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مد لله الذي وفقنا لهذا ولم نكن لنصل إليه لوال فضل الله علينا، والصالة حال

 ﴿، وال يسعني إال أن أقول:والسالم على خاتم األنبياء محمد صلى الله عليه وسلم

 كَ ت  مَ ح  رَ ي ب  ن  ل  خ  د  أَ وَ  اه  َض ر  ا تَ حَ ال  َص  لَ مَ ع  أَ  ن  أَ وَ  ي  دَ ال  ى وَ لَ عَ وَ  ي  لَ عَ  كَ تَ عمَ ن   رَ ك  ش  أَ  ن  ي أَ ن  ع  ز  و  أَ  َرب  

 ﴾ينَ ح  ال  الص   كَ اد  بَ ي ع  ف  

ر الَله{قال الرسول الكريم  ك  ر الَناَس اَل َيش  ك    : }َمن  اَل َيش 

 رواه أحمد                                                       

ستاذنا ألشكر بال وبناءا على قوله صلى الله عليه وسلم نتقدم

فكان خير مرشد وناصح، وكان لنا أبا ثانيا،  القادر رحيمعبد الفاضل: 

وجزاه ورمزا للتواضع ومثال األمل والتفاؤل، فله منا جزيل الشكر والعرفان، 

 الله خير جزاء

وأتقدم بالشكر لألستاذ لهويمل باديس وأساتذة األدب العربي الذين لم 

 يبخلوا علينا بالعلم والمعرفة.
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ّيعّ  ّالتيّتدرسّاللغةّالشعريةّفياالنزياحّمنّالظواهرّالهامةّد ّالدراساتّاألسلوبية،

ّمخالفةّللكالمّالعاديّوالمألوف،ّ إلىّّالشعرّ-ّخاصةبّ-النصّاألدبيّويهدفّعلىّأنها

البعدّعنّمطابقةّالكالمّّزّاالختالفّعنّالخطابّالشائع،ّأيتحقيقّهويتهّمنّخاللّإبرا

ّ ّّباستخدامللواقع ّفي ّلتدخل ّومختلفة ّمتعددة ّاالنزياحّعدوليالّاإلطارعبارات ّيحقق ّحيث ،

ّلدالالتّالتفرّ  ّاللغوي ّالعمق ّفي ّتغوص ّفهي ّالنصوص، ّإليها ّتسعى ّالتي ّواالختالف د

ّفنّ  ّجماليات ّفيكسبه ّوالتعابير، ّمنّاأللفاظ ّركيزة ّوهو ّوالمتلقي، ّالمبدع ّإمكانيات ّويبرز ية،

 ّّّّّية.اولهاّللنصوصّاألدبركائزّاألسلوبيةّالحديثةّفيّتن

ختيارناّعلىّأحدّالشعراءّالجزائريين،ّالذينّبرزواّفيّوفيّدراستناّلهذهّالظاهرةّوقعّا

ّوأحاسيسهم ّأفكارهم ّالمعيإيصال ّواقعهم ّعن ّوعبروا ،ّ ّواالجتماعي ّالسياسي ّواإلنسانيش

ّّ،للمجتمع ّالشاعر ّوهو ّديوانّ"ّمحمد جربوعة" ّلهذهّوسبّ،"ّه  ب  ح   ر  د  ق  ّ"ّهفي ّاختيارنا ب

،ّفكانّمحمد صلى الله عليه وسلمتختصّبمدحّأفضلّالخلقّّقصائدهاالمدونةّأنّمعظمّ

تتجلىّفيّديوانهّبشكلّّالتركيبيّوالدالليّوظاهرةّاالنزياحّ،أحسنّخلقّاللهالشاعرّيمدحّ

ّمبدعّوجذاب.

ّمختلفّ ّوتذوق ّفهم ّعلى ّإيجابية ّآثار ّمن ّلها ّلما ّالظاهرة ّهذه ّدراسة ّفي ورغبتنا

النصوصّواألعمالّاألدبيةّواللغوية،ّثمّإدراكّالمعانيّالضمنيةّالتيّتتجاوزّالحدودّاللغوية،ّ

ّفيّاوهيّمنّبينّالظواهرّ ّتمثلتّرغبتنا ورها،ّوأبعادهاّلوقوفّعلىّص ّاألكثرّشيوعا،ّلذا

ّ.ليةّالدالليةّوالجما
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ّالمّوقعّلقدّو ّمقاصد ّفهم ّسبيل ّفي ّالظاهرة ّلهذه ّمنّاختيارنا ّالشعرية ّورؤيته بدع،

االنزياحاتّفيّشعره،ّوألهميةّهذهّالظاهرةّارتأيناّأنّنسلطّالضوءّعليهاّمنّخاللّخاللّ

ّاإلجابةّعلىّبعضّالتساؤالتّالمتمثلةّفي:

 ماّاالنزياح؟ -

ّوماّعالقتهّبالمعنى؟ -

 وأهميتهاّفيّالنصّالشعري؟فيماّتتمثلّأشكاله،ّّو -

 "؟ّهّ بّ حّ ّرّ دّ ماّمدىّقوةّحضورّهذهّالظاهرةّفيّديوانّ"ّقّ  -

 وماّوظيفتهّفيّالديوان؟ -

اخترناّعنواناّيتماشىّمعّهذاّالمقتضىّوهوّموسومّبّولإلجابةّعنّهذهّالتساؤالتّ

اعتمدناّ''،ّّوّدراسة لنماذج مختارة "محمد جربوعة"االنزياح التركيبي والداللي في ديوان ''ّ

ّشملتّعلى ّبحث ّوخاتمةّخطة ّوتطبيقي ّنظري ّوفصلين ّفيّوملحقّمقدمة ّتناولنا ّحيث ،

مفهومّّهي:ّوعناصرّّثالثّتحتّعنوانّاالنزياحّمفهومهّوأشكالهّالذيّاندرجالفصلّاألولّ

ّاالنزياح ّالمصطلح، ّوتعدد ّاالنزياح.االنزياح ّوأشكال ّجمالياتّّ، ّبعنوان ّالثاني ّالفصل أما

ّالترك ّاالنزياح ّديوان ّفي ّوالداللي ّعيناتّ" ه  ب  ح   ر  د  ق  ّ"ّمحمد جربوعةيبي ّفيه ّفدرسنا ،

ّاالنزياحّالتركيبيّالذيّتضمنّالتقديمّوالتأخير،ّ ّمنّديوانهّالمذكور،ّحيثّتناولنا اخترناها

ّالنوعّالثانيّاالنزياحّالداللي،ّويمثلهّالمجازّواالستعارةّوالتشبيهّوهمّ الحذف،ّوالتكرار،ّأما

ّ ّالصور ّخاتالبيانيةمن ّثم ّالحوصلةّ، ّوتمثل ّإليها ّالمتوصل ّالنتائج ّأبرز ّفيها ّأجملت مة

ّ." محمد جربوعة "للموضوع،ّثمّملحقاّيتضمنّتعريفاّبحياةّالشاعرّ
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ّاإلبداعية،ّ ّالطاقات ّعن ّبالكشف ّيقوم ّالذي ّاألسلوبي ّالمنهج ّدراستنا ّفي واعتمدنا

يّفيّالنصّالشعري،ّولماّلهّمنّدورّوتبيينّتميزّالشاعرّوتفر دهّمنّخاللّإبداعهّاألسلوب

ّواضحّفيّإبرازّجمالياتّالشعر.

ّأهمها:ّوأضاءتّطريقّبحثناّجملةّمنّالمصادرّوالمراجعّ

 االنزياحّمنّمنظورّالدراساتّاألسلوبيةّأحمد محمد ويس -

 األسلوبّواألسلوبيةّعبد السالم المسدي -

 نظريةّالبنائيةّصالح فضل -

 ّّّّالرؤيةّوالتطبيق،ّاألسلوبيةّيوسف أبو العدوس -

ّّالتيّواجهتناّوباتمنّبينّالصعّو ّمماّفيّبحثنا ّمسالكه، اتساعّالموضوعّوتشعب

،ّإضافةّإلىّتحريرّجعلناّنشعرّفيّكثيرّمنّاألحيانّبصعوبةّالسيطرةّعلىّموضوعّالبحث

ّ.المذكرةّفيّوقتّوجيز

ّ ّمن ّبتوفيق ّعزّ لكن ّّوجلّ ّالله ّالصعوبات، ّهذه ّالفاضلّّواجتزنا ّأستاذنا بمساندة

لمجهوداتهّالمبذولةّوالتقديرّإلىّأنّنقدمّعظيمّالشكرّالّيسعناّ،ّفرحيم عبد القادرالدكتور:ّ

ّ ّهذا ّإلكمال ّتوجيهاته ّموجّ ّالبحث،في ّخير ّوناص ّفكان ّه ّالشّ ح، ّمنا ّوفائقّفله ّالجزيل كر

 ّّ.ّاءفجزاهّاللهّخيرّالجزّ االمتنان،ّ



 

 

 

 الفصل األول:    

 االنزياح مفهومه وأشكاله                          

 

 مفهوم االنزياح  أوال:          

 ثانيا:االنزياح وتعدد المصطلح          

 أشكال االنزياح  ثالثا:          
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وقدُّاختطُّ''دبيةُّدراسةُّلوويةُّعميةة النصوصُّاألُّدراسةيةُّعلًماُّيهتمُّباألسلوبُّتعد ُّ
هذاُّالمنهجُّطريةهُّبعدُّسيطرةُّاألبحاثُّاالنطباعّيةُّفيُّدراسةُّاألدبُّعلىُّالساحةُّالنةدية ُّ

هذهُّالّدراساتُّالتيُّتتجهُّفيُّطريةهاُّلمعالجةُّالن صوصُّاتجاهاُّمماُّجعلُّالةراءُّفيُّانتظارُّ
؛ُّعلمياُّلكنُّليستُّبصورتهاُّالّتامة ُّألنناُّنتعاملُّمعُّفنّ ُّ واالنزياحُّباٌبُّمنُّأبوابُُّّإبداعيّ 

ُّالن صوص ُّتحليل ُّفي ُّيشكل ها ُّالتي ُّألهميته ُّالباحث ُّبه ُّشرع ُّوله1''األسلوبيَّة تسمياتُُّّ 
ُّ.مختلفة ُّكماُّينةسمُّإلىُّأنواعُّسنتناولُّدراستهاُّفيُّهذاُّالبحث

ُّ:وال: مفهوم االنزياحأ
ُّ/ لغة:1

ُّلالنزياحُّفيُّاللوةُّالعربيةُّمعانُّعدة ُّذكرتهاُّالمعاجمُّالعربيةُّعلىُّالنحوُّاآلتي:ُّ
 ُّوماءُّالُّينزحُّأيُّالُّحَُّنَزَحُّالَشيُءَُّيْنَزُحَُّنْزًحاُّوجمعُّالُنزوحَُّنُزح ُّوشيٌءَُّنَزَحُّوُنُزوٌح:َُّناز ُُّّ''

ُّ:وقدُّنزحُّبفالنُّإذاُّبعدُّعنُّديارهُّغيبةُّبعيدةُّوأنشدُّاألصمعيُّينفذ
ُّير ُّشُّبُّْوُّتَُّيُّأَُّعُّْنَُُّّه ُّب ُُّّيءُُّج ُّيَُُُُُّّّّّاُُُُُُّّّّّّومًُّــــــــــــــــيَُُّّدَُّبُُّ ُّاَلُّه ُّب ُُّّح ُّزَُّنُّْيُُُّّنُّمَُّوُُُُُُُُّّّّّّّّ

ُّوأنتُّبمنتزحُّمنُّكذاُّأيُّيبعدُّمنه ُّقالُّابنُّهرمةُّيرثيُّابنه:
 .2''ُّاح ُّزَُّتَُّنُّْمُُّب ُُّّ ال ُّجَُّالر ُُّّم ُّنُّذَُّم ُّىُُُُُُُُُّّّّّّّّّوُّمَُّرُّْتُُُّّينُّ ُّح ُّل ُّائ ُّوَُّنُّالوَُّم ُُّّتُّنُّْأَُّفَُُُُُُُّّّّّّّ

ُّوفيُّالمعجمُّالوسيطُّ:
َنَزَح ُّوُنُزوًحا:َُّبُعَد ُّيةال:ُّنزحتُّالدار ُّ)ُنز َح(ُّبفالن:ُّأيُّغابُّعنُّبالدهُّغيبةُّ''ُّ

ُّ)ابعي ُّأبعده  ُّالشيء: ُّ)َأْنَزَح( ُّبالدُّدة  ُّاالغترابُّإلى ُّيكثر ُّالذي ُّ)المنزاح(: ُّابتعد ْنَتَزَح(:
ُّ.عاجمُّيحيلُّعلىُّاالبتعادُّوالتباعدوهكذاُّفإنُّالمعنىُّالعامُّلالنزياحُّفيُّالم3ُّ''بعيدةُّ

                                                           
ُّاألردن ُُّّ-1 ُّعمان  ُّوالتوزيع  ُّللنشر ُّالعلمية ُّاليازوري ُّدار ُّعدوان  ُّممدوح ُّشعر ُّفي ُّأسلوبية ُّظواهر ُّسليمان  محمد

ُّ.53م ُّص7002الطبعةُّالعربية ُّ
ُُّّ.416صُّ 7ُّمجُُّّمادةُّ)َنَزح( ُّت( ُّط( ُّ)د ُّدارُّصادر ُّبيروت ُّ)د ُّ ابنُّمنظور ُّلسانُّالعربُّ-2
 ُّ)د ُّط( ُّ ُّتركياُّنبولاسطالطباعةُّوالنشرُّوالتوزيع ُّسالميةُّلخران ُّالمعجمُّالوسيط ُّالمكتبةُّاإلمصطفىُّوآُّإبراهيمُّ-3
ُّ.315 ُّص1ج
ُّ
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 :اصطالحا /2
ُّل ُّظاهرة ُّهو ُّلفتاالنزياح ُّووية ُّت ُّالعرب ُّمنوُُّّ الةدامىانتباه ُّقدراُّاألُّنالت همية

 (ECARTبالفرنسيةُّبُّ)''عرفُُّّقدوهوُّمصطلحُُّّ دبيةُّالحديثةواسعاُّفيُّالدراساتُّاأل
تعريفاتُُّّلهُّنجدُّذاهل1ُّ''(ABWeichimg)ُّلمانيةوفيُّاأل (Deviationوفيُّاالنجليزيةُّ)

ُُُُُُُّّّّّّّوذلكُّعلىُّالنحوُّاآلتي:ُُّّربعربُّوالوالُّعندُّتىش
ُّعندُّالورب:ُّ-7-1

غيرُُّّاستعمالُّاالنزياحعنُُّّعلىُّالجماليةُّالفنيةُّالتيُّتنتجُّأغلبُّعلماءُّالورباتفقُّ
ُّفيُّتسميتهُّ ُّاختلفوا ُّمنُّباحثُّإلىُّآخر أنهم ُّالمصطلحُّفيُّ'' ُّاختلفتُّترجماتُّهذا وقد

(VALERYُّاملواُّمعه ُّوقدُّعّدهُّبولُّفاليريُّ)النةدُّالوربي ُّوذلكُّباختالفُّالنةادُّالذينُّتع
(ُّ ُّوبارت ُّ)BARTHESتجاوزا  ُّوتودوروف ُّفضيحة  )TODOROFُّ ُّشذوذا  وجونُّ(

ُّ.2''ُّ(ُّجنوناARAGON)ُّراجونُّ(ُّكسرا ُّوأTHIRYوتيريُّ) (ُّانتهاكا KOHENكوهنُّ)
نُّاالختالفُّيكونُّعلىُّمستوىُّواختالفهاُّراجعُّإلىُّاللوة ُّحيثُّإُّتعددُّالترجماتوُّ

ُّاللفظُّوليسُّالمعنى ُّفمعظمُّالترجماتُّتؤولُّإلىُّالخروجُّعنُّالمألوفُّحيثُّيةولُّكوهن:
فنةولُّاألسلوبُُّّة"ُّفنحنُّالُّنحددُّماُّفيهُّبلُّماُّليسُّفيه أنُّنعرفُّاألسلوبُّبأنهُّ"مجاوزُُّّ''

ليسُّشائعاُّوالُّعادياُّوالُّمصوغاُّفيُّ"قوالب"ُّمستهلكةُّلكنُّيبةىُّأنُّاألسلوبُّعلىُُّّهوُّما
ةُّبالةياسُّإلىُّالمستوىُّالعاديُّفهوُّهُّاألدبُّلهُّقيمُّجمالية ُّوهوُّمجاوزُّالنحوُّالذيُّيستخدم

ُّ.3ُّ''ُّإذنُّخطأ
لوبُّس ُّوأنُّاألفيُّلوتهُّفيفةدُّميزتهُّايرىُّكوهنُّأنُّالنصُّيجبُّأنُّالُّيكونُّثابت

ُّأوُّانحرافُّعنُّالةواعدُّ هوُّالذيُّيخلقُّقيمةُّشعريةُّوجماليةُّلألدب نُّكانُّفيهُّخطأ ُّوا 

                                                           
 .66 ُّصُّم7005 1ُّالكندي ُّإربد ُّاألردن ُّطموسىُّربابعة ُّاألسلوبيةُّمفاهيمهاُّوتجلياتها ُّدارُّ - 1
ُّ.66المرجعُّنفسه ُّصُّ- 2
 6ُّأحمدُّدرويش ُّدارُّغريب ُّالةاهرة ُّمصر ُّطُّ:جانُّكوهين ُّالنظريةُّالشعرية ُّبناءُّلوةُّالشعرُّاللوةُّالعليا ُّتر -3ُّ

ُّ.53م ُّص1333ُّ
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حدودُّالمألوفُّكماُّهوُّانزياحُّليضبطُّبهذهُّالةواعد ُّفهوُّتجاوزُُّّفهوُّيجبُّأنُّالُّ النحوية
ُّ.فيُّالمعنى ُّواختراقُّالمستوىُّالعاديُّإلىُّالمستوىُّالمثالي ُّوالجماليُّللنص

ُّيرىُّفاليريُّ ُّما''إنُُّّ''كما ُّانحرافُّعنُّقاعدة ُّفيُّجوهره ُّأنهُّ 1األسلوبُّهو ُّكما
لةواعدُّاللوويةُّإلبرازُّمعنىُّدالليُّوجماليُّللوةُّاألدبية ُّوجوهرُّالنصُّيكمنُّفيُّاختراقُّل

ُّ.وتجمدهُّتحكمهُّخرقُّالنظامُّاللوويُّكالةواعدُّالتي
نسيجُُّّ''يرىُّبارثُّأنُّاالنزياحُّمرتبطُّبالنصُّاألدبيُّوالخطاب ُّويعرفُّالنصُّأنهوُّ
نُّعلىُّقدرُّالمستطاعُّثابتاُّمنسةةُّفيُّتأليفُّمعين ُّبحيثُّهوُّيفرضُّشكالُّيكوُّكلماتُّ
بُّواضحُّفيُّالكتابةُّأوُّالتأليف ُّكماُّيمارسُّطريةةُّمعينةُّوأسلوُُّّحيثُّتكونُّله 2ُّ''ووحيدا

التأجيلُّالدائمُّواختالفُّالداللة ُّفهوُّمثلُّاللوةُّمبني ُّولكّنهُّليسُّمولةا ُّوالُّمتمركزا ُّبلُّ''ُّ
ُّ ُّيشير ُّالنهائيُّوال ُّ''هو ُّالحةيةة 3ُّعلى ُّوُّ  ُّماالنصوصُّتحيل ُّمنُُّّإلى ُّاإلبداع يتضمنه

ُّ. ُّوالنمطُّالذيُّبنيتُّعليهؤديُّإلىُّاكتشافُّنوعُّأساليبهاانزياحات ُّالتيُّت
أماُّتودوروفُّالذيُّسميُّاالنزياحُّشذوذا ُّيرىُّأنُّاللوةُّتحملُّدالالتُّناتجةُّعنُّ

ُُّّقدرة ُّأدبي  ُّكالم ُّإنشاء ُّعلى ُّالمبدع ُّ''وأنه ُّحول ُّاالتفاق ُّالصعب ُّالمحددةُّمن الهوية
ُّيبعثُّاللذَُّّ ُّعلىُّكالم ُّلداللة ُّدائما ُّاستعمل ُّاالسم ُّأنُّهذا ُّالمؤكد ةُّلموضوعُّاألدبُّفمن

ُُّّ.4ويثيرُّاالهتمامُّلدىُّسامعهُّأوُّقارئهُّفهوُّقولُّأكثرُّصناعةُّمنُّالكالمُّالعادي''
ُّكانُّيوجدُّلوُّأنُّاللوةُّاألدبيةُّ ُّلحنُّمبررُّما ُّيةولُّأيضاُّعنُّاالنزياحُّهو:'' كما

لتحديدُّاألسلوب''ُّويكشفُُّّوهوُّركيزةُّأساسية 5ُّياُّلألشكالُّالنحويةُّاألولى''كانتُّتطبيةاُّكل
                                                           

ُّ.701م ُّص1341ُّ 1ُّصالحُّفضل ُّعلمُّاألسلوبُّومبادئه ُّدارُّالشروق ُّالةاهرة ُّمصر ُّطُّ-1 
ُّ)د ُّ-2  ُّدمشق  ُّالعرب  ُّالكتاب ُّاتحاد ُّمنشورات ُّوالتطبيق  ُّالنظرية ُّبين ُّالنصُّواألسلوبية ُّذريل  ُّبن ط( ُُّّعدنان

ُّ.12م ُّص7000
ُّ.11المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-3 
شكريُّالمبخوتُّورجاءُّبنُّسالمة ُّدارُّتوبةالُّللنشر ُّالدارُّالبيضاء ُّالمورب ُُّّ:تزيفيتانُّتودوروف ُّالشعرية ُّترُّ-4 
ُّ.10م ُّص1330 7ُّط
ُّ.105-107 ُّ)د ُّت( ُّص5ُّعبدُّالسالمُّالمسدي ُّاألسلوبيةُّواألسلوب ُّدارُّالعربيةُّللكتاب ُّتونس ُّطُّ-5 
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ثالثةُّأشكالُّلالنحرافات:ُّاالنحرافُّالكميُّمنُّخاللُّتكرارُّحدوثُّالسمةُّاألسلوبية ُُّّ''عن
ُّالةاعدة ُّالنصوُُّّ واالنحرافُّالنوعيُّعن ُّفي ُّموجود ُّنموذج 1ُّ''االنحرافُّعن هوُّالذيُّ؛

ُّاالهتمامُّوقيمةُّفنيةُّجمالية ُّوهماُّمسعىُّاإلبداع.انحرافُّعنُّالمعيارُّالعاديُّومنحهُّ
ُّجاكبسف ُُّّونُّرومان ُّاالنزياح ُّعلى ُّاالنتظارأطلق ved devel''خيبة

expectation''2ُُّّ ُّشيئا ُّينتظر ُّالةارئُُّّليتفاجئفالمتلةي ُّيتوقعه ُّلم ُّآخر يخرجُّفُّ'' بشيء
لفظةُّالليل ُّالتركيبُّعنُّتوقعُّالمتلةي ُّمثلُّالليلُّالحاقد ُّفإنُّلفظةُّالحاقدُّالُّتالئمُّمعُّ

ُّفيعدُّهذاُّ ُّأنُّيكونُّحاقدا ُّإما ُّالحالك( ُّالدامس  ُّالليلُّ)المظلم  وثمةُّبدائلُّمتوقعةُّمثل:
ُّاالنزياحُّ ُّيصبحُّمثلُّهذا ُّثم ُّاألولىُّللمتلةيُّ)...( ُّالمعنىُّفيُّالنظرة ُّعنُّقاعدة خروجا

ُّبمعانُّجديدة'' ُّيؤديُّإلىُّعدولُّاللفظةفلهُّمعانُّتختلفُّبموقع3ُُّّمفتةا ُّواستخدامها ُّمما
ُّعنىُّالدالليُّللجملة.فيُّالم

فيُّتعريفهُّلألسلوبيةُّ''ُّبأنهاُّبحثُّعّماُّيتميزُّبهُّالكالمُّالفنيُّعنُّبةيةُُّّكماُّذهبُُّّ
لفاظُّعنُّاللوةُّانزياحُّاألُّفهي  4الخطابُّأوالُّوعنُّسائرُّالفنونُّاإلنسانيةُّثابتاُّ''ُّمستويات

ُّ''العاميةُّإلىُّلوةُّذاتُّقيمةُّجما فةدُّكانُّينظرُّلألسلوبُّليةُّمتميزةُّتحملُّداللةُّموحية 
ُّعنُّاللوةُّالعاميةُّتلكُّاللوةفيُّبعضُّاألحيانُّكوجهُّلجمالياتُّالتعبيرُّاألدبي ُّأيُّبمعزلُّ

أنُّآخرينُّكانواُّينظرونُّإليهاُّعلىُّطةُّالتيُّالُّتتجاوزُّكونهاُّأداةُّاالتصالُّفيُّحينُّالبسي
ُّ.5أنهاُّمنتجةُّللمعنىُّ''

                                                           

ساميُّمحمدُّعبابنة ُّالتفكيرُّاألسلوبي ُّرؤيةُّمعاصرةُّفيُّالتراثُّالنةديُّوالبالغيُّفيُّضوءُّعلمُّاألسلوبُّالحديث ُُّّ-1 
ُّ.71م ُّص7002 1ُّعالمُّالكتبُّالحديث ُّاألردن ُّجداراُّللكتابُّالعالمي ُّط

ُّ.53محمدُّسليمان ُّظواهرُّأسلوبيةُّفيُّشعرُّممدوحُّعدوان ُّصُّ-2 
ُّ. 50المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-3ُّ
ُّ.54المرجعُّنفسه ُّصُّ-4 
ُّ.11م ُّص1336 7ُّمنذرُّعياشي ُّدارُّالحاسوبُّللطباعةُّ ُّحلب ُّطُّ:بييرُّجيرو ُّاألسلوبية ُّترُّ-5 
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األسلوبيةُّفيُّثالثةُّأنماط:ُُّّالحةلُّالذيُّتتحددُّفيه''(d.c.freemanُّ حددُّفريمانُّ)ُُّّ
األسلوبُّبوصفهُّانزياحاُّعنُّالةاعدةُّ ُّاألسلوبُّبوصفهُّتكراراُّلألنماطُّاللسانية ُّاألسلوبُّ

ُّ.ألنهُّانزياحُّعنُّالةاعدةُّالنحوية1ُّلإلمكاناتُّالنحويةُّ''ُّابوصفهُّاستثمارُّ
ُّتناول ُّكُّاألسلوبُّكما ُّالدارسين ُّمن ُّ''ُّبوصفهثير ُّللوة  ُّسبيتزرُّانزياح يتخذ

(spitzerُّ ُّلتحديدُّالخاصيةُّاألسلوبيةُّعموماُّومسارُّالتةديرُّ( منُّمفهومُّاالنزياحُّمةياسا
ُّبينُّ ُّإلىُّالمطابةة ُّبه ُّيتدرجُّفيُّمنهجُّاستةرائيُّيصل ُّثم ُّنجاعتها  ُّودرجة ُّعمةها كثافة

خروجُّعنُّقاعدةُُّّفيتطلب 2ُّ''هُّبالعبةريةُّالخاّلقةُّلدىُّاألديبيسميُّجملةُّهذهُّالمعاييرُّوما
ُّلوبية.سلتحديدُّاألُّماُّبأسلوبُّمميز

ُّوهييعرضُّريفاتيرُّاالنزياحُّفيُّمحاوُّ ُّاألسلوبية  ُّالظاهرة ُّتحديد ُّانزياحُّعنُّلة ''
رُّمنُّالصيغُّند ُُّّالنمطُّالتعبيريُّالمتواضعُّعليه ُّويكونُّخرقاُّللةواعدُّحيناُّولجوءُّإلىُّما

ُّفيُّصورتهُّاألولىُّفهوُّمنُّمشموالتُّعل ُّفأما ُّآخر  ُّفيةتضيُّإذنُّتةييماُّحينا ُّالبالغة م
ُّمةتضياتُّباال ُّمن ُّفيه ُّفالبحث ُّالثانية ُّصورته ُّفي ُّوأما ُّمعيارّية  ُّأحكام ُّعلى عتماد

فيُّوُّنتباهُّللةارئ؛ُّعنُّالةواعدُّلجذبُّاالفهوُّانحرافُُّّ 3''عامةُّواألسلوبيةُّخاصةاللسانياتُّ
ُّ.رأيهُّأنُّاللوةُّتتشكلُّمنُّثالثةُّمستوياتُّلتحديدُّظاهرةُّاالنزياح

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّعندُّالعرب:ُّ-7-7
ستعمالُّالمبدعُّللوةُّمفرداتُّوتراكيبُّ:ُّ''ُّااالنزياحُّبةولهُّ"ويسمحمدُّ"حمدُّأيعرفُُّّ

نُّيضيفُّألهُّيُّماُّينبويُّبحيثُّيؤدُُّّّلوفأتعماالُّيخرجُّبهاُّعماُّهوُّمعتادُّوموصورُّاس
ُّم ُّبه ُّوُّفرُّّتن ُّوقوُّّا ُّد ُّجذبُّوُّبداع 4ُّ''رسأة ُّالفنُّصليفُّوهو  ُّالفنيُّوغير ُّالكالم ُّبين ُّي ما

                                                           

اب ُّالمركزُّالثةافيُّالعربي ُّالدارُّالبيضاء ُّالمورب ُّحسنُّناظم ُّالبنىُّاألسلوبية ُّدراسةُّفيُّأنشودةُّالمطرُّللسيُّ-1 
ُّ.65م ُّص7007 1ُّط
ُُّّ.107عبدُّالسالمُّالمسدي ُّاألسلوبيةُّواألسلوب ُّصُّ-2 
ُّ.105المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-3 
ُّأحمدُّمحمدُّويس ُّاالنزياحُّمنُّمنظورُّالدراساتُّاألسلوبية ُّمجدُّالمؤسسةُّالجامعيةُّللدراسات ُّبيروت ُّلبنان ُُّّ-4ُّ

 .2صم 7003ُّ 1ُّطُّ
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ورضُّقصدُّلهوُّالخروجُّعنُّالمعيارُّأوُُّّ خروجُّعنُّالمألوف ُّأوُّماُّيةتضيهُّالظاهروُّ''
ُّ.1''متفاوتةُّوبدرجاتُّىُّخرُّأوُّبألنصُّبصورةُّخدمُّايلكنهُُّّ لخاطرُّاجاءُّعفوُُّّوأمُّليهُّالمتكلُّّإ

نواعُّكثيرةُّمنهاُّالمعرفةُّالخاصةُّأفالترجمةُُّّ نفسهُّوقدُّتختلفُّالترجماتُّللمصطلح
عبدُّالسالمُّ"وهناكُّترجمةُّاللفظةُّالواحدةُّفيُّسياقُّالجملةُّونجدُُّّ بترجمةُّالكلمةُّلوحدها

نُّالمفهومُّذاتهُّقدُّأعلىُُّّ(ECARTعبارةُّاالنزياحُّترجمةُّحرفيةُّللفظةُّ):ُّ''يةولُّ"المسدي
ُّالتجاوُّأيمكنُّ ُّالبالغيونُّفيُّفظوُّنحيُّلهُّلأزُّنُّيصطلحُّعليهُّبعبارة ةُّعربيةُّاستعملها

يصطلحُّبهاُّعلىُّمفهومُُّّوقدُّ لعدولُّوعنُّطريةةُّالتوكيدُّالمعنويُّدُّوهيُّعبارةُّاسياقُّمحدُّّ
ُّ.2ية''جنباألالعبارةُّ
جمياُّوداللياُّيمنحهُّخصوصيةُّجعلهُّيكتسبُّتنوعاُّمعهُّ''ئرةُّالمفاهيمُّحولداُّعااتسوُّ

ُّيةرهُُّّإطارُّفيُّباختراقُّقوانينُّاللوةُّ زالتمي لوفُّأستعمالُّاللوويُّوتجاوزُّحدودُّالماالما
ُّىأد ُّمما3ُّ''حاسيسُّوالمشاعرالكلمةُّالمستمدةُّمنُّردودُّفعلُّاألُّبحسبُّماُّتؤديهُّوظيفة

ُّ.دونُّالمساسُّباللوةُّووظيفتهاُّنواعُّالخطاباتُّوخصائصهاأتميزُّإلىُّ
فاالنزياحُّإذنُّجاءُّ''إلخراجُّاللوةُّمنُّدائرةُّالمعانيُّالمعجميةُّالضيةةُّوالمعياريةُُّّ

 ُّأيُّتوسيعُّمجالُّاللوةُّوقدُّأدركُّالبالغيون4ُّالمحددةُّإلىُّدائرةُّالنشاطُّاإلنسانيُّالحي''
ُّ ُّفنية ُّالةدامى ُّالعرب ُّ''ُّاإلبداعوالنةاد ُّاللوة  ُّفي ُّبمستويين ُّذلك مستواهاُُّّاألولىوحددوا

المثاليُّفيُّاألداءُّالعادي ُّوالثانيُّمستواهاُّاإلبداعيُّالذيُّيعتمدُّعلىُّاختراقُّهذهُّالمثاليةُّ
ُّ.5وانتهاكها''

                                                           
 .123 ُّص7010 7ُّيوسفُّأبوُّالعدوس ُّاألسلوبيةُّالرؤيةُّوالتطبيق ُّدارُّالميسرة ُّعمان ُّاألردن ُّطُّ- 1
ُّ.147واألسلوب ُّصُُّّعبدُّالسالمُّالمسدي ُّاألسلوبيةُّ-2ُّ
ُّللدراساتُّالجامعيةُّوالنشرُّوالتوزيع ُُّّ-3 ُّدراسةُّفيُّجمالُّالعدول ُّمؤسسةُّحمادة ُّاالنزياح  ُّالعين ُّشعرية ُّحمزة خيرة

ُّ.2م ُّص7011 1ُّ ُّطُّاألردن
ُّ.110 ُّصُّمرجعُّالسابقلعدوس ُّاليوسفُّأبوُّاُّ-4 
ُّ.741صم 1336ُّ 1ُّدارُّنوبارُّللطباعة ُّالةاهرة ُّمصر ُّطبُّ ُّالبالغةُُّّواألسلوبية ُّلعبدُّالمطُّمحمدُّ-5 
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ُّوالتف ُّللوة ُّالمستمر ُّخلقُُّّيريوالتطور ُّللنصُّاألأشالدائم ُّمتعددة ُّتعبيرية ُّدبيكال
ُّ انحرافُّباتجاهُّاالختالف''ُّلُّصيوةُّاالنحرافُّفهومفهومهاُّباستعماُّ"منىُّالعيد"يطرحُّتوُّ

ُّالموجوداتُّأشاراتُّالتعبيريةُّعلىُّاختالفُّمثالُّتنحرفُّاإل ُّعند التيُُّّوُّالوقائعأجناسها
التويراتُّهُّنهمُّيةصدونُّبأفهمُّمنُّهذاُّالةولُّيوُّ 1ُّ''يلُّعليهاتحتعبرُّعنهاُّوانُّكانتُّتبةيُّ

ُُّّ.مميزاتُّجديدةُّهاالتيُّتمسُّالنمطُّاللوويُّالعاديُّلتكسب
ُّتُّأْضفىوُّ ُّالشعرية ُّوالمتلةيُّوكانُّهناكُّأاالنزياحُّللوة ُّبالسامع ُّبينُّثيرا المفاضلة

ُّمصطلحال ُّات ُّفضل"فنجد ُُّّ"صالح ُّكتابة ُّالنص"في ُّوعلم ُّالخطاب ُّبالغة الُُّّ:''يةول"
ُّبعضُّالأُّنوفلُّنُّأينبويُّ ُّهمية ُّالتيُّتلعبُّدورا ُّفيُّاأمصطلحاتُّالشعرية لةضاياُّساسيا

ُّوُّ ُّشعري ُّمنظور ُّمن ُّأالبالغية ُّمصطلح ُّهو ُّتةديرنا ُّفي ُّتعددتُُّّ"االنحراف"برزها الذي
ُّالعربيةُّهصيو ُّاللوة ُّفمرُّفي  ُّ ُّهو ُّقديم ُّبالغي ُّمعادل ُّعن ُّالرفاق ُّله ُّيبحث ُّ"العدول"ة

ُّةفي ُّألمون ُُّّته ويمثلونُّحدظافره ُُّّأيلجُّىُّخرُّأومرة ُّذاتُّإالباحثون ُّكلمة ُّمإيلى كانيُّحاء
ُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّ.2''ُّكلمةُّاالنحرافيُُّّالمستمرُّفيُّخالقيحاءُّاألواضحُّهوُّاالنزياحُّتفادياُّلإل

دواتُّمُّبهاُّاألتسنُّتأاللياقةُّالتيُّيجبُّعنُُّّديبعُّمصطلحُّاالنحرافهوُّيرىُّأنُّفُّ
ُُّّ.فيُّمصطلحهىُّيضفيُّجماالُّفنياُّحتُّالنةديةُّعكسُّاالنزياحُّالذي

ليسُّ(LECARTُّ)رناُّاستخدامُّاالنزياحُّآثقدُّ:''ُّيةولُّإذُّأيضاُّيافييمُّالنعُّهفضلوُّ
ُّاألأل ُّنه ُّكثر ُّعلىواألشيوعا ُّدوران نوُُّّ لسنةاألُّكثر ُّألا  ُّداللةُّما ُّيحمل ُّسواه ُّبخالف نه

