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 مقدمـةَ

َ
الحمــد ر رب العــالمين، والصــالة والســالم علــى ســيد الخلــي وأشــر  المرســلين 

 محمد بن عبدا ر ، وعلى آله وصحبه أجمعين .

 أمـا بعـــد ...

فـــمع معـــاودة البحـــث فـــي النصـــوغ النقديـــة والبالييـــة فـــي تراثنـــا القـــديم ، أمـــر        
أصـــبر رـــروريا لفهـــم تلـــض النصـــوغ فـــي رـــوء الدراســـات اللغويـــة الحديثـــة ، وتســـلي  
الضــوء علــى الجوانــا اإليجابيــة فيهــا ، لتنميتهــا وصــياغتها مــرة أخــرى ، بمــا يتفــي مــع 

 ي في العصر الحديث . النمو الفكري والحضار 
أال تحملنــــا علــــى أع نتوقــــع مــــن  ينبغــــيقــــراءة التــــران مــــرة ثانيــــة ، إع         

أع تمـــر  ينبغـــيالــنص القـــديم مــا نتوقعـــه مــن نصـــوغ حديثـــة معاصــرة ، فقـــراءة القــديم 
ــــنص  ــــاليين ومتعارــــدين : المســــتوى األول ، قــــراءة ال رــــوء ســــياقه  فــــيبمســــتويين متت

لنحــدد الــدالالت الحقيقيــة لهــذا الــنص أو ذاك ، ثــم نتنــاول وظــرو  إنتاجــه ،  التــاريخي
قــد تبــدو للوهلــة األولــى أنهــا غريبــة  والتــي، البــذور الحداثيــة ،يــه ،  الثــانيالمســتوى  فــي

تربطهــا بــه صــلة أو قرابــة ، ولكــن إذا مــا أنعمنــا النظــر  الحــديث ، ال النقــديعــن فهمنــا 
نضــع أيــدينا علــى عناصــر حداثيــة أع  -شــض  بــال  -فيهــا مــرة تلــو األخــرى ، نســتطيع 

ظــل الدراسـات اللســانية الحديثـة ،  لتشــكل  فـيخصـبة ، يمكــن أع نحتضـنها، وننميهــا ، 
امـــا  -أصـــوال لنظريـــة أســـلوبية عربيـــة ،  امـــا دعـــا إليهـــا بعـــ  النقـــاد المحـــدثين . إنهـــا

 قــراءة استكشــا،ية تقــرأ القــديم بعقــل جديــد ، وتعيــد  -المطلــا  يقــول الــداتور محمــد عبــد
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قـراءة إيجابيـة تتحـرك  فهـيلغة جديدة قادرة علـى االسـتهالك ثـم  اإلنتـا  ،  فيصياغته 
على السطوح واألعماق ، وتقـدم المقـدمات والنتـا   ، وتـرب  التحليـل بالترايـا ، وتبتعـد 

 عن االنغالق المطلي ، واالنفتاح المطلي ، وإنما حراتها محسوبة بدقة بينهما.

 فـيقـد اسـتوحى معظـم القضـايا البالييـة واألسـلوبية  يلسكاكوعلى الرغم من أع ا      
اتابيــه  فــي الجرجــانيمــن مجهــودات ســابقيه ، أمثــال عبــد القــاهر  ه مفتــاح العلــوم كتابــ

 الـرازي اتابه الكشـا  ، والفخـر  في ي دال ل اإلعجاز وأسرار البالغة ، واإلمام الزمخشر 
فمنـه قــد  -علـى الــرغم مـن ذلــض  -فـي اتابـه نهايــة اإليجـاز فــي درايـة اإلعجــاز وغيـرهم 
نـــزال نتعامـــل معهـــا ، امـــا  ال التـــيفـــاتهم تنســـيقًا وتقســـيمًا واســـتيعابًا لكثيـــر مـــن القضـــايا 

 . الهجري في القرع السابع  يرسمها وحددها السكاك
أكـــوع أكثـــر اقترابـــًا مـــن المباحـــث األســـلوبية الحديثـــة واتجاهاتهـــا المختلفـــة  ولكـــي      

، يدراسة القضـايا البالييـة واألسـلوبية عنـد السـكاك في األسلوبيآثرت أع أسلض المنه  
فهم الظاهرة واشـ  أبعادهـا التنظيريـة والتطبيقيـة  فيواالنطالق من بنية النص اللغوية 

، دوع االعتمــــاد علـــــي مقــــوالت ســـــابقة أو آراء تحكمهــــا اعتبـــــارات ذاتيــــة أو تأثيريـــــة أو 
 . زمانية
 الـذيلم يكن ،يه نـوع مـن القسـر  ييية عند السكاكإع تعاملنا مع النصوغ البال      
،يـه ، لنــزعم بسـبقه إلــى هـذة الفكــرة   لـيس عنـي الــنص ، ويحملـه مــن الـدالالت مــا ي يلـو 

أساسـًا لـه  اللغـوي أو تلض ، وإنما هو تحليل للنصوغ بأسـلوب جديـد يتخـذ مـن الترايـا 
ـــــة واألســـــلوبية المتجليـــــة فيهـــــا ، ومقابل ـــــراز القـــــيم الباليي تهـــــا بأســـــس المباحـــــث ، ثـــــم إب

 األسلوبية الحديثة .

على الرغم مما اتهم به باطاًل بأنه وراء جمـود البالغـة العربيـة وعقـم  -والسكاكي       
حاجــة ماســة إليهــا  فــينحــن  التــيتنــاول اثيــرًا مــن القضــايا األســلوبية المهمــة  -مباحثهــا

بيـــة الحديثــــة ، نـــتمكن مـــن التعامـــل مـــع النصـــوغ األد اـــياآلع ، لفهمهـــا واســـتيعابها 
بـــه مـــن   قـــام أصـــيل . وأع مـــا عربـــيوالكشـــ  عـــن ايمهـــا األســـلوبية والبالييـــة بمـــنه  

تصنيف وتقسيم لمباحث البالغة ااع ررورة علمية ومنهجية اقتضتها ظـرو  البالغـة 
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الضــــب   ىمـــن تـــداخل مباحثهـــا وتفرقهـــا وحاجتهـــا إلـــ يمرحلـــة اانـــ  تعـــان فـــيالعربيـــة 
 يإلصـبا  البالغـة العربيـة بصـبغة علميـة ومنهجيـة ، تـ توالترتيا ، وتلض خطوة مهمة 
 حد سواء . ىعل والنقدي البالغيثمارها المرجوة في الدرس 

، ومراعـــاة مقتضـــى الحـــال ، وتبـــاين المقامـــات فـــي اســـتدعاء  اللغـــوي ول دإع قضـــايا العـــ
عية صور االمية معينة ، وارتبـا  القـيم البالييـة واألسـلوبية بالـدالالت العقليـة ال الورـ

المماثلــة والمفارقــة للصــيي البديعيــة وغيرهــا ، لتشــكل مجتمعــة أســاس  حراتــي، وانتظــام 
مفتـــاح  فـــي، ومـــن ثـــم فـــمع محاولـــة الكشـــ  عنهـــا وتجلياتهـــا  اللســـاني األســـلوبيالبحــث 

العلوم ليقربنا من قواعد علم األسلوب ، ويجعلنا نشعر بنوع مـن االطمننـاع إلـى موروثنـا 
مــن قضــايا حداثيــة أصــيلة تصــلر ألع تشــكل نظريــة أســلوبية  ، ومــا يزخــر بــه البالغــي

 الكتـابومحاولة للكش  عن هذة القضايا األساسـية وغيرهـا، تـم تقسـيم  عربية خالصة .
  إلى مقدمة وخمسة فصول .

 والمتلقــيمــن زاويــة المبــدع  األســلوبيالفصــل األول اتجاهــات البحــث  فــيتناولــ        
ــــنص،  وتعــــدد منطلقاتهــــا  ــــ فــــيوال ــــة ، وتجلــــتن هــــذة األبعــــاد عنــــد  ياول الظــــاهرة األدبي

؛ حيـث أولـى  األدبـيالسكاكي من خالل تناوله للقضـايا البالييـة واألسـلوبية فـي الـنص 
الســـكاكي المبـــدع أهميـــة فـــي اكتســـاب الـــنص األدبـــي قوتـــه وبالغتـــه وخصوصـــيته مـــن 
ذهبــ  شخصــية صــاحبه ،وإع اــاع الســكاكي ال يبــالي فــي تلــض العالقــة إلــى الحــد الــذي 

إليـــه األســـلوبية اإلنتاجيـــة . امـــا اـــاع ينظـــر إلـــى المتلقـــي اطـــر  أساســـي فـــي  تحقيـــي 
وجــــود العمــــل األدبــــي ، وفــــي الضــــغ  علــــى المبــــدع فــــي تشــــكيل خطابــــه ، بمــــا يتفــــي 
ومقتضى حاله ومقامه .أما على مستوى النص فقد اقترب السـكاكي مـن مفهـوم أسـلوبية 

إرفاء الصبغة الجمالية على الـنص األدبـي ، االنحرا ؛ بترايزة على دور البالغة في 
 واتخاذ أصل الكالم مقياسا لتحديد اللطا   الجمالية والفنية ،يه .

ــــين الــــدال والمــــدلول ، واعتبارهــــا عالقــــة        وال يفــــوت الســــكاكي التعــــر  للعالقــــة ب
 اعتباطية تعسفية ، تحمل في بع  جوانبها شينا من المنطي والتبرير. 
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كتــاب فــي الفصــل الثــاني لمفهــوم الشــعرية ووظيفتهــا التعبيريــة ، ومــدى ويعــر  ال      
اختال  الرؤى الحديثـة حولهـا ، ليرتـد مـن ذلـض إلـى التـران ويكشـ  مـن خـالل النمـاذ  
التطبيقية الستخدام الضما ر ، وأسماء اإلشارة ، واألسماء الموصـولة ، والحـذ  ، عـن 

ا فــي االرتقـــاء بالمســتوى الفنـــي للـــنص صــول الشـــعرية الحديثــة ، ودورهـــبأوعــي القـــدماء 
 األدبي .
وقضــية العــدول اللغــوي ، علــى الــرغم مــن اتصــالها وظيفيــا بالفصــل الســابي ، فقــد      

آثرت أع أتناولها في فصل مستقل ليتناسـا ذلـض مـع اتسـاع نطاقهـا ، وأهميتهـا فـي بنـاء 
د المحــــدثين اللغــــة األدبيــــة ؛ لــــذلض عــــر  الفصــــل الثالــــث لمفهــــوم العــــدول اللغــــوي عنــــ

والقــدماء ، وأبــرز موقــ  الســكاكي منــه ؛ حيــث ي اــد األخيــر أع الميــزة الفنيــة ، والقيمــة 
الجماليــة للكـــالم ال يتحقــي إال مـــن خــالل الخـــرو  عــن المـــألو  ، وإجــراء الكـــالم علـــى 
خال  مقتضى الظـاهر ، فكـاع تنـاول مباحـث االلتفـات، والتقـديم والتـأخير ، واألسـاليا 

 .اإلنشا ية 
عاتقـه اشـ  أبعـاد الصـورة البالييـة وأنماطهـا المتعـددة ،  ىوالفصل الرابع أخذ علـ     

تمهيــــد وخمســـة مباحــــث ،  فـــي، وجـــاء الفصــــل  األدبــــيالـــنص  فــــيووظيفتهـــا الشـــعرية 
التمهيــد مفهــوم الصــورة عنــد المحــدثين ومــا أثــاروة مــن جــدل واخــتال  حــول  فــيتناولــ  

وجـــود لـــه خـــار  األشـــكال  فهـــوم الصـــورة المـــن ذلـــض إلـــى أع م لننتهـــيتحديـــد أبعـــادة ، 
وحــدها القـادرة علــى إثــراء الجوانـا الحســية والتخييليــة  هــيالبالييـة ، وأع هــذة األشـكال 

ثـم يعـر  الكتـاب للتشـبيه باعتبـارة نمطـا بالييـا مـن أنمـا  . األدبيالعمل  فيوالداللية 
ة اعتبـارات ذات ايمـة الصورة عند السكاكي ، وأنواع التشبيه التـي تـم تحديـدها وفـي أربعـ

منهجية دايقة هي : الحضور والغيـاب ، والبسـاطة والترايـا ، وطبيعـة إدراك العناصـر 
، وطبيعة العالقة واتجاهاتها .ثم يتناول االستعارة وأنواعها ، ومدى التقـارب بـين الـدرس 
األســلوبي الحــديث والبالغيــين القــدماء فــي فهــم بنيــة االســتعارة مــن حيــث اعتمادهــا علــى 
خطــوتين أساســيتين همـــا :ظهــور االنزيـــاح ، ثــم اختـــزال االنزيــاح باالنتقـــال مــن المعنـــى 

 األول إلى المعنى الثاني .
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ثم اشف  الدراسة عن فهم السكاكي لمفهوم المجـاز المرسـل ، والمجـاز العقلـي ،        
 وموقفه الراف  له ، ثم الكناية وأقسامها المختلفة .

مبحثـين  فـي، وقد جـاء  البديعيير فقد خصصته للتكوين أما الفصل الخامس واألخ    
ترتفــع فيهــا  التــيلعــدد مــن المحســنات البديعيــة  الصــوتي:  تناولــ  فــي األول المســتوى 

 الــداخليخلــي اإليقـاع الموســيقى  فــيبشـكل يســاهم بصــورة فاعلـة  الصــوتينسـبة الترديــد 
 صدور وغيرها .الصياغة ، االسجع والترصيع والتجنيس ورد األعجاز على ال في

المفارقـــة والمماثلــــة ،  عالقتـــيرـــوء  فـــيتناولـــ  األشـــكال البديعيـــة  الثـــانيوفـــي       
أع هــاتين الحــراتين تنتظمــاع جميــع األشــكال البديعيــة ، وهمــا يلعبــاع دورًا مهمــًا  نــ   وبي  
واشـف  مـن خـالل التحليـل األسـلوبي للنمـاذ  ،  المتلقـيإنتا  الداللـة والتـأثير علـى  في
بيقيــة عـــن الوظيفـــة األســـلوبية التـــي ت ديهـــا األنمـــا  البديعيـــة فـــي الســـياق اللغـــوي ، التط

 وأنها ال تقل أهمية عن وظا   علم المعاني أو علم البياع .

وبعــد ... فــمع الحمــد والثنــاء مــن قبــل ومــن بعــد ر رّب العــالمين ، والــذي وفقنــي        
، وإنجـازة فـي صـورته التـي هـو عليهـا لما سعي  إليه ، وأعانني علـى إتمـام هـذا الكتـاب 

 في متناول الدارسين من محبي اللغة العربية والغيورين عليها . ؛ ليكوع 
 

َي مالعالَوآخرَدعوا اَأنَالحمـدَهللَربََََََََََََََََََََ
 

 املؤلف                                                                    
 محيدة حممد صالح زكي أبو د .

َم30َََ/12/2006                                                       
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َ
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َ
 مهيـدَ:ت

تزخــر بهــا اتــا النقــد والبالغــة  التــي والبالييــة،ممـا الشــض ،يــه أع اآلراء النقديــة        
إال أع أصحابها لم يسـتطيعوا اسـتثمار هـذة  سليمة،آراء ايمة، وتنطلي من مبادئ نقدية 

 الفنية.وأبعادة  األدبيتكوين نظرية متكاملة للتعامل مع النص  في اآلراء

باهتمـام وعنايـة نقادنـا وبالغيينـا منـذ أربعـة عشـر قرنـا   األدبـيلقد اسـتأثر العمـل        
بطـــوع اتـــا التـــاري   فـــيشـــكل مقـــوالت موزعـــة  فـــيمـــن الزمـــاع ، وهـــي عنايـــة جـــاءت 

نســعى  عصــور متــأخرة ثانيــا ، ونحــن ال فــياتــا النقــد والبالغــة  فــيواألدب أوال ، ثــم 
مــن أجلهــا أجــرى ،  التــيا أو تتبعهــا ؛ ألع ذلــض يبتعــد بالبحــث عــن غايتــه إلــى حصــره

يعقـــوب الســـكاكي .  يوهـــي الترايـــز علـــى القضـــايا البالييـــة واألســـلوبية عنـــد اإلمـــام أبـــ
أع نشــير بميجــاز إلــى تلــض االهتمامــات ، لنــدلل علــى أع هنــاك بــذورا  ليمنــعولكــن هــذا 
أســرارها ، ويــنف  التــراب عــن وجههــا تحتــا  إلــى مــن يفــ   النقــديتراثنــا  فــيحداثيــة 
 الالمع .

 البتعــد األدبــيالعمــل  فــيلقــد انصــا اهتمــام النقــاد القــدماء علــى راــا ز أساســية        
 والمتلقـــيانطلقــ  منهـــا الدراســـات األســـلوبية الحديثــة ، وهـــي المبـــدع  التـــيعــن الراـــا ز 

عمليـة الخلـي األدبـي  فـيوالنص ، فمنذ البدايات األولـى  التفـ  النقـاد إلـى دور المبـدع 
إقنــاع الســامع وإمتاعــه . حقــا  فــيوتنــاولوا صــدق تجربتــه وأثرهــا  - الشــعري وبخاصــة  -

 اإلنتـــا ،عمليـــة  فـــينـــزعم بـــأع هنـــاك نظـــرة متكاملـــة وشـــاملة حـــول دور المبـــدع  إننـــا ال
 فــياــاع وارــحا  اإلنتــا ،عمليــة  فــياطــر   المبــدع،بــأع  تــوحيولكــن هنــاك إشــارات 
يعـر  البالغـة  العسـكري فـأبو هـالل  ،بـالقوة.بالغيـين إع لـم يكـن بالفعـل أذهاع النقاد وال

تتجلــى  التــي، تلــض القــدرة المتلقــيالتـأثير علــى  فــيتعريفـا دايقــا يكشــ  عــن قــدرة المبــدع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 18 

 فـــينقـــل رســـالته اللغويـــة  فـــياســـتخدامه لوســـا ل تعبيريـــة وبالييـــة محـــددة ، تســـاهم  فـــي
بالغـــة اـــل مـــا تبلـــي بـــه المعنـــى قلـــا الســـامع ال "نفســـه  فـــيصـــورتها االنفعاليـــة القا مـــة 

 ورة ــص   نفسض ، مع  فينفسه لتمكنه  فيفتمكنه 
يعبـر  التـيفهو ي اـد رـرورة انفعـال المبـدع بالتجربـة  1" مقبولة ومعر  حسن 

تمكنـــه مـــن القــــدرة علـــى األداء ، مــــع  التــــيعنهـــا ، ورـــرورة امتالكــــه لوســـا ل التعبيـــر 
 الصيي .العناية بحسن انتقاء األلفاظ و 

، وتــأثيرة علــى المتلقــي ، وجــد صــدى  الــذاتيبعمليــة التطهيــر  الفنــيفــرب  األداء        
ألع القلـوب تنجــذب إلـى الصــدق والتعبيـر عــن ذات الـنفس بكشــ   "لـدى النقـاد القــدماء 

فيهـــا ، وإخراجهـــا مـــن الوجـــود بـــالقوة إلـــى الوجـــود بالفعـــل ، حتـــى  تخـــتل  التـــيدالالتهـــا 
بــاالعترا ، فــمذا اانــ  هنــاك أمــور خارجيــة ، علــى المبــدع أع  شــبيه يءشــتصــير إلــى 
، فــمع األهــم مـن ذلــض أع يــدرك أع مــا يبدعــه هــو نتيجــة  بــالمتلقيتصــله  لكــييراعيهـا ، 

. 2" لحراتــه الذهنيــة بكــل محتوياتهــا المعر،يــة ، وبــالنظر فيهــا يمكــن الحكــم لــه أو عليــه 
 يعلــى زهيــر بــن أبــ - عنــه هللا ررــي -أصــدرة عمــر بــن الخطــاب  الــذيولعــل الحكــم 

سلمى ، ااع انطالقا من مقدرة الشاعر الذاتية على ترتيا مفرداتـه وتللفهـا مـن ناحيـة ، 
ررـي هللا  مع تجربته الشعورية من ناحية أخرى . قال عمـر بـن الخطـاب الفنيوصدقه 
ألشــعر شــعرا كم ، قلــ  : مــن هــو يــا أميــر  أنشــدني "مخاطبــا عبــدهللا بــن العبــاس  عنــه 
يعاظـل بــين الكــالم ،  اــاع اـذلض ؟ قــال : اــاع ال م   منين ؟ قــال : زهيــر ، قلـ  : ول ــالمـ

 .3  "الرجل إال بما ،يه  حوال يمدحوشيه ،  عوال يتتب
الــرب   فــيمــن أكثــر البالغيــين العــرب الــذين توســعوا  الجرجــانيويعــد عبــد القــاهر       

ترتيــا الكــالم  فــيه بــين الــنص وصــاحبه ، وجعلــوا فضــل الشــاعر موقوفــا علــى إحســان
تعر  من البي  الواحد مكاع الرجل مـن الفضـل ومورـعه  "وتعليي بعضه ببع  إنض 

                                                
 . مفيد قميحة , دار الباز للطباعة والنشر ط  كتاب الصناعتين , ألبي هالل العسكري , تحقيق د - 1

1 1981  :19 . 
 . 187م : 1990,  1قضايا الحداثة عند عبد القاهر الجرجاني , د . محمد عبد المطلب , ط   - 2
 1, جـ  5العمدة , البن رشيق , تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد , دار الجيل بيروت , ط  - 3

 . 98م : 1981,
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ة وطـول البـاع وحتـى تعلـم ، إع لـم تعلـم القا ـل ، أنـه ن  ق ، وتشهد له بفضل الم  ذ  من الح  
. واــأع عبــد القــاهر ي اــد علــى خصوصــية التعبيــر وفرديتــه ،  1 "مــن قبــل شــاعر فحــل 

 بها يتميز عن غيرة . والتين العالمات الهادية إلى صاحبه ، وأنه عالمة م

الحـديث حيـث يقـول  األسـلوبيهـذا المضـمار مـن الفكـر  فـي يويقترب الباقالن          
قصا د معدودة ، فأنشد غيرها مـن شـعرة ،  فيالعالم [ طريقة شاعر  ]إنه إذا عر   ": 

. فلكـل شـاعر أو أديــا 2" ظمــه أنهـا مـن ن فـيلـم يشـض أع ذلـض مــن نسـجه ، ولـم يرتــا 
مـع غيرهـا مـن الطـرق ، بحيـث   وال تخـتلسـا ر إبداعاتـه ،  فـيطريقة في األداء تتكـرر 

 بــــــاقيبعـــــ  النصـــــوغ ، نســـــتطيع أع نميـــــز  فـــــيإذا تلمســـــنا خطوطهـــــا ، وســـــماتها 
ـــه ، فـــ  التــيالنصــوغ  ـــا إليـ لــه مــنه  معــرو  وطريــي  اــل   "لــم يســبي لنــا العلــم بنسبتهــ
تتكـرر عنـد  بصـمة دالـة علـى صـاحبه . ال -عنـدة  -وبذا يصبر األسـلوب . 3"مألو  
 غيرة .

،  اللغــــوي عمليــــة االتصــــال  فــــي المتلقــــيوعلــــى مســــتوى تقبــــل الــــنص ، ودور          
القـــديم ، قــد صـــا جــل اهتمامـــه علــى حاجـــة  النقــدي، نجــد أع تراثنـــا  األدبـــيوبخاصــة 
غيـر حـر  -مـن وجهـة نظـرهم  -مبـدع وإررا ه والتأثير عليه ؛ بحيث أصبر ال المتلقي
. أو بمعنـــى آخـــر  المتلقـــيانتقـــاء مفرداتـــه ، وصـــياغة أســـاليبه إال بمـــا يتفـــي وحالـــة  فـــي

متطلباتـه  -عنـدة  -قوة راغطة  على المبـدع ، يحـدد  -نظرهم  في - المتلقيأصبر 
ــــه ومقامــــه  ، ويوجــــه الصــــياغة وجهــــة ال أع تعــــر  أقــــدار  ينبغــــي "تتعــــار  مــــع ثقافت

فتـــوازع بينهـــا ، وبـــين أوزاع المســـتمعين ، وبـــين أقـــدار الحـــاالت ، فتجعـــل لكـــل  يالمعــان
 .4" طبقة االما ، ولكل حال مقاما 

علـى حسـاب المبــدع  بــالمتلقيويـرد الـداتور محمـد عبــد المطلـا اهتمـام القـدماء         

                                                
 3اإلعجاز, عبد القاهر الجرجاني , قراءة محمود محمد شاكر, مطبعة المدني بالقاهرة ط  دالئل - 1

 . 88م :1992, 
قالني , تحقيق السيد أحمد صقر دار المعارف بمصر اإعجاز القرآن ألبي بكر محمد بن الطيب الب -2

 .120: 1981,  5,ط 
 . 121جاز القرآن : إع - 3
 . 153الصناعتين :   - 4
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اـــاع  "، إلـــى مفـــاايم عقا ديـــة ، ألقـــ  بظاللهـــا علـــى عمليـــة اإلبـــداع بصـــفة عامـــة فقـــد 
دفعــ  البالغيــين والنقــاد إلــى هــذا االتجــاة ،  التــيأحــد العوامــل الر يســية  الــدينيلحــاجز ا

حـــال المخاطـــا ال  هـــيباعتبـــار أع البالغـــة مراعـــاة مقتضـــى الحـــال ، والحـــال عنـــدهم 
المـــتكلم ؛ ألنـــه لـــيس مـــن المتصـــور عقـــال ودينـــا أع يتنـــاول هـــ الء المنظـــروع القـــرآع ، 

، ومحاولــة ربــ  األســلوب  المتلقــيحثهم إلــى ناحيــة باعتبــار مصــدرة ، ولــذا اتجهــ  مبــا
 .1" بظروفه االجتماعية ، أو الثقا،ية ، أو الدينية 

لـــيس  األدبـــي، علـــى أنـــه مســـتقبل للعمـــل  بـــالمتلقيإذًا انصـــا اهتمـــام القـــدماء          
بـه ، وررـاة عنـه ، أو نفـورة منـه ،  المتلقـيغير ، وأع ايمة العمل ترتب  بمـدى انفعـال 

 الـذيهـو  المتلقـيوحالتـه ، بـل إع الجـاحر يـرى أع  المتلقيلمبدع محكوم بريبات وأع ا
 وأي،  األدبــيتـنعكس عليهــا ايمـة العمــل  التــيوجــودة ، فهـو المــرآة  األدبـييمـنر العمــل 
فهــو محكــوم  ، ذهــن متلقيــه فــييمتلــض القــدرة علــى إنتــا   صــورة حســنة لعملــه  مبــدع ال

تكلـــ  هـــذة الصـــناعة ، وتنســـا إلـــى هـــذا األدب ، فـــمع أردت أع ت "عليـــه بـــالموت فنيـــا 
فقررــــ  قصــــيدة أو حبــــرت خطبــــة أو ألفــــ  رســــالة ، فميــــاك أع تــــدعوك ثقتــــض بنفســــض 
 فــيويــدعوك عجبــض بثمــرة عقلــض إلــى أع تنتحلــه وتدعيــه ، ولكــن اعررــه علــى العلمــاء 

عر  رسا ل أو أشعار أو خطا ، فـمع رأيـ  األسـماع تصـغي لـه والعيـوع ت حـّد  إليـه 
ابتداء أمـرك وفـي أول تكلفـض  فيرأي  من يطلبه ويستحسنه فانتحله ، فمع ااع ذلض ، و 

،  *تعنيسـا  -مـادام ريضـا قضـيبا  -، فلم تر لـه طالبـا وال مستحسـنا ، فلعلـه أع يكـوع 
أع يحــل عنــدهم محــل المتــروك ، فــمع عــاودت أمثــال ذلــض مــرارا فوجــدت األســماع عنــه 

 ضال يكــذبذة الصــناعة ، واجعــل را ــدك الــذي والقلــوب الايــة فخــذ فــي غيــر هــ منصــرفة
 .2" حرصهم عليه أو زهدهم ،يه 

نفـــس  فـــيالمتميـــز بســـموة  األدبـــيي اـــد تـــأثير الـــنص  يوهـــذا أبـــو بكـــر البـــاقالن        
                                                

 1لونجمان , ط  -لبالغة واالسلوبية , د. محمد عبد المطلب , الشركة المصرية العالمية للنشر ا  - 1

 .242م : 1994
,  1جـ  1البيان والتبين , أبو عثمان الجاحظ , تحقيق حسن السندوبي دار المعارف بتونس ط - 2
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سـيي مـن  الـذي، ويحـدن لديـه مشـاعر تختلـ  بـاختال  الغـر   المتلقيصاحبه على 
النفـوس ،  فـيالقلـوب والـتمكن  فـيلوقـع نفسه ، ااع له مـن ا فيوإذا عال الكالم  "أجله 

ما يذهل ويبه  ، ويقلي وي نس ، ويطمـع ويـ يس ، ويضـحض ويبكـي ، ويحـزع ويفـرح ، 
ويطــــرب ، ويهــــز األعطــــا  ، ويســــتميل نحــــوة األســــماع ،  يويســــكن ويــــزع  ، ويشــــج

موقعـه ، ويجـرى  فـي، ويتنزل  نظمه فيويورن األريحية والعزة ... و بحسا ما يترتا 
يكـوع عجيـا تأثيراتـه ، وبـديع مقتضـياته ، واـذلض علـى  -ومقطعـه  همطلعـ على سم 

 .1" حسا مصادرة يتصور وجوة مواردة 
 فـــي المتلقـــيالترايـــز علـــى دور  فـــيواألمـــر لـــيس موقوفـــا علـــى النقـــاد والبالغيـــين    

تحقيي وجود النص ، وإنما نجد مالحظات اثيرة لدى المبـدعين أنفسـهم ، تـدل علـى أع 
أذهــانهم قبــل عمليــة اإلبــداع وأثنا هــا ، وأع الخطــاب مرهــوع وجــودة  فــيرــر حا المتلقــي
الهجـين المتفـاوت قـال  يءبالشـ يءإنض لتج "ورغبته ، قيل لبشار بن برد  المتلقيبكفاءة 
 ذاك ، قل  : بينما تقول شعرا تثير به النقع وتخلع به القلوب مثل قولض : : وما

 ماهتدناَحجابَال موَأوَتمطرَالدَََََّـةََضريَـّمََُغضبناَغضبـةَ َإذاَماَََ
 ىَعلينـاَوسلمــارَصلََّبىَمنر َذَََََُم َقبيلـةََََإذاَماَأعر اَسيــداَ َََ

 تقول :

 فيَالزيــتَـلََّ الَصــبَ تََتَََََََََــيـةَالبـــةَربَـّبرباََََ

 حســ َالصــوتَوديــكَ ََدجاجـاتََََََََََــرَُـلهـاَع ـََََ

...  فهــذا  جــاريتيومورــع ، فــالقول األول جــد وهــذا قلتــه فــي ربابــة  وجــه   فقــال : لكــل  
 .2"، عندك  "قفانبض من ذارى حبيا ومنزل  "عندها من قولى أحسن من ، 

مــن هنــا نــرى أع المبــدعين قبــل النقــاد اــانوا يراعــوع المقــام الــذي يقــال ،يــه الكــالم ،     
معظـم النقـاد والبالغيـين ، حتـى أشبه بالمسـلمة عنـد  "لكل مقام مقال  "وأصبح  مقولة 

                                                
 . 277القرآن :  إعجاز  - 1

 قضيبا : لم يتم كماله , تنعيسا : فات وقته -* 
م :  1929,  3, حـ  1كتاب األغاني ألبي فرج األصفهاني , مطبعة دار الكتب المصرية ط  - 2
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دخلــ  فــي تحديــد اثيــر مــن مفــاايمهم البالييــة ، وهــي المقولــة التــي تتــردد بصــورة أو 
 بأخرى في الدراسات النقدية الحديثة .

واما أع النقد القديم يحرغ على مراعاة المقام الذي يلقى ،يـه الخطـاب ، والحـال       
رغ اــل الحــرغ ، علــى تحقيــي المتعــة التــي تصــاحا المتلقــي ، فمنــه اــذلض اــاع يحــ

الفنيــة لــدى المتلقــي ، ممــا ي اــد اهتمــامهم بحاجتــه إلــى الفا ــدة واإلمتــاع ، فعبــد القــاهر 
الجرجـــاني يشـــتر  فـــي جماليـــات الـــنص األدبـــي أع يميـــل إلـــى اللطافـــة ، وإلـــى تغليـــف 

يشــحذ همــة المتلقــي ، ويدفعــه إلــى الغــوغ  اــيمــن الغمــو  والخفــاء  يءالمعنــى بشــ
المتلقـي ، ودمجـه فــي جـوهر العمـل الـذي بــين  إمتـاعمكنونـه ، ففـي ذلـض فا ـدة فــي  وراء

إع الشــيء إذا نيــل بعــد الطلــا لــه أو االشــتياق إليــه ، ومعانــاة الحنــين  " :يديــه ، يقــول
 . 1 "وألط     نحوة ااع نيله أحلى ، وبالميزة أولى ، فكاع موقعه من النفس أجل 

الـذي تغيـا  للمتلقـي اإليجـابيته هـذة يبحـث عـن الـدور القاهر في مقول واأع عبد      
يكــوع موقفــه مــن الــنص موقفــا ســلبيا اســتهالكيا  فــي الدراســات الســابقة عليــه ، بحيــث ال

عليـه أع يشـارك فـي إنتـا  الـنص المقـروء ، بـالتعمي فـي داللتـه ، والكشـ   ينبغـيوإنما 
ممتعــا ، وبتعمقــه لهـــذة عــن عالقاتــه النحويـــة والبالييــة ، التــي جعلـــ  منــه نصــا أدبيـــا 

تخطـــر علـــى بـــال صـــاحبها عنـــد  الجوانـــا يســـتطيع أع يتكشـــ  مـــواطن جديـــدة ، قـــد ال
اإلنتا  ، بل إع اسـتخدام األسـاليا اإلنشـا ية بصـفة خاصـة فـي العمـل األدبـي إنمـا هـو 

الـذي تراـه المبـدع  الـدالليدعوة إلى هـذة المشـاراة ، وريبـة فـي مسـاهمته بمـلء الفـرا  
،  الحقيقــيض المســاهمات التــي يضــفيها علــى الــنص للوصــول إلــى النــات  مــن أجلــه ، تلــ
 ال من المبدع والمتلقي معا . إليهالذي يسعى  النها يوإعطا ه الشكل 

وإذا انتقلنا إلى الرايزة الثالثة لمنطلقات التران البالغـي القـديم وهـي الـنص ، فمننـا       
قديـة والبالييـة التــي تتعلـي بصــورة أو نقـ  أيضـا أمــام جملـة مـن المالحظــات واآلراء الن

بــأخرى بجــوهر الرســالة اللغويــة ذاتهــا ، وبعمليــة الخلــي واإلبــداع وخطوطهــا المتقاطعــة ، 
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 سواء على مستوى محور االختيار أم على مستوى محور التوزيع .

ولكــن فــي الواقــع حينمــا نرصــد هــذة المالحظــات ، ونكشــ  عــن جوانــا منهــا فــي      
 –والتي نعتقد أنها تصلر ألع تكوع أصـوال لنظريـة نقديـة حديثـة  -لقديم النقد البالغي ا

وخاصـة ،يمــا يتعلـي بــالنص  -األوا ـل اانـ  ترمــى مالحظـاتهم  نــابـأع علماء  نـدعى ال
إلــى تأســيس نظريــة نقديــة ، تورــر لنــا عمليــة النقــد ذاتهــا وايفيــة إجرا هــا علــى  -ذاتــه 

تتفـي والمفهـوم البالغـي القـديم الـذي  مالحظـات اانـ  هـيالنصوغ المدروسـة ، وإنمـا 
يــرى أع البالغــة نظــام مــن القواعــد تقــوم مهمتــه علــى التوجيــه إلــى ايفيــة إنتــا  األدب ، 

أنهـــا عبــــارة عـــن نصـــا ر وأوامــــر  أيوأع هـــذة المالحظـــات تقعيديـــة بالدرجــــة األولـــى ؛ 
المـــة ينـــال الـــنص األدبـــي  اـــيعليـــه مراعاتهـــا واتباعهــا ،  ينبغـــيصــادرة إلـــى المبـــدع ، 

 يــأتياستحسـاع أو المــة ررــا . فــي حـين أع انطــالق النقــد الحــديث مـن الزوايــا الــثالن 
جــوهرة  إلـىللبحـث عـن ايفيـة تحليـل الــنص ، وفهـم طبيعـة لغتـه ونظامهــا بصـورة أقـرب 

 وحقيقته .

ع ذلــض فمننــا يمكــن فــي الجانــا اآلخــر ، أع نكشــ  مــن عمليــة التقعيــد هــذة ، ومــ      
ة تحليــل النصــوغ وتقبلهــا أو الحكــم عليهــا . وفــي عبــارة عــن خصــا ص تتصــل بكيفيــ

أخـــرى إذا اانـــ  البالغـــة القديمـــة تهـــتم بالدرجـــة األولـــى بطريقـــة إنتـــا  الـــنص ، وتقـــدم 
يمكـن أع نفيـد مـن ذلـض برصـد  -امتلقـين  -النصا ر والشرو  الالزمـة إلنتاجـه ، فمننـا 

ذهــا ،يــه ، ومــدى التــزام هــذة التعليمــات فــي الــنص المــدروس ، ونحــدد درجــة قوتهــا ونفو 
المبــدع بهــا لنصــل مــن وراء ذلــض إلــى الكشــ  عــن أدبيــة الــنص وجمالياتــه المنشــودة . 

بسبا نظامها الشامل طريقة إنتا  الـنص فقـ  ، ولكنهـا فـي مجـال  يتعط ال "فالبالغة 
 . 1" األسلوبية تسهل أيضا تفسير الشعر 

 -يقــه ، نــرى أع القــدماء وانطالقــا مــن االهتمــام بجماليــات الــنص وتحســينه وتزو 
قـــد أولـــوا الـــنص عنايـــة خاصـــة فـــي اختيـــار األلفـــاظ ، وفـــي تنســـيي  -نقـــادا ومبـــدعين 

                                                
,  1علم اللغة والدراسات األدبية , برند شبلنر , ترجمة محمود جاد الرب , الدار الفنية للنشر ط   - 1

 . 180م :1987
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العبـــارات وانتقـــاء الصـــور الخياليـــة ، وهـــي عنايـــة لـــم تكـــن مـــن أجـــل التعبيـــر عـــن ذات 
المبــدع فحســا ، أو التــأثير علــى المتلقــي وإقناعــه ، وإنمــا إلنتــا  لوحــة فنيــة را عــة فــي 

 صاحبها عند النظر إليها قبل أع تمتع اآلخرين . ذاتها تمتع

حتــى  "لقـد اــاع الشـعراء يرتــدوع إلـى القصــيدة ، ويعـاودوع النظــر فيهـا تحســينا وتجويـدا 
 . 1" تغدو أساليبها مستوية متناسقة أشد مايكوع االستواء والتناسي 

راء العـرب ومـن شـع "وقد عبر الجاحر فـي اتابـه البيـاع والتبيـين عـن ذلـض بقولـه        
من ااع يدع القصيدة تمكث عندة حوال اريتا ، وزمنا طويال ، يردد فيهـا نظـرة ، ويقلـا  
فيهـا رأيــه اتهامــا لعقلــه وتتبعـا علــى نفســه ، ،يجعــل عقلــه ذمامـا علــى رأيــه ، ورأيــه عيــارا 
علـى شــعرة ، إشــفاقا علــى أدبـه ، وإحــرازا لمــا خولــه هللا مـن نعمتــه ، واــانوا يســموع تلــض 

ــد : " الح  القصــا  مــات " ليصــير حــات " ، و " المحك  دات " ، و " المنق  ات " ، و "المقل ــولي 
 . 2"  فلقاذيذا ، وشاعرا م  ن  ِ  ال خ  ح  قا لها ف  
 معـاني تـوخيظم ، وأنهـا وما ااع جهد عبدالقاهر الجرجاني في ورع نظرية الـن         

وخاصـــة  اللغــوي بنيــة الخطــاب  النحــو ،يمــا بــين الكلــم إال إيمانــا منــه بــأع الــنظم أســاس
وجملــة األمــر اليكــوع ترتيــا ( إبــداع ح فــي شــن ، حتــى يكــوع هنــاك قصــد  "،  الشــعري 

إلى صورة وصفة ، إع لم يقدم ،يـه مـا قـدم ، ولـم يـ خر مـا أخـر ، وبـدئ بالـذي ثنـى بـه 
فحقيقــة      .3" ، أو ثنــى بالــذي ثلــث بــه ، لــم تحصــل لــض تلــض الصــورة وتلــض الصــفة 

دبي تكمن في التراكيا اللغوية ، وما ينشأ بينهـا مـن عالقـات نحويـة ، تكشـ  العمل األ
ـــم أع مـــن الكـــالم مـــا أنـــ  تـــرى المزيـــة فـــي نظمـــه  "عـــن افـــاءة نـــادرة وقـــدرة فا قـــة  واعل

والحســن اــاألجزاء مــن الصــبي ، تتالحــي وينضــم بعضــها إلــى بعــ  ، حتــى تكثــر فــي 
ــ يقضــت ر شــأع صـاحبه ، والكب ــت   العـين ، فأنــ  لــذلض ال ــ ق واألســتاذيةذ  لــه بالح  عة ، وس 

 . 4" ة حتى تستوفي القطعة ن  رع ، وشدة الم  الذ  

                                                
 . 13م : 1990,  8البالغة تطور وتاريخ , د . شوقي ضيف , دار المعارف , ط   - 1
 . 7 : 2البيان والتبين : حـ   - 2
 . 364دالئل اإلعجاز :   - 3
 .  88المصدر السابق :  - 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 25 

والبالغـــة العربيـــة ، فـــمع  العربـــيوعلــى الـــرغم مـــن هـــذة البـــدايات الصـــحيحة للنقـــد       
البالغـــــة قـــــد اتخـــــذت خطـــــا مخالفـــــا لســـــبيلها الـــــذي ســـــلكته ، وأصـــــبر الشـــــغل الشـــــاغل 

ــــد والشــــرح والتل ــــدال مــــن ألصــــحابها التقعي نحــــو النمــــو والتطــــور  بهــــا الســــعيخــــيص ، ب
، على نحو ما فعلـ  الدراسـات النقديـة الغربيـة ،  الفنيلمواكبة تطور اإلنتا   الضروري 

فـــاألخيرة انطلقـــ  مـــن نظريـــة المحاكـــاة عنـــد أفالطـــوع وأرســـطو ، إلـــى نظريـــة التعبيـــر 
نـد االشـتراكيين ، إلـى الذي نادت به الرومانسية ، إلى محاكـاة الواقـع ع الوجداني الذاتي

النظريــات األســلوبية الحديثــة وغيرهــا ؛ وذلــض الــه مســايرة للمتغيــرات التاريخيــة والفلســفية 
النص األدبي اذلض ، من حيث دوافـع إنتاجـه ،  في العصور المختلفة ، ومواكبة لتطور

 ولغته . الفنيووظيفته ، وعملية إبداعه 

فة عامــة ، انطلقــ  مــن المبــادئ نفســها التــي إع الدراســات األســلوبية الغربيــة بصــ       
انطلق  منها البالغة العربية أال وهي عناصر العمل األدبـي : المبـدع والمتلقـي والـنص 
، وظهرت اتجاهات أسلوبية متعددة تتقابل أحيانـا مـع بعضـها الـبع  ، وتتقـارب أحيانـا 

اول هـذة االتجاهـات ننتتبعا الختال  الزاويـة التـي ينطلـي منهـا اـل اتجـاة . لـذا سـ أخرى 
نتقـل منهـا فـي اـل نوالمتلقـي  والـنص ، ثـم  ، الحديثة انطالقا مـن زاويـة اـل مـن المبـدع

مورـــع إلــــى فكـــر اإلمــــام الســــكاكي ، لنكشـــ  عــــن رؤيتــــه النقديـــة والبالييــــة ، ومــــدى 
 تقاربها أو تباعدها من المناه  األسلوبية الحديثة .

 
 
 

 المبحوَاألولَ:َالمبدع

فـــي عمليـــة اإلبـــداع  أساســـيلدراســـات النقديـــة الحديثـــة بالمبـــدع امحــور اهتمــ  ا        
األدبــــي ، فهــــو الــــذي أوجــــد الــــنص وأخرجــــه إلــــى الوجــــود ، محمــــال إيــــاة رؤيتــــه للعــــالم 
ولألشــياء التــي تقــع خــار  ذاتــه ؛ تلــض األشــياء التــي تبــدو مبعثــرة فــي الخــار  ، وتحمــل 

م ، والمبـــــدع يســـــتطيع برؤيتـــــه جوانـــــا مـــــن التنـــــاق  والتوافـــــي ، أو التضـــــاد واالنســـــجا

This file was downloaded from QuranicThought.com



 26 

لحمـــة الــــنص  هــــيالخاصـــة وموهبتـــه الفنيــــــة ، أع يوفــــي بينهـــــا فــــي لحمـــة متجانســـة ، 
 األدبي .

الغـــرو فـــي أع المبـــدع  وبخاصـــة الشـــاعر ، قـــد حـــاز اهتمـــام القـــدماء قبـــل    
تكشـــ  عــن المكانـــة القدســية التـــي أرــفي  علـــى المحــدثين ، وأع محـــاورات أفالطــوع ل  

مقـــدس ، ذو  أثيـــري الشـــاعر اـــا ن  "علتـــه فـــي مقـــام أعلـــى مـــن مقـــام البشـــر الشــاعر، وج
يمكـــن أع يبتكـــر قبـــل أع يلهـــم ، ،يفقـــد صـــوابه وعقلـــه ، ومـــادام اإلنســـاع  جنـــاحين  ، ال

 يســــتطيع أع يــــنظم الشــــعر ، أو يتنبــــأ بالغيــــا . إع هــــ الء ال يحــــتفر بعقلــــه ، فمنــــه ال
غيـر شـاعرين بأنفســهم ، وأع اإللـه نفســه الرا ــع ، إال  يسـتطيعوع أع ينطقـوا بهــذا الشـعر
 . 1" هو الذي يكلمنا ويحدثنا بألسنتهم 

القـــديم ، مـــن  العربـــيننســـى اـــذلض مـــا اـــاع للشخصـــية الشـــعرية فـــي التـــران  وال        
تختلــ  اثيــرا عــن رؤيــة أفالطــوع لهــا ؛ فقــد اــاع العــرب  منزلــة ر،يعــة بــين النــاس ، ال
لهمـه قـول الشـعر . وأيـا اـاع هـذا االعتقـاد وبعـدة . ي 2 يعتقدوع بأع لكـل شـاعر شـيطانا

 عــن الحقيقــة ، فمنــه يكشــ  لنــا فــي طياتــه عــن  مقــدرة إبداعيــة ، يتمتــع بهــا الشــاعر وال
البشـر ؛ تلـض المقـدرة التـي دفعـ  النقـاد والمفكـرين إلـى االعتقـاد  بنـييتمتع بها غيرة من 

 إليه بقول الشعر وتوحيبأع هناك قوة غيبية تساندة ، 

، قـــد أزاح اثيـــرا مـــن الضـــبابية التـــي  والحضـــاري  الفكـــري وفـــي الواقـــع أع التقـــدم        
كان  تحوم حول شخصية المبدع / الشاعر ، وأع دور الشاعر أصبر أكثـر ورـوحا ، 

 وتمثال في ذهن اإلنساع المعاصر عنه في العصور القديمة .

ن المبـدع إلـى المتلقـي مـ ةوحيث إع العمل األدبي في جوهرة رسالة لغويـة ، موجهـ     
وظيفتهــا  يتــ د اــيفــمع اهتمــام المبــدع ينصــا علــى الصــياغة اللغويــة لهــذة الرســالة ، 

وفاعليتها عند المتلقي . وإذا اان   اللغة اظاهرة اجتماعية ، تتحقي عنـد مجمـوع أفـراد 

                                                
, نقال عن النقد األدبي الحديث , د . محمد غنيمي هالل ,  534محاورات أفالطون : أيون ص  - 1

 . 25م :  1964,  1دار النهضة العربية ط 
ستاذ علي فاعور انظر  جمهرة أشعار العرب ألبي زيد محمد بن أبي خطاب القرشي , تحقيق األ  - 2

 . 57م :  1986,  1, دار الكتب العلمية , بيروت ط 
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السـتخدام اللغـة   الفعلـييتم التواصل اللغوي بيـنهم ،  فمنـه علـى المسـتوى  ايالجنس ، 
وهو الكالم ح تحدن مفارقات لغوية بين األفراد ، تجعل اـل فـرد لـه طابعـه الخـاغ ،  (

فاللغـــة موجـــودة علـــى هينـــة  "وطريقتـــه الخاصـــة ، فـــي انتقـــاء مفرداتـــه وتراكيبـــه وصـــورة 
أمـا  " ، 1" ذخيرة من االنطباعات ، مخزونة في دما  اـل فـرد مـن أفـراد مجتمـع معـين 

. والســـ ال الـــذي  2"  مقصـــود عقلـــيوهـــو  يفـــرد الكـــالم فعلـــى العكـــس  مـــن ذلـــض فعـــل
؟ فـي الواقـع  العـادييتبادر إلى الـذهن هـل المبـدع يسـتعمل اللغـة امـا يسـتعملها المـتكلم 

يسـتعمل اللغـة بطريقـة عفويـة تخلـو مـن التـأني ، أو التـأثير المقصـود  العاديأع المتكلم 
يهمـه  للغوي العـام ، والعلى السامع ، ويظل المتكلم في استعماله للغة خارعا للعر  ا

سـوى نقــل الفكـرة إلــى اآلخــرين . أمـا المبــدع فعالقتـه باللغــة أمــر مختلـ  تمامــا ، إذ إنــه 
يتعامـل معهـا اوسـيلة اتصـال فحسـا ، بــل امـادة لغويـة قابلـة للتشـكيل الفنـي ، وهــي  ال

تمثل جوهر العمل األدبي ، وحيث إع لكل مـتكلم طريقتـه الخاصـة فـي التفكيـر والتعبيـر 
، فـــمع المبـــدع باســـتغالله إلمكانـــات اللغـــة المتاحـــة ، وتشـــكيلها بطريقـــة تـــنم عـــن تفكيـــرة 
وذوقــه ورؤيتــه لألشــياء ، يصــبي خطابــه بصــبغته الفرديــة ، ويكــوع لنفســه أســلوبا خاصــا 

 يتكرر عند غيرة . ال

مـــن هـــذا المنطلـــي وجـــدت الدراســـات األســـلوبية الحديثـــة أع األســـلوب بصـــبغته         
يمكن أع يعكـس شخصـية صـاحبه ، وأع يكـوع مطابقـا لهـا إلـى درجـة ابيـرة . الفردية ، 

بوصـــــفه مـــــادة الدراســـــة  -ومــــن ثـــــم اانـــــ  تعريفـــــات اثيـــــر مـــــن األســـــلوبيين لألســـــلوب 
فمـا األسـلوب إال طريقـة المـتكلم  "تدور حول المطابقة بين المبـدع وأسـلوبه  -األسلوبية 

اء ، وفهمــه لهــا . واــل أولنــض يخــال  فــي التعبيــر والتفكيــر ، وفــي طريقــة تصــورة لألشــي
،يـــه اآلخـــرين علـــى نحـــو مــــا ، وامـــا أع اـــل إنســـاع مـــع اتفاقــــه مـــع ســـا ر النـــاس فــــي 

ــــه ،  اإلنســــانياإلنســــانية ، وفــــي الطــــابع  ــــ  وجهــــه ، وطول ، يخــــالفهم بمقــــدار مــــا يختل
وعررـــه ، ولـــوع بشـــرته ، وذوقـــه ، وخلقـــه ، وطبيعتـــه عـــن ســـا ر النـــاس فـــي اـــل هـــذة 
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، فـــمع  يءو اـــذلض يخـــالفهم فـــي أســـلوبه اللغـــوي ... ومهمـــا يكـــن مـــن شـــاألشـــياء ، فهـــ
اـل  ". و  1" مـن األعـالم الهاديـة إلـى شخصـيته وذاتيتـه   م  ل  أسلوب األديا في لغته ع  

أسلوب صورة خاصة بصاحبه ، تبين طريقة تفكيرة وايفية نظـرة إلـى األشـياء ، وتفسـيرة 
 . 2 "س تكوين األسلوب أسا هيلها ، وطبيعة انفعاالته ، فالذاتية 

تعـود فـي  فهـيولم تكن قضية رب  األسلوب بمبدعه جديدة على النقد األدبي ،         
فــي القــرع الثــامن عشــر ،  الكالســيكيأصــولها األولــى إلــى أفالطــوع ، وإلــى رواد النقــد 

ـــــى غـــــدت اليـــــوم ســـــمة بـــــارزة مـــــن ســـــمات البحـــــث  ـــــول  األســـــلوبيحت   : "ســـــبتزر  "، يق
لسـمة التـي يسـم بهـا اللفظيـات ، عقـل وحيـد يسـتحيل خلطـه بـلخر ، هـو فاألسلوب هو ا"

. بـل إع هنـاك  3" دليـل علـى المـتكلم  فهـيشعورية ،  عالمة إرادة أكيدة ، ولو اان  ال
مــن يبــالي فـــي عمليــة الــرب  بـــين المبــدع وأســـلوبه ، إذ لــم يكتــ  بجعـــل العالقــة بينهمـــا 

ابي بـــين األســـلوب وصـــاحبه ، فهـــذا " عالقـــة تقـــارب أو تشـــابه ، وإنمـــا ذهـــا إلـــى التطـــ
أع المعـار  واآلثـار واالكتشـافات تتضـر بسـهولة ، ويمكـن نقلهـا ، امـا  "يرى  " بوفوع 

علــى أنـــاس أكثـــر مهــارة ، فهـــذة األمـــور  أدبـــييكــوع مـــن الممكــن أع تورـــع فـــي قالــا 
يمكـــن نقلـــه أو  خارجـــة عـــن اإلنســـاع ، أمـــا األســـلوب فهـــو اإلنســـاع نفســـه ، ومـــن ثـــم ال

باألسـلوبية اإلنتاجيـة  ". وقد أدى هذا االعتقاد إلى ظهور ما يسـمى 4" باسه أو تبديلهاقت
التــــي تهــــتم بخصــــا ص الســــلوك اللغــــوي للم لــــ  ، مــــع االهتمــــام بالصــــفات الجماليــــة  "

يــتم فهــم العمــل األدبــي فهمــا دايقــا ، البــد مــن النظــر فــي  اــيواالتصــالية ، وتــرى أنــه 
إلـى  المسـديبمبدعـه . وهـذا مـا دفـع د . عبـد السـالم  أسباب إنتاجـه الـذي يـرتب  أساسـا

نظريـة األسـلوب تتنـزل منزلـة لوحـة اإلسـقا  الكاشـفة لمخبـلت شخصـية  "أع يصرح بأع 
صـرح بـه ومـا رـمن ، فاألسـلوب  اإلنساع ، ما ظهر منها فـي الخطـاب ومـا بطـن ، مـا
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الفنيــة  جســر إلــى مقاصــد صــاحبه مــن حيــث إنــه قنــاة العبــور إلــى مقومــات شخصــيته ال
 .1  "فحسا بل الوجودية مطلقا 

لتحديــد مفهــوم  -وغيرهــا اثيــر  -وامــا يبــدو أع معظــم التعريفــات التــي أوردناهــا        
، ومـــن ثـــم يمكننـــا مـــن  هاألســـلوب تتفـــي ،يمـــا بينهـــا علـــى أنـــه انعكـــاس لشخصـــية مبدعـــ

إلـــــى مكونــــات شخصــــية صـــــاحبه وســــماتها الفنيـــــة  نهتــــديخــــالل تحليــــل األســـــلوب أع 
لسفية . وفي الواقع أع مثل هذا التصور قد جـاء متـأثرا بفلسـفات سـابقة ، وبالمـذها والف

خاصة ، حيث ارتدت ،يه الذات إلى نفسـها لتغـرق فـي أحالمهـا ، وخيالهـا ،  الرومانسي
وتبتعـــد عـــن الواقـــع بمـــا ،يـــه مـــن تصـــارعات وإحباطـــات متتاليـــة . ومـــن ثـــم اـــاع األدب 

؛ ولكـــن إذا اانــــ  الرومانســـية قــــد انحســــرت  ليالــــداخعنـــدهم تعبيــــر عـــن عــــالم الفنـــاع 
فمعنـى ذلــض أع  -إع لــم تكـن قـد انتهـ  مرحلتهـا اآلع  -كمـنه  أو ااتجـاة إلـى حـد مـا 

نظريــة األســلوب باعتبــار المبــدع قــد تلقــى المصــير نفســه لتغيــر االقتناعــات واالتجاهــات 
ا فـي دراسـة نـص نعتقـد أع يهـتم الناقـد اثيـر  التي انطلقـ  منهـا . ومـن ناحيـة أخـرى ، ال

، إذا اــاع األمــر يقتصــر علــى تحديــد صــفات شــخص مــا أو تحديــد تجربــة ذاتيــة  أدبــي
معينــة ، إذ إع هــذا األمــر سيصــرفه بطبيعــة  الحــال عــن تعمــي الــنص األدبــي ذاتــه  ، 
 واش  جمالياته الفنية . عالوة على أع االنطالق من مبدأ المبدع في تحليـل الـنص ال

بـأع يتعقـا سـيرة المبـدع قبـل أع يـدخل فـي دراسـة نصـه ، ومـن يمنع بـل يغـرى الناقـد ، 
ـــم يحمـــل مـــن ســـمات أو أفكـــار خارجـــة عنـــه ، وهـــو مـــا رفضـــته  ثـــم يحمـــل الـــنص مـــا ل

 المناه  النقدية اللغوية الحديثة .
ولهذا اله برزت في مقابل هـذا االتجـاة المدرسـة الشـكلية الروسـية ، التـي        

إع مـا يتصـورة  "في ذاته ، وبعيدا عن مقولـة المبـدع ترى ررورة دراسة النص األدبي  
ــــ ــــدفي ذ  (الواقعيــــوع النفســــيوع الس  ، أو االنهمــــار  اإللهــــي  ح مــــن أع الفــــن نــــوع مــــن الت

يعتـــد بهـــا ، إذ إع العمـــل األدبـــي  المباشـــر ، إنمـــا هـــي أفكـــار فجـــة ال العفـــوي العـــاطفي 
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 1 "دة الخـاغ المسـتقليتجاوز نفسية مبدعة ويكتسا خالل عملية المورعة الفنية وجو 
األمـر إلـى القـول بمـوت الم لـ  فـي مقابـل  ىوهكذا تضاءل  نظرية االنعكـاس ،  وانتهـ

 لذاته  .  العناية ببنية النص الداخلية وقراءة النص في ذاته و

عــدنا إلــى الســكاكي فــي مفتــاح العلــوم ، نجــد إشــارات وارــحة ، ومكثفــة  وإذا مــا       
بــدع ونصــه األدبــي ، وأع األخيــر يســتمد قوتــه ، وبالغتــه ، إلــى أهميــة العالقــة بــين الم

عليــه أع يكــوع واعيــا بكــل اإلمكانــات  ينبغــيوخصوصــيته مــن شخصــية مبدعــه ، الــذي 
اللغويــة المتاحـــة أمامـــه ، وبكـــل مـــا يحدثــه  مـــن تغييـــر أو ترتيـــا لمفـــردات اللغـــة . ألع 

مـدى اهتمـام صـاحبه بـه ، اهتمام المتلقي بالنص ، واحتفاءة بعناصرة الجمالية ينبـع مـن 
 إع نظـم الكـالم إذا استحسـن مـن بليـي ال "وقدرته على اإلبداع والتأثير ، يقول السكاكي 

شــبهة فــي صـــحة  إذ ال -يستحســن مثلــه مــن غيــر البليــي إع اتحــد المقــام  يمتنــع أع ال
فالبــد لحســن الكــالم مــن  -اخــتال  الــنظم مقبــوال ، وغيــر مقبــول عنــد اخــتال  المقــام 

يتخطاهـا  له علـى مـا ألجلـه يسـاق ، ومـن صـاحا لـه عـرا  بجهـات الحسـن ال انطباق
 . 2"إال لم يمتنع حمل الكالم منه على غيرها ، ويتعرى عن الحسن لذهاب اسوته  و

فالســـكاكي يـــرى أع الـــنص إع لـــم يصـــدر عـــن بليـــي ، فمنـــه مهمـــا اشـــتمل علـــى  
النيـــة عنـــد الم لـــ  أو  عناصـــر أســـلوبية واـــيم بالييـــة ، فـــال ينظـــر إليهـــا ، لعـــدم تـــوفر

إع جــوهر الكــالم  "المقصــد مــن ورا هــا ، فهــي عفويــة جــاءت دوع تأمــل ودوع قصــد . 
بثمنهـا  ي وال نشـتر ايمتهـا تغلـو ،  تـرى درجتهـا تعلـو ، وال البليي مثله مثل الدرة الثمينة ال

فــــي مســـاومتها علــــى ســــننها ، مـــالم يكــــن المســــتخر  لهـــا بصــــيرا بشــــأنها ،  وال تجـــري ، 
بخاصـية التراكيـا  يوأعنـ ". وفـي مورـع آخـر يقـول :  3 "بمكانهـا  اً ا فيهـا خبيـر والراغ
يســبي منــه إلــى الفهــم عنــد ســماع ذلــض الترايــا ، جاريــا مجــرى الــالزم لــه ، لكونــه  ، مــا

 "صادرا عن البليي ، ال لنفس ذلض الترايا من حيث هو هو أو الزمـا لـه هـو هـو حينـا 
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 الهجـري السـكاكي ، فـي القـرع السـابع  يتالفـا بـين رأنكاد نـرى فـي هـذا القـول اخ . وال 1
الــذي  إســماعيلأحــد النقــاد البــارزين فــي العصــر الحــديث الــداتور / عــز الــدين  ي، ورأ

الكلمة تكتسا قوتها من الشخصية التـي اسـتخدمتها ، واـم مـن عبـارات اـاع  "يقول إع 
  2 "شخصية بذاتها لها أثرها في النفوس ، لم تكن لتحدن هذا األثر لو لم تصدر عن 

وهـــذا الـــرب  بـــين قـــوة الشخصـــية وحيويتهـــا ، وأدبيـــة العمـــل الفنـــي وجمالياتـــه ،          
، فـنحن إذا تناولنـا قصـيدة مـثال نعلـم نسـبتها إلـى  النقـديكثيرا ما نصطدم بـه فـي واقعنـا 

فمننــا نتلــذذ بكــل المــة تالمــس آذاننــا ، ونســتمتع  -ولــيكن مــن فحــول الشــعراء  -قا لهــا 
ل ترايا مهما بلغ  درجة غمورـه أو انحرافـه اللغـوي ، ألننـا ننسـاق بطريقـة عفويـة بك

، نحو خلي التبريرات الفنيـة لهـذا الترايـا أو ذاك . ولكـن إذا مـا تناولنـا القصـيدة نفسـها 
، على أنها محاولة ألحد الشعراء الشباع ، فمننا نستقبلها بفتور ، والتثير فـي أذهاننـا مـا 

. وذلـــض ألننـــا امتلقــين نســـعى دا مـــا إلـــى الــرب  بـــين الظـــاهرة األســـلوبية  أثارتــه أول مـــرة
 "ألدونــيس  "ومقصــد الم لــ  عنــد إدراكهــا . وفــي عبــارة أخــرى لــو قرأنــا قصــيدة  نثريــة 
مـا نـراة  ى يتحرر فيها من القيود النحوية والعرورية والباليية ، فمننـا نسـتمتع بهـا ، ونـر 

قصــيدة العربيــة ، ولــو قرأناهــا لشــاعر مغمــور ســرعاع فيهـا نوعــا مــن التجديــد والتطــوير لل
 ما نتهمه بالوقوع في الخطأ ، وعدم امتالكه ألدوات الفن .

وعمليـــة ربــــ  الـــنص بمبدعــــه ، وانــــدما  صـــاحبه ،يــــه انـــدماجا داخليــــا علــــى           
مســـتوى الصـــياغة ، وخارجيـــا علـــى مســـتوى المتلقـــي ، تجلـــى بشـــكل وارـــر فـــي عمليـــة  

ــــا   ســــها ، إذ إع األداء الفنــــي الــــذي يقــــوم بــــه المبــــدع ، مــــاالخلــــي الفنــــي نف هــــو إال نت
من اللغة واألخيلة والمعاني ، ومن ثم يتلوع أسـلوبه بـاللوع الـذي يغلـا  الذهنيمخزونه 

فـــمع جميـــع مـــا يثبـــ  فـــي الخيـــال ممـــا يصـــل إليـــه (  "علـــى تفكيـــرة وإحساســـه ومعارفـــه 
أدى إليـه ، ويتحـرر لديـه ، ولـذلض لمـا المبدع ح من الخار  ، يثبـ  ،يـه علـى نحـو مـا يتـ

لــم تكــن األســباب علــى وتيــرة واحــدة ،يمــا بــين معشــر البشــر ، اختلــ  الحــال فــي ثبــوت 
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تكـاد تلـوح فـي الخيـال ، وهــي  الصـور فـي الخيـاالت ترتبـا وورـوحا ، فكـم مــن صـور ال
ة . ولعل تصنيف النقاد للشعراء قديما ، وربـ  اـل شـاعر بحالـ1"في غيرة نار على علم 

هو إال تأكيد على أع الشـاعر يبـدع أيمـا  معينة ، يتفوق في التعبير عنها دوع سواها ما
اــاع امــرؤ القــيس  "إبـداع ، ،يمــا يتكــرر علــى إحساسـه وفكــرة ، ولــذلض نجــدهم يقولـوع : 

 .2"أشعر الناس إذا راا ، والنابغة إذا رها ، وزهير إذا رغا ، واألعشى إذا طرب 
للبــدر  "علــى جــدوى مــا يقولــه ، بوصــ  عــدد مــن األشــخاغ ويــدلل الســكاكي         

فمـا  "وهم، : صاحا سـالح ملـض ، وصـا ي ، وصـاحا بقـر ، ومعلـم صـبية ، يقـول : "
يشـبهه الصـا ي إال بالسـبيكة  إال بـالترس المـذها يرفـع عنـد الملـض ، وال ييشبهه السالح

لجبن األبـي  ، يخـر  فـي ار إال بـايشـبهه البّقـ من اإلبريز تفتر عن وجهها البوتقة ، وال
. 3"مـــروءة  ذييشــبهه المعلـــم إال برييــف أحمـــر يصــل إليـــه مــن بيـــ   قالبــه طريـــا ، وال

وهـــذا القـــول لـــه صـــلة بمـــا يســـمى المعجـــم الشـــعري للشـــاعر ، إذ إع لكـــل شـــاعر دا ـــرة 
منهــا مفرداتــه وأســاليبه وصــورة وأخيلتــه ، وهــي دا ــرة  يكالميــة يتحــرك داخلهــا ، ويســتق

ولاللتفـــات ،  ي بهـــا خطابـــه ، وال تتـــداخل مـــع غيرهـــا مـــن الـــدوا ر .خاصـــة بـــه يصـــطب
يشـــبع  اـــيكظــاهرة أســـلوبية فـــي الخطـــاب األدبـــي ، عالقـــة بنفســـية المبـــدع ، يلجـــأ إليـــه 

عنــدة قبــل أع يحقــي بــه تــأثيرا علــى  االنفعــاليريبــات نفســية وداخليــة ، ويعكــس التــوتر 
 "، وهـو مـا أشـار إليـه السـكاكي بقولـه السامع ، أو اسـتدرارا إلصـغا ه وتنبيهـا إلـى فا دتـه

أو مـا تــراك إذا انــ  فــي حـديث مــع إنســاع ، وقــد حضــر مجلسـكما مــن لــه جنايــات فــي 
 صــاحبض،وتأخــذ فــي الشــكاية عنــه إلــى  وجهــض، الجــانيحقــض ايــف تصــنع؟ تحــول عــن 
وأن  ،يما بين ذلض واجد مزاجض يحمـى علـى  فواحدة،تبثه الشكوى معددا جناياته واحدة 

وتشـافهه بكـل سـوء  الجـاني، يحرك حالة لض غضبية ، تدعوك إلى أع تواثا ذلض تزايد 
تجيــا ، إلــى أع تغلــا فتقطــع الحــديث مــع الصــاحا ومباثتــض إيــاة ، وترجــع  ، وأنــ  ال
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 .1":...ليمشافها له باهلل قل  الجانيإلى 
تلقــي وألهميــة االلتفــات فــي التعبيــر عــن نفســية مبدعــه ، وفــي مراعاتــه لنفســية الم       

للصـــياغة ، أكـــد  الـــدالليمتناايـــة مـــع النمـــو  وحاجتـــه إليـــه أيضـــا ، وأنـــه يســـايرهما بدقـــة
السكاكي أع التفارل بين المتكلمين اثيرا ما يتحقي بمراعاة لطا فـه وأفانينـه ، تلـض التـي 

يقدر على تحقيقها إال البليـي المتفـنن فـي أسـاليا القـول ، ،يقـول فـي مقـام االلتفـات :  ال
لـم يعثـروا  يعترفوع بالبالغة المرئ ، وال يقيموع لكالمه وزنا ، مـا ول البزل الإع الفح "

افتنانـــه علـــى لطـــا   اعتبـــارات ، والتفارـــل بـــين المتكلمـــين قلمـــا يقـــع إال  مطـــاوي مـــن 
 . 2"بأشباهها 
علــى المــتكلم أع يتحــرك ،يــه  ينبغــيويــرى الســكاكي أع المســتوى اللغــوي الــذي         

ورـعية لأللفـاظ ، أو مـا يسـميه بأصـل المعنـى ، حيـث إع اللغـة فـي يتجاوز الدالالت ال
تفارــل ، وأع التمــايز والخصوصــية  تمــايز فيهــا بــين المتكلمــين وال ال العــاديمســتواها 

فـي صـورته  النحـوي تتضر وتتجلى عند بدء الخرو  على هذة الدالالت ، وعلى النظـام 
علـى التعبيـر ، وعلـى موافقـة االمـه النمطية ، ويصبر المتكلم في مرحلة اختبار لقدرته 

يكتســــــا أســــــلوبه صــــــفة  وبالتــــــالي يصــــــيا،لمقتضـــــى الحــــــال . قــــــد يخفــــــي فيهــــــا وقــــــد 
أمــا اللغــة الفنيــة فهــي مــن نتــا   " أصــاب.الخصوصــية والنســا إليــه بقــدر مــا أخفــي أو 

 نمطــيهــو  الفــرد المبــدع ، وهــي لــذلض شخصــية تصــدر عــن عبقريــة البليــي وتتحــدى مــا
 ول الســـكاكي وهـــو بصـــدد الحـــديث عـــن المـــتكلم وتفـــاوت مقتضـــى يقـــ 3"   واصـــطالحي
يفتقر في تأديته إلى أزيد مـن دالالت ورـعية ، وألفـاظ  ة تقتضى ما الر فتا "الحال لديه 

كيــف اانــ  ، ونظــم لهــا لمجــرد التــأليف بينهــا يخرجهــا عــن حكــم النعيــي ، وهــذا الــذي 
زلــة أصـوات الحيوانــات ، وأخــرى يناة فــي علـم النحــو أصـل المعنــى ، ونزلنــاة ههنـا منسـم  

يجـــامع فـــي  مـــا يفتقـــر فـــي تأديتـــه إلـــى أزيـــد ، وظـــاهر أع الخطـــأ الـــذي نحـــن بصـــددة ال
 الثــانياألول أدنــى التمييــز فضــال أع يقــع مــن العاقــل المــتفطن ، وإنمــا مثــال الخطــأ هــو 
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 وألمـر مــا تجــد أربــاب البالغــة وفرســاع الطــراد فــي ميــدانها الراميــة فــي حــدق " . 1 "... 
 . 2" البياع يستكثروع من هذا الفن ( الخرو  على مقتضى الظاهر ح في محاوراتهم 

وللمبدع حضور بارز في ذهن السكاكي يتمثل فـي أع الصـياغة تـرتب  بحاجتـه         
عليــض أع مقامــات الكــالم ى يخفــ وال .، وحالــه ، امــا هــي تــرتب  بحــال المتلقــي وحاجتــه 

الشــكاية ، ومقــام التهننــة يبــاين مقــام التعزيــة ، ومقـــام  فمقــام الشــكر يبــاين مقــام متفاوتــة
المــدح يبــاين مقــام الــذم ، ومقــام الترغيــا يبــاين مقــام الترهيــا ، ومقــام الجــد فــي جميــع 
ذلض يباين مقام الهزل ، واذا مقام الكالم ابتداء يغاير مقام الكـالم بنـاء علـى االسـتخبار 

نيـه هنـا مقـام المـتكلم ، وأع أسـاليا الكـالم . والشـض أع المقـام الـذي يع3"...  اإلنكارأو 
مقــام الكــالم ابتــداء يغــاير مقــام الكــالم بنــاء  :تتبــع أغــرا  المــتكلم وأحوالــه . أمــا قولــه 

 فمنه يختص بحال المتلقي ومقامه . "على االستخبار

، التـي تتـردد اثيـرا عنـد السـكاكي وعنـد "مراعاة الكالم لمقتضـى الحـال  "ومقوله         
مــن النقــاد والبالغيــين ، تــرب  بــين الــنص ومبدعــه ، وبــين الــنص ومتلقيــه ، لكنهــا غيــرة 

عنــد الســـكاكي تتجــاوز ذلـــض لتشــمل أحـــواال أربعــة هـــي حــال المبـــدع ، وحــال المتلقـــي ، 
، وهو ي اد على ذلض من خالل تحليالتـه ألحـوال  الخارجي، والسياق  الداخليوالسياق 
ذاــر المســند إليــه ، فهــي إذا  طــي ية التــي تقتضــأمــا الحالــ "وأغرارــه  الخبــري اإلســناد 

كاع السـامع مستحضـرا لـه عارفـا منـض القصـد إليـه عنـد ذاـر المسـند ، والتـرك راجـع إمـا 
ح  وإمـــا لالحتـــراز عـــن العبـــث بنـــاء علـــى الظــــاهر  الخـــارجيلضـــيي المقـــام  ( الســـياق 

وفــي ذاــرة  ح وإمــا للتخييــل أع فــي تراــه تعــويال علــى شــهادة العقــل ، الــداخلي(الســياق 
تعويال على شهـــادة اللفـــر مــن حيث الظاهر ، واــم بـين الشهادتــين ، (حـال المتلقـيح ، 
  دوأمــا إليهــام أع فــي تراــه تطهيــرا للســاع عنــه أو تطهيــرا لــه علــى لســانض ، وأمــا للقصــ
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الحاجـة (حـال المبـدع ح   هكـار إع مسـ  إليـنإلــى اإل لض سبيـلكوع يل رم التصريـدإلى عـ
1 . 

