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 شكـــر وعرفـــــان
نحمد اهللا تعالى الذي أمدنا بالصبر حتى وصلنا إلى إتمام هذا اإلنجاز الذي نزّف 

.دیر واالحترام لكل من كانت له ید المساعدة فیهمن خالله مشاعر التق  
    التي شرفتنا " نعیمة بن ترابو"كما نتقدم بكلمة تقدیر وشكر لألستاذة المحترمة 

   .عملنا بوضع  اسمها على

لى كل من          ونتقدم بشكر خاص إلى كل أساتذتنا في كل مراحل دراستنا وإ
     .ساعدنا في إتمام هذا العمل                      

 



  
  
  
  
  

  ةــــمقدم
   



 مقدمـــــــة
 

 
 أ 

ـــات النقــل الدراســقــفي ح بیةألسلو تحتلها اة التي ــكانــملنظرا ل    وذلك -،اصرةــدیة المعـ
تعمل على كشف مختلف السمات التي یتمیز  ،-"أدبیة األدبعلى ما یسمى بــ  دارهاــتــالق

ى، لذلك كان اخــتیـارنا لمـفهـوم رـ طاب األخـال الخـكـاقي أشـني عن بـالفالخطـاب بها 
 ، بل هناك من عّده كل شيء فیها"ةـــاألسلوبی"باعتباره ركیـزة أساسیة لقیام  "االنزیاح"

  "علم االنزیاحات" : بـــــ اوّسموه

ها تقنیة فنیة ا من المصطلحات التي توصف بمصطلح االنزیاح"یعد       یستخدمها أنّ
ه عامل ممیز للخطاب  الشعراء للتعبیر عن تجربتهم الشعریة والشعوریة، فضال على أنّ

ا یسهم في لفت انتباه القارئ  ا جمالیً   .الشعري عن الكالم العادي، إذ یحمل في جوهره أثرً

ــا الفـكرة األساسـیة التي یتـمحور حـولها موضوعــنا      ي تحققه هي رصـد الكـم الّداللي الذفأمّ
اح الداللي ــاالنزی: كظـاهــرة داللیـــة جمـالیـة، وعلیــه كان موضوع بحثــنــا "احـــاالنزی"ظاهــرة 

  ."عبد الوهاب البیاتي" :لـــ "ر شیــرازقم"في 

  :ویـــأتي هذا البحث لإلجــابــة عن بعض األسئـــلة التي أثـارت اهتمــامنــا وهي كاآلتي    

لالنزیــاح أصــول في التراث العـربي القــدیم أم هـو ثمــرة من ثمــرات الدرس اللســاني هــل .1
  ؟ الحــدیث

  تمثــلت أنــواع االنزیــاح ؟ فیــم.2

  ؟" قمــر شیــراز"ما هي مختلف االنزیــاحات الكــامنــة في نصــوص .3

  عولج من قبل الدراسات األسلوبیة ومن أسباب اختیارنــا لموضوع البحث أّن االنـزیاح قد     

إضــافة إلى ذلك رغبـتــنــا في دراسة . من خالل نصوص نثریة، وشعریة، ونصوص قرآنیة
ــنا نرغب  ا أنّ االنزیاح كظاهرة داللیة لهــا آثــارا جمة على فهم وتّذوق مختلف النصوص، كمّ

  .اللغویة في الوصــول إلـى المعــاني الضمنــیـة التي تتجاوز الحدود 
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یـتنـاول الفـصل األول القـسم النظري : وقد احـتـوت الدراسة على مقــدمة وفصــلین وخـاتمــة    
ـــ حیث عــالـج هذا األخــیر  "–طـلح والمفهــوم ـالمص –االنزیــاح ": لالنزیـاح الذي عنـونــاه ب

واع ـأنـ: ، وثالثــااحـطـالحي لالنزیـاالصعدد ـالت: ، ثانیـاهوم االنزیــاحـمف: أوال: أربعـــة عنـاصـر
  . ف االنزیــاحـائـوظ: ، ورابــعااالنزیــاح

ـــا الفـصل الثــانـي فـجـاء ممـزوج بیـن التنظیــر و التطـــبیق المـوســوم بـــ      االنـزیــاح ": أمّ
ـهـا أهـم م "االستعــارة"حیث ركـزنـا عـلى " عـلى المستـوى الّداللي ا یقـوم علیـه هذا النــوع ألنّ

  ."التشــبیه"وأخیـرا إلـى  "الكنایة"من االنزیـاح، ثمّ تطرقنا إلـى 

لكونه األنسب وأكثر مالئمة وذلك اللتمـاسه مختلف  المنهج األسلوبيمتبعین في ذلك       
  .األدوات الجمالیة، وكشف عن مختــلف الجواهــر الكامنــة في النصوص

  :مصـادر والمـراجــع التـي مثـلت سندا كبیرا لنا نذكرومن أهـم ال     

  .االنزیـاح من منظور الدراسـات األسلوبیــة : أحمـد محمد ویس.

  .األسلوبیـة الرؤیـة والتطبیــق: یوسف أبو العـدوس.

  . أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات: عــبد اللـه خضـر حمــد.

  . دالئـل اإلعجــاز: عــبد القــاهر الجـرجاني.

  .عــلم البیــان: عــبد العزیز عتیـق.
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وقد واجهتنا بعض الصعوبات في إنجاز البحث، وكانت أبرزها صعوبة تأویــل المعطیــات 
  .المّدونة الشــعریــة اللغــویــة التــي استــخرجـت من

نعیمة بن ترابو : في األخیر ال یسعنا إال أن نتـقدم بجزیل الشكر لألستاذة المشرفةو
  .لتحملــهـا عبء اإلشـراف ولنصائحها القیــمة، كـما نشكر كل من ساعــدنا في بحثنا هذا
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  :ل األولـــــصـــــالف
  –المصطلح والمفهوم  –االنزیاح 

   لغة واصطالحا: مفهوم االنزیاح: أوال

  القدامى /أ :عند العرب/ 1                

  المحدثین /ب                                

  :عند الغرب/ 2                

  .التعدد االصطالحي لالنزیاح: ثانیا

  . أنواع االنزیاح: ثالثا

 .وظائف االنزیاح: رابعا



  -المصطلح والمفهوم  –االنزیاح                                                : الفصل األول

 
5 

في  تـث غاصـة، حیــریــعـورة الشـصـالـا بـــدیثً ــا و حــدیمً ــة قـیـلوبـات األســت الدراســاهتم
فتعددت مستویات فهمه اهرة االنزیاح كمصطلح و مفهوم، ـزة في ذلك على ظـركـوارها مـأغ

  .بتعدد األبعاد المعرفیة التي یحملها مدلوله

  :مفهوم االنزیاح/ 1

  :لغة    

أَزاَح : زیح «:االنزیاحفقد عرف  ،"أساس البالغة"في معجمه  )ه538ت"(الزمخشري"
ا تزاح به الشكوك من القلوب َزاَحت وهذا ممّ ته وانْ   .)1(»اهللا العلل و أَزْحت عّل

َزح الشيءُ  «:)ن، ز، ح(مادة  )ه711ت("البن منظور" "العربلسان "جاء في  زُح : نَ ینْ
  :  ثعلبأنشد . نْزًحا نُزوًحا و شيءُ نزٌح و نزوٌح نازٌح 

ِك َشتِْمي               اتْرُ ِمَك فَ ُزٌح                 َعْن َداِر قَوْ ُ ِزٌل ن نْ   .إّن المذلَّة مَ

َزُح نُُزوًحا  نْ دت: ونزحت الدار فهي تَ ازیٌح وقال . إذا بعُ نَ :                          أبي دؤیبوقول  "ابن سیده"وقوم مَ

ازیٌح              نَ ا السَّاقي مَ َ ه داِفعُ ُ ٌب ی مْ     ُجرْ ُ ُت َعْن ُغْلِب َكأنَّه وْ   .)2(»وَصرََّح المَ

 )نزح(مادة  )ه817ت("الفیروز أبادي"لـ  "قاموس المحیطال"في  االنزیاحكما جاء 
ُزوًحا «:حیث قال ْزًحا و نُ ب نَ عَ و َضرَ نَ َزَح كمَ ِقلُّ : نَ فُد أوْ یَ َد و البْئرُ استقى ماءها حتى ینْ عُ بَ

ْزًحا  َزَحْت هي نَ ا ونَ َ َزَحه اَعدَ  )...(كأنْ بَ َزاح أي َذَهَب وتَ َزَح وانْ   .)3(»وقومٌ منازیٌح ونَ

                                         
 (1) محمد باسل عیون السود، : ،أساس البالغة، تح)أبو القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد (الزمخشري 

.428م، ص 1998، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط   
 (2) بیروت، ، ، دار صادر، )ن، ز،ح(، لسان العرب، مادة )أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  (ابن منظور 

.    619م، ص1999، 1لبنان، ط  
م،  1993قاموس المحیط، ، مطبعة الحسنة المصریة، مصر،، ال)أبو طاهر محمد بن یعقوب (الفیروز أبادي  (3) 

. 252،ص 2ج   
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المعجمي ركز على معنى االبتعاد، حیث أن هذا التركیز یجمع بین مختلف ومنه فالمعنى 
  :أي أن مفهوم االنزیاح یختزل معاني من بینها. االتجاهات التي تطرق إلى هذا المفهوم

  .االبتعاد والخروج عن النسق 

  :اصطالحا     

   :عند العرب/1   

ا و حدیثًا بظاهرة االنزیاح،  واعتبرتها قضیة أساسیة في تشكیل اهتمت الدراسات قدیمً
 لیها لكن تحت مصطلحات أخرى منها جمالیة النصوص األدبیة، فقد أشار العرب قدیما إ

  :ومن أبرزهم.... الخروج عن المألوف، العدول، التجاوز

فقد عقد فصال في الخصائص سماه باب شجاعة العربیة تحدث  )ه392ت("ابن جني"
ما یقع المجاز  «: قدیم والتأخیر وما إلى ذلك، یقول فیه عن العدول في الحذف، والت   إنّ

االتساع، والتوكید، والتشبیه، فإن عدم هذه : یعدل إلیه عن الحقیقة لمعان ثالثة، وهيو 
  .)1(»األوصاف كانت الحقیقة البتة

ا استعمل  مصطلح االنزیاح بمعنى  )ه402ت("أبو بكر محمد الطیب الباقالني"كمّ
  ع نظمه ـفالذي یشتمل علیه بدی «:فیقول  "إعجاز القرآن"الخروج عن المألوف، في كتابه 

رآن ـــم القـظــة، وذلك أن نـملـرجع إلى الجـــیـما : هاــوه، منــاز وجــجــالمتضمن لإلع )القرآن(
ام جمیع كالمهم، ومبین على تصرف وجوهه، واختالف مذاهبه خارج عن المعهود من نظ

ترتیب خطابهم، له أسلوب یختص به و یتمیز في تصرفه عن أسالیب الكالم للمألوف من 
  .)2(»المعتاد

                                         
  العلمیة، عبد الحمید الهنداوي، منشورات محمد علي بیوض، دار الكتب: أبو الفتح عثمان ابن جني، الخصائص، تح(1)

  .263م، ص 2001، 1طبیروت، لبنان، 
اد، اللغة واإلبداع، انترناسینال برس، القاهرة، مصر، ط (2)   . 18م، ص 1988، 1شكري محمد عیّ
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عن غیره من الكالم العادي والمألوف، وذلك  )القرآن(یشیر إلى تمیز  "فالباقالني"وعلیه 
  . لسحر بیانه و بالغته 

وكل ما كان فیه على  «:،قائال"اإلعجازدالئل "في  )ه471ت("الجرجاني"وصرَّح  
فما من ضرب من هذه الضروب إال وهو  الجملة مجاز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر،

  .)1(»إذا وقع على الصواب وعلى ما ینبغي أوجب الفضل و المزیة

القیمة الكبرى و المزیة العظمى لالنزیاح الّداللي، في تحقیق معاني  "الجرجاني" فقد أعطى
  .المعاني في الشعر واألعمال األدبیة 

 خروج عن المألوف أو ما یقتضیه الظاهر«:هو االنزیاحوحدیثًا یكاد اإلجماع على أّن 
ه یخدم النیأو هو خروج عن المعیار لغرض قصد إل ص ه المتكلم أو جاء عفوا لخاطر، لكنّ

م وتعود علیه وذلك  .)2(»بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة ویقصد هنا تجاوز ما ألفه المتكّل
  .درجة األولى النصاللغرض قصد إلیه المتحدث ولكن كل هذا یخدم ب

إال استعمال المبدع للغة المفردات والتراكیب والصور «:ما هو "االنزیاح"ثمّ إّن 
د استعماال ال یخرج عما هو معتاد  ومألوف، بحیث یؤدي ما ینبغي له أن یتّصف به من تفرّ

بداع وقوة جذب وأسر   .)3(»وإ

وعلیه فإّن االنزیاح یسمح للمبدع بمراوغة اللغة وقوانینها المعیاریة التي تحاول ضبط  
  .الخروج عن المألوف والمعتاد

ه "یمنى العید"وتعرفه  مثال تنحرف اإلشارات التعبیریة . انحراف باتجاه االختالف «: بأنّ
ن كانت تبقى تحیل   على اختالف أجناسها عند الموجودات أو الوقائع التي تعبر عنها وإ

                                         
.314، ص 3م، ط1992محمود شاكر، دار المدني، مصر، : عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تح  (1)  
  .175م، ص 2007، 1دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،ط یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرویة والتطبیق، (2)
  بیروت، أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة ،المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، (3)

  .7م، ص2005لبنان، 
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بر عن  "الحمامة"تنحرف داللیا عن الموجود الذي هو  "حمامة"إّن اإلشارة اللغویة .علیها لتعّ
ن كانت هذه اإلشارة  ومنه فإّن الكلمة اللغویة  .)1(»تحیل على الحمامة  "ةالكلم"الّسالم، وإ

ها تحیل إلى نفس المعنى الذي تحمله الكلمة في األصل   .رغم انحرافها، إال أنّ

ا ُعرف  ه  االنزیاحكمّ ضرب من الخروج على المألوف ونوع من االحتیال  «:على أنّ
وهو الشيء الذي . یقوم به المبدع لجعل اللغة بما فیها من ألفاظ وتراكیب تعبیرا غیر عادي

  .)2(»یمیز لغة الشعر عن لغة العلم ولغة النثر

وي یظهر ــغـدث لــوف وهو حــه المألـراف الكالم عن نسقــانح «:مـعضهــر بـهو في نظـف
أّن بواسطة االنزیاح یتم التعرف على طبیعة ویعني هذا  ؛ )3(»تهــتشكیل الكالم وصیاغ في

  .األسلوب األدبي، ومنه أعتبر االنزیاح هو األسلوب في حد ذاته

ا ا إبداعیً تعبیر یخرج عن المألوف في ترتیب تراكیبه وصیاغة صوره، خروًج  «: وهو
لى المفاجأة ولفت األنظار من خالل الخلقا، یهدف إلى البناء من خالل الهدم، مقصودً     وإ

  .)4(»وترك المألوف

االنزیاح بهذه الصورة عبارة عن عملیة الخروج من مملكة اللغة والدخول إلى مملكة وعلیه ف
م   .اإلبداع وحریة التكّل

ا یوّضح    بأّن مصطلح االنزیاح یستعمل في اللسانیات "محمد الهادي بوطارن"كمّ

  :معنیینللّداللة عل 

                                         
.176یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص   (1)  
،1مدخل لدراسة الشعر العربي الحدیث، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، األردن،ط إبراهیم خلیل،  (2) 

.330م، ص 2003   
.35م، ص 2007ط، .محمد سلیمان، ظواهر أسلوبیة في شعر محمود عدوان، دار الیازوري، عمان، األردن، د  (3)  
.9م، ص 2003، 1المعلقات،عالم الكتب الحدیث، إربد، لبنان، طعبد اهللا خضر حمد، أسلوبیة االنزیاح في شعر   (4) 
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هو الداللة على الفجوة بین استعمالین لغویین قدیم وحدیث أو بین عامي : المعنى األول
في الفرنسیة القدیمة والتي تعني الملك   Reiففي الفرنسیة مثال هناك فرق بین كلمة. وفصیح

  .في الفرنسیة الحدیثة Le roiبالعربیة وبین 

عطاء الكلمات أبعادً یرتبط بعلم األسلوب ویعني ال :المعنى الثاني   اخروج عن أصول اللغة وإ

ا فیما یخص هذه .)1(داللیة غیر متوقعة، ولهذا المصطلح في اللغة العربیة عّدة مرادفات أمّ
  .المرادفات سنوّضحها في العنصر الخاص بإشكالیة المصطلح