ُّأوُّالخطأفالتشويهُّمثالُُّّ بصلةُّ-ُّمنهاُّخالقيةاألُّوالسيماُّ-ُّىُّالةيمةإلُّت ُّتمُّتوصفيةُّال
ُّفيُّتسعفنُّومنُّثمُّوهيُّالُّ ليهإشيرُّتمنُّذلكُّوُُّّاحملُّشيئتُّ.وُّالعصيانأاعةُّنوُّالشأ ا

ُّ.3''ُّواستةرارهُّالُّتلبيُّمطلبناُّفيُّحياديةُّالمصطلحُّ الدراسة

                                                           

ُّ.124 ُّصُّسلوبيةُّالرؤيةُّوالتطبيقيوسفُّأبوُّالعدوس ُّاألُّ-1 
ُّ.32-34م ُّص1337ط( ُّ ُّالنص ُّعالمُّالمعرفة ُّالكويت ُّ)دُّصالحُّفضل ُّبالغةُّالخطابُّوعلمُّ-2 
ُّ.71م ُّص1333ُّ ُّأوت/سبتمبر 774ُّنعيمُّاليافي ُّاالنزياحُّوالداللة ُّمجلةُّالفيصل ُّعُُّّ-3 
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بكلُّنهُّأب''ُُّّهوعرفُّى خرُّعكسُّالمصطلحاتُّاألُّ عنُّالشبهةكانُّلبعدهُُّّلهيضفتوُّ
ُّعنب ُّالتعبير ُّخروج ُّاالسأُّالسائدُّساطة ُّفي ُّقياسا ُّعليه ُّالمتعارف ُّولوةو ُّرؤية ُّتعمال

لىُّإيرُّمنُّالعاديُّبعتةُّوُّالرقيُّبالعدَُّّتُّيُّاختراقُّاللوةُّعلىُّمستوياأُّ 1''وصيوةُّوتركيبا
ُّ.ةقيمُُّّّبمعانيُّرزيغدبيُّأنصُُّّنتاجإلُّسلوبُّالفنيُّالمتميز األ

نُّهدفهُّفيُّالمةامُّإمنُّالنصوصُّفنهُّمعُّنصُّألُّشأوُّلماُّكانُّالةارئُّيتعاملُّفيُُّّ''
وحينئذُّسوفُُّّ طارُّبالغيإعهُّفيُّضجلُّوُّأمنُُّّلكحيائه ُّوذإجلُّأولُّقراءةُّالنصُّمنُّاأل

سلوبُّخيراُّنوعُّاألأرُّوُّجيستونوعُّالريُّ ثمُّنوعُّالجنسُّ يكونُّقادراُّعلىُّتبينُّنوعُّالخطاب
يةُّوهيُّماُّلمطارُّخطةُّعمليةُّوعإمورُّفيُّعليهُّالنصُّواالنتةالُّبينُّهذهُّاألُّالذيُّيةوم

بداعيةُّعلىُّالنصُّ لوفمأخروجُّعنُّالهوُّ 2ُّ''االنزياحُُّّانسميه ُُّّ.إلضفاءُّقيمةُّجماليةُُّّوا 
ُّذلكُّالذيُّيؤسسُّلدالالتُّإشكالية  ُّفالنصُّالمختلفُّهو تتفتحُّعلىُّإمكاناتُُّّ"

مطلةةُّمنُّالتأويلُّوالتفسير ُّفتحفزُّالذهنُّالةرائيُّوتستشيرهُّليداخلُّالنصُّويتحاورُّمعهُّ
فيُّمصطرعُّتأمليُّيكشفُّالةارئُّفيهُّأنُّالنصُّشبكةُّدالليةُّمتالحمةُّمنُّحيثُّالبنية ُّ

ُُُُُُُّّّّّّّ.3ُّومتفتحةُّمنُّحيثُّإمكاناتُّالداللة"
ُّفإنه ُّوخروجهُّوعليه ُّانزياحه  ُّطريق ُّمتفاُّعن ُّالةارئ ُّيجعل ُّالمألوف  ُّاجئعن
ُّالنزياحُّأثناءاعلىُّسلوبيةُّكماُّركزتُّالدراساتُّاألهُّدةُّفيبداعيةُّالموجوُّبالدالالتُّالفنيةُّاإل

هوُّعبارةُّعنُّالخروجُّعنُّقواعدُّاللوةُّ'':ُّبةولهُّمهاُّبالنصُّحيثُّعرفهُّمحمدُّمندورهتمااُّ
ُّ.4''التماساُّلجمالُّاألداءُّوروعته

                                                           

ُّ.71المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-1 
ُّ.163م ُّص1336ُّ 1ُّعوض ُّالنةدُّاألدبيُّالحديث ُّدارُّاألمينُّللنشرُّوالتوزيع ُّالةاهرة ُّطُّيوسفُّنورُّ-2 
3-ُُّّ ُّالثةافيُّعبد ُّالمركز ُّالمختلف  ُّالشبيه ُّفي ُّوبحث ُّالنةدية ُّالنظرية ُّفي ُّقراءة ُّواالختالف  ُّالمشاكلة ُّالوذامي  الله

ُّ.04م ُّص1336 1ُّالعربي ُّبيروت ُّط
ُّ.743م ُّص1334ُّمحمدُّمنذور ُّالنةدُّالمنهجيُّعندُّالعرب ُّدارُّالنهضةُّللطباعةُّوالنشر ُّمصر ُّ)د ُّط( ُُّّ-4 



وأشكاله همفهوماالنزياح الفصل األول                                                   

 

13 
 

ُّوُّ ُّهو ُّتحديد ُّفي ُّجوهرية ُّللنصوصُّاألعملية ُّمميزة ُّخصوصية ُّوتحةيق سلوب 
ُّالمسدي"ُّيةولوُُّّاألدبية  ُّالسالم ُّمُّ'':"عبد ُّقيمة ُّتحديدُّلعل ُّنظرية ُّفي ُّاالنزياح فهوم

نسانُّبينُّاللوةُّواإلُّسلوبُّاعتماداُّعلىُّمادةُّالخطابُّتكمنُّفيُّأنهُّيرمزُّإلىُّصراعُّقار ُّاأل
ُّنف ُّوعلى ُّاللوة ُّعلى ُّاإلنسان ُّاحتيال ُّسوى ُّعندئذ ُّاالنزياح ُّوما ُّقصورهُّ)...( ُّلسد سه

هوُّوسيلةُّإجرائيةُّلتمييزُّالنصوصُّعنُّطريقُّخرقُّقواعدها ُّوالخروجُّ ُّف1وقصورهاُّمعا"
ُّ.بداعُّفنيُّمتميزا ُّتحةيقُّدالالتُّفنيةُّجماليةُّوُّعنُّالمألوف ُّتسهمُّفيُّ

 :ثانيا: االنزياح وتعدد المصطلح
ُّكانتُّ ُّولما ُّالمفهوم  ُّحيث ُّمن ُّاالنزياح ُّظاهرة ُّفي ُّواللوويون ُّالباحثون اختلف

ُّوتحديدها ُّمفاتيح ُّضبطها ُّعلينا ُّوجب ُّمصطلحاتها ُُّّالعلوم ُّمجالُّوهو'' ُّفي ُّهام أمر
البحثُّالعلمي ُّألنهُّالوسيلةُّالتيُّنستطيعُّمنُّخاللهاُّالوصولُّإلىُّتحديدُّدقيقُّللمفاهيمُّ

ثمُّفيُّالوقتُّذاتهُّوسيلةُُّّ التيُّنناقشهاُّومنُّثمُّإلىُّالوصولُّلدرجةُّأدقُّمنُّدرجاتُّالفهم
رعُّمنُّفروعُّالمعرفةُّوالمصطلحاتُّفيُّالمجالُّاألدبيُّتتةاربُّلرصدُّالتطورُّالداخليُّفيُّف

وهيُّعدةُّتسمياتُُّّ ُّفةدُّيكونُّللظاهرةالظاهرةصرُّلفهمُّأهمُّعنُّهايعتبرُّتحديد2ُّأحيانا''
ُّ.نفسهُّالمعنىتحملُّفيُّالباطنُّ

ُّمنُّمصطلحُّعلىُّشيءُّ ُّأكثر ُّيدل ُّوقد ُّعدة ُّعلىُّأشياء ُّواحد ُّيدلُّمصطلح قد
إلىُّتعددُّواضعيُّالمصطلحُّومّردُّذلكُّومرجعهُّإلىُّتداخلُّفروعُّالعلمُّوالمعرفةُّثمُّواحد ''

يمكنُّأنُّيفيدُّالسابقُُّّبينهمُّبحيثُّالُّفيُّالوطنُّالعربي ُّواختالفُّثةافاتهم ُّوانةطاعُّما
وتعددُّالمصطلحاتُّيرجعُّإلىُّأسبابُّكثيرةُّتختلفُّمنُّعنصرُّإلىُّآخر ُّ 3ُّ''منهمُّالالحق

                                                           

ُّ.104واألسلوب ُّصُّعبدُّالسالمُّالمسدي ُّاألسلوبيةُّ-1 
ُّدراسةُّاألُّ-2  ُّدارأحمدُّدرويش  ُّوالتراث  ُّ)د ُّط( ُّغريبُّللطباعةُّوالنُّسلوبُّبينُّالمعاصرة ُّالةاهرة  م 1331ُّشر 

ُّ.13ص
ُّ.32م ُّص1332 ُّجانفي/مارس/5 ُّع73ُّأحمدُّمحمدُّويس ُّاالنزياحُّوتعددُّالمصطلح ُّمجلةُّعالمُّالفكر ُّمجُُّّ-3
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ُّال ُّالظواهر ُّبين ُّأدىُّإلىُّتعددُّذيُّتواالنزياحُّمن ُّومصطلحاتُّمما ُّمفاهيم داخلتُّمعه
ُّ.المسميات

هذهُّالمسمياتُّالمختلفةُّهيُّفيُّالحةيةةُّلمسمىُّواحدُّ''أنُّفيرىُّعدنانُّبنُّذريلُّ
ُّلالختالفُّفيُّالنظرةُّ ُّإالُّنتيجة ُّاالختالفُّفيُّالتسمية ُّاالنزياحُّوما ُّعائلة وأطلقُّعليها

وقدُّالُّتدلُّعلىُّمعنىُّواحد ُّألنهاُُّّقدُّتختلفُّالمصطلحات 1ُّإلىُّتطبيةاتهاُّوتحليالتهاُّ''
ُّ.نفسهُّالمعنىمتعددة ُّلكنُّقدُّيكونُّلهاُُّّتحملُّمدلوالت

''ُّلحا مصطُّسلوبيةُّواألسلوب"ُّاثنيُّعشرعبدُّالسالمُّالمسديُّفيُّكتابهُّ"األُّهاوعدُّّ
( ُّاالختاللُّلواالكspitzerُّ( ُّاالنحرافُّلسبيتزرُّ)valery)ُّالتجاوز(ُّلفاليريُُّّ)االنزياح 
(ُّ ُّاإلwallek et wareوفاران ُّلباتيار)(  ُّ)peytardطاحة ُّلتيري ُّالمخالفة  )thiryُّ )

 ( ُّخرقُّالسنن ُّاللحنُّلتودوروفkohen( ُّاالنتهاكُّلكوهنُّ)barthesالشناعةُّلبارثُّ)
(todorofُّالعصيانُّألراج )(ُّونAragon (ُّالتحريفُّجماعةُّمو )le groupe mu)''2.ُّ

يةُّالمنشأ ُّكماُّ''نجدُّفيُّكلُّالمصطلحاتُّالتيُّأشارُّإليهاُّعبدُّالسالمُّالمسديُّغرب
ُّ ُّ"المدخل ُّلكتاب ُّذريل ُّبن ُّعرضُّعدنان ُّالتحليل ُّمصطلحاتُُّّاأللسنيإلى ُّعدة للشعر"

ُّاللوويةُّوالورابةُّ ُّلمُّيذكرُّعندُّالمسديُّوفضل ُّوهوُّ"الجسارة ُّبذكرُّما ُّتكتفيُّمنها أيضا
ُّالمصطلحُّبسببُّفهمُّأوُّتلةيُّأصحابها ُُّّ 3واالبتكار ُّوالخلقُّ'' اختالفُّالترجماتُّلهذا

ُّ.واختالفُّالثةافةُّلكلُّمترجم
ُّكسرُّوهناكُّمصطلحاتُّأخرىُّهي:'' ُّالكسر  ُّالتكسير  ُّانكسارُّالنمط  االنكسار 

خالل ُّفارقة ُّالتنافر ُّمزجُّاألضداد ُّاإلالبناء ُّاإلزاحة ُّاالنزالق ُّاالختراقُّالتناقض ُّالم
ُّالتوُّ ُّفجوة ُّاالختالف  ُّاألصالة  ُّاالستطراد  ُّالتوريب  ُّاالنحناء  ُّالحلل  تر ُّاالختالل 

وسنرىُّأنُّهذهُّالمصطلحاتُّتجاوزُّاألربعينُّمصطلحا ُّفلئنُّكانُّلهذهُّالكثرةُّمنُّداللة ُّ
                                                           

ُّ.122والتطبيق ُّصُّيوسفُّأبوُّالعدوس ُّاألسلوبيةُّالرؤيةُُّّ-1 
ُّ.101-100عبدُّالسالمُّالمسدي ُّاألسلوبيةُّواألسلوب ُّصُُّّ-2 
ُّ .57أحمدُّمحمدُّويس ُّاالنزياحُّمنُّمنظورُّالدراساتُّاألسلوبية ُّصُُّّ-3
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لىُّتأصلهُّفيُّالدراساتُّالوربيةُّ فإنهاُّهيُّتشيرُّإلىُّمدىُّأهميةُّماُّتحملهُّمنُّمفهوم ُّوا 
ُُّّ.1قبلُّالعربيةُّ''
علىُّأهميته ُّلكنُّهناكُّبعضُّالتسمياتُُّّطلحُّاالنزياحُّلهُّتسمياتُّكثيرةُّداللةفمص

بعيدةُّعنُّاللياقة ُّالتيُّيحة ُّوالجنون ُّألنهاُّ''التيُّالُّيجبُّالةبولُّبهاُّمثلُّالشناعة ُّوالفض
تحملُّباألدواتُّالنةديةُّأنُّتتسمُّبها ُّفهيُّتسئُّإلىُّلوةُّالنةد ُّكماُّنجدُّأنهاُّغيرُّكثيرةُّ

ُّ.2''الورودُّفيُّاالستعمالُّاللوويُّ
ُّ ُّبعضوقد ُّوهيُُّّلحاتالمصطُّلةيت ُّاألسلوبية  ُّالدراسات ُّفي ُّالشيوع ُّمن درجة

ُّ.توازيُّمصطلحُّاالنزياح ُّسنحاولُّالتطرقُّإليهاُّوهيُّاالنحرافُّوالعدول
ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّ:االنحرافُّ-أ

ُّللمصطلحُّ)وُّالترجمةُّالتيُّ''هُّ deviatoinُّشاعتُّأكثرُّمنُّغيرها الموجودُّفيُّ(
بعضُّالكتبُّالتيُّتنتميُّإلىُّاللوتينُّاالنجليزيةُّوالفرنسيةُّ)...(ُّوالمصطلحُّواردُّأيضاُّفيُّ

ُّ.3حةلُّاللسانياتُّأوُّفةهُّاللوةُّ''
ُّلفظُّ"االنحراف"ُّأنُّننتبهُّإلىُّأنينبويُّهوُّواردُّفيُّكتبُّالنةدُّواألسلوبية ُّلكنُّكماُُُّّّ
نةدية ُّولكنهُّتُّبأسلوبيةُّوالُّالنةدُّفيُّحةولُّوسياقاتُّأخرى ُّليسُّكثيرُّالورودُّفيُّكتب''

4ُّ''الميلُّواالبتعادُّعنُّالمعنىُّالفنيفيُّمعنىُُّّفيُّأكثرهاُّيحملُّبعداُّغيرُّإيجابي ُّوقدُّيرد
يحملُّدالالتُّبعيدةُّعنُّالمعنىُّالفني ُّوقدُّوردُّعندُّنعيمُّاليافيُّوهوُّمعُّشيوعهُّ

ريخُّميلُّإلىُّشعرُّاألشياءُّ''ُّأماُّوقدُّظهرُّعبرُّالتا:ةُّالفنية"فيُّكتابهُّ"مةدمةُّلدراسةُّالصورُّ
ُّفليسُّسوىُّعيبُّ ُّبعضا الخالصُّأوُّميلُّإلىُّشعرُّاألفكارُّالخاصُُّّفيُّمةابلُّبعضها

                                                           

ُّ.33أحمدُّمحمدُّويس ُّاالنزياحُّوتعددُّالمصطلح ُّصُُّّ-1ُّ
ُّ.33المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-2 
ُّ. 40 ُّصُّالمرجعُّنفسهُّ-3ُّ
ُّ.41المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-4 
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فيُّالنزعتينُّالرمزيةُُّّالحظنهاجمالي ُّأوُّانحرافُّفيُّطبيعةُّالشعر ُّكذلكُّاالنحرافُّالذيُّ
ُّ.عيبُّفنيُّأوُّجماليُّ ُّفهو1جليزيةُّ''الفرنسيةُّوالصوريةُّاالن

ُّالجمالي ُّالفنية ُّفيُّداللته ُّالمعارضة ُّلةيُّمن ُّمصطلح ُّكلُّحسبُّتصوُّوهو راتهُّة
ُّورد ُّونجدُّقولُّجابرُّعصفوُُّّبمعنىُّوتطبيةاته ُّكما ُّومعناه  ُّالخطأ ُّتظلُّالةوةُّر:'' وهكذا

المتخيلةُّقابلةُّلالنحرافُّعلىُّالنحوُّالذيُّينحرفُّمعهُّسلوكُّاإلنسان ُّطالماُّتباعدُّالعةلُّ
ُّ.2''شاُّالُّيضبطهُّالعةلُّأوُّيحكمُّمسارهعنها ُّوصادفتُّمزاجاُّفاسداُّوفكراُّمشوُّ

ُّوالشذوذ ُّدالالتهُّمن ُّمنُّالخطأ ُّعداد ُّفي ُّيسلك ُّأن ُّفيصل ُّشكري ُّيمكن ُّكان ''
فتُّإلىُّمصطلحُّاالنحرافُّفيُّفترةُّمبكرةُّمعُّزكيُّنجيبُّمحمودُّومصطفىُّناصف ُّتال

ُّوالشذوذ ُّفربطهُّبينُّالتطورُّ لوالُّأنُّغلبُّعلىُّكالمهُّاستعمالُّالكلمةُّفيُّمعنىُّالخطأ
3ُّجاهليةُّ''واالنحرافَُّشاَبَهَُّوْصُفُّهذاُّاالنحرافُّبأنهُّرّدةُّ

''ُّمعنىُّالتحريفُّوالفهمُّالخاطئُّ)...(ُّومرادفاُّللحنُّداللةُّعلىالمصطلحُُّّهذاُّجاء
ُّ''ود ُّعليه ُّد4ُّاال ُّوهذه ُّنةدية؛ ُّأسلوبية ُّلظاهرة ُّسلبية ُّنجدهاللة ُّكتابُّكما التفكيرُُّّفي

دالالتُّبعيدةُّعنُّالجمالُُّّلهُّ ُّأيُّأن5''ُّيدلُّعلىُّعاهاتُّالنطقُّ''البالغيُّعندُّالعرب 
ُّ''اُّقالُّأحمدُّويس:كمُّالسلبية ُّفهوُّاإليجابيةُّأوسواءُُّّإلىُّالخطأُّوُّالشذوذ لفنيُّقريبةُّا

ُّبي ُّمشوولة ُّأنُّ"المشوولُّالُّيشول"كلمة ُّصّح ذا ُّفيُّاألذهانُّوا  ُّالكتبُّأو ُّثنايا ُّأمكنُّن

                                                           

ُّ.72م ُّص1317ُّنعيمُّاليافي ُّمةدمةُّلدراسةُّالصورةُّالفنية ُّمنشوراتُّوزارةُّالثةافةُّواإلرشادُّالةومي ُّدمشق ُُّّ-1 
 5ُّجابرُّعصفور ُّالصورةُّالفنيةُّفيُّالتراثُّالنةديُّوالبالغيُّعندُّالعرب ُّالمركزُّالثةافيُّالعربي ُّبيروت ُّطُّ-2 

ُّ.65م ُّص1337ُّ
ُّ.65ساتُّاألسلوبية ُّصُّأحمدُّمحمدُّويس ُّاالنزياحُّمنُّمنظورُّالدراُّ-3 
ُّ.65المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-4 
-756ُّم ُّص1311ط( ُُّّينظر:ُّحماديُّصّمو ُّالتفكيرُّالبالغيُّعندُّالعرب ُّمنشوراتُّالجامعيةُّالتونسية ُّ)د ُّ-5 

753.ُّ
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ُّليستُّالكلم ُّاالنزياحالةولُّإذنُّبأنها ُّأعنيُّمفهوم ُّالمفهوم  ُّالمثلىُّللتعبيرُّعنُّهذا  1ُّ''ة
ُّ.لولهُّاألساسيُّاالنزياحالُّيعنيُّفيُّمدُّيرىُّأنهُّفهو
ُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّالعدول:ُّ-ب

ُّالَعْدلَُُّلُّفيُّالةاموسُّالمحيط 'فيُّمادةَُّعدَُُّّهوُّمصطلحُّبالغيُّقديم ُّوقدُّوردُُّّ 'ُّ
ُّوبلفظُّالواحدُّيعني ُّوَعْدل  ُّمنُُّعُدول  ٌل ُّفهوَُّعاد  ُل  َُّيْعد  َُّعَدَل لَّة   ُّوالَمْعد  ُّوالعُدوَلة  ُّكالَعَدالة 

2ُُّّنصافُّ''االستةامة ُّوهوُّضدُّالجور ُّأيُّاإل
 3ُّ''عنُّصيوتهُّاألصليةُّإلىُّصيوةُّأخرىُُّّخروجُّاالسماتُّالعدلُّ''فيُّمعجمُّالتعريف

ُّوُّفعليةُّأوُّصيغُّذاتُّمعانيُّمتعددة.سميةُّأإلىُّصيوةُّاُّيأخذُّأشكالُّمختلفةُّمنُّعدولف
ُّ ُّالعدولتوزعت ُّالنحوي ُُّّ''مباحث ُّالعدول ُّعن ُّباحث ُّفمن ُّنصوصُّاللوة  في

4ُُُّّّأوجبُّالعدولُّفيُّالسياقُّكالعدولُّفيُّالتةديمُّوالتأخيرُّأوُّالعدولُّبينُّالسؤالُّوجوابهُّ''
ُّ.إلىُّمستويينُّالتركيبيُّوالدالليُّأيُّعدولُّنحويُّوسياقيهُّأيُّقسم

خروجُّعنُّأصلُّأوُّمخالفةُّلةاعدة ُّولكنُّهذاُّالخروجُّوتلكُّالمخالفةُّاكتسباُّ''فهوُّ
عليهاُُّّبهماُّإلىُّمرتبةُّاألصولُّالتيُّيةاسُّرقيَُّّفيُّاالستعمالُّاألسلوبيُّقدراُّمنُّاالطرادُّ

موردُّمنُّمواردُّالتأنقُّفيُّاألسلوبَُّوَردُهُّمنُّشاءُّفيُّالةديمُُّّ)...(ُّوأنُّاألسلوبُّالعدولي
ُّ.5هذاُّ''ُّاوَير ُدُهُّمنُّيشاءُّفيُّيومن

                                                           

ُّ.66 ُّصنزياحُّمنُّمنظورُّالدراساتُّاألسلوبيةأحمدُّمحمدُّويس ُّاالُّ-1 ُّ
ُّمؤسُّ-2  ُّالمحيط  ُّالةاموس ُّالفيروزآبادي  ُّالدين 1ُّطُّ بنانلُّبيروت ُّالرسالة ُّسةمجد  7003ُّ ُّعدل  ُّباب صُّم 

1050.ُّ
ط( ُُّّمحمدُّصديقُّالمنشاوي ُّدارُّالفضيلةُّللنشرُّوالتوزيع ُّالةاهرة ُّ)د ُّ:الشريفُّالجرجاني ُّمعجمُّالتعريفات ُّتحُّ-3ُّ

ُّ.176ت( ُّصُُّّ)د 
لألبحاثُّ)ُّالعلومُّاإلنسانية( ُّمجُّعمرُّخليل ُّالعالقاتُّالسياقيةُّلظاهرةُّالعدولُّفيُّالعربية ُّمجلةُّجامعةُّالنجاحُُّّ-4 

ُّ.326م ُّص7010ُّ 5ُّ ُّع76ُّ
ُّالةرآن ُّ-5  ُّالبيانُّفيُّروائع ُّحسان  ُّلُّتمام ُّوأسلوبية ُّلووية ُّطُّ لنصُّالةرآنيدراسة ُّمصر  ُّالةاهرة  ُّالكتب   1ُّعالم

ُّ.562م ُّص1335ُّ
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ُُُُُُُُُّّّّّّّّّ:ثالثا: أنواع االنزياح
ُّأنهُّال''ُُّّأهميتهسلوبية ُّلهُّمنُّاألهميةُّقدرُّواسعُّلعلُّمماُّيؤكدُّهرةُّأاالنزياحُّظاُّ

ينحصرُّفيُّجزءُّأوُّاثنينُّمنُّأجزاءُّالنص ُّإنماُّلهُّأنُّيشملُّأجزاءُّكثيرةُّمتنوعةُّمتعددة ُّ
زياحُّقادرُّلماتُّوجمال ُّفانُّاالنفإذاُّكانُّقوامُّالنصُّالُّيعدوُّأنُّيكونُّفيُّالنهايةُّإالُّك

ُّمن ُّكثير ُّفي ُّيجيء ُّأن ُّالجملُّعلى ُّوهذه ُّالكلمات ُّمستوىُُّّ 1''هذه ُّعلى ُّيحدث ُّفهو
ُّ.اُّجمالياالجمل ُّليضفيُّعلىُّالنصُّحسُّالكلماتُّوُّ

شعريةُّفضلُّعةلّنةُّهذاُّالمنحنىُّفيُّتحديدُّاألسلوبُّأوُّالوظيفةُّال''كانُّلجاكبسونُّ
ُّللكالمُّحسبُّمصطلحاته ُّوقدُّا ُّقادًرا يتمثلُّفيُّأنُّالحدثُّاللسانيُّشتّولُّمعطىُّلسانيا

ُّال ُّفي ُّمتواليتين ُّعمليتين ُّتركيب ُّاهو ُّوهما ُّالوظيفة ُّفي ُّومتطابةتين ُّالمتكلمُّزمن ختيار
ُّ ُّتركيبا ُّلها ُّتركيبه ُّثم ُّالمعجميُّللوة ُّمنُّالرصيد ُّالتعبيرية ُّقوانينُّألدواته تةتضيُّبعضه

ُُّّ.2النحوُّوتسمحُّببعضهُّاآلخرُُّسبلُّالتصرفُّفيُّاالستعمال''
حيانُّاألُّفاألسلوبُّالشعريُّيةتضيُّالخروجُّعنُّالمألوفُّفيُّاالستعمالُّفيُّبعضُّ

وقدُّمنحُّبعضُّالشعراءُّنفسهُّلالنزياح ُّفةادهمُّ''ُّ عنُّحدهُّلدىُّالشعراءُّعلىُّأنُّالُّيزيد
ُّأدخلُّالتعميةُّعلىُّأشعارهم ُّ ُّقصائدهم ُّمما ُّيتطلعونُّإليهُّفيُّكلّ  ُّإلىُّاتخاذهُّهدفا هذا

ُّالص ُّوبتروا عر  ُّالشّ  ُّالذيُّيحكم ُّالعام ُّعنُّاإلطار ُّوخرجوا ُّقليل  ُّبنفر ُّمتلةّ يهم لةُّفحّددوا
فيُّالنصُّالشعري ُّيؤديُّإلىُّالخروجُّفاالنزياحُّالكثيرُُّّ 3''الحميميةُّبينُّالمبدعُّوالمتلةى
ُُُُُُُّّّّّّّ.عنُّالةواعدُّالتيُّتحكمُّالشعر

األولُّوهوُّماُّيكونُّفيهُّاالنزياحُّمتعلةاُّبجوهرُّالمادةُّإلىُّنوعينُّرئيسين ''ُّوينةسمُّ
ُّاللووية ُّمماُّسماهُّكوهنُّاالنزياحُّاالستبدالي ُّوأماُّالنوعُّاآلخرُّوهوُّماُّيتعلقُّبتركيبُّهذه

                                                           

ُّ.111أحمدُّمحمدُّويس ُّاالنزياحُّمنُّمنظورُّالدراساتُّاألسلوبية ُّصُُّّ-1 
ُّ.34المسدي ُّاألسلوبيةُّواألسلوب ُّصُّعبدُّالسالمُُّّ-2 
ُّ.52محمدُّسلمان ُّظواهرُّأسلوبيةُّفيُّشعرُّممدوحُّعدوان ُّصُُّّ-3 
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ردُّفيه ُّسياقُّقدُّيطولُّأوُّيةصرُّوهوُّماُّيسمىُّاالنزياحُّمعُّجاراتهاُّفيُّالسياقُّالذيُّت
ُّ.1التركيبيُّ''

 االنزياح التركيبي:  -1
ُّوهوُّنوعُّهو ُّاالنزياح  ُّباب ُّضمن ُّتندرج ُّالتي ُّاألنواع ُّاللوةُُّّخاصُّمن بنظام

وحدهُّالةادرُّعلىُّخرقُّقوانينُّاللوةُّومعاييرهاُُّّهو''وُّ ُّالشعرية ُّوماُّتجتبيهُّمنُّضروريات
ُُُّّّ.2الةصيدةُّبذلكُّبنيةُّشموليةُّتتجاوزُّبهاُّظواهرُّلوويةُّعديدةُّ''نُّفائةةُّلتكوُّبعنايةُّ

علىُّبُّالتركيبيُّلها ُّإذُّيحدثُّتوييراتُّشتىُّعليهاُّيمسُّمجالُّاللوةُّوالجانُّفهو
ُّالنوعُّ؛ُّلماتُّوالجملمستوىُّالك ''منُّخاللُّربطُّبينُّالدوالُّبعضهاُّببعضُّكماُّنجدُّهذا

''ُّ ُّأوُّفيُّالتركيبُّوالفةرة ُّالواحدة ُّواألسسُُّّ 3فيُّالعبارة ُّمنُّالةواعد عنُّطريقُّمجموعة
شاراتُّاللوويةُّعندماُّتخرجُّعلىُّقواعدُّصلُّبالسلسلةُّالسياقيةُّالخطية ُّلإلتتُّهاُّ''نحيثُّإ

ُُُُُُّّّّّّ.4النظمُّوالتركيب ُّمثلُّاالختالفُّفيُّتركيبُّالكلماتُّ''
ُّالجإ ُّكانُّالمستوىُّالتركيبيُّيعنيُّبةضايا ُّفاالنزياحُّالتركيبيُّيعنيُّالخروجُّذا ملة

ضمارُّأوُّهذهُّاألصولُّبواسطةُّالحذفُّأوُّاإل''ُّعنُّانزياحُّالجملة ُّوهوعنُّأصلُّوضعُّ
فتمامُّحسانُّيرىُّ 5ُّعرابُّ''أوُّالتنويعُّفيُّاإلالفصلُّأوُّتشويشُّالرتبةُّبالتةديمُّوالتأخيرُّ

ُّات.أنُّاالنزياحُّيتمُّببعضُّالوسائطُّفيُّالجملُّأوُّالعبارُّ
ُّوُُّّ ُّأهم ُّدراسة ُّإلى ُّالتطرق ُّعنالسنحاول ُّالتركيبي ُّاالنزياح ُّفي التةديمُُّّوهماصر

ُّ.والتكرارُّوالتأخير ُّوالحذف
                                                           

ُّ.111 ُّصُّنزياحُّمنُّمنظورُّالدراساتُّاألسلوبيةأحمدُّمحمدُّويس ُّاالُّ-1 
ُّعحيلحلوُّصالحُُّّ-2  ُّاآلدابُّواللوات  ُّكلية ُّمجلة ُّقباني  ُّنزار ُّفيُّشعر ُّاألسلوبية ُّالظواهر  1ُّ ُّجانفي  م 7011ُّ 

ُّ.22ص
ُّ.170 ُّصُّمرجعُّالسابقأحمدُّمحمدُّويس ُّالُّ-3 
ُّ.65م ُّص7011ُّمسعودُّبودوخة ُّاألسلوبيةُّوخصائصُّاللوةُّالشعرية ُّعالمُّالكتبُّالحديث ُّإربد ُّاألردن ُُّّ-4 
م 7000ُّط( ُُّّعندُّالعرب ُّعالمُّالكتب ُّالةاهرة ُّ)د ُّ–ستمولوجيةُّللفكرُّاللوويُّإبدراسةُُّّ-حسان ُّاألصولتمامُُّّ-5 

150ُّصُّ



وأشكاله همفهوماالنزياح الفصل األول                                                   

 

20 
 

 التقديم والتأخير: -1-1
ُّاللوةُّالعربيةُّتتميزُّعنُّاللواتُّاألخرىُّبةواعدهاُّالمنضبطة ُّخاصةُّفيُّالرتبةُّ إنَّ

ُّبعضُّاال ُّوجبُّوجود ُّولما ُّالعربية  ُّالجملة ُّتضبطها في ُّوضعتُّقواعد ُّنزياحاتُّعنها
ُّالكل'' ُّالرئيسيفترتيب ُّالمظهر ُّهو ُّوماُّمات ُّالتةديمُُّّللتركيب  ُّمسائل ُّمن ُّعنه ينجم

والتأخير ُّوعندماُّيتالعبُّالشاعرُّبالجملةُّالعاديةُّليجريُّعلىُّنظامهاُّعشراتُّالتحويالتُّ
ُّالوحداتُّبعناصرُّ ُّتوزيع ُّيةدمها ُّالتي ُّالتنويعاتُّالمختلفة ُّعن ُّواضحة ُّفكرة ُّيعطينا فإنه

ُّ.1جديدة''
أجزائهاُّحُّألنهُّيخضعُّاللوةُّفيُّجانبُّترتيبُّظاهرةُّتحةقُّاالنزيا''ُّوالتأخيرفالتةديمُّ

ُّالذوقُّ ُّعليه ُّويولب ُّالترتيب  ُّمستوى ُّعلى ُّتوييرات ُّله ُّيحدث ُّقد ُّولكن ُّالجملة  داخل
الجماليُّالةائمُّعلىُّمستوىُّالتحليلُّاللووي ُّوهوُّيتجاوزُّاإلطارُّالنفعيُّالثابتُّللوةُّإلىُّ

ُّالهدف ُّلتحةيق ُّآخر ُّوالتأخيالتأثيريُُّّمستوى ُّالتةديم ُّظاهرة ُّوترتبط ُّالفكرُّ  ُّبسعة ر
ُّالدورُّ ُّحيث ُّمن ُّتختلف ُّالواحدة ُّوالظاهرة ُّوحده  ُّالسياق ُّيحدده ُّأمر ُّوهو ومحدوديته 

ُّ.2ُّوالتأثيرُّمنُّبيتُّإلىُّآخرُّومنُّجملةُّإلىُّأخرىُّ''
ُّإلىُّانزياحُّعنُّالنمطُّالالُّيعنيُّتبادلُّوهوُّ ُّيلجأ مواقعُّبينُّعناصرُّالجملة ُّفةد
ُّللج ُّالتركيبي ُّفنية  ُّودواعي ُّبالغية ُّألغراض ُّالسياق يةتضيملة ُّويستدعيها ُّالمةام ُّها

 3ُّ''والعدولُّعنُّهذهُّالرتبُّيمثلُّنوعاُّمنُّالخروجُّعنُّاللوةُّالنفعيةُّإلىُّاللوةُّاإلبداعيةُّ''
ُّالنحويينُّوالبالغيين.ُُّّمواقعُّالكلمةُّداخلُّالجملةُّمنُّقبلُّلتأديةُّالمعنىُّوتحديد

ُّ والتوييرتسهيلُّعمليةُّاالنزياحُّجعلُّعلماءُّالنحوُّالرتبةُّمحفوظةُّوغيرُّمحفوظةُّلُّ

                                                           

ُّ.21فضل ُّبالغةُّالخطابُّوعلمُّالنص ُّصُُّّصالحُّ-1 ُّ
ُّينظر:ُّمختارُّعطية ُّالتةديمُّوالتأخيرُّومباحثُّالتراكيبُّبينُّالبالغةُّواألسلوبية ُّدارُّالوفاءُّللنشرُّوالطباعة ُّ)د ُّ-2 

ُّ.116ُّ-115ت( ُّصُُّّط( ُّ)د 
ُّ.573محمدُّعبدُّالمطلب ُّالبالغةُّواألسلوبية ُّصُُّّ-3 
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نظمُُّّاُّفيالكالمُّأوُّتأخيرهُّالُّيردُّاعتباطُّفتةديمُّجزءُّمنوضبطُّالمعنىُّوتحديدُّالداللة ''ُّ
نماُّيكونُّعمالُّمةصوداُّيةتضيهُّغرضُّبالغيُّأوُّداعُّمنُّدواعيها'' ُّ.1ُّالكالمُّوتأليفه ُّوا 
ُّباٌُّ ُّهو ُّفيه'' ُّيةول ُّبابا ُّوالتأخير ُّللتةديم ُّالجرجاني ُّالةاهر كثيرُُّّبوخصصُّعبد

