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        وأعاننا  الحمد هللا الذي أنار لنا درب العلم والمعرفة، 

 على أداء هذا الواجب، ووفقنا إلى إنجاز هذا العمل

        ونتوجه بالشكر واالمتنان إلى كل من ساعدنا من قريب

        أو بعيد على إنجاز هذا العمل، وفي تذليل ما واجهناه

بايزيد فـاطمة  " من صعوبات، ونخّص بالذكر األستاذة المشرفة

مة التي  التي لم تبخل علي" الزهراء ّ نا بالتوجيهات والنصائح القي

كانت عونا لنا في إتمام هذا البحث، والشكر موصول أيضا لكل  

ال ا وكل من ساعد على كتابة   لمكتبة،من اللجنة المشرفة، عمّ

.وطباعة هذه المذكرة  

  

  

   



 

 

  

  

  

  

  

  

  ةــــــــــــــــدمـــــــمق
  



 ةــــــــمقدم
 

 
 أ 

ا  عملـــت املنـــاهج النقديـــة املعاصـــرة علـــى تأســـيس مرحلـــ    ّ ة جديـــدة ُحيلـــل فيهـــا الـــنص حتلـــيال نصـــي
فجاءت السميائية واألسلوبية والتفكيكية، مثّ نظرية التلقي، وكـلّ مـنهج مـن هـذه املنـاهج لـه أعالمـه 
واجتاهاتـــه ورؤيتـــه يف حتليـــل النصـــوص، وتُعـــدُّ األســـلوبية أحـــد هـــذه املنـــاهج النقديـــة املعاصـــرة، وقـــد 

ا  وكتـب عنهـا البـاحثون، فمـنهم مـن حتـدث عنهـا يف اخلطـاب الغـريب فقـط، ومـنهم  تعددت تعريفا
   .من انشغل جبذورها  يف الرتاث العريب

ــا احمللــل األســلويب فقــد أخــذ علــى عاتقــه التعامــل املباشــر مــع الــنص، ســاعيا للكشــف عــن أبعــاده   أمّ
فارقـةً، الفنية واجلمالية وكذا التأشري على السمات املوجودة فيه، وهذه السـمات قـد تكـون انزياحـا م

ً يعـّج  عـدُّ الشـعر العـريب املعاصـر فضـاء ُ ، رموزا دينيـة أو تارخييـة أو غريهـا مـن الرمـوز األخـرى، وي تناصًا
مبثــل هــذه الســمات، لــذا حاولنــا الكشــف عــن بعضــها وذلــك مــن خــالل الــنص الشــعري اجلزائــري 

ـــول" "أوجـــاع بـــاردة"املعاصــر الـــذي ميثلـــه ديــوان  ُ  -، "حملمـــد بــن جّل عـــدُّ جمهـــوال لـــدى وهـــذا األخــري ي
ا األسباب اليت دفعتنا لدراسة هذا املوضوع جند العديد منها من أمهها -الكثريين   : أمّ

  .ــــ حماولة اإلسهام يف تدعيم الدراسات األسلوبية ذات التوجه التطبيقي ولو بالقليل

  .واجلزائري خاصة ـــــ إبراز فاعلية املنهج األسلويب يف دراسة اخلطاب الشعري العرّيب املعاصر عامة

هولني لدى كثري من املتتبعني   . ــــ حماولة تسليط الضوء على بعض الشعراء اجلزائريني ا

  :وقد حاولنا من خالل ذلك اإلجابة عن بعض اإلشكاالت من أمهها

  ــــــ ما أهم السمات والتجليات األسلوبية اليت وظفها الشاعر يف ديوانه؟ 

  الية يف املقابل؟ـــــ وهل اكتسبت صبغة مج 

  ـــــ ما مدى تأثري البنيات املتنوعة للنص يف داللته؟ 

  ـــــ وهل كان لتداخل النصوص حضور يف الديوان؟  



 ةــــــــمقدم
 

 
 ب 

ا اهليكل التنظيمي للبحث، فكان كـاآليت مقدمـة، مـدخل وفصـلني مثّ خامتـة هـي حمصـلة : أمّ
  .موع النتائج املتوصل إليها

ومتّ فيـه حتديـد مفـاهيم مصــطلح " حتديـد عتبـات املصــطلح"املـدخل كـان نظريـا وجــاء بعنـوان 
ــا الفصــل األول فكــان مزجيــا مــن التنظــري والتطبيــق  ــلوبية يف اجلــانبني اللغــوّي واالصــطالحي، أمّ األس

ومتّ فيــه التطــرق إىل الظــواهر " الظــواهر الصــوتية والدالليــة والرتكيبيــة يف الــديوان "وجــاء حتــت عنــوان 
يوان واملتمثلـة يف كـلّ مـن التكـرار واجلنـاس، مثّ االنتقـال إىل الظـواهر الدالليـة الصوتية املوجودة يف الد

مــن خــالل االنزيــاح الــداليل الــذي شــكلته كــلّ مــن االســتعارة والكنايــة، مثّ اختتــام الفصــل بــالظواهر 
الرتكيبيــة وذلــك بتســليط الضــوء علــى االنزيــاح الرتكيــيب الــذي جســدته ظــاهرة التقــدمي والتــأخري وكــذا 

  .ذفاحل

ا الفصل الثاين فكان هو اآلخر فصال نظريا تطبيقيا، ومتّ عنونته بــــ  التجليـات األسـلوبية " أمّ
فيـــه حماولـــة الكشـــف عـــن مجاليـــة كـــلّ مـــن املفارقـــة والتنـــاص، واألنـــواع املوجـــودة يف " يف الـــديوان  ومتّ 

  .ل إليهاالديوان لكليهما، مث خامتة البحث واليت هي حصيلة للنتائج اليت متّ التوص

ا العقبـ ،أمّ ـــــــيّ ـــــــج األسلوبــــــــــــــ ـــــــى املنهــــــــــــ ـــــــة علـــــ ـــــــــ ـــــــذه الدراســـ ـــــــي هـــــــــــــ ـــــــات وقــــــد اعتمــــــدنا فــــ ــــ
  :والصعوبات اليت واجهتنا يف هذا البحث فنذكر منها 

باسـتثناء بعـض اإلشـارات , ـــــ عدم وجود دراسات سابقة لكلّ من الديوان والشاعر على حّد سواء 
  .املوجودة يف االنرتنت واليت ال ترقى ملستوى الدراسة 

ة  ّ   ــــ صعوبة تأويل املعطيات اللغوية اليت متّ استخراجها من املدونة الشعري

وقــد حاولنـــا تــذليل هـــذه الصـــعوبات مــن خـــالل االعتمـــاد علــى جمموعـــة مـــن املصــادر واملراجـــع مـــن 
النقد العريب احلديث، لفرحـان بـدري احلـريب،  وكـذا كتـاب االنزيـاح مـن  كتاب األسلوبية يف:  أمهها



 ةــــــــمقدم
 

 
 ج 

منظـور الدراسـات األسـلوبية، ألمحــد حممـد ويـس، وقــد اعتمـدنا أيضـا علــى كتـاب املفارقـة يف الشــعر 
انة، وأيضا مجاليات التناص، ألمحد جري شعث ّ   .العرّيب احلديث، لناصر شب

ى وأرقــى عبــارات الشــكر والعرفــان لألســتاذة املشــرفة ويف األخــري ال يســعنا إال أن أتقــّدم بــأمس
ا مــن فضــل يف متابعــة هــذا املوضــوع وتقوميــه، والشــكر موصــول أيضــا لكــلّ مــن أســهم يف هــذا  ملــا هلــ
ـذا البحـث إال تقـدمي ولـو إضـافة بسـيطة يف جمـال الدراسـات  البحث من قريب أو بعيد، وما أردنـا 

  .توكلت وإليه أُنيباألسلوبية  وما توفيقي إال باهللا، عليه 
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  :تحديد عتبات المصطلح

  :األسلوبية

ــا علــم األســلوبية مــنهج نقــدي معاصــر، يقــوم علــى مقاربــة الــنص وتفحــص آلي اتــه، كمــا أ
ـــــة  ـــــة الـــــيت تكســـــب اخلطـــــاب األديب خصائصـــــه التعبريي لغـــــوي حـــــديث، يبحـــــث يف الوســـــائل اللغوي
والشــــعرية، لكــــن قبــــل الولــــوج يف املفهــــوم االصــــطالحي لألســــلوبية، جيــــب أن نقــــف عنــــد مفهومهــــا 

  .اللغوي

نظـور، والـذي جـاء ورد ذكرها يف الكثري من املعاجم اللغوية من بينها لسان العرب البـن م:  لغة/ أ
ا علم لغوي  فيه أّن األسلوبية منهج نقدي معاصر، يقوم على مقاربة النص وتفحص آلياته، كما أ
حديث، يبحث يف الوسائل اللغوية اليت تكسب اخلطاب األديب خصائصه التعبريية والشعرية، لكـن 

  .للغويقبل الولوج يف املفهوم االصطالحي لألسلوبية، جيب أن نقف عند مفهومها ا

يقال للسطر من النخيـل أسـلوب، وكـل طريـق ممتـد فهـو أسـلوب، واألسـلوب "فنجد فيه أنه 
قال أنتم يف أسلوب سوء، وجيمع أساليب، واألسـلوب الطريـق تأخـذ فيـه  ُ الطريق والوجه واملذهب، ي

قال ُ   1."يف أفانني منه: أي. أخذ فالن يف أساليب من القول: و األسلوب بالضم الفن، ي

لألسلوب جند أنه ارتـبط مبعنيـني، املعـىن األول لـه بعـد مـادي  " بن منظور"تعريف  من خالل
عــٌد فــين ومعنــوي وارتــبط  ُ ارتــبط مدلولــه بــالطريق املمتــد أو الســطر مــن النخيــل، أمــا املعــىن الثــاين فلــه ب

  .مدلوله بأسلوب القول وطريقة الكالم

  

 

                                                             
  .471ص ، )د،ت( ،1،  بیروت ،لبنان ، ج1دار الصادر ، ط, ابن منظور ، لسان العرب   1
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غربيـة، قـدميا وحـديثا مصـطلح األسـلوبية تناولت العديد من الدراسات العربية وال: اصطالحا/ ب 
  :من هذه الدراسات جند

   :عند الغرب / 1

علــى اثــر جتديــد أحبــاث "ظهــر مصــطلح األســلوبية خــالل القــرن التاســع عشــر عنــد الغــربيني
الـذي تـأثر بـآراء   Ferdinand de Saussure" يـد فردينانـد دي سوسـري"اللغـة واكتماهلـا علـى 

وطبقهــا علــى امليــدان اللغــوي، ذلــك  Emile Durkheim" كــامي  دور"عــامل االجتمــاع الفرنســي 
ألّن هذا األخري رأى أّن الوقائع االجتماعية كالشيء احملدد الذي تدرسه العلـوم الطبيعيـة فهـي ذات 
طبيعـة عامــة وميكــن دراســتها بـاخلربة املالحظــة والتجربــة، وأّن اللغــة ظـاهرة اجتماعيــة وليســت فرديــة، 

  1"   .وال تتعلق بشخص واحد

 de Saussure" دي سوسـري"من جهـود  Charles Bally"  باريل"ومن هنا أفاد شارل 

أّن اللغـــة "اللغويـــة فتأسســـت علـــى يديـــه األســـلوبية علمـــا ومنهجـــا يف التحليـــل اللغـــوي، حيـــث يـــرى
جمموعــة مــن وســائل التعبــري الــيت تعــرب عــن اجلانــب الفكــري والعــاطفي أو اجلانــب املنطقــي، واجلانــب 

عـــىن بدراســـة الوســـائل الـــيت يســـتخدمها املـــتكلم للتعبـــري عـــن أفكـــار االنفعـــايل ُ ، وأّن علـــم األســـلوب ي
  2."معينة

فإنـــه تبــــّىن فكـــرة أساســــية " يف دراســــاته  Bally" بـــايل"مـــن خـــالل املناقشــــات الـــيت أدارهــــا 
مـن تـدرس األسـلوبية وقـائع التعبـري اللغـوي : وحمورية هلـا أمهيتهـا يف الدراسـات األسـلوبية حيـث يقـول

ــا تــدرس تعبــري الوقــائع للحساســية املعــرب عنهــا لغويــا كمــا تــدرس  ناحيــة مضــامينها الوجدانيــة، أي أ
حـــدود اللغـــة العامـــة  Bally" بـــايل"فعـــل الوقـــائع اللغويـــة علـــى احلساســـية، إّن هـــذه االلتفاتـــة مـــن 

هــي  Bally" ايل"والشـائعة،  ومل ينقلهــا إىل ميـدان دراســة األسـلوب األديب، لــذا ظلـت أســلوبية ب
                                                             

  3، ص  2014أبو أيوب اجلرجيسي  العطية ، األسلوبية يف النقد العريب املعاصر ،عامل الكتب احلديثة للنشر والتوزيع ، اربد ، األردن ،   1
  . 120ص  2004حممد عبد املطلب ، البالغة واألسلوبية ، مكتبة لبنان ناشرون ، بريوت ، لبنان ،   2
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أسلوبية اللغة وليس أسلوبية األدب، وبذلك يكون جعـل اجلانـب التـأثريي لـيس يف اللغـة مـن حيـث 
  1. "هي استعمال، وإمنا من حيث هي ظاهرة قائمة يف اللغة بشكلها العام

وقـــد تطـــورت النظـــرة إىل علـــم األســـلوب وإمكانيـــة اإلفـــادة منـــه يف دراســـة النصـــوص األدبيـــة 
الــذي أقـام جســرا بــني دراســة  Leo Spitzer" ليــو شـبتزر"ات الـيت قــدمها تلــك الدراســ" وخباصـة 

ـا يف اإلفـادة مـن اللغـة  ً ا وجوهري ً اللغة ودراسة األدب وأسس األسـلوب املثاليـة، وأحـدث حتـوًال أساسـي
ودراسة النصوص األدبية ودراسة األساليب الفرديـة لألديـب مـن خـالل اعتمـاده علـى الكشـف عـن 

لغويــة تشــكل ظــاهرة أســلوبية، كمــا شــدد علــى صــفات األمانــة واإلخــالص ملمــح لغــوي أو مالمــح 
ــدربًا  والصـرب يف الــدارس األســلويب الــذي ينبغـي بطبيعــة احلــال أن يكــون خبـريا باللغــة الــيت يقرؤهــا، ومُ

  2. "على هذا النوع من القراءة حىت ال يزيف مواضع االهتمام يف النص

جـــولز "اســـات وجفـــاف للمصـــطلح فنـــادى اُصـــيبت األســـلوبية بأزمـــة در  1941وبعـــد ســـنة 
بإحيـاء األســلوبية، وتتميـز جهــوده مبحاولــة إعـادة اللغــة األدبيــة إىل  Jules Maruzeau"  مـاروزو

ـــاز يف Bally" بـــايل"ميـــدان الدراســـات األســـلوبية ردا علـــى مـــا صـــنعه  ، كمـــا ركـــزّ علـــى احلقيقـــة وا
غ والكلمـات واختيارهـا، ونقـاء اللغـة واللحـن األسـلوب واإليقـاع واحلركـة يف اجلملـة، واسـتخدام الصـي

  3."واللغة املكتوبة واملنطوقة

ـا Michel Rafatyr" ريفـاتري"وحـدد  عـىن : "مفهومـا لألسـلوبية مـن خـالل قولـه أ ُ علـم ي
بدراسة اآلثار األدبية دراسة موضوعية، لذلك فهي تُعىن بالبحث عن األسـس القـارة يف إرسـاء علـم 

اعتبــار األثـــر األديب بنيـــة ألســـنية تتحــاور مـــع الســـياق املضـــموين حتـــاورا  األســلوب، وهـــي تنطلـــق مـــن

                                                             
ان موسى ربابعة ، األسلوبي  1 ا ، دار جرير للنشر والتوزيع ، عمّ   . 14،ص  2014األردن ، , ة مفاهيمها وجتليا
  . 82،ص  1998شكري عياد ، اللغة واإلبداع ، مبادئ علم علم األسلوب العريب ،دار زهرة الشرق ، القاهرة ،مصر ،   2
  120حممد عبد املطلب ،البالغة واألسلوبية ، ص   3
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خاصــا، وترمــــــــــــي حســـــــــب رأيــه إىل متكــــــــــــــني القـــارئ مـــن إدراك انتظــام خصـــائص األسلــــــوب الفـــين 
  1." إدراكا نقديا، مع الوعي مبا حتققه تلك اخلصائص من غايات وظيفية

عــرف األســلوب األ ُ ـه كــل شــيء مكتـوب وفــردي قُصــد بـه أن يكــون أدبــا، إّن " ديبوعـاد لي أّن
هذا األسلوب هو الشكل املكتوب والفردي والذي حيمل بني ثناياه القصدية، ومن هنا خيرج النص 

  .الشفوي واللغة العامة، وينتفي انعدام القصدية أو الصدفة يف الغاية املتوخاة من املنشئ

الرتكيـــز علـــى وحـــدات األســـلوب يف  Rafatyr" فـــاتريري"ومـــن أهـــم القضـــايا الـــيت طرحهـــا 
النص لتمييز الوحدات اللغوية اليت ال تقع ضمن املعطيات األسلوبية، ذلك ألّن الـنص حيتـوي علـى 
بعــض الظـــواهر الـــيت ميكــن أن تُعـــّد أســـلوبا، وحيتــوي علـــى وحـــدات لغويــة ال ميكـــن أن حتتـــوي علـــى 

لـــى االنتقـــاء أو االختيــار يف املعاجلـــة، أي معاجلـــة مســات أســـلوبية وبــذلك تصـــبح األســـلوبية قائمــة ع
  2. "الظواهر األسلوبية دون االلتفات إىل العناصر األخرى

ــا تســعى  فريفـاتري يــرى أن األســلوبية تبحــث عــن الــدعائم األساسـية لعلــم األســلوب، كمــا أ
  .لتمكني القارئ من إدراك وظائف وخصائص األسلوب الفين

تعريف األسلوب من زاوية مجيع عناصره "إىل أّن   Bernd Spillnerويذهب برند شبلنر 
هو التعريف األوجه، ألّن كلّ تعريف يتجه إىل زاوية واحدة فقط من زوايا التوصيل فيه قصور، ألنـه 

  3."يهمل بقية الزوايا، ومن مثّ فإّن خري تعريف لألسلوب هو اختيار املؤلف واسرتجاع القارئ

الــــذي يــــذهب إىل أّن األســــلوب هــــو اختيــــار املؤلــــف  Spillnerويبــــدو أّن تعريــــف شــــبلنر    
عـّد أكثـر مشـوال ودقـة، كونـه يسـتوجب عناصـر اإلبـالغ الثالثـة  ُ واسرتجاع القارئ أوجـه تعريـف ألنـه ي

                                                             
األسلوبیة في النقد العربي الحدیث ،دراسة في تحلیل الخطاب ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر و التوزیع ، فرحان بدري الحربي ،   1

  . 70، ص  2003بیروت ، لبنان ،
ا ، ص   2    21, 20موسى ربابعة ، األسلوبية مفاهيمها وجتليا
  . 20أیوب جرجیس العطیة ، األسلوبیة في النقد العربي المعاصر ،ص   3
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املرســل والرســالة واملرســل إليــه، ومــن هنــا فإنــه لــن يكــون هنــاك أي إغفــال ألي مــن تلــك : ممثلــة بـــــــ
  .ثةالعناصــــــر البالغية الثال

االختيـــــار تتضـــــمن الظـــــروف الشخصـــــية للمؤلـــــف وشـــــعوره ومعلوماتـــــه مثّ صـــــالته "فعمليـــــة 
االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصـــادية ومكانتــه االجتماعيـــة، ومعرفتــه بأعمــال أدبيـــة أخــرى، وردة فعلـــه 
ـــا عمليـــة االســـرتجاع فتتضـــمن ظـــروف القـــارئ، وثقافتـــه ومقاييســـه اجلماليـــة ومعرفتـــه  جتـــاه ذلـــك، أمّ

 1."ل أدبية أخرى وعصر إنتاج النص وجنسه األديببأعما

الطريقــة يف الكتابــة، وهــي اســتخدام الكاتــب ألدوات تعبرييــة "بيــار جــريو يــرى أّن األســلوبية   
  2. "من أجـــــــــــل غايــــــــــــــــات أدبيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ال إذا كان من أجل غاية أدبيـة، أي يكـون فجريو يرى أن النسق اللغوي ال يكون أسلوبا، إ
  . مقصودا ،وإال فإنه خيرج عن إطار األسلوب

  :عند العرب/ 2

  : عند القدامى/ أ

حـاول بــن قتيبــة أن يعطــي األســلوب مفهومــا حمــددا رابطــا بــني تعــدد األســاليب واالفتنــان بــه 
عِرُف فضل القران م «: وطرائق العرب يف أداء املعىن إذ يقول َ ّا ي رَ نظره، واتَسعَ علمه وفهـم وإمن ن كثـُ

ــا يف األســاليب، فاخلطيــب مــن العــرب إذا ارجتــل كالمــا يف النكــاح أو صــلٍح    مــذاهب العــرب وافتنا
ُطيــل تــارة، ويكــرر، وخيفــي  أو مــا شــابه ذلــك مل يــأت بــه مــن واد واحــد بــل يفتــنت فيختصــر تــارة، وي

