومن زفرات ما لهن فناء

 یتحقق بحرفيو نداء القریب ّن هناك صنفین من النداء، خالل ما تقدم أنستنتج من      

بقیة  معاء البعید یتجسد ند ّماأ ،الهمزة وأي، ویكون بسبب قرب المناَدى من المنادي

  .كون المنادى ُأنزل منزلة البعید) یا، أیا، هیا، واآي، (الحروف 

 التعبیر عنلم یستخدم الشاعر من األدوات الُمشار إلیها إّال الیاء، وهذا لكونها تناسب     

  .أحوال عّدة

  :"براءة وسنابل"في قصیدة  یقول الشاعر

  ،َمهْ إلى نبرة المقل نّ أح

  ، إیه یا ریشة الحبر،

  یا نبضة في دمي

  إلى نبرات القراءة نّ أح

  )3(...يَفمِ من  عٌ ناص رٌ یعزفها وت

التي تستعمل لنداء البعید، لكونه " یا"شاعر في هذا المقطع حرف النداء وظف ال     

وماضي البراءة حینما كان صغیرا، فینادي البعید الذي تستحیل  یحن إلى زمن التعلم
                                                           

  ، 2001، 5األسالیب اإلنشائیة في النحو العربي، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: عبد السالم محمد هارون )1(

 .127 – 126صص 
 .63 – 62صص األسالیب اإلنشائیة في العربیة، : إبراهیم عبود السامرائي )2(
 .97، ص)دت(، )دط(فجر الندى، منشورات آرتیستیك، الجزائر، : ناصر لوحیشي )3(
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الدال على التحسر   "إیه"من خالل استخدام اسم فعل األمر  لذا نلمس نبرة الحزن ،عودته

  .واألسف

  :األمرتعریف  -4-1-2

     إلى األدنى طلب الفعل على جهة االستعالء من األعلى «ف األمر على أّنه رّ ُیع    

   )1(.» على جهة الحقیقة واإللزام بفعله

    ل، أو قول ینبئ عن استدعاء الفعل هو صیغة تستدعي الفع «: أو كما قال العلوي   

القیام بعمل معین على وجه التكلیف وُیقصد به ، )2(» من جهة الغیر على جهة االستعالء

ویكون موجها  ،بشيء لم یكن حاصال قبل الطلب، وقد یرتبط األمر بالحقیقة أو المجاز

  .المنزلة الدنیاصاحب من صاحب المنزلة العالیة إلى 

  :األمر صیغ -4-1-2-1

  :كقول اهللا تعالى لمریم :فعل األمر -

 ﴿                             

        ﴾)3(   

    ).كلي، واشربي، وقّري: (تبرز صیغة فعل األمر في األفعال التالیة

  :كقوله تعالى ":الم األمر" المضارع المقترن ب  -

﴿                           

             ﴾)
4(     

                                                           
)1(

  ، )دط(، دار رسالن، دمشق، سوریة، )دراسة بالغیة، جمالیة، نقدیة ( جمالیة الخبر واإلنشاء، : حسین جمعة 

  .129 -131، ص2013
  ،1914 ،3، ج)دط(، دار الخدیویة، مصر، )المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز(الطراز : العلوي )2( 

 .282 - 281ص

)3(
 .26اآلیة، : سورة مریم 

 .07اآلیة، : سورة الطالق )4(
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 ).لینفق(أّما بالنسبة لصیغة المضارع المقترن بالم األمر فتمثل في الفعل المضارع 

﴿ :المصدر النائب عن فعل األمر -               

                        

                     

  ﴾
                             ).إحسانا(ونلمح المصدر النائب عن فعل األمر قد تجسد في لفظة ، )1(

  :كقول اهللا تعالى: اسم فعل األمر_ 

 ﴿                        

        ﴾
وتتجسد صیغة اسم فعل األمر في ، )2(

  ).علیكم(لفظة 

البارز  مجموعة الصیغ المذكورة تمثل األمر الحقیقي نّ نستنتج من خالل ما تقدم أ     

  .في اإللزام بتحقیق الفعل، ویختلف في معناه حسب طبیعة كل صیغة

ولكّنه لم یأت في الدیوان إّال ویستخدم الشاعر أسلوب األمر في مواضع عّدة     

قول وللتدلیل على ذلك نورد  ،)المضارع المقترن بالم األمر -فعل األمر: (بصیغتین

  ":هّم الحنین"الشاعر في قصیدة 

  ذاك المسبال فَّ أسبل ستار الجرح أقبل إّنه               أزف الشفاء وح

  )3(الوّ األ  نَ كي تكو يَ جراح نْ د لعلك أن تعود إلى دمي               وادفدّ ر 

  : استخدم الشاعر أسلوب األمر بصیغة الفعل، وذلك عن طریق األفعال التالیة

  ، وهي أفعال تعبر في داللتها عن ترك الحزن والشقاء والتوجه)وادفن  -رّدد -أسبل(

                                                           
 .36اآلیة، : سورة النساء )1(
 .105اآلیة، : سورة المائدة )2(
 .30ص: الدیوان )3(
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ه لتنزیل ستار الجرح والتطلع نحو صوب الفرح والضیاء، ویظهر هذا جلیا في دعوت

ویسهم في  ،ونلحظ أمل الشاعر ورغبته في العودة إلى النور الذي یضيء حیاته ،الشفاء

  .تخطي الجراح واآلالم التي عاناها

  ":لعبة الحروف"قول في قصیدة وی

  ..فهمتها وجدتها: فصاح صاحبي

  إّن البقاء للَقَدم،

  ولیسقط القلم،

  )1(إّن البقاء للقَدم

أسلوب األمر مجسدا في صیغة فعل المضارع المقترن بالم نلمح في هذه األبیات     

، كتابةأي الال "ولیسقط القلم: "من خالل قوله األمر، إذ یشیر الشاعر إلى جمال الصمت

ّن القانون الذي ونلحظ أ ،كون القصیدة المعاصرة أصبحت تمیل للصمت أكثر من الكالم

              : ك قولهــــا یثبت ذلـــــــــــومقــــوة ولیس قـــــــــانون العاطفة والتلطــف، ون الـــو قانــــــكم هــیح

  ."إّن البقاء للقَدم"

  :متعریف االستفها -4-1-3

حقیقته طلب الفهم، أو و  ،أحد أسالیب الطلب في اللغة العربیة «ُیعّد أسلوب االستفهام 

   ما الفعل؟: كقولك ،أو هو معرفة شيء مجهول ،لطلب العلم بشيء لم یكن معلوما من قب

 )2(.» أحضر المدیر؟ تسأل عن حضور المدیر: وكقولك ،فالسائل هنا یطلب معرفة الفعل

أسلوب االستفهام یكمن في تزوید السائل بتفسیر أمر  نّ أ تقدم،یتضح من خالل ما      

  . لم یكن حاصال قبل السؤال عنه

 :االستفهام أدوات -4-1-3-1

 كطلب معرفة المسند إلیه، أو المسند أن تكون لطلب تصور المفرد ومعرفته: الهمزة « -

                                                           
 .74ص: السابقالمصدر  )1(
)2(

 .19، ص2007، 1األسالیب اإلنشائیة عرض وتطبیق، دار المناهج، عمان، األردن، ط: محسن علي عطیة 
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  أمحمد مسافر أم محمود؟: فتقول

أقدم : د العقل بین ثبوتها ونفیها، نحوأي إدراك نسبة یترد التصدیقوأن ُیطلب بها 

  صدیقك؟

هل قدم  :أي معرفة وقوع النسبة أم عدم وقوعها فتقول لطلب التصدیق فحسب :هل - 

  )1(.» ؟أخوك من السفر

ة للتصدیق لمعرفة رّ ة للتصور من خالل معرفة المفرد، ومرّ نجد للهمزة استعماالن م     

  .ا هل فُتستخدم للتصدیق فقطمّ أ ،النسبة

  .من شّید الهرم األكبر: ُیطلب بها تعیین أحد العقالء، نحو :من « -

  )2(.لالستفهام عن غیر العقالء :ما -

  .في الدار، أو في المسجد: أین زید؟ فجوابه: إذا قیل ،ال عن المكانللسؤ : أین -

یوم : متى جئت؟ أو أیان جئت؟ قیل: إذا قیل للسؤال عن الزمان،: "أیان"و   "متى" -

فهي " متى" ظرف لالستفسار عن المكان، وفیما یخص " أین یمكننا اعتبار ،)3(» الجمعة

  .ترتبط بزمن المستقبل فقط" أیان "  في حین. مستقبال مظرف زمان سواًء أكان ماضیا أ

في قصیدة  ،)من -ما( :ومثال ذلك استخدامه لــ الستفهاملأدوات  عّدة شاعریستخدم ال    

  :إذ یقول "الفرح الداني"

رما الذي أ   ،وَ دشَّ ال خَّ

  ،،َس الهم قَ واستر

  ،"بردى" ة یا یَّ اللؤلؤ َة اصر اللغحَ من 

  )4( ِميواختفى في د

                                                           
  ، 1993، 3، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)البیان والمعاني والبدیع(علوم البالغة : أحمد مصطفى المراغي )1(

 .65 - 64ص 
 )2(

 .67ص: المرجع نفسه 
 .141، ص)المعاني والبیان والبدیع(اإلیضاح في علوم البالغة : القزویني الخطیب )3(
)4(

   .107ص: الدیوان 
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التي ُیستفهم بها عن غیر العقالء، وقد تكون  ،)ما(أورد الشاعر اسم االستفهام      

ونلمس  ،لتعریف الشيء وبیان معناه من حیث اللغة، وقد ُیسأل بها عن حقیقة الشيء

یستفسر عن سبب تأخر أو عدول الكتابة فهو یبحث عن النص الفعلي،  "ناصر لوحیشي"

      لثم یسأ، الكتابةرغبة منه في إدراك حقیقة تراجع ) ما(ف اسم االستفهام وعلیه وظ

، باعتباره عن هویة الشخص الذي حاصر لغته اللؤلؤیة المتمثلة في اللغة العربیة )من: (بــ

  .یستفهم عن العاقل

  :تعریف التمني -4 -1 -4

  )1(.» طلب المستحیل أو الممكن غیر المطموع في حصوله «ه نّ ُیعّرف التمني على أ    

  مــرغـــوب فیـه، ولــكــن ال ُیـــرجى حصـوله  وب أوــحبـر مــــب أمـلــط «اره ــبــتــن اعــمكــأو ی    