ُّويفضيُّ ُّلكُّعنُّبديعة  ُّالواية ُّالُّيزالَُّيْفَتر  ُّالمحاسن ُّواسعُّالتصر ف ُّبعيُد الفوائد َُّجم 
ُّتنظرُّفتجدُّ ُّثم ُّويلطفُّلديكُّموقعه ُّيروقكُّمسمعه  ُّوالُّتزالُّترىُّشعرا بكُّإلىُّلطيفة 

ُّراقَُّّ ُّشيءسببُّأن ُّفيه ُّقدم ُّأن ُّولطفُّعندك  ُّمكانُّك ُّإلى ُّمكان ُّعن ُّاللفظ ل  2ُّ''وُحوَّ
مماُّيؤديُّرُّعلىُّالمتلةيُّلورضُّبالغيُّفني ُّوتشويقُّثارةولماُّلهُّمنُّإأهميتهُّويشيرُّإلىُّ

الةواعد ُّلكنُّوكانُّالحفاظُّعلىُّترتيبُّالجملةُّقاعدةُّأساسيةُّمنُُّّإلىُّخرقُّقوانينُّاللوة 
ُّ.كانُّهناكُّتساهلُّإلضفاءُّداللةُّفنية

ُّ ُّخاصةضبط ُّمختلفان  ُّشيئان ُّعليها ُّالظواهر ُّوانطباق ُّاللوةُُّّالةوانين ُّمجال في
ُّالتيُّ ُّأوُّالتةعيد '' ُّوجدُّأصحابُّهذاُّوالالُّتعرفُّالتجديد ُّاللوةُّالعربيةُّوسرعانُّما سيما

سهمُّدائما ُّبلُّإنهمُّوجدواُّييحافظُّعلىُّمةايُّالمبدأُّأنُّترتيبُّالجملةُّالذيُّنصواُّعليهُّال
الةرآنُّالكريمُّوالشعرُّالجاهليُّانزياحاتُّكثيرةُّالُّتتةّيدُّبالنظامُّالذيُّقعدهُّالنحاةُّواللوويون ُّ

دعاهمُّإلىُّاعتبارُّذلكُُّّتنسجمُّمعهاُّفيُّأحيانُّكثيرة ُّوهوُّماُّبةواعدهُّدائماُّوالُّوالُّتلتزم
ُّخصائصُّاللوةُّ ُّمن ُّواعتبروها ُّعلىُّمضض  ُّفةبلوها ُّاإلبداعية ُّباللوة تصرفاتُّخاصة

ُّ.3الشعريةُّ''
ُّوقدُّقسمُّالجرجانيُّالتةديمُّوالتأخيرُّإلىُّنوعين:

                                                           

ُّالعزيزُّ-1  ُُّّعبد ُّفي ُّالمعاني ُّعلم ُّطعتيق  ُّلبنان  ُّبيروت  ُّالعربية  ُّالنهضة ُّدار ُّالعربية  1ُّالبالغة م 7003ُّ 
ُّ.154ص

م 7002ُّ 1ُّمحمدُّرضوانُّالدايةُّوفايزُّالداية ُّدارُّالفكر ُّدمشق ُّطُّ:عبدُّالةاهرُّالجرجاني ُّدالئلُّاإلعجاز ُّتحُّ-2 
ُّ.165صُّ

ُّالتراثُّالنةديُّعنُّ-3  ُّفي ُّقراءة ُّالمتنبي  ُّالشعريُّعند ُّاالنزياح ُّمباركُّالخطيب  ُّالحأحمد ُّدار ُّالعرب  ُّللنشرد ُّوار
ُّ.755م ُّص7003ُّ 1ُّسورية ُّطُّالالذقية  ُُّّوالتوزيع
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ُّ ''ُّ ُّوذلكُّفيُّكلُّشيء ُّالتأخير  ُّعلىُّنّية ُّإنه ُّيةال ُّعلىُّتةديم ُّالتةديم ُّمع أقررته
موقعهُّأصلهُّأثناءُّتوييرُّيحولُّعنُّلم1ُُّّحكمهُّالذيُّكانُّعليهُّوفيُّجنبهُّالذيُّكانُّفيهُّ''

ُّ ُّوذلكُّفيماُّكانُّالمةدمُّفيهُّباقياُّعلىُّحكمهُّالذيُّكانُّلهُّقبلُّالتةديم''هوُّ ُّفالرتبةفيُّ
ألنه2ُُّّهُّالذيُّكانُّفيهُّ''نسكلُّشيءُّأقررتهُّمعُّالتةديمُّعلىُّحكمهُّالذيُّكانُّعليهُّوفيُّج

ُّرتبتهُّفيُّالجملةُّوموقعهُّفةطوالنحويةُّيبةىُّعلىُّحالتهُّووظيفتهُّاإلعرابية ُّ ُّوالتوييرُّمسَّ
الُّيؤثرُّعلىُّالوظيفةُّالنحويةُّللكلمةُّالمةدمةُّضمنُّماُّعرفُّلديهُّ''وهذاُّالنوعُّمنُّالتةديمُّ

ُّحيثُّيتمثلُّلناُّذلكُّ:3ُّ''ُّالنحو ُّكماُّأنهُّيحفظُّرتبتهاُّالنحويةُّبمعاني
كةولنا:ُّمنطلقُّزيد ُّأوُّضربُّعمًراُّزيٌد ُّفتةديمُّ"منطلق"ُّ''ُّفيُّتةديمُّالخبرُّعلىُّمبتدئه ُّ

الُّيخرجهاُّمنُّبابُّالخبر ُّوتكونُّفيُّتةديرُّالمؤخرُّوكذلكُّتةديمُّ"عمر"ُّالُّيخرجهُّمنُّأنُّ
ُّالنوعُّيعدُّانحرافاُّعنُّاألصلُّفيُّاللوةُّ''  ُّهنا4ُّيكونُّمفعوالُّبه ُّمتأخراُّفيُّرتبته ُّوهذا

ُّ.تُّالجملةُّبأصلهاتفظواحُّعلىُّخبريتهُّولمُّيحولُّعنُّأصلهحافظُّالخبرُّ
أنُّتنةلُّالشيءُّعنُّحكمُّإلىُُّّوالنوعُّالثاني:''ُّتةديمُّالُّعلىُّنيةُّالتأخيرُّولكنُّعلى

دي5ُُّّحكمُّوتجعلُّلهُّبابُّغيرُّبابه ُّوا عراباُّغيرُّإعرابه'' فيكونُّتوييرُّفيُّرتبةُّالكلمةُّيؤ 
ُّ.إلىُّتوييرُّحركتهاُّاإلعرابيةُّووظيفتهاُّالنحوية

وقوامُّاألمرُُّّفكلُّكالمُّهوُّتةديمُّوتأخير يشملُّجميعُّتشكيالتُّالكالم ُّ''وهذاُّالنوعُّ
ُّالفعلُّعلىُّالفعل ُّأو ُّعلىُّاالسم ُّاالسم ُّفتةديم ُّعلىُّتركيبُّاأللفاظُّأصال  الُُّّ... ُّفيه

ُّورتبته ُّالنحوية ُّبوظيفته ُّمنها 6ُّ''يعنيُّأنُّيحتفظُّكلُّواحد ُّالكلمةُّأيُّإ  ُّوظيفة نُّتحديد
                                                           

ُّ.165 ُّصُّدالئلُّاإلعجازدُّالةاهرُّالجرجاني ُّعبُّ-1 
 م 1332 1ُّطُّعبدُّالعاطيُّغريبُّغالم ُّدراساتُّفيُّالبالغةُّالعربية ُّمنشوراتُّجامعةُّقازُّيونسُّبنواري ُّ-2 

ُّ.52ص
ُّ.131 ُّصلبالغياألسلوبيُّرؤيةُّمعاصرةُّفيُّالتراثُّالنةديُّواساميُّمحمدُّعبابنة ُّالتفكيرُُّّ-3 
ُّ.131المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-4 
ُّ.65 ُّصُّالمرجعُّالسابقدُّالةاهرُّالجرجاني ُّعبُّ-5 
ُّ.131 ُّصُّالسابقساميُّمحمدُّعبابنة ُّالمرجعُُّّ-6 
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ُّ ُّوالتأخيرأثناء ُّالجملةُّالتةديم ُّفيُّبناء ُّالجديد أيُّيكونُّاإلعرابُُّّ يكونُّحسبُّالموضع
ُُُّّّ.علىُّحسبُّرتبةُّالكلمةُّوموقعهاُّالجديد

قولناُّ"زيٌدُّمنطلُق"ُّو"ُّالمنطلُقُّزيٌد"ُّفأيُّاالسمينُّجاءُّأوالُّهوُّمبتدأ ُُّّومثالُّذلكُّ''
ُّالعرب ُّاللوة ُّقواعد ُّعن ُّيمثلُّخروجا ُّال ُّوالتأخير ُّفالتةديم ُّالخبر  ُّفهو ُّتاليا ُّجاء يةُّوأيهما

ُّ.1''أصلُّآخر ُّأوُّمنُّاألصلُّإلىُّالفرعُّوأصولها ُّولكنهُّخروجُّمنُّاألصلُّإلى
علىُّمستوىُّالمسندُُّّأيُّالفعلية ُّلىُّمستوىُّركنيُّالجملةُّاالسميةاالنزياحُّيحدثُّع

والمسندُّإليه ُّوفيُّتةديمُّالمفعولُّبهُّعلىُّالفعلُّأوُّالفاعلُّوهكذاُّانزياحاتُّتمسُّالرتبةُّفيُّ
ُّ''الجملة ُّمثال ُّالذهنُّ  ُّفي ُّأوال ُّيخطر ُّالذي ُّهو ُّمدلوله ُّألن ُّالتةديم ُّإليه ُّالمسند مرتبة

ُّالمحكومُّعليهُّوالمحكومُّ وضعا ُّومنُُّّعليهُّسابقُّللحكمُّأصالُّويستحقُّالتةديمباعتباره
نماُّالبّدُّمنُّتألالمسلمُّبهُّأنُّالكالمُّي فُّمنُّكلماتُّأوُّأجزاءُّالُّيمكنُّنطةهاُّدفعةُّواحدةُّوا 

ُّوتأخيرُّتةديم ُّاآلخرُُّّبعضها ُّتأخيرهبعضها ُّأو ُّمنُّالكالم ُّجزء ُّتةديم ُّفإن الُّيرّ دُُّّوعليه
ُُُّّّ.2''الغيةُّشتىباعتباطياُّفيُّالنظمُّأوُّالتأليفُّولكنهُّيكونُّعمالُّمةصوداُّتةتضيهُّأغراضُّ

يكونُّعشوائيا ُّإنماُّوفقُّقواعدُّوأسسُّيتطلبهُّالسياقُّالذيُّيتحكمُّفيُّهذهُّ الفهوُّ
ُّينُّالمفعولُّوالفعل:بُّهكماُّنجد ُّجلُّأغراضُّبالغيةُّمعينةُّذاتُّأثرُّجماليالعملية ُّمنُّأ

''ُّ ُّالمفعولُّونحوه ُّقدم ُّكانُُّّ-ُّكالظرفُّوالحالُّ–إذا ُّيكونُّإذا ُّإنما ُّعلىُّالفعل وغيرهما
هناكُّوجودُّفعلُّواعتةدُّالمخاطبُّوقوعهُّعلىُّغيرُّمنُّوقعُّعليهُّوتريدُّمردهُّمنُّالخطأُّ

ينَُُّّوا  يَّاكََُُّّنْعُبدُُُّّإ يَّاكَُّ:}قولهُّتعالىب ُّكانُّتةديمهُّللةصرُّغالباُّومنهُّذلكُّإلىُّالصوا ُّ{*َنْسَتع 
ُّ.3''غيركُّنستعينُّةُّالستعانبدُّغيركُّونخصكُّباالنعُّمعناهُّنحصلُّبالعبادةُّال

                                                           

ُّ.133 ُّصُّلبالغيالتفكيرُّاألسلوبيُّرؤيةُّمعاصرةُّفيُّالتراثُّالنةديُّواُّساميُّمحمدُّعبابنة ُّ-1 
ُّتُّالجامعية ُّالساحةُّالمركزية ُّبنعبدُّاللطيفُّشريفي ُّزبيرُّدراقي ُّاإلحاطةُّفيُّعلومُّالبالغة ُّديوانُّالمطبوعاُّ-2ُّ

ُّ.41-40م ُّص7006ُّط( ُُّّعكنون ُّالجزائر ُّ)د 
ُّ.03*ُّالفاتحة/

 1ُّرة ُّطمكتبةُّوهبة ُّالةاهُّ–دراسةُّتحليليةُُّّ–منيرُّمحمودُّالمشيري ُّدالالتُّالتةديمُّوالتأخيرُّفيُّالةرآنُّالكريمُُّّ-3 
ُّ.27م ُّص7003ُّ
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ُّأغراًضُّ ُّنجد ُّالمناسبُُّّاكما ُّوالسياق ُّالمةام ُّحسب ُّوالتأخير  ُّللتةديم ُّشتى بالغية
ُّلالنزياح  ُّنالحظُّأنُّمعظمُّسياقاتُّوُّ'' ُّوالتأخيرُّ–لعلنا فيُّالوالبُّحولُّدارتُُّّ-التةديم

ُّالحةيةةُّالنحويةُّأتاحُّلهمُّأنُّيضيفواُّ دراكُّالبالغيينُّلهذه الرتبُّالمحفوظةُّعندُّالنحاةُّوا 
ُّفيُّتركيبُّالكالمُّمنُّخاللُّالعدولُّعنُّالترتيبُّالمألوفُّإلىُّ ُّجماليا ُّبعدا إلىُّمباحثهم

ُّ ُّالداللة  ُّإبراز ُّعلى ُّبةدرته ُّيتميز ُّعنهترتيبُّآخر ُّتأخير ُّأو ُّآخر ُّعلى ُّجزء .1''بتةديم
ُّناالُُّّ ُّقد ُّبالغية ُّنحوية ُّظاهرة ُّبوصفهما ُّوالتأخير ُّالتةديم ُّإن ُّالةول ُّيمكننا وعليه

عنايةُّبالوةُّمنُّقبلُّالدارسينُّـــــُّنحويين ُّبالغيين ُّوحتىُّنةادُّـــــُّجعلتهماُّمنُّأهمُّالظواهرُّ
ُّ.اللوويةُّالمستةطبة

 الحذف:  -1-2
ُّبالحضورُّوالوياهوُّظاهرةُّلوويةُّشائعةُّفيُّأغلبُّلواتُّالبشر ُّتةومُّعلىُّفكرةُّ''ُّ

للعناصرُّاللووية ُّفالحذفُّغيابُّلعنصرُّداخلُّالجملة ُّإالُّأنُّهذاُّالعنصرُّتستلزمهُّنفسُّ
ُّ.وذلكُّلإليجازُّواإليحاءُّفيُّالنصُّاألدبي2ُّالجملةُّوتستدعيه''

ُُّّوهو'' ُّاألسلوبية ُّالبحوث ُّعالجتها ُّالتي ُّالةضايا ُّنمطُّبمن ُّعن ُّانحرافا وصفها
ُّ ُّالعادي  ُّالتعبير ُّتفاعال ُّيحدث ُّمما ُّذهنه يةاظ ُّوا  ُّالمتلةي  ُّاستثارة ُّإلى ُّيعمد ينُّبوهو

ُّقبلُّ ُّالنةصُّمن ُّهذا ُّوتكملة ُّالمرسل ُّقبل ُّالناقصُّمن ُّاإلرسال ُّقوامه ُّوالمتلةي المرسل
ُّإلىُّ ُّالمتكلم ُّتدفع ُّالتي ُّتلك ُّالسياق  ُّداللة ُّعلى ُّكبيرا ُّاعتمادا ُّالحذف ُّويعتمد المتلةي

ُّتُّاالختصار ُّإما ماُّوالحذفُّلبعضُّعناصرُّالجملة  ُّوا  ُّفيُّإيةاعُّالعالقاتُّالنحوية وسعا
ُُُّّّ.3اكتفاءُّببعضهاُّاآلخر''

ُّعّرفه ُّاُّوقد ُّبةولهعبد ُّالجرجاني ُّبَُّهُُُّّ'':لةاهر ُّلَُّلَُّسُّالمَُُّّيقُُّق ُّدَُُّّابُّو ُّذ ُّخَُّأُّْالمَُُّّيفُّط ُّك
كُُّّْكَُّرُّْتَُُّّه ُّىُّب ُّرَُّتَُُّّكَُّنَُّإ ُّ ُّفر ُّحُّْالس ُّب ُُّّيهٌُّب ُّ ُّشُّر ُّمُّْاألَُُّّيبُّج ُّعَُّ ُّن ُّعَُُّّتُّمُّْالَصُّ ُّوَُّر ُّكُّْالذ ُُّّنُّم ُُّّحََُّصُّفُّْأَُُّّر ُّالذّ 

                                                           

ُّ.552ية ُّصُّبمحمدُّعبدُّالمطلب ُّالبالغةُّواألسلوُُّّ-1 
ُُّّ.707 ُّصُّلبالغيساميُّمحمدُّعبابنة ُّالتفكيرُّاألسلوبيُّرؤيةُّمعاصرةُّفيُّالتراثُّالنةديُّواُّ-2 
ُّ.115ينُّالبالغةُّواألسلوبية ُّصُّبمختارُّعطية ُّالتةديمُّوالتأخيرُّومباحثُّالتراكيبُُّّ-3 
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 1ُّ''نُّب ُّتَُُّّمُّْاُّلَُّذَُّإ ُُّّاناًُّيَُّبَُُّّونُّكُُّاُّتَُّمَُّّمَُّتَُّأَُّ ُّوَُّقُّْط ُّنُّْتَُُّّمُّْاُّلَُّذَُّإ ُُّّونُّكُُّاُّتَُّمَُُّّقَُّطَُّنُّْأَُُّّكَُّدُُّج ُّتَُّ ُّوُّة ُّادَُّفَُّلإل ُُّّدَُّيَُّزُّْة ُّأَُّادَُّفَُّاإل ُّ
وجيزُّولكنهُّمفيد ُّوهوُُّّالحذفُّلهُّأهميةُّبالغية ُّودالالتُّجمالية ُّألنُّهناكُّكالمُّفهوُّأنَُّّ

ُّ.موجزُّووافيُّللمعنىُّالمرادُّتحصيلهلةُّالكالم ُّليجعلُّمنُّكالمهُّيبحثُّعنُّعدمُّإطا
ُّالحذفُّمنُّالةضاياُّالتيُّتناولتهاُّ بوصفهاُّانزياحاُّ''البحوثُّاألسلوبيةُّوالنحوية ُّيعد 

ُّالمحدثينُّيسلكونُّهذاُّ ُّالكثيرُّمنُّالشعراء ُّنجد ُّفإننا ُّلذا عنُّالمستوىُّالتعبيريُّالعادي 
ُّتبوُّ ُّفةد ُّالحديثُّخاصة  ُّبارزةُّمنُّالمظهرُّفيُّشعرهم ُّأسلوبُّالحذفُّواإلضمارُّمكانة أ

ُّهذاُّ ُّمنُّاستخدام ُّحديثة ُّتخلوُّقصيدة ُّالحديثُّبحيثُّتكاد ُّفيُّالشعر األدواتُّاإليحائية
 ةُّبالوةُّفيُّالدراساتُّاألسلوبية.ميفهوُّأسلوبُّذوُّأه 2ُّ''األسلوبُّعلىُّنحوُّآخر

ُّعنصرُّ ُّألنُُّّاأساسيُّاوعدَّ بداعا  ُّوا  ُّروعة ُّالشعر ُّيزيد ُّألنه ُّالحديثة ُّالةصائد في
ُّا ُّعنُّعمليةالةصيدة ُّالخطابُّعبارة ُّأو ُّلتعطيُُّّلشعرية ُّوالمتلةيُّ  ُّالمرسل ُّبين تواصل

ُّهادفة ُّالحذفُّبأنُّوذلكُّرسالة ُّأسلوب ُّفاعلية ُّتتجسد ُّمنتظرةُّ'' ُّغير ُّتوقعات ُّخلق في
ُّعلىُّ ُّاألشكالُّللحذفُّالمعتمدة ُّبهذه ُّفالةارئُّيصطدم حذفُّبعضُّالحروفُّأوُّللةارئ 

3ُّبعضُّالكلمات ُّوأنُّمثلُّهذهُّالمحذوفاتُّتصدمُّتوقعُّالةارئُّوتتشاكسُّمعُّافتراضاتهُّ''
ُّ.إيحاءاتُّتجعلُّالمتلةيُّفيُّحيرةُّوتصدمُّتوقعاتهُّوهذاُّماُّيميزُّالشعرُّالجميلُّفله

ُّترُّفُّ ُّعن ُّعبارة ُّاألدبي ُّفيحدثُّالنص ُّبعض  ُّمع ُّمتناسةة ُّوعبارات ُّجمل كيب
ُّ تحوالُّفيُّالتركيبُّاللوويُّيثيرُّالةارئُّويحفزهُّنحوُّاستحضارُّالنصُّالوائبُّأوُّالحذف''

ُّّسدُّ ُّأنهُّيثريُّالنصُّجماليا ُّالفراغُّكما تلةيُّالسلبي ُّوهوُّأسلوبُّيعمدُّإلىُّعنُّالويبعده
ُّ ُّواالستبعاد ُّاإلخفاء ُّتعددية ُّالخطابُّعبوية ُّوانفتاحية ُّمحدودةالداللة ُّآفاقُّغير  4ُّ''ُّلى

                                                           

ُّ.120الجرجاني ُّدالئلُّاإلعجاز ُّصُّعبدُّالةاهرُُّّ-1 
ُّ.113يوسفُّأبوُّالعدوس ُّاألسلوبيةُّالرؤيةُّوالتطبيق ُّصُُّّ-2 
م 7001ُّ 1ُّالتوزيع ُّعمان ُّط ُّدارُّجريرُّللنشرُّوُّ-دراسةُّتطبيةيةُُّّ-موسىُّربابعة ُّجمالياتُّاألسلوبُّوالتلةيُُّّ-3 

ُّ.112صُّ
ُّمنُّدالالتُّاالنزياحُّالتركيبيُّوجماُّ-4  ُّالزيود  ُّالباسطُّمحمد ُّجامعةُّعبد ُّمجلة ُّألدونيس  ُّ"الصةر" ُّفيُّقصيدة لياته

127ُّ.-121م ُّص7002ُّ 1ُّ ُّع75دمشق ُّالمجلدُّ
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البحثُّعنُّالدالالتُّالمخفية ُّوملئُّالفراغُّالذيُُّّيحفزهُّعلىُّفهوإلىُّمفاجأتهُُّّضافةباإلف
وتشجيعُّالةارئُّعلىُّالبحثُّواإلطالعُّغيرُّمحدودة ُُّّاويصبحُّللنصُّأبعادُّخلفهُّالحذف 

ُُُُُُُُُّّّّّّّّّعلىُّدالالتُّمختلفة.
ُّأفادُّ'' ُّبارزا ُّتعبيريا ُّالتراكيبُّتمثلُّلونا ُّالحضورُّوالويابُّلبعضُّعناصر وطبيعة

منُّالنماذجُّاألدبيةُّالستخالصُّماُّفيهاُّمنُّألوانُّالجمال ُّأوُّمنهُّالةدماءُّفيُّتحليلُّكثيرُّ
لرصدُّماُّفيهاُّمنُّظواهرُّالةبح ُّوبمعنىُّآخرُّكانتُّهذهُّالخاصيةُّمنُّأهمُّمظاهرُّتةييمُّ
ُّيبرزُّدورهاُّ ُّاللووية ُّأنُّبعضُّالعناصر ُّالةدماءُّفيُّإدراكهم ُّمةدرة ُّوتبدوا العملُّاألدبي 

ُّأكثرُّمنُّحضورها ُّوكانتُّمباحثُّاألسلوبي سياقهمُّإلبرازُّهذاُّالحذفُّوالذكرُّوُُّّبويابها
1ُّاألدبي''ُّالدورُّفيُّالعمل ُّالعملُّاألدبي ُّوتمييزهُّمنُُّّامهمُّاعنصرُُّّحيثُّيعدُّّ  فيُّتةييم

يص ُّالنصُّاألدبيُّ.ُّالهُّللمتلةي ُّومدىُّتوظيفهُّفيخاللُّتوضيحُّالمعنىُّوا 
ُّفيُّإقرارُّالحذفُّمنُّحيثُّالمبدأوالُّخالفُّبينُّالن'' ُّتةديرهُّحاة ُّوالُّفيُّضرورة  
إلىُّالمعنىُّأوُّتويرُّذلكُّمنُّمةتضياتُّالصيغُّوالتراكيبُّولكنهمُّقدُّيختلفونُّفيُّللوصولُّ

ُّ.2''محذوفُّأوُّمةدارهبعضُّالمواضعُّأوُّفيُّذاتُّالمةدرُّال
''وهوُّالتخفيفُُّّ منُّالظواهرُّاألسلوبيةُّالتيُّتعكسُّجماالُّعلىُّالنصُّالشعريُُّّفهو

مادامتُّالخفةُّهيُّمنُّثةلُّالكالمُّوعبءُّالحديث ُّومنُّمناُّلمُّيفضلُّالخفةُّعلىُّالثةل ُّ
المطلوبة ُّوالمةامُّيستدعيهاُّوالحالُّيطلبهاُّففيُّالخفةُّتلكُّتكمنُّالبالغة ُّويسموُّالكالم ُّ

دُّوقعاُّعلىُّا ُّلنفسُّوأتمحتىُّيصلُّإلىُّقوةُّالسحرُّفيُّالتأثيرُّوتكونُّالجملةُّمعُّالحذفُّأشَّ

                                                           

محمدُّعبدُّالمطلب ُّجدليةُّاإلفرادُّوالتركيبُّفيُّالنةدُّالعربي ُّالشركةُّالمصريةُّالعالميةُّللنشر ُّلونجمان ُّمصر ُُّّ-1 
ُّ.117-111م ُّص1333ُّ 1ُّط
ُّالحذفُّفيُّالدرسُّالُّ-2  ُّظاهرة ُّإسكندرية ُّطاهرُّسليمانُّحمودة  ُّوالنشرُّوالتوزيع  ُّللطباعة ُّالدارُّالجامعية لوويُّ 

ُّ.74م ُّص1331ُّط( ُُّّمصر ُّ)د 
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ملُّللتخفيف ُّفبعضُّالجُّالختصارهوُّتفاديُّتكرارُّالكلمةُّوافُّ 1''بيانا ُّوأفصحُّمنُّالذكر
ُّ.والعباراتُّواضحةُّونستطيعُّاالستوناءُّعنُّأحدُّعناصرهاُّلوضوحها

ازُّمنُّالعبثُّبناءُّعلىُّوجودُّصارُّواالحترُّخالفُّاألصلُّويكونُّلمجّردُّاالختوهوُّ''
قرينةُّتدلُّعلىُّالمحذوفُّوهوُّقسمان:ُّقسمُّيظهرُّفيهُّالمحذوفُّعندُّاإلعرابُّمثلُّأَْهاًلُّ

ديرُّوقسمُّالُّيظهرُّفيهُّالمحذوفُّعندَُّوَسْهاًلُّفإنُّنصبهماُّيدلُّعلىُّناصبُّمحذوفُّبالتة
ُّإليهُّ ُّأظهرُّالمسند ُّمكانهُّمثلُّيعطىُّمنُّيشاءُّويمنعُّمنُّيشاءُّإذ ُّ ُّتعلم نما اإلعرابُّوا 

ُّ.2ُّالمحذوفُّزالتُّالبهجةُّوضاعُّالرونقُّ''
ُّفف  ُّ ُّذكره ُّمن ُّأبلغ ُّالحذفُّيكون ُّذكره ُّفي ُّيكون ُّالفني ُُّّدافسةد المعنىُّوجماله

ُّوُّ ُّيكون ُّاإليجبُّأن ُّعدم ُّبالمعنىُّألمع ُّنخالل ُّعلىُّ'' ُّالمحذوفاتُّجميعها ُّفي األصل
ُّيكنُّهناكُّدليلُّ ُّلم ُّفإنه ُّيدلُّعلىُّالمحذوف  ُّما ُّأنُّيكونُّفيُّالكالم اختالفُّضروبها

ُّلووُّ ُّفإنه ُّالُّيجوزُّبوجهُّوالُّسببعلىُّالمحذوف  ُّف3''منُّالحديث  يجبُّأنُّالُّيكونُّ 
ُّبل ُّمنُُّّاعتباطيا  ُّفالُّبد ُّالمعنى  ُّلكيُّالُّيختل يكونُّهناكُّدليلُّللمحذوفُّليدلُّعليه

ُّ.وضوحُّالمحذوفُّلدىُّالمتلةيُّعنُّطريقُّدالئلُّله
فيُّانسجامُّالنصُّوالتحامُّعناصرهُّوشرطهُّفيُّاللوةُُّّظاهرةُّنصيةُّلهاُّدورهاوهوُّ

ى ُّوقدُّأنُّ''ُّالُّيتمُّإالُّإذاُّكانُّالباقيُّبعدُّالحذفُّمونياُّفيُّالداللة ُّكافياُّفيُّأداءُّالمعن
يحذفُّأحدُّالعناصرُّألنُّهناكُّقرائنُّمعنويةُّأوُّمةاليةُّتومئُّإليهُّوتدلُّعليهُّويكونُّفيُّ

ُّ.4حذفهُّمعنىُّالُّيوجدُّفيُّذكره''

                                                           

المملكةُّالعربيةُُّّالرياض ُّ عبدُّالفتاحُّالشين ُّالتراكيبُّالنحويةُّمنُّالوجهةُّالبالغيةُّعندُّعبدُّالةاهر ُّدارُّالمريخُّ-1 
ُّ.140-133ط( ُّصُُّّالسعودية ُّ)د 

ُُّّ.62فيُّعلومُّالبالغة ُّصُُّّاإلحاطةينظر:ُّعبدُّاللطيفُّشريفيُّوزيرُّدراقي ُُّّ-2 
أحمدُّالحوفيُّوبدويُّطبانة ُّدارُُّّةديمُّوتعليق:ضياءُّالدينُّبنُّاألثيرُّ ُّالمثلُّالسائرُّفيُّأدبُّالكاتبُّوالشاعر ُّتُّ-3 

ُّ.741 ُّص7ُّالةسمُّت( ُُّّ)د ُّ 7نهضةُّمصرُّللطبعُّوالنشر ُّالفجالة ُّالةاهرة ُّط
ُّ.701م ُّص1334 1ُّرُّالشروق ُّالةاهرة ُّط ُّداعبدُّاللطيف ُّبناءُّالجملةُّالعربيةمحمدُّحماسةُُّّ-4 
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االستعمالُُّّالُّيطردُّفيُّكلُّموضوعُّكالحذفُّلكثرة''ُّهناكُّبعضُّأسبابُّالحذفُّ
أوُّلطولُّالكالم ُّوبعضُّالمواضيعُّيحسنُّأنُّيعللُّفيهاُّالحذفُّبأكثرُّمنُّسببُّكأسلوبُّ
ُّوفيُّمواضعُّ ُّاالستعمال  ُّوبكثرة ُّالكالم ُّبطول ُّكثيرا ُّفيه ُّالحذفُّالوارد ُّالذيُّيعلل الةسم

أيُّيجبُّأنُّتكونُّهناكُّأسبابُّأوُّسببُّواحدُّ 1ُّ''رىُّالُّيصحُّالتعليلُّإالُّبسببُّواحدأخ
ذاُّوجدُّدليلُّالحذفُّأمنُّاللبس''ُّيكفيُّللحذفُّ ُّوفيُّأصولُّالنحوُّالُّحذفُّإالُّبدليل ُّوا 

ُّ معُّوجوبُّالحذف ُّومنُّهناُّيصبحُّحذفُّالرابطُّمعُُّّوجودُّالدليلُّأسلوباُّمةبوالُّعدلُّبّ ه 
ُُُُّّّّ.2استصحابُّالربطُّ''

 : التكرار -1-3
ُّهوُّمنُّأبرزُّاألساليبُّالبالغية ُّويعرفهُّالشريفُّالجرجانيُّفيُّكتابهُّ"التعريفات"

ُّ:بةوله ُّبعدُّأخرىُّ'''' 3ُّالتكرارُّعبارةُّعنُّاإلتيانُّبشيءُّمرة أيُّهوُّالرجوعُّإلىُّالشيءُّ 
منُُّّأيُّتكرارُّاللفظُّوا عادةُّترديدهُّأكثرُّ 4''ُّداللةُّاللفظُّعلىُّالمعنىُّمرّدًداُّ''وهو ُّوا عادته

كلمات ُّبلُّلهُّالُّيةصدُّبهُّاإلكثارُّمنُّالولهُّدورهُّفيُّبناءُّالنص ُّفُّمرةُّفيُّالشعرُّوالنثر
ُّالمسُّوظائفه ُّاهُّّالفنية ُّالمهمة ُّالجوانب ُّإبراز ُّفي ُّعنها ُّمة ُّاإلفصاح ُّالشاعر ُّيريد لتي

ُّ.ُّهاتأكيدهاُّوُّتوضيحوُّ
ُّنازكُّالمالئكة: ُّالعبارةُّتةول ُّفي ُّهامة ُّإلحاحُّعلىُّجهة ُّفيُّحةيةته ُّالتكرار ُّإن ''

ُّهوُّالةانونُّاألولُّالبسيطُّالذيُّنلمسهُّ ُّالشاعرُّأكثرُّمنُّعنايتهُّبسواها ُّوهذا يعتنيُّبها
ُّكل ُّفي ُّفيُُّّكامنا ُّحساسة ُّنةطة ُّعلى ُّالضوء ُّيسلط ُّفالتكرار ُّالبال  ُّعلى ُّيخطر تكرار

5ُّالعبارةُّويكشفُّعنُّاهتمامُّالمتكلمُّبهاُّ''
                                                           

ُُّّ.51طاهرُّسليمانُّحمودة ُّظاهرةُّالحذفُّفيُّالدرسُّاللووي ُّصُُّّ-1 
ُّ.524تمامُّحسان ُّالبيانُّفيُّروائعُّالةرآنُّدراسةُّلوويةُّوأسلوبيةُّللنصُّالةرآني ُّصُُّّ-2 
ُّ.50صُُّّبابُّ)التاء( ُّم 1313ط( ُُّّات ُّمكتبةُّلبنان ُّبيروت ُّ)د كتابُّالتعريفُّ الشريفُّالجرجانيُّ-3 
ُّدارُّنهضةُّمصرُّللطبعُّوالنشر ُّالفجالة ُّالةاهرة  ُّ ُّالمثلُّالسائرُّفيُّأدبُّالكاتبُّوالشاعرثيراألضياءُّالدينُّبنُُّّ-4 

ُّ.5صُُّّ 5 ُّالةسمُّت(ُّط( ُّ)د ُّ)د 
ُّ.767صُّ ُّم1347 1ُّطُّنازكُّالمالئكة ُّقضاياُّالشعرُّالمعاصر ُّمنشوراتُّمكتبةُّالنهضة ُّ-5 
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ُّفعلُّعشوائيوُّ ُّوليسُّمجرد ُّفيُّالبالغة ُّأسلوبُّراق  ُّهو ُّالمعنىُّللفكرةُّ  لتوضيح
ُّوبصي ُّأنه:''المطروحة  ُّنخلصُّإلى ُّبسيطة ُّاغة ُّاللفظ ُّلتأكيدُّداللة ُّمرّدًدا ُّالمعنى على

هوُّإعادةُّاللفظةُّالواحدةُّأوُّالجملةُّبلفظُّف 1ُّ''أغراضُّالكالم ُّأوُّللمبالوةُّفيهنُّغرضُّم
ُّأوُّ برازه ُّوا  ُّالعبارة ُّأو ُّالنةطة ُّمن ُّالمةصود ُّالمعنى ُّتوضيح ُّعلى ُّالضوء ُّلتسليط يماثلها

ُّتأكيده.
يعنيُّالتأكيدُّعندُّبعضُّالبالغيينُّمنهمُّمحمدُّعبدُّالمطلبُّالذيُّقسمهُّإلىُّكماُُّّ

2ُّمعنىُّوتأكيدُّفيُّالمعنىُّدونُّاللفظُّومنهُّالمفيدُّوغيرُّالمفيدقسمين:ُّتأكيدُّفيُّاللفظُّوال
ُّالتكرُّ ُّأيأي ُّالتأكيد ُّنفسه ُّهو ُّعلىُُّّار ُّوهو ُّوتأكيده ُّالمعنى ُّتوضيح ُّالبالغي ُّمعناه في

ُّ.نوعين:''ُّتكرارُّفيُّاللفظُّوالمعنى ُّوهوُّمفيدُّأوُّغيرُّمفيد
3ُّالمفيد:ُّإماُّأنُّيدلُّعلىُّمعنىُّواحد ُّوالمةصودُّبهُّغرضانُّمختلفانُّ''

ُّالواُّيةصد ُّتخصُّالمعنى ُّاإلفادة ُّاللفظأن ُّكلتا ُّفي ُّالورضُّيختلف ُّلكن تينُّحد
ُدُكمَُُُّّوا  ذُّْ ﴿ونجدهُّمثاالُّفيُّقولهُّتعالى:ُّ َُّغْيرَُُّّأنََُُّّّوَتَود ونَُُّّلُكمَُُّّْأنََّهاُّالطَّائ َفَتْين ُُّّإ ْحَدىُّاللَّهَُُُّّيع 