                                                             
  . 21املرجع نفسه ، ص   1
  .36ص  1994،بیروت ،لبنان، , 3ـ بیار جیرو ، األسلوب واألسلوبیة ،ت ،منذر العیاشي ، مركز اإلنماء القومي،ط  2
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احلــال، وكثــرة احلشــد وجاللــة  بعــض معانيــه، ويكشــف بعضــها، وتكــون عنايــة الكــالم علــى حســب
   1». املقام

فـــربط بـــن قتيبـــة بـــني األســـلوب وطرائـــق أداء املعـــىن حبيـــث يكـــون لكـــل مقـــام مقـــال، فتعـــدد 
  .األساليب راجــــــــع إىل اختالف املوقف مث إىل طبيعة املوضوع مث إىل مقدرة املتكلم وفنيته وحتليله

ا بن خلدون فقد عرف األسلوب بقوله  ُشرح فيه الرتكيب أو القالـب هو امل «أمّ نوال الذي ي
الذي يفرغ فيه، ويشرح ذلك بأّن األسلوب يرجع إىل صـور ذهنيـة للرتاكيـب املنتظمـة كليـة، حبسـب 
ــــان الرتاكيــــب وأشخاصــــها  ــــذهن يف أعي انطباقهــــا علــــى تركيــــب خــــاص، وتلــــك الرتاكيــــب ينزعهــــا ال

ُصريها يف اخليال كالقالـب أو املنـوال، مثّ ينتقـي الرت  اكيـب الصـحيحة عنـد العـرب حبسـب اإلعـراب وي
ُ يف القالــب أو النّســاج يف املنــوال حــّىت يتســع القالــب حبصــول  ــاء والبيــان فريّصــها رّصــا كمــا يفعــل البنّ
يــب الوافيــة مبقصــود الكــالم ويقــع علــى الصــورة الصــحيحة حبســب ملكــة اللســان، ولكــلّ كــالم  الرتاك

   2». أساليب ختتّص به

ـا حــازم القرطــاجين ف هيئــة حتصــل عــن التأليفـات املعنويــة وجانبــا مــن البنــاء "األســلوب عنـدهأمّ
اللغوي خيـتص بالتأليفـات املعنويـة يف حـني ينصـب الـنظم علـى التأليفـات اللفظيـة، وجعـل األسـلوب 

  3. " مرتبطا بوحدة الكالم أي أّن جمموع أجزائه مرتبطة وال يقوم جزء مبنعزل عن األجزاء الباقية

ا بن األثري في الربط بني األسلوب وبني شخصية الشاعر ومقدرته الفنية "شري يف كالمه إىلأمّ
يف استعمال هذه القدرة يف عرض الفكـرة يف أسـلوب متميـز وطريقـة متفـردة، وميكـن أن نلمـس هـذا 

 4. "  التميز يف عرض فكرة واحدة لشاعرين خمتلفني يتصرف كلّ منهما حبسب قدرته

                                                             
  .10،ص 2000عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة ،تأويل مشكل القران ، حتقيق أمحد صقر، مكتبة دار الرتاث، القاهرة ، مصر ،   1
  29ية ،األسلوبية يف النقد العرّيب املعاصر ، ص أيوب جرجيس العط  2
  .56، ص 2004حييّ املذحجي، األسلوبية ومنهج الصناعة الشعرية عند حازم القرطاجين، دار املخطوطات حممد اخلامس، الرباط، املغرب،   3
ضة مصر، القاهرة  4   .382،مصر، دت،ص  بن األثري ،املثل السائر يف أدب الكاتب والشاعر، حتقيق أمحد احلويف ،
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الغيـــون والنقـــاد العـــرب عـــن األســـلوب مصـــطلحا ومنهجـــا إّن املباحـــث الـــيت حتـــدث فيهـــا الب
يؤكـــد أّن هلـــم إســـهامات جـــادة يف جمـــال الدراســـات األســـلوبية، وهـــذه اجلزيئـــات املشـــار إليهـــا جـــزء      

  .من جذورها فـــــــي الرتاث العريب

  :عند المحدثين/ ب

األديب ،مشـريا  نتـاج تالقـح بـني علـم اللسـان والنقـد"عبد السالم املسـدي األسـلوبية يف نظـره
  1."، واستقالهلا يف مناهج النقد، بوصفها علما قائما بذاته)أي علم اللسان(إىل انفصاهلا عنه 

  .فهو يراها علم قائم بذاته، يقف بديال عن البالغة

إمنـا تُعـىن بدراسـة اخلصـائص اللغويـة الـيت تنقـل الكـالم " كما جنده يقول أيضا أن األسلوبية 
عــادي أو أداة تــأثري فــين، إمنــا تبحــث يف اخلصــائص اللغويــة ذات الوظــائف مــن جمــرد وســيلة إبــالغ 

اجلماليـــة يف اخلطـــاب األديب، والتســـرت الـــذي جيعـــل اخلطـــاب الفـــين مـــزدوج الوظيفـــة والغايـــة، ويـــؤدي     
   2."ما يؤديه الكالم عادة

 فاملســدي يــرى أن األســلوبية تبحــث عــن مــا يتميــز بــه الكــالم الفــين، عــن غــريه مــن أصــناف
اخلطاب، وهذا التميز يكون عن طريـق الوظـائف اجلماليـة، وكـذا اخلـروج عـن النظـام اللغـوي العـادي  
ومهمة األسلوبية لديه هـي البحـث عـن القيمـة التأثرييـة لعناصـر اللغـة املنظمـة والفاعليـة املتبادلـة بـني 

  .العناصر التعبريية اليت تتالقى لتشكلّ نظام الوسائل اللغوية املعربة

ــا  وريــث شــرعيّ للبالغــة العجــوز الــيت أدركهــا ســن "علــم األســلوب عنــد صــالح فضــل فهــوأمّ
اليــــأس، وحكــــم عليهــــا تطــــور الفنــــون واآلداب احلديثــــة بــــالعقم، فهــــو ينحــــدر مــــن أصــــالب خمتلفــــة     

                                                             
ع،   1 ة للدراسات والنشر و التوزی ـ فرحان بدري الحربي، األسلوبیة في النقد العربي الحدیث، دراسة في تحلیل الخطاب، المؤسسة الجامعی

  .70، ص  2003بیروت ، لبنان، 
  .36،ص 1977ـ عبد السالم المسدي، األسلوبیة واألسلوب ،الدار العربیة للكتاب، تونس، تونس،   2
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)    األلســنية(علــم اللغــة احلــديث : علــى الــرغم مــن أن هــذه الروافــد تعــود يف النهايــة ألبــويني فتيــني مهــا
  1."وعلم اجلمال الذي أدى مهمة األبوة األوىل من جانب أخر من جانب،

ـــاد أن  ّ الكـــالم عـــن األســـلوب " ويف مســـتهل حديثـــه عـــن األســـلوبية يقـــول شـــكري حممـــد عي
، فهــو يعتقــد أن عــودة علــم األســلوب إىل علــوم البالغــة "قــدمي، أمــا علــم األســلوب فحــديث جــدا

إثبـــات وجـــود علـــم األســـلوب يف أصـــول ثقافتنـــا القدميـــة، إذ ميثـــل أحـــد فروعهـــا يف الســـابق، وحيـــاول 
فعلـم األسـلوب ذو نســب  «: العربيـة، مبـا محلتـه مـن مــوروث بالغـي، ويتضـح ذلـك مـن خــالل قولـه

  2 ». عريق عندنا ،ألن أصوله ترجع إىل علم البالغة، وثقافتنا تزدهي برتاث غين يف علوم البالغة

وبية هـــي احلـــل لســـد الفـــراغ يف فضـــاء أمــا حممـــد اهلـــادي الطرابلســـي فيقـــرتح أن تكـــون األســـل
إن األســــــــلوبية أو علـــــــم األســــــــلوب، وهــــــــو أحــــــــد مــــــــا تفــــــــرع                 «: النقـــــــد العــــــــريب احلــــــــديث فيقــــــــول

من اللسانيات،من علوم اللغة احلديثة، ليطمح إىل سد هذه الثغرة تنظريا أو تطبيقـا، وعلمـا ومنهجـا 
مـا األسـلوب؟ : طيع أن نعـرف بوضـوح علـى األقـل، ولكن هذا العلم مل يثمر بعد، ما به نست[...]

  3" وما حد مستويات الكالم؟ 

ـا  ا عدنان بن ذريل فيحـدد األسـلوبية بأ ي حـديث يبحـث يف الوسـائل اللغويـة "أمّ علـم لغـوّ
ــا  الــيت تكســب اخلطــاب العــادي أو األديب خصائصــه التعبرييــة والشــعرية فتميــزه عــن غــريه، مبعــىن أ

ـــا تريـــد       دراســـة طريقـــة التعبـــري  عـــن الفكـــر مـــن خـــالل اللغـــة، كمـــا ميـــز بينهـــا وبـــني البالغـــة ويـــرى أ
أن تكـــون علميـــة تقريريـــة، تصـــف الوقـــائع، وتصـــنفها بشـــكل موضـــوعي، منهجـــي، بعـــد أن كانـــت 

م األفضل من القول   4. "البالغة تدرس األسلوب بروح معيارية نقدية صرحية، وتعّل

                                                             
  . 96،ص 1985مصر، , صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإجراءاته ،اهليئة العامة للكتاب، القاهرة   1
  122شكري عياد ،اللغة واإلبداع، ص   2
  .  74ص ،األسلوبية يف النقد العريب احلديث ،فرحان بدري احلريب   3
  32أيوب جرجيس العطية، األسلوبية يف النقد العريب املعاصر، ص   4
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ـــ ــا عبـــد القــادر عبـــد اجلليـــل فــريى أّن تتجـــه ) املتلقـــي , الرســالة , املبـــدع ( ومــن خـــالل " ه أمّ
ـا املتتابعـة ســعيا وراء  األسـلوبية يف مسـارها إىل متابعـة خيـوط العالقـة بـني الـدال واملـدلول عـرب حماورا
كشف ملـف هـذا الـنص يف خارطـة العمـل األديب الفـين وقدرتـه علـى جمـاوزة مرحلـة التعبـري       إىل 

مل قيما مجالية وإثارة وإقناعا وهذا يف الواقع جوهر مـا تسـعى األسلوبيـــــــــــــــــــة مرحلة التوصيل، اليت حت
  1. "إلــــــــــــى حتقيق وجوده يف املنتج األديب

األســلوبية علـم يـدرس اللغـة ضــمن نظـام اخلطـاب، ولكنّهـا أيضــا : "منـذر العياشـي.ويقـول د
س، لــــذا كــــان موضــــوع هــــذا العلــــم متعــــدد علــــم يــــدرس اخلطــــاب، موزعــــا علــــى مبــــدأ هويــــة األجنــــا

املســتويات، خمتلــف املشــارب واالهتمامــات، متنــوع األهــداف واالجتاهــات، ومادامــت اللغــة ليســت 
حكرا على ميدان إيصايل دون آخر، فإّن موضـوع األسـلوبية ـــــ هـو أيضـا ـــــ لـيس حكـرا علـى ميـدان 

رقــى مبوضــوعه أو هــو يعلــو عليــه لكــي تعبــريي دون أخــر، ولكــن يبقــى صــحيحا أّن األســلوبية علــم ي
ّـــا تعــددت مدارســـها  ّـــا حــازت األســـلوبية علــى هـــذه الصــفة، ومل حييلــه إىل درس علمــي ولـــوال ذلــك مل
ــا تنتقــل  ومــذاهبها، كمــا يبقــى صــحيحا أيضــا أّن األســلوبية هــي صــلة اللســانيات بــاألدب ونقــده و

ـــ لغــة ــــــ إىل دراســة اللغــة نّصــا فخطابــا جســر (فأجناســا، ولــذا كانــت األســلوبية  مــن دراســة اجلملــة ـ
  2."  عن ذلك Spitzerكما عرب سبتزر ) اللسانيات إىل تاريخ األدب

لحظ عليها ما يأيت ُ ا تبدو متقاربة وي   : وعلى الرغم من تعدد تعريفات األسلوبية إال أ

  .وات معينةـــــ األسلوبية هي دراسة اخلصائص اجلمالية يف النصوص األدبية باستخدام آليات وأد

ــــــ األسلوبية هي صلة اللسانيات بـاألدب ونقـده، وتنتقـل اللسـانيات مـن خالهلـا لدراسـة اجلملـة لغـة 
  .إلــى دراسة اللغة نصا فخطابا فأجناسا

                                                             
ان، األردن،   1   . 124، ص  2002عبد القادر عبد اجلليل، األسلوبية وثالثية الدوائر البالغية، دار صفاء للنشر والتوزيع ،عمّ
  . 27منذر العياشي ،األسلوبية وحتليل اخلطاب، ص   2
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ـــــــ تســعى الدراســات األسـلوبية إىل زيــادة الفهــم للعمـل األديب، وتعميقــه عــن طريـق النظــر املوضــوعي 
  .للتحليل والتفسري الذي يعتمد اللغة أساسا

وعموما األسلوبية علم يـدرس اخلطـاب األديب لكشـف القـيم اجلماليـة فيـه، والبحـث يف طرافـة       
  .اإلبداع، ومتيز النصوص مستعينا بآليات اللغة والبالغة والنقد
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  :الظواهر الصوتية

  :تعريفه/ أ:  التكرار/ 1

ا حمل اهتمام يف الدراسات   ،رفها العرب قدمياع ،التكرار ظاهرة لغوية أسلوبية كما أ
وأشاروا  ،فعند القدامى جند أن اجلاحظ من أوائل العلماء الذين حتدثوا عن التكرار، النقدية احلديثة

ا" :، حيث جنده يقول يف هذا الصددوبينوا حماسنه و مساوئه ،إىل أمهيته ّ ما دام  ،ليس التكرار عي
كما أن ترداد األلفاظ ليس بعيّ ما مل ُجياوز   ،و خطاب الغيب أو الساهيأ ،حلكمة كتقرير املعىن

الذي "بن السماك ويف حديثه عن مساوئ التكرار أورد قصة ، 1".وخيرج إىل العبث ،مقدار احلاجة
     :قالت  كيف مسعت كالمه؟: قال هلا إليه، فلما انصرف جعل يوما يتكلم، وجارية له تسمع،

إىل أن يفهمه    : اُردده حىت يفهمه من مل يفهمه، قالت: تكثر ترداده، قال ، لوال أنكما أحسنه
ه من فهمهيكون قد م من مل يفهمه،   2".ّل

الفضلى يف بسط نظرة جديدة للتكرار فنجد أن نازك املالئكة هلا اليد  ،أما عند احملدثني
اهتمام املتكلم  ة، ويكشف عنأن التكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة يف العبار " فهي ترى

ذا املعىن, ا تفيد الناقد األديب الذي يدرس األثر وحيلل نفسية   ،ذو داللة نفسية قيمة ،وهو 
تستطيع أن ترتقي  ،كما ترى نازك أيضا أن التكرار يتضمن إمكانات إبداعية ومجالية،3."كاتبه

  4:، وهذه اليقظة تكون بـــــــوتتخذ من التكرار موقفا يقضا

  .ظ وثيق الصلة باملعىن العاماللف كون -
  .من قواعد ذوقية وبيانية ومجالية ،أن خيضع لكل ما خيضع له الشعر عموما- -
نفر من السمع أن ال- - ٌ   .يكون املكرر لفظا ي

                                                             
  .79ص ،1998 ،لبنان ،بريوت ،1ط ،دار الكتب العلمية ،1ج ،والتبينيالبيان  ،اجلاحظ  1
  .90 ،89ص ،ر نفسهاملصد   2
  .270ص  ،1974 ،لبنان ،بريوت ،4ط ،دار العامل للمالين ،قضايا الشعر املعاصر،نازك املالئكة  3
  .274ص  ،املرجع نفسه 4 
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أن يأيت املتكلم بلفظ مث يعيده :"اته كما يراه حممد صابر عبيد هووالتكرار يف أبسط مستوي
وهذا من شرط اتفاق املعىن  ،أو يأيت مبعىن مث يعيده ،أو خمتلفاسواء أكان اللفظ متفق املعىن  ،بعينه

     فالفائدة من إثباته تأكيد ذلك األمر وتقريره  ،فإن كان متحد األلفاظ واملعاين ،األول والثاين
فالفائدة  ،واملعىن خمتلف ،وكذلك إن كان املعىن متحدا وإن كان اللفظان متفقني ،يف النفس

  1".ة على املعنيني املختلفنيباإلتيان به للدالل

إن تكرار األصوات والكلمات " كما أشار حممد مفتاح أيضا ألمهية التكرار حيث جنده يقول 
   ن ّس أو ُحم  اٍل مَ كَ   رطَ ولكنه َش  ،والرتاكيب ليس ضروريا لتؤدي اجلمل وظيفتها املعنوية والتداولية

التكرار  ومع ذلك فإنّ " ار و أمهيته قائال ليعود ويستدرك مقولته السابقة عن التكر  2"أو لعب لغوي
  3" .قناعيةيشبهه من أنواع اخلطاب األخرى اإل أو ما ،يقوم بدور كبري يف اخلطاب الشعري

  :أنواع التكرار/ ب

  :رفتكرار الح/ 1

صائتة  ،واحلروف نوعان" ،وصفاته اليت متيزه عن غريه ،لكل حرف خمرجه الصويت إنّ 
عزى الفضل يف بنية الكلمة ،املعنية بظاهرة التكراروهذه األخرية هي  ،وصامتة ُ والعبارة  ،وهلا ي
وهذان العنصران مها  ،أو قربه ،لكن حبسب موقعها وبعدها التكراري ،والقصيدة ككل ،والبيت

فيكون اإليقاع إما متنافرا أو منسجما  ،اللذان مينحان الكلمة أو العبارة إيقاعا متنوعا يف السمع
ها، واجلرس ووفقا للطاقة اإليقاعية اليت حيمل ،الرتديد احلاصل من تكرار احلرف تبعا للرتجيع أو

                                                             
  .15، ص 2001اد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، إحت ،القصيدة العربية بني البنية الداللية والبنية اإليقاعية ،حممد صابر عبيد  1
  .39،ص 1992، املركز الثقايف العريب، الدار البيضاء، املغرب، )إسرتاجتية التناص(مفتاح، اخلطاب الشعري  حممد  2
  44املرجع نفسه، ص   3
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 فالتكرار احلريف هو أسلوب يكرسه االستعمال اللغوي حملاكاة احلدث، 1".الذي حيدثه يف السمع
  .بتكرير حروف الصيغة مع ما يصاحب ذلك من جرس

وقد يلجئ إليه الشاعر  ،الداللةوأقلها أمهية يف  ،وتكرار احلرف من أبسط أنواع التكرار
ورمبا جاء للشاعر دون  ،بدوافع شعورية لتعزيز اإليقاع يف حماولة منه حملاكاة احلدث الذي يتناوله

لكن انفعاله  ،وليس بالضرورة أن يقصد الشاعر إىل حرف فيكرره عن وعي شعوري تام, وعي منه 
أكان هذا احلرف  نصه الشعري سواء النفسي وحالته الشعورية قد ختتار احلرف الذي يرتدد يف

لبعض األحرف الصامتة         ومن أمثلة تكرار احلرف يف الديوان جند تكرارداخليا أو خارجيا، 
  :أوجاع باردة اليت يقول يف مطلعهافنجد يف قصيدة ،)الصوامت(

  لن يطفئ الليل أمساءه 

  رؤاه الدفينة يف القلب  والغريب يظل يعدُّ خطاه،

  2.غناهجيمع بعض 

  :كما يقول أيضا يف نفس القصيدة 

  تعلق مثل الغبار جزيئاتك األنثوية 

  كاألمطار

  3.حلمامبالصوب خلف ا ،والقلب ،بالوجه ،متسح بالظهر

                                                             
  .13، القاهرة، مصر، ص 4، دار املعارف، ط1عباس حسن، النحو الوايف، ج  1
ول، ديوان أوجاع باردة، دار ميم للنشر، تيبازة، اجلزائر،  2   .11، ص 2010 حممد بن جّل
  .12أوجاع باردة، ص   3
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 مرة 12والصاد  مرة،11مرة، وصوت السني  35القصيدة تكرار صوت امليم  فنجد يف
حزان متلكتها جمموعة من األ وترتبط هذه األصوات حبالة احلزن الشديد الذي يصدر عن نفس

 .والشعور باإلحباط أصبحت كالغريب الذي متلكه التشاؤم،ف وعن نفس فقدت األمل يف احلياة،

 كون له نغمته اليت تطغى على النصتكرار احلرف داخل القصيدة الشعرية ي" فنجد أّن 
 اإلدراك العام ألن الشيء الذي ال خيتلف عليه اثنان أّن ال وجود لشعر موسيقي دون شيء من

  1" .أو على األقل لنغمته االنفعالية, ملعناه

أو ما يطلق عليها  من األحرف اليت تكررت يف الديوان، جند تكرار األحرف الطوال،و 
 السماء   صّيب  فقد ترددت يف كثريا يف قصيدة يا) الياء، والواو، واأللف(احلركات الطوال، وهي 

  : اليت يقول فيها الشاعر

  كرياح 

  ت حتملين يا صيب السماء رح

  حامال يف رفيف احلمام  ،حامال طلعك األمن

  2.دمعك اآلسن

      مرة ليعرب به الشاعر  23إال أن حرف األلف تردد فيها  ورغم أن القصيدة قصرية،
ما تردد  ،فكانت القصيدة إهداء لروح املذيع بن صدوق ،تتمثل يف فقدان عزيز ،عن جتربة إنسانية