أو يــذار احتياطــا فــي إحضــارة فــي ذهــن الســامع لقلــة  "وفــي ســياق الــذار يقــول 
االعتماد بالقرا ن ، أو للتنبيه على يباوة السامع ( حال المتلقـيح ،  أو لزيـادة اإليضـاح 

 ار ، أو إهانـــة لـــه ، امـــو ح ،  أو ألع ذاـــرة تعظيمـــا للمذاــــ الـــداخليوالتقريـــر ( الســـياق 
ح  ، أو يـذار تبراــا  الخـارجي، والمقـام مقــام ذلـض ( السـياق  ييكـــــوع فـي بعــ  األسـام

وهكذا نرى أع السكاكي يراعى األحـوال األربـع عنـد  .2" ( حال المبدع ح هبه واستلذاذا ل
علينا في التحليـل األسـلوبي ، أع يكـوع لهـا حضـور فـي  ينبغيالترايا الفني ، ومن ثم 

دبــي ، وســأتناول ، فــي ســبيل الكشــ  أذهاننــا ، وفــي طريقــة تحليلنــا لعناصــر العمــل األ
ح قـــام بـــه الســـكاكي ، فـــي مورـــع آخـــر مـــن  األســـلوبيعـــن ذلـــض ، نموذجـــا للتحليـــل ( 

وقد يتجاوز السكاكي مجرد مراعاة الحال عند اإلنتا  األدبي ، إلى أخـذها فـي  البحث .
االعتبـــار عنـــد الحكـــم علـــى الـــنص أو علـــى صـــاحبه ، وأع المبـــدع بقـــدر مـــا يوفـــي فـــي 

الكــالم علــى مــا يقتضــى الحــال ذاــرة ، يكــوع الحكــم لــه بالحــذق ، واألســتاذية . تطبيــي 
 اــيولــذلض فهــو يشــدد علــى رــرورة تــزود المبــدع بمعرفــة هــذة األحــوال ، ومتطلباتهــا ، 

 يصاد  قوله ما يختل  في نفسه من مشاعر وأحاسيس ودالالت .
ر ، وتوافــي ومـن ثــم تجـد قبــوال عنــد السـامع ، لمــا تحملـه مــن صــدق فـي التعبيــ  
لمـا تقـرر أع مــدار حسـن الكـالم وابحـه علــى انطبـاق ترايبـه علـى مقتضــى  "فـي األداء 

الحال ، وعلى ال انطباقه ، وجا عليـض أيهـا الحـريص علـى ازديـاد فضـلض ، المنتصـا 
القتــداح زنــاد عقلــض ، المــتفحص عــن تفاصــيل المزايــا ، التــي بهــا يقــع التفارــل وينعقــد 

لتســـابي والتنارـــل ، أع ترجـــع إلـــى فكـــرك الصـــا ا ، وذهنـــض بـــين البلغـــاء فـــي شـــأنها ا
، نـــاظرا بنـــور عقلـــض ، وعـــين  الشـــأعالثاقـــا ، وخـــاطرك اليقظـــاع ، وانتباهـــض العجيـــا 
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بصــــيرتض ، فــــي التصــــفر لمتقضــــيات األحــــوال ، فــــي إيــــراد المســــند إليــــه علــــى ايفيــــات 
 .1"ا ... مختلفة ، وصور متنا،ية ، حتى يتأتى بروزة عندك لكل منزلة في معرره

ويرب  السكاكي ، من ناحيـة أخـرى ، سـمو العمـل األدبـي وأدا ـه بالـذوق الفنـي   
عــن امــتالك الــذوق ، والــذي يتــأتى مــن  ال يغنــيلصــاحبه ، وأع امــتالك األدوات الفنيــة 

ـــم  "طـــول النظـــر ، وتقلـــا الفكـــر ، واثـــرة العهـــد بالنصـــوغ  فـــمع مـــالك األمـــر فـــي عل
إال  ع المسـتقيم فمـن لـم يرزقهمـا ، فعليـه بعلـوم آخـر ، والمعاني هو الذوق السليم والطبـ

الســكاكي لعالقــة وغنــى عـن البيــاع ، أع نظـرة  . 2"لـم يحــر بطا ـل ممــا تقـدم ومــا تـأخر 
 يتكشـ  عـن وعـ -وإع لم يتحـدن صـراحة عـن الـنص بصـورة الكليـة  -المبدع بنصه 

بالجانـا الوجـداني  كامل بـأدوات الفـن وأسسـه ، سـواء أكـاع يتعلـي بالجانـا اللغـوي ، أم
 . الفرديوالذوق 
 

 
 
 
 

 :َالمتلقيَال ا يلمبحوَا

تتحقـــي  فـــي عمليـــة التواصـــل اللغـــوي ، التـــي ال الثـــانييمثـــل المتلقـــي الطـــر           
غايتهــا إال بحضــورة واســتقباله لمــا يوجــه إليــه مــن اــالم ، بقصــد اســتيعابه وإبــداء ردودة 

التـــي تحـــدد مفهـــوم األســـلوب (مورـــوع  عليـــه . وإذا انـــا قـــد تحـــدثنا عـــن بعـــ  اآلراء
األسلوبيةح، انطالقا من زاوية المبدع ، باعتبار أع األسلوب هو انعكـاس للـذات الفاعلـة 
؛ فمع هناك من يق  في الطر  اآلخر ويمنر المتلقي دورا فاعال أقوى فـي بنـاء العمـل 

ي يــرب  بــين الــذي األدبـي ، ويحــدد األســلوب مــن خــالل المتلقــي ليبطـل المبــدأ االنتولــوج
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 المبدع وعمله

تراـــز علـــى جانـــا المخاطـــا فـــي تحليلهـــا للعمـــل  التلقـــيومـــن ثـــم فـــمع نظريـــة          
الشـض ،يـه  أع المبـدع  األدبي ، وتكش  عن مدى  تأثرة بالنص ، وتأثيرة عليـه . وممـا

بقـــدر مـــا يمتلـــض مـــن الحريـــة فـــي انتقـــاء بدا لـــه  اللغويـــة ، يكـــوع مقيـــدا بحاجـــة المتلقـــي 
عمليــة الحضــور والغيــاب لــبع   "ة الثقــافي وظروفــه النفســية واالجتماعيــة . إع ومســتوا 

مفــردات الصـــياغة متاحــة لكـــل مبــدع ، لكـــن إيثــار جانـــا علــى آخـــر مرهــوع بممكاناتـــه 
فــالمتلقي هــو الــذي يبعــث الحيــاة فــي الــنص بعــد خروجــه مــن   1"التأثيريــة فــي المتلقــي 

يحكــم علــي العمــل  التلقــيحاجــات  خــرو  عــن هــذة المتطلبــات أو وأيصــاحبه ،  يــدي
 األدبي بالفشل وعدم فاعليته عند المتلقين .

مــن هنـــا جـــاء االهتمـــام بـــدور المتلقـــي ، وأخـــذ بعـــ  رواد األســـلوبية يحـــددوع          
مفهـــوم األســـلوب بمـــا يحدثـــه فـــي المتلقـــي مـــن ردود فعـــل وتـــأثيرات فــــ " جيـــرو " يعـــر  

الخطـاب ،ليصـل بفضـلها إلـى إقنـاع القـارئ  مجموعة ألواع يصـطبي بهـا "األسلوب بأنه 
و " ريفــاتير " يحــدد األســلوب اعتمــادا علــى أثــر  2"هــه وإثــارة خيالــه ا، وشــــد انتب هوإمتاعــ

إنــه إبـــراز بعــ  عناصــر سلســـلة الكــالم وحمــل القـــارئ  "الكــالم فــي المتلقـــي ، يقــول : 
ـــا ، بحيــث إذا غفــل عنهــا شــوة الــنص  ، وإذا ح دالالت  الهـــ دوجــ اللهـــعلــى االنتبــاة إليهـــ

. فــدور المبــدع  3"ر أع الكــالم يعبــر واألســلوب يبــرزيــ، ممــا يســمر بتقر  ةتمييزيــة خاصــ
يحـدن  اـيأع يضمن رسالته مجموعة من المنبهـات األسـلوبية ، والعناصـر المفاجنـة ، 

االنـــدما  فـــي التجربـــة اإلبداعيـــة ،  وإعطا هـــا إلىعنـــد المتلقـــي ردود فعـــل متباينـــة تدفعـــه 
دور المحلـل األسـلوبي ، ليرصـد هـذة الـردود ومـا أحدثتـه مـن  ويـأتيغة الشـمولية . الصب

 تأثير على ذات المتلقي ، ويكش  من خاللها عن طاقة العمل األدبي اإلبداعية .

 "أو نظريـة  "التـأثير  "وقد اكتسا المتلقي دورا أكثـر فاعليـة ، بظهـور نظريـة           
، فـــمذا اانـــ  النظريـــات النقديـــة االبنيويـــة أو  "يـــزر إ " يـــديعلـــى  "القـــارئ فـــي الـــنص 

                                                
 . 223قضايا الحداثة :   - 1
 . 83سلوب : األسلوبية واأل  - 2
 . 83السابق :   - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 38 

يتعـــدى  اإلنتاجيـــة أو الســـيميولوجية تعطـــى المتلقـــي دورا ثانويـــا فـــي عمليـــة اإلنتـــا  ، ال
أع عمليــة القــراءة  "تــرى  "التــأثير  "اســتقبال الرســالة اللغويــة وفــض شــفرتها ، فــمع نظريــة 

القـارئ إلـى الـنص ، ،بقـدر مــا  تسـير فـي اتجـاهين متبـادلين مـن الـنص إلــى القـارئ ومـن
يكــوع لهــا وجــود  يقــدم الــنص للقــارئ ، يضــفي القــارئ علــى الــنص أبعــادا جديــدة ، قــد ال

. ،ـــبغ  النظـــر عـــن حــــرغ المبـــدع علـــى توصـــيل فكـــرة معينـــة إلــــى  1" فـــي الـــنص 
يقبــل الفكـــرة امـــا يريــدها المبـــدع ، وإنمـــا يتقبلهــا بمـــا يتفـــي مـــع  المتلقــي، فـــمع األخيـــر ال

خبراتــه الفنيــة ، وذوقــه األدبــي ، بــل ورؤيتــه للواقــع . ومــن ثــم قــد يحصــل علــى معارفــه و 
معلومات ودالالت إرا،ية خارجة عن إرادة المبدع ، وفي بع  األحياع تكـوع مغـايرة 

، شـأنه  إنتـاجيلها . وبهذا يصبر دور المتلقي ليس دورا استهالكيا للـنص ، وإنمـا دور 
ص ، ويتــأثر بــه ، ممــا يوســع مــن طاقــة العمــل فــي ذلــض شــأع المبــدع فهــو يــ ثر فــي الــن

األدبي ، ونطاقه ويجعله منفتحا على تجـارب أكثـر تعدديـة ، وأكثـر تفـاعال مـع الواقـع ، 
إع المعنـى لـيس  "عن دور المتلقي في عملية القراءة بقولـه :  "،يش  ستانلي "وقد عبر 

ر  اللـــوزة مـــن شـــينا يمكـــن اســـتخراجه مـــن القصـــيدة ، أو العمـــل األدبـــي ، مثـــل مـــا تخـــ
يعتبـــر األدب  غالفهـــا ، وإنمـــا هـــو تجربـــة يمارســـها اإلنســـاع خـــالل عمليـــة القـــراءة ، وال

حسا هذا الفهم ايانا محددا ، وإنما تتـابع مـع األحـدان ، يتكشـ  خـالل عمليـة القـراءة 
فــي عقـــل القــارئ ، ويصـــبر دور النقــد األدبـــي فــي مثـــل هــذة الحـــال الوصــ  المخلـــص 

 .  2" لعملية القراءة 
ــــة التعــــر  العقليــــة  إع المتلقــــي ال "        ــــى محاول ــــل ينتقــــل إل يكتفــــي بمجــــرد الفهــــم ب

والوجدانيــة ، مــن خــالل معايشــة تجربــة الــنص األدبــي ، بمــا ،يــه مــن أحاســيس وأفكــار 
 ي ومواقــ  ، واتجاهــات ، وفــي هــذا يكمــن التفاعــل العظــيم بــين الــنص ومتلقيــه ،. فيثــر 

ــــه الخاصــــة ، ويخصــــبها بانفتا ــــة فهمــــه تجربت ــــة تقــــع تحــــ  طا ل ــــى تجــــارب أدبي حــــه عل
وإحساســه، وبمفهـــوم علـــم الــنفس يمكـــن القـــول إنهــا تصـــل بـــين األنــا واألنـــ  مـــن خـــالل 

                                                
 . 101م :  1984,  1ع  5القارئ في النص , د. نبيلة إبراهيم , مجلة فصول م   - 1
,  1نظرية النقد األدبي الحديث , د. يوسف عوض , دار األمين للنشر والتوزيع , القاهرة ط   - 2

 . 60م : 1994
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 .  1"الوسي  اللغوي 
ذات أبعـــاد فلســـفية تنبثـــي مـــن الفلســـفة الظواهريـــة التـــي  "التـــأثير  "وتعـــد نظريـــة        

ــــة بــــين الفكــــر اإلنســــان تــــرف  االفتــــرا   "شــــياء ، فهــــي واأل يتتنــــاول العالقــــة المتبادل
 يمـنه  يـ د أيالمسبي عند الدخول في عالقات مع األشياء ، اما أنهـا تـرف  فـر  

إلــى تثبيــ  الشــيء ، ويعطــل الحراــة الديناميــة التــي تســير فــي عــدة اتجاهــات بــين هــذا 
 .2" الشيء ومن يتعامل معه ، وإنما تمثل الظواهرية طريقة للبحث واالكتشا  

ذا المنطلـــي نظـــر أصـــحاب نظريـــة التـــأثير إلـــى العمـــل األدبـــي علـــى أنـــه مـــن هـــ       
فـال يتحقـي إال بـمدراك المتلقـي  الفعلـيموجود بالقوة قبل انتقاله إلى المتلقي ، أما وجـودة 

 لـه ، وإبـداء ردود فعلـه عليــه ، فاألشـياء المنفصـلة عـن اإلنســاع ومنهـا العمـل األدبــي ال
ال بمدراك اإلنساع لهـا ووعيـه بعالقاتـه معهـا ، وبهـذا إ 3في رأي الوجوديين  -وجود لها 
 واإلدراك يكتسا النص األدنى صفة الوجود .  الوعي

ويضـــم  الرمــز،فعــل خــالق يقـــرب الرمــز مــن  "إع القــراءة التــي يقــوم بهـــا المتلقــي       
وســـير فـــي دروب ملتويـــة جـــدا مـــن الـــدالالت نصـــادفها حينـــا ،  العالمـــة،العالمـــة إلـــى 
نا فنختلقها اختالقا ، إع القارئ وهو يقرأ يخترع ويجاوز ذاتـه نفسـها ، مثلمـا حي وبتوهمها

يجـاوز المكتــوب أمامــه ، إننـا فــي القــراءة نصـا ذاتنــا علــى األثـر ، واألثــر يصــا علينــا 
 . 4" س والفهم د  ،يما يشبه الح   يءإلينا ال ش اثيرة ، فيرتد واتاذ

بـدع والمتلقـي ، بـل إنـه وحـد بينهمـا حتـى وقد بالي " بارت " حتـى سـاوى بـين الم        
فــالنص يــتكلم امــا يريــد القــارئ ، بــل إع ايمــة الــنص تتمثــل  "قــال بوجــود الكتابــة القار ــة 

. فالقــارئ لــيس ســلبيا فــي تلقيــه ،  5" ،يمــا تتيحــه للقــارئ مــن محاولــة اتابتــه مــرة أخــرى 
ا ، فـــمع عمليـــة وإنمـــا هـــو مبـــدع آخـــر للعمـــل المقـــروء ، فـــمذا اـــاع الـــنص األدبـــي إبـــداع

                                                
 . 237البالغة واألسلوبية :   - 1
 . 102النص :  القارئ في  - 2
انظر ما األدب , جان بول سارتر , ترجمة محمد غنيمي هالل , مكتبة األنجلو المصرية ,   - 3

 . 46 - 45م :  1961
 . 115م :  1984,  1ع  5ل , حسين الواد , مجلة فصول م أويمن قراءة النشأة إلى قراءة الت   - 4
 .  239البالغة واألسلوبية :   - 5
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تفكيض النص وإعادة ترايبـه ، تنـدر  هـي األخـرى فـي إطـار اإلبـداع ، فـالقراءة امـا يقـول 
يتحقـــي  .  ، والـــنص ال 1"عمليـــة خلـــي مـــن القـــارئ بتوجيـــه مـــن الم لـــ   " ، " ســارتر "
إال مــن خــالل القــراءة الواعيــة ، وبطبيعــة الحــال فــمع المتلقــي الــذي يقــوم  الفعلــيوجــودة 
متلي ، وإنما البد أع يكوع على مسـتوى مـن الفهـم الفنـي ، والقـدرة  أيءة ليس بهذة القرا

 "" ريفــاتير " فهــو     للـنص الــذي نــادى بـه المثــاليعلـى الترايــا واإلبــداع ، إنـه القــارئ 
يتحتم  (عليهح أع يكـوع واسـع اإلطـالع ، لـيس فقـ  بالمعرفـة األدبيـة التاريخيـة المتـوفرة 

تسـجيال واعيـا ، ثـم إحالتـه  جمـاليقـدرة علـى تسـجيل اـل انطبـاع اليوم ، وإنما مسـلحا بال
المســتوى الفنــي المعــين دفــع  ذي.  وأهميــة القــارئ  2" مــرة ثانيــة إلــى بنيــة فعالــة للــنص 

يـتمكن  اـي العربـي.   3" بمعادة تأهيـل المتلقـي  "الداتور / صالح فضل إلى المطالبة 
األســـلوبية فـــي القـــديم  وتجلياتهـــاا مـــن معايشـــة التجـــارب الشـــعرية ، فـــي مختلـــ  أشـــكاله

 والحديث .

يقــل عــن دور  الــذي ال للمتلقــيوعلــى الــرغم مــن أننــا نراــز علــى الــدور المنــت          
المبدع في عملية اإلنتا  ، فمع الفرق بـين الطـرفين يظـل قا مـا بـرغم انـدما  اـل منهمـا 

اع أع يجمـع مـا تتوزعـه هـّم األول (المبـدعح افنـ "في النص األدبي ، وتنافسهما عليه فـ 
(المتلقـيح  الثـانينفسه وتعتمل به ، ،يحوله إلى ال ، هو جسـد القصـيدة وايانهـا ، وهـّم 

أع يعمـد إلـى ذلــض الجسـد أو الكيــاع ،يعمـــل علــى تشريحـــه وتبعيضــــه وتفحصـــه ، بغيــــة 
 .  ثـم يعيـد ترايبـه فـي صـورة جديـدة ، 4" عليه في جـوهرة مـن اـيم  ينطوي الكش  عما 

عالقة جدليـة ، تبـدأ مـن الشـاعر لتنتهـي  المثاليفالعالقة بين الشاعر والناقد أو المتلقي 
 إلى الناقد عبر النص األدبي  ، لتعود مرة أخرى إلى النقطة التي بدأت منها .

                                                
 .  56 ما األدب :  - 1
 .  206قضايا الحداثة :   - 2
احتياجات المتلقي في الخطاب الشعري المعاصر , د. صالح فضل , بحث شارك به في دورة   - 3

 . 24:  1994بي المغربي االش
بي ارؤيا الشاعر ومكانتها في التقويم النقدي المعاصر, د. نديم نعيمة , شارك به في دورة الش  - 4

 . 24:  1994المغربي 

 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 41 

فالشـــاعر يرقـــا األشـــياء المتنـــافرة فـــي الواقـــع ، والتـــي انعكســـ  علـــى ذاتـــه             
، ويرابها في اـل موحـد . والناقـد يعمـد إلـى هـذا الكـل ،يكشـ   ،يجمعها برؤيته الشعرية

عن عناصرة ، ويفتتها ويحللها ، ليقترب من فهمهـا ومـن طبيعتهـا األولـى ، ولعـل القـول 
الكـل هـو دا مـا أكثـر مـن مجمـوع األجـزاء التـي يتكـوع منهـا  "بأع  "علم الميكانيكا  "في 
بــي ، ومــا يثــار حولــه مــن قضــايا نقديــة ينطبــي تمــام االنطبــاق علــى حقيقــة العمــل األد "

بكارتهـــا ناقـــد واحـــد ، أو مجموعـــة نقـــاد ؛  يفـــ    استكشـــا،ية لعناصـــرة ، فالقصـــيدة ، ال
هـو الـذي يضـمن لهـا  التحـديألنها بكليتها تظل أكبر من اـل محـاوالتهم جميعـا ، وهـذا 

ال شـعرنا استمراريتها وحيويتها ، فتظل عصية على المصـادرة أو االسـتهالك. ولهـذا مـاز 
بفعــل  -القــديم يحــتفر بطاقاتــه اإلبداعيــة ورونقــه حتــى اآلع ، فمنــات مــن النقــاد انــدفعوا 

إلــى قراءتــه فلــم يســتطيعوا اســتهالكه أو فــض شــفراته اللغويــة بصــورة ااملــة .  -جاذبيتــه 
وقد أشار الداتور عاط  جودة  إلى العالقة بين وحـدة الـنص وتعـدد التفسـيرات فقـال : 

يفقـــر الـــنص ، وإنمـــا يثريـــه ، ويكشـــ  عـــن آفاقـــه وأبعـــادة فـــي  ال التفســـيري إع التعـــدد  "
يتضـمن بالضـرورة معنــى  هـذا التعـدد إلـى أع الـنص ال يسـياق الثقافـة المتغيـرة ، ويفضـ

جود له بمعزل عن المرابـات الذاتيـة و  نها يا يأخذ شكل بعد واحد ومطلي . إذ النص ال
 . 1" للقراء 
 ف تـــم الترايـــز علـــى القـــارئ ، وإعطا ـــه مكانـــة تفـــوق بكثيـــرهكـــذا يتبـــين لنـــا ايـــ        

مكانــة المبــدع ، ونحــن لســنا هنــا أمــام عمليــة تقيــيم لدرجــة تفــوق هــذا الطــر  أو ذاك ، 
ولكـن اــل مــا نريــد قولــه ، إع هــذة النظريــات تظــل اــل منهــا محــدودة الرؤيــة واإلمكانــات 

كة منهــــا مــــا يتصــــل بالنســــبة للعمــــل األدبــــي ، الــــذي يتضــــمن عناصــــر متعــــددة ومتشــــاب
ترايـز علـى  فـأيبالمبدع ومنهـا مـا يتصـل بـالمتلقي ، ومنهـا مـا يتصـل بالرسـالة ذاتهـا . 

 جانا دوع الجوانا األخرى ، يق  مهزوزا أمام عظمة النص األدبي وايانه .

ينفصم عن موق  غيرة من النقاد والبالغيـين القـدامى ، فـي  وموق  السكاكي ال       

                                                
م 1989,  1ي ومشكالت التفسير , د. عاطف جودة , مكتبة الشباب بالقاهرة , ط رالنصر الشع  - 1

 :138  . 
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فـي تحقيــي وجــود العمـل األدبــي ، وفـي الضــغ  علــى  أساســياطـر  عنـايتهم بــالمتلقي 
المبدع في تشكيل خطابـه ، بمـا يتفـي ومقتضـى حالـه ومقامـه . غيـر أع عالقـة المتلقـي 
بالنص في النقد القديم ظلـ  عالقـة ذات اتجـاة واحـد يكـوع ،يـه المتلقـي  مسـتهلكا أكثـر 

يريـة ، دوع أع يحـاول إعـادة ترايبـه تـأثرة بظـواهرة التعب يمنه منتجـا ، فهـو يسـتقبله ويبـد
امــا  -أو تحميلــه مــن المضــامين مــا يتفــي ورؤيتــه أو تفكيــرة وثقافتــه ، فموقــ  المتلقــي 

اإلقنـاع واإلمتـاع  جـانبيمـا ، ينحصـر فـي  حـد إلـى سـلبيموقـ   -يبدو عنـد السـكاكي 
دوع األخـــذ  فـــي االعتبـــار إعـــادة صـــياغة الـــنص صـــياغة جديـــدة ، باعتبـــار أع الكتابـــة 
النقدية حول النص هي اتابة إبداعية تسـتحي العنايـة . فهـذا الجانـا اـاع غامضـا لديـه 

 نجد أية إشارات تدل على دور المتلقي ،يه . بحيث ال -ولدى غيرة من البالغيين  -

ــــى الــــرغم مــــن ذلــــض ، يمكــــن لنــــا مــــن خــــالل دراســــتنا لمصــــطلحات           ولكــــن عل
والظــرو  الثقا،يــة  الزمنـيض عــالوة علـى البعــد السـكاكي البالييــة أع نستشـ  تبريــرا لـذل
 التي اان  سا دة في ذلض الوق  .

فــــالمالحر أع الســــكاكي عنــــد اإلشــــارة إلــــى المتلقــــي يــــ ثر اســــتخدام مصــــطلر          
السامع دوع غيرة ، وهذا له داللتـه الثقا،يـة التـي تتمثـل فـي أع النصـوغ األدبيـة اانـ  

،  والبــوادي، وإمــا أع يتناقلهــا الــرواة بــين الحضــر إمــا أع تلقــى بلســاع صــاحبها مشــافهة 
 -فــمع المتلقــي يتصــل بــالنص عــن طريــي الســمع فحســا دوع القــراءة والكتابــة  وبالتــالي

. وتلقــى النصــوغ عــن طريــي الســماع يــ دى إلــى اســتجابة  -إال فــي حــاالت محــدودة 
ع أحكامــه واالســترجاع . ومــن ثـم تكــو  والتـروي سـريعة للــنص ، يعوزهــا اثيـر مــن التأمــل 

انطباعية مباشرة ، مرجعها درجة اإلقناع ، وما أثارة النص من انفعاالت ، ومـا صـادفه 
. فـــمذا اانـــ  هـــذة حـــال المتلقـــي قـــديما ، فمـــن  القا مـــةمـــن انســـجام وتوافـــي مـــع حالتـــه 

دوع  للمتلقـي السـلبيأع تتمحور اهتمامات البالغيين والنقاد حـول هـذا الجانـا  الطبيعي
 غيرة .

نقصــد التقليــل مــن أهميــة دور  ومــن الجــدير بالــذار أننــا إذ نشــير إلــى ذلــض ، ال        
المتلقي قديما في اإلبداع األدبي ؛ ولكننـا أردنـا أع نعلـل تلـض الظـاهرة البـارزة فـي الـدرس 
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اـانوا يسـتجيبوع مباشـرة لمالحظـات  البالغي القديم . فال أحد ينكر أع الشعراء اثيـرا مـا
ويشـــرعوع فـــي تعــــديل بعـــ  عناصـــرها، بمـــا يتفـــي ورؤاهــــم  المتلقـــين علـــى قصـــا دهم،

أع ذا الرمــة اــاع ينشــد بســوق الكناســة  "النقديــة. ولنــذار علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
َقوله :إلى  ىفي الكوفة إحدى قصا دة ، فلما انته

 ةَيبرحالهوىَم َحبَميَََّرسيُوََََدَََكالمحبي َلمَ َيَُرَالنأإذاَغيََّ

ذو  راة قد برح ، واأنه لم يعجبـه التعبيـر بقولـه ( لـم يكـد ح فكـ   صاح به ابن شبرمة : أ
 الرمة ناقته بزمامها ، وجعل يتأخر بها ، ويفكر ثم عاد فأنشد :

 1"َةَيبرحَالهوىَم َحبَميَََّسيو ََرالمحبي َلمَأجـدَََََََيَُرَالنأإذاَغيَََََََََّ

بـداع األدبـي ، وجعـل ايمـة وقد أولى السكاكي المتلقـي عنايـة ابيـرة فـي عمليـة اإل       
، وبمــا يثيــرة فــي نفســه مــن انفعــاالت وردود  للمتلقــيالعمــل مرتبطــة بمــا يقدمــه مــن إفــادة 

فعـــل متنوعـــة . وأصـــبر وجـــود العمـــل مرهونـــا بتحقـــي هـــذين الغررـــين . ففـــي تحديـــدة 
لمفهوم علم المعاني ، يرى أع المبدع عليه أع يحقـي جانـا الفا ـدة وجانـا االستحسـاع 

أع علم المعاني ، هو تتبع خواغ تراكيا الكالم في اإلفادة ومـا يتصـل بهـا مـن اعلم  "
االستحســـاع وغيــــرة ليحتــــرز بــــالوقو  عليهـــا عــــن الخطــــأ فــــي تطبيـــي الكــــالم علــــى مــــا 

اـالم لـم يحقـي فا ـدة دالليـة لـدى المتلقـي فهـو اــالم ال   فـأي.  2" يقتضـى الحـال ذاـرة 
الق اللســـاع ، هــو أع يفـــر  المـــتكلم فـــي مـــن المعلـــوم أع حكـــم العقــل حـــال إطـــ "وباطــل 

 . 3"قالا الفا دة ما ينطي به تحاشيا عن وصمة الاليية 
وقــد ربــ  البالغيــوع فصــاحة الكــالم بمفهــام الســامع وإفادتــه ، بحيــث إذا تعثــر فــي       

الوصــول إلــى المعنــى ، بســبا اخــتال  فــي ترتيــا المفــردات ، أو بســبا عــدم ظهــور 
عنى ، أصبر الكالم غير فصير ، وهو ما أسماة السـكاكي بتعقيـد القرا ن الدالة على الم

وهــو : أع يعثــر صــاحبه فكــرك فــي متصــرفه ، ويشــيض طريقــض إلــى المعنــى ،  "الكــالم 
مــن أيــن  ال تــدري ويــوعر مــذابض نحــوة ، حتــى يقســم فكــرك ، ويشــعا ظنــض ، إلــى أع 
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 . 1" طريي معناة يتحصل  وبأيتتوصل 
أع فهم المتلقي للمقصـود ، وسـهولة إدراكـه لـه دوع التـواء أو وفي المقابل يرى          

وغيـر المعقـد هـو : أع  "غمو  يجعل الكالم في مرتبة الفصاحة ، وخاليـا مـن التعقيـد 
يفــتر صـــاحبه لفكرتـــض الطريــي المســـتوى ويمهـــدة ، وإع اـــاع فــي معـــاط  نصـــا عليـــه 

وتقطعـــه قطـــع الواثــــي المنـــار، وأوقـــد األنـــوار ، حتـــى تســـلكه ســـلوك المتبـــين لوجهتـــه ، 
 . 2" . في طيته  *  بالبجر
ولكـن السـكاكي لـم يجعـل الفا ـدة متســاوية تمامـا فـي درجتهـا عنـد المتلقـي ، بــل          

علــى  ينبغــيأع المتلقــين متفــاوتوع فــي تحقيــي الفا ــدة وفــي الحاجــة إليهــا ، ومــن ثــم  ىرأ
يــنقص  يصـبر عبثـا ، وال ال اـيالمبـدع أع يفيـد المتلقـي بقــدر حاجتـه ، فـال يزيـد عليهــا 

فمذا اندفع في الكالم لزم أع يكوع قصدة في حكمـه بالمسـند " يخل بالغر  ال ايمنها 
 . 3" ا بقدراالفتقارهللمسند إليه في خبرة ذاك ،إفادته للمخاطا متعاطيا مناط

عليــه مراعـــاة حـــال المتلقــي التـــي تســـتدعى اإلفهــام ، والتـــي قســـمها  ينبغـــيكمــا 
الـــذهن مــن الحكــم ، وحــال المتــردد فــي قبـــول  خــاليثــة أقســام : حــال الســكاكي إلــى ثال

الحكــم ، وحــال المنكــر للحكــم ، واــل حالــة تحتــا  إلــى أســلوب معــين فــي مخاطبتهــا ، 
الـذهن عمـا يلقـى  خـاليفمذا ألقى الجملة الخبرية إلـى مـن هـو  "  وفي نقل الخبر إليها .

أحدهما إلى اآلخـر ثبوتـا أو انتفـاء  إليه ليحضر طرفاها عندة ، وينتقش في ذهنه استناد
فـــي ذلـــض االنتقـــاو حكمـــه ، ويـــتمكن لمصـــادفته إيـــاة خاليـــا ... وإذا ألقاهـــا إلـــى  ى، افـــ

طالا لها ، متحير طرفاها عندة ، دوع االستناد فهو منه بين بـين  ، لينقـذة عـن ورطـة  
ألقاهـا إلـى حـاكم  الحيرة ، استحسن تقوية المنقذ بمدخال الالم في الجملـة أو أع ... وإذا 

فيهــا بخالفــه ليــردة إلــى حكــم نفســه ، اســتوجا حكمــه ليتــرجر تأكيــدا بحســا مــا أشــرب 
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أع مقـام الكـالم ابتـداء يغـاير مقـام الكـالم  ". وهكـذا نـرى  1"المخال  اإلنكار في اعتقـادة
بنــاء علـــى االســـتخبار أو اإلنكـــار ، ومقـــام البنـــاء علــى الســـ ال يغـــاير مقـــام البنـــاء علـــى 

يخـــال  مقـــام  الـــذاير ، جميـــع ذلـــض معلـــوم لكـــل لبيـــا ، واـــذا مقــــــام الكـــالم مـــع اإلنكـــا
  . 2" ولكــل من ذلض مقتضى غير مقتضى اآلخر الغبيالكالم مع 
ومعنــى ذلــض أع المبــدع ينســ  خطابــه وفــي حضــور المتلقــي فــي ذهنــه ، ووفــي         

يــه . ولكنــه إذا أخطــأ حالتــه التــي استشــعرها واستشــفها بفطنتــه ، قبــل توجيــه الخطــاب إل
 ينبغـيفي تقديرة لحالة المتلقي ومقامه ، فمنه يخطن في تحقيـي الفا ـدة عنـدة ، لـذا فمنـه 

ــــة ، ليــــتمكن  ــــولهم وأحــــوالهم النفســــية والثقا،ي ــــاس ومي ــــى طبــــا ع الن ــــه أع يتعــــر  عل علي
بمعرفته تلض من تشـخيص الحالـة التـي أمامـه ، ومـن ثـم يبـث إليهـا الخطـاب بمـا يتوافـي 

 . معها
 يوعلى الرغم مـن أع المبـدع يكـوع مـدراا لحـال المتلقـي ومقامـه ، التـي تسـتدع        

خطابــا معينــا، فمنــه فــي معظــم األحيــاع ، يعمــد إلــى مخالفــة هــذة الحــال عــن قصــد منــه 
بصـــياغة مخالفـــة لمقتضـــى الظـــاهر . ،يحيـــد بـــالقول عـــن  ويـــأتيالعتبـــارات خطابيـــة ، 

إلــى المســـتوى الفنــي ليحقـــي بــذلض أغرارـــا بالييـــة المباشــر والصـــرير ،  النفعـــيمســتواة 
تضــغ  علــى حساســية المتلقــي ، وتثيــر اهتمامــه لاللتفــات إليهــا ، والتعامــل معهــا بفطنــة 

يقــدر عليـه إال أصــحاب  وذاـاء . وقـد أشــار السـكاكي إلــى أع هـذا الـنم  مــن التعبيـر ال
ن الســحرة فــي هــذا إنــض تــرى المفلقــي "الكــالم الســاحر ، وأ مــة صــناعة فنــوع البالغــة . 

ـــوا المحـــي  بفا ـــدة  الفـــن ينفثـــوع الكـــالم ال علـــى مقتضـــى الظـــاهر اثيـــرا ، وذلـــض إذا أحل
الـذهن عـن ذلـض العتبـارات خطابيـة  الخـاليالجملة الخبرية وبالزم فا ـدتها علمـا ، محـل 

يكوع سـا ال مقـام مـن يسـأل ،  . فهم يقيموع من ال 3" ، مرجعها تجهيله بوجوة مختلفة 
، مــا  الخــارجيلسـكاكي لــم يــر ذلــض ممكنــا إال إذا تحقـي فــي الصــياغة أو المقــام إال أع ا

يــدعو إلــى هــذا الخــرو  ، اــأع توجــد قــرا ن دالليــة أو ســيااية ، تــدفع المتلقــي إلــى إدراك 
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وإنمـا يصـبوع لهمـا  "الغاية والغر  منـه ، وإال يصـبر الكـالم عبثـا بعيـدا عـن القبـول ، 
يلــوح مثلــه للــنفس اليقظــى بحكــم ذلــض الخبــر ،  إليــه مــا فــي قالــا واحــد إذا اــانوا قــدموا

فيتراهــا مستشـــرفة لـــه استشـــرا  الطالـــا المتحيـــر، يتميـــل بـــين إقـــدام للتلـــوير ، وإحجـــام 
لعـدم التصــرير ، ،يخرجــوع الجملــة إليــه مصــدرة بـأع ، ويــروع ســلوك هــذا األســلوب فــي 

قـد ينزلـوع منزلـة  "ض . واـذل 1" أمثـال هـذة المقامـات مـن امـال البالغـة وإصـابة المحـز 
المنكر من اليكوع إياة ، إذا رأوا عليه شـينا مـن مالبـس اإلنكـار ،يحراـوع حبيـر الكـالم 
لهما على منوال واحد .. . ويقلبوع هذة القضية مع المنكر ، إذا ااع معه مـا إذا تأملـه 
.  2" ارتــــدع عــــن اإلنكــــار ،  ،يقولــــوع  ( مــــثال ح لمنكــــر اإلســــالم : اإلســــالم حــــي ... 

ويــنص الســكاكي صــراحة علــى مــا لهــذا الــنم  مــن التعبيــر مــن ايمــة فنيــة تحقــي متعــة 
 ىوهــذا النــوع أعنــى نفــث الكــالم ال علــى مقتضــ "تعادلهــا متعــة  المتلقــي ال ىنفســية لــد

الظـــاهر ، متـــى وقـــع عنـــد النظـــار موقعـــه ، اســـتهش األنفـــس ، وأنـــي األســـماع ، وهـــز 
 . 3" القرا ر ، ونش  األذهاع ... 

بـردود فعـل المتلقـي التـي  ي ولعـل إلقـاء القـول علـى هـذة الصـورة  ، لـه اتصـال قـو        
فــي تحليــل العمــل األدبــي : حيــث يصــبر رد فعــل المتلقــي  األســلوبيبهــا البحــث  يعتنــي

الخطـاب يكـوع  إليـهمرهونا بغر  المبدع وطريقتـه فـي األداء ، فـالمتلقي قبـل أع يوجـه 
وفي حالة توقع محددة ، تنبع مـن موقفـه وتفكيـرة  مهيأ الستقبال نم  معين من األداء ،

تعـادل  وثقافته ، والما صـاد  الكـالم مـا يتوقعـه فمنـه يحـدن عنـدة لـذة أدبيـة ، لكنهـا ال
بـــين لـــذة التقبـــل  ذبـــذبيتـــوتر  "اللـــذة التـــي تتولـــد عـــن مخالفـــة هـــذا التوقـــع ، حيـــث ينـــت  
لــذي ترســمه القــدرة الفعالــة ا البيــانيوخيبــة االنتظــار لــدى القــارئ ( و ح  هــو قمــة الخــ  

 . 4" في الخطاب 
وقد تنبه السكاكي إلى أثر تلـض المخالفـة ، فـي إثـارة إعجـاب المتلقـي والتفاتـه إلـى        
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بنيــة الــنص الداخليــة ، يتحســس فيهــا مــواطن الغرابــة واإلعجــاب ويكشــ  عــن طاقاتهــا 
إع مـا يميـز  "واالرتيـاح  التأثيرية والداللية . ومـن ثـم يجـد لـذة الكشـ  والتأمـل ثـم القبـول

المتلقـي امتالكــه حاســة التوقــع واالنتظــار والمــا قـدم لــه المبــدع مــا يخــال  هــذا التوقــع ، 
يكــوع إال مجموعــة طاقــات  الــذي ال األســلوبيوذاك االنتظــار ، فمنــه يمتلــض قمــة البيــاع 

 "ه الســكاكي أع مــن األمــور التــي تــدفع إلــى قبــول التشــبي ى. لقــد رأ 1" وإمكانــات لغويــة 
نــــادر الحضــــور فــــي الــــذهن لبعــــد عــــن  يأع يكــــوع المشــــبه بــــه فــــي التشــــبيه االســــتطراف

التصور ، أو نادر الحضور ،يه مع المشبه لبعد نسبته إليه ، فالنفس تتسـارع إلـى قبـول 
نــادر يطلــع عليهــا ، لمــا تتصــور لديــه مــن لــذة التجــدد ، وتتمثــل مــن تعريــة عــن اراهــة 

 . 2" المعاد 
إعجابــه حــول النصــوغ ، التــي تميــل  يألســاس أخــذ الســكاكي يبــدوعلــى هــذا ا       

فـي مقـام إعجابـه بـذلض الحكايـة المعروفـة  ي إلى استطرا  السامع ومخالفة توقعه ، فيرو 
 بن الرقاع : يدفي حديث حسد جرير لع  

 : يدع   يأع جريرا قال أنشدن ىيحكََ"
 ماَفاعتادهاهَ توَ َفَالد ارَ رَ عَ َََََََََََََََََََََ

 ما بلي إلى قوله :فل

 قهوَ رَ َإبرةَ َكأنَََّ ََّأغَيزجتَََََََََََََََََََََََُ

 جل  جا  ، فلما قال : أعرابيعساة يقول ، وهو  رحمته وقل  : قد وقع ، ما

 دادهام َالدواةَمََِأصابَ َقلمَ َََََََََََََََََََََ

لــى أع ع -مــن قبــل  -. وقــد ألــر عبــد القــاهر الجرجــاني  3" اســتحال  الرحمــة حســدا 
مبنـــى الطبـــاع  " مخالفـــة التوقـــع تكـــوع أدخـــل فـــي دا ـــرة الحســـن والقبـــول مـــن غيرهـــا  فــــ 

ومورـوع الجبلـة علـى أع الشـيء إذا ظهـر مـن مكـاع لـم يعهـد ظهـورة منـه ، وخـر  مــن 
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 1" أجـدر   موروع ليس بمعدع له ، اان  صبابة النفوس بـه أكثـر واـاع الشـغ  منهـا
. 

ن مقتضــى الظــاهر ، وعالقتــه بتوقــع المتلقــي ، تبــرز وفــي مقــام عــدول الكــالم عــ       
لت اــد الفا ـــدة  -مــن التفصـــيل يء أمامنــا ظــاهرة االلتفـــات . التــي عالجهــا الســـكاكي بشــ

عن توقع المتلقي من ناحية ، وعن النظـام المـألو   التعبيري الباليية من خرو  النسي 
. وبتحققـــه فـــي  يخـــر  عـــن هـــذين اإلطـــارين مـــن ناحيـــة أخـــرى ، حيـــث إع االلتفـــات ال

إحداهما عامة في ال صورة وهي إمتاع المتلقـي وجـذب انتباهـه  "الكالم تتحقي فا دتاع 
يتوقعهـا فـي نسـي التعبيـر ، واألخـرى خاصـة تتمثـل  بتلـض النتـوءات أو التحـوالت التـي ال

،يمــا تشــعه اــل صــورة مـــن تلــض الصــور فــي موقعهــا مـــن الســياق الــذي تــرد ،يــه ، مـــن 
 . 2" اصة إيحاءات ودالالت خ

السكاكي أع طـرق هـذا الـنم  مـن التعبيـر هـي مـن خصـا ص التعبيـر عنـد  ىورأ       
ــــه  "العــــرب ، وعالمــــة مــــن عالمــــات تفــــوقهم فــــي األداء  (      والعــــرب يســــتكثروع من

االلتفـــات ح ويـــروع الكـــالم إذا انتقــــل مـــن أســـلوب إلـــى أســــلوب أدخـــل فـــي القبـــول عنــــد 
      .  3" أمـــأل باســـتدرار إصـــغا ه وهـــم أحريـــاء بـــذلض الســـامع ، وأحســـن تطريـــة لنشـــاطه ، و 

نقــل الكــالم عــن الحكايــة إلــى  يواعلــم أع هــذا النــوع أعنــ "ويحــدد صــور االلتفــات ،يقــول 
يختص المسـند إليـه ، وال هـذا القـدر ، بـل الحكايـة والخطـاب والغيبـة ثالثتهـا ،  الغيبة ال

" المعـاني     تفاتـا عنـد علمـاء علـمفينقل ال واحد منها إلى اآلخر ويسمى  هذا النقـل ال
4 . 

المـألو  ومخالفــة  التعبيــري وفـي الواقــع أع اتصـال ظــاهرة االلتفـات بكســر النسـي        
. ، وأثـروا البحـث فيهـا ، وفــي  5 قـد تنبـه إليهـا اثيـر مـن البالغيـين العـرب قـيتوقـع المتل

وغيـرهم .  يلقرطـاجن، وابن األثيـر ، وحـازم ا العسكري ، وأبو هالل  ي مقدمتهم الزمخشر 
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فااللتفـــات فـــي نظـــر الســـكاكي وغيـــرة مـــن البالغيـــين ، يعـــد ســـمة أســـلوبية تضـــا  إلـــى 
ســـمات الشخصـــية اإلبداعيـــة، حيـــث تبـــرز مـــن خـــالل إيثـــارة ألنمـــا  بعينهـــا مـــن صـــور 
االلتفات ، واختيارة لموارع بذاتها تـرد فيهـا ، ثـم ايـاس درجـة ردود فعـل المتلقـي إزاءهـا 

رصد هـذة الـردود وأخـذها فـي االعتبـار ، علـى  األسلوبيقد أو المحلل . ويكوع دور النا
 داخل الصياغة . موروعيالبد أع يكوع له معادل  خارجيرد فعل  أيأساس أع 

قـد تنبهـوا إلـى  -وفي مقـدمتهم السـكاكي  -ونخلص من ذلض إلى أع البالغيين         
تفهــم األســـلوبيين الغـــربيين  يقــل عـــن قضــايا أســـلوبية هامــة ، وعالجوهـــا بــتفهم عميـــي ال

أمثال " ريفاتير و بارت و جاكوبسوع " وغيرهم من رواد األسـلوبية الحديثـة . فلـو تأملنـا 
للســياق  الــداخليتنـاول " ريفــاتير " للســياق األصــغر نــرى أع تحليلــه لعمليــة اســر النســي 

عــرب . الــذي تناولــه البالغيــوع ال -فــي جــوهرة  -يختلــ  اثيــرا عــن مفهــوم االلتفــات  ال
فهـــو يـــرى أع مجموعـــة المالمـــر األســـلوبية فـــي الـــنص األدبـــي ، إذا اانـــ  ذات تـــأثير 

فــمع الــذي سـيثير هــذا التــأثير هـو عناصــر التوقــع المحصـورة فــي أحــد أجزا هــا  " أسـلوبي
المكونة لها ، والسياق األصغر يتكوع إذع من األجزاء األخرى غير المرسـومة ، وينشـأ 

 . 1" صر األولى غير المتوقعة التضاد من مقابلتها للعنا
وتتبع جانا المتلقي عند السكاكي يكش  عـن أنمـا  متعـددة لـه ، علـى الـرغم          

من أنه لم يشر صـراحة إلـى هـذا التعـدد ، فهـو يـورد فـي معظـم األحيـاع أنماطـا تعبيريـة 
دود ، فأحيانــا يتحــدن عــن ر  اإلبــداعيبالمســتوى  النفعــي، يتــداخل فيهــا المســتوي  للتلقــي

فعــل المتلقــي تجــاة جملــة خبريــة عاديــة ، وأحيانــا أخــرى يتنــاول ردود فعلــه تجــاة تراكيــا 
خاصـــة وأنمــــا  تعبيريــــة ســــامية ، تبــــدأ مــــن الكـــالم الحكــــيم إلــــى الشــــعر إلــــى المقــــوالت 
 الباليية . وفي ال ذلض يشير إلى مصطلر السامع على إطالقه دوع تحديد لهويته .

ذلـــض ، فمننـــا إذا قمنـــا بحصـــر تلـــض األنمـــا  واشــــ   ولكـــن ، علـــى الـــرغم مـــن        
يتحدن عـن أنمـا  أربعـة  -السكاكي  أي -خصا ص ال نم  منها وأهميته ، نرى أنه 

 هي :
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 المتلقي الخاغ .  -  1

 المتلقي العام .  -  2

 ( الناقد ح . المثاليالمتلقي   -  3

 . الداخليالمتلقي   -  4
 

مـن يوجـه إليـه الخطـاب فـي الخـار  لتلقيـه واإلفـادة  ونقصد بـالمتلقي ( الخـاغ ح       
 -يعــول عليــه اثيــرا فــي تــذوق الــنص ونقــدة، وإنمــا يكفيــه أع يحقــي  ال يمنــه . والســكاك
درجة اإلفهام ، والغـر  المقصـود مـن توجيـه الخطـاب إليـه ، ومـن ثـم يكـوع  -السامع 
ينحصــر فـــي المســـتوى  متوافقـــا مــع مســـتواة الثقـــافي ، وحالتــه وغالبـــا مـــا التعبيـــري الــنم  
، وذلـض إذا اـاع المتلقـي  اإلبـداعي، وقليال ما ااع يرتفع إلى المستوى  النفعي اإلخباري 

 يحسن الفهم والتذوق االخلفاء واألمراء أو الشعراء في محاورتهم لبعضهم البع  .

فأمـا السـبا فـي اـوع  "ومن اإلشارات التي نلمر فيها هذا الـنم  قـول السـكاكي         
بر محتمال للصدق والكذب ، فهو إمكاع تحقـي ذلـض الحكـم مـع اـل واحـد منهمـا مـن الخ

حيث إنه حكم مخبر ، ومرجع اوع الخبر مفيـدا للمخاطـا اسـتفادة المخاطـا منـه ذلـض 
.  فوارـر مـن حـديث السـكاكي عـن المخاطـا أنــه  1" الحكـم ويسـمى هـذا فا ـدة الخبـر 

يشــتر   الخطــاب ، وبطبيعــة الحــال اليقصــد بــه إال المخاطــا الخــاغ الموجــه إليــه  ال
أع يتوفر ،يه قـدرات بالييـة  معينـة . والمالحـر أع الصـيغة التعبيريـة التـي تغلـا علـى 

                                                                                              2هذا النم  هي صيغة الخطاب اقول الشاعر :

 بذلـكَقدَظفرتََِليدي َقتيتَرََََََََةَ لعَأشجىَومابكََِيكَلتَِتعال         

حيــث يكــوع  "أمــا المتلقــي العــام : فهــو مــا يطلــي عليــه اســم المتلقــي المجهــول          
. وقــــد أشــــار  3" غالبــــا فــــي تقنــــين القوالـــا دوع تحديــــد متلــــي بعينــــه  المعيــــاري المـــنه  

وحـــي الخطــاب أع يكــوع مـــع  "الســكاكي إلــى هـــذا الــنم  إشــارة صـــريحة حيــث يقــول : 
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مخاطـا معـين ، ثـم يتـرك إلـى غيـر معـين ، امـا تقـول : فـالع لنـيم إع أكرمتـه أهانـض ، 
وإع أحســن  إليــه أســاء إليــض ، فــال تريــد مخاطبــا بعينــه اأنــض قلــ  : إع أكــرم أو أحســن 

يخــتص واحــدا دوع واحــد ، وأنــه فــي القــرآع اثيــر  إليــه ، قصــد إلــى أع ســوء معاملتــه ال
مـن سـورة  21آيـة (  " ولـوَتـرىَإذَالمجرمـونَ ااسـواَرـوسهــم "له تعـالى : يحمل قو 
 . 1" على العموم قصدا إلى تفظيع حال المجرمين  حالسجدة 
: وهــو الناقــد أو مــا يســمى بالقــارئ العمــدة الــذي يمتلــض أدوات  المثــاليوالمتلقــي         

سـاع ،يـه وأسـرار الجمـال النقد ويتتبع خواغ تراكيا الكالم ، ليكش  عـن وجـوة االستح
يســتطيع أع  . وقــد أولــى الســكاكي هــذا الــنم  عنايــة خاصــة ، ألنــه مــن وجهــة نظــرة ال

، ويستمتع به سـوى مـن امتلـض الـذوق الر،يـع والحـس الناقـد يقـول  اإلبداعييتذوق العمل 
وثمن الكالم أع يـوفي مـن أبلـي اإلصـغاء ، وأحسـن االسـتماع حقـه ، وأع يتلقـى مـن  ": 

ـــه ، واالهتـــزاز بأكمـــل مـــا اســـتحققه ، وال يقـــع ذلـــض مـــاالقبـــول  لـــم يكـــن الســـامع عالمـــا  ل
" بجهات حسن الكالم ، ومعتقدا بأع المتكلم تعمدها في ترايبه للكالم عـن علـم منـه... 

. ويلــر فــي التأكيــد علــى ذلــض وهــو بصــدد تناولــه العتبــارات المســند مــن حــذ  وذاــر  2
تتضــر إال باســتبراء  تودعات فصــول هـذا الفــن الواعلـم أع مســ "وتقـديم وتــأخير وغيــرة ، 
تضـــع  طبـــع نقـــاد، وال ذيتنكشـــ  أســـرار جواهرهـــا إال لبصـــيرة  زنـــاد خـــاطر وقـــاد ، وال

أزّمتهــا إال فــي يــد راكــ  فــي حلبتهــا إلـــى أنــأي مــدى ، باســتفرا  طــوق متفــوق أفـــاويي 
 . 3" استثباتها بقوة فهم ومعونة ذوق ... 

تقتـــرب تمامـــا مـــن نظـــرة " ريفـــاتير " الـــذي  المثـــاليمتلقـــي ونظـــرة الســـكاكي إلـــى ال       
الـذي يتحـتم أع يكــوع واسـع اإلطــالع  "أو الخــارق  المثـالييطلـي عليـه مصــطلر القـارئ 

ليس فق  بالمعرفـة األدبيـة والتاريخيـة المتـوفرة اليـوم ، وإنمـا مسـلحا بالقـدرة علـى تسـجيل 
 . 4" للنص  نية إلى بنية فعالة تسجيال واعيا ، ثم إحالته مرة ثا جماليكل انطباع 
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ح : فهو المتلقي الذي يكوع فـي تصـور المبـدع  الصوري أو (  الداخليوالمتلقي         
أثنـــاء عمليـــة اإلبـــداع الفنـــي ، ويـــتم ذلـــض إمـــا بتجريـــد متلـــي مـــن ذات المبـــدع ،يأخـــذ فـــي 
مخاطبته ومحاورته ، أو متلـي متصـور يستحضـرة فـي خطابـه ليشـاراه فـي عمليـة نسـ  

يتعـار   فـي الصـياغة ال الـداخليالترايا اللغوي . وممـا الشـض ،يـه أع وجـود المتلقـي 
 ييـ ت اـيمع وجود متلي آخر خار  الصياغة ، بل إع األخير وجودة قا م بالضـرورة ، 

 "وظيفتـــه تعبيريـــة بالدرجـــة األولـــى ، أو هـــو  الـــداخليالعمـــل األدبـــي ثمـــارة . والمتلقـــي 
يفر  الشحنات الداللية واالنفعالية التي تجيش بهـا نفسـه  يايقوم به المبدع  "فنيتكنيض 

 الـداخليوحضـور المتلقـي   ، ،يضفي بذلض على النص بعدا حرايا ودراميا بالي األثـر .
عند السكاكي ، يتضـر مـن خـالل تناولـه لمورـوعات الحـذ  ، واالسـتفهام ، وااللتفـات 

 امرئ القيس : والفصل والتعريف والتنكير ، فيورد في االلتفات أبيات

 ولمَترقــــدَيَ لال َ َو امَ َََََََََََدـمَُباألثَ َكَ ــليلََُطاولَ تَ ََََََََََََ

 دــمَـ رَ األَ َالعاثرََِذيَكليلةََََََََََََِةَ ليلـَهلــَوباتتَ َوباتَ َََََََََََ
 ودـــاألسَياَع َأب  َرَ بَ وخََََََََََُيوذلكَع َ بأَجاء ـــَََََََََََ
فعــل ذلــض منهــا فــي  "حكايــة إلــى الخطــاب إلــي الغيبــة ، ويقــول حيــث التفــ  مــن ال    

التفاتــه األول علــى أع نفســه وقــ  ورود النبــأ عليهــا ، ولهــ  ولــه الثكلــى ، فأقامهــا مقــام 
ــ التســلييتســلى بعــ   المصــاب الــذي ال ع الملــوك لــه ، وتحــزنهم عليــه ، وأخــذ إال بتفج 

 . 1"يخاطبه بتطاول ليلض تسلية... 
 ى قول الشاعر :واذلض يعلي عل

 يتنجلَالَيتَِرَ مَ قواَ،َولد َغَ دَ صَ ََََفيَغمـــرةَ َيأ نَزعمَالعواذلََََََُ
لم يعط  صدقوا على زعم العـواذل لالسـتننا  ، وقـد أصـاب المحـز ، وذلـض أنـه       

فكـاع ممـا "فـي غمـرة  أننـيزعـم العـواذل  "الشـكاية عـن جماعـات العـذل بقولـه ىحين أبـد
أل ، هل صدقوا فـي ذلـض أم اـذبوا ؟ صـار هـذا السـ ال مقتضـى يحرك السامع عادة ليس
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 . "الحال 
 

 
 
 
 
 

 مبحوَال الوَ:َالنصال

ومن األمور التـي ترتبـ  علـى عمليـة ربـ  الـنص بمبدعـه ، وأع شخصـية المبـدع       
تتجلـــى بكـــل أبعادهـــا النفســـية ، والفكريـــة ، والرؤيويـــة فـــي الـــنص ، العـــودة إلـــى الـــنص 

دراســـة أســـلوبه علـــى أنـــه ظـــاهرة داخليـــة فـــي الـــنص ، تتجلـــى فـــي األدبـــي فـــي ذاتـــه ، و 
مجموعة من العالقات المتداخلة بين عناصرة اللغوية . ومـن رواد هـذا االتجـاة " بـالى " 

حصـر مـدلول األسـلوب فـي تفجـر الطاقـات التعبيريـة الكامنـة فـي صـميم اللغـة ،  "الـذي 
وي ، فاألســلوب حســا تصــور إلــى حيــز الموجــود اللغــ االفترارــيبخروجهـا مــن عالمهــا 

هو االستعمال ذاته ، فكـأع اللغـة مجموعـة شـحنات معزولـة ، واألسـلوب هـو  - يبال -
  1 ايماوي"إدخال بعضها في تفاعل مع البع  اآلخر اما في مخبر 

واـــاع للمدرســـة الشـــكلية الفضـــل فـــي الـــتخلص مـــن ربقـــة ملكيـــة المبـــدع لنصـــه ،        
فضــل لــه فــي تكــوين أســلوب  ال -هــذة المدرســة مــن وجهــة نظــر أصــحاب  -فالمبــدع 

أع ننظـــر إلـــى هـــذا  ينبغـــيالـــنص ، وإنمـــا الـــنص هـــو الـــذي يخلـــي أســـلوبه ، ومـــن ثـــم 
فتحديــد األســلوب  -األســلوب مــن زاويــة العالقــات القا مــة بــين مكونــات الــنص الداخليــة 

الت ، شـبكة تقـاطع الـدوال والمـدلو  "يتجلـى فـي  الـداخليانطالقا من بنية النص ونظامـه 
ومجمـــوع عال ـــي بعضـــها بـــبع  ومـــن ذلـــض تتكـــوع البنيـــة النوعيـــة للـــنص وهـــي ذاتهـــا 
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 . 1"أسلوبه 
تمتلــض خاصــية أســلوبية فــي  ومعنــى ذلــض الــه أع المفــردات أو تراكيــا بعينهــا ال       

ذاتهـا ، وإنمـا تتحقـي الخاصـية مـن خـالل عمليـة انضـمام العناصـر اللغويـة بعضـها إلــى 
 وفي سياق معين . بع  في ترتيا محدد ،

 "رومـــاع جاكوبســـوع  "غيـــر أع مـــن أهـــم مـــن حـــدد األســـلوب مـــن زاويـــة الـــنص        
خطـاب تغلبــ  ،يــه الوظيفـة الشــعرية  للكــالم ،  "وذلـض حينمــا عــر  الـنص األدبــي بأنــه 

 "الوظيفـة المرازيـة المنظمـة  "حتما إلى تحديـد ماايـة األسـلوب ؛ بكونـه  يوهو ما يفض
. ومـن ثـم  2"خطابـا تراـا فـي ذاتـه ولذاتـه  -حسا  جاكوبسوع  -لذلض ، ااع النص 

كانــ  وظيفــة النقــد عنــدة تتحــدد فــي البحــث عــن أدبيــة الــنص ال االنشــغال فــي جوانــا 
إع هـد  علـم األدب ، لـيس هـو األدب فـي عمومـه ، وإنمـا أدبيتـه  "أخرى خارجـة عنـه 

 . 3"تلض العناصر التي تجعل منه عمال  أدبيا  أي
ــــض تراجعــــ  و           ــــل ذل ــــد أصــــحاب هــــذا االتجــــاة  -فــــي مقاب ــــة المبــــدع  -عن أهمي

والمتلقـــي التـــي اانـــ  ســـا دة عنـــد المـــدارس األخـــرى . وأخـــذ النقـــاد ينظـــروع إلـــى اللغـــة 
األدبيــة مــن خــالل االســتخدام الــوظيفي للوســا ل اللغويــة . ولكــن لــيس معنــى ذلــض قطــع 

ألدبيـــة  األســـلوبييـــة التحليـــل صـــلته بمبدعـــه أو متلقيـــه تمامـــا ، ونفـــي دورهمـــا فـــي عمل
وإنمـــا معنـــاة أال نعلـــي إدراكنـــا لطبيعـــة الرســـالة وفنيـــة أســـلوبها علـــى المبـــدع أو  "الـــنص 

المتلقـي فقـ  ، فـمذا اانـ  الرسـالة وليـدة لمبـدعها وخالقهـا ، فـمع األسـلوب هـو وليـد هــذة 
 . 4"الرسالة الذي له األحقية في أع يأخذ اهتماما خاصا بل ودراسة مستقلة 

وامتـــدادا لهـــذا التصــــور حـــول مفهــــوم األســـلوب ، وجـــد بعــــ  األســـلوبيين وفــــي        
. أع األســلوب يعــد تعميقــا بالييــا وإرــافة جماليــة وتزيينــة للفكــرة   5"انكفســ  "مقــدمتهم 

هــو القشــرة التــي تلــ  لبــا مــن  "التــي يتناولهــا الــنص ، ،يصــبر األســلوب بهــذا المفهــوم 
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.  1"بـــل ، أو زينـــة تضـــا  إلـــى النـــواة األساســـية للقـــولالفكـــر أو التعبيـــر الموجـــود مـــن ق
علــى خطــورة ابيــرة تتمثـــل فــي الفصــل بــين الفكـــرة  ينطـــوي والشــض فــي أع هــذا التصــور 

ومـن  -امـا يـرى أصـحابه  -واألسلوب ، الذي يتجلى فـي العناصـر اإلرـا،ية التأثيريـة 
الـذي يقـوم علــى ،  اإلبـداعيثـم يصـبر األسـلوب شـينا شـكليا بحتـا خاليـا مـن روح العمـل 

 التماز  التام والمتزامن بين الفكرة والشكل أو المادة واألداة اما يقول الشكليوع .

إذ مــن الصــعوبة بمكــاع الفصــل  التطبيقــي،والخطــورة األخــرى تكمــن فــي المجــال       
( الفكرة في تعبير محايد ح والعناصـر اإلرـا،ية التـي تلحـي بهـا .  األساسيبين التعبير 
الــنص فــي الواقــع يقــوم علــى ثنا يــة الشــكل والمضــموع ، فمنــه يصــعا عــزل فــمذا اــاع 
 يفالشــكل احتــواء المضــموع مــن حيــث الفنيــة ، والمضــموع فكــر يرتــدالثاني"األول عــن 
يختفـي داخلـه وفـي ثنايـاة ، وتعامـل النقـد مـع الـنص يسـتوجا االنطـالق مـن  ايالشكل 

ض عـار  " برونتيـر " تصـور األسـلوب .  لـذل 2"تقبل العزل  تشرير هذة الثنا ية التي ال
نوع مـن الزينـة أو الحليـة التـي تضـا  إلـى الفكـرة أو تراـا عليهـا بشـكل مـن  "على أنه 
 . 3"الفكرة   يمثل تزويقا أو وعاء أو ثوبا تتقمصه ، فاألسلوب ال األشكال
ـــه إلـــى أع تصـــور األســـلوب علـــى أنـــه ظـــاهرة داخليـــة فـــي         ونخلـــص مـــن ذلـــض ال

مــن المجازفــة بقيمــة  -اــذلض  -يخلــو  أنــه إرــافة جماليــة إلــى الفكــرة ، ال الــنص ، أو
ــــى  العمــــل الفنــــي ، التــــي ال ــــنص عل تتكشــــ  حقيقــــة إال بحضــــور المبــــدع والمتلقــــي وال

 . األسلوبيمستوى التحليل 
وفي روء هذا التصور ومـا أثيـر حولـه مـن أراء متباينـة ، يمكـن أع نكشـ  عـن        

السكاكي ، حيث انطلـي مـن نقطـة متقاربـة تمامـا لمـا نحـن بمزا ـه أبعاد هذة القضية عند 
وإذ قد تقرر أع البالغة بمرجعيهـا ( المعـاني والبيـاع ح وأع الفصـاحة بنوعيهـا  "،يقول : 
ة التــزيين ، ويرايــه أعلــى درجــات التحســن ، ل ــح ممــا يكســو الكلــم ح   واللفظــي المعنــوي ( 

.  4"را مـا يصـار إليهـا لقصـد تحسـين الكـالمفههنا وجوة مخصوصة ( ألواع البـديع ح اثيـ
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غيــر أع الســكاكي بفهمــه العميــي للوظيفــة الجماليــة التــي تقــوم بهــا البالغــة فــي الكــالم ، 
وأنها مصدر تحسين وتـزيين لألسـلوب ، قـد نبـه علـى أع هـذا التحسـين ، وذاك التزويـي 

لوب أو يكـوع منصـال عـن جـوهر األسـ ال اـيالمضا  البد أع يخضع إلجراء معين ، 
أصــل الحسـن فـي جميــع "فكرتـه ؛ ويصـبر متكلفــا مرفورـا مـن قبــل اآلخـرين فقـال : إع 

 : أع ال يذلـــض أع تكـــوع األلفـــاظ توابـــع للمعـــاني ، ال أع تكـــوع المعـــاني لهـــا توابـــع أعنـــ
 أع ترايـــا الكـــالم ، ونســـيجه اللغـــوي فـــي صـــورته اإلبداعيـــة ال أي.  1"تكـــوع متكلفـــة 

خادمـا لهـا ومعبـرا عنهـا فـي بوتقـة واحــدة ،  يـأتيولهـا ، وإنمـا ينعـزل عـن الفكـرة التـي يتنا
يتماز  فيها الشكل مع الجـوهر ، وهـي تمثـل أسـلوب العمـل األدبـي . وبهـذا اسـتطاع أع 
يتجــاوز النظــرة القا لـــة بــأع األســـلوب طبقــة زا ــدة أو غطـــاء إرــا،يا متميـــزا عــن الطبقـــة 

 األساسية للنص غير المزينة .

ا القــول نــرى أع الســكاكي عنــد تحديــدة لمفهــوم البالغــة يجمــع بــين وتــدعيما لهــذ       
الحــــرغ علـــــى تأديـــــة المعنـــــى المطلـــــوب ( الفكـــــرة ح اـــــامال ، وبـــــين العنايـــــة بالوســـــا ل 
التعبيريــة اللغويــة والمجازيــة التــي يتشــكل فيهــا ، واللــذين بهمــا يتحقــي القــول البليــي أو مــا 

ــــالقول  ــــداعييســــمى ب ــــة المعــــاني حــــدا لــــه هــــي بلــــو  ا"، فالبالغــــة  اإلب لمــــتكلم فــــي تأدي
اختصــاغ بتو،يــه خــواغ التراكيــا حقهــا ، وإيــراد أنــواع التشــبيه والمجــاز والكنايــة علــى 

، ويصـــبر تتبــع هـــذين الخطـــين فــي عمليـــة التحليـــل هــو المـــدخل الصـــحير  2"وجههــا...
لكش  بنيات العمل األدبي . ولكن تبـرز أمامنـا إشـكالية : وهـي ايـف يمكـن أع يتسـنى 

أع نميز العناصر الجمالية اإلرا،ية في الـنص مـن غيرهـا ؟ وهـذا يـدفعنا بـدورة إلـى  لنا
األسـلوب هـو انحـرا  عـن نمـوذ  آخـر مـن  "التي تـرى أع  "أسلوبية االنحرا   "مجال 

. عــدة طــرق  4". فقــد طــرح األســلوبيوع  3" معيــاري القــول ، ينظــر إليــه علــى أنــه نمــ  
أع القاعـدة تتمثـل  ى  عنهـا األسـلوب ، فمـنهم مـن رألتحديد القاعـدة اللغويـة التـي ينحـر 
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أع الخـواغ األسـلوبية تتحـدد فـي مقابــل  ىفـي المعيـار اللغـوي المـألو  ، ومـنهم مـن رأ
انحـرا  داخـل الـنص ، ومـنهم مـن ميـز  أيالنم  اللغوي السا د في الـنص المـدروس ، 

تسـمى  النحوية وهـي مـا بينهما على أساس الكفاءة اللغوية  ، أو الصورة المثالية للجملة
 -بالبنيــة العميقــة للجملــة . ومعنــى ذلــض أع معظــم اآلراء  التحــويلي التوليــديفــي النحــو 

تتفـي علـى أع هنـاك نمطـا لغويـا خاصـا ، يمكـن الكشـ  عـن  -على اخـتال  مسـالكها 
خصا صه األسلوبية ، في مقابلة نم  آخر سا د ، سواء أكـاع داخليـا أم خارجيـا . فهـل 

 كي بعيدا عن هذا التصور ؟كاع السكا

في الواقع أع السكاكي ااع مـدراا لصـعوبة الكشـ  عـن اللطـا   الجماليـة التـي        
يمكـن  أننـا ال ىتكمن في النص األدبي ، والتي تميـزة عـن غيـرة مـن ألـواع التعبيـر ، ورأ

 ن تلـض الوحـدات الخاصـة ، دوع أع نتمثـل المعنـى فـي صـورته األصـلية ، أو مـاأع نتبي  
يسمى بالبنيـة العميقـة ، حيـث إننـا بالمقارنـة بـين تلـض الصـورة المثاليـة للكـالم ، والصـورة 
الحاليــة ، نســتطيع أع نقــ  علــى الخــواغ األســلوبية للــنص . ونميــز أســلوبه ، ومرتبتــه 

والكـالم فـي  "عن غيرة من النصوغ . يقـول وهـو بصـدد تناولـه ألسـلوب القـرآع الكـريم 
أخـــذ أصـــل معنـــى الكـــالم ومرتبتـــه األولـــى ، ثـــم النظـــر فـــي تلـــض اللطـــا   مفتقـــر إلـــى 
عليــه نظــم القــرآع ،  وفــي اــم درجــة يتصــل أحــد الطــرفين  التفــاوت بــين ذلــض ، وبــين مــا

 . 1"باآلخر 
هــي فكــرة  -هنــا  -ويمكـن القــول باختصــار أع الفكـرة التــي انطلــي منهــا السـكاكي       

"  يـديللتعبيـر ، والتـي ظهـرت أخيـرا علـى التقابل بين البنيـة السـطحية ، والبنيـة العميقـة 
 . التحويلي التوليدي" وأصحاب النحو  يتشومسك
هكذا ااع تصور السكاكي ألسلوب العمـل األدبـي انطالقـا مـن  الراـا ز الـثالن :       

المبدع والمتلقي والنص . وهو تصور واع بأبعاد التداخل بين هذة العناصر فـي العمليـة 
علــى اتســاع أفقــه وعمــي بصــيرته فــي معالجــة القضــايا البالييــة  اإلبداعيــة ، ممــا يــدلل
 والنقدية آنذاك .
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إع الســكاكي قــد ورــع لنــا منهجــا نقــديا حــديثا  -دوع مغــاالة  -ويمكننــا القــول         
، وهـــو مـــنه  لـــو تـــدبرناة جيـــدا ، وأولنـــاة قســـطا مـــن العنايـــة  الهجـــري منـــذ القـــرع الســـابع 

الحـديث ، التـي تقتـرب أحيانـا  الغربـيي إشـكاليات النقـد والتطوير ، ألغنانا عن الوقوع ف
مـن موروثنـا الثقــافي األدبـي ، وتبتعــد أحيانـا اثيــرة إلـى درجــة تجعلنـا نقــ  عـاجزين عــن 

 تطبيقها على نصوصنا األدبية .