 إذ  ه،ــلیــول عــع في الحصــا ال ُیطمــو مـــــوره، وهــصــي تــه فــالتــني، الستحــالمتم ادــقــفي اعت

ر ـة المتمني تحقیق أمــبــرغ فيني ــمــالتیتمثل ، و )2(» الــه متعذرا بعید المنــة إلیــــراه بالنسبــــی

ا كان یا أن یكون مستحیال أو بعید الوقوع؛ أي غیر قابل للتنفیذ أمّ محبوب لدیه، لكنه إ

  .شأنه

  :التمني أدوات -4-1-4-1

هي المنفذ التعبیري األصیل للكشف عما یدور في النفوس من آمال بعیدة،  « :لیت

 ،تنقل الشاعر أو األدیب إلى عالم خیاليورغائب ظامئة ال ُتروى، وهي الوسیلة التي 

  )3(.» یعانق فیه ما ال سبیل إلیه في واقعه المحروم

تعتبر لیت المتنفس الذي یعتمد علیه األدیب في الترویح عن نفسه، من خالل      

  .معایشة آماله بالخیال بعد أن فقد األمل بتحقیقها فیلجأ بذلك ألسلوب التمني

  
                                                                                                                                                                                

 .50األسالیب اإلنشائیة في النحو العربي، ص: عبد السالم محمد هارون )1(
  ، 1، دار القلم، دمشق، سوریا، ط)أسسها، وعلومها، وفنونها(البالغة العربیة : عبد الرحمن حسن حبّنكه المیداني )2(

 .251، ص1996
 .93ص، 2004، 2علم المعاني في الموروث البالغي، مكتبة اإلیمان، المنصورة، مصر، ط: حسن طبل )3(
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  :مقام لیتأدوات تقوم  -4-1-4-2

   .ال شفیع نّ هل لي من شفیع، حیث یعلم أ: قد ُیتمنى بهل نحو :هل « -

 .لو تأتیني فتحدثني: نحو: لو -

   )1(.» لعلي أحج فأزورك، لبعد المرجو عن الحصول: حكم لیت، نحو فتعطي :علّ ل -

  وكذلك  ،هذه األدوات قد استعملت كاستعمال لیت لمشابهتها في المعنى نّ نلحظ أ     

  .وٕادراجه بصورة الممكن ،من أجل إبراز المتمنى بسبب العنایة به

  .ولعدم وجود هذا الصنف من األسالیب لم نأت إلى دراسته 

  :"الفرح الداني"یقول الشاعر في قصیدة 

  ...ال تلمني دمي

  ةٍ ألمي اآلن أكبر من نبر 

  )2(!!قْ في ور ةٍ نغم

إلى أسلوب النهي ممثال في توظیفه لال الناهیة؛ فهو ینهى  "ناصر لوحیشي"أشار      

ّنه مهما بلغ من القول لن یستطیع تجسید ذلك الثقل المأساوي الذي ألذلك  ،عن اللوم

  . فمعاناته تتجاوز الجرس الشعري ،یخالج صدره

 :وصیغته تعریف النهي -4-1-5

ویكون  .القیامالمعنى اترك  نّ فإ ،"ال تقم: "لطلب ترك الفعل نحوالنهي  عملُیست «

   )3( .»كالتهدید الفعل، وُیستعمل أیضا لغیر طلب ترك استعالًء ودعاًء والتماساً 

   )4(.» االستعالءطلب الكف عن الفعل على وجه  «وهو أیضا 

                                                           
  ، 1عبد الرحمن البرقوقي، دار الفكر العربي، ط: بط وشرحالتلخیص في علوم البالغة، ض: القزویني الخطیب )1(

 .153 -152، ص1904
)2(

 .93ص: الدیوان 
  ، 1999، 1دلیل الطالب إلى علوم البالغة والعروض، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت، لبنان، ط: ناصیف الیازجي )3(

   .04ص

 .149، ص)البیان، والمعاني، والبدیع(الواضح في البالغة : أحمد أبو المجد )4(

 



  األسالیب اإلنشائیة وأقسامها:                                            األول الفصل

 

21 
 

  نستنتج من خالل التعریفین السابقین أّن أسلوب النهي مرتبط بالكف عن الفعل،     

 األعلى إلى األدنى؛ أي من صاحب المرتبة العالیة نحو صاحبجهة االستعالء من  على

  .ب ویدعوه للتنفیذ، وقد یحمل كذلك معنى التهدیدطَ الدنیا، فالمتكلم ینهى المخا المرتبة

  : المضارع المقرون بال الناهیة كقوله تعالى: وللنهي صیغة واحدة هي

 ﴿                             

     ﴾
)1(  

  ).وال تقربوا: (تمثلت صیغة النهي في    

  :اإلنشاء غیر الطلبي -2- 4 

المدح، : وله صیغ وأسالیب منها. ما ال یستلزم مطلوبا لیس حاصال وقت الطلب «     

  )2(.» والتعجب، وصیغ العقودوالذم، 

فإن  ،حاصل عند الطلبما ال یستوجب أو ما ال یستدعي مطلوبا غیر  «أو هو      

     مَ ــت حصل فعال عندماالسماء قد ـمال ج نّ إــفا، ــمتعجب "اءــا أجمل السمــــــم" :تـــقل

  )3( .»التعجب

جمال  :فمثال ،یستدعي الطلبفي سیاقه قد ال اإلنشاء غیر الطلبي  نّ إلى أنخلص     

تحدث المفاجأة بصیغة التعجب، إذ  ،السماء بالصورة األولى یختلف عن الصورة الثانیة

ویتحقق مدلول التعجب بمجرد  ،أي جمال السماء للموجود اتأكید الّ الصورة الثانیة إوما 

  .النطق به

  

  

  
                                                           

  .34اآلیة، : سورة اإلسراء )1(
 .172البالغة العربیة، ص: عاطف فضل محمد )2(
 .84البالغة العربیة المفهوم والتطبیق، ص: حمید آدم ثویني )3(
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  :تعریف التعجب -4-2-1

  )1(.» مثله بعجبك تظن أنك لم ترأن ترى شیئا  «یتمثل التعجب في     

ه        بر على أض ،تفضیل شخص من األشخاص أو شيء من األشیاء «أو هو     

أسلوب التعجب یتمثل في حالة الدهشة  نّ وهذا یعني أ، )2(»من األوصاف في وصف 

كما یمثل أیضا تحلي  یثیر في النفس السعادة والجمال، ،والذهول عند رؤیة شيء جمیل

   .شخص أو شيء بموصوف معین یجعله محط إعجاب

  :أسلوب التعجب صیغ -4-2-2

  ."أفعل به" و "ما أفعله"بصیغتین  :قیاسي «*

نكرة تامة بمعنى شيء، وُتعرب مبتدأ خبره الجملة التي بعده من فعل  :ما: ما أفعله -

  .التعجب

ُجعل على صیغة األمر لتقویة  ،)أفعل(من فعل ماض على قیاس فهي  :أفعل به -

  .التعجب

  :سماعي *

  )3(.» هللا دره مكافحا: وقد تأتي صیغ التعجب سماعیة في مثل

علیه  تضفيو  ،بنوعیها تسهم في إثراء المعنى وتقویتهصیغ التعجب  نّ الُمالحظ أ     

  .مسحة جمالیة

  :"هّم الحنین" ویقول الشاعر في قصیدة 

  ال: بــ ِملْ جأَ ال : تَ فعرُ البكاء،  متكن          نغكاء ولم مُ ما صغت من ذاك ال

   )4(َخَال بیع، معانقا ذاك الرّ ال رَ ا               فجفَ مع ألأل ها هنا مستشر دّ فال

                                                           
 .65، ص2006، 1، دار البركة، عمان، األردن، ط)والبدیعالمعاني والبیان ( علوم البالغة : لیل  أمین أبو )1(

  .84البالغة العربیة المفهوم والتطبیق، ص: حمید آدم ثویني )2(
       .85ص: نفسه المرجع )3(
 .29ص: الدیوان )4(
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وكان مصحوبا بنغم  ،وقد ارتبط بفعل البكاء" أفعل به"یظهر التعجب جلیا بصیغة      

، "سبحانه وتعالى"التضرع والتوسل هللا فالبكاء یعّد وسیلة من أجل  ،موسیقى وهذا دلیل فرح

  .حیث تضحي الذات متأملة حلول ذلك الفجر الذي یمثل الضیاء والنور

  :أسلوب التعجب -4-2-3

  :إذ یقول الشاعر فیها "براءة وسنابل"التعجب بقصیدة ونمثل ألسلوب  

  هْ ر ْسطَ إلى خجل الم نّ ي أحنّ إ

  ه صاحبي، ،دَّ والطباشیر قد ه

  !!هْ بعثر 

  .نْ ا بعشریطً ر خطَ إلى أن أس نّ أح

  !!!م األربعینلَ آه یا أ

  ، ،يّ إلى الجرس المدرس نّ أح

  !!ورائحة المحبره

  ساعة الفتح، ،إلى  نّ أح

  ءُ یزدحم األصدقا

!هفیمنعنا حارس المدرس
)1(  

، وهذا یعكس حالة الشوق "أحن إلى " ترتكز هذه الدفقة التعبیریة على تكرار العبارة      

نلمحه إذ  ،ق التفاصیل حتى لو كانت صغیرةدّ والحنین التي یعیشها الشاعر، فهو یتذكر أ

حلول زمن  متحسرا على ،)خجل المسطرة وبعثرة الطباشیر(یقف متعجبا إزاء ذكریاته 

سفا من جهة أخرى على تقدم آ البراءة، مضي زمن الطفولة الذي یمثل و ،الظلم والفساد

  . عمره الذي بلغ سن األربعین فأشعره بالعجز واأللم

                                                           
 .99 -98صص : المصدر السابق )1(
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األصول األولى لالتصال ب ،عالمات التعجب الثالث المتوالیة تثبت تطلع الذات نّ إ    