عادة بنائها بصورة  «:أیضا هو "االنزیاح"و الخروج المعتمد على األصول اللغویة، وإ
ّن هذه العملیة البد    جدیدة من أجل استكشاف عوالم ملیئة بالمتعة والغرابة والمفاجأة، وإ

للبنیة اللغویة،  ةبمعنى أّن المبدع یخرج محررًا من القیود الصارم .)2(»لها من نقطة صفر
ّن هذه النقطة یمكن اعتبارها مع   .یارًا نقیس به درجة االنزیاح وإ

من خالل العالقة بین لغة المعیار واألسلوب  "لالنزیاح"مفهومه  "منذر عیاش"ویوّضح 
ا خ «:على نوعین "االنزیاح"المنزاح، وبناءً على هذا یظهر ـــإمّ ــــ   روج عن االستعمال المألوف ــــــ

ا خروج عن النظام اللغوي نفسه مّ فاالنزیاح یكون في كلتا الحالتین كسر وعلیه  .)3(»للغة، وإ
  .لمعیار معین، ولكن ینتج عنه قیمة لغویة وجمالیة 

یعمل حینئٍذ على خرق قوانین اللغة في مرحلتها األولى، لتلیها المرحلة « :فاالنزیاح
  ألّن االنزیاح لیكون شعریا ینبغي التأویلیة، فهو ال یخرق اللغة إّال لیعید بناءها من جدید،

                                         
 (1) محمد الهادي بوطارن وآخرون، المصطلحات اللسانیة والبالغیة واألسلوبیة والشعریة انطالقا من التراث العربي ومن  

. 156م، 2008 ،1ط الدراسات الحدیثة ، دار الكتاب الحدیث، القاهرة،   
. 52عبد اهللا حمد خضر، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، ص   (2)  
. 180یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص   (3)  
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فاالنزیاح له تأثیرات فنیة جمالیة وبعد  .)1( »بع إمكانیات كثیرة لتأویل النص وتعّددیتهأن یت
  .إیحائي بدیع على المتلقي

األسلوب  خصائص": في دراسته لــ  "االنزیاح"على  "محمد الهادي الطرابلسي"اعتمد  
هي في الجانب  )یقصد مظان(مضان األسلوب  «:بذلك في قوله احمصر " في الشوقیات

والمتحول عن اللغة في الكالم عدید األشكال، فقد یكون تحوال عن قاعدة  ؛المتحول عن اللغة
نحویة أو بنیة صرفیة أو جهة معنویة أو في تركیب جملة كما قد یكون التحول عن نسبة 

ظاهرة اللغویة في عصر من العصور أو یكون بشحنة داللیة خاصة عامة في استعمال ال
وعلیه فإّن أساس األسلوب هو االنزیاح بجانبیه اللغوي والداللي، وهو یمثل  .)2(».....

  .الجانب المتحول من اللغة، وهذا التحول یكون على مستویات اللغة

ا د بعدً ـیج ایًـ ا داللویً ـراء لغـارها إجـاح باعتبـنظریة االنزی «:أّن  "مريـمد العـمح"ویرى 
سع، ولیست نظریة ـربي في الحـراث البالغي العـا في التمهمً  دیث عن المجاز والعدول والتوّ

  في صیاغــتها اللسانیة المتقــدمة إال محاولة لتفسیـر ما عبّر عنه منذ القـدیم بالغـرابة    االنزیاح

ه وجهة النفتاح النص  "محمد العمري"بالتالي فــ  .)3(»بوالعج  ینظر إلى االنزیاح على أنّ
ه مطلبا في حد ذاته    . وتعدده، وأنّ

   

                                         
، 1م،ج2007عمان، األردن، نور الدین الّسد، األسلوبیة وتحلیل الخطاب، ، دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع،  (1) 
.194ص     
 (2)  قسم رابح دوب،: إشراف رسالة ماجستیر، ، -دراسة أسلوبیة  –هدیة جیلي، ظاهرة االنزیاح في سورة النمل  

)مخطوط(.43، ص2007/ 2006اللغة العربیة وآدابها، جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر،   
.47، ص نفسهالمرجع   (3)  
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التفریق بین لغة الشعر ولغة النثر، فلیس في لغة النثر العلمي  «:علىویقوم االنزیاح 
الخالص أیة انزیاحات في الصورة الفنیة، أو في التركیب، أو في القاعدة النحویة ولما كان 

  . )1(»للغة العادیة الشائعة، فإّن لغة الشعر مختلفة عنها درجة انزیاحهاالنثر هو ا

المألوف وتسعى إلى خرق القواعد، على عكس  كل ما هو وعلیه فلغة الشعر تعارض
  .من االنزیاح  تماما لغة النثر التي تخلو

ذلك احیة سواء كان ــد كل ما یتعلق بالظاهرة االنزیـهل رصـیر لیس من الســوفي األخ
. في التراث العربي القدیم أو في الدراسة العربیة الحدیثة السیما أن األمور متداخلة فیما بینها

ها مرتبطة بمباحث  ذلك أن ظاهرة االنزیاح متأصلة في جذور التراث العربي، في حین أنّ
ولد تیمثل نتاج تالقح اللغة والداللة ف وعلیه فاالنزیاح. الدرس العربي الحدیث من جهة أخرى

  .صورة جمالیة تكون في حلة لغویة داللیة

   

                                         
، دار الحوار للنشر والتوزیع)قراءة في التراث النقدي عند العرب(أحمد مبارك الخطیب، االنزیاح الشعري عند المتنبي   (1) 

. 36 - 35م، ص 2009، 1سوریا، ط   
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  : عند الغرب/2

ً ــبطة ارتبــمرت "زیاحــاالن" إّن ظاهرة ا باألسلوب، وتختلف درجة هذا االرتباط من ـــاطا وثیق
  . عند أهم الغربیون المحدثون  "االنزیاح"وفي هذا الصدد سنتناول  .باحث إلى آخر

  : في الدراسات األسلوبیة الحدیثة المعاصرة بتسمیات مختلفة "االنزیاح"ورد مصطلح 

 Leo("لیوسبیترز"عند  االنحراف، و )Flairy("فالیري"عند  االنزیاح والتجاوزفهو 
Spitrz(،  جون كوهین"عند  االنتهاكو" )J.Cohen( ،روالن بارث"عند  الشناعةو"   

)Rouland barths( ،تودوروف"عند  وخرق السنن" )(Todorovعند  العصیانو
 Roman( "رومان جاكبسون" عندخیبة االنتظار و، )Warin et Wilk( "وویلك وارین"

Jakobson(.)1(  

إّن كل عمل مكتوب،وكل إنتاج من  «: بدراسة االنزیاح، إذ یقول "فالیري"اهتم 
  المنتجات اللغة یحوي آثارا أو عناصر ممیزة، لها خصائص سوف ندرسها، فعندما 

ا عن التعبیر المباشر   أي على األقل طرق التعبیر حساسیةینحرف الكالم انحرافًا معینً
وعندما یؤدي بنا هذا االنحراف إلى االنتباه بشكل ما إلى دنیا من العالقات متمیزة عن الواقع 

ن .الصــلي الخــالعم ــا  ا یدننا وضعنــة، ونشعر بأنّ دّ ــة الفــا نرى إمكانیة توسیع هذه الرقعــفإنّ
ا على التطور والنمو، وهو إذا ت ر فعًال على معدن كریم نابض بالحیاة قد یكون قادرً طوّ

بمعنى أّن الشاعر یعبّر على ما یرغب  .)2(»ینشأ منه الشعر من حیث تأثیره الفنيواستخدم 
أي یجعل  ؛فیه وذلك في أن یحمل اللغة على أن تقول ما ال یمكن أن تقوله اللغة العادیة

  .لغته غیر لغة كل الناس 

                                         
.181یوسف أبو العدوس، األسلوبیة الرؤیة والتطبیق، ص   (1)  
.87أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، ص   (2)  



  -المصطلح والمفهوم  –االنزیاح                                                : الفصل األول

 
13 

ـص  شي والرقـر مع المـعـر والشـثـن النـل مـوم كـهـغة لمفـة بلیـهـمشاب "ريـــالیــف"ام ــد أقـوق
ُرادف النثر، فإّن  «: في كتاباته النقدیة، فیقول فإذا كان المشي وسیلة تقود إلى غایة وهو ما ی

ا وهو ما یرادف الشعر، وكال من المشي والرقص تستخدم  الرقص هو الوسیلة والغایة معً
فیهما األرجل واألعضاء، لكن الخالف بینهما في الطریقة التي یتم كل واحد منهما بها، وكذا 

هما یستخدم اللغة واالختالف یكمن في طریقة استخداماتها األمر بالنسبة للنثر والشعر، فكال
   )1(.»والتّي یهدف من ورائها كل كاتب إلى إیصال دالالت معینة 

ضرورة االنزیاح اللغوي لحصول  أقر "فالیري"ومن خالل هذه المشابهة نرى أّن 
  .االنزیاح الّداللي حتى یوصل كل شاعر مضامینه الداللیة 

ا  فقد عمق فكرة االنزیاح عندما جاء إلى األسلوبیة بمصطلح االنحراف « "لیوسبیترز"أمّ
عن الخصائص  إذ جعل من االستعمال الشائع قیاًسا لالنزیاح في األسلوب، وهذا سمة معبرة

  )2( » .الفردیة للعبقریة المبدعة، وهي تصور نزعة عامة من نزعات العصر الذي فیه المبدع

ة فردیة خاصة، یتمیز باإلبداعیة التي یجعل االنزیاح سمّ  "لیوسبیترز"وعلیه فإّن 
ا أفكار ومضامین تتبلور من خاللعلى اللغة  تنعكس  في الجانب الّداللي ، فلكل منّ
  .االنزیاح

اإلثارة الذهنیة التي تنحرف عن المعتاد القیاسي في حیاتنا  أّن  «:"سبیترز"ویقول  
  )3(.» الذهنیة البد من أن یكون لها انحراف لغوي مرافق عن االستعمال العادي

ــاح الّداللي الذي البـــــویقصد هنا باإلثارة الذهنیة في حیاتنا الذهنیة هو االنزی ـــد له من مرافــ   قــــ

ُحو منحى مغایر لالستعمال اللغويوهو االنحراف أو    .االنزیاح اللغوي الذي ینْ

                                         
.89المرجع السابق، ص   (1)  
.12حمد، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، ص عبد اهللا خضر   (2)  
. 89أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، ص   (3)  
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ا  ر مفهوم  "ریفایتیر"أمّ ا،  "االنحراف"فهو من طوّ ا جذریً   : عنده "فاالنزیاح"تطویرً
دخرق لقوا« ا ولجوء إلى ما نُ ا آخرنین اللغة حینً    )1(.»ر من الصیغ حینً

: أن بنیة النص تبدو من حیث العبارات والصیغ في مستویین اثنیین «:ویقول أیضا
   )2(.»أحدهما یمثل النسیج الطبیعي، وثانیهما یزدوج معه، ویمثل مقدار الخروج عنه

ا ما  "فریفارتیر یقصد بالنسیج الطبیعي ما هو مألوف ومعتاد أو هو الخطاب العادي، أمّ
أن للحرف داللة وللكلمة داللة وللجملة داللة  كون. یزدوج عنه فهو ما انزاح عن المألوف

  .وللنص دالالت
إلى كون الصورة خرقا للقاعدة اللسانیة وذلك من خالل نظریة  "تودوروف"وقد أشار 

  عرفت «: إذ یقول هذا األخیر في حدیثه عن الصورة "جون كوهین"البعد التّي استكشفها 
اها طرقًا في الكالم بعیدة عن الطرق التي تعالبالغة الصور البالغیة منذ القدیم معتبرة    بر تإیّ
                                           )3(.»طبیعیة وعادیة أي اعتبرتها انزیاحات لغویة

ا، هو متأصل في تاریخ الفكر النقدي   ا وماضیً   وعلیه االنزیاح نتاج حضاري ثقافي، حاضرً
  .المصطلحعند الغربیین حیث عملوا على تطویر  

ا  «:بقوله "كذلكوقد عرفه  ا كلیً   لحن مسوغ ما كان یوجد لو أّن اللغة األدبیة كانت تطبیقً
ه لو انحصر االنزیاح في جانبه اللغوي فقط لما وجد .  )4(»لألشكال النحویة األولى بمعنى أنّ

  .للمعاني والدالالتفاالنزیاح هو ما یتجاوز اللغة والتراكیب إلى إبراز أكبر . االنزیاح أصًال 
ف إلى الفرق بین الخطاب األدبي والخطاب العادي "تودوروف"تفّطن  هكذاو  : حیث عرّ

ا أن الحدث اللساني  « هو خطاب  "العادي"الخطاب األدبي بانقطاع الشفافیة عنه، معتبرً
  شفاف نرى من خالله معناه، وال نكاد نراه هو في ذاته، فهو منفذ بلوري ال یقوم حاجًزا أمام 

  
                                         

.13عبد اهللا خضر حمد، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، ص  (1)  
.102أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، ص   (2)  
.20م، ص 1986 ،1ط محمد الولي ومحمد العمري، دار توبقال، المغرب،: بنیة اللغة الشعریةـ، ترجون كوهین،   (3)  
.105أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، ص   (4)  
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ا غیر شفاف یستوقفك هو نفسه  أشعة البصر، بینما یتمیز منه الخطاب األدبي بكونه تخنً
   )1(.»قبل أن یمكنك من عبوره أو اختراقه 

االنزیاح في حین یزخر الخطاب األدبي بأنواع ویعني هذا أّن الخطاب العادي یخلو من 
  .االنزیاح في نقل الدالالت

فالنص «:كمفهوم، وذلك من خالل مفهومه للنص بقوله "االنزیاح" "رتروالن با"تناول 
عنده قوة متحولة تتجاوز جمیع األجناس والمراتب المتعارف علیها، لتصبح نقیًضا یقاوم 

بمعنى أّن النص عنده هو عبارة عن بنیة متّحولة   )2(.»الحدود وقواعد المعقول والمفهوم
  .تتجاوز حدود المعقول

 ، إذ أفرداالنزیاحاألقرب من مفهوم  "جون كوهین"أثبت الباحثون واللغویین أّن 
ــــالموض ــــ ــــ ــوح «:هو "احــــاالنزی"، فقد اعتقد أن "ةــــة اللغة الشعریـــبنی": ه أسماهــــوع بكتابـ   دهـــ

  )3(.»الّذي یزود الشعریة بموضوعها الحقیقي

ویقصد هنا بالشعریة تلك األعمال األدبیة التي تتمیز عن النصوص األخرى بتراكیبها 
  .ودالالتها

مفهوم معقّد ومتغیر ال نستطیع استعماله  االنزیاحأّن مفهوم  «:"جون كوهین"ویرى 
ا من أجل إقامة المعیار على قاعدة إیجابیة، فتطلب  ا نعمل بدءً دون احتیاط، ولهذا كنا دائمً

ا من وعلیه وبالرغم من المفاهیم المتعددة . )4(»اللغة التي یكتبها العلماء أن تكون مرجعً
ه یظل مفهوم یتمیز بالص   .عوبة و التعقیدلمفهوم االنزیاح، إّال أنّ

                                         
.91 -90م، ص2005، 3، دار الكتاب المتحدة، طرابلس، طعبد السالم المّسدي، األسلوبیة واألسلوب،   (1)  

  (2) .104محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، ص  أحمد 
. 103، ص نفسهالمرجع   (3)  
  (4) .104المرجع نفسه، ص  
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إذ تشكل هذه الظاهرة جوهر العملیة الشعریة وهي شرط  «: وفي موضع آخر یقول
اللغة الشعریة ظاهرة أسلوبیة، فهي القاعدة التي یبني علیها  إذا. )1(»ضروري لكل شعر

ا وهو  ؛الشاعر تحلیله، فیتحدث بلغة غیر اللغة التي یتحدث بها الناس أي یمنح اللغة أسلوبً
  .الشعریة

 فاالنزیاحمرجعا معرفیا، تبنى علیه نظریة الشعر، االنزیاحمن  "جون كوهین"ویجعل 
قاعدة أسلوبیة، مركزها التواصل واإلفهام، فنقل  االنزیاحجعل من  "كوهین"خطأ مقصود، فـــ 

 دة اللغویة، التي تعود إلىال یتم إال بحذف القاع الذي الكالم من المعقول إلى الالمعقول،
   :   عبر مستویین یتحقق االنزیاحانسجامها ووظیفتها األولى، بمعنى أن 

  . حالة االنزیاح/ 1
  .نفي االنزیاح/ 2

  

  .)2(الغموض       عملیة االنزیاح      الوضوح / طابق الدال والمدلول     الوضوح  
فـــالعمـلیة األولى تطابق السیاق الذي أساسه المنافــرة، والعمــلیة الثانیة تقابل االستبدال 