ْوَكة َُُّّذات ُّ قََُُّّّأنُُّّاللَّهَُُُّّوُير يدَُُُّّلُكمَُُّّْتُكونُُّّالشَّ قَُُّّّ(٧)ُّاْلَكاف ر ينَُُّّداب رَُُّّوَيْةَطعَُُّّب َكل َمات ه ُُّّاْلَحقَُُُّّّيح  ُّل ُيح 
لُُّّاْلَحقَُّّ لَُُّّوُيْبط  فةوله:ُّيحقُّالحق ُّوليحقُّالحق ُّتكرارُّفيُّ* ُّ﴾ُّاْلُمْجر ُمونَُُّّكر هََُُّّوَلوُُّّاْلَباط 

ُّاخ رادتينُّوالثانيُّبيانُّلورضهُّفيماُّتالفُّالمرادُّفاألولُّتمييزُّبينُّاإلاللفظُّوالمعنىُّوهنا
4ُُُّّّولئكُّإالُّلهذاُّالورضعلىُّغيرها ُّوانهُّماُّنصرهم ُّوخذلُّأوكةُّشفعلُّمنُّاختيارُّذاتُّال

ُّأماُّغيرُّالمفيدُّفةولُّمروانُّاألصور:
ُّ.د ُّعُّْالبُُّوَُُّّي ُّأُّْىُّالنَُّلَُّعَُُّّدَُّجُّْاُّنَُّذَُّحبَُُّّّايَُّوُُُُُُُّّّّّّّد ُّجُّْىُّنَُّلَُّعَُُّّمُُّالَُّالسُّا ُّوَُّدًُّجُّْنَُُّّهُُّىُّاللَُّةَُّسُّ

                                                           

ُّ.701م ُّص1344ُّ 7ُّعلىُّالجندي:ُّالبالغةُّالونية ُّمكتبةُّاألنجلوُّالمصرية ُّطُّ-1 
ُّ.732-734ينظر:ُّمحمدُّعبدُّالمطلب ُّالبالغةُّواألسلوبية ُّصُُّّ-2 
ُّ.714 ُّصُّمرجعُّالسابقعلىُّالجندي ُّالُّ-3 
ُّ.712-714 ُّصُّالمرجعُّنفسهينظر:ُُّّ-4 

1ُّ-2*ُّاألنفال/
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ُّد ُّجُّْنَُُّّنُّم ُُّّاتُّهَُّيُّْهَُّا ُّوَُّدًُّجُّْىُّنَُّرَُّيُّأَُّل ُّعَُّلَُُُُُّّّّّاُُُُُُُّّّّّّّهَُّنَُّوُّْدَُُّّاد ُّدَُّوُّْبَُّوُُّّد ُّجُّْىُّنَُّلَُّإ ُُّّتُّرُّْظَُّنَُّ
فالمرادُّبهُّحيثُّالمرادُّفيُّاألولُّالثناءُّعلىُّنجد ُّأماُّالثانيُُّّ(نجد)نجدُّتكرارُّلفظُّ

منُّبوداد ُّوهذاُّالمعنىُّالُّيحتاجُّإلىُّمثلُّهذاُّالتكرار ُّرغمُّأنُّالبيتُُّّالنظرُّإلىُّ)نجد(
ُّكانُّيمكنهُّ ُّأنه ُّرغم ُّالتشويقُّوالتحرقُّلفراقُّنجد  ُّألنُّفيه ُّكانُّجائزا األولُّالتكرارُّفيه

التكرارُّيكونُّفيهُّالفائدةُّإذاُّلمُّتكنُّفيهُّالمبالوة ُُّّ 1صياغةُّالمعنىُّالواردُّفيُّالبيتينُّمعا
ُّ.غيرُّمفيدُّفانُّكانتُّالمبالوةُّأصبح

إماُّأنُُّّ''ُّفالمفيد: ووردُّالتكرارُّفيُّالمعنىُّدونُّاللفظُّ ُّوهوُّمفيدُّوغيرُّمفيدُّأيضا
الُّيتشابهان ُّومثالُّذلكُّقولُُّّاللفظةُّالواحدةُّلهاُّمعنيينأيُّ 2ُّ''مختلفينيدلُّعلىُّمعنيينُّ

حاطبُّبنُّأبيُّبلتعةُّحينُّعاتبهُّالرسولُّالكريمُّصلىُّاللهُّعليهُّوسلم ُّعلىُّكتابتهُّألهلُّ
فعلتُّذلكُّكفرا ُّوالُّارتداداُّعنُّديني ُّوالُُّّماُّ...ُّمكةُّيخبرهمُّببعضُّشأنُّالمسلمين ُّقال:

بعدُّإسالمه ُّوالُّ ُّومفادهُّانهُّلمُّيفعلُّذلكُّعلىُّكفرُّوأنهُّلمُّيكفرُّاإلسالمرضاُّبالكفرُّبعدُّ
ُّ ُّوهيُّتدلُّعلىُّمعانُّمختلفة.3إيثاراُّلجانبُّالكفارُّعلىُّجانبُّالمسلمين

ُّكةولُّأبيُّتمام:ُّ''تكرارُّالمعنىُّدونُّاللفظُّغيرُّالمفيدُّاأم
باُُُُُّّّّّ ُّ*وُقُبولَهاُّوُدُبورَهاَُّأْثالًثاَُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّقّسَمُّالَزَمانُُّرُبوَعهاَُّبيَنُّالصّ 

ُّ.4''فإنُّالصباُّهيُّالةبول
إذنُّهوُّقسمانُّ''ُّأحدهماُّيوجدُّفيُّاللفظُّوالمعنى ُّواآلخرُّيوجدُّفيُّالمعنىُّدونُّ
ُّالذيُّ ُّوأما ُّأسرع ُّأسرع ُّتستدعيه: ُّاللفظُّوالمعنىُّكةولكُّلمن ُّفي ُّالذيُّيوجد ُّفأما اللفظ 

                                                           

ُّ.713-711 ُّصُّ ُّالبالغةُّالونيةعليُّالجنديينظر:ُُّّ-1 
ُّ.770المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-2 
770ُّ. ُّصينظر:ُّالمرجعُّنفسهُّ-3 
ُّ.771ُّالمرجعُّنفسه ُّصُُّّ-4 
ُّ.الدبور:ُّالريحُّتةابلُّالصبا ُّوتهبُّمنُّالورب ُّأيُّمنُّحيثُّيدبرُّالنهارُّ-*
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يوجدُّفيُّالمعنىُّدونُّاللفظُّفكةولكُّأطعنيُّوالُّتعصنيُّفإنُّاألمرُّبالطاعةُّهوُّالنهيُّعنُّ
ُّ.1الُّللتوكيدُّ''المعصية ُّوالُّفائدةُّللتكريرُّإ

''ُّفيرىُّمحمدُّبنيسُّفيُّكتابهُّ"ظاهرةُّرةُّالتكرارُّترتبطُّبجملةُّاالختياركماُّأنُّظاه
الشعرُّالمعاصرُّفيُّالمورب"ُّإذُّربطُّالتكرارُّبعمليةُّاالختيارُّالتيُّيةومُّبهاُّالشاعر ُّفكانُّ

ُّ ُّنحويا ُّالظاهرة ُّلهذه ُّيكررأتوظيفه ُّحين ُّالشاعر ُّالحظ ُّوقد ُّدالليا ُّأو ُّأسلوبيا ُّمنه ُّـكثر
منُّوراءُّذلكُّالتعويضُّعنُّأدواتُّالربطُّبعضُّالمفرداتُّوالتراكيبُّفيُّشعرهُّفإنماُّيهدفُّ

ُّ.2التيُّتؤديُّإلىُّرتابةُّالنصُّوسةوطهُّ''
ُّمنهاُّفهي ُّأكثر ُّنحوية ُّفهيُّتعوضُّعنُّحروفُّظاهرة ُّداللية ُّأو الربطُُّّأسلوبية

الحظُّهمُّفيُّبناءُّالنصُّورتابتهُّوعدمُّانفصامهُّوتماسكه''ُّوقدُّوالمفرداتُّالمكررةُّلكيُّتس
بنيسُّأنُّظاهرةُّالتكرارُّتةنيةُّمعةدةُّمنُّالتةنياتُّالفنيةُّانطالقاُّمنُّمعطياتها ُّومستوياتُّ
ُّالدالليُّالتةليديُّالذيُّأطلقُّعليهُّالةدماءُّ ُّفيُّالةصيدة ُّفضالُّعنُّدورها ُّوتأثيرها أدائها

فهوُّأشارُّإلىُّأهميةُّظاهرةُّ 3ُّالتوكيدُّوفائدتهاُّفيُّجميعُّماُّتفرقُّمنُّاألبياتُّوالمةاطعُّ''
ُّ.كرارُّوداللةُّتأثيرهاُّفيُّالنصُّوبنائه ُّوأنهُّأطلقُّعليهاُّمصطلحُّالتوكيدالت

التماثلُّفيُّالجانبُّالشكليُّوالمعنويُّللدالُّمماُّتعتمدُّعلى''ُُّّفالتكرارُّظاهرةُّلووية
ُّعلىُّالمستوىُّالسطحيُّ ُّتطفوا ُّلووية ُّفيُّالسياقُّفهيُّظاهرة ُّبارزة ُّلووية ُّظاهرة يجعلها

ُّ.4البنيةُّ''ُّللبنيةُّاللوويةُّثمُّتؤولُّإلىُّأعماقُّهذه
ُّ:التكرارُّأنواع

                                                           

ُّ.732ت( ُّصُُّّط( ُّ)د ُّ)د ُّ اإلسكندريةمحمدُّزغلولُّسالم ُّالناشرُّالمعارفُُّّ:ابنُّاألثير ُّجوهرُّالكنز ُّتحُّ-1 
 2-ُُّّ ُّط ُّسوريا  ُّدمشق  ُّوالتوزيع  ُّوالنشر ُّللطباعة ُّرند ُّدار ُّالسوري  ُّالشعر ُّفي ُّالتكرار ُّجمالية ُّشرتح   1ُّعصام

ُّ.33م ُّص7010ُّ
م ُّص1313ُّط( ُُّّمحمدُّبنيس ُّظاهرةُّالشعرُّالمعاصرُّفيُّالمورب ُّ)مةاربةُّبنيويةُّتكوينيةُّ( ُّدارُّالعودة ُّ)د ُّ-3 

ُّ.33نفسه ُّصُّالمرجعُُّّ ُّنةالُّعن:123
فايزُّعارفُّالةرعان ُّفيُّبالغةُّالضميرُّوالتكرار ُّدراساتُّفيُّالنصُّالعذري ُّعالمُّالكتبُّالحديث ُّإربد ُّاألردن ُُّّ-6
ُّ.170م ُّص7010ُّ 1ُّط
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إيةاعية ُّإالُّإذاُّانتظمُّفيُّلُّالحرفُّبذاتهُّأيُّقيمةُّدالليةُّأمُّالُّيشك ''تكرارُّالحرف:
ُّوعلىُّنطاقُّالمفرداتُّفيُّ ُّوتكررُّضمنُّالمفردة  ُّودخلُّتحتُّإطارُّمفردة  ُّلووي  بناء

ُّ ُّيحاولالنصُّالمنجز  ُّالمبدع ُّوالشاعر يةاعية  ُّوا  ُّداللية  ُّيكتسبُّقيما ُُّّفإنه ُّيستثمرأن
ُّللحروف ُّوالحماسية ُّالداللة 1ُّ''الةيم ُّأيُّمعنىُّدالليُّإالُّداخلُّ  ُّليسُّله فالحرفُّالواحد

ُُّّ.الجملُّوالتراكيب
أيُّتكرارُّكلمةُّأوُّمجموعةُّالكلمات ُّأوُّمجموعةُّالتراكيبُّأيُّهوُُّّ'':تكرارُّاللفظ

ُّابتعدتُّضعفتُّالفائدةُّ تكرارُّأصواتُّبأعينهاُّتخضعُّلنظامُّالتةاربُّبينُّمواضعها ُّفإذا
 2ُّ ُّفكأنُّموقعُّالكلماتُّيشاركُّفيُّتحةيقُّالمةصودُّمنُّالتكرارُّ''دالليةُّوالةيمةُّاإليةاعيةال

ُُّّ.فهوُّيةصدُّتشابهُّالكلماتُّأوُّالعباراتُّفيُّتكرارُّالصوتُّفيُّنظامُّاألصوات
         االنزياح الداللي: -2

ُّعنُّقواعدُّاالختيارُّللرموزُّاللووية ُّمثلُّوضعُّالمفردُّمكانُّالجمع هوُّالخروجُّ''
ُّ ُّالمألوف''أو ُّبدل ُّاللفظ ُّأو ُّالموصوف  ُّمكان ُّواالستعارة3ُّالصفة ُّالمجاز ُّويتضمن  

ُّ.والتشبيه
 المجاز: -2-1

ُّالتيُّتعطيُّلةيمتهُّ ُّوالبالغية  ُّالجمالية ُّبالظواهر ُّزاخر ُّالنصُّالشعريُّفضاء إنَّ
بداعية ُّويعدُّالمجازُّمنُّعناصرُّالجمالُّاألدبيُّالذيُّيزيدُّالنصُّ الفنيةُّوالنثريةُّجالًءُّوا 

وحسناُّللتنويعُّبينُّالصورُّواألشكالُّالجماليةُّفيُّالكالم ُّويسمحُّلهُّبإيرادُّالمعنىُّجماالُّ
ُّ.الواحدُّبطرقُّمختلفةُّمعُّوضوحُّالداللة ُّوتناسبهاُّمعُّمةتضىُّالحال

                                                           

 1-ُُّّ ُّشعر ُّفي ُّالتكرار ُّبنية ُّالكالب  ُّمصطفى ُّغزة ُّنيسأدوُّمحمد ُّاإلنسانية  ُّللبحوث ُّاإلسالمية ُّالجامعة ُّمجلة  
ُّ.25م ُّص7013ُّ 1ُّ ُّع75فلسطين ُّالمجلدُّ

طالبُّمحمدُّإسماعيلُّوعمرُّإسماعيلُّفيتور ُّقراءةُّجديدةُّلنظامُّالتكرارُّفيُّالبناءُّالصوتيُّواإلعجازُّالةرآني ُّدارُُّّ-2 
ُّ.07م ُّص7002ُّط( ُُّّزهوانُّللنشرُّوالتوزيع ُّعمان ُّ)د 

ُّ.65مسعودُّبودوخة ُّاألسلوبيةُّوخصائصُّاللوةُّالشعرية ُّصُّ-3 
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الجرجاني:''ُّفأماُّالمجازُّفكلُّكلمةُّأريدُّبهاُّغيرُّماُّوقعتُّلهُّفيُّيةولُّعبدُّالةاهرُّ
نُّشئتُّقلت:ُّكلُّكلمةُُّجْزَتُّوضعُّواضعهاُّلمالحظةُّبينُّالثانيُّواألولُّفهيُّمج از ُّوا 

لمُّتوضعُّله ُّمنُّغيرُّأنُّتستأنفُّفيهاُّوضعاُّماُّوقعتُّلهُّفيُّوضعُّالواضعُّإلىُّماُُّّبها
ُّبينُّما ُّفهيُُّّلمالحظة ُّالذيُّوضعتُّلهُّفيُّوضعُّواضعها ُّإليهُّوبينُّأصلها تجوزُّبها

هوُّخروجُّعنُّالمألوفُّلماُّيتناسبُّمعُّمةتضىُّالحالُّأيُّعدولُّباأللفاظُّعنُّف 1ُّمجازُّ''
ُّلجرجانيُّفرقُّبينُّالمجازُّوالحةيةة.ُّمعانيهاُّالحةيةيةُّإلىُّمعانُّمبتكرة ُّوا

ُّمافيةول ُّبها ُّأريد ُّكلُّكلمة '':ُُّّ نُّشئتُّقلتُّفيُّمواضعةُّوقعتُّلهُّفيُّوضعُّواضع  وا 
''ُّ ُّفهيُّحةيةة ُّفيهُّإلىُّغيره ُّالُّيستند 2ُّوقوعا أيُّأنُّاألصلُّفيُّاللوةُّهوُّالتعبيرُّعنُّ 

ومناسبة ُّالُّينزاحُّبهاُّإلىُّمعانيُّأخرىُّوالمجازُُّّالحةيةة ُّأيُّتعبيرُّحةيةيُّبكلماتُّأصلية
ُّهوُّانزياحُّللوة.

والمجازُّمنُّأحسنُّ''ُّالحةيةةُّهيُّعدمُّالخروجُّبالمعنىُّالحةيةيُّإلىُّمعنىُّمجازيُّ
ُّنى ُّإذُّيخرجُّالمعنىُّمتصفاُّبصفةعالوسائلُّالبيانيةُّالتيُّتهديُّإليهاُّالطبيعةُّإليضاحُّالم

ُّ ُّلهذا ُّتعرضهُّعلىُّعيانُّالسامعُّفيُّالكالم  ُّتكاد شوفُّالعربُّباستعمالُّالمجازُّحسية
لىُّالداللةُّعلىُّكثرةُّمعانيُّاأللفاظُّ''  .3لميلهاُّإلىُّاالتساعُّفيُّالكالم ُّوا 

هوُّعنصرُّمنُّاالنزياحُّالداللي ُّيدلُّعلىُّعدمُّإيضاحُّالمعنىُّاألصلي ُّواللوةُّوُّ
ميةةُّوباستعمالُّالمجازُّفيُّالنصُّيزيدهُّبحرُّواسعُّمنُّاأللفاظُّوالكلماتُّذاتُّدالالتُّع

ُّثراًءُّبالمعاني.ُّفمثالُّذلكُّقولُّابنُّالعميد:
ُّم ُّلَُّإ ُُّّبُّحٌَُّسُّأَُّفُّْنَُُُُُُّّّّّّس ُّمُّْالشُُّّنُّيُّم ُّن ُّلُُّل ُّظَُّتُُُّّْتُّامَُّقَُّ ُّيس ُّفُّْنَُُّّنُّيَّ

                                                           

ُّأسرارُُّّ-1  ُّالةاهرُّالجرجاني: ُّتحعبد ُّبيروت ُُّّ:البالغة  ُّللطباعةُّوالنشر ُّصيدا  ُّالعصرية ُّالمكتبة ُّالفاّضلي  محمد
ُّ.740م ُّص1333ُّ 7ُّط
ُّ.733المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-2 
ُّالمكتبةُّالعصرية ُُّّ:أحمدُّالهاشمي ُّجواهرُّالبالغةُّفيُّالمعانيُّوالبيانُّوالبديع ُّضبطُّوتدقيقُّ-3  يوسفُّالصميلي 

ُّ.763م ُّص7005ط( ُُّّ)د ُّصيدا ُّبيروت 
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ُّس ُّمُّْالشُُّّنُّيُّم ُّلّ لن ُّظٌَُّسُّتُُّمَُّْعَجَبُُُُُّّّّّشُُّّنُّم ُّيُّوُّن ُّلُُّل ُّظَُّتُُُّّْتُّامَُّقَُّ
ُّمعنيانُّفيُّ ُّالشمسُّلها ُّلفظة ُّالشمسُّهنا ُّبها ُّويةصد البيتينُّالشعريينُّفاألولىُّحةيةية 

نسانُّبالشمسُّوهذاُّإلشراقهُّمثلها ُّيةُّفهيُّتعبيرُّمجازيُّوهيُّتشبيهُّاإلاألصليةُّأماُّالثان
ُّ.1وألنُّالشمسُّالحةيةيةُّتحرقُّوالُّتظل

ُّبأنواعه ُّعلىُّشفرة''ُّوالمجاز ُّالدالليُّخروج ُّالمستوى ُّعلى ُّويةع ُّوينةسمُُّّ 2''اللوة
3ُُّّوالمجازُّالعةليُّ''( ُُّّاللفظيُّإلى:''ُّالمجازُّاللووي)

ُّفيُّ ُّكلمة ُّاستعمال ُّاللوويُّهو:'' ُّفالمجاز ُّإلىُّقسمين  ُّينةسمان ُّبدورهما ُّالنوعان وهذان
''ُّ ُّملحوظة ُّأو ُّملفوظة ُّقرينة ُّمع ُّلعالقة ُّالحةيةي ُّمعناها 4ُّغير  ُّ ُّاللوويُّويتحدد المجاز

ُّ.بوجودُّعالقةُّبينُّالكلمةُّومعناهاُّالحةيةي
هوُّفيُّمعناه)...(ُّإلىُّغيرُّصاحبهُّلعالقةُّمعُّقرينةُّتمنعُُّّإسنادُّالفعلُّأوُّما''ُّفهو
ُّ ُّيكون ُّحةيةياأن 5ُّ''اإلسناد ُّوُّوُّ  ُّالعةل  ُّفيه ُّيشترط ُّإلى ُّالفعل سناد ُّا  ُّفينتج انزياحُّفاعله

ُّ.تعبيريُّيأتيُّعلىُّصورةُّمختلفةُّلالرتةاءُّبالنصُّبإضفاءُّسماتُّجماليةُّعليه
هيُّكلُّمالبسةُّأوُّعالقةُّتصححُّالتجوزُّفيُّمفاهيمُّالبلواءُّواألدباء ُّهُّ''وعالقات

ُّ ُّتصّيد ُّيحسن ُّالذي ُّهو ُّالبليغ ُّذكرُّوذوق ُّعن ُّفيه ُّيتجوّز ُّكالم ُّمن ُّتصوغ ُّلما العالقة
''ُّ ُّمالبساتها ُّإلىُّمالبسُّمن ُّللنصُّسماتُّمخُّ 6الحةيةة ُّأن ُّتعكسُّقوتهُّذلك صوصة

ُّ.سيطُّوتبةيهُّمجاوراُّللواقعُّخرجُّالنصُّمنُّالمعنىُّالب ُّوتكوينُّصورُّتعبيريةُّتوحضوره

                                                           

ُّطُّينظر:ُّ-1  ُّعمان  ُّوالطباعة  ُّوالتوزيع ُّللنشر ُّالميسرة ُّدار ُّالعربية  ُّالبالغة ُّمحمد  ُّفضل 1ُّعاطف م 7011ُّ 
ُّ.10ص

ُّ.763م ُّص1331ُّ 1ُّصالحُّفضل ُّنظريةُّالبنائيةُّفيُّالنةدُّاألدبي ُّدارُّالشروق ُّالةاهرة ُّمصر ُّطُّ-2 
ُّ.103يوسفُّأبوُّالعدوس ُّالبالغةُّواألسلوبية ُّصُُّّ-3 
ُّ.103المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-4 
ُّ.104 ُّصُّمرجعُّنفسهأبوُّالعدوس ُّالُّيوسفُّ-5 
ُّالشميلة ُُّّ-6  ُّدار ُّدمشق  ُّالةلم  ُّدار ُّوفنونها  ُّوعلومها ُّأسسها ُّالعربية ُّالبالغة ُّالميداني  ُّالرحمانُّحسنُّحبنك عبد

ُّ.707-701صُُّّ 1ُّج ُّم1334ُّ 1بيروت ُّط
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ينةسمُّالمجازُّإلىُّعةليُّولوويُّاحتكاماُّإلىُّأنُّالنوعُّاألولُّيتصلُّبالعةلُّأماُّإذنُّ
علىُّأساسُّنوعُّالعالقةُّبينُّالمعنىُّالحةيةيُّوالمعنىُّقسمهُّالبالغيونُّ''وةُّوُّاللُّالثانيُّإلى

إذاُّ''ُّ همابينفتحديدُّنوعهُّيرجعُّإلىُّالعالقةُّ 1ُّ"استعارة"ُّ''ُّوُّالمجازيُّإلىُّ"مجازُّمرسل"
ذاُّكانتُّالعالقةُّبينُّ كانتُّالعالقةُّبينُّالمعنيينُّليستُّالمشابهةُّسميُّمجازُّمرسل)...(ُّوا 

ُّ.2المعنيينُّالمشابهةُّسميُّاللفظُّاستعارةُّ''
ُّالجزُّسن ُّهذا ُّفي ُّتناول ُّأما ُّالمرسل ُّالمجاز ُّسنخصصهء بالتفصيلُُّّااالستعارة

ُّ.والبحثُّفيُّجزءُّآخر
ُّالمرسلف ُّجاءتُّعلىُُّّ''المجاز ُّفيُّحةيةته ُّالمشابهة ُّبعنصر ُّارتباطه أساسُّعدم

أيُّ 3ُّ''لوهُّمنُّالةيودُّوسالمتهُّمنُّالحدودسميهُّجاءتُّلخبويرُّالتشبيه ُّوتُّمالبستهُّللمعنى
ُّبه ُّامعُّالمشبهُّبهُّوارتباطهُّاإنهُّعلىُّخالفُّاالستعارةُّالتيُّتأتيُّمةيدةُّبالمشبهُّوعالقته

ُّ.فالمجازُّيأتيُّمطلقُّوحر
ُُّّفهو'' ُّفي ُّقصدا ُّالمستعملة ُّغيرُّالكلمة ُّعالقة ُّلمالحظة ُّاألصلي ُّمعناها غير

ُّد ُّقرينة ُّمع ُّاألصليالمشابهة ُّالمعنى ُّإرادة ُّعدم ُّعلى ُّدالةُُّّ 4''الة ُّكلمات ُّاستخدام أي
ُّ ُّذلك ُّمعينة  ُّقرينة ُّاستخدام ُّمع ُّالحةيةي ُّللمعنى ُّالمعانيُّوموحية ُّفي ُّارتباط لتحةيق

وضعُّتدلُّعلىُّأنُّاللفظُّالمرادُّغيرُّماُُّّوعالقاتهاُّبالمعانيُّاألصلية ُّمعُّوجودُّقرينةُّالتي
 .له

                                                           

ُّم ُّص7005 1ُّط ُّمصر ُّ لةاهرةاُّ اآلدابحسنُّالبنداري ُّالفنونُّالبيانيةُّوالبديعيةُّبينُّالنظريةُّوالتطبيق ُّمكتبةُُّّ-1 
131.ُّ

ُّ.131 ُّصُّالمرجعُّنفسهُّ-2 
ُّ لبنانُّ بيروت ُّتهُّالعربية ُّدارُّالمّؤرخُّالعربيمحمدُّحسينُّعليُّالصوير ُّمجازُّالةرآنُّخصائصهُّالفنيةُّوبالغُّ-3 
ُّ.166م ُّص1333ُّ 1ُّط
ُّ.737أحمدُّالهاشمي ُّجواهرُّالبالغةُّفيُّالمعانيُّوالبيانُّوالبديع ُّصُُّّ-4 
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العهدُّبالتأليفُّإلىُّتوسعُّالعربُّفيُّاستعمالُّمنذُّأولُّانتبهُّاللوويونُّوالبالغيون''ُّ
ُّطائفة ُّفرصدوا ُّمعنى  ُّمن ُّبأكثر ُّالعالقُّالكلمات ُّالتوسعُّمن ُّذلك ُّسوغت ُّالتي ات

ُّ.1''وثبتوها
ُّومنُّعالقاته:

ُّ:مثلُّقولناماُّذكرُّفيهُّالسببُّوحذفُّالمسببُّوهيُُّّ''ُّببية:الس
ُُُّّّقُّالحَُّطَُّنُّْأَُُّّفُّيُّْالسُُُّّّ ُّ.2''ه ُّار ُّهَُّظُّْيُّإ ُّاُّف ُّبًُّبَُّسُُّّانُّكَُّيُّأَُُُُُُُّّّّّّّقَّ

ُّمثاالُّآخرُّهوُّقولهُّتعالى: ُّنجد ْنُكمَُُُّّشه دََُُّّفَمنُّ﴿كما ْهرُُّّم  وموضعُّالشاهدُّ*﴾َفْلَيُصْمهُُُّّالشَّ
ُّالذيُّيظهرُّأولُّليلةُّفيُّ ُّالذيُّيشاهدُّهوُّ"الهالل" نما ُّوا  هوُّالشهر ُّوالشهرُّالُّيشاهد 
ُّعالقتهُّ ُّمرسل ُّمجاز ُّعليه ُّالشهر ُّفإطالق ُّالشهر  ُّوجود ُّفي ُّسبب ُّوالهالل الشهر 

3ُّالسببية'' ُّحدثُّالفعلُّوحذفُّ  ُّأجله ُّالسببُّالذيُّمن ُّذكر ُّالمرسلُّهو ُّالمجاز أيُّإن
ُّ.المسببُّلهذاُّالفعلُّأيُّالذيُّقامُّبالفعل

ُّالمعنىُُّّ:''المسببة ُّعن ُّسببا ُّالمذكور ُّاللفظ ُّيكون ُّوذلكُّحينما ُّاألولى ُّالباء بفتح
َُّلُكمَُُّّْوُيَنزّ لُُُّّ﴿إلىُّقولهُّتعالى:مراد ُّويكونُّالمعنىُّالمرادُّسبباُّفيُّاللفظُّالمذكور ُّاستمعُّال

َماء ُُّّم نُّ ْزًقاُّالسَّ وأنتُّخبيرُّبأنُّاللهُّيكرمُّعبادهُّبإنزالُّالماءُّمنُّالسماء ُّوهذاُّالماءُُّّ**﴾ُّر 
ُّ ُّفالرزقُّمّسببُّعنُّالماءيكونُّسببا ُّبينُُّّ 4''فيُّالرزق  اللفظُّفيُّوهوُّأنُّهناكُّعالقة

ُّ.ألولولُّيدلُّعلىُّالثانيُّوالثانيُّيدلُّعلىُّاالسببُّوالمعنىُّالمراد ُّحيثُّإنُّاأل
                                                           

البحثُّالعلمي ُّالعراق ُّحةوقُّالطبعُّلدىُّوزارةُّالتعليمُّالعاليُّوُُّّأحمدُّمطلوبُّوحسنُّالبصير ُّالبالغةُّوالتطبيق ُّ-1 
ُّ.555صُُّّ م1333 7ُّط
ُّالعلمُُّّ-2  ُّدار ُّتطبيةية  ُّدراسة ُّالةديم  ُّالعربي ُّوالتراث ُّالوربية ُّالدراسات ُّفي ُّاللووية ُّالمفارقة ُّالسميع  ُّعبد نعمان

ُّ.63م ُّص7016ُّ 1ُّواإليمان ُّدسوق ُّط
ُّ.113*ُّالبةرة/

ُّ.15غافر/**
ُّبيروت ُّ-3  ُّوالنشر  ُّللطباعة ُّالعربية ُّالنهضة ُّدار ُّالعربية  ُّالبالغة ُّفي ُّالبيان ُّعلم ُّعتيق  ُّالعزيز ط( ُُّّ)د ُّعبد

ُّ.131صُُّّم 1313
ُّ.135م ُّص7003ُّ 10ُّفضلُّحسنُّعباس ُّالبالغةُّفنونهاُّوأفنانها ُّعلمُّالبيانُّوالبديع ُّدارُّالفرقانُّللنشر ُّطُُّّ-4 
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ُّ ُّمنُّالمعنىُّالمرادُّتكون''الجزئية: ُّكانُّاللفظُّالمستعملُّجزءا 1ُّ''ُّإذا ُّيطلقُّ  هنا
َنة َُُّّرَقَبة َُُّّفَتْحر يرُُّّ﴿فيُّقولهُّتعالى:ُّالجزءُّويرادُّبهُّالكل ُّومثالُّذلكُّ'' *ُّالمجازُّفيُّ﴾ُُّمْؤم 

ُّ ُّوالمةصود ُّرقبة  ُّالرُّكلمة نما ُّوا  ُّإلىُّفكُّالرقبة ُّوهوُّالُّيدعوا ُّأيُّقيق  ُّعتقُّالرقيق  أراد
فهوُّذكرُّجزءُّولكنه2ُُّّ''ُّصاحبُّالرقبةُّوهوُّالعبد ُّفيعبرُّعنهُّبالرقبةُّوهوُّجزءُّأرادُّالكل

ُّيةصدُّالكل.
ُّالمرادُّالكلُّوعبرُّعنهُّبالجزءُّ 3''كُّحينماُّيستعملُّالكلُّونريدُّالجزءوذلالكلية:''ُّ

ق ُُّّم نُُّّآَذان ه مُُّّْف يَُّأَصاب َعُهمَُُّّْيْجَعُلونُّ﴿ُّقولهُّتعالى:ُّ''ُّومثالُّذلكُّ َواع  *ُّ*﴾اْلَمْوت َُُّّحَذرُُّّالصَّ
مُّنوعهُّهالُّيضعُّإصبعهُّكامالُّفيُّأذنيهُّبلُّجزءُّمنهُّفالمجازُّفيُّكلمةُّأصابعاإلنسانُّ

ُّذكرُّمجازُّمرسل ُّأراد ُّألنه ُّالكلية  ُّعالقته ُّمنهالكلُّ  ُّالجزء ُّفهو4ُّ''وهوُّاإلصبعُّوأراد  
ُّذكرُّالكلُّولكنهُّأرادُّالجزء.

ُّفيتتلخصُّمشكلةُّ ُّالمجازُّفيُّالدراساتُّاألسلوبية ُّانحرافُّعنُّاالستخدامُّ'' أنها
ُّما ُّغير ُّفي ُّالكلمة ُّاستعمال ُّطريق ُّعن ُّذلك ُّكان ُّسواء ُّللوة  ُُّّالعادي ُّأوُّوضعت له

5ُّالمألوفُّللوةُّ''سنادهاُّإلىُّماالُّينبويُّأنُّتستندُّإليهُّفيُّالنظامُّإ
 :االستعارة -2-2

ُّالعنصرُّإذُّسنتطرقُّإليها ُّالبالغيونُّمنُّبينهمُُّّتعاريفُّلهاُّفيُّهذا شتىُّتناولها
ُّالجرجاني:ُّعبدُّقول ُّالةاهر ُّفيُّ'' ُّأصل ُّاللفظ ُّيكون ُّأن ُّالجملة ُّفي ُّاالستعارة ُّأن اعلم

ُّيستعملهُّ ُّثم ُّحينُّوضع  ُّاختصُّبه ُّعلىُّأنه ُّالشواهد ُّتدلُّعليه ُّاللوويُّمعروفا الوضع
                                                           

ُّ.136سنُّعباس ُّالبالغةُّفنونهاُّوأفنانها ُّعلمُّالبيانُّوالبديع ُّصُّفضلُّحُّ-1 
ُّ.37النساء/ُّ*
ُّ.105عاطفُّفضلُّمحمد ُّالبالغةُّالعربية ُّصُُّّ-2 
ُّ.134 ُّصُّمرجعُّالسابق ُّالنُّعباسفضلُّحسُّ-3 

ُّ.13**ُّالبةرة/
ُّ.106 ُّصُّمرجعُّالسابقالمحمد ُّعاطفُّفضلُُّّ-4 
ُّ.15األدبي ُّصُّصالحُّفضل ُّنظريةُّالبنائيةُّفيُّالنةدُُّّ-5 
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ُُُّّّ.1''ُّذلكُّاألصلُّوينةلهُّإليهُّنةالُّالزمالشاعرُّأوُّغيرُّالشاعرُّفيُّغيرُّ
ُّمأخوذةُّمفهيُّ لكُّنُّالعاريةُّأيُّنةلُّالشيءُّمنُّشخصُّإلىُّآخرُّحتىُّتصبحُّت''

نُّتجمعُّبينهماُّصلةُّارفتتمُّإالُّبينُّمتعُّأيُّأنهاُّالُّ 2''العاريةُّمنُّخصائصُّالمعارُّإليهُّ
ُّ.ماُّتسمحُّبهذهُّاالستعارة
وضعتُّلهُّأصلُّاللوةُّعلىُّجهةُُّّبأنها:''ُّتعليقُّالعبارةُّعلىُّغيرُّماعرفهاُّالرمانيُّ

ُّأيُّأنهاُّتخالفُّاألصلُّللتوضيح.ُّ 3''ُّالنةلُّلإلبانة
ُّعن ُّمنُّإرادةُُّّ''وهيُّعبارة ُّمانعة ُّمنُّقرينة ُّفالُّبد ُّالمشابهة مجازُّلوويُّعالقته

فصحُّعنُّالمعنىُّالحةيةيُّلترشدُّالةارئُّإلىُّالمعنىُّالمراد ُّفالةرينةُّدليلُّينصبهُّالمتكلمُّي
الورض ُّويرشدُّإلىُّالمعنىُّالمةصودُّسواءُّأكانتُّالةرينةُّخاليةُّتفهمُّمنُّالسياقُّوفحوىُّ
4ُّالكالم)...(ُّأمُّكانتُّمةاليةُّلفظيةُّمصرحاُّبهاُّفيُّاألسلوبُّلترشدُّالةارئُّإلىُّالمةصودُّ''

 .فهيُّتعتبرُّمجازُّلكنُّتميزهُّالمشافهة
ُّأحدُّطرفيُّالتشبيهُّوتريدويعرفهاُّالسكاكيُّفيُّكتابهُّمفتاحُّالعلوم:''ُّهيُّأنُّتذكرُّ

ُّف ُّالمشبه ُّدخول ُّمدعيا ُّالطرفُّاآلخر  ُّبإبه ُّذلك ُّعلى ُّداال ُّبه  ُّجنسُّالمشبه ثباتكُّي
ُّ.اُّفيُّالتعريفوهوُّأكثرُّتبسيط5ُّللمشبهُّماُّيخصُّالمشبهُّبه''

                                                           

ُّلبنان ُّ بيروتعبدُّالحميدُّهنداوي ُّدارُّالكتبُّالعلمية ُُّّ:عبدُّالةاهرُّالجرجاني ُّأسرارُّالبالغةُّفيُّعلمُّالبيان ُّتحُّ-1 
ُّ.51م ُّص7001ُّ 1ُّط
ُّ.17م ُّص7002ُّ 7ُّطلبنان ُّبيروت ُّ ُّمكتبةُّلبنانُّأحمدُّمطلوب ُّمعجمُّالمصطلحاتُّالبالغيةُّوتطورها -2 
محمدُّخلفُّالله ُّومحمدُّزغلولُّسالم ُُّّدارُُّّ:تحُّعيسىُّالرماني ُّالن كتُّفيُّإعجازُّالةرآن أبوُّالحسنُّعليُّبنُُّّ-3 

ُّ.13ت( ُّصُّ ُّ)د 5المعارفُّبمصر ُّالنيل ُّالةاهرة ُّط
-513م ُّصELGA ُّ 7000ُّمنشوراتُُّّ-دراسةُّتحليليةُّلعلمُّالبيان–محمدُّرمضانُّالجربي ُّالبالغةُّالتطبيةيةُُّّ-4 

514.ُّ
 7ُّطلبنان ُُّّبيروت  ُّزرزور ُّدارُّالكتبُّالعلميةُّنعيمُّ:بنُّعلي ُّمفتاحُّالعلوم ُّضبطُّالسكاكي ُّأبوُّيعةوبُّمحمدُّ-5

ُّ .543م ُّص1312
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نةلُّالعبارةُّعنُّموضعُّاستعمالهاُّفيُّأصلُّاللوةُّ:''ُّهيُّالهاللُّالعسكريُُّّويةولُّأبو
ُّ ُّعنه  ُّيكونُّشرحُّالمعنىُّوفضلُّاإلبانة ُّوذلكُّالورضُّإما ُّلورض  ُّإلىُّغيره تأكيدهُّأو

 1ُّ'والمبالوةُّفيه ُّأوُّاإلشارةُّإليهُّبالةليلُّمنُّاللفظ ُّأوُّتحسينُّالمعرضُّالذيُّيبرزُّفيهُّ'
ُّ.فهوُّيةصدُّنةلُّاللفظُّمنُّمعنىُّإلىُّمعنىُّآخر

ُّال ُّبالشيء ُُّّهرُّالجرجانيُّفيُّمفهومهاةاوتعمقُّعبد ُّالشيء ُّأنُُّتريد حيثُّقال:''
ُّوُتْجرَيُهُّ ُّالمشبَّه ُّفتعيره ُّبه ُّالمشبَّه ُّاسم ُّإلى ُّوتجيء ُّوتظهره  ُّبالتشبيه ُّتفصَح ُّأن فَتَدَع

ُّخرُّبعالقةُّمحددةُّهيُّالمشابهة.ظُّبآفاالستعارةُّهيُّاستبدالُّشيءُّبشيءُّأوُّلف 2ُّعليه''
ُّيةول ُّالخطيبُّالةزويني ُّما:هيُّأما ُّوالمرادُُّّ'' ُّله ُّوضع ُّبما ُّمعناه ُّتشبيه تضمن

ُّما ُّماُّبمعناه: ُّأي: ُّبه  نُّاُّعني ُّوا  ُّله  ُّوضع ُّفيما ُّاستعمل ُّما ُّيتناول ُّفلم ُّفيه  ستعمل
ُّتشبيهُّ ُّالستحالة ُّأسًدا  ُّرأيتُّبه ُّونحو: ُّأسًدا  ُّورأيته ُّأسٌد  ُّزيٌد ُّنحو: ُّبه  تضمَّنُّالتشبيه

''ُّ ُّبنفسه ُّعلى3ُّالشيء ُّفهيُّتعتمد ُّحيثُّيشترطُّ  ُّبه ُّوالمشبه ُّعدمُّالمشبه فيُّاالستعارة
ُّتشبيهُّالصفةُّالموجودةُّبالكلمةُّبنفسها.