   ).الصفوة والنقاء(للوجود اإلنساني 

  :إذ یقول "سبحانه وتعالى"لیبرز فیها حنینه إلى مالقاته  "رؤى" ثم ینتقل إلى قصیدة    

  !هْ یا ربع يّ أال یا نجمة األبد

  ،ءُ ،، أنت البدءُ ألنت الخب

  ...واألنسام في أبهى معانیها

   )1(!هْ ؤى دمعرُ 

 ة الشاعرتبدأ األسطر الشعریة بأسلوب النداء التعجبي، وقد أفاد أسلوب التعجب رغب     

الجامحة في تحقق حلمه، إذ یقف وقفة دهشة وذهول متعجبا من ماضیه الفارط من خالل 

وعلیه یستنجد . ذرفه للدموع، ونلمسه یحاول التكفیر عن ذنوبه بطلب العفو منه عّز وجل

فیقدم لنا صفات هذه الذات    ، بالذات اإللهیة للتخلص من هذا العالم الحسي المزیف

التي تعني ) البدء(وصفة  ،)2(» ، غیب السماوات واألرضالغیبثل في المتم «) الخبء(

        أّما الوسیلة التي یصل من خاللها إلى النور تكمن . التحقق باألسماء والصفات

       المشهود بین عالم المعاني وعالم  الذي ُیعّد عالم الروح والعالم « ،البرزخفي 

   )3(.» األجساد

انطفاء (وهو كذلك النور الذي یصعد به اإلنسان، حیث یموت الجسد وتشتعل الروح 

وما  ،فترتقي بذلك الذات اإلنسانیة نحو عالمها النوراني المحلق ،)الجسد ومیالد الروح

، الذي یطلق على نوع معین من الحلم ،"الُرؤى " یؤكد رغبته في االرتقاء ذكره لمصطلح 

بغیة الوصول  ،فهو یبكي ویتوسل الذات اإللهیة ،)رؤى دمعه: (لهوقد ربطها بالدمع في قو 

وما توظیفه للحذف الذي یعتبر عند المتصوفة مساحة  ،لعالم نوراني مشع بنور الحق

                                                           
 .55ص: المصدر السابق )1(
 .1085، ص2، م1990، 1دار صادر، بیروت، لبنان، ط، )أ - ب - خ(لسان العرب، مادة : ابن منظور )2(
 .59، 56، ص2004، 1معجم الصوفیة، دار الجیل، بیروت، لبنان، ط: ممدوح الزوبي )3(
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    لخیر دلیل على رغبته خوض غمار التفكیر للوصول  ،ذهول وشرودو  تأمل وترقب

  . إلى الحقیقة

  :الخالصةعلى سبیل 

قد أسهمت في إبراز المعنى الُمنتظر  األسالیب اإلنشائیة نّ ما تقدم أ نستنتج من خالل    

 وهذا یدل على تنوعها ،الوصول إلیه، وسمحت للدارسین التعبیر بمختلف األنماط

في ل والمتمث ،ن هذا الحدیث من خالل األسلوب اإلنشائي غیر الطلبيیّ ونب. وزخمها

  .أسلوب التعجب

       إزاء ما یمر به  وتجربته ،لیعبر عن موقف الشاعر واضحةفقد برز بصورة      

والتي  ،من ظروف، وكذلك رغبته في مشاهدة الذات اإللهیة التي ُتعد هدفا من أهدافه

الذي  ،كونها تمثل عالما آخر یختلف كل االختالف عن العالم الحسي یصبو إلى تحقیقها

اعر یبحث عن عالم متوازن حیث ونلمس الش ،اعتباره مجرد عالم مظاهر ال غیریمكننا 

  .الحقیقة والنور المشعین
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  نذكر منها اإلنشاء الطلبي المتجسد  ،في ثنایاها عدة أنماط  تحمل األسالیب اإلنشائیة    

       وتشیر هذه األسالیب  .النداء، واألمر، واالستفهام، والتمني، والنهي: في كل من

    الثاني یتجسد و ا األول حقیقي إذ یظهر جلیا في األسلوب المباشر، مّ فأ: إلى معنیین

المعنى المجازي وُیستخرج من القرائن الدالة في السیاق، ویتضح من خالل األغراض في 

   .األسلوب وُتكسبه صفة الحیویةجمالیة على  ضفيالتي تُ  ،البالغیة

  :أسلوب النداء القیمة البالغیة ألغراض-1

ي تحیل على هذا األسلوب، إذ والت ،"حنانیك أماه"ولإلیضاح أكثر نمثل بقصیدة      

  :"ناصر لوحیشي"یقول 

  عْ تحاصرني مفردات البدی   

  بیعرَّ ال نَ یا لسا   

   هائدسَّ هي ال   

  هْ أنت یا سائد   

    يْ الیثرب بُ ها الكوكیّ آه یا أ   

  )1(یتهانّ مس غشَّ هي ال   

 بعید محاوال االتصال بوالدته، إذ نجده یشیر إلى لفظةیستخدم الشاعر نداء ال     

والقلب  ،فهي تمثل بالنسبة له الصدر الدافئ ".حنانیك أماه"قصیدته في عنوان " الحنان"

والمتأمل لهذه األبیات یدرك جیدا حالة االنفصال والبعد  .والنهر الذي ال ینضب ،الحنون

وهي  ،)هي -أنت(في توظیفه للضمیرین المنفصلین بین األم وابنها، ویظهر ذلك جلیا 

ونلمحه یبرز صفات والدته التي تشبه في جمالها جمال  ،وألم الفراق التوتر صورة تعكس

   .لها بالنور الذي أضاء حیاتهثّ ونجده قد م ،كون عطرها یفوح في كل مكان ،الربیع

                                                           
 .50ص: الدیوان )1(
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ما یشعر به من حزن  جراء ،ونلحظ الشاعر یمر بحالة من البوح واالنفراج والتنفیس

ویحتل مكانة ، ه غالنّ أل "الوطن"ویمكن أن یقصد باألم ، وعذاب ناتج عن فقدان والدته

  .ُیفتدى بالروحممیزه لدیه وهو 

ة دّ ع لتتخذ معان ،قد تخرج األسالیب اإلنشائیة غالبا عن معانیها في النص الشعريو     

إذ نلمح تعجب الذات  ،)1(» یكون الستعظام األمر والعجب منه الذي «: التعجب: منها

  .الوالدة المفقودةنها من وصف صفات كّ التي تم ،أمام افتقادها للغة

  :ویقول كذلك

  تهایّ أ ،الظهیرة *ریا جبال الجوى یا طیو  يبوّ أ

  هْ العائد

  ، ،الفجر ةَ یك یا همسنّ أغ

  بْ عند ذاك المغی ةٌ یا نسم

   يْ ایتي ورؤ فیك قانّ أغ

  يْ ترقبین خطا

 )2(، ،سِ والهم سِ األن ةَ یك یا نخلنّ أغ

 ،رغبة منه في الوصال المحبوب یناديو  ،الشاعر إلى مالقاة الذات اإللهیةیطمح     

المادیة  فانتقل من الصورة ،قد مزج بین المادي والمعنويه في هذا المقطع الشعري ونلمح

 ،)الهمسة -النسمة( فيإلى الصورة المعنویة المتجسدة  ،)الطیور -الجبال( المتمثلة في

                                                           
  .144األسالیب اإلنشائیة في النحو العرب، ص: عبد السالم محمد هارون )1(

 ﴿ :وقد ضمن الشاعر الخطاب القرآني حیث یقول سبحانه وتعالى *                

                 ﴾ )10 -سبـأ(  

 .51ص: الدیوان )2(
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ة مادیا رّ مفقوده میستحضر  فهو .)النخلة( لیعود من جدید إلى الصورة المادیة في لفظة

  .ة أخرى معنویا من خالل فكرة وجودهرّ فیحسه ملموسا ماثال أمامه، وم

 :االستعالءبواسطة أسلوب النداء من المعنى الحقیقي إلى المعنى المجازي  تقلوین    

فتصبح الموجودات في منزلة  ،)النخلة -الطیور -الجبال( نداء الجماد :في المتمثل

   )1(.وغایة ذلك تعقیل لغة التواصل بین الذات والموضوع ،أطاعواتمروا ؤ أالعقالء إذا 

الذي هو ضرب من ضروب أسالیب النداء  ،غرض االستعالء نّ ویجدر الذكر أ    

   . المجازي یتمثل في صفة الفخامة

ویبرز فیها حنینه إلى واقع آخر بعید كل البعد عن  ،"المساء"دنا "ثم ینتقل لقصیدة     

  :إذ یقول. عالمنا الحسي الناقص

  أبغي جمیلك تستریحي وٕاطالقيیاح دنت              رّ وق رفقا فالشّ یا موجة ال

  ددتك ضیفا للصدى الباقيو فكم حملتك طیفا والرؤى بدمي                  وكم 

  اقبَّ س رَ یا خی -حلمي -سابقنني              الحت أوائله        أسلمتني أمًال 

  )2(ح یا فجري وٕاشراقيتّ فتّ د ملء األمس مرتقبا                   برق الرّ ي أغنّ إ

موجة "رغبة الشاعر في قدوم وهو یعكس  ،الشعریة بأسلوب النداء تبدأ هذه األسطر    

لة السیئة التي یعانیها من وهذا دلیل الحا ،، ثم ینتقل لمخاطبتها وطلب الرفق منها"الشوق

تجاوز عالم نحو یحیلنا إلى تطلعه ألسلوب ا لهذا فتوظیفه ،"فالریاح دنت" :قولهخالل 

یدل على اإلثبات ویلجأ بعدها إلى األسلوب الخبري وهو . عالم نوراني مغایر إلىالظواهر 

 ،ه یؤكد على مكانتها لدیه، فنجد"كم وددتك ضیفا" ، و"كم حملتك طیفا: "من خالل قوله

  .فكانت بمثابة الطیف الذي یرافقه أینما تواجد، وكذلك رغبته في حلولها ضیفا لبقیة العمر

                                                           
 .250 -249، ص)دراسة بالغیة جمالیة نقدیة(جمالیة الخبر واإلنشاء  :حسین جمعة :ینظر )1(

 .82ص: الدیوان )2(
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 ،ةتبرز حرصه على عملیة الترقب لتلك الموج ،ویضیف في آخر المقطع أداًة للتوكید