إع الســـكاكي يـــرى أع تحليـــل الـــنص يقـــوم علـــى تتبـــع الظـــواهر األســـلوبية أو مـــا        
والتـي تمثــل انحرافـا عـن البنيـة العميقـة للـنص أو مــا  -،يـه يسـميه (بخـواغ التراكيـا ، 
،يقــــوم الناقــــد بتتبعهــــا ودراســــة ايمهــــا الجماليــــة ، ودرجــــة  -يســــميه ( بأصــــل المعنــــى ح 

انحرافهــا ، واثافتهــا الدالليــة ، أو بعبــارة أخــرى شــعريتها فــي الــنص . وذلــض مــن خــالل 
اهر علـى مـرآة المتلقـي ومـا تحدثـه مقارنتها بالبنية العميقة للنص ، ثـم انعكـاس هـذة الظـو 

مــن ردود فعــل قويــة ، تنتهــي بشــعورة بالمتعــة الفنيــة واإلعجــاب . واــل ذلــض مــع ارتبــا  
 أيأع يكــوع حارــرا فــي ذهــن الناقــد عنــد التحليــل ، لــرب   ينبغــيالــنص بمبدعــه الــذي 

 بمقصدة ونيتـه . فالعناصـر الثالثـة ( المبـدع ، المتلقـي ، الـنصح حارـرة ي انحرا  لغو 
، وإع اـاع المتلقـي يحتـل مكانـة متميـزة مـن بينهـا .  األسـلوبيعند السكاكي في التحليل 

وهو على حي في ذلض ، ألنه إذا ااع المبدع يمثل محور العمل األدبـي عنـد اإلنتـا  ، 
 فالمتلقي يمثل محور العمل األدبي عند التحليل والكش  .

ــــة ، وتحديداتــــه لــــبع  وممــــا يالحــــر أع الســــكاكي فــــي جميــــع إشــــاراته ا        لباليي
القضـــايا واألســـاليا اـــاع يجمـــع بـــين العناصـــر الثالثـــة ، دوع أع يغيـــا واحـــدا منهـــا ، 

 "مطابقـة الكـالم لمقتضـى الحـال  "فالمصطلر الـذي اسـتخدمه فـي تعريـف علـم المعـاني 
امــا  - الخــارجيوالســياق  الــداخلييعنــى عنــدة حــال المــتكلم ، وحــال الســامع ، والســياق 

هــذة  يواــذلض قولــه ( لكــل مقــام مقــال ح يراعــ -لــى ذلــض فــي الصــفحات الســابقة أشــرنا إ
الـــذي  التطبيقـــيالمبـــادئ األساســـية فـــي التحليـــل ، وسنورـــر ذلـــض مـــن خـــالل النمـــوذ  

 سنوردة له .

ومن الجدير بالذار أنه عندما دعا إلى رـرورة حضـور المبـدع فـي ذهـن المتلقـي       
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، حشـــد المعلومـــات الثقا،يـــة واالجتماعيـــة والتاريخيـــة يقصـــد ، بـــذلض  أثنـــاء التحليـــل ، ال
معـين ، إمـا أع يكـوع علـى  فنـيالتي اان  تحي  به،  وإنما يقصد حضورة في مسـتوى 

وجه الحقيقة ، وإما أع يتخيله المتلقي ويشكله بما يتبدى لديه فـي العمـل مـن خصـا ص 
لتحليـل . ومـن هنــا اعتقــاد معـين ،يـه عنــد ا -امـا يقـول  -أع يكـوع لديــه  أيوسـمات ، 

لـألدب والتفسـيرات العقيمـة التـي رـاق  بهـا  النفسـيأو  االجتماعيفهو يخال  التحليل 
وحــديثا . فــال يريــد أع نتتبــع حيــاة المبــدع وظروفــه فــي الخــار  لنبحــث  كتــا النقــد قــديما

عـن مطابقـة لهـا فـي الـداخل . وإنمـا يسـعى إلـى أع المبـدع بقـدر مـا يكـوع مسـتواة الفنـي 
ه فــي اإلنتــا  ، تكتســا العناصــر الفنيــة واألســلوبية ايمهــا الدالليــة والجماليــة . وعبقريتــ

وبهـــذا يكـــوع قـــد تجـــاوز مغـــاالة أصـــحاب أســـلوبية اإلنتـــا  ، وفـــي الوقـــ  نفســـه تجـــاوز 
، واــذلض األســلوبية التعبيريــة الوصــفية وغيرهــا ، فجمــع بــين المســتويات  التلقــيأســلوبية 

 . األسلوبية التحليل تتفي وعملي متفاوتةالثالثة بنسا 
 :َ"َاألسلوبيَ"للتحليلََقرآ يَأ موذج
َابلعـــيَ ـــاَأرُ ََيـــلَ وقَِ "اآليـــة الكريمـــة  األنمـــوذ يـــذار الســـكاكي علـــى ســـبيل          
َ،َوغََِأقلعيَسماءََُكَ،َوياماءَ  ،ََيعلـىَالجـودَ،َواسـتوتَ َاألمـرََُيضـ،َوقََُالمـاءََُيض 
ح . وقد بدأ تحليله بذار البنيـة العميقـة  44( سورة هود آية " عداَللقومَالظالمي يلَبَُوقَِ

لآلية ، لينطلي منها إلى تحديـد أوجـه العـدول أو االنحـرا  عـن هـذة البنيـة . والـدالالت 
 التي تولدت عن طريي اختيار المفردات وصور المجاز والتراكيا .

نـه وعلى الرغم من أع عبـد القـاهر الجرجـاني قـد تنـاول اآليـة نفسـها مـن قبـل ، فم       
لم يكش  في تحليله لها عن ال أوجه الجمال الفني فيها ، وإنما اقتصـرت عنايتـه علـى 

تتفارـل مـن  أع األلفـاظ ال "بين األلفاظ ، لي اـد مبـدأ أساسـيا لديـه وهـو يالجانا التأليف
حيــث هـــي ألفـــاظ مجـــــردة ، وال مـــن حيـــث هـــي الـــم مفـــردة ، وأع الفضـــيلة وخالفهـــا فـــي 

فـي حـين أع السـكاكي تنـاول فـي تحليلـه لآليـة  1"نى التـي تليهـامالءمة معنى اللفظة لمع
 خمسة مستويات هي :
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 المستوى األول : البنية المجازية .

 : البنية اإلفرادية . الثانيالمستوى 

 المستوى الثالث : البنية الترايبية .

 المستوى الرابع : البنية الداللية .

 المستوى الخامس : البنية الصوتية .

 نص أدبي ،. ألي األسلوبيوهذة المستويات في مجملها تمثل جوهر التحليل        

والسكاكي قبل أع يكش  عن هذة المستويات حدد لنـا البنيـة العميقـة لآليـة بقولـه        
إنــه عــز ســلطانه لمــا أراد أع يبــين معنــى : أردنــا أع نــرد مــا انفجــر مــن األر  إلــى  ": 

ماء فـانقطع ، وأع نغـي  المـاء النـازل مـن السـماء بطنها فارتـد ، وأع نقطـع طوفـاع السـ
ا وعـدنا ، مـن إغـراق قومـه فقضـى ،  ن ـا   مـا إنجـازأمـر نـوح ، وهـو  يفغا  ، وأع نقض

فاســتوت ، وأبقينــا الظلمــة غرقــى ، بنــى الكــالم علــى  يوأع نســوى الســفينة علــى الجــود
ثــم أخــذ   1"اع ... يتــأتى منــه ، لكمــال هيبتــه ، العصــي تشــبيه المــراد بالمــأمور الــذي ال

 بعد ذلض في تناول المستويات ال على حدة :

: يتتبـــع الســـكاكي الصـــور المجازيـــة باعتبارهـــا اختيـــارات  البيـــانيفعلـــى المســـتوى        
المعنــى المــراد والغــر  البالغــي ، مــن بــين اختيــارات أخــرى  يخاصــة ، اختيــرت لتــ د

 بديلة يمكن التعبير بها عن المعنى المقصود .

معينـة  وقد اش  عن األوجه الجمالية لكل اختيـار منهـا ، ومـا أرـافه مـن داللـة       
وعـال : قيـل ، علـى سـبيل المجـاز عـن اإلرادة  قال جلّ  "إلى الداللة الكلية لآلية فقال : 

 الواقــع بســببها قــول القا ــل ، وجعــل قرينــة المجــاز الخطــاب للجمــاد وهــو : يــا أر  ويــا
، مخاطبــا لهمــا علــى ســبيل االســتعارة  ءويــا ســماأر   ســماء ، ثــم قــال امــا تــرى : يــا

للشــبه المــذاور ، ثــم اســتعار لغــ ر المــاء فــي األر  البلــع ، الــذي هــو إعمــال الجاذبيــة 
فـــي المطعـــوم للشـــبه بينهمـــا ، وهـــو الـــذهاب إلـــى مقـــر خفـــي، ثـــم اســـتعار المـــاء للغـــذاء 

اإلنبـات للـزروع واألشـجار استعارة بالكناية تشبيها له بالغذاء ، لتقوى األر  بالماء فـي 
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، لكونهـــــا مورـــــوعة  ابلعـــــيتقــــوى اآلكـــــل بالطعـــــام ، وجعـــــل قرينـــــة االســـــتعارة لفظـــــة : 
لالســتعمال فــي الغــذاء دوع المــاء ، ثــم أمــر علــى ســبيل االســتعارة للشــبه المقــدم ذاــرة ، 

رـــافة المـــاء إلـــى موخاطـــا فـــي األمـــر ترشـــيحا الســـتعارة النـــداء ، ثـــم قـــال : مـــاءك ، ب
ســبيل المجــاز ، تشــبيها التصــال المــاء بــاألر  باتصــال الملــض بالمالــض ، األر  علــى 

، الـذي هـو  اإلقـالعواختار رمير الخطاب ألجل الترشير ثم اختار الحتباس المطر : 
تـــرك الفاعـــل الفعـــل للشـــبه بينهمـــا فـــي عـــدم مـــا اـــاع ، ثـــم أمـــر علـــى ســـبيل االســـتعارة 

، ثـم قـال : (ويـي  المـاء  اقلعـيي ، لمثـل مـا تقـدم فـ اقلعـيوخاطا في األمر قا ال : 
 يصــرح بمــن غــا  المــاء، وال م  ل ــف  ح وقيــل بعــد : أ  ياألمــر واســتوت علــى الجــود يوقضــ

ى السـفينة ، وقــال : بعــدا ، امــا لـم يصــرح بقا ــل : يــا أر  ، بمـن قضــى األمــر ، وســو  
ســـماء فـــي صـــدر اآليـــة ، ســـلواا فـــي اـــل واحـــد مـــن ذلـــض لســـبيل الكنايـــة ، أع تلـــض  ويـــا
اب هل لــذا، فــال مجــ ايغالــ يكتنــه قهــار ال قــدرة ال ذيتتــأتى إال مــن  ور العظــام الاألمــ

 .  1"عظمته    الوهم إلى أع يكوع غيرة ، جل 
وهـــذة االختيـــارات البالييـــة تـــرتب  ارتباطـــا وثيقـــا بالطبيعـــة القرآنيـــة ااشـــفة عـــن         

بشــرية بكــل أجناســها قــدرتها البيانيــة المعجــزة التــي تتفــوق علــى ســواها مــن الخطابــات ال
النثريــة والشـــعرية، ولــم يـــنس الســـكاكي أع يبــرز دور المتلقـــي ( الخــاغ ح فـــي اســـتقبال 
ثـم  "اآليات ، وأنه ااع هدفا مقصودا للتـأثير عليـه وتنبيهـه إلـى أع يسـلض السـبيل القـويم 

غيـر  مسـلكهم فـي تكـذيا الرسـل ظلمـا ألنفسـهم ال لسـالكيختم الكـالم بـالتعري  تنبيهـا 
ظهـار لمكـاع الســخ  ولجهـة اسـتحقاقهم إيـاة ، وأع ايمــة الطوفـاع ، وتلـض الصــورة خـتم إ

 .  2"الها لة ما اان  إال لظلمهم 
وعلـــى مســـتوى البنيـــة اإلفراديـــة : تنـــاول المفـــردات اللغويـــة باعتبارهـــا بـــدا ل تـــم         

 اختيارهـــا فـــي مقابـــل بـــدا ل أخـــرى ممكنـــة ، مقتربـــا فـــي ذلـــض مـــن مبـــدأ االختيـــار الـــذي
ارتكزت عليه الدراسات األسـلوبية ، وقـد تنبـه السـكاكي إلـى أع عمليـة االختيـار ، شـأنها 
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شأع عملية التأليف والتوزيع ، تدخل رمن اهتمامات علم المعـاني الـذي يـرتب  ارتباطـا 
إنــــه اختيــــر : يــــا دوع ســــا ر أخواتهــــا لكونهــــا أكثــــر فــــي  "وثيقــــا بعلــــم النحــــو . يقــــول : 
علـى بعـد المنـادى الـذي يسـتدعيه مقـام إظهـار العظمـة ، وإبـداء  االستعمال ، وأنها دالـة

شــأع العــزة والجبــروت ، وهــو تبعيــد المنــادى المــ ذع بالتهــاوع بــه ، ولــم يقــل : يــا أر  
بالكسر إلمداد التهاوع ، ولم يقل يا أيتها األر  لقصد االختصـار ، مـع االحتـراز عمـا 

لمقـــام ، واختيـــر لفـــر : األر  دوع فـــي : أيتهـــا ، مـــن تكلـــ  التنبيـــه غيـــر المناســـا با
ســا ر أســما ها لكونــه أخــ  وأدور ، واختيــر لفــر : الســماء لمثــل مــا تقــدم فــي األر  ، 

، لكونـه أخصـر ،  ابتلعـي، علـى :  ابلعـيمع قصد المطابقة ، وستعرفها واختير لفـر : 
ع ، أوفـر ، وقيـل : مـاءك بـاإلفراد دوع الجمــ اقلعـيخـ  التجـانس بينـه وبـين :  يءولمجـ

لما ااع فـي الجمـع مـن صـورة االسـتكثار المتـأبى عنهـا مقـام إظهـار الكبريـاء والجبـروت 
 ، بــدوع المفعــول، أع ال ابلعــي، وهــو الوجــه فــي إفــراد األر  والســماء وإنمــا لــم يقــل : 

يسـتلزم تراـه مـا لــيس بمـراد مـن تعمــيم االبـتالع للجبـال والــتالل والبحـار وسـاكنات المــاء 
وعلــى هــذا   1"ورود األمــر ، الــذي هــو مقــام عظمــة وابريــاء ..  بأســرهن ، نظــرا لمقــام

 النم  استمر في تبيين أوجه الجمال لالختيارات اإلفرادية في اآلية .

 

وأمـــا مـــن حيــث النظـــر فـــي ترتيـــا  "ويتنــاول مســـتوى البنيـــة الترايبيــة : ،يقـــول          
 أقلعــي، ءويــا ســما ي،ابلعــالجمــل فــذاك أنــه قــد قــدم النــداء علــى األمــر . فقيــل يــا أر  

، جريــا علــى مقتضــى الــالزم ،ــيمن  ءيــا ســما وأقلعــييــا أر  ،   ابلعــيدوع أع يقــال : 
كاع مأمورا حقيقة ، من تقـديم التنبيـه ، ليـتمكن األمـر الـوارد عقيبـه فـي نفـس المنـادى ، 
قصدا بذلض لمعنى الترشير ، ثم قدم أمر األر  على أمر السماء ، وابتدئ بـه البتـداء 

فــاع منهــا ، ونزولهــا لــذلض فــي القصــة منزلــة األصــل ، واألصــل بالتقــديم أولــى ، ثــم الطو 
تبعهمـا قولــه : ويــي  المــاء ، التصــاله بقصــة المــاء وأخــذة بحجزتهــا ، آال تــرى أصــل ا

عــن إرســال المــاء  أقلعــي ءويــا ســمامــاءك فبلعــ  ماءهــا ،  ابلعــيالكــالم : قيــل يــا أر  
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هـــو  ازل مـــن الســـماء فغـــا  ، ثـــم اتبعـــه مـــافأقلعـــ  عـــن إرســـاله ، ويـــي  المـــاء النـــ
أنجـز الموعــود مـن إهــالك الكفــرة  أياألمــر ،  يالمقصـود مــن القصـة وهــو قولـه : وقضــ

وإنجـاء نــوح ومــن معــه فــي الســفينة ، ثــم اتبعــه حــديث الســفينة وهــو قــول: واســتوت علــى 
 . 1" يالجود
المعنويـــة ، فقـــد وعلـــى مســـتوى البنيـــة الدالليـــة : وهـــو مـــا عبـــر عنـــه بالفصـــاحة         

بــين الجمــل ، وتعانقـــه فــي أداء الغـــر  مــع وجـــود  الـــدالليأشــار بميجــاز إلـــى التناســي 
 اإلـــى اآليـــة وجـدن اتالحم قوى بين البنية الداللية والصياغة اللغوية ، بحيــــث إذا اسـتمعن

ألفاظهــا تســابي معانيهــا ، ومعانيهــا تســابي ألفاظهــا ، فمــا مــن لفظــة فــي ترايــا اآليــة  "
امـا أنـه فـي مسـتوى البنيـة    2" ونظمها تسـبي إلـى أذنـض ، إال ومعناهـا أسـبي إلـى قلبـض

التناســــي  -الصـــوتية ، وهـــي مـــا يســــميها بالفصـــاحة اللفظيـــة، تنــــاول . وبميجـــاز أيضـــا 
جارية على قوانين اللغة ، سـليمة مـن التنـافر ، بعيـدة  "أنها  ىبين الكلمات ورأ الصوتي

عـــذبات ، سليســـة علـــى األســـالت ، اـــل منهـــا االمـــاء فـــي عـــن البشـــاعة ، عذبـــة علـــى ال
 . 3"السالسة ، واالعسل في الحالوة واالنسيم في الرقة 

وفي الواقع أع السكاكي لم يع  المسـتويين األخيـرين حقهمـا مـن التحليـل والدقـة ،       
اــل فــي مورــعه دوع أع  والــداللي الصــوتيواــاع يعــوزة أع يكشــ  عــن وجــوة التناســي 

 حكام بصورة عامة .يطلي األ

آيــة واحــدة  األســلوبيعلينــا أع نشــير إلــى أع الســكاكي قــد تنــاول فــي تحليلــه  يوبقــ      
مـن القــرآع الكــريم . وقــد يــرى الــبع  أع األمـر يتطلــا منــه أع يتنــاول ســورة  ااملــة أو 

يكشــ  عــن بنيتهــا الكليــة ، وتشــابض العالقــات  اــيعــدة آيــات تتنــاول مورــوعا معينــا ، 
الداللية بين عناصرها ، اما اش  عـن بنيتهـا فـي صـورتها الجز يـة لكـن علـى النحوية و 

مــن  -هنــا  -الــرغم مــن أهميــة هــذة المالحظــة، فــمع موقــ  الســكاكي  يمكــن أع يبــرر 
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 ناحيتين :

جمـل نحويـة  ثمـانيأع اآلية وإع اان  تمثل آيـة واحـدة ، فمنهـا تناولـ   األولىَ:َََََََ
قصـــة ااملـــة  -بميجـــاز محكـــم  - ي ، امـــا أنهـــا تـــرو مترابطـــة علـــى مختلـــ  المســـتويات 

 لحدن الطوفاع ، مما يجعلها تقوم مقام بنية النص الواحد .

تتمثل في أع السكاكي ااع يطالا بذلض لـو أنـه بصـدد دراسـة تطبيقيـة  واألخرىَ:ََََََ
، لكنــه معنــى بــالتنظير ، ومــن هنــا يكــوع االجتــزاء هــو األداة اإلجرا يــة المناســبة . وقــد 

الــــذي يعنــــى بورـــع األســــس واألصــــول ، دوع ي رك الســـكاكي هــــذا الموقــــ  التنظيـــر أد
اإلغــراق فــي التفصــيالت الدايقــة والشــاملة للظــاهرة ، فتــرك البــاب مفتوحــا أمــام إمكانــات 
النقــاد والبالغيــين فــي معالجــة القضــايا البالييــة واألســلوبية التــي يتناولونهــا انطالقــا مــن 

ذاــرت فلعــل مــا  تظــنن اآليــة مقصــورة علــى مــا وال "ل :تلــض األســس والمبــادئ ، لــذا يقــو 
ترا  أكثر مما ذاـرت ، ألع المقصـود لـم يكـن إال مجـرد اإلرشـاد لكيفيـة اجتنـاء ثمـرات 

 . 1"المعاني والبياع  علمي
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 لمبحوَالرابعَ:َالدالَوالمدلولا

شــــكالية اللفــــر مــــن اإلشــــكاليات التــــي شــــغل  النقــــاد والمفكــــرين زمنــــا طــــويال ، إ        
والمعنى أو الشكل والمضموع ، أو الدال والمدلول . وهي تعود في جذورها األولـى إلـى 

أع الصـــوت متطـــابي مـــع التصـــور  ىأرســـطو حيـــث فـــرق بـــين الصـــوت والمعنـــى ، ورأ
واللغوي زاخر بالبحـث فـي هـذين المصـطلحين ،  النقدي العربي، اما أع التران  الذهني

تصــر للفـر علـى حسـاب المعنــى ، ومـنهم مـن فضـل المعنــى واـاع مـن البالغيـين مـن ان
على اللفر ، ومنهم من جعـل المزيـة للـنظم والتـأليف ال للفـر فـي ذاتـه ، وال للمعنـى فـي 

 . 1ذاته وفي مقدمتهم عبد القاهر الجرجاني وابن رشيي  
ــــى النقــــاد  ــــد عل ــــدال والمــــدلول بثقلهــــا مــــن جدي وفــــي العصــــر الحــــديث ألقــــ  إشــــكالية ال

أول مـن شـرع فـي  "سوسير  ديفرديناع  " السويسري ين واللغويين ، وااع العالم والمفكر 
، لتتـابع األبحـان مـن بعـدة بغيـة إيضـاح  بسنهمادراسة هذين المصطلحين وفي التفريي 

 ما يكتن  هذة القضية من غمو  وإبهام .

ثنا يــة  . عــن اإلشــارة اللغويـة أو العالمــة ، ورأي أنهــا وحــدة 2"سوســير  "تحـدن         
ينفصـــماع همـــا : الـــدال والمـــدلول . وقـــد حـــدد  المبنــى، تتكـــوع مـــن  وجهـــين متحـــدين ال

لتلــض الصــورة ويــرى "  الــذهنيالــدال بالصــورة الصــوتية ، أمــا المــدلول : فهــو المتصــور 
أع هــــذين العنصــــرين ذوا طبيعــــة ســــيكولوجية يتحــــداع فــــي دمــــا  اإلنســــاع  "سوســــير " 
ــــداعيبلصــــرة  ــــد الســــالم  -العالمــــة  اللغويــــة . ف 3"واإليحــــاء  الت امــــا يورــــحها د . عب
تدراـــه العـــين اتابـــة ، ويدراـــه  فيزيـــا ي، حســـيمفهـــوم مراـــا مـــن مظهـــر  " - المســـدي

الــذي يــدلنا عليــه  الــذهنيالســمع ملفوظــا ويســمى الــدال ، ومظهــر مجــرد هــو المتصــور 
دلول أمـا ذلض الـدال ، والـذي بحصـوله نقـول إننـا فهمنـا الـدال ، ويسـمى هـذا المظهـر المـ
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 .1"العملية التي يقترع فيها الدال بالمدلول في أذهاننا فهي تسمى الداللة 
أع الكيــاع اللغــوي يســتمد وجــودة مــن االرتبــا  الحمــيم بــين  "سوســير  "وي اــد          

ولكــي  2"أنــه إذا أبقينــا علــى عنصــر واحــد فقــ  تالشــى الكيــاع  "الــدال والمــدلول ويــرى 
به الوحـــدة اللغويـــة بمراـــا المـــاء الم لـــ  مـــن الهيـــدروجين  يـــدلل علـــى هـــذا الـــتالحم يشـــ

 ، فمذا أخذنا أيا من العنصرين لوحدة لم نجد له صفة من صفات الماء . واألكسجين

ولكــن علــى الــرغم مــن تأكيــد هــذة العالقــة بــين الــدال والمــدلول وتالحمهمــا ، فــمع        
فضـوا فكـرة هـذا االرتبـا  وقـالوا بع  رواد السيميولوجية أمثال  " بـارت " و " الكـاع " ر 

المـــدلوالت إليهـــا ، لتنبثـــي معهـــا ، وتصـــبر جميعـــا  ي إع اإلشـــارات تعـــوم ســـابحة لتغـــر  "
. واــأع " بـــارت " و "  3"دواال أخــرى ثانويــة متضــاعفة ، لتجلــا إليهـــا مــدلوالت مرابــة 

ها يتميـــز بثبـــات داللتـــه ، وإنمـــا هـــي فـــي تنـــام مســـتمر تولـــد الكـــاع " يريـــاع أع الـــدال ال
السـياقات التـي تـرد فيهـا ، فالـدال ينقلنـا إلـى مـدلول ثـم ينقلنـا المـدلول إلـى مـدلول آخــر ، 
أو مــا يســميه عبــد القــاهر الجرجــاني ( معنــى المعنــى ح ليصــبر هــو بــدورة داال ؛ وهكــذا 

 تصبر العالقة بين الدال والمدلول عالقة مرابة يتبادل ال منهما وظيفة اآلخر:

 <َََمدلولَ-----الدالََََََََََََََََََََََََََ

 <َََدال-----لمدلولَاَََََََََََََََََََََََ

. صــفة جوهريــة هــي 4حســا تعريــف سوســير   -وللعالقــة بــين الــدال والمــدلول        
يصـر أع نطلـي علــى  الطبيعـة االعتباطيـة التعسـفية غيـر المبـررة ، ومــن ثـم يـرى أنـه ال

يتفـي مـع  ألع استخدام لفظة الرمـز ال "،  الدال مصطلر الرمز ، أو نستخدمه بدال منه
، فهــو  ييكــوع اعتباطيــا علــى نحــو الــ صــفة االعتباطيــة ، فمــن مميــزات الرمــز أنــه ال

ـــيس فارغـــا ، إذ هنـــاك جـــذر رابطـــة طبيعيـــة بـــين الـــدال والمـــدلول فرمـــز العدالـــة (      ل
 ولكـــن ال . 5"رمـــز آخـــر ( االعربـــة ح مـــثال  بـــأييمكـــن اســـتبداله اعتباطيـــا  الميـــزاع ح ال
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تعني االعتباطية عندة أع أمر اختيار الدال متروك للمـتكلم اليـا ، وإنمـا تعنـي أع الـدال 
 ليس له صلة طبيعية بالمدلول .

العالقـة بـين  "سوسـير " بقولـه إع  ديذهـا إليـه "  وقد أورر " تودورو  " مـا        
ال والمــدلول االهمــا الــدال والمــدلول هــي بالضــرورة عالقــة غيــر معللــة بعلــة مــا ، إذ الــد

يعقل أع تكوع سلسلة متواليـة مـن الخـ  أو مـن األصـوات تشـبه  من طبيعة مغايرة ، وال
المعنـــي ، وفـــي ذات الوقـــ  تكـــوع هـــذة العالقـــة رـــرورية ، علـــى معنـــى أع  يءفـــي شـــ
 . 1"يمكن أع يوجد بدوع الدال وبالعكس المدلول ال
ــــة الع         ــــى أهمي ــــا إل ــــدال وقــــد أشــــار د . ميشــــال زاري ــــين ال ــــة ب ــــر الطبيعي القــــة غي

ذلض أع الراب  الذي يقـرع بـين الـدال والمـدلول ويوحـدهما  "والمدلول في تطور الدالالت 
علـى  بالتـاليلتعذر على االستعمال تفكيكـه ، ولتعـذر  طبيعيفي اإلشارة ، في حال أنه 

. امـا 2"يخيـة الدال أع يأخذ أحيانا مدلوال مغايرا من جراء تطور اللغـة فـي مسـيرتها التار 
أشــار أيضــا إلــى ذلــض ومثــل للوظيفــة الحيويــة التــي تنبثــي عــن  يأع د . عبــد هللا الغــذام
المــــة قهــــوة اانــــ  تــــدل فــــي الجاهليــــة علــــى الخمــــر ، وجــــاء  "مفهــــوم االعتباطيــــة بــــأع 

اإلسالم وحرم الخمرة ، ولكن الكلمة تحولـ  لتـدل علـى الشـراب المعـرو  ، وصـار مـن 
لمســلم فــي المســجد ، ويقــدم القهــوة للمصــلين ، ولــوال اعتباطيــة غيــر المســتنكر أع يقــ  ا

 . 3"اإلشارة لتالزم  الكلمة مع متصورها ، واستحال عند ذ تناولها في المسجد 
أع توجه إلى نظرية  " سوسـير : الدالليـة انتقـادات عـدة فهـذا "  الطبيعيومن           
دلول اعتباطيــــة ، وإنمـــا يـــرى أنهــــا يقبـــل القــــول بـــأع العالقـــة بــــين الـــدال والمـــ بـــارت " ال
إع العالقـة االعتباطيـة تكـوع بـين الـدال  "عليهـا ،  الجمـاعيمن التدريا  يررورية تأت
( المرجــع ح أمــا العالقــة بــين اإلشــارة ( الــدال ح وصــورتها الذهنيــة ،  الخــارجيوالشــيء 

اللـة ،وهـي ( اـتعلم الفرنسـية مـثال ح ، وهـذة العالقـة هـي الد جمـاعيفمنهـا نتيجـة لتـدرب 
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أع االعتبـــا  يقـــع  "امـــا أع "بنفنيســـ  " يـــرى ،   1" اعتبـــاطييمكــن أع تكـــوع بشـــكل  ال
بـــــين العالمـــــة (داال ومـــــدلوال ح والشـــــيء الـــــذي تعينـــــه ، ولـــــيس بـــــين الـــــدال والمـــــدلول ، 
خصوصــا أنهمــا مــن طبيعــة نفســية ( المفهــوم والصــورة الضــو ية ح يتالزمــاع فــي أذهــاع 

متوحدة فـي ماهيتهـا وجوهرهـا إع االعتبـا  يكمـن بـين اللسـاع األفراد ، من خالل رواب  
 . 2"والعالم، ليس  العالقات داخل اللساع اعبتاطية وإنما هي ررورية 

 ويــرى " ليفــي شــتراوس " أع اعتباطيــة العالمــة اللغويــة قــد تكــوع بدايــة ولكــن ال         
ممـا يسـتثيرة يصـبر شـينا  إذ إنه طالما خلي الرمز فمع "تظل قا مة بعد استعمال الكلمة 

محــددا دايقــا ، نتيجــة للبنيــة الطبيعيــة للــذهن مــن ناحيــة ولعالقتــه بمجموعــة مــن الرمــوز 
 . 3"عالم اللغة الذي يكوع نظاما متماسكا من ناحية أخرى  أياألخرى ، 

توجـد أيـة  وفي الواقع يظل قول " سوسير " باعتباطية العالقة أقرب إلى القبـول حيـث ال
بــــين الصــــورة الســــمعية (الــــدال ح  -إال فــــي حــــدود رــــيقة  -ة أو طبيعيــــة عالقــــة ســــببي
 الخـارجيلها ( المدلول ح . والدليل على ذلض أننا نجد الشيء الواحـد  الذهنيوالمتصور 

( المرجــع ح يرمــز لــه فــي لغتــين مختلفتــين برمــزين متبــاينين ، ولــو اانــ  هنــاك عالقــة 
 .الرمزاع في اال اللغتين   تطابي  طبيعية ل  
 -ومــن ناحيــة أخــرى نجــد أع التحديــد الــذي قدمــه " سوســير " ل شــارة اللغويـــة         

الترايـا ، تعـوزة الدقـة ، حيـث أسـق  الشـيء   ثنا يبأنها اياع  -على الرغم من أهميته 
(المرجعح مـن مراـا اإلشـارة اللغويـة . ولعـل ذلـض هـو الـذي جعـل " سوسـير "  الخارجي

، والمرجع ، وهـو مـا أشـار إليـه " جـور  مونـاع  ذهنيتصور يخل  أحيانا بين المدلول ا
" سوسـير " مـن المـدلول غيـر وارـر فهـو حينـا لديـه ، مـراد    " حيث قال " إع موق 

رغــم أنــه ينبــه إلــى أع الكلمــة ال تتكــوع  -، وحينــا  منطقــي نفســيمفهــوم   أيتصــور ، 
يكـوع ماديـا أي مفهـوم اـا ن يمكـن أع  ءهـو مـراد  شـي -يءمن رابـ  بـين صـوت وشـ
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 . 1"نفسانيا أو منطقيا 
ومــن الجــدير بالــذار أع العالقــة بــين الــدال والمــدلول ، تعــر  بحكــم االســتعمال       
إلى هزات عنيفـة متتابعـة تغيـر مـن عالقتهمـا مـع بعضـهما  -وخاصة األدبي  -اللغوي 

هـــو مـــألو  واالبتعــاد عـــن اـــل عالقـــة  الــبع  ، فاللغـــة اإلبداعيـــة تتعمــد اســـر اـــل مــا
إلـى ثـراء اللغـة  ينمطية متواترة ، لتخلي بذلض عالقات جديدة ودالالت متنامية ممـا يـ د

بيسر ، وعـدم فهمـه بصـورة مباشـرة  العاديونموها . ويمكن أع نرجع فهم المتلقي للقول 
تحــافر علــى دالالتهــا المعجميــة  العــادي، إلــى أع الكلمــة فــي االســتعمال  شــعري لــنص 

ســهل استحضــارها فــي ذهــن المتلقــي . أمــا فــي الشــعر فــمع المتوارــع عليهــا ، ومــن ثــم ي
الكلمة تفقد اثيرا من داللتها المألوفة لتكتسا بدخولها السـياق الشـعري دالالت جديـدة ، 

يحــول  "قــد تحمــل بعضــا مــن دالالتهــا األولــى ، وقــد تكــوع مغــايرة لهــا تمامــا ، فالشــعر 
آخـــرين ، فعنـــدما تـــدخل الكلمـــة مـــن دال  ومـــدلول مصـــطلر عليهمـــا إلـــى دال ومـــدلول 

الكلمة في نسـي  الشـعر تصـبر داال لمـدلول آخـر يختلـ  عـن المـدلول  المتعـار  عليـه 
"2 . 

الضــوء علــى  يالعالمــة اللغويــة ، نلقــ لمرابــيواآلع فــي رــوء التصــورات الســابقة       
فكر السكاكي حول تعريف الـدال والعالقـة التـي تـرب  بينـه وبـين مدلولـه ، ومـدى تقـارب 

 ه أو تباعدها من غيرها من الرؤى الحديثة .رؤيت

هـي اللفظـة المورــوعة للمعنـى مفـردة ، والمــراد  "يحـدد السـكاكي بدايـة أع الكلمــة       
. وهــذا القــول تنــت  عنــه  3"بــاإلفراد أنهــا بمجموعهــا ورــع  لــذلض المعنــى دفعــة واحــدة 

( الفونيمـات    يةتخضـع فـي ترتيـا وحـداتها الصـوت مالحظتاع : األولى : أع الكلمة ال
، وإنمــا تكــوع فــي مجملهــا وحــدة لغويــة  للتجــزيءح الختيــار المــتكلم ، وأنهــا غيــر قابلــة 

تـــدل علـــى  واحـــدة تحمـــل معنـــى محـــددا . والمالحظـــة الثانيـــة : تتمثـــل فـــي أع الكلمـــة ال
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معناها إال بالتوارع ، أو ما يسميه البع  بـالتواط  بـين أصـحاب اللغـة الواحـدة . وأع 
إع اللفظـة تمتنـع أع تـدل علـى مسـمى  "ة لغوية اـي يـتم التفـاهم بـين النـاس  ذلض ررور 

ومفهـــوم        .  1"مـــن غيـــر ورـــع ، فمتـــى رأيتهـــا دالـــة لـــم تشـــض فـــي أع لهـــا ورـــعا 
. دوع الحاجــة إلــى  2"تعيــين الكلمــة بــمزاء معنــى بنفســها  " يالورــع عنــد الســكاكي يعنــ

علـى التوارـع فـمع ذلـض يحمـل فـي داللتـه قرينة أو ما شـابه ذلـض . واـوع الرمـز موقوفـا 
عــدم وجــود عالقــة طبيعيــة أو منطقيــة بــين اللفــر والمعنــى أو بــين الــدال والمــدلول ، أي 
أع العالقــة بينهمــا اعتباطيــة امــا أطلــي عليهــا " سوســير " . وقــد اســتطاع الســكاكي أع 

جـه حصـرها فـي يبرهن على انتفاء العالقـة الطبيعيـة المبـررة بـين الـدال والمـدلول بعـدة أو 
إع داللة اللفر على مسمى لو اان  لذاته ، اداللته على الالفر ، وأنـض لـتعلم  "قوله : 

جعلــه علمــا ،  إلــىيــزول بــالغير ، لكــاع يمتنــع نقلــه إلــى المجــاز واــذا  أع مــا بالــذات ال
تــدلنا علـى معــاني الهنديـة الماتهــا ،  ولـو اانـ  داللتــه ذاتيـة ، لكــاع يجـا امتنـاع أع ال

تـــدل علـــى الالفـــر المتنـــاع انفكـــاك الـــدليل عـــن المـــدلول ، ولكـــاع  امتنـــاع أع الوجـــوب 
. ، وقــد ألمــر  3"يمتنــع اشــتراك اللفــر بــين متنــافيين ، االناهــل : للعطشــاع وللريــاع ... 

إلى سبي السكاكي فـي التـدليل علـى اعتباطيـة العالقـة بـين  المسديالداتور/ عبدالسالم 
اعتبـــر الكـــالم صـــناعة مـــن الصـــناعات التـــي تكتســـا  العالمـــة اللغويـــة ، عنـــدما مرابـــي

وفي هذا المسار يشير ( السكاكي ح بومضـة علمانيـة صـريحة إلـى  "باالرتيا  والذوق 
عامــة ، ممـــا نحــن بصـــددة أال وهــو ســـمة االعتبـــا   اللســـانيأخــص خصـــا ص الجهــاز 

ــــة ح  ــــارات إلفي حيــــث يقــــول ( إع الكــــالم صــــناعة مســــتندة إلــــى تحكمــــات ورــــعية واعتب
وصل بصرير العبارة مبدأ التعس  واالعتبا  في رواب  الداللـة اللغويـة ، ابتـداء امـا فح
 . 4"مبدأ التعود واالرتيا  بهذا الذي هو تحكم واعتبا  في أصل نشأته  إلىألمر 
وفـــي الواقـــع أع الســــكاكي اـــاع امتــــدادا ألفكـــار وفلســـفات ســــابقة عليـــه تناولــــ          
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ليســ  تحــاكي شــينا  "ي اــد أع األلفــاظ  فالفــارابيلمــدلول ، العالقــة اللغويــة بــين الــدال وا
الجبــار الصــفة  عبــد القارــي. ، ويقــرر  1"عررــا مــن أعرارــه  مــن المعــاني أصــال وال

بـأع االسـم إنمـا يصـير اسـما للمسـمى بالعقـد ولـوال ذلـض  "االعتباطية بين الدال والمدلول 
 يءتتعلـي بالمسـمى لشــ   اللـم يكـن بـأع يكـوع اســما لـه أولـى مـن غيــرة ... وأع الحـرو 

ـــم والقـــدرة بمـــا يتعلقـــاع بـــه ، فالبـــد مـــن أمـــر آخـــر يوجـــا تعلقـــه  يرجـــع إليـــه اتعلـــي العل
يوجـــا  ذلـــض ســـوى القصـــد واإلرادة ... ولـــذلض يصـــر تبـــديل  بالمســـمى ولـــيس هنـــاك مـــا

 .2"األسماء من مسمى إلى سواة بحسا القصد
داللـــة  "الـــدال والمـــدلول بـــأع عـــدم وجـــود عالقـــة تماثـــل بـــين  ي ويعلـــل الفخـــر الـــراز     

واألمـم والهتـدى اـل إنسـاع إلـى اـل  النـواحياأللفاظ لواان  ذاتية لما اختلف  باختال  
 . 3"لغة ، وبطالع الالزم يدل على بطالع الملزوم 

 العربــــيإذًا الصـــبغة االعبتاطيــــة للعالمــــة اللغويــــة ، لــــم تكـــن غا بــــة عــــن الفكــــر        
بصــفة خاصــة ، بــل إع الســكاكي ذهــا إلــى أبعــد مــن  بصــفة عامــة ، وال عــن الســكاكي

أال تكوع مطلقة تمامـا فـي الظـاهرة اللغويـة ، ألع  ينبغيأع صفة االعتباطية  ىذلض ورأ
على الوارع مراعاتهـا عنـد إطـالق الـدال علـى  ينبغيهناك بع  الجوانا المبررة التي 

لمقــام أع يطلــي علــى المــدلول ، اــي يكــوع بينهمــا تناســا يقبلــه العقــل ، وآثــر فــي هــذا ا
. ليعبـر بـه عـن أع العالقـة بـين الرمـز والمرمـوز إليـه ، تحمـل  4"الرمز  "اللفر مصطلر

خــــواغ بهــــا  إع للحــــرو  فــــي أنفســــها "فــــي بعــــ  جوانبهــــا اعتبــــارات منطقيــــة ،يقــــول 
تختل  االجهر والهمس ، والشدة والرخاوة ، والتوس  بينهما وغير ذلـض ، مسـتدعية فـي 

منهـا لمعنـى أع  يءبينهـا ، وإذا أخـذ فـي تعيـين شـ ي يسـو  لمـا ، أع الحي المحي  بها ع
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بالفـــاء ،  "الفصـــم  "تــرى فـــي  يهمــل التناســـا بينهمـــا قضـــاء لحــي الحكمـــة ، مثـــل مـــا ال
بالقــا  ،  الــذي  "القصــم  "الــذي هــو حــر  رخــو لكســر الشــيء مــن غيــر أع يبــين ، و 

للتراكيــــا ( األبنيــــة . ويــــرى أيضــــا أع  1"هــــو حــــر  شــــديد لكســــر الشــــيء حتــــى يبــــين 
 الصر،ية ح خواغ ينبغي مراعاتها عند إطالق أي دال على مدلوله .

ولكنه ، على الرغم من ذلض ، لـم يقـل بـأع ذلـض متحقـي تمامـا فـي اـل .موارـعة        
لغوية ، وأع هذة الخصا ص الصوتية أو الترايبيـة تلـزم الوارـع بمراعاتهـا ، وإنمـا يقـول 

. وهنـاك  فـرق بـين 2  "بالمعـاني       س الكلـم فـي اختصاصـهاتأثير ألنف "إع في ذلض 
 التأثير ، وبين اإللزام واالرطرار .

الحــديث فـــي  األســلوبيومــن هنــا نـــرى إلــى أي مــدى يقتـــرب الســكاكي مــن الفكـــر       
جعلــه العالقــة بــين الــدال والمــدلول عالقــة اعتباطيــة تعســفية ، لكنهــا فــي بعــ  جوانبهــا 

ي والتبريـــر ، وهـــو مـــا جعـــل " سوســـير " فـــي نهايـــة األمـــر يقـــرر تحمــل شـــينا مـــن المنطـــ
مطلـي ،  اعتبـاطيباالعتباطية النسبية ل شارة اللغوية حيث يقول " إع بع  اإلشـارات 

ونالحــر أع بعضــها اآلخــر يتميــز بــدرجات مــن االعتباطيــة ، فقــد تكــوع اإلشــارة محفــزة 
ـــو مـــن العناصـــر المســـبب ال ". فــــ  3"نســـبيا  ة  ، مثـــل المحاكـــاة الصـــوتية توجـــد لغـــة تخل

فيهــا مســبا فــمع ذلــض مســتحيل ، وبــين هــذين  يءوغيرهــا ، أمــا أع نتصــور لغــة اــل شــ
تتـــدر   -حيـــث نجـــد الحـــد األدنـــى مـــن التنظـــيم والحـــد األدنـــى مـــن التعســـ  -الطـــرفين 

،  المبـد يمختلـ  اللغـات دا مـا علـى اـال النـوعين مـن التعسـ   ي إمكانات اثيرة وتحتو 
 . 4"بية ، لكن بمقادير ونسا متنوعة والسببية النس
ننســى أع ننــوة أخيــرا إلــى أع الســكاكي قــد أشــار أيضــا إلــى حتميــة الــتالزم بــين  وال      

تقبـل الشــض أو التأويـل . لـذلض اــاع  االمسـلمة التـي ال -عنــدة  -الـدال والمـدلول . وأنـه 
يـة العالقـة تحـدن عـن اعتباط حديثه عنها غير مباشر . وجاءت بطريقة عررية عندما
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 ولو اان  داللته ( اللفـر ح ذاتيـة ، لكـاع يجـا امتنـاع أع ال"بين الدال والمدلول ،يقـول 
تـــدل علـــى الالفـــر المتنـــاع  تـــدلنا علـــى معـــاني الهنديـــة الماتهـــا ، وجـــوب امتنـــاع أع ال

 . 1"انفكاك الدليل عن المدلول 
العالمــة اللغويــة  وممــا غــاب عــن الســكاكي فــي هــذا المضــمار هــو العالقــة بــين        

هي الحراـة الذهنيـة التـي  والصورة الذهنية ، وايفية استحضار المعنى في الذهن ، وما
شـض مـن اتبـاع  وهـو بـال العلـوي تتم انطالقا من اإلشارة الصوتية ، لكن يحيـى بـن حمـزة 

السكاكي قد أشار إلى أع العالقة تكوع بين اللفر والصورة الذهنية ال بينه وبـين الشـيء 
 "مــن صــور وأخيلــة ،يقــول  الــذهن، وأع األلفــاظ تتبــع بالضــرورة مــا يثــار فــي  ارجيالخــ

الحقيقـــة فـــي ورـــع األلفــــاظ إنمـــا هـــو للداللـــة علــــى المعـــاني الذهنيـــة دوع الموجــــودات 
الخارجيــة ... فــمطالق األلفــاظ إنمــا يكــوع باعتبــار مــا يحصــل فــي الــذهن ، ولهــذا فمنــه 

فاإلشـارة اللغويـة  "ه " سوسـير " ،يمـا بعـد بقولـه : . وهو ما أشار إلي 2"يختل  باختالفه 
  3"ترب  بين الفكرة والصورة الصوتية وليس بين الشيء والتسمية 

اـاع أكثـر فهمـا وتعمقـا لهـذة القضـية ممـن سـبقوة حيـث  يولعـل حازمـا القرطـاجن        
ضـــايا تنـــاول جوانبهـــا تنـــاوال دايقـــا ومفصـــال ، يـــنم عـــن قـــدرة فا قـــة ومتميـــزة فـــي فهـــم الق

إع المعـــاني هـــي الصـــور الحاصـــلة فـــي األذهـــاع عـــن  "اللغويـــة واألدبيـــة حيـــث يقـــول : 
لـــه وجـــود خـــار  الـــذهن ، فمنـــه إذا أدرك  يءاألشـــياء الموجـــودة فـــي األعيـــاع ، فكـــل شـــ

حصـــل  لـــه صـــورة فـــي الـــذهن ، تطـــابي لمـــا أدرك منـــه ، فـــمذا عبـــر عـــن تلـــض الصـــورة 
ر المعبـــر بــه هينــة تلـــض الصــورة الذهنيــة فـــي الذهنيــة الحاصــلة ، عـــن اإلدراك أقــام اللفــ

. بـل إنـه  4"السامعين وأذهانهم ، فصار للمعنى وجود آخر من جهة داللة األلفاظ إفهام
، حيــث يقــيم الرســـم  الكتـــابيفطــن إلــى الصــورة الذهنيـــة المرابــة التــي تنـــت  عــن الرســم 

                                                
 .  356مفتاح العلوم :  - 1
ه جماعة من العلماء, دار الكتب العلمية , طكتاب الطراز ليحيى بن حمزة العلوي, راجعه وضب   - 2

 . 36م : 1980, 1بيروت, ج
 . 85علم اللغة العام :   - 3
يب بن الخوجة منهاج البلغاء وسراج األدباء , ألبي الحسن حازم القرطاجني , تحقيق محمد الحب  - 4

 . 19م : 1986, 3, دار الغرب اإلسالمي ,ط

This file was downloaded from QuranicThought.com



 74 

هـــذة الصـــورة  للفـــر فـــي الـــذهن هينـــة األلفـــاظ ( صـــورتها الســـمعية ح ، ثـــم تقـــوم الكتـــابي
فمذا احتي  إلـى ورـع رسـوم مـن  "بدورها باستحضار الصورة الذهنية للمعاني ، يقول : 

الخـ  تـدل علـى األلفـاظ مـن لـم يتهيـأ لــه سـمعها مـن المـتلفر بهـا ، صـارت رسـوم الخــ  
تقيم في األفهام ايلت األلفاظ ، فتقوم بها في األذهـاع صـور المعـاني ،يكـوع لهـا أيضـا 

 . 1"لة الخ  على األلفاظ الدالة عليها وجود من جهة دال
وعلــى صــعيد عالقــة الــدال بالمــدلول يــرى الســكاكي أع داللــة األلفــاظ مــن حيــث        

 الوروح والخفاء تقع في جانبين : داللة ورعية ، وداللة عقلية .

ــــة الورــــعية ال        ــــد  ويــــرى أع الدالل تفــــاوت فيهــــا مــــن حيــــث الورــــوح والخفــــاء عن
شـبهة فـي أع اللفظـة متـى اانـ  مورـوعة  فـال "تدل على تمـام مسـماها  السامع ، فهي

نقصــاع ، بحكــم الورــع ، وتســمى هــذة  لمفهــوم أمكــن أع تــدل عليــه مــن غيــر زيــادة وال
 . 2"داللة المطابقة ، وداللة ورعية 

أمـــا الداللـــة العقليـــة ، فهـــي تترتـــا علـــى الداللـــة األولـــى ( الورـــعية ح ، وذلـــض        
ومعنـــى آخــر ، لـــه ارتبـــا  بــه ، يـــدرك عـــن طريـــي  األصـــليبـــين المعنــى  بنشــوء عالقـــة

العقـــل ، وبتعـــدد العالقـــات وتنوعهـــا بينهمـــا يكـــوع التفـــاوت فـــي الورـــوح والخفـــاء حيـــث 
فـي انتقـال الداللـة مـن المعنـى األول إلـى المعنـى اآلخـر  ىيكوع بعضـها أورـر أو أخفـ

االســق  مــثال فـــي  األصــليا وســواء أكــاع ذلــض المفهـــوم اآلخــر داخــال فــي مفهومهـــ ". 
مفهــوم البيــ  ، ويســمى هــذا داللــة التضــمن ، وداللــة عقليــة ، أو خارجــا عنــه االحــا   

 . 3"عن مفهوم السق  ، وتسمى هذة داللة االلتزام ، وداللة عقلية أيضا
وبنـــــاء علـــــى هـــــذا التصـــــنيف رأي أع علـــــم البيـــــاع يخـــــر  مـــــن نطـــــاق الـــــدالالت        

محاولــــة إيــــراد المعنــــى الواحــــد بطــــرق  "نهــــا تفــــاوت ، ألع يكــــوع بي الورــــعية حيــــث ال
مختلفة بالزيادة في ورـوح الداللـة عليـه ، والنقصـاع بالـدالالت الورـعية ، غيـر ممكـن 
. فمنض إذا أردت تشبيه الخد بالورد في الحمرة مـثال وقلـ  : خـد يشـبه الـورد ، امتنـع أع 

                                                
 . 19منهاج البلغاء وسراج األدباء :  - 1
 . 329مفتاح العلوم :  - 2
 . 330السابق :  - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 75 

أو أنقــص ،  وحمنــه فــي الورــ يكــوع اــالم مــ د لهــذا المعنــى بالــدالالت الورــعية أكمــل
ــــام اــــل المــــة منهــــا مــــا يرادفهــــا فالســــامع ، إع اــــاع عالمــــا بكونهــــا  فمنــــض إذا أقمــــ  مق
مورـــوعة لتلـــض المفهومـــات  اـــاع فهمـــه منهـــا افهمـــه مـــن تلـــض مـــن غيـــر تفـــاوت فـــي 

. ومـن ثـم حصـر مورـوع علـم البيـاع فـي إطـار  1"إال لم يفهـم شـينا أصـال الوروح ، و
تــي تقـــوم علــى وجـــود لــوازم متنوعـــة بينهــا وبـــين المعــاني األصـــلية ، الــدالالت العقليـــة ال

وتكوع مهمته رصد هـذة اللـوازم ، وجهـة االنتقـال فيهـا ، سـواء أكانـ  جهـة االنتقـال مـن 
الزم اما هو الحال فـي المجـاز ، أم مـن الزم إلـى ملـزوم امـا هـو الحـال فـي  إلىملزوم 
 الكناية .

التقســــيمات للداللــــة اللفظيــــة لــــم تكــــن مــــن جهــــد  ومــــن الجــــدير بالــــذار أع هــــذة        
الســكاكي فحســا ، وإنمــا هــي خالصــة جهــود الســابقين عليــه . فعبــد القــاهر الجرجــاني 
عبر عن هذة القضية تعبيرا لطيفا ودايقا ، حيث أطلي على الداللـة الورـعية مصـطلر 

ح و (  تقـــول ( المعنــــى ""معنـــى المعنـــى  "وعلـــى الداللـــة العقليـــة مصــــطلر  "المعنـــى  "
بـالمعنى المفهـوم مـن ظـاهر اللفـر والـذي تصـل إليـه بغيـر واسـطة  يمعنى المعنى ح تعن

بــض ذلــض المعنــى إلــى معنــى  ي، و(بمعنــى المعنــى ح أع تعقــل مــن اللفــر معنــى ثــم يفضــ
. تنــــاول تلـــــض الـــــداللتين : الورـــــعية والعقليـــــة ، 3الـــــرازي . امـــــا أع فخـــــر الـــــدين 2"آخــــر

طلحات المطابقـــة ، وااللتـــزام والتضـــمن ، ويـــرى أع وتقســـيماتهما دوع أع يســـتخدم مصـــ
تقــع إال فــي داللــة االلتــزام دوع الداللــة  أبــواب علــم البيــاع : الكنايــة والمجــاز والتمثيــل ال

  الورعية وداللة التضمن .
ومــن ناحيــة أخـــرى التفــ  الســـكاكي إلــى أع اللفــر لـــم يورــع أصـــال مــن أجـــل          

يي غاية أشمل وأبعد ، وهـي الـدخول فـي ترايـا لغـوى ، الداللة على معناة ، وإنما لتحق
 4"من ورع الكلـم هـو الترايـا األصليإع الغر   "تتحقي به الغاية الكالمية ، يقول :
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عبـد القـاهر الجرجـاني مـن  إليـهدعا  . وينفي أية فا دة للفر خارجه ، وهو بذلض ي اد ما
تورـــع لتعـــر  معانيهـــا فـــي بـــأع األلفـــاظ المفـــردة التـــي هـــي أورـــاع اللغـــة ، لـــم  "قبـــل 

أنفســها ، ولكــن ألع يضــم بعضــها إلــى بعــ  ، ،يعــر  ،يمــا بينهمــا فوا ــد . وهــذا علــم 
 .  1"شريف ، وأصل عظيم . 

وهـذا هــو المبــدأ الـذي انطلــي منــه عبـد القــاهر لورــع نظريتـه المعروفــة بــالنظم          
قـــــد ســـــبقا  -القـــــاهر الجرجـــــاني  ومـــــن قبلـــــه عبـــــد -.وعلـــــى اـــــل حـــــال فـــــمع الســـــكاكي 

"تشومسكي" في رأيه حول انحصار الفا دة اللغويـة فـي الترايـا دوع المفـردات فـي حـال 
ررورة اعتبار معاني المفـردات فـي سـياق الكـالم ال  "عزلتها ، حيث ي اد األخير على 

 . 2"بمعزل عنه 
وبعـــد ... فـــمع تنـــاول الســـكاكي للظـــاهرة اللغويـــة ، واتصـــالها بعناصـــر اإلبـــداع          
دبــي (المبـــدع  والمتلقــي والـــنص ح ، ثـــم فهمــه للعالقـــة بـــين الــدال والمـــدلول وأبعادهـــا األ

اللغويــة ، يــدل علــى فهــم عميــي وبصــيرة نافــذة للظــاهرة اللغويــة فــي صــورتيها اإلفراديــة 
فــي تلـض الحقبــة مـن الــزمن ،  العربـي النقــديوالترايبيـة . ممـا يكشــ  عـن أصــالة الفكـر 

عــن المنــاه  النقديــة اللغويــة الحديثــة . وإرــاءتنا  -هرة فــي جــو  -والــذي لــم يكــن بعيــدا 
لمثـل هـذة الظـواهر والبحـث فـي أبعادهـا وجوانبهـا بلغـة حديثـة يجعلهـا لبنـة قويـة صـالحة 

معاصـر ، يجمـع بـين الصـبغة التراثيـة األصـلية ، والفكـر األسـلوبي  نقـديلتشييد  مـنه  
 والقصور. الحديث في  أع معا ، ويشفع لبالغتنا من تهمة التحجر
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 ـةريََّـعـالفصلَال ا يَ:َال 

َ
 لمبحوَاألولَ:َمفهومَال عريةَووظيفتهاَاَََََََََََ

َالمبحوَال ا يَ:َفضـاءَالـنصَََََََََََ
َ

َالضمائر ❖
َاسمَاإلشارة ❖
َاسمَالموصول ❖
َالحذف ❖
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َفهومَال عريةَووظيفتهاََمَ:لمبحوَاألولا

إع عــــالم القصــــيدة ســــيظل ميــــدانا للصــــراع الفكــــري والنقــــدي ، تتبــــارى ،يــــه               
 ياألقالم ، وتتنافس ،يه اآلراء ، للبلو  إلى أقصى مدى من عالمه الغـام . وقـد  يـ د
نه  هذا التنافس وأحيانا إلى الخصام الذي ينتهي بالعداوة بين فكرة  وأخـرى ، أو بـين مـ
تـتالقر  نقدي ومنه  آخر ، أحيانا يكوع عـالم القصـيدة سـاحة  يتالقـى فيهـا المريـدوع و
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أفكارهم ، تـدفعهم الريبـة فـي اشـ  أسـرار  المجهـول ، وفـ  رمـوزة المبهمـة ، إلـى أع 
يصبحوا عصبة واحدة ، وقوة  ااشفة لهذا الغمـو  السـري الـذي يكتنـ  العمـل األدبـي 

. واعتقــد أع هــذا الســر أو اللغــز المبهــر يتمثــل حقيقــة عامــة ، والشــعري  بوجــه خــاغ 
،يمــا يســمى بالشــعرية ، تلــض الظــاهرة التــي ظلــ   هــاجس النقــاد والشــعراء منــذ األزل ، 

 .وستظلل محراة لطموحاتهم إلى األبد 
وفـــي الواقـــع تعـــد الشـــعرية مـــن اإلنجـــازات المهمـــة التـــي تحققـــ  فـــي ظـــل البحـــث        

كـــزت فـــي مباد هـــا النقديـــة وأسســـها العلميـــة ، علـــى  مرتكـــزات اللغـــوي الحـــديث ، فقـــد ارت
وقـد . لغوية بالدرجة األولـى ، حيـث انشـغل  ببنيـة الـنص األدبـي باعتبـارة  عمـال لغويـا 
قوانينــه يتجلـ  وظيفتهـا فــي تتبـع العالقــات الداخليـة المتشــابكة بـين  عناصــرة ، بغيـة تجل

تحســـس طاقاتـــه الكامنـــة ، وإشـــعاعاته الترايبيـــة والدالليـــة التـــي تحكمـــه مـــن ناحيـــة ،  و 
تلــــض التـــي تلعــــا  دورا أساســـيا فــــي إرـــفاء الشــــعرية علـــى أجزا ــــه  التأثيريـــة وإمكاناتـــه 

وهـي إذ تقـوم بالدراسـة التفكيكيـة لمكونـات العمـل األدبـي ،   ،مـن ناحيـة ثانيـة  المختلفـة 
 فـي تخيـر ألفاظـهفمنها تسعى إلى  ذلض ألع قدرة الشاعر وبراعته إنمـا تتجلـى أيمـا تجـل 

 .وفي إقامته للعالقات الترابطية بينها ، على نحو يجاوز ،يـه حـدود العبـارة المحايـدة  ،
ولكن الشعرية ال تتوق  عند هذة الحالة التفكيكية فحسا ، وإنما تنتقل  منهـا إلـى حالـة 
يـة أكثر دقة وتعقيدا ، وهي حالة البناء والترايا ، لتصل بذلض  إلـى ورـع القـوانين الكل

 .التي تحكم ال جنس أدبي على حدة 
ــــدرس النقــــدي العربــــي           والشــــعرية امصــــطلر نقــــدي حــــديث ظــــل غامضــــا فــــي ال

تحــدة حــدود ، ولــم يورــع لـــه تعريــف دقيــي يضــم اــل دالالتــه وإيحاءاتـــه  الحــديث ، ال
تتجـــاوز أع تكـــوع اجتـــرارا  وإشـــاراته ، وإنمـــا اانـــ  هنـــاك اجتهـــادات لـــبع  النقـــاد ، ال

 "الغربــي ، أو نقــال حر،يــا لمقــوالت وارــعي الشــعرية فــي النقــد الحــديث ، أمثــالللفكــر 

 .وغيرهم  " ي فالير  "و  "ودورو  "و  "جاكوبسوع 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 81 

لذلض أرى أع نعك  أوال على المعـاجم اللغويـة العربيـة لنبحـث فـي جـذرها اللغـوي،        
حي فــي النقــد ثــم نبحــث بعــد ذلــض فــي العالقــة بــين األصــل اللغــوي ، والمعنــى االصــطال

 .الحديث 
ـــ  "فـــي اللســــاع ف     ـــ ر  ع  ش  ــــي   ر  ع  بــــه ش  ـــ ر  ع  ش  ــــرً ع  ش  علـــم ، وليــــ  ......  :ا رً ع  ا وش 

.... والشــعر : منظـوم القـول غلــا عليـه لشــرفه  شـعري أي ليـ  علمــي أو ليتنـي علمـ 
ــ را ، وقــال األزهــري : الشــعر القــري  المحــدود ع  بــالوزع والقا،يــة ، وإع اــاع اــل علــم ش 

مات اليتجاوزها ، والجمع أشعار وقا لـه شـاعر ، ألنـه يشـعر مـاال يشـعر غيـرة .... بعال
 1وفي مورع آخر " وسمي شاعرا لفطنته " 

كـالم مـوزوع مقفـى يعتمـد  :شـعر   أشـعار  " المعجم العربـي األساسـي  وفي           
 وشــاعرية مصــدر صــناعي موابــة قــول ح ....  نظــم الشــعر( علــى التخييــل والتــأثير 

ــ" تمتــع هــذا الرجــل بشــاعرية ،يارــة "ي الشــعر  مقطوعــة "منســوب إلــى الشــعر  ي عر وش 
  Poeticalشـعري منظـوم   وفي معجم المصطلحات العربيـة   2"جو شعري  "،  "شعرية 

صــفة للكــالم المــوزوع المقفــى أو غيــر المقفــى الــذي يخضــع لقواعــد عرورــية متوارــع 
 .  3" قبولة لدى جميع النقاد ليس  م ي وشاعر  ي عليها ، والتفرقة بين شعر 

تشـــير مـــن قريــــا وال مـــن بعيـــد إلـــى الترايــــا  مـــن هـــذة التعريفـــات نــــرى أنهـــا ال       
لم يـرد فـي المعـاجم العربيـة ، واـل  حالشعرية  (اللغوي للعمل الشعري ، وأع اللفر نفسه 
شـعرا مـن قـولهم شـعرت بمعنـى فطنـ   يوسـم  "ما ذار ينحصر في بـاب العلـم والفطنـة 

فمـــا عالقـــة الكلمـــة  4"والشـــعر الفطنـــة اـــأع الشـــاعر عنـــدهم قـــد فطـــن لتـــأليف الكـــالم  ،
 بجذرها اللغوي ؟ 

                                                
  . 2274م :1979لسان العرب البن منظور , مكتبة دار المعارف بمصر,   -1
المعجم العربي األساسي, تأليف جماعة من كبار اللغويين العرب, المنظمة العربية للتربية   -2

  . 690م :1989والثقافة والعلوم, توزيع الروس, 
ل المهندس, مكتبة لبنان , معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب , مجدي وهبة, كام  - 3

 . 122م :1979
م 1994, 2سر الفصاحة البن سنان الخفاجي, تحقيق علي فودة, مكتبة الخانجي بالقاهرة , ط  - 4

:270 . 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 82 

الشــعر والنثــر ، فمننــا نــرى أع  :فــي الواقــع إذا اــاع األدب يتــوزع فــي شــقيه            
الشعر هو التعبير الخاغ الذي تتجلـى ،يـه الموابـة الفنيـة بصـورة ابيـرة ، حيـث يحتـا  

تميـزة فـي تـأليف العبـارات ، وتناسـقها ، وتموسـقها فـي مسـافات زمنيـة محـددة إلـى قـدرة م
، وأيضــا يلجــأ فــي معظــم األحيــاع إلــى اختــراق الــنظم النحويــة واللغويــة المعتــادة ، ممــا 

بهـذا نـرى أع  .يبتعد به عن خ  النثر والمعاني اإلشارية التـي تقـ  فـي الجانـا اآلخـر 
اعيـة تتــواتر وتحضـر بكثافــة فـي الــنص الشــعري دوع العناصـر الفاعلــة فـي العمليــة اإلبد
علــى  "شـعر   "المشـتي مـن الجــذر اللغـوي   " الشــعرية"    الـنص النثـري ، لــذا أطلـي لفـر 

هـــذة المكونـــات ، التـــي تخـــتص بالدرجـــة األولـــى بـــه أكثـــر مـــن غيـــرة مـــن ألـــواع التعبيـــر 
 .األخرى ومن ثم نرى أع اللفر يتوافي مع المدلول الذي ورع له 

وإذا انتقلنــا مــن المعــاجم اللغويــة إلــى التــران النقــدي العربــي القــديم ، فمننــا اــذلض         
نقع على هذا المصطلر بمدلوله الحديث تمام الداللة ، وإنما نستطيع أع نميـز ثـالن  ال

صور ورد فيها ، تكش  بصورة أو بأخرى عـن إدراك النقـاد القـدماء لمدلولـه واسـتيعابهم 
 .ة ألبعادة الجمالي

ورد فيهــا بلفظــه دوع أع يــدل علــى الشــعرية بمفهومهــا الحــديث ، وإنمــا جــاء  : األولــى 
الكـالم الشـعري  " "المعـاني الشـعرية: "  وصـفا لمسـميات تتصـل بـالقول الشـعري اقـولهم 

 . 1" األساليا الشعرية" أو   " األقاويل الشعرية "أو  "القوافي الشعرية  "أو  "
ذة الموارــع جــاء بصــيغة النســا ليــدل علــى الجــنس األدبــي ولفــر الشــعرية فــي جميــع هــ

 .الذي تنتسا إليه تلض المسميات 
ويمكن أع نكش  عن تجليات هـذا المسـتوى فـي  .ورد فيها بمعناة دوع لفظه  :ال ا يةَ 

باعتبــارة شـبكة متواشــجة مـن العالقــات النحويــة  "الـنظم  "التـران النقــدي تحـ  مصــطلر 
 .هالل العسكري تحدن عن  مراتا الكـالم وسـموة الشـعري  فأبو .بين عناصر الكالم 

يلحقــه  فمــن مراتبــه العاليــة التــي ال "وعــزا اــل مرتبــة عاليــة فــي القــول إلــى عمليــة الــنظم 
                                                

انظر نقد الشعر لقدامة بن جعفر , تحقيق د.محمد عبد المنعم خفاجي , مكتبة الكليات األزهرية ,  - 1

 28, 24,  23, 20,ومنهاج البلغاء : 271الفصاحة :  ,وكتاب سر161,196, 139م :1978, 1ط

 ..الخ . 327, 299,  67,  62, 
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بمعنـى أع .  1"هـو الـنظم الـذي بـه زنـة األلفـاظ وتمـام حسـنها  ... من الكـالم يءفيها ش
ا ، ال فــي المفــردات ذاتهــا أو فــي مزيــة القــول تكمــن فــي عمليــة ترتيــا المفــردات وتأليفهــ

معاينهـــا ، وبقـــدر مـــا يوفـــي المبـــدع فـــي ترتيـــا مفرداتـــه ونســـ  عباراتـــه بطريقـــة خاصـــة 
ومـــن تمـــام حســـن   متميـــزة ، يكتســـا القـــول رونقـــه وطالوتـــه ، أو بعبـــارة أخـــرى شـــعريته 

الرصــ  أع يخــر  الكــالم مخرجــا يكــوع ،يــه طــالوة ومــاء ، وربمــا اــاع الكــالم مســتقيم 
  2 " وال رواء  يكوع له روني وال،المعاني   اظ صحيراأللف

يشـوبه بعـ  الغمـو  أو عـدم التحديـد ،  ي وإذا ااع مفهوم النظم عند العسـكر         
وأع رؤيتــه للعالقــات النحويــة بــين الكلمــات لــم تكــن وارــحة تمامــا ، فــمع مفهــوم الــنظم 

وأع ذلـــض يكســـبه   لكلـــم معـــاني النحـــو بـــين ا يتـــوخ " بأنـــه  عنـــد عبـــد القـــاهر الجرجـــاني 
الشــر  والرفعــة ، يعــد مرادفــا صــادقا ودايقــا لمصــطلر الشــعرية ، فقــد جعــل عبــد القــاهر 

أي محــور التــأليف ، ألع التفارــل بــين  يمزيــة الكــالم وفضــله تنحصــر فــي الخــ  األفقــ
يكوع في اختيار المفردات في ذاتها ، وإنما فـي تأليفهـا وورـعها فـي نسـي  المتكلمين ال

فاأللفــاظ المفــردة التــي هــي أورــاع اللغــة لــم تورــع لتعــر  معانيهــا فــي   ين معــ ي نحــو 
يحجـا شـعريته  " فعبـد القـاهر بـذلض  .3"   أنفسـها ، ولكـن ألع يضـم بعضـها إلـى بعـ  

وفـــي إطارهـــا اللغـــوي الخـــالص ،  يعـــن عمليـــة االختيـــار إذا ظلـــ  فـــي إطارهـــا الورـــع
أي  .تتـراب  عناصـرة بخـي  نحـوى  ي ر فالبد لتحقي الشعرية من زرع الدال في وسـ  تعبيـ
إلــى أهميــة  " جاكوبســوع  وقــد أشــار. 4"الشــعرية الحقيقيــة فــي الترايــا ال فــي اإلفــراد 
الشــعرية " يشــكل النســي  النحــوي للغــة   "  الخــ  النحــوي فــي توليــد شــعرية القــول حيــث