یتشكل من مستویات  "كـوهین"عند  فــاالنزیــاحكاألولى، وتحقق بالمنافــرة، والثانیة باالستعارة، 
 على مستوى لمدلولتحقق مبدأ التواصـل في القواعـد االنزیـاحیة، وعدم المنــافرة بین الدال وا

    .)3(التأویل، وسالمة الرسالة الكالمیة في وعي القارئ
من خالل عرضنــا آلراء مختلف الباحثین والدارسین الغرب، نجد أن هناك تباین في 
اصطالح مفهوم االنزیاح، فكل باحث أخذ منه على أساس ما یحویه من فكـر واهتمام، إّال 

هم اتفقوا على أن االنزیاح    .خاص بلغة الشعرأنّ

  
  

                                         
.20محمد الولي ومحمد العمري، ص : جون كوهین، بنیة اللغة الشعریة، تر  (1)  
 (2)  صالح مفقودة، جامعة: ماجستیر، إشرافعبد الرزاق بن دحمان، االنزیاح في شعر عز الّدین میهوبي، رسالة : ینظر 

)مخطوط(.4م، ص  2005/ 2004محمد خیضر، بسكرة، الجزائر،    
  (3) .4المرجع نفسه، ص  
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  :التعدد االصطالحي لالنزیاح/ 2

الغوص في أي علم من العلوم یتطلب اإلحاطة بكل مفاتیحه ومصطلحات الخاصة  إّن 
  .به، لكي یساعد على سهولة فهمه وتحري مختلف الدراسات التّي أقیمت حوله

عددت مسمیاتها، بصفة عامة في الدراسات اللغویة واألسلوبیة في ت "االنزیاح"فظاهرة 
  : بـ "االنزیاح"العصر الحدیث، لكن سبقه في ذلك تعدد الدراسات القدیمة فقد استعمل 

  .....نتقال، االتساع، الضرورةاال 

ا فیما یخص المبحث الذي نحن بصدد إلیه وهو   االصطالحي لالنزیاح التعددأمّ
   : في العصر الحدیث من بینهافسنتناول مسمیات 

  :  االنحراف /1

ا االنحراف فهو ترجمة للمصطلح ها شاعت أكثر من غیرها  )Déviation(أمّ والتّي یبدو أنّ
ه أكثر وروًدا في االنجلیزیة  وهذا المصطلح موجود في اللغتین الفرنسیة و االنجلیزیة، غیر أنّ

، في حین ترجم شذوذو انحراف: لهذا المصطلح ترجمتین هما "روحي البعلكي"لقد وضع 
هناك فریق ثالث ترجمه  . (1)العدولو باالنحراف )Déviation(مصطلح  "فهد عّكام"

ه "مجدي وهبة"بالشذوذ فقط منهم  الخروج عن القاعدة  «: حیث شرح هذا الشذوذ بأنّ
ومخالفة القیاس، وذلك كجمع فارس في العربیة على فوارس، والقیاس أن یكون جمعا 

  .)2(»لفارسة

ا  تحت  "نظریة اللغة في الّنقد العربي":فیعقد فصًال في كتابه "عبد الحكیم راضي"أمّ
 أّن  حیث یستخدم مصطلح االنحراف دون غیره،إذ یشیر إلى، "المثالي والمنحرف":عنوان

ا أّن تعیین د منه،كمّ ة لّذا فإّن تعیینه أمر البّ   االنحراف هو األساس في بحث اللغة األدبیّ

                                         
.34أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، ص : ینظر  (1)  
.34المرجع نفسه، ص   (2)  
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ا ا وكیفً   .)1(األصل خطوة ضروریة لتعیین االنحراف عنه كمً

د واحًدا من المصطلحات المذكورة في الدراسات العربیة، نجده   لذا فإّن مصطلح االنحراف یعّ

  .الدراسات النقدیة اللغویة الحدیثة عكس مصطلح العدولیتردد بصورة كبیرة في 

ا نجد  حصر  "األسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها": في كتابه "موسى سامح ربابعة"كمّ
، حیث عالج فیه إشكالیة مصطلح "االنحراف مصطلحا نقدیا": فصله الثالث تحت عنوان

عالقة بین االنحراف والمعیار االنحراف في الدراسات العربیة الحدیثة والقدیمة، ثمّ وضع ال
لینتقل إلى ظاهرة االنحراف في دراسة النص الشعري ویختم نّصه بالحدیث عن إشكالیة 

  .)2(المصطلح في الدراسات العربیة الحدیثة والقدیمة

على الرغم من شیوع مصطلح  «:یرى غیر هذا فیقول "أحمد محمد ویس"لكن 
كثیر الورود في كتب  )االنحراف(االنحراف على هذا النحو لكن ینبغي أن ننتبه إلى أّن لفظ 

  .)3(»النقد في حقول وسیاقات أخرى لیست بأسلوبیة وال نقدیة في أكثرها یحمل بعًدا إیجابي

ها لیست  فاالنحرافوعلیه  كلمة مشغولة في ثنایا الكتب أو في األذهان، إذ یمكن القول أنّ
  .االنزیاحالكلمة المثلى للتعبیر عن مفهوم 

  :االنزیاح /2

من حیث شیوع استعماله لدى النقاد ، "االنحراف"یقع هذا المصطلح في المرتبة الثانیة بعد 
  وهو من أجل هذا أحسن.ذهب وتباعد: أي "انزاح"مصدر للفعل المطاوع  "االنزیاح"العرب و

  

                                         
.210ت، ص . د ط،.مصر، د العربي، مكتبة الخانجي،عبد الحكیم راضي، نظریة اللغة في النقد   (1)  
،1م،ط2003موسى سامح ربابعة، األسلوبیة مفاهیمها وتجلیاتها ، دار الكندي للنشر والتوزیع، األردن،: ینظر  (2) 
. 43ص    
.45عبد اهللا خضر حمد، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، ص   (3)  
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  .)1("البعد"، إذ إّن هذه الكلمة تعني في أصل لغتها )Ecart(ترجمة للمصطلح الفرنسي 

بتها في العربیة عدة ترجمات لم یكن ذهي مصطلح أسلوبي قد تجا )Ecart(والحق أن كلمة 
  عبد السالم"ولعلها ظهرت أول األمر في تقدیم . حظها من الصحة والشیوع واحًدا

  :، وكان أن ترجمها آنئذ بـ "الهیكلیة محاوالت في األسلوبیة" :"ریفایتیر"لكتاب  "المّسدي 

  الّذي استعمله في  "االنزیاح": بـ "التجاوز"بعد ذلك یستبدل  "المّسدي"، ولكن "التجاوز"

  .  )2("األسلوبیة واألسلوب "كتابه األول 

   )3(:لألسباب التالیة )Encart(ترجمة للمصطلح  "االنزیاح"وقد شاع استخدام كلمة 

د كلمة / أ  .)Encart(ترجمة دقیقة وموفقة للمصطلح الفرنسي  "االنزیاح"تعّ

قد یكون جرس اللفظ له عالقة بداللته، فإّن تشكیل االنزیاح الصوتي یمنح اللفظ بعًدا / ب
ا یتناسب مع ما یعنیه في أصل جذره اللغوي من التباعد    .والذهابإیحائیً

ا على فعًال آخر وراءه جعل الشاعر أو الكاتب  "االنزیاح"أن / ج فعل مطاوع ینطوي ضمنً
  .ینزاح، فهو إذن یستدعي بحثًا عن سبب لهذا االنزیاح

 االنحراف (بأّن داللته منحصرة تقریبا في معنى فني، في حین أن لفظي  "االنزیاح"یمتاز  /د
  .في معاٍن كثیرة لیست بنقدیة وال أسلوبیة یرد في كتب بالغیة نقدیة )والعدول

 فاالنزیاح، على اعتبار أن الحدیث عنه كثیر وكثیر "االنزیاح"وعلیه نكتفي بالحدیث عن 
  .هو ما یمثل موضوع الرسالة

 
                                         

.49 -48منظور الدراسات األسلوبیة، ص أحمد محمد ویس، االنزیاح من   (1)  
.50، ص المرجع نفسه  (2)  
.49 - 48عبد اهللا خضر حمد، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، ص   (3)  
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   :العدول /3

ه وارد في كتب اللغة والنحو والبالغة ا هذا المصطلح فلیس بجدید، فإنّ ا عالقة . أمّ أمّ
ل  هو أول من لفت االنتباه إلى إمكان إحیاء  "المّسدي"المصطلح بكتب النقد واألسلوبیة، فلعّ

ه  "واألسلوب األسلوبیة"هذا المصطلح للمفهوم األجنبي، وكان ذلك في كتابه األول  غیر أنّ
  .)1("االنزیاح"لم یستعمله في كتابه آنذاك، واستعمل مصطلحا آخر هو  مع ذلك

وعقد له باب  "العدول"مصطلح  "الخصائص"في كتابه  )ه392ت("ابن جني"ذكر 
   .)2("باب في العدول عن الثقیل إلى ما هو أثقل منه لضرب من االستخفاف"بعنوان 

ا استعمله  اعلم أن الكالم  «:في قوله، أیضا )ه392ت("عبد القاهر الجرجاني"كمّ
قسم ال تعزى المّزیة والحسن فیه اللفظ، وقسم یعزى ذلك فیه إلى : الفصیح ینقسم إلى قسمین

الكنایة واالستعارة والتمثیل الكائن على حد االستعارة وكل ما كان فیه : فالقسم األول. اللفظ
  . )3(»على الجملة،مجاز واتساع وعدول باللفظ الظاهر

كثر من استعماله في  "تمام حسان"وهناك أیضا  ُ ، "األصول"على رأس من اعتمدوه، فهو ی
  .)4(، وفي بعض مقاالت له في مجلة فصول"البیان من روائع القرآن"وكذا 

 المناهج:" ، وابتدأ ذلك أوال في بحث له عنوانه"حمادي صمود"واعتمد العدول أیضا 
  ،"التفكیر البالغي عند العرب" : ، ثمّ في كتابه"اللغویة في دراسة الظاهرة األدبیة

  

  

                                         
.45أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة،   (1)  

.262ص عبد الحمید الهنداوي،: تح الخصائص، أبو الفتح عثمان ابن الجني،   (2) 
.430 - 429ص محمود شاكر، : ، دالئل اإلعجاز،تحعبد القاهر الجرجاني (3)  

  (4) .46أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، ص  
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، وهو یرى في مصطلح العدول أحسن "تالزم التراث والحداثة"، وفي "الوجه والقفا"وكتابه 
  .)Ecart()1(ترجمة لمفهوم 

ا   اإلعجاز": في كتابه "العدول"فقد وّظف مصطلح  "هنداوي عبد الحمید أحمد"أمّ
  بدًال من المصطلحات األخرى المعبّرة عنه باعتبار كثرة، "الصرفي في القرآن الكریم

ه أدق في التعبیر عن هذه الظاهرة ا أنّ    .)2(وروده عند البالغیین القدماء بهذا اللفظ كمّ

من المصطلحات التي تعددت تسمیاتها، فأصبح یبدو " االنزیاح" وعلیه فمصطلح
ه یتعامل في كل مرة مع مصطلح ن أن نستوعب مفهوم ما دون جدید، فال یمك للقارئ أنّ

  .عرض مصطلحاته باعتبار أن معرفة المصطلح مفتاح العلم

االنحراف والعدول من خالل دراستنا للمصطلحات السابقة یتضح لنا أّن كل من 
ینطلقان من نقطة واحدة إْذ یؤدیان إلى المعنى الفني، ونقطة انطالقهما تتمثل في االنحراف 
والعدول عن القاعدة اللغویة العادیة المتداولة بین عامة الناس إلى قاعدة لغویة منحرفة مع 

  . المحافظة عل صحتها النحویة

ا  ه الخروج  االنزیاحأمّ عن الطرق المتعارف علیها في فیخص اللغة الفنیة، لذا عرف على أنّ
ا منه. عملیة التعبیر قِدم علیه أحد إّال من كان متمكنً ُ ه ال ی   . حیث أنّ

  

     

   

                                         
. 47 ، صالمرجع السابق  (1)  
 (2)   م،2008 1ط لبنان،عبد الحمید أحمد هنداوي، اإلعجاز الصرفي في القرآن الكریم ، عالم الكتب الحدیث، بیروت،  
. 145ص    
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  : أنواع االنزیاح /3

إّن تعدد مستویات النص األدبي یؤدي إلى إحداث انزیاحات متعددة في مستویات 
ل  «:النزیاحمختلفة، إّن االنزیاحات تنقسم إل نوعین رئیسین فیهما كل أشكال ا ا النوع األوّ فأمّ

ا النوع  فهو ما یكون فیه االنزیاح متعلقا بجوهر المادة اللغویة ما یسمى االنزیاح الّداللي، وأمّ
اآلخر فهو متعلق بتركیب هذه المادة مع جاراتها في السیاق الذي ترد فیه، سیاق قد یطول 

  .)1(»أو یقصر، وهذا ما یسمى االنزیاح التركیبي

  )االستبدالي(أو : االنزیاح الّداللي/ 1

د االنزیاح الّداللي نقطة مركزیة تقصدها المستویات اللغویة، ویرى    "جون كوهین"یعّ

)J. Cohen(:»  أّن الداللة لیست إال مجموع التألیفات المحققة لكلمة ما، ویتحقق هذا النوع
عبارة أخرى خرق قواعد عن طریق خرق القواعد المعنویة في اللغة، أو ب ؛من االنزیاح

  .)2(»الصورة الشعریة

وبالتالي فاالنزیاح الّداللي له القدرة على خلق شعریة الخطاب األدبي فهو أعمق المستویات 
  .المجازي االلغویة في بعده

ّن هذا المستوىو  لیس بأقل أهمیة من المستوى التركیبي، إذ یحاول المبدع من  «:إ
وعلیه فاالنزیاح لیس مجرد انتهاك للغة العادیة . )3(»خالله تشفیر النص عن طریق البالغة

أو خرقا لقوانینها بواسطة صور بالغیة إذ هو الخروج من معنى ممكن إلى معنى مستحیل 
  .وممتنع

                                         
.111أحمد محمد ویس، االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة، ص   (1)  
  (2) .111المرجع نفسه، ص  
.50عبد اهللا خضر حمد، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، ص   (3)  
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 جون"لي حظي باهتمام أكبر من قبل دارسي األسلوب، فـ بید أّن االنزیاح االستبدا      
اه  "كوهین   ، وهو یرى أن أكثر الصور عدم"عدم المالئمة أو المنافرة"درس هذا الباب سمّ

  .)1(مالئمة تردًدا یتم من خالل إسناد خواص مادیة إلى ذوات روحیة أو العكس
ها تنحرف بالداللة  الوضعیة للكلمات إلى داللة ثانویة فاالنزیاح الّداللي صورة منحرفة ألنّ

ها األحق واألمثل للشعر   .لكنّ
تخرج من قواعد االختیار  «:هي التي االنزیاحات االستبدالیة أّن  "جاكبسون"ویرى

للرموز اللغویة، مثل وضع المفرد مكان الجمع، أو صفة مكان الموصوف، أو الغریب بدل 
  .)2(. المألوف

إعطاء داللة مجازیة للفظة، وتمثل االستعارة عماد  «:"احـــاالنزی"ویقصد بهذا النوع من 
دال المعنى الحرفي المعجمي بالمعنى المجازي ــهذا النوع من االنزیاح، حیث یتم فیه استب

أي من المعنى المفهومي  ؛انيــول الثــول األول إلى المدلـول من المدلـائي، فیتم التحــاإلیح
ویعني هذا أّن االنزیاح الداللي یتم فیه خرق قوانین اللغة، ومن . )3(»إلى المعنى االنفعالي

  .ثمّ إعادة خلق عالقات جدیدة متالئمة بین المدلول األول والمدلول الثاني

   :االنزیاح التركیبي /2

د الشكإذ  ــیعّ ـــمام الباحثیــــاهت دــــــرص ذيــــي الـــل االنزیاحي الثانـــ          ةـــــهم اللغویـــــن في جل مباحثـــــ
صورة عن علم المعاني، الذي تدور مباحثه في كثیر من جوانبها حول العدول عن  «:هو

  .)4(»النمط المألوف على حسب مفهوم أصحاب اللغة وتقالیدهم في صناعة الكالم
  یتم فیه خرق القوانین المعیاریة للنحو من أجل تحقیق سمات"االنزیاح التركیبي"إّن 

عادة خلق اللغة مع « :آراغونشعریة جدیدة، یقول     ال یتحقق الشعر إّال بقدر تأمل اللغة وإ
                                         