  .فالمساء یدل على الفناء الذي یهدد الذات اإلنسانیة ؛التي تخلصه من دنو المساء

إذ یتجه إلى ما ال ُیعقل، أو إلى إجراء النداء على جهة  « :التمنيوغرض المقطع     

ونلحظ تمني الشاعر حلول  ،)1(» علیه مسحة جمالیة خاصة ضفياالستحالة، وكالهما یُ 

السعادة، وهذا ال یتحقق إَال بواسطة المتمثلة في الحنین إلى سطوع شمس  ،تلك الموجة

   .الم النوراني الدائمومعرفته عبر الع ،االتصال باهللا

عن حنینه إلى الماضي  ،"براءة وسنابل"ر من خالل قصیدة بّ عالشاعر قد  محونل    

  :ذلك جلیا في قولهویظهر 

  آه یا زمهریر الحضارة،

  رْ یا قارس الزمن المستطی

  هْ إلى القسم والرسم والمدفأ نّ أح

  بْ إلى طقطقات الحط نّ أح

  ، وق،شّ ویا حرقة ال

  ، ،التالمیذ /یا فرحة األصدقاء 

   )2(وح،،لّ الطباشیر في ال رّ ا نتابع سنّ ك

الراهن الذي الذي انقضى، آسفا على على الزمن الماضي یبدأ المقطع بالتحسر     

والتشبث  ،التبعیة واالنسیاق نحو الغربخالل صبح زمن الذل والقهر والهوان، من أ

). یا قارس الزمن المستطیر(، )ارةآه یا زمهریر الحض(: في قوله ذلك ویظهر ،بالحضارة

اإلنسان من  انسلخ حیث، تغیر العادات والتقالیدنتیجة  ،فقد وصف هذا الزمن بالمستطیر

تغییر لوازم الدراسة بأخرى أكثر  اءرّ ج ،القیة وتربویةالتي تحمل أبعادا أخ ،القدیمةجذوره 

                                                           
 .248ص ،)دراسة بالغیة جمالیة نقدیة( جمالیة الخبر واإلنشاء،: حسین جمعة )1(

 .101 -100ص: الدیوان )2(
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لذا یتذكر  ،فنلمحه یحن إلى تلك البساطة والنقاء الذین افتقدا في الزمن الحالي ،تطورا

ُتلقي بالذات في أحضان  ،فالصوفیة تجربة عرفانیة روحیة وعلیه .زمن الطفولة والبراءة

وفعل الحب والعشق  الوجود، لتمثل اغترابا روحیا واندماجا كلیا مع عناصر ،هذا الوجود

 المتجسدة في هذا  ،هو اندفاع نحو صورة الخالق ،واالندفاع نحو سر الجمال الطبیعي

   یرتبط  « :التحسرا مّ فأ .التذكروكذلك  التحسروالغرض الذي یشیر إلیه المقطع  .الجمال

وبیان ما  ،بغیره، والحسرة قد تكون مستعملة في نداء األحیاء مبقضیة الفقد سواًء بالموت أ

إذ أصبح  ،الراهنموت الحاضر فالشاعر یتحسر على  ،)1(» یلم في النفس من أحزان

  .یشكل هوسا بالنسبة له

ومحاولة الوصول  ،فیتجه المتكلم في معناه إلى صفة التذكر ألمر ما « :ا التذكرمّ أ _

عودة ال ویتمنى ،یشتاق كل االشتیاق إلى زمن النقاء "ناصر لوحیشي"و، )2(» نإلى الیقی

  .إلى الوراء حیث البراءة المشعة بالحب

   :قائال "لكأني أنا العارف" في قصیدة  "ىسبحانه وتعال"معرفته  فيالشاعر  رغبة ونلمح_ 

   !!َنهْ إیه یا سوس

  ...فُ ، العار فُ ي أنا العار نّ لكأ

  بع دموعك،

  ّیها الّسرّ یا أ

  مان،،زّ واجمع هوًى لل

  عینیه،،" نَ آل عمرا" الذي أظهرت 

 … في لمحة نازف لّ فالك

  یا سهول المدینة،، 

                                                           
 .258ص، )دراسة بالغیة جمالیة نقدیة(جمالیة الخبر واإلنشاء  :حسین جمعة )1(

)2(
 .257ص: المرجع نفسه 
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   مْ امَ قُ ال لّ أسعفت ك

  مي،،ُحلُ وا َنسُ  نَ والذی

  أشعلوا موقدي،،

  ا،دً ا واحرً آه، لم تسعفي شاع

  ،،قَ وحملت البری

  ا،،بً لّ ى خوً ج

  )1(ءْ عند ذاك المسا

عن " إیه یا سوسنه"في عبارة  ،الوجود بدأ الشاعر حدیثه عن اتصال الذات بهذا    

والمعرفة مقام لدى الصوفیة اّلذین یرون «  ،فلكأني أنا العار : في قوله ،المعرفةق طری

 .همنوط باستعداده لمعرفة اهللا سبحان ،شرف اإلنسان وتفوقه على سائر المخلوقات نّ أ

وأن بمقدار . وهي نور الرحمة اإللهیة التي تشرق في قلب السالك المستعد القابل لذلك

فالشاعر یطمح إلى التقرب من الخالق  ،)2(» نفسه تحصل معرفته بربهابتعاد اإلنسان عن 

الذي یدل على  «ثم ینتقل لیتحدث عن السر ، لیحقق هدفه في هذه الحیاة "عز وجل"

كالروح  ،ه لطیفة مودعة في القلبنّ شيء یختص باهللا سبحانه كالعلم بتفصیل الحقائق، وأ

ومن ثمة یخاطب السر  ،)3(» في البدن ونور روحاني، وهو آلة للنفس ومحل المشاهدة

بإتباع ملذات  ،جراء الحالة التي وصل إلیها اإلنسان من معصیة ،ویأمره بتحسین الزمان

ید بحیث ینتقل من نداء الطبیعة ثم یعود للنداء من جد. الدنیا الزائلة وترك الفوز والنعیم

ا ُیسفر عن اتصال مّ م ،)یا أیها السر(نحو نداء القلب  ،)یا سهول المدینة –ه یا سوسن(

إلى ولقد أضاف . البواطن بحقیقة هذا الكون، فنجده یبحث عن حقیقة الزمان الذي یعیشه

                                                           
 .39ص: الدیوان )1(

 .382ص معجم الصوفیة،: ممدوح الزوبي )2(
 .207ص: نفسه رجعالم )3(
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وفق عملیة  ،"السوسنه"بتعقیل غیر العاقل  ،لیادال انزیاحاذلك األسلوب اإلنشائي أسلوبا 

  . التشخیص في صورة مادیة باعتبار السوسنه وردة

 ،وٕاصالح ذات البین بین الذات وهذا الوجود ،التماهي مع الوجود نّ بأ ّر الشاعرأققد و     

الجملتین أّما  ،واقتران األمر بالنداء دلیل المشاركة والتفاعل. یتم عن طریق المعرفة

، فتدّالن على الحركة التي "لكأني أنا العارف"سمیة اللتین تحاصران الجملة االالفعلیتین 

ما یدل على اإللحاح نّ وهذا إ. تكراره لكلمة العارف ویؤكد ذلكفي المعرفة الرغبة  تحتاجها

 حظ في الوقت نفسه توجعلون. إلدراك العالم النوراني المشع بالحقیقة والضیاء ،الشدید

ویحمل هذا المقطع في  .االغتراب لعدم إسعاف ذات الشاعر التي تظل تعیش الذات،

یعبر عن الغایة من استعظام فعل ظاهر المزیة، والغایة  «الذي  :التعجبثنایاه غرض 

فالشاعر یتعجب من إمكانیة وصوله ، )1(» مقترنة بالمشاعر التي تعتلج في نفس المتكلم

باعتباره یمثل النور الساطع في هذا الكون، فهو  "وتعالىسبحانه "للمعرفة؛ أي معرفته 

  .یشك في عدم استطاعته تحقیق الهدف كونه أمرا عظیما

  :خالصةالسبیل  على

وهذا یدل على رغبته في محاولة الوصل  واسعة،وظف الشاعر أسلوب النداء بصورة _ 

وبالتالي یطمح  وسیلة للمناجاة والتضرع والتوسل، واتخذ الشاعر النداء .العبد وربهبین 

  .لمالقاة الذات اإللهیة باعتبارها أمال یصبو إلى تحقیقه

والمتجسدة في  ،التي یمر بها "ناصر لوحیشي"وهذا األسلوب یسهم في تصویر أزمة _ 

بنیة القصیدة تحدید ه یساعد في نّ إذ نلمحه یوضح تفاصیلها، كما أ ،الحنین لمعرفة خالقه

كثرة النداء وتجمعه ینُتج عنه أقساما  نّ والُمالحظ أ .ل فیهاصّ ن مراحلها ویفیّ ُیع ،الداخلیة

والسیاق الذي ترد  ،صیدة، وبذلك تأتي مختلفة المعاني حسب حقیقة المنادىمستقلة في الق

  .فیه فقد تأتي لاللتماس والتفجع وغیرها

                                                           
 .259، ص)دراسة جمالیة نقدیة(جمالیة الخبر واإلنشاء : حسین جمعة )1( 
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  :أسلوب األمرالقیمة البالغیة ألغراض  -2

 :إذ یقول فیها "مغتسلدموع الفجر "ونمثل ألسلوب األمر بقصیدة _ 

  خذ زهد ما یكفیك من شوق ومن خفق الفؤاد 

  بقّ وال تع

  كي نرى قبس األصیل

  خذ زهد ما یكفیك واحلم بالضیاء یعیدنا، لمحا،

  ، ،ةً وأسئل

  ى بیضاء،ؤ ر 

  واسكب دمعتین

  الفجر لون دربنا،

  ، یسبح في مدارتدّ والهمس یعلو من دمي، یم

  )1(الروح، ،

قصیدته بأسلوب األمر مخاطبا القارئ، إذ دعاه إلى اإلحساس بالشوق یفتتح الشاعر     

قیمة الشيء ترتبط  نّ ن له أیّ بو . واأللم، كونهما یَطهران الذات اإلنسانیة من مكبوتاتها

ونجده وظف  .واالفتقارالتصوف مبني على صفة التمسك بالفقر  نّ خاصة وإ  ،بالقناعة

واعتبر الدموع  ،بحثا عن التحرر )و الرؤىالقبس، و اللمح، : (مصادر النور مجسدة في

إذا ، التي فهي اغتسال من الرذائل والخطایا وتطهیر للذات ؛أفضل وسیلة للوصول إلیه

، وهو ینادي بالحلم فبواسطته فإنها ستبلغ الحقیقة اإللهیة ،رت من الذنوب والمعاصيهّ تط

 من خالل توظیفه لفظتي ،ناجاة الداخلیةثم ینتقل إلى الم .إلى العالم الروحانيیصل 

   .فالمناجاة تضيء السبیل ،)الهمس والروح(

                                                           
 .21ص: الدیوان )1(
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طلب ال إلزام فیه وال  « هباعتبار : النصح واإلرشادغرض  علىتحیلنا هذه األبیات و     

م النصیحة دّ فالشاعر یق، )1(» طیاته الموعظة والنصیحة واإلرشادما یحمل بین نّ تكلیف، وإ 