وقد استوعبت هذه احلركات التجربة  ،مرات 5بينما تكرر حرف الواو  ،مرات 8ها حرف الياء في
ا احلزينة واملؤملةاإلنس   .انية يف صور

                                                             
  .7، ص 2000زھیر أحمد منصور، التكرار في شعر أبو القاسم الشابي ــ دراسة أسلوبیة ــ جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة،   1
  .45أوجاع باردة، ص   2
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ا أن يكون إلدخال تنوع صويت ُخيرُج القول عن منطية الوزن "تكرار احلرفوجند أّن  إمّ
ُحِدث إيقاعا خاصا يؤكده ا يكون لّشد االنتباه إىل كلم ،املألوف لي      ة أو كلمات بعينها وإمّ

  1".عن طريق تآلف األصوات بينها

  :تكرار الكلمة/ 2

 خاص له تأثريه يف اخلطاب الشعري، وهو ما يعرف باجلرس اللفظي تتمتع الكلمة بإيقاع
ُكسبها جرسا ونغما ينعكسان على احلركة  فإذا كان تكرار احلرف وترديده يف اللفظة الواحدة ي

إمنا االمتداد  ،تكرار اللفظة يف الرتكيب اللغوي ال مينحها النغم فحسب فإن ،اإليقاعية للقصيدة
اء تكرار العنصر الواحد    ومن مناذج تكرار الكلمة  ،2واالستمرارية يف قالب انفعايل متصاعد جرّ

  : حيث يقول الشاعر" أنا "  قصيدة يف الديوان جند تكرار كلمة أنا يف

  أنا 

  وينتشر الضوء سنابل 

  أنا 

  يب الصخرة وقل

  والعشبة 

  3.واملاء

                                                             
  .78ص  ،األسلوبية وحتليل اخلطاب ،منذر العياشي  1
  .13وايف، ص عباس حسن، النحو ال: ينظر  2
  .9أوجاع باردة، ص   3
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نفسه اليت انتشرت كالضوء  ،ويفتش عن نفسه يف الطبيعة ،فالشاعر هنا يبحث عن أناه
فالطبيعة   ،واملاء ،والعشبة ،نفسه اليت جتلت يف الصخرة ،نفسه اليت تناثرت شجرا ،بني السنابل

  .، فظل يبحث فيها عن نفسهكانت مصدر إهلام للشاعر

يظلّ دائرا يف فلك النبض النفسي للشاعر يف كلّ ما جيلبه من ألفاظ  التكرار" كما أنّ 
    يكون اإلحلاح عليها أو على مجلة مهمة من العبارة التصال احلالة الشعورية والنفسية باحلالة 

  1" .اليت تسكن الشاعر

  :يث يقول الشاعرح"وسادة"جند تكرار كلمة الليل يف قصيدة ومن مناذج التكرار أيضا    

  الليل املعسوس 

  مبسامري 

  يف األحداق 

  بأعواد النهدين  ،الليل املمسوس

  2.الليل احلايف

لليل، بل ويظن بأن الليل فتتمثل داللة تكرار كلمة الليل هنا يف أن الشاعر خيشى ا
ل ظلت عيناه حترس هذا الليل الذي شكّ  ،لذلك وبدل أن يغمض الشاعر عينه لريتاح يرتّصده،

  .قصيدة أكثر من مرة بداللة الرتصددد يف الفرت  ،مصدر قلق له

ى فاعلية التكرار يف  ويف إنتاج اإليقاع اخلالص أحيانا أخرى   ،إنتاج الداللة أحيانا"فتتجّل
   كما جند أيضا التكرار بداللة أخرى هي داللة احلزن ،  1"ج اإليقاع بالداللة أحيانا ثالثة مثّ مز 

  : مرات 5" حامال" حيث ترددت كلمة  ،"صيب السماء"ال يف قصيدة كما هو احل
                                                             

  .100، ص 2004إبراهيم اخلويل، التكرار بالغة، دار األدب اإلسالمي للنشر والتوزيع، القاهرة،مصر،   1
  .29أوجاع باردة، ص   2
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  حامال طلعك األمن 

  حامال دمعك اآلسن 

  .طفال السماءوألعابا أل ،حامال سكر األمنيات

  حامال وجهك املتعب 

  2.، دعاء السماءصيب السماء حامال يا

   قد محَّل الشاعر الكلمة املتكررة ف نا داللة على روح املذيع بن صدوق،وكلمة صيب ه
   فالتكرار  ،على أمل أن حتمل روح الفقيد معها كل ذلك ،والصلوات ،وع واألمنياتالدم كلّ 

  .هنا كان داللة على احلزن الذي خييم على الشاعر

ا  من البديهيّ أّن هناك غاية معينة يرمي إىل حتقيقها ذلك الشاعر الّذي يكرر تراكيب "كمّ
ه تعتمد تكرار نغمات موسيقية متنحها حبيث جيعل قصيدت ،قد تكون تلك الغاية موسيقية ،معينة

عدا موسيقيا مؤثرا ُ   3".وقد تكون استجابة لوازع نفسي أو تأكيدا ملعىن ،ب

حيث " أصنع ماء وأشرب" ـــــ يف قصيدة ومن أمثلة التكرار أيضا جند تكرار الفعل ــــــــ قال ــ
                          :ل التايل تردد الكلمة يف القصيدةيبني الشك

  .سأكرب كالعشب                                   

ى تصريين                                       .فيسقط وجهي خفيفا مع الطلع, أ

  .تصريين أحلى عند امتنان اهلواء                           :  قلت

                                                                                                                                                                                         
  .404، ص 1997حممد عبد املطلب، البالغة العربية قراءة أخرى، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت ،لبنان،   1
  .45ردة، ص أوجاع با  2
ان، األردن،   3   .107، ص2004فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، املؤسسة العربية للدراسات والنشر، عمّ
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  1.أحبك                                   

افالشاعر هنا خياط ، خياطب          يف هدوئها ويف غضبها ،ب الطبيعة يف كلّ حاال
       وجاء تكرار الفعل قلت ليصف لنا يف كلّ مرة حال  ،خياطب اهلواء واملطرو  فيها العشب،

   لكن  ،لنا مجالية التكرار هنا حوارا يبدو من جانب واحد يف الظاهر فتُظهرُ  ،من أحوال الطبيعة
  .بتغري حاهلا من الغضب إىل السكوناليت جتيب  ر بني الشاعر والطبيعة،يقة هو حوايف احلق

االنتشار اليت تعمل على استغالل املكان " كما أّن التكرار يعمل على حتقيق فكرة 
واالمتداد والتماثل  ،وتضفي على الفضاء أشكاال هندسية كالتوازي والتعامد والتناظر

ــــــــــــــدة الوثيقــــــــــــــــــــــــــة ملثل هذا التكرار أن يكـــــــــــــــــــون اللفظ املكرر القاعـــ"بالذكر بأنّ  وجدير2"والتوازن
     ـان متكلفا ال فائدة منهوثيــــــــــــــــــــــــق الصلة باملعىن العام للسياق الّذي يـــــــــــــــــــــــرد فيـــــــــــــــه وإّال كــــــــــ

  3" .وال سبيـــــــــل لقبــــــــــــــوله

ّ  ،وهناك كلمات تكررت يف أكثر من قصيدة على مستوى الديوان     ني وهذا اجلدول يب
 .ية للتكرارئو والنسبة امل ،وعدد مرات تكرارها ،لنا الكلمة

  تكرار الكلمات في الديوان): 1(الجدول رقم 

  نسبة التكرار  عدد التكرار  الكلمة
 %40  9  بيقل

  %95  21  الليل
  %59  13  الضوء
  %27  6  المطر
  %36  8  الكالم

                                                             
  .49،50، 48أوجاع باردة، ص   1
  .202فهد ناصر عاشور، التكرار يف شعر حممود درويش، ص   2
  .60املرجع نفسه، ص   3
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  %36  8  الظل
  %31  7  الشجر
  %22  5  العشب
  %22  5  الصباح
  %36  8  السماء
  %22  5  األرض
  %36  8  الماء

  

  :التعليق على الجدول 

د لتفاجئنا مثّ تعو  ،تردد كلمة ما جيعلنا نتذكر الداللة اليت محلتها أول مرة يف سياقها إنّ 
فالتكرار يوفر لنا أكثر من داللة  ،من حيث كنا ننتظر داللتها األوىل، بداللة أخرى يف سياق أخر

، وخري والثالث يتأثر ،والثاين يعّرب  ،فاألوىل تنقل، ويف هذا خدمة للرسالة واملرسل واملرسل إليه, 
ة تكون للداللة  ،تلفةوبداللة خم ،اليت وردت يف أكثر من سياق" الليل"مثال لذلك كلمة      فمرّ

  : ذي يرتصد الشاعر حيث يقولعلى اخلوف ال

  الليل املعسوس 

  مبسامري 

  1يف األحداق 

  : ويقول أيضا   

  1.والليل خمافة عيّين 

                                                             
  .29أوجاع باردة، ص   1
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ة أخرى يكون الليل فرصة للسكينة والراحة  ومداواة اجلراح واألحزان  ،ومراجعة النفس ،ومرّ
  :فنجده يقول

  يف الليل 

  2.، إخاطة حزيننّيب  أحاول مثل

األمناط املتكررة تتعالق يف كلّ صورة من التكرار لتُشّكل لوحة عميقة األلوان  " فنجد أّن  
   اخلوض يف تشكيل اخليط الذي ينسج األمناط تستثري ذهن املتلقي وُحتفز عقله إىل ،بعيدة املالمح

  3" .املتكررة يف كلّ صورة من صور التكرار

  :، جند أنللجدول الذي ميثل الكلمات األكثر تكرارا يف الديوانويف قراءة سريعة     

ها تقريبا تصب يف حقل الطبيعة  د ويعو ...) العشب ،الشجر ،املطر( ـــــ الكلمات األكثر تكرارا كّل
اذلك لكون الشاعر خياطب الطبيعة،  ونة بألوا   .اليت حاورها حبواسه فجاءت كل مشاعره مّل

عترب ديوان صغري احلجمالديوان ـــــــمرات يف  9تكررت " قليب" ــــــ كما جند أن كلمة ُ وأغلب  ،الذي ي
  .ــــــ وهذا يدل على أن الشاعر تأثر بالطبيعة أّميا تأثر أسطر أحيانا 10ه قصرية ال تتجاوز قصائد

ذا وه ،مرات 8يف املقابل ترددت كلمة ظل  ،مرة 13ـــــــ كما جند تكرار كلمة الضوء يف الديوان 
   إال أنه قلق ال يبعث على الكآبة  ،رغم بعض القلق الذي ينتابه ،يعكس نظرة تفاؤلية للشاعر

  . بل على التأمل والسؤال

                                                                                                                                                                                         
  . 41فسه، ص املصدر ن  1
  15املصدر نفسه، ص   2
ان , دار املسرية للنشر والتوزيع , ) الرؤية والتطبيق ( األسلوبية , يوسف أبو العدوس   3   233ص ,  2007, األردن , عمّ
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ه ه تكرار ألفاظ بصورة مبعثرة"ومن هذا جند أّن نظر إىل التكرار على أّن ُ        ال جيوز أن ي
ة باملعىن أو باجلوّ العام للنّص الشعري نظر إليه علبل ينبغ ،غري متصّل ُ ه وثيق الصلة ي أن ي ى أّن

  1".باملعىن العام

  : تكرار الجملة/ 3

وبتكرار  ،يظهر تكرار اجلملة يف النص الشعري إذا ترددت يف أكثر من سطر شعري
ملة ومن أمثلة تكرار اجل ،وبه يطرب السمع ،يستمتع البصر باإليقاع والزخرفة الصوتية الناجتة عنه

ايتها" لوح"يف بداية قصيدة " علينا يا أبيت"ارة يف الديوان جند تردد عب ، ويقول الشاعر     ويف 
  :يف مطلع القصيدة

  

  كأبيك 

  2.علينا يا أبيت أن ننصرف

اية القصيدة ويقول      :ليعود الشاعر يف 

  علينا يا أبيت 

  3.ونلمّ كروم الليل ،أن جنمع صلصال احلقول

سي القائم على الشكل اخلارجي للنص الشعري هذا النوع من التكرار يسمى التكرار اهلند
لصورة الثانية كما ورد يف املثال   وا ،وله صورتان األوىل من خالل تكرار العبارة يف بداية كل بيت
  كما أن العبارة وإن تكررت مرتني ،من خالل تكرار البيت األول من املقطع يف خامتة القصيدة

                                                             
  . 81ص ,  1985, مصر , القاهرة , منشأة املعارف , لغة الشعر ــ قراءة يف الشعر العريب املعاصر ـــ , رجاء عيد   1
  .8أوجاع باردة ،ص   2
  .املصدر نفسه ،الصفحة نفسها   3
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حيث خيتزل لنا هذا الشكل انتشار العبارة  ،قصيدة ككل أن صداها كان منتشرا على مستوى الإّال 
                           :القصيدة يف

  .أن ننصرف مثل جريد النخل                             

  .، وتفهمنا الكلماتأن ننصرف كي تفهمنا األرض   علينا يا أبيت              

  ن نتعلممثل صغار أ                             

ذا تؤدي العبارة ارتباطها الرفيع بالقصيدة من البداية إىل النهاية هو كلما " ، كما أّن
دف إىل تبليغ الرسالة عن طريق  ة منسجمة  ا ُمتثل بنية نفسية متشا ت البنية اللغوية فإ تشا

  1".التكرار واإلعادة

يا صيب " ل تكرار عبارةمن خال" صيب السماء"ا أخر يف قصيدة هندسي اكما جند تكرار 
ايتها" السماء    :حيث يقول الشاعر ،يف بداية القصيدة ـــــ اليت تعترب قصيدة قصرية ـــــ ويف 

  كرياح 

  2.رحت حتملين يا صيب السماء

اية القصيدة   :والعبارة تكررت يف 

  حامال يا صيب السماء 

  3.دعــــــــــــاء السمـــــــــــاء

                                                             
  .51، ص )آليات التناص ( حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري    1
  .45أوجاع باردة، ص   2
  .املصدر نفسه ،الصفحة نفسها  3
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الذي كان زميال  ،كانت للداللة على روح املذيع بن صدوق" لسماءيا صيب ا"فعبارة 
فهذه العبارة املكررة كانت للداللة على مدى تأثر الشاعر بفقدان عزيز على قلبه   ،للشاعر

فالتكرار هنا ميثل داللة للتوكيد وتقوية الشعور بالنسبة للمرسل واملرسل إليه بأمهية العبارة املكررة 
امكانة وبالتايل أمهية و    .الشخص املقصود 

ـــــ إثارة انتباه املتلقي وتكثيف : ل التكرار مجلة من الوظائف أمههاتتحقق من خال" كما 
وتوكيد الظاهرة املكررة والتعبري عن مدى أمهيتها بالنسبة  ،اإليقاع املوسيقي يف النص الشعري

  1" .للسارد الشعــــــــــري

حاول الشاعر من خالهلا حتقيق إيقاع يساير  ، الديوانكانت هذه بعضا لنماذج التكرار يف
ويبني ما تكتسبه الصورة املكررة من معان تتحول أحيانا إىل مفتاح لفهم  ،املعىن ويعرب عنه

  . ـــــــــر األسلــــــــــوبــــــــــــــيـــــالقصيدة وحتقيق األثــــــــ

  

 

  

  :الجناس

عترب اجلناس من الوسائل األسلو  ُ فاعليته         وتتجلى  ،بية الفاعلة يف اخلطاب الشعريي
       حيث يتوقع املتلقي أن يؤدي التماثل الشكلي إىل متاثل داليل يف اعتماد عنصر املفاجأة،

لُ  ،وهنا حيدث غري متوقع ذا تتكاثر املنبهات التعبريية اليت تفعُ   إذ يقود التماثل إىل التخالف و
  ) .ملبدع ــــ املتلقي ــــــ اخلطابا(مله وتدفعه إىل تكامله الثالثي يف املوقف الشعري بأك

                                                             
  .44، ص 1998عبد احلميد هيمة، البنيات األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاصر، دار هومة، اجلزائر،   1
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حيث يتماثل اللفظان يف تأليف  ،واحد ٍن آويقوم التجانس على التماثل والتخالف يف 
  : ا ويتخالفان يف املعىن وهو نوعانحروفهم

ا وترتيبها ،احلروف وأعدادها: و أن يتفق اللفظان يف أمور أربعةوه:  الجناس التامـــــ    .هيئا

وهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر من األمور األربعة السابقة   :ـــــ الجناس الناقص 
ى لنا من خالل بعض النماذج الشعرية  ،وهذا النوع من اجلناس هو املوجود يف الديوان   حيث يتجّل

  :كما يف قول الشاعر

  لن يطفئ الليل أمساءه 

 َ ُ والغريب يظل يـ   رؤاه الدفينة يف القلب  ،خطاه دُّ ع

  1.جيمع بعض غناه

       وقد أسهم اجلناس هنا  ،)غناه(، )رؤاه(، )خطاه(جند اجلناس يف الكلمات التالية 
وأعطى  ،إال أن اإليقاع جاء قريبا ،فرغم اختالف املعىن بني األلفاظ الثالثة ،يف تكثيف اإليقاع
  .ة من التشابه يف اللفظونغمة موسيقية نابع ،للبيت رونقا ومجاال

رسل املعاين على سجيتها ويدعها هي اليت تطلب األلفاظ ف ُ كما قال    على الشاعر أن ي
عطي التجنيس من الفضيلة أمر ال يتمُّ إّال بنصرة املعىن « :اجلرجاين ُ إذ لو   ،فقد تبّني لك أّن ما ي

ا كان فيه مستحق ّ ا وجد فيه إال معيو ، كان يف اللفظ وحده مل ّ ومن صور   2»ب ومستهجنمل
  :ناس أيضا جند قول الشاعراجل

  خيط اإلشارة والضوء 

                                                             
  .12أوجاع باردة، ص   1
  .11، ص2003عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، تح حممد القافلي، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان،   2
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  عند افتنان احلروف 

  1.وعند اشتعال احلروب

  فرغم أن االختالف بني الكلمتني  ،"احلروب"و " احلروف"فنجد هنا جناس بني كلميت 
        رف واحلربفشتان بني احل ،إال أن املعىن بينهما بعيد كلّ البعد ،يف الرتكيب حرف واحد

     وما يزيد اجلناس مجاال  ،ومها تظهر مجالية اجلناس من خالل االختالف بني داللة الكلمات
فللوهلة األوىل تبدو  ،يكون نابعا من طبيعة املعاين اليت يعرب عنها الشاعر ما مل يكن متكلفا أنْ 

تان ننا نتفاجأ باالختالف يف أخر الكلمة إال أ ،وكأن الكلمة الثانية تأكيد لألوىل ،الكلمتان متشا
ة ،حبرف واحد فقط ّ   .أدى إىل تغيري الداللة واملعىن كلي

ك ال جتد فيه جتنيسا مقبوال «:ل يف ذلك اجلرجاينويقو  وال سجعا حسنا  ،وعلى اجلملة فإّن
      وحىت جتده ال تبتغي به بدال وال جتد ، حّىت يكون املعىن الذي طلبه واستدعاه ساقك حنوه

م، وأعاله وأحقه باحلسن ،ومن هنا كان أحلى جتنيس ،عنه حوال         وأواله ما وقع من املتكّل
ُسن مال   :نفسه جنده يف قول الشاعر واجلناس السابق 2،».ئمتهإىل اجتالبه وتأهب لطلبه ِحل

  الرفاق 

  3.النفاق اخلفيف على الطرف

واحلال يف املثال السابق ينطبق  ،"النفاق"و" الرفاق"ني فنجد أن اجلناس يف هذا البيت ب
وقد شكل هذا اجلناس  ،أدى إىل االختالف يف املعىن يف حرف واحد فقط فاالختالف ،هنا أيضا

        ذلك أن صفة النفاق تأيت غالبا  ،وعمق املعىن من جهة أخرى ،قوة يف اإليقاع من جهة

                                                             
  .28أوجاع باردة، ص   1
  .12عبد القاهر اجلرجاين،أسرار البالغة، ص   2
  . 33أوجاع باردة، ص  3
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قريبتني يف الواقع  ،دتني يف املعىنفاجلناس هنا مجع بني كلمتني بعي ،من أشخاص نظنهم رفاقا لنا
  .وهذا ال يتأتّى إال من خالل اجلناس

ز " والواقع ّ أّن اجلناس له يف فن القول والسيما اإلبداع الشعري قيمة مجالية ترجع إىل احلي
فهو إىل جانب أدوات أخرى صوت وإيقاع تتكرر  ،الزماين كتلك اليت جندها يف األحلان واملوسيقى

ملتجانستان جتانسا تاما أو ناقصا يف مساحة البيت الشعري أو اجلملة النثرية حبيث فيه الكلمتان ا
ومن صور اجلناس يف الديوان 1".جند النقص يف اجلناس الناقص حاجتها إىل اإليقاع الواحد املتكرر

  :جند أيضا 

  خذين ــــ وأنت تعض قروش الرجاء 

  2.مثل النـــــــــداءخلويف املتكرر  ،لظلي

كما جند   ،فنجد تقاربا يف النطق والشكل ،وكلمة النداء ،جلناس هنا بني لفظة الرجاءمجع ا
فالرجاء نوع من التمين مع بذل اجلهد   ،لكن االختالف يكمن يف املعىن ،من األحرف العدد نفسه