   .43ص  م، 2011 ،1طالحدیث، لبنان،مسعود بودوخة، األسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، عالم الكتب  :ینظر (1)
  (2) .43المرجع نفسه، ص 
.51عبد اهللا خضر حمد، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، ص   (3)  
.270ص م، 1994، 1محمد عبد المطلب، البالغة واألسلوبیة، مكتبة لبنان للنشر، بیروت، لبنان، ط  (4)  
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  .)1(»كل خطوة وهذا یفترض تكسیر الهیاكل الثابتة للغة وقواعد النحو وقوانین الخطاب 
انزیاحات تركیبیة، وانزیاحات استبدالیة، االنزیاحات  «:إلى االنزیاحات "جاكبسون"قّسم 

التركیبیة تتصل بالسلسلة الخطیة لإلشارات اللغویة عندما تخرج عن قواعد النظم والتركیب 
  . )2(»االختالف في ترتیب الكلمات: مثل 

ویالحظ أّن أّهم شكل انزیاحي استرعى نظر الدارسین هو االنزیاح التركیبي، وأهم 
م في . )3(لحذف والزیادة وتغییر الرتب أو استبدالهاتقنیاته ا ّ وعلیه إّن التركیب عنصر مه

  .الدراسة وفق الخصائص األسلوبیة، وذلك من خالل التقدیم والتأخیر، الحذف، التكرار
 
 

 

 

  
   

                                         
.50المعلقات، ص عبد اهللا خضر حمد، أسلوبیة االنزیاح في شعر   (1)  
.43مسعود بودوخة، األسلوبیة وخصائص اللغة الشعریة، ص   (2)  
.43المرجع نفسه، ص   (3)  
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  : وظائف االنزیاح /4
ها : ناحیتین أولهما تختلف من "االنزیاح"إّن وظیفة  ها تخدم : وثانیهما تخدم النصأنّ أنّ

إلى  من نسبتها الدراسات األسلوبیة أكثرت تلقي النص، فالوظیفة األساسیة والرئیسیة التي
  ."المفاجأة"هي : "االنزیاح"
  : المفاجأة /أ

مرتبط أصًال بالمتلقي، وهو الذي أولته  «:البیان أن مفهوم المفاجأةواتضح في 
  .)1(»نایة خاصة، بل أدخلته ضمن دائرة اإلبداعاألسلوبیة وغیرها من المدارس النقدیة ع

والحق أن االهتمام بالقارئ المتلقي لیس بدًعا من األمر، ألن القارئ هو من یوّجه إلیه 
ه شریك المؤلف في تشكیل  النص وهو من ثمة الذي یحكم على قیمته بعامة، ال بل إنّ

  .)2(المعنى
وذلك من باب االهتمام بالمتلقي ألّن ، "لالنزیاح"الوظیفة األساسیة  «:هي المفاجأةو

نتاج النص، والشك أن للمفاجأة الدور الكبیر في  المتلقي یشارك المؤلف في تشكیل المعنى وإ
تدور في دائرة المتلقي  كونه یساعد أو یشارك  المفاجأةوعلیه أن  .)3(»لفت انتباه المتلقي

  .                                            اء المعنى أو باألحرى إنتاج النص المؤلف في بن
  إغناء النص  «:في یتمثل المفاجأةدور  أّن  وقد أدركت معظم االتجاهات النقدیة الحدیثة

األدبي ومن ثمة الجمال لدى المتلقي، لذلك وجدوا في االنزیاح مصدرا مؤهال إلحداث 
     .)4(»وتحقیق المفاجأة

ولفت  "المفاجأة"وعلیه فالمتلقي یجمع بین األشیاء المتنافرة، فیقوم بخلق عالقات تبحث عن 
  .االنتباه

                                         
.156ص  االنزیاح من منظور الدراسات األسلوبیة،، أحمد محمد ویس  (1)  
.156المرجع نفسه، ص  :ینظر  (2)  
.59في شعر المعلقات، ص عبد اهللا خضر حمد، أسلوبیة االنزیاح  (3)  
.60المرجع نفسه، ص   (4)  
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ه "االنزیاح"وفي عصرنا الحدیث نظر إلى  نظرة متقدمة تخدم التصور  «:على أنّ
 النقدي القائمة على أساس اعتبار اللغة الشعریة لغة خرق وانتهاك للسائد والمألوف، وبقدر ما

ا من الشعریة في رأي كوهین أي أن اللغة .)1(»تنزاح اللغة عن الشائع والمعروف تحقق قدرً
ا من الشعریة   .كلما انزاحت عن أصلها كلما حققت قدرً

أن المفاجأة تؤدي إلى لفت انتباه المتلقي وجذبه نحو النص وبالتالي  «:إذن     
 المفاجأةمصدر مؤهل لتحقیق  االنزیاحومنه . )2(»الوصول إلى إثارة الجمال في المتلقي

  .التي تلفت انتباه المتلقي ، وهذا ما یؤدي إلى إثارة الجمال لدیه

  :تحدید القواعد اللغویة/ ب

تغییر القواعد وتجدیدها ومن ثمة إحكامها مجدًدا، فتكشف  «:یؤدي إلى "االنزیاح"إّن 
إال  االنزیاحوالروتین، وما  من خاللها عالقات لغویة جدیدة تصطدم ما تعود علیه الذوق

نتیجة الحتیاج الناس في التعبیر وذلك حین تتزاحم المعاني في أذهانهم والتجارب في 
  .)3(»حیاتهم، وال یسعهم ما ادخروه من ألفاظ وتعلموه من كلمات

وعلیه فاالنزیاح یقوم بتجدید القواعد اللغویة كونه یكشف عن عالقات جدیدة تتعارض على 
  .علیه الناس وما ألفهما تعود 

   أّن المبدع یشكل اللغة حسبما تقتضي حاجته، غیر آبة بالحدود واألنظمة والدالالت   
ه یطمع إلى تقدیم  الوضعیة، ویعمد إلى االنتقال مما هو ممكن إلى ما هو غیر ممكن ألنّ

ا حساسه بالطریقة التي یراها أكثر تأثیرً   .)4(رؤیته وإ

                                         
.182محمد الولي ومحمد العمري، ص : جون كوهین، بنیة اللغة الشعریة، تر  (1)  
.60عبد اهللا خضر حمد، أسلوبیة االنزیاح في شعر المعلقات، ص   (2)  
.60المرجع نفسه، ص   (3)  
.61، ص نفسهالمرجع  :ینظر  (4)  
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بما یقتضیه حاجته اللغویة حیث یكون غیر مبالي باألنظمة ومنه فتشكیل المبدع للغة 
والداللة الوضعیة، فهو ینتقل من الممكن إلى ما هو غیر ممكن، فهو یطمع إلى توضیح 

  .إحساسه ورؤیته والهدف من هذا أن یؤثر في غیره من الناس 

له مفاهیم وتسمیات متعددة وذلك  "االنزیاح"نستخلص أن مفهوم وخالصة للفصل 
ه  هم اتفقوا بخصوص مفهومه أنّ بتعدد الدارسین العرب والغرب له، وعلى الرغم من هذا إال أنّ

إذ أن له وظیفة أساسیة تتمثل في المفاجأة التي تعد وسیلة . خروجا عن المألوف والمعتاد
هذا یعد من أهم العناصر التي تمیز اللغة الشعریة كونه یمنحها بفهو  ؛لجذب انتباه القارئ

تها ویجعلها تختلف عن اللغة العادیة، وسر في ذلك بما یحمله من أثر جمالي خصوصی
  . داخل النص الشعري
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:انيــــــــــــــــل الثــــــــــالفص  
 االنزیاح على المستوى الداللي

  االستعــــــارة: أوال

  الكنـــــایـــة: ثانیـا

  التّشـــــبیه: ثالثـا
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االستعــــــــارة               

مفهوم االستعارة / 1  
لغة / أ               

اصطالحا / ب            

"قمر سیراز"أقسام وتجلیات االستعارة في/ 2  

أقسام االستعارة / أ         

بالغة االستعارة / ب          
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باهتمام الدراسات اللغویة والبالغیة القدیم منها والحدیث، وهذا یرجع  االستعارةحظیّت 
فهي محور اهتمام  ؛إلى ما تضیفه على الكالم من رونق وزخرف، وكذا من معنى وداللة

  .الّدارسین في مختلف العصور واألمم 

  :مفهوم االستعارة/ 1

  : لغة / أ

: ار أي طلب العاریَّةعَ تَ اْس  «:)ر،و،ع( مادة" البن منظور" "لسان العرب" جاء في     
ُ  أْن  نهُ طلب مْ :  هُ عاره منْ تَ واْس  اره الشيءَ عَ تَ اْس  اه، ویقالی یة فأعارنیها عارّ  هُ عرت منْ تَ اْس : عیره إیّ
ا تَ واْس    :بشر بن أبي خازم شداه أناره إیّ َع فَأعاره ثوبً

بو، كیر مْس منْ  فیَف كّأن َح    عارتَ حره إّذا ما        كتمن الرّ

ه استعیر فأشرع :مستعاركیر  اهالعمل به مبادرة الرتجاع صاحبه إ أي أنّ وعلیه  .)1(»یّ
   .فالمعنى المعجمي لكلمة استعارة تصب في قالب واحد، فهي الطلب، األخذ، العطاء

  :اصطالحا / ب

فها  ما االستعارة ما اكتفى فیها باالسم  «: بقوله )ه392ت ("القاضي الجرجاني"یعرّ إنّ
المستعار له عن األصل، ونقلت العبارة فجعلت في مكان غیرها، ومالُكها تقریب الشبه، 
ومناسبة المستعار له للمستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعنى، حتى ال یوجد بینهما منافرة، وال 

  .)2(»یتبیّن في إحداهما إعراض عن اآلخر

ز الحقیقة وذلك بنقل الكلمة إلى غیر مجالها المألوف و المعتاد على أساس ویعني هذا تجاو 
  .المشابهة بین الطرفین 

                                         
.619 -618، ص )ع، و، ر(، مادة 4ابن منظور، لسان العرب، ج  (1)  
م،1997، 1سوریا، طابتسام أحمد حمداة، األسس الجمالیة لإلیقاع البالغي في العصر العباسي، دار القلم العربي،   (2) 
.250ص    
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ما یدرك عن الشيء بالشيء، فتدع أن  «:  )471ت("عبد القاهر الجرجاني"ویقول نّ وإ
ه وتجریه علیه ه به فتُغیر المشبّ   .)1(»تفصح بالتشبیه وتظهر، وتجيء على اسم المشبّ

أّن االستعارة تشبیه ُحذف منه أحد طرفیه كما یعتبرها جّل البالغیین، أو هي ویعني هذا 
  .اقتران لفظ بلفظ آخر بموجب قرینة تجمعهما

اعلم أن االستعارة في الجملة أن یكون للفظ أصل في الوضع اللغوي  «: ویقول أیضا     
ه اختص به حین وضع، ثمّ یستعمله ال شاعر أو غیر معروفا تدل على الشواهد على أنّ
  .)2(»الشاعر في غیر ذلك األصل، ونقله إلیه نقال غیر الزم، فیكون هناك كالعاریة

ا یعرفها       ها  )ه626ت ("الّسكاكي"كمّ یه وترید به  «: بأنّ هي أن تذكر أحد طرفي التشبّ
ه ما  الطرف اآلخر، ه به داال على ذلك بإثباتك للمشبّ ه في جنس المشبّ مّدعیا دخول المشبّ

ه به یه حذف أحد طرفیـارة عبــه فاالستعـــوعلی .)3(» یخص المشبّ ــه    بّ ــالمش (ه،ــارة عن تشبّ
ه به یهیة)أو المشبّ ر التشبّ    .، لذلك تعّد أبلغ درجات الصوّ

     هــد طرفیــه حذف أحــبیــغوي، وهي تشــالمجاز اللرب من ــض «:هاـــت أیضا بأنّ ــوُعرف

  .)4(»انتقال كلمة من بیئة لغویة إلى بیئة لغویة أخرى، وعالقتها المشابهة دائماأو 

ا أّن         نقل اللفظ في معناه الّذي ُعرف به ووضع له، إلى معنى آخر لم  «: االستعارةكمّ

   

                                         
. 105محمود شاكر، ص: عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تح  (1)  
  (2) 27م، ص1999، 2محمد الفاضلي، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، ط: عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، تح 
عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، : ، مفتاح العلوم، تح )أبو یعقوب یوسف بن محمد بن علي (الّسكاكي  (3) 

.477م، ص 2001، 1بیروت، لبنان، ط   
م، 2010، 1یوسف أبو العــدوس، مدخل إلى البالغــة العربیة، دار المسیرة للنشر والتوزیع، عمــان، األردن، ط  (4) 
.186ص    
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  المعنى الحقیقي والمعنى المجازي، ووجود قرینة یعرف به من قبل، لوجود عالقة تشبیه بین

  .)1(»تمنع من إیراد المعنى الحقیقي، وتوجب المعنى المجازي

ما لق «: بقوله  "لويــیحي بن حمزة الع"ویعرفها  نّ  ب هذا النوع من المجاز باالستعارةــوإ
ذا ــثل هــلبسه، ومــأخذا لها من االستعارة الحقیقیة، ألن الواحد منا یستعیر من غیره رداءه لی

ال یقع إال من شخصین بینهما معرفة، ومعاملة، فتقتضي تلك المعرفة استعارة أحدهما من 
من أجل  اآلخر، فإّن لم یكن بینهما معرفة بوجه من الوجوه، فال یستعیر أحدهما من اآلخر

ن لآلخر إال االنقطاع وهذا الحكم جار في االستعارة المجازیة، فإنّك ال تستعیر أحد اللفظی
هي تشبیه : إذن االستعارة. ویقصد بالتّعرف المعنوي بالقرینة .)2(»بواسطة التعرف المعنوي

  .، حیث یقتضي استعارة لفظ من لفظ آخر شریطة أن تكون بینهما قرینةحذف أحد طرفیه

ها "فاالستعارة" ما كانت عالقتها تشبیه معناه  «:الضرب الثاني من المجاز، وتعرف بأنّ
ا  ا معلومً د بالتحقیقیة، لتحقق معناها حسًا أو عقًال أي التّي تتناول أمرً بما وضع له وقد تقیّ

نصَّ علیه أو یشار إلیه إشارة حّسیة أو عقلیة، فیقال األصل إّن اللفظ من مسمَّاه : یمكن أن یُ
ا له على سبیل اإلع وعلیه فاالستعارة تحقق معنا  .)3(»یهارة للمبالغة في التشبفجعل اسمً

یه   .یكون ألمر معلوم، فاللفظ یعیر شيء من لفظ آخر وذلك للمبالغة في التشبّ

ها تصب في مجرى واحد، وهو أن ننقل كلمة  ومن خالل التعریفات السابقة لالستعارة یتبین أنّ
  . لأو عبارة من موضع إلى آخر واكتسابها دالالت جدیدة لم تكن لها في األص

                                         
.151م، ص 2002، 1األیوبي، المكتبة العصریة، بیروت، لبنان، طیاسین : الخطیب القزویني، تلخیص المفتاح، تح  (1)  
.198م، ص 1914ط، .یحي بن حمزة العلوي الیمني، الطراز، مطبعة المقتطف، مصر، د  (2)  
 (3) ،2ابراهیم شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الخطیب القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، تح 

.212 م، ص2010   
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ه ـــع لــــر ما وضــا في غیـٍظ مـــــال لفــمـــتعــاس «:یینـانــــالح البیـي اصطــف "ارةــــــاالستع"و    
في اصطالح به التخاطب، لعالقة المشابهة، مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الموضوع له 

  .)1(»ح به التخاطبفي اصطال

مجاز لغوي عالقته المشابهة، وهي تشبیه بلیغ حذف أحد طرفیه  «:أیضا" االستعارة"و
  .)2(»مع وجود قرینة تدل على المحذوف

استعمال كلمة في غیر معناها الحقیقي : فاالستعارة تجمع بین المجاز و التشبیه، المجـــاز أي
یه یتم بإلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر ا التشبّ شيء  بمعنى استعارة صفة من أي. أمّ

ُعرف ولم یشتهر بها   .ما، قد ُعرف بها واشتهر بتلك الصفة إلى شيء آخر لم ی

  :أركان االستعارة/ ج

ه تشبیه مضمر في النفس، فیحذف أحد طرفیه ویكون        یه ولكنّ تنبثق االستعارة عن التشبّ
یه حذف أحد طرفیه ؛أحد الطرفین عین اآلخر لالستعارة أركان . بمعنى أن االستعارة تشبّ

  )3(:ثالثة هي 

ه دائما: المستعار له / 1   .هو المشبّ

  .هو معنى المّشبه به: المستعار منه / 2

ه به (هو الكلمة : المستعار / 3    .)لفظ المشبّ

  