تنـتظم  أع األصـنا  الفرعيـة النحويـة التـي ىورأ. 5   "  جـزءا ابيـرا مـن ايمتهـا الداخليـة
 فجــوهر الشــعر ال .قصــيدة مــا ، تنتســا بطريقــة ملحوظــة إلــى وســا ل اللغــة الشــعرية 
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يتمثــل فــي مادتــه التــي ينســ  منهــا ، وإنمــا فــي طريقــة صــياغة هــذة المــادة ، وتشــكيلها 
علــى نحــو يثيــر حساســية المتلقــي ، ويحــرك خيالــه ووجدانــه ، مــن هنــا يتضــر أع هنــاك 

الشعرية وتصور المحدثين ، إذ إع اـال منهمـا قـد راـز  توافقا بين تصور القدماء لمفهوم
         .في توليد المعاني الشعرية ي على الجانا النحو 

ورد فيهـا بلفظـه ومعنـاة ، ولكـن بشـكل  محـدود ، عنـد اـل   : والصـورةَال ال ـة         
فـي سـياق   "  الشـعرية " وابن سينا ، حيـث اسـتعمل اـل منهمـا لفـر  يمن حازم القرطاجن

ــــر لأللفــــاظ ،  يكشــــ  عــــن مفهومــــه الحــــديث ، فتحــــدن األول عــــن الشــــعرية بأنهــــا تخي
واــذلض " ونظمهــا بطريقــة خاصــة ودرايــة عاليــة ، وينكــر علــى مــن يظــن أنهــا غيــر ذلــض 

ظن هذا أع الشعرية في الشعر إنما هي نظم أي لفـر اتفـي ايـف اتفـي نظمـه وتضـمينه 
دة فــــي ذلــــض قــــانوع وال رســــم يعتبــــر عنــــ أي غــــر  اتفــــي ، علــــى أي صــــفة اتفــــي ، ال

 .    1"موروع 
حسن التـأليف مـن عمليـة التخييـل التـي  ىوتتولد الشعرية عند حازم باإلرافة إل        

تقوم عليها األقاويل الشعرية ، بل يمكن أع نجد فـي مصـطلر التخييـل مرادفـا لمصـطلر 
اــاع محـــدودا إذ إع اســتخدامه لمصــطلر الشــعرية بصــيغته المصــدرية  عنــدة  الشــعرية 

أنـــه  ىفــي مقابــل مصــطلر التخييـــل الــذي غطــى مســاحة ابيـــرة مــن اتابــه المنهــا ، ورأ
ألع االعتبــــار فــــي الشـــعر إنمــــا هــــو  " الخاصـــية المميــــزة لألقاويـــل الشــــعرية مــــن غيرهـــا 

يشــتر  فـــي ذلــض صــدق وال اـــذب ، بــل أيهمــا ا تلفـــ   التخييــل فــي أي مـــادة اتفــي ، وال
ألع صـــنعة الشـــاعر هـــي جـــودة التـــأليف ، وحســـن .  ر األقاويـــل المخيلـــة منـــه ،بـــالع

 . 2"  المحاكاة ، وموروعها األلفاظ وما تدل عليه 
أع صــفة الشــعرية التــي تعتمــد عنــدة علــى التخييــل ليســ   يوقــد أدرك القرطــاجن        

  يختلــ  عمــا ذهــا إليــه وهــو فــي ذلــض ال -مقصــورة علــى الشــعر بــل تتعــداة إلــى النثــر
يمتنـــع أع  ع اانـــ  هـــي تمثـــل عصـــا الرســـالة الشـــعرية ، فمنـــه الفـــم.  3 -جاكوبســـوع 
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توجــد فــي األقاويــل الخطابيــة ، ولكــن دوع أع تغلــا عليهــا ، اــي اليكــوع ظــاهر الكــالم 
لــــذلض ســــا  للشــــاعر أع يخطــــا لكــــن فــــي األقــــل مــــن االمــــه ،  . "وباطنــــه متــــدافعين 

 . 1" وللخطيا أع يشعر لكن في  األقل من االمه 
ابـن  لمصـطلر الشـعرية وفهمـه لـه مـع اسـتعمال  يبي اسـتعمال القرطـاجنويتطا         

المحاكــاة  :ســينا لــه ، إذ يــرى األخيــر أع الشــعرية تتولــد مــن عمليتــين أساســيتين همــا 
ــــر المحاكــــاة فــــي تنشــــي  النفــــوس وســــرورها    "وحســــن التــــأليف ، ،يقــــول بعــــد تناولــــه ألث

ثـم قـد وجـدت األوزاع  .لحـاع طبعـا حـا النـاس للتـأليف المتفـي أو لأل  :والسـبا الثـاني 
  الشـعرية   فمـن هـاتين العلتـين تولـدت  .مناسبة لأللحـاع فمالـ  إليهـا النفـوس وأوجـدتها 

"2 . 
ــــاد          ــــى القــــول بتحقــــي الشــــعرية فــــي أقــــوال النق ــــا  إل ــــا تجرأن ــــرغم مــــن أنن وعلــــى ال

دود الشـعرية لـم تكـن  والبالغيين القدماء ، سواء بلفظها أم بمعناها أم بهما معـا ، فـمع حـ
وهــذا لــيس أمـــرا . وارــحة فــي أذهــانهم ورــوحا اــامال يتطــابي مــع الفهــم الحــديث لهــا 

تــزال مــن المصــطلحات النقديــة العصــية علــى التحديــد واالتفــاق  غريبــا ، فــمع الشــعرية ال
  يوخاصة فـي واقعنـا العربـ بين معظم النقاد في العصر الحديث إلى درجة أننا نجدهم 

ــــة تعــــد مرادفــــات  يتنــــازعوع  ــــاتهم مفــــردات بديل ــــردد فــــي اتاب حــــول التســــمية ذاتهــــا، إذ تت
واــل واحـد يــدافع   اإلنشـا ية ، واألدبيــة والشـاعرية ، والبويطيقـا   لمصـطلر الشـعرية مثــل 

عن استخدامه لهذا المصطلر أو ذاك ، ويوجد المبررات المعجمية والداللية السـتخدامه 
 يكترجمـة للمصـطلر الغربـ )  اإلنشا ي(  ثر استخدام ي يعبد السالم المسد ، فالداتور

Poetique   وإنمـــا هـــي شـــاملة   تقـــ  عنـــد حـــدود الشـــعر  ال امـــا يقـــول  ألع الشـــعرية
إذ الداللـة األصـلية   اإلنشـا ية  للظاهرة األدبية عموما ، ولعل أوفي ترجمة  لها أع نقول 

بـــدال مـــن أع نقـــول   أننـــا  يلغـــذامعبـــد هللا ا. بينمـــا يـــرى د . 3" هـــي الخلـــي ، واإلنشـــاء 
نســـطيع اـــبر جمـــاح هـــذة  شـــعرية ممـــا قـــد يتوجـــه بحراـــة ز بقيـــة نـــافرة نحـــو الشـــعر، وال
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" الحراة لصعوبة مطاردتها في مسارب الذهن ، فبدال من هـذة المالبسـة ، نأخـذ بكلمـة 
. 1"  لتكــوع مصــطلحا جامعــا يصــ  اللغــة األدبيــة فــي النثــر وفــي الشــعر  " الشــاعرية
ـــ لفـــر الشـــاعرية بـــدال مـــن الشـــعرية ، ويجعلـــه  يمحمـــد امـــال المـــدا ن. ي أيضـــا د ويطل

إع شــاعرية الشــيء هــي حــدود   ويعــر  الشــاعرية بقولــه   شــاعرية الشــعر  عنوانــا لبحثــه 
طاقته الكامنة والممكنة في بـث إشـعاعات االنفعـال، واالفتنـاع فـي ذهنيـة المتلقـي متفـتر 

يــار الشــعورى الــدافي وشــاعرية اللغــة هــي تأثيراتهــا اإلحســاس ، القــادر علــى اســتيعاب الت
. 2"  الشــعورية ، هــي مــا تبثــه مــن إشــعاعات االنفعــال فــي وجــداع المتقبــل عقلــه وقلبــه 

ويـرى أنهـا ذات صـلة أساسـية بـاألدب  . 3 مصطلر األدبية  يتوفيي الزيد .ويفضل  د 
الشــا ع والمتعــار   وهنــاك قلــة مــن النقــاد يــ ثروع المصــطلر .سـواء أكــاع شــعرا أم نثــرا 

،  غـــرالشـــعرية العربيـــة الحديثـــة لشـــربل دا  ( عليـــه ويجعلونـــه عنوانـــا ألبحـــاثهم وم لفـــاتهم
والشــعرية العربيــة ألدونــيس ،  فــي الشــعرية للـــداتور امــال أبــو ديــا ، والشــعرية بحـــث 

أحمــد مطلــوب ، والشــعرية فــي  محمــد عبــد المطلــا ، والشــعرية بحــث للــداتور للــداتور
 ح . ، وغير ذلض  يقاسم المومن رالشعر للداتو 
وعلـى الـرغم مـن أع هـذا الخـال  قــد وقـع فـي التسـمية دوع المـدلول ، فمننــا    

نلمس شينا من عدم تجلى األخير في أذهـاع الكثيـرين تجليـا وارـحا ، وأنـه مـازال يشـي 
  " فالــداتور امــال أبــو ديــا يحــدد الشــعرية بأنهــا  .طريقــه إلــى االســتقرار والموارــعة 

تنحصـــر فـــي الطاقـــة الفاعليـــة التـــي تنشـــأ مـــن العالقـــات اللغويـــة   "صـــة عال قيـــة خصي
إنهـا تجسـد فـي الـنص لشـبكة  " المختلفة بين العناصر األولية فـي سـياق الـنص إذ يقـول 

مــن العالقــات التــي تنمــو بــين مكونــات أوليــة ، ســمتها األساســية أع اــال منهــا يمكــن أع 
ا لكنــــه فــــي الســــياق الــــذي تنشــــأ ،يــــه هــــذة يقـــع فــــي ســــياق آخــــر ، دوع أع يكــــوع شــــعري

العالقـــات ، وفـــي حراتـــه المتواشـــجة مـــع مكونـــات أخـــرى لهـــا الســـمة األساســـية ذاتهـــا ، 
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     .                       1"  يتحول إلى فاعلية خلـي للشـعرية وم شـر علـى وجودهـا 

 "    فــي حــين نــرى أع  الــداتور  المســدي يتجــاوز هــذا الحــد ويلحــي بالشــعرية        

وظيفة أخرى ذات صبغة نقدية منهجية ، مـن شـأنها رـب  المقـوالت األدبيـة  "اإلنشا ية 
تهد  إلى رب  مقوالت األدب مـن حيـث هـو   "النثرية على حد السواء فهي  /الشعرية 

ظاهرة تتنوع أشكالها ، وتستند إلى مبادئ موحدة ، فـال يكـوع األثـر األدبـي بالنسـبة إلـى 
رســـة تســـتجيا لمقـــوالت األدب ، وتتميـــز نوعيـــا بمـــا يغـــذى النظريـــة اإلنشـــا ية ســـوى مما
حيــث يتحــدن عنهــا أوال  يهللا الغــذام ويتفــي معــه الــداتور  عبــد. 2"  اإلنشــا ية نفســها 

كظــاهرة أدبيــة ماثلــة فــي الــنص وهــي مــن أهــم ســماته الفنيــة التــي تضــفي عليــه الصــبغة 
 في إشـكاليات البنـاء اللغـوي ، ولكنهـا ال تبحث  "األدبية ، ثم يتناولها ثانيا انظرية نقدية 

هـو حارـر وظـاهر مـن هـذا البنـاء فـي الـنص األدبـي ، وإنمـا تتجـاوزة  تق  عنـد حـد مـا
 . 3"  هو خفي ورمني  إلى سبر ما
علـــــى الوظيفـــــة الوجدانيــــــة للشـــــعرية ، حيـــــث تحــــــدن  يويراـــــز قاســـــم المــــــومن         

لمتلقـي ، ،بعـد أع يقـر بـأع المصـطلر بخصوصية ترايبها استجابة نفسية انفعالية لـدى ا
ــــد العربــــ ــــة  يشــــاع اســــتخدامه فــــي النق ــــا لدراســــات أدبيــــة أو نقدي الحــــديث ، واــــاع عنوان

المهم أع المصطلر في داللتـه يعنـى هنـا أو هنـاك ، االسـتجابة النفسـية  " معاصرة يقول 
تنفــض تتصــل بمــا يتقــوم بــه الشــعر مــن خصــا ص  المصــاحبة للشــعر ، وهــي اســتجابة ال

وعية  تميزة عن غيرة من سـا ر األنشـطة التـي تشـترك معـه فـي المهمـة، وتختلـ  عنـه ن
  "  فــي المجــاالت األدبيـــة"جاكوبســوع "   ويبــدو أع الخــال  امــا يقــول .4" فــي األداء 

يكــــوع مثمــــرا أكثــــر مــــن  االتفــــاق ، فــــالخال  يكشــــ  عــــن تناقضــــات وتــــوترات رــــمن 
 . 5" ات الجديدة النشاط إلىالنطاق المدروس ، ويكوع الدافع 
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ومهما يكن مـن أمـر هـذة الدراسـات وتعـددها فمنهـا جميعـا اسـتق  معارفهـا      
من المصادر النقدية الغربية ، ورازت ال دراسة منهـا علـى جانـا أو أكثـر مـن جوانـا 

 .الشعرية بما يتفي مع السياق أو الموروع الذي تم تناولها ،يه 
ن الشعرية يتسع آلراء متعددة ومتواشجة في معظـم وفي الواقع أع الحديث ع             

األحيـاع ، ألع مورـوع الشــعرية وهـو أدبيــة الـنص األدبــي مورـوع معقــد وغـام  إلــى 
حــد تصــعا معــه محاصــرته ورســم حــدودة ، فهــو ينبــو عــن اــل تحديــد بمــا يمتلكــه مــن 

 .دينامكية مستمرة ، وطاقة انتشارية قوية داخل عناصر العمل األدبي 
ــ              ذات صــبغة ز بقيــة مــا إع يصــل المــرء إلــى اإلمســاك  يفأدبيــة أي عمــل أدب

علـى الـرغم  بها حتى تنفل  مـن بـين يديـه ، وتتجـاوز القاعـدة التـي انطلـي منهـا ، وهـي 
حراــة رــرورية لتجــدد العمــل األدبــي وإبــداء حيويتــه وانفتاحــه علــى أكثــر مــن  مــن ذلــض 
  .عالم 

هو أول من حدد مفهومـا حـديثا للشـعرية ، عنـدما  " كوبسوع روماع جا  "ولعل            
، ،بــادر إلــي جعلهــا مرادفــا  يتناولهــا رــمن الوظــا   التعبيريــة لجهــاز االتصــال الكالمــ

لعلــم األدب ، ووظيفتهــا تتعلــي بالمكونــات التــي تجعــل مــن الرســالة اللغويــة عمــال فنيــا ، 
للســانيات ، الــذي يعــال  الوظيفــة يمكــن تحديــد الشــعرية باعتبارهــا ذلــض الفــرع مــن ا "إنــه

الشـــعرية فـــي عالقاتهـــا مـــع الوظـــا   األخـــرى للغـــة ، وتهـــتم الشـــعرية بـــالمعنى الواســـع 
للكلمـــة بالوظيفـــة الشــــعرية ال فـــي الشـــعر بحســــا  ، حيـــث تهـــيمن هــــذة الوظيفـــة علــــى 
الوظـا   األخـرى للغـة ، وإنمـا تهـتم بهـا أيضــا خـار  الشـعر حيـث تعطـى األولويـة لهــذة 

 .1"     ة ، أو تلض على حساب الوظيفة الشعرية الوظيف
فالشــعرية ليســ  ذات مفهــوم رــيي ، يقتصــر علــى الشــعر ، وإنمــا هــي تتجــاوزة         

أو امـا  .من سمات شعرية داخلـه  ي يخلو  نم  تعبير  إلى مختل  ألواع التعبير ، إذ ال
، أي  ي كـالم النثـر إع اللحظـة الشـعرية متـوفرة حتـى فـي أدنـى ال" : "جـوع اـوهين "يقـول 

ولكـــن . 2"  الـــذي تتضـــاءل ،يـــه اميـــة الشـــعرية حتـــى تنعـــدم أحيانـــا  يفـــي النثـــر العلمـــ
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ارتباطها بالشعر جاء من حضورهما المكث  وايمنتهـا علـى الوظـا   الكالميـة األخـرى 
وال تـــ دى اـــل محاولـــة الختـــزال  "، تلـــض الحالـــة التـــي ال تتـــوفر إال فـــي النســـي الشـــعري 

إلــى الشــعر أو لقصــر الشــعر علــى الوظيفــة الشــعرية إال  إلــى تبســي   الوظيفــة الشــعرية
مفر  ومضلل ، وليس  الوظيفة الشعرية هي الوظيفة الوحيدة لفن اللغـة ، بـل هـي فقـ  
وظيفتــه المهيمنــة والمحــددة ، مــع أنهــا التلعــا فــي األنشــطة اللفظيــة األخــرى ســوى دور 

ـــــي وهـــــذا االتســـــاع فـــــي مفهـــــوم الشـــــع. 1"  يوعررـــــ يتكميلـــــ رية ووظيفتهـــــا ، التـــــي تتعل
ورأي أع مجـال الشـعرية يتسـع  "فـاليرى  "باإلمكانات األدبية أللواع التعبير ، تحدن عنـه 

لكــل م لــ  أو إبــداع ، باعتبــار أع الكتابــات اإلبداعيــة ســواء أكانــ  شــعرية أم غيرهــا ، 
ة ينطبـي يبدو لنـا أع اسـم شـعري "تحمل في واقعها جوانا من الشعرية أو األدبية ،يقول 

، أي اسـما لكــل مالـه صــلة  يإذا فهمنـاة بـالعودة إلــى معنـاة االشــتقاق حالمفهـوم  (عليـه 
بمبــداع اتــا أو تأليفهــا ، حيــث تكــوع اللغــة فــي آع واحــد الجــوهر والوســيلة ، ال بــالعودة 
إلـى المعنــى الضــيي الــذي يعنــى مجموعــة مــن القواعــد أو المبــادئ الجماليــة ذات الصــلة 

 . 2"  بالشعر 
ومعنى الوظيفة الشعرية في الرسالة ، أع الترايز يكوع علـى الرسـالة اللغويـة    

ذاتها ، بحيث تصبر اللغة غايـة فـي ذاتهـا ، وليسـ  مجـرد وسـيلة اتصـال لنقـل فكـرة مـا 
الوظـا   الكالميـة  يوهذة الوظيفة حينما تبرز في الكالم فمنها توجـه بـاق .أو انفعال ما 

إع الشعرية هي مجرد مكـوع مـن بنيـة  "غوية بصبغة خاصة األخرى ، وتصبي البنية الل
، ويحـدد معهـا سـلوك المجمـوع  ى مرابة إال أنها مكوع يحول بالضـرورة العناصـر األخـر 

وعلى نفس المنـوال فـمع الزيـ  لـيس وجبـة خاصـة ، ولكنـه لـيس أيضـا مجـرد مكمـل  ...
 .3"عرري ومكوع ميكانيكي ، إنه يغير مذاق ال ما ي ال 
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بمســقا  مبـــدأ   "أع الشــعرية تقــوم فـــي الكــالم الشــعري  "جاكوبســوع  "ويــرى          
المماثلـة مــن محــور االختيــار علـى محــور التــأليف ، وتنــت  عـن ذلــض البنيــة التــي تســمى 

  1"  ي التواز 
يقــوم علــى مبــدأ التجــاور فــي الخطــاب   ح التــأليف ( يفــمذا اــاع المحــور الثــان        

لشــعري يســتل مبــدأ التماثــل والتشــابه مــن المحــور األول ، العــادي ، فمنــه فــي الخطــاب ا
بــين عناصــرها،  ي والتســاو  ي وتصــبر البنيــة الشــعرية الترايبيــة قا مــة علــى التماثــل والتــواز 

عميقـا متصـال بالبنيـة  ي الما اـاع التـواز "   و  ييتحقي في لغة الخطاب العاد ال وهو ما
 نجــد أع مبــدأ التعــادل ال "  يب العــادففــي لغــة الخطــا .2" الدالليــة اــاع أحفــل بالشــعرية 

. يصلر لتكوين القول ، بل يصلر فق  الختيار الكلمات المال مة علـى مسـتوى التشـابه 
يصــلر فحســا  لكــن شــذوذ الشــعر يكمــن علــى وجــه الخصــوغ فــي أع هــذا التعــادل ال

 .3" لالختيار ، وإنما يصلر أيضا للترايا والرب  
تســعى إلــى تســمية   ال "فهــوم الشــعرية يــرى أنهــا م "تــودورو   "وحــين يحــدد         

المعنى بـل إلـى معرفـة القـوانين العامـة التـي تـنظم والدة اـل عمـل ، ولكنهـا بخـال  هـذة 
ال  تبحث عن هذة القـوانين داخـل األدب  ..العلوم التي هي علم النفس وعلم االجتماع 

  .4  " نفسـه     فـي اآلع  "باطنيـة  "و   "مجـردة "  فالشـعرية إذع مقاربـة لـألدب  .ذاتـه 
عنــدما يحــدد الشــعرية بهــذا المفهــوم لــم يحصــر هــذة القــوانين ولــم "تــودورو   " ولكــن 

يحــددها ، وإنمــا جعلهــا إمكانــات تعبيريــة متاحــة أمــام المبــدع ، وبطريقــة اســتخدامه لهــذة 
اإلمكانـــات ، وبعررـــها علـــى القـــوانين المجـــردة ، يـــتم تمييـــز الحـــاالت الفرديـــة لألعمـــال 

 (أو بعبارة أخرى يكتسا العمل األدبي ايمته في مقابل الصورة الكلية العامة  .األدبية 

وهي صورة غيـر خارجـة عنـه ، وإنمـا هـي بنيـة الخطـاب األدبـي فـي عمومـه  ) المجردة 
. 
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من زاوية أخرى أع عالقة الشـعرية بالتأويـل عالقـة تكامليـة " تودورو   " ويرى         
ية بصـورة مجـردة أو نظريـة فحسـا  ، دوع التأمـل فـي األعمـال ألع الحديث عن الشـعر 

إذ إع  . األدبيـة المحسوسـة أو المتحققـة فــي الواقـع يصـبر بــدوع جـدوى وعـديم الفا ـدة 
الشــعرية فــي تجليهــا تبحــث أصــال فــي تحليــل األعمــال األدبيــة ، وفــي المقابــل فــمع أي 

إذع   .قيمــا وبــال فا ــدة يســتند إلــى مبــادئ وأدوات الشــعرية يصــبر ع ال يتحليــل أدبــ
العالقــــة بينهمــــا عالقــــة رــــرورية بحيــــث يرتكــــز اــــل منهمــــا علــــى اآلخــــر ، وال يفضــــل 

إع التأويــــل يســــبي   "أحــــدهما اآلخــــر إال بقــــدر مــــا يكشــــ  عــــن أســــرار الترايــــا الفنــــي 
الشــعرية ويليهـــا فـــي اآلع نفســه ، فمفـــاايم الشـــعرية تـــم نحتهــا حســـا متطلبـــات التحليـــل 

طيع التحليل بدورة أع يتقدم خطـوة واحـدة إال باسـتعمال األدوات التـي يست الملموس ، وال
فـي . 1"  هـو سـابي علـى اآلخـر  لـيس مـن بـين هـذين النشـاطين مـا .يصطنعها المذها 

حــين أع عالقــة الشــعرية بــالعلوم األخــرى اعلــم االجتمــاع وعلــم الــنفس والتــاري  وغيرهــا 
علـى دراسـة األعمـال األدبيـة ،يقـول  ايمنـة أي منهـا" تـودورو  "عالقة تنـافر ، يـرف  

إذا لم يعتبر التحليل النفساني أو االجتماعي جدير بـأع يكـوع جـزءا مـن علـم الـنفس : “ 
 .2"  نـرى مـا يـدعو إلـى قبولـه آليـة فـي صـلا علـم األدب  أو علم االجتمـاع ، فـنحن ال

ع اإلفارـة بدراسـة أدبيـة األدب دو  حالشـعرية  ( لذا فهـو يلـر علـى اسـتقالل علـم األدب 
 "  رددة فـــي دراســــات جانبيــــة هـــي خارجــــة عــــن وظيفتـــه ، وهــــو فــــي ذلـــض ي اــــد مــــا

هـد  علـم األدب لـيس هـو األدب فـي عمومـه ، وإنمـا أدبيتـه ،  "  مـرارا بـأع "جاكوبسـوع 
فالشـعرية وظيفتهـا بحـث الخصـا ص  .3"أي تلض العناصر التـي تجعـل منـه عمـال أدبيـا  

الوثا قيـة والنفسـية ح القصـا د  (أمـا ،يمـا يخـص ايمتهـا  "األدبية ذاتها في النص األدبـي 
نفســـــية أو االجتماعيـــــة ، فمنهـــــا تبقـــــى بطبيعـــــة الحـــــال مفتوحـــــة علـــــى بحـــــث  والتحليـــــل 

 . 4"المختصين الحقيقيين في هذة العلوم 
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لذلض ااع ارتبا  الشعرية باألسلوبية وثيقا ، حيث تهتم اـل منهمـا بالبينـة الداخليـة        
وقــد أشــار الــداتور .انين الكليــة التــي تحكــم العمليــة اإلبداعيــة بصــفة عامــة للــنص والقــو 

"   :بقولــه  ، صــالح فضــل إلــى هــذة العالقــة الوشــيجة بــين البحــث األســلوبي والشــعرية
وهنـــا نـــرى نقطـــة التمـــاس الحقيقيـــة بـــين البحـــون األســـلوبية والشـــعرية ، بحيـــث تصـــبر 

ــــنص ،  إنجــــازات األســــلوبي التــــي تســــتطيع التقــــا  الخــــواغ ــــة المكونــــة ألدبيــــة ال اللغوي
والمحددة لمظاهرة الجمالية مـن صـميم الشـعرية ، ألنهـا تكشـ  عـن ايفيـة نجـاح الـنص 

 . 1"  في تحقيي الوظيفة الشعرية عبر مجموعة من اإلجراءات السديدة 
ومــن أهـــم مصــطلحات الشـــعرية ذات التـــأثير فــي تشـــكيل بنيــة الخطـــاب األدبـــي ،       

للصــياغة ، ويبتعــد بــالنص  ي، حيــث يوســع مــن دا ــرة الفضــاء الــدالل االنحــرا  اللغــوي 
وهــذة الصــفة العدوليــة أهــم مــا  .عــن المباشــرة البــاردة التــي تتجلــى فــي التعبيــر المــألو  

اللغـة الشـعرية ليسـ  غريبـة عـن االسـتعمال الجيـد  "يميز اللغة الشعرية عـن غيرهـا ، فــ 
وتحديــد درجــة . 2" تهــاك قواعــد اللغــة فحســا ، بــل هــي رــدة ألع جوهرهــا يتمثــل فــي ان

االنحرا  تتم بطرق متعددة يعود بعضها إلى اإلطـار العـام للغـة ، وبعضـها اآلخـر إلـى 
     .للنص  يالترايا الداخل

فـــي مجـــاوزة المعـــاني  فـــي جـــوهرة  وفـــي الواقـــع أع انحـــرا  لغـــة الشـــعر يتمثـــل        
ـــدة مـــن الورـــع األوليـــة المألوفـــة بأنماطهـــا الترايبيـــة المعتـــاد ة ، إلـــى معـــاع جديـــدة متول

ولكن ما إع يتحقي ذلض حتى  يصـبر جـزءا مـن بنـاء اللغـة  .الجديد القا م في الصياغة 
ونظامهــا المفـــرو  الــذي ينبغـــي للشــعر أع يتجـــاوزة مــرة أخـــرى ويخرقــه ، اـــي يضـــمن 

راــة هــذة الح "اســتمرارة وبقــاءة ، ويحــتفر لنفســه بخصوصــية لغتــه وحيويتهــا وطرافتهــا فـــ 
المتذبذبـة التــي تتــأرجر بــين فقــداع المعنــى المــألو  وترايــا المعنــى الجديــد  ، ثــم تعــود 

تمثــل المحــور األساســي للصــورة الشــعرية الحديثــة وتمثــل بالتــالي  ....لفقدانــه ، وهكــذا 
وإذا اانـ  المالمـر التعبيريـة البـارزة فـي الصـياغة  .3"  شـعرية الشـعر وخاصـيته المميـزة 
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جوهر الوظيفـة الشـعرية ، بمـا تحملـه مـن طاقـات دالليـة وتأثيريـة ،يارـة  األدبية ، تمثل
، يعــد ترســيخا لمفــاايم الشــعرية  ي، فــمع تناولنــا لهــذة القضــايا والمالمــر ، عنــد الســكاك

وغيرهمـا ، وفـي الوقـ  "  تـودورو "     و  "جاكوبسـوع  "الحديثـة ، امـا تجلـ  عنـد 
اكي ألصـــول الشــعرية الحديثـــة ،ووعيـــه فهـــم الســك لــىالضـــوء ع ينفســه نســـتطيع أع نلقــ

 عامة بوظيفتها في النسي  اللغوي بصفة 
ونحــن إذ نتعــر  لهــذة الظــواهر التعبيريــة البالييــة ، فمننــا سنكشــ  عنهــا فــي            

مســـتوياتها المختلفــــة ، ســـواء أكــــاع علـــى مســــتوى البنـــى العميقــــة والســـطحية ، أم علــــى 
األصـــــوات والكلمـــــات ، أم العالقـــــات بـــــين مســـــتوى البنـــــى المجازيـــــة أم علـــــى مســـــتوى 

العناصـر الترايبيـة ، لــذلض سـأتناول اـل مســتوى مـن هـذة المســتويات فـي مبحـث مســتقل 
 .يتضمن عدة ظواهر متقاربة الطبيعة والوظيفة 

 
 
 
 
 
 
 

ََفضاءَالنص  :المبحوَال ا يَ
لعــل مـــن أهــم ســـمات الشــعرية وتحققهـــا فــي الـــنص اإلبــداعي ، هـــو مــا يتعلـــي     
يمكــن  وهــو ال .فضــاء النصــي ، الــذي يشــكل خطــا موازيــا لخــ  الصــياغة الخــارجي بال

تجاهلـــه أو إغفالـــه لضـــرورة الحاجـــة إليـــه فـــي ســـد الفجـــوات الدالليـــة والترايبيـــة ، التــــي 
فهـــو فـــي الواقـــع يمثـــل حيـــزا واســـعا لطاقـــة الـــنص اإليحا يـــة  .تتعمـــدها البنيـــة الشـــعرية 

 .تسا بها شعريته وبعدة الجمالي والتصويرية المنتشرة حوله ، والتي يك
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واليتســنى لبنيــة اللغــة الشــعرية تكثيــف فضــا ها النصــي إال مــن خــالل مجموعــة           
من التحوالت األسلوبية ، التي تتعلي بقـانوع الهـدم والبنـاء ، بحيـث تفقـد المفـردات معهـا 

واحتمـــاالت  دالالتهـــا الورـــعية ، وعالقاتهـــا الســـابقة ، لتحمـــل أبعـــادا جديـــدة متعـــددة ،
 " متغيــرة ســابحة فــي فضــاء الــنص الشــعري ، تلــض التــي تنــت  معهــا الوظيفــة الشــعرية ، 

البعـــد الـــداللي ، أو علـــى األقـــل  فالوظيفـــة اإلنشـــا ية تقـــوم أساســـا علـــى مغـــايرة وحدويـــة
تقتضــى االنزيـــاح بقــانوع التوحـــد عــن مســـارة الرأســي المســـتقيم ، لتجعــل ،يـــه انعطافـــات 

  وتنخف  حسا اثافة الفعل الشعري في مفهومه اإلبداعي العام تكبر وتصغر ، وتعلو

"1. 
والعالقــة بــين البنيــة الســطحية للصــياغة ، وفضــا ها الشــعري ، تقــوم علــى عمليــة        

يثيـرة فـي  فبينمـا  نحـن ننطلـي مـن السـطر الخـارجي إلـى مـا .شد وجذب متبادلـة بينهمـا 
ى غا بــة فــي فضــاء الــنص ، فمننــا نعــود أذهاننــا مــن إيحــاءات ، وانفعــاالت ، ودوال أخــر 

علـى  بـدورنا  من هذا الجانا محملين بكثيـر مـن االحتمـاالت والـدالالت التـي نعررـها 
البنيــة الســطحية ، لنفرزهــا ونمســض بتالبيــا مالــه عالقــة وطيــدة بــالخ  الــداللي العــام ، 

ا بـة نتـردد بـين في حراة د امتلقين     وهكذا نظل .وندفع بغيرة إلى خار  عالم النص 
ـــه ؛ لنصـــل إلـــى الصـــورة المثلـــى فـــي تأويـــل  ي الـــنص الحارـــر والـــنص الغا ـــا المـــواز  ل

تقــوم   : " محمــد عبـد المطلـا .إع هـذة العالقــة الجدليـة امـا يقـول د  .الـنص الشـعري 
على إرافة اثير مـن عناصـر التعبيـر الغا بـة بالفعـل أو بـالقوة ، إلـى الفضـاء ، ثـم تـرد 

 .2" اثيرا من الدالالت الفضا ية  إلى النص المنطوق 
تـرتب  فقـ   متناايـة ، فهـي ال ومما الشض ،يه أع مكونـات الفضـاء الشـعري ال         

بمــا تقذفــه الصــياغة خارجهــا ، وإنمــا تتصــل أيضــا بــالمكوع الثقــافي والفكــري للمتلقــي ، 
 بحيــث يثيــر العنصــر الغا ــا أو العنصــر الحارــر فــي الصــياغة إيحــاءات متعــددة فــي

وإذا اانــ  مســتويات التلقــي مختلفــة   .ذهــن المتلقــي ، تضــا  إلــى فضــا ه الشــعري 
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يثـار حـول الـنص مـن طاقـات إيحا يـة  ثقا،ية وفكرية ونفسية ، فـمع مـا :ألسباب متعددة 
   .وداللية وتصويرية وغيرها ليس على درجة واحدة من الكثافة والتشكل 

أشرنا إلى العالقات اللغويـة فـي شـكلها  ويمكن أع تتضر الصورة بشكل أدق إذا        
السياقي واإليحا ي ، فمذا اان  العالقات السيااية تعتمد على خاصية اللغـة الزمنيـة فـي 
 يتسلسل الكلمات وتجاورهـا ، فـمع العالقـات اإليحا يـة تـرتب  بـالمحور الرأسـي االسـتبدال

ة أو بعيــدة بهــا ، ، حيــث تثيــر المــة مــا مجموعــة أخــرى مــن الكلمــات ، لهــا عالقــة قريبــ
مقرها الذهن حيث تمثـل جـزءا مـن الكنـز الـداخلي الـذي تتكـوع منـه لغـة  "  وهذة الكلمات
 .1"أي فرد 
وهــذة الطاقــة الدالليــة المطلقــة ، التــي تصــاحا القــول الشــعري هــي خاصــيته           

التــي تميــزة عــن غيــرة مــن ألــواع التعبيــر ، وتكشــ  عــن تعقيــد عمليــة الخلــي الشــعري ، 
مـــا يقـــوم بـــه الشـــاعر مـــن جهـــد وعنـــاء فـــي تحريـــر الكلمـــات مـــن محدوديـــة داللتهـــا ، و 

يقـدم للكلمـة معنـى جديـدا ، وإنمـا  فالشـاعر ال  " وقيودها التي فرر  عليها عبر السنين
هــو يعلقهــا خفيفــة رشــيقة فقــ  ، ويتراهــا تصــنع نفســها فــي ذهــن القــارئ ، حيــث تتحــول 

فالبيـــ   .تلفـــة حســا قــدرة قار هــا علــى ذلـــض إلــى دال يرمــز إلــى دالالت متنوعــة ومخ
الشعري يحمل ألل  قارئ من قرا ه أل  معنى ، أي أنـه بيـ  بـال معنـى محـدد والقـارئ 

وهـــذة التنوعـــات الدالليـــة . 2"    فقـــ  هـــو الـــذي يفســـرة ، حســـبما تمليـــه عليـــه نفســـه 
الالمتناايـــة ، تضـــا  بطبيعتهـــا إلـــى فضـــاء الـــنص غيـــر المحـــدود أيضـــا ، ممـــا يجعـــل 

 .القول الشعري أكثر انفتاحا وأعظم ثراء 
ومن األدوات التعبيرية التي تساهم في اتساع نطاق الشـعرية والفضـاء الـداللي،           
 . 3"للســياق   طبقــة مــن الكلمــات يتغيــر معناهــا تبعــا  "وهــي  "بــالمتحوالت  "يســمى  مــا

                                                
 . 36نظرية البنائية : -  - 1
 . 269الخطيئة والتكفير :   - 2
 1بناء لغة الشعر , جون كوهين , ترجمة د .أحمد درويش , مكتبة الزهراء بالقاهرة , ط  - 3

 . 181م :1985
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 :ناصــر أهمهــا فــي مجموعــة مــن الع  يعنــد الســكاك ويمكــن تمثيــل هــذة المتحــوالت 

 .الضما ر ، وأسماء اإلشارة ، واألسماء الموصولة 
تشــير فــي الصــياغة إلــى  وهــذة العناصــر تتمثــل تعــدديتها الدالليــة فــي أنهــا ال             

 .تقديرا وهميا يحلي في فضاء النص  في الغالا  مرجع محدد ، وإنما يكوع 
وظيفـــة  يتوجـــد فـــي اللغـــة لكـــي تـــ د وعلـــى الـــرغم مـــن أع هـــذة المتحـــوالت لـــم            

واحـــد ، فـــمع اســـتعمال المبـــدع لهـــا فـــي  يءمبهمـــة ، وإنمـــا لتعبـــر عـــن معنـــى معـــين وشـــ
يجعلهـا عصـية علـى  مكـاع  يحـدة زمـاع وال ال "هو سياق القصـيدة مـثال  "سياق مطلي 
فهــي وإع اانــ  تبــدو محــددة عنــد بــث الرســالة ، فمنهــا تفقــد تحديــدها بعــد أع  .التحديــد 
لــ  القصــيدة مــن بــين يــدي مبــدعها ، وتصــبر عناصــرها المتحولــة غامضــة المرجــع ، تف

فمن خالل استعمال الشاعر لها تنقلـا وظيفتهـا التحديديـة  "  بل ومتعددة في الوق  ذاته
ولــم  لــم يعبــر عــن ذلــض بصــرير العبــارة  يوإذا اــاع الســكاك. 1"  ، فتصــبر عــدم تحديــد 
الظـواهر ، وتحليلـه ألبعادهـا الدالليـة ، يكشـ  عــن  فـمع رصـدة لهـذة يكـن مطالبـا بـذلض 

 .وعيه العميي بدورها في إنتا  الداللة ، وفي اتساع فضا ها النصي 
َ:الضمائرَ 

ـــو الضـــما ر فـــي ذاتهـــا  ال           ألع معنـــى "مـــن إبهـــام وغمـــو  فـــي داللتهـــا  تخل
لـة معجميـة إال الضمير وظيفي وهو الحارر أو الغا ا  على إطالقهما ،  فال يدل دال

بضميمة المرجع ، وبواسطة هذا المرجع يمكن أع يدل على معين ، وتقـدم هـذا المرجـع 
لكـن هـذا القـول  ال   .2"لفظـا أو رتبـة أو  همـا معـا رـروري للوصـول إلـى هـذة الداللـة 

عـن  يتحقي في جميع مستويات التعبير، وخاصـة التعبيـر الشـعري ، ألع الشـاعر يعمـد 
وظيفتــه مــن  يغييــا المرجــع عــن الترايــا الــداخلي للصــياغة ، ليــ دإلــى ت قصــد منــه 

غامضـة  بـذلض  وتصـبر داللتـه  .خـالل السـياق الخـارجي ، أو الفضـاء الشـعري للـنص 
 .وغير محددة 

                                                
 . 185لغة الشعر : بناء   - 1
م 1979,  2اللغة العربية معناها ومبناها , د . تمام حسان , الهيئة المصرية العامة للكتاب , ط  -2

:111.  
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أع اــل الكلمـات التــي صــنع  لكــي تحــدد تصــبر  " إننـا فــي القــول الشــعري نــرى           
، وتصــــبر بــــذلض المــــات  يدوع أع تعنــــ عــــاجزة عــــن أع تمــــأل وظا فهــــا  ، فهــــي تعــــين

، وباإليحـاء  والتحفيـز  يفهي تـوحي  أكثـر ممـا تـدل ، وتحفـز أكثـر  ممـا تعنـ. 1" إشارية
 .يكتسا األداء اللغوي شعريته 

أع إحالة الضمير إلـى متعـدد أو إلـى مجهـول   يمن هذا المنطلي يرى السكاك           
تغطـى مسـاحة ابيـرة مـن الفضـاء الـذي يحـي   تساهم في إثراء الداللة واتساعها ، بحيث

بالنص ، ألع  إحالـة الضـمير إلـى معـين تحـد مـن االحتمـاالت الدالليـة التـي مـن شـأنها  
إع اانـــ  مجـــرد إشـــارة  "أع تبتعـــد بـــالقول مـــن المباشـــرة إلـــى اإليحـــاء والتكثيـــف ، فهـــي 

لـذا .2"لتـه للشخص  دوع مواربة اان  فقيرة ، وعاجزة خالية مـن وهـ  الشـعر وتعـدد دال
يــرى أع التحــول مـــن التعيــين إلــى التعـــدد أو إلــى المجهــول نمـــ  مــن التعبيــر المقصـــود 

وحــي الخطــاب أع يكــوع مــع مخاطــا معــين ، ثــم يتــرك إلــى غيــر معــين ، امــا   "لذاتــه 
تقـــول فـــالع لنـــيم إع أكرمتـــه أهانـــض ، وإع أحســـن  إليـــه أســـاء إليـــض ، فـــال تريـــد مخاطبـــا 

وإع اــاع فــي الواقــع يشــير إلــى مخاطــا بذاتــه ، فمنــه هنــا  فضــمير المخاطــا. 3"بعينــه 
تحول إلـى اإلشـارة إلـى عمـوم المخـاطبين ، والغـر  مـن وراء ذلـض هـو التعبيـر عـن أع 

 .يختص بها واحد دوع آخر ، وإنما يتسع ليصيا عموم الناس  سوء معاملته ال
يم بشـكل واسـع ؛ ألع إلى شـيوع هـذة الظـاهرة فـي القـرآع الكـر  يوقد تنبه السكاك          

تخـــتص بمخاطـــا بعينـــه أو شـــخص بعينـــه ، وإنمـــا تعـــم فا دتـــه جميـــع  فا ـــدة القـــرآع ال
إنـــه فـــي القـــرآع اثيـــر يحمـــل : " المخـــاطبين دوع تخصـــيص أو تعيـــين أي مـــنهم ،يقـــول 

 ح  12:  السـجدة ، آيـة ( "   ولـوَتـرىَإذَالمجرمـونَ ااسـواَرـوسـهم ":  قوله تعالى
تفظيــع حــال المجــرمين ، وإع قــد بلغــ  مــن الظهــور إلــى حيــث  علــى العمــوم قصــدا إلــى

                                                
 .  184بناء لغة الشعر :  - 1
 . 56شفرات النص :  - 2
 . 180:  مفتاح العلوم   - 3
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منــه الرؤيــة فلــه  ىيمتنــع خفاؤهــا البتــة فــال تخــتص رؤيــة راء دوع راء ، بــل اــل مــن يتــأت
 . 1" مدخل في هذا الخطاب 

وقــد التفــ  بعــ   البالغيــين إلــى خصــوبة هــذة الظــاهرة فــي القــرآع ، وأخــذوا          
هـا ، دوع أع يجزمـوا بوحـدة العا ـد لهـذا الطـر  أو ذاك، يبحثوع  في جوانا تعدد إحالت

 "لـيحكم "        الفعـل يقول الفخر الرازي في تخري  المحال إليه بالضـمير المسـتتر فـي
وأ ـزلَ اانَالناسَأمةَواحدةَفبعوَهللاَالنبيـي َمب ـري َومنـذري   : "  في قوله تعالى

: البقـرة ، آيـة  (      ... "  فيـهَمعهمَالدتابَبـالح َلـيحكمَبـي َالنـاسَفيمـاَاختلفـوا
تقــدم ذاــرة ، وقــد  يءفعــل فالبــد مــن اســتنادة إلــى شــ  لــيحكم   "فــاعلم أع قولــه ح "  213

الكتـاب ، ثـم النبيـوع ، ثــــم هللا ، فــال  : تقـدم ذاـر أمـور ثالثـة ، فأقربهـا إلـى هـذا اللفـر 
حكم هللا ، أو النبـي اع إرمار ال واحد منها صـحيحا ،يكـوع المعنـى لـيك  ] إع  [جرم 

فتعدد اإلحالـة هنـا جـاء مـن قابليـة الضـمير ل حالـة علـى . 2" المنزل عليه ، أو الكتاب  
أكثر من مرجع في اآليـة ، دوع أع يـ ثر ذلـض فـي االتسـاق الـداللي العـام ، ممـا أكسـا 
ن النص ثراء دالليا وبعدا إيحا يا ، جعل القارئ في حاجة إلـى التأمـل والتـدبر ، وتلـض مـ

 .خصا ص النظم القرآني 
وأحيانا يكـوع لتعـدد اإلحالـة أو غمورـها فا ـدة أخـرى نفسـية ، تتعلـي بـالمتلقي  

 إلـى غمـو  داللتهــا  يذاتـه ، فعنـدما يلجـأ المـتكلم إلـى اســتخدام الضـما ر بطريقـة تـ د
قبــل اكتمــال الكــالم ، يجعــل المتلقــي فــي ترقــا وتــيقر لمعرفــة إحالــة الضــمير ،  م قتــا 
ورـع   "تحـ  اسـم  يوهذا ما تناوله السكاك .م يتمكن الكالم في نفسه أبلي تمكن ومن ث

قـلَهــوَ: " امـا فــي رـمير الشـأع والقصـة فـي قولــه تعـالى   " المضـمر مورـع المظهـر
األبصـارَولدـ َتعمـىَ تعمىَفإ هاَال: "  وقوله ح 1: سورة اإلخالغ ، آية" (  هللاَأحد

فتقـدم رـمير الشـأع أو القصـة ح   46: ح  ، آيـة ال"       ( القلوبَالتيَفيَالصدور

                                                
 .   180مفتاح العلوم :  - 1
 1لرازي , التزام عبد الرحمن محمد , بميدان الجامع األزهر , طالتفسير الكبير لألمام الفخر ا  - 2

وانظر أيضا الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه األويل . 15م :1934,  6,ج

 . 355: 1لألمام أبي القاسم جار هللا محمود الزمخشري , الدار العالمية للطباعة والنشر , بدون , ج

This file was downloaded from QuranicThought.com



 99 

ليــتمكن فـــي ذهــن الســـامع مــا يعقبـــه ، وذلــض أع الســـامع متــى لـــم يفهــم مـــن الضـــمير   " 
معنــى بقــى منتظــرا لعقبــى الكــالم ايــف تكــوع ، فيــتمكن المســموع بعــدة فضــل تمكــن فــي 

والتشــوق اــاع إذا جــاء بعــد االنتظــار   " ألنــه . 1"   ذهنــه وهــو الســر فــي التــزام تقديمــه 
أوقع في النفس ، وذلض ألع حصول العلم بعد التشوق ، ،يه لذة العلم ودفع ألـم التشـوق 

 . 2" ، واللذة المشتملة على دفع األلم أحلى من مجرد اللذة الحاصلة بدونه 
 وقـد يسـاهم الضـمير فـي تكـوين الفضـاء النصـي مـن خـالل عمليـة اإلرـمار    

ر  لهـا بحيـث يصـبر ييابـه عـن الصـياغة وسـيلة مـن أو الحذ  التي يتعـ ح االستتار(
 3: وسا ل اتساع فضا ها الشعري ، اقول الشاعر في مطلع القصيدة 

 قاللظالمَرواقََََََوم َالنجومَقالئدَو طـَازارتَعليه
يعود على معـين سـابي لـه ، وإنمـا المحـال إليـه مجهـول  فالفاعل هنا رمير مستتر ال  

، ويقـــع عـــادة فـــي مطلـــع   " فـــي حكـــم المســـبوق بالـــذار " ه بأنـــ يوقـــد أشـــار إليـــه الســـكاك
 . 4القصيدة أو افتتاحيتها 

وعلى الرغم من أع الصياغة تبدو مقبولة ألول وهلة ، فمع تأملها جيـدا يكشـ            
عـن نقـص البــد مـن إكمالــه اـي تســتقيم الداللـة ، وينكشــ  المعنـى ، وذلــض بورـع أحــد 

يظهــر   "والعنصــر الغا ــا هنــا  .مــن الفضــاء الشــعري االحتمــاالت الممكنــة ، وجــذبها 
اــي يســاهم فــي . 5" دا مــا فــي النثــر ولكــن الشــعر يهملــه غالبــا مــن خــالل نقــص متعمــد 

 .بناء شعرية القصيدة 
لــم  إرــمار مــا  "وقــد أشــار ابــن رشــيي إلــى هــذا الــنم  مــن الترايــا تحــ  اســم           

 :ن يبقول حاتم ط  "ومثل له   "يجر له ذار 
 ؟َدرَُبهاَالصَََّاَوضاقَ يومَ َإذاَح رجتَ ََََىع َالفتَال راءََُيماَ غنَيََّأماَو

                                                
 .   198مفتاح العلوم :  - 1
مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح البن يعقوب المغربي , ضمن شروح التلخيص ,دار   - 2

 . 451: 1اإلرشاد اإلسالمي , بيروت , بدون , ج
 . 231مفتاح العلوم :  - 3
 . 230انظر مفتاح العلوم :  - 4
 . 180بناء لغة الشعر :   - 5
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 . 1" يعنى النفس  
   الدور الـذي سـاهم بـه الغيـاب المراـا لـدالين معـا فـي هنا  على أحد  ىيخف وال        
فـي تكثيـف الداللـة واتسـاع الفضــاء  ح االسـم الظـاهر والضـمير : ( همـا  ححشـرج  ( 

 .لصياغة إرافة إلى شد انتباة المتلقي ، والتفاته إلى البنية اللغوية بتعمي الشعري ل
َ :َاسمَاإلشارة َ

ورــع اســم اإلشـــارة فــي اللغـــة للداللــة علــى شـــن معــين ومـــدرك لــدى المتلقـــي           
ولكن ذلض اليتم إال بوجود قـرا ن لغويـة أو مقاميـة ، تسـاعد علـى تحديـد داللتـه وتعيينهـا 

ما ر جميعا مفتقرة إلى القرا ن باعتبارها شرطا أساسـيا لـداللتها علـى معـين ، الض   "، فـ 
فضــما ر المـــتكلم والمخاطـــا واإلشـــارة قرينتهـــا الحضــور ، وأمـــا رـــمير الغا ـــا فقرينتـــه 

ذلـض أع قرينـة اسـم اإلشـارة  يويعنـ . 2" المرجـع المتقـدم ، إمـا لفظـا أو رتبـة أو همـا معـا 
نفتقــر إليــه فــي الــنص األدبــي أو اللغــة المكتوبــة ؛ ألع الحضــور عنــد الــتكلم ، وهــو مــا 

إلــى قلـــا وظيفتـــه ، ويجعلــه ذا داللـــة غامضـــة  يييــاب الموقـــ  الـــذي قيــل ،يـــه ، يـــ د
فمنـه فـي . 3"  األصـل أع يستعمـــل فـي المحسـوس المشـاهد   فـمذا اـاع   "وغيـر محـددة 

وتصــبر داللتــه مطلقــة  يقــوم بهــذة الوظيفـة ، اللغـة الشــعرية أو األدبيــة بصـفة عامــة ، ال
 .وبعيدة عن التحديد 

تسـتخدم ل شـارة إلـى  لذا أدرك السكاكي أع أسـماء اإلشـارة فـي التعبيـر الفنـي ال  
حســي ، يمكــن إدراكــه مــن خــالل الســياق ، وإنمــا تســتخدم الستحضــار دال ســابر  يءشــ

فاســم اإلشــارة يحــل محــل  .فــي فضــاء الــنص ، وهــو المشــار إليــه ، فــي ذهــن الســامع 
متــى صـر إحضـارة فــي ذهـن الســامع بوسـاطة اإلشــارة   "ح  المسـند إليــه (لمشـار إليـه ا

يكـوع لـض أو لسـامعض طريـي إليـه سـواها ، أو  إليه حسـيا ، واتصـل بـذلض داع مثـل أع ال
وعبـارة الســكاكي تشـير بورــوح إلـى ييــاب  . 4" أع تقصـد بـذلض أكمــل تمييـز لــه وتعيـين
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دة فــي حيــز يقــع خارجهــا ، يمكــن للمتلقــي أع المشــار إليــه عــن ســطر الصــياغة ، ووجــو 
 .يستحضرة ، ويتمثله ذهنيا عند التعامل مع البنية السطحية 

ويــرى الســكاكي أع فا ــدة اســم اإلشــارة ، تتحقــي عنــدما يكــوع هنــاك عقــد بــين  
يحمل مدلوال إنمـا يتحـول الـدال هنـا  المتكلم والسامع ، لكن هذا العقد يختل ألع الدال ال

وامـــا أع الرمـــز يشــير إلـــى مرمــوز مجســـد أو مر ــي ، اـــذلض اســـم  . زي إلــى إطـــار رمــ
أيضـــا ، وهـــذا الخلـــل فـــي العقـــد بـــين  مر ـــيشـــارة ، يحيـــل إلـــى مشـــار إليـــه مجســـد أو اإل

المـــتكلم والســـامع يـــأتي نتيجـــة الحتياجـــات الســـياق ، إذ تنقطـــع العالقـــة التواصـــلية بـــين 
أو أع يـتم تعـديل هـذا العقـد  .إليهـا يتبقى الستعادتها سـوى طريـي اإلشـارة  الطرفين ، وال

وفـي هـذا   .بحيـث يكـوع المسـتهد  منـه تقـديم المشـار إليـه فـي إطـار مميـز أو خـاغ 
وجـود عالقـة محلقـة فـي الفضـاء ؛ بمعنـى  يأو ذاك فمع التعامل مع اسـم اإلشـارة يقتضـ

 . 1عندما يقول الشاعر .قد  تم التوارع عليه فعال   يءأع اإلشارة تتسل  على ش
َملَ والسَََّانَبي َالضال َِيباَفيَمحاسنهََََََم َ سلَشذاَأبوَالصقرَفردَ ه
يمكــن أع تتحقــي فاعليــة اإلشــارة إال إذا اــاع أبــو الصــقر لــه حضــور ســابي  ال 

وهــذا يـدلل علــى أع اسـتعمال اسـم اإلشــارة فنيـا يســاهم فـي زيــادة  .فـي الفضـاء الشــعري 
كثـر ثـراء وغنـى ممـا لـو اسـتخدم  ،يـه المساحة الداللية التي ينتجهـا الـنص ، ويصـبر أ
ومن هذا الباب تـدخل أسـماء اإلشـارة فـي  .الدوال استخداما يتفي والعر  اللغوي السا د 

 2  :يقول الشاعر . عالم الشعرية ، وانفتاح النص على دالالت متعددة 
َواقدواَشدَ وفواَوإنَعَ واَالبناَََََوإنَعاهدواَأَ واَأحسنَُن َبَ َأولئكَقومَإنَ 

يحيــل إلــى مشــار إليــه  الــذي يــدل علــى البعــد ، ال ح أولنــض  (ع اســم اإلشــارة إ  
مـــدرك بالفعـــل ، وإنمـــا نـــراة غامضـــا وغيـــر محـــدد ، بـــل هـــو غيـــر حارـــر بالفعـــل فـــي 
الصــياغة وإع اــاع حارــرا بــالقوة ، وعلــى المتلقــي أع يستحضــرة ذهنيــا اــي يســد الفجــوة 
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  لحلـول اســم اإلشـارة محــل المشــار والمســو  .الدالليـة التــي حـدث  بســبا ييابـه الفعلــي 
 . إمكانية استحضارة في ذهن المتلقي وتمثله  هنا  إليه 

بـــل إع اســـم اإلشـــارة يـــرتب  بالفضــــاء الشـــعري أو اللغـــوي ارتباطـــا أساســـيا مــــن           
خـالل هوامشـه اإلرـا،ية التــي يقـدمها علـى مسـتوى الزمــاع والمكـاع فـي القـرب أو البعــد 

إال فــي إطــار  ييتحقــي لهــا نــات  فعلــ ر أع فاعليــة اســم اإلشــارة الويالحــ .أو التوســ  
ســياق يقـدم عـدة نــوات  تـدور الهــا حـول المشــار إليـه ، وهــذة  وهـو  .السـياق الخـارجي 

السياقات بالضرورة تحلي في الفضـاء ، اسـياق العنايـة بتمييـز المشـار إليـه ، أو تحقيـرة 
ـــكوالـــذي َيومنـــونَبمـــ: " أو تعظيمـــه اقولـــه تعـــالى   اَأ ـــزلَإليـــكَومـــاَأ ـــزلَمـــ َقبل

البقـرة   (    "  أولئكَعلىَهدىَمـ َربهـمَوأولئـكَهـمَالمفلحـوَن .وباآلخرةَهمَيوقنونَ
حـل محـل الضـمير الـذي انزلـي فـي  حأولنـض ( فاسـم اإلشـارة ،   ح  5 – 4: ، اآليتـاع 

نبيـه فضاء اآلية ، والذي يعود على من تقدم  صفاتهم للداللة على علو منـزلتهم ، والت
فيتجلى المتقوع وهم علـى أعظـم حـر مـن   "على أنهم جديروع بما ورد بعد اسم اإلشارة 

ألع اســم اإلشــارة مورــوع للداللــة علــى المشــار إليــه ، والمشــار . "  1" الهدايــة والفــالح 
إليه الذوات الموصـوفة باألوصـا  السـابقة ، وتعليـي الحكـم علـى موصـو  يـ ذع بعليـة 

يفيــد مالحظــة األوصــا  فــي العليــة ،  أتــى بالضــمير فمنــه الالوصــ  ، بخــال  مــا لــو 
 .  2" فق    وإع اان  موجودة ألع الضمير موروع للذات

وقد يتجاوز السياق حدود المشار إليه إلى المتلقي الداخلي نفسـه اـأع يسـتهد  
إدراكـــه إال إلــى المحسوســـات  لالســياق إظهــار المتلقـــي فــي مظهـــر الغبــي الـــذي ال يصــ

 3:دق كقول الفرز 
َالمجامعََُجريرََُنيَبم لهمََََََإذاَجمعتناَ ائَ أولئكَآبائيَفجَِ
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ذا ، وورـــع اســـم اإلشـــارة مورـــع الضـــمير يعـــدة الســـكاكي مـــن بـــاب خـــرو  هـــ
فيورـــع اســـم اإلشـــارة  مورـــع الضـــمير  ": علـــى مقتضـــى الظـــاهر ، ،يقـــول  الكـــالم ال

 :الشأع اقوله وذلض إذا امل  العناية بتمييزة إما ألنه اختص بحكم بديع عجيا 
ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََاوجاهلَجاهلَتلقاهَمرزوقََََهََََامَعاقلَعاقلَأعيتَمذاهب

َالمَالنحريرَز د قاـوصيرَالعَََةَََََرالذيَتركَاألوهامَحائَهذا
 .  1.. " ..وإما ألنه قصد التهكم بالسامع والسخرية منه 

أع الضــمير الــذي حــل محلــه اســم اإلشــارة ، قــد انزلــي  الثــانييتضــر مــن البيــ  
حارـرا فـي الصـياغة بــالقوة ، لكـن إسـقاطه مـن الصــياغة  يإلـى فضـاء الـنص ، وإع بقــ

يتحقــي  وحلــول اســم اإلشــارة محلــه دل علــى تميــزة واختصاصــه بفعــل نــادر ، وهــو مــا ال
 .حى بمسناد الخبر إليه دوع زيادة في المعنى باستخدام الضمير ذاته ألع األخير يو 

يحمــل شــحنة  ح مبتــدأ  (اونــه مســندا إليــه   "إع اســم اإلشــارة هنــا جمــع بــين وظيفتــين  
يضــاع  مـــن إحســـاس ؛ ،تأثيريــة فـــي صــدر البيـــ  ، باإلرــافة إلـــى وظيفتــه اإلشـــارية 

 . 2 "المتلقي بداللة عالقة اإلسناد المتكونة من اسم اإلشارة وما يرتب  به 
[ المتلقـي] هامـال فطانتـ"  وقد يورع أيضا مورع الضمير بقصـد الداللـة علـى

بعــد غــور إدراكــه ، بــأع غيــر المحســوس بالبصــر عنــدة االمحســوس عنــد غيــرة ، أو  و
 : قصد ادعاء أنه ظهر ظهور المحسوس بالبصر اقوله 

 3�َ"ََبذلكَقدَظفرتََِيقتلَتريدي َ ََََََََعلةَ َكيَأشجىَوماَبكََِتعاللتَِ

وتحققــه فــي )القتــل  ( بتجســد األمـر المعنــوي  ييــوح )بــذلض  (فاسـم اإلشــارة    
صــورة محسوســة مدراــة ، وذلــض علــى الــرغم مــن أع المشــار إليــه غيــر متحقــي فعــال أو 
غير موجود في الواقع ، لكن الشاعر استطاع أع يستغل داللة اسم اإلشارة الحسـية فـي 

وبـذلض أقـام حيـزا مكانيـا  . وسة أمام المتلقـي تأكيد المعنى ، واستحضارة في صورة محس
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ـ يفيـدة الضـمير  ز الـداللي ، الـذي تشـي بـه الصـياغة وهـو مـا المتخيال يضا  إلـى الحيّ 
 .  المبدل منه

َ:َاسمَالموصولَ
إع التعامـل مــع اسـم الموصــول يفتــر  وجـود داللــة فــي الفضـاء معروفــة لــدى  

وهـذة الداللـة تتحـدد  .رفـي عمليـة الـتكلم المتلقي مسبقا ، بنـاء علـى عالقـة سـابقة بـين ط
أع تكــــوع   "بعناصــــر جملــــة الصــــلة فــــي الكــــالم ، ألع مــــن شــــرو  صــــلة الموصــــول ، 

معلومـــة للمخاطـــا فـــي اعتقـــاد المـــتكلم قبـــل ذاـــر الموصـــول ، ألع القصـــد مـــن الصـــلة 
ولكــــــن إذا   . 1" تعريف الموصول بما يعلمه المخاطا من حالة ليصر اإلخبار عنه 

امـا هـو الحـال فـي الـنص الشـعري  القة بينهما وهمية غيـر متحققـة فـي الواقـع كان  الع
فـــمع جانـــا الصـــلة يصـــبر غامضـــا أيضـــا اغمـــو  الموصـــول نفســـه ، ومـــن ثـــم  مــثال 

مـن هـذا المنطلـي وبـدخول مورـوع  حالصـلة والموصـول  (ينبغـي التعامـل مـع الجـانبين 
بر ورودة فــي الكــالم مثيـــرا الصــلة دا ــرة الغمــو  خالفــا لمــا هــو متعــار  عليــه ، يصــ

لعـــدة احتمـــاالت قا مـــة الهـــا بالضـــرورة فـــي فضـــاء الـــنص وبصـــورة أخـــص فـــي الفضـــاء 
 .الشعري 

وفي الواقـع اـاع تعامـل السـكاكي مـع اسـم الموصـول بنـاء علـى العـر  اللغـوي  
، وهو ررورة علم السامع مسبقا بمفهوم الصلة ، اي يصر اسـتخدام اسـم الموصـول ، 

فيــرى أع  . يصـدق فــي معظـم األحيـاع علـى القـول الشــعري  ع ذلـض العلـى الـرغم مـن أ
متـى صـر إحضـارة فـي ذهـن السـامع بواسـطة ذاـر  "اسم الموصول يسـتخدم فـي الكـالم 
 . 2"  جملة معلومة االنتساب إلى مشار إليه

لكن عبد القاهر الجرجاني ااع أقرب إلـى فهـم بنيـة الترايـا الفنـي عنـدما ربـ   
التقـدير الـوهمي فـي ذهـن المـتكلم ، وهـو مـا يحـدن عـادة فـي البنـاء بين اسم الموصول و 

بـالتعبير عــن أشـياء يفتـر  معرفــة  فـي بعــ  األحيـاع  الشـعري ، حيـث يقــوم الشـاعر 
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يدرك غير ذلض ، من أجـل تحقيـي فا ـدة دالليـة  في الواقع  السامع بها ، حتى ولو ااع 
أغلـا علـى هـذا الضـرب الموهـوم مـن  ءشـيلـيس و  : "وباليية معينة ،يقول عبـد القـاهر

ء اثيرا على أنض تقدر شينا فـي وهمـض ثـم تعبـر عنـه بالـذي ومثـال ي، فمنه يج "الذي   "
 : ذلض قوله 

   �1ََ"َإلىَالسيفَ غضبََِتغضبَ َنَ كَوإَِبَ جَِلمةََََ َُملَهتدعَنَ ذيَإَِالَََّـوكَ خَُأَ 

، وهــذا شــأنه وأحلــ  إنــض قــدرت إنســانا هــذة صــفته  : "ويعلــي علــى ذلــض بقولــه         
أع  فأعلمتـهالسامع على من يعن في الوهم ، دوع أع يكوع قد عر  رجال بهـذة الصـفة 

 . 2" المستحي السم األخوة هو ذلض الذي عرفه 
فرؤيــة عبــد القــاهر لهــذا الــنم  مــن التعبيــر تكشــ  عــن االتســاع الــداللي الــذي 

قـع فـي فضـاء الـنص وتلتصـي توحي به الصياغة الفنيـة ، وذلـض بـافترا  دا ـرة دالليـة ت
ولكـن علـى الـرغم مـن  .به ، من خـالل اسـم الموصـول ، يحـال المتلقـي إليهـا بالضـرورة 

ظاهريـا بأصـول االسـتخدام اللغـوي السـم الموصـول ، فمنـه  هنـا  أع السكاكي قد انشغل 
فـي الواقــع اشـ  عــن خصوصـية التعبيــر بـه وشــعريته فـي األداء ، وذلــض بمحالتنـا علــى 

ه من هوامش داللية تنتسـا إلـى الفضـاء النصـي ، ومـن ثـم تصـبر فاعليـة اسـم ما يحمل
تتجلــى ،يمـــا يحملــه مــن داللـــة معينــة عبــر مضـــموع الصــلة ، وإنمــا ،يمـــا  الموصــول ال

يثيــرة مــن إيحــاءات ، ودالالت تترتــا علــى داللتــه األولــى ، ســواء اتصــل ذلــض بالمســند 
العــــدول إلــــى اســــتخدام اســــم الموصــــول يرى الســــكاكي أع .إليــــه أم بالمســــند أم بــــالمتلقي

التصـــرير  "              مســـندا إليـــه بـــدال مـــن المشـــار إليـــه ، يقـــع إذا اســـتهجن المـــتكلم
التــيَهــوَفــيَ وراودتــه�  ":  باالســم أو أع يقصــد زيــادة التقريــر امــا فــي قولــه عــز وجــل

 فــالغر  المســوق لــه الكــالم هــو. "  3ح "  23: يوســ  ، آيــة (  " بيتهــاَعــ َ فســه
تقرير نزاهة سـيدنا يوسـ  عليـه السـالم وعفتـه ، والتعبيـر باسـم الموصـول أدل علـى هـذا 

وراودتـه زليخـا أو امـرأة العزيـز ، ألع مثـل هـذا يقـرر الغـر  فقـ   :قال  الغر  مما لو
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يزيـدة تأكيـدا ، بخـال  التعريـف بالموصـولية فمنـه يزيـد الغـر  المسـوق لـه الكــالم  ، وال
 .1" التقرير  على ما يفيد هذة الزيادة في تأكيدا الشتمال الصلة 

ومــــن ناحيــــة أخــــرى فطــــن الســــكاكي إلــــى وظيفــــة اســــم الموصــــول فــــي تحقيــــي  
المتمثـــل فـــي اســـم  االنســـجام الـــداللي بـــين طرفـــي اإلســـناد ، بحيـــث ينبـــن المســـند إليـــه 

بنــوع الخبــر ، ومــا يتبــع ذلــض مــن ارتيــاح لــدى الســامع بعــد أع تهيــأ  الموصــول وصــلته 
فالمتكلم في بع  المقامات قد يقصد إشـعار السـامع بنـوع الخبـر قبـل النطـي  "،  لقبوله

به ، ،يقتضيه هذا القصد أع يعر  المسند إليه بالموصولية ليتحقي له اإليمـاء إلـى نـوع 
الخبر نظرا لما يكوع في الصلة من مناسبة للخبر ، تشعر بنوعه ، وطريـي إسـنادة إلـى 

الخبـر حتـى نشــعر باالنسـجام التــام  ىومــا إع نصـل إلــ.  2"   الموصـول قبـل النطــي بـه 
 .بين عناصر الكالم 

يعبـــر الســـكاكي عـــن الغـــر  مـــن ورـــع اســـم الموصـــول مورـــع المســـند إليـــه  
الـذين آمنـوا  : أع تـومن بـذلض إلـى وجـه بنـاء الخبـر الـذي تبنيـه عليـه ، فتقـول : " بقوله 

فمـدلول الصـلة فـي الجملـة .  3" لهم درجات النعـيم ، والـذين افـروا لهـم دراـات الجحـيم 
األولى وهو اإليمـاع ينبـن بنـوع الخبـر الـذي يتحـدد فـي الثـواب وحسـن العاابـة ، ومـدلول 
الصلة في الجملة األخرى وهو الكفر والعصـياع يـومن أيضـا بنـوع الخبـر الـذي ينحصـر 

 .في العقاب وسوء المصير 
 : متلقـي مـرتين ويترتا علـى هـذا القـول أع مفهـوم الخبـر يحضـر فـي ذهـن ال 

أو بمعنــى  .إحــداهما بطريــي اإليمــاء واإلشــارة ، واألخــرى عــن طريــي اإلخبــار والتقريــر 
الفضـاء النصـي ، والتعبيـر اللغـوي  : آخـر يتجلـى المـدلول فـي منطقتـين مختلفتـين همـا 

 .إلى انتشارة في مساحة تعبيرية أوسع  يالظاهر مما ي د
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عنـد مجـرد اإلشـارة إلـى نـوع  السـكاكي امـا يـرى  يتوقـ   غير أع األمـر قـد ال 
الخبـــــر ، وإنمـــــا يتعـــــداة إلـــــى تحقيـــــي غايـــــة بالييـــــة أخـــــرى تترتـــــا عليـــــه ، اـــــالتعري  
بـــالتعظيم، أو التعـــري  باإلهانـــة ، أو بتعظـــيم شـــأع الخبـــر ، أو بتحقيـــرة ، أو بتحقيـــي 

افقـض الـذي ير   "كـالقول فـي سـياق التعـري  بتعظـيم المسـند إليـه  . الخبر ، أو غير ذلـض 
 .  1" الرفع ، والذي يفارقض يستحي اإلذالل والصفع  يستحي اإلجالل و

إشارة إلى نوع الخبر بعلـو المكانـة ورفعتهـا  بحكم السياق  ففي ذار الصلة هنا 
ولكن ليس هذا هو المقصود ، وإنما هو االنتقـال مـن هـذة الحالـة إلـى التعـري  بتعظـيم 

 .المسند إليه نفسه 
ــــر فــــي الصــــورتين الســــابقتين وأمــــا التعــــري  ب  ــــا الخب ــــل فــــي قل ــــة فيتمث اإلهان
 الـــذي يرافقـــض يســـتحي اإلذالل والصـــفع ، والـــذي يفارقـــض يســـتحي اإلجـــالل و: " بمعنـــى
 " .الرفع 

وبهــذا المفهــوم تصـــبر وظيفــة اســـم الموصــول ليســ  ،يمـــا تحملــه مـــن دالالت  
نيـة موازيـة للداللـة بارزة على سطر الصياغة فحسـا ، وإنمـا ،يمـا تثيـرة مـن دالالت باط

يســتطيع المتلقــي اإلمســاك بهــا بســهولة إال بعــد مراجعــة  األولــى، وهــي داللــة هالميــة ال
الصــياغة أكثــر مــن مــرة ، وتأملهــا مليــا ، ليستحضــر مــن خاللهــا تعبيــرا آخــر موازيــا لهــا 

والشض في أنهـا الداللـة القا مـة فـي  .وقا ما في فضاء النص ،يحمل تلض الدالة الباطنية 
غيــر أنـه آثــر الوصــول  ،ن المــتكلم أصـال ، والتــي انطلـي منهــا لبنــاء ترايبـه اللغــوي ذهـ