إحداث تناغم  واستعمل الشاعر الكلمتني من أجل ،بينما النداء محل املخاطب على االلتفات
احليز املكاين أو املسافة الفاصلة بني املتجانسني قد تقُصر حبيث تكون  ف"  األبياتموسيقي بني

وهذا يرجع إىل طبيعة املعىن  ،وقد تطول أكثر من ذلك ،كلمة أو كلمتني أو ثالث كلمات
  3" .وكذا الرغبة يف تنوع اإليقاع ،الشعري ومقدار تأثريه يف املخاطب

عترب من أكثر األلوان البديعية توفريا للموسيقى   هذه بعض الصور البسيطة للجناس الذي ُ ي
        كما أنه حمسن بديعي لفظي له أثر يف اجلانب اإليقاعي وحتقيق املوسيقى اخلارجية للنص

  .ينجذب إىل النغمة املتولدة عنه له كبري األثر يف السامع الذي كما أنّ 

                                                             
  .181،ص  2003دثني، دار نشر املعرفة ،الرباط ، املغرب، حممد الواسطي، ظاهرة البديع عند الشعراء احمل  1
  .39أوجاع باردة، ص   2
  .182حممد الواسطي، ظاهرة البديع عند الشعراء احملدثني، ص   3
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  :الظواهر الداللية

  :لغوي واالصطالحيبين المفهوم ال/ 1: ـــــــ االنزياح

َد، وتنزح الدار : نزاح"جاء يف تعريف ابن منظور أنه : لغة/ أ ُ نزح الشيء ينزح نزحا ونزوحا، أي بع
، ونزحت البئر أي نفذ ماؤها، وأنزحها إذا استسقى ما فيها   (...)فهي تنزح نزوحا إذا بعدت 

على معىن البعد، ومعىن  ، ما ميكن مالحظته من تعريف بن منظور أن االنزياح دلّ 1."حىت ينفذ
  .فاالنزياح ابتعاد عن املعىن األصلي واملعجمي: النفاذ  ومنه

  : اصطالحا/ ب

االنزياح ظاهرة أسلوبية مجالية، عرفت رواجا يف الشعر العريب احلديث واملعاصر          
ب وقد اختلفت اآلراء وتباينت حول حتديد مفهوم هلذه الظاهرة وذلك بسبب اختالف املذاه

والتيارات، وكذا اختالف الرتمجات هلذا املصطلح، فقد نُقل للعربية مبصطلحات كثرية ومتعددة  
  2: وقد مجع الدكتور عبد السالم املسّدي بعض هذه املصطلحات على النحو التايل 

 .Paul Valéryعند فالريي  )  Abus( والتجاوز ، )  Ecart( االنزياح 

  .Reiner Wilk ينيه ويلك عند ر )  Distorsion( االختالل 

  .Engin Baytarعند بايتار )   Subvertion( اإلطاحة 

 Terry Eagletonعند تريي )  Infraction( املخالفة 

  Leo Spitzerعند بستزر   ) Deviation( االحنراف 

                                                             
لد   1   . 232،  231، دار صادر، بريوت ،ص 13بن منظور، لسان العرب، ا
  .  208، ص2008اجلديد، منشورات اختالف، اجلزائر العاصمة، اجلزائر،  يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح يف اخلطاب النقدي العريب  2
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   Roland Barthes   عند بارت  ) Scandale( الشناعة  

 Eli Cohenعند كوهني )  Viol( االنتهاك 

   Todorov عند تودروف ) Violation Desnoves( رق السنني  خ

  .عند تودروف أيضا)    Incorrection( اللحن  

     Louis Aragon  عند أراغون) Transgression ( العصيان   

   Grooup Mu   1" مو"عند مجاعة )  Alteration( التحريف  

ا  :        مبصطلح اخلرق يف قوله فقد عّرب عنه  Michael Rafter" ميشال ريفاتري"أمّ
  2».االنزياح يكون خرقا للقواعد حينا ،وجلوء إىل ما يندر من الصيغ حينا أخر «

االحنراف الذي يعين خروج اللغة عن العرف "وقد عرب عنه صالح فضل أيضا مبصطلح
  3." وكسر قواعد األداء املألوفة, النثري املعتاد

" العدول" لها البالغيون يف سياق حمدد وهي عبارة وميكن أن ُحني له لفظة عربية استعم
ا على مفهوم العبارة األجنبية ي، قد نصطلح    .وهي عن طريق التوليد املعنوّ

اه  Roman Jakobsonوقد حاول جاكبسون  خيبة "تدقيق مفهوم االنزياح فسمّ
         Deceivedهي من باب تسمية الشيء مبا يتولد عنه، وعبارة جاكبسون باإلجنليزية " االنتظار 

 Expectation  وترمجة العبارة إىل الفرنسية            " تلهف قد خاب"وهي ما تعين حرفيا
  4." أي االنتظار الذي قد خاب  L 'attente Décueهي 

                                                             
  209 208يوسف وغليسي، إشكالية املصطلح ، ص  1
   56ص, 2005أحمد محمد ویس ،االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع ،بیروت، لبنان،   2
  .31وب مبادئه واجرءاته، ص صالح فضل، علم األسل  3
  .162أمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، ص   4
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عسري الرتمجة لذلك مل يرض به كثري من رواد " وعموما فهذا املصطلح كما يراه املسّدي 
  1." ضعوا مصطلحات بديلة عنهاللسانيات واألسلوبية فو 

  :االنزياح الداللي / 2

إن األلفاظ واملفردات قد خترج أحيانا عن معناها االعتيادي إىل معاين أخرى، هذا اخلروج 
الكالم ضربان، ضرب أنت  «: يسمى انزياحا دالليا، ويف هذا السياق يقول عبد القاهر اجلرجاين

ضرب أنت ال تصل إىل الغرض بداللة اللفظ وحده  تصل منه إىل الغرض بداللة اللفظ وحده، و 
ولكن بداللة اللفظ على معناه الذي يقتضيه موضوعه يف اللغة لذلك املعىن داللة ثانية تصل     

  2» .إىل الغرض، ومدار األمر على الكناية، واالستعارة والتمثيل

ا هنا االستعارة املفردة  تُعترب االستعارة عماد هذا النوع من االنزياح، ونعين: االستعارة/ أ
  .حصرا، تلك اليت تقوم على كلمة واحدة تُستعمل مبعىن مشابه ملعناها األصلي وخمتلف عنه

خرقا لقانون اللغة أي انزياحا لغويا ميكن     " Eli Cohenومتثل االستعارة عند كوهني 
د الشعرية مبوضوعها اللغويأن ندعوه كما تدعوه البالغة ــــ صورة بيانية ـــــ وهو وحده الذي يز    3."وّ

ورغم أن كوهني مل يصرح باالستعارة تصرحيا واضحا، إال أنه يف موضع أخر يعزو هلا كل 
ازات  « :فضل للشعر فيقول    4 ». هو االستعارة, إن املنبع األساسي لكل شعر هو جماز ا

يب حقا      أعظم األسال «: أيضا عن االستعارة حيث جنده يقول" أرسطو"كما حتدث 
  1». هو أسلوب االستعارة، وهو وحده الذي ميكن أن يستفيد املرء من غريه، وهو أية املوهبة

  .ولعلّ يف قــــــول أرســـــــــــــــــطو مــــا يكفي للداللــــــــــــــــــة علـــــــى أمهيتها

                                                             
 .34عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، ص   1

  .200، ص 1981عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،   2
 .112من منظور الدراسات األسلوبية، ص  أمحد حممد ويس، االنزياح 3

  . 113املرجع نفسه، ص   4
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خاصا من كتابه         الذي أفرد هلا حيزا Richards" ريتشاردز"ويف العصر احلديث جند 
ا"فلسفة البالغة" ّ املبدأ احلاضر من اللغة أبدا، فنحن ال نستطيع أن نصوغ  «: ، حيث يقول أ

ا الناقد اإلجنليزي ». ثالث مجل يف أّي حديث اعتيادي سلس دون اللجوء إىل االستعارة ، أمّ
ا االستعارة ه «: فيقول Yortonيورتون  ي احملك األساسي للموهبة إّن الطريقة اليت تُستخدم 
، وبالعودة إىل الديوان 2».وال يستطيع أن يستخدمها استخداما فائقا إال أعاظم الشعراء, الشعرية 

  :ومن األمثلة جند قول الشاعر, جند أن االستعارة املكنية هي الطاغية عليه

  3.تفتح أمـــــــي الصبـــــــــــــــــاح

ُصور لنا الصباح  إذا أردنا حتليل هذا الشكل اال ستعاري ميكننا القول أن الشاعر حاول أن ي
كباب أو نافذة تُفتح، من خالل إسناد صفة ـــ تفتح ــــ للصباح، فحذف املشبه به وهو الباب     

أو النافذة مع اإلبقاء على صفة من صفاته، لتصبح الصورة وكأّن الصباح شيء مادي ميكن لألم 
  .ه الصورة التأثر الكبري للشاعر بالطبيعةفتحه مىت هي شاءت، وتعكس هذ

وقد ربط الشاعر هنا بني األم والصباح يف انزياح داليل يؤدي معنيني، األول وهو أن األمّ 
ا املعىن الثاين والذي يشكل انزياحا دالليا وهو أن الشاعر يعترب الطبيعة مبثابة  توقظه كلّ صباح، أمّ

وم جديد، وهنا تتجلى مجالية االنزياح الداليل املتمثل       األم اليت تفتح الصباح مع كل إشراقة ي
 .يف االستعارة من خالل خروج اجلملة من معناها املعجمي إىل معاين أخرى مغيبة

ة الدهشة         " فنجد هنا أّن االستعارة  تُثري لدى املتلقي شعورا بالدهشة، وتكمن عّل
، ومن أمثلة 4."لمتلقي مبخالفة االختيار واملتوقعيف ما حتدثه املفارقة الداللية من مفاجأة ل

  :االستعارة أيضا جند قول الشاعر 

                                                                                                                                                                                         
  .113حممد عبد املطلب، البالغة العربية قراءة أخرى، ص   1
ان، األردن،   2   . 21، ص 1997يوسف أبو العدوس، االستعارة يف النقد األديب احلديث، األهلية للنشر والتوزيع، عمّ
  .7أوجاع باردة، ص   3
  . 194،ص 2002عزيز مصلوح، يف النص األديب، دراسات أسلوبية إحصائية، عامل الكتب للنشر والتوزيع، سعد عبد ال  4
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  1.متتمت الريح احلديثة

قام الشاعر هنا بإسناد صفة من صفات البشر وهي التمتمة ــ واليت تعين احلديث بصوت 
تعارة خافت ـــ للريح، فحذف املشبه به وهو اإلنسان وأبقى على صفة من صفاته، لتظهر االس

ا حتدث الشاعر، وبالتايل تُبني تواصل الشاعر مع  املكنية هنا كصورة مجالية تُّصورُ الريح وكأ
الطبيعة، كما أن إستاد صفات بشرية للريح تعكس بوضوح نزعة الشاعر اليت متيل إىل االستعانة 

يل ينطوي مركب لفظي اقتضى مبوجبه اقرتان دال"بالطبيعة يف جتسيد أفكاره، وذلك من خالل  
  :، ومن أمثلة االستعانة بالطبيعة أيضا جند هذا البيت 2. "على تعارض أو عدم انسجام منطقي

  3.ـــــ تنبت تلك اخلدوش الصغرية يف الظهر

هنا قام الشاعر بإلباس اخلدوش صفة من صفات األشجار، وهي ــــــ تنبت ـــــ فشبه اخلدوش 
ة ـبت،وفــــــــــي هـــــــــــــــــذا التشبيـــــــــــــــــــــــــه جتسيـــــــد لألســـــــــــــــــــــى يف صـــــــور على ظهره بكائن حيّ ينمو وينــــــــــ

يكمن عمق البالغة فيها يف غياب املشبه به متاما وحلول املشبه مكانه، "حية، فاالستعارة هنا 
ُصبح املشبه هو املشبه به نفسه وهنا يكمن  وهذه صورة 4."السر احلقيقي يف شّدة العمق والبالغةلي

  :أخرى من صور االنزياح الداليل جند فيها التجسيد املادي لشيء معنوي

  5.ــــــ أحاول إخاطة حزين

ه الشاعر احلزن الذي هو عاطفة معنوية بشيء مادي والقماش الذي ُخياط، فحذف  ّ فشب
قد أعتمد الشاعر على االستعارة يف رسم صورة احلزن هذا األخري وأبقى ما يرمز له وهو اخلياطة، و 

                                                             
  .10أوجاع باردة، ص  1
  .194سعد عبد العزيز مصلوح، دراسات أسلوبية إحصائية، ص   2
  .11أوجاع باردة، ص   3
  .162يقاعية، ص حممد صابر عبيد، القصيدة العربية بني البنية الداللية والبنية اإل  4
  .15أوجاع باردة، ص   5
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ما "وذلك ليضفي على جتربته حيوية وفاعلية، فنجد أّن االستعارة  درجة الشعرية فيها تزداد كّل
عداً  ُ ستعار منه ب ُ   :، كما يقول الشاعر يف صور أخرى1. "زادت املسافة بني املستعري وامل

  2.ــــــــــــــــرد لــــــــــــــــــــييـــــــــــــــــــــــومئ البــــــــ

  :ويقول أيضا    

  صوت املآذن 

  3.أخر ما يسمع الليل

  :ويقول الشاعر كذلك    

  4.امسع مهس سريره

) مهس السرير ( و ) يسمع الليل ( و ) يومئ الربد ( حققت الصور االستعمارية 
، من خالل إسناد صفات بشرية انزياحات داللية عملت على كسر عنصر التوقع لدى املتلقي

تتمثل يف اإلمياء، السمع واهلمس إىل كلّ من الربد والليل والسرير، وهي عملية تشخيص من خالل 
إضفاء صفات بشرية على عناصر الطبيعة املتمثلة يف الربد والليل، وعناصر ساكتة متمثلة         

هلا إىل شخوص كي حيملها رؤيته للحياة،  وجيعلها تشاركه أحاسيسه ومعاناته يف السرير، فحوّ
تعتمد على ما يف الكلمة من محل أو قصد كامن، فيخرج الرتكيب بعدها "فيتضح لنا أّن االستعارة 

  5."أكثر تأثيــــــــــــــــرا وقوة

                                                             
  .11يوسف أبو العدوس، االستعارة يف النقد األديب احلديث، ص   1
  .18أوجاع باردة، ص   2
  .19املصدر نفسه، ص   3
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  4
  .21يوسف أبو العدوس، االستعارة يف النقد األديب احلديث، ص   5
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من خالل النماذج السابقة يبدو لنا أن االستعارة املكنية قد حظيت حبضور مكثف عند 
لالستعارة التصرحيية، وهذا يدل على النزعة التشخيصية واإلحيائية  الشاعر، يف حني جند غياب

ا ومشاركتها عواطفه   .للشاعر واليت متيل إىل بث احلياة يف عناصر الطبيعة حىت يستطيع حماور

  :الكنايـــــــــــــــــــــــــــــــة/ ب 

ضع له، مع جواز إرادة املعىن" وهي  األصليّ لعدم وجود  لفظ أريد به غري معناه الذي وُ
ذا املعىن 1. "قرينة مانعة من إرادته بنية ثنائية اإلنتاج، حيث تكون       "، إذن فصورة الكناية 

يف مواجهة إنتاج صياغي له إنتاج داليل موازي له متاما حبكم املواضعة، لكن يتم جتاوزه بالنظر    
الالزم وامللزومات، فإن مل يتحقق هذا  يف املستوى العميق حلركة الذهن اليت متتلك قدرة الربط

، إّن صورة الكناية تقدم لك املعىن املقصود 2."التجاوز فإن املنتج الصياغي يظل يف دائرة احلقيقة
مباشرة وصرحيا، بل وتستخدم لفظا غري موضوع له يومئ للمتلقي باملعىن املقصود عرب حركة ذهنية 

عرب عنه اجلرجاين بقوله ملتلقي الصورة متكنه من العبور من الظاهر ُ ، وهذا املعىن ي :       إىل اخلفيّ
الكناية هي إثبات معىن من املعاين فال يذكره باللفظ املوضوع له يف اللغة، ولكن جييء إىل معىن  «

  3" هو مرادفه فيومئ إليه وجيعل دليال عليه

ا هو مرادف له    إّن مجال صورة الكناية يتجلى يف ترك التصريح باملعىن، والتعبري عنه مب
ويف ذلك تنشيط حلركة ذهن املتلقي وإعمال لفكره، فتتحقق اإلثارة والرغبة يف كشف املستور   

  :ومن مناذج الكناية يف الديوان قول الشاعر

  صوت املآذن 

                                                             
  . 297، ص1999البالغة يف املعاين واألدب والبديع، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، السيد اهلامشي، جواهر   1
  . 187حممد عبد املطلب، البالغة العربية قراءة أخرى، ص   2
  .66عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص   3
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  1.أخر ما يسمع الليل

أخر        : "كناية عن طلوع الفجر، وأردفها الشاعر بقوله" صوت املآذن"فقول الشاعر
اية الليل وبزوغ فجر يوم جديد، فالّسمة املشرتكة بني أخر الليل وبداية "ما يسمع الليل ، أي 

ا جزء من الفجر، وللتفريق بينهما كان صوت  الفجر هي الظلمة اليت هي جزء من الليل، كما أ
ا ربطت املآذن هو الفيصل واحلكم على أن الليل قد انتهى والفجر قد بدأ، ومجال الكناية هنا أ

ال أمام الفجر للبزوغ، وكأّن الليل  بدايــــــــــــــــة يوم جديد بصوت املآذن الذي يزيح الليل ليفسح ا
  .يبقى يف االنتظار حىت مساع األذان

، وجتنب الوقوع حتت طائلة الفهم احلريف "فالكناية  تدفع القارئ للبحث عن املعىن اخلفيّ
  :، ومن صور الكناية أيضا جند قول الشاعر 2."يلللرتكيب الكنائي فيخطئ يف التأو 

  الوحيد 

  3.يقضم وحدته يف الكالم

فهذه الصورة كناية عن الكالم مع النفس يف اخللوة،فّصورت الكناية حركة الفم وهو يتحرك  
كمن يقضم بأسنانه،فكأّن الشاعر وهو حيدث نفسه يلوك وحدته بالكالم، وتكمن مجالية الصورة 

ا رمس ا الشاعر، فالكناية هنا يف أ هي واد من أودية "ت لنا صورة حلالة الوحدة اليت يشعر 
، كما جند للكناية 4."املبدعني، وغاية ال يصل إليها إال من كان لطيف الطبع، صاّيف القرحية

  :حضورا يف قصيدة صّيب السماء اليت يقول فيها

  حامال يا صّيب السماء 

                                                             
  . 15الديوان، ص   1
  . 370ة، ص سعد شريف اجليار، شعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائي  2
  .17أوجاع باردة، ص   3
  .236عبد القاهر اجلرجاين ،دالئل اإلعجاز، ص   4
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  1.دعاء السماء

، الذي كان "بن صدوق"كناية أطلقها الشاعر على روح الفقيد " سماءيا صّيب ال"فعبارة 
زميال للشاعر، واختار الشاعر لفظة صيب للداللة على أنه شاب يف مقتبل العمر، والقصيدة 

طريق مجيل   "بأكملها كانت مهداة لروح الفقيد كما وضح الشاعر يف ذلك يف ديوانه، والكناية 
ا يدور يف خلدهم من املعاين وجييش يف نفسهم     من طرق التعبري يلجأ إليها ا ألدباء للتعبري عمّ

  :، ومن صور الكناية أيضا 2."من اخلواطر

  ـلكّن عيّين تسيل 

  3.رخاما صغريا

فعّرب الشاعر عن الدموع بالرخام، فبدل أن يقول تسيل عيّين دموعا قال رخاما وهنا عدلت     
ي لتصبح داللتها هي الدموع، وهذا من مجالية صور عن معناها األصلي واملعجم" رخاما"كلمة 

ا وهي  اإلجياز "الكناية اليت تشكـــــــــل انزياحا دالليا يف املعىن، وتُظهر لنا الكناية هنا ميزة من ميزا
ا معاين كثرية، حيتاج كلّ معىن إىل لفظ  ا ّ يف التعبري، فالكلمة الواحدة يف الكناية حتمل يف طي

  4."هخاص للتعبري عن

هذه بعض الصور البسيطة للكناية اليت اعتمدها الشاعر كآلية من آليات تشكيل الصورة 
الشعرية لكــــــــن ورودها يف الديــــــــــوان كان أقل من االستعارة، وعموما فالنزياح الداليل يف الديوان  

ملها مشاعره كان وسيلة للشاعر للخروج من املعاين املعجمية إىل معاين أخرى متعددة ُحيّ 
  .وانفعاالته من حزن وفرح، من قلق وسكينة، من هدوء وغضب

                                                             
  .45أوجاع باردة، ص   1
  .243عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص   2
  .14أوجاع باردة، ص   3
  . 72ص,1998ر والتوزيع، القاهرة،مصر،ابن منصور عبد املالك بن حممد الثعاليب،الكناية والتعريض، تح عائشة حسني، دار قباء للنش  4
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  :الظواهر التركيبية

حيدث هذا االنزياح من خالل الربط بني الّدوال بعضها ببعض يف العبارة  : ــــــ االنزياح التركيبي
  :الواحدة، أو يف الرتكيب والفقرة، وكلّ ذلك يكون من خالل