وسیلة للوصول إلى كونها  ،ذو خبرة، ویرشده بغیة التحلي بصفة القناعةللقارئ باعتباره 

 ،وهي سالح یتسلح به اإلنسان المؤمن ،" القناعة كنز ال یفنى" كما یقول المثلو الُمبتغى، 

  .الذي یرغب بلوغ الحقیقة اإللهیة

  :أیضاالشاعر ویقول _ 

  ني،لّ ، ردني، أو دىفّ یا لحن أیوب المص

  مغتسل، وهذا بارد،هذي دموع الفجر 

  .واآله في حلقي شراب

  خذ زهد ما یكفیك، واكفر بالغثاء، وبالجفاء،

  ودع فمي

  بلحن الیاسرین، جْ یله

  بیل،سّ یا دمع خباب أضئ تلك ال

  حب التي عاینتها،سّ وارحل مع ال

  هراء،لزّ خلة انّ واسق الورود البیض، واسق ال

  ي ظامئ، ،نّ إ

  ، تهجتباكل الریاض 

  )2(.یعاودها الحنینلكن روضتنا 

التي ُعرف بها  ،یسعى إلى تلقین صفة الصبر المقطعفي هذا  الشاعر نّ یبدو أ     

ها نبراس دّ بع ،أیوب علیه السالم، فیتخذ من الدموع وسیلة ارتقائه إلى العالم الروحي

حیث تذرف الدموع بغیة الوصول إلى ذوبان القلب  ،السبیل الذي تملكه الذات المتصوفة
                                                           

 .91البالغة العربیة المفهوم والتطبیق، ص: حمید آدم ثویني )1(
 .22ص :الدیوان )2(
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صیغة  الشاعر یختار هومن. وشرود الذهن، وبقدر التذلل والمناجاة یتحقق ارتقاء الذات

هذا االستعجال بتعبیره عن اإلحساس ویعزز . استعجاله في بلوغ المراماألمر لیعبر عن 

 ،"السكر"الحب اإللهي ُیطلق علیها نشوة  نّ حیث إ «بالظمأ للحظة التجلي اإللهي، 

وبمجرد حصول العناصر ، )1(» )والشرب، والري، والسكر الذوق،(: هي ومراتبها األربعة

سكر ولحظة شرود ذهني، فعند الشرود  هوقد ذكر الشراب كون. السابقة تتم المكاشفة

ویتحسر الشاعر لكونه یحن إلى لحظات الكتابة باعتبار  .بالعالم الروحاني الذات تصلت

وبواسطتها  ،رحلة معراجیة تقود الذات إلى الراحة النفسیة ألّنها نوع من الغیاب ،أّنها

في هذا المقطع یشیر إلى  أیضا نلمحهو  .عالم مختلف ترى فیه الحقائقتتصل الذات في 

 . مفتاح الفوز والنجاح االمتمثل في التحلي بصفة الصبر باعتباره ،غرض النصح

  : ، إذ یقول"ناصر لوحیشي"لدى یحتل الشعر مكانة أساسیة     

  هار،نّ ال لَ عر خیشّ د الیّ اآلن یا س طِ فامت

  ،ةً ي نغمَفمِ ي أو مِ من د فْ تطقْ ا

  َیهْ الجار  َجَك أمواُضّم 

  ،كَ رّ س قِ أل

  ،بُ القل رَ بما أم عْ واصد

  ،نِ واضمم إلیك الجناحی

  رََّهبْ وادفن بقایا ال

  هْ انیدَّ ال كَ أفراح تُ أنا اآلن آنس

  تلك المواقیت، ُكلُّ  ُذّلَلتْ 

  

                                                           
  ،2001، 364العدد دمشق، سوریا،  اتحاد الكتاب العرب، ،"-مفهوما ولغة - جمالیة التصوف": حسین جمعة )1(

 .07ص
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  )1(.َذَهبْ  ِمنْ ا دً عَموْ لها  رْ تخْ فا

 فالشاعر ،ُیضفي المقطع الشعري كما هائال من األوامر على وجه التكلیف واإللزام    

اإلبداع فهو ُیسهم في بروز عملیة  ،"اإللهام"والمتمثل في " سید الشعر"حدیثه إلى یوجه 

 ،)أنت(َطب وتأتي صیغ األمر متصلة بالمخا. ودربة الشعر إلهام وموهبة نّ أل ،الشعري

والتي  ،)اختر -ادفن -أضمم -اصدع -ألق -مّ ضُ  - اقتطف -امتط(في متوالیة فعلیة 

تبدأ دوما باأللف للداللة على االنتصاب والتواجد، ومنه یشكل فعل األمر متوالیة التحدي 

إلى الفرح الداني المتصل بها،  مشیرا ،وأنهى الشاعر خطابه بالتوجه إلى األنا .واإلقدام

إّن  فیتصل بعنوان النص مشیرا إلى التجدد واالستمراریة، ،وهو مدار للعودة إلى المنبع

هو طلب أمر على سبیل  «الذي  ،رالدوام واالستمراغرض الشاعر في هذا المقطع هو 

یحاول أن لذلك ، )2(» ودوامه لدى المتكلم أو المخاَطب ،الترغیب في االستمرار بالشيء

   .حیث تصبح الكلمة معراج الحدیث إلى البواطن ،یحث ذاته على القول في زمن الصمت

  :الخالصةعلى سبیل 

وهذا یدل  ،ورد أسلوب األمر في دیوان فجر الندى بصیغة واحدة ممثلة في فعل األمر_ 

ویكون من جهة . االمتثال للطلب وااللتزام به قبل غیرهعلى  على حرص الشاعر

ویأتي األمر في الدیوان مرتبطا بالنصح واإلرشاد،  .الستعالء كون العلو یختص باألمرا

سواًء تعلق  ،المنشودإلى الهدف  یمنح النصیحة بغیة الوصول "ناصر لوحیشي"باعتبار 

موضوع من المواضیع  يّ بأ یتعلق ماألمر بمدى محبة المخلوق لخالقه إذ یمتثل ألوامره، أ

األمر بالمطالع، أي حضوره في مقدمة أو بدایة نلحظ اقتران و  .بني البشر التي تهم

  .وهذا یدل على مكانته الكبیرة لدیه من خالل فعل التنبیه الموجه للقارئ ،األسطر الشعریة

  

                                                           
 .109 -108ص: الدیوان )1(
 .142، )دراسة بالغیة جمالیة نقدیة(جمالیة الخبر واإلنشاء : حسین جمعة )2(
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  :أسلوب االستفهامالقیمة البالغیة ألغراض  -3

  :ونلمح الشاعر یتحدث عن الزمن المستقبلي بقوله

   حْ اَربَ یا ابن اآلن  !؟وماذا ترى

  ا،،َغُدن

  حْ مستبا مٌ دمعة، ود

  ،،قْ زمني زفرة وأر

  وأین الدلیل؟

  لٍ مستحی دٍ هو الشعر أحرقني في غ

  ،،قْ هو الشعر أحرقني واحتر

  !وماذا ترید؟

   )1(قْ في المفتر رّ الموسم الم بُ بت نشوتي سحیّ إذا غ

 دّ عوتُ مقترنة بصیغة التعجب، " ماذا"سطر الشعریة بالصیغة التساؤلیة تبدأ هذه األ    

 تعجبویبوصفه المجهول الذي یحمل المفاجأة،  ،المخیفتساؤال عن الزمن المستقبلي 

ألنه یولد  ؛عر الذي أحرقه واحترقودلیله في ذلك الشالشاعر من الحالة التي آل إلیها، 

لیة هذا و مسؤ ویحّمل الشاعر الشعر  .لذا أحرقته زفرات األلممن رحم المعاناة واأللم، 

   .من ضعف ه یلمح إلى الوضع الراهن الذي یمیز الساحة الشعریةنّ األرق الذي یعانیه، فكأ

زمن االنفراج زمن مستحیل ال یمكن الوصول إلیه، والرغبة في  نّ ویقر في الوقت نفسه أ

والمتمثل في سحب الموسم المر  ،الخالص لن تتحقق، فهناك حد فاصل بینه وبین النشوة

وقد استخدم الشاعر أسلوب االستفهام ضمن بنیة حواریة داخلیة  .عكر صفو حیاتهیي ذال

حیث یعدو ابن رباح رمزا للشاعر الماضي المحیل بدرجة أو بأخرى إلى  ،ترتد إلى الذات

كما تكشف تكشف أسباب تراجع الكتابة من جهة، وكانت العودة إلى الماضي  ،كل شاعر

                                                           
 .93 -92ص: الدیوان )1(
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حاجة الشاعر للعودة إلى ذات  نّ إ .شاعر الراهن ذلك االغتراب النفسي الذي یعیشه

ویحیل هذا المقطع  .وتشاركه الیأس والحلم الداخلي جعله یعود للشاعر دون غیره ،تفهمه

المزیة خافي السبب، وٕاذا استعظام أمر ظاهر  «الذي یعبر عن : غرض التعجبعلى 

راد به المبالغة في إظهار خرج من أسلوب النحو السماعي والقیاسي إلى االستفهام، فإّنما یُ 

    من خالل إظهار الحسرة واأللم، فالشاعر یتحسر ، ویتجلى هذا الغرض )1(» التعجب

   على الحالة التي وصل إلیها الشعر في زمنه الحاضر، وتتحقق جمالیة هذا األسلوب

  .كاتبةال الذات في مدى تحفیز النفس، لحدث معین یخص

  :إذ یقول ،یبحث عن زمن مغایر "فجر الندى " في قصیدة  "ناصر لوحیشي"نجد     

  مر؟سّ یل واللّ ال رّ نكشف س ،أیان مرساك؟ یا فجر الندى ومتى            نلقاك

  متى یعاودنا ذاك الحنین، ومن               یرّد لحني محموال على وتري؟

  )2( !المیمون كالقمر؟انح سّ ویطلع ال            بٌ تع" المتى"متى متى تختفي تلك 

دوات من خالل توظیفه أل ،تكتنز األسطر الشعریة بكم هائل من التساؤالت التخاطبیة    

خالل من  قد استحضر الخطاب القرآني،ونلمح الشاعر  ).من -متى -أیان(االستفهام 

عندما أرسى السفینة لتحاشي الموت والرغبة في النجاة، ، )علیه السالم(قصة سیدنا نوح 

والمتمثل في سطوع النور  ،وهذا ینطبق على القصیدة جراء البحث عن زمن قدوم السعادة

فبواسطته تتحقق اآلمال والرغبات وما یؤكد ذلك عنوان القصیدة الذي یحمل عدة  ،اإللهي

والذات  .یعني الرقة والعذوبة :الندىو ، یمثل السعادة والسالم والسكینة :الفجر: معاني منها