ُّالتشبيهُّ'' ُّشكل ُّهو ُّلالستعارة ُّتركيبيا ُّسياجا ُّاللوويُّالبالغيُّالذيُّيعد ُّالشكل إن
الذيُّحذفُّأحدُّطرفيه ُّتارةُّالمشبه ُّوتارةُّالمشبهُّبه ُّوصرفُّمدلولهُّإلىُّالمجاز ُّبفعلُّ

ُّفهيُّمجازُّيحذفُّأحدُّطرفيهُّالمشبهُّأوُّالمشبهُّبه.ُّ 4''ُّالسياقُّاللوويُّالذيُّيضمه
يتُّأسداُّفيُّإذاُّليستُّإالُّتشبيهاُّمختصراُّلكنهاُّأبلغُّمنهُّكةولك:ُّرأ''ُُّّفاالستعارةُّ

ُّكاألسدُّفيُّالمدرسة(ُّفحذفُّالمشبهُّ المدرسة ُّفأصلُّهذهُّاالستعارةُّ)رأيتُّرجالُّشجاعا
                                                           

بجاويُّومحمدُّأبوُّالفضلُّإبراهيم ُّدارُّالعليُّمحمدُُّّ:أبوُّالهاللُّالعسكري ُّكتابُّالصناعتينُّالكتابةُّوالشعر ُّتحُّ-1 
ُّ.741صُُّّم 1337 1ُّأحياءُّالكتبُّالعربيةُّعيسىُّالبابيُّالحلبيُّوشركاءه ُُّّط

ط( ُُّّ)د ُّمصر ُّالةاهرة ُّ نجيمحمودُّمحمدُّشاكر ُّالناشرُّمكتبةُّالخاُّ:عبدُّالةاهرُّالجرجاني ُّدالئلُّاإلعجاز ُّتحُّ-2 
ُّ.42ت( ُّصُّ)د 

ُّط( ُّالخطيبُّالةزويني ُّاإليضاحُّفيُّعلومُّالبالغةُّالمعانيُّوالبيانُّوالبديع ُّدارُّالكتبُّالعلمية ُّبيروت ُّلبنان ُّ)د ُّ-3 
ُّ.714ت( ُّصُُّّ)د 

ُُّّ.36م ُّص1332 1ُّيوسفُّأبوُّالعدوس ُّاالستعارةُّفيُّالنةدُّاألدبيُّالحديث ُّاألهليةُّللنشرُّوالتوزيع ُّعمان ُّط-4 
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ُّاألداة ُّوحذفت ُّوالةُّ)رجل( ُّ)الشجاعة(  ُّالشبه ُّوجه ُّوحذف ُّهيُّ)الكاف( ُّاللفظية رينة
المدرسةُّالدالةُّعلىُّأنكُّتريدُّباألسدُّشجاعا ُّوأركانُّاالستعارةُّثالثة ُّمستعارُّمنهُّوهوُّ
1ُّالمشبهُّبه ُّومستعارُّلهُّوهوُّالمشبه ُّويةالُّلهماُّالطرفانُّومستعارُّوهوُّاللفظُّالمنةولُّ''

''ُّوهيُّتشبيهُّحذفُّأحدُّطرفيهُّعلىُّعكسُّالتشبيهُّالذيُّيتكونُّمنُّأربعةُّعناصر فهيُّ
ُّ.2''رةُّالمكنيةُّواالستعارةُّالتصريحيةقتهماُّالمشابهةُّدائما ُّوتنةسمُّإلىُّقسمين:ُّاالستعافعال

صرحُّفيهاُّبلفظُّالمشبهُّبهُّأوُّماُّاستعيرُّفيهاُّلفظُُّّهيُّمااالستعارةُّالتصريحية:''ُّ
ُّ.3المشبهُّبهُّللمشبهُّ''

هيُّماُّحذفُّفيهاُّالمشبهُّبهُّأوُّالمستعارُّمنهُّورمزُّلهُّبشيءُّ:''ُّاالستعارةُّالمكنية
ُّ.4منُّلوازمهُّالمسمىُّ"تخييال"ُّ''

ُّالمجازاتُّفيُّالبالغةُّالعربية ُّفهيُّتةومُّبوظيفةُّوحيدةُُّّ'':صالحُّفضلُّيةول أما
هيُّ)وضوحُّالداللة( ُّمماُّيتعارضُّمعُّمذاهبُّالمبدعينُّالذينُّجنحواُّإلىُّعدمُّالمةاربةُّ

ُّاالستعا ُّببعد ُّوفتنوا ُّالتشبيه ُّالشعريُّفي ُّهمهم ُّالوضوح ُّيصبح ُّولم رضُّمعُّوتعا5ُّ''رة 
الستعارة ُّعلىُّأنهاُّتشبيهُّوعالقةُّالتشبيهُّمهمةُّلُّنظرُّإليهالنزوعُّالفنيُّلدىُّالمبدعين ُّا

 ُّولهاُّعالقةُّتةيمهاُّالصورةُّبينُّالطرفين ُّكماُّأنهاُّقادرةُّعلىُّخلقُّمعانُّهذاُّقبلُّتشكلها
ُّوأصبحُّالُّينظرُّإلىُّ ُّاالستبدال  ُّعنُّمفهوم ُّبعيدا ُّوهذا ُّمنُّخاللُّتفاعلُّطرفيها جديدة

ُُّّ.6ُّناتجُّهذاُّالتفاعلُّوهوُّاالستعارةُّالطرفينُّإنماُّإلى

                                                           

ُّ.164عبدُّاللطيفُّشريفيُّوزبيرُّالدراقي ُّاإلحاطةُّفيُّعلومُّالبالغة ُّصُُّّ-1 
ُّالجازُُّّ-2  ُّالواضحة علي ُّالبالغة ُّأمين  ُّومصطفى ُّبُّم ُّمكتبة ُّالواضحة  ُّالبالغة ُّكراتشي  ُّطشرى   1ُّباكستان 

ُّ.46صُّ ُّم7010
ُّ.162صُُّّعبدُّاللطيفُّشريفي ُّالمرجعُّالسابق ُّ-3 
ُّ.162المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-4 
ُّ.104صالحُّفضل ُّبالغةُّالخطابُّوعلمُّالنص ُّصُُّّ-5 
ُّ.124-123 ُّصُّيلبالغينظر:ُّساميُّمحمدُّعبابنة ُّالتفكيرُّاألسلوبيُّرؤيةُّمعاصرةُّفيُّالتراثُّالنةديُّواُّ-6 
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ُّف ُّلفظيُّهي'' ُّمركب ُّفي ُّكلمتان ُّبمةتضاه ُّتةترن ُّمعجمي اختيار
(COLLOCTIONُُّّمنطةي ُّويتولد ُّانسجام ُّينطويُّعلىُّتعارضُّأوُّعدم ُّدالليا ُّاقترانا )

ُّداللية ُّمفارقة ُّبالضرورة ُّتثيرُّلدىُّالمتلةيُّشعوراSEMANTIC DEVIANCEُّ)ُّعنه )
ُّتحدثهُّالمفابالدهشةُّوالطرافة ُّوتكمنُّ ةُّرقةُّالدالليةُّمنُّمفاجأعلىُّالدهشةُّوالطرافةُّفيما
ُّ.1''المنطةيُّالمتوقعللمتلةيُّبمخالفتهاُّاالختيارُّ

اقترانُّكلمتانُّمنُّمركبُّلفظيُّوينتجُّعنهُّمفارقةُّوبدورهاُّتحدثُُّّعنُّهيُّعبارةوُّ
نوعُُّّفهيُّ''ُّ شعورُّبالدهشةُّعندُّالمتلةيُّوهيُّتحدثُّانسجامُّفيُّالمعنىُّالجماليُّللنص

وهيُّالكلمةُّالمستعملةُّفيُّغيرُّماُّوضعتُّلهُّلعالقةُّالمشابهةُّوقرينةُُّّالمجازُّاللوويُّمنُّ
أيُّ 2ُّ''اللفظُّالمستعارُّبمعناهُّالمستعيرُّمانعةُّوأنُّأركانهاُّأربعةُّمستعارُّمنه ُّمستعارُّله 

ُّ.أنهاُّكأيُّظاهرةُّلوويةُّتحتويُّعلىُّطرفينُّأساسينُّ ُّوتةومُّبينهماُّعالقةُّمحددة
جرائهُّعلىُّماُّلمُُّّليستُّ''عندُّالجرجانيُّفهي مجردُّنةلُّللفظُّمنُّأصلهُّاللوويُّوا 

يوضعُّبهُّلسببُّالمشابهةُّبلُّهيُّإثباتُّلمعنىُّالُّيعرفهُّالسامعُّمنُّاللفظُّولكنهُّيعرفهُّ
ُّهيُّأيُّأنُّالعالقةُّبينُّطرفيهاوهيُّتختصُّبالمعنىُّأكثرُّمنهُّفيُّاأللفاظُّ 3ُّمنُّمعناه''

ُّ.خاصةُّبالمعنىُّوتأثيره
ُّ ُُّّصالحُّفضلُّيةولأما ُّالبنائية":فيُّكتابه ُّ"نظرية ''ُّ ُّحلىُّليستُّالصورة الشعرية

فهيُّالتيُّتحررُّالطاقةُّالشعريةُّالكامنةُّفيُّالعالمُّوالتيُُّّ نُّالشعرزائفةُّبلُّإنهاُّجوهرُّف
ُّ.4يحتفظُّبهاُّالنثرُّأسيرةُّلديهُّ''

                                                           

نسانيةُّواالجتماعية ُّ ُّعينُّللدراساتُّوالبحوثُّاإل-ائيةُّدراسةُّأسلوبيةُّإحصُّ–األدبيُُّّسعدُّمصلوح ُّفيُّالنصُّ-1 
ُّ.112م ُّص1331ُّ 1ُّالهرم ُّط

ُّ.723 ُّصُُّّ-دراسةُّتحليليةُّلعلمُّالبيانُُّّ–محمدُّرمضانُّالجربي ُّالبالغةُّالتطبيةيةُُّّ-2 
م 7004ُّط( ُُّّ)د ُّوالتوزيع ُّعنابة ُّرابحُّبوحوش ُّاللسانياتُّوتطبيةاتهاُّعلىُّالخطابُّالشعري ُّدارُّالعلومُّللنشرُّ-3 

ُّ.143صُّ
ُّ.751صالحُّفضل ُّنظريةُّالبنائيةُّفيُّالنةدُّاألدبي ُّصُُّّ-4 
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ُّف ُّإليه ُّانتبه ُّما ُّوهذا ُّوقوله:'' ُّالسابق ُّتحليله ُّفي ُّمنُّاليري ُّاالنحرافاتُّوالعلل إن
ازُّوالصورُّمنُّجانبُّآخرُّليستُّمجردُّتفصيالُّوالُّحلىُّتزينُّجانبُّواالستعاراتُّوالمج

 ُّويمكنُّاالستوناءُّعنهاُّحيناُّآخر ُّبلُّهيُّخصائصُّالشعرُّالجوهريُّوليسُّحيناالشعرُّ
لميزةُّاألساسيةُّللشعرُّ ُّفا1''شعريُّبلُّهوُّنتيجةُّمنُّنتائجهالمضمونُّهوُّسببُّالشكلُّال

ُُّّ.ىُّتوظيفهُّلالستعاراتُّوالمجازاتُّذاتُّاألثرالجيدُّهيُّمد
ُّيعودُّإلىُّالتركيبُّالنحوي ُّويرجعُّإلىُّ''يتضحُّأنُّجمالُّاالستعارةُّ وحسنُّوقعها

النظمُّوالتأليفُّفيُّالعبارةُّفإذاُّكانُّالتركيبُّمحكما ُّوالتأليفُّمنسةاُّيةومُّعلىُّقواعدُّاللوةُّ
ُّوأسمىُّ ُّالمراتب ُّأعلى ُّفي ُّاالستعارة ُّكانت ُّالمناسب  ُّمكانها ُّفي ُّكلمة ُّكل ووضع

ُّ.2الدرجات''
ُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّالتشبيه: -2-3

ُُّّ ُّأكثر ُّفهو ُّواضحة  ُّعناية ُّالتشبيه ُّبدراسة ُّالدارسون ُّإثارةُّعنيَّ ُّالبالغية األنواع
ُّأحدُّمةاييسُّالبراعةوجذباُّلال ُّباعتباراتُّمختلفة.ُّاألدبية ُّوعّرفهُّعلماءُّالبالغةُّنتباه ُّوُعدَّ

يةولُّابنُّرشيقُّالةيرواني:''ُّهوُّصفةُّالشيءُّبماُّقاربهُّوشاكله ُّمنُّجهةُّواحدةُّأوُّ
ُّالُّمنُّجميعُّجهاته ُّألنهُّلوُّناسبهُّمناسبةُّكليةُّلكانُّإياه ُّأالُّترىُّأنُّقولهمجهاتُّكثيرةُّ

ُّوسطهُّ" ُّسوىُّذلكُّمنُُّصفرة ُّما ُّال ُّوطراوتها  ُّأوراقُّالورد ُّحمرة ُّأرادوا ُّإنما ُّكالورد" َخُد
ُّ.هوُّتمثيلُّصفةُّشيءُّبشيءُّآخرُّعلىُّاألقلف 3ُّ''وخضرةُّكمائمه

ُّالةزويني ُّهوُّويعرفه ُّاإليضاح ُّكتابه ُّعفي ُّالداللة ُّفيُّ:'' ُّآلخر ُّأمر ُّمشاركة لى
ُُُُّّّّ.4معنىُّ''

                                                           

ُّ.751 ُّصُّصالحُّفضل ُّنظريةُّالبنائيةُّ-1 
ُّ.164عبدُّالفتاحُّالشين ُّالتراكيبُّالنحويةُّمنُّالوجهةُّالبالغيةُّعندُّعبدُّالةاهر ُّصُُّّ-2 
ُّ.714 ُّص1ُّم ُّج1311 3ُّالشعرُّوآدابهُّونةده ُّدارُّالجيل ُّسوريا ُّطابنُّرشيقُّ ُّالعمدةُّفيُّمحاسنُّالةيروانيُُّّ-3 
 ُُّّ ُّلبنانبيروتُّ ُّدارُّالكتبُّالعلمية ُّ-عُّالمعانيُّوالبيانُّوالبديُّ–الخطيبُّالةزويني ُّاإليضاحُّفيُّعلومُّالبالغةُُّّ-4 
ُّ.146م ُّص7005ُّ 1ُّط
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تعريفُّالةيروانيُّوالةزوينيُّالُّيختلفانُّفكالهماُّيرىُّأنُّالتشبيهُّهوُّمشاركةُّلصفةُّ
ُّشيئين ُّبين ُّفمعينة ُّآخرُُّّ''هو  ُّبشيء ُّمجرد( ُّأو ُّ)حسي ُّشيء ُّتمثيل ُّعلى ُّتةوم صورة

ُُّّ.1''فيُّصفة)حسّيةُّأوُّمجرّدة(ُّأوُّأكثر)حسيُّأوُّمجرد(ُّالشتراكهماُّ
ُّعلماء ُّيختلف ُّعالقةُُّّلم ُّعلى ُّيةوم ُّعندهم ُّفهو ُّللتشبيه ُّتعريفاتهم ُّفي البالغة

بيانُّأنُّشيئاُّأوُّأشياءُّشاركتُّفهو''ُُّّ مشاركةُّأمرُّآلخرُّفيُّصفتهُّلكنُّيتطلبُّوجودُّأداة
غيرهاُّفيُّصفةُّأوُّأكثرُّبأداةُّهيُّالكافُّأوُّنحوهاُّملفوظةُّأوُّمةدرة ُّتةّربُّبينُّالمشبهُّ

ُّ.2والمشبهُّبهُّفيُّوجهُّالشبهُّ''
وهناُّيةولُّعبدُُّّ اُّللتشبيهُّفهوُّتمثيلُّشيءُّبشيءُّآخرُّفيُّصفةمنُّخاللُّدراستن

ُّذلكُّعلىُّضربين:ُّ ُّكان ُّباآلخر ُّأحدهما ُّشبه ُّإذا ُّالشيئين ُّأن ُّواعلم ُّالجرجاني:'' الةاهر
ُّوالثانيُّأنُّيكونُّالشبهُّمحّصالُّ ُّأمرينُّالُّيحتاجُّإلىُّتأّول  ُّأنُّيكونُّمنُّجهة أحدهما

األولُّالُّيحتاجُّإلىُّتوضيح ُّأماُُّّويةصدُّبالتأولُّوجهُّالشبه ُّفالضربُّ 3بضربُّالتأول''
ُّالةاهرُّيضعُّلناُّأمثلةُّمنُّالضربين.الضربُّالثانيُّفيجبُّأنُّنؤولُّلهُّونجدُّهناُّعبدُّ

تشبيهُّمنُّجهةُّالصورةُّوالشكلُّكتشبيهُّالخدودُّبالورد ُّوالشعرُّبالليل ُّفهناُّول''ُّفاألُّ
ُّالضربُّ ُّوأما ُّالخدود  ُّاحمرار ُّيشبه ىُّمثالُّالثانيُّأعطالُّيحتاجُّإلىُّتأويلُّفلونُّالورد

ُّأيُّأننا 4ُّكةول:ُّ"هذهُّحجةُّكالشمسُّفيُّالظهور" ُّهناُّشبهُّالحجةُّبالشمسُّفيُّالظهورُّ''
نستطيعُّذكرُّالتأويلُّالذيُّنعنيهُّكتشبيهُّالشمسُّفيُّالظهورُّونستطيعُّأنُّنشبهُّبالشمسُّ
ُّالُّ ُّالتأويلُّعلىُّعكسُّالضربُّاألولُّفهو ُّالتشبيه فيُّاإلشراقُّولوضوحُّالمعنىُّيختار

ُّ.يحتاجُّإلىُّالتأويل

                                                           

 ُّعمانُّ)العبدلي( ُّ شرُّوالتوزيعُّوالطباعةيوسفُّأبوُّالعدوس ُّالتشبيهُّواالستعارةُّمنظورُّمستأنف ُّدارُّالميسرةُّللنُّ-1 
ُّ.13م ُّص7002ُّ 1ُّط
ُّ.47 ُّصُّعبدُّالعزيزُّعتيق ُّعلمُّالبيانُّ-2 
ُّ.43 ُّصُّ ُّأسرارُّالبالغةُّفيُّعلمُّالبيانعبدُّالةاهرُّالجرجانيُّ-3 
ُّ.21-43صُُّّالمرجعُّنفسهُّ ينظر:ُُّّ-4 
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هُّعنصراُّمنُّالت ذُّقدُّعرفكماُّأدرجُّالجرجانيُّالتمثيلُّوعدَّ ُّشبيهُّوفيُّهذاُّيةول:ُّ''وا 
ُّمنه ُّفكلُّتم ربين ُّفاعلمُّأنُّالتشبيهُّعاٌمُّوالتمثيلُّأخصَّ ثيلُّتشبيه ُّوليسُّالفرقُّبينُّالضَّ

ُّتمثيال ُّتشبيه 1ُّ''ُّكل ُّيوجدُّ  ُّوال ُّفيُّصفة ُّآلخر ُّشيء ُّمشاركة ُّألنه ُّتشبيه ُّهو فالتمثيل
ُّ.اختالف

ُّه ُّوالتشبيه ُّأو ُّشيءُّآلخرُّفيُّصفة ُّبيانُّمشاركة ُّإذنُّيحتويُّعلىُّو أكثرُّفهو
ركانُّاألربعةُّهناكُّ ُّوفيُّاأل2أركانُّوهي:''ُّالمشبهُّوالمشبهُّبهُّووجهُّالشبهُّوأداةُّالتشبيهُّ''

''فالمشبهُّيتحةقُّالتشبيهُّإالُّبهماُّأماُّاآلخرانُّفنستطيعُّاالستوناءُّعنُّأحدهما ُُّّطرفانُّال
التشبيه ُّوذلكُّلوجوبُّورودهماُّفيُّالتشبيهُّوعدمُّجوازُّحذفُّأحدهماُُّّوالمشبهُّبهُّطرفي

ُّ ُّكليهما  ُّوأداةُّأو ُّالشبه ُّوجه ُّأما )...(ُّ ُّإلىُّاستعارة ُّالتشبيه ُّيؤديُّالحذفُّإلىُّتحول إذ
وعلىُّ 3ُّالتشبيهُّفيجوزُّحذفُّأحدهماُّأوُّكليهماُّدونُّأنُّيويرُّهذاُّالحذفُّمنُّالتشبيهُّ''

ُّلتشبيهُّالذيُّحددهُّالنةادُّوالبالغيونُّفيُّدراساتهمُّأساسُّهذهُّاألركانُّفإنهُّيتحددُّلناُّنوعُّا
ُّالخفاجي: ُّ''ُّيةول ُّما ُّالتشبيه ُّفأحسن ُّكذلك ُّاألمر ُّكان ُّالشيئينُّإذا ُّبين وقع

4ُّاشتراكهماُّفيُّالصفاتُّأكثرُّمنُّانفرادهماُّفيها ُّحتىُّيدنيُّبهماُّإلىُّحالُّاالتحادُّ''
ُّددُّأنواعهُّمنُّخاللُّذكرُّأوُّحذفُّأداةُّالتشبيهُّووجهُّالشبهُّإلى:تحُّّت

ُّذكرتُّفيهُّاألداةُّ''ُّالتشبيهُّالمرسل:ُّما
ُّحذفتُّمنهُّاألداةُّالتشبيهُّالمؤكد:ُّماُّ
ُّالتشبيهُّالمجمل:ُّماُّحذفُّمنهُّوجهُّالشبهُّ
ُّالتشبيهُّالمفصل:ُّماُّذكرُّفيهُّوجهُّالشبهُّ

                                                           

ُّ.25 ُّصُُّّ ُّأسرارُّالبالغةُّفيُّعلمُّالبيانعبدُّالةاهرُّالجرجانيُّ-1 
ُّ.743صُُّّالبصير ُّالبالغةُّوالتطبيق ُّأحمدُّمطلوبُّوحسنُّ-2 
ُّ.720المرجعُّنفسه ُّصُُّّ-3 
ت( ُُّّط( ُّ)د ُّ)د ُّلبنان ُّبيروت ُّ لمنعمُّخفاجي ُّدارُّالكتبُّالعلميةمحمدُّعبدُّاُّ:جعفر ُّنةدُّالشعر ُّتحبنُّقدامةُُّّ-4 

ُّ.176ص
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1ُّالتشبيهُّالبليغ:ُّماُّحذفتُّمنهُّاألداةُّووجهُّالشبهُّ''ُّ
ُّوهنا ُّالشبه  ُّووجه ُّالشبه ُّأساسُّأداة ُّالتةسيماتُّحددتُّعلى ُّللتشبيهُّهذه ُّأخرى ُّأنواع ك

ُّالُّتتحكمُّفيهاُّأداةُّالتشبيهُّووجهُّالشبهُّوهي:ُّ والتيُّتتحددُّبشروطُّمختلفةُّوأسسُّأخرىُّ
يوضعُّفيهُّالمشبهُّوالمشبهُّبهُّفيُّصورةُُّّالتشبيهُّالضمني:''ُّهوُّنوعُّمنُّالتشبيهُّال

ُّيلمحُّ نما ةُّالكالمُّومضمونه ُّلذاُّالتشبيهُّويعرفُّمنُّقرينمنُّصورُّالتشبيهُّالمعروفة ُّوا 
يأتيُّعلىُّخالفُّاألنواعُّاألخرىُّمنُّحيثُّيأتيُّعلىُّغيرُّالمألوف ُّ ُّفهو2ُّ''ضمنياُّسمي

يظهرانُّبشكلُّصريحُّإنماُّيعبرُّعنهاُّبكالمُّمستةل ُّوالعالقةُّبينهماُّفالمشبهُّوالمشبهُّبهُّالُّ
ُّ.ضمنيةُّيلمحُّلهاُّفةطُّ
ُّأبيُّفراسُّالحمذاني:ُّ''ومثالُّذلكُّقول

همُُُُُُُّّّّّّّوفيُّاللي َُّجد  ُّدرلةُّالّظلماءُُّيفَتَةُدُّالبسيذكرنيُّقوميُّإذاُّجدَّ
ُّأوُّومع ُّللحرب ُّتعرضهم ُّعند ُّأي ُّالجدّ   ُّفي ُّسيتذكرونه ُّلكن ُّونسوه ُّأهملوه ُّقومه ُّأن ناه

لمأساة ُّهناُّشبهُّالشاعرُّنفسهُّبالبدرُّوشبهُّالحروبُّبالظالم ُّوقدُّضمنُّأبوُّفراسُّبيتهُّ
ُُُُُّّّّّ.3''دونُّأنُّيصرحُّبالمشبهُّوالمشبهُّبهُّهذاُّالتشبيه

ُّالتمثيل:''ُّ ُّماتشبيه ُّصورُُّّوهو ُّفيه ُّالشبه ُّوجه ُّأمرُّكان ُّمتعدد ُّمن ُّمتنوعة ُّأوُّة ين
ُّ.أيُّأنُّوجهُّالشبهُّهوُّجزءُّمنُّصورةُّمركبة 4ُّ''رأموُّ

ُّقولُّالشاعرُّيمدحُّفارسا:''ُّ:مثالُّذلكُّ
ُّب ُّكَُّوُّكَُّب ُُّّال ُّجَُّالر ُّىُّلَُّعَُُّّر ُّك ُّاُّيَُّرًُّمَُّقَُُُُُُّّّّّّهُُّالُُّخَُّتَُّىُّفَُّعَُّالوَُُّّم ُّلُّْيُّظُُّف ُُّّاهُُّرَُّتَُّوُّ

                                                           

ُُّّ.76 ُّصُّومصطفىُّأمين ُّالبالغةُّالواضحةُّعليُّالجازمُّ-1 
 ُّدارُّالميسرة ُّعمان ُُّّ-علمُّالمعاني ُّعلمُّالبيان ُّعلمُّالبديعُّ–العدوس ُّمدخلُّإلىُّالبالغةُّالعربيةُّيوسفُّأبوُُّّ-2 
ُّ.131م ُّص7002ُّ 1ُّط
ُّ.31ينظر:ُّيوسفُّأبوُّالعدوس ُّالتشبيهُّواالستعارةُّمنظورُّمستأنف ُّصُُّّ-3 
ُّ.14عبدُّالعزيزُّعتيق ُّعلمُّالبيان ُّصُُّّ-4 
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سيفُّليشقُّبهُّالوبارُّوالمشبهُّبهُّصورةُّقمرُّيشقُّالمشبهُّهوُّصورةُّالممدوحُّالفارسُّوبيدهُّ
الصورةُّالمركبةُّمنُّظهورُّشيءُُّّلُّبهُّكوكبُّمضيءُّإذنُّفوجهُّالشبهُّهناالظلمةُّويتص

ُُُُُُّّّّّّ.1''ءُّيلوحُّشيءُّمتأللئُّفيُّوسطُّالظالممضي
ُّأقوىُّ ُّفيه ُّالشبه ُّأنُّوجه ُّبادعاء ُّبه ُّمشبها ُّالمشبه ُّجعل ُّوهو ُّالمةلوب:'' التشبيه

حيثُّأنُّالصفةُّالمشتركةُّتكونُّفيُّالمشبهُّبهُّأقوىُّمنُُّّهوُّتشبيهُّمعكوس 2ُّوأظهرُّ''
ُّ:ومثالُّذلكُّلصفةُّالمشبهةُّإلىُّالمشبهُّبهُّأكثر.المشبه ُّأيُّأنهاُُّتَرجحُّا

ُّرةَُّشُّأَُُّّر ُّهُّْمَُُّّةَُّرَُّّغُُُّّهُُّنَُّأَُّكَُُُُُُّّّّّّر ُّف ُّسُّمُُُّّل ُّيُّْلَُُّّيُُّطرَّة ُّف ُُّّحُُّبُّْ''ُّوالُصُّ
ألنُّالعادةُّفيُّعرفُّالمشبهُّهوُّالصبح ُّوالمشبهُّبهُّغّرةُّمهرُّأشةر ُّوهوُّتشبيهُّمةلوب ُّ

األدباءُّأنُّتشبيهُّغّرةُّالمهرُّبالصبح ُّألنُّوجهُّالشبهُّوهوُّالبياضُّأقوىُّفيُّالصبحُّمنهُّ
ُُُّّّ.3''الشاعرُّعنُّالمألوفُّوقلبُّالتشبيهُّفيُّالمهر ُّلكنُّهناُّعدل

حيثُّبالغُّ ُّكماُّفيُّالمثالُّالوةبالتشبيهُّللمهذاُّالنوعُّمنُّيستخدمُّالشعراءُّوالكتابُُّّ
بالصباحُّواألصحُّأنُّالصبحُّهوُّاألنصعُّواألشدُّبياضا ُّإذنُُّّفيُّتشبيهُّغّرةُّمهرُّأشةر
ُّ.الشاعرُّبالغُّفيُّتشبيهه

التشبيهُّالمفرد:''ُّهوُّالتشبيهُّالذيُّيكونُّوجهُّالشبهُّفيهُّمفردا ُّومعنىُّالمفرد ُّأيُّ
يشتركُّالمشبهُّوالمشبهُّبهُّفيُّصفةُّواحدةُّأوُّصفاتُّمتعددةُّمعطوفةُّعلىُّبعضها ُّوعليهُّ

4ُّواحداُّيشتركانُّفيُّصفةُّأوُّصفاتُّمعطوفةُّ''يكونُّالمشبهُّشيئاُّواحداُّوالمشبهُّبهُّشيئاُّ
ُّ.فرديةفهماُّمشتركانُّفيُّالصفةُّال

                                                           

ُّ.14ُّ ُّصعبدُّالعزيزُّعتيق ُّعلمُّالبيانينظر:ُُّّ-1 
ُّ.140يوسفُّأبوُّالعدوس ُّمدخلُّإلىُّالبالغةُّالعربية ُّعلمُّالبيانُّوعلمُّالبديع ُّصُُّّ-2 
ُّ.31-32عبدُّالعزيزُّعتيق ُّالمرجعُّالسابق ُّصُُّّ-3 
ُّ.64عاطفُّفضلُّمحمد ُّالبالغةُّالعربية ُّصُُّّ-4 
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أقدمُّالبيانُّووسائلُّالخيالُّوأقربهاُّإلىُّالفهمُّواألذهان ُّوهوُّمنُّأكثرُّ''ُّالتشبيهُّمنُّ
ُّالدراساتُّ ُّووضعوا ُّوالبالغيون ُّالنةاد ُّاهتم ُّولذلك ُّالةديم ُّالعربي ُّالشعر ُّفي ُّدورانا الفنون

1ُّلتبيانُّأنواعهُّوتوضحُّمةاصده''

                                                           

ُّ.660م ُّص1321ُّط( ُُّّأحمدُّمطلوب ُّدراساتُّبالغيةُّونةدية ُّدارُّالرشدُّللنشر ُّبوداد ُّ)د ُّ-1 



      

 : الفصل الثاني          

 جماليات االنزياح التركيبي والداللي في ديوان

 '' محمد جربوعة ''

 االنزياح التركيبي أوال:          

 التقديم والتأخير -1              

 الحذف -2              

 التكرار -3              

 ثانيا: االنزياح الداللي:          

 المجاز -1              

 االستعارة -2              

 التشبيه -3              
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  :أوال/ االنزياح التركيبي
األديب في كتاباته ما يناسبه من الكلمات التي يرصدها وينظمها وفق ترتيب  يختار 

معين يتطلبه سياق الخطاب، وذلك يقتضي تضافر البّنى األسلوبية، والطرائق التي يتعلق 
بموجبها مكوّنات النص، من خالل ظواهر ذات أهمية بالغة في التركيب، الذي هو عنصر 

خاصة، وفق قواعد النحو، فاألديب يستطيع بطاب األدبي عامة والخبأساسي في بناء اللغة 
أن يتصرف في القواعد بنوع من الحرية التي تمكنه من التعامل مع أسلوبه بمرونة، وما يخدم 

في ذلك ، ويتمثل حالته الشعرية، عبر االنزياحات التركيبية المتمثلة في الخروج عن القاعدة
على مستوى النصوص  وجمالية ك لخلق آثار بالغيةالتقديم والتأخير، الحذف والتكرار، وذل

 ، وهذا ما سنوضحه في المدونة المدروسة.األدبية
 التقديم والتأخير: -1

الشعراء قد '' نإحيث الشعر العربي القديم والحديث،  تظهر لنا هذه الظاهرة في
مميزا، بحيث  أفاضوا في أشكال عدة من التقديم والتأخير، لتأخذ هذه األشكال منحى أسلوبيا

يشكل التقديم والتأخير خرقا أو انزياحا عن النمط المألوف لتركيب الجملة العربية، ومن 
ظواهر التقديم تقديم المسند إليه، وتقديم المفعول به على الفعل والفاعل، وتقديم متعلقات 

 .1الفعل األخرى كتقديم الجار والمجرور، والظرف والحال على صاحبها''
 لمسند: قديم ات -1-1

إذا تفحصنا الديوان لوجدنا أنه استعمل عنوان القصيدة نفسه انزياحا وذلك في 
 2" ه  ب  ح   ر  د  ق   " قصيدته المعنونة

)حبه قدر( واألصل في الجملة  ) حبه ( وأخر المبتدأ ( قدر  ) فهنا قدم الخبر وهو 
لتعظيم حب الرسول صلى الله  ،لكن الشاعر خالف عناصر التركيب فقدم الخبر على المبتدإ

 .لعظمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا عليه وسلم، وأنه أمر محتوم ومقدر وال مفر منه،
                                                           

 .181يوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية والتطبيق، ص -1
 .111م، ص 4112، 1قدر حبه، البدر الساطع للطباعة والنشر، طمحمد جربوعة،  -2
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في قول  كما ورد في السياق نفسه في قصيدة " دمعة  أحمدية على اإلسراء الممنوع "
 الشاعر:

جل  الِذي ِمن ح زِنهِ  ِلي أنا .. خ  ج   خ 
ا، وت كّسر ا                                  خل  الم ر اي ا، كان ه   1د 

)أنا( إلعطاء التركيب خاصية  الخبر المفرد )خجلي( على المبتدإ قام الشاعر بتقديم 
وتقديم صفة  جه عن المألوف، وذلك للتركيز على الصفة ال على الموصوف،اخر ا  االنسجام و 

وقوة إيحائها وتأثيرها في نفس المتلقي، فكلمة  هذه اللفظةهمية أللتأكيد القول عليه، و الخجل 
في تكرار هذه  برز ذلكه الشاعر، و الخجل لها أبعاد داللية للتعبير عن األسى الذي أحسّ 

، نه الشديد على النبي صلى الله عليه وسلمحز لتأكيدا وهذا اللفظة على مستوى البيت، 
 .الخجل فالشاعر يصف حالته النفسية المحطمة من

 :تقديم شبه الجملة )جار ومجرور( الواقعة خبرا -1-4
 :في قول الشاعر " وبِ ل  ق  ل  لِ  ر  ف  م   ال  و   ه  ب  ح   ر  د  ق   قصيدة " في لنا هذا النوعيتمثل و  

 ازِ وق  الق   ن  مِ  ة  ير  غِ ص   ه  ب  حِ ت  
 2 ة  ك  ر  ب   ل  ث  مِ  اءِ ق  ر  ا الز  ه  ونِ ي  ي ع  فِ 

، والخبر مكون من شبه الجملة لمبتدأ )مثل(على ا ،)في عيونها( فقد قدم هنا الخبر
براز ما تحمله فكان التقديم إل رقاء(،أصل الجملة )مثل بركة في عيونها الز ف جار ومجرور،

 الإ امضة ال يعرفها إال المتأمل جيدا فيهما،سرار غموحية ففي العيون أالعيون من دالالت 
للمفاخرة بمقدار الحب الكبير الموجود في  حب الرسول ظهر متجليا فيهما، وهذا دليل ن  أ

فهو خفاءه إنستطيع  ال ،فحب الرسول الكريم يضفي بريقا في العيون البريئة ،عينيها البريئتين
للحبيب محمد صلى ، فالحب الموجود في عيونها الزرقاء هو واسع كالبحر وصافي كالسماء

 .الله عليه وسلم
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 الفاعل:الفعل و  على  رالجار والمجرو  شبه الجملة تقديم -1-6
 جار والمجرور على الفعل:التقديم شبه الجملة  -1-6-1

" في قول  ةِ ر  و  ن  الم   ةِ ن  يدِ الم   يقِ رِ ى ط  ل  ير ع  عِ ب   اق  و  ش  أ   قصيدة "هذا النوع في ويظهر 
 الشاعر:

 يال  تِ ق   و  ه  ا .. و  ي  اكِ ب   م  س  ب  ت    
 1يل  تِ الق   م  سِ ت  ب  ي   قِ ش  العِ ي م فِ ك  و                                  

(، فاألصل في على الفعل )يبتسم (الجار والمجرور )في العشقكان تقديم شبه الجملة 
ا يستقر في النفس ويستحوذ على ، وعادة االبتداء هو ميبتسم القتيل في العشق الجملة

لما لها  والمجرور،، وقدم شبه الجملة الجار ترتيب عناصر الجملة الشاعر خالفف ،دراكاإل
عشق الرسول في البعير بقلبه الطيب الذائب  صّور لناية وموحية، فالشاعر و من داللة ق

ووصف شوقه الكبير لمالقاته، والذي أعطاه القوة لتحمل الرحلة  صلى الله عليه وسلم،
 الشاقة ومحن الطريق.