  :التقديم والتأخير/ 1

يف كلّ لغة بنيات حنوية عامة ومطردة وعليها يسري الكالم، فالفاعل      "من املعروف أنّ 
يف العربية مثال يكون تاليا لفعله وسابقا ملفعوله غالبا إن كان الفعل متعديا، وألن اإلعراب       

ُسهم يف تبني الداللة وإن اختلفت أجزاء اجلملة تقدميا أو تأخريا بعض  االختالف من شأنه أن ي
ى     ُبسا أو إخالال  بالداللة  و يتأّت فهذا يعين أّن املبدع يف العربية له أن يتصرف دون أن خيشى ل

  1."له كلّ ذلك من خالل التقدمي والتأخري

هو باب كثري الفوائد، ّجم احملاسن  "يقول عبد القاهر اجلرجاين عن باب التقدمي والتأخري 
يزال يفرت لك عن بديعه، ويوصي بك على الطبيعة، وال تزال ترى واسع التصرف، بعيد الغاية، ما 

شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، مث تنظر فتجد أن سبب أن راقك ولطف عندك     
  2. "أن قُدم فيه شيء ومحل اللفظ من مكان إىل مكان

 Eline cohin " كوهني"وواضح أن التقدمي والتأخري وثيق الصلة بقواعد النحو حىت أن 
ي، بينما    Roman" جاكبسون"مسىّ االنزياح الناتج عن التقدمي والتأخري باالنزياح النحوّ

Jakobson  فوا على املنابع الشعرية املسترتة يف البنية الصرفية "يرى ا تعرّ أن النقاد وعلماء اللغة قلمّ
                                                             

  .13عباس حسن، النحو الوايف، ص   1
  .170عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص   2
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ا الكتاب املبدعون فعلى العكس من ذلك متكنوا يف الغ الب من أن يستخلصوا والرتكيبية للغة  أمّ
ــــــــة   1. "منهــــــــــــــا فوائـــــــــــــــــــــــــــــد مجّ

إشارة إىل أّن التقدمي والتأخري إبداع    Roman Jakobson" جاكبسون"ويف حديث 
اهم بالُكتاب املبدعني   .يف اللغة ال يتقنه إال من مسّ

على التقدمي والـتأخري بالقلب، ودرس االنزياح الذي يقوم  Eli Cohenومسّى كوهني  
إال أنه علل أّن املخالفة الناجتة عن التقدمي والتأخري غري كافية لتوليد "هذا النوع من خالل النعت 

الشاعرية إذ البد أن تكون من وراء املخالفة قيم فنية ومجالية، إذ ليس من الضرورة أن تكون 
ا لتميز أو تفرد فحسب والغالب ّ أن يكون ورائها غاية فنية ومجالية تعرب عن شيء      املخالفة حب

  2. "يف النفس

هذه بعض املفاهيم البسيطة لظاهرة التقدمي والتأخري اليت ترتبط بالنحو من جهة، وبالبالغة 
ا عن النماذج اليت حوت هذه السمة جند قول الشاعر   : واألسلــــــــوبية من جهة أخرى، أمّ

  3.علينا مثل صغار أن نتعلم -

يف هذا البيت مت تقدمي املفعول به على الفعل، والتقدمي جاء للتخصيص، أي ختصيص 
ا متثل الرباءة، فكأن الشاعر هنا يدعونا  التعلم مثل الصغار، وقد خّص الشاعر هذه الفئة أل
للتعلم مثل صغار يتعلمون باللوح يف املسجد، وتظهر مجالية التقدمي والتأخري هنا أنك إذا قدمت 

مثل صغار ـــــ مثل كبار ـــــ مثل ( عل كان لك اخليار يف يف إيقاع التعلم على أي مفعول تشاء الف
  .لكن تقدمي املفعول قُصد به ختصيص الصغار دون غريهم.....) شيوخ 

                                                             
  .122أمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، ص   1
  125أمحد حممد ويس،االنزياح يف الدراسات األسلوبية، ص   2
  8أوجاع باردة، ص   3
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أّن التقدمي يتعلق باملعىن وليس بالناحية الشكلية        "كما يرى الدكتور إبراهيم أنيس   
، ومبّا أّن الشاعر أراد التخصيص قدم املفعول به حىت يكون واضحا بالنسبة 1".أو مبوسيقى الكالم

  .للمتلقي، وذلك من أجل تقريب املعىن وتوضيح الداللة منه

  

  :ومن أمثلة التقدمي والتأخري جند أيضا قول الشاعر   

  يف امسك القمري تنكسر 

  2.حفيفا  

رور للفت االنتباه، وهو ما يؤدي للتجانس اللفظي، وتظهر  وهنا قّدم الشاعر اجلار وا
رور   مجالية التقدمي والتأخري هنا يف خمالفة القاعدة النحوية اليت يتقدم فيها الفعل على اجلار وا

يرفضون التقدمي الذي يؤدي إىل اختالل نظم "دون اختالل يف نظم الكالم ذلك أّن البالغيني 
 3."ال يكون الكالم ظاهر الداللة على املراد به أي" النقد"الكالم، وهو ما يطلقون عليه لفظ 

  :ومن مناذج التقدمي والـتأخري أيضا جند تقدم اخلرب على املبتدأ وذلك يف قول الشاعر

  فوق صوامع عينيك 

  4. الكنائس

هنا مت تقدمي اخلرب من أجل التشويق للمبتدأ املتأخر، ومتّ هذا التقدمي بصفة تشوق النفس 
تأخر، وهنا تتجلى مجالية التقدمي والتأخري من خالل إضفاء عنصر التشويق للبيت ملعرفة املبتدأ امل

ُسند إليه"   :وجند الشاعر يف موضع آخر يقول1."ذلك أّن تقدمي املسند جيعل الفكر يشتاق إىل ما ي
                                                             

  .90، ص )د،ت(ليل أمحد، يف حنو اللغة وتركيبها، مؤسسة علوم القران، عجمان، اإلمارات العربية املتحدة، خ  1
  .10أوجاع باردة، ص   2
  .203فتح اهللا سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص   3
  .20أوجاع باردة، ص   4
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  فتطفأ يف ألق الريق 

  2.ظمأ األجبدية

رور على املفعول به، فنجد يف  ام، فقد جاء يف هذا البيت تقّدم اجلار وا البت بيانا بعد إ
ا ملعرفة على من وقع فعل اإلطفاء، فلما جاء  ً بعد الفعل تطفئ جار وجمرور مما أثار يف النفس ترقب
رور توضح يف الذهن والنفس كما أن يف التقدمي هنا تقوية للمعىن،كما يرى  املفعول بعد اجلار وا

ف" األستاذ أمحد مصطفى املراغي أّن التقدمي  ُ يد زيادة يف املعىن مع حتسني اللفظ وذلك هو الغاية ي
  :، ومن صور التقدمي أيضا 3."القصوى

ـــــــــــــــــــها الغرفـــــــــــة    كّل

  4.قلبـــــــــــــــــــــــــــــــــي

ها تأكيد معنوي مقدم، ألن اهلاء يف األصل تعود على كلمة الغرفة، فاألصل      فكلمة كّل
ل الغرفـــــة كلها قليب، كما أن األصل يف التوكيد املعنوي أنه يأيت بعد املؤكد، إال أن الشاعر يف القو 

هنا قام بتقدمي التوكيد مع إبقاء املعىن ظاهرا ذلك أن اإلعراب فرع من املعىن وما صّح معنا صّح 
الذوق، ال تقبل التقعيد       الداللة املتوخاة من التقدمي والتأخري هي داللة تعتمد على "إعرابا كما أّن ّ 

ا يف ذلك شأن النغمة املوسيقية أو اللوحة الزيتية، حتبها أو تكرها         أو التعليل املنطقي، شأ
  5."مثّ  ال تستطيع أن تُرِجع ذلك إّال للذوق

  :الحذف/ 2

                                                                                                                                                                                         
، 1982خيص يف علوم البالغة، تح حممد هاشم الدويدي،دار اجلبل،بريوت، لبنان، جالل الدين حممد بن عبد الرمحان القزويين،شرح التل  1
  .254ص
  .42أوجاع باردة، ص   2
  .274، ص )د،ت(أمحد مصطفى، علوم البالغة، دار العلم ، بريوت، لبنان،   3
  .38أوجاع باردة، ص   4
  .317، ص 2000متام حسان، األصول، عامل الكتب، القاهرة، مصر،  5
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االنزياح باحلذف من الظواهر الرتكيبية وهو ترك ذكر عنصر من عناصر اجلملة لغرض     
هو باب  «: أو قصد مع وجود قرينة دالة عليه، وقد حتدث اجلرجاين عن هذه الظاهرة حيث يقول

دقيق املسلك، لطيف املأخذ، عجيب األمر، شبيه بالسحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح      
من الذكر، والصمت عن اإلفادة أزيد لإلفادة، وجتدك أنطق ما تكون إذا مل تنطق، وأمتم ما يكون 

ه احلذف بالسحر، ذلك أّن احلذف أحيانا أبلغ من الذكر 1».يانا إذامل تنبب ّ ، فاجلرجاين شب
  .والصمت أكثر إفادة من النطق، وعدم اإلبانة أكثر متاما من اإلبانة

فه الزركشي أنه  ه لدليل"كما عرّ ،  فالزركشي يعترب 2."إسقاط جزء من الكالم أو كّل
از العقلي وال يعترب  ُسند الفعل لغري فاعله كحذف املضاف إليه    احلذف من ا ه لغويا ألنه فيه ي

أو املوصوف، واحلذف ُميكن أن يكون حذف حرف أو كلمة أو مجلة أو أكثر من مجلة        
  : ومن أمثلة احلذف يف الديوان جند

  :حذف الكلمة/ أ

ه املخاطب إّن حذف الكلمة األصل فيها أن يكون يف الكالم ما يدل على احملذوف فيدرك
من الكالم وُحيدث يف نفسه أثرا ناجتا عن توافق بنية احملذوف مع القاعدة النحوية من جهة       

  :ومع الغرض املقصود من جهة أخرى، وجند ملثل ذلك قول الشاعر

  صوت املآذن 

  3.أخر ما يسمع الليل، وأخر ما يتنفس

، فهنا متّ ."تنفس الليلوأخر ما ي"واألصل " الليل"فنجد يف هذا البيت حذف كلمة 
حذف الفاعل ألنه يف األصل معلوم وقد ذُكر من قبل، فتمّ احلذف اجتنابا للتكرار الذي ال طائل 

                                                             
  .204د القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص عب  1
  .233، ص 2006بدر الدين حممد بن عبد اهللا، الربهان يف علوم القران، تح أيب الفضل التمياطي، دار احلديث، القاهرة، مصر،  2
  .15أوجاع باردة، ص   3
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ُسن واجلمال املتأيت من احلذف قد ال يتأتى يف ذات الرتكيب اللغوي مع الذكر   منه، فنجد أّن احل
ُضعف من ردود احلذف أكثر فاعلية يف اخلطاب، وأمتّ بالغة فنية " كما أّن  من الذكر، فالذكر ي

فعل املتلقي إزاء اخلطاب خبالف احلذف فإنه يأيت خمالفا لعملية التوقع،مما يثري ذات املتلقي وجيعل 
  1."حضوره أكثر فاعلية

  :ومن أمثلة احلذف جند أيضا   

  أحتسس، مثل جريد النخل 

  مثل اجللد 

  مثل املاء 

  2.مثل الثلج على األرض

  :وتقديرها يف البيت" أحتسس" فة هنا هي فالكلمة احملذو 

  أحتسس مثل اجللد 

  أحتسس مثل املاء 

  .أحتسس مثل الثلج على األرض

ومتّ حذف الفعل أحتسس لداللة السياق عليه ومنه اإلبقاء على الوزن واإليقاع املوسيقي 
ُضر باملعىن أ" أحتسس" للقصيدة، كما أّن إعادة ذكر كلمة  كثر ممّا ينفع يف كلّ مرة فيه تكرار ي

  .فيصبح التكرار هنا تكرارا سلبيا كما أن يف احلذف تكثيف للداللة بعدد أقل من األلفاظ

                                                             
  .216حممدعبد املطلب، البالغة العربية قراءة أخرى، ص   1
  .44أوجاع باردة، ص   2
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ُدخل البنية دائرة الكثافة حبيث ال خيرتقها املتلقي إال بعد معاناة  " كما أّن  احلذف ي
ر، فيزداد الكالم حسنا وتزداد النفس لذة ا اكتمال  فيكون اكتساب املعىن أشبه باكتساب التصوّ أمّ

دخلها منطقة الشفافية اليت يستطيع املتلقي اخرتاقها سريعا إىل الناتج الداليل          ُ الصياغة في
  : ، كما جند احلذف يف قول الشاعر1."فال حتصل للنفس لذة وال ذوق

  2.ال برّ يفصلنا أعلى، وال حبر

فنجد أن احلذف " ا وال حبر يفصلن"وجند يف هذا البيت حذف كلمة يفصلنا والتقدير 
جنبنا التكرار ألن الفعل نفسه وكذا لداللة السياق الشعري مت حذف الفعل يف املرة الثانية مما يتيح 
ي يف البيت وعدم اختالل اإليقاع املوسيقي،كما أن إعادة ذكر  للشاعر احملافظة على نفس الروّ

حيسن يف كلّ حال إذ ال ينبغي      احلذف ال"الفعل قد يؤدي إلــــــى عدم استقامة البيت كما أن 
أن يتبعه خلل يف املعىن أو فساد يف الرتكيب، لذا البّد أن يتأكد املرسل من وقوع احملذوف       

  : ، ومن أمثلة حذف الفعل نفسه جند أيضا قول الشاعر3."يف ذهن املتلقي وإمكان ختيله

  أحاول 

  واخلريف حيين يدّي يامسينه، والندى حجر

  4.حنت قليب

ة واحدة "أحاول" قام الشاعر يف هذا البيت حبذف الفعل  ، فبدل ذكره مرتني متّ ذكره مرّ
  :واألصل يف اجلملة

  واخلريف حيين يدّي يامسينه   أحاول

                                                             
  .221حممد عبد املطلب،البالغة العربية قراءة أخرى، ص   1
  .18أوجاع باردة، ص   2
  .137فتح اهللا سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية، ص   3
  .51أوجاع باردة، ص   4
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  أحاول والندى حجر 

  .حنت قليب 

فالشاعر هنا اعتمد أسلوب احلذف للخروج عن النمط املألوف من خالل تشكيل انزياح 
  .يف الداللة بعدد أقل من األلفاظ من ناحية ،وجتنب التكرار من ناحية أخرىتركييب سعيا لتكث

وما من حمذوف إال وأنت جتد يف حذفه هناك أحسن من ذكره "ويقول يف هذا اجلرجاين 
مت التكلم  وترى إضماره يف النفس أوىل من النطق به، وترى املالحة كيف تذهب إذا أنت رُ

  :لتكرار  قول الشاعر، ومن أمثلة احلذف لتجنب ا1."به

  قليب الصخرة 

  والعشبة 

  واملاء

  2.قليب

ايته، فتمّ احلذف  ا ذُكرت يف بداية البيت ويف  فنجد أنه متّ حذف كلمة قليب ذلك أ
  :وكذا لداللة السياق عليها، فاألصل جتنبا للحشو،

  .قليب الصخرة،  وقليب العشبة

التكرار،كما أعطى للمعىن رونقا ومجاال    فاالنزياح الرتكييب املتمثل يف احلذف جنبنا هذا
ُكسب البيت متاسكا واتصاال، كما أنه  َحيُسنُ "كما أن فيه وصال للجملة األوىل بالثانية مما ي

قصد به تعديد األشياء فيكون يف تعدادها طول وسآمة ُ  3."احلذف لقوة الداللة عليه أو ي

                                                             
  .141عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص   1
  .10أوجاع باردة، ص   2
  .57،ص2008منهج البلغاء وسراج األدباء عن اإلتقان يف علوم القران، الدار العربية للكتاب، تونس،تونس،  أبو احلسن حازم القرطاجين،  3
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  :حذف الجملة / 2
طاب األديب، فكما قد يكون احملذوف حرفا     يتخذ احلذف صورا متعددة يف نسيج اخل

ميكن أن يكون أيضا مجلة أو أكثر من مجلة أحيانا، وحذف اجلملة يف الديوان كان , أو كلمة 
  :شحيحا، إذ اقتصر على بعض النماذج واليت نذكر منها قول الشاعر

  أنا خائف جدا 

  من هراوات عينيك

  من حزام املسافة بني احنناء العمود 

  1.رات يديكوأثا

  : وتقديرها" أنا خائف جدا " يف البيت حذف جلملة 

  أنا خائف جدا   

  من هراوات عينيك  

  أنا خائف جدا من حزام املسافة بني احنناء العمود  

  .وأثارات يديك  

متّ احلذف هنا ألن اخلوف واحد لكن السبب مل يكن واحدا لذا ذُكر السبب مرتني  
 البداية فقط ألن يف املوقف الثاين إبانة عن ذلك، فاحلذف هنا اكتفى الشاعر بذكر اخلوف يف

وتلك اخلّفة "حقق انسجاما واتساقا على مستوى األسلوب،كما باحلذف جتد خفة يف الكالم  
  2."جيب أن تلزمها مادام ال يؤدي إىل لُبس املعىن يف ذهــــــــــن السامع

  :كما جند حذف اجلملة يف هذا البيت 
                                                             

  . 23أوجاع باردة، ص   1
  166ص , مصر , القاھرة , للطبع والنشر , دار النھضة , أثر النحاة في الدرس البالغي , عبد القادر حیسن   2
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  ليل أمساءهلن يطفئ ال

  والغريب يظل يعد خطاه، رؤاه الدفينة يف القلب 

  1.جيمع بعض غناه

  :موزعة على ثالث مجل كما يوضح الشكل التايل" والغريب يظل " جند هنا أن مجلة   

  .يعدُّ خطـــــــــاه                                    

  .دفينة يف القلبوالغريب يظلُّ                      يعدُّ رؤاه ال

  . جيمع بعض غناه                                   

لكننا جند أن العبارة ذُكرت مرة واحدة يف بداية اجلملة األوىل وحذفت يف الثانية والثالثة 
ألن يف السياق ما يدل عليها كما حذفت تفاديا للتكرار، وحفاظا على اإليقاع املوسيقي للبيت  

ه  كما أن احملذوف دلّ  نوع من الكالم شريف "عليه بداية الكالم ، ويرى بن األثري يف احلذف أّن
  2."ال يتعلق به إال فرسان البالغة

يف ختام حديثنا عن االنزياح الذي يشكله احلذف جند أن له فوائد بالغية ُحتدث أثرا فنيا 
ا إعطاء تراكيب يف نفس املتلقي، كما أن احلذف ليس جمرد عدول عن القواعد النحوية فقط، إمن

  .جديدة حتوي دالالت وإحياءات مل يكن من املمكن إعطاؤها لو ذُكر احملذوف

 

  

 

                                                             
  .11أوجاع باردة، ص   1
  .163، ص2، ج1995، املثل السائر، حتقيق حمي الدين عبد احلميد، املكتبة العصرية، بريوت، لبنان، ابن األثري  2
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تُعتـرب مـن الظـواهر األسـلوبية الـيت عرفـت انتشـارا كبـريا يف الشـعر العـريب املعاصـر،   :المفارقة :أوال
ا يف الديوان   .لذا سنحاول الوقوف على أهم مفاهيمها وجتليا

  :تعريفها /1

َق "يف التعريف املعجمي مل تُذكر كمصطلح، بل ُأخذت مـن جـذرها الثالثـي :لغة/ أ ـرَ ومصـدرها " فـَ
ٌق "  ــرْ اللغــة خــالف اجلمــع، فرقــه يفرقــه فرقــا، انفــرق الشــيء وتفــرق وافرتقــا أي باينــه ، والفــرق يف "فـَ

فرُق فيه الَشعر، وفـرق لـه الطريـق أي اجتـاه لـه طريقـان، وُمسـيّ عمـر  ُ واملفرق وسط الرأس وهو الذي ي
  1."بن اخلطاب رضي اهللا عنه بالفاروق لتفريقه بني احلق والباطل

ـــا  ّ أن مـــدلول ومعـــىن املفارقـــة ال خيـــرج عـــن معـــىن االفـــرتاق مـــن خـــالل تعريـــف بـــن منظـــور يبـــدو جلي
  .والتباعد وكذا االختالف

  :اصطالحا/ ب 

ـــــ وهـو قـدمي جـدا   Ironyواألخـر  ــــــ  Paradoxهذا املصطلح ترمجته مصطلحني أوهلما ــــــ 
ـــ " أفالطــون"إذ أنــه ورد يف مجهوريــة  ـــ علــى لســان أحــد األشــخاص الــذين وقعــوا Platonــــ فريســة  ــــ

 Aristoteـــــــ " أرسـطو"ـــــ وهي طريقة معينة يف احملاورة تعـين عنـد  Socrateــــــ " سقـــــــراط"حماورات 
ـــة وينــدرج حتتهــا املـــــــــــــــ" ـــال البالغــــــــــــ ـــده شــكل مــن أشكــــــــــ ـــي عـنــــــــ ـــدح االســتخدام املــراوغ للغــة، وهـــــ ـــ