إليهـــا عبـــر تحـــوالت دالليـــة نشـــطة ، وشـــفا،ية فـــي الطاقـــة اإلبالييـــة اـــي تتحقـــي عنـــد 
 .المتلقي خاصية التأثير واإلمتاع التي هي غاية العمل الفني 

مـــا هـــي مجـــرد وســـيلة وبهـــذا فـــمع الداللـــة الظـــاهرة ليســـ  مقصـــودة لـــذاتها ، وإن 
لنقلنـــا مـــن عالمهـــا المباشـــر إلـــى عـــالم آخـــر أكثـــر انفتاحـــا ، وأعمـــي إيحـــاء تكتســـا ،يـــه 
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ويكـاد ينســحا هــذا القـول علــى األوجــه  ،التراكيـا اللغويــة طاقـة شــعرية وإيحا يــة ابيـرة 
  1: التعري  بتعظيم شأع الخبر اقوله  :الباليية األخرى السم الموصول التي منها 

َوأطــولََُهَأعــزَُبنىَلناَََََبيتاَدعائمََُماءَ السَََّكَ مَ سَ َالذيَإنََّ
اإلشـارة إلـى أع الخبـر  :األولـى  :فهنا نرى أع هنـاك وظيفتـين السـم الموصـول 
هــي التعــري   : واألخــرى  .مــن جــنس الرفعــة والبنــاء ، وهــذة ليســ  هــي المقصــودة 

هـو الـذي سـمض السـماء ورفعتـه ، بحجـة أع بانيـه  ،الـذي هـو بيتـه  بتعظـيم شـأع الخبـر 
وهــذة تمثــل بــ رة  النــات  الــداللي وغايتــه ، وممــا الشــض ،يــه أع الدالليـــة  .بغيــر عمــد 

 .الثانية  قد نتج  وتولدت من الداللة األولى ووجدت مصاحبة لها في فضاء النص 
   2 :وأيضا منها التعري  بتحقيي الخبر على نحو قول الشاعر 

َهاَغولَُدََّبكوفةَالجندَغالتَوَََُةََََرمهاجـَاإنَالتيَضربتَبيتـ
فــي رــرب البيــ  بكوفــة الجنــد والمهــاجرة إليهــا ، إيمــاء إلــى أع طريــي   ــرىَأنََ

غيــر أع هــذا اإليمــاء يحيلنــا  ،بنــاء الخبــر ممــا ينبــن عــن زوال المحبــة وانقطــاع المــودة 
إلــى داللــة أخــرى ، وهــي التعــري  بتحقيــي الخبــر وتقريــرة ،  المتمثــل فــي زوال المحبــة 

 .وانقطاعها ، وااع ذار الصلة بمثابة البرهاع والدليل على تحققه 
وقــد يتجــاوز اســتخدام اســم الموصــول حــدود المســند إليــه والمســند إلــى المتلقــي  

  3:نفسه ، لتصبر غايته تنبيه المخاطا على خطأ قد وقع منه اقول الشاعر
 عوارَ ص َتَُهمَأنَصدورََِ فيَغليلَ  ََََََُمدـهمَإخوا َُ َ َوَ رَ إنَالذي َتَ 

فالشاعر ينبه أبناءة إلى خطنهم في االعتقاد بأع ه الء القـوم إخـوانهم ، ألنهـم      
صــرح الشــاعر  ولــو ، "ارميضــمروع لهــم غيــر مــا يظهــروع ، ويتمنــوع لهــم الهــالك والــد
 . 4" بأسماء ه الء األعداء لبنيه لما أفاد تنبيههم إلى خطنهم 
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متلقـي تشـويقه إلـى الخبـر ليـتمكن فـي ومن المعـاني التـي تنصـر  أيضـا إلـى ال 
يتوجــه ذهــن الســامع إلــى مــا ســيخبر بــه عنــه ، منتظــرا لــورودة عليــه حتــى  ذهنــه حيــث  

 : يأخذ منه مكانه إذا ورد اقوله 
1َ"َ�م َجمادََمستحدثَ َحيوانَ ََََََََهفيـَةَُـيَرالبَ َوالذيَحارتَِ

ول ، حيــث ومــا يــأتي التشــويي هنــا إال مــن اإلبهــام الــذي يصــاحا اســم الموصــ
يمكــن ردة إلــى أكثــر مــن مرجــع محتمــل ،  وأنــه يثيــر مــن الحيــرة مــا يشــغل بــال المتلقــي 

أع التشــويي المستحســن إحــدى   "لــذا يــرى الــبع   ؛،يجعلــه يتــوق إلــى معرفــة الخبــر 
لمــــا ،يـــه مــــن اإلبهــــام الـــذي هــــو ســـبا للتشــــويي ، وتطويلــــه   بالـــذي   خـــواغ اإلخبــــار 

 .  2" نه مستلزم للتقديم بالصلة هو سبا استحسانه على أ
صـلته ويكتفـي  أحيانـا  ومما يتصل بشعرية التعبير باسم الموصـول أنـه تحـذ  

مـن ذلـض  ،يحمـل فـي ذاتـه داللـة محـددة  فق  بذارة في الجملة ، علـى الـرغم مـن أنـه ال
حيـث تـرك ذاـر الصــلة .  3" جـاء بعــد اللتيـا والتـي    الـذي أوردة السـكاكي  قـول العـرب 

ولكــن ارتبـا  الموصــول بالصــلة فــي النظـام اللغــوي بشــكل مــتالزم  ،ي بالموصــول واكتفـ
يحمــل المتلقــي علـــى استحضــار الصـــلة القا مــة فــي فضـــاء التعبيــر اللغـــوي ، وجبــر مـــا 

ووســيلته فــي الوصــول إلــى  ذلــض الســياق العــام  ،انكســر مــن البنــاء اــي تســتقيم الداللــة 
 .الذي ترد ،يه العبارة 

تنبيهــا   "  إع تــرك صــلة  الموصــول جــاء :ه الســكاكي بقولــه وهــذا مــا أشــار إليــ
علــى أع المشــار إليهــا باللتيــا والتــي هــي المحنــة والشــدا د ، بلغــ  مــن شــدتها وفظاعــة 

 . 4" يحير ببن  شفة  شأنها مبلغا يبه  الواص  معها حتى ال
وهــذا لــه اتصــال أيضــا بوظيفــة الحــذ  التــي تنــت  عــن رــيي المقــام حيــث تــم 

الصــلة ل شــارة إلــى فظاعــة الموقــ  ، وعــدم قــدرة المــتكلم علــى التصــرير  حــذ  جملــة
                                                

 . 183مفتاح العلوم :   - 1
يبي , تحقيق التبيان في علم المعاني والبديع والبيان , للعالمة شرف الدين حسين بن محمد الط  - 2

 .  68م : 1987,  1وتقديم د. هادي عطية الهاللي , مكتبة النهضة العربية , بيروت , ط 
 . 280مفتاح العلوم :   - 3
 . 280السابق :   - 4
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ليــأتي مــن ثــم دور المتلقــي فــي تخيــل ذلــض الموقــ  واستحضــارة بصــورة تجعلــه  ،بــذارة 
 .أكثر إحساسا ، ووعيا بأبعادة الداللية والنفسية على حد سواء 

 َ
َ:َالحـــذفَ

مـــن الظـــواهر التعبيريـــة  تبـــدو ظـــاهرة الحـــذ  أكثـــر التصـــاقا بالفضـــاء الشـــعري  
األخرى ، لكونها تقوم على تحريـض فعلـي وصـرير لـبع  العناصـر اللغويـة مـن السـطر 
الخــارجي للصــياغة إلــى باطنهــا ، أو مــا يســمى بالبنيــة العميقــة ، فيتشــكل بــذلض فضــاء 

 .النص الشعري 
واألصــل فـــي الكــالم أع يـــأتي تامـــا بجميــع عناصـــرة المكونـــة لــه ، وفـــي أبســـ   
يطـــوى ذاـــر بعـــ  عناصـــرة اعتمـــادا علـــى  أحيانـــا  ورـــحها ، ولكـــن المـــتكلم صـــورة وأ

حضــورها فــي ذهــن المخاطــا ، أو إمكانيــة استحضــارها ، بنــاء علــى القــرا ن الحاليــة أو 
المقاليــة التــي تصــاحا القــول ، ممــا يجعــل العبــارة مــوجزة فــي بنا هــا قويــة فــي داللتهــا ، 

تعتمــد علــى ذاــاء القــارئ "   بــارة المــوجزة فالع ،ذات تــأثير فنــي ونفســي علــى المتلقــي 
والسامع ، وتعول علـى إثـارة حسـه وبعـث خيالـه ، وتنشـي  نفسـه ، حتـى يفهـم بالقرنيـة ، 

 .  1" ويدرك باللمحة ويفطن إلى معاني األلفاظ التي طواها التعبير 
إلـى تعقبـه  بعـد أع يرصـد مورـعه  فحذ  أحد عناصر الكـالم يـدفع  المتلقـي 

ـــل وإدراكــه  ـــو بالتــالي يجعـ ـــة ، وهــ ذهنيــا ، اــي يســتقيم الســياق النحــوي والــداللي للصياغـ
النفـس تتشو  للبحث وراء الدافع الموجا لهذا النم  من الترايا ، وي دى إلـى إعمـال 
الفكــر وتنشــي  العقــل والخيــال ، حتــى يلمــس األســرار الكامنــة وراءة ، وهــذا بــدورة يعمــل 

فــي ذهــن المتلقــي أكثــر ممــا لــو ذاــر العنصــر المحــذو  علــى تثبيــ  المعنــى وترســيخه 
التخييـل أع   "إع التـرك راجـع إلـى  : نفسـه وهـو مـا تنبـه إليـه السـكاكي وعبـر عنـه بقولـه 

                                                
خصائص التراكيب , دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني , د. محمد أبو موسى, مكتبة وهبة ,    -1

  . 111م : 1980, 2ط
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فــي تراــه تعــويال علــى شــهادة العقــل ، وفــي ذاــرة تعــويال علــى شــهادة اللفــر مــن حيــث 
 .  1"  الظاهر

إلـى  العقـل فـي إدراك المعنـى  إرافة إلـى قـوة ولعل السكاكي بهذا القول يشير 
رـرورة مشـاراة المتلقـي فـي تكــوين الصـياغة ، وأع حـذ  بعـ  العناصـر ، المترواــة 
ومـا  لفطنتـه ومقدرتـه ، يحفـزة علـى النظـر والتفكيـر واالنـدما  فـي اينونـة العمـل األدبـي 

 .ذار المحذو  في مقام يشع السياق بداللته إال اتهاما له بالجهل والغباء
علـى الـرغم مـن  دوحة لنا في هـذا الصـدد مـن ذاـر مقولـة عبـد القـاهر الجرجـاني من وال 

لمـــا تحملـــه مـــن تعبيـــر صـــادق عـــن دقـــة مســـلض  كثـــرة ترددهـــا فـــي اتـــا النقـــد والبالغـــة 
هـــو بـــاب دقيـــي المســـلض ، لطيـــف المأخـــذ ، عجيـــا : " الحـــذ  وعظـــيم فا دتـــه ،يقـــول 
ر مـــن الـــذار ، والصـــم  عـــن بـــه تـــرك الـــذار أفصـــ ى األمـــر شـــبيه بالســـحر ، فمنـــض تـــر 

اإلفـادة أزيـد ل فــادة ، وتجـدك أنطــي مـا تكــوع إذا لـم تنطـي ، وأتــم مـا تكــوع بيانـا إذا لــم 
 . 2" نب  ت  

الحاجـة الفنيـة للمعبـر فـي  " وتناول البالغيين لظـاهرة الحـذ  اـاع مـن منطلـي  
 .  3" استخدام هذا النسي من األداء ، بحيث يكوع العدول عنه إفسادا له 

معنــى ذلــض أع معيــار الكــالم عنــد البالغيــين ومقياســه يتحــدد فــي فهــم المعنــى و 
وتأديته على أحسن صورة ، فمتى اـاع وارـحا غيـر ملـبس فـمع الكـالم يصـبر مقبـوال ، 
ســـواء أكـــاع هنـــاك نقـــص فـــي العبــــارة أم زيـــادة ، أم تقـــديم أم تـــأخير فتحقيـــي اإلفــــادة ، 

اتهـــم فـــي الكشـــ  عـــن قبـــول العبـــارة أو واالبتعـــاد عـــن االلتبـــاس والغمـــو  هـــو أهـــم أدو 
وهــم فــي مــوقفهم هــذا يختلفــوع عــن موقــ  النحــاة فــي التعامــل مــع الظــاهرة  ،رفضــها 
فـــمذا اـــاع اآلخـــروع ينطلقـــوع فـــي دراســـتهم مـــن المبـــاني وترتيـــا الكلمـــات  ، اللغويـــة 

تمـام ، امــــا يقـــــول د  للوصول إلى المعنى ، فمع البالغيين في علم المعاني قـد اتجهـوا 
يـــدل علـــى التنـــاق   اتجاهـــا معاكســـا التجـــاة علمـــاء النحـــو ، وإع اـــاع ذلـــض ال حســـاع 

                                                
 . 76العلوم :  مفتاح  - 1
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مـن منطلـي المعنـى باحثـا لـه  " فعلـم المعـاني يبـدأ  ، بينهما، بل على التكامل واالتصال 
 يفــالمعنى هـــو الــذي يقتضـــ  لكــل مقـــام مقــال   عــن المبنــى ، وألمـــر مــا قــال البالغيـــوع 

 . 1.... " ظهار أو اإلرمار ، والتقديم أو التأخيرالذار أو الحذ  ، واإل
غيــــر معنيــــين  فــــي تنــــاولهم لظــــاهرة الحــــذ   وعلــــى الــــرغم مــــن أع البالغيــــين 

بالدرجـة األولــى بتحقيــي الصــورة المثاليــة للجملـة النحويــة ، وإنمــا بمــا تقدمــه مــن دالالت 
اع يجــدوع أنفســهم ومعــاع وطريقــة تقــديمها لتلــض الــدالالت  ، فــمنهم فــي اثيــر مــن األحيــ

مضطرين إلى التعامل مع أصل النظام  النحوي للجملـة ، لتحديـد موارـع الحـذ  ، أو 
الــنقص فــي العبــارة ، وهـــذا يــدفعهم بالتــالي إلــى مقارنـــة البنيــة الســطحية للجملــة ببنيتهـــا 
. " العميقــــة الراســــخة فــــي العــــر  النحــــوي أو اللغــــوي ، والتــــي تقــــ  بمزا هــــا بالضــــرورة 

ــــادة أو إعــــادة الترتيــــا يقتضــــفالحــــديث عــــن  ــــدأ األصــــلية  يالحــــذ  أو الزي التســــليم بمب
، أو صـــيغة أصـــلية اعتراهــــا  يوالفرعيـــة فـــي اللغـــة ، أي البـــد مـــن وجـــود ترايـــا أصـــل

الحـــذ  أو الزيـــادة أو تغييـــر ترتيـــا عناصـــرها ، وهـــذا األصـــل هـــو مـــا يســـمونه بالبنيـــة 
فالعالقــة . 2" نيــة الســطحية العميقــة  ، ويحــاولوع الوقــو  عليــه مــن خــالل عناصــر الب

بين البنيتين عالقة وجودية بحيث يتوق  وجود ال منهما علـى وجـود األخـرى ، أي أع 
البنيـة الســطحية تحيلنـا علــى البنيـة العميقــة الستحضـارها فــي صـورتها البســيطة ، وجبــر 

 هو مفقود على المستوى الخارجي ، ومن ثم تستقيم الداللـة وتتحقـي الفا ـدة ، واـذلض ما
يتحقي لها وجـــود إال من خـالل البنيـة السـطحية ، التـي تقـوم عناصـرها  البنية العميقة ال
واألخـرى إحالتنـا علـى المعـاني  ،األولـى تأديـة معانيهـا المرتبطـــة بهـا أصـــال  :بوظيفتين 

  .الكامنة في باطن النص أو في بنيته العميقة 
التعبيـر الغا بـة بالفعـل أو  يقوم على إرافة اثيـر مـن عناصـر "فظاهر النص   

بـالقوة إلـى الفضــاء ، ثـم تــرد إلـى الــنص المنطـوق اثيــرا مـن الــدالالت الفضـا ية ، وبهــذا 

                                                
ـ دراسة ايبستمولوجية ألصول الفكر اللغوي , د. تمام حسان , دار الثقافة بالمغرب -األصول  - 1

 .244م : 1981, 1,ط
طباعة والنشر ظاهرة الحذف في الدرس اللغوي , د. طاهر سليمان حمودة , الدار الجامعية لل  - 2

 . 17م : 1982والتوزيع , 
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،  حالبنيـة السـطحية  (مـا يقولـه الـنص بالفعـل  :طرفها األول  :نصبر أمام ثنا ية نصية 
أع فلســفة  وهكــذا نـرى .  1ح " البنيـة العميقـة  (مـا يقولـه الــنص بـالقوة  :وطرفهـا الثـاني 

خال،يــة الحضــور والغيــاب أو النطــي والصــم  ، فالمباينــة بــين اــال   الحــذ  تكمــن فــي 
 . 2" الحارر الغا ا  يالطرفين تعمل على استدعاء الغا ا للحارر اما يستدع

الحــذ  عنــد الســكاكي ، وتناولــه لهــا مــن حيــث  وإذا حاولنــا الكشــ  عــن ظــاهرة  
ونحـن بصـدد سـياق الشـعرية  ية ، فمنه ينبغـي علينـا أسبابها واتجاهاتها وأغرارها البالي

 :التعامل معها من زاويتين  
اتســاع الفضــاء النصــي الــذي يحــدن بفعــل ظــاهرة الحــذ  التــي تعمــل علــى  :  األولــى 

            .إقامة بنية موازية من الدوال والمدلوالت خار  النص المقروء 
ســـقا  بعــ  العناصـــر األساســية مـــن االنحــرا  اللغـــوي الــذي ينـــت  عــن إ : ال ا يــة

    .الصياغة وما يترتا عليه من تأثيرات انفعالية وداللية في نفس المتلقي 
وظيفــة أساســية فــي النســي التعبيــري تعمــل  يفممــا الشــض ،يــه أع الحــذ  يــ د           

على اتساع الداللة وتكثيفها ، بحيث تصبر الكلمات القليلة الظـاهرة حاملـة لمعـاع اثيـرة 
، وهــذة المعــاني بالضــرورة ليســ  مــا تحملــه األلفــاظ فــي الظــاهر فقــ  ، وإنمــا مــا تحيــل 

ـــذا رأ ،إليـــه أيضـــا فـــي بـــاطن العبـــارة أو فـــي فضـــا ها  الســـكاكي أع حـــذ  بعـــ   ىل
العناصــر مــن الصــياغة يحــدن أثــرا فــي الــنفس أشــبه بالســحر لمــا يقــوم بــه مــن تكثيــف 

 :وأمـا الحالـة المقتضـية لتـرك مفعولـه فهـو  : "الداللة وتعميقها في نفس المتلقي ،يقـول 
يذار معـه دوع غيـرة ، مـع  أع يقصرة السامع على ما نالقصد إلى التعميم واالمتناع ع

االختصــــار ، وأنــــه أحــــد أنــــواع ســــحر الكــــالم حيــــث يتوصــــل بتقليــــل اللفــــر  إلــــى تكثيــــر 
، توجـد  فاأللفاظ التي تسق  من ظـاهر الصـياغة  لغـر  داللـي أو تـأثيري .  3" المعنى

وظيفتهـــــا الدالليـــــة  بالضـــــرورة   يبالضـــــرورة فـــــي البنيـــــة العميقـــــة للـــــنص ، والتـــــي تـــــ د

                                                
 . 106قضايا الحداثة :   -1
, منشأة المعارف  يمصطفى السعد ن .البنيات األسلوبية في لغة الشعر العربي الحديث , د  - 2

 . 139م : 1987باإلسكندرية , 
 . 228مفتاح العلوم :   - 3
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ـــنفس تـــذها فـــي تخمينهـــا اـــل  ـــو اانـــ  حارـــرة ، ألع ال والتأثيريـــة بشـــكل أوســـع ممـــا ل
 يمـذها ، وتقـوم بورــع بـدا ل متعــددة مورـع العنصــر المحـذو  ، ممــا يضـاع  وعــ

وهذا ما تنبـه إليـه معظـم البالغيـين  ، فـابن  ،ي المتلقي وإحساسه بجوانا النسي التعبير 
وفي هذا الحذ  في الكـالم مـع الداللـة علـى المـراد فا ـدة ألع  : " يقول  يسناع الخفاج

النفس تذها ،يه ال مذها ، ولو ورد ظـاهرا فـي الكـالم القتصـر بـه علـى البيـاع الـذي 
ألع نفــس  "  البليــي  ويــرى ابــن رشــيي القيروانــي أع الحــذ  يعــد مــن القــول.  1"  تضـمنه

واـذلض   .2"  ن لكونـه محصـوراالسامع تتسع فـي الظـن والحسـاب ، واـل معلـوم فهـو هـيّ  
ولــوَأنَقرآ ــاَســيرتَبــهَ  "فــي تعليلــه لحــذ  الجــواب فــي اآليــة الكريمــة  ييقــرر البــاقالن

" بـأع ح  31: الرعـد آيـة (        ... " الجبالَأوَقطعتَبهَاألر َأوَكلـمَبـهَالمـوتى
امـا .  3"  أبلي من الذار،ألع الـنفس تـذها اـل مـذها فـي القصـد مـن الجـواب الحذ 

يحـي   الداللـة علـى أنـه شـيء ال "أشار إلى أع من فا ـدة الحـذ   يأع الخطيا القزوين
بــه الوصــ  أو لتــذها نفــس الســامع اــل مــذها ممكــن فــال يتصــور مطلوبــا أو مكروهــا 

"  اقتصر عليه ، وربما خـ  أمـرة  ءشيإال يجوز أع يكوع األمر أعظم منه ، ولو عين 
4  . 

وهكــذا نــرى أع البالغيــين يكــادوع يجمعــوع علــى أع حــذ  بعــ  العناصــر مــن        
الصياغة يثرى الجانا الداللي ويضاع  من إحساس المتلقي بـالفكرة ، واأننـا بالحـذ  

لقـول ممـا يسـمو بشـعرية ا.  5" نترك المعنى يظهر وحدة ويبرز للعياع بـدوع واسـطة   " 
 .ومستواة الفني 

                                                
 . 199سر الفصاحة :   - 1
 . 251:  1العمدة , جـ   - 2
 .  262إعجاز القرآن :   - 3
اإليضاح في علوم البالغة , جالل الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني , قدم له وبوبه وشرحه  - 4

 . 172م :  1991, 2,د. علي بو ملحم دار مكتبة الهالل , بيروت , ط 
,  1بيروت , ط  النظريات اللسانية والبالغية عند الرب , د. محمد الصغير بناني , دار الحداثة  - 5

 . 273م : 1986
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عـــدول  ىإلـــ يأمـــا ،يمـــا يتعلـــي بجانـــا االنحـــرا  اللغـــوي ، فـــمع الحـــذ  يـــ د 
النســي التعبيــري عــن االســتعمال المــألو  ، بحيــث إذا تعاملنــا مــع العبــارة التــي تشــتمل 

يحكـم بـه العقـل أو  خالفا لما هو معهود  على جزء محذو  ، نرى هناك خلال وارحا 
 .يمكن تجاوزة إال باستكمال العنصر المحذو   اللغة ، والالسياق أو مقتضيات 

إلــى  ييظهــر فــي العبــارة حــذ  ، ولكــن التعامــل معهــا علــى ظاهرهــا يــ د وأحيانــا قــد ال 
مخالفـــة داللتهـــا المقصـــودة ، ومــــن ثـــم البـــد مـــن البحــــث ،يمـــا وراء ظـــاهر الصــــياغة ، 

مــل أصـل المعنـى ، وللقيــام والوصـول إلـى صـورتها المثاليــة ، أو بنيتهـا العميقـة التـي تح
 .بهذة التحوالت البد من تقدير عناصر محذوفة غا بة عن ظاهر الصياغة 

وممــا يورــر ذلــض مــا أشــار إليــه عبــد القــاهر الجرجــاني فــي تقــديرة للمحــذو  فــي اآليــة  
أال تـرى  " يـدل علـى أع هنـاك حـذفا  إذ يرى أع ظاهر اآلية ال " واسألَالقرية  " الكريمة

أع  فــي غيــر التنزيــل لــم تقطــع بــأع هنــاك محــذوفا لجــواز حســل القريــة  (  أنــض لــو رأيــ
بقريـــة قـــد خربـــ ، وبـــاد أهلهـــا ، فـــأراد أع يقـــول لصـــاحبه واعظـــا  ريكـــوع اـــالم رجـــل مـــ

. 1" صـــنعوا      ســـل القريـــة عــن أهلهـــا وقـــل لهـــا مـــا:ومــذارا أو لنفســـه متعظـــا ومعتبـــرا 
 .يستقيم المعنى  ولكن السياق يدفعنا إلى البحث عن جزء محذو  اي

فالحـــذ  نمـــ  مـــن أنمـــا  الخـــرو  عـــن النظـــام اللغـــوي المـــألو  ، يقـــدم عليـــه  
التـأثيرات الشـعرية تنبثــي   "المبـدع ليحـدن بـه صـدمة فنيـة أو دالليـة لـدى المتلقـي ؛ ألع 

 .2" من خالل االنحرافات المتعمدة عن القواعد النحوية في ثنايا الخلل الترايبي 
يوع والنحويوع إلى شيوع هذة الظاهرة فـي االسـتعمال اللغـوي لذلض التف  البالغ

بشقيه األدبي والعادي ، وأخذوا يبحثوع عن تعليالت فنية ولغوية لمعالجـة هـذة الظـاهرة 
وقد أطلقـوا علـى هـذا الـنم  مـن الخـرو  مصـطلحا شـا عا فـي   ،، والكش  عن أسبابها 

ويعنـوع   التوسـع   أو   التسـاع ا  الدرس النحوي والبالغـي علـى حـد سـواء وهـو مصـطلر 
 .به مخالفة الكالم للنظام اللغوي المألو  

                                                
 .  512أسرار البالغة :   - 1
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يقتصـــر علـــى الحـــذ  أو اإليجـــاز ، وإنمـــا  وفـــي الواقـــع أع مفهـــوم االتســـاع ال 
يمتــد ليشــمل اــل مظــاهر التجــوز والعــدول عــن االســتخدام العــادي للغــة ، بحيــث يمكــن 

ــــا لمصــــطلر العــــدول أو االنحــــرا  ال ــــا دايق ــــدرس األســــلوبي جعلــــه مرادف شــــا عين فــــي ال
الكبيــر الــذي تــدور فــي فلكــه اــل عمليــات التوليــد فــي  فالتوســع هــو اإلطــار. " الحــديث 
ومن ثم فمنه يغطى مساحة ابيرة مـن اهتمامـات الـدرس البالغـي إع لـم يكـن .  1" اللغة 
 .جميعها 

 وأول من تعـر  لمفهـوم االتسـاع فـي اللغـة سـيبويه ، وأفـرد لـه بابـا  فـي اتابـه 
باب استعمال اللفـر فـي الفعـل ال فـي المعنـى ، التسـاعهم فـي الكـالم واإليجـاز  "  بعنواع

فــي بــاب االتســاع  "  واســأل القريــة  "وقــد تنــاول اآليــة القرآنيــة الســابقة .  2" واالختصــار 
واسـألَالقريـةَالتـيَ"  ومما جاء على اتساع الكالم واالختصـار قولـه تعـالى جـدة  "فقال 

إنما يريد أهـل القريـة فاختصـر  ح 82:يوس  ، آية " (  يرَالتيَأقبلناَفيهااناَفيهاَوالع
ـــه ابـــن جنـــ. 3"    االتســـاع فـــاو فـــي  "فـــي اتابـــه الخصـــا ص وقـــرر أع  يواـــذلض تناول

ويقصـد بشـجاعة العربيـة الحـذ  والزيـادة والتقـديم  .  4"   جميع أجنـاس شـجاعة العربيـة 
وعنـــد البالغيـــين ارتـــب  مفهـــوم  االتســـاع  ،والحمـــل علـــى المعنـــى والتحريـــف  والتــأخير

 .   5بموروع المجاز الذي يحدن انزياحا للعالقات الداللية بين الدوال والمدلوالت 
وتكــاد تكــوع ظــاهرة الحـــذ  أكثــر الظــواهر اللغويــة التـــي تقــرب بــين اهتمامـــات 
ن البالغيــين والنحــويين علــى حــد ســواء ، فــمذا اــاع األولــوع معنيــين بالجوانــا الفنيــة مــ
 بالــذات التعبيــر دوع البحــث عــن الصــحة والخطــأ النحــويين ، فــمنهم فــي ظــاهرة الحــذ  

يلجأوع إلى النظام النحوي لتقدير الجزء المحـذو  فـي الصـياغة ، ثـم يبحثـوع بعـد ذلـض 
                                                

:  1981التفكير البالغي عند العرب , تأليف د. حمادي صمود , منشورات الجامعة التونسية ,  - 1

103  . 
ر , تحقيق وشرح عبد السالم انظر الكتاب ) كتاب سيبويه ( ,ألبي بشر عمر وبن عثمان بن قنب  -2
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الخصائص ,ألبي الفتح عثمان بن جني , تحقيق محمد على النجار , الهيئة المصرية العامة   - 4
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فالشض أع تجاوز العالقـات النحويـة العاديـة . " في الدوافع الكالمية التي أدت إلى ذلض 
م ااع أحد األبواب التي فتحـ  لعلـم البالغـة ، إع لـم يكـن أوسـع ، أو االتساع في الكال

 .  1"  هذة األبواب ، وأع الحذ  أو االختصار ااع رانا مهما فيها
، أو  يوإذا اـــاع الحـــذ  فـــي صـــورته المطلقـــة يعمـــل علـــى وجـــود فـــرا  صـــياغ

خـرق لمـا هـو معـرو  ، ممـا يجعـل المتلقـي عـاجزا عـن فهـم المقصـود ، فـمع البالغيـين 
وجــود دليــل مــا ، يــدل عليــه ؛ ألع غيــر المنطــوق يكــوع  لتجــاوز هــذة العقبــة  اشــترطوا 

لذلض نبه ابن جنى إلى أهمية الدليل عنـد الحـذ   ؛في حكم المنطوق إذا دل عليه دليل 
ألع المحـذو  إذا دلــ  الداللــة عليــه اــاع فــي حكــم الملفــوظ بــه إال أع يعتــر  هنــاك   "

قـد حـذف  العـرب الجملـة والمفـرد  : " ويقـول أيضـا . 2" ه من صناعة اللفر ما يمنـع منـ
إال اــاع ،يــه  و ،مــن ذلــض إال عــن دليــل عليــه   ءشــي، والحــر  ، والحراــة ، ولــيس 

 . 3" ررب من تكليف علم الغيا في معرفته 
أمـا الحالـة المقتضـية   "واذلض يرى السكاكي أع وجود القرنية يكوع حافزا علـى الحـذ   

إذا اــاع الســـامع   "   أو . 4"   قــرا ن األحـــوال عــن ذاــرة  يأع تغنــلتــرك الفعــل فهــي 
إذا خيـف اللـبس وهـدد القصـد ،   "وبالمقابـل  . 5" مستحضـرا لـه عارفـا منـض القصـد إليـه 

وأمكـــن للســـامع أع يحمـــل الخطـــاب علـــى غيـــر المـــراد ، فيـــنق  العهـــد وينحـــل القصـــد 
" قـدارها وإحـالل الكلمـات محلهـا  وتتبدل القضـية والحكـم ، فـال منـاغ مـن إيفـاء اللغـة أ

6  . 
وظاهرة الحذ  في العمل  األدبـي يحكمهـا ثالثـة دوافـع أساسـية تنسـحا علـى  

مجمل سياقات الحذ  المختلفة ، سـواء أكـاع حـذفا للمسـند إليـه أم للمسـند أم للمتعلقـات 
يــل إمــا رــيي المقــام وإمــا االحتــراز عــن العبــث بنــاء علــى الظــاهر ، وإمــا التخي: " وهــي 
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أع في الترك تعويال على شـهادة العقـل وفـي الـذار تعـويال علـى شـهادة اللفـر مـن حيـث 
ثــم بعــد ذلــض هنــاك اعتبــارات خاصــة بكــل حالــة حــذ  علــى حــدة ، تتفــي .  1"  الظــاهر

وإذا اانــ  مقامــات الكــالم متفاوتــة واألحــوال متعــددة ، فــمع  ،والمقــام الــذي يســاق ،يــه 
يســـتطيع المـــرء  ا التفـــاوت وذاك التعـــدد ، بحيـــث الأســـرار الحـــذ  ودواعيـــه تـــرتب  بهـــذ

أغرارــا ســوى مــا ذاــر  "  إع هنــاك  : حصــرها ورــبطها وهــو مــا قــررة الســكاكي بقولــه 
يهتـــدي إلـــى أمثالهـــا إال العقـــل الســـليم  مناســـبة فـــي بـــاب االعتبـــار بحســـا المقامـــات ال
 . 2"  غيرهما ءشيوالطبع المستقيم ، وقلما ملض الحكم هناك 

مهمــا تعــددت ، فمنهــا يمكــن أع  ،  3فــي الواقــع رأينــا أع هــذة األغــرا  ولكننــا  
 رــيي المقــام واالحتــراز عــن العبــث ، و يأعنــ تنــدر  تحــ  تلــض األطــر الثالثــة الســابقة 

وذلـض ألنهــا تشـمل متطلبـات عناصــر  ،تخييـل العـدول إلــى أقـوى  الـدليلين العقــل واللفـر 
 لمتلقــــي ، واعتقـــد أع أيــــة غايــــة بالييــــة الالمبـــدع والــــنص وا: العمـــل الفنــــي األساســــية 

 وهــي اثيــرة  ومــن ثــم فــمع أي أغــرا  أخــرى  ،تتجــاوز مراعــاة هــذة العناصــر الثالثــة 
وممـــا ، يمكــن ردهـــا إليهـــا ، دوع أع يكـــوع هنـــاك أي تعــار  أو إخـــالل بالغايـــة الفنيـــة 
غيرهــا يجعلنــا نطمــنن إلــى هــذا الــرأي ، أع الســكاكي اــرر ذاــر األغــرا  الثالثــة دوع 

عنــد تقــديرة لحــذ    يبهــاء الــدين الســبك امــا أع  ، 4 فــي موارــع ومقامــات متعــددة
أي أنـا عليـل أجـاز أع  حقـال لـي ايـف أنـ  قلـ  عليـل  (المسـند إليـه فـي قـول الشـاعر 

وهــذا .  5يكـوع ذلـض احتــرازا عـن العبــث ، أو لضـيي المقــام ، أو لتخييـل أقــوى الـدليلين  
 .تقدير  يدل على عمومها وصالحها لكل

فضـــيي المقـــام يـــرتب  فـــي الدرجـــة األولـــى بحاجـــة المـــتكلم ، الـــذي يكـــوع أثنـــاء    
الكــالم فــي حالــة شــعورية معنيــة ، تفــر  عليــه نمطــا معينــا مــن التعبيــر يتناســا وتلــض 
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ولما اان  ظـاهرة الحـذ  هـي نـوع مـن التخفيـف مـن ذاـر بعـ  المفـردات ،  ،الحالة  
تكــوع أكثــر مناســبة لحالــة التــوتر أو الضــجر  فمنهــاأو هــي نــوع مــن االقتصــاد اللغــوي ، 

 .أو االنفعال السريع الذي قد يعيشه المبدع أثناء بث الرسالة 
واالحتــراز عــن العبــث بنــاء علــى مقتضــي الظــاهر ، يتصــل أساســا ببنيــة الــنص   

األدبــــي ،يجعلهــــا أخصــــر وأوجــــز مــــن غيرهــــا ، ،بالحــــذ  نصــــوع الكــــالم عــــن العبــــث 
يظهـــر لـــذارة فا ـــدة يعـــد عبثـــا  ذاـــر الشـــيء  المعلـــوم الـــذي ال "  عواالســـتطالة المملـــة أل

فــــمذا اـــاع الحــــذ  أهـــم الظــــواهر األســـلوبية المحققــــة .  1" يتســـامى عنـــه اــــالم البلغـــاء 
يكــاد يكــوع أهـــم  حاالحتـــراز عــن العبــث  (ل يجــاز واالختصــار ، فــمع هـــذا الغــر  

لــــى اإلطـــالق ، بحيــــث األغـــرا  البالييـــة التــــي تنتجهـــا ظــــاهرة الحـــذ  ، وأوســـعها ع
 .نستطيع أع نرد إليه معظم األسرار الباليية ، التي تصاحا تلض الظاهرة 

وأمــا تخييــل العــدول إلــى أقــوى الــدليلين ، فمنــه يتعلــي بوقــع العبــارة علــى نفــس  
المتلقــي ، والضــغ  علــى حساســـيته إلعمــال فكــرة وشــحذ همتـــه ، فــي اســتنبا  أبعادهـــا 

 ويزيد مـن إمتاعـه بعـد بـذل الجهـد فـي الوصـول إلـى الغايـة الداللية ، مما ينش  خياله ،
 .      2" ألع المحصول بعد التعا أعز من المنساق بال طلا " 
يهمنــا أع نعــدد اعتبــارات الحــذ   وعلــى أيــة حــال ونحــن فــي إطــار الشــعرية ال  

ودواعيـــه أو أع نجملهــــا ، بقـــدر مــــا يهمنـــا الكشــــ  عـــن وظيفتــــه الشـــعرية فــــي النمــــاذ  
 .حة في سياقات الحذ  المختلفة المطرو 

  :  يقول الشاعر 
 طويلَوحزنَ َ،َدائمَعليلَََََََسهرَ :َقلتََُ؟َكيفَأ تَ َ:قالَلي

إع قـــراءة البيــــ  تكشــــ  عــــن أع هنــــاك عناصــــر لغويــــة محذوفــــة ، أدت إلــــى  
وهــو انحــرا  تجلــى فــي إســقا  بعــ   ،انحــرا  القــول عــن نســقه اللغــوي المعــرو  

ومــن المــدهش أع معظــم ح ، المســند إليــه  (صــياغة ، وهــي العناصــر األساســية مــن ال
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أنـا  (البالغيـين قـد التفتـوا إلـى تقـدير المسـند إليـه فـي المورـع األول بقـولهم إع األصـل 
مـع أع  ،دوع االلتفـات إلـى موارـع الحـذ  األخـرى واشـ  أسـرارها البالييـة  ) عليـل

 .د       يرة ، أو امـا يقـوليثيـر اثيـرًا مـن الحيـرة أو الجـدل فـي تقـد المورـع األول ال
وذلـض  ،  1"  يحتـا  إلعمـال أي تخييـل لنـدرك أنـه يقصـد أنـا عليـل األمـر ال "  رجاء عيـد

،  حأنـ   (لورع القرا ن المقاميـة والمقاليـة التـي تجلـ  فـي رـمير المخاطـا المنفصـل 
واللـذين يعـوداع بطبيعـة الحـال إلـى مرجـع واحـد  حقلـ   (وفـي رـمير المـتكلم المتصـل 

، ومن ثم ذار المسند إليـه مـرة أخـرى ، يعـد نوعـًا مـن العبـث الوارـر ،  حالمتكلم  (هو 
 .يتفي مع أدنى مستويات التعبير  الذي ال

أمــــام موارــــع الحــــذ   ولكننــــا إذا مــــا أتممنــــا قــــراءة البيــــ  ، فمننــــا نقــــ  بتــــأع   
لصــياغة فا ،األخـرى ، التـي قــد تكـوع مثــار تسـاؤل وحيــرة فـي تقــدير األجـزاء المحذوفـة 

يسـتقيم المعنـى إال باستحضـارها فـي ذهـن المتلقـي  توحي بأع هناك عناصـر محذوفـة ال
وقـد جـاء حـذفهما  حوحـالي حـزع طويـل ح (بحالي سهر دا ـم  ، (، والتي يمكن أع تقدر 

مناسبًا للحالة الشـعورية ، التـي يعيشـها الشـاعر ، وهـي حالـة األلـم والتوجـع التـي تحتـا  
 .الكالم واستطالته إلى التخفيف من عاء 

لــم تتوقــ  عنــد هــذا الحــد ، وإنمــا تشــير إلــى اتســاع  هنــا  ولكــن داللــة الحــذ   
أو بعبـارة  ،دا رة األلم ، بحيث يمكن أع تضم داخلها أكثـر مـن شـخص وأكثـر مـن علـة 

يكــوع الســهر الــدا م والحــزع الطويــل مقصــورًا علــى حــال المــتكلم فقــ  ،  أخــرى ، قــد ال
 .وال أناس آخرين لهم عالقة به وإنما قد يشمل أح

ومـا نــت  ذلــض إال بحــذ  المسـند إليــه مــن ظــاهر الصـياغة ، وتراــه عا مــًا فــي  
فضــاء الــنص ، ليثيــر عــدة احتمــاالت ممكنــة أمــام المتلقــي ، ممــا يثــرى الجانــا الــداللي 

 .للصياغة ، ويضاع  من إحساس المتلقي بالحالة الشعورية القا مة 
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يبـدأوع "  ح  القطـع واالسـتننا  ( رد فيهـا حـذ  المبتـدأ ومن الموارع التـي يّطـ  
بذار الرجـل ويقـدموع بعـ  أمـرة ، ثـم يـدعوع الكـالم األول ، ويسـتأنفوع االمـًا آخـر ، 

 . 1" وإذا فعلوا ذلض أتوا في أكثر األمر بخبر من غير مبتدأ 

 : يقول الشاعر  
ََوإنَهيَجلــتَأ اديَلمَتمن َ،يََََأشـدرَعمــرا َإنَتراختَمنيتسََََ
  مظهرَال كوىَ،َإذاَالنعلَزلتَفتىَغيرَمحجوبََالغنىَع َصد قهََََوالََََ
أع الشــــاعر فــــي البيــــ  الثــــاني أســــتأن  وجــــاء بمقطــــع جديــــد ، مــــن  "  وارــــر   

تقـدير المحـذو  بـــ  يوجبـر البنيـة يقتضـ. 2" مقاطع المعنى ، وبنـى أسـلوبه علـى الحـذ 
ولكـن مــا ايمــة  ،قــا م بالضــرورة فـي فضــاء الـنص  ، وهـذا حذاك فتــى( أو حهـو فتــى( 

 . الحذ  هنا ؟
الشـــــض أع الشـــــاعر أراد أع يضـــــفي صـــــفة العمـــــوم علـــــى ممدوحـــــه ، دوع أع  

فــي صـــدر البيــ  الثـــاني ، ليكـــوع دور  "  المبتـــدأ "  فحـــذ  ،يخصصــه بلفـــر أو بغيــرة 
 ،لصــياغة المتلقـي متوقفــًا علـى البحــث عــن هـذا الجــزء المحــذو  المثيـر ل بهــام فـي ا

،يعــاود ذاكرتــه ويشــحذ ذهنــه بوصــل البيــ  الثــاني بــاألول حتــى يصــل فــي نهايــة األمــر 
 .،يكوع ذلض أدخل للسرور إلى نفسه وأبلي لألثر  ،إلى ذات الممدوح 

وأحيانًا قد يكـوع العنصـر المحـذو  الغا ـا فـي فضـاء الـنص ، أكثـر حضـورًا  
بحيــث يظــل المعنــى متوقفــًا علــى  ؛ة أو تجســدًا علــى المســتوى الفعلــي فــي إنتــا  الداللــ
ومــن ثــم البــد مــن جلبــه مــن فضــاء الــنص  ،استحضــارة ، والخــ  النحــوي مهتــزًا بغيابــه 

فصـــبرَ: " تعـــالى  كقولـــه  ،بــأي حـــال مـــن األحـــوال ، وفـــي أي صـــورة لفظيـــة تحتمـــل 
 ح.  53: النور ، آية (  "طاعةَمعروفة� ": قوله ح .1 8: يوس  ، آية " ( جميل

ارر أع هناك عدواًل عن النم  المألو  في ترايـا الجملـة النحويـة فكما هو و 
 ال فـي الواقـع  ولكـن الفا ـدة  ،، وهو حذ  أحـد أراانهـا األساسـية ، اكتفـاء بـران واحـد 
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، ممـا يـدفعنا إلـى  ح أي إسـنادهما( تتحقـي إال بتضـام الـرانين األساسـيين إلـى بعضـهما 
تتوقــ  علــى  ال هنــا  غيــر أع اآليــة  ،ياغة تقــدير المحــذو  وإعادتــه ذهنيــًا إلــى الصــ

تقدير من جهة واحدة اأع يكـوع مسـندًا إليـه أو مسـندًا ، وإنمـا تكـوع حاملـة لهمـا معـًا ، 
يــ دى إلــى تكثيــر  امــا يقــول الســكاكي  وهــذا  .بحيــث يســتقيم المعنــى مــع ذاــر أيهمــا 

اعــة معروفــة أمثــل ، لحملهــا تــارة فصــبر جميــل أجمــل ، وط "  الفا ــدة ، وتكثيــف الداللــة
وهـذا الـنم  مـن . 1"  وحملها أخرى على فـأمري صـبر جميـل ، وطـاعتكم طاعـة معروفـة

صـوت ( يـدفع إلـى الفضـاء ببنيـة تكراريـة  التعبير اما يقول الداتور محمـد عبـد المطلـا 
طـاعتكم طاعـة  [ أو  ح صـبري صـبر جميـل( ، حيـث إع جبـر الترايـا يجعلـه  حدالليـة
يكـوع التكـرار متحققـا خـار  البنيـة وداخلهـا علـى سـواء ، ولعـل هـذا ومـن ثـم    ]معروفـة

 .2" سبا قولنا بالعالقة الجدلية القا مة بين النص وفضا ه
ومــن أســاليا الحــذ  التــي ترفــع مــن شــأع الكــالم وتســمو بشــعريته ، أع يكــوع 
ـــة الجـــواب قا مـــة  المحـــذو  فعـــاًل واقعـــًا فـــي جـــواب لســـ ال مقـــدر ، بحيـــث تصـــبر جمل

أجزا هــا فــي فضــاء الــنص ، وتبنــى فــي ذهــن المتلقــي اســتنادًا علــى مــا تبقــى مــن بمعظــم 
ومـن ثـم يصـبر الجـزء الظـاهر فـي الصـياغة مثيـرًا لعـدة بـدا ل  .أجزا ها في سياق القول 

ــــى انتهاكــــات ترايبيــــة متعــــددة داخــــل  ــــنص ، وم شــــرًا عل ممكنــــة ســــابحة فــــي فضــــاء ال
راد ، ويكثــ  مــن الحــزم الدالليــة ممــا يضــاع  مــن اإلحســاس بــالمعنى المــ ،الصــياغة 

يكتــا القــرآع لــي ، زيــد ، وعليــه :  مثــل أع يقــول التــي تــرتب  بــاألجزاء المــذاورة ، وذلــض 
 .بي  الكتاب 
 ]الطوائحَمماَتطيحََُل صومةَََََََََََوم تبطَ [َضارعَ َيزيدََُبكَ ليَُ
 .                                            3ح 37-36:  آية،النور" (   رجالَ .لهَفيهاَبالغدوَواآلصالََحَُسبَ ُ َ�"  وقراءة من قرأ

أع الكــالم متــى نســ  علــى هــذا المنــوال  "  ففــي قولــه يكتــا القــرآع لــي زيــد نــرى  
الجملـة المـدلول   :والثانيـة  .يكتـا القـرآع لـي   :إحـداها   :نـاب منـاب الجمـل الـثالن 

                                                
 .   207مفتاح العلوم : - 1
 . 207قضايا الحداثة :   - 2
 . 226مفتاح العلوم :  - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 123 

المقـدر وهـي يكتبـه زيـد ، بخالفـه  زيـد مـع الرافـع :والثالثـة  .عليهـا بزيـد وهـي مـن يكتبـه 
شــبهة أع الكــالم متــى اــاع   وال ،يكتــا القــرآع لــي زيــد بلفــر المبنــى للفاعــل  :إذا قيــل 

 . 1" أجمع للفوا د ااع أبلي
وفي الواقـع أع فصـل هـذا الترايـا ، وهـو بنـاء الفعـل للمفعـول مـع وجـود فاعلـه 

 :أحـدهما  :، يتعلـي بجـانبين الحقيقي فـي الصـياغة ، والـذي يمكـن للفعـل أع يسـند إليـه 
 .تأثيري انفعالي  :واآلخر  .داللي 

ـــة التـــي يمكـــن أع تحملهـــا ثـــالن جمـــل  :ففـــي الجانـــا األول   نـــرى أع الدالل
ترازت بشـكل مكثـ  فـي بنيـة قصـيرة ومـوجزة ،  اما رأينا في تحليل السكاكي  مترابطة 

 رة دالليـة مرازيـة ، تنجـذب وأصبر ال لفر يمثل بذاتـه رانـًا أساسـيًا فـي الصـياغة ، وبـ
ومـن ناحيـة أخـرى يضـطر المتلقـي إلـى أع يقـوم  .نحوها اثير من الدالالت المتعلقة بـه 

بعـدة عمليـات متشـابكة ومعقـدة ، لتفســير البنيـة الترايبيـة الظـاهرة ، واستحضـار األجــزاء 
عـن  وهذا يدخل القول في جانـا الشـعرية ، ويبتعـد بـه . المحذوفة والغا بة عن السطر 
 . التبسي  الممل والداللة المباشرة

ـيتجلـى فـي ت   :والجانا اآلخر    المجهـول  حالفاعـل  (  المتلقـي إلـى معرفـة و  ش 
فــمذا مـــا اســـتطاع أع يحقـــي مطلبـــه فـــي ، ، وفـــي التوقـــ  أمـــام غمـــو  الداللـــة  م قتــا 

 .النهاية ، أدخل إلى نفسه السرور واإلمتاع 
وصـية هـذا الترايـا ، وفا دتـه المتضـاعفة ، هذا وقد التف  السـكاكي إلـى خص 

إع هـذا الترايـا متــى :" وأنـه يحقـي أعلـى درجــات البالغـة والشـعرية فـي القــول ، ،يقـول 
وقــع موقعــه رفــع شــأع الكــالم فــي بــاب البالغــة إلــى حيــث ينــاطر الســماك ، وموقعــه أع 

ب ر فــي اقتضــاحيصــل مــن بليــي عــالم بجهــات البالغــة، بصــير بمقتضــيات األحــوال ســا
الكــالم ، مــاهر فــي أفــانين الســحر إلــى بليــي مثلــه ، مطلــع مــن اــل ترايــا علــى خــا  

 . 2" معناة ، وفصوغ مستتبعاته
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وتكــاد شــعرية القــول تــرتب  بشــكل واســع بحــذ  المفعــوالت ، لتعــدد االحتمــاالت 
الدالليــة الممكنــة ، التــي تصــاحا هــذا الحــذ  ، والتــي يمكــن أع يســتثمرها المبــدع فــي 

ـــوين خطابـــه فاتصـــال الفضـــاء الشـــعري "   ، وفـــي أداء داللتـــه بصـــورة فاعلـــة ومـــ ثرة  تل
بمنطقــة المنصــوبات يمثــل شــعرية مــن الطــراز األول ، إذ يعــد هــذا النحــو الترايبــي قمــة 

 ح  الخفـي( الجدليـة بـين الظهـور والخفـاء مـن ناحيـة ، وقمـة الحراـة بـين ذهـن المبـدع 

 .1"وصياغته الظاهرة من ناحية أخرى 
بصــفة التعمــيم  التــي تصــاحا حــذ  المفعــول  ولــى درجــات الشــعرية وتــرتب  أ

التــي تحــرك ذهــن المتلقــي ، وتدفعــه فــي اتجاهــات متعــددة ، تشــترك جميعهــا فــي صــفة 
أحــد أنــواع ســحر الكــالم حيــث يتوصــل بتقليــل اللفــر   " االحتماليــة للمعنــى المــراد ، وهــذا

ويمنــع ، ويصــل ويقطــع  ييعطــ فــالع :إلــى تكثيــر المعنــى ، اقــولهم فــي بــاب المبالغــة 
(       " وَإلــىَدارَالســالمعيــدَوهللا :  " لعزوجــ هدم ، وقولــعــوي يم ، ويغنــدويهــ يويبنـ

 ح . 25: يونس آية 
إلــى تكثيــر  يتــ د وقــد تأخــذ شــعرية حــذ  المفعــول اتجاهــا معاكســا ، بحيــث ال

نقطـــة  المعنـــى وتوســـيع مـــداة ، وإنمـــا تقـــوم بحراـــة مورـــعية تتوقـــ  الداللـــة فيهـــا عنـــد
ومــن ثــم تتراــز همــة  ؛ معينــة، هــي إســناد الفعــل إلــى الفاعــل فحســا دوع أع تتعــداة 

إع ترايـز الحراـة فـي نقطـة محـددة  "  المتلقي فـي تلـض النقطـة ، وتنصـر  عـن غيرهـا ،
أو لنقــل تبــادل الخــواغ الدالليــة ،يمــا بينهــا فــي نقطــة محــددة ، يمكــن أع يضــيف عمقــًا 

وهــــذة الحالــــة . 2" ثيــــف النيـــة الجماليــــة المســــتترة وراءهـــاإلـــى الداللــــة ، ويســـاعد علــــى تك
تكتســا شــعريتها مــن تكثيــف حضــور المعنــى فــي ذهــن المتلقــي ال مــن تكثيــف الداللــة 
 ،وانتشــارها علــى مســاحة تعبيريــة واســعة ، ســواء أكانــ  ظــاهرة أم غا بــة فــي الفضــاء 

، إلـى معنـى ، يفعـل  يفـالع يعطـ  :منزلة الالزم ذهابا في نحو  يبتنزيل المتعد "  وذلض
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فــالمعنى المســتفاد مــن هــذا التعبيــر إثبــات اإلعطــاء لفــالع دوع االنصــرا   .1" اإلعطــاء
 يهــو يعطــ :إنــض إذا قلــ  : " إلـى جــنس اإلعطــاء ولــذلض يقــول عبـد القــاهر الجرجــاني 

الدنانير ، ااع المعنى على أنض قصـدت أع تعلـم السـامع أع الـدنانير تـدخل فـي عطا ـه 
 طيهـــا خصوصــًا دوع غيرهـــا ، واـــاع غررــض علـــى الجملـــة بيــاع جـــنس مـــا، أو أنــه يع

 . 2"  تناوله اإلعطاء ال اإلعطاء في نفسه
ولماَوردَماءَمدي َوجدَعليهَأمةَمـ َالنـاسَ سـقونَ"َ: واذلض قوله تعـالى 

حتــىَ صــدرََيخطبكمــاَ،َقالتــاَالَ ســقَ،َووجــدَمــ َدو هــمَامــرأتي َتــذودانَ،َقــالَمــا
:  القصـص ، اآليتـاع.." ( ىَإلـىَالظـلَبيـرَفسـقىَلهمـاَثـمَتـولََّالرعاءََوأبو اَشيخَك

 ح . 24  -23
إع قـــراءة اآليتـــين تجعلنـــا نتوقـــ  عنـــد موارـــع بعينهـــا ، تعـــر  فيهـــا النســـي     

ببلـو  أثـر  يالتعبيري إلى عـدول عـن المـألو  ، وخـرو  عـن النظـام النحـوي الـذي يقضـ
 يال نسـق تـذوداع  يسـقوع (  : األربعة وذلض في األفعال  ، إلى مفعوله  يالفعل المتعد

حولهـــا  فا ـــدة دالليـــة أساســـية ، تـــدور ي، غيـــر أع هـــذا الخـــرو  جـــاء ليـــ د ح فســـقى  
الصياغة القرآنية ، وهي الترايـز علـى الحـدن ذاتـه وإثباتـه لفاعلـه ، أكثـر مـن االنشـغال 

لـى تخفيـف بما يتعلي به من فضول الكالم ، ومـن ثـم فـأي تجـاوز لهـذة النقطـة يعمـل ع
وبعبـــارة أخـــرى إع ذاـــر  .  الضـــغ  الواقـــع علـــى ذات المتلقـــي بفعـــل عمليـــة الحـــذ 

  يالمفعوالت هنا على مستوى الصياغة ، أو استحضارها فـي ذهـن المتلقـي تقـديرا ، يـ د
إلى تبديد الطاقة الداللية المراـزة فـي منطقـة الحـدن ، ويعمـل علـى توسـيع انتشـارها فـي 

 .دوع التعمي في الحدن ذاته الذي هو غاية الصياغة مساحات تعبيرية أكبر ، 
 /يســقوع  (إع المتأمــل فــي اآليــة يــرى أع األفعــال األربعــة المتقابلــة دالليــا  

تمثــل محـور الداللــة الكليـة فــي اآليـة ، ومــن ثـم ينبغــي أع  حفســقى  ي/نسـق تـذوداع، ال
فـي تحقيـي النـات  المتلقي على ما بينها من تقابل داللي ، وما لـه مـن أثـر  يينصا وع
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، ذارهـــا فـــي اآليـــة إلـــى أيـــة فا ـــدة تـــذار  ي، دوع االنشـــغال بالمفاعيـــل ، التـــي ال يـــ د
تــ ثر اثيــرا فــي النــات  الــداللي  فســواء أكانــ  غنمــا أم مواشــيا أم إبــال أم غيــرة ، فمنهــا ال

 ىولكــن علــى الــرغم مــن هــذا الــه ، فقــد ذهــا الســكاكي إلــى رأي مخــال  ، ورأ  .العام 
  قد وقع بسبا ظهـور القـرآ ن الدالـة علـى المحـذو  ، وطالمـا أنـه معلـوم فـي أع الحذ

ذهن المتلقـي ، فـال حاجـة إلـى ذاـرة ، اـي يتحقـي االختصـار فـي الكـالم واالحتـراز عـن 
وقـع الحـذ   :يقـول السـكاكي  مـن وجهـة نظـرة  العبث ، وهو غاية الحذ  فـي اآليـة ، 

 ادة يســقوع مواشــيهم ، وتــذوداع غنمهمــا ، والوانصــباب الكــالم إلــى إر  "التضــاح المــراد 
 . 1" غنمها حتى يصدر الرعاء مواشيهم  يتسق

وذهـا صـاحا المفتـاح  : " بقولـه  يوسايرة في رأيه الشـي  سـعد الـدين التفتـازان
إلــى أنــه لمجــرد االختصــار والمــراد يســقوع مواشــيهم ، وتــذوداع  غنمهمــا ، واــذا ســا ر 

ة ، وهــذا أقــرب إلــى التحقيــي ، ألع التــرحم لــم يكــن مــن األفعــال المــذاورة فــي هــذة اآليــ
جهة صدور الـذود عنهمـا ، وصـدور السـقي مـن النـاس ، بـل مـن جهـة ذودهمـا غنمهمـا 

حتـى لــو اانـ  تـذوداع غيـر غنمهمـا ، واـاع النـاس يســقوع  ،النـاس مواشـيهم  ي، وسـق
عتبرهـا صـاحا غير مواشيهم ، بل غنمهما مثال ، لم يصر الترحم فليتأمل ، ففيـه دقـة ا 

وغفــل عنهمــا    ] ي عبــد القــاهر والزمخشــر  [المفتــاح بعــد التأمــل فــي اــالم الشــيخين 
 .2" الجمهور فاستحسنوا االمهما 

يخالفـاع بموقفهمـا هـذا مـا  ح يوالسـكاك يالتفتـازان ( ويفهـم مـن هـذا القـول أنهمـا   
" هر الجرجـاني عبـد القـا ىوجمهور البالغيـين ، إذ رأ ي ذها إليه عبد القاهر والزمخشر 

ذاك إال أع  أنــــه لــــيس فــــي ذلــــض الــــه إال أع يتــــرك ذاــــرة ويــــ تى بالفعــــل مطلقــــا ، ومــــا  
. 3"  ، ومـن المـرأتين ذود  يالغر  في أع يعلـم أنـه اـاع مـن النـاس فـي تلـض الحـال سـق

ـــــرازي وجمهـــــور  ي وعلـــــى هـــــذا رأي الزمخشـــــر  ـــــدين ال ـــــا القزوينـــــى ، وفخـــــر ال ، والخطي
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رــر أع الــرأي األخيــر أقــرب إلــى الدقــة فــي فهــم المــراد مــن وامــا هــو وا،  1 البالغيــين
 .الحذ  في اآلية 

وقــد تأخــذ ظــاهرة حــذ  المفعــول وظيفــة أخــرى ، تــرتب  بالجانــا البــديعي أكثــر   
يتحقـي  من الجانا الداللي ، ويصبر حذ  المفعول وسيلة إلى تحقيي إيقاع صـوتي ال

انحـو . 2"  الرعايـة علـى الفاصـلة   "   عند ذارة ، وقد عبر السكاكي عن هذة الوظيفة بـ
الضـحى ،  "  ( قلـىَوالضحىَ،َوالليلَإذاَسـجىَ،َمـاَودعـكَربـكَومـا : "قوله تعـالى 
ولـم يقـل ومـا قـالك رعايـة لخـتم هـذة الفاصـلة بـاألل  امـا قبلهـا ومـا ح "  3-1 : اآليـات 
أع   "ولكـــن بعـــ  البالغيـــين يضـــيف إلـــى ذلـــض فا ـــدة دالليـــة تحـــ  دعـــوى . 3"بعـــدها 

الـذي معنـاة أبغـ  علـى رـميرة ، وإع اـاع  "قلـى  : "وهي   تتزاحم  النكات الباليية ال
 .4 "  منفيا ، ألع النفي فرع اإلثبات في التعقل

غيـر أع المتتبـع للفواصـل التـي بنيـ  عليهـا السـورة ، يـرى أع الحـذ  قـد ارتـب  
ى فـي نفـس السـامع، في الدرجة األولى بغاية صوتية وإيقاعيـة مقصـودة ، ذات تـأثير قـو 

ألع األمر لو ااع يتعلـي بتنزيـه الرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم ، عـن طريـي عـدم الـرب  
، والـذي  حمـا ودعـض  (، لوقع ذلض في الفعـل السـابي  حقلى ما،(بينه وبين الفعل المنفي 
 .وهللا أعلم  ،يحمل داللة مقاربة 

ى واعتبـارات بالييـة تـرتب  فمما الشض ،يه أع هنـاك فوا ـد دالليـة أخـر  ... وبعد   
بظــاهرة الحــذ  ، لــم أتناولهــا ، ألننــي اقتصــرت علــى تنــاول أهــم مظــاهر الحــذ  التــي 
تتصــل بالوظيفــة الشـــعرية ، وأكثرهــا فاعليـــة فــي تكثيـــف  الداللــة واتســـاعها ، تلــض التـــي 
تساهم في تكـوين الفضـاء النصـي ، ويمكـن تفسـير أي مـن السـياقات األخـرى فـي رـوء 

  .تي تم تناولها القضايا ال
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 :َتمهيـدََ  

ة اللغــة تحقيـي االتصـال المعرفـي بـين المتكلمــين ، وأع مـن المسـلم بـه أع وظيفـ
هذا االتصال ، اي يتحقي ، البد لـه مـن قـوانين ورـواب  تحكـم عمليـة األداء اللغـوي ، 

لــذا اانــ  مهمــة النحــاة واللغــويين ورــع هــذة  ،التــي يقــوم بهــا المتكلمــوع فــي اــل لغــة 
ر  عليهـا مــن أنمـا  التعبيــر القـوانين ، ورعايتهـا ، والعمــل علـى اســتقرارها ، واـل مـا يخــ

 .إال يوص  بالشذوذ أو الخطأ  ينبغي أع يرد إليها ، ويخضع لفاعليتها ، و
ولكـن عنــدما اانــ  اللغــة علــى مســتوى األداء تخضــع لالختيــارات الفرديــة ، التــي تتــأثر  

بطبيعتهــا بخصوصــية األداء ، وبــالظرو  المصــاحبة لــه ، فقــد رأوا أع الصــورة المثاليــة 
يمكـن أع تتحقـي علـى المسـتوى الفعلـي ، إذ إع هنـاك ظـواهر االميـة  ال ي اللغة أ لها 

تخضـع لتلـض القـوانين بـل وقـد تعاررـها ؛ ومـن ثـم لجـأوا إلـى عمليـة التقـدير  عديـدة ، ال
تختــل ، مــن وجهــة نظــرهم ، الصــورة المثاليــة التــي ارتضــوها للنظــام  ، حتــى ال  النحــوي 
 أو وســيلة  يعــدو فــي الحقيقــة أكثــر مــن اونــه إجــراء  ال"    فالتقــدير النحــوي  ،اللغــوي 

 . 1"لجبر النقص الذي يشوب ظاهر العبارة ،حرصا على مثالية اللغة في النهاية
وإذا اــاع الخــرو  عــن النظــام اللغــوي ، أو المعيــار الــذي حــددة أصــحاب اللغــة 

ر مــن أداء صــاحبه بــأكث ييعنــ الواحــدة ، يقــع علــى مســتوى التعبيــر العــادي ، والــذي ال
الفكـرة وتحقيــي الجانــا النفعــي للكــالم ، فمنـه مــن الطبيعــي أع يتضــاع  هــذا الخــرو  ، 
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أو االنتهــاك اللغــوي فــي الســياق األدبــي والتعبيــر الفنــي ، حيــث يعنــى المبــدع بالصــياغة 
 .اللغوية ، وطريقة األداء ، أكثر من اعتنا ه بتوصيل الفكرة وتبليغها لآلخرين 

س معنــى هــذا ييــاب الغايــة األولــى مــن الكــالم ، ألع انتهــاك القواعــد ولكــن لــي          
اللغويــة إلــى حــد تضــيع معــه الفا ــدة ، يصــبر نوعــا مــن العبــث ، والفورــى الكالميــة ، 

ومن ثم فـمع الحكمـة فـي األداء تكمـن فـي الخـرو   ،يسعى إلى تحقيقها أي فرد  التي ال
ــــى مــــا يخــــ ــــالي للغــــة ، أو تطويعــــه إل دم الغــــر  الفنــــي مــــن ناحيــــة ، عــــن النظــــام المث

على الفا دة الدالليـة التـي نتحسسـها فـي ثنايـا النظـام الجديـد  والحرغ، في الوق  نفسه 
يهدم من أجـل الهـدم ، وإنمـا يهـدم نظامـا  فالمبدع ال ، والتي بها يتم التواصل اإلنساني 

أي  "فــ  ، هليقيم على أنقاره نظاما آخـر ، يتسـاوق مـع خصوصـيته التعبيريـة وشـاعريت
كسر للنظام المبتذل يفتر  نوعـا جديـدا مـن التنظـيم ، الـذي يعتبـر فورـى بالنسـبة لمـا 

 .1سبي ، ولكنه نظام أكفأ عندما يقاس بم شرات المقال الجديد الداخلية 
دعا مـه متمـثال  يوإذا ااع النظام المثالي للغة ، وجـد مـن يحـافر عليـه ، ويرسـ

النظـــام المجـــاوز لـــه ، والمبتـــدع مـــن قبـــل المبـــدعين فـــي مهمـــة النحـــاة واللغـــويين ، فـــمع 
من يعتنـي بـه ويلـتمس لـه شـرعيته ، ويكشـ  عـن ايمتـه الجماليـة  أيضا  والشعراء وجد 
علـى مثاليـة اللغـة فـي   ... حرصوا   فمذا ااع النحاة  واللغويوع قد،" ، وهم البالغيوع 

 ورعايتــه ، فــمع البالغيــين  مســتواها العــادي ، وهــو المســتوى الــذي يعنــيهم االشــتغال بــه
قـــد حرصـــوا ، علــى العكـــس مـــن النحــاة واللغـــويين ، علـــى  وهــم المعنيـــوع باللغـــة الفنيــة 

هــذة الصــفة هــي  ....تأكيــد صــفة مخالفــة البــد مــن تحققهــا فــي االســتخدام الفنــي للغــة 
 المغـايرة ، أو االنحـرا  علـى مسـتوى معـين مـن القواعـد ، والمعـايير المثاليـة التـي تحكـم

 . 2" اللغة العادية 
لذلض انصب  جل اهتمامات الدراسات األسـلوبية الحديثـة علـى ظـاهرة العـدول ، 

أسـلوب الــنص  عنـدهم  أو االنحـرا  اللغـوي فـي الـنص األدبـي ، ألنــه يمثـل فـي الواقـع 
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فــمذا اــاع الــنص وليــدا لصــاحبه ،   "الـذي يتميــز بــه عــن غيــرة مــن النصــوغ األخــرى ، 
 . 1"ليد النص ذاته فمع األسلوب هو و 

وارتبا  األسـلوب بظـاهرة االنحـرا  اللغـوي ، التـي هـي مـن أهـم مميـزات العمـل 
األدبــي ، دفعـــ  اثيــرا مـــن البــاحثين إلـــى تحديــد درجـــة االنحــرا  واياســـها ، ومــدى مـــا 
يترتـــا عليهـــا مـــن ارتفـــاع مســـتوى الشـــعرية فـــي الـــنص أو انخفارـــه ، فـــمذا اـــاع األدب 

المجــاوزة ، فمننــا نــرى أنهــا تبلــي أدنــى مســتوياتها فــي الخطــاب بقســميه يرتكــز علــى مبــدأ 
وبقــدر مــا يبتعــد  ،النثــري ، فــي حــين تصــل إلــى أعلــى معــدالتها فــي الخطــاب الشــعري 

المبــــدع عـــــن النظـــــام اللغــــوي المـــــألو  ويتجـــــاوزة ، يكتســــا عملـــــه الخاصـــــية الشـــــعرية 
للغة مـن ارـطراب يصـبر متولدة عما توقعه في نظام ا " والوظيفة اإلنشا ية ، التي هي 

هــو نفســه نظامــا جديــدا ، فالســمة اإلنشــا ية هــي إذع حصــيلة المفارقــات التــي نالحظهــا 
 . 2"بين نظام الترايا اللغوي للخطاب األدبي ، وغيرة من األنظمة اللغوية

يتم إال فـي رـوء قاعـدة أو أصـل يقـاس عليـه  كما أع تحديد درجة االنحرا  ال
لفهـــــم الخـــــواغ األســـــلوبية ، أو لوصـــــفها باالعتمـــــاد علـــــى لـــــم توجـــــد أي دراســـــة  "، إذ 

  .3"الموروع نفسه ، بل يتم تحديـدها علـى أنهـا متميـزة عـن اللغـة العاديــة بنمــ  معــين
اتخـــذ  أشـــكاال متعـــددة ، نظـــرا لتعـــدد  عنـــد األســـلوبيين  ولكـــن تحديـــد المعيــــار اللغـــوي 

ظــام اللغــوي معيــارا للغــة مجــال الــرؤى التــي انطلــي منهــا اــل مــنهم ، فمــنهم مــن اتخــذ الن
لمجمـوع  اللغويـة  الدراسة ، ومنهم من حـدد المعيـار بالمتوسـ  اإلحصـا ي لكـل الوسـا ل

النصـــوغ الموجـــودة ، واألســـلوب حيننـــذ انحــــرا  بعـــ  الوســـا ل اللغويـــة فـــي الــــنص 
فــي  ي مجــال البحــث عــن المتوســ  اإلحصــا ي ، وآخــروع يــروع أع المعيــار نمــوذ  لغــو 

يطمــر إليــه اإلنســاع ، دوع أع يصــل تمامــا إليــه  ي أي أنــه نمــوذ  لغــو  ذهــن المجتمــع ،
 .4في االستعمال اللغوي 
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 :وفــي الواقــع أع هــذة اآلراء وغيرهــا ، قــد وجــه إليهــا نقــد مــن عــدة جوانــا  

ــــد العناصــــر ذات الوظيفــــة  لصــــعوبة تطبيقهــــا مــــن ناحيــــة ، ونســــبية فاعليتهــــا فــــي تحدي
ولعـل االسـتخدام العـادي للغـة أقـرب  ، أخـرى  اإلنشـا ية ، فـي الـنص األدبـي مـن ناحيـة

المعايير في تحديد مستوى االنحرا  اللغوي ، ووظيفته اإلنشا ية في النصـوغ األدبيـة 
؛ وإع اــاع يظــل أمــرا نســبيا ، ألنــه يخضــع العتقــاد المتلقــي فــي تحديــدة ، وقدرتــه علــى 

 .تصورة 
فــي تحديــد درجـــة يهمنــا فــي هــذا الصـــدد تتبــع اآلراء حــول جــدوى المعيـــار  وال 

االنحــرا  اللغــوي عنــد النقــاد المحــدثين ، بقــدر مــا يهمنــا تتبــع هــذة الظــاهرة عنــد اإلمــام 
 .ومدى وعيه بها ، وايفية معالجته إلشكاليتها وقضاياها المتشابكة  يالسكاك