                                         
،2م، ج1997، 1أسسها وعلومها وفنونها، دار القلم العربي، سوریا، ط: عبد الرحمان حسن المیداني، البالغة  (1) 
.250ص    
، 1مقدمات وتطبیقات، دار الكتاب الجدید المتحدة، بیروت، لبنان، ط: بن عیسى باطاهر، البالغة العربیة :ینظر  (2) 

.254م، ص 2008   
 (3) .90م، ص 2009، 1البالغة بین البیان والبدیع، دار یافا العملیة للنشر والتوزیع، عمان، األردن، طفهد خلیل زاید  

  



االنزیاح على المستوى الداللي                                      :     الفصل الثاني  

 
34 

   :أنواع االستعارة وتجلیاتها في قمر شیراز/ 2

  : أنواع االستعارة/ 1

  :االستعارة التصریحیة/ أ

ها  االستعارة التصریحیةعرفت       یه حذف أحد طرفیه، وقد عرفت «:بأنّ  -من قبل -تشبّ
ه،  –إذن –أّن طرفي التَّشبیه هما المّشبه والمّشبه به، فالشيء المحذوف  تارة یكون المشبّ
ه سمیت االستعارة التصریحیة ه به، فإّذا حذف المشبّ   . )1(»وتارة المشبّ

مع اإلبقاء ه، وذكرت الزمة من لوازمه ـبیه حذف منه المشبّ ـــتش «: هاــت أنّ ـــا عرفـــكمّ     
ه به   .)2(»على المشبّ

ه به «:هي "فاالستعارة التصریحیة"    ح بلفظ المشبّ ح . )3(»ما صرّ ه صرّ ویعني هّذا أنّ
   .بالمستعار منه، وحذف المستعار له

ـــ  ز"قمر شیرا"وان ـــفي دی یةــالتصریحارة ـــاالستعّدت ــتجس    وذلك  "عبد الوهاب البیاتي"ل
  : في قوله

    .  )4(»اءِ رَ ذْ العَ  غةِ اللُ  اِت ابَ وغل في غَ المُ  طاِب الَح  َس أْ فَ  انْت ك كَ اتُ َح یْ َص  «     

ه الذي هو الموت       في مثالنا هذا قام الشاعر بتشبیه الموت باإلنسان، فحذف المشبّ
ه به الذي هو  ح بالمشبّ الذي حل مكان المشبه الموت الذي اختفى  )صیحات اإلنسان(وصرّ

  .في باطن الكالم لیظهر المشبه به فقط

                                         
.256مقدمات وتطبیقات، ص : بن عیسى باطاهر، البالغة العربیة  (1)  

م،2002، 1األردن، طعبد القادر عبد الجلیل، األسلوبیة وثالثیة الدوائر البالغیة، دار الصفاء للنشر والتوزیع، عمان،  (2) 
.485ص    
.186یوسف أبو العدوس، مدخل إلى البالغة العربیة، ص   (3)  
.37م، ص 1984ط، .عبد الوهاب البیاتي، قمر شیراز، الهیئة العامة للكتاب، مصر، د  (4)  
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  : یقول في موضع آخرو       

   .)1(»یةً ارِ و َع دُ عْ تَ هبیة، ها الذَ ائرِ فَ بَض  قْت لَ طَ انْ  «     

حیث شبه الشاعر  )انطلقت بضفائرها(األولى: وفي هذا السطر الشعري توجد صورتان     
ه وهو ضفائر للمشبه وهو آلهة  به آلهة الشعر بالمرأة، فاستعان باللفظ الّدال على المشبّ

  .المكنیة الشعر على سبیل االستعارة

ا الثانیة       ه به وهو العدو لهنا الشاعر استعار ا )تعدو عاریة(أمّ لفظ الّدال على المشبّ
ه آلـــمشــلل )ريــجــال( ة من لوازمه العدو ــرك الزمــه اإلنسان وتــه بــبّ ــمشــالفحذف عر، ـــهة الشـــبّ

  .مكنیةعلى سبیل االستعارة ال

  : ویقول أیضا     

     .)2(»واجِ مَ ر األَ عْ شَ  طُ شِ مْ تَ  رِ ْج في الفَ  ْت انَ كَ  «   

ه آلهة الشعر باإلنسان، حیث استعان واستعار اللفظ الّدال ــاول الشاعر أن یشبــهنا ح   
ه وهو آلهة الشعر كون أن اإلنسان هو الذي یمشط  على المشبه به وهو مشط الشعر للمشبّ

  .لك على سبیل االستعارة التصریحیةوذ شعره

    : وفي موضع آخر یقول      

     .)3(»ارطَ مْ األَ  َت ْح تَ  اریةً َع  ُص قُ رْ هبیة تَ رها الذَ ائِ فَ بَض  ْت انَ كَ  «     

  األولى أن الشاعر شبه آلهة الشعر بالمرأة ، حیث : في هذا السطر أیضا صورتان     

                                         
.61المصدر السابق، ص   (1)  
.62المصدر نفسه، ص   (2)  
63المصدر نفسه، ص   (3)  
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ه آلهة الشعر كون المرأة هي التي استعان   ه به وهو ضفائر للمشبّ اللفظ الّدال على المشبّ
ــائر دلیـــل وضفـــر الطویـــالشعــصف بــتت ة ـــرك الزمـــرأة وتــه المــبّ ــف المشذّ ـفح. لى ذلكــل عـ

  .من لوازمها الضفائر على سبیل االستعارة التصریحیة

ه به وهو ترقص للمشبه آلهة  )ترقص عاریة (والثانیة       استعار اللفظ الّدال على المشبّ
  .ل االستعارة التصریحیةعلى سبی یرقص، وذلكالشعر كون أن االنسان هو الذي 

  :ویقول الشاعر أیضا       

َ ْس تَ  ْت انَ كَ  «         .)1(»اریةً بیة َع هَ ا الذَ هَ رَ ائِ فَ ي بَض لقِ ت

ه الشاعر آلهة الشعر باإلنسان، حیث استعار لفظة         )تستلقي(في هذا المثال فقد شبّ
عر للمشبه آلهة الش )تستلقي(فوظفها لغرض التشخیص فاستعمل اللفظ الّدال على المشبه به 

  .على سبیل االستعارة التصریحیة

  :االستعارة المكنیة/ ب

ها       أن تحذف المشبه به بعد أن تستبقي شیئا من لوازمه تكفى عنه به ثم  «:عرفت بأنّ
ه المذكور في الكالم   .)2(»تستنده إلى المشبّ

هاالستعارة  «: بـــ أیضا االستعارة المكنیة وتسمى         بالكنایةـ وهي التي حذف فیها المشبّ

ه به شيٌء من صفاته أو لوازمه  د أن یدل على المشبّ ه، ولكن البّ   وعلیه  .)3(»به وذكر المشبّ

ه به ویحل محله الزمة ــاتها تكـــفاالستعارة  المكنیة في أبسط تعریف من في أن یحذف المشبّ
  .من لوازمه

                                         
.71 المصدر السابق، ص  (1)  
. 64م، ص 1992، 3عبده عبد العزیز قلقلیة، البالغة االصطالحیة، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ط  (2)  
.257مقدمات وتطبیقات، ص : بن عیسى باطهار، البالغة العربیة   (3)  
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في دیوانه  "عبد الوهاب البیاتي"، فالشاعر االنزیاح الّدالليتمثل عماد  االستعارةإّن      
ه مغرم بمزج العوالم المختلفة ،االستعارة المكنیةفضل تجسید  "قمر شیراز"  وهذا یوحي إلى أنّ

  .تركیب موحد في وجعلها

  : في قوله "االستعارة المكنیة"تجسدت       

    .)1(»اومَ رُ  ْن َع  ثُ َح بْ ا تَ ومَ رُ  ْت انَ كَ  «      

ه به        ه الشاعر في هذه الصورة البیانیة روما باإلنسان، حیث حذف المشبّ  )اإلنسان(شبّ
  .على سبیل االستعارة المكنیة )تبحث(وأتى بشيء من لوازمه أال وهو فعل 

  : وفي موضع آخر یقول     

  .برتيلْ أَ : كَ تُ یْ ادَ نَ  «    

      .)2(ُ»رعْ الشِ  جاَب فأَ      

ه به ـــر باإلنسان، حیـــه الشعــــاعر شبّ ـــهنا الش       ــــرك الزمـــــوت )اإلنسان(ث حذف المشبّ ة ــ
  .على سبیل االستعارة المكنیة )فأجاب(وهو فعل اإلجابة عن السؤال  من لوازمه

  : ویقول أیضا     

   .ازفةً ي نَ ِض مْ تَ  ْت انَ كَ  حٍب ن في ُس امِ الكَ  قُ رْ البَ : اَء َض أَ «     

       .)3(»فىنْ ل المَ ـیْـ لَ في       

ه به      ا، حیث حذف المشبّ ه الشعر هنا السحب بالجریح الذي ینزف دمً  )الجریح(شبّ
  .على سبیل االستعارة المكنیة )نزف الدم(واستعان بلفظ الّدال علیه 

                                         
.10عبد الوهاب البیاتي، قمر شیراز، ص   (1)  
.10المصدر نفسه، ص   (2)  
.10المصدر نفسه، ص   (3)  
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    : ویقول الشاعر أیضا     

  وسیقىالمُ  ْن كِ ، لَ ةِ ابَ ا في الغَ نَ لْ غِ  وْ أَ  االً فَ طْ ا أَ نَ كُ . شیةْح الوَ  رِ ْح ى البَ وسیقَ مُ : ابْت َج وأَ  «    

  .)1(»نورِ الُ  ْن كي َع ْح تَ  انْت كَ  تِب ى في كُ فَ تَ اخْ  رُ ْح والبَ  ْت أَ دَ هَ     

ه الشاعر هنا الموسیقى باإلنسان  )أجابت موسیقى البحر(األولى : هنا توجد صورتان     شبّ
على سبیل  )عن السؤالاإلجابة (وترك الزمة من لوازمه  )اإلنسان(حذف المشبه به 

  .االستعارة المكنیة

ا الصورة الثانیة    ه الكتب باإلنسان، حیث  )والبحر اختفى في كتب كانت تحكي(: أمّ فقد سبّ
ه به ؛استعان واستعار لفظة تحكي لیوظفها لغرض التشخیص ورمز  )اإلنسان(فحذف المشبّ

  .على سبیل االستعارة المكنیة )تحكي(له بأحد لوازمه 

     :یقول الشاعر أیضا     

  .ُض َه نْ ا تَ ومَ رُ  ْت انَ كَ  «    

         .)2(»اضِ قَ نْ األَ  ِت ْح تَ  ْن مِ      

ه الشاعر       ه به " روما"شبّ وترك الزمة من لوازمه  )اإلنسان(باإلنسان، حیث حذف المشبّ
  .على سبیل االستعارة المكنیة )تنهض(

ا جسد الشاعر االستعارة المكنیة في قوله       : كمّ

  .ذاهَ : لاتِ القَ  رَ قْ ا الفَ ذَ هَ : نيثَ رَ وْ ري أَ عْ شِ  «    

  

                                         
.10المصدر السابق، ص   (1)  
.11المصدر نفسه، ص   (2)  
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  .)1(»لاتِ ف القَ یْ الَس : ْب َه اللَ : ِب الُح     

ه اهنا الش     ه " الشعر"عر شبّ باإلنسان المیت الذي یورث أمالكه لغیره، حیث حذف المشبّ
  .على سبیل االستعارة المكنیة )أورثني(وترك شيء من لوازمه  )اإلنسان(به 

    :ویقول أیضا    

  . )2(»واببْ خلف اَأل  ْن ادم  مِ ر القَ جِ للفَ  نصُت تَ ا أَ نَ وأَ : ةائمَ ا نَ ومَ رُ  «    

وترك  )اإلنسان(باإلنسان، حذف المشبه به " روما"في هذه الصورة قام الشاعر بتشبیه     
   .النوم على سبیل االستعارة المكنیةالزمة من لوازمه وهو 

  :وقول أیضا في موضع آخر    

  ي                                                                  لبرتِ أَ : ضیتكادَ نَ  «

َ ْس یین األَ فِ حات المنْ یْ َص  ْت جابَ فأَ         .)3(»انب

ه الصیحات باإلنسان، حذف المشبه به       رك الزمة من لوازمها وهي وت )نساناإل(شبّ
  .على السؤال على سبیل االستعارة المكنیة )اإلجابة(

  

  

   

                                         
.14المصدر السابق، ص  (1)  
.18المصدر نفسه، ص   (2)  
.19المصدر نفسه، ص   (3)  
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  :بالغة االستعارة/ 2

  االستعارة من أدق األسالیب البیان تعبیرا، وأكثرها تأثیرا، وأجملها تصویرا، وأكملهاتعد      

ها أرقى منزلة من التشبیه وّسر تأدیة للمعنى، وقد  أجمع البلغاء على بالغتها، وذهبوا إلى أنّ
  :البالغة في االستعارة یكمن في مثل قول الشاعر

  د يء ، قَ ى شَ ون بحمَ كُ ْس ل المَ لیْ ا الَ ذَ ي هَ فِ  «   

    .)1(»اروَ ْس اَأل  فِ لْ خَ  ْن تي مِ أْ ال یَ  تي أوْ أْ یَ     

ه الشاعر في هذه فالصورة البیانیة       باإلنسان المریض، حیث أتى بلفظة " اللیل"شبّ
على سبیل االستعارة  )حمى(فحذف المشبه به اإلنسان ورمز له بالزمة من لوازمه  )حمى(

  .المكنیة

صفة الحیاة بأن  )اللیل(تكمن بالغة االستعارة في هذه الصورة في منح الشاعر للجامد      
هه باإل له یحس كالكائنات الحیة بالضعف والحاجة إلى اإلیواء والسكن نسان جعشبّ
  .وهنا الشاعر قد جمع بین عوالم هي في الواقع متباعدة ومختلفة. واالطمئنان

  : وفي موضع آخر یقول    

  .  ورة طُ ة األْس غَ لُ  «    

  .)2(»راءِ ذْ العَ  ةِ غَ اللُ  اباِت غَ وغل في المُ  اِب طَ الَح  سِ أْ ن في فَ كُ ْس تَ      

  ، حذف المشبه به اإلنسان وترك الزمة من لوازمه وهي "باإلنسان" "األسطورة"قام بتشبیه     

  .فاستعان بها وذلك على سبیل االستعارة المكنیة  )تسكن(
                                         

  (1) .34المصدر السابق،  
.39المصدر نفسه، ص   (2)  
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فرسم لنا . في هذه الصورة وّظف الشاعر إبداعه وروعة خیاله، حیث تّصرف في قوله    
عبیریة تحرك أذهان المتلقي، فالقارئ ال یستطیع أن یكشف جمالها وروعتها إّال إّذا صورة ت

ا   .تمعن فیها ملیً

  : ویقول أیضا    

  .قِ اشِ العَ  ذاِب ، َع مُ ْج یب النَ غِ یَ  ى، حیَن َس قْ ا أَ مَ : ْت الَ قَ  «   

  .)1(»رُ ْح البَ  وُت مُ یَ  یَن حِ  أوْ     

ه      استعار لفظة یموت للمشبه  )اإلنسان(باإلنسان، حذف المشبه به وهو " البحر"شبّ
  .على سبیل االستعارة المكنیة )البحر(

ر لنا صورة عجیبة، فنظر إلى      وتكمن بالغة هذه الصورة أن الشاعر أدهشنا حین صوّ
ه  من جمادها فتنحصر هذه الصورة في نقل الجماد . كائن متمرد ال مبالالبحر على أنّ

  .ومنحها خصائص حیة إنسانیة

  :ویقول أیضا     

ِ كَ  ْت دَ عِ َص  «    ُ  شقاءِ  رِ بئْ  ْن ي مِ ماتِ ل     .)2(»هداءِ الشُ  اقِ شَ الع

ه به        )صعدت(وترك الزمة من لوازمه  )اإلنسان(في هذه الصورة حذف الشاعر المشبّ
ه على سبیل االستعارة المكنیة   .للمشبّ

وفي هذه الصورة أیضا اعتمد الشاعر على عنصر التشخیص، فقد جمع في استعارته هذه 
  فغرض الشاعر )اإلنسان(وعالم الحیاة الذي یمثله  )الكلمات(بین عالم الجماد الذي تمثله 

عطائها خصائص إنسانیة   .هنا هو تعظیم الكلمات وإ
                                         

.59المصدر السابق، ص   (1)  
.70المصدر نفسه،   (2)  
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  :في موضع آخر یقول    

ِ لیْ الَ  ْس رَ بالَح  جدُ نْ تَ ْس أَ «      .يل

  .)1(»ىمَ ْع األَ  رْس تَ مفْ الُ  ْب ا الُح ذَ هَ : يرتِ اكِ في ذَ  فَ وقِ ألُ    

ه     ه به " الحب"شبّ وأتى  )الحیوان(بالحیوان المفترس الذي یقتل فریسته، حذف المشبّ
  .على سبیل االستعارة المكنیة )المفترس(بخاصیة من خصائصه 