  2."ـي صيغة الذم، والذم فــــــــي صيــــــــــغة املدحفــــــــــ

ـــ ـــارقة ترمجــة لـــ ـــان يضــع املفــــــــــــــــــ ـــ : إال أن نصــرت عبــد الرمحـــــــــــــ ـــ Ironyــــ والتنــاقض ترمجــة     ــــــ
ـــا  - Paradox: لــــ ن موقـــف مـــا      التعبـــري عـــ"ـــــــــ  ويشـــرح مـــا تفيـــده املفارقـــة مـــن عنـــد الغـــربيني بأ

                                                             
  .299ص  ،14بن منظور، لسان العرب، ج ا  1
  .66أمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، ص   2
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كمـــا أحســـنت، أو نقـــول للمخطـــئ      ــــيء  علـــى غـــري مـــا يســـتلزمه ذلـــك املوقـــف، كـــأن نقـــول للمســــ
توقع ُ   .يا للرباعة  وتعنــــــي املفارقة أيضا حدوث ما ال ي

أمــا التنــاقض فهــو أن يكــون يف العبــارة تعــارض ظــاهري، لكــن بعــد تفتيشــها تظهــر متســـقة 
هل ألصل مبكرا ،حيسب سـامعك أنـك قـد وقعـت يف تنـاقض حقيقـي  مت:فعندما تقول لسائق مندفع

ُكور يف الوصــول يتطلــب ســرعة الســري ال التمهــل، لكــن إذا فــتش العبــارة وجــد أن الســرعة تقــود    فــالب
، وقد ارتـبط هـذا املصـطلح يف النقـد احلـديث 1."إىل املعاطب، وأية معطبة تؤدي إىل تأخري الوصول

ـــــــــ فـــإذا ذُكــرت املفارقـــة الح يف الــذهن امســـه فـــورا   Cleanth Brooksباســم كلينـــث بــروكس ـــــــ 
ـاد املفارقـة  Brooksوبروكس ـــ  ّ ــــ من أصحاب النقد اجلديـــــــــــــــد يف أمريكا، وقد وصف شكري عي
ا  ـا تقـدم "عنده بأ ال تنحصر يف وصف مـا عليـه الشـعر بـل تقـرر مـا بـه يكـون الشـعر شـعرا، أي أ

  2." لها معيارا للحكم جبودة الشعر أو ردائتهملن يقب

قليل من هم على استعداد كي يتقبلوا القول بأن لغـة الشـعر "ــــــ Brooks ويقول بروكس ـــ
هي لغــــــــــــة التنـاقض، فالتنـاقض لغـة احلذلقـة، صـلب ملـاح ملـاع، ويكـاد أن يكـون لغـة الـنفس، ولكـن 

ة للشـعر ال حمـيص لـه عنهـا، فالعـامل هـو الـذي حتتـاج حقائقـه مثة معىن يكون فيه التناقض لغة مناسـب
توصــل  ُ ــا الشــاعر فيبــدو أنــه ال ي لغــة بارئــة مــــــــن كــل أثــر مــن أثــار التنــاقض، أمــا احلقيقــة الــيت ينطــق 

فهم من كالم بروكس 3."إليها إال عن طريق التناقض ُ أن املفارقة ليسـت أمـرا خاصـا  Brooks، وي
  .ــــــــها واردة أيــــــضا يف غيــــــــــــــــــره من الكالمبالشعر فقط بل إنـــــ

  : أنــــــــــــواع المفــــــــــارقة / 2

  :مفارقة العنوان / أ

                                                             
  .68أمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ،ص   1
 .68املرجع نفسه، ص  2
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يسعى املبدع دائما إىل وضـع عنـوان ذا دالالت متنـافرة بـني عناصـره اللغويـة، باعتبـاره سـؤاال 
ــــاليا ســـيكون الـــنص بأكملـــه حماولـــة لإلجابـــة عنـــه، فـــيعلن عـــن طبيعـــة الـــنص، ومـــن مثّ يعلـــن     إشكــــــــــ

عــــن نــــوع القــــراءة الــــيت يتطلبهــــا ألن املصــــطلح اإلجرائــــي النــــابع يف مقاربــــة الــــنص األديب مــــن أجــــل 
استقرائه وتأويله وإبراز فاعليته ومجاليته كنص مفارق، إنه كالبهو الـذي نـدلف مـن خاللـه إىل الـنص 

ه مفارقة حييل على نص حتكمت فيه عالقـات التنـاغم وأمام هذا املستوى جند أنفسنا  أمام عنوان كّل
، مفارقة العنوان يف هذا الديوان كانت شحيحة إىل حٍد كبري، ومن بني القصائد الـيت 1."واالنسجام

ا مفارقةً جند قصيدة    ." يف املقهى قرب جناح محام"حيمل عنوا

اتـه نـوع مـن املفاجـأة، وعنصـر  ّ قـرب جنـاح "املفاجـأة هنـا ّشـكلته عبـارة فالعنوان حيمـل يف طي
، وأراد الشاعر من خالل العنوان استحضار الطبيعة يف حياته اليومية، بل حىت يف املقهى الـيت "محام

رب عن ذلك يف قوله   : بدل أن ُجيالس فيها بعض الرفاق الذين حيملون النفاق كما يعّ

  الرفاق 

  2.النفاق اخلفيف على الطرف

  :ك أنفإنه يفضل بدل ذل 

  3.يشرب فنجانه اللوليب قرب جناح محام

فرصــة للتأمــل فيمــا تقــع عليــه أعيننــا،أو ينتبــه عليــه إدراكنــا ممــا "فالشــاعر جعــل مــن املفارقــة 
ٌحييط بنا من مظاهر التناقض والتغاير، فيدفعنا للتبصر به والبحث عن العالقـات الـيت جتمـع عناصـر 

                                                             
ل، بسكرة، نعيمة السعدية، شعرية املفارقة بني اإلبداع والتلقي، جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة حممد خيضر،العدد األو   1

  .15، ص 2007
  .33أوجاع باردة،  ص   2
  .35املصدر نفسه، ص   3
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نـافر، فاملفارقـة تُعطـي فرصـة حلضـور املتضـادات يف سـياق املتّشكل أمامنا، وما بينهـا مـن اتسـاق أو ت
ا بإزاء قبح األخر، أو يبدو قبح أحدمها بإزاء حسن األخر   1."واحد، فيبدو ُحسنُ أحِدمهِ

، فاملفارقــة هنــا جعلــت العنـــوان "أوجــاع بـــاردة"كمــا جنــد ملفارقــة العنـــوان تواجــدا يف قصــيدة 
ــون بلــون مــن ألــوان الطبيعــة وهــو الــربد، ل كــّن الــربد هنــا مــّس أوجــاع الشــاعر الــيت مشــت يف جــنح يتّل

  :الظالم بال جهة وال وجهة كما عّرب عن ذلك الشاعر يف قوله

  الظالم الظالم 

  وتنّسل أنت ، واملخبأ يف الظلّ 

  2.صوب الضباب

مفارقة لفظية سامهت يف تقوية الـنص ومنحـه مزيـدا مـن الـرتابط والعمـق "فشكلّ العنوان هنا 
  3."ارئ أو السامع للبحث عن املعىن احلقيقي القابع وراء النصحني تدفع الق

  : المفارقة جزء من النص/ ب

ُســمى املفارقــة، فمنهــا مــا يتضــمن مفارقــة واحــدة  ـــا ي تتفــاوت النصــوص يف إتكائهــا علــى مـــــ
ومنها ما يتضمن عدد ال بأس به من املفارقات لتكون عالقتها بالنص عالقة اجلزء بالكـلّ كمـا هـي 

قـة اجلملــة بــه، علــى القـارئ عنــدها أن يتحلــى بالصــرب واخلـربة اللغويــة واملقــدرة الفنيــة يف كـــــــــشف عال
ا لتفكيكهــــا وإعطائهــــا القيمــــة القرائيــــة املطلوبــــة موضــــحا داللتهــــا  مـــــــواقعهــــــــــا والوقــــوف عنــــد شــــفر

ريتها    : ، من املفارقات املوجودة يف النص جند قول الشاعر4."وشعّ

                                                             
  .14،ص 1999ضاءات شعرية، دراسة نقدية يف ديوان أمل دنقل، املركز القومي للنشر، اربد،األردن، سامح الرواشدة، ف  1
  .12أوجاع باردة، ص   2
  .65، ص 2002ناصر شبانة، املفارقة يف الشعر العريب احلديث، املؤسسة العربية للدراسات والنشر،بريوت ،لبنان ،   3
  .15إلبداع والتلقي، ص نعيمة السعدية، شعرية املفارقة بني ا  4
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   1. مطر خوّيف العّيت أُ -

رت املفارقــة خــوف الشــاعر مطــراً يهطــل    عــّرب الشــاعر هنــا عــن مشــاعره بداللــة املطــر، فصــوّ
ُشــبه  ُــورده الشــاعر إذ ي ُصــعد املفارقــة يف هــذه الصــورة هــو ذلــك التشــبيه الــذي ي ) خوفــه بــاملطر(ومــا ي

عــدُّ ذلــ ُ ك أســلوب مــن أســاليب ولكــن لــيس مــن قبيــل اســتنفاذ األدوات أو فقــر الــذاكرة بقــدر مــا ي
ُـــدهش املتلقــــي، وحيّضـــه علـــى تأمـــل مثــــل هـــذه األســـاليب غــــري  اجـــرتاح املفارقـــة بالصـــورة وهــــو مـــا ي

  :، ومن املفارقات اليت كانت جزء من النص جند أيضا2.االعتيادية

  قليب غابة ألوان 

  قليب 

  3. األخضر

ميثــــل لــــون الطبيعــــة     فالشـــاعر هنــــا يبــــين مفارقتـــه علــــى األلــــوان واختـــار اللــــون األخضــــر ألنـــه 
، أي "قليب األخضر"أي أنه متعدد األلوان، مث عاد ليقول " قليب غابة ألوان"ففي البداية جنده يقول 

ــــاقض، لكــــن إذا أخــــذنا بعــــني االعتبــــار          ــــوع مــــن التن ــــدو يف قولــــه ن ــــه اختــــار اللــــون األخضــــر، فيب أن
ميثلهـا هـو اللـون األخضـر فـإن التنـاقض  أّن  الطبيعة هي مصـدر إهلـام للشـاعر، كمـا أن اللـون الـذي

  .يبدأ بالزوال تدرجييا

ـا بـل العكـس مـن ذلـك ألّن التنـوع كـلّ التنـوع   لكّن هذا ال يعـين أّن الطبيعـة  ال تتغـري ألوا
يف الطبيعة، وكذلك حـال قلـب الشـاعر فلونـه األساسـيّ هـو األخضـر الـذي ميثـل يف مسيائيـة األلـوان 

ن بـألوان األمل والسالم، وكذا اهلد وء وسكينة الـنفس، وهـذا هـو حـال قلـب الشـاعر، الـذي قـد يتلـوّ
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ـه  ينبغـي إلدراك املفارقـة اللفظيـة " أخرى حسب حالته الشعورية ،كما جيب األخذ بعني االعتبـار أّن
ي أو اللفظي إىل احلدث املغزى، ومن القول إىل مقصد القول   1."النفاذ من احلدث اللغوّ

  : المفارقة نصا كامال/ ج 

ــا   يف هــذه احلالــة جيــد القــارئ نفســه أمــام نــص حتكمــت يف بنيتــه املفارقــة بكــل أنواعهــا وألوا
نيت ــــ بصورة كاملة ــــ على املفارقة التصويرية الكلية، ويربز هذا النوع يف القصـائد "إذ  ُ هي نصوص ب

ابط أولـه بـآخره  القصرية جـدا أو القصـائد املقـاطع ألن املفارقـة تنمـو يف الـنص علـى شـكل نسـيج يـرت 
يمــنح هــذا الــنّص دالالت تتفــرغ وتتشــعب وفــق منطلقــات ومرجعيــات خمتلفــة توجــب علــى قارئهــا  ف
فهـــم هـــذا التسلســـل املفـــارقيت، وفـــك رمـــوزه للوصـــول إىل القصـــد الكـــامن يف نفـــس الـــذات املبدعـــة 

من جهة ثانيـة   ، الوليد يف نفس الذات املتلقية)مقصديتها(والذي أفرزت عنه روح املفارقة وجوهرها 
واملفارقـة بأشـكاهلا الثالثـة تتلـون بـألوان حيـددها " أمحـد مطـر"ولعل أبرز الشعراء املنتصرين هلذا النـوع 

، ومن القصائد القصرية اليت شكلت فيها املفارقـة نّصـا كـامال جنـد 2"قصد املفارقة وكذا تلقي القارئ
  : اليت يقول الشاعر فيها" أغنية" قصيدة 

  عيدا أنا مل أذهب ب

  أنك اقرتبت أكثر , كلّ ما يف األمر

  أكثر 

  من هذا الليل امللقى 

  3.وهذه الورقات
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شكلت هذه القصيدة مفارقة مـن خـالل التنـاقض املوجـود يف كـالم الشـاعر، إذ جعـل البعـد 
فالتناقض الذي يستشعره القارئ يف النص هو ما يـدعوه " يف االقرتاب أكثر، فجمع بني متناقضني 

اجلملــــة بنـــاء علــــى قــــرائن أخـــرى، إجــــراء تغيـــريات تتوافــــق والســــياق العـــام، وأهــــون هــــذه إىل تركيـــب 
، كمـا هـو احلـال يف القصـيدة 1"التأويالت على القارئ ما يتطلب قلب املعىن أو اسـتبدال نقـيض بـه

  .، إذ جعل الشاعر البعد يف االقرتاب أكثر)االقرتاب(و ) البعد(بني كلميت 

ن ب اكما أّن املفارقة تتلوّ   : ألوان أخرى فنجــــــــــــــد مـــــــــــن األلــــــــــــــــــــوان التــــــي تتــــــــلون 

  :)المفاجأة(مفارقة الفجاءة / 1

ّــا "تقـوم املفارقــة هنـا علــى  خمالفــة مـا يتوقــع املــرء يف املوقـف الــذي ميــر بـه، فيفاجــأ حبالــة مغـايرة متامــا مل
  ." فجاءة ألن الربهة الزمنية بني اليت تفصل بني التوقع والنتيجة قصريةيف ذهنه، ومتّ تسميتها ال

  :ومن أمثلتها قول الشاعر 

  2.ـــــ تفتــــــــــح أمـــــــــــــي الصبـــــــــــــــــــــــــــاح

فـتح هـو البـاب أو النافـذة، لكـّن املفاجـأة  ُ إّن من يسمع كلمة ـــ تفتح ـــ ينتظـر أن يكـون مـا ي
فــتح، وإذا مــا عــدنا إىل الــديوان لــن نتفاجــأ كثــريا ألن األمّ الــيت ت ُ كــون حــني يكــون الصــباح هــو مــا ي

شــاعر هنــا الطبيعــة الــيت تفــتح الصــباح مــع كــلّ إشــراقة مشــس يــوم جديــد، فنجــد أن هــذه  يقصــدها ال
ــــه معــــىن أخــــر ُخيــــالف غالبــــا املعــــىن الســــطحيّ "املفارقــــة  قصــــد من ُ ُســــاق فيهــــا معــــىن مــــا يف حــــني ي ي

وهنـــا تكمـــن املفاجـــأة يف خمالفــة املعـــىن الظـــاهر مـــن جهــة، ويف الربهـــة الزمنيـــة القصـــرية بـــني 3"لظــاهرا
  :التوقـــــــــع والنتيجة من جهة أخرى، ومن أمثلة مفارقة الفجاءة أيضا جند
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  عليــــــــــــنا يـــــــــــا أبتــــــــــــــي أن ننصــــــــــــرف 

  1.ألرض، وتفهمنـــــــــا الكلمـــــــاتكي تفهمنــــــــــا ا

:  فكما يف الصورة السابقة عـاد الشـاعر ليفاجئنـا مبـن كـان ينتظـر منـه أن بفهمـه فحـني يقـول
مــن هـو هـذا الشــخص الـذي ينتظـر الشــاعر منـه أن يفهمـــــــــــــــه؟ : التســاؤل هنـا يكـون" كـي تفهمنـا"

يس شخصا باألساس، بـل هـي األرض والكلمـات وهنا تتجلى مفارقة الفجاءة يف أن من سيفهمه ل
ا أنه جيب أن ينصـرف إىل الطبيعـة   رت املفارقة األرض والكلمات كأشخاص، وقصد الشاعر  فصوّ

  .كي يفهمها وتفهمه، ويكلمها وتكلمه

ا   ا مجال املفارقة هنا أ تُوهمُ املتلقي أنه يواجـه موقفـا غـري متسـق ممـا يـدعوه إىل إمعـان " وأمّ
ــة ســـرب أغـــواره، وعـــادت املفارقــة هنـــا لتفاجئنـــا بطفـــل يتســـلىّ بالشـــمس، فنجـــد أّن النظــر فيـــ ه وحماولـ

  :ومن صور املفارقة أيضا جند 2."العبارة تعرب عن معىن يتضاد مع معىن أخر يستقر يف الذهن"

  طفل برؤاه 

  3.طفل يتسلى بالشمس

ـــه أرا ـــا، لكنّ ر لنـــا الشـــمس كلعبـــة بـــني يـــدّي طفـــل يتســـلى  د أن يبـــّني لنـــا أن فالشـــاعر صـــوّ
ـن خــالل الشـــمس الـــيت تشــرق كـــلّ صــباح تســـمح لألطفـــال باللعــب والتســـلية، فألطفـــال      الطبيعــة مــ

اية فرتة اللعب والتسلية، ومن أمثلـة  ا يعين هلم  ون بالشمس بل بوجود الشمس، ألن غرو ال يتسّل
  :املفارقة أبضا جند

  إّن عيّين تسيل

  1.رخاما صغريا
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ُ دموعــا، لكــّن املفاجــأة أن الشــاعر إّن مــن يقــول أن ع يــّين تســيل تنتظــر منــه أن يقــول تســيل
اللغـة تكـون خـارج املوضـوع  كمـا "قال تسيـــــــــــل رخاما، فجعلت املفارقة هنا الدموع رخاما وجعلـت 

ـرب مبجـرد أن تقـرتب منهـا ا تتعمد عـدم اإلفهـام علـى حنـو مباشـر، وهـي لغـة جتعـل األشـياء  ، 2"أ
ّ عـن حجـم أملـه الـذي جعـل مـن الدمعـة الصـغرية تكـرب لتــــــــــــــصبح فجعل الشا عر الدموع رخاما ليعـرب

  :رخــــــــــامــــــــــــــــــا ينزل مــــــــــــن عينيـــــــــه،ومن صور املفارقة أيضا

  صوت املآذن 

  3.أخر ما يسمع الليل، وأخر ما يتنفس

من الليل يسمع ويتـنفس، وهـي صـورة تشخيصـية لليـل   تكمن املفاجأة هنا أن الشاعر جعل
ايتـه، وهنـا دور املفارقـة الـيت  ر عاطفة الشاعر الذي خيشـى الليـل وينتظـر  حاملـا يتحقـق دورهـا "تصوّ

، ومــن صــور املفارقــة املوجــودة   4."لــدى القــارئ فإنــه يتحقــق عاطفيــا، فيثــري اســتجابة عاطفيــة معينــة
  :يف الديوان جند قول الشاعر

  5.ظلُّ ختــــــــــــيط الغيـــــــــــــــــوم وحيداً ت-

هــذه مفارقــة أخــرى يــتم فيهــا خمالفــة مــا يتوقعــه املــرء، وحالــة مغــايرة ملــا يف الــذهن، ألن أول   
يتبادر يف الذهن عند مساع كلمة خييط هو القمـاش ــــــ مـثال ــــــ لكـّن الشـاعر فاجئنـا بـأّن مـا خييطـه  ما 

ا يستلزمه ذلك املوقف"ّن هو الغيوم، فنجد أ ّ 6."املفارقة تعرب عن ما على حنو خمتلف عمّ ، فقـد عـرب
  .الشاعر من خالل املفارقة عن حالة احلزن والوحدة اليت يعاين منها بطريقة خمتلفة
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  :مفارقة السخرية / 2

نتظـر فعلـه متامـا، إذ يـأيت الفعـل مغـايرا متامـا للوجهـ"يبىن هذا النوع علـى ُ ة موقـف ينـاقض مـا ي
ــا، كــأن يكــون ردُّ فعــل مــن اُغتصــب حقــه ـــــــ مــثال ــــــــ الرضــا بالــذل  الــيت جيــدر باإلنســان أن يقــوم 

 1. "والـدفاع عنـه وتسـويغه، فتــأيت الصـورة كاشـفة بعــد املفارقـة وسـخرية الشــاعر مـن هـذا الســـــــــــــــــلوك
  :ــــرومــــــــــن أمثلـــــــــــــة ذلك قول الشاعــــــــــــــ

  وجهـــــــــه 

  ساحة من غبار 

ا حّط يف جهة طار   2.كلمّ

فالشاعر هنا يسخر من ذلك النوع من الرفاق الذي حيمل النفاق يف سلوكه وقوله، مما دفـع 
به إىل تشبيه موقف املنافق بساحة مليئة بالغبـار الـذي مـا إن جتمعـه الـريح يف جهـة إال وانتشـر ثانيـة  

  .  موقف له باألساس، فموقف املنافق يتغري يف كلّ مرة ليخدع من حولهوذلك للداللة على أّن ال

ّ عن املوقف بكلمة  كثـريا مـا تكـون الكلمـة الواحـدة "ذلـك أّن " وجهه"كما أن الشاعر عرب
عرضــة إلنـتـاج مفارقــة لفظيـــة مــن خالهلــا، أكثـــر مــن الوحــدات الكــربى يف الـــنص، وقــد تــرد مفارقـــة 