وما هذا ، "متى " ا یثبت ذلك تكراره لصیغة وم ،تبحث عن الزمن المشرقاإلنسانیة 

  خرج االستفهام الحقیقي و  .منه على حلول هذا الزمن زمن االنفراج االتكرار إّال إلحاح

                                                           
  .195، ص)دراسة بالغیة جمالیة نقدیة(جمالیة الخبر واإلنشاء : حسین جمعة )1(
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   إلى أمر والذي ُیراد به تشویق المخاَطب  « :التشویق إلى المجازي ممثال في غرض

  .زمن االنفراج، زمن الضیاء والنور المشعینفالشاعر یتشوق إلى حلول  )1(.» ما

  :"دموع الفجر مغتسل"یقول الشاعر في قصیدة 

  متى تشارفني، وتطلع نجمة روعاء یا فلك 

  الجوى

  وتكون لي لمح القطا،

  أنا تعتریني ظلمة، وحرجت یا قلب الضیاء،

  ؟  "من أي نافذة أطل"

  من حلمین في جوفي،، -اآلن –وما جعلت 

  ت شهوريلّ وما ه

  ،هْ نیّ یا ختام الب

  ؟لّ هتُ من أي ناحیة 

  وكیف تؤوي –ـردت أن إ -رجيأُ وكیف 

  )2(النّیرین؟

فاإلنسان أصبح جسدا وقلبا،  ،یبحث الشاعر عن مخرج نتیجة انشطاره الداخلي    

 ،منبع الضیاء الكامن في القلب نونلمحه یفتش ع. فالجسد ظلمة والقلب ضوء ونور

لیجد نافذة االتصال بالعالم النوراني الذي  ،وینتظر بروز النجمة التي تخلصه من جسده

ویسأل من أي ناحیة  ،ختام البّینة المتمثلة في الكشف اإللهي ثم ینادي .یحلم بمشاهدته

وقد ذكر الدموع التي  ،وعنوان القصیدة خیر دلیل على رغبة الشاعر في رؤیة النور .تهل

الفجر المغتسل یحیل إلى تخلص الذات من الجسد  نّ رع، في حین أضتعتبر توسل وت

                                                           
)1(

  ، مكتبة الغزالي، دمشق، سوریا، )إعرابه - غرضه(أسلوب االستفهام في القرآن الكریم : عبد الكریم محمود یوسف 

 .17، ص2000، 1ط
 .24 - 23ص :الدیوان )2(
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: النفي وینتمي هذا المقطع إلى غرض .والتطلع نحو مستقبل مشع بنور الحق ،والماضي

    - ما: یتم بأدوات منهابه النقض واإلنكار، وهو نفي صریح وهو ضد اإلثبات وُیراد  «

ویبقى األمر مجرد  ،حلول الضیاء فالشاعر ینفي حصول حلمه المتجسد في، )1(» ال

  .شوق وحنین

 :خالصةالعلى سبیل 

  أدرج الشاعر أسلوب االستفهام بصورة معقولة، وهذا یدل على رغبته في االستخبار _ 

  .عن شيء معین

ویصبو من خالل توظیفه لهذا األسلوب إلى الكشف عن الحقیقة، حقیقة هذا الوجود _ 

  .المعاني الغیبیة واألمور الحقیقیة واالطالع على ما وراء الحجاب من

وهذا یتناسب مع مواقف  ،)ماذا -أیان -متى -من -كیف( :ونالحظ تنویع األداة نحو_ 

 .االضطراب التي یعانیها الشاعر

  :أسلوب التمنيالقیمة البالغیة ألغراض  -4

  :حنینه إلى واقع أفضل بقوله، "هم الحنین"في قصیدة  "ناصر لوحیشي" یصف    

  أعزال ءً ا فضاحً یا لیت لي ری                 ةٌ قدسی ةٌ ورد" راما"یا لیت 

  ال            أنت الرفیع وأنت أرفع منزالعُ یا خافتا في سمعهم أنت ال

  )2(السّ مع نُ سالّ الضیاء قصیدتي         سیظل ینثرك ال َس ستظل یا هم

التي یمر بها  ،النفسیة المضطربةالمتأمل لهذا المقطع یدرك للوهلة األولى الحالة     

لي  یا لیت(و ) یا لیت راما وردة قدسیة(: ر، حیث یقف متحسرا من خالل قولهالشاع

 ورغبة ،تحول راما إلى وردة قدسیة(فهو یتمنى أشیاء مستحیلة الوقوع  ،)ریحا فضاًء أعزال

وینتقل لیصف لنا حنینه إلى عالم  ،)العیش في مكان أعزل بعیدا عن عیون الناس

   ،ةــــعــة الرفیــال والمنزلــعــي الــة فــلــثــة متمـیــجابــات إیــصفــه بــــي وصفـــل فــــترســویسي، ـــورانــــن

                                                           
 .185األسالیب اإلنشائیة في العربیة، ص: محسن علي عطیة )1(
 .29ص: الدیوان )2(
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النداء إلى مالقاة الذات إلى عالم أفضل، طامحا من خالل أسلوب  وینادي بهذا الحنین

ؤكد رغبته في هذا اللقاء وما ی. وهي جزء من محبتهاالمناجاة رتبط بیذكرها التي  ،اإللهیة

  . أو التعبیر بالقصائد عن هذا الحلم حتى یتحقق ،عملیة الكتابةاستمراره في 

لیجمع بین حاستي  ،)همس الضیاء(س في الصورة الشعریة وقد وظف تراسل الحوا    

متأججة حرقة وشوقا، والتي ما كان ا یعبر عن خوالج هذه الدواخل المّ م ،السمع والرؤیة

   .التقریري لیحتضن ما یغشى بواطنهاالتعبیر 

  :شخصا عزیزا علیه إذ یقول "سقاك غیث الترحم"قصیدة في  یتذكر الشاعرو     

  !لم تطلع.. اعَ یا لیت شمس األرب  ه               تُ لحظا یََّفتْ یا لیت یومك ن

  )1(يعِ بأضل بَ الجوانَّ ا إمً أم هل د     ا       مً یا جامد العینین هل تبغي ف

والمتمثل في الشیخ  ،عن رمز من رموز جزائرنا الحبیبة "ناصر لوحیشي"یتحدث     

یتمنى المستحیل من خالل فویتألم بسبب فقدان هذا العلم  ،*"موسى األحمدي نویوات"

وهذا یؤكد عاطفة  ،دعوته المتجسدة في استبعاد الیوم الذي توفي فیه؛ أي عدم حلوله

وهي  ،ها مستحیلة الوقوعاألمنیة التي طلب نّ السیما في ظل معرفته بأ ،اتجاههالمحبة 

والرغبة في التغییر والبحث عن  ،بالمرارة من هذا الواقع الحاليالشاعر  تعكس إحساس

الذین  ،األفرادالشاعر أیضا یخاطب ، كما وهذا یتجسد بأسلوب التمني ،واقع آخر أفضل

وقد مزج التمني . د، ونلمحه یترحم على روحهلباللتأثروا بوفاة هذا الرجل رغم ما قدمه لم ی

في استحضار هذه الشخصیة الفذة في مبادئها  ،بالنداء لیبرهن على رغبته الجامحة

وبین ما آل إلیه في عصرنا  ،یؤكد المفارقة بین صورة المعلم في الزمن السابقو وأخالقها، 

ومن المعاني البالغیة . الراهن، وما النداء إّال ضرورة ملحة السترجاع القیم والمبادئ

      نّ أ «إذ ال یخفى : "اإلشعار بعزة المتمني وندرته" :ألسلوب التمني المجازي نذكر
                                                           

  .69ص :المصدر السابق )1(

  معلم العربیة ورائد اإلصالح إّبان فترة االستعمار، إذ كان المرشد والمربي باعتباره یلّقن المعرفة لألجیال الصاعدة في * 

                                        ).Diwanalarab.com ،20-4 - 2015 ،00 :14: ینظر. (حقبة الظلم والعدوان الغاشم
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وحثا للفكر على  ،شيء إلى شيء إثارة للدهشةن تحویل االنتباه م ،من أهداف التمني

هذا االتجاه یكمن في إشعار المخاَطب بعزة المتمني التأمل، ولعل المعرفة التي یقدمها 

فالغرض الذي أشار إلیه الشاعر یثبت ، )1(» ویصبح األسلوب ذا جمالیة خاصة ،وندرته

 ة تحققهإذ یحتل مكانة عالیة في قلبه ویصرح بندر  ،بروز المتمنى بصورة عزیزة وعظیمة

  .هذا العالمفي 

  :خالصةالعلى سبیل 

داللته باعتباره وهذا یعكس  ،بصورة ضئیلة "فجر الندى"ورد أسلوب التمني في دیوان _ 

وقد ارتبط مفهومه برغبة الشاعر في االرتقاء؛ أي تغییر العالم الحسي . مستحیل التحقیق

الغائب والبعید  ،حیث یسعى للوصول إلیه باعتباره عالم النور والضیاء ،بعالم آخر نوراني

  .الذي یهتم بمظاهر األشیاء ال بجوهرها ،كل البعد عن هذا العالم المزیف

معانقا بذلك الخیال في آماله  ،من أسلوب التمني وسیلة لبلوغ هدفهالشاعر اتخذ _ 

 .وطموحاته

  :النهيأسلوب القیمة البالغیة ألغراض  -5

  :أمله في المحافظة على الوطن بقولهعن " الفرح الداني" في قصیدة الشاعر یعبر    

  ،هُ افَّتَ ض تْ تسمبْ ا *"ىَبَردَ "

  ،"قُ دمش" عرضي یاتُ فال 

   "بْ حل"وال تختفي یا 

 ،قِ وشَّ ال ةَ لیل تْ جوم التي أهدینّ ال

  )2(.هْ ، ساریةٌ علوی

                                                           
)1(

  .222، ص)دراسة بالغیة، جمالیة، نقدیة(نشاء جمالیة الخبر واإل: حسین جمعة 

   .أي نهر الفردوس وله أهمیة تاریخیة حیث قامت على ضفافه أحداث هامة" بارادیوس"ُعرف قدیما بنهر * 

  ).Wikipedia.org Ar.، 22- 4- 2015 ،11:00:ینظر(
 .108ص :نالدیوا )2(
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لف،  وظف الشاعر أسلوب النهي من خالل نهیه لدمشق بعدم التراجع إلى الخ    