بشيء كائن حي غیر عاقل فهذا راجع  )شيء جامد(" الحب"في هذه الصورة قام الشاعر   
ما هو وضح  له الواسع والمبالغ، فالشاعر لم یقف عند التزیین والتحلیة فقط، إنّ إلى مدى تخیّ

ر به   .ما ال تستطیع اللغة العادیة أْن تعبّ

وعلیه فاالستعارة صورة بالغیة تقوم على الجمع بین شیئین متنافرین، ال عالقة ألحداهما    
  .لجامع بینهما هو خلق منظومة شعریة ذات داللة ومغزىباآلخر، و ا

  

     

 

 

 

 

 
                                         

.82المصدر السابق، ص   (1)  



االنزیاح على المستوى الداللي                                      :     الفصل الثاني  

 
43 

 الكنــایــــــة   
.مفهوم الكنایة: أوال  

.لغة/ أ       

. اصطالحا/ ب      

"قمر شیراز"تجلیات الكنایة في : ثانیا  

.أقسام الكنایة/ أ       

.بالغة الكنایة/ ب      
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د  من أجمل التعابیر العربیة التي تثیر األسلوب في الكالم، فهي غایة ال  "الكنایة"تعّ
لیها طریق من طرق التعبیر التي یلجأ إ یصل إلیها إال من كان لطیف الطبع، وهي أیضا

ا یجول في خواطرهم   .األدباء لتعبیر عمّ

  : مفهوم الكنایة/ 1

  : لغة/ أ

أن تتكلم : الكنایة «:)كني(مادة  )ه711ت("ابن منظور"ــ ل "لسان العرب"جاء في      
كنى كنایة یعني. بشيء وترید غیره ُ   .)1(»إذا تكلم غیره: وَكنَى عن اَألمر بغیره ی

  :اصطالحا/ ب

أن یرید المتكلم إثبات معنى  «:الكنایة بقوله )ه471ت("عبد القاهر الجرجاني"عرف      
من المعاني، فال یذكره باللفظ في اللغة، ولكن یجيء إلى معنى هو تالیه وردفه في الوجود، 

بمعنى أن المتكلم یقوم بإثبات معنى لفظ ما حیث ال . )2(»فیومىءُ به إلیه ویجعله دلیال علیه
  .كالمهیذكر اللفظ كما هو في اللغة، فیجيء بلفظ آخر یجعل منه دلیل 

  .)3(»هي ترك التصریح بذكر الشيء إلى ما یلزمه «:بقوله )ه626ت("الّسكاكي"وعرفها     

هاوعرفت أیضا      لفظ أطلق وأرید به الزم معناه مع جواز إرادة المعنى ویضمن  «:أنّ
  :التعریف الجوانب التالیة

   )فالن على الحدیدة(أي اللفظ أو التركیب مثل : لفظ أطلق/ 1
  أي المعنى الذي نفهمه من اللفظ أو التركیب وهو الفقیر: له الزم معناه أرید/ 2

                                         
.233، ص )ك، ن، ي(، مادة 15ابن منظور، لسان العرب، ج  (1)  
  (2) .66م، ص 1989، 2محمود شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، مصر، ط: عبد القاهر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تح 
م،2000، 1عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: أبو یعقوب الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح  (3) 
.512ص    
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أي یصبح في بعض الكنایات أن تفهم منها المعنى الحقیقي : مع جواز إرادة ذلك المعنى/ 3
ل في الكنایة   .)1(»إذن الكنایة تعبر عن المعنى بغیر لفظه. المعوّ

وضع له في اصطالح التخاطب للّداللة به  هي اللفظ المستعمل فیما«: أیضا "الكنایة"و     
على معنى آخر الزم له، أو مصاحب له، أو یشار به عادة إلیه، لما بینها من المالبسة 

إذن الكنایة وجه من وجوه البیان ، إذ یلجأ إلیها المبدعین إلظهار ما . )2(»بوجه من الوجوه
  .یدور من ألفاظ ومعاني في نفوسهم

ها    ها تخالف  «:وعرفت أیضا بأنّ لفظ أرید به الزم معناه مع جواز إرادته معه، فظهر أنّ
دَّ  المجاز من جهة إرادة المعنى الزمه، وفُرَّق بأّن االنتقال فیها من الّالزم، وفیه من اللزوم ورُ

ا لم ینتقل منه، وحینئٍذ یكون االنتقال من الملزوم   .)3(»بأّن الّالزم ما لم یكن ملزومً

أن تتكلم بشيء وترید به غیره، أي أن تثبت معنى من المعاني فال تذكره وعلیه فالكنایة 
  .باللفظ الموضوع في اللغة

إّن أكثر علماء البیان عد الكنایة من أنواع المجاز  «:"الكنایة"في  "العلوي"ویقول 
ه أنكر كونها مجازا،   وزعم أن الكنایة عبارة عن أن تذكر لفظخالفا البن الخطیب الرازي، فإنّ

فإذا كنت تفید المقصود بمعنى اللفظ وجب أن تكون : وترید بمعناه معنى ثانیا هو المقصود
   .)4(»معناه معتبرا فیما نقلت اللفظة إلیه عن موضوعها فال یكون مجازا

     

  

                                         
.123فهد خلیل زاید، البالغة بین البیان والبدیع، ص   (1)  
.135أسسها وعلومها وفنونها، ص : عبد الرحمان حسن المیداني، البالغة  (2)  
،2عبد الرحمان البرقوقي، دار الفكر العربي، بیروت، لبنان، ط:الخطیب القزویني، التلخیص في علوم البالغة، تح  (3) 

.338- 337ص  م،1932   
.375یحي بن حمزة العلوي الیمني، الطراز، ص   (4)  
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ا أّن الكنایة تطلق على معنیین هما     : كمّ

یراد به الزم معناه مع المعنى المصدري الذي هو فعل المتكلم، أعنى ذكر اللفظ الذي / 1
  .جواز إرادته معه

اللفظ المستعمل فیما وضع له، لكن ال یكون مقصودا بالذات، بل لینقل منه إلى الزمه / 2
المقصود لما بینها من العالقة واللزوم العرفي، وعلى هذا التعریف فهي حقیقة الستعمال 

ه فمعناه مراد لغیره مع استعمال اللفظ فیما وضع له، لكن ال لذاته، بل لینتقل منه إلى الزم
اللفظ فیما وضع له، والالزم مراد لذاته، ال مع استعمال اللفظ فیه فهو مناط اإلثبات والنفي 

     .)1(والصدق والكذب

نا أحیانا نتلفظ بلفظ ال نرید منه معناه الذي یّدل علیه بالوضع، بل نرید منه ما  ویعني هذا أنّ
  .هو الزم له

الكنایة عند الجاحظ من  «: عند الجاحظ عند تعرضه للكنایة "العزیز عتیق عبد"وقال       
ّن العدول عنها إلى  األسالیب التي قد یتطلبها المعنى للتعبیر عنه وال یجوز إال فیها، وإ

   . )2(»صریح اللفظ في المواطن التي تتطلبها أمر مخل بالبالغة

  : ویتمثل في: الفرق بین الكنایة والمجاز /ج

أن الكنایة مبنیة على االنتقال من الالزم إلى الملزوم، والمجاز مبني على االنتقال من / 1
   )3(.الملزوم إلى الالزم

                                         
 (1) م،1993ط، .البیان والمعاني والبدیع، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، د: أحمد مصطفى المراغي، علوم البالغة 
.301ص    
.203 - 202م، ص 1970، 3عبد العزیز عتیق، علم البیان، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط  (2)  
.330الخطیب القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، ص   (3)  
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ا القرینة / 2 أن القرینة في الكنایة ال تمنع من إرادة المعنى األصلي وهو المعنى المباشر، أمّ
ال  ها تمنع منعا باتا إرادة المعن الحقیقي وإ اختلط الكالم وتداخل مقصود قائله في المجاز فإنّ

   .)1(منه فلم نبنیه، ویكون التعبیر قد فقد خاصة التواصل وهي وظیفته

ویعني هذا أن قرینة الكنایة ال تمنع من إرادة المعنى األصلي مع المعنى الكنائي، على 
  .عكس قرینة المجاز التي تمنع من إرادة المعنى الحقیقي

  : أركان الكنایة/ د

وهو اللفظ المذكور في التعبیر، الذي یدل على معنى حقیقي، وآخر : اللفظ المكنَّى به/ 1
  )اللفظ الذي أطلق(كثیر الرماد : بعید هو المقصود، كما في قولهم

ویكون خفیا ومستورا،  وهو المعنى المراد الذي یقصده المتكلم، :المعنى المكنَّى عنه/ 2
ه یفهم من خالل السیاق وبمس   . )2(اعدة القرائنولكنّ

التي تجعل المعنى الحقیقي غیر مراد سواء كانت هذه اإلرادة ممكنة أو غیر  :القرینة/ 3
   .)3(ممكنة

  

  

  

  

  

                                         
.101 -100عبده عبد العزیز قلقیلة، البالغة االصطالحیة، ص : ینظر  (1)  
.297بن عیسى باطهار، البالغة العربیة مقدمات وتطبیقات، ص   (2)  
.123فهد خلیل زاید، البالغة بین البیان والبدیع، ص   (3)  
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   :تجلیات الكنایة في قمر شیراز/ 2

  : أقسام الكنایة/ أ

  : تنقسم الكنایة باعتبار المكنى عنه إلى ثالثة أقســام، وهــي

  : كنایة عن صفة /1

ثباتها، ولكن  ح بالصفة المطلوب نسبتها وإ ح بالموصوف، وبالنسبة إلیه، وال یصرّ أن یصرّ
ح  كنایة عن طول قامته،. "محمد طویل النجاد"مثل : مكانها صفة تستلزمهایذكر  فقد صرّ

ح بالصفة  ح بالنسبة وهي إسناد طول النّجاد إلیه، ولم یصرّ بالموصوف محمد، وصرّ
  .)1("طول الّنجاد" ولكن ذكر مكانها صفة أخرى تستلزمها وهي "امةطول الق"المطلوبة، وهي 

  :قوله "قمر شیراز"وأبرز الكنایات الموجودة في دیوان 

  ى، فَ نْ المَ  -نِ طَ  في الوَ ا أطفاًال نَ كُ  «   

  : اَب َج ب أَ ي مدًنا للُح نِ بْ نَ     

  .)2( »ىوسیقَ المُ  - قُ رْ البَ  -رُ عْ الشِ     

، فبناء مدن )العراق(هنا كنایة عن الحنین واالشتیاق إلى الوطن وحب الشاعر إلى وطنه 
للحب دال على حرقة االشتیاق والحنین إلى الوطن، فالشاعر یعیش حالة یأس 

  .وضعف،ولهذا یرید بناء مدن فیدل على رغبته على العیش في وطن خاص به

  

  

                                         
م،2000ط، .دراسة تحلیلیة لعلم البیان، منشورات ألجا، فالیتا، مالطا، د: رمضان الجربي، البالغة التطبیقیةمحمد   (1) 

.365ص    
.10عبد الوهاب البیاتي، قمر شیراز، ص   (2)  
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  : ویقول أیضا     

  .رستَ تَ یَ  وحشيٌ  ریفٌ خَ : ابوَ بْ األَ ة وصدَ ا مُ ومَ رُ  «    

  .الٍك مَ   وضراعاِت ا وعویًال بردً : رجِ فَ تَ المُ  ِت مْ الَص  اعِ نَ قِ  لفَ خَ      

  .)1(»مالْ ْس في األَ      

وهنا كنایة عن الخوف وعدم االستقرار والسكینة في بلد المنفى، فالشاعر هنا بیّن حالة الفزع 
  .ینتظره مستقبالالتي تسكن روحه، إذ نجده متخوف من ما 

ا یقول في موضع آخر         : كمّ

  اواِت بغَ ي، البَ رِ َج الَح  رِ ْص العَ  لوِك مُ  راءِ عَ ط شُ سقُ یَ لْ فَ  «    

  .)2(»االِت رَ نَ الجِ  راءِ عَ ط شُ سقُ ویَ       

ا في هذا القول ض لها الشعراء المنفیین في ملكوت : أمّ كنایة عن الدمامة و البشاعة التي تعرّ
  .راجع إلى جبروت وطغیانالمنفى، وهذا 

  : وفي موضع آخر یقول    

  ي هِ ْج وَ  قرُب ر، أُ عْ ا للشِ نً طَ ي وَ نِ بْ أَ «    

  .)3(»صوبةنُ المَ  لماِت الكَ  خِ ي فَ ط فِ قُ ْس م، أَ ظَ ْع األَ  اءِ نَ البِ  هِ ْج وَ  ْن مِ     

الصفاء وشفافیة، فالشاعر في ملكوت وطنه  )أسقط في فخ الكلمات المنصوبة (كنایة عن 
  طنه المنفى، فهو في منفى كلماته فكلما ازداد احتراقا بنار كلماته ازداد صفاءً ونقاءً وو 

                                         
.13المصدر السابق، ص   (1)  
.15المصدر نفسه، ص   (2)  
.23المصدر نفسه، ص   (3)  
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  .فیصبح مسكونا بنار المنفى التي تحوم حوله

     : ویقول أیضا    

  بانرْ بي قُ ُح  قدمُ ، أُ اِت ارَ القَ  لِ یْ في لَ  خْ رُ ْص أَ «    

  .)1(»اْب وَ بْ األَ  لِ في كُ  ابْض الرَ  شِ ْح للوَ     

عن صفة الضعف، فیقصد بالوحش الرابض اإلنسان  )أقدم حبي قربان للوحش(هنا كنایة 
یضحي هذا المسكین المنبوذ بكل ما . الضعیف الفقیر الذي یراه الشاعر في كل زوایا المنفى

   . لدیه من أجل العیش بسالم

   :كنایة عن موصوف/ 2

ح بالموصوف المطلو  ح بالصفة وبالنسبة، وال یصرّ   :ب النسبة إلیه، وتنقسم إلىأن یصرّ

  .ما تكون فیه معنى واحد/ أ

ما تكون الكنایة فیه مجموع معان مختلفة، ضم بعضها إلى بعض لتكون جملتها / ب
  .)2(مختصة بالموصوف، فیتوصل بذكرها

  : ومن أمثلة الكنایات قوله     

  .عراءِ الشُ  ارَ نَ : یناأَ ور، رَ النُ  ودِ مُ ت َع ْح نا تَ قفْ وَ  «    

   .)3(»ماشادو -ركالو : یینفبان المنْ ْس األَ     

                                         
  (1) .25المصدر السابق، ص  
  (2) .365دراسة تحلیلیة لعلم البیان، ص : محمد رمضان الجربي، البالغة التطبیقیة 
.11عبد الوهاب البیاتي، قمر شیراز، ص   (3)  
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عن جبروت  )ماشادو -رأینا نار الشعراء األسبان المنفیین لوركا(: هناك كنایة في    
في المنفى حیث أنّخ یحوم في وطن  )ماشادو –لوركا  (وطغیان وعذابات الشعراء األسبان

  .المنفى مسكونا بالنار
    : وفي موضع آخر یقول    
  .)1(»بواباألَ  لفِ خَ  م مْن ادِ ر القَ ْج للفَ  نصُت تَ ا أَ نَ وأَ : ةٌ ائمَ ا نَ ومَ رُ  «    

ع إلى مستقبل الشعراء المنفیین التعساء وراء األسوار الحجریة، وهذا     هنا كنایة عن التطّل
ا یتوّضح ما مدى خوف المنفیین من حیاتهم . دال على بشاعة ودمامة ملكوت المنفى كمّ

  .القادمة
  : ویقول أیضا     

  .قراءِ الفُ  وراِت وثَ  «     
  .)2( »راِت الثوَ  وصِ ُص ، لُ ها، في كل األزمانِ رقُ ویْس     
كنایة عن عذابات المتشردین، وفقر الفقراء المنبوذین الذین یعیشون حیاة تعیسة وراء     

  .أسوار وهذا دال على الطغیان و الجبروت
  : وفي موضع آخر یقول     
  .)3(»ایرازیً ا شِ قمرً  املةً َح  ةً رأَ امْ : ريعْ من شِ  ولدُ تُ  «    
كنایة عن موصوف یقصد الشاعر هنا حمله لشخصیته التي بقت ذكراها خالدة في كیانه     

 . وتجربته في العشق، والقمر شیرازي رمزا لمعشوقته التي رحلت عنه
 
 
  
  

                                         
.18المصدر السابق، ص   (1)  
.29المصدر نفسه، ص   (2)  
.94المصدر نفسه، ص   (3)  
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  :كنایة عن نسبة/ 3