ـــــهاالكلمــــة الواحــــدة دون حاجـــــ ـــــن صاحبــــــــــــ ـــــة مــــــــــــ ـــــيّ باملفارقـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــة للوعــــــــــــــ ــــة 3."ــــــــــــ ، ومــــن أمثل
  :مفارقة السخرية أيضا قول الشاعر 

  ــــ وأشرب مــــــــاء القصيـــــــدة حينا 

                                                             
  .18قي، ص نعيمة السعدية، شعرية املفارقة بني اإلبداع والتل  1
  .35أوجاع باردة، ص   2
  . 103ناصر شبانة، املفارقة يف الشعر العريب احلديث، ص   3
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ّــ   1.ــــــــــةوحينا ألقرأ قـــــــــــــــــــدح املنيـــ

يف هذا املقطع كان الـردُّ سـاخرا علـى مـن عـارض خطـاب الشـاعر للطبيعـة يف ديوانـه، فنجـد 
تناقضا ظاهرا فيمـا يبـدو "أن الفعلّ ـــــ أشرب ـــــ كان للقصيدة، والقراءة للقدح، فنجد يف املفارقة هنا 

، ومن صور السـخرية الـيت رمستهـا 2."أنه حيلة فنية يلجأ إليها الشاعر للتعبري املتطرف عن حقيقة ما
  :املفارقة أيضا جند يف الديوان قول الشاعر

  صراخ الفراغ الذي كنت متسك 

وى بلوغ يديها   3.أم كنت 

ُـــوهم نفســه بـــامتالك أشـــياء يف األصـــل  فنجــد يف هـــذا البيـــت أن الشـــاعر ســخر مـــن الـــذي ي
ـا يف األصـل ال ختّصـه وال تعنيـه، فهـو كمـن ميسـك بـالفراغ، ومـن سـخرية املفارقـة  ليسـت لـه، كمـا أ

ـا الشـاعر   ّ رت املفارقـة الفـراغ كشـخص يصـرخ، وعـرب أن الفراغ كان يصـرخ عنـد اإلمسـاك بـه، فصـوّ
  .عن من يبين حياته على جمموعة من األوهام

ـــا مل تعـــد تـــرتبط مبجـــرد قـــول "كمـــا أّن  مثـــل هـــذه املفارقـــات بـــات ُميكـــن لنـــا أن نالحـــظ أ
وسـع الشيء لتعين نقيضه فقط،  ُ وإمنا قد تعين شيئا أخر ليس بالضرورة أن يكون النقيض، وهو مـا ي

اء وعــيّ الشـاعر بتوظيـف مفارقــة  ـرة املفارقـة للوصــول إىل مفارقـات ملحوظـة ال تنــتج بالضـرورة جـرّ دائ
  4."هادفة 

  :مفارقة اإلنكار / 3

                                                             
  .48أوجاع باردة، ص   1
  .107ناصر شبانة ، املفارقة يف الشعر العريب احلديث ،ص   2
  .12أوجاع باردة، ص   3
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يتحقــق  منحـى يفــيض بالسـخرية لكنـه يتوســل بالسـؤال إلظهـار الســخرية واإلنكـار ملـا " وهـو
والفرق بني مفارقة السخرية واإلنكـار أن الـنمط األول يعتمـد اللغـة اخلربيـة يف حـني أن الـنمط الثـاين 
يســـتخدم لغـــة اإلنشـــاء، وهـــذا املنحـــى يثـــري التســـاؤل للغرابـــة وحلجـــم املفارقـــة الـــيت يكتنفهـــا املوقـــف  

وقف، وحـني تـأيت النتـائج فألصل أن تسري األمور على حنو ما فتؤيت نتائج حمددة تتناسب وطبيعة امل
      1."خمتلفــــة تثــــري الغرابــــة واإلنكــــار والســــخرية هلــــذا فــــإن رّد الفعــــل املتحقــــق يبــــدو مفارقــــا ملــــا نتوقعــــه

  : ومن أمثلتها

  كنت وحيدا ختاف األعايل، وصوت املطر 

  2؟.هل من جفاها ابتللت

ـه   كـان يتحـدث عـن املطـر  فاملفارقة هنا يف أن السؤال مل يتناسب وطبيعـة املوقـف، باعتبـار أّن
إال أّن السـؤال كــان علــى البلـل لــيس البلــل مـن املطــر، بــل البلـل مــن اجلفــاء الـذي يعــين غلظــة الطبــع 

  .وفضاضته

ر املعتمـــة هلـــا   ــا خياطـــب أنـــاه ويســـأله بعـــد أن رأى الوجـــه األخـــر للطبيعـــة والصـــوّ فالشـــاعر هنـ
ــــاء وغضبهـــــــــــــــا العاصـــف، بعـــد أن كـــان يظـــن أن الطبيعـــة تعـــين ـــا عطــــــــــ  اهلـــدوء والســـكينة فقـــط، وأ

هـل مـن جفاهـا : وسخاء فحسب، فجاء السؤال بنـوع مـن السـخرية بعـد أن شـاهد غضـب الطبيعـة
ـــــر هلــــا ـــــه األخــــــــــــــ ـــــت الوجــــــــــــــــــــــــ ـــــل رأيــــــــــــــــــــ الشــــاعر        كثــــريا مــــا يــــنجح"؟، فنجــــد أنــــه .ابتللــــت؟ وهـــــــــــــ

يف االنفصــال عــن صــوته ليبــدو وهــو يلقــي أقوالــه علــى لســان شــاهد أخــر ســواه لتبــدو املفارقــة أكثــر 
  3".قبوال للقارئ 

  :التناص: ثانيا

                                                             
  32اشدة، فضاءات شعرية، ص سامح الرو   1
  .12أوجاع باردة، ص   2
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  :تعريفه/ 1

إذا تتبعنـا مـادة نــص يف أمهـات املعــاجم العربيـة القدميـة واحلديثــة وجـدناها تــدور حـول معــان 
ى اإلظهـــار والتعيـــني بغـــرض التشـــكل يف صـــورة أو كيفيـــة تُوصـــف متقاربـــة لعـــلّ أبرزهـــا مـــا يـــدل علـــ

كـلّ شـيء نصصـته فقـد أظهرتـه، وانـتّص الشـيء "باالستقامة واالستواء، ففـي لسـان العـرب جنـد أن 
  1." إذا استقام واستوى، وأصل النص أقصى الشيء وغايته، مثّ ُمسيّ به ضرب من السري السريع

تنـــاص مـــدى التـــداخل بـــني هـــذا املفهـــوم ومفـــاهيم ويـــدرك الباحـــث املطلـــع علـــى دراســـات ال
األدب املقــــارن واملثاقفـــة، دراســــة املصــــادر وبــــاب : أخـــرى عديــــدة مــــن حقــــول أخـــرى خمتلفــــة، مثــــل

رح يف تراثنا النقدي والبالغي، حيـث توسـع فيـه العلمـاء وقـّدموا مقاربـات  السرقات باملفهوم الذي ُط
ا ّ ــــــن املســـــمي ت الـــــيت أطلقوهـــــا علـــــى أنـــــواع الســـــرقات ومـــــا يـــــدور يف فلكهـــــا         خمتلفـــــة لـــــه ولغـــــريه مــــــــــــــ

ـدخلنا املقاربـات املختلفـة للتنـاص يف حـرية نضـطر معهـا للجـوء  على املستويني النظري والتطبيقي، وتُ
ـه     إىل استخالص القسمات املشرتكة بني املفاهيم املتعددة للمصـطلح، حيـث تنتهـي احملـاوالت إىل أّن

  2."نصوص مع نّص حدث بكيفيات خمتلفة) يف عالقة الدخول(تعالق "

" لبــاختني"قــد بنــت علــى مصــطلح احلواريــة   Julia Kristeva" جوليــا كريســتيفا"وكانــت 
Mikhail Bakhtine  حبثها عن التناص، وسـبقت إىل إطـالق مصـطلح التنـاص علـى الفرضـيات

ــــاره  واإلجــــراءات املتصــــلة بعالقــــة الــــنص بنصــــوص أخــــرى، ونظــــرت هــــذه الناقــــدة إىل التنــــاص باعتب
، ففي فضاء نـّص معـني "إشكالية تتعلق بإنتاجية النص وباألخص ترحال النصوص والتداخل النصيّ

،  وتكـــاد تتفــق دراســات التنـــاص ."تتقــاطع وتتنــاىف ملفوظـــات عديــدة مقتطفــة مـــن نصــوص أخــرى
  : على أن هناك نوعني أساسني منه مها

    :المحاكاة الساخرة/ 1
                                                             

 .98ص  ،14ابن منظور، لسان العرب، ج   1
ان، األردن،   2   .51، ص 2012أمحد جرب شعث، مجاليات التناص، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمّ
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اد النقيضــة، وحيــاول آخــرون أن خيتزلــوا التنــاص فيهــا، وهــي علــى العمــوم شــكل  ويســميها بعــض النقــ
  .من أشكال الكتابة األدبية يقوم على السخرية من خصائص اخلطاب السابق

  :المعارضة/ 2

ــارَض علــى حنــو تكــون الفاعليــة فيــه باحتمــال  قــوم علــى عالقــة الــنص املعــاِرض بــالنص املعَ وت
اِرض، ويف أدناها بربوز النص املعاِرض كفواً لنظريه املعارض يف عالقـة االستبدال والتجاوز للنص املع

نظـر إليـه بنسـبية ثقافيـة ألن بـني احلداثـة  ُ ُوصف أنه ضـيق وحمـدود، وي متنوعة، وهذا التصنيف الثاين ي
األدبية والكالسيكية التقليدية جند أمناطا متعددة من النصوص األدبيـة بعضـها ينحـاز متامـا للحداثـة 

  1."وز التقاليد األدبية، وبعضها األخر يلتزم بتلك التقاليدويتجا

عــــّد  ُ ــــال، حيــــث أملــــح إىل تــــداخل  Bakhtine" بــــاختني"كمــــا ي مــــن الســــباقني يف هــــذا ا
الصـــــور النصــــــية يف الروايــــــة، وجــــــاء يف معجــــــم أكســـــفورد للمصــــــطلحات األدبيــــــة حتــــــت مصــــــطلح 

Intertextuality  تيفاجوليـا كريسـ"أنــــــــه مصطلح وضـعته "Julia Kristeva   لتعيـني العالقـات
املختلفــة الــيت قــد تكــون بــني الــنص املتنــاص والنصــوص األخــرى، وتتضــمن هــذه العالقــات التناصــية   

البــــــديل، التلمــــــيح، التكييــــــف، الرتمجــــــة، احملاكــــــاة الســــــاخرة، املعارضــــــة، التقليــــــد، وأنــــــواع أخــــــرى         ( 
  . 2)من التحويل

ـــــــاص ومل يتفـــــــق املرتمجـــــــو " هـــــــذا  ـــــــب مصـــــــطلح التن ـــــــى تعريي ن العـــــــرب املعاصـــــــرون بعـــــــد عل
Intertextuality به ة (، وفريق ثالث بـــــــ )التناصية ( وآخرون ) التناص ( فبعضهم يعرّ ّ ) النصوصي

ل )تداخــــــــل النصـوص ( ورابـع بــــــ  هـو الـذي شـاع وانتشــر ) التنـاص(، ومـع ذلـك فــإن املصـطلح األوّ
  3."خرا عن املناهج النقدية األسلوبية واأللسنية، البنيوية والسيميائيةبعد أن استفاض احلديث مؤ 

                                                             
  .52أمحد جرب شعث، مجاليات التناص، ص   1
  . 8أمحد عبد املوىل بناء املفارقة ، ص   2
  .45ص , 2001حممد عزام ،جتليات التناص يف الشعر العريب، إحتاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا،   3
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ويعترب الدكتور عبد العزيز محودة التناص أحد األركان الرئيسية للنظرية األدبيـة العربيـة حيـث 
ــرف باســم أخــر هــو  ــا البالغيــون  «فيقــول " الســرقات األديب "عُ إن الســرقات األدبيــة الــيت انشــغل 

ملدة قرنني على األقل هي البداية احلقيقة للمفهوم ما بعد احلداثي، واملصطلح النقـدي  انشغاال كبريا
هــو عالقـــة بـــني "، وعمومــا فمصـــطلح التنـــاص 1."البــاهر الـــذي اُســتخدم للداللـــة عليـــه هــو التنـــاص

ي الـــيت تـــؤثر يف قـــراءة الـــنص املتنـــاص أّي الـــذي تقـــع فيـــه أثـــار نصـــوص أخـــرى      نصـــني أو أكثـــر، وهـــ
  2."ؤهاأو أصدا

  :أنواع التناص

  :التناص الديني/ 1

ا إهلاميـــا وحمــورا دالليـــا  كلّ املـــوروث الــديين علـــى تنــوع دالالتـــه واخــتالف مصـــادره مصــدرً شــ
لكثري من املعاين واملضامني اليت استوحاها الشاعر املعاصر وحاول النفاذ من خالهلا لتصـوير معاناتـه  

ّ مصـدرا هامــا مــن مصــادر التعبــري والتعبـري عــــــــن قضــاياه ومواقفــه وتعميـق جت عــدُّ الــنص القــرآين ُ اربــه، وي
الشعرّي وتكثيف الداللة وإثرائها بالرموز اخلصـبة، فقـد تـأثر الشـعراء بأسـلوب القـران الكـرمي، حيـث 

م ورؤيتهم   3."استثمر هؤالء الشعراء ثقافتهم الدينية بشّىت الطرق اليت تناسب جتار

اجلانـب اهتمامـا خاصـا، فاسـتلهموا بعـض املعـاين القرآنيـة على إيالء هـذا " وحرص الشعراء 
  واقتبسوا بعض النصوص من القران الكرمي، فقد عمد بعض الشعراء إىل اقتباس كلمة من كالم اهللا

ــــل هــــذا النــــوع مــــن التنــــاص        4."ســــبحانه وتعــــاىل ليكثــــف مــــن خالهلــــا الداللــــة ، وميكــــن أن منثــــل ملث
  :من خالل قول الشاعر

                                                             
لس الوطين للثقافة والفنون، الكويت،   1   .45، ص 2001عبد العزيز محودة ، املرايا املقعرة، ا
  .245ة، ص أمحد عادل عبد املوىل، بناء املفارق  2
  .62حممد عزام، جتليات التناص يف الشعر العريب، ص    3
  .162أمحد جرب شعث، مجاليات التناص، ص   4
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منا األمساء كأدمـــــ حــ   1.ـــــــــــــني تعّل

يف هذا البيت تناص مع قصة خلق سيدنا أدم عليـه السـالم، وحـوار اهللا سـبحانه وتعـاىل مـع 
مالئكته، وكان التناص من خالل اجتـزاء اآليـة القرآنيـة وتضـمينها يف القصـيدة، فـإذا عـدنا إىل اآليـة 

  :القرآنية جند قول تعاىل

ــمَ َأَدمَ اَ  ﴿ َعلَّ ــتُْم وَ َأُســَماءِ َهــُؤَالءِ إِْن ُكنْ ــونِي بِ ئُ بِ ْلَمَالئَِكــةِ فـََقــاَل أْن ــى َا ــمَّ َعرََضــُهْم َعَل َ ُكلَّْهــا ُث ء ْألْســمَا
يْن    2.﴾َصاِدقِ

مـن أهـم الوسـائل املنتجـة للـدالالت، فهـو "فقد استلهم الشاعر من القـران الكـرمي ذلـك أنـه 
يف ال وهو كالم املعجـز حيـث نـرى الكثـري معني ال ينضب مبا حيتويه من قصص وعرب وأحداث، ك

مــن الشــعراء يتكئــون علــى مفرداتــه ومعانيــه ويقتبســون مــن آياتــه ليعكســوا مــدى مــا يشــعرون بــه جتــاه 
ا ، وكذلك األمر للشاعر فقد استحضر اآلية ليأخـذ 3."أحداث وقضايا العصور اليت يعيشــــــــــــــــــــون 

ــــــــذا فقــــــــــــد وجـــــــــــــــــــد فيــــــــــــــها غايتـــــــــــــــه، ومن التناص الـديين أيضـا جنـد منها معىن التعلم ألول مرة، لـــ
  :قول الشاعر

  ـــــ ال إخــــــــــــــــــوة لــــــــــي 

ــــــب ّ   4.ـــــ يف عــــــــــــــراء اجل

يه السالم وإخوته، وذلك حني قـاموا بإلقائـه جند يف البيت تناص مع قصة سيدنا يوسف عل
فــــــــــــي غيابـــات اجلـــّب بعـــد أن نـــزغ الشـــيطان بينـــه وبيـــنهم لـــذا أخـــذ الشـــاعر املعـــىن مـــن خـــالل قولـــه 

  :سبحانه وتعــــاىل يف اآلية الكرمية 

                                                             
  .8أوجاع باردة، ص   1
  .31سورة البقرة ، األية   2
  .232،ص  2001أيب الفرج األصفهاين، كتاب األغاين، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بريوت، لبنان،   3
  .28اردة، ص أوجاع ب  4
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ُوُسـَف  ﴿ ـوا ي ُل ْقتـُ ُهْم َال تـَ نـْ ٌ مِ ائِل اَل َق لْ  َق ـِت اْلُجـبِّ يـَ َ اب َ ي ـي َغ َأْلُقـوهُ فِ ـتُْم وَ ِ إِْن ُكنْ ة ـيَّارَ ْعـُض السَّ طْـهُ بـَ قِ تَ
يَن﴾ ِ اِعل   1َف

فقــد أخــذ الشــاعر مــن اآليــة الكرميــة معــىن البقــاء يف اجلــب وحيــدا وغــدر اإلخــوة وأســقطها 
ـا سـيدنا يوسـف  ّ لنا عـن حالـه وشـعوره بالوحـدة، كمـا شـعر  على نفسه، ووظفها يف القصيدة ليعرب

ــــى عنــــه إخوتــــ ّــــــــا ختّل ه، وقــــد امتــــزج الســــياق القــــرآين باخلطــــاب الشــــعرّي إذ جنــــد أنــــه         عليــــه الســــالم مل
ـــاد خيلـــو خطـــاب شـــعرّي حـــداثي مـــن اســـتدعائه وامتصاصـــه، ويصـــل االمتصـــاص إىل درجـــة " ال يك

الــــذوبان حــــىت ال نكــــاد نفصــــل بــــني اخلطــــاب احلاضــــر واخلطــــاب الغائــــب نتيجــــة لكثافــــة اخلطــــاب      
ائيــا مـن جهـة، وامتزاجـه بنسـيج اخلطـاب الشـع رّي مـن جهـة أخـرى، وهـو امتـزاج ال يكـاد يـتخلص 

  2."من السياق القرآين

  :التناص األدبيّ / 2

إذا كان الشاعر يلجأ إىل األسطورة أو الدين أو التاريخ أو الرتاث الشـعّيب لينهـل منـه أفكـارا 
ارب وصــورا يوظفهــا يف قصــائده، فــإّن جلوئــه إىل األدب وخاصــة الشــعر مــن بــاب أوىل، ذلــك أّن جتــ

ة            م وأجناســــــهم، وعلــــــى اخــــــتالف األزمنــــــة و األمكنــــــة متشــــــا الشــــــعراء علــــــى اخــــــتالف مشــــــار
ـــةّ ذلـــك أّن الشـــاعر  ـــه بكـــلّ حضـــاراته، وأنـــه وســـط أالف " أو علـــى األقـــل متقارب مثـــرة للماضـــي كّل

 األصوات اليت البّد أن حيدث بني بعضها البعض تآلف وجتاوب، هذا الشاعر قـد وجـد يف أصـوات
اآلخــرين تأكيــدا لصــوته مــن جهــة، وتأكيــدا لوحــدة التجربــة اإلنســانية مــن جهــة أخــرى، وهــو حــني 
ُضمن شعره كالما آلخرين بنّصه فإنه يدل بذلك عل التفاعـل بـني أجـزاء التـاريخ الروحـي والفكـري  ي

  :، ومن أمثلة التناص األديب يف الديوان جند قول الشاعر 3."لإلنسان

                                                             
  .10سورة يوسف ، األية   1
  .152أمحد جرب شعث ،مجاليات التناص، ص   2
  .311، ص  2007إمساعيل عز الدين ، الشعر العريب املعاصر، دار العودة ،بريوت ، لبنان،   3
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  ـــ لن نكن طيبني 

  ى اهللا أقرب من بعضنا لنر 

  مل نكن طيبني 

  1لنرى بعضنا 

كـان " جند يف هذه األبيـات تنـاص أديب مـع الشـاعر الفلسـطيين حممـود درويـش يف قصـيدته 
  :اليت يقول فيها" ينقصنا حاضر

  لنكن طيبني 

  لنذهب كما حنن 

  فلنكن طيبني 

  2. إذا كان يسألنا أن نكون هنا طيبني

مل نكـن "ولـو أنـه أبـدهلا بـــ " لـنكن طيبـني"يدة درويـش عبـارة فنجد أّن الشاعر أخـذ مـن قصـ
ــــني الشــــاعرين جنــــد أّن الشــــاعر َعِمــــد إىل خلــــق نســــق حــــواري يقــــوم      "طيبــــني ـتالف ب ، ورغــــم االخـــ