 ىجانــا العــدول فــي الكــالم الفنــي عنايــة ابيــرة ، ورأ يلقــد أولــى اإلمــام الســكاك  
لعدول باعتبـار الجهـة التـي يـتم العـدول عنهـا ، وهمـا عـدول داخـل أع هناك نوعين من ا

الصياغة حيث ينحر  الكالم عن المستوى المثالي للغـة ، أو مـا يسـميه بأصـل المعنـى 
حيـث إع إخـرا  الكـالم  ،واآلخـر عـدول عـن ظـاهر مقتضـى الحـال  ،أو أصـل الكـالم 

ولــى ، يعــد عــدوال فنيــا ذا علــى خــال  مــا يقتضــيه المقــام ، أو حــال المتلقــي بالدرجــة األ
يتعاررــاع مــع بعضــهما الــبع  ،  ايمــة بالييــة ابيــرة ، واــال النمطــين مــن العــدول ال

بل هما في معظم األحيـاع يتـلزراع معـا فـي سـبيل إثـراء الوظيفـة الدالليـة والفنيـة للتعبيـر 
 .اللغوي 

الييـــة يمكـــن أع تتحقـــي الميـــزة الفنيـــة ، أو القيمـــة الب أنـــه ال يالســـكاك ىلـــذا رأ  
للكــــالم إال مــــن خــــالل الخــــرو  عــــن المــــألو  ، وإجــــراء الكــــالم علــــى خــــال  مقتضــــى 

 .الظاهر 
تمثـــل عنـــدة   " علـــى مقتضـــى الظـــاهر إجـــراء الكـــالم ال  "ولعـــل مقولـــة    

جـــوهر علـــم المعـــاني ، واألســـاس الـــذي تعـــال  علـــى رـــو ه مختلـــ  قضـــاياة وأســـاليبه 
على مقتضى الظـاهر ، واـذلض الخبـر ،  ال واعلم أع الطلا اثيرا ما يخر . "  المتعددة

ي نكــ  قلمـا يــتفطن خيصــار إلـى ذلــض ، إال لتـو  فيـذار أحــدهما فـي مورــع اآلخـر ، وال
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يعــ   ،يــه بضــرس قــاطع ، والكـــالم  يرجــع إلــى دربــة فــي نوعنـــا هــذا ، وال لهــا مــن ال
بـل . 1"  بـذلض متـى صـاد  متممـات البالغـة ، افتـر لـض عـن السـحر الحـالل بمـا شـن  

أع اــل اــالم مجــرى  ىبــين هــذا المســتوى ووظيفــة اإلمتــاع األدبيــة ، ورأ ي  الســكاكربــ
ـــو مـــن أي فا ـــدة زا ـــدة ، ويقصـــر عـــن أداء الوظيفـــة الشـــعرية التـــي  علـــى األصـــل ، يخل

واـأع هـذة الوظيفـة مقصـورة علـى نمـ  بعينـه مـن  ،تتميـز بهـا مختلـ  األعمـال األدبيـة 
صـورة المثاليـة لـألداء ، ويتعمـد خرقهـا إلحـدان التراكيا اللغويـة ، وهـو الـذي ينـد عـن ال

هزة أدبية عند المتلقي ، وتحقيي الفا دة الداللية التي تقصـر عـن أدا هـا الصـورة المثاليـة  
نفــث الكــالم ال علــى مقتضــى الظــاهر متــى وقــع عنــد النظــار موقعــه ، اســتهش  "فـــ  ،

 . 2"األذهاع     األنفس وأني األسماع ، وهز القرا ر ونش  
أنـه يمكـن أع  ىقد توسع في رؤيته لهذا النم  من التعبيـر ، ورأ يبل إع السكاك       

يصـــيا معظـــم جوانـــا األداء اللغـــوي ، بحيـــث يمكننـــا أع نســـتغل معظـــم وجـــوة التعبيـــر 
المألوفة في أداء الداللة الفنية ؛ وذلـض بخرقهـا أو تحميلهـا دالالت أخـرى مبنيـة عليهـا ، 

إما على مستوى الترايا ، أي أع ترتيـا العناصـر يكـوع  : ويتحقي ذلض على مستويين
الصـياغة عـن موارـعها الحقيقيـة ، أو  مخالفا لما هـو مـألو  ، وذلـض بتحريـض عناصـر

، بحيــث يــتم ترايــا يوإمــا علــى المســتوى االســتبدال ،زيــادة بعــ  العناصــر أو حــذفها 
أو الحاليـــة تشـــير إلـــى  الجملـــة وفـــي القواعـــد والقـــوانين النحويـــة ، ولكـــن القـــرا ن الســـيااية

أي أع  ،ررورة تجـاوز المعنـى الظـاهر إلـى معـاع أخـرى ، ذات وظيفـة بالييـة تأثيريـة 
علـــى خـــال  مقتضـــى الظـــاهر ، علـــى نحـــو مـــا نـــرى فـــي  ي داللـــة القـــول البـــد أع تجـــر 

االســـتعارة والمجـــاز المرســـل والكنايـــة واألســـاليا اإلنشـــا ية وغيرهـــا ، حيـــث يقـــع العـــدول 
دوع الترايبــــي ، ويتوصـــل إلـــى الداللـــة المجازيـــة مــــن  يى االســـتبدالفيهـــا علـــى المســـتو 

 .التعبيري   للنسي   المصاحبة الحالية   خالل القرا ن السيااية أو
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علــى مقتضـى الظــاهر  إخــرا  الكـالم ال يولهـذا النــوع ، أعنـ: "  ييقـول الســكاك  
دخل ،يـه ، بجهـة ، أساليا متفننة ، إذ  ما من مقتضى االم ظـاهري إال ولهـذا النـوع مـ

 . 1"مـــن جهــات البالغة
وعلـى المســتوى الفعلــي فــي إدراك هــذا التجـاوز اللغــوي ووظيفتــه البالييــة ، فقــد 

إلى ررورة الـوعي بالصـورة المثاليـة للتعبيـر ، التـي تمثـل الخلفيـة اللغويـة  يتنبه السكاك
لتعـر  لخــواغ إع ا  " :التـي يـنعكس عليهـا مقـدار التجــاوز وايمتـه البالييـة ، يقـول 

عليـــض حـــال  ىيخفـــ تراكيـــا الكـــالم موقـــو  علـــى التعـــر  لتراكيبـــه رـــرورة  ، لكـــن ال
هـو أصـل   التعر  لها منتشرة ، ،يجا المصير إلى إيرادها تح  الضب  ، بتعيـين مـا

 .2"  لها وسابي في االعتبار ، ثم حمل ما عدا ذلض شينا فشينا على موجا المساق 
وفطنتـــه بكيفيــة تحديـــد درجـــة  يالســـكاك يوعــويتجلــى فـــي هــذا الـــنص صـــراحة 

فمـــن الوارـــر أع التعبيـــرات  .االنحـــرا  والبحـــث عـــن وظا فهـــا وموجباتهـــا الســـيااية 
الكالميــة الخارجـــة علـــى نظـــام اللغـــة ، تبـــدو للوهلــة األولـــى اأنهـــا نـــوع مـــن االرـــطراب 

اللغويـة،  اللغوي ، أو الفورى الكالمية التي البد مـن إعـادة ترتيبهـا وإخضـاعها للقـوانين
كـــي يـــتم االتصـــال وتتحقـــي الفا ـــدة ، وبهـــذة الطريقـــة نســـتطيع أع نكشـــ  عـــن موارـــع 

الفنــي الــذي لجــأ إليــه المبــدع ، فــي إحــدان النســي   التكنيــض   و  حالمقصــود  (الخلــل 
، ثـم نكشـ  مـن خـالل ذلـض عـن وظيفتـه الشـعرية التـي  حالمنحـر   (التعبيـري الجديـد 
علـى تطويـع النظـام اللغـوي ، وإخضـاعه لحاجاتـه الفنيـة ،  في قـدرة المبـدع :تتجلى أوال 
،يمـا يحملـه مـن دالالت ،  : يفي بأدا ها النم  اللغـوي المـألو  ، وتتجلـى ثانيـا  التي ال

ومـا يثيـرة فـي نفـس المتلقــي مـن خيـاالت بعيـدة ، وحاجـة إلــى  التأمـل والتفكـر فـي الــرب  
عناصـر أخـرى غا بـة فـي فضـاء  بين مكونات الصـياغة الحارـرة ، ومـا يتصـل بهـا مـن
 .النص ، تشترك معها في تحقيي النات  الداللي 
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المناغ إذع من ررورة تحديد المعيار أو األصل الذي انحرفـ  عنـه العبـارة  
الفنيـة ، ولكـن لـيس ذلـض مــن أجـل التـدليل علـى مثاليـة اللغــة وثبـات نظامهـا ، وإنمـا مــن 

فـي أداء المعنـى الشـعري  ثاليـة والمنحرفـة الم أجل اياس درجـة التفـاوت بـين الصـورتين 
 .، وما تحمله ال منهما من ايم جمالية 

  "أصـل المعنـى  "قـد تحـدن فـي أكثـر مـن مورـع عـن  يلذلض نرى أع السـكاك 
وفــــي  ي بــــه المســــتوى المثــــالي للغــــة ، الــــذي يجــــر  يوالــــذي يعنــــ،  1" أصــــل الكــــالم  "أو 

،يمـا   ايفيـة الترايـا هـو أع تنحـو معرفـة واعلـم أع علـم النحـو "مقاييس النحو وقوانينـه 
بـــين الكلـــم لتأديـــة أصـــل المعنـــى مطلقـــا بمقـــاييس مســـتنبطة مـــن اســـتقراء اـــالم العـــرب ، 

 .2"وقوانين مبنية عليها ، ليحترز بها عن الخطأ في الترايا 
وهــو إذ يشــير إلــى ذلــض إنمــا يســعى إلــى إلقــاء الضــوء علــى الجانــا اآلخــر مــن 

 .الم ، الذي يكوع مثار الخطأ ومجال التفاوت بين المتكلمين األداء اللغوي وهو الك
المســـتوى اللغـــوي  :اللغـــة  يابيـــر بمســـتوي ياـــاع علـــى وعـــ يويعنـــى هـــذا أع الســـكاك 

والمستوى الكالمي ، فالمستوى اللغوي أو مـا أطلـي عليـه أصـل المعنـى أو أصـل الكـالم 
ي أذهـاع المتكلمـين بهـا ، وهـي ، يتمثل في الصورة المثالية الذهنية للغة التي تتعـايش فـ

تخضــع لمجموعــة مــن الــنظم والقــوانين االجتماعيــة التــي تحكــم النظــام اللغــوي بأكملــه ، 
فــي حــين أع المســتوى الكالمــي  ،وتتكفــل بتحقيــي التواصــل اللغــوي بــين المتكلمــين بهــا 

للــنظم  فـي الصــورة الفرديـة لــألداء ، التــي تتميـز بنســبية أدا هـا ، وتطبيقهــا عنــدة  يتمثـل 
وهـذا هـو مجـال اإلبـداع الفـردي الـذي يقـاس مسـتواة الفنـي بمـدى تطبيقـه لـنظم  ،اللغويـة 

 .وقوانين اللغة ، ومدى انحرافه وعدوله عنها 
في معظم األحياع يقابل بصورة فعلية بـين هـذين المسـتويين  يلهذا ااع السكاك  

ماليــة والدالليــة التــي تتمتــع عنــد تحليلــه للنصــوغ القرآنيــة أو األدبيــة ، إلبــراز القــيم الج
: " ومما ي اد ذلض بصورة إجرا ية تناوله لجماليات الـنص القرآنـي فـي قولـه تعـالى  ،بها 
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والكـالم فـي تلـض ح "  4: مـريم ، آيـة  (  " إ يَوه َالعظمَمنىَواشتعلَالـرأسَشـيباَرب َِ
لتفــاوت اللطــا   مفتقــر إلــى أخــذ أصــل معنــى الكــالم ومرتبتــه األولــى ، ثــم النظــر فــي ا

 . 1" عليه نظم القرآع ، وفي ام درجة يتصل أحد الطرفين باآلخر  بين ذلض ، وبين ما
 الـذي ســبي بـه معظـم البــاحثين األسـلوبيين المحــدثين  وانطالقـا مـن هــذا المبـدأ 
لينتقــل منــه إلــى تتبــع مســتويات   قــد شــخ   يربــ يــا  أخــذ فــي تحديــد أصــل المعنــى وهــو 

ليه ، أو التحوالت الممكنة التي تبدأ من هـذة البنيـة العميقـة فـي األداء اللغوي المترتبة ع
 .السطحية ، وما بينها من تفاوت داللي وجمالي  تدر  متوال نحو البنية

إلى أع القيمة الجمالية تتناسا مـع درجـة االنحـرا  تناسـبا  يوقد فطن السكاك 
بـــر مـــن اإلمتـــاع طرديـــا ، بحيـــث نقتـــرب مـــن المســـتوى الفنـــي الر،يـــع ، ونبلـــي درجـــة أك

والتــــأثير المــــا أمعنــــا فــــي درجــــة االنحــــرا  ، وابتعــــدنا عــــن التعبيــــر المثــــالي ، والعبــــارة 
يتضـــر ذلـــض فـــي تحليلـــه لمســـتويات التعبيـــر الممكنـــة التـــي تـــرتب  باآليـــة  و ،المألوفـــة 

مزيـد التقريـر  يلتـوخ حقـد شـخ   يربـ يـا( ثم تراـ  هـذة المرتبـة : " السابقة حيث يقول 
رع  بدني وشـاب رأسـي ، ثـم تراـ  هـذة المرتبـة الثانيـة الشـتمالها  :في  إلى تفصيلها

الكنايـة ، فـي وهنـ  عظـام بـدني ، لمـا سـتعر  أع  :على التصرير إلى ثالثة أبلي وهي 
وهكــذا يتــدر  فــي االنتقــال مــن مســتوى أدا ــي إلــى . 2.... حالكنايــة أبلــي مــن التصــرير 

مـــا ســـبقه ، إلـــى أع يصـــل إلـــى المســـتوى مســـتوى آخـــر مبـــرزا وجـــوة التفـــاوت بينـــه وبـــين 
 :ثم لطلا شمول الوهن العظام فردا فردا ، قصدت مرتبة ثامنة وهـي :" األخير ،يقول 

ترك جمع العظم إلى اإلفراد لصـحة حصـول وهـن المجمـوع بـالبع  دوع اـل فـرد فـرد، 
 . 3" يإني وهن العظم من  فحصل ما ترى وهو الذي في اآلية 

وهكــذا " :،يقـول   "واشــتعل الـرأس شــيبا   "الثــاني مـن اآليــة ثـم ينتقــل إلـى الجــزء  
فحصـل اشـتعل شـيا رأسـي  ...ترا  الحقيقة في شاب رأسي إلـى أبلـي وهـي االسـتعارة 
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مقــررا فــي أعقــاب ذلــض وجــوة بالغتهــا . 1" ، ثــم تراــ  إلــى أبلــي وهــي اشــتعل رأســي شــيبا 
 .وايمتها الفنية 

يمـر  ر  فـي مسـتويات األداء اللغـوي ، الوممـا ينبغـي اإلشـارة إليـه أع هـذا التـد 
بــه المــتكلم عنــد بنــاء العبــارة الفنيــة ، وإنمــا هــو إشــارة إلــى وجــود صــور تعبيريــة محتملــة 
ألداء المعنـــى ، عـــدل عنهـــا المـــتكلم إلـــى الصـــورة المنطوقـــة فـــي البنيـــة الســـطحية ، لمـــا 

ور المحتملــة تحملــه مــن طاقــة دالليــة تفــوق معظــم الــدالالت التــي يمكــن أع ت ديهــا الصــ
إبـرازا للقيمـة الجماليـة ،  مـن قبـل المتلقـي  ويصبر الغـر  مـن اإلحالـة إليهـا  ،األخرى 

والفا دة الداللية التـي اختصـ  بهـا العبـارة المحسوسـة دوع غيرهـا مـن العبـارات الممكنـة 
. 
أع أصل المعنـى هـو المعيـار الـذي يمكـن  ىقد رأ يوعلى الرغم من أع السكاك  

ه الكالم الفني ، فمنه قد أدرك المأزق الذي يمكن أع يقـع ،يـه المتلقـي عنـد أع يقاس علي
تحديــد ذلــض األصــل ، نظــرا الخــتال  وجهــات النظــر حــول تحديــد الجملــة النــواة ، مــن 
شــخص إلــى آخــر ، وهــو المــأزق بعينــه الــذي وقــع ،يــه األســلوبيوع المعاصــروع الــذين 

و  ، وإليــه ينســا االنزيــاح ، هــو فــي المســبار األصــلي الــذي يقــع عنــه الخــر   "يــروع أع 
، تذبـذب الفكـر اللســاني فـي تحديـدة وبلـورة مصـطلحه ، فكـل يســمه  يذاتـه متصـور نسـب

 .2"من ران منظور خاغ 
اســـتطاع أع يضـــع تصـــورا ذهنيـــا مقبـــوال إلـــى حـــد ابيـــر لتحديـــد  يلكـــن الســـكاك  

يخلـو مــن  ال  أي المعيـار وعلــى الـرغم مـن أنــه  ،المعيـار الـذي يمكـن أع نقــيس عليـه 
التفـــاوت النســـبي مـــن شـــخص إلـــى آخـــر ، فهـــو يعـــد مـــن أقـــرب الحلـــول العمليـــة ، التـــي 

 .يمكن أع يرتضيها النقد اللساني الحديث 
اإليجــــاز واإلطنــــاب  :أع الكــــالم يقــــع علـــى ثالثــــة مســــتويات  ييـــرى الســــكاك

الوجــه  ياناألول والثــ :ويمثــل المســتوياع  أو مــا أســماة بمتعــار  األوســا   والمســاواة 
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يفتقــر فــي تأديتــه  ال  "الفنــي لــألداء فــي حــين يمثــل المســتوى الثالــث أصــل المعنــى الــذي 
إلــى أزيــد مــن دالالت ورــعية ، وألفــاظ ايــف اانــ  ، ونظــم لهــا لمجــرد التــأليف بينهــا 

 .1" يخرجها عن حكم النعيي 
 الاإليجـاز واإلطنـاب يظـالع نسـبيين إلـى حـد مـا ، و  يغير أنه أدرك أع مسـتوي  

: يقـول   متعـار  األوسـا    معيار عرفي أطلـي عليـه  ىيمكن اياسهما إال بعررهما عل
يتيســر الكــالم فيهمـــا إال بتــرك التحقيـــي  أمــا اإليجــاز واإلطنـــاب فلكونهمــا نســـبيين ، ال" 

متعـارفهم فـي التأديـة  ى عرفـي ، مثـل جعـل اـالم األوسـا  علـى مجـر  يءوالبناء علـى شـ
متعـــار   :بـــد مـــن االعتـــرا  بـــذلض مقيســـا عليـــه ، ولنســـمه للمعـــاني ،يمـــا بيـــنهم ، وال

 . 2"   يذم  يحمد منهم وال األوسا  ، وأنه في باب البالغة ال
وإذا اـــاع الكـــالم الفنـــي يــــزاو  فـــي أداء الوظيفـــة الدالليــــة ، بـــين قلـــة العبــــارات 

 يقتضـيه حـال السـامع ووجازتها وبين اثرتها وإطالتها ، اي تتناسا في ال حالة مـع مـا
بمتعــــار  األوســــا  أو درجــــة  يأو المقـــام ، فــــمع المســــتوى الـــذي حــــددة اإلمــــام الســـكاك

علـى حـد تعبيـر جـاع  المساواة يمثل من وجهة البحث األسلوبي درجـة الصـفر البالييـة 
بأقـل نسـبة موسـومة مـن المنظـور  "أو الدرجة المحايدة التي تستخدم فيها اللغـة  كوهين 
 يع نقيس عليها مسـتويات األداء الفنـي التـي أجملهـا السـكاك، والتي يمكن أ3"  البالغي 

همـا اإليجـاز واإلطنــاب فـمع اــاع الكـالم م ديــا للمقصـود بأقــل  :فـي مسـتويين ر يســيين 
ــــاراتهم فهــــو  ــــأكثر مــــن عب ــــارات متعــــار  األوســــا  فهــــو اإليجــــاز ، وإع اــــاع ب مــــن عب

ا المتعـــددة ، والتـــي اإلطنـــاب ، وبـــين هـــذين المســـتويين تقـــع المســـتويات اللغويـــة بصـــوره
 غيــر أع هــذة المســتويات بتعــددها ال ،تتفــاوت ،يمــا بينهــا فــي درجــة إيجازهــا أو إطنابهــا

:"  تحمل ايمة فنية في ذاتها ، وإنما تتحدد ايمتهـا بمـدى موافقتهـا للمقـام الـذي تلقـى ،يـه
وارتفاع شأع الكالم في باب الحسن والقبول وانحطاطه في ذلض بحسا مصـادفة الكـالم 
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فـمع  وافقـ  المقـام تحققـ  الفا ـدة ، . 1"ما يليي به ، وهو الـذي نسـميه مقتضـى الحـال ل
وإع لــم توافقــه تــنعكس تلــض القيمــة ، ويصــبر  ،وبلغــ  درجــة عاليــة مــن جــودة األداء 

 .  2"عّيا وتقصيرا ، واإلطناب إكثارا وتطويال  "اإليجاز 
بقـوانين النحـو وحـدها اا،يـة لتحديـد  يرى االلتـزام ال يوهكذا يتبين لنا أع السكاك        

درجــة االنحــرا  اللغــوي فــي األســاليا الفنيــة ، بــل البــد أع يضــا  إليهــا شــر  عرفــي 
ألنـه قـد يقـع انحـرا   ،يتمثـل ،يمـا هـو متعـار  عليـه مـن األداء بـين أوسـا  المتكلمـين 

لكونـه  يشـكل ذلـض ملمحـا أسـلوبيا ذا ايمـة فنيـة ، إمـا على مستوى الترايا النحوي ، وال
رمن االسـتعمال العـادي المبتـذل ، وإمـا  من ثم  شا عا على ألسنة المتكلمين ، فيندر  

ولكــن عنــدما يقتــرع  ،يشــير إلــى قصــد فــي التعبيــر أو غايــة معينــة مــن األداء  ألنــه ال
شــض نســتطيع  متعــار  عليــه بــين أوســا  المتكلمــين ، فمننــا بــال المعيــار النحــوي بمــا هــو
هو تعبير فني ، ونرى مدى ابتعادة، أو اقترابـه مـن التعبيـر  ال ما من خالله أع نتلمس

  .النمطي الذي يعكس بالضرورة مستواة الفني  ووظيفته الشعرية
فـــي رـــوء هـــذا التصـــور للكـــالم الفنـــي ، والمعيـــار الـــذي يقـــاس عليـــه ، تنـــاول  
عــن مورــوعات علــم المعــاني ، باعتبــارة يقــوم أساســا علــي العــدول فــي اللغــة  يالســكاك

بعــ  هــذة  حالشـعرية  (ولمـا انــ  قــد تناولــ  فـي الفصــل الســابي  ،مسـتواها العــادي 
حاجــة  المورــوعات االحــذ  والضــما ر وأســماء اإلشــارة واألســماء الموصــولة ، فمنــه ال
االلتفــات ،  :إلـى تكرارهـا هنـا ، وسـأكتفي بتنـاول المورـوعات األخـرى التـي مـن أهمهـا 

 .إلنشا ي والتقديم والتأخير ، واألسلوب ا
 
 
 
َاتـــفـتـاالل  : المبحوَاألولََ
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تــرتب  ظـــاهرة االلتفـــات ارتباطــا وثيقـــا بمورـــوع العــدول اللغـــوي ، الـــذي نحـــن   
التحــــول أو االنحــــرا  عــــن  يبصـــددة ، إذ إع الكلمــــة فــــي أبســــ  دالالتهــــا اللغويــــة تعنــــ

ني بصـفة الورع القا م ، سواء أكاع ذلض في نطاق اللغة ، أم في نطاق السـلوك اإلنسـا
 .عامة 

ولــــذلض جــــاء مصــــطلر االلتفــــات البالغــــي ، بوصــــفه االنتقــــال فــــي الكــــالم مــــن   
أسـلوب إلــى أســلوب، متصــال بمعنــاة اللغــوي ، وهـو مــا أورــحه رــياء الــدين بــن األثيــر 

وحقيقته مـأخوذة مـن التفـات اإلنسـاع عـن يمينـه وشـماله ، فهـو يقبـل بوجـه تـارة :" بقوله 
يكــوع هـــذا النـــوع مـــن الكـــالم خاصــة ؛ ألنـــه ينتقـــل ،يـــه عـــن كــذا ، وتـــارة اـــذا ، واـــذلض 

صـيغة إلــى صــيغة ، ااالنتقــال مــن خطــاب حارـر إلــى غا ــا ، أو مــن خطــاب غا ــا 
إلــى حارـــر ، أو مــن فعـــل مــا  إلـــى مســتقبل ، أو مـــن مســتقبل إلـــى مــا  أو غيـــر 

 .1" ذلض
ع وعلــى الــرغم مــن تــرد د المصــطلر اثيــرا فــي اتــا النقــد والبالغــة قــديما ، وأ

فـمع فهـم البالغيـين القـدماء لـه ، 2" إنما نشـأت وتحـددت فـي إطـار عربـي صـر   "داللته
لم يكن على وتيرة واحدة ، وإنما تعددت داللتـه عنـدهم ، واتخـذت أشـكاال متباينـة أحيانـا 
ــــــاايم أنمــــــا  بالييــــــة أخــــــرى ؛ اــــــاالعترا  والمجــــــاز  ــــــث اخــــــتل  مفهومــــــه بمف ، بحي

 .3 عربية وغير ذلض  واالستدراك واالستطراد وشجاعة ال
، ومــن بعــدة  ي ولـم يتحــدد مفهومــه بصـورة فعليــة إال علــى يــدي اإلمـام الزمخشــر 

يتفقــوع  وابــن األثيــر ، ويحيــى بــن حمــزة العلــوي وغيــرهم ، وإع اــاع الجميــع ال يالســكاك
 .على أساليبه وأفانينه ووظا فه الجمالية 

و بصــدد تفســير وهــ ،فالزمخشــرى يقصــرة علــى تبــادل الضــما ر ، حيــث يقــول  
عـــدل عـــن لفـــر الغيبـــة إلـــى لفـــر  م  فـــمع قلـــ  ل ـــ " : " إ ـــاكَ عبـــدَوإ ـــاك: " قولـــه تعـــالى 

                                                
 . 3: 2المثل السائر , ج  - 1
جماليات االلتفات , د .عز الدين إسماعيل , مقال ضمن " قراءة جديدة لتراثنا النقدي " ,النادي   - 2

 . 880م :1988األدبي الثقافي بجدة , المجلد اآلخر , 
معمر بن المثنى , مكتبة الخانجي ,  ,و مجاز القرآن ألبي عبيدة 439 -438انظر الصناعتين :  - 3

 , 3: 2, والمثل السائر ج 45:  2,و العمدة ج 11 -10م :1970,  2ط
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هذا يسمى االلتفـات فـي البيـاع ، قـد يكـوع مـن الغيبـة إلـى الخطـاب ،  :الخطاب ، قل  
ويتفــي معــه فــي هــذا الحصــر  .1" ومــن الخطــاب إلــى الغيبــة ، ومــن الغيبــة إلــى الــتكلم 

الحكايـــة والخطـــاب والغيبـــة ثالثتهـــا ينقـــل اـــل واحـــد  "  لـــذي يـــرى أعومدرســـته ا يالســـكاك
بينمــــا وســــع ابــــن األثيــــر مــــن دا رتــــه ليشــــمل إرــــافة إلــــى تبــــادل ، 2" منهــــا إلــــى اآلخــــر 

الضــما ر ، تبــادل أزمنــة األفعــال اــالرجوع عــن الفعــل المســتقبل إلــى فعــل األمــر ، وعــن 
ل المارــي بالمســتقبل ، وعــن واإلخبــار عــن الفعــ ....الفعــل المارــي إلــى فعــل األمــر 

المستقبل بالماري ، وما يجـرى مجراهـا ؛ ااإلخبـار باسـم المفعـول عـن الفعـل المسـتقبل 
 . 3وإنما يفعل ذلض لتضمنته معنى الفعل الماري   ،

بالعـدول مـن   " وسار على نهجـه يحيـى بـن حمـزة العلـوي ، حيـث حـدد االلتفـات
، اي يتسـع ذلـض المفهـوم لمختلـ  4"  ول أسلوب في الكالم إلى أسلوب آخر مخال  لأل

 : وهـذا أحسـن مـن قولنـا  :" أشكال االلتفات التي يراها تتجـاوز حـدود الضـما ر ،يقـول 

هـــو العــــدول مـــن غيبــــة إلـــى خطــــاب ومــــن خطـــاب إلــــى غيبـــة ، ألع األول يعــــم ســــا ر 
شـض غيـر ، وال االلتفاتات الها ، والحد الثاني إنما هو مقصور علـى الغيبـة والخطـاب ال

أع االلتفات قد يكوع من الماري إلى المضارع ، وقد يكوع علـى عكـس ذلـض  ، فلهـذا 
 .5"كاع الحد األول هو أقوى دوع غيرة

وقضية اتساع دا ـرة االلتفـات مـن األمـور النسـبية عنـد معظـم البالغيـين ، فكمـا   
منـة رأينا فمع البع  يق  عند حدود الضما ر ، والبع  اآلخـر يضـيف إليهـا تبـادل أز 

األفعال أو ما يجـرى مجراهـا ، وآخـروع يضـيفوع إليهـا مجـال العـدد والتـذاير والتأنيـث ، 
الصــيي  :بــل هنــاك مــن يبــالي فــي توســيع مجــال االلتفــات ليتنــاول إرــافة إلــى مــا ســبي 

وليس ذلض إال ألع ظاهرة االلتفات تتفـي مـع ظـواهر . 6واألدوات والبناء النحوي والمعجم

                                                
 . 62:  1الكشاف ج  - 1
 . 199مفتاح العلوم :  - 2
 . 16,  12, 11:  2انظر المثل السائر ج  - 3
 . 132:  2الطراز , ج  - 4
 . 132: 2السابق  ,ج  - 5
 . 63ت في البالغة القرآنية :انظر أسلوب االلتفا  - 6
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فمــن تعامــل معهــا مــن تلــض الزاويــة أجــاز  ،ة مقتضــى الظــاهر بالييــة أخــرى فــي مخالفــ
تحصـــى ،  لنفســـه إدخـــال معظـــم األســـاليا التـــي تعتمـــد علـــى هـــذا المبـــدأ وهـــي اثيـــرة ال

 .وعند ذ ربما تفقد داللتها وخصوصيتها 
يقبـل الجــدل هــو  واحــد ال يءوممـا يالحــر أع جميـع البالغيــين متفقــوع علـى شــ  

ــــه وخصوصــــيته أع تبــــادل الضــــما ر مــــن مباحــــث ا ــــى طبيعت اللتفــــات ، وهــــي أقربهــــا إل
التعبيريــة، حيــث إع بعــ  صــور االلتفــات األخــرى ، يمكــن أع تــرد إلــى أنمــا  بالييــة 
أخـــرى ، فالتـــذاير والتأنيـــث مـــثال أو العـــدد ، أقـــرب إلـــى بـــاب الحمـــل علـــى المعنـــى مـــن 

بهـاء الـدين  ى، ورأ  1"  الحمل على المعنـى  " تح  باب  يااللتفات لذلض تناوله ابن جن
  "، امـا أع الـداتور أحمـد مطلـوب يـرى 2"  قريـا مـن االلتفـات ولـيس منـه   "أنـه  يالسبك

ـــه وبغيــر  أنــه ألصــي بمباحــث المجــاز ألنهــا تعبيــر عــن المعنــى بغيــر لفظــه المورــوع لـ
 .3"أسلوبه المعتاد

يعـد مـن االلتفـات  وقد يرى الـبع  أع التحـول فـي رـما ر التـذاير والتأنيـث ال
إذا سبي الضمير المعدول إليه بضمير يشير إلـى المعـدول  عنـه ، أمـا إذا لـم يسـبي  إال

بضمير يخال  المعدول إليه ، ويتفي معه فـي المرجـع ، بحيـث يبـرز مخالفتـه لمقتضـى 
غيــر أننــا إذا ،  4 يعــد مــن االلتفـات ، وإنمــا مــن الحمــل علـى المعنــى  الظـاهر ، فمنــه ال

ت نــرى أنــه اليشــتر  أع يســبي الملتفــ  إليــه رــمير يــدل لاللتفــا يتــدبرنا تعريــف الســكاك
شينا مخالفا لمـا التفـ  إليـه ، علـى  يبالمقام الذي يقتض ىعلى الملتف  عنه بل قد يكتف

يشــتر  أع يســبقه رــمير ليبــرز مخالفتــه  نحــو مــا يحــدن فــي التجريــد ، ومــن ثــم فمنــه ال
تبــادل رــما ر التـــذاير  فلــو أع ،الظــاهرة وإنمــا الســياق أو المقــام قــد يغنــى عــن ذلــض 

والتأنيـــث مـــن االلتفـــات ، لـــدخل  جميـــع صـــورها ؛ المعتمـــدة علـــى مـــا يقتضـــيه المقـــام ، 
وتلــض التــي ســبق  بضــمير يبــرز مخالفتهــا لمقتضــى الظــاهر ، علــى نحــو مــا يحــدن فــي 

                                                
 . 479:  1عروس األفراح , ج  - 1
 415 -413:  3انظر الخصائص , ج    - 2
 . 287م :1980,  1أساليب بالغية , د .أحمد مطلوب , وكالة المطبوعات بالكويت , ط   -  3
 . 164 -163انظر أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية :  - 4
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ولكـن الواقـع الفعلـي يشـير إلـى أع التحـول فـي  ،تبـادل رـما ر الـتكلم والخطـاب والغيبـة 
والتأنيـــث ســـواء ســبق  بضـــمير مخـــال  أم لـــم تســبي ، فهـــي مـــن بـــاب  رــما ر التـــذاير

وهـذا مـا نالحظـه فـي التحـول عـن تـذاير الضـمير إلـى تأنيثـه أو  ،الحمـل علـى المعنـى 
البقـرة ، أيـة  ( "�فمـ َجـاءهَموعظـةَمـ َربـهَ: " العكس ، على نحو ما في قوله تعـالى 

ن عـــدل عـــن التأنيـــث إلـــى ، ولكـــ  "  جاءتـــه: " فمقتضـــى الســـياق أع يقــول  ح 275 :
 .واحد  يءالتذاير حمال على المعنى ألع الموعظة والوعر ش

أما التحول في رما ر التذاير والتأنيث الـذي سـبي بضـمير مخـال  للضـمير المعـدول   
فإذاَموَاإل سانَضرَدعا اَ،َثـمَإذاَخولنـاهَ عمـةَ " :إليه فهو يتضر من قوله تعـالى
الزمـر ، آيـة " (  علمـونََبلَهيَفتنـةَولدـ َأا ـرهمَالَمناَقالَإ ماَأوتيتهَعلىَعلمَ،

هــو   أوتيتــه   إلــى أع تــذاير الضــمير أوال فــي قولــه  ي فقــد أشــار اإلمــام الزمخشــر ح  49: 
مــن الــنعم ، أمــا تأنيثــه بعــد ذلــض فهــو حمــل  يءحمــل علــى معنــى النعمــة ألع المــراد شــ

سـا  تأنيـث المبتـدأ ألجلـه  حفتنـة (  يعلى لفـر النعمـة ، وألع الخبـر لمـا اـاع م نثـا أعنـ
 .1ألنه في معناة

يتفـــي مـــع غيـــرة مـــن جمهـــور البالغيـــين ، حـــول  يوعلــى الـــرغم مـــن أع الســـكاك
الـتكلم والخطـاب والغيبـة ، لمواقعهـا : حصر مجال االلتفات في تبـادل الضـما ر الثالثـة 

الملتفـ  في الكـالم ، فـمع لـه موقفـا متميـزا وواعيـا فـي تحديـد القاعـدة التـي ينحـر  عنهـا 
األول باالنتقـال مـن رـمير إلـى رـمير  :إليه ، إذ قد يتحقي االلتفات عندة من جـانبين 

آخــر مخــال  لــه فــي الظــاهر ، ومتحــد معــه فــي المرجــع ، والجانــا اآلخــر يتحقــي فــي 
روء ظاهر الكالم ، الذي يقتضى أع يكوع التعبير على نحو معين ، ولكن قـد يحـدن 

الم ، ،يعبـر بأحـد هـذة الضـما ر عمـا يقتضـى الظـاهر خرو  على ما يقتضيه ظاهر الكـ
 :على نحو قول ربيعة بن مقروم  "وذلض  .غيرة 

َالمواعيــداَابنةَالحر ََِخلفتكَ وأبا تَسعادَفأمسىَالقلبَمعموداََََََ
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فااللتفــات هنــا لـيس بالنســبة إلــى رــمير   1ي" أخلفتنــ :فالتفـ  امــا تــرى حيـث لــم يقــل  
فظــاهر الكــالم يقتضــى أع  ، تضــيه ظــاهر الكــالم ويتطلبــه ســابي عليــه ، وإنمــا لمــا يق

، لكـن الشـاعر عـدل عـن ذلـض ، وجـرد مـن    يوأخلفتنـ  يعبر عـن المعنـى بطريـي الـتكلم 
نفسـه حقيقـة مثلهـا وخاطبهـا خطابـه لغيـرة ، وإع اـاع المرجـع الـداللي واحـدا علـى سـبيل 

م يكــوع ظــاهرة خطابــا لغيـــرك ، بكــال يهـــــو أع تــأت"   التجريــد وااللتفــات ، ألع التجريــد 
 . 2"  وأن  تريدة خطابا لنفسض ، فتكوع قد جردت الخطاب عن نفسض وأخلصته لغيرك 

ــــد عنــــد الســــكاك ــــدخل التجري فــــي بــــاب االلتفــــات ، وتصــــبر الصــــورة  يوبــــذلض ي
 ؛الســـــــــــــــــــــــابقة جامعـــــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــــين التجريـــــــــــــــــــــــد وااللتفـــــــــــــــــــــــات فـــــــــــــــــــــــي آع واحـــــــــــــــــــــــد 

ــــ  ــــد الســــكاكأي أع القاعــــدة التــــي ينحــــر  عنهــــا أســــلوب االلتف تتجــــاوز حــــدود  يات عن
المسـتوى الســطحي للصــياغة ، لتشـمل أيضــا المســتوى العميــي ، حيـث يكمــن فــي بــاطن 
الصـياغة صــورة مثاليـة لــألداء اللغـوي ، ينحــر  عنهـا التعبيــر لتحقيـي االلتفــات الفنــي ، 

وقــد  التفــ  امــرؤ القــيس ثــالن  ي"ولعلــه قــد اســتوحى ذلــض مــن مقولــة اإلمــام الزمخشــر 
بـــن الحســـين  ي، وممـــا ي اـــد ذلـــض أع الســـيد الشـــريف علـــ3"  ت فـــي ثـــالن أبيـــات التفاتـــا

االلتفـات عنـدة مخالفـة  "فـي حاشـيته علـى الكشـا  بـأع  ي الجرجاني فسر قول الزمخشـر 
الظــاهر فــي التعبيــر عــن الشــيء بالعــدول عــن إحــدى الطــرق الــثالن إلــى أخــرى ، إمــا 

 .4"    يتحقيقا وإما تقديرا اما اختارة السكاك
ينظــر إلــى أســلوب االلتفــات مــن تلــض الزاويــة التــي نظــر    " يوبــذلض فــمع الســكاك

والتي قرر بناء عليها أع القاعدة تكـوع خارجـة عـن الـنص   " يموااروفسك  " من خاللها
 .5"  حينا وداخلة في بنيته حينا آخر 
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المشهور عنـد الجمهـور  " يخال  جمهور البالغيين ألع  يومن ثم فمع السكاك 
االلتفات هو التعبير عن معنى بطريي من الطرق الثالثة ، بعد التعبيـر عنـه بطريـي أع 

ألنـه أراد بالنقـل أع يعبـر بطريـي مـن هـذة  يآخر منها ، وهذا أخص مـن تفسـير السـكاك
اـاع مقتضـى الظـاهر أع يعبـر عنـه بغيـرة منهـا ، فكـل  الطرق عما عبر عنه بغيرة ، أو
 .1"  عكس التفات عندهم التفات عندة من غير

أقــرب إلــى القبــول ، وأكثــر التصــاقا بمعنــى  يوالحقيقــة أع مــا ذهــا إليــه الســكاك
االلتفات ، إذ إع التحول من أسلوب إلى أسلوب يتجلى تماما فـي مبحـث التجريـد ، ألع 
الســـياق والقـــرا ن المعنويـــة تـــوحي للمتلقـــي بـــأع هنـــاك أســـلوبا مقـــدرا ، ينبغـــي أع تســـلكه 

عــدل عنــه الشــاعر إلــى أســلوب آخــر ، يحــدن تنبيهــا قويــا فــي الصـياغة ، ولكــن عنــدما ي
نفـــس المتلقـــي، لتعلقهـــا بمـــا اســـتقر لـــديها أوال ، واطمأنـــ  إليـــه ، ثـــم مفاجأتهـــا بغيـــر مـــا 

 .كان  تتوقع ، وهذا من أبرز وظا   االلتفات الجمالية 
، ومجالــه مــن خــالل مقابلتــه  يوبعــد أع أورــحنا مفهــوم االلتفــات عنــد الســكاك  

ســنحاول أع نســتنب  مــن الشــواهد التــي طرحهــا صــور  غيــرة مــن البالغيــين ، فمننــا بــلراء
االلتفــــات المختلفــــة التــــي تقــــوم علــــى التحــــول بــــين أنــــواع الضــــما ر الثالثــــة ، وعالقتهــــا 

واعلــم أع هــذا : " ييقــول السـكاك .المبـدع والمتلقــي والــنص  : بعناصـر العمــل األدبـي 
هـذا القـدر  يخـتص المسـند إليـه ، وال لى الغيبة ، الالنوع أعنى نقل الكالم عن الحكاية إ

بــل الحكايــة والخطــاب والغيبــة ثالثتهــا ينقــل اـــل واحــد منهــا إلــى اآلخــر ، ويســمى هـــذا 
وبنـاء علـى هـذا ، فمننـا نحصـل علـى سـ  صـور  .2"  النقـل التفاتـا عنـد علمـاء المعـاني 

 : لاللتفات بمحدان تحوالت بين الضما ر الثالثة وهي 
 

َ:لتفاتَم َالتدلمَإلىَال طابَااَل1 - 
  3:منه قول الشاعر  
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 المواعيـــداَابنةَالحر ََِىَالقلبَمعموداَََََوأخلفتكَ سعادَفأمسَ َبا تَ 
إلـى الخطـاب    يوأخلفتنـ  بـه ظـاهر الكـالم وهـو  يفالتف  من الـتكلم الـذي يقضـ

علــى عظــم ، وفـي تجريــد الشـاعر مــن نفسـه حقيقــة يخاطبهـا ، مــا يـدل   وأخلفتــض   بقـول 
 .مأساته حيث توزع  نفسه بين متكلم ومخاطا إلظهار نوع من العتاب والتأسي 

عبـدَالــذيَأومـاليَالَ. سـألدمَأجــراَوهـمَمهتـدونََاتبعـواَمـ َال: "وأيضـا قولـه تعـالى  
 ح .  22 -21: يس ، اآليتاع "(  �فطر يَوإليهَترجعونَ

كريمـة ، هـو موافقتهـا فـي ول ما يلف  االنتباة حول تبادل الضما ر فـي اآليـة الأ
فقـد اسـتغل  الوظيفـة الدالليـة  ،كـل تحـول لحـال المتلقـي ، وايفيـة التـأثير عليـه وإقناعـه 

 .للضـــما ر فـــي التعبيـــر عـــن الموقـــ  الـــذي تصـــدر عنـــه الصـــياغة فـــي اـــل مورـــع 

فالخطاب في اآلية موجه إلى الكفار التبـاع الرسـل ، ومـا يـدعوع إليـه مـن ديـن الحـي ، 
 "وفـي رـمير المخـاطبين فـي   "  اتبعوا"طاب صريحا متمثال في فعل األمروقد جاء الخ
يسـمع لنصـر وال يأخـذ  ولكن لما اان  حالهم حال المعاند والمكابر الـذي ال"   اليسألكم 

 .يوافي تلض الحال ، ويحقي الفا دة المقصودة  بحكمه ، تحول  حراة الصياغة إلى ما
ريــة متحولــــة عــن رــمير المخــاطبين ، فاتخــذت مــن رــمير المــتكلم وســيلة تعبي

لتخفيـــف حـــدة المجادلـــة بيـــنهم ، واإليهـــام بـــأع الكـــالم لـــيس موجهـــا إلـــيهم ، وإنمـــا إلـــى 
، وفي هـذا التحـول الضـميري ينتقـل الثقـل   " يوما لي ال أعبد الذي فطرن "المتكلم نفسه 

ســـلا بعــد أع  مــن جانــا المخاطـــا إلــى جانـــا المــتكلم ، ليقـــ  األول مــن المورـــوع 
وقـد ألمـر اإلمـام  ،موق  المحايـد الـذي يسـهل إقناعـه والتـأثير عليـه  الخاصية األمامية 

أبـرز الكـالم فـي معـر  :" إلـى هـذة الوظيفـة الفنيـة للتحـول الضـميري بقولـه  ي الزمخشر 
المناصـــحة لنفســــه وهـــو يريــــد مناصـــحتهم ، ليتلطــــ  بهـــم ويــــداريهم ، وألنـــه أدخــــل فــــي 

ثـــم تعـــود الصـــياغة مـــرة . 1" د لهـــم إال مـــا يريـــد لروحـــه يريـــ إمحـــا  النصـــر ، حيـــث ال
أخــــرى إلــــى رــــمير المخــــاطبين ، لتحقــــي التفاتـــــا آخــــر يتناســــا مــــع التحــــول الـــــداللي 

يعبــد هللا ،  للصــياغة ، الــذي يتمثــل فــي االنتقــال مــن حالــة اإلنكــار الشــديد علــى مــن ال
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تــــوحي بتوجيــــه   ع إليــــه ترجعـــو   إلـــى حالــــة التهديـــد والوعيــــد ، فكانـــ  مخــــاطبتهم بقولـــه 
التحــذير إلــيهم وتهديــدهم ، حيــث إع مــللهم فــي نهايــة األمــر إليــه ، وهــو محاســبهم علــى 

 .أفعالهم 
وهكذا رأينا أع تبادل الضما ر فـي اآليـة ، جـاء متوافقـا مـع التحـوالت الدالليـة ،   

والمقتضــيات البالييــة التــي ارتبطــ  بالدرجــة األولــى بعمليــة التــأثير النفســي علــى ذات 
 .المتلقي 

َ:َااللتفاتَم َالتدلمَإلىَالغيبةَ 2 - 
"  لربـكَوا حـرَإ ـاَأعطينـاكَالدـوثرَ،َفصـلَِ: " ويمكن تمثيل ذلض بقوله تعـالى   
نــرى فــي هــاتين اآليتــين ارتباطــا وثيقــا بــين االلتفــات وبــين  ح 2 -1:  الكــوثر اآليتــاع( 

اــــة الضــــما ر علــــى التحــــوالت الدالليــــة للصــــياغة القرآنيــــة ، ليصــــبر أي تحــــول فــــي حر 
المســـتوى الســـطحي ، مشـــيرا إلـــى تحـــول فـــي الحراـــة الدالليـــة علـــى المســـتوى العميـــي ، 
لتتــلزر الحراتــاع معــا فــي تأكيــد المعنــى الــذي تــدور حولــه اآليــات ، وتحقيــي االنســجام 

إلـى   "إنـا  " الترايبيـة والدالليـة ، فالعـدول عـن رـمير المـتكلم فـي  :اللغـوي بـين البنيتـين 
، جـاء متوافقـا مـع مقـام إسـداء الـنعم   "  لربـض  "ا ا المتمثل في االسـم الظـاهررمير الغ

إذ  :وتمجيد الذات العلية في الحالة األولى ، ومقام التعظيم والتقديس في الحالـة الثانيـة 
يغلــا فــي المقــام  "هــو  "يعلــو دا مــا فــي المقــام األول ، وصــوت الـــ  "األنــا "إع صــوت 

وقـد جـاء رـمير الغا ـا متمـثال فـي  . دالليـة واسـعة االنتشـار  الثاني لما له مـن وظيفـة
االسم الظاهر إلفادة ايمة داللية مضـافة إلـى المعنـى ، وهـي أع المسـتحي لهـذة العبـادة 

 .والتقديس هو من تكفل برعايتض وتربيتض 
مــن االلتفــات ، ويــدخل تحـ  إطــار هــذا األســلوب مــا عبــر  يوممـا عــدة الســكاك  

غيــر أنــه اخــتص لونــا بعينــه ، وهــو االنتقــال   "هــر مورــع المضــمر بورــع المظ " عنــه 
وتتـرك الحكايـة إلـى المظهـر  : "من رمير التكلم إلى االسم الظـاهر دوع غيـرة ، يقـول 

 أميــر المــ منين يرســم لــض ، مكــاع أنــا :إذا تعلـي بــه غــر  فعــل الخلفــاء حيــث يقولـوع 
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المهابــــة أو تقويــــة داعــــي أرســــم ، وهــــو إدخــــال الروعــــة فــــي رــــمير الســــامع ، وتربيــــة 
 .2:ومنه قول الشاعر   .1" المأمور

َ(مقراَبالذ وبَوقدَدعاااَ )َإلهيَعبدكَالعاصيَأتاااَََََََََََ
فقد التف  من رمير المتكلم الذي يقتضيه ظاهر الكالم ، إلـى االسـم الظـاهر  

والتـرحم ، وذلض ليكوع أدخل فـي االسـتعطا   "  أنا أتيتض  "واألصل أع يقول   "عبدك  "
حيث يظهر المـتكلم فـي موقـ  المحايـد ،  واأنـه شـخص آخـر غيـر المتحـدن عنـه فـي 

 .البي  
وإذا اـــاع االســـم الظـــاهر يتضـــمن معنـــى الغيبـــة ، فمـــا هـــو ســـر االلتفـــات عـــن  

التعبيـري  بسـلو ألرمير الغيبة إلى االسم الظـاهر ؟ لقـد عـزا الـداتور حسـن طبـل هـذا ا
الداللـة علـى الوصـ  المـا ز للـذات ، أو الـذوات الغا بـة  ينفرد به اإلظهـار مـن "إلى ما 

ــــة يــــدل  امــــا يــــذار علمــــاء اللغــــة علــــى عمــــوم الغا ــــا دوع  ، فــــمذا اــــاع رــــمير الغيب
تخصــيص أو تحديـــد ، فـــمع االســم الظـــاهر يـــدل علـــى غا ــا مخصـــوغ محـــدد بـــمبراز 

ة علـى أكثـر داللـ  عبـدك   ومـن ثـم فـمع قولـه . 3" أوصافه أو ما يصدر عنه مـن أحـدان 
 .الخضوع واستحقاق الرحمة والعط  من استخدام الضمير الغا ا 

َ:االلتفاتَم َال طابَإلىَالتدلمََ-3َ
 4: منه قول الشاعر  

َبعيدَال بابَعصرَحانَم يبَََََطحاَبكَقلبَفيَالحسانَطروبََََ
 وبَُطـوخَابيننَادتَعوادَ عـَوَاََََََََهوليَ ََطََّشــليلىَوقدََينفَُتدل َِ

الشــاعر فــي البيــ  األول عــن رــمير الــتكلم المقــدر فــي البنيــة العميقــة ،  التفـ    
، ثـــم أحــدن تحـــوال آخـــر مـــن رـــمير الخطـــاب إلـــى   "بـــض  "إلــى رـــمير المخاطـــا فـــي 

، وهــذا التحــول فــي اســتخدام الضــما ر ، ينبــع مــن حاجــة "  تكلفنــي " رــمير الــتكلم فــي 
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فـي وجدانـه ، وهـو صـراع يتجسـد المتكلم إلى التعبير عـن الصـراع النفسـي  الـذي يعتمـل 
ـــة بـــين الريبـــة الملحـــة فـــي وصـــال الحســـاع ، وبـــين ذهـــاب عنفـــواع الشـــباب  فـــي المقابل

 .والقرب من الكهولة والشيخوخة 
لـذلض أراد الشـاعر أع يعبـر عـن هـذا االنقسـام الـداخلي فـي الـذات ، مـن خــالل  

 يوعـ"الشـاعر ؛ ألع   "ا أنـ "التحول البارز للضما ر التعبيريـة التـي تعـود مرجعيتهـا إلـى 
يتحقي إال بالتضاد ، أنا ال استعمل األنا إال ألنني أتوجـه بـالكالم إلـى شـخص  الذات ال

وإع اـــاع هـــذا المخاطـــا فـــي .1" مخاطـــا أي إلـــى شـــخص أشـــير إليـــه بأنـــ  فـــي قـــولي 
 .بع  األحياع هو ذات الشاعر 

بيــر عــن األثــر بمكاشــفة الــذات والتع  "األنــا  "أع يعلــو صــوت  يفالمقــام يقتضــ 
وهـذا مـا يناسـا مـن  "طحـا  بـي   : " النفسي الـذي تراـه تعلـي القلـا بالحسـاع ، ،يقـول

ناحيــة أخــرى ، توقــع المتلقـــي الــذي يقــوى فـــي مثــل هــذا الســـياق ؛ لكــن الشــاعر أحـــدن 
األول تجسـيد ذلـض : ليحقـي مـن ورا ـه أمـرين  "طحـا بـض " تحوال فـي الخـ  الـداللي بقولـه 

ذي أدى إلى انقسام الذات إلى متكلم ومخاطا ، والثـاني مخالفـة توقـع التوتر الداخلي ال
 .المتلقي اي يحدن بذلض تنبيها أسلوبيا في الصياغة 

 " القا مـة فــي البنيـة العميقــة ، و  "طحـا  بــي  "  وعنـدما تخـ  حــدة التـوتر بــين 
، يحـدن  إلـى مرجـع واحـد مـن قبـل المتلقـي  البارزة على السطر بمعادتهما  " طحا  بض 

 " تحـول آخــر يعيــدنا إلــى الضـمير القــا م فــي البنيــة العميقـة ، وهــو رــمير المــتكلم بقولــه
، ليصبر بروزة على السطر في مقابل يياب رمير المخاطـا المتوقـع ظهـورة  "ينتكلف

إشــارة صــريحة إلــى العــودة إلــى الــوعي بالــذات ، الــذي اانــ  عليــه   تكلفــض   فــي صــورة 
 .واالنقسام قبل حدون حالة التشت  

إذع الصــياغة تقــدم بــذلض أربعــة مســتويات مــن الضــما ر ، تتبــادل مواقعهــا مــن  
حيث الظهور والخفاء ، لتـتالءم مـع حاجـة المـتكلم إلـى التعبيـر عـن أشـكال الصـراع فـي 

 :صورته الظاهرة والباطنة ، وهي 
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 "مقدرة   "طحا  بي              بنية عميقة  
 ية سطحيةبن       طحا  بض         
 بنية سطحية               تكلفني   
 "مقدرة   "تكلفض                 بنية عميقة  
أع قـــدرة الشـــاعر علـــى الـــرب   بـــين البنيتـــين فـــي شـــكل متبـــادل ،  ر والمالحـــ   

جعلـــ  المعنـــى مشـــدودا إلـــى بـــاطن الصـــياغة حينـــا ، وإلـــى ظاهرهـــا حينـــا آخـــر ، ممـــا 
  .قول ، ويجعل الداللة منفتحة على أكثر من مستوى يضاع  من الوظيفة اإلنشا ية لل

َ:االلتفاتَم َال طابَإلىَالغيبةَ َ-4َ
ركمَفيَالبرَوالبحرَحتـىَإذاَسي َِهوَالذيَ َُ: " ويمكن تمثيل ذلض بقوله تعـالى  

انــتمَفــيَالفلــكَوجــري َبهــمَبــريحَطيبــةَوفرحــواَبهــاَجاءتهــاَريــحَعاصــ َوجــاءهمَ
يطَبهـمَدعـواَهللاَم لصـي َلـهَالـدي َلـئ َأ جيتنـاَالموجَم َكلَمكانَوظنواَأ هـمَأحـ

اتخـذت اآليـة أسـلوب الخطـاب ح  22: يـونس، آيـة " (   م َهـذهَلندـو  َمـ َال ـااري 
فـــي مطلعهـــا للفـــ  انتبـــاة المخـــاطبين إلـــى مـــا ســـيلقى علـــيهم ، وإظهـــار أنهـــم المعنيـــوع 

اإلشـراك بـاهلل  باألمر ، وبعد أع تحقي ذلـض ، واـاع األمـر يتطلـا إنكـارهم لفعلـتهم وهـي
رـــــمير المخــــاطبين فـــــي رـــــمير  ى، انحرفــــ  الصـــــياغة إلــــى رـــــمير الغا ـــــا ليتمــــاه

الغا بين، ، ويصبر الحديث فـي الظـاهر اأنـه عـن أنـاس غيـرهم ، ممـا يتـير لهـم فرصـة 
فــالتحول األســلوبي  ،أع يتــدبروا األمــر مــن بعــد ، ويســتنكروا مــا وقــع مــنهم ويســتهجنوة 

فة يتأملوع فيها أنفسهم ، وما وقـع مـنهم اـأنهم آخـروع ، مسا "للضما ر أدى إلى وجود 
وعند ذ يكونوع أقدر على الشهادة على أنفسهم ، فالمتور  في الخطينـة لـن يعـي موقفـه 
ــــا صــــحيحا إال إذا ســــل  نفســــه مــــن نفســــه ، وتأملهــــا مــــن بعــــد مناســــا أي جعلهــــا  وعي

 . 1" موروعا للنظر
َ:االلتفاتَم َالغيبةَإلىَال طابََ-5َ
 :قول الشاعر   منه  
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ََسهلَالفناءَرحيبَالباعَمحموداََََهبـلمَأالقَامرءاَجزالَمواهَماََ
َوداجــَحلماَوالَبم لكَالعَأسمََََمدونَفلــبقومَ حمَتوقدَسمعَ

وااللتفــات هنــا جــاء ليحقــي فا ــدة ، 1" بمثلــه  : فالتفــ  امــا تــرى حيــث لــم يقــل 
فالحــديث فــي البــدء  ،فــردة بهـا دالليـة تمثلــ  فــي تخصــيص الممـدوح بصــفات بعينهــا وت

بأنـه حـديث عـام ينطبـي علـى غيــر واحـد مـن أصـحاب المكـارم ومـنهم الممــدوح ،  ييـوح
 .المتضـمن معنـى الغيبـة موافقـا لـذلض المعنـى   "امـرءا   "فكـاع  اسـتخدام االسـم الظـاهر 

تتحقــي فــي غيــرة انتقــل إلــى أســلوب  وعنـدما أراد الشــاعر أع يخــص الممــدوح بصــفات ال
أي أع التبـــادل بـــين رـــما ر الغا ـــا  ؛يشـــير إال إليـــه  الـــذي ال  بمثلـــض   اب فـــي الخطـــ

 ،والمخاطا جاء متناغما مع البعد الـداللي ، وم اـدا للمعنـى القـا م فـي نفـس المبـدع  
كما حقي التحول إلى رمير المخاطـا فـي البيـ  الثـاني عنصـر المفاجـأة لـدى المتلقـي 

صـة بعـد أع امتـدت الصـياغة فـي صـورة اإلخبـار ، وبروز المعنى في ذهنـه أكثـر ، وخا
 .عن الغا ا في الجمل السابقة 

 :االلتفاتَم َالغيبةَإلىَالتدلمََ-6َ ََ

سبحانَالذيَأسرىَبعبـدهَلـيالَمـ َالمسـجدَالحـرامَ: " ويتمثل في قوله تعالى   
" (   إلىَالمسجدَاألقصىَالذيَباركناَحولهَلنريـهَمـ َآ اتنـاَإ ـهَهـوَالسـميعَالبصـير

 ح . 1: اإلسراء آية 

إلــى رــمير   ، بعبــدة  "أســرى  "تــرتب  عمليــة العــدول عــن رــمير الغا ــا فــي  
بحراـــة الصـــياغة ، بحيـــث يمكـــن القـــول بـــأع   "بارانـــا ، لنريـــه مـــن آياتنـــا  "  المـــتكلم فـــي

وظيفــة دالليــة عميقــة تــ ازر المعنــى  يالعــدول جــاء تابعــا لحراــة المعنــى فــي اآليــة ليــ د
 .القريا لآلية 

فلما اان  اآلية قد بني  على فعل أساسـي ، وهـو معجـزة إسـراء الرسـول صـلى   
هللا عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد األقصى أسـند الفعـل إلـى رـمير الغا ـا 
الذي يتناسا مع أهمية الحدن من ناحية ، وإظهـار عظمـة الخـالي وقدرتـه وهيبتـه التـي 
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 ي حـين أع األمـر عنـدما اـاع يتعلـي بحـدن الفـ ،تعلـو علـى األنظـار مـن ناحيـة أخـرى 
مجال للشض ،يه أو إنكارة ، وهو مباراة المكاع دينا ودنيـا ، عـدل  الصـياغة عـن نسـي 

لـــيس بقصـــد إظهـــار  هنـــا  الغا ـــا إلـــى المـــتكلم ، ألع إســـناد الفعـــل إلـــى الـــذات العليـــة 
اآليــة ،  هــو مقصــود فــي مطلــع عظمــة الخــالي وقدرتــه بالدرجــة األولــى ، علــى نحــو مــا

 .وإنما اإلخبار عن فعل عظيم محسوس ومدرك يمكن أع يقاس عليه الحدن األول 
بــــل إع هنــــاك توافقــــا آخــــر بــــين تبــــادل الضــــما ر ، وتبــــادل الحــــدن مــــن حيــــث   

فعنـدما اـاع اإلسـراء بالرسـول صـلى هللا عليـه وسـلم فعـال يـدرك   .  1   الحسـية والعقليـة
فعــل إلــى رــمير الغا ــا الــذي يتناســا  فــي خفــاء بالعقــل ولــم تبصــرة األعــين ، أســند ال

داللتــه وغمورــه مــع خفــاء الحــدن ودقتــه ، بينمــا حينمــا تحولــ  الصــياغة إلــى اإلشــارة 
إلـــى فعـــل حســـي يـــدرك بـــالحواس ، عـــدل  الصـــياغة عـــن رـــمير الغا ـــا إلـــى رـــمير 
المـتكلم الـذي يحمـل معنـى الحضـور والمشـاهدة ليتوافـي مـع حسـية االسـتدالل علـى قـدرة 

وبــالجمع بــين االســتدالل العقلــي الخفــي واالســتدالل الحســي الظــاهر  ،خــالي وعظمتــه ال
 .تتجلى قدرة هللا تعالى وعظمة شأنه في الظاهر والباطن 

ــــى أي حــــد تبلــــي دقــــة التعبيــــر القرآنــــي وإعجــــازة  فــــي اســــتخدام    وهكــــذا نــــرى إل
 .الضما ر والموافقة بينها وبين المعاني التي تحملها اآليات 

وإذا مـا بحثنـا فـي وظيفـة االلتفـات نـرى أنهـا تتعلـي بالمسـتوى العميـي  .... هـذا  
ال بالمســتوى الســطحي للصــياغة ، أي أع االلتفــات يلعــا دورا مهمــا فــي تأديــة المعنــى 
الــذي يتحــرك فــي نفــس المبــدع ، ولــيس مجــرد تلــوين للقنــاة األدا يــة ، إلحــدان هــزة فنيــة 

يلجـأ إليــه إال عنـدما يشــعر  فهــو ال ،ومشـاعرة فـي نفـس المتلقــي ، أو إيقـاظ ألحاسيســه 
بقصــور النظــام اللغــوي فــي صــورته المثاليــة عــن تأديــة المعنــى المــراد ، وأنــه البــد مــن 
اختراق قواعدة ونظمه الترايبيـة ، حتـى يمكـن مراعـاة مقتضـى الحـال ، واإليفـاء بـالمعنى 

علـم البـديع أو علـم مصيبا في نقله لمبحث االلتفات مـن  يلذلض ااع السكاك ؛المقصود 
                                                

ارتداد التحول في ضمائر التكلم والغيبة في القرآن الكريم إلى المغايرة بين المحسوس , وغير   - 1

المحسوس هو ما سبق إلى القول به , د. حسن طبل , انظر أسلوب االلتفات في البالغة القرآنية : 

138- 147  . 
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البياع إلى علـم المعـاني ، طالمـا أع األمـر يتعلـي  أساسـا بكيفيـة أداء المعنـى ومطابقتـه 
 .لمقتضى الحال 

قد ارطرب في تصنيف مبحـث االلتفـات  ييرى أع السكاك 1وإذا ااع البع    
ال  بذارة إياة في علم المعاني تارة ، وفي علم البديع تارة أخـرى ، علـى الـرغم مـن اخـت
أرى أع   هــــذين العلمــــين فــــي وظيفتهمــــا وطريقــــة معالجتهمــــا للقضــــايا البالييــــة ، فــــمني

اــاع علــى درايــة ابيــرة بأســرار هــذا المبحــث بالــذات وبوظيفتــه الفنيــة ، فهــو قــد  يالســكاك
قطــع بأنـــه مــن اهتمامـــات علمــاء المعـــاني ، وتنــاول الظـــاهرة امبحــث مـــن مباحــث علـــم 

يــدع مجــاال للشــض  وظا فهــا الجماليــة المختلفــة ، ممــا الالمعــاني ، مفصــال إياهــا ومبينــا 
وعندما ذارهـا فـي قسـم البـديع ، فمنـه اـاع يشـير فقـ  إلـى مـا تحدثـه تلـض  ،في تصنيفها 

يعـد ارـطرابا أو خلطـا لمباحـث علـوم  الظاهرة من تحسـين معنـوي فـي الكـالم ، وهـذا ال
طلبـــات علــم لمعـــاني ، وفـــي البالغــة ، وإنمـــا إشــارة إلـــى وظيفتهــا المرابـــة التـــي تفــي بمت
قـررة الدسـوقي فـي  وهـذا مـا .الوق  نفسه تحمل جانبـا مـن جماليـات علـم البـديع وفوا ـدة 

تســميته بــذلض  يتنــاف تســمية ذلــض النقــل بااللتفــات عنـد علمــاء المعــاني ، ال "حاشـيته بــأع
 .2" أيضا عند غيرهم

ت أو رــبطها ومـن ناحيــة أخـرى اختلــ  البالغيــوع حـول تحديــد وظيفـة االلتفــا   
 وهــو أول مــن تنــاول هــذة الظــاهرة بمفهومهــا البالغــي المعــرو    ي ، فاإلمــام الزمخشــر 

أشـــار إلـــى أع االلتفـــات يحقـــي وظيفتـــين أساســـيتين ؛ إحـــداهما تتمثـــل فـــي تنشـــي  ذهـــن 
المتلقـــي أو إيقاظـــه ، ولفـــ  انتباهـــه نحـــو العـــدول اللغـــوي الـــذي يحـــدن فـــي الصـــياغة ، 

صــورة مــن صــور االلتفــات ، بقيمــة خاصــة تنبــع مــن الســياق واألخــرى تحــتفر فيهــا اــل 
إع الكـالم إذا نقـل مـن أسـلوب إلـى أسـلوب اـاع  : "  اللغوي الذي ترد ،يـه ، فهـو يقـول 

                                                
, أيضا أسلوب الاللتفات في البالغة  136انظر البالغة عند السكاكي , د. أحمد مطلوب :   -   1

 . 29 -26القرآنية : 
 . 464:  1, وانظر أيضا  مواهب الفتاح ج 463:  1حاشية الدسوقي , ج  -  2
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ذلــض أحســن تطريــة لنشــا  الســامع ، وإيقاظــا ل صــغاء إليــه ، مــن إجرا ــه علــى أســلوب 
 .1" واحد ، وقد تختص مواقعه بفوا د

وإع اــاع قــد  قــد فطــن إلــى هــاتين لــوظيفتين  ي خشــر وعلــى الــرغم مــن أع الزم 
 ي فمع رياء الدين بن األثير قـد ادعـى بـأع الزمخشـر  غلا في الظاهر الوظيفة األولى 

قــد حصــر وظيفــة االلتفــات فــي تشــويي الســامع ، وتنشــي  مداراــه ، وإيقاظــه ل صــغاء 
ولـيس : " د فقـال ومـن ثـم اسـتحي النقـد والتفنيـ ،إليه ، وتجاهل الشي األخير من االمـه 

األمر اما ذارة ، ألع االنتقال في الكالم من أسلوب إلـى أسـلوب إذا لـم يكـن إال تطريـة 
لنشـــا  الســـامع ، وإيقاظـــا ل صـــغاء إليـــه ، فـــمع ذلـــض دليـــل علـــى أع الســـامع يمـــل مـــن 
أســلوب واحـــد ، فينتقـــل إلـــي غيـــرة ليجـــد نشــاطا لالســـتماع ، وهـــذا قـــدح فـــي الكـــالم ، ال 

 .2" لو ااع حسنا لما مل  وص  له ؛ ألنه
يكــوع إال  ال " وينتهــي ابــن األثيــر فــي بيــاع الوظيفــة الجماليــة لاللتفــات إلــى أنــه 

لفا دة اقتضته ، وتلض الفا دة أمر وراء االنتقال من أسلوب إلـى أسـلوب غيـر أنهـا التحـد 
 .3"  بحد والتضب  بضاب  

وقــد تخــتص مواقعــه    ي لزمخشــر والواقــع أع ابــن األثيــر لــم يــزد  شــينا عــن قــول ا        
 والذي يمكن تفسيرة بأع ال صـورة تخـتص بفا ـدة تنبـع مـن سـياقها ومقامهـا، وال ، بفوا د 

مـع صـاحبتها مقـام ، فـمع  وإذا اـاع لكـل المـة ،تحـتفر بقيمـة ثابتـة فـي جميـع األحـوال 
 .ايم االلتفات تتفاوت بتفاوت المقامات وتتعدد بتعددها 

، فــي هــذا الصــدد ، بقــدر  ي   بــين ابــن األثيــر والزمخشــر يهمنـا تتبــع الخــال وال 
لاللتفات ، وفهمه لوظيفته الفنيـة فـي التعبيـر ، فهـل  يما يهمنا البحث عن رؤية السكاك

 .معا ؟   فحسا ، أم عند الجانا الداللي ، أم عندهما ي وق  عند الجانا التأثير 
ا يسـاعد علـى حـل ول جابة عن هذة التساؤالت ، ينبغـي أع نشـير إلـى أنـه ممـ 

هـــذة اإلشـــكالية هـــو النظـــر إلـــى الظـــاهرة األســـلوبية ، أو بـــاألحرى ظـــاهرة االلتفـــات مـــن 
                                                

 . 64:  1الكشاف ج   - 1
 . 4:  2المثل السائر ج    -2
 . 4:  2السابق  ج   - 3
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ينفصـماع تمامـا  زاويـة المبـدع وزاويـة المتلقـي ، إذ إنهمـا ال : وهمـا ، زاويتـين متكـاملتين
عن بعضهما البع  في أي عملية إبداعية ، والبد مـن مراعاتهمـا عنـد تحليـل أي عمـل 

إلــى ربــ  الظــاهرة بالمبــدع  يأو ظــاهرة فنيــة معينــة ، لــذلض اــاع تنبــه الســكاك إبــداعي ،
وحاجتـه إليهـا مـن ناحيـة ، وربطهـا بـالمتلقي ومــا تحدثـه مـن تـأثير نفسـي وفنـي لديـه مــن 
ـــة قويـــة علـــى رؤيـــة نقديـــة نافـــذة ، وفهـــم عميـــي لمســـا ل علـــم  ناحيـــة أخـــرى ، يـــدل دالل

 .المعاني ، وخصا ص التراكيا اللغوية 
لوظيفـــة االلتفــات أقــرب مـــا يكــوع إلـــى الفهــم األســـلوبي  يلقــد اــاع فهـــم الســكاك  

الحديث لظاهرة التحول الداللي ، أو العدول اللغوي في السـياق التعبيـري ، حيـث إنـه لـم 
يغلا جانبا على جانا آخر ، وإنما استطاع بتحليله الـدقيي المفصـل ألسـلوب االلتفـات 

ري ، أع يكش  عن دورة في اإليفـاء بـالتعبير عـن في النص القرآني ، وفي النص الشع
أو بعبـارة أخـرى اســتطاع  .ذات المـتكلم ، وعـن دورة فـي التـأثير علــى المتلقـي وإمتاعـه 

أع يـــرب  أســـلوب االلتفـــات بعناصـــر العمـــل األدبـــي ، دوع أع يغلـــا جانبـــا منهـــا علـــى 
قـد  )االلتفـات( ع وهـذا النـو  : "  جانـا آخـر إال فـي حـدود السـياق الـذي يـرد ،يـه ، يقـول