نذكر منها على التأخير لتقديم و من هذا النوع من ا كما تضمن الديوان نماذج أخرى 
ّب الم ّكّي "" أكبر من غرامك .. أصغسبيل المثال قول الشاعر في قصيدته  :ر من ح 

  ة  د  ر  و   ير  خ  ي بِ لِ  د  شه  ت   وف  س  ل  و  
 2ر  ط  ق  ت   ذِ وافِ لى الن  اط( ع  ى )شب  د  ن  بِ                                  

 فاألصل في الجملة )تقطر على النوافذ(
 وقوله أيضا:

 ط  ائِ ح   ة  اع  س   يس  ل   –ي رينِ ذِ اع   –ي لبِ ق  
 3ر  خ  أ  ت  ت   ال  ا .. ف  ه  ط  بِ ض  ي أ  يدِ بِ                                     
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 ، فأصل الجملة )أضبطها بيدي((مجرور)جار و كما حدث تقديم لشبه الجملة 
 :يقول أيضاو 

 هِ بِ ر  ي غ  فِ  و  أ   بِ ل  الق   وِب ن  ي ج  ا فِ م  
 1أّثر  ت  وى ي  اله  متر  بِ تِ ن  س   ن  مِ                             

في  فاألصلفالتقديم حصل أيضا في تقديم شبه الجملة جار والمجرور على الفعل 
 .(يتأثر بالهوى كالمه )

 وقوله أيضا:
 يلِ كِ ش  ، وم  ب  حِ أ   ن  أ   ل  اوِ ح  ا أ  أن  و  

 2ر  س  ك  ت  ى أ  و  اله   جِ لى ل ج  ي ع  نِ أ                             
فاألصل  على الفعل، والمضاف إليه فالشاعر قام بتقديم شبه الجملة الجار والمجرور 
 .(لكالم )أني أتكّسر على لجج الهوى في ا

لمقدم ا مدى أهميةلفعل في األمثلة السابقة، داللة على تقديم شبه الجملة على ا فكان 
حبه للرسول الكريم صلى الله في توظيف المعنى، فالشاعر يصف تجربته الذاتية في توجيه 

أن هذا كما ، وتوضيح هذا األمر لمحبوبته التي تطالبه بالتفسير لهذا التغييرم، عليه وسل
  للحفاظ على وحدة األبيات في قصيدته. جاء التقديم

 جار والمجرور على الفاعل:التقديم شبه الجملة  -1-6-4
 :في قول الشاعر " وبِ ل  ق  ل  لِ  ر  ف  م   ال  و   ه  ب  ح   ر  د  ق   " ويتجلى لنا هذا في قصيدة

 ار  و  ا الث  ه  اعِ ي  ي ِض فِ  انِ ط  و  األ   ةِ ب  ر  ي غ  فِ  ه  ب  حِ ي  
 هِ دِ م  غِ  ن  مِ  ه  ف  ي  س   ون  ج  رِ خ  ت  س  ي  
 3هافِ ج  تِ ي ار  فِ  يف  عِ وا الض  ر  ص  ن  ي  لِ 
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فصلت بينهما  قد تأخر عن فعله كثيرا، إذ ي هذا المثال أن الفاعل )الثوار(،ونلحظ ف
الجملة ) في غربة األوطان في ضياعها (، وكان التأخير تحسرا على الزمن الذي آلت شبه 

ومن يطالب به وبحقوقهم، وهي قضية إنسانية لزرع المسؤولية  إليه األوطان، وافتقادهم للعدل
تهم لقهر الظلم يقاظ نزعتهم من أجل الحريةإل وبعث رسالة هادفة في األفراد، ، ووحد 
  والحصار.
 ال مشابه لهذا في مثل قول الشاعر:نعثر على مثكما 

 ام  م  ا الي  ه  افِ ف  ي ِض فِ  ح  ر  س  ي  
 1ع  ج  ر  ت  س  م   د  رّ ش  م   ه  ب  حِ ي  

اليمام  وقدم شبه الجملة  ر الفاعلفأخ   (في ضفافها يسرح اليمام  )واألصل في الجملة 
وهذا دليل على أهمية الفضلة وما تتضمنه من فاعلية على  ،جار والمجرور )في ضفافها(

وهذا  ،لسالم والطمأنينةالذات الشاعرة، فهي تكشف عن حقيقة رؤيته للوجود، ففي الضفاف ا
 لكريم، فعظمته صلى الله عليه وسلمتمثيل للراحة التي تتجسد من خالل حبنا للرسول ا

يحّس بالراحة، ويسرح ويهيم في حبه  تجعل أضعف خلق الله وأخالقه الطيبة، ،وسماحته
  وعشقه.

 :والفاعل على الفعل جار والمجرورالتقديم شبه الجملة  -1-2
ر ِة ": ِدين ِة الم ن و  ل ى ط ر يِق الم  و اق  ب ِعير ع   تجلى ذلك في قصيدة " أ ش 

  اق  و  ش   اب  ذ   ( ةِ ين  دِ ) الم   بِ ر  ى د  ل  ع  
 2ول  ط  ا ت  ه  ب  ر  د  أ   بِّ الح   ار  د  و                                      

شبه في الشطر األول بتقديم  مقاأحداث انزياح على مستوى البيت كامال، ف فالشاعر
واألصل في الجملة ذاب  ،على الفعل ) ذاب()على درب المدينة(  (مجرورجار و الجملة )

 األصلو  ،أخر الفعل )تطول(فقدم الفاعل ) أدرب ها ( و  أما الشطر الثاني  على درب المدينة،
                                                           

 181-111الديوان، ص  -1 
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فكانت فبرز الخرق إلبراز االهتمام بالمقدم، وهو المدينة المنورة وأدربها، ، وتطول أدربهافيه 
وحط رحاله فيها  ،لهفة هذا الحيوان للوصول إلى المدينة المنورةالغاية من هذا التقديم إبراز 

  .لمدينة الرسول الكريم، وقلبه مملوء عشقا وحبا المنشودة والوصول إلى غايته
 تقديم شبه الجملة الجار والمجرور على الفعل والمفعول به على الفاعل: -1-1

ِدين ِة " يظهر لناو  ل ى ط ِريِق الم  وا ق  ب ِعير ع   في قول الشاعر في قصيدة " أ ش 
 ار  ك  ش   اح  ص   ةِ ين  دِ الم   ابِ ى ب  ل  ع  

   1ول  ج  الخ   ل  م  الج   ه  س  أ  ر   أ  ط  أ  ط  و                                    
)جار قدم شبه الجملة قام الشاعر بالتقديم على مستوى شطري البيت، فحيث 

ه(في الشطر األول، والمفعول به ) على الفعل )صاح( (على باب المدينة) (مجرورو   رأس 
وهذا داللة على أهمية المدينة المنورة ومكانتها ، الشطر الثانيفي على الفعل )طأطأ( 

انحناء الجمل لها فرحا وسرورا، فهي مدينة الرسول، فهذا الحيوان والتنبيه على المرموقة، 
 .الرسول الكريمنور نورة بضياء ممدينة الهي الف ،لوجوده فيهاوفخور الضعيف ممتن 

 :االسمية على الظرفيةالجملة تقديم  -1-1
ِدين ِة في قصيدة " يقع هذا النوع من التقديم  ل ى ط ِريِق الم  وا ق  ب ِعير ع  " في قول أ ش 

 الشاعر:
        يل  حِ ، ن  ب  عِ ض، ت  ي  ب  أ   ير  ع  ب  

 2يل  سِ ت   ه  ع  م  د  أ   يرِ العِ  ون  د  و                                    
، )أدمعه تسيل( االسميةقام الشاعر بتقديم شبه الجملة )دون العير( على الجملة 

بالدموع التي تنهمل من هذا البعير  وجاء ذلك من أجل التخصيص والتفّرد، فالشاعر مّيز
والدموع تتساقط من  للبعير الذي يجوب الصحراء إلبراز الحالة النفسيةتقديم العينيه، وكان 

وتصوير األسى الذي يحّسه، ومأساته في طريقه إلى  عينيه كتساقط األمطار في الشتاء،
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 واالستعطاف، فالشاعر أحّس بالشفقة وعدم شكواه وشقاء من تعب لما نالهوهذا المدينة، 
 .على هذا الحيوان الضعيف

نا بانتقاء بعض من قمللتعرف على مدى توظيف الشاعر لهذه الظاهرة في الديوان، و 
وع الذي يطغى على ديوانه، ، وهدفنا معرفة الندرسنا عدد التكرارات في كل قصيدة، و قصائده
 ها في الجدول التالي:ومثلنا
 عناصرالتقديم   

 
 القصائد

تقديم 
 المسند

ه تقديم شب
 الجملة

تقديم الفاعل 
 على الفعل

تقديم 
المفعول به 

 الفعل على

تقديم 
المفعول به 

 الفاعلعلى 
قدر حبه  -1

 وال مفر للقلوب
14.1% 24.5%  / 54.2% / 

دمعة 2- 
على  أحمدية

 اإلسراء الممنوع

/ .42.% .4..% / / 

برقية إلى 3- 
كعب بن زهير 
 رضي الله عنه

/ 2452% / 2415% / 

قنديل بني 4- 
 هاشم

/ 12422% 24.2% / 7427% 

زهرة 5- 
 القرشي

/ 5412% 1421% / / 

أكبر من 6- 
 غرامك

/ 1422% 2452 / / 

 %7427 %54.2 %524.1 %2.427 %14.1 المجموع
 - جدول إحصائي لعدد تكرار عناصر التقديم والتأخير في الديوان -           
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تأخير كانت متفاوتة، ففي قصيدة نالحظ من خالل الجدول أن عناصر التقديم وال
الجملة بنسبة كبيرة، على حساب باقي قدر حبه وال مفر للقلوب"، وظف الشاعر تقديم شبه "

ة قليلة في حين انعدام باقي بالعناصر، فكان لتقديم المسند وتقديم المفعول به على الفعل نس
دمعة أحمدية فالتقديم تجلى في تقديم الفاعل على الفعل ويليه تقديم العناصر، أما قصيدة 

وظف تقديم شبه  كعب بن زهير"في قصيدة "برقية و شبه الجملة وال وجود للعناصر األخرى، 
، الجملة بنسبة متوسطة، وبنسبة أقل منها تقديم المفعول به على الفعل، وانعدام باقي األنواع

أما قصيدة " قنديل بني هاشم" فهي نالت حظا وافرا من تقديم شبه الجملة، وبنسبة قليلة 
في قصيدة "زهرة  وظف تقديم الفاعل على الفعل، وباقي العناصر منعدمة، والحال نفسه

القرشي "، فكان تقديم شبه الجملة كبيرا وبنسبة قليلة تقديم الفاعل على الفعل وتقديم المفعول 
به على الفاعل، وحوت قصيدة " أكبر من غرامك .. " تقديم شبه الجملة وتقديم الفاعل على 

 الفعل بنسب قليلة ومتقاربة جدا.
يم والتأخير، إال متفاوتة في التقد اسبنى أن معظم قصائد الديوان حوت ونخلص إل 

طاغية، ويليه تقديم الفاعل على  تقديم شبه الجملة وبنسبة أن أهم عنصر فيها تجلى في
 العناصر فهي بنسب قليلة ومتقاربة، وسنمثله بالمخطط اآلتي:الفعل، أما حضور باقي 
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إنما بناء على ال ترد اعتباطيا حظ من خالل ما سبق أن ظاهرة التقديم والتأخير لن
يظهر في الترتيب األصلي  ضفاء حس جمالي فني على القصائد، قد الالنظم والتأليف، إل

، ونلحظ في الديوان أن هذه الظاهرة قليلة ، فكانت معظم التقديمات تتصل بتقديم شبه للكالم
ت التي جاء بها هذا دالالالجملة، وهذا راجع لطبيعة التراكيب والجمل في القصائد، ومن بين 

 لعناية واالهتمام بالمقدم، أو ألهميته كما جاء للتخصيص.  العنصر، هي ا
 الحذف: / 5

في تحقيق  امهبتوظيفه في إبداعاتهم الفنية، لإلسهو ظاهرة بالغية ، قام الشعراء  
ر أدبية الخطاب، حيث يشترك المتلقي في استحضار وتأويل العنصر الغائب، فيكون له دو 

والتلميحات التي يتركها الشاعر أو  اإليحاءاتفي تحليل النصوص األدبية، وذلك عن طريق 
إضافة إلى عنصر المفاجأة  هامة، بين ثنايا نصه، فيجعل حضور المتلقي ذا فاعلية األديب

ة، لما تخلقه في البالغفغيابها أبلغ من ذكرها في النصوص،  الذي تخلفه العناصر المحذوفة
 بالغي وقيمة جمالية أسلوبية.من أثر 

  ستفهام:حذف اال -4-1
 :في قوله"  وبِ ل  ق  ل  لِ  ر  ف  م   ال  و   ه  ب  ح   ر  د  ق   " في قصيدة إليهالشاعر لجأ 

 ا:هِ انِ ض  ح  ي أ  فِ  ية  م  الد   ل  أ  س  ت  و  
 1؟ ه  ن  ي  و  ه  ت  

أن لبيان وكان هذا الحذف ،فاألصل أتهوينه؟  ،االستفهام )األلف( أداةتم الحذف في 
نما غرضه، واالستفهام لاؤ ستلبهدف ا السؤال معروف اإلجابة وأنه لم يكن المدح،  الرئيسي وا 

جالء قدره ورفعته أكبر  وأن   الرسول صلى الله عليه وسلم في القلوب، وقيمة توضيحا لمكانة
ن ،من أن يطرح سؤال في حبه  لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا التساؤل ا جاءموا 

 .ر في قلوب المسلمين جميعايتجذ  وألن حبه 
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ة ِقن ِديل  ب ِني ه اِشم  " في قوله:كما وض   يد   فه في " ق ص 
ل ِبي و ال ِئم ه   ي ِت ف ي ق  اِذِل الز   ِلع 

ت ِصم ؟                                     ك  ِفي الِقن ِديِل ن خ  ي ح   1أ ق ول  و 
البيت، إذ حذف حرف االستفهام )األلف( في عجز حيث األمر نفسه نجده في هذا  

التهويل، إضافة إلى  هو غرضألن الالبيت، فاألصل في الجملة ) أفي القنديل نختصم؟ (، و 
فالشاعر يتكلم بلسان محبوبته التي تتحّسر على ّشكها ، بصيغة السؤال جاء الذي التعجب

فكان يها بمقارنة حبه لها بحب الرسول الكريم، وارتياب األمر لها، واستحيائها وخزّ ، فيه
مة الرسول صلى واالستحياء، فعظّ المالمة للتهويل و  الحذف لبيان أن المراد ليس التساؤل إنما

لنقاش و المنافسة فيه، وال مجال لال وجه للمقارنة أ بمحبتهالناس ة الله عليه وسلم ولوعّ 
 الله الكريم. والريبة في حبه فهو حبيب

 كما تناول الشاعر أيضا الحذف في قصيدة "اعتذار" في قوله:
اذ ا ت ِريد  ؟  م 

ة  ح ب  ؟  ق ِصيد 
..  أ ن ا آِسف 

 يق  قِ ع   وص  ص  ي ف  افِ و  ي الق  فِ  ل م  أ ِجد  
د  ف ِريد  (  2لـِ ) ِعق 

؟ (، فكان الحذف لإليجاز على  ، وغرضه التعظيم، داللةوالتقدير ) أتريد قصيدة حبِّ
في غنى عن اإلجابة فالرسول  السؤاللتبيان أن  المقام العالي للرسول صلى الله عليه وسلم،

، وألن مقامه أعظم وأفخم من هذا عليه أكبر من أن يسأل عن قصيدة لإلشادة واإلطراء
السؤال، وهذا للمفاخرة والتباهي بقدره ومقامه الراقي والشامخ، فقصائد الحب أقل بما يليق 

 ه ومنزلته في قلب الشاعر خاصة وقلوب المسلمين عامة.بمقام
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 حذف المسند والمسند إليه: -4-4
 في قول الشاعر:وال مفر للقلوب"  قدر حبه" يظهر لنا الحذف في قصيدة

 :ول  ق  ي ت  ك  ا لِ ه  سِ أ  ر   ن  ا مِ ه  ز  ه  ت  
  1 مع  ي ن  إِ  -

إليه معينا معلوما، فجواب جملة  لكون المسند ذلك ،( إي نعم أهواه)  فأصل الجواب
وهواه مقّدر وال يوجد صلى الله عليه وسلم ول الرسّ  حب  ف ،القول ال تستدعي إعادة المطلوب

ه، فاألخالق والصفات الحميدة التي يتّصف بها الرسول الكريم، والتي شخص في غنى عن
  . وعشقه وهيامهتقع في حبه الله خلق اته ومعاملته ألمته، تجعل أضعف تتجلى في تصرف

 ونجد الحذف في غير موضع من القصيدة نفسها في قوله:
ام  ف ي ِقب اِبه م   ي ِحب ه  الح 

ر اِبهِ  ِة األ ذ اِن ِفي أ س  ِتف اع   ي ِطير  ِفي ار 
ِهش  األ ن ظ ار    2ِلي د 

رتفاعة األذان في أسرابه (، وذلك ل ) الحمام ( في جملة ) يطير في اتم حذف الفاع
 ر المفيد، ألن الفاعل معلوم من خالل األبيات. لتكرار غيتفاديا ل

 نقاط الحذف:تقنية  -2-6
وقد يشمل حرفا واحدا من ''يتخذ الحذف أشكاال مختلفة في القصيدة العربية الحديثة، 

الكلمة أو كلمة أو يترك الشاعر فراغا للقارئ الذي يسعى إلى تأويله وتتميمه والوقوف على 
الحذف تكتيك أو حيلة من الحيل التي يعمد إليها الشاعر الحديث ليبرز  أبعاده، ولذلك فإن

حالة نفسية خاصة به، أما القارئ فإن دوره كامن في البحث عن تخريجات أو تأويالت تمثل 
 .3'' هذه المحذوفات التي يراها أمامه
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" في قول  وبِ ل  ق  ل  لِ  ر  ف  م   وال   ه  ب  ح   ر  د  ق   في قصيدة " لنا تقنية نقاط الحذففتظهر 
 الشاعر:

ا اِته   ت ِحب ه  الق ل وب  ِفي ن ب ض 
 ؟هِ لِ ب  ق   ن  ا مِ ه  ائِ و  ه  ي أ  ف   وب  ل  الق   ِت ان  ك   ام  
 ي )...(التِ ا و  د  ن  هِ و   ىل  ي  ل  
 1ارِ ت  س  األ   ةِ وك  ت  ه  م  

تفاديا لجعل القارئ يستحضر القصص األخرى وحده، وذلك  فكانت نقاط الحذف
المادي  المبني على المصالح  للحب ها ألنها كانت تجسيداتحقير داللة على ، و هالذكر 

تعدى يالذي  القديم عبر عن الحبهو ف ،راضالشخصية، والذي فيه خدش األخالق واألع
حالة القلوب في القديم من فتن تعبيرا عن وهي أخالق جاهلية قديمة، و  ،على شرف المرأة

 داللة على مكانتها الذليلة وتحقيره لها. ،ومجون، فارتئ الشاعر على عدم ذكرها وتعدادها
 نجده في القصيدة نفسها في قول الشاعر:كما 

 ... ه  ب  حِ ت  
 ... ه  ب  حِ ي  
 2... ه  ب  حِ ن  

عن في التفكير في تلقي يتأمل ويتمّ ملجعل ال نقاط الحذف د الشاعر إلىفعمّ 
وتجعله يغوص في  المحذوف، ويتجاوب مع النص بتوظيف دالالت تتوافق مع نقاط الحذف،

وصف فاللسان يعجز عن إحصاء وتعداد الدالالت التي تمكنه من الوصول إلى هذا الحب، 
ال يوفي حقه، فالكون كله فكل الكالم  ،صلى الله عليه وسلمالذي يستحقه الرسول الحب 
 تبجيال لعظمة ووجاهةوهذا يحبه،  موجود فيه يءوكل شت والطبيعة الناس والحيوانايحبه، 

 .الكريم ووقاره سولالر 
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 ": وعِ ن  م  الم   اءِ ر  س  ى اإلِ ل  ع   ة  ي  دِ م  ح  أ   ة  ع  م  د   أيضا في قصيدة " كما برزت 
       هِ فِّ ك  بِ  ق  د  ي   ي ال  ك  ـــــــــــــــــــــــِــــ ل ه  ـــــــــــوا ل  ـــــــــول  ــــــــق  

 ار  ب  ن  م   ك  رِ ح  ي   و  ا ... أ  اب  ب   سِ د  ي الق  فِ                                               
  ؟  ( ه  ا ل  ه  ح  ر  ش  ن   ف  ي  )ك   )...( ت  ار  ص   س  د  الق  ف  

 1ى(ر  ت  ش  ي  و   اع  ب  ى ي  ص  ق  األ   د  جِ س  الم  و                                                
ر في المعاناة التي تعيشها القدس، لجعل المتلقي يفكّ جاءت ألبيات فنقاط الحذف في ا

وتجبره على تصور الحالة المأساوية التي زه تستفو وما تالقيه من ويالت الحروب واالحتالل، 
ولن يبلغ مراده ، حيث إنه في ذكر الوصف كامال ذم  وا هانة، وصلت إليها من أسى وكآبة

والّذل واالستعباد، فهو في جعل المتلقي يحس بالحال التي آلت إليها، من المهانة والقهر 
ويتحسر على بالد صالح الدين والتي  ،صارت عليها التي هذه الحالةيستحي عن ذكر 

 .المسجد األقصى العظيم تحتوي على
 والحذف في هذا نوع كثيرة في الديوان، ففي القصيدة نفسها يقول:

 ف  رِ ت  ع  ي   م  ي ل  الذِ  قِ ن  ي ع  فِ  ب  والذ ن  
 2ار  ت  س  ت  ل  .. و  ق  ي   م  ل  .. و   وت  ك  الس   م  زِ ل                                        

 وفي قوله في قصيدة " بانت سعاد ":
 ا ) ... (؟اذ  م   ور  ف  ص  ي الع  لِ أ  اس  ي .. ف  رِ د  أ   ت  س  ل  

 3يينِ لِ أ  س  ت   ي ) ... ( ال  ا الذِ ي م  رِ د  أ   ت  س  ل                                       
استخراج المتلقي في  وذلك ليشارك عمّد الشاعر بتوظيف نقاط الحذف في قصائده 

وذلك عن طريق الدالالت في النص الشعري،  هذه الدالالت الضمنية، وتوسيع مجال
 بداعاته.إل توظيف المتلقي
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 حذف الجملة:-2-2
 الشاعر:" في قول  زهرة القرشيّ  أيضا في قصيدة " جليًّا الحذف كما بدا

 يكِ دِ ه  ا أ  ن  أ   ر  ح  الب   ال  ق   
 يكِ دِ ه  ا أ  ن  أ   ر  ه  الن   ال  ق  و   
  ل  م  الر   ال  ق  و   
 و  ر  الس   ال  ق  و   
 1 ت  م  الص   ال  ق  و   

ومعنى ذلك للعلم به، وذلك الثالثة  األسطر( في  أنا أهديك ) كان الحذف في جملة
والتبرع له بأي  ،الله عليه وسلمستعداد الطبيعة والكون على إعطاء حبهم للرسول صلى ا

  .فهو ذو النور وعظيم الشأن وكان االتفاق على حبه بين الجميع، فهو المختار ،شيء يريده
  في الجدول اآلتي:*ابقة في القصائد الس ورود تكرار الحذفعدد  بإحصاءنقوم وس
 عناصر الحذف          

 القصائد
حذف حرف 
 االستفهام

 نقاط الحذف الجملةحذف  حذف اللفظة

.1 .47.% 14.1% / 141.% 

.5 / 5457% / 5.4.2% 

.2 / 2415% / 1542% 

.. 1421% 1421% / 22422% 

.2 / .422% .422% 2427% 

.2 / / 54.1% 2452% 
 %1.4.7 %5421 %14.1 %5452 المجموع

 –جدول إحصائي لعدد ورود تكرار الحذف في القصائد  -            

                                                           

 .11، ص ديوانال -1  
 * القصائد المذكورة في جدول التقديم والتأخير.
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 القصيدة األولىمن خالل الجدول أن هناك اختالف في النسب في القصائد، فنالحظ  
فظة وحذف لتجلى الحذف فيها بنسبة كبيرة في نقاط الحذف، وبنسب قليلة جدا في حذف ال

فنالت نقاط الحذف النسبة األكبر لة فيها، أما الثانية حرف االستفهام، وانعدم حذف الجم
نفسه في القصيدة  ستفهام وحذف اللفظة، والحالذف حرف االفيها، في حين تساوي ح

، فالشاعر وظف فيها نقاط الحذف بنسبة كبيرة، وبنسبة أقل حذف اللفظة، لننتقل إلى الثالثة
، التي استعمل فيها الشاعر نقاط الحذف بنسبة كبيرة جدا، إضافة إلى تساوي الرابعةقصيدة ال

في القصائد الثالث السابقة الحظنا حذف حرف االستفهام وحذف اللفظة بنسب قليلة، و 
فنجده بنسبة قليلة،  الخامسة والسادسة القصيدتين حذف الجملة فيهم، على غرار انعدام

ضافة إلى ورود الحذف اللفظي في  بنسبة أكبر منهما ونقاط الحذف بنسبة مساوية، وا 
 بة متوسطة.، أما الثانية فانعدم فيها الحذف اللفظي ووظف فيها نقاط الحذف بنساألولى
نستنتج أن نقاط الحذف كان لها الحظ الوافر في القصائد، على عكس باقي العناصر  

 :ونالحظ ذلك في المخطط أدناه التي كانت متفاوتة وبنسب قليلة.

  
 

0

2

4

6

8

10

12

حذف حرف 
االستفهام

حذف اللفظة حذف الجملة حذف الحرف

مخطط األعمدة التكرارية للحذف

8%



 في ديوان ''محمد جربوعة'' التركيبي والداللي جماليات االنزياح  ثاني           الفصل ال

 

64 
 

تجلت تقنية الحذف في الديوان من خالل حذف المسند والمسند إليه على مستوى 
قليلة بالمقارنة مع نقاط الحذف إذ تكاد ال تخلو أي عناصر القصائد، لكن كان هذا بنسبة 

قصيدة من قصائده على هذه التقنية، وبشكل كبير، وهذا لتحفيز القارئ والمتلقي على 
الغوص في المعاني اإليحائية للنصوص الشعرية، ومحاولة خلق دالالت موحية من خالل 

تعدد وتوسيع المعاني   العناصر المحذوفة، عن طريق استخدام الخيال، مما يؤدي إلى
ضفاء سحر بالغي، وقيمة  للقصائد، فينتج بحر واسع من الدالالت تسهم في جودة الشعر وا 

 فنية جمالية.
 :التكرار -2

هو ظاهرة أسلوبية بارزة في الشعر الحديث، من خالل دورها الفعال في بناء النص،  
ه اإلكثار من األلفاظ والعبارات فالتكرار ليس ضربا من اللّغو وال مجرد فعل عشوائي يقصد ب

وما بل له وظائف فنية جمالية، في إبراز الجوانب المراد اإلفصاح عنها من طرف الشاعر، 
 يحدثه من تأثير في النفس لتوليد االقتناع الذاتي، وتقوية المعنى وتأكيده.

 التكرار في اللفظ والمعنى: -6-1
 :تكرار اللفظ -6-1-1

 ية  رقِ ب   قصيدة " مظاهر التكرار اللفظي، ونجد ذلك متجليًّا فيحوى الديوان كثيرا من 
 " في قول الشاعر:ير  ه  ن ز  ب بِ ع  ى ك  ل  إ  
 ه  ب  ل  ى ق  ض  ر  ي   وف  س  ... ف   هِ ي  ل  ع   أ  رِ اق  ف  

 1يدِ الن   رِ ج  الف   ةِ ل  ف  ي ك  بِ الن   ب  ل  ق                                         
لذذ واالعتزاز بذكر قلب النبي الطاهر للت وذلك التكرار في لفظة )قلب(، ظه ر

، وال مكان في قلبه فقلبه رقيق مفعم بالطيبة والحبوالتأكيد على رضاه وسماحته،  ،الصافي
  للحقد والكره، فال مثيل لقلبه العطوف والكبير.
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 " في قوله: ون ق  اشِ يش الع  اوِ ر  الد   في قصيدة " كما هو جلي  
 ة  ير  سِ ك  ، و  ة  ول  ل  ذ  ، م  ة  ي  ر  ي ق  هِ 

 1يرسِ ك   ينِ ع  ا بِ ي  ن  الد   ق  ي  ض  ا أ  م                                    
دمشق عاصمة حال ستعطاف على ر واالكسير( للتحسّ  لفظة )كرر لنا الشاعر 

ب الرسول عنها، وما تعانيه من لت إليه بعد غياخالفة ومهد الحضارة والمآل التي آال
السائدة فيها، وحزن الشاعر على انهزامها  فتنالحروب و ز، بسبب اللة وعجّ وذِّ  انحطاط
 .رغم كونها بلد الخلفاء والدين وفتورها،

ذا انتقلنا إلى   في قول الشاعر:نجد التكرار "  زهرة القرشي   قصيدة "وا 
 يبِ ل  : )) ق  ت  خ  ر  ص  
 ي ...بِ ل  ق  
 ي ...بِ ل  ق  
 2ان  ((ير  النِ  ه  ل  ك  أ  ي ت  بِ ل  ق  

ليدل على  وهذا يتأوه صارخا،، فقلب شاعرنا قلبيحدث التكرار على مستوى لفظة 
للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن قلبه ينبض لحبه، واستعداده لفدائه  ، وعشقهحبه الكبير

 نابع من أعماق قلبه ومخلص لحبه. عّتز بذكر الرسول ومدحه، وهوشعره يأن ه، و بروح
 :في قوله " في حدا ما " يضا في قصيدةالتكرار أ كما وظف

 د  م  ح  م   ار  ب  )) ص   
 اد  حم  م   ت  د  ق  ف   ذ  إِ 
 تِ و  الص  بِ  ز  ف  ت   م  ل   ن  إِ 
 3ى ((د  الص   يك  فِ ك  ي  
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يصال لنا رسالة  ين تبركا باسمه والتلذذ بذكره، إلعر لفظ محمد مرتاذكر لنا الش
 يبقى حبه في قلوبنا، وتبقى أخالقه النبي صلى الله عليه وسلم، نه إذا رحل عنامفادها أ

علينا إال الصبر فهو مفتاح الفرج،  ، وماوعة في أمته المسلمةر مز  وصفاته الحميدة والفاضلة
 .والهدي بنصائحه واالقتداء بسيرته الحميدة 

 " في وعِ ن  م  الم   اءِ ر  س  ى اإلِ ل  ع   ية  دِ م  ح  أ   ة  ع  م  د   أيضا في قصيدة " ما تمثل التكرار اللفظيك
 :قوله

 ار  ائِ ي ح  سِ أ  ر   ت  ك  س  م  ى( .. أ  ر  وا: )س  ال  ق  
 ى ر  ا س  ذ  إِ  ودِ ه  الي   ن  مِ  هِ ي  ل  ى ع  ش  خ  أ                                            

 مك  ال  ى م  ؤذ  ي   وف  ي؟ س  رِ س  ي   ف  ي  : ك  ال  
 1ى؟ر  ي الو  فِ  ق  ش  ع  ن  س   ن  ى .. م  ذ  أ ا ت  ذ  وا ِ                                           

أهله، وذلك مالمة على  )األذى( وقع التكرار في اللفظ والمعنى في لفظتي )سرى(،
وخوفه على الرسول صلى الله عليه وسلم من األذى الذي سيلحقه من اليهود، فهو يلوم 

 عليهم تركه يذهب وخوفه عليه من األلم.
 :التاليةلى التكرار في القصيدة نفسها في األبيات كما تج  

 ه  وع  م  د   ي  بِ الن   ح  س  ا م  ذ  إِ  يلِ ج  خ  
 ى؟ر  ا ت  ي   ل  بِ ق  أ   وف  س   ه  ج  و   يّ أ  بِ ف                                          

 ة  ق  ر  ح  بِ  ي  بِ الن   ر  ف  ا ز  ذ  ي إِ لِ ج  خ  
 ار  غفِ ست  ا م  ع  جِ ر  ت  س  ا م  د  هِ ن  ت  م                                          

 هِ نِ ز  ح   ن  ي مِ الذِ  ل  ج  ا ... خ  ن  ي أ  لِ ج  خ  
ااي  ر  الم   ل  خ  د                                            2راا وتكس  ه  ن  ا، ك 
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جاء تكرار لفظة )خجلي(، لما لهذه اللفظة من معاني ودالالت توحي بالحياء والندم 
من رسول الله صلى الله  للذل والمهانة والخجل ذلك على حال القدس المعرضة والتحسر،
والحروب الموجودة  ،حالتها المذلولة والظلم الذي تتعرض لهأللمه عليها وعلى  ،عليه وسلم

على الحالة التي سيكون فيها سر تحّ ء األمم العربية صامتة، فالشاعر معلى أرضها، وبقا
 حبيب الله إذا رأى هذه الحالة.