الوصول إلیه أّن سوریة تمثل الهویة، وماضیها الخالد شاهد على والمغزى الذي یحاول 

وفي الوقت نفسه یحّز فیه الشوق والحنین إلى الزمن الفارط، وما  ،مجد هذه الحضارة

شكل من  يّ وعدم التفریط فیه بأ ،توظیفه ألسلوب النهي إّال محاولة منه للتمسك بهذا البلد

   .األشكال

یتم هذا األسلوب بغیة التوجیه  «، حیث "النصح واإلرشاد" وتدل هذه األبیات على غرض

ال على  ؛على سبیل النصح واإلرشاد ؛أو التنبیه علیه والنهي عنه في أمر من األمور

من النصائح، هذا الغرض من خالل تقدیمه لجملة  ویظهر ،)1(» سبیل اإللزام واإلیجاب

  .التمسك بهالتي تسهم في بقاء الوطن عزیزا كریما، والدعوة إلى 

  :الشاعر وفي موضع آخر یقول

  وفي الّرواح،، وّ ، في الغديَ حلم تُ دحّ و 

  ال تقرؤوا كّف الشتاء.. ال.. وهمست

  ...اً ال تسألوا أحد

  )2(!حْ لّوح بالجنا ،تِ فهذا طائر الكلما

تتضمن هذه األبیات أسلوب النهي، إذ یخاطب الشاعر القراء وینهاهم عن السؤال     

على كل التساؤالت التي وبالتالي سیكون خیر مجیب باعتباره قد وصل إلى منزلة متقدمة، 

ونلمحه قد شبه نفسه بالطائر، والطائر عند المتصوفة هو ذلك  .تدور بذهن المتلقي

رمز  «والطیر كذلك ، سماء الحقیقة حیث النور والضیاء ق دائما فيلّ الصوفي الذي یح

  )3(.» أّما الجناح فیحمل داللة رمز البقاء مجنح وطلیق،

                                                           
 .162 -161، ص)جمالیة نقدیةدراسة بالغیة (جمالیة الخبر واإلنشاء : حسین جمعة )1(
 .24ص: الدیوان )2(

  ،2014، 1، دار األمان، الرباط، المغرب، ط)بین اإلغراب بداهة واإلغراب قصدا(الرمز الصوفي : أسماء خوالدیة )3(

 .75ص 
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ة ، إذ یتمیز دائما بالتطلع والرغب"ناصر لوحیشي"ویدّل هذا التشبیه على نقاء وصفاء شعر 

، لزمن واإلنسانإشكالیة اأّن الكلمات كفیلة باإلجابة عن ویمكن القول . في مالقاة محبوبه

ي أرقت فالقصیدة بالغ مسبق لهذه الثنائیة الت ،)قرؤوا كف الشتاء، ال تسألوا أحداال ت(

  ).القارئ والكاتب(االثنین 

، فالشاعر یوجه النصیحة لفئة "النصح واإلرشاد"یرتبط النهي في هذه األبیات بغرض     

القراء باعتبار البنیة النصیة موجهة إلیها، تفعل كل سبلها االستفزازیة إلثارة الوعي 

إّن هدف هذا النصح الكف عن السؤال لكون القصیدة تمثل كثافة تساؤلیة باحثة . والتفكیر

  .  في إشكالیات متعددة البّد وأّن لكل سؤال جواب ضمنها

  :صةخالالعلى سبیل 

إنشائي یعني طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء، ویتحقق النهي أسلوب  _

تمثل أّما عن نسبة حضوره في الدیوان فقد  .المسبوق بال الناهیة بواسطة الفعل المضارع

  .بصورة قلیلة

ویخرج ، تجاوز العالم الحسي واالرتقاء نحو العالم النوراني األبدي والدائمدّل النهي عن _ 

  .، التمنيالنصح واإلرشاد :لیفید دالالت استلزامیة مثل ،النهي عن معناه الحقیقي
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  :نخلص في جمالیات األسالیب اإلنشائیة إلى جملة من النتائج أهمها

تبرز صفة الجمالیة في الشيء ذاته، فهو یتصف بالجمال حقیقة بعیدا عن أیة مصلحة _ 

  .أو منفعة شخصیة

األسلوب هو البصمة الخاصة التي یضفیها الكاتب في كتاباته، حیث یعبر عن رؤیته _ 

  .وفلسفته في الحیاة

:  عوامل األسالیب اإلنشائیة في بعث حیویة النص، وتتمثل هذه العوامل فيتسهم _ 

الصوتي، والعامل النحوي أو الصرفي، والعامل المعنوي البالغي، والعامل النفسي العامل 

  .المنطقي

  :انقسمت الجملة اإلنشائیة في الدیوان إلى قسمین_ 

   .والتمني، والنهي واألمر، واالستفهام، النداء،: والمتمثل في كل من: اإلنشاء الطلبي -أ

االتصال رغبة الشاعر في لیعكس  ،أسلوب النداء فقد برز في الدیوان بصورة كبیرةبرز _ 

التعجب، ( :منها وخرج إلى معان عدة ،المناجاة والتضرع والتوسلمن خالل  بخالقه

  ).االستعالء، التمني

أسلوب األمر بصورتین وهما صیغة األمر بفعل األمر، واألمر بالفعل المضارع  جاء_ 

ومن المعاني  ،وهذا یدل على حرص الشاعر االمتثال للطلب قبل غیرهالمقترن بالالم، 

  .النصح واإلرشاد بغیة الوصول للهدف المنشود: التي ارتبط بها

صبو من خالله الشاعر إلى وبالنسبة ألسلوب االستفهام نلمسه بصورة معقولة، وی_ 

 ،غیبیة معانواالطالع على ما وراء الحجاب من  الكشف عن الحقیقة، حقیقة هذا الوجود

  ).التعظیم، والتعجب، والتمني، والتشویق، والنفي: (ومن الدالالت التي یخرج إلیها
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برغبته ربطه الشاعر قد بصورة ضئیلة بسبب استحالة تحققه، و ورد التمني في الدیوان _ 

إذ یعبر هذا العالم عن  حیث الحقیقة والنور ،في االرتقاء والسمو نحو العالم النوراني

اإلشعار بعزة المتمني ( :وخرج إلى معان أخرى منها ،جوهر األشیاء ال عن مظهرها

  ).وندرته، والعنایة بالمعنى القابل للحصول والتشوق إلیه

وخرج  ،ثل في تجاوز العالم الحسي المزیفالشاعر النهي بصورة قلیلة وقد تماستخدم  -

  ).الدعاء، والتمني، وااللتماس، والنصح: (عن معناه الحقیقي لیفید دالالت استلزامیة مثل

  .وتمثل في التعجب: اإلنشاء غیر الطلبي -ب

برز أسلوب التعجب بصورة كبیرة؛ وهو نوع من الشرود والذهول فبمجرد حصول وقد  -

  تمثلت ف المستخدمة أّما الصیغة ،الذات اإلنسانیة والذات اإللهیة یتم اللقاء بینالشرود 

في   بصورة واحدة ممثالإّال عجب القیاسي في التعجب السماعي، في حین لم یظهر الت

  ."أفعل به"صیغة 

علیه مسحة جمالیة من  أضفتأسهمت األسالیب اإلنشائیة في بلورة المعنى وٕایضاحه و _ 

  .خالل األثر الذي تتركه

معنى حقیقي ومعنى مجازي ُیفهم من : إّن األسالیب اإلنشائیة تحمل في طیاتها معنیین_ 

  .خالل السیاق
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  :ناصر لوحیشي في سطور - 1

  :ناصر لوحیشية الشاعر حیا -1-1

والثانوي  ،بمدینة قسنطینة، واصل بها تعلیمه االبتدائي 1964سبتمبر  26من موالید 

واللغة العربیة بجامعة قسنطینة ثم التحق بجامعة  والجامعي، وتخرج من معهد اآلداب

   )1(.وزو لمواصلة الدراسات العلیا مولود معمري تیزي

أستاذ مادتي النحو والعروض بقسم اللغة العربیة كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة، وهو 

كلف بمنصب رئیس اللجنة البیداغوجیة  .الجزائر –قسنطینة  -جامعة األمیر عبد القادر

وتفرغ ، 2004-2003كما كلف أیضا بمنصب رئیس قسم اللغة العربیة ، 2000-2003

        هو عضو اللجنة الوطنیة لبرامج العلوم اإلسالمیة وقد شارك و  .للبحث بعد ذلك

  . في ملتقیات وندوات وطنیة وعربیة

العربي  :منهااعیة في صحف ومجالت وطنیة وعربیة أعماله وكتاباته اإلبد الشاعر نشر

وعمان األردنیة، الرافد المجلة العربیة، المنهل، بیادر، السعودیة، الفینیق، الكویتیة، 

  )2(.بالشارقة، الثقافیة بلندن

  :نال بعض الجوائز منها_ 

  .م 1955جائزة وزارة الثقافة، الجائزة الثانیة _ 

جویلیة، تلفزیون الشرق األوسط، " M.B.C"الجائزة الثالثة في المسابقة الشعریة _ 

1996.)3(  

  

  

                                                           
 .509،ص2009، )ط:د(موسوعة الشعر الجزائري، دار الهدى، الجزائر، : الربعي بن سالمة وآخرون )1(

 .06ص: الدیوان )2(

 .509موسوعة الشعر الجزائري، ص: الربعي بن سالمة وآخرون )3(
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  :آثار ودواوین ناصر لوحیشي -2

  :الشعریة المؤلفات -1 -2

        الجزائر العاصمة،  ،هومة، طبع ونشر دار "لحظة شعاع"دیوان شعر عنوانه _ 

 .1998عام 

 .م 2000في شهر جانفي سنة " مختارات من دیوان المتنبي"_ 

 ".رجاء"دیوان شعر لألطفال عنوانه _ 

  :المؤلفات النثریة -2 -2

 .الهدایةدار  ،"السیجارة الملعونة"قصة لألطفال عنوانها _ 

 .قسنطینة ،دار الطلیعة ،، طبع ثالث مرات"صحح لغتك"كتاب عنوانه _ 

 .2004 ،قسنطینة ،دار الهدایة، "مفتاح العروض والقافیة"كتاب _ 

  .قسنطینة ،باالشتراك مكتبة إقرأ، "المنصوبات الفضلة والمجرورات في العربیة"كتاب _ 

 )1(.قسنطینة ،توزیع دار الطلیعة ،"عاصررمز الدیني في الشعر الفلسطیني المال" كتاب _ 

 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           
 .06ص: الدیوان )1(