يخـتص مواقعـه بلطــا   معـاع ، قلمــا تتضـر إال ألفــراد بلغـا هم ، أو للحــذاق المهـرة فــي 
مــن ذلـــض ، اســاة فضـــل  يءهــذا الفــن ، والعلمـــاء النحــارير ، ومتـــى اخــتص موقعــه بشـــ

بهــاء ورونــي ، وأورن الســامع زيــادة هــزة ونشــا   ، ووجــد عنــدة مــن القبــول أرفــع منزلــة 
 .1"  ومحل 

لوظيفــة االلتفــات ، ودورة فــي تشــكيل  يمننــا سنكشــ  عــن معالجــة الســكاكلــذا ف
المعنـــى ، مـــن هــــذين الجـــانبين ، ممـــا يســــاهم فـــي اشـــ  أبعادهــــا ، ويقربنـــا أكثـــر مــــن 

 .جوهرها وحقيقتها 
هـو إال وسـيلة  إلى أع االلتفات البالغـي مـا يأشار السكاك : فمن جهة المبدع   

وأع  ، شــاعرة وأحاسيســه ومعانيــه إلــى اآلخــرين تعبيريــة يســتخدمها المبــدع فــي نقــل م
اللجوء إليها ليس بطريقة عشوا ية أو غير مبررة ، وإنمـا البـد أع تسـاير عمليـة االنفعـال 
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الشـــعوري الـــذي ينبثـــي عنـــه العمـــل الفنـــي ، بحيـــث تكـــوع فـــي مورـــعها أقـــوى الوســـا ل 
 .المبدع     وأوالها في التعبير عن تلض الحالة ، وأداء المعنى المترتا في ذهن

وإذا اـــاع االلتفـــات خـــرق للنظـــام اللغـــوي ، فـــمع إيثـــار هـــذا الـــنم  مـــن التعبيـــر  
علـــى البـــدا ل اللغويـــة التـــي يمكـــن أع تمثـــل أصـــل المعنـــى ، إنمـــا هـــو اســـتجابة لريبـــة 
 المبــدع فــي نقــل المعنــى القــا م فــي نفســه اــامال ، دوع أع يــنقص منــه شــينا ، وهــو مــا

ألصــلية ، ومــن ثــم اــاع لــه فضــل ومزيــة علــى غيــرة مــن عجــز عــن أع ي ديــه بالعبــارة ا
 .األساليا المألوفة 

   1:مرئ القيس المشهورة اويتجلى هذا الفهم في تحليل السكاكي ألبيات 

َدو امَال ليَولمَترقـــــََََََدتطاولَليلـــكَباألثمــ         
َـداألرمـََََالعائرََكليلةَذيَََََََةوباتَوباتتَلهَليلـــــََََََ
َاألسودََََيأبََع َََوخبرتهََََََــياء ـجَم َ بأَََََوذلكََََََ
"   التفـ  فــي البيــ  األول مــن الــتكلم الـذي يقتضــيه المقــام إلــى الخطــاب بقولــه  

بــات ،  " ، ثــم انتقــل مــن الخطــاب إلــى الغيبــة فــي البيــ  الثــاني بقولــه "  ليلــض، لــم ترقــد
النتقـال مـن الغيبـة إلـى الـتكلم فـي البيـ  الثالـث ، وااللتفات الثالـث تمثـل فـي ا" وبات  له 
 " . جاءني ، خبرته  ” بقوله 

أع الشـاعر فـي التفاتاتـه مـن رـمير المـتكلم إلـى المخاطـا إلـى  ييرى السـكاك 
الغا ا ثم إلى المتكلم ، ااع مسايرا للتـوتر الشـعوري الـداخلي فـي نفسـه ، الـذي يتـأرجر 

يلتفـ  البتـة ،  ابـال واإلدبـار ، واـاع يمكنـه أع البين حـالتي الثـوراع والهـدوء ، وبـين اإل
 :وذلض أع يسوق الكالم على الحكاية في األبيات الثالثة ،يقول 

َدو امَال ليَولمَأرقــَََََََََدباألثمـَيتطاولَليل
 ةوبتَوباتَلناَليلـ

وذلـض مـن نبـأ جـاءكم    ..وبـ  وبـات لكـم  :أو أع يلتفـ  نوعـا واحـدا ،يقـول  
ولكن لما ااع األمـر يتعلـي بـذات المبـدع ، وحالتهـا الشـعورية  .ى األسود وخبرتم عن أب
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التـــي بلغـــ  درجـــة عظيمـــة مـــن التوجـــع والتـــألم ، وأراد أع يعبـــر عـــن فظاعـــة مأســـاته ، 
أع نفســه وقــ  ورود النبــأ عليهــا  وبلــو  أثرهــا فــي نفســه ، التفــ  فــي البيــ  األول مبينــا

يتســـلى بعـــ  التســـلي إال بتفجـــع  الـــذي الولهـــ  ولـــه الثكلـــى ، فأقامهـــا مقـــام المصـــاب 
 ..الملوك له ، وتخزنهم عليه ، وأخذ يخاطبه بتطاول ليلض تسلية

وفي التفاته الثاني إشارة إلى أع المتحزع  تحزع تحزع صدق ، ولـذلض خاطبـه  
 .يتفاوت الحال عندة خاطبتض أم لم أخاطبض  بأنه ال

مـــا اـــاع يخصـــه وحــــدة دوع وفـــي التفاتـــه الثالـــث دليـــل علـــى أع جميــــع ذلـــض إن  
 .1سواة 

تعلــيالت أخـرى محتملــة لصــور االلتفـات فــي األبيــات ، ت اــد  يويطـرح الســكاك   
حرصه على رب  النص بمبدعه ، وأع أي مسـلض تعبيـري البـد أع يكـوع نابعـا مـن ذات 
المبدع ومعبرا عنها ، ،يقول معلال االلتفات األول ، بـأع ذلـض النبـأ أطـار قلبـه وأبـار لبـه 

تراه حا را فما فطـن معـه لمقتضـى الحـال مـن الحكايـة ، فجـرى علـى لسـانه مـا اـاع ، و 
واإلنســاع إذا دهمــه مــا  ،أمــور الكبــار أمــرا ونهيــا  ي ألفــه مــن الخطــاب الــدا ر فــي مجــار 

يكــاد يســلم االمــه عــن  تحــار لــه العقــول وتطيــر لــه األلبــاب ، وتــدهش معــه الفطــن ، ال
 .أمثال ذلض 

مــا يــدل علــى أنــه بعــد الصــدمة األولــى حــين أفــاق شــينا  :وفــي التفاتــه الثــاني  
مدراا بع  اإلدراك ما وجـد الـنفس معـه ، فبنـى الكـالم علـى الغيبـة قـا ال وبـات وباتـ  

 .له 
 .فيدل على اختصاصه بتلض المأساة دوع غيرة  : أما التفاته الثالث   
بأنـه نبـه  يحها السـكاكوالصورة الثالثة المحتملـة لتعليـل أسـاليا االلتفـات الفا تـة ، أورـ 

فــي التفاتــه األول علـــى أع نفســه حــين لـــم تتثبــ  ، ولــم تتصـــبر غاظــه ذلــض  ، فأقامهـــا 
وفــي  ....تطـاول ليلــض  :مقـام المسـتحي للعتــاب قـا ال لـه علــى سـبيل التـوبي  والتعييــر 

الثاني ، علـى أع الحامـل علـى الخطـاب والعتـاب لمـا اـاع هـو الغـي  والغضـا ، فحـين 
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ـــ فـــمع ســـورة الغضـــا بالعتـــاب تنكســـر  ضـــا بالعتـــاب األول ســـك  عنـــه الغ ى عنهـــا ول 
 1. وفي التفاته الثالث على ما تقدم   ...وبات وبات  له  :الوجه وهو يدمدم قا ال 

قد أدرك أع النص األدبي ، قـد يحمـل أكثـر مـن تفسـير  ييتضر مما سبي أع السكاك و
، وأع هــــذا دليــــل علــــى شــــعريته  يمكــــن رــــب  جميــــع وجوهــــه بهــــذا التفســــير أو ذاك  وال

وخصــا إيحاءاتــه ، لــذا ورــعنا أمــام ثالثــة احتمــاالت ممكنــة لتفســير صــور االلتفــات ، 
 .مع إمكانية الزيادة عليها وعدم الوقو  عندها 

فــي اــل صــورة مــن الصــور المحتملــة ي وممــا هــو جــدير بالمالحظــة أع الســكاك  
داللــــــة اـــــل التفــــــات ، ودالالت  لتفســـــير دالالت االلتفاتـــــات فــــــي األبيـــــات ، ربــــــ  بـــــين

ـــه ، بحيـــث يكـــوع هنـــاك انســـجام داللـــي وشـــعوري بـــين  االلتفاتـــات األخـــرى المصـــاحبة ل
 .التفاتات ال صورة محتملة من الصور الثالن 

أيضـــا إلـــى أع تعـــدد االحتمـــاالت الدالليـــة للصـــورة الواحـــدة ،  يوتنبـــه الســـكاك 
ة إلــى ســمو العمــل الفنــي ، وقــدرة ورصــد طاقاتهــا التعبيريــة الممكنــة ، اــاع إشــارة وارــح

 يعترفـــوع بالبالغـــة المـــرئ ، وال الفحـــول البـــزل ال "صـــاحبه علـــى الخلـــي واإلبـــداع ألع 
ــــا ، مــــا ــــارات  يقيمــــوع لكالمــــه وزن ــــى لطــــا   اعتب لــــم يعثــــروا مــــن مطــــاوي افتناناتــــه عل

 .2" والتفارل بين الكالمين قلما يقع إال بأشباهها
علـى الـرب  بـين الـنص ومبدعـه ، مـن خـالل  يوإذا انا قد الحظنا قـدرة السـكاك

تحليلــه لالعتبــارات الفنيــة الممكنــة لصــور االلتفــات المختلفــة فــي أبيــات امــرئ القــيس ، 
فمننـــا نـــراة قـــد أكمـــل هـــذا الجانـــا بـــالرب  بـــين الـــنص ومتلقيـــه ، باعتبـــار أع مـــا يحدثـــه 

 يقصــد بــه المبــدع مــن تلــوين فــي أدا ــه اللغــوي ، وخــرو  علــى مقتضــى الظــاهر ، إنمــا 
إثــارة المتلقــي وتشــويقه  عــالوة علــى موافقتــه لوجــداع صــاحبه والمعنــى القــا م فــي نفســه 

ويـروع  حااللتفـات  (والعرب يستكثروع منه : " وإمتاعه ، وموافقة مقتضى حاله ، يقول 
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الكـــالم إذا انتقـــل مـــن أســـلوب إلـــى أســـلوب ، أدخـــل فـــي القبـــول عنـــد الســـامع ، وأحســـن 
 .1" بذلض      مأل باستدرار إصغا ه وهم أحرياءتطرية لنشاطه ، وأ

ــــين حــــاالت المتلقــــي  ــــين ظــــاهرة االلتفــــات وب ــــا ب ــــ  الســــكاكي ربطــــا دايق لقــــد رب
يبقــى علــى حالــة واحــدة مطــردة ،  المتفاوتــه ، إذ إع المتلقــي عنــدما يلقــى عليــه الكــالم ال

ر عنهـا القـول ، وإنما بمعايشته للسياق الداللي واندماجه في الحالة الشعورية التـي يصـد
يتحول من حال إلى حال ، تبعا لتبدل أحـوال المـتكلم ، وتفـاوت مشـاعرة مـع اـل موقـ  

إع المـرء إذا أخـذ فـي استحضـار جنايـات جـاع متـنقال فيهـا عـن اإلجمـال . " من مواقفه 
  يكاد يشبه آخر حاله هنـاك أولهـا إلى التفصيل ، وجد من نفسه تفاوتا في الحال بينا ال

"2. 
اـاع المــتكلم يــوا م بفطرتــه بــين حاالتـه الشــعورية وبــين األنســاق التعبيريــة ، وإذا 

فينتقل من نسي ترايبي إلى نسي آخر ، ومن التفات إلى التفـات ، فـمع حـاالت المتلقـي 
 .تكوع مصاحبة بالضرورة لتلض التحوالت الترايبية ومندمجة فيها 

لـه جنايـات فـي حقــه  ذلـض بالتمثيـل لحـال المــتكلم مـع مـن يوقـد أورـر السـكاك 
أو مـــا تـــراك إذا انـــ  فــي حـــديث مـــع إنســـاع ، وقــد حضـــر مجلســـكما مـــن لـــه : " يقــول 

جنايات في حقض ، ايف تصـنع ؟ تحـول عـن الجـاني وجهـض ، وتأخـذ فـي الشـكاية عنـه 
إلــى صــاحبض ، تبثــه الشــكوى معــددا جناياتــه واحــدة فواحــدة ، وأنــ  ،يمــا بــين ذلــض واجــد 

ـــة لـــض غضـــبية ، تـــدعوك إلـــى أع تواثـــا ذلـــض مزاجـــض يحمـــى علـــى تزايـــد ،  يحـــرك حال
تجيـــا ، إلـــى أع تغلـــا فتقطـــع الحـــديث مـــع  الجـــاني ، وتشـــافهه بكـــل ســـوء ، وأنـــ  ال

هـل عامـل أحـد : الصاحا ومباثتض إياة ، وترجع إلى الجـاني مشـافها لـه بـاهلل ، قـل لـي 
 .3... "مثل هذة المعاملة ؟ هل يتصور معاملة أسوأ مما فعل  

 يتعديـد جنايـات الجـاني اسـتخدم المـتكلم رـمير الغا ـا ، الـذي يـوح ففي حالـة
بتغييبــه لـــه ، وانصـــرافه عنـــه وإنكــارة ، ولكـــن عنـــدما ازدادت حالتـــه تــوترا مـــع ذاـــر تلـــض 
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ــــام  الجنايــــات ،  تحولــــ  حراــــة الصــــياغة مــــن مقــــام اإلخبــــار بضــــمير الغا ــــا إلــــى مق
هنــا  ول دأي أع العـ ؛قـرب  عـن هالخطاب ، إللصاق تلض الجنايات به مباشرة ومواجهتـ

ال المـــتكلم مـــن ناحيـــة ، حـــرا ليرـــمير المخاطـــا جـــاء مســـا ىالغا ـــا إلـــ رن رـــميعـــ 
 .ولحــال المتلقي الخاغ الذي ارتكا الجنايات من ناحية أخرى 

قـد ربـ  االلتفـات بـالمتلقي الخـاغ ، امـا هـو  يأع السـكاك هنـا  ومما يالحـر  
ى ربطـه بـالمتلقي الجمـاعي، امـا نـرى فـي تحليلـه الحال مع الجـاني ، وفـي موارـع أخـر 

لاللتفــات فــي ســورة الفاتحــة ، حيــث إنهــا موجهــة إلــى جميــع المتلقــين ال لمتلــي بعينــه ، 
إ ـاكَ،  الحمـدَهللَربَالعـالمي َ،َالـرحم َالـرحيمَ،َمالـكَيـومَالـدي  "ففي قوله تعالى 

متمثــل فــي األســماء نــرى أع االلتفــات وقــع مــن رــمير الغا ــا ال "  عبــدَوإ ــاكَ ســتعي 
ــاك "رــمير المخاطــا فــي قولــه تعــالى  ىلــالظــاهرة ، إ ، وهــو "  ســتعي  إ ــاكَ عبــدَوإ 

 .تحـول فــي النسـي التعبيــري يوافـي حالــة المتلقـي الجمــاعي أثنـاء قــراءة الـنص القرآنــي 
فعند شروع المصلين في الصالة يكونوع متهيبين من عظمـة هللا وسـلطانه ، متضـرعين 

تقربـــا إليـــه ، فكـــاع رـــمير الغا ـــا يناســـا تلـــض المكانـــة العظيمـــة التـــي بالحمـــد والثنـــاء 
تحجــا عــنهم محارــرته ومخاطبتــه ، ولكــن مــع االســتمرار فــي الحمــد والثنــاء علــى نعــم 
هللا ، واإلقـــرار بملكوتـــه وقدرتـــه ، يـــزداد إابـــالهم عليـــه ، ويكونـــوع قـــد تـــأهلوا لمخاطبتـــه 

عم عليــــه بتلــــض الــــنعم العظــــام الفا تــــة العبــــد المــــن "ومناجاتــــه وإزاحــــة الحجــــا عــــنهم ألع
للحصر ، إذا قدر أنه ماثل بين يدي موالة من حقه إذا أخذ في القـراءة أع تكـوع قراءتـه 
علــى وجــه يجــد معهــا مــن نفســه شــبه محــرك إلــى اإلابــال علــى مــن يحمــد ، صــا ر فــي 

 .1" أثناء القراءة ، إلى حالة شبيهة بميجاب ذلض عند ختم الصفات 
اد إاباال نحـو مـوالة مـع ذاـر اـل صـفة مـن تلـض الصـفات ، فمـا أع فالمتلقي يزد
، حتــى يجــد محراـا قويــا ل ابــال عليــه ،   "  مالــكَيــومَالــدي  : " يبلـي إلــى قولــه تعـالى 

 .غيرك  من هذة صفاته نعبد ونستعين ، ال إياك يا : ومخاطبته 
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رة الفاتحــة جـــاء وعــالوة علــى ذلــض أع االنتقــال مــن الغيبــة إلــى الخطــاب فــي ســو         
متسقا مع درجات االتصال اإلنسـاني بالخـالي ، والتعـر  علـى ملكوتـه ؛ إذ إع اإلنسـاع 
يبدأ في التعـر  علـى آياتـه شـينا فشـينا حتـى إذا بلـي اليقـين استحضـرة أمامـه، وأخـذ فـي 

مـن اإلبهـام  يءمخاطبته ، ألع الخطاب أدل على الحضور من الغيبة ، والغيبة فيها ش
 .والغمو  
اســــتطاع أع يكشــــ  عـــن اثيــــر مــــن أســــرار ظــــاهرة  يوهكـــذا رأينــــا أع الســــكاك 

االلتفات ، من خالل ربطة بين النص ومبدعه تارة ، وبـين الـنص ومتلقيـه تـارة أخـرى ، 
االلتفــات ، هــل هــي ذات بعــد نفســي أم هــي  وجنبنـا اثيــرا مــن الجــدل القــا م حــول وظيفــة

 .لدرجة األولى ذات بعد معنوي ترتب  بمبدعها منشن الخطاب با
 
َ:التقد مَوالتأخير َ-لمبحوَال ا يَا

االختيـار والتوزيـع ، ويقـع  :تعتمد ال مرسلة لغوية على مبدأين أساسـيين همـا  
للتعبيـر اللغـوي ، حيـث يقـوم المـتكلم باختيـار مفـردات  يسـأالمبدأ األول على المحـور الر 

تقـوم بينهـا عالقـة تشـابه أو  لغوية بعينها ، من بين مجموعة ابيرة مـن المفـردات ، التـي
ولمـا اانـ  قـدرة المـتكلم علـى انتقـاء مفرداتـه مرهونــة .  تخـال  علـى أكثـر مـن مسـتوى 

تظــل  الجانــا  فــي هــذا بكفايتــه اللغويــة ، ومخزونــه اللفظــي ، فــمع قدرتــه علــى اإلبــداع 
محـــدودة بحـــدود مـــا يمتلكـــه مـــن مـــادة لغويـــة ومـــا يتميـــز بـــه مـــن قـــدرة علـــى االختيـــار ، 

 .التمييز بين البدا ل اللغوية التي تتعايش معا في ذاكرته و 
، والـذي  يأما مبدأ التوزيع أو التأليف ، فهو يقع على المحور األفقي التراصـف 

وفــي قواعــد النظــام  ‘يقــوم ،يــه المــتكلم بترتيــا المفــردات المنتقــاة مــن المحــور الســابي 
صــر اللغويــة وتنســيقها أفقيــا علــى المــتكلم ، وبترتيــا العنا اللغــوي التــي تخضــع لهــا لغــة

نحـــو معـــين ، تنشـــأ بينهـــا عالقـــات نحويـــة وترايبيـــة ، تســـاهم فـــي إفـــراز الداللـــة اللغويـــة 
 .المقصودة 
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ولمـا اانـ  لغـة اإلبـداع تقـوم علـى تحطـيم القواعـد اللغويـة ، والعـدول عنهـا بمــا  
قــي  يكــوع يســمر لهــا بتحقيــي داللــة إرــا،ية إلــى المعنــى األساســي ، فــمع المحــور األف

المختلفة ، وأوسـع مجـاال إلنتـا  مسـتويات  أكثر مرونة الستيعاب أشكال التعبير اللغوية
يمكـن أع يكـوع هنـاك إبـداع  ال"  لـذا  ؛لغوية جديدة ، ذات ايم شعرية أو داللية متفاوتـة 

إال حينمـا يوجـد خلـي جديـد  إال حينما يوجد تفكير عميي في الطبيعة الترايبيـة للغـة ، و
الترايبـــات وتمثـــل الحراـــة األفقيـــة للصـــياغة محـــورا مـــن محـــاور الخلـــي اللغـــوي ، لهـــذة 

يعمـــل بشـــكل أساســـي علـــى تحطـــيم اإلطـــار الثابـــ  لألســـلوب، ولقـــوانين اللغـــة وقواعــــد 
 .1"   الكالم

إع طريقــــة رصــــ  المفــــردات داخــــل الجملــــة تخضــــع لعــــدة عوامــــل نحويــــة  و 
هـذة العوامـل يـ ثر فـي عمليـة النسـي  صر،ية  و داللية  و صوتية ، والترايز على أحد 

اللغــــوي تـــــأثيرا مباشـــــرا ، تتحـــــرك علــــى أثـــــرة المفـــــردات فـــــي حراــــة أفقيـــــة مـــــن أماكنهـــــا 
أي أع تحريـض المفـردات  ؛المرصـودة لهـا، إلـى أمـاكن أخـرى ذات طبيعـة تأثيريـة متميـزة 

 .أفقيا إلى األمام أو إلى الخل  له عالقة قوية بغا ية اإلبداع الفني 
اع اإلبـداع األدبـي يـرتب  بالدرجـة األولـى بـالمحور األفقـي للصـياغة ، أو بطريقـة وإذا اـ 

اللغويـــة ، لمـــا يســـمر بـــه مـــن نشـــوء عالقـــات نحويـــة  الترايـــا والتـــأليف بـــين العناصـــر
متعـــددة عـــن طريـــي التقـــديم والتـــأخير ، أو الحـــذ  والزيـــادة ، أو الفصـــل والوصـــل ، أو 

فـردات ، فــمع مــا تتمتــع بـه اللغــة العربيــة مــن حريــة تبـادل الوظــا   النحويــة والدالليــة للم
ألع أي  ؛ليضـاع  مـن طاقاتهـا اإلبداعيـة  بوصـفها لغـة معربـة  فـي ترتيـا عناصـرها 

تغييــر فــي مواقــع الكلمــات إنمــا يــ دى إلــى تغييــر فــي الجانــا الــداللي ، وفــي المســتوى 
يكــــوع لهــــا معنــــى  إع الكلمــــات المختلفــــة الترتيــــا"باســــكال "الفنــــي للتعبيــــر ، وامــــا قرر

  2"  مختل  ، وأع المعاني المختلفة الترتيا يكوع لها تأثيرات مختلفة
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ولهــذا اــاع مبحــث التقــديم والتــأخير مــن أكثــر المباحــث البالييــة ، التــي نالــ  
اهتمام علماء المعـاني ، ذلـض االهتمـام الـذي تجلـى فـي رصـدهم لصـور التقـديم والتـأخير 

مـــن ايمـــة دالليـــة أو تأثيريـــة أو إيقاعيـــة مضـــافة إلـــى المتعـــددة ، ومـــا ت ديـــه اـــل صـــورة 
 .المعنى األساسي للعبارة 

يـتم بطريقـة عشـوا ية ، وإنمـا يجـرى  ال تقديما أو تـأخيرا  وتحريض أجزاء الجملة   
وفــي مقتضــيات جماليــة تتطلبهــا لغــة العمــل األدبــي ،  وفــي إطــار اإلمكانــات التعبيريــة 

ي أع تحريض أجزاء الجملة عـن مواقعهـا المحسوسـة لـيس التي يمتلكها النظام اللغوي ، أ
مطلقــا ، وإنمــا يظــل محصــورا فــي منــاطي نحويــة معينــة دوع منــاطي أخــرى ، تــأبى أع 

يتنــاول التقــديم والتــأخير البالغــي مــا  ال "يصــيبها أي تغييــر فــي ترتيــا أجزا هــا ، فمــثال 
ظــة لــو اختلــ  الختــل يســمى فــي النحــو باســم الرتبــة المحفوظــة ألع هــذة الرتبــة المحفو 

أو مـا يسـميه ابـن األثيـر بالمعاظلـة ،  . 2 ولـيس التعقيـد اللفظـي  1 "الترايـا باختاللهـا 
إال صورة لهذا الخلـل الترايبـي ، حيـث يـتم تقـديم العناصـر الثابتـة الترتيـا علـى بعضـها 

ومــــن الرتــــا المحفوظــــة فــــي الترايــــا العربــــي أع يتقــــدم الموصــــول علــــى  . " الــــبع  
والموصــو  علــى الصــفة ، ويتــأخر البيــاع عــن المبــين ، والمعطــو  بالنســي الصــلة ، 

ومـن الرتــا   ...عـن المعطـو  عليـه ، والتوايـد عـن الم اــد ، والبـدل عـن المبـدل منـه 
المحفوظـــة أيضـــا تقـــدم حـــر  الجـــر علـــى المجـــرور ، وحـــر  العطـــ  علـــى المعطـــو  

ــــة علـــى وأداة االســـتثناء علـــى المســـتثنى ، وحـــر  القســـم علـــى المقســـم  بـــه ، وواو المعي
ومـن الرتـا غيـر  ...المفعـول معـه والمضـا  علـى المضـا  إليـه والفعـل علـى الفاعـل 

                                                
 . 207اللغة العربية معناها ومبناها :   - 1
 على نحو قول الفرزدق :   - 2

 =         مملكا       أبو أمه حي أبوه يقاربه  إالوما مثله في الناس                         

فقدم الشاعر وأخر في عناصر الصياغة دون مراعاة الرتب النحوية المحفوظة ؛ فقد فصل            

بو أمه " وهو المبتدأ , و" أبوه " وهو خبره  " بحي " وهو أجنبي , وكذا فصل بين  "حي " بين " أ

و " يقاربه " وهو نعت  " حي " ب " أبوه " وهو أجنبي , وفصل بين البدل  وهو "حي "  والمبدل 

منه  وهو " مثله " ,وقدم المستثنى على المستثنى منه ؛ مما أدى إلى تعقيد التركيب  اللفظي 

 - 29. وأيضا اإليضاح في علوم البالغة  :  42 -41:  3وغموضه الداللة . انظر المثل السائر ج 

30 . 
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المحفوظة فـي النحـو رتبـة المبتـدأ والخبـر ، ورتبـة الفاعـل والمفعـول بـه ، ورتبـة الضـمير 
ورتبــة الحــال والفعــل المتصــر  ، ورتبــة  ،والمرجــع ، ورتبــة الفاعــل والتمييــز بعــد نعــم 

 . 1" ول به والفعل المفع
وبــذلض فــمع مبحــث التقــديم والتــأخير يــدور فــي إطــار الترتيــا غيــر الواجــا بــين 

ـــة ، أي التـــي ال تقـــديمها أو تأخيرهـــا إلـــى خلـــل فـــي  ييـــ د العناصـــر اللغويـــة فـــي الجمل
المعنـــى ، وإنمـــا تظـــل محتفظـــة بوظيفتهـــا النحويـــة ااالبتـــداء أو اإلخبـــار أو الفاعليـــة أو 

 .ى الرغم من تغير موقعها اللفظي في الجملة عل ...المفعولية 
شــض فــي أع الصــورة المثاليــة لــألداء اللغــوي ، تمثــل المعيــار النحــوي الــذي  وال 

ولكـن علـى الـرغم مـن ورـوح هـذا  ‘نقيس عليـه مسـتوى التحريـض األفقـي ألجـزاء الكـالم 
عـــن المعيـــار وأهميتـــه فـــي رصـــد أشـــكال االنحـــرا  اللغـــوي للكـــالم ، فمنـــه يظـــل قاصـــرا 

 إذ إع هناك تحريكا يحـدن فـي بـاطن الصـياغة ال ؛اإلحاطة بكل أوجه التقديم والتأخير 
يخـال  النظـام اللغـوي  يمكن لهذا المعيـار أع يكشـ  عنـه ؛ ألع ظـاهر الصـياغة قـد ال
يمثــل صــورة  فــي الواقــع  المــألو  ، ويوافــي المتطلبــات النحويــة ، علــى الــرغم مــن أنــه 

لــذا أرى  ؛صـورة أخـرى  ، تسـتقر فـي البنيـة العميقـة للجملـة  ترايبيـة جديـدة محولـة عـن
أنـــه مــــن األفضـــل أع نــــدرس اــــيم التقـــديم والتــــأخير ، ودرجــــة التحـــرك الفعلــــي ألطــــرا  
الصياغة في روء البنية العميقة ، ال في رـوء الصـورة المثاليـة للترايـا ، باعتبـار أع 

البنيـــة  نهــا يمكــن تحديــدها كــل جملــة منطوقــة أو مكتوبــة لهــا بنيــة مقـــدرة قــد تحولــ  ع
من خالل الحدس اللغوي الـذي يمتلكـه اـل إنسـاع يتحـدن اللغـة العربيـة بصـورة  المقدرة 

 .حصر له من الجمل اللغوية  جيدة ، ويمتلض افاية لغوية تمكنه من فهم وإنتا  ما ال
زيـد رـربه عمـرو ، فالجملـة تبـدو صـحيحة مـن الناحيـة  :ولنورر ذلض بقولنـا  
أ ع  إلـى بــاب الجملـة االســمية ال الفعليــة ، و فــي رأي النحــويين  وهــي تنتمـي   النحويـة

فـي موقـع الخبـر  "رـربه عمـرو  "زيد وقع في مورـعه األصـلي وهـو االبتـداء ، وجملـة 
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نستطيع من الناحية النحوية أع نجـرؤ ونقـول إع هنـاك تقـديما وتـأخيرا طالمـا  ، وعليه ال
 .لنحوية المقررة لها أع أطرا  اإلسناد أخذت رتبها ا

ولكننـا فـي رـوء البنيـة العميقـة نـرى أع الحـدن مقـدم أبـدا فـي الجملـة العربيـة ،   
 أع  إع اشتمل  على فعل  وهو موروع اهتمام المتكلمين بالعربية  ، واألصل 

أي أع ترايبهـا األساسـي ، رـرب عمـرو زيـدا ، وحـين النظـر إلـى  ح‘1( تبدأ الجملة به 
تطيع أع نحكــم علــى وجــود تبــادل للعناصــر اللغويــة ، وتحريــض للمفعــول هــذة الصــورة نســ

، انتقـل بموجبـه إلـى صـدر الجملـة ليأخــذ حكمـا نحويـا جديـدا هـو االبتــداء ،  حزيـدا (بـه 
تاراـــا فـــي الموقـــع الـــذي اـــاع يحتلـــه رـــميرا يعـــود عليـــه ، ليحقـــي بـــذلض غررـــا بالييـــا 

 .ياغة ودالليا قد يتصل بالمبدع ، أو بالمتلقي أو بالص
قـد أدرك أع عمليـة التقـديم والتـأخير عمليـة متزامنـة ،  يومما يالحر أع السكاك  
أع اعتبـارات تــأخير المسـند إليــه  ىيحـدن أي منهمــا إال بحـدون اآلخــر ، ومـن ثــم رأ وال
تكوع إال إذا اان  هناك اعتبـارات تقتضـى تقـديم المسـند ، امـا أع تـأخير المسـند لـن  ال

فالتأخير ليس مـن مقتضـى . " 2عتبارات تقتضى تقديم المسند إليه يكوع إال عند وجود ا 
                                                

مما انتهت إلى تأكيده  قواعد النحو التوليدي التحويلي في اللغة العربية هو أن التركيب األساسي   - 1

البنية العميقة هو : فعل + اسم +اسم , فعل + فاعل + مفعول به . وهذه لعناصر الجملة العربية في 

القاعدة تنتج منها عدة جمل من خالل تحريك عناصرها عن مواضعها األساسية فينتج مثال من جملة 

 : أكل الولد التفاحة , الجمل اآلتية :  

                                                                               أكل التفاحة الولد  .                                     - 1    

 التفاحة أكلها الولد .     - 2    

 الولد أكل التفاحة .     - 3    

أي أن تحويل االسم إلى موضع االبتداء , هو تحويل عارض قد حدث للقاعدة األساسية ) فعل +اسم 

 =إلى موقع االبتداء تاركا في الموقع الذي كان يحتله ضميرا يعود عليه . + اسم (, وذلك بنقل االسم

أي أن بنية الجملة ) اسم + فعل + اسم ( جملة محولة عن جملة أساسية في البنية العميقة , وال يمكن  

اج قاعدة أساسية مستقلة في البنية العميقة ؛ ألن اعتماد هذه البنية يؤدي إلى إنت -ذاتها  -اعتبارها 

جمال صحيحة وأخرى غير صحيحة , وهذا يتعارض مع مفهوم القواعد التوليدية التحويلية التي " 

تنتج إنتاج جمل اللغة األصولية ) الصحيحة ( كلها وتمنع في الوقت نفسه إنتاج الجمل غير األصولية 

 31- 26:  1983 1) الخاطئة ( د .ميشال زكريا المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر , بيروت ط

.وانظر أيضا من األنماط التحويلية في النحو العربي , محمد حماسة عبد اللطيف , مكتبة الخانجي 

 1981 2. وأيضا األلسنية العربية , ريمون طحان ,دار الكتاب اللبناني بيروت ط 78م :  1990 1ط

 :54- 55 . 
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يتعــر  لــه فــي مقــام عــد مقتضــيات  الحــال بــل هــو الزم مقتضــاة ، وعليــه ينبغــي أع ال
 . 1" األحوال 

فـي مبحــث التقـديم والتــأخير علـى تنــاول وجـوة التقــديم ،  يولهـذا اقتصـر الســكاك
ع األصـل فـي تحريـض أطـرا  الصـياغة هـو ودوع اإلشارة إلى وجوة التأخير ، باعتبـار أ

التقـــديم ولـــيس التـــأخير ، ومـــا ارتبـــا  المصـــطلحين معـــا إال إشـــارة إلـــى الحراـــة األفقيـــة 
المزدوجـــة ، التـــي تحـــدن ألطـــرا  الصـــياغة  ، أمـــا مـــن حيـــث الوظيفـــة الجماليـــة فهـــي 

هـي  أع هناك ثالثة مسـالض أساسـية للتقـديم يالسكاك ىورأ .ترتب  بوجوة التقديم فحسا 
 .تقديم المسند إليه ،  وتقديم المسند ، وتقديم متعلقات الفعل  :
ــــه نــــرى أع الســــكاك   ــــين قــــد  يوفــــي ســــياق تقــــديم المســــند إلي ــــرا مــــن البالغي واثي

ارـــطربوا فـــي تحديـــد وجوهـــه ، فبينمـــا نـــرى أع تقـــديم المســـند إليـــه يكـــوع فقـــ  إذا اـــاع 
ــــة العميقــــة تشــــير إلــــى ــــة ، حيــــث إع البني ــــة فعلي ــــر جمل ــــاء الترايــــا  الخب تحــــول فــــي بن

يعـــد مـــن تقـــديم المســـند إليـــه تقـــديم المبتـــدأ علـــى الخبـــر  يالســـطحي ، نـــرى أع الســـكاك
، ويرى أع هذا التقديم له صلة بتشويي السـامع أو بتفاؤلـه ، أو بتلـذذ المـتكلم ،  ياألسم

 .أو اهتمامه بالمقدم أو غير ذلض 
ديم علـــى الخبـــر ، فمنـــه بـــأع المبتـــدأ المعـــر  أصـــله التقـــ يومـــع إقـــرار الســـكاك 

يحـاول أع يبحــث عـــــن مبــررات لهـــذا التقــديم ، لهـا اتصــال بالجانـا البالغــي ال النحــوي 
تقديمـه علـى المسـند فهـي متـى اـاع ذاـرة أهـم ، ثـم  يوأمـــا الحالة التي تقتض :"، يقـــول 

 ...نـه مقتضـى للعـدول ع كونـه أهـم يقـع باعتبـارات مختلفـة ، إمـا ألع أصـله التقـديم وال

إذا  وإمــا ألع فــي تقديمــه تشــويقا للســامع إلــى الخبــر ليــتمكن فــي ذهنــه ، إذا أوردة ، امــا
 .  2"   صديقض فالع الفاعل الصانع رجل صدوق  :قل  

فكيــف يكــوع أصــل المســند إليــه التقــديم ، وقــد جــاء فــي مورــعه ، ثــم نتحــدن 
مع ســببا فــي عنــه واأنــه قــد تحــرك مــن مورــع إلــى مورــع ؟وايــف يكــوع تشــويي الســا
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تقديمــه مــع أع الســبا هــو وقوعــه معرفــا محكومــا عليــه ، وخبــرة نكــرة موصــوفة محكومــا 
يجــوز نحويــا تقــديم النكــرة علــى المعرفــة  ، إع لــم يكــن هنــاك اعتبــارات بالييــة  بــه ، وال
تقديمها أي أع المسند إليه المعرفة والمسند النكرة ، لـم يكـن بينهمـا تسـابي علـى  يتقتض

فلــيس اـل تقــديم أو تــأخير "حتـى نحكــم بفــوز المسـند إليــه بتلـض المرتبــة ، تصـدر الجملــة 
يكــوع لغــر  ، لــه عالقــة باألســلوب إذ يتقــدم عنصــر مــن عناصــر الجملــة علــى غيــرة 

 .  1" بتقديمه يألع الناموس اللغوي يقض
يجــوز تقــديم الخبــر علــى المبتــدأ إذا اانــا  ال  أنــه  "نفســه يقــرر يبــل إع الســكاك 
إع لـم يكـن هنـاك سـبا  أي أع المبتـدأ . 2"   بـل أيهمـا قـدم  فهـو المبتـدأ  معرفتين معـا

يقــع فــي صــدر الجملــة النحويــة ، باعتبــارة المورــع المقــرر لــه  للعــدول بــه عــن موقعــه 
يمكـــن وصـــ   ســـلفا ، وعند ـــذ لـــم يحـــدن لـــه تحريـــض إلـــى األمـــام أو إلـــى الخلـــ  ، وال

 .ورع آخر سابي عليه الشيء بالتقديم إال إذا تحرك من مورعه إلى م
يطبــي هــذا التصــور الخــاطن علــى معظــم الرتــا النحويــة  يوالغريــا أع الســكاك  

القارة في موارـعها ، ويعتبـر تقـديم رتبـة نحويـة علـى رتبـة أخـرى فـي األصـل ، هـو مـن 
والعنايـــة التامـــة  : "بـــاب التقـــديم الـــذي يعـــود إلـــى العنايـــة بهـــا أو إلـــى أهميتهـــا ، ،يقـــول 

أع يكـوع أصـل الكـالم فـي ذلـض هـو  :أحـدهما  :م واالهتمـام بشـأنه نوعـاع بتقـديم مـا يقـد
يكوع في مقتضى الحال ما يدعو إلى العدول عنه االمبتـدأ المعـر  ، فـمع  التقديم ، وال

زيد عار  ، واذي الحال المعر  فأصـله التقـديم علـى  :أصله التقديم على الخبر نحو 
عـر  زيـد  :فأصـله التقـديم علـى معمولـه نحـو جـاء زيـد راكبـا ، واالعامـل  :الحـال نحـو 

عمـــرا ، واـــاع زيـــد عارفـــا ، وإع زيـــدا عـــار  ، ومـــن زيـــد ، وغـــالم عمـــرو ، واالفاعـــل 
واـالمفعول المتعـدى إليـه بغيـر وسـاطة فأصـلة التقـدم  ...فأصـله التقـدم علـى المفعـوالت 
أع تـذار  ررب  الجاني بالسـو  ، واـالتوابع فأصـلها :على المتعدى إليه بواسطة نحو 

وغيـر ذلـض ممـا عـر  لـه فـي علـم النحـو مورـع  ...يقـدم عليهـا غيرهـا  مـع المتبـوع فـال
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وثانيهمــا أع تكــوع العنايــة بتقديمــه واالهتمــام  .مــن الكــالم بوصــ  األصــالة بــاإلطالع 
بشــأنه لكونــه فــي نفســه نصــا عينيــض وأع التفــات الخــاطر إليــه فــي التزايــد ، امــا تجــدك 

 :جـه مــن روحـض فـي خدمتــه وقيـل لـض مـا الــذي تتمنـى ؟ تقـول إذا وارى قنـاع الهجـر و 
 .1..." وجه الحبيا أتمنى 

يخلــــــ  بــــين نوعـــــين  يألبــين أع الســكاك علــى طولـــه  أع أنقــل الـــنص  وآثــرت   
 :مــن التقديم هما

تقديم الرتا النحوية بعضها علـى بعـ  ، اتقـديم رتبـة العمـدة علـى رتبـة الفضـلة  - 1 
الــ  ، وتلــض ال اختيــار للمــتكلم فيهــا ألنهــا تجــرى  ...تــدأ علــى رتبــة الخبــر ، ورتبــة المب

يــنم ترتيبهــا عــن فا ــدة بالييــة  وفــي قواعــد النحــو فــي ترتيــا أجــزاء الجملــة ، ومــن ثــم ال
 .زا دة 

تقــديم بعــ  العناصــر اللغويــة علــى بعضــها ، وتحويلهــا عــن موارــعها المقــررة    - 2
وهـذا هـو مـدار مبحـث التقـديم والتـأخير  ..بالغي  لها إلى موارع أخرى لتحقيي غر 

. 
فـي مقـام تقـديم المسـند إليـه ؛  يواعتقد أع االعتبارات التي يتحدن عنها السكاك          

ـــنفس ،  ـــذذ والتخصـــيص ، لهـــا اتصـــال بترتيـــا المعـــاني فـــي ال كالتشـــويي والتعظـــيم والتل
يــه ، وهنــاك فــرق بــين أع وتقـديم بعضــها علــى بعــ  ، ولــيس بالتقــديم اللفظـي للمســند إل

يكوع التشويي أو التفاؤل أو التعظيم أو غيرها سببا في تقديم بع  المعـاني فـي الـنفس 
 .على بع  ، وبين أع يكوع سببا في تقديم المبتدأ على الخبر لفظا 

زيــد المنطلــي ، قلتــه لمــن يطلــا أع يعــر  حكمــا  :إذا قلــ    ي " يقــول الســكاك          
بار تعريف العهـد إع اـاع المنطلـي عنـدة معهـودا ، وأمـا باعتبـار تعريـف لزيد ، أما باعت

وإذا قلــ  المنطلــي زيــد قلتــه للمتشــخص فــي ذهنــه المنطلــي بأحــد  .الحقيقــة واســتغراقها
أي أع طلا السـامع حكمـا لزيـد اـاع .  2"  في الخار   نهوهو طالا لتعيي:  االعتبارين 
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لا تعيين المنطلـي اـاع سـببا فـي وقـوع االبتـداء ، وط  زيد   سببا في وقوع االبتداء على 
  المنطلـي  ، أو تقـدم   زيـد   ،  ولم يكن هذاع االعتبـاراع سـببا فـي تقـديم   المنطلي   على 

 .، وإنما تقدم ال منهما في حالته باعتبار األصل ومجرى العر  النحوي 
يــد فــي صــدر لــم يكــن  وقــوع ز  "زيــد المنطلــي : " أو بعبــارة أخــرى إع فــي قولنــا   

،  ىالجملـــة تحقيقـــا لمطلـــا التقـــديم والتـــأخير ، وإنمـــا ألنـــه مســـند إليـــه ومثبـــ  لـــه المعنـــ
 ".المنطلي زيد "وتأخر المنطلي ألنه مسند ومثب  به المعنى وهكذا في 

وإذا اــاع المبتــدأ هــو الــذي يثبــ  لــه المعنــى ويســند إليــه ، والخبــر هــو الــذي   
المبتـدأ علـى الخبـر لفظـا يكـوع جريـا علـى األصـل ، يثب  به المعنى ويسند به ، فتقديم 

ولــيس مــن قبيــل التحريــض الطــارئ علــى الصــياغة الــذي تتميــز بــه بنيــة التقــديم والتــأخير 
يحتمـل إال الوجـه الـذي هـو عليـه  ال " وإذا اـاع الترايـا  .لتحقيي غـر  بالغـي معـين 

ب ، إلـــى فكـــر يحتـــا  فـــي العلــم بـــأع ذلــض حقـــه وأنـــه الصــوا يشـــكل ، وحتــى ال حتــى ال
ورويــة فــال مزيــة ، وإنمــا تكــوع المزيــة ويجــا الفضــل إذا احتمــل فــي ظــاهر الحــال غيــر 
الوجه الذي جاء عليه وجها آخر ، ثم رأي  النفس تنبو عن ذلـض الوجـه اآلخـر ، ورأيـ  

 . 1"  للذي جاء عليه حسنا وقبوال ، تعدمهما إذا أن  تراته إلى الثاني 
 ييص أع يجـدوا مخرجـا لمـا ذهـا إليـه السـكاكوقد حاول أصحاب شـروح التلخـ

إع المقصود من تقديم المسند إليه هـو التقـديم المعنـوي  :، بأع قالوا  يوالخطيا القزوين
المسـند إليـه لكـوع  شارحا قول صاحا التلخـيص بتقـديم يفحسا ال اللفظي يقول السبك

م عليـه ، والمحكـوم عليـه يريد التقديم المعنوي ، فـمع المسـند إليـه  محكـو  "  ذارة أهم بأنه
متقدم في الذهن علـى المحكـوم بـه ، وإع أراد التقـديم اللفظـي فـذلض يختلـ  فـمع األصـل 

لكننـا  . 2.. " في المسند إليه التقديم إع اان  الجملـة اسـمية ، والتـأخير إع اانـ  فعليـة
 ي متفقــوع جميعــا علــى أع مبحــث التقــديم والتــأخير يتنــاول ظــاهر الصــياغة ، ومــا يجــر 
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فيها من تحريض لبع  عناصرها ، لتحقيي فا دة مـا ، ال تقـديم العناصـر وترتيبهـا ذهنيـا 
 .أو عقليا 
يصـيا المســند إليـه المخبــر عنــه باسـم لجريانــه علــى  فــمع التقــديم ال ..وعليـه  

األصــل ، وممــا يعضــد مــا أذهــا إليــه أع رــياء الــدين بــن األثيــر ، ويحيــى بــن حمــزة 
التقديم المختلفة قد تجاهال تمامـا تقـديم المسـند إليـه ، باعتبـار العلوي في تناولهما لوجوة 

وهكـذا فــمع                   1.على األصل ، وليس وراءة غر  بالغي ي أع ذلض يجر 
يقــع إال مــع الخبــر الفعلــي ، حيــث يمكــن ردة إلــى صــورته األولــى  تقــديم المســند إليــه ال

إليـــه فـــي هــذة الحالـــة هـــو األصـــل ،  تــأخير المســـند  ويكـــوع  " كفاعــل للفعـــل المـــذاور ،
 يالسـكاك ىوقـد رأ.  2"   ليصبر تقديمـه انحرافـا عـن هـذا األصـل وهـو انحـرا  صـحير 

إمـا التخصـيص ،  :أع تقديم المسند إليه على الخبر الفعلـي يـأتي ليحقـي أحـد احتمـالين 
 :أو تقوية الحكم غير أع الذي يتحكم في الفصل بين هاتين الوظيفتين أحد أمرين 

الحكـم وتقريـرة  ي يفيـد إال تقـوّ   إع ااع نظم الكالم يجرى علـى الظـاهر ، فمنـه ال  : األول
مـن وجهـة  يقـدر حيننـذ تقـديم وتـأخير  في ذهن السامع الختصاغ المسند إليه به ، وال

  مبتــدأ و   أنــا  أنــا عرفــ  ، وأنــ  عرفــ  ، وزيــد عــر  ، فــمع  :اقولنــا   ينظــر الســكاك
 " . زيد عر    " ، و"  أن  عرف   "لض خبرة ، واذ  عرف  

أع يسـتند  يالمبتـدأ لكونـه مبتـدأ يسـتدع "الحكم بأع  ي سبا تقو  يويعلل السكاك  
، فــمذا جـاء بعــدة مــا يصــلر أع يسـتند إليــه صــرفه المبتـدأ إلــى نفســه ، فينعقــد  يءإليـه شــ

متضـمنا  زيد غالمـض ، أو اـاع :بينهما حكم سواء ااع خاليا عن رمير المبتدأ ، نحو 
أنــا عرفــ  وأنــ  عرفــ  ، وهــو عــر  ، وزيــد عــر  ، ثــم إذا اــاع متضــمنا  :لــه نحــو 

هــو  :،يكتســي الحكـم قــوة ، فــمذا قلــ   ‘ المبتــدأ ثانيــا ىلضـمير صــرفه ذلــض الضــمير إلـ
يعطــى الجزيــل اــاع المــراد تحقيــي إعطا ــه الجزيــل عنــد الســامع دوع تخصــيص إعطــاء 

 . 3"  الجزيل به 
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يتكل  إجراء الكالم على ظـاهرة ليفيـد بـذلض تقـوى  يالسكاكوعلى الرغم من أع 
بـأع األولـى تفيـد تقريـر  "تكـذب ، وال تكـذب  أنـ  ال: " الحكم فمع تفرقتـه بـين الجملتـين 

الحكـم وتقويتــه دوع الثانيـة ، تشــير إشـارة وارــحة إلـى أنــه البـد مــن تقـدير أصــل الكــالم 
تكـذب  إذا قلـ  أنـ  ال: " يل السـكاكيقـو  . كي نحكم على تقوية الحكم أو عـدم تقويتـه 

تكـذب مـن غيـر شـبهة ، ومـن  كاع أقوى للحكم بنفي الكذب عن المخاطا من قولـض ال
 تكذب أنـ  ، فـمع أنـ  هنـا لتأكيـد المحكـوم عليـه بنفـي الكـذب عنـه بأنـه هـو ال قولض ال

م المسـند أي أع تأكيد الحكم لـم يتحقـي إال بعمليـة تقـدي.  1" غيرة ال لتأكيد الحكم فتدبر 
أع يقـرر وجـود تقـديم  يواـاع أحـرى بالسـكاك .إليـه أو الفاعـل فـي المعنـى علـى المسـند 

وتــأخير فــي هــذا الــنم  مــن التعبيــر ، ثــم يتــرك للســياق اللغــوي والمقــام عمليــة اســتنبا  
 . الفا دة إع اان  تقوية للحكم أو تخصيصا أو تشويقا أو غير ذلض 

" (  قـوَن لَ قونَشيئاَوهمَ َُ لَِ َ َو هَآلهةَالوات ذواَم َد : " ففي قوله تعـالى 
يخلـي إنمـا  لـيس المـراد أع شـينا سـواهم ال: "   ييقول السـكاكح  .  3:   الفرقـــاع ، أية 

ولكن ليس الذي أفاد تقوية الحكـم هـو أخـذ الكـالم علـى .  2"  المراد تحقيي أنهم يخلقوع 
السـياق يبـين أنهـم خلـي ر ، ويريـد  ظاهرة ، وعدم تقدير تقديم وتـأخير فـي اآليـة ، وإنمـا
ومـن المحـال  . يسـتحقوع العبـادة  أع ي اد مخلوقيتهم وعجـزهم عـن الفعـل ، ومـن ثـم ال

ـــيهم فهـــو ســـبحانه يخلقهـــم ويخلـــي  ـــيس مقصـــورا عل أع يـــراد التخصـــيص ألع خلـــي هللا ل
 . غيرهم 

التخصـيص إع ااع نظم الكـالم يجـرى علـى أع يقـدر أصـل الـنظم فمنـه يفيـد  : الثاني   
 (    "   تعلمهمَ ح َ علمهمَوم َأهلَالمدينةَمردواَعلىَالنفاقَال:  "  قال تعـالى 

يطلــــــع علــــــى أســــــرارهم غيــــــرة  يعلمهــــــم إال هللا وال المــــــراد الح "   101:  التوبــــــة ، آيــــــة 
 . 3"  إلبطانهم الكفر في سويداوات قلوبهم 
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تحقــي فــي جميــع يــرى أع تقــدير أصــل الــنظم يمكــن أع ي ال يغيــر أع الســكاك 
 الجمــل المســتخدمة مــن هــذا الــنم  ، وإنمــا هنــاك جمــل يصــر فيهــا التقــدير ، وأخــرى ال

 زيــد عــر  ال : فــمذا اــاع المســند إليــه اســما ظــاهرا معرفــا اقولنــا  . يصــر فيهــا ذلــض 
،يكــوع زيــد مرفوعــا  " عــر  زيــد  "يصــر معــه التقــدير ألنــه بتقــدير أصــل الــنظم تصــبر 

وع لــه احتمــال التقــدم علــى الفعــل ، امــا ســبي فــي علــم النحــو ، يكــ حيننــذ ال  "بعــر  و 
يفيـد إال تقويـة  وعليـه فهـو ال.  1"    غيـر احتمـال االبتـداء " زيد عـر   " فال يكوع لقولنا 

، أنــه يمكــن تقــدير أصــل  "هــو عــر   " فــي حــين أنــه يــرى أننــا عنــدما نقــول  . الحكــم 
لمـا عـر  فـي علـم   المعنـى ال فـي اللفـر  فـاعال فـي "هـو  "فتكوع  "عر  هو  " النظم بـ 

هـو لـه فـي مورـع  ينفصل إال إذا جرى الفعل علـى غيـر مـا النحو أع رمير الفاعل ال
انحـو  ىمـا رـرب إال هـو ، أو معنـ : انحـو ، صـورة " إال " اإللباس ، وإذا تقـدم عليهـا

فـاعال احتمـل    هـو  يـدافع عنـض إال أنـا ، وإذا لـم يكـن  إنما يدافع عنض أنا، إذ المعنـى ال
هـو عـر  اـاع لـه ذلـض االحتمـال مـع احتمـال االبتـداء :  التقديم على الفعـل ، فـمذا قلنـا 

 .2"  لكونه في مورعه 
ــ يعلينــا مــا يقــوم بــه الســكاك ىيخفــ وال    ل فــي التفرقــة بــين المســند إليــه مــن تمح 
تختلفــاع  مــع أع الصــورتين الح  االســم الظــاهر المعــر  ( والمســند إليــه  ح الضــمير (

عن بعضهما عند تقدير أصـل الـنظم ، ألع اـالم منهمـا يصـبر فـاعال مرفوعـا بالفعـل ، 
وبتقـــديم أصـــل الـــنظم يعـــود الضـــمير المنفصـــل إلـــي حالتـــه األولـــى مـــن االتصـــال ، ألع 

 . انفصاله ااع فق  بفعل التقديم 
 أع المســند إليـه إذا اــاع اســما نكــرة فمنــه يفيــد يومـن ناحيــة أخــرى يــرى الســكاك 

أصــله    ي[لســكاك]ا  قـدر "  رجــل جــاءني ، فقــد  : التخصـيص مطلقــا ، وذلــض نحــو 
فاعـل جـاءني ، بـل علـى أنـه بـدل مـن الفاعـل ،  " رجـل  " جـاءني رجـل ، ال علـى أع  

 واَالنجـوىَالـذي وأسـرَ  : " الذي هو الضمير المستتر فـي جـاءني امـا فـي قولـه تعـالى 
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و في اسروا ، وفـرق بينـه وبـين المعـر  بأنـه لـو لـم أع الذين ظلموا بدل من الوا "�ظلمواَ
تخصيصـه لـم  ىسبا لتخصيصـه سـواة ، ولـو انتفـ تخصيصه إذ ال ىيقدر ذلض ،يه انتف

 . 1" يقع مبتدأ بخال  المعر  لوجود شر  االبتداء ،يه وهو التعريف
مـن جـنس الرجـال  يولذلض يصر أع نقول رجـل جـاءني ال امـرأة  أي أع الجـا  

 رجـــل جـــاءني ال : " النســـاء ،يكـــوع التخصـــيص قصـــر قلـــا ، أو نحـــو مـــن جـــنس  ال
واحـــد مـــن جـــنس الرجـــال ال اثنـــاع ،يكـــوع التخصـــيص قصـــر  يأي أع الجـــا   " رجـــالع 
 . إفراد 

بما ذها إليه ،  فمنـه عنـد وقوفـه علـى المثـل  يوعلى الرغم من اقتناع السكاك 
ـ، وإع ح   يفيـد التخصـيص أنـه ال ىرأ "ذا ناب أهرّ  شر   "المعرو   ل بوجـه مـن الوجـوة م 

  رجــل جــاءني   مجــرى قولــه  ي علــى التخصــيص يكــوع بعيــدا عــن القصــد ، مــع أنــه يجــر 
ــالم   : المتنــاع أع يــراد  " نــاب  شــر أهــر ذا " ولــيس منــه قــولهم  : " يقــول  لــذي نــاب  ر  ه 
خيـر ، اللهـم إال إذا حملـ  التخصـيص علـى وجـه آخـر وهـو اإلفـراد علـى تقــدير  ال شـر  
رجـالع ، فمنـه محمـل يصـار إليـه اثيـرا عنـد علمـاء هـذا النـوع ، وشـر أهــر  جـل جـاء الر 

 . 2" شراع ، لكن بهذا الوجه يكوع نابيا عن مظاع استعماله ذا ناب ال
يضـطرب فـي معالجتـه لوجـوة تقـديم المسـند إليـه ، فمـا  يوهكذا نرى أع السكاك 

ه مــع واقــع اللغــة ، ومــا ذلــض إال ع يقــرر أمــرا مــن األمــور حتــى ينفيــه بنفســه عنــد تعاملــأ
ألنــه ظــل محصــورا فــي إطــار المبحــث النحــوي أو مبــدأ الصــحة والخطــأ ، وأهمـــل دور 

مــع العلــم بــأع اللغــة اإلبداعيــة  . الســياق فــي تحديــد الوظيفــة الدالليــة لكــل جملــة لغويــة 
نظامــــا لغويــــا ونحويــــا خاصــــا بهــــا يفــــي  يتتعمــــد اختــــراق قواعــــد اللغــــة ونظمهــــا ، لتبنــــ

يمكـن أع نقـرر بصـورة مسـبقة الوظيفـة الدالليـة أو البالييـة التـي  لباتها ، وبـذلض البمتط
ــــض ، أو هــــذا الترايــــا أو ذاك؛ دوع الرجــــوع إلــــى  ــــة أو تل يمكــــن أع ت ديهــــا هــــذة الجمل

ألع ذلــض ممــا يحجــر علــى حيويــة اللغــة اإلبداعيــة ، ويتعــار  مــع واقعهــا  ؛ الســياق 
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كم إلــى الســياق اللغــوي ، والموقــ  الشــعوري الــذي فالبــد لنــا إذع مــن أع نحــت . الفعلـي 
 . تلتبس به التراكيا في إفراز القيمة الداللية والجمالية 

وعلــى مســتوى تقــديم المســـند لــم يقــع خـــال  ،يــه علــى النحـــو الــذي رأينــاة فـــي  
مورـعه التـأخير ، فـمع قـدم  ح  الخبـر  ( تقـديم المسـند إليـه ، ومـا ذلـض إال ألع المسـند 

 . تم ذلض عن غر  معين فالبد أع ي
 يعـد  إذا تقـدم علـى فاعلـه ال ح الفعـل  ( ومما ينبغي االلتفـات إليـه أع المسـند  

 ي يجـر  بهـذة الصـورة  من باب تقديم المسـند علـى المسـند إليـه ، ألنـه  من وجهة نظري 
يصــر أع  ألع الفعــل عامـل والفاعـل مرفـوع بـه ، وال "  علـى األصـل بحكـم قـانوع الرتبـة

تـرتب  بـه  فتقديمه يعد جريانا على األصل ، ومن ثـم ال.  1"   هر عامل على مرفوعي خ
 . وظيفة جمالية إرا،ية 
يمكــن أع يتقــدم علــى  ح الفعــل  ( أع المســند  يالســكاك ىومــع ذلــض فقــد رأ
إلفــادة التجديــد دوع الثبــوت ، ،يقــول فــي مقــام  ح لفظــا ومعنــى  ( المسـند إليــه الفاعــل 
أو يكوع المراد بالجملـة إفـادة التجـدد دوع  " المسند على المسند إليه ذار وظا   تقديم 

 .2"الثبـوت ، ،يجعــل المســند فعــال ويقــدم البتــة علــى مــا يســند إليـه فــي الدرجــة األولــى 
هنـاك مـن يـرى أع و   . ويقصد بالدرجة األولـى الفاعـل المتـأخر عـن فعلـه لفظـا ومعنـى 

للتفــاؤل الــذي هــو أع يســمع مــن أول وهلــة  تقـديم المســند الفعلــي علــى مرفوعــه قــد يكـوع 
 3: ما يسر ، اقوله 

َسعدتَبغرةَوجهكَاأل امَََََََََََََوتزينتَببقائكَاألعوام
وقــد حــاول شــراح التلخــيص .  للداللــة علــى التفــاؤل  ح ســعدت ( فتقـدم الفعــل  

ه يقــال هــذا المســند فعــل يجــا تقديمــه علــى فاعلــ ال: "  أع يبــرروا هــذا التقــديم بقــولهم 
يقال في المسند قدم لغـر  اـذا إال إذا اـاع جـا ز التـأخير  فليس تقديمه للتفاؤل ، إذ ال

علـــى المســـند إليـــه ، ألنـــا نقـــول التمثيـــل مبنـــى علـــى مـــذها الكـــوفيين المجـــوزين لتقـــديم 
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غيـر أع اسـتنادهم علـى مـذها الكـوفيين بجـواز تقـديم الفاعـل .  1" الفاعل على  الفعـل 
أنـه  ييعنـ يهم ال لهم ، إذ إع جواز تقديم الفاعـل علـى الفعـل العلى فعله يعد شاهدا عل

األصــل فــي الترايــا الــذي يمكــن أع تنحــر  عنــه الصــياغة فيتقــدم الفعــل عليــه ، وإنمــا 
 هـو  والـذي يمكـن أع تـرتب  بـه  عنـد الكـوفيين  هو انحرا  جا ز عن األصـل النحـوي 

 . ديم المسند إليه على خبرة الفعلي مزية التقديم ال بالفعل على نحو ما رأينا في تق
 مــن وجهــة نظــري  يعــد  ال يوامــا أع تقــديم المســند إليــه علــى المســند األســم 

 (       تقديما طار ا ذا فا دة باليية مقصودة ، فمني أقول هنا أيضا إع تقديم المسـند 
أمـا تقـديم  . يعـد تقـديما ذا فا ـدة بالييـة اـذلض ال ) الفاعـل( علـى المسـند إليـه ح الفعـل 
فقـد ارتبطـ  بـه عـدة اعتبـارات أهمهـا  ح المبتـدأ  ( على المسـند إليـه  ح الخبر  ( المسند 

نعـــ  ، أو التشـــويي إلـــى ذاـــر المســـند إليـــه  التخصـــيص ، أو التنبيـــه علـــى أنـــه خبـــر ال
 2: كقوله 

 شموَالضحىَوأبوَاسح َوالقمرََََََهاببهجتَياقَالد رثالثةَت 
راد أع يلفـــ  انتبـــاة الســـامع إلـــى مكانـــة الممـــدوح ، ويشـــوقه إلـــى فالشـــاعر عنـــدما أ      

معرفته أحدن تحريكـا لعناصـر الصـياغة ، قـدم فيهـا الخبـر النكـرة علـى المبتـدأ ، لتكـوع 
معرفــة المتلقــي بــالخبر أوال دافعــا قويــا إلــى تعلقــه بمعرفــة المســند إليــه ، وخاصــة بعــد أع 

 . قيد الخبر بصفات تبعث على الغرابة والعجا 
خبــر مقــدم ، ووصــفه باإلشــراق الــذي أســند إلــى الــدنيا ، وجعــل   ثالثــة   فقولــه  

سبا إشـراق الـدنيا بسـبا بهجـة تلـض الثالثـة ، فاشـتاق  النفـوس إلـى معرفـة مـن ببهجتـه 
 ".    شمس الضحى وأبو اسحي والقمر  " تشرق الدنيا وهو المسند إليه الذي هو قوله 

ســياق تطويــل الكــالم فــي المســند وإال لــم يحســن ذلـــض وقــد اشــتر  الســكاكي فــي هــذا ال 
إلفـــادة  وحـــدة  يكفـــي  ، واأنـــه يـــرى أع تقـــديم المســـند فـــي هـــذا المقـــام ال 3 الحســـن  

وهـذة لفتــة  . والقــرا ن المعنويـة  التشـويي ، وإنمـا البــد أع يتضـافر معــه السـياق اللغـوي 
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ربطهــــا بالســــياق الــــذي ذايــــة إلــــى تجــــاوز ربــــ  وظــــا   التقــــديم بالصــــورة اللفظيــــة إلــــى 
 . تتضافر ،يه عدة قرا ن إلفادة المعنى المقصود 

:  تقديم المسند على المسند إليه إلى إفـادة التخصـيص اقولـه تعـالى  يوقد ي د
فلمــا اــاع ســياق اآليــة  يــدور حــول ح  6:   الكــافروع آيــة  " (  لدــمَديــندمَولــىَديــ "َ

وحيــد ، وأنهـــم قــد طـــالبوا الرســـول عصــياع جماعـــة مــن الكفـــار لالســتجابة إلـــى دعـــوة الت
أع  يى هللا عليه وسلم ، أع يعبد آلهـتهم سـنة ويعبـدوا إلهـه سـنة ، فـمع الحـال يقتضـصل  

ينفــي الرســول الكــريم عــن نفســه عبــادة أصــنامهم نفيــا قاطعــا ، وي اــد فــي الوقــ  نفســه 
هـذة  ي دابتعادهم عن دعوة الحي ومجافاتهم لها أبدا ، لذا وقع التقـديم فـي الصـياغة ليـ

،  "  ديـنكم "  علـى المسـند إليـه "   لكـم  "فتقدم المسـند الجـار والمجـرور . الوظيفة الداللية 
"  علـــى المســـند إليـــه"  لـــي  " ليفيـــد اختصاصـــهم بتلـــض العبـــادة ، وتقـــدم الجـــار والمجـــرور 

أو  . غيــر ى هللا عليــه وســلم بــدين الحــي الليفيــد أيضــا اختصــاغ الرســول صــل   " ديــن 
،  ي  أخــرى أفـاد التقــديم معنـى أع شــراكم مقصـور علــيكم ، وتوحيـدي مقصــور علــبعبـارة 

 . وااع الوصول بين الجملتين تأكيدا لفكرة التضاد المعنوي بينهما 
وألع تقــديم المســند علـــى المســند إليـــه يفيــد االختصـــاغ غالبــا ، لـــم يقــدم الظـــر         

 2:  البقـرة ، أيـة "(   ريـبَفيـهَال ":  الذي هو المسند على المسند إليه في قوله تعالى 
اختصــاغ القــرآع بنفــي الريــا عنــه دوع ســا ر الكتــا  يألع تقــديم المســند هنــا يعنــح ؛ 

 1: نع  فمنه قول الشاعر أما التنبيه على أنه خبر ال ... السماوية وهذا ليس بمراد 
 وهمتهَالصغرىَأجلَم َالدهرََََََالدبارهـَىمنتهَلهَهممَال

عادة على أع يبلي المعنى إلـى المتلقـي اـامال ، وأع يزيـل أي  يحرغ الشاعر 
 " الشـاعر أع إجـراء الكـالم علـى صـورته األصـلية  ىلـذا رأ .  إبهام قد ينقص شينا منه 

قـــد يـــوهم المتلقـــي بـــأع الجـــار والمجـــرور نعـــ  للمبتـــدأ النكـــرة ، وأع الخبـــر   "  همـــم لـــه
ر يكــوع بالحمــل علــى الوصــ  أولــى ألع الظــر  بتــأخرة عــن المنكــ"  ســيذار ،يمــا بعــد 

منـــه بالحمـــل علـــى الخبـــر ألمـــرين يتعارـــداع فـــي ذلـــض ، اســـتدعاء المنكـــر  فـــي مقـــام 
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وصــالحية الظـر  أع يكــوع مــن  .. االبتـداء أع يوصــ ، ليتقـوى بــذلض فا ــدة الحكـم ، 
فتأخر الجار والمجرور فـي هـذا السـياق قـد يخـل بـالغر  الـداللي ، الـذي .  1" صفاته 
 . تعظيم الممدوح وتمكينه في القلوب  يتمثل في
 : السكاكي أنه يتخذ صورتين  ىو،يما يتعلي بتقديم متعلقات الفعل ، فقد رأ 
 . أع يقع التقديم بين الفعل وما يتعلي به من مفاعيل وظرو  ومكمالت :َاألولىََ

 . أع يقع التقديم بين المتعلقات بعضها على بع   :  األخرَى 
"   التخصــيص الزم للتقــديم  "مــن مبــدأ أساســي وهــو أع  وينطلــي فــي اــل ذلــض 

المقصـود بـه نخصـض بالعبـادة  " إ اكَ عبدَوإ ـاكَ سـتعي  : " لذلض يرى أع قوله تعالى 
فــي حــين . 2"   نســتعين أحــدا ســواك  نعبــد غيــرك  ، ونخصــض باالســتعانة منــض ال ، ال
 [ به  ]     المفعول ،يه  إنه لم يقدم : " رياء الدين بن األثير غير ذلض ، وقال  ىرأ

على الفعل لالختصاغ ، وإنما قدم لمكاع نظم الكالم ، ألنه لـو قـال نعبـدك ونسـتعينض 
 ، أال تـرى أنـه تقـدم قولـه تعـالى  إياك نعبد وإيـاك نسـتعين  لم يكن له من الحسن ما لقوله 

ض إيـاك نعبـد فجـاء بعـد ذلـ  " الحمدَهللَربَالعالمي َالرحم َالرحيمَمالكَيومَالـدي : " 
الــذي هـو حــر  النــوع ، ولــو قــال  يوإيـاك نســتعين ، وذلــض لمراعــاة حسـن الــنظم الســجع

 . 3"   نعبدك ونستعينض لذهب  تلض الطالوة وزال ذلض الحسن 
بالجانـا الـداللي أكثـر مـن الجانـا الصـوتي  هنـا  ولكني أرى أع األمـر يتعلـي 

بضـرورة اختصـاغ ذلـض  يات يـوحابـن األثيـر ، حيـث إع سـياق اآليـ ىعلى نحـو مـا رأ
 هنـا  مشـاحة أع توافـي الجانـا الـداللي  وال . المنعم بكل تلض النعم بالعبـادة دوع غيـرة 

علــى الترايــا زيــادة حســن وتــأثير ، ولــو أع األمــر فــي  ىمــع الجانــا الصــوتي ، فأرــف
 اآليــة مقصــور علــى مراعــاة الفواصــل ، وتحقيــي التنــاغم الصــوتي فــي البنيــة الســطحية ،
دوع الجانـــا الـــداللي لرأينـــا ذلـــض يتعـــار  مـــع ســـياق اآليـــة الـــذي يتطلـــا اختصـــاغ 

والشــض فــي أنــه إذا تعــار   . تحصــى  المــنعم بالعبــادة فــي مقابــل تلــض الــنعم التــي ال
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الجانــا الــداللي مــع الجانــا الصــوتي فــمع األول هــو المقــدم لمــا يــرتب  بــه مــن وظــا   
 . أساسية في التعبير 

  عمليـة التقـديم والتـأخير بالجانـا الـداللي بالدرجـة األولـى ، ومما يورر ارتبـا  
 وأع ترتيا الكلمات في الجمل بطريقة معينة ، يكش  عن مقصد المـتكلم قولـه تعـالى 

ح  143:  البقـرة آيـة  (   "لتدو واَشهداءَعلىَالناسَويكونَالرسولَعليكـمَشهيــدا : "
؛ ألع الغــر  فـي األول إثبــات شــهادتهم أخــرت صـلة الشــهادة أوال وقــدم  ثانيـا "   فــ . 