 تكرار الجملة: -6-1-4
 ِبّ ح   ن  مِ  ر  غ  ص  .. أ   كِ امِ ر  ن غ  ر مِ كب  أ   في قصيدة "من التكرار  لنا هذا النوع فيظهر

 " في األبيات التالية: يّ كِ الم  
                 ة  د  ر  و   ير  خ  ي بِ لِ  د  ه  ش  ت   وف  س  ل  و  

 ر  ط  ق  ت   ذِ افِ و  ى الن  ل  ( ع  اط  ب  ى )ش  د  ن  بِ                                    
 ا ه  لِ ك   كِ اب  ي  ثِ  يلِ  د  ه  ش  ت   وف  س  ل  و  

 (ر  ف  ص  )األ   اج  ز  ي المِ لِ  د  ه  ش  ت   وف  س  ل  و                                     
 ي            التِ  كِ م  اتِ و  ي خ  لِ  د  ه  ش  ت   وف  س  ل  و  

 1.. ر  ثِ ر  ث  ت  ا )...(، و  ن  ن  أ  بِ  يع  شِ ى ت  ق  ب  ت                                     
(، ليتم التأكيد  لسوف تشهد لي جملة ) ارتكر كما هو واضح في القصيدة من 

ويقينه بعدم تقصيره في حق  ،الشاعر لنفسه االثقة التي يحملهواإلعادة واإللحاح، داللة على 
 .تخلفه كان لسبب قربه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم محبوبته، إال أن  
 :في قوله راء محبوسة عن حبيبها "قلوب خض في قصيدة " لنا كما تمث ل

 اه  ل  ع  ف  ي   ل  ي، الك  اقِ ي  تِ ي اش  اسِ و  ا أ  ن  أ  
 2ياسِ ي .. و  لِ ج  خ  ت   .. ال  ال   كِ اق  ي  تِ ي اش  اسِ و                                     
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 ر بحب الرسول الكريم،التفاخب التأكيد فتكرار جملة )واسي اشتياقك( داللة على
وأن ال تستحي أو تخفي محبوبته أن تشتاق هي أيضا له،  فالشاعر يطلب منواالشتياق له، 

 صلى الله عليه وسلم. للرسول اوهذا تعظيم   اشتياقها،
د  :في قول الشاعر " زهرة القرشي   التكرار في قصيدة " كما تجس 

م ت    ق ال  الص 
ِر الِصّوان    الر اِقد  ِفي الِحج 

 ان  و  ن  ا الع  ين  طِ ع  أ   ن  كِ ل  
 1انو  ن  ا الع  ين  طِ ع  أ   ن  كِ ل  

على حبهم للرسول صلى  اتأكيدإلعطاء بعد داللي ونفسي عميق، ذلك  وهذا التكرار
د ، فهنا أك  يطلب وحبهم الكبير له، وشوقهم لرؤياه الله عليه وسلم، واستعدادهم إلهدائه ما

طلبه بكل فرح الشديد على تلبية  ، وحرصهالشاعر بتكرار البيت في طلب العنوان لمالقاته
 سرور.و 

 :في قوله" في حدا ما كما يوجد تكرار الجملة في قصيدة "
 :م  ه  ن  ع   م  ه  ر  بِ خ  ي   ر  غ  الث  و  

 اد  ي ح  ا فِ )) م  
 يخِ أ   اا ي  يع  مِ وا ج  ل  ح  ر  
 اد  ي ح  فِ  ام  
 2ا ((د  ي ح  ا فِ م  

على عدم وجود أي أحد في  اتأكيد، ( في حدا ما جملة ) ر الشاعر في األبياتكرّ 
، فكان التكرار إلبراز خيبة المدينة وأنهم رحلوا، وأن األخيار قد غابوا ورحلوا ولن يرجعوا

 ه الشاعر من الفراغ الذي خلفوه.األمل الظاهرة، واأللم الذي أحسّ 
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 :األبيات التالية في لتكرارا وجدنا " وبِ ل  ق  ل  لِ  ر  ف  م   وال   ه  ب  ر ح  د  " ق  وفي قصيدته 
ر اِر(( ..   وِن ِلْل  ح  ج  م د  ل م  ي أ ِت ِبالس   )) م ح 
ر اِر((   وِن ِلْل  ح  ج  م د  ل م  ي أ ِت ِبالس   1..)) م ح 

ا بذكر تلذذجاء للتأكيد على الحضور القوي للعبارة المكررة، وذلك  فهذا التكرار
رسالة اإلسالم فالنبّي بيت المعنى ألنه حيث هدف التكرار لتثوهو لم يكن اعتباطيا، ، الممدوح

لم يأتي ليحارب األحرار وينصر الفقراء، إنما للعدل وذلك لطبيعة  صلى الله عليه وسلم،
 ،الرسالة فهو جاء ليحرر الناس من العبودية والقهر وأنه لن يظلم األغنياء إنما ينصر الفقراء

والعدل بين كافة جاء لفرض المساواة  هو كما ادعى أهل قريش أنه أتى ليذل سادتهم، إنما
 الناس.

 تكرار الحرف: -6-1-6
هو تكرار الحروف المتمثلة في حروف الجر والعطف، وأدوات النداء والشرط، إضافة  

 إلى الم التعليل والتفسير، ويظهر هذا التكرار في معظم قصائد الديوان 
 ففي قصيدة " قنديل بني هاشم " يقول الشاعر: 

 ة  ل  م  ر  أ   وس  ان  ف   ن  مِ  تِ ي  الز   قِ ارِ س  لِ 
هم  ؟أ  ء  و  و  ض   ال  ى بِ ام  ليت  لِ  م ن                                    مِّ

 اه  ش  ق  ن  ي   ارِ ج  ح  ة األ  ن  ت  فِ ابد  ع  لِ 
 وام  شِ ن و  إِ  تِ الال   يدِ بِ ع   ودِ ل  ى ج  ل  ع                                 

 ه  ب  ل  ط  ي   ونِ رع  فِ ل  لِ  فِ ط الك  اسِ ب  لِ 
 م  ر  اله   ك  د  ن  ا عِ هذ  .. و   اءِ ي  وم  ي الم  ذِ                               

: )ف  ق  ن ت  م  لِ   هِ تِ ال  بع  ه  ي ر  ف  لِ ِص ول 
م (ل  الك   هِ افِ وص  ي أ  فِ  ب  ع  ص  : )ي  ول  ق  أ                                      

2   
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 التفسير والتوضيح،األبيات السابقة، وغايته  على مستوى  فجاء تكرار حرف )ال( 
والتعليل، فالشاعر يصف الحالة الجاهلية، قبل مجيء الدين اإلسالمي، محاوال رسم معالمها 

  ومفسرا تأثيرها على الحياة.
 ويقول في القصيدة نفسها: 

 ته  امِ ق   اتِ وح  ي الل  فِ  ك  رِ د  ون ي  الل   ال  
م  ر   ن  إِ  اتِ وح  الل   ىل  ع   ون  ف  اكِ الع   ال                                        واس 

 هِ مِ اجِ ع  م   ن  مِ  رفِ ح  لِ  ون  ح  ارِ الش   ال  
 م  ل  ا عِ ه  ت  ح  ت   ارِ ن  ون  لِ ف  اِص الو   ال                                      
 مه  ب  اهِ ذ  م   ت  اق  ا ض  ذ  إِ  ون  م  اظِ الن   ال  

 1وام  ظ  ن   ن  إِ  رِ ع  الشِ  ضِ ع  ب  بِ  ين  دِ جِ ن  ت  س  م                                      
بالشرط، فالشاعر يبدي  متصل، وكان الهدف منه النفي التكررت أداة النفي )ال( 

الظلم واألحكام الجاهلية وحياتها، ويؤكد عدم قدرتهم على التغيير مهما تعصبه للسكوت على 
 فعلوا، فهو يعيب عليهم جهلهم، وعدم معرفتهم لحالوة العبادة وحب النبي الكريم.

ك مثال مشابه في قصيدة " بكائية الحّب الرسولي أو مراثي الزيت النازف من وهنا 
 فانوس الدنيا الجريح " في قول الشاعر:

 دِ ر  الب   امِ ي  ي خِ ث  فِ دِّ ح  أ       
 لة  ائِ ع       
  ن  ط  و   ال  بِ      
 ل  م  أ   ال  و       
 2ت  ي  ب   وال       

 التي تعانيه بعض العائالت.فتكررت لنا أداة النفي، تحسرا على المعاناة  
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في قصيدة " دمعة أحمدية على  الحرف الدال على االستقبال )السين(ا تكرر كم 
 اإلسراء الممنوع " في قوله:

 هِ فِّ ك  بي  بِ ين  الن  اسِ ي   ر  م  ي  س  
 ار  بِّ ص  م  ا و  ي  اسِ و  م   ابِ ب  القِ  وق  ف                                  

 ب  ائِ غ   قِ و  ش  ي ت  ى فِ ن  م  ي   د  م  ي  س  
 ار  ك  ذ  ت  ف   ه  ام  ي  ه أ  بِ  ت  اد  ع                                 

 ة  ل  ي  ر  ل  ك  ذ  ي   ابِ ر  ح  ي المِ فِ  وم  ق  ي  س  
 1ار  ب  وك   اءِ ي  بِ ن  األ  ها بِ ى بِ ل  ص                                 

 فكرّر الشاعر حرف السين جوابا لجملة الشرط، وغايته التأكيد. 
(، إضافة  في، من، الكاف، الباءعلى تكرار لحروف الجر وهي )  كما حوى الديوان 

 :مدى تكرارها في بعض القصائد، في الجدول التالي خرى وسنتناولإلى بعض األدوات األ
 الحروف

 القصيدة
 أ س ما قد ال ك يا و ــــل ــــب من في

 / / 6 1 / 1 / 1 6 1 1 / األسود يليق بنا
 / / 1 1 4 4 1 2 2 2 6 41 محمد

 12 / 4 / / 1 1 41 8 12 14 61 زهرة القرشيِّ 
 8 6 8 6 1 2 4 11 1 1 8 12 إنه قنديل آمنة شو بّدك؟

 6 1 12 1 11 1 4 12 2 1 4 41 في حدا ما

 11 1 12 11 قنديل بني هاشم
 

61 1 4 11 1 1 / 1 

 6 1 1 6 11 6 1 21 48 61 41 21 الحّب الرسولي بكائية
 / / 4 / 6 1 1 16 1 1 6 11 بانت سعاد
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 1 4 6 4 4 1 6 11 1 1 2 1 اعتذار
 / / 6 / 1 1 1 28 18 8 18 16 وال مفر للقلوب قدر حبه
 -في بعض قصائد الديوانجدول إحصائي للحروف المكررة  -     

 تحليل الجدول: 
باستخراجنا لعدد التكرارات للحروف من بعض قصائد في الديوان، وجدنا أنها بنسب  

التفاوت في القصيدة نفسها، لكن نجد أن حرف العطف الواو  اختالفمتفاوتة، إضافة إلى 
نال أكبر عدد من التكرار، إضافة إلى حروف الجر )من و في والباء(، والم التعليل، أما 
باقي الحروف كالكاف وحروف النفي )ال، لم، ما(، والحروف األخرى )قد، السين(، فقد كان 

 عض اآلخر.لها الحظ في بعض القصائد وانعدامها في الب
اختالف التفاوت في تكرار الحروف، ومدى توظيفه في القصائد، له عالقة بدور كل  

يعطي النصوص قيمة فنية تأثيرية كتكرار األلفاظ  تكرار الحروف الحرف وفاعليته، رغم أن 
ا لها دور فعال في المساهمة في ربط الجمل وانسجامها، إضافة إلى تحديد والجمل، إنم
ان والموضوع المتناول، الذي تحدده حروف الجر، أما أدوات التأكيد والتعليل المكان والزم

   والنداء فهي تبرز الجمالية الفنية للعبارات في القصائد.
 :التكرار في المعنى دون اللفظ -6-4

 " في قول الشاعر: محمد في قصيدة "هذا النوع من التكرار يوجد  
 ر  اخِ ف   يق  قِ ن ع  مِ  لك  م   اجِ ي ت  فِ 

 مد  ح  ي، م  مِ اشِ ي، اله  أسِ ر   اج  ا ت  ي                                   
 ة  وس  ر  ح  م   ية  كِ ل  ( م  ة  اس  ي )م  فِ 

 1د  رق  ت  و   ي  بِ الن   رِ ك  ى ذِ ل  و ع  ح  ص  ت                                  
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في لفظتي )محمد والنبي( فهما لفظتان تدالن على مقصود واحد هو التكرار يظهر 
، وهذا تبركا باسمه ومكانته العالية المرموقة في قلوب الكل ،الرسول صلى الله عليه وسلم

 .ن لتمجيده بأسمائه الحميدةلكن الشاعر ذكر له لفظتي
نسبة وروده في القصائد  بإحصاءولمعرفة مدى توظيف الشاعر لظاهرة التكرار قمنا 

 السابقة وهو ملخص في الجدول التالي:
 عناصر التكرار           

 القصائد
 تكرار الحرف تكرار الجملة تكرار اللفظة

.1 1542.% 54.2% 11412% 

.5 %.4.. 2411% .4..% 

.2 1542% / .427% 

.. 7427% / 51451% 

.2 142.% 14.7% 7425% 

.2 .412% 54.1% 1542% 
 %.7142 %154.5 %2.421 المجموع

 –جدول إحصائي لنسب ورود التكرار في بعض القصائد  -      
ففي لم يختلف التكرار في الديوان عن العناصر السابقة، فنجد التفاوت في عناصره، 

قصيدة قدر حبه وظف الشاعر التكرار بنسبة كبيرة ومتقاربة جدا في تكرار اللفظة والحرف، 
ا في قصيدة دمعة أحمدية ونسبة أقل منهما وبنسبة قليلة جدا تكرار الجملة، في حين تساوي

تكرار الجملة، أما قصيدة برقية كعب فكان التكرار اللفظي بنسبة كبيرة وبنسبة قليلة تكرار 
الحرف، والعكس في قصيدة قنديل بني هاشم فكان التكرار األكبر في الحروف، وانعدام 

للفظي حظا أوفر من تكرار تكرار الجملة فيهما، وفي قصيدة زهرة القرشي نال التكرار ا
الحروف، وبنسبة قليلة جدا تكرار الجمل، ووظف في قصيدة أكبر من غرامك تكرار الحروف 

 .بنسبة كبيرة جدا وبنسبة أقل منها تكرار اللفظة وتكرار الجمل
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وظف الشاعر التكرار بصورة واسعة في معظم قصائد ديوانه، خاصة تكرار الحروف، 
ا جماليا فنيا  ألهمية دورها في الربط بين عناصر الجمل وتفسيرها، وهذا العنصر يضفي حس 

 وكان حضوره في النص الشعري بارزا، وسنمثله في المخطط اآلتي:على القصائد، 

 
أن ظاهرة التكرار ظاهرة أسلوبية بارزة في الديوان، وكان لها إلى  األخيرونخلص في 

دور فعال في بناء النصوص الشعرية، وأداء وظيفتها التركيبية، متجليا من خالل تكرار 
ودالليا، وأحدث أثرا  أسلوبياهم في بناء قصائد الديوان اللفظة إلى الجملة فالحرف، حيث أس

في تكرار الكلمات والحركات تقوية للمعنى وتأكيده،  على نفسية القارئ والمتلقي، حيث كان
فالديوان تناول قضية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فساهم التكرار في تأكيد عظمة 

 ومكانة الرسول الكريم. 
 : االنزياح الدالليثانيا/ 

والتفاعل بين عناصر اللغة، الذي  ،تهتم بعالقة الدوال ومدلوالتهاهو ظاهرة أسلوبية 
تنزاح بموجبه الكلمات عن معانيها، وذلك من خالل السياق الذي توضع فيه، وذلك إلكساب 

يستعين بها الشعراء للكشف عن تجربتهم الشعرية، النصوص والخطابات بعدا فنيا، حيث 
براز قوتهم التعبيرية،  يوإلضفاء حس بالغ    عارة والتشبيه.طريق المجاز واالستوذلك عن وا 
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 :المرسل المجاز -1
ظاهرة بالغية، تهتم بوظيفة الكلمة داخل الجملة وما تضفيه من أثر داللي  هو 

وتكون العالقة بين أطرافه ي األصل، مع وجود قرائن داللية، مخالف لما وضعت له ف
فهو عبارة عن استخدام اللفظة في مختلفة، ال تعتمد على المشابهة، وتربطه عالقات عديدة، 

حيث يقوم الشاعر بخرق القوانين اللغوية للتعبير عما  في ثوبها المجازي، أي غير موقعها، 
 نفسه إلثراء نصه بجماليات فنية.

 العالقة المحلية: -1-1
 " في قول الشاعر: وبِ ل  ق  ل  لِ  ر  ف  م   ال  ه و  ب  ح   ر  د  تمثل المجاز في قصيدة " ق  

 اه  تِ ال  ي ص  فِ  وف  ف  الص   ه  ب  حِ ت  
 اي  يز  الِ ي م  فِ  م  ت  ؤ  الم   ه  ب  حِ ي  

ِتهِ  ِفي ِجو اِر الب ي ِت ِفي م ك   و 
ام    1ي ِحب ه  اإِلم 

جاء المجاز المرسل في )تحبه الصفوف في صالتها(، وعالقته المحلية، حيث أطلق 
الصفوف وأراد المصلين، فهو يعبر عن حب المصليين للرسول صلى الله عليه وسلم، 

 محبوبهم محمد عليه السالم.وخشوعهم في صالتهم التزاما بأمر رب العالمين ودعوة من 
 كما يقول الشاعر في القصيدة نفسها:

ا ا الغ ز اة  ِفي آه اِته  ط م ه   ت ِحب ه  م ن اِبر  ح 
ر ِة الِعر اق  ِفي ب ص 
ِني  وز   2أ و ِفي غ ر 

فالمجاز المرسل في عبارة ) تحبه منابر( وعالقته المحلية، حيث أطلق المحل وقصد 
 أهله، حيث وصف الحالة المأساوية للعراق من حروب واستعباد وقهر وظلم ودمار.

                                                           

 118الديوان، ص  -1 
 184المصدر نفسه، ص  -2 
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 لقصيدة نفسها على المجاز المرسل في األبيات التالية:كما تتضمن ا
ا ِسل  الع ي ون  ِفي ان ِده اِشه   ف ي ر 

ِلي ا ا م ص  ال ِمه  اه  ِفي س  ِسل  الِشف  ي ر   1و 
لى في ) يرسل الشفاه( عالقته المحلية، حيث أطلق الشفاه وأراد الكالم، الذي يخرج فتج 

مّسرة فهو أراد إرسال الكريم، وداللة على الفرح والمن الفم، تعطرا بذكر الله تعالى ورسوله 
 .فضاله على أمته بالدين اإلسالمي، والدعاء له ألالرسول الكريم علىوالسالم  الكالم للصالة

 العالقة الجزئية: -1-4
 في قوله:"  وبِ ل  ق  ل  لِ  ر  ف  م   ال  و   ه  ب  ح   در  " ق  لى لنا أيضا في القصيدة نفسها تجّ ت

 اه  ارِ خ  ي ب  فِ  وف  ر  الح   هِ اهِ ف  شِ  ن  مِ  ج  ر  خ  ت  
 2امِ ر  ح  اإلِ  ةِ ير  بِ ك  ي ت  فِ  ال  ت  خ  ت  

 ه الحروف(، وعالقته الجزئية، حيثالمجاز المرسل في عبارة )تخرج من شفاه نجد
أطلق الشفاه وأراد الفم، حيث قصد الكالم الذي يخرج من الفاه تبركا وتلذذا بذكر الرسول 

 لشأنه.صلى الله عليه وسلم، وتعظيما 
 وفي قصيدة " اعتذار " نجد المجاز في قوله:

اِئِد ت ب ِكي ِمل  ب ع ض  الق ص   وأ ح 
ِض الق ِصيِد  ِتر اب  الن ِبي ِبأ ر   3اغ 

استعمل الشاعر لفظة القصائد حيث يقصد بها الروح الشعرية، حيث إن القصيدة هي 
الجزء وأراد به الكل، جزء من الشعر، فهو مجاز مرسل عالقته الجزئية، فالشاعر ذكر 

فاختيار لفظة القصيدة بدل من الشعر لزيادة قوة اإليحاء والتمثيل، وذلك لتوسيع داللتها، 
 وليضفي عنصر المفاجأة على القصيدة.

                                                           

 186، ص الديوان -1 
 111، ص المصدر نفسه -2 
 111المصدر نفسه، ص  -3 
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 كما نجد مثاال مشابها في قصيدة " سباعيات لمعشوق وحمام القباب " فيقول:
عة   م  لِّ ل يل ِة ج   ل ِكن ِني ِفي ك 

اِنب ا وأتوب                                    ة ج  ع  الق ِصيد   1أ د 
لفظة القصيدة وهو أراد الشعر فهو مجاز مرسل عالقته الجزئية فهو  استخدم الشاعر 

 أطلق الجزء وأراد الكل.
 قول") شو بدك (؟ إنه قنديل آمنة " في في قصيدة أيضا كما نجد مثاال مشابها  
 الشاعر:

ي ن  أ نِ  ِسك  ِبي ِديأ ال  ت ر   ي م م 
؟                                   ز ان  و الِعل ل  ِمر ه  األ ح  ر ا ت د  د   2ص 

 هو مجاز مرسل عالقته الجزئية، فهو أطلق الصدر والمراد هو النفس 
 ويظهر لنا في قصيدة " دمعة أحمدية على اإلسراء الممنوع " في قول الشاعر:

 رأسي حائراقالوا: ) سرى ( .. أمسكت 
 3أخشى عليه من اليهود إذا سرى                                        

فجاء المجاز المرسل في قوله ) أمسكت رأسي حائرا ( فهو أطلق الرأس وأراد التفكير، 
وعالقته المحلية فهو ذكر الرأس لكنه يقصد تفكيره لخوفه على الرسول صلى الله عليه وسلم 

 .يلحق به وخوفه عليه من اليهود الكفار من األذى الذي قد
 العالقة السببية: -1-6

 مّد الشاعر إلى توظيف هذا النوع في قصيدته " بكائية الحب الرسولي " في قوله:ع 
ب ِك ال من ان    أ سأ ل ر 

 أ ن تنقاد لي األ ل ف اظ  

                                                           

 118الديوان، ص  -1 
 16، ص المصدر نفسه -2 
 64المصدر نفسه، ص  -3 
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 1واأل ب يات والج مل  
األلفاظ(، وعالقته السببية، والمراد هنا حّصل المجاز المرسل في عبارة ) أن تنقاد لي  

اللغة والتعبير، فالشاعر يتمنى أن تكون لغته راقية وفصيحة وعذبة، بما يليق بالرسول 
الكريم، فمكانته عظيمة ويستحق األفضل، فداللته تمجيد مكانة الرسول صلى الله عليه 

 وسلم.
 وفي مثال مشابه في قصيدة " ما في حدا " يقول الشاعر: 

 كيف يمكن أن أجيء وال يمّد يمينه نحوي 
 وال تمتد في كف النبّي أصابعي

 في بيعة شعرية
 2) ماذا عدا مما بدا ؟(

به السبب، فشاعرنا يريد أن  هو مجاز مرسل عالقته السببية فهو أطلق اللفظ وأراد 
يم معه أشعاره، والمراد بالكف هنا هو أنها سبب في تضامن الرسول الكر يباع الرسول الكريم 

 واتحاده، والوقوف إلى جانبه.
 ومثال آخر في قصيدة " اعتذار " في قوله:

 أضمد بالصبر جرح الوريد
 ليصغر جنب حضرته
 3حديث الحب والغزل

هو مجاز عالقته السببية فهو أطلق لفظة الصبر وأراد بها الشفاء، فالصبر هو سبب  
 الشفاء من بعض الجروح.

                                                           

 161ص  الديوان، -1 
 111المصدر نفسه، ص  -2 
 111ص  مصدر نفسهال -3 
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اهرة، قمنا باحصاء النسب لتكراره في القصائد وهي موضحة ولمعرفة مدى توظيفه لهذه الظ
 في الجدول أدناه:

 
 عالقات المجاز   

 القصائد
 القةع

 المحلية
 القةع

 الجزئية
 القةع

 الكلية
 القةع

 السببية
 القةع

 المسببة
.1 5455% %0.74 / / / 
.5 %2.27 / / / / 
.2 / / / / / 
.. %4.54 %1.51 / / / 
.2 %0.53 %0.53 / / / 
6. / / / / / 

 / / / 2.78% 9.56% المجموع
 –جدول إحصائي لعدد تكرارات المجاز في بعض القصائد  -           

الشاعر لم يوظف كثيرا المجاز في قصائده، فنجد في القصيدة األولى استعمل  
األخرى، أما المجاز وعالقته المحلية والجزئية وبنسب ضئيلة جدا، ولم يستعمل العالقات 

القصيدة الثانية فاستخدم العالقة المحلية وبنسبة ضئيلة ولم يوظف العالقات األخرى، ولم 
يستخدم المجاز نهائيا في القصيدة الثالثة، والقصيدة السادسة، وتجلى المجاز بعالقته المحلية 

لة يضئ لم يستعمل الشاعر المجاز في قصائده، إال بنسب، والجزئية في القصائد المتبقية
  جدا، مستخدما العالقة الجزئية والمحلية فقط.

 وسنوضح ذلك في المخطط التالي: 
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لت في الديوان بنسبة قليلة على عكس باقي يعد  المجاز المرسل ظاهرة بالغية ، تجّ  
ة والمحلية، وكان الهدف يئكما ظهرت من خالل العالقات الجز  ،كاالستعارة والتشبيه الظواهر

براز قيم شعرية ذات  ، إلثراء النص الشعري بمعاني فنية،خلق صورة شعرية مميزة امنه وا 
 . طابع  جمالي والقدرة على التأثير على ذات المتلقي

 :االستعارة -5
تحتل االستعارة مكانة هامة في الدراسات البالغية والنقدية، فهي عنصر أساسي في  
 آليةلما تضفيه على الكالم من رونق وزخرف، وهي  إبراز جماليته وجودته،تقوم بالشعر، 

 ، وتكشف طريقة توظيف الشاعر لالستعارة على عبقرية الشاعر وموهبته،اإلبداعمن آليات 
 .المكنية في أغلب قصائده في الديوان وخاصة فنجد الشاعر استخدم االستعارة

قدر حبه  صيدة "في قنجدها  االستعاريةومن بين النماذج التي تجسدت فيها الصورة 
 :" في قول الشاعر وال مفر للقلوب

 ارِ و  ن  األ  بِ  اه  ف  والشِ  ون  ي  الع   ق  رِ ش  ت  ف  
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 ار  ع  ش  األ   د  ولِ ت  ف  
 1هِ يحِ دِ ي م  فِ  ونِ ي  الع   ة  ي  وئِ ض  

حيث  في قوله ) فتشرق العيون والشفاه باألنوار(، استعارتان فنجد األولى النتجلت 
شراقها وحذف المشبه به لشفاه، إذ شبه العيون بالشمس في إللعيون وااستعار إشراق الشمس 

تطور  شبهفهو  قوله ) فتولد األشعار (، الثانية فتظهر في ودل  عليه بالزم من لوازمه، أما
الشعر وازدهاره كالصغير الذي يولد في الحياة من جديد، فحذف المشبه به وهو الصغير 

الوطيدة بين الشاعر وحبه للرسول ان إيحاءا للعالقة ودل عليه بالزم من لوازم هي الوالدة، وك
د البسمة والفرح والسرور ويبعث صلى الله عليه وسلم، فهو كالنور الذي يضيء الحياة ويول

 .ةللحياة، تكون نقية وصافي جديدة بإشراقة
 في قول الشاعر:تعارة المكنية في القصيدة نفسها كما تظهر االس

 اه  وشِ ق  ن   يفِ  ار  ف  ظ  األ   ر  سِ ك  ن  ت  
 2ار  د  الجِ  ل  ج  خ  وي  

عليه بصفة  نسان ودل  ان الخجول وحذف المشبه به وهو اإلنسحيث شبه الجدار باإل
من الظلم والقهر، فالنفس تخجل  اء، وهو داللة على الحياءمن صفاته وهي الخجل والحي  

ضعفهم، يخجل من بأي شيء  اإلحساسالذي يفقد ، حتى الجدار والحرية لفقدانها العدل
 وعجزهم.

 بيات التالية:متمثلة أيضا في األها ونجد
  ار  ف  الك   ه  ب  حِ ي  
 ه  ب  ح   ون  ر  ابِ ك  ي   م  ه  ن  كِ ل  
 3ارِ ر  س  األ   حِ انِ و  ي ج  فِ  ب  الح   ون  ن  دفِ ي  و  

                                                           

 182الديوان، ص  -1 
 181المصدر نفسه، ص  -2 
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ودل عليه  اإلنسان، حيث حذف المشبه به فشبه الحب بالشخص الميت الذي يدفن
بالزم من لوازمه وهو الدفن، والغرض من هذه االستعارة التأكيد على أن حبه صلى الله عليه 

 قلوب الكفار في زمانه. ىوسلم قد غزا كل القلوب حت
ذا انتقلنا إلى قصيدة أخرى المعنونة  في قول نجد االستعارة "  الدراويش العاشقون  "وا 

 الشاعر:
 ا ه  ام  ي  ى أ  و  ي اله  ا فِ ه  ت  ر  ي  غ   د  ق  

 1 غييرِ الت  بِ  وت  م  ت   اءِ ف  ى الو  ر  ق  و                                     
 إنماووظفها على األيام، فاأليام ال تتغير  باإلنساناستعار صفة التغيير الخاصة 

، اوصلت إليه الحالة التيوهو دليل على الواقع المعاش في دمشق و  ،الزمن هو الذي يتغير
 بالد الخالفة لكنها تغيرت ولم يصبح فيها شيء.فدمشق هي 

 وتظهر أيضا في القصيدة نفسها في قول الشاعر:
 اه  ارِ م  خِ ا بِ ه  ه  ج  و   ئ  بِ خ  ت   ت  ار  ص  

 2يرِ وِ ص  ي الت  فِ  هِ ج  الو   اك  ذ   ير  دِ وت                                 
الخجل على الحياء و وهذا دليل فهو شبه دمشق بالمرأة التي تخبئ وجهها بالخمار، 

من حروب ومآسي، وعدم استطاعة  من المعاناة التي يعانها أهل دمشق، ومما يحدث فيها
 .، واكتفائهم بالنظر والسكوتاألمم تغيير هذا الوضع السائد

" االستعارة  دمعة أحمدية على اإلسراء الممنوع " أيضا الشاعر في قصيدةف كما وظ  
 في قوله:المكنية 

 ايه  ن  ي  ع   ض  مِ غ  ت   اجِ ر  ع  المِ  م  لِ ال  وس  
 3ى ر  ت   ي ال  ى ك  ر  ت   ت  ان  ا ك  م   ولِ ن ه  مِ                                

                                                           

 11، ص الديوان -1 
 11المصدر نفسه، ص  -2 
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غمض عينيه، حيث حذف المشبه نسان الذي يالشاعر بتشبيه ساللم المعراج باإلقام 
عليه بصفة من صفاته وهي إغماض العيون، وذلك للجحود والسكوت نسان ودل به اإل

، والعجز والهزيمة التي تعرضت لها البالد العربية ووقوف العرب ساكتين مغمضي األعين
 .فأبدى الشاعر غضبه من هذه التصرفات

 :كما تتجسد لنا الصور االستعارية في قصيدة " محمد " يقول فيها
ة  ِمن  ه اِتِف الِصب ي ةِ  اش   ِفي ش 

د  ت ز ه و ح ر                                     وِء ِحين  ي غ رِّ  وف  الض 
ِز ف وق  ق ِطيف ة   ِة ِللخ  ف   ِفي ت ح 

د                                   ر  اِشمي وت ف  ِم اله  ل ى اس   1ت ط و ى ع 
أوضحت لنا هذه الصور تشبيه الحروف بالعصافير في التغريد أثناء فرحها، ألن 

الهاشمي ( فاالسم ال يطوى داللة  الحروف ال تزهو، كما نجد في عبارة ) تطوى على اسم
فالشاعر قام  أهمية وعظمة اسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلو شأنه ومقامه،على 

 نور الزاهي فوق غطاء الكعبة الشريفة.البمدح وتعظيم اسمه وتمييز كتاباته ب
 وتصادفنا صور من هذا النوع في القصيدة نفسها في قوله

م   ل ت  ف ه  او  ة  ح  ع  م  ع  ... ق ال ت  ش  م   الش 
 ِباسِم الن ِبي، ِبد وِن ن ار  أ وِقد                                          

اِء ... ق ال ت  ق ط ر ة   م  الم  ل ت  ف ه  او   ح 
د                                          م  ة  أ ت ج  ه ش  د  ب ا أ ِسيل  ... و   2ح 

تجسدت االستعارة المكنية في األبيات السابقة بتوظيف صفات اإلنسان المتمثلة في 
القول، الدهشة على أشياء مادية وهي الشمع والماء، داللة على الصفاء الذي يحمله صلى 
الله عليه وسلم، حيث أضفى نورا على أمته وأخرجهم من الظلمات والكفر وهداهم إلى طريق 
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صور دّلت على حبهم للرسول الكريم الذي يجري في عروقهم كجريان الحق والعدل، وهذه ال
 األنهار.

 :في قوله (؟.. إنه قنديل آمنة "قصيدة " ) شو بّدك  في كما برزت أيضا
 ت  ن  زِ ح   ن  ( إِ سنِ الح   تّ سِ ) لِ  ول  ق  ا أ  اذ  م  

 1؟ل  ح  الك  ا ه  ارِ ف  ش  ي أ  فِ  ف  رِ ف  ر  ي   ي  ك  لِ                                         
شفار بالطائر، ثم حذف المشبه به الطائر ودل عليه بالزم من لوازمه شبه األالشاعر ف 

، وهذا دليل على حزن العيون ومحاولة الشاعر إرضائها فشبه جمال وهو فعل )يرفرف(
 عينها في سعادتها كجناحي الطائر.

 في قوله: "بكائية الحب الرسولي " قصيدة  كما تتجلى لنا في
 :الت  ق  ف  

 اط  ب  ق  األ   ح  ر  ج  )) ي  
 (( ا؟ر  ي  م خ  ه  ى بِ وص  أ   ن  م  
 ام  ل  ا أ  ه  د  ج   ق  ر  ط  أ  ف  
 2 ل  ج  الخ   ه  ه  ج  و   ر  ث  ع  ب  و  

الخجول باألوراق المبعثرة، حيث حذف المشبه به وهو  اإلنسانشبه الشاعر هنا وجه  
دة الخجل لشِّ وذلك األوراق ودل  عليه بفعل البعثرة، على أساس االستعارة المكنية، 

 بهم.بالرأفة بالمخلوقات رغم وصية الرسول الكريم ولالستحياء، لعدم وجود الرحمة واأللفة 
 :بني هاشم " فيقول قصيدة " قنديل في امشابه ونجد مثاال  

 هذا النبي  .. اخضرار األرض نظرته  
يحتشم   وبسمة الثغر منها الضوء                                          

3 
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حيث شبه الضوء باإلنسان، وحذف المشبه به وّدل عليه بصفة من صفاته وهي 
ذا داللة على النور الذي أحضره الرسول صلى الله عليه وسلم، عن طريق االحتشام، وه

رسالته الهادفة لنشر الدين اإلسالمي الحق، واالبتعاد عن العبودية ألمته، وهّديهم إلى طريق 
 الحقِّ والسالم.