:ملخص  

الحمد هللا الذي هو الحق وهادي السبیل، والصالة والسالم على سیدنا محمد صلى اهللا 

األنبیاء،  علیه وسلم خاتم األنبیاء وٕامام المرسلین، جدد اهللا له لرسالة وأحیا ببعثته سّنة

مكارم األخالق وعلى آله وأصحابه ومن وااله، الذین  ونشر بدعوته آیات الهدایة وأتم به

والموعظة الحسنة، فهدى اهللا بهم  فقههم اهللا في دینه، فدعوه بذلك إلى سبیل رّبهم بالحكمة

          .العباد وفتح على أیدیهم البالد وجعلهم أمة یهدون إلى الحق تحقیقا لسابق وعده

:    أّما بعد  

نشائیة بعنایة العدید من النحویین والبالغیین، ویعود السبب لقد حظیت األسالیب اإل    

في ذلك إلى ما تحتله من مكانة ممیزة في اتساق الكالم وترابطه، إضافة إلى دورها الفعال 

الداللي یحمله من مقومات سواًء في الجانب في إبراز ثراء النص الشعري بكل ما 

لعالم الداللة المعّبرة، من خالل فتاح الولوج والبالغي، وعلیه فاألسالیب اإلنشائیة تمثل م

السّیما وهي  .ما تتسم به من جمالیات تضفي رونق اإلبداع على األسلوب اإلنشائي

النغمة الصوتیة التي تتفرد بإیقاعها الخاص الُمؤسس على الجواب واالستجابة، وتكمن 

ي البنیة الحواریة صفة الجمالیة في الصیغة التي یشكل بها الشاعر األسلوب، وكذلك ف

المفاعلة بین الذوات خاصة اإلنشاء الطلبي، وفي المعاني البالغیة التي تخرج عن كل 

الطلبیة ممثلة في النداء واألمر واالستفهام : وتنقسم هذه األسالیب إلى أنواع فمنها. أسلوب

             .والتمني والنهي، وغیر الطلبیة التي تكمن في كل من أسلوبي التعجب والقسم



ولألسالیب اإلنشائیة وظائف عّدة إذ تسهم في إثراء الجانب المعرفي جّراء توظیف العوامل 

 المختلفة، والمتجسدة في العامل الصوتي والعامل النحوي أو الصرفي، إضافة إلى العامل 

                                       .المعنوي البالغي، وأخیرا العامل النفسي المنطقي

كل ذلك كان دافعا الختیارنا دراسة األسالیب اإلنشائیة خاصة وهي الكاشف عن     

خبایا النفس وخفایا األسرار فأردنا أن نبّین قیمتها، إضافة إلى مدى أهمیتها في الدراسات 

                                      .القدیمة والحدیثة، ودورها البارز في إیضاح الداللة

جمالیة األسالیب اإلنشائیة في دیوان : "لى ذلك جاء عنوان المذكرة موسوما بـــوبناًء ع

                  :وذلك لإلجابة عن التساؤالت التالیة ".ناصر لوحیشي: فجر الندى لـــ

                    ما الجمالیات التعبیریة لألسلوب اإلنشائي في نص ناصر لوحیشي؟

                                        اإلنشائیة بروزا؟وأي أكثر األسالیب 

                            وكیف ُوظفت هذه األسالیب لتأخذ ُبعَدها الجمالي؟

. وفصلین وخاتمة تمهیداولإلجابة عن هذه التساؤالت اتبعنا خطة تتضمن   

 الغربیین الفالسفة قّدمهاحتوى على جمالیة الفكر الفلسفي من خالل ما تمهید فأّما ال    

بعیدا عن   من تعریفات كثیرة للجمال، من منطلق تحقق الجمالیة في الشيء ذاته والعرب

أیة منفعة؛ ألّن العمل الفني إذا اكتسب صفة المنفعة فسیفقد جماله ویصبح مجرد وسیلة 

  . للوصول إلى غایة شخصیة



اّلذْین اشتركا في كون الجمال  "أرسطو" و "أفالطون"ومن بین هؤالء الفالسفة نذكر     

یتحقق بوجود النظام، ویظهر في العناصر المیتافیزقیة التي یحتویها النظام والمتمثلة في 

   .كل من الوحدة والتعدد والتناسب

 وبالتالية كون ذلك یخلق نوعا من الفرح، عادالجمال بالس "بومغارتن"في حین ربط     

  .یعكس في األخیر إحساسا بالجمال

أي  العقل ونادى بالغائیة،ُعّد أول فیلسوف جعل الفن مستقال على ملكة  "كانط"أّما     

  .لال غایة له خارج نفسه، وغایته الوحیدة هي الجماأّن العمل الفني 

، جوهرها  والتعبیر عن وكشفهاال مرتبط بالحقیقة فقد اعتبر الجم "لهیجل"وبالنسبة     

  : ویكمن كذلك في التجسید الفعلي للفكرة الموجودة في الذهن، وقّسم الجمال إلى قسمین

   .الجمال الطبیعي والجمال الفني

نظر الفالسفة المسلمین إلى الجمال نظرة مختلفة حیث ارتبط ارتباطا وثیقا بمقاصد     

  .الشریعة اإلسالمیة

الذي اعتبر أّن تحقیق معرفة جمال " التوحیدي": أبرز هؤالء الفالسفة نذكر ومن    

  .الموجودات ال یتم إّال بمعرفة اهللا سبحانه وتعالى ومعرفة صفاته

فقد قرن الجمال بالحب، وأقّر بأّن المصدر األساسي للعدل " ابن عربي: "أّما بالنسبة لــ    

  .اإللهي یتمثل في الجمال



الذین اتبعوا مقاصد الشریعة اإلسالمیة والتي هذا عن تصور التراثیین لمفهوم الجمال     

  .تحمل في طیاتها سمات الجمال الروحي

الذي تمثلت " عماد الدین خلیل: "وقد اهتم المسلمون الحداثیون بالجمال ومن بینهم    

. رؤیته للجمال من خالل اتصافه باالنسجام والتناسب لكي ُیكسب الشيء صفة الجمالیة

  .شعر النفس بالراحة والهدوءتُ الل القیم اإلیجابیة التي إلى أهمیته من خ إضافة

فقد اعتبر الجمال سبب من أسباب اإلیمان وعنصر من " نجیب الكیالني"أّما     

عناصره، وربطه باألخالق وهذا ما نصت علیه الشریعة اإلسالمیة من خالل القیم 

  .  والتي تسهم في تقویة اإلیمان الجمالیة من عفة ونقاء

وجاء الفصل األول حامال لعنوان األسالیب اإلنشائیة وأقسامها معالجا تعریف كل من     

األسلوب واإلنشاء وباحثا في عوامل األسالیب اإلنشائیة، أّما الفصل الثاني فكان محور 

  . الحدیث عن القیمة البالغیة ألغراض األسالیب اإلنشائیة الطلبیة

  : النتائج التي وصلنا إلیها وهي كاآلتيا فیها وختمنا بحثنا بخاتمة أبرزن    

تبرز صفة الجمالیة في الشيء ذاته، فهو یتصف بالجمال حقیقة بعیدا عن أي مصلحة _ 

  .أو منفعة شخصیة

األسلوب هو البصمة الخاصة التي یضفیها الكاتب على كتاباته، حیث بعبر عن رؤیته _ 

  .وفلسفته في الحیاة



: ة في بعث حیویة النص، وتتمثل هذه العوامل فيتسهم عوامل األسالیب اإلنشائی_ 

العامل الصوتي، والعامل النحوي أو الصرفي، والعامل المعنوي البالغي، والعامل النفسي 

  .المنطقي

  :انقسمت الجملة اإلنشائیة في الدیوان إلى قسمین    

  : اإلنشاء الطلبي -أ

  .والتمني، والنهيالنداء، واألمر، واالستفهام، : والمتمثل في كل من

استخدم الشاعر النداء بصورة كبیرة، وهذا یعكس الحالة النفسیة التي یمر بها من _ 

طاغیا على بقیة " الیاء"وكان توظیفه لحرف . مناجاة وتضرع وتوسل هللا عز وجل

التمني واالستعالء : األدوات، وقد أفاد النداء معان أخرى تتناسب وطبیعة السیاق ومنها

  .لتحسروالتذكر وا

صیغة األمر بفعل األمر، واألمر بالفعل المضارع : جاء أسلوب األمر بصورتین وهما_ 

ومن المعاني . المقترن بالالم، وهذا یدل على حرص الشاعر االمتثال للطلب قبل غیره

  .النصح واإلرشاد: التي ارتبط بها

الشاعر إلى وبالنسبة ألسلوب االستفهام نلمسه بصورة معقولة، ویصبو من خالله _ 

الكشف عن الحقیقة، حقیقة هذا الوجود واالطالع على ما وراء الحجاب من معان غیبیة، 

  ).التعظیم، والتعجب، والتمني، والتشویق، والنفي: (ومن الدالالت التي یخرج إلیها



ورد التمني في الدیوان بصورة ضئیلة بسبب استحالة تحققه، وقد ربطه الشاعر برغبته _ 

والسمو نحو العالم النوراني، حیث الحقیقة والنور إذ یعبر هذا العالم عن  في االرتقاء

اإلشعار بعزة المتمني : (جوهر األشیاء ال عن مظهرها، وخرج إلى معان أخرى منها

  ).وندرته، والعنایة بالمعنى القابل للحصول والتشوق إلیه

الحسي المزیف، وخرج  استخدم الشاعر النهي بصورة قلیلة وقد تمثل في تجاوز العالم_ 

  ).الدعاء، والتمني، وااللتماس، والنصح: (عن معناه الحقیقي لیفید دالالت استلزامیة مثل

  .وتمثل في التعجب: اإلنشاء غیر الطلبي_ ب

حصول هو نوع من الشرود والذهول فبمجرد برز أسلوب التعجب بصورة كبیرة؛ و _ 

ات اإللهیة، أّما الصیغة المستخدمة فتمثلت في الشرود یتم اللقاء بین الذات اإلنسانیة والذ

التعجب السماعي، في حین لم یظهر التعجب القیاسي إّال بصورة واحدة ممثال في صیغة 

      ".أفعل به"

أسهمت األسالیب اإلنشائیة في بلورة المعنى وٕایضاحه وأضفت علیه مسحة جمالیة من _ 

  .خالل األثر الذي تتركه

معنى حقیقي ومعنى مجازي ُیفهم من : شائیة تحمل في طیاتها معنیینإّن األسالیب اإلن_ 

  .خالل السیاق

  