بالنسبة بینهما ولكن یذكر مكانها نسبة أخرى أن یّصرح بالموصوف والصفة، وال یّصرح      
ا أن تكون إثباتا أو نفیا   .)1(تستلزمها وهذه النسبة إمّ

  : مثلة الكنایات في قولهأومن     

   لُب كَ  ُح نبَ ي ویْ بِ طْ القُ  مِ ْج النَ  غیُب یَ  لِ یْ اللَ  صفِ تَ نْ ي مُ فِ  «   

   .)2(»اإلنسان َت مْ َص  بِت اذا یا أَ لمَ . الموت مرِ قَ      

كنایة عن فقدان الناس للحب، ولم یعد أحد  )ینبح كلب قمر الموت(في هذه الكنایة     
  .یعرف أحد كل شيء مات

  : ویقول أیضا   

  في هذا المنفى، وتصیر الكلمات «  

  طوق نجاة   

  .)3(»للغرقى في هذا ألم المسكون بالفوضى   

یّحوم في ذاته و عن حالة الیأس كنایة عن استناد الشاعر لكلماته، من أجل التعبیر ما    
  .الحرمان التّي یعیشها في أرض المنفىو 

  :وفي موضع آخر یقول   

  .ي شكًال ودِ وُج  ارَ َص  «  

                                         
.366البیان، ص دراسة تحلیلیة لعلم : محمد رمضان الجربي، البالغة التطبیقیة  (1)  
  (2) . 24عبد الوهاب البیاتي، قمر شیراز، ص  

.  33االمصدر نفسه، ص   (3)  
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   .)1(»ل وجوًدا في اللَغِة العذراءوالشكْ    

ه      كنایة عن تهمیش الشعراء المنفیین، حیث الشاعر هنا یتجسد الكون شكال ال أكثر لكنّ
شخصیته التي یتسمعها في البرق الكامن وفي السحب النازفة وفي موسیقى دائم البحث عن 

  .البحر من أجل أن یبني للشعراء وطن 

  : ویقول أیضا     

َ نَ یَ  دَ نْ وني عِ دُ وَج  «       لي بَ الَج  ردِ مر والوَ ْح أَ  وِت ي بالتُ مِ ، وفَ تیًال النور قَ  ابیع

  . )2(»مصبوًغا بیْض األَ      

تضحیة العاشق والمعشوق، فتنطلق المعاناة من جرح القلب إلى أن كنایة عن نسبة     
  .ك الموتتصل إلى التضحیة الكبرى وهي الموت من أجل إدرا

  :بالغة الكنایة/ ب

فن في التعبیر توخاه العرب استكثارا لأللفاظ التي تؤدي ما یقصد من المعاني " الكنایة"      
  : وتكمن بالغة الكنایة في قوله. التعبیر وبها یتنوعون في األسالیب، ویزینون ضروب

  .اءِ رَ ْح الَص  اءِ مَ اٍر ُعرى َس ا َع نذَ ا أَ هَ «    

  .ريَج غَ  انٍ َص ن حِ ْز ُح  زیٌن َح     

  .)3(»ارٍ بالنَ  وْن كُ مْس     

  عن صفة الحرمان و الفقر والحیاة المنبوذة التي  )عار عرى سماء الصحراء(هنا كنایة     

  .المنفىیعیشها المنفیین في دیار 
                                         

.45المصدر السابق، ص   (1)  
.107المصدر نفسه، ص   (2)  
.43المصدر نفسه، ص   (3)  
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ها ساهمت في مبالغة المعنى وتقویته     فبمجرد استحضار . تكمن بالغة هذه الكنایة أنّ
     ة وعذاب دون أي شفقة ـــالمتلقي لصورة هذا المنفي وحالت التي یعیش فیها  من وحشی

  .فبهذا االستحضار یزداد المعنى قوة وتأكیدا وبالغة. أو رحمة

  : وفي موضع آخر یقول    

  .يیاتِ اهللا، َح  اِب  في بَ دیًال ِقنْ  ْت ارَ ي َص تِ غَ لُ  «    

   كلُ  والشَ ًال كْ شَ  ْت ارَ ي، َص بین یدَ  ْن مِ  رْت فَ     

  .)1( »اجودً وُ     

عن صفة تّذمر المنفیین من حیاتهم بسبب قسوة  )حیاتي فرت من بین یدي(هنا كنایة     
ا جعلهم یهربون إلى الكتابة للتخفیف  حساس بالّذل وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ممّ الحیاة وإ

ا  یجول في أذهانهم   .عمّ

فكیف  (في هذه الكنایة تبرز قدرة الشاعر على تجدید إبداعه، وذلك بالربط بین األشیاء    
یقاظه .الدهشة يي نفسیة المتلقفیحدث ف )للحیاة أن تفر   .فالهدف من هذا لفت انتباهه وإ

  : ویقول أیضا    

  طبیةِ القُ  دنِ المُ  حیمِ َج  ا في قاعِ اهَ رَ أَ  «   

   قَ وْ فَ  رنِب اَأل ثلَ ي مِ علقنِ ها وتُ ائرِ فَ قني بَض شنُ تَ     

  .)2( »"راال "رخ ْص أَ . يوعِ مُ دُ  دوًدا في خیطِ مشْ  ائطِ الَح    

عن الحیاة المنبوذة التي یعیش فیها  )تعلقني مثل األرنبتشنقني بضفائرها  (كنایة     
  .الشاعر، لكن بعد هذا العذاب سیولد في قلب الشاعر لهیب الحب

                                         
.48المصدر السابق، ص   (1)  
.77المصدر نفسه، ص   (2)  
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في هذه الكنایة أراد الشاعر أن یلفت انتباه المتلقي لحالة المنفي وذلك باستخدامه مصدر     
جمال، فالشاعر هنا رسم لنا صورة الیأس الحیواني األرنب الذي یوحي إلى البراءة وال

  . والحرمان التي یعیشها وأراد من المتلقي أن یرى ما كان یعجز عن التعبیر عنه

  : ویقول أیضا    

  .یفٍ رِ خَ  راقِ وْ بأَ  حونِ شْ المَ  لِ یْ ار اللَ طَ قِ  َت ْح تَ  بلةُ نْ ي قُ مِ رْ أَ  «   

َ . ىوتَ ن المَ بیْ  حفُ زْ ي، أَ اكرتِ في ذَ        ي في بِ رْ دَ  لمُس أت

  .)1(»حرثْ تُ  مْ حاٍل حقوٍل لَ أوْ    

عن صفة الضیاع والوحدة، فالناس في أرض المنفى فقدوا  )أزحف بین الموتى(هنا كنایة    
  .كل واحد یجري ولراء أهوائه.الحب ولم یعد أحد یعرف أحد

ا في هذه الكنایة فالشاعر أراد أن یبرز للمتلقي الحقیقة التّي یجهلها الكثیر     وما یحدث أمّ
ها توضح لك الحقیقة.في أرض المنفى وما یشعر به المنفي    .فبالغة الكنایة أنّ

  : ویقول أیضا    

  .رتياكِ ي ذَ ا فِ نفیً مَ  «   

ُ مَ        . ماِت لِ ا في الكَ وًس حب

  .)2(»ارِ طَ مْ األَ  َت ْح تَ  ردُ شْ أَ     

عن صفة الضیاع والوحدة التي تسكن حیاة المنفیین فالشاعر مسكونا  كذلك هنا كنایة    
  .بنار كلماته یحوم في ملكوت المنفى

                                         
. 82، ص  السابق المصدر  (1)  
. 83ص  المصدر نفسه،  (2)  
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ففي هذه الكنایة أیضا أراد الشاعر أن یبین لنا حقیقة مایحدث في ملكوت المنفى وهذا    
  .سر من أسرار بالغة الكنایة

  : یستمر البیاتي لیقولو    

  .»"شیراز"فى نْ في مَ  «  

  ا یَه ن فِ كُ ْس ا، أَ َه ملكُ أتَ    

  ها بدُ ْع أَ    

  . )1(»راءِ عَ ا الشُ یَه فِ  تعبدُ یَ  ا فاضلةً دنً مُ : اتَه یشَ في رِ  سمُ أرْ    

توجد كنایة في السطر األخیر وهي كنایة عن التعبد والتفرد والخلوة، فكل شيء مات في     
  .والثورةنظر المنفیین لكن بعد كل هذا یولد في قلوبهم الرا رمزا للحب 

ها أضافت نوع من القوة والخلود بمجرد توظیف الشاعر للرمز الرا      تكمن بالغة الكنایة أنّ
ا داخلهم وهذا ما یزید المعنى  فبعد أن مات كل شيء، یولد في قلوبهم حبا جدیدا یكشف عمّ

  .  قیمة 

یلجأ إلیها وعلیه فالكنایة وجه من أوجه البیان، وهي طریق من طرق التعبیر التي      
م في نفوسهم من خواطر ا یجول في خاطرهم من المعاني ویحوّ وهي . األدباء لإلفصاح عمّ

  .أیضا غایة ال یصل إلیها إال من كان ذو طبع لطیف وقریحة صافیة

 

 

 
                                         

. 98المصدر السابق، ص   (1)  
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 التشبـــیــــه 
مفهوم التشبیه/ 1  

لغة / أ         

اصطالحا / ب         

"قمر شیراز"تجلیات التشبیه في / 2  

أقسام التشبیه/ أ       

بالغة التشبیه / ب      
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فهو من  ؛من أقدم صور البیان ووسائل الخیال، وأقربها إلى الفهم واألذهان "التشبیه"       
األسالیب األدبیة الموجودة في سائر اللغات، حیث اعتنى به العرب باعتباره انزیاحا عن 

  .الكالم العادي والمألوف 

  : مفهومه

  : لغة/ أ

هُ والّشبیهُ : شبه «: )ه711ت("ابن منظور"قال       بَ هُ والشَّ بْ الِمْثُل، والجمع أشباه، : الشَّ
وذلك إذا : وأشبه الرجل أمه. من أشبه أباه فما ظلم: وفي المثل. ماثله: وأشبه الشيء الشيء

  .)1(عجز وضعف

وشابهه . أشباه: المثل ج الشبه، بالكسر والتحریك وكأمیر«: " القاموس المحیط"وفي     
  . )2(»وأشبهه ماثله

ه هذا أي مثیله فهو بهذا . وعلیه فالمعنى المعجمي ركز على معنى التمثیل فنقول هذا شبّ
  .... التمثیل، المشابهة، المماثلة: یجمع بین معاني مختلفة وهي

  :اصطالحا/ ب

فن واسع النطاق ، هذا ماجعله یكون محور اهتمام العلماء فتعدّدت  "التشبیه"یعد        
التشبیه هو العقد على أن أحد الشیئین یسد  «:یعرفّه  )ه384ت ("الروماني"، فنجد مفاهیمه

  .)3(»مسد اآلخر في حس أو عقل، وال یخلو التشبیه أن یكون في القول أو النفس 

                                         
.503، ص )ش،ب،ه(، مادة 14ابن منظور، لسان العرب، ج  (1)  
.124، ص )ش،ب،ه(، مادة 7الفیروز أبادي، القاموس المحیط، ج  (2)  
م،1992، مطبعة األمانة، مصر، 1محمود موسى حمدان، أدوات التشبیه دالالتها واستعماالتها في القرآن ألكریم ط  (3) 
.9ص    
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، وعلیه یجعل شيء ما مثیل شيء آخر یجمع بینهما بصفة مشتركة   "التشبیه"یعني هذا أّن 
  .عند الروماني حسي وآخر نفسي  "التشبیه"نجد أن 

ا       هو الوصف بأن أحد  «:یقول في تعریفه )ه395ت ( "أبو هالل العسكري"أمّ
وقد جاء في الّشعر، ... بأداة التشبیه، ناب منابه أو لم ینب : الموصوفین ینوب مناب اآلخر
  .)1(»... وسائر الكالم بغیر أداة التشبیه

فه       الجمع بین شیئین في صفة من جهة «: بـــ )ه471ت(" عبد القاهر الجرجاني"ویعرّ
ه الداللة على  اشتراك شیئین في وصف هو من أوصاف الشيء نفسه الحس أو العقل وبأنّ

  .)2(»خاصة كالشجاعة في األسد والنور في الشمس

ویعني هذا أّن التشبیه عقد مماثلة بین شیئین أو أشیاء الشتراكهما في معنى ما، وذلك 
  .بواسطة أداة

هو وصف المشبه بمشاركته  «: فیقول )ه626ت(" الّسكاكيأبو یعقوب "ویعرفه أیضا      
  . )3(»المشبه به في أمر

الّداللة على مشاركة أمٍر آلخر في : التشبیه«: )ه739ت(" الخطیب القزویني" ویقول     
    قیة، وال االستعارة بالكنایة، وال  ما لم تكن على وجه االستعارة التحقی: معنى والمراد ها هنا

  .)4(»التجرید

  

  

                                         
.10المرجع السابق، ص   (1)  
.64محمد الفاضلي، ص : عبد القاهر الجرجاني، أسرار البالغة، تح  (2)  
.177عبد الحمید الهنداوي، ص : أبو یعقوب الّسكاكي، مفتاح العلوم، تح  (3)  
.217إبراهیم شمس الدین، ص : الخطیب القزویني، اإلیضاح في علوم البالغة، تح  (4)  
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ها تشترك في مجموعة من األمور ومن خالل هذه    :التعریفات یتضح أنّ

ه به(الجمع بین شیئین مختلفین / 1 ه والمشبّ   .)المشبّ

   .أن یكون بین هذین شیئین صفة أو أكثر مشتركة بینهما/ 2

  .)األداة(بینهما رابط وأن یكون / 3

ا أّن التشبیه هو       إلحاق أمر بأمر آخر في صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبیه  «:كمّ
  .)1(»ملفوظة أو ملحوظة 

هوّع       التماس مماثلة بین أمرین أو أكثر لقصد االشتراك بینهما في  «: رف أیضا بــأنّ
صفة من الصفات، لغرض یرید المتكلم عرضه بقصٍد أو بغیر قصد، أو هو أن تشارك شیئا 

  .)2(»أو أشیاء غیرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو مثلها ملفوظة أو ملحوظة

ا بصفتین أو أكثر فمثال قولنا أحمد أسد وعلیه فالتشبیه جمع بین شیئین أو أكثر الشتراكهم
  . فجمعنا بینهما بصفة مشتركة وهي القوة والشجاعة 

  : أركان التشبیه/ 2

  : ویتألف التشبیه من أربعة أركان هي على وجه اآلتي

ه/ 1 لحاقه به«: المشبّ   .هو الركن الذي یراد تشبیهه بركن أو بطرف آخر، وإ

ه به/2 هو الركن أو الطرف الذي یراد أن یشبه به الركن أو الطرف األول للمماثلة  :المشبّ
  .بینهما 

                                         
.27عبد العزیز قلقیلیة، البالغة االصطالحیة، ص عبده   (1)  
م،2007، دار المناهج للنشر والتوزیع، عمان، األردن، 1المفهوم والتطبیق، ط: حمید آدم ثویني، البالغة العربیة  (2) 
.247ص    
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ه به   :أداة التشبیه/3 ه بالمشبّ وهي اللفظة التي تستخدم للداللة على التشبیه، وتربط المشبّ
  : وأهمها .)1(»وقد تذكر أو تحدف من الجملة

  أم الباب لبساطتها وخفتها على اللسان والسمع ومن هنا كثر عقد التشبیه  وهي :الكاف/ أ

ه . )2(بها وهي أصل في الداللة على معنى المماثلة والمشاركة، واألصل فیها أن یلیها المشبّ
ا لفظا أو تقدیرا   .)3(به إمّ

أبلغ من یأتي بعدها المشبه به وتفید التشبیه بالمشتق، ومن المالحظ أّن كّأن : كّأن/ ب
ه بالفعل  ؛لما علیه من التوكید ؛التشبیه بالكاف ها مركبة من الكاف، وأّن الحرف المشبّ ألنّ
   .)4(بمثابة حرفین

ل، مضارع، وما كان : متداولة في هذا الباب: األسماء/ ج ثَُل، مماُث ه، مَ هي مْثُل، شبَ
  .بمعناها ومشتقاتها

، ماثل، ومضارع هذه  :واألفعال المتداولة في هذا الباب: األفعال/ د ه، حاكى، ضارعَ هي َشابَ
  .)5(األفعال وماشابهها

ویسمى أحیانا بالجامع، وهو الصفة التي تجمع بین المشبه والمشبه  «: وجه الّشبه/ 4
  . )6(»به

  