في  بإحصاءهاالمكنية في قصائده، قمنا ولتوضيح مدى توظيف الشاعر لالستعارة 
 الجدول التالي: 

 2. 2. .. 2. 5. 1. القصائد
 8.33% 3.22% 10.60% 9.37% 13.63% %12422 المكنية إ4

 %214.1 المجموع
 -جدول إحصائي لعدد تكرارات االستعارة في بعض القصائد  -           

الشاعر االستعارة المكنية في قصائد ديوانه، مستغنيا عن االستعارة استخدم  
التصريحية، كما تجلت هذه االستعارة بنسب متفاوتة بين القصائد، فجاءت بنسب كبيرة في 
القصيدة األولى والثانية، وبنسب أقل في القصائد الثالثة والرابعة والسادسة، أما في القصيدة 

  جدا. الخامسة فكانت بنسبة ضئيلة
 وهي ممثلة في المخطط التالي:حوت القصائد على االستعارة المكنية، 
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ة من مكانة كبير  احتلت االستعارة المكنية وظ ف الشاعر االستعارة في الديوان، إال أن   
هذا  استخدم، والتمثيلية، حيث التصريحيةك ة أنواع االستعاراتقي، في حين غابت بقصائده

تمنح النص خصوصية  ،ودالالت ضمنية إيحاءاتجعل نصه يحمل النوع من االستعارات ل
في  اإلثارةضفت عنصر قي يبحث في المعاني، فاالستعارة أالغموض وتجعل القارئ والمتل
وتجسيدها لتقوية الصورة الكون ها واستغالل الشاعر لعناصر قصائد الديوان الختالف مدلوالت

 الشعرية. 
 تشبيه:ال -2

األدوات التعبيرية الفنية، ويعد  أحد المقاييس  لبالغة، وهو أداةهو آلية من آليات ا 
التي تسهم في جودة الشعر وقبحه، من خالل درجة توظيف الشاعر له في قصائده، فهو 
صورة بيانية يستخدمها الشاعر لتوضيح ما يقصده عن طريق تمثيله بطرف آخر، وله أنواع 

ستعين به الشاعر لنقل تجربته كثيرة، تتحدد من خالل تواجد عناصر التشبيه وأطرافه، حيث ي
ضفاء جمالية تعبيرية على الصورة الفنية.  الشعرية إلى المتلقي، وا 

 :والمفصل التشبيه المجمل -6-1
برقية إلى كعب بن زهير )رضي الله  في قصيدة " هذا النوع من التشبيهات تمثل لنا

 في قول الشاعر: " عنه(
 ة  ل  ق   ل  مِ ح  ت   وف  س  ف   اد  ع  ا س  م  أ  

 1دِ ورِ م  ل  لِ  ةِ ال  ز  الغ   ل  ث  مِ  وح  ر  ت  و                                   
ها بالغزالة، فذكر المشبه به وهو الغزالة، تمشي محبوبته سعاد في لقد شبه الشاعر

 ة وسرعة، والتبختر،في تمايلها ومشيتها من خفّ بالغزالة   وحذف وجه الشبه، حيث شبهها
ال ذلك إشارة للجم فالشاعر أراد أن ينقل لنا تلك الصورة الجمالية التي تتحلى بها سعاد، وفي

 .، وهو تشبيه مجملوالكبرياء
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 :في قوله التشبيه المجمل كما نجده في القصيدة نفسها
 ه  ب  ل  ى ق  ض  ر  ي   ف  و  س  .. ف   يهِ ل  ع   أر  اق  ف  

 1يدِ الن   رِ ج  الف   ةِ ل  ف  ي ك  بِ الن   ب  ل  ق                                       
)قلب النبي كفلة الفجر الندي(، فهو ذكر المشبه وهو قوله تشبيه في ال ف الشاعرظ  و 

أراد هي الكاف، ولم يذكر وجه الشبه، وهو هنا قلب النبي والمشبه به فلة الفجر مع األداة و 
 .ورقته على القلب، وخفته الصافي والنقي للرسول الكريمبالتشبيه وصف الحب 

  ونجد مثاال مشابها في قوله: 
ِبيِن وق ل ل ه    ِبالله ب س  ذ اك  الج 

الم وِقدِ                              ل ِعي ك   2ِإِني أ ِحس  ِبأض 
، فذكر المشبه وهو األضلع (بأضلعي كالموقدفي ) أحس  المجمل فكان التشبيه

الكاف، فالشاعر يعبر عن حالته عند ذكر حبيب الله الموقد وأداة التشبيه  والمشبه به وهو
 داللة على الحب المشتعل القوي كالموقد. محمد صلى الله عليه وسلم، وهو

 :قوله صغر من حب المّكّي" في وارد في قصيدة "أكبر من غرامك .. أ نجدهكما 
و اِنِحي ل ِسي ج   ِمث ل  الم ِحيِط األ ط 

ر                                      ل ِعي ت ت ف ج  ة( أ ض  ِر )ِإيج  ب ح  ك   3و 
وظف الشاعر تشبيهين في البيت، فنجد في صدر البيت التشبيه المجمل في قوله 
)مثل المحيط األطلسي جوانحي(، فشبه جوانحه بالمحيط األطلسي، وحذف وجه الشبه، أما 

المشبه وهو عجز البيت فنجده وظف التشبيه المفصل فذكر جميع عناصر التشبيه من 
المشبه به البحر، وأداة التشبيه المتمثلة في الكاف ووجه الشبه وهو فعل  األضلع إلى
 وهذا داللة على الكبر واالتساع والعمق، أي أن حبه عميق وواسع وصادق.االنفجار، 
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 كما يتجلى التشبيه في القصيدة نفسها في قول الشاعر:
ِبن ا ِل الك ِبيِر ك ص   الح ب  للر ج 

؟                                ِدر  ، ه ل  ن ق  أ ِس و اِحد  ر ا ِبك   1ن ه 
في حيث شبه حبه للرسول صلى الله عليه وسلم كمحاولتنا الفاشلة لصب نهر كامل 

 كأس واحدة، فهل نقدر على ذلك؟
 وهو تشبيه مجمل. 

 :فيقول في القصيدة نفسها ذ مثاال للتشبيه المفصلونج
ركسّي تم ر ديأ ن ا  و اِد الش  الج   ك 

ف ر                                  ه ق  ِإن ع شق ت  و أز    2بالن اِر أش 
 ونجد مثاال مشابها في قصيدة " األسود يليق بنا " يقول فيه:

 دِ وفِ الم   يرِ فِ الس  ، ك  ة  ين  دِ الم   ت  ئ  جِ 
  3د  م  ح  ي م  بِ الن   تِ ي  ب   ن  ع   ت  ل  أ  س  و                                 

 ويقول أيضا:
 هِ بِ ل  ق  بِ  س  ح  أ   د  ق   د  م  ح  أ   ن  أ  ك  ف  

 4دوقِ الم   ارِ ن  ك   ه  ق  زِّ م  ا ي  ئ  ي  ش                                
الشاعر في األمثلة السابقة التشبيه المجمل، حيث حذف منه وجه الشبه مع  استخدم

ذكر كل عناصر التشبيه من المشبه و المشبه به فاألداة، فالشاعر يحاول نقل تجربته 
من  ، وتحميلها دالالت إيحائية شعورية تغوص في الذات اإلنسانية، وذات المبدع،النفسية

 .وبساطتهه ضوحخالل توظيفه لهذا النوع وذلك لو 
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 ليغ:بالتشبيه ال -6-4
 لقول الشاعر: ويتجلى في قصيدة " برقية إلى كعب بن زهير "

ِده ا ة  ِفي ِعق  ل ب ك  م اس  ان  ق   ق د ك 
در ها ِإن ت رق د                                     1ي ب ق ى ي سبِّح ص 

محبوبته، وجاء هذا التشبيه كما شبه قلب )كعب بن زهير( بالماسة الجوهرية عند  
إليضاح الحب المادي، فهو لم يكن إال كشيء ثمين عندها، أي مجرد جوهرة تلبسها سعاد 

 وتنام بها، فشبه هذا الحب بالحب المبني على المصالح المادية.
 وظف في القصيدة نفسها تشبيها أخر في قوله:

 ةار  ن  م   ك  ال  اهِ ك  و   يد  رِ ا ت  اذ  م  
 2؟دِ ق  ر  الف  ك   ه  ه  ج  و   يك  ن  ي  ع   ام  م  وأ                                  

وهو ما يميز ، ووجه الشبه قد حذفا قوله ) كاهالك منارة (، أن األداة ما نلحظه في
مخاطبا اهالن بالمنارة، الكالتشبيه البيلغ، ففيه يذكر المشبه والمشبه به فقط، والشاعر شبه 

ناله بحب خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، مما أدى إلى علو نفسه، للحظ الذي 
 مقامه وارتفاعه، وسعاته بمدح الرسول الكريم.

 :قول الشاعري في قصيدة " قدر حبه وال مفر للقلوب "و 
 ن ِحب ه  ...

و اء  واأل ن ف اس    أل ن ه  اله 
ات  والع ي ون   والن ب ض 
م ار   و اح  واأل ع   3واأل ر 
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الشاعر عن مكنوناته وحبه العظيم للرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك عّبر  
، حيث ) ألنه الهواء واألنفاس والنبضات والعيون( باستعماله لجمالية التشبيه وتحديدا في قوله

شبه حب الرسول األعظم صلى الله عليه وسلم بالهواء الذي نستنشقه والنفس التي نحيا بها، 
ألنه لم يستعمل أي أداة للتشبيه، وصرح بالمشبه به، وهذا لْلثر الذي وكان بليغا في تشبيهه 

مما  ، من خصال حميدة، وسيرة مشرفة،تركه محمد صلى الله عليه وسلم في أمته المسلمة
 جعلهم يحبونه ويعظمونه.

 التشبيه المؤكد: -6-6
ّكّي " قصيدةكما يقول الشاعر في  ّب الم   :" " أكبر من غرامك .. أصغر من ح 

 ط  ائِ ح   ة  اع  س   س  ي  ل   –ي ينِ رِ ذِ اع   –ي لبِ ق  
 1ر  خ  أ  ت  ت   ال  ا .. ف  ه  ط  بِ ض  ي أ  دِ ي  بِ                                      

ووجه الشبه شبه الشاعر دقات قلبه بالساعة فحذف أداة التشبيه وذكر المشبه به، 
 حبه لمحبوبته وحبه لمحمدوهو االنضباط، فالشاعر يوصف حالته النفسية المضطربة بين 

أعظم من أي  ومعاتبته لها على مطالبته بحبها، فحب الرسول الكريمصلى الله عليه وسلم، 
نته مكا لى حبها فقط، داللة علىال يستطيع التحكم بقلبه وضبطه ع حب في الوجود، فهو
 .في القلوب صلى الله عليه وسلم

 فيقول: آخر تشبيهاكما ضمت قصيدة " برقية إلى كعب بن زهير " 
ل ب ك  ي ا أ ِخي م ت ْلِلئ   واآلن  ق 

ِجدِ                                    ِلق  ِبالم س  ، م ت ع  د  م   2ِبم ح 
فالشاعر قام بتشبيه القلب باللؤلؤ، وحذف أداة التشبيه، والمشبه به وذكر صفة من 

التي تبرق لمعانا، أو النجوم  صفاته، فشبه الحب الموجود في قلب )زهير بن كعب( بالجوهرة
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المتْللئة في السماء، فمكانة الرسول صلى الله عليه وسلم عالية في القلوب، وحبه يلمع مثل 
 .انته عليه السالمالجوهرة، وهذا تعظيما لقيمة الحب ولمك

 التشبيه الضمني: -6-2
 : وسلم (التشبيه أيضا في قصيدة " حبيب المآذن ) صلى الله عليه ح لنا كما وض  

 ه  ن  إِ ف   ِت ئ  شِ  يف  ي ك  ونِ ك   ار  ن   اي  
 1د  ب  ي الز  ِض م  ن ي  أ   عد  ب   ث  ك  م  ي  س   اء  م                                     
حيث شبه الشاعر الرسول صلى الله عليه وسلم بالماء، فحذف أداة التشبيه، ووجه  

ورقة قلب الرسول الكريم، ودليل وهو الماء، داللة على السماحة  الشبه وصرح بالمشبه به
اء هو حياة على أهمية وجوده في حياتهم وأن الكفار لن يحركوا شيئا من حبهم له، فالم

 .القلوب
 والجدول التالي يوضح نسبة ورود التشبيه بأنواعه في القصائد: 

 أنواع التشبيه     
 القصائد

 المؤكد الضمني المجمل المفصل البليغ

.1 .47.% .47.% / / / 

.5 5457% / 5457% / / 

.2 2452% 2415% 12425% / / 

.. 24.2% 24.2% / / / 

.2 .422% .422% 14.7% / / 

.2 / .412% 1422% / / 
 / / %.5745 %11421 %15415 المجموع

 –جدول إحصائي لعدد تكرارات التشبيه في بعض القصائد  -              
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وظف الشاعر في الديوان التشبيه بأنواعه، مركزا على البليغ والمفصل والمجمل، ولم  
يستعمل الضمني والمؤكد، فنجد في القصيدة األولى تساوي نسبة التشبيه البليغ والمفصل 

 حين وظفه في القصيدة الثانية باإلضافة إلى م التشبيه المجمل، فيضئيلة جدا، وانعدوكانت 
يلة ومتساوية، ولم يستعمل التشبيه المفصل، ولم يبتعد عن هذا اإلحصاء في البليغ وبنسب قل

القصيدة الرابعة فهو استعمل التشبيه البليغ والمفصل بنسب قليلة ومتساوية، أما القصيدة 
المجمل بنسبة  تجلىالتشبيه البليغ والمفصل بنسب قليلة ومتقاربة، في حين برز الثالثة ف
لقصيدة الخامسة، فكان التوظيف في األنواع نفسها إال أن النسب وكان العكس في اكبيرة، 

كانت كلها متقاربة وبنسب ضئيلة جدا، أما القصيدة السادسة فانعدم التشبيه البليغ فيها، مع 
 .ليلةتوظيف المفصل والمجمل بنسب ق

 كما هو موضح في المخطط أدناه: فاحتل التشبيه المجمل والبليغ النسب األكبر،

   
فتكاد كل  خر بالصور البيانية خاصة التشبيهات بشتى أنواعها،نلحظ أن الديوان يزّ 

تشبيهية، فنجد في القصيدة الواحدة أكثر من تشبيه، وهذا لما يحمله ال الصورقصائده تضم 
التشبيه من أثر بالغي، ودور فعال في بناء القصائد من الناحية الجمالية الفنية ولروعة 
يحاءات نفسية، على الذات المبدعة،  السحر الذي يضفيه على القصائد، من دالالت وا 
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الشاعر بنقل تجربته الوجدانية المتمثلة في قصائده  وتأثيرها على المتلقي، ومن خاللها قام
    في الديوان.

انتقاء بعض  ارتأيناظاهرة االنزياح بنوعيها التركيبي والداللي،  مدى تجلي ولمعرفة 
هي موضحة في ، و التكرارات لكل نوع، وحساب النسبة المئوية لها من القصائد وحساب عدد

 الجدول اآلتي:
 النزياحا
 
 

 القصائد

 نسبة وروده في القصائد
 االنزياح الداللي االنزياح التركيبي

التقديم 
 والتأخير

 التشبيه االستعارة المجاز التكرار الحذف

.1 1.422% 1.422% 574.% 54.2% 12422% 14.1% 

.5 12422% 55475% 5.4..% 5457% 12422% .42.% 

.2 .427% 12425% 51417% / .427% 5.4..% 

.. 57452% 5.421% 51471% 24.2% 1.42.% 24.2% 

.2 2472% 24.2% 1741.% 14.2% 2455% 5412% 

.2 1.421% 1422% 1147.% / 1422% 154..% 

 – جدول تمثيل النسب المئوية لالنزياح -                     
بعد اختيارنا نماذج من الديوان، وحساب النسب المئوية لورود االنزياحات التركيبية 

وجدنا اختالفا على مستوى النوعين، إضافة إلى التفاوت على مستوى القصيدة  فيها، والداللية
فنالحظ اختالفا بين عناصر االنزياح التركيبي بين التقديم والتأخير والتكرار، فاحتل  الواحدة،

 بنسبة أقل الحذف، أما التقديم والتأخير فهو خير أكبر نسبة في القصائد، ونجدالعنصر األ
وافرا من  حظا االستعارةأقل األساليب التركيبية حضورا، أما االنزياح الداللي فنالت 
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أن المجاز بنسبة قليلة جدا، كما هو موضح في  في حين نجد ، ويليها التشبيهالحضور
 التمثيل التالي:

 

 
 -مخطط المدرج التكراري لالنزياحات التركيبية والداللية  -

االنزياح، نلحظ أن االنزياح التركيبي حظي بنسبة كبيرة في وبمقارنتنا بين نوعي 
عناصر االنزياح التركيبي وعناصر االنزياح الداللي المئوية لنسب اللذا سنقوم بجمع  الديوان،

 في القصائد، كما هو موضح في الجدول التالي:
 االنزياح الداللي االنزياح التركيبي القصائد
.1 .1415% 17477% 
.5 2142.% 5.4..% 
.2 .2412% 2.422% 
.. 124.5% 55471% 
.2 57421% 24.1% 
.2 .1422% 5.415% 

 - جدول إحصائي لمجموع عناصر االنزياح التركيبي والداللي في بعض قصائد الديوان - 
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 نالحظ أن االنزياح التركيبي أكبر من االنزياح الداللي وسنمثله باألعمدة التكرارية:ف  
 

 
 - االنزياح التركيبي والداللي في القصائد مقارنة بين نسبلل األعمدة مخطط -    

 
قد عّمد الشاعر إلى توظيف االنزياح التركيبي بنسب كثيرة، لما له عالقة بالكلمة 
والسحر الذي تضفيه في سياق الخطاب، وهو الذي يحدد المعنى الداللي للكلمات والجمل، 

بعالقات الدوال ومدلوالتها، والتفاعل بين عناصر الجملة، أما االنزياح الداللي فهو يهتم 
براز قوة إيحاءاتهم ودالالتهم التعبيرية،  فالشاعر يستعين بها للكشف عن تجربتهم الشعرية، وا 
وهو يستخدم االنزياحات وفق ما يتطلبه سياق الخطاب، إلعطاء آثار بالغية وجمالية فنية 

 على مستوى النصوص الشعرية.
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ا في عنت الدراسة برصد أبرز أساليب االنزياح في الديوان، فكان الشاعر متفرد  

يمكن من خالله لمدح خير خلق الله وتفننه فيه، و  " ه  ب  ح   ر  د  " ق  انتقى ديوان  أسلوبه، حيث

 الخلوص إلى مجموعة من النتائج المختلفة وهي:

 ..في توجيه المعنىأهمية الدراسات األسلوبية عامة وظاهرة االنزياح خاصة  -

 في منطلقاتهمكان االختالف  ن والنقاد العرب، ولكن  اللغويو تناول ظاهرة االنزياح  -

 .وتسمياتهم للظاهرة مما أوجد جملة من المصطلحات مثل االنحراف، العدول

االنزياح هو مخالفة وخروج عن النمط المألوف، وليس كل خروج عن العادة ضرورة  -

 بارزة في النص الشعري. فنية بل يجب أن يحقق جمالية

 من بداية عنوان القصيدة إلى ه الظاهرة في الديوان ظهر جليًّاتوظيف الشاعر لهذ -

ا  .نهايته، مما جعل الديوان متميز ا ومتفرد 

حات التي أبرزت إبداعيته وتميزه، حدث تفاعل بين القارئ والمتلقي من خالل االنزيا -

خاصة أن القضية البارزة في الديوان هي تمجيد لخير خلق الله محمد عليه السالم، 

 االجتماعي من الصميم. عالتي تمس الواق اإلنسانيةوبعض القضايا 

تجلت في الديوان جميع أشكال االنزياح التركيبي والداللي، إال أن التركيبي طغى  -

 تجسيد عناصره في المدونة.وجوده في النص الشعري على الداللي وذلك من خالل 

أظهرت دراسة المستوى التركيبي والداللي انزياحات في التركيب، فكان التقديم  -

 والتأخير، وتنوع الجمل الشعرية وتنوع دالالتها.
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، والشاعر  بين المتلقيف الشاعر نقاط الحذف بشكل كبير، مما خلق تفاعال  كما وظ   -

 له دالالت واسعة وهادفة.اسع تتخلو  وأعطى للنص الشعري بعدا وفضاء

ة القضايا التي من ديوانه، وذلك للتأكيد على أهمي في مواطن كثيرةالتكرار  كما وظ ف -

يتناولها في شعره، وكان له النصيب األكبر في الديوان بالمقارنة مع العناصر 

 .األخرى 

االستعارة كما تجلت الصور البيانية في الديوان، لكن كانت بنسب متفاوتة، فنالت  -

الحظ األوفر فيه، إضافة إلى التشبيه، إال أن عنصر المجاز كانت نسبة حضوره 

 ضئيلة بالمقارنة بالسابقين.

الكريم،  أبدى الشاعر من خالل قصائده في الديوان مدى حبه واشتياقه للرسول -

وتحسره عليه، فباستعماله لالنزياحات  أعطى صورة  وتعصبه من الواقع المعيش

 مة، أسهمت في إضفاء حس  جمالي فني.شعرية قي
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  :نبذة عن حياة الشاعر

م بقرية إلثنايا 02/20/7691محمد جربوعة شاعر كاتب وإ عالمي جزإئري ولد في 

ن أزإل في والية سطيف شرق إلجزإئر، عاش صباه في إلوإقعة بين مدينتي صالح باي وعي

عمل مذيعا في بعض إإلذإعات إلعربية، وأشرف على  ،ى تعليمه إألول فيهاتلقو  عين أزإل،

مجلدإت  72كان أكبر أعماله إلموسوعة إلحمرإء إلتي تقع في  إلعديد من إلصحف إلعربية،

تنقل بين عدة دول عربية وإستطاع  وتوثق إلجرإئم إألمريكية وإلتي يعد إلمحرر إلرئيسي لها،

عمره أن يصدر أكثر من أربعين كتابا خالل تلك إلسنوإت إلتي سبقت بلوغه إألربعين من 

في إلسياسة وإلروإية وإألدب، أسس عدة منابر إعالمية منها قناة إلالفتة إلفضائية إلتي يرأس 

 1.يعد من أكثر إإلعالميين وإلكتاب إلعرب إنتاجا مجلس إدإرتها،

 كما له سلسلة روإئية إسالمية رإئعة مؤلفة من سبع روإيات هي: 

 إليتيم  -

 غريب -

 خيول إلشوق  -

  إلمجنون  -

  دماء جزإئرية في إلضباب -

 جه إلشريدصاحب إلو  -

                                                           

 1-https://ar.wikipedia.org/wiki/،  02:02، إلساعة 0279ماي  07يوم إلسبت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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 فانوس إلحي إلقديم. -

يعد إلكاتب محمد جربوعة من أهم إلكتاب إلمتعاونين مع إلمركز إلعالمي لالستشارإت 

 :منها إلكتب وقد كتب للمركز إلكثير من إإلسترإتيجية

 .فوكوياماهاًل هنتنغتون.. مهالً    -    

 .نقد إلتجربة إإلعالمية إإلسالمية  -    

 .محاكمة إلجماعات إإلسالمية على ضوء إلسيرة إلنبوية  -    

 تبرئة هتلر من تهمة إلهولوكوست  -    

 .آفاق لجزإئر عظمى في إلمشهد إإلقليمي وإلعالمي -    

تنسب لكعب بن زهير تميز في شعره بااللتزإم وبما يسميه هو )إلمدرسة إلكعبية( إلتي 

ويرى نفسه رإئدها ومؤسسها، وتتميز بين إلغزل إلعفيف وإلموضوع إلديني إلملتزم، غير أنه 

تميز عن غيره بالصورة إلشعرية إلجديدة، ترجمت له بعض إألعمال من كتب ومقاالت إلى 

 1لغات عالمية.

                                                           

 1- https://ar.wikipedia.org/wiki/،   02:02، إلساعة 0279ماي  07يوم إلسبت 

https://ar.wikipedia.org/wiki/
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، 4لوم، ضبط نعيم زرزور، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، طسكاكي، مفتاح الع -40

 م.1910
 م.1994، بالغة الخطا  وعلم النص، عالم المعرفة، الكويت، )د، ط(، صالح فضل -40
 م.1901، 1، علم األسلو  ومبادئه، دار الشروق، القاهر ، مصر، طصالح فضل -40
األدبي، دار الشروق، القاهر ، مصر، ، نظرية البنائية في النقد صالح فضل -41
 م.1991، 1ط

أحمد  :، المثل السائر في أد  الكات  والشاعر، تحضياء الدين بن األثير -49
، )د، 4الحوقي وبدوي طبانة، دار نهضة مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهر ، ط

 ت(.
ار نهضة ، المثل السائر في أد  الكات  والشاعر، دضياء الدين بن األثير -01

 .0)د، ط(، )د، ت(، القسم  مصر للطبع والنشر، الفجالة، القاهر ،
، قراء  جديد  لنظام التكرار في طالب محمد إسماعيل وعمر إسماعيل فيتور -01

البناء الصوتي واإلعجاز القرآني، دار زهوان للنشر والتوزيع، عمان، )د، ط(، 
 م.4110

الدرس اللغوي، الدار الجامعية  ، ظاهر  الحذف فيطاهر سليمان حمودة -04
 م.1991للطباعة والنشر والتوزيع، إسكندرية، مصر، )د، ط(، 
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، البالغة العربية، دار الميسر  للنشر والتوزيع والطباعة، عاطف فضل محمد -00
 م.4111، 1عمان، ط

، 0، األسلوبية واألسلو ، دار العربية للكتا ، تونس، طعبد السالم المسدي -02
 )د، ت(.

، دراسات في البالغة العربية، منشورات جامعة قاز عبد العاطي غريب غالم -00
 م.1990، 1يونس بنغاري، ط

، علم البيان في البالغة العربية، دار النهضة العربية عبد العزيز عتيق -00
 م.1910للطباعة والنشر، بيروت، )د، ط(، 

دار النهضة، بيروت،  ، علم المعاني في البالغة العربية،عبد العزيز عتيق -00
 م.4119، 1لبنان، ط

، التراكي  النحوية من الوجهة البالغية عند عبد القاهر، عبد الفتاح الشين -01
 دار المريخ، المملكة العربية السعودية، الرياض، )د، ط(، )د، ت(.

عبد الحميد  :، أسرار البالغة في علم البيان، تحعبد القاهر الجرجاني -09
 م.4111، 1هنداوي، دار الكت  العلمية، بيروت، لبنان، ط

، المكتبة العصرية لفاضليامحمد  :، أسرار البالغة، تحعبد القاهر الجرجاني -21
 م.1999، 4صيدا، بيروت، ط

محمد رضوان الداية وفايز  :، دالئل اإلعجاز، تحعبد القاهر الجرجاني -21
 م.4110، 1الداية، دار الفكر، دمشق، ط

محمود محمد شاكر، الناشر : ، دالئل اإلعجاز، تحعبد القاهر الجرجاني -24
 مكتبة الخانجي بالقاهر ، القاهر ، )د، ط(، )د، ت(.

، اإلحاطة في علوم البالغة، ديوان عبد اللطيف شريفي وزبير دراقي -20
 م.4112امعية، الساحة المركزية، بن عكنون، الجزائر، )د، ط(، المطبوعات الج
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، المشاكلة واالختالف، قراء  في النظرية النقدية وبح، في عبد الله الغذامي -22
 م.1992، 1ط ،الشبيه المختلف، المركز الثقافي العربي، بيروت

اتحاد ، النص واألسلوبية بين النظرية والتطبيق، منشورات عدنان بن ذريل -20
 م.4111الكتا  العر ، دمشق، )د، ط(، 

، جمالية التكرار في الشعر السوري، دار رند للطباعة والنشر عصام شرتح -20
 م.4111، 1والتوزيع، دمشق، سوريا، ط

، البالغة الواضحة، مكتبة بشرى، كراتشي، باكستان، علي الجازم ومصطفى أمين -20
 م.4111، 1ط

 م.1900، 4غنية، مكتبة األنجلو المصرية، ط، البالغة العلي الجندي -21
، في بالغة الضمير والتكرار، دراسات في النص العذري، فايز عارف القرعان -29

 م.4111، 1عالم الكت  الحدي،، إربد، األردن، ط
، البالغة فنونها وأفنانها، علم البيان والبديع، دار الفرقان فضل حسن عباس -01

 م.4110، 11للنشر، ط
، ظاهر  الشعر المعاصر في المغر ، )مقاربة بنيوية تكوينية (، محمد بنيس -01

 م1919ط(،  دار العود ، )د،
، مجاز القرآن خصائصه الفنية وبالغته العربية، محمد حسين علي الصغير -04

 م.1999، 1دار المؤرخ العربي، بيروت، لبنان، ط
، 1ار الشروق، القاهر ، ط، بناء الجملة العربية، دمحمد حماسة عبد اللطيف -00

 م.1990
، -دراسة تحليلية لعلم البيان –، البالغة التطبيقية محمد رمضان الجربي -02

 م.4111، 4، فاليتا، مالطا، طELGA  منشورات
، ظواهر أسلوبية في شعر ممدوح عدوان، دار اليازوري العلمية محمد سليمان -00

 م.4110بية، للنشر والتوزيع، عمان، األردن، الطبعة العر 
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، البالغة واألسلوبية، دار نوبار للطباعة، القاهر ، مصر، محمد عبد المطلب -00
 م.1992، 1ط

، جدلية اإلفراد والتركي  في النقد العربي، الشركة المصرية محمد عبد المطلب -00
 م.1990، 1العالمية للنشر، لونجمان، مصر، ط

دار النهضة للطباعة والنشر، ، النقد المنهجي عند العر ، محمد منذور -01
 م.1990مصر، )د، ط(، 

، التقديم والتأخير ومباح، التراكي  بين البالغة واألسلوبية، دار مختار عطية -09
 الوفاء للنشر والطباعة، )د، ط(، )د، ت(.

، األسلوبية وخصائص اللغة الشعرية، عالم الكت  الحدي،، مسعود بودوخة -01
 م.4111إربد، األردن، 

، 1، قضايا الشعر المعاصر، منشورات مكتبة النهضة، طمالئكة نازكال -01
 م.1904

دراسة  -، دالالت التقديم والتأخير في القرآن الكريممنير محمود المشيري  -04
 م.4110، 1مكتبة وهبة، القاهر ، ط -تحليلية

، 1ط، األسلوبية مفاهيمها وتجلياتها، دار الكندي، إربد، األردن، موسى ربابعة -00
 م.4110

، دار جرير للنشر -دراسة تطبيقية–، جماليات األسلو  والتلقي موسى ربابعة -02
 م.4111، 1والتوزيع، عمان، ط

، المفارقة اللغوية في الدراسات العربية والترا، العربي نعمان عبد السميع -00
 م.4112، 1، دسوق، طواإليمان، دار العلم -دراسة تطبيقية  -القديم
، مقدمة لدراسة الصور  الفنية، منشورات وزار  الثقافة واإلرشاد اليافينعيم  -00

 م.1914القومي، دمشق، 
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علي محمد : ، كتا  الصناعتين الكتابة والشعر، تح هالل العسكري أبو ال -00
البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، دار أحياء الكت  العربية عيسى البابي الحلبي 

 م.1904، 1وشركاءه،  ط
، االستعار  في النقد األدبي الحدي،، األهلية للنشر والتوزيع، يوسف أبو العدوس -01

 م.1990، 1عمان، ط
، 4، األسلوبية الرؤية والتطبيق، دار الميسر ، عمان، األردن، طيوسف أبو العدوس -09

 م.4111
والتوزيع ، التشبيه واالستعار  منظور مستأنف، دار الميسر  للنشر يوسف أبو العدوس -01

 م.4110، 1والطباعة، )العبدلي(، عمان، ط
علم المعاني، علم البيان، علم –، مدخل إلى البالغة العربية يوسف أبو العدوس -01

 م.4110، 1، دار الميسر ، عمان، ط -البديع
، النقد األدبي الحدي،، دار األمين للنشر والتوزيع، يوسف نور عوض -04

 م.1992، 1ط القاهر ، مصر،
 :لثا: الكتب المترجمةثا

منذر عياشي، دار الحاسو  للطباعة، حل ، : ، األسلوبية، تربيير جيرو -00
 م.1992، 4ط

شكري المبخوت ورجاء بن سالمة، دار  :، الشعرية، تر تزيفيتانتودوروف  -02
 م.1991، 4توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغر ، ط

أحمد درويش، : الشعر اللغة العليا، تر لغة، النظرية الشعرية بناء جان كوهين -00
 م.1999، 2دار غري ، القاهر ، مصر، ط

 :المعاجم القواسيمرابعا: 
المكتبة اإلسالمية للطباعة والنشر،  ، المعجم الوسيط،ابراهيم مصطفى وآخران -00

 .1ج(،)د، ت(،  تركيا، )د، ط ،اسطنابول
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مكتبة لبنان ناشرون، بيروت،  وتطورها،، معجم المصطلحات البالغية أحمد مطلوب -00
 م.4110، 4لبنان، ط

محمد صديق المنشاوي، دار  :، معجم التعريفات، تحالشريف الجرجاني -01
 الفضيلة للنشر والتوزيع، القاهر ، )د، ط(، )د، ت(.

تبة لبنان، بيروت، )د، ط(، كتا  التعريفات، مك ،الجرجانيالشريف  -09
 .، با  التاءم1910

، لبنان  ،، القاموس المحيط، مؤسسة الرسالة، بيروتمجد الدين الفيروزآبادي -11
 .با  عدل ،م4110، 1ط

، 4مج ، )د، ط(، )د، ت( دار صادر، بيروت، ، ، لسان العر ظورابن من -11
 (نزح)ماد  

   والدوريات: المجالت خامسا:
، 0ع  ،40، االنزياح وتعدد المصطلح، مجلة الفكر، مج أحمد محمد ويس -14

 م.1990جانفي/ مارس/ 
، الظواهر األسلوبية في شعر نزار قباني، مجلة كلية اآلدا  صالح لحلوحي -10

 م.4111، جانفي 1واللغات، ع 
، من دالالت االنزياح التركيبي وجمالياته في قصيد  عبد الباسط محمد الزيود -12

 م.4110، 1، ع 40الصقر ألدونيس، مجلة جامعة دمشق، المجلد 
، العالقات السياقية لظاهر  العدول في العربية، مجلة جامعة عمر خليل -10

 م4111، 0، ع42(، مج  ) العلوم اإلنسانية النجاح لألبحا،
، بنية التكرار في شعر أدونيس، مجلة الجامعة محمد مصطفى الكالب -10

 م.4110، 1، ع 40اإلسالمية للبحو، اإلنسانية، غز ، فلسطين، المجلد 
، أوت/ سبتمبر، 440، االنزياح والداللة، مجلة الفيصل، ع نعيم اليافي -10

 م.1990
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 :سادسا: المواقع اإللكترونية
11- https://ar.wikipedia.org/wiki   الساعة 4110ماي  41يوم السبت ،

41:41 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 الصفحة الموضوع 
  رشكر وتقدي     
 ج –أ  مقدمة     

  الفصل األول: االنزياح مفهومه وأشكاله
 50 أوال: مفهوم االنزياح                    

 50 لغة -1   
 50 اصطالحا -2   

 50- 50 عند الغرب -2-1      
 11 –50 عند العرب -2-2      

 10-11 االنزياح وتعدد المصطلحثانيا:                    
 11-10 االنحراف –أ    
 11 العدول –ب   

 11 ثالثا: أشكال االنزياح:            
 10 االنزياح التركيبي -1    

 22-25 التقديم والتأخير -1-1          
 21-22 الحذف -1-2          
 12-21 التكرار -1-1          
 12 الداللياالنزياح  -2    

 11-12 المجاز -2-1           
 22-11 االستعارة -2-2           
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 21-22 التشبيه -2-1           
 التركيبي والداللي في ديوان االنزياحالفصل الثاني: جماليات 

 "محمد جربوعة"
 

 20 أوال: االنزياح التركيبي                 
 20 التقديم والتأخير/ 1    
 20 تقديم المسند -1-1         
 05 تقديم شبه الجملة ) الجار والمجرور ( الواقعة خبرا -1-2         
 05 تقديم شبه الجملة ) الجار والمجرور ( على الفعل والفاعل -1-1         

 02-01 تقديم شبه الجملة ) الجار والمجرور ( على الفعل -1-1-1             
 02 تقديم شبه الجملة ) الجار والمجرور ( على الفاعل -1-1-2             
 01 على الفعل والفاعل تقديم شبه الجملة )الجار والمجرور ( -1-2         
 02  تقديم شبه الجملة على الفعل والمفعول به على الفاعل -1-0         
 02 تقديم الجملة االسمية على الظرفية -1-0         

 01 / الحذف2    
 01 حذف االستفهام -2-1          
 00 حذف المسند والمسند إليه -2-2          
 01-00 تقنية حذف النقاط -2-1          
 02 حذف الجملة -2-2          
 02 / التكرار1    

 02 التكرار في اللفظ والمعنى -1-1      
 01-02 تكرار اللفظة -1-1-1          
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 00-01 تكرار الجملة -1-1-2          
 12-00 تكرار الحروف -1-1-1          

 11-12 التكرار في المعنى دون اللفظ -1-2        
 12 ثانيا االنزياح الداللي                  

 10 / المجاز المرسل1       
 10-10 العالقة المحلية -1-1          
 11-10 العالقة الجزئية -1-2          
 11-11 العالقة السببية -1-1          

 15 / االستعارة2      
 10-15 االستعارة المكنية -2-1          

 10 / التشبيه1      
 10-10 التشبيه المجمل والمفصل -1-1          
 05-10 التشبيه البليغ -1-2          
 01-05 التشبيه المؤكد -1-1          
 01 التشبيه الضمني -1-2          

 01-01 خاتمة     
 151-155 ملحق     
 111-151 قائمة المصادر والمراجع    
 110-111 فهرس المواضيع    

 



 ملخص:

االنزياح ظاهرة أسلوبية بارزة في الشعر القديم والحديث، وهو الخروج عن الكالم 
المألوف إلعطاء النص الشعري قيمة فنية جمالية، وتسهم في تفرد وتميز الشاعر من خالل 

للشاعر الجزائري  " ه  ب  ح   ر  د  ق   "إبداعاته الفنية السامية والراقية، وهذه الظاهرة تجلت في ديوان 
، بصورة متجلية من خالل توظيفه لالنزياح بأشكاله التركيبة والداللية، ولما محمد جربوعة

تحمله هذه األخيرة من أبعاد فنية جمالية على النصوص الشعرية، وتجلت من خالل التقديم 
عارة والتأخير والحذف والتكرار، إضافة إلى الصور البيانية المتمثلة في المجاز واالست

 والتشبيه، أعطت للنص صورة شعرية متميزة.

Résumé : 

 Le déplacement est un phonème stylique très connue soit dans 
la poésie antique ou contemporaine, C’est un langage indirect dans 
le bit de donne au texte poétique une valeur artistique et esthétique 

Le déplacement participe a la singularité et l’excellence du poète à 
travers ses Creatures artistique valorisante et progressives. Ce 
phénomène est bien manifeste dans Kader hobho  du poète algérien 
Mohamed Djerboua il est bien distingue et maitrise structuralement 
comme sémantiquement et bien sur aux démissions artistiques dans 
les textes poétiques. 

 Aussi le déplacement est bien clair selon l’avancement et le 
retardement l’omission ou la répétition de même que les images 
graphiques dans la trope et la métaphore et la comparaison qui ont 
bien donner aux textes littéraires et poétiques un charme de haute 
valeur. 
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