علـى تعــدد األصـوات وذلــك إلثـراء جتربتــه الشـعرية باعتبــار أّن صـدى شــعر حممـود درويــش ذو أفــاق 
مــن الشـــعراء املعاصــرين خاصــة الشــعراء الــذين تنــاولوا القضـــية واســعة  وقــد تــردد يف قصــائد العديــد 

الفلســطينية  فقــد كــان خيـــال درويــش يالحقهــم، ورغـــم أّن حــديث الشــاعر هنـــا كــان عــن الطبيعـــة      
طها علـى ِشـعره ذلـك أّن  ُسـقِ أهـداف "إال أّن هذا مل مينعه مـن أن يستحضـر مـن نصـوص درويـش لي

بــأّي حــال مــن األحــوال استعراضــا ثقافيــا خاليــا مــن األبعــاد  التنــاص وغاياتــه تتنــوع، فهــو ال يكــون

                                                             
  13أوجاع باردة، ص   1
  .114ديوان حممود درويش، ص   2
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ا تعقيـد متـون الـنص األديب وتقويـة أواصـره بربطـه بسـياقه التـارخيي والثقـاّيف   1."اجلمالية الـيت مـن شـأ
  :ومن صور التناص األديب أيضا جند قول الشاعر

  لو أنك اآلن معي 

  طرفني ألٍن 

  وصوب 

  2.لضوء وظل من فراش العبارة

ــــات صــــدى يف شــــعر إبــــراهيم نصــــر اهللا يف قصــــيدة فن مــــن خــــالل " غيــــاب"جــــد هلــــذه األبي
  :واليت يقول فيها" لو أنك اآلن معي"استحضار عبارة 

  ـــ لو أنك اآلن معي 

  لقد أعددت قصائدي 

  واستعدت يدي 

  3. من حروب الشوارع

أســـــقطها     لقــــد استحضـــــر الشــــاعر نّصـــــا إلبــــراهيم نصـــــر اهللا الشــــاعر والروائـــــي الفلســــطيين و 
يدته ــــــ أمنيــة ـــــــ ذلــك أّن فحــوى العبــارة الــيت حتمــل التنــاص كانــت بصــيغة التمــّين  لــو أنــك (علــى قصــ

،كمـــا أّن هـــذا االستحضـــار يـــدل علـــى ثقافـــة الشـــاعر الواســـعة، واطالعـــه علـــى العديـــد    )اآلن معـــي
  .من القصائد املعاصرة

                                                             
  54أمحد جرب شعث، مجاليات التناص، ص   1
  .27اع باردة، ص أوج  2
  .132إبراهيم نصر اهللا، ديوان لو كنت مايسرتو، الدار العربية للعلوم، لبنان، بريوت،لبنان، ص   3
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التنــاص للشــاعر مبثابــة اهلــواء واملــاء  "  والتنــاص هنــا ال يعــين أّن الشــاعر غــري مبــدع، ذلــك أنّ 
ما، وال عيشــة لــه خارجهمــا وعليــه فإنــه مــن األجــدى     والزمــان واملكــان لإلنســان، فــال حيــاة لــه بــدو

، كمـا جنـد أكثـر مـن تنـاص 1."أن يبحث عن آليات التناص ال أن يتجاهل وجوده هروبا إىل األمام
  :ليت يقول الشاعر فيها ا" أغنية الفرح " يف قصيدة واحدة هي قصيدة 

  فريوز تغين لألرض 

  2.فريوز تغين للقدس 

فالتناص األول جنده يف قصيدة زهرة املدائن للشاعر اللبناين سعيد عقـل والـيت غنتهـا السـيدة 
ا من تعديل وتلحني األخوين رحباين، واليت تقول يف مقطع منها   :فريوز، كما أ

  ألجلك يا مدينة الصالة أصليّ 

  ية املساكنألجلك يا 

  يا زهرة املدائن

  .يا قدس، ياقدس

  3. يا مدينة الصالة أصلي

،كما جنـد "يا قدس، يا قدس"فنجد التناص هنا يف أّن فريوز يف هذه القصيدة غنت للقدس
  :لنزار قباين اليت يقول فيها" غنت فريوز"أيضا تناص أخر مع قصيدة 

  

                                                             
  .125حممد مفتاح، حتليل اخلطاب الشعري ـــ أليات التناص ـــ ص  1
  .49أوجاع باردة، ص   2
  . 12:30: ،الساعة 2016/  4/ 4: ، بتاريخ  https://ar.wikipedia.org/wikiموقع موسوعة ويكيبيديا ، املوسوعة احلرة ، 3 
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ا فريوز ومعذرة    عفوً

  1.أجراس العودة لن تُقرع

ى يف القصيدة أيضا من خالل حضور نص لتميم الربغوثي يقول فيه       :ويعود التناص ليتجّل

  عفوا فريوز ونزار 

  فاحلال اآلن هو األفظع 

  كنا باألمس لنا وطن

ودِ له تُقرع    2.أجراس العَ

، وقصـيدة نـزار بعنـوان  "أغنيـة الفـرح " فالقصيدة اليت استحضر فيها الشاعر التنـاص بعنـوان 
ـالَ الشــاعرين " ريوزغنـت فـ" فنجـد تناصــا يف العنـوان أيضـا، فضــال عـن التنـاص يف املــنت باعتبـار أن كِ

ذكر غناء فريوز عن القدس يف قصيدته وشـاركهما يف ذلـك أيضـا متـيم الربغـوثي مـن خـالل قصـيدته 
واليت كانت ردا على نزار قبـاين، ومـدار القصـائد الـثالث هـو قصـيدة " من وحي العدوان على غزة "
  .هرة املدائن اليت غنت فيها السيدة فريوز عن القدسز 

فـإذا كـان الشــاعر استحضـر غنـاء الســيدة فـريوز عــن القـدس باعتبـار أّن هــذه األغنيـة متثــل   
بالنسبة له أغنية الفرح، إال أن استحضاره هلا جعل نصوص أخـرى حتضـر يف نّصـه كـنص نـزار قبـاين 

د عليهــا ألنــه هــو األخــر كــان لغنــاء فــريوز عــن القــدس ح ضــور عنــده، لكــن حضــورها عنــده كــان كــرّ
ــا حضــور نــص متــيم الربغــوثي فلكــون قصــيدته كانـــت ردا    ولــيس كإعجــاب كمــن عنــد الشــاعر، وأمّ

ـه  ظـاهرة لغويـة معقـدة تستعصـي " على نزار قباين، فمن خالل هذا احلضور املكثـف للتنـاص جنـد أّن
عتمـد يف متييزهـا علـى ثقافـ ُ ة املتلقـي، وسـعة معرفتـه وقدرتـه علـى الرتجـيح، على الضبط والتقنـني، إذ ي

                                                             
يد بن داود، فكر وإبداع، جملة اإلحتاد االشرتاكي، العدد   1   . 7، ص 2009، الدار البيضاء، املغرب، 9163عبد ا
  .املرجع نفسه ، الصفحة نفسها  2
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، ولعــلّ مــن 1."إال أّن هنـاك مؤشــرات جتعــل التنـاص يكشــف عــن نفسـه ويوِجــه القــارئ لإلمسـاك بــه
بني هذه املؤشرات ربط فريوز بالغناء للقدس، فكانـت هـذه العبـارة هـي املفتـاح لتنـاص القصـيدة مـع 

  .نصوص أخرى 

ســيطة للتنــاص واملفارقــة يف الــديوان، وكــان هلــا تــأثري يف عمومــا كانــت هــذه بعــض الصــور الب
وضح ذلـك الغـّذامي يف قولـه ُ إّن الـنّص األديب وجـود عـائم، فمبدعـه يطلقـه يف : "النص األديب كما ي

فضـــاء اللغـــة ســـاحبا فيهـــا إىل أن يتناولـــه القـــارئ، ويأخـــذ يف تقريـــر حقيقتـــه، والنصـــوص شـــوارد علـــى 
اها وخيتصم تعبري أيب الطيب املتنيب، وكلُّ    2."نص شاردة ينام عنها مبدعها ويسهر اخللق جرّ

والنص الشعري عملية إبداع من منشئه، وعملية تذوق مجايل مـن متلقيـه، واملفارقـة والتنـاص 
 .جزء مــــــــن هذه العملية وشعريتها ـــــ كبناء فّين ــــــ وهي جدلية إبداع وتلقي

                                                             
  .131ب الشعري ـــ آليات التناص ـــ ،ص حممد مفتاح، حتليل اخلطا  1
  130ص ,  2006، الدار البيضاء، املغرب، 2عبد اهللا الغذامي، اخلطيئة والتكفري، املركز الثقايف العريب، ط  2
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دراسة يف ديـوان –السمات األسلوبية يف النص الشعري  وصلنا إىل آخر حمطات حبثنا املوسوم بـــ    
حملمــد بــن جلــول والــذي حاولنــا مــن خاللــه مالمســة الظــواهر األســلوبية يف الــديوان، " أوجــاع بــاردة"

 :اآلتية  ودراستها من مجيع جوانبها، وقد أسفر البحث عن مجلة من النتائج نوردها يف النقاط

قــدميا وحــديثا  ،فقــد تناولتــه العديــد مــن الدراســات الغربيــة والعربيــة ،خيــص مصــطلح األســلوبيةفيمــا 
أن تسـتقرّ منهجـا يف دراسـة اخلطـاب األديب بفضـل جهـود الكثـري  على مدى مـن الـزمناستطاعت و 

ــامــن الدارســني احملــدثني صوصــا يف مســارها خو فاألســلوبية  بينهــا وبــني البالغــة،العالقــة الوطيــدة  ، أمّ
  .البالغة لكن برؤية منهجية مغايرةالتطبيقي تستثمر الكثري من مباحث 

ا ، اليت كـان هلـا حضـور مكثـف يف الـديوان فنجـد ما خيّص الظواهر الصوتية والداللية والرتكيبية يف أمّ
  : أنّ 

من أجل إثبات وتأكيـد  ظاهرة التكرار من أبرز الظواهر األسلوبية احلديثة اليت يلجأ إليها الباحث ـــــ 
ي    .ما يريد الوصول إليه عن طريق التكرار اللفظي واملعنوّ

ــــ اجلنـــاس حمســـن بـــديعي لفظـــي ُستحســـن حـــىت يســـاعد اللفـــظ املعـــىن ،ـــ واجلانـــب الصـــويت هـــو  ،ال ي
  .اع أو النغم أو الرتديد املوسيقيالوظيفة األساسية له واملقصود باجلانب الصويت هو اإليق

ـــا اال نزيـــاح بنوعيـــه الـــداليل والرتكيـــيب فيتمثـــل دوره يف البحـــث عـــن املعـــاين اخلارجـــة عـــن النطـــاق ـــــــ أمّ
ودورهـا يف إبـراز التعبـري واجلماليــات  ،املـألوف وتعديـد األسـلوب الـذي يؤيـده والــدالالت الناجتـة عنـه

دمي ركيبيـــا كاحلـــذف والتقـــأو صـــورة غـــري مألوفـــة ت ،ســـواء كانـــت طبيعـــة بالغيـــة كاالســـتعارة والكنايـــة
  .والتأخري
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ا ا   :فيمكن حصرها يف ظاهرتني ومها كالتايلاليت جتّلت فيها األسلوبية  األخرى لصورأمّ

ـا ،  املفارقة اليت تعددت أشكاهلا يف الديوان انطوت يف جمملها على املفارقة اللفظية والسـياقية كمـا أ
ور صــانع املفارقــة يف إعــادة متــنح القــارئ مســاحة واســعة مــن احلريــة ملمارســة دور ال يقــل أمهيــة عــن د

 ُ  .، وفّك شفرة النص لكشف دالالتهقةىن املفاِر إنتاج الب

عـــدُّ  التنـــاصو  - ُ فـــالنص األدّيب هـــو عمليـــة  ،يـــة ودالليـــة ال مفـــرّ ألي شـــاعر منهـــاممارســـة لغوّ  الـــذي ي
هــا بطــرق خمتلفــة ومســتويات يتنــاص الشــعراء مع ،امتصــاص واســرتجاع لكثــري مــن النصــوص الســابقة

   .ة متفاوت

ا من حبثنا الـذي نرجـو أن يكـون  ويف األخري ميكننا القول أّن هذه أهم النتائج اليت خرجنا 
ـــ ني مـــّن املــوىل عـــزّ وجـــل إضــافة ولـــو بســيطة للدراســـات األســـلوبية خاصــة يف جانبهـــا التطبيقــي متمنّ

  . التوفيق والسداد
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  :ذة مختصرة عن الشاعرنب

، شـــاعر مـــن اجللفـــة، درس اإلعـــالم ويعمـــل مـــذيعا     )حممـــد عبـــد الوهـــاب(حممـــد بـــن جلـــول   
ـــــة وثقافيـــــة، مـــــن مؤسســـــي جملـــــة  عـــــُد ويقـــــدم بـــــرامج فكري ُ ـــــة " مســـــارب"يف إذاعـــــة اجللفـــــة، وي الثقافي

الليـل "يـوان ، ود2010يف سـنة " أوجـاع بـاردة"اإللكرتونية، وأحد املشرفني عليهـا، صـدر لـه ديـوان 
ه على طاوليت  . 2015يف سنة " كّل

 

  :نبذة عن الديوان

، و هو "ميم للنشر"والشعرية باجلزائر مبؤلُّف شعري جديد، أصدرته دار  األدبيةتعززت الساحة 
موعة األوىل للشاعر حممد عبد الوهاب  ، وجاء هذا "أوجاع باردة"املعنون بـ ) بن جلول(ا

اتب للتجديد يف منط الشعر احلديث، وإعطاء مست جديد لإلحيائية اإلصدار يف حماولة من الك
 .الشعرية

حيث يأيت هذا املؤلف يف حوايل السبعني صفحة، يف حجم صغري، وتصميم لوحة الغالف لفان 
حملمود درويش " جيمعنا كتاب واحد. أنا أنت يف الكلمات"جوخ، وجاء يف اإلصدار افتتاحية 

 ."نا أجنحة لكنها ال تطري حيث نشاءلكلمات: "ومقولة جورج إليوت
قصيدة منها فاحتة، لوح، طائر، منلة عقلي، يدي، شوارع حنلة،  20وحيتوي املؤلَّف على أكثر من 

هذا ويذكر ان الشاعر يعمل مذيعا بإذاعة اجللفة  ،عثرات السيد جعل وعدد من القصائد األخرى
افة، وهذا هو أول إصدار له، يف انتظار اجلهوية، وله العديد من الكتابات اليت نشرت يف الصح

 .إصدارات جديدة أخرى
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  القرآن الكرمي        *

  :المصادر/ أوال

ول، ديوان أوجاع باردة، دار ميم للنشر، تيبازة، اجلزائر،    .1  .2010حممد بن جّل
  :المراجع/ ثانيا

كرار بالغة، دار األدب اإلسالمي للنشر والتوزيع، القاهرة،مصر، إبراهيم اخلويل، الت   .2
2004. 

 .إبراهيم نصر اهللا، ديوان لو كنت مايسرتو، الدار العربية للعلوم، لبنان، بريوت،لبنان   .3
حتقيق حمي الدين عبد احلميد،املكتبة العصرية،بريوت، ،2السائر،ج األثري،املثل ابن   .4

 ، 1995لبنان، 
ان، األردن، أمحد جرب شع   .5 ث، مجاليات التناص، دار جمدالوي للنشر والتوزيع، عمّ

2012 ،  
 .2000أمحد عبد املوىل، بناء املفارقة، املركز القومي للنشر، بريوت، لبنان ،   .6
املؤسسة اجلامعية ،أمحد حممد ويس ،االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية   .7

 .2005للدراسات والنشر والتوزيع ،بريوت، لبنان، 
 ،)د،ت(أمحد مصطفى، علوم البالغة، دار العلم ، بريوت، لبنان،    .8
 .2007إمساعيل عز الدين ، الشعر العريب املعاصر، دار العودة ،بريوت ، لبنان،    .9

احلديثة للنشر لنقد العريب املعاصر األسلوبية يف اة، العطي اجلرجيسي أيوب أبو .10
 2011 األردن،اربد ،والتوزيع

د بن عبد اهللا، الربهان يف علوم القران، تح أيب الفضل التمياطي، بدر الدين حمم .11
 2006دار احلديث، القاهرة، مصر، 

  ،2000متام حسان، األصول، عامل الكتب، القاهرة، مصر،  .12
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، بريوت، لبنان، 1، دار الكتب العلمية، ط1اجلاحظ، البيان والتبيني، ج .13
1998، 

شرح التلخيص يف علوم البالغة، تح جالل الدين حممد بن عبد الرمحان القزويين، .14
 1982حممد هاشم الدويدي،دار اجلبل،بريوت، لبنان، 

أبو احلسن حازم القرطاجين، منهج البلغاء وسراج األدباء عن اإلتقان يف علوم  .15
،عبد احلميد هيمة، البنيات 2008القران، الدار العربية للكتاب، تونس،تونس، 

  ،1998ر، دار هومة، اجلزائر، األسلوبية يف الشعر اجلزائري املعاص
خليل أمحد، يف حنو اللغة وتركيبها، مؤسسة علوم القران، عجمان، اإلمارات العربية  .16

  ،)د،ت(املتحدة، 
, منشأة املعارف , لغة الشعر ــ قراءة يف الشعر العريب املعاصر ـــ , رجاء عيد  .17

  198, مصر , القاهرة 
الدار العربية للكتاب، تونس، تونس، عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب ، .18

1977، 
سعد عبد العزيز مصلوح، يف النص األديب، دراسات أسلوبية إحصائية، عامل  .19

  .2002الكتب للنشر والتوزيع، 
  عد شريف اجليار، شعر إبراهيم ناجي، دراسة أسلوبية بنائية،س .20
كز القومي سامح الرواشدة، فضاءات شعرية، دراسة نقدية يف ديوان أمل دنقل، املر  .21

 ،1999للنشر، اربد،األردن، 
السيد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين واألدب والبديع، املكتبة العصرية، بريوت،  .22

  ،1999لبنان، 
شكري عياد ، اللغة واإلبداع ، مبادئ علم علم األسلوب العريب ،دار زهرة الشرق  .23

  1998، القاهرة ،مصر ، 
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, جراءاته ،اهليئة العامة للكتاب، القاهرة صالح فضل، علم األسلوب مبادئه وإ .24
  ،1985مصر، 

 .، القاهرة، مصر،4، دار املعارف، ط1عباس حسن، النحو الوايف، ج .25
لس الوطين للثقافة والفنون، الكويت،  .26 عبد العزيز محودة ، املرايا املقعرة، ا

2001، 
ليل اخلطاب األسلوبية يف النقد العريب احلديث ،دراسة يف حت ،فرحان بدري احلريب .27

  ، 2003،املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر و التوزيع ، بريوت ، لبنان ،
أيب الفرج األصفهاين، كتاب األغاين، مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر، بريوت،  .28
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  ج.ب.أ  مقدمة
  14- 6  تحدید عتبات المصطلح: مدخل
  6  األسلوبیة -1

  6  لغة  -  أ
  9 -7  عند الغرب/ 1: اصطالحا  - ب
  14-10  عند العرب/ 2         

  50 - 17  الظواھر الصوتیة والتركیبیة والداللیة: الفصل األول
  32 - 17  أوال الظواھر الصوتیة  

  28 - 17  التكرار. 1    
  32 - 28  الجناس.  2     

  40  - 32  ثانیا الظواھر الداللیة         
  38 - 34  االستعارة.  1      

  40 - 38  الكنایة.  2      
  50 - 41  ثالثا الظواهر التركیبیة  

  44 - 41  التقدیم والتأخیر.  1    
  50 - 44  الحذف .  2     

  72 - 52  انالتجلیات األسلوبیة في الدیو : الفصل الثاني
  62 – 52  .المفارقة: أوال 
  53 - 52  : تعریف المفارقة.  1     

  لغة/ أ         
  

52  
   53  اصطالحا/ ب        

  57 – 54  أنواعھا.  2    
  54  مفارقة العنوان/ أ
  55  المفارقة جزء من النص/ ب      

  56  المفارقة نصا كامال/ ج        
  58  ألوان المفارقة 
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  58  مفارقة الفجاءة . 1
  60  مفارقة السخریة.  2
  62  مفارقة اإلنكار .  3

  72 – 63  التناص                     : ثانیا
  63  تعریف التناص.  1   
  65  أنواع التناص.  2   

  65  التناص الدیني/ أ     
  68  التناص األدبي/ ب    

  74  خاتمة
  77  ملحق

  80  قائمة المصادر والمراجع
  87  الفھرس العام



 ملخص

 

  
  

  :الملخص

ية عند التالميذ، وقد ركزت على تالميذ السنة  تسعى هذه الدراسة للكشف عن األخطاء اللغوّ

ية والصرفية  الرابعة من التعليم املتوسط كأمنوذج هلا، وذلك من خالل إحصاء األخطاء النحوّ

وصيات واالقرتاحات للحّد من هذه واإلمالئية املرتكبة من قبلهم وحتليلها، وحماولة إعطاء بعض الت

  .الظاهرة، كل هذا من أجل حبنا وغريتنا على اللغة الفصحى، لغة القرآن الكرمي

Abstract : 

This study seeks to detect gramatical errors scattered armong 

pupils , also it focused on the fourth years students of middle 

school as model for this study by counting the rates of gramticale 

spelling and morphological errors that has been made by puples 

and than analyse it and try to give some recomandation and 

syggestions 

 