                                         
.252المرجع السابق، ص    (1)  
.41عبده عبد العزیز قلقلیة، البالغة االصطالحیة، ص   (2)  
.45م، ص 2007، 1أبو العدوس، التشبیه واالستعارة منظور مستأنف، دار المسیرة، عمان، األردن، طیوسف   (3)  
.251المفهوم والتطبیق، ص : حمید آدم ثویني، البالغة العربیة  (4)  
طرابلس،، المؤسسسة الحدیثة للكتاب، )البدیع والبیان والمعاني (محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب، علوم البالغة   (5) 

.147م، ص 2003، 1لبنان، ط   
.  253المفهوم والتطبیق، ص : حمید آدم ثویني، البالغة العربیة  (6)  
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  : تجلیات التشبیه في قمر شیراز/ 2

  : أقسام التشبیه/ أ

  : ینقسم التشبیه باعتبار األداة إلى*

  .وهو ما ذكرت فیه األداة «: تشبیه مرسل/ 1

وهو ما حذفت منه األداة، وهذا الضرب من التشبیه أبلغ، وأوجز وأشد وقعا : تشبیه مؤّكد/ 2
ه به شیئا واحد ه والمشبّ ه یجعل المشبّ   .)1(»في النفس وأجمل في بالغته أنّ

ه إلى*   : ینقسم التشبیه باعتبار وجه الشبّ

ه، وبغیابه أجمل المتكلم في الجمع بین هو ما حذف منه وجه  «:تشبیه مجمل/ 1 الشبّ
  .الطرفین فیسمى مجمال

ه: تشبیه مفصل/ 2   :قوله "قمر شیراز"ومن أمثلة ذلك في . )2(»هو ماذكر فیه وجه الشبّ

  .)3(يوعِ مُ دُ  طِ یْ ي خَ ا فِ ودً دُ مشْ  طِ ائِ الَح  قَ وْ فَ  رنِب اَأل لَ ثْ ني مِ لقُ عَ تُ      

ه به األرنب وأداة التشبیه مثل       هنا تشبیه، ذكر الشاعر المشبه وهو الضمیر أنا والمشبّ
ه الشاعر نفسه باألرنب وذلك في ضعفه ه، فقد شبّ إزاء الحیاة التي یعیشها  وحذف وجه الشبّ

  .وذلك على سبیل تشبیه مجمل

      

  

                                         
د أحمد الهاشمي، جواهر البالغة في المعاني والبیان والبدیع، تح  یوسف الصمیلي، المكتبة العصریة، سیدا،: السیّ (1) 

.247ت، ص .ط، د.بیروت، د   
.159، ص )البدیع والبیان والمعاني (محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب، علوم البالغة  (2)  
.77عبد الوهاب البیاتي، قمر شیراز، ص   (3)  
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ه إلى*   : ینقسم التشبیه باعتبار األداة ووجه الشبّ

  . هو ما حذفت منه األداة وذكر وجه الشبه«: فصلمؤّكد متشبیه / 1

  .هو ما ذكرت فیه األداة وحذف وجه الشبه: تشبیه مرسل مجمل/ 2

ه معا، وهو أعلى التشابیه بالغة : تشبیه بلیغ/ 3 هو ما حذفت منه األداة ووجه الشبّ
  :قوله "قمر شیراز"ومن أمثلة التشبیه الواردة في  .)1(»ومبالغة في آنٍ 

  . )2(»ي، الببغاواترِ َج الَح  رِ ْص العَ  لوِك مُ  راءِ عَ ط شُ قُ لیْس فَ  «     

ه ب     ه الذي هو الشعراء والمشبّ ه شعراء الملوك بالببغاوات، فذّكر المشبّ ه هنا الشاعر شبّ
هالببغاوات وحذف األداة ووجه الش   .على سبیل تشبیه بلیغ بّ

   :وورد التشبیه أیضا في قوله   

   .)3(»لوغِ المُ  اِب طَ الَح  َس أْ فَ  ْت انَ ك كَ حاتُ یْ َص «  

ه به هو الفأس    ه الذي هو الصیحات والمشبّ ه الصیحات بالفأس، حیث ذكر المشبّ هنا شبّ
ه على سبیل تشبیه بلیغ، فتصویر الشاعر لهذا  جاء لیبرز ما یحمله وحذف األداة ووجه الشبّ

  .وت المنفىالمنفي من هموم عاجزا على السیطرة علیها أمام ملك

  : ویقول أیضا     

َ ا أُس لكً مَ : تانَ وكَ  «       .)4(»لِ قْ العَ  لكةِ مْ في مَ  مُ كَ ْح ا، یَ طوری

                                         
.161 -160، ص )البدیع والبیان والمعاني (محمد أحمد قاسم ومحي الدین دیب، علوم البالغة  (1)  
  (2) .15عبد الوهاب البیاتي، قمر شیراز، ص  
.37المصدر نفسه، ص   (3)  
.37المصدر نفسه، ص   (4)  
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ه الذي هو      ه الشاعر الصیحات بالملك األسطوري، حیث ذكر المشبّ هنا أیضا شبّ
ه على سبیل تشبیه بلیغ ه به وحذف األداة ووجه الشبّ      .الصیحات والمشبّ

  :في قوله ویستمر البیاتي   

  ينِ غَ تُ  لِ فْ الطِ انت كَ كَ ، وَ رِ ْج ى الفَ تَ ، َح تساقطِ المُ  طرِ المَ  َت ْح تَ  «  

  .)1(»....یةائِ المَ  رِك البِ  قَ وْ فَ  ْن مِ  فزُ قْ تَ    

ه به الطفل     ه الذي هو المحبوبة والمشبّ ه محبوبته بالطفل، حیث ذكر المشبّ هنا الشاعر شبّ
ه الغناء على   .سبیل تشبیه مرسل مجمل واألداة الكاف ووجه الشبّ

وعلیه فالتشبیه في االستخدام األدبي صورة بیانیة یحاول الشاعر توضیح قصد ما     
ه به الذي یكون مو ــبواسطة است ا لطرف قبله هو ـــازیحضار طرف آخر یعنیه وهو المشبّ

فقد اعتمد الشاعر  "قمر شیراز" هات المتوفرة في دیوانــواع التشبیـــنسبة ألنالــه ، فبــــالمشبّ 
ه في بعض أحیان یستخدم باقي التشبیهاتـــعلى التشبیه البلی   .غ والتشبیه المفصل إّال أنّ

  

  

  

  

   

  

  

                                         
.112، ص السابقالمصدر   (1)  
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  : بالغة التشبیه/ ب

ه ینتقل من شيء إلى شيء آخر، أو أن یأتیك بصورة         تنشأ بالغة التشبیه من أنّ
فالتشبیه من صور البیان التي یعتمد علیها التصویر الشعري باعتباره انزیاح . بارعة تمثله

  : عن المألوف، وتكمن بالغته في مثل قوله

  .)1(»لغتي صارت قندیال «   

ه الشاعر لغته بالقندیل، ف    ه به الذي هو القندیلهنا شبّ ه اللغة والمشبّ وحذف  ذكر المشبّ
ه   .على سبیل تشبیه بلیغ األداة ووجه الشبّ

ه لغته بالقندیل    فهذه . أراد الشاعر أن ینقل لنا الحالة النفسیة التّي یعیشها المنفى فشبّ
الصورة اختزلت كالما یمكن أن یقال، فالشاعر أراد توصیل ما ال یستطیع التعبیر عنه 

  . فاختصرها في الشكل اللغوي لغتي صارت قندیال

  :ویقول أیضا  

  برقا أحمر في مدن العشق أضا تماثیل  : كانت «  

        .)2(»الربات  

ه الشاعر    ه الّذي هو الصیحات ببرق األحمرهنا شبّ ه الصیحات ، حیث ذكر المشبّ والمشبّ
ه على سبیل تشبیه بلیغ البرق األحمربه    . وحذف األداة ووجه الشبّ

هنا الشاعر وازن وساوى بین الصیحات والبرق األحمر، فقد أراد أن یشرح لنا ما مدى    
  الغضب الذي بداخله  اتجاه ملكوت المنفى والوحشیة، فوضح حالته الداخلیة التي ال یستطیع

    .التعبیر عنها   
                                         

. 47عبد الوهاب البیاتي، قمر شیراز، ص   (1)  
. 38المصدر نفسه، ص   (2)  
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  : وفي موضع آخر یقول    

  .)1( »الملكوت - قلب العالم حجر في هذا المنفى «   

ه به      ه وهو قلب العالم والمشبّ ه هنا الشاعر قلب العالم بالحجر، حیث ذّكر المشبّ شبّ
الحجر فهو هنا یبین ما مدى قسوة الحیاة حیث أصبح الناس ال أحد یهتم بغیره كل واحد 

ه عل سبیل تشبیه بلیغ   . یجري وراء أهوائه، وحّذف األداة ووجه الشبّ

  : ویقول أیضا    

  .)2(»لید اللیل تذوب حنانا تحت القبالتكانت كج «    

ه به الذي هو الجلید      ه المعشوقة المشبّ ه الشاعر هنا معشوقته بالجلید، فذكر المشبّ شبّ
ه على سبیل تشبیه مرسل مجمل   . وأداة التشبیه الكاف وحذف ووجه الشبّ

  :ویقول أیضا    

  كان شهابا دامیا  «   

  .)3(»یعود من أسفاره محترقا مقرورْ     

ه الشاعر هنا ال     ه فهو بالشهاب حبیبشبّ ه به حبیبال، فذّكر المشبّ الشهاب ، والمشبّ
ه على سبیل تشبیه بلیغ الدامي  حبیب حالة الفالشاعر هنا عبّر عن . وحذف األداة ووجه الشبّ

  المقهور 

  

  
                                         

. 90، ص  السابق المصدر  (1)  
. 112، ص  نفسه المصدر  (2)  
. 54المصدر نفسه، ص   (3)  
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  : وورد التشبیه أیضا في قوله   

  . )1(»زلزال: كانت: الموتىثورة  «  

ه به الذي هو      ه ثورة الموتى والمشبّ ه هنا الشاعر ثورة الموتى بالزلزال، فقد ذّكر المشبّ شبّ
ه عل سبیل تشبیه بلیغ، فالشاعر أراد أن یجعل من الموتى  الزلزال وحذف األداة ووجه الشبّ

  .  جاع حریتهمصدر قوة وأمل للمنفي لكي ینهض ویدافع عن نفسه من أجل استر 

  : وفي موضع آخر یقول    

  جاءت.شاحبة كالوردة تحت عود النور رآها  «   

  .)2(»قبل الموعد    

ه الشاعر هنا     ه ته بالوردةحبوبمشبّ ه به الّذي هو حبوبةالم، حیث ذّكر المشبّ  الوردة  والمشبّ
ه  واألداة   .مرسل مجمل على سبیل تشبیهالكاف وحذف ووجه الشبّ

ر لنا ما یجول في داخله   من هموم جراء الظلم الذي یعاني منه و الضغوطات  الشاعر صوّ
  .التي تواجهه في منفاه التي لم یجد لها حال إال الكتابة فبواسطة شعره أراد أن یبلغ رسالته

عن المألوف وخروجا عن القواعد إلى أن التشبیه لقد حقق انزیاحا مما سبق نتوصل     
 نا القول أن االستعارة والكنایة والتشبیهنومن ثمّ یمك. "قمر شیراز"یها في دیوان المتعارف عل

ا ویمكن اعتبارها یعتمد علیها األدباء لإلفصاح  ظواهر أسلوبیة من صور البیان األدق تصویرً
ا یجول في خواطرهم، وذلك لتكتسب داللتهم قیمة جمالیة یتأثر بها القارئ    . عمّ

                                         
. 112، ص السابقالمصدر   (1)  
. 124المصدر نفسه، ص   (2)  
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فـي  "البیاتي عبد الوهاب"لدى  "االنزیاح"هذا البحث الكشف عن جمالیات كـان هدف       
 باعتبار أّن مظاهر االنزیاح األسلوبي في المستویات المختلفة للبنیة اللغویة "قمر شیراز"

  :توّصلنا إلى ما یليومن خالل الوقفة 

ها لم ترد . 1  الظاهرة االنزیاحیة تتأصل في جذورها من الدرس البالغي العربي القدیم، لكنّ
ما انحصرت في ثنایا م )االنزیاح(بهذا المصطلح  نّ  الضرورة: صطلحات أخرى عدیدة منهاوإ

فكل هذه األلفاظ تصب في مفهومها على .... االتساع، المجاز، العدول، االختیار، الشجاعة
  .ظاهرة االنزیاح 

هذه الظاهرة وذلك من خالل تأثرهم بالدراسات ب اهتمواأّن الدارسین العرب المحدثین . 2
  .الغربیة تأثرا كبیرا حیث شكلوا منطلقات معرفیة ینطلق منها الباحث المعاصر

أّن الظاهرة االنزیاحیة ظهرت عند اللغویین والنقاد الغرب المحدثین رغم اختالف كل . 3
وهذا ما ّدل على وجود جملة من المصطلحات تعبر باحث في منطلقاته وتسمیته للظاهرة، 

  ....المخالفة، والشناعة، االنتهاك، واالنحراف، خرق السنن: عن هذه الظاهرة مثل

لمصطلح یُظهر أن االنزیاح هو المصطلح الكفیل بالتعبیر عن إّن البحث في إشكالیة ا. 4
نا عرضنا مصطلحات  وردت في  )االنحراف، العدول(معنى الخروج عن المألوف، بالرغم أنّ

  وتحمل في طیاتها مفهوم االنزیاح كتب التراث 

تتمثل هذه الوظیفة في المفاجأة والدهشة، ولفت انتباه القارئ  ؛أّن لالنزیاح وظیفة وأهمیة. 5
  .وهذا ما یخلق لدیه امكانیات للتعبیر وكشف عالقات لغویة 
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ال یعد كل خروج عن العادة أو المألوف ظاهرة انزیاحیة، ما لم یكن هذا الخروج یحمل . 6  
  .في طیاته سمة جمالیة أي لیس كل انزیاح خاصیة أسلوبیة 

بر كان ـاألكـــه، إال أّن التركـیز یایة والتشبــنـارة والكـــاالستع "یرازــر شــقم" في دیــوان ورد .7  
   .كونها عماد االنزیـاح االستبدالي االستعارة عـلى

أّن الشاعر أّجاد فن التصویر وذلك من خالل لغته المفعمة بالجّدة والمطعمة بالرموز . 8 
نزیاح االستعاري تركیزه عـلى االوهذا ما كشفه لنا . هن القارئالتي أضافت لمعة فنیة في ذ

  .   الذي یتسم بالخیال 

أّن الشاعر من رواد التجدید في الشعر العربي المعاصر الذین اتجهوا بالقصیدة العربیة . 9
في االنزیاح، وهذا یدعو إلى اإلبتعاد عن الشكل التقلیدي نحو جمالیة اإلبداع التي تمثلت 

  . المباشر، فهو بهذا یفتح المجال لعالم التأویالت

ظاهرة جد مهمة كونها وجماع األمر بعد هذه الوقفة یمكن القول أن ظاهرة االنزیاح هي      
لمثل  امتعلقة أساسا بالجانب الّداللي للغة باختالف المستویات، حیث یبقى المجال مفتوح

  . هذا النوع من الدراسات
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  :نبذة عن الشاعر

ویعد واحد من أربعة أسهموا في تأسیس  )م1999 - 1926(شاعر وأدیب عراقي     
نازك "، وهم على التوالي )رواد الشعر الحر(مدرسة الشعر العربي الجدید في العراق 

اب بدر"و "المالئكة   . "شاذل طاقه"و "شاكر السیّ

  م1953 -1950م، واشتغل مدرسا من عام 1950تخرج بشهادة اللغة العربیة وآدابها      

ها أغلقت، وفصل عن وظیفته 1954مارس الصحافة عام  م في مجلة الثقافة الجدیدة لكنّ
وزار االتحاد . ثمّ القاهرة فسافر إلى سوریة ثمّ إلى بیروت. واعتقل بسبب مواقفه الوطنیة

ا في جامعة موسكو، ثمّ باحثا ذم، واشتغل أستا1964و 1959السوفیاتي ما بین عامي 
م 1963وفي سنة . علمیا في معهد شعوب آسیا، وزار معظم أقطار أوربا الشرقیة والغربیة

  )1(.م1970م وأقام فیها إلى عام 1964ـ ورجع إلى القاهرة أسقطت منه الجنسیة العراقیة

 

    

                                         
 ،15/05/2016 ،21:30. https:// ar- wikipedia .org/ wiki/(1) عبد الوهاب البیاتي  
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 قائمة المصادر والمراجع 

:الكتب بالعربیة  

ابتسام أحمد حمداة، األسس الجمالیة لإلیقاع البالغي في العصر العباسي، دار القلم .1
  .م 1997، 1العربي، سوریا، ط

الحدیث، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،  إبراهیم خلیل، مدخل لدراسة الشعر العربي.2
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