 . 1" على األمم ، وفي اآلخر اختصاصهم بكوع الرسول شهيدا عليهم 
وامــــا أع التقــــديم يقــــع بــــين الفعــــل ومعمولــــه فمنــــه يقــــع أيضــــا بــــين المعمــــوالت  

بعضـها علـى بعـ ، غيـر أع الـذي يــتحكم فـي تقـديمها درجـة العنايـة بالمقـدم ، ومراعــاة 
ولعــل هــذا الســياق مــن أكثــر ســياقات التقــديم والتــأخير داللــة  .  الــنظم لمقتضــى الحــال

بضـــرورة ارتبـــا  التقـــديم بالســـياق اللغـــوي ، وموافقتـــه لمقتضـــيات  يالســـكاك يعلـــى وعـــ
 . األحوال 
لــذلض اــاع تفســيرة ألي صــورة مــن صــورة يــرب  بينهــا وبــين المعنــى الســابي لهــا  

وجــاءَ: " تفريقـه بــين قولـه تعـالى ففـي  ؛أو الالحـي ، أو بصـفة أشـمل بالســياق اللغـوي 
مــ َ وجــاء " قولــه ح، و 20:  القصــص ، آيــة  " (    رجــلَمــ َأقصــىَالمدينــةَ ســعى

أع تـأخير الجـار والمجـرور  ىرأح  20   :يـس ، آيـة  " (  أقصـىَالمدينـةَرجـلَ سـعى
فـي حـين أع تقديمـه علـى  ‘بعد الفاعل في األولى جاء في مورـعه جريـا علـى األصـل 

قبلهـا علـى سـوء معاملـة أهـل القريـة للرسـل مـن  آلية الثانية ااع الشتمال مـاالفاعل في ا
إصرارهم على تكذيبهم ، فكاع تقديمه اللتفات السامع إلى تلـض القريـة وإبغارـها والنظـر 

 . إع اان  الها اذلض أم فيها من يفعل الخير 
 لفقـــا : " وقـــد يكـــوع تقـــديم المتعلقـــات لعـــار  اقتضـــى ذلـــض ، اقولـــه تعـــالى  

فـذار المجـرور بعـد صـفة  ح24:  الم منـوع ، آيـة  "(    المـ َالـذي َكفـرواَمـ َقومـه
وقــالَ : " المـأل وهــو مورـعه أي أنــه جـرى علــى األصـل ، وفــي آيـة أخــرى قـال تعــالى 
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فقــدم المجــرور لعــار    ح، "33: الم منــوع ، آيــة " (  المــ َمــ َقومــهَالــذي َكفــروا
خــر عــن الوصــ  ، وأنــ  تعلــم أع تمــام الوصــ  صــيرة بالتقــديم أولــى ، وهــو أنــه لــو أ

الم منــوع  " ( وأترفنـاهمَفـيَالحيـاةَالـد يا  "بتمـام مـا يـدخل فـي صـلة الموصـول وتمامــه 
الحتمل أع يكوع من صلة الدنيا واشتبه األمر في القا لين أهـم مـن قومـه  ح 33: ، آية 
 . 1"   أم ال 

 آمنــاَبــرب : " فــي ســورة طــه وقــد يــأتي التقــديم لرعايــة الفاصــلة اقولــه تعــالى   
ح  48: آيـة "(    ربَموسـىَوهـاروَن  "وفـي الشـعراء  ، ح70:  آيـة " (  �هـارونَوموسـى

للمحافظـــة علـــى الفاصـــلة ، حيـــث تشـــاكل نهايـــة اآليـــة األولـــى نهايـــة آيـــات الســـورة فـــي 
اآليــة الثانيــة موافقــة فــي  يمجملهــا ، والتــي بنيــ  علــى األلــ  المقصــورة ، فــي حــين تــأت

 . النوع    ا على حر  النوع نهاية آيات سورة الشعراء التي بني  على حر بنا ه
تتخـــذ مواقـــع ثابتـــة ،يمـــا بينهـــا ، وأنـــه مـــن  وممـــا يالحـــر أع متعلقـــات الفعـــل ال 

النادر أع نقرأ عددا من الجمل ونرى التزامـا وارـحا فـي الترتيـا بـين متعلقـات الفعـل أو 
تلعـا دورا أساسـيا فـي ترايـا الجملـة  ال هـاولعـل ذلـض يرجـع إلـى أن . مكمـالت الجملـة 
تحـتفر لنفسـها برتبــة محـددة امـا هـو الحــال بالنسـبة للمسـند والمسـند إليــه ،  العربيـة ، وال

يغير اثيـرا مـن الوظيفـة الدالليـة للجملـة ، وإع اـاع  ومن ثم فمع تحريكها من مواقعها ال
 . عية يلعا دورا هاما في تحقيي االنسجام الصوتي والبنية اإليقا

دافعـا قويـا ألع يميـل المـتكلم إلـى ترتيـا  أحيانـا  فالتناغم الصـوتي للعبـارة يكـوع        
 رأيــ  ] لمـاذا نميــل إلـى القــول  "يشـعر بــذلض ، فمــثال  معـين دوع آخــر حتـى وإع اــاع ال

نعكـس هـذا الترتيـا مادمنـا نعتمـد علـى حـس فنـي ؟ هـل ألع سـعاد  سـعاد وفاطمـة وال [
فعنــدما       . نظــن ذلــض، وإنمــا ألع إيقــاع الجملــة هكــذا أحســن  الأجمــل مــن فاطمــة 

يتـــوالى اســـماع لـــيس بينهمـــا ترتيـــا يعـــود إلـــى المقـــام ، فـــمع مـــن األفضـــل تقـــديم االســـم 
مــن ثالثــة ،   "فاطمــة " يتكــوع مــن مقطعــين ، و "   ســعاد   " األقصــر علــى األطــول ، و
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الي للغــة ، وإع لــم يكــن دا مــا علــى ويجــنر المــتكلم بفطرتــه إلــى تحقيــي هــذا المبــدأ الجمــ
 .1" به  ي وع

وهكـــذا رأينـــا أع مبحـــث التقـــديم والتـــأخير يـــ دى ايمـــا جماليـــة مهمـــة تتولـــد مـــن  
ســياقاته المختلفــة ، التــي تــتحكم فيهــا عــدة اعتبــارات ، منهــا مــا يــرتب  بــالمتكلم ،  ومنهــا 

العناصـر مجتمعــة فهـذة  . مـا يـرتب  بـالمتلقي ، وأخــرى تتصـل بطبيعـة الصـياغة ذاتهــا 
 . تقتضى نظما معينا للمفردات يتساوق مع حاجاتها ومستوياتها المختلفة 

إلى ربـ  اعتبـارات التقـديم والتـأخير بعناصـر  حمد عبد المطلام . وقد فطن د 
أع التبـرك بالمسـند إليـه ، أو التلـذذ بـذارة ، أو االهتمـام بـه يـرتب   ىالعمـل األدبـي ، فـرأ
دع ، فـــي حـــين أع االعتبـــارات التـــي تتصـــل بـــالمتلقي تتمثـــل فـــي بالدرجـــة األولـــى بالمبـــ

ســياق  التشــويي ، أو محاولــة تعــديل فكــر المتلقــي ، إذا اــاع اإلخبــار عــن المســند إليــه 
الزاهـد يشـرب ويطـرب ، أو  : بأمر مستغرب خال  ما قـد يتبـادر إلـى الـذهن امـا نقـول 
ة الصــياغة فقــد الحظهــا فــي فــي تعجيــل المســرة لــه ، أمــا الســياقات التــي تتعلــي بطبيعــ

تقويــة الحكــم بــين المســند والمســند إليــه ، وفــي تخصــيص المســند بالمســند إليــه ، أو إذا 
 2.   كاع التحليل النحوي موهما بغير المراد أو في رعاية الفاصلة 
بالتحليــل ، نــرى أنــه  يوبمعـاودة النظــر فــي أســاليا التقــديم التــي تناولهــا الســكاك

ة القويـة بــين وجـوة التقــديم المختلفـة ، وعناصــر العمـل األدبــي ، كـاع علــى وعـى بالعالقــ
ألنـه أهـم عنـد القا ـل ، "  فمن جهة المتكلم يرى أع تقديم المسند على المسـند إليـه يكـوع 

 : أو اقوله  ... عليه من الرحمن ما يستحقه  : كما إذا قل  
 .3"  لضلوعَشفيعإذاَلمَ ك َبي َاَََََََََعدةَشافَووليوَبمغ َفيَالمَََََََََ
لبيـاع أهميـة   "شـفيع  "علـى المسـند إليـه  " بين الضـلوع "قد قدم الشاعر المسند ف 

مورع الشفاعة فـي الـنفس ، وأثـر ذلـض فـي تحقيـي المـودة بـين المتعـاتبين ، وأع ييابهـا 
 امـا أنـه قـدم فـي الشـطر األول المسـند . عن هذا المورع يقلل من جـدواها وفاعليتهـا 
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 ، ألع انتفــاء فاعليــة الشـــفاعة   شــافع   ومتعلقــه علــى المســـند إليــه  )جــرور الجــار والم(
واــأع  ،، لعــدم توافرهــا أصــال فــي ذات المتحــدن عنــه ، أهــم مــن الشــافع نفســه  عنــدة 

الشاعر يريد أع يقول إع تأصل الشفاعة فـي الـنفس وتوفرهـا يغنـى عـن شـفاعة اآلخـرين 
. 

اان  العناية بتقديمه أشد واالهتمـام بشـأنه وقد يتقدم المفعول به على فعله إذا  
لكونـه فـي نفسـه نصـا عينـض ، وأع التفـات الخـاطر إليـه فـي التزايـد ، امـا تجـدك  " أكبر

 :مـا الـذي تتمنـى ؟ تقـول  :إذا وارى قناع الهجر وجه من روحـض فـي خدمتـه وقيـل لـض 
كـن قـدم المـتكلم وأصـل الكـالم أتمنـى وجـه الحبيـا ، ول. 1"  وجه الحبيا أتمنـى ، فتقـدم 

المفعــول بــه علــى الفعــل والفاعــل لقربــه مــن نفســه ، وتعلقــه بــه وتخصيصــه بوقــوع الفعــل 
 .عليه  

كمــا أع زيــادة االعتنــاء بــذار الشــيء تتــدخل فــي تقــديم بعــ  المعمــوالت علــى  
ـ ــاَهــذاَمــ  : " بعـ ، امــا يتضــر فــي التفرقــة بـين قولــه تعــالى   لقــدَوعــد اَ حــ َوآبا

ـ اَمـ َقبـل : "وقوله تعالى ح  83: آية  الم منوع ، " (قبل "    لقدَوعد اَهذاَ ح َوآبا
ففــي اآليــة األولــى جــاء الكــالم فــي مورــعه حيــث تقــدم المرفــوع ح.  68: النمــل، آيــة ( 

فــي حــين أنــه فـــي اآليــة الثانيــة تقـــدم   هـــذا وتــأخر المنصــوب  "نحــن وآباؤنـــا  "ومــا تبعــه 
ع إنكار الكفار للبعث فـي اآليـة الثانيـة اـاع وذلض أل .المنصوب على المرفوع وما تبعه 

: " أشد ، باعتبار ما تقـدمها مـن اـالم يزيـد مـن تبعيـد تحقـي المنكـر ، وهـو قولـه تعـالى 
ــاَأئنــاَلم رجــوَن ـ  فــمع اــوع آبــا هم ح  67:  ، النمــل ، آيــة  ("  أئــذاَكنــاَترابــاَوآبا
دليــل علــى  م بالبعــث علــى الــرغم مــن وعــده الســابقين قــد تحولــوا إلــى تــراب ولــم يبعثــوا 

 والجهـة المنظـور فيهـا : " ذلض بقولـه  يوأورر السكاك .تبعيد البعث من وجهة نظرهم 
هـي اـوع أنفسـهم واــوع آبـا هم ترابـا ألجـزاء هنـاك مــن بنـاهم علـى صـورة نفســه ،  ههنـا 
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شبهة أنها أدخل عندهم في تبعيد البعـث ، فاسـتلزم زيـادة االعتنـاء بالقصـد إلـى ذاـرة  وال
 .1: "   فصيرة هذا العار  أهم  ،

بلَقالواَم لَماَقـالَاألولـونَ،َقـالواَ: " بينما اآلية األولى سبق  بقوله تعالى 
وهـذا أقــل  ح 82: الم منــوع ، آيـة  " (  متنـاَوكنــاَترابـاَوعظامــاَ،َأئنـاَلمبعوثـوَن أئـذا

فكـاع  .قين إشارة إلى تبعيـد المنكـر ، وأقـرب إلـى التـدليل علـى عنـادهم ومحاكـاتهم السـاب
دلــــيال علــــى أع األهــــم فــــي الــــذار عنــــادهم فــــي   هــــذا  قبــــل   نحــــن وآباؤنــــا   ذاــــرة تعــــالى 

 .الخطاب ال إنكارهم للبعث 
تــرتب   وممــا يمكــن مالحظتــه فــي هــذا الصــدد أع ســياقات التقــديم والتــأخير ال 

لقيمـة في ذاتها بقيمة باليية ثابتة ، وإنما يظل للسياق الدور األساسي في تفسـير هـذة ا
إلــى ربــ  اآليتــين الســابقتين بمــا قبلهمــا ، إشــارة وارــحة  يواــاع تنبــه الســكاك ،أو تلــض 

 .إلى وعيه بهذة الوظيفة 
فمع من سياقات التقديم التـي تتصـل بـه ، التشـويي ، اـأع  :ومن جهة المتلقي  

علــى   يمــن وجهــة نظــر الســكاك يتقـدم المســند إليــه المتصــل بوصــ  عجيــا أو بصــلة 
فيبعــــث ذلــــض فـــي نفــــس المتلقــــي تشـــوفا وتشــــوقا لمعرفــــة الخبـــر ، امــــا إذا قلــــ  المســـند 

أع تشــويي الســامع إلــى  يالســكاك ىورأ   "صــديقض فــالع الفاعــل الصــانع رجــل صــدوق " 
نظـرا لوجـود جملـة الصـلة  .2"هو إحدى خواغ تراكيا اإلخبار فـي بـاب الـذي  "الخبر 

ل نفــس المتلقــي متعلقـة بــالخبر حتــى التـي تباعــد مـن المســافة بــين طرفـي اإلســناد ، فتظـ
، غيـر  الذي يظن الذباب يطير فـي الجـو ،يغضـا أبـا زيـد ، أنـا : "يأتي ، وذلض اقولض 

يعــود إلــى تقــديم المســند إليــه مباشــرة وإنمــا إلــى مــا  أع مــن الوارــر أع التشــويي هنــا ال
 .يتصل به من وص  أو صلة أو غيرة

 3:ة نفسها ، اقول الشاعر أو يتقدم المسند على المسند إليه للفا د
َـانخادََََََََأواخرهاَوأولهاَدموكالنارَالحياةَفم ََر
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على المسند إليه ما يشوق المتلقـي إلـى معرفـة مـا بعـدها  حكالنار  (المسند َفكاع لتقديم 
مـن جليـل الخطـر ، ونـدرة توقـع المتلقـي لمـا يتلوهـا فـي هـذا   النار   ، لما تشعر به المة 

 .السياق 
إلـــى تقـــديم  يبـــالمتلقي أيضـــا ، فتـــ د يالعتبـــارات التـــي ربطهـــا الســـكاكومـــن ا 

د هلـض خصـمض قـ  :أع يكـوع قلـا السـامع معقـودا بـه اقولـض "المسـند علـى المسـند إليـه 
 .1     .... " ،لمن يتوقع ذلض ، أو ألنه صالر للتفاؤل 

  يعنــد الســكاك ومــن جهــة الصــياغة فــمع مــن أهــم الســياقات التــي تتعلــي بهــا   
تقويــة الحكــم وتقريــرة فــي نفــس المتلقــي اتقــديم المســند إليــه علــى المســند الفعلــي ، حيــث 

، وعنـد  حالفاعـل فـي المعنـى  (يسـند الفعـل إلـى فاعلـه مـرتين ، عنـد إسـنادة إلـى المبتـدأ 
إسنادة إلى الضمير المتصل ، فتقـوى العالقـة بينهمـا ، ويـزداد تقريرهـا فـي نفـس المتلقـي 

 " ( ـرَلسـليمانَجنـودهَمـ َالجـ َواإل ـوَوالطيـرَ،َفهـمَيوزعـوَنوحَ�"كقولـه تعـالى 

لي اـد خبـر "يوزعـوع "علـى المسـند الفعلـي   "فهـم   "فقدم المسند إليه ح  17: النمل ، آية 
وجـاء هــذا التأكيــد والتقريــر  .حشـر الجــن واإلنــس والطيـر مجتمعــين علــى صـورة واحــدة 

والتــداخل أمــر غريــا تحتــا  النفــوس  هــذة الهينــة مــن اإليــزاع  "ألع حشــرهم جميعــا علــى 
 .2"إلى ما ي نسها به ويقررة عندها 

أنــا ســعي  فــي حاجتــض ، وأنــا افيــ  : " ومنهــا تخصــيص المســند إليــه بالمســند اقولــض  
مهمض، تريد بـذلض دعـوة االنفـراد بـذلض ، وتقريـرا ل سـناد ، وتـرد بـذلض علـى مـن زعـم أع 

افعلــ  ،  ولــذلض إذا أردت التأكيــد قلــ  ذلــض اــاع مــن غيــرك ، أو أع غيــرك فعــل ،يــه م
 :، وفـي الوجـه الثـاني  ي غيـر  عمـرو أو ال أنا افي  مهمض ال :للزاعم في الوجه األول 
ومعنى هذا الترتيا أع الفعل معلوم لـدى السـامع وأع التـردد . 3"أنا افي  مهمض وحدي 

وع الفعــل فقــ  ،ــيمن وقــع منــه الفعــل ، فتقــدم الفاعــل فــي المعنــى جــاء الختصاصــه بوقــ
مـا أنـا سـعي  فـي حاجتـض ، وال  :يصـر فـي النفـي أع تقـول  لـذلض ال .ونفيـه عـن غيـرة 
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أحد سواي ، الستلزم أع يكوع سعى في حاجته غيرك ال أنـ  ، وفـي المقابـل يصـر أع 
وممـا يـرتب   .سـعي  أنـا فـي حاجتـض وال أحـد سـواي لعـدم ثبـات وقـوع الفعـل  مـا :تقـول 

 .1:نع  اقول الشاعر  يم المسند للتنبيه على أنه خبر الأيضا بطبيعة الصياغة ، تقد
 الموتَغيرَلذيــذَدوجدتَجديـََََََََيلذةَغيرَأ نـَدلدلَجديـََََََََََ
ـــه ،   فلـــو تقـــدم المســـند إليـــه النكـــرة لتـــوهم الســـامع أع الجـــار والمجـــرور صـــفة ل

فتضــيع معــه لحاجتــه إليــه فــي االبتــداء ، ومــن ثــم يظــل الســامع منتظــرا وردود الخبــر ، 
 .الفا دة المقصودة 

ومن سياقات التقديم التي ترتب  بالصياغة المشاكلة الصـوتية ومراعـاة الفواصـل    
الحمد ر الذي بعث بالحي عيسـى وأيـد بهـاروع موسـى ، إذا أخـرت المجـرور : " كقولض

: ة القيامـة آيـ ( "َوجوهَيومئذَ اضرةَإلىَربهاَ ـاظرةَ: " واقوله تعالى . 2"بطل السجع
فالتقديم في اآلية الثانيـة جـاء ليطـابي بـه رؤوس اآليـات التـي تشـتمل علـى ح . 23 -22

اــالَبـلَتحبــونَالعاجلــةَ،َوتــذرونَاآلخــرةَ،َوجــوهَ "  حـرو  متجانســة أو متقاربـة مثــل
 "(�،َووجــوهَيومئــذَباســرةَتظــ َأنَ فعــلَبهــاَفــاقرةََةيومئــذَ اضــرةَ،َإلــىَربهــاَ ــاظَر

وإنمــا قــدم مــن أجــل نظــم الكــالم ألع  "يقــول ابــن األثيــر  ح 25 -20ت : القيامــة اآليــا
أحسـن مـن أع لـو قيـل وجـوة يومنـذ  " وجـوهَيومئـذَ اضـرةَإلـىَربهـاَ ـاظرة  "قوله تعـالى 

 .3" ناررة ناظرة إلى ربها ، والفرق بين النظمين ظاهر 
يمكــن  وهكــذا فــمع ســياقات التقــديم والتــأخير متعــددة الجوانــا ، وأع دالالتهــا البالييــة ال

ريـا   متناايـة األبعـاد وال حصرها في عدد محدد من القـيم ، وإنمـا تظـل فـي سـياقاتها ال
يــزال  بـاب اثيـر الفوا ــد جـم المحاســن واسـع التصـر  ، بعيــد الغايـة ، ال  "فـي ذلـض فهــو 

تــزال تــرى شــعرا يروقــض مســمعه ،  بــض إلــى لطيفــه ، وال ييفتــر لــض عــن بديعــه ، ويفضــ
 يءتنظر فتجد سبا أع راقـض ولطـ  عنـدك ، أع قـدم منـه شـويلط  لديض موقعه ، ثم 
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وهذا ما يمنر اللغة األدبية القـدرة علـى اسـتيعاب . 1" ، وحول اللفر من مكاع إلى مكاع 
  .مشاعر المبدعين ومعانيهم ، وإمكانية التميز والتفرد في بناء األسلوب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

 

 

َ
ََاألسلوبَاإل  ائيَ  :ال الوالمبحوَ
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الخبر واإلنشـاء ، ويتصـل األول ،  :ينحصر الكالم في مسلكين أساسيين هما  
، بمفــادة المخاطــا بمضــموع إخبــاري لـم يكــن لــه علــم بــه مــن قبــل ، أو  ىبالدرجـة األولــ

وهـذا المضـموع لـه صـورة فــي  ،أع يكـوع لـه علـم بـه مـبهم يحتـا  إلـى مـا يزيـل إبهامـه 
 .طا في رو ها ، عليه بالصدق أو بالكذب الواقع الخارجي يرد إليها ، ليحكم المخا

أما المسلض اآلخـر فيتجـرد مـن  المرجـع الخـارجي ، وتنحصـر دا رتـه فـي البنـاء   
اللغــوي ذاتــه، بحيــث تتحقــي الفا ــدة الدالليــة ابتــداء ، دوع الرجــوع إلــى الواقــع الخــارجي، 

ومـن ثـم  مطلوبـا مـا ،  لـم يكـن حاصـال وقـ  الطلـا ، يفهو يلقـى إلـى المتلقـي ليسـتدع
 .يحتمل الصدق أو الكذب  فهو ال

ولعل هذا االختال  قد انعكس بشكل وارر على استخدامات اللغة اإلبداعيـة  
لهما ، حيـث نـرى األسـلوب الخبـري قـد ارتـب  بصـفة أساسـية بالجانـا النفعـي للغـة ، أو 

 ي تـأثير بتقديم معلومة معينة إلى المتلقي ، في حين ارتب  األسـلوب اإلنشـا ي بالجانـا ال
العاطفي لها ، إذ يضفي على األنساق التعبيرية حيوية ونشـاطا ، يـنعكس تأثيرهـا إيجابـا 
علـــى مــــدراات المتلقــــي وأحاسيســــه ، فينــــدفع إلـــى المشــــاراة البنــــاءة فــــي إنتــــا  الداللــــة 

أربعــة عوامـــل  "وهــذة الحيويـــة الحرايــة فـــي األســلوب اإلنشـــا ي تتجلــى فـــي  ،النصــية 
تقـوم عليهـا أساسـا  أو  عن بعضها األسـاليا الخبريـة ولكنهـا ال تستغني عنها ر يسية ال

 :كما تقوم األساليا اإلنشا ية 
فمـن مقومـات التراكيـا اإلنشـا ية ، وخاصـة منهـا الطلبيـة ،  :العامل الصوتي  :  أولها 

تنخف  في آخرها لبقـاء الكـالم فـي حاجـة إلـى جـواب بـالقول  النغمة الصوتية ، فهذة ال
 .بالفعل أو تعليي أو ما من شأنه أع يجعل الكالم منفتحا غير مغلي  ، أو استجابة

فالتراكيـا اإلنشـا ية ترتكـز علـى أدوات خاصـة  :العامل النحـوي  أو الصـرفي  : وثا يها
 ؛أو صــيي معينــة تبنــى عليهــا بعــ  عناصــرها  حاــاألداة فــي االســتفهام أو القســم ( 

فعــل بــه فــي التعجــا ، وتســاهم فيهــا كصــيغة األمــر فــي األمــر أو صــيغة مــا أفعلــه أو أ
   .هذة العناصر بأكبر قس  في تحديد مدلولها

الترجمــة  ظاهرهـا  فمـن مقومـات هـذة األسـاليا  :العامـل المعنـوي البالغـي   : ثال هـا 
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عــن االنطباعــات العاطفيــة دوع المقــررات العقليــة ، فهــي تعكــس أزمــة الشــعور ، وحيــرة 
 .  دق الرأيالعقل أكثر من حقيقة العلم وصا

فهـذة األسـاليا تنبـن بقيـام حـوار ، وقـد تفضـي إليـه ،  :العامل النفسي المنطقي  : هارابع
 .1"تفضي ، وبحسا ذلض تتلوع معانيها ودالالتها  وقد ال
 فاألساليا اإلنشا ية تساق غالبا في اللغة اإلبداعيـة ، لتتولـد منهـا معـاع إرـا،ية         
ولــى ، وتوليــدها لهــذة المعــاني ينقلهــا مــن الجانــا النفعــي ات صــبغة أثيريــة بالدرجــة األذ

للغــة إلــى الجانــا اإلبــداعي ؛ أي أنهــا تشــكل لونــا مــن ألــواع العــدول اللغــوي الــذي تنبنــي 
يعـود إلـى وجـود عالقـات جديـدة نحويـة أو  ال هنـا  غير أع العـدول  .عليه اللغة األدبية 

نظــام اللغــوي ، وإنمــا يعــود إلــى مخالفــة هــو معهــود فــي ال دالليــة بــين األلفــاظ تخــال  مــا
المعنى الحقيقي لمقتضى المقام ، الذي يتطلا معنـى مغـايرا ، ومغـزى دالليـا مقصـودا ، 

وإع اانـ  عالقـة الثـاني بـاألول ليسـ   :يختلـ  فـي وجـه مـن الوجـوة عـن المعنـى األول 
حســس وراء اــل بعبثيــة األداء أو بالفورــى الدالليــة ، فكثيــرا مــا نت يمبتــورة إلــى حــد يــوح

ولكــن لــيس  .داللــة مجازيــة لألســاليا اإلنشــا ية عالقــة خفيــة تربطهــا بالداللــة الحقيقيــة 
بــدور الســياق فـــي  أحيانـــا  ذلــض شــرطا أساســيا فـــي تفســير العــدول اللغـــوي ، فقــد يكتفــي 

 .واعتباراته األسلوبية وما يحمله من فا دة داللية إلى المتلقي  ي تفسير المعنى المجاز 

؛ اــالتمني  ياإلنشــاء الطلبــ  :اــاع األســلوب اإلنشــا ي يشــمل نــوعين همــا  وإذا  
كالقســم والتعجــا والمــدح  : يواالســتفهام واألمــر والنهــي والنــداء ، واإلنشــاء غيــر الطلبــ

قــد اقتصــر فــي تناولــه لألســلوب اإلنشــا ي علــى اإلنشــاء  يوالــذم والرجــاء ، فــمع الســكاك
 دوع غيــرة  إال ألنــه  يءوذلــض لــيس لشــ .، وعــدة مــن مباحــث علــم المعــاني  يالطلبــ

متــى امتنــع  "يحمــل دالالت مجازيــة معينــة ، واــيم جماليــة تتناســا ومقتضــى المقــام فـــ 
 . 2" إجراء هذة األبواب على األصل تولد منها ما ناسا المقام 

                                                
,د . محمد الهادي الطرابلسي , منشورات الجامعة التونسية , خصائص األسلوب في الشوقيات   - 1

 . 350 - 349م : 1981
 . 304مفتاح العلوم :   - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 190 

 ، وهـــي أنـــه ال يإلـــى خاصـــية أساســية فـــي األســـلوب الطلبـــ يوقــد تنبـــه الســـكاك
ذات الوظيفة الشعرية من مخالفتـه لقواعـد وسـنن اللغـة ، علـى نحـو تتولد منه ، المعاني 

مـــا يحـــدن فـــي االســـتعارة والمجـــاز المرســـل والمجـــاز العقلـــي وغيرهـــا ، وإنمـــا تتولـــد مـــن 
مخالفــــة أصــــل المعنــــى ، لمقتضــــى المقــــام ، فينتقــــل المتلقــــي بفطنتــــه إلــــى معنــــى آخــــر 

ســـلوب اإلنشـــا ي إلـــى يتناســـا مـــع مقتضـــى الحـــال ، األمـــر الـــذي يـــدل علـــى حاجـــة األ
ررورة مشاراة المتلقي بصورة فعليـة فـي إنتـا  الداللـة ، واالنتقـال بالصـياغة اللغويـة ، 
مـــن مســـتوى داللـــي مباشـــر إلـــى مســـتوى آخـــر يكشـــ  عـــن مقصـــد المبـــدع مـــن األداء 

 .التعبيري على هذا النحو أو ذاك 
لتمنـي ، والحـال ليتض تحدثني ، امتنـع إجـراء ا :لمن همض همه   "فمثال إذا قل    

ما ذار ، على أصله ، فتطلا الحديث مـن صـاحبض غيـر مطمـوع فـي حصـوله ، وولـد 
 فــي مقــام ال "هــل لــي مــن شــفيع   "بمعونــة قرينــة الحــال  معنــى الســ ال ، وامــا إذا قلــ  

ـــد  ــــام علـــى أصـــله ، وول ــــراء االستفهـ ــــع إجـ ــــع ، امتنـ يســـع إمكـــاع التصـــديي بوجـــود الشفيــ
 .1... "التمني ىوال معنحبمعونة قرا ن األ

إلــى معــاع أخــرى ، غيــر المعــاني األصــلية ، يعــد  يإذع خــرو  اإلنشــاء الطلبــ
 نوعا من المجاز اللغوي ، ألع الكلمات استخدم  في غيـر مـا ورـع  لـه ، غيـر أننـا 

أمــام نمــ  متميــز مــن المجــاز ، يكــوع االنحــرا  ،يــه بالنســبة إلــى المقــام ، ولــيس  هنــا 
 .صورة المثالية للترايا اللغوي بالنسبة إلى ال

 في ـفعواَهـلَلنـاَمـ َشـفعاءَ  "إننا عندما نتأمل قوله تعـالى علـى لسـاع الكفـار 
هنـــاك انحرافـــا لغويـــا علـــى المســـتوى  عنشـــعر بـــأ ، الح  53: األعـــرا  ، آيـــة " (  �لنـــا
، إذ إع العالقـات اللغويــة بـين العناصـر ، لــم تخـر  عـن اإلطــار الورـعي لهــا  يالترايبـ
غيــر أع حمــل الكــالم علــى معنــاة القريــا يمتنــع الســتحالة أع يســتفهم فــي هــذا المقــام ، 

شـفيع يـنفعهم سـوى هللا ، ومـن ثـم  يـدراوع أع ال أي الكفـار  وهـم  .عن وجـود الشـفعاء 
 .يتولد منه معنى آخر بمعونة قرينة الحال وهو التمني 

                                                
 . 304مفتاح العلوم :    - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 191 

ـــ  وب مـــا وقـــ  يقصـــد بـــه اســـتدعاء مطلـــ يوعلـــى الـــرغم مـــن أع اإلنشـــاء الطلب
الطلا ، فـمع هـذا االسـتدعاء قـد يكـوع أحيانـا علـى وجـه التحقيـي ، وأحيانـا أخـرى علـى 
وجــه اإليهــام ، بمعنــى أننــا نطلــا شــينا قــد يتحقــي فعــال ، ونطمــر إلــى إيجــادة ، وأحيانــا 
نطلــا شـــينا لــيس بقصـــد إيجــادة ووقوعـــه ، وإنمـــا ل شــارة إلـــى اســتحالة ذلـــض اإليجـــاد ، 

را ه فق  انعكاس رؤية المتكلم للحدن الـذي تتضـمنه الجملـة الطلبيـة وتكوع الغاية من و 
 .هذة أو تلض 

 : " للطلــا فــي رــوء هـاتين الــوظيفتين إلــى نــوعين  يلـذلض جــاء تقســيم السـكاك 
الحصـول   ونـوع يسـتدعى ،يـه إمكـاع  ...في مطلوبـه إمكـاع الحصـول  ييستدع نوع ال
"1. 

وهــي التمنــي ، فــي  ين اإلنشــاء الطلبــوالنــوع األول يتعلــي بحالــة واحــدة فقــ  مــ 
 ؟حين يضم النوع الثاني بقية األنواع وهي االستفهام واألمر والنهي والنداء

َ:التمنيَ َ
ــــى المــــتكلم ال  ــــا أمــــر محبــــا إل يتوقــــع حصــــوله ، إمــــا ألنــــه  التمنــــي هــــو طل

ر قـد يتعلـي مـألع األ .مسـتحيل التحقـي واقعـا ، وإمـا ألنـه بعيـد المنـال مـن وجهـة نظـرة 
حيانـــا بأفعـــال ممكنـــة الحـــدون ، لكـــن المـــتكلم يـــرى فـــي رـــوء معطيـــات اجتماعيـــة أو أ

يعـود إلـى الحـدن فـي ذاتـه ، وإنمـا  فكرية أو حالية عكس ذلـض ، أي أع عـدم التحقـي ال
إلى رؤيـة المـتكلم لهـذا الحـدن ، وبهـذا تتجلـى رؤيـة المبـدع أكثـر مـا تتجلـى فـي أسـلوب 

 .التمني 
أع عــودة فلســطين  ييعنــ ال "  فلســطين تعــود إلينــا ليــ: " فعنــدما نســمع مــثال  
مســـتحيل ، بـــل  هـــي أمـــر يمكـــن حدوثـــه وتحقيقـــه ، ولكـــن رؤيـــة المـــتكلم للورـــع  يءشـــ

 يءالراهن والظرو  المحيطة بالمنطقة العربية جعلته ينظر إلى عملية التحقـي اأنهـا شـ
نـى نفسـه في حين يمكـن أع يـرى مـتكلم آخـر غيـر ذلـض ،يعبـر عـن المع .مستحيل فعال 

 " . لعل فلسطين تعود إلينا : " بوسيلة أخرى تفيد إمكانية  التحقيي ،يقول 
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يدل دا ما على استحالة تحقـي  المتمنـى فعـال ،  إذع استخدام أسلوب التمني ال  
هــذا المعنــى  يوإنمــا قــد يســتغل للداللــة علــى رؤيــة المــتكلم فحســا ، و قــد فســر الســكاك

ا يــأتيني ، أو ليتـض تحــدثني فتطلــا إتيـاع زيــد وحــديث ليـ  زيــد :تقــول  "إنـض  : بقولـه 
تتوقعهمــــا ، وال لــــض طماعيــــة فــــي وقوعهمــــا ، إذ لــــو توقعــــ  أو  صــــاحبض فــــي حــــال ال
يـدل علـى االسـتحالة  أي أع الحـدن فـي ذاتـه ال .1"لعـل أو عسـى  :طمعـ  السـتعمل  

هذة الصـيغة وإنما توقع المتكلم لوقوعه أو عدم وقوعه ، هو الذي اقتضى منه استخدام 
 .الطلبية أو تلض 

وأحيانا يكـوع الفعـل فـي ذاتـه مسـتحيال ، ويلجـأ المـتكلم إلـى طلبـه ، ولكـن لـيس   
بقصــد التعبيــر عــن الريبــة فــي وقوعــه ، وإنمــا للتعبيــر عــن موقــ  شــعوري معــين ، قــد 

 : يتصل بمعنى التحسر أو الندم أو التأسي ، اقول الشاعر 
َفأخبرهَبماَفعلَالم يبََأالَليتَال بابَ عودَيوماَََََ

فالشـــاعر يـــدرك تمـــام اإلدراك اســـتحالة عـــودة الشـــباب إليـــه ، بعـــد أع بلـــي مـــن  
الكبر عتيا ، ولكن شعورة بحالة من العجز أو الضـع  أمـام تقـدم السـن ، جعلـه يتأسـى 

 .على ما ااع يتمتع به من قوة وحيوية في مرحلة الشباب 
ليـــ  ، فـــمع المـــتكلم أو المبـــدع  : وإذا اانــ  الكلمـــة المورـــوعة للتمنـــي هـــي 

بتحققـــه ، أو  ييحــاول أحيانـــا أع يعـــدل مـــن داللــة المتمنـــى غيـــر المتحقـــي إلــى مـــا يـــوح
الريبــة فــي تحققــه ، ،يســـتخدم أدوات أخــرى بديلــة ، تفيــد معنـــى التمنــي بمعونــة القـــرا ن 
المعنويــــة أو الحاليــــة ، وفــــي الوقــــ  نفســــه تحمــــل داللــــة إرــــا،ية تخفــــ  مــــن اســــتحالة 

حقــي ، وتعكــس ريبــة المــتكلم فــي وقــوع الفعــل علــى الــرغم مــن إدراكــه لعــدم إمكانيــة الت
 .تحققه 

ــاَ: " مــن ذلــض قولــه تعــالى           ــي َ،َفاعترفن ــاَاثنت ــي َوأحييتن ــاَاثنت ــاَأمتن ــالواَربن ق
فالكفــــار يــــدراوع أع ح  11: غــــافر ، آيــــة " (  بــــذ وبناَفهــــلَإلــــىَخــــروجَمــــ َســــبيلَ

يل ، ولكـن رغبــتهم الملحـة فـي الــتخلص مـن هـذا العــذاب خـروجهم مـن النـار أمــر مسـتح
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 " المورـوعة لالسـتفهام الممكـن فـي مورـع التمنـي بـدال مـن "هـل "دفعتهم إلى استخدام 
التــي تســتعمل فــي األمــر غيــر الممكــن ، وذلــض للتقليــل مــن داللــة االســتحالة فــي   "ليــ  

 .، غير المستحيل  نفوسهم ، وإظهار الخرو  من النار في صورة المطموع في وقوعه
 فلـوَأنَلنــا: " اقولـه تعــالى   "لـو   "المتمنـى فتســتخدم  أو قـد يبـالي فــي اسـتحالة  

  "هنـا جـاءت فـي معنـى  "لـو  "فــ ح  102: الشعراء ، أية  " ( ارةَفندونََم َالمومني 
 "ليـ   "ولكـن عـدل  الصـياغة عـن اسـتخدام  " اـرة  " فلي   لنـا  للتمني اأنه قيل  "لي  
للمبالغة في استحالة ما يتمنوع ، حيث تفيد امتنـاع الجـواب المتنـاع الشـر  ،   "لو " ى إل

 .خالغ منه  ومن ثم تعكس موق  الكفار المتردي الذي ال
تفيداع معنى التمني لزوما بمعونـة القـرا ن ، فتسـتعمالع   "لو ، هل "وإذا اان   
نــى التمنــي ، تتجلــى مــن خاللهــا إلفــادة ايمــة دالليــة مضــافة إلــى مع  "ليــ   " بــدال مــن 

ال ، مـا  "مـع  رؤية المتكلم للحدن ، فمنهما قد تخلصاع تماما للتمنـي ، وذلـض بترايبهمـا
لـيس بغـر  إفـادة  هنـا  ولكـن ترايبهـا  "هال ، أال ، لوما ، لـوال  "الزا دتين على نحو  "

رــــــي ، التمنـــــي فحســــــا ، وإنمــــــا إلفــــــادة معنــــــى متولــــــد منــــــه ، وهــــــو التنــــــديم فــــــي الما
واـأع الحـرو  المسـماة بحـرو  التنـديم : "  يوالتحضي  في المضارع ، يقول السكاك

  ]أي هـل ، لـو  [ هـال ، وأال ، ولـوال ، ولومـا ،  مـأخوذة منهمـا  :والتحضـي  ، وهـي 
هـل ولـو معنـى  :مرابة مع ال وما المزيدتين ، مطلوبا بالتزام الترايا التنبيـه علـى إلـزام 

هـال أكرمـ  زيـدا ، أو أال بقلـا الهـاء همـزة ، أو لـوال ، أو لومـا فكـاع فمذا قيـل  .التمني 
المعنــى ، ليتــض أكرمــ  زيــدا ، متولــدا منــه معنــى التنــديم ، وإذا قيــل هــال تكــرم زيــدا ،أو 

 .1" ليتض تكرمه متولدا منه معنىالس ال  لوال ، فكاع المعنى
منـي إطالقـا إلـى أدوات التـي تفيـد الت  ليـ    وهكذا نرى أع العدول عن استخدام   

أخــــرى ، تفيــــد التمنــــي بقرينــــة معنويــــة ، أو حاليــــة ، إنمــــا جــــاء إليفــــاء الداللــــة حقهــــا ، 
والتعبيـــر عـــن رؤيـــة المـــتكلم لألشـــياء ، بحيـــث يكـــوع الرجـــوع إلـــى األصـــل نكوصـــا عـــن 

 .المعنى المراد 
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َ:االستفهـامَ 
ه ، تنتقـل مـن يختل  االستفهام عن باقي أنواع الطلا في أع حراة المعنى ،يـ 

الخار  لتنتقش في الذهن ، في حين أع األنواع األخرى ، تنتقل الحراة فيهـا مـن الـذهن 
هو في الخار  ليحصل فـي ذهنـض نقـش  االستفهام تطلا ما "لتتحقي في الخار  ففي ، 

له مطابي ، و،يما سواة تـنقش فـي ذهنـض ثـم تطلـا أع يحصـل لـه فـي الخـار  مطـابي ، 
ومعنــى ذلــض أع االســتفهام يتعلــي  .1" ل تــابع وفــي الثــاني متبــوع فــنقش الــذهن فــي األو 

أساسا بحاجة المتكلم الذهنية إلى فهم ما يجهله في الواقـع الخـارجي، ،يطلـا لـه تصـورا 
أو نفيهـــا ، أو تعيـــين أحـــد  شـــيء إلـــى  شـــيءفـــي ذهنـــه ، علـــى نحـــو تتحقـــي ،يـــه نســـبة 
، ليحصـــل  مـــن وراء ذلـــض علـــى بتلـــض النســـبة  الطـــرفين أو متعلقاتهمـــا ، إع اـــاع عالمـــا

مصــطلر التصــديي ، واآلخــر  يواألول أطلــي عليــه الســكاك ،الفا ــدة الدالليــة المنشــودة 
علــى  يءوالمطلــوب حصــوله فــي الــذهن إمــا أع يكــوع حكمــا بشــ"     مصــطلر التصــور 

يكوع ، واألول هو التصديي ويمتنع انفكاكـه عـن تصـور الطـرفين ، والثـاني  أو ال يءش
 .2"يمتنع انفكاكه عن التصديي  التصور وال

وعلــى رــوء هــاتين الــوظيفتين لالســتفهام انقســم  أدوات االســتفهام إلــى ثالثــة   
 :أنواع 

 " . الهمزة "  يطلا به التصور تارة والتصديي تارة أخرى ، وهي  : أحدها  
 " .  هل  "يطلا به التصديي فحسا وهي   : ثانيها  
أم ، ومــا ، ومــن ، وأي ، واــم ، وايــف،  "وهــي يطلــا بــه التصــور فحســا : ثالثهــا  

 " . وأين ، وأنى ، ومتى ، وأياع 
فالهمزة يطلا بها التصديي ، وهو إدراك النسـبة بـين الطـرفين ثبوتـا أو انتفـاء ،   

أحصل االنطـالق ؟ و أزيـد منطلـي ؟ ،  : وذلض إذا ااع المتكلم يجهل هذة النسبة نحو 
إليـــه فـــي الجملتـــين ، لكنـــه يتـــردد فـــي تحقيـــي النســـبة فـــالمتكلم يتصـــور المســـند والمســـند 
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بينهمــا ، هــل هــي بــالنفي أم باإلثبــات ؟ ،يــأتي ســ اله طلبــا لتحديــد هــذة النســبة ، وتكــوع 
 .اإلجابة إما بمثباتها أو بنفيها وذلض بنعم أو بال 

أمــا فــي حالــة التصــور فهــو يكــوع عالمــا بــالحكم أو النســبة ، لكنــه متــردد فــي   
فيها ، أو متعلقاتها ، فمع ااع التردد في تعيين المسـند إليـه ،يـأتي السـ ال تعيين أحد طر 
أدبس فـي اإلنـاء أم عسـل ؟ أو فـي تعيـين المسـند ،يكـوع أفـي الخابيـة  :على هذا النحو 

دبســض أم فــي الــزق ؟ أو فــي تعيــين متعلقاتهمــا ،يكــوع أراكبــا جــاء علــى أم ماشــيا ؟ ففــي 
فـي اإلنـاء  يءدى المـتكلم ، فهـو يـدرك نسـبة وجـود شـهذة األمثلة تكوع النسـبة مدراـة لـ

، لكنــه متــردد فــي تعيــين ذلــض الشــيء أهــو دبــس أم عســل ، وفــي األخــرى يــدرك نســـبة 
الوجــود إلــى الــدبس ، لكنــه متــردد فــي تحديــد وعا ــه الــذي حــل ،يــه، وفــي الثالثــة يــدرك 

ا اانـــ  ، فـــمذ يءإلـــى علـــى ، لكنـــه متـــردد فـــي تحديـــد حالـــه أثنـــاء المجـــ يءنســـبة المجـــ
  "الخابيـة  " فـي  وفـي الثانيـة  "دبـس "اإلجابة بتعيين أحد الطرفين اـأع تكـوع فـي األولـى

وينبغــي فــي هــذة الحالــة أع  .زال هــذا اإلبهــام وحصــل التصــور  "  راكبــا "  وفــي الثالثــة
 .يذار المسنول عنه بعد الهمزة مباشرة 

حصـل االنطــالق ؟  هـل :يطلـا بهـا إال التصـديي اقولـض  فمنـه ال  "هـل  "أمـا  
وهل زيد منطلي؟ وذلض إذا ااع المطلوب حصول التصديي بثبـوت الحصـول لالنطـالق 

بالتصـديي امتنـع أع   " هـل"   والختصـاغ  .أو نفيه ، أو ثبـوت االنطـالق لزيـد أو نفيـه 
  هــل   إلــى التنــاق  ، حيــث إع  ييــذار معهــا معــادل بعــد أم المتصــلة ، ألع ذلــض يــ د

ــــى أع مضــــموع  ــــد ذاــــر المعــــادل بعــــد أم يفهــــم أع  تــــدل عل ــــر معلــــوم ، وعن ــــة غي الجمل
أم المتصـلة إنمـا "مضموع الجملة معلوم ، والتردد فق  فـي تعيـين أحـد المعـادلين ، ألع 

ومـن ثـم يحـدن التنـاق  . 1" تستعمل عند طلا التصور وإرادة التعيين بعد العلم بالنسبة
وإذا  .  د تحقـي النسـبة بـين الطـرفينبين هل التي تفيـد التصـديي وواقـع الجملـة الـذي يفيـ

 .متصلة وتكوع حيننذ بمعنى بل  فهي منقطعة ال  "  هــل " بعد "أم  "  ذارت
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فمنــه يمتنــع اســتخدامها عنــد "هــل  " وبنــاء علــى الوظيفــة الدالليــة التــي تتعلــي بـــ   
تقــــديم االســــم  علــــى خبــــرة الفعلــــي إلفــــادة االختصــــاغ ، ألع التقــــديم فــــي هــــذة الحالــــة 

ولكـن إذا اـاع تقـديم  .دعى حصـول التصـديي بالفعـل ،يحـدن بينـه وبـين هـل تـدافع يسـت
هـل زيـد  :نحـو  "هـل  " االسم على خبرة الفعلي لالهتمام والتقـوى ، فمنـه يجـوز اسـتخدام 

حمـل الكـالم علـى الظـاهر وعـدم تقـدير   يمن وجهة نظر السـكاك عر  ؟  ألنه يجوز 
هــل  :وأيضـا قولنــا  .تصـاغ يفيـد تحقـي النسـبة يحــدن اخ تقـديم وتـأخير ، ومـن ثـم ال
لــيس علــى وجــه االختصـاغ رــرورة ألع العامــل يجــوز  "زيـدا  "زيـدا عرفتــه ؟ألع تقــديم 

يحدن تقديم وتأخير ، ومـن ثـم فلـيس فـي  أع يكوع مقدرا بـ هل عرف  زيدا عرفته ؟ فال
 .الجملة ما يقتضى التصديي بالنسبة 

الكــالم علــى التقــديم رــرورة ،يفيــد معنــى  هــل زيــدا عرفــ  ؟ ،يقــبر لحمــل أمــا 
التـي يسـأل بهـا  "هـل  "وهـو مـا يتنـافى مـع ،االختصـاغ ، وحصـول التصـديي بالنسـبة 
  يمن وجهة نظـر السـكاك وأيضا يقبر  ،عن النسبة ،يكوع استخدامها نوعا من العبث 
لــى يحمــل إال علــى التخصــيص ع ال عنــدة  قولنــا هــل رجــل عــر  ؟ ألع تقــديم النكــرة 

 .نحو هل زيدا عرف  ؟ ومن ثم يحدن التنافي في الجملة 
للكشـ  عـن بعـ   يتنبه إليه السكاك  "هل  "والبحث في خصوصية األداء بـ  

القــيم الجماليــة التــي تــرتب  بهــا دوع غيرهــا مــن أدوات االســتفهام ، بحيــث يكــوع العــدول 
ماليــة نفتقــدها عنــد عــن األصــل فــي الترايــا عنــد اســتخدامها منبنــا عــن ايمــة دالليــة وج

ــــد لهــــل مــــن أع يخصــــص الفعــــل   "إجــــراء الكــــالم علــــى صــــورته المثاليــــة مــــن ذلــــض  الب
هـل تضـرب زيـدا وهـو أخـوك ؟ علـى نحـو  :المضـارع باالسـتقبال ، فـال يصـر أع يقـال 

 .1" أتضرب زيدا وهو أخوك ؟ في أع يكوع الضرب واقعا في الحال 
اـــاع لهـــا  ها باالســـتقبال هنـــا وتخصيصـــ امـــا ســـبي  والختصاصـــها بالتصـــديي   

والعـدول عـن هـذا  ،مزيد اختصاغ بالفعل دوع االسم ، وتعلقها به ودخولها عليـه أشـد 
األصـل فـي التعبيـر ، اـأع تكـوع داخلـة علــى جملـة اسـمية بـدال مـن الفعليـة أو االســمية 
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، يكــوع لغــر  بالغــي ، وهــو إظهــار المتجــدد غيــر الثابــ  ، وهــو  يالتــي خبرهــا فعلــ
المقــرر ذاــرة معهــا ، فــي معــر  عــدم التجــدد والثبــات فــي الصــفة ، ممــا يحمــل  الفعــل

 (     "  فهــلَأ ــتمَشــااروَن: " قولــه تعــالى  "  لــذلض اــاع .مبالغــة زا ــدة فــي الداللــة 

فهـل تشـكروع أو  :أدخـل فـي اإلنبـاء عـن طلـا الشـكر مـن قولنـا ح  80: األنبياء ، آية 
، لمـا أع هـل تشـكروع مفيـد للتجـدد ، وهـل أنــتم فهـل أنـتم تشـكروع ، أو أفـأنتم شـاكروع 

فهـل   "تشكروع اذلض ، وأفـأنتم شـاكروع ، وإع اـاع ينبـن عـن عـدم التجـدد ، لكنـه دوع 
، لما ثب  أع هل أدعى للفعل من الهمزة ، فترك الفعل معـه يكـوع أدخـل  "أنتم شاكروع 

 .1" في اإلنباء عن استدعاء المقام وعدم التجدد 
يــــرب  باألســـلوب ايمــــة جماليـــة زادة إال بمخالفتــــه  ال يلســـكاكوهكـــذا نــــرى أع ا 

للنســـي التعبيـــري المـــألو  ، إذ إع أي تعـــديل فـــي أجـــزاء الجملـــة ، إنمـــا يـــنم عـــن قصـــد 
معــين فــي األداء ، إمــا لتحقيــي فا ــدة دالليــة مضــافة ، أو إلبــراز األجــزاء المعــدول إليهــا 

ي إليهـــا واالســـتحواذ علـــى فـــي صـــورة أورـــر علـــى ســـطر الصـــياغة للفـــ  انتبـــاة المتلقـــ
 .اهتمامه

أي ايمــة جماليــة علــى الــرغم مــن  "أأنــتم شــاكروع  "لــم يــرب  بجملــة  يفالســكاك  
أنهــا تــدل علــى معنــى الثبــات وعــدم التجــدد الــذي تــدل عليــه اآليــة الكريمــة ، وذلــض لــيس 

يـنم عـن انحـرا  لغـوى مقصـود فـي اسـتخدام  إال ألع الترايا على هذا النحـو ال يءلش
ايمــة جماليــة ، ألنهــا  "فهــل أتــنم شــاكروع  "ردات ؛ فــي حــين ربــ  باآليــة الكريمــة المفــ

انحرفــ  عــن صــورتها المثاليــة ، بقصــد إظهــار مــا يحتمــل حصــوله فــي المســتقبل ، فــي 
معــر  الحاصــل المتحقــي ، فتتحقــي المبالغــة فــي المعنــى والداللــة علــى امــال العنايــة 

 .بحصوله 
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،يطلا بها التصور فق  ، وتسـتخدم اـل منهـا فـي  أما باقي أدوات االستفهام ،   
معنـــى محـــدد قـــد اختصـــ  بـــه اـــأع تكـــوع للســـ ال عـــن الجـــنس أو العاقـــل أو العـــدد أو 

 .1 المكاع أو الزماع أو الحال أو غير ذلض 
هـو مجهـول لـدى المـتكلم ، فـمع  وإذا ااع االستفهام يخصص في اللغة لفهم مـا  

ـــه أكثـــر المبـــدع قـــد يوســـع مـــن دا رتـــه ووظيفتـــه  التعبيريـــة ليـــرب  بـــه معـــاني اثيـــرة تجعل
 .خصوبة للداللة على إحساسه باألشياء ، وايفية رؤيته لها 

إع المبـــدع بطبيعتـــه يتعـــايش مـــع األشـــياء واألحـــدان التـــي تحـــي  بـــه ، وتلـــض  
المعايشــة البــد أع تولــد لديــه نوعــا مــن اإلحســاس بهــا ، يــنعكس بالضــرورة علــى لغتــه ، 

يعبــر عــن أحاسيســه أو معانيــه بطريقــة مباشــرة وصــريحة ،  اع اللكنــه فــي معظــم األحيــ
تــذها برونقهــا ، وتقلــل مــن جــدتها وإيحا هــا ، وإنمــا يحــاول بكــل مــا يمتلــض مــن وســا ل 

مـــن الغمـــو  وااللتـــواء الـــذي  يءتعبيريـــة ، وإمكانـــات فنيـــة أع يقـــدم المعنـــى مغلفـــا بشـــ
اسـتيحاء المعنـى المـراد ، يعبر ، اـي ينشـ  ذهـن السـامع ، ويحـرك همتـه فـي  يوحى وال

 .واالندما  في العملية اللغوية 
تبــدو هنــاك حاجــة  فكثيــرا مــا يكــوع المبــدع عالمــا بمضــموع الســ ال ، بحيــث ال  

تســـاهم فـــي  غيـــر طلـــا اإلجابـــة  إليــه ، لكنـــه يطرحـــه ليحقـــي مـــن ورا ـــه وظيفـــة أخـــرى 
إلـــى الداللـــة فـــال يصـــل المتلقـــي  ،احتفـــاء نـــوع مـــن الحراـــة الذهنيـــة علـــى الصـــياغة 

المقصودة إال بعد القيام بعدة حراات ذهنية تفسر طبيعة العالقـات الغا بـة ، التـي تـرب  
 .بين ظاهر الصياغة والداللة المجازية التي يمكن أع يتوصل إليها

أع أسلوب االستفهام فـي االسـتعمال األدبـي  اثيـرا مـا تتولـد  يالسكاك ىلذلض رأ
األحوال ، تتصل في مجملهـا إمـا بـالتعبير عـن مواقـ  منه معاني مجازية بمعونة قرا ن 

شعورية لدى المتكلم تعكس إحساسه باألشياء ، االتمني والتحسـر والتعجـا واالسـتبطاء 
واالستبعاد والتعظيم وإما بمقناع المتلقي والتأثير عليه االتقرير واألمر والنفـي ، واإلنكـار 

 .غيرها والتوبي  والوعيد والتهويل والتشويي والتهكم و 
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وفي الواقـع أع اسـتعمال أدوات االسـتفهام فـي غيـر مـا ورـع  لـه فـي اللغـة ،  
هو نوع من العدول اللغوي ، الذي تبتعد به الصياغة عن داللتهـا الحقيقيـة ، إلـى داللـة 

 .أخرى متولدة عنها ذات وظيفة إنشا ية 

ي وبنــاء علــى هــذا فمننــا ســنحاول الكشــ  عــن بعــ  هــذة المعــاني المجازيــة فــ 
االستعماالت األدبية ألسلوب االستفهام ، ومدى ارتباطها بـذات المـتكلم مـن ناحيـة ، أو 

 .بذات المتلقي من ناحية أخرى 

فهـلَلنـاَمـ َشـفعاءَ "نرى في قولـه تعـالى علـى لسـاع أهـل النـار  :فمن ناحية المتكلم  
ام الحقيقـي يحمـل علـى االسـتفه أع الكـالم الح  53:  األعـرا  ، آيـة  " (�في ـفعواَلنـاَ

شـفيع لهـم فـي هـذا المقـام  لوجود قرينة حالية تمنع ذلض ، وهـي أع الكفـار يعلمـوع أع ال
ـــبهم للشـــفاعة وتعلقهـــم بهـــا  ي، أي أع المقـــام ال يســـتدع االســـتفهام الحقيقـــي ، ولكـــن طل

دفعهم إلى استخدام وسيلة طلبية وهي االستفهام بهل ، التي تستعمل في سـياق الممكـن 
التــي تســتعمل فــي غيــر الممكــن ، والعالقــة بــين االســتفهام والتمنــي   "يــ  ل "، بــدال مــن 

مجهــول غيــر مــدرك ، فاالســتفهام يطلــا بــه  يءتتمثــل فــي أع اــال منهمــا يطلــا بــه شــ
غيــر متحقــي ، فهــو فــي عــداد  يءمعرفــة الجــواب غيــر المعلــوم ، والتمنــي يطلــا بــه شــ

التمنـــي لمـــا بينهمـــا مـــن  المجهـــول غيـــر المـــدرك لـــذا جـــاز العـــدول عـــن االســـتفهام إلـــى
 .مالبسة داللية 

وقد يكوع تعلـي المـتكلم باالسـتفهام إلظهـار تعجبـه ممـا هـو قـا م ، إذ يـرى فـي  
االســتفهام وســـيلة قويـــة إلظهـــار نـــوع مـــن الحــوار الـــداخلي الـــذي ينتهـــي بمبـــداء عجبـــه ، 

النمـل ،  " (  مـاليَالَأرىَالهدهـد  "كقوله تعالى علـى لسـاع سـيدنا سـليماع عليـه السـالم 
يحمـل علـى معنـاة الحقيقـي ، بالسـ ال عـن حـال نفسـه عنــد  فاالسـتفهام الح   20:  آيـة 

ولكـن لمـا اـاع  .عـدم الرؤيـة ، ألع اإلنسـاع أعـر  بحـال نفسـه غالبـا فـال يسـتفهم عنهـا 
يغيا عنه إال بمذنـه ولـم يـرة ، أخـذ يتأمـل نفسـه ويسـا لها متعجبـا مـن أمرهـا ،  الهدهد ال

فخـر  بــذلض عــن المـألو  فــي اســتخدام االســتفهام  ،لهدهــد وجهلـه بحالــه لعـدم إبصــارة ا
للتعبيــر عــن معنــى غيــر مــألو  أيضــا ومــن ثــم حــدن نــوع مــن التســاوق والــتالؤم بـــين 
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فمفــادة االســتفهام للتعجــا نــوع مــن  ، الصــياغة الترايبيــة والمعنــى المجــازى المقصــود 
ع لـه إلفـادة معنـى مضـافا إلـى العدول اللغوي الـذي يسـتخدم ،يـه اللفـر فـي غيـر مـا ورـ

 .المعنى الحقيقي المراد من العبارة 
ومــن حــاالت المــتكلم أنــه إذا تعلــي بــأمر وتشــوق إلــى وقوعــه ، ثــم طــال شــوقه   

إليه شعر بب ء تحققه مما يدفعه إلى التعبير عن ذلض التباط  أو تـذمرة منـه ، أمـال فـي 
ام وســيلة فاعلــة للتعبيــر عــن تــوترة إســراع تحقــي مــا يشــوق إليــه ، ،يجــد فــي أداة االســتفه

الداخلي وإحساسـه باسـتبطاء األمـر ، لمـا تحملـه مـن داللـة الجهـل بحقيقـة األمـر ، وهـو 
مـا يتناســا مـع شــعورة باالسـتبطاء الــذي يشــير نوعـا مــا إلـى وجــود سـبا خفــي يجهلــه ، 

 ال كم أدعوك لزيارتي ؟ لمن رأي  تبـاط ة فـي تلبيـة دعوتـض ، إذ إع السـ :وذلض اقولض 
يقصد به البحث عن إجابـة ، لعلـم المـتكلم بهـا، ومـن ثـم البـد مـن االنتقـال إلـى  ال هنا  

داللة أخرى تتفي ومقتضى المقـام ، وهـي اسـتبطاء المـتكلم لمـن يـدعوة فـي تلبيـة الـدعوة 
 .، وهو  استبطاء قد يكوع حقيقة أو ادعاء على نحو ما يتراءى له 

اَ ـأتدمَم ـلَالـذي َتمَأنَتـدخلواَالجنـةَولمَّـأمَحسب"َ: ومنه أيضا قوله تعالى 
والـذي َآمنـواَمعـهََالرسولََُلزلواَحتىَ قولَ والضراءَوزََُواَم َقبلدمَمستهمَالبأساءَُخلَ 

خــر    "متـى نصــر هللا "   فاالسـتفهام فــي قولــه ح  214: البقــرة ، آيــة " (  متـىَ صــرَهللاَ
المجـازى وهـو االسـتبطاء ، حيـث  بمعونة القرا ن الحالية من معناة الحقيقـي إلـى المعنـى

إع شـــدة العـــذاب والخـــو  الـــذي لحـــي بالرســـول صـــلى هللا عليـــه وســـلم ، والـــذين معـــه ، 
يمكــــن حمــــل االســــتفهام علــــى معنــــاة  جعلــــتهم يشــــعروع ببعــــد الفــــر  وبــــ ء تحققــــه ، وال

الفـــر  أو  ءيمـــع مقتضـــى الحـــال ، حيـــث إنهـــم يـــدراوع أع مجـــ ىالحقيقـــي ألنـــه يتنـــاف
وهكـذا نـرى أع  ، في علـم الغيـا ، وقـد اخـتص بـه تعـالى دوع سـواة النصر من عند هللا

انحـــرا  االســـتفهام عـــن معنـــاة الحقيقـــي إلـــى المعنـــى المجـــازى اـــاع الســـتيعاب الداللـــة 
 .القا مة في نفس المتكلم ، وإبرازها في صورة م ثرة تحدن ردود فعل قوية عند المتلقي

غيـر أع األول يكـوع متعلقـة ممـا وقد يقترب من االستبطاء معنـى االسـتبعاد ،  
يتوقــع حصــوله ، أمـــا اآلخــر فمتعلقــه غيـــر متوقــع الحصــول ، أو بعيـــد التحقــي ، لـــذلض 
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:  الـدخاع ، آيــة (  " أ ــىَلهـمَالـذكرىَوقــدَجـاءهمَرســولَمبـي :  " كـاع قولـه تعـالى 
محمـــوال علـــى معنـــى االســـتبعاد ، ألع تـــذارهم وعـــودتهم إلـــى الحـــي مـــن األمـــور ح  13

الرســول صــلى هللا عليــه  يءالتحقيــي ، وخاصــة بعــد أع تولــوا عنــه فــي حــال مجــالبعيــدة 
فحمـل الكــالم  ،وسـلم ببينـة مــن القـرآع الكــريم ، وهـم يعلمــوع أمانتـه وصــدقه ،يمـا يقــول 

يتســـاوق مــع هــذا المقــام ، ويشـــكل نوعــا مــن االنحــرا  اللغـــوي  علــى معنــاة الحقيقــي ال
 .ثاني المعنى ال ىيزول إال بالوصول إل الذي ال

ويتعلـــي بجانـــا المـــتكلم دالالت أخـــرى لالســـتفهام االتحســـر والتعظـــيم والحيــــرة   
واليـــأس وغيـــر ذلــــض مـــن الـــدالالت التــــي يمكـــن أع يفرزهـــا الســــياق والقـــرا ن  الحاليــــة ، 

 .ويمكن فهمها واش  عالقاتها في روء ما سبي 
،يـه يـتم حمـل أما الدالالت التي تتعلي بجانا المتلقـي فمـن أبرزهـا التقريـر ، و   

المخاطـــا علـــى اإلقـــرار بنفســـه بـــالمعنى الـــذي تحملـــه جملـــة االســـتفهام إثباتـــا أو نفيـــا ، 
مــن ذلــض  ،وذلـض إلزالــة شــض قــد يتبــادر إلــى ذهــن الســامع ، أو للتلــذذ بســماع ذلــض منــه 

 األنبيـاء ، آيـة (  " أأ ـتَفعلـتَهـذاَبتلهتنـاَ ـاَإبـراهيمَ"َ�قوله تعـالى علـى لسـاع الكفـار 
االســتفهام هنــا لــم يحمــل علــى المعنــى الحقيقــي ، حيــث إنهــم لــم يســتفهموا هــل فح  62: 

بــل أرادوا أع يقــر ، وقـع اســر األصـنام أم ال ؟ ألنهــم يعلمـوع ذلــض ، وهـو ماثــل أمـامهم 
 ".بل فعله ابيرهم هذا " لهم إبراايم عليه السالم بأنه قد فعله ، لذلض ااع ردة عليهم

تحديــد موقـ  معـين لــه مـن الســامع ، قـد يكــوع وقـد يسـتغل المــتكلم االسـتفهام ل 
بتســلي  النفــي واإلنكــار علــى مضــموع االســتفهام الــذي يمكــن للســامع أع يعتقــد بــه ، أو 
يقـــدم علـــى فعلـــه ، أو بتقريـــع الســـامع وتوبيخـــه لحملـــه علـــى عـــدم فعلـــه فـــي المســـتقبل ، 

السـتفهامية ، وبهذا السلوك اللغوي ، يدخل السامع في مشاراة فعلية في إنتـا  الجملـة ا
 ، ،يكــوع أكثــر التصــاقا بمضــموع الكــالم وأقــوى فاعليــة فــي اســتيحاء المعنــى المــراد 

ــــأت ــــين االســــتفهام واإلنكــــار ت ــــة القا مــــة بينهمــــا إذ إع  يوالعالقــــة ب مــــن المالبســــة الداللي
المســـــتفهم عنـــــه مجهـــــول ، والمجهـــــول منكـــــر أي منفـــــي عـــــن العلـــــم ، فاســـــتعمل لفـــــر "
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بمعونــــة القــــرا ن  يذة المالبســــة المصــــححة للمجــــاز اإلرســــالاالســــتفهام فــــي اإلنكــــار بهــــ
 . 1" الحالية 

ـــ " ويـــأتي االســـتفهام اإلنكـــاري إمـــا بمعنـــى   ـــم يكـــوع   "أو  " اـــاع  م  ل  أي  فـــي  "ل
ـــه فـــي  ـــه أع فعلـــه ، أو ينـــوى فعل معنـــى التـــوبي  والتقريـــع للســـامع علـــى فعـــل قـــد ســـبي ل

متمَمـاَفعلـتمَبيوسـ َوأخيـهَإذَأ ـتمَقالَهلَعل : " المستقبل على نحو ، قوله تعـالى 
فلـــيس المقصـــود مـــن االســـتفهام االستفســـار عـــن ح  89:  يوســـ   ، آيــة  (  "�جـــاهلونَ

يجهلــوع ذلــض لكــونهم الفــاعلين ، ولكــن تولــد مــن  علمهــم بمــا فعلــوا بيوســ  ، إذ إنهــم ال
لـتهم ، وفي هذا تقريع لهـم وتـوبي  علـى فع"لم ااع منكم ما فعلتم  " ىهذا االستفهام معن

لهذا األسلوب من فا دة قويـة فـي دفـع السـامع إلـى إنكـار تلـض الفعلـة بنفسـه  ما ىيخف وال
 .، واستهجانها واإلقالع عن مثلها 

 هنـا فاالسـتفهام   " أتعصـى ربـض ؟  "أو اقولض لمن هم بالعصياع ولـم يقـع منـه   
 .يكوع عصيانض لربض في المستقبل  م  بمعنى ل  

إلفادة تكذيا السامع ،يمـا ادعـى ، ودفعـه  "  لم يكن  "بمعنى وقد يأتي اإلنكار   
أفأصــفاامَربكــمَبــالبني َوات ــذَمــ َالمالئدــةَ ": إلــى اإلقــالع عــن فكرتــه اقولــه تعــالى 

فأفاد االستفهام معنى تكذيا الكفار ،يما يـدعوع ، أي  ح  40: اإلسراء ، آية   " (َإ اثا
خصكم بالبنين ، ويتخذ من المال كـة بناتـا امـا أع هللا لم يفعل ذلض الذي تدعونه ، ولم ي

 .تعتقدوع فهو منزة عن ذلض اله 
   2:في المستقبل اقول الشاعر   "يكوع  ال "أو يأتي بمعنى 

َللئيمَإ ىَإذاَ َ؟َأأتركَإنَقلتَدراهمَخالدََََََََََََزيارته
ل ذلــض ، أي أنــه ينكــر  اإلقــدام علــى هــذا الفعــ ييكــوع منــ فاالســتفهام بمعنــى ال

وإذا دخل االسـتفهام اإلنكـارى علـى جملـة منفيـة فهـو يفيـد التقريـر ، أي حمـل  ،مستقبال 

                                                
 . 296:  2مواهب الفتاح , ج  - 1
 . 300:  2عروس األفراح , ج  - 2
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المخاطــا علــى اإلقــرار بمــا دخلــه النفــي ، ال حملــه علــى اإلقــرار بــالنفي ، ألع اإلنكــار 
 1: نفي ، ونفي النفي إثبات ، اقول الشاعر  

 ؟ حالعالمي َبطونَراَىألستمَخيرَم َركبَالمطا اَََََََََوأ د
بمعنــى أنكــم خيــر مــن راــا المطايــا ؛ والشــض فــي أع إقــرار الســامع بمضــموع الجملــة   

 . واستيحا ه للمعنى المراد أوقع وأبلي في نفسه من التصرير به
،   الوعيـــد   ومـــن المعـــاني التـــي يخـــر  إليهـــا االســـتفهام وتتعلـــي بـــذات المتلقـــي  

أع يكشـ  صـراحة عـن ذلـض ، حيث يسعى المتكلم إلى تهديد المخاطا وتوعـدة ، دوع 
وإنمـــا يتـــرك األمـــر لفطنـــة المتلقـــي ، علـــى ســـبيل االســـتيحاء واإلشـــارة ، بعـــد  أع يـــورد 

فــمذا مــا أدرك المخاطــا القصــد شــعر  ، البرهــاع والــدليل مــن خــالل جملــة االســتفهام 
ـــم أؤدب فالنـــا ؟ فالمخاطـــا  ببالغـــة القـــول وأثـــرة ، اقولـــض لمـــن يســـن األدب معـــض ، أل

يحمــــل االمـــــض علــــى االســـــتفهام  ب إذا اـــــاع عالمــــا بـــــذلض التأديــــا ، اللــــألد ءالمســــي
الجهـل ، وهـو عـالم أنـض عـالم بتأديـا فـالع ، بـل يحملـه علـى  يالحقيقي ، ألنـه يسـتدع

وفــي انتقــال  ، مقصــودك مــن الوعيــد بقرينــة اراايــة اإلســاءة المقتضــية للزجــر بالوعيــد 
  شـعر بلطـ  التعبيـر وبلـو  أثـرة فـيالمقصـود مـن التعبيـر ي ي السامع إلى المعنـى المجـاز 

 .نفسه 
ويتولــد مــن االســتفهام أيضــا معنــى التهويــل ، بحيــث يســعى المــتكلم إلــى إبــراز  

لمتلقـي ، ودفعـه اإال للتـأثير علـى  يءالمستفهم عنه فـي صـورة مهولـة فظيعـة ، لـيس لشـ
سـرائيلَمـ َناَبنـىَإيَ ولقدَ جََّ: " ففي قوله تعالى   .. إلى التصر  على نحو ما بمزا ه 

: الـدخاع ، اآليتـاع  " (  �مـ َفرعـونَإ ـهَكـانَعاليـاَمـ َالمسـرفي َ ،العـذابَالمهـي َ
ـ  "قـرأ ابـن عبـاس ررـي هللا عنهمـا ح  31- 30 بصـيغة االسـتفهام ، غيـر   "  فرعـوع  ن  م 

غيــر مـــراد وإنمــا المــراد تفظيـــع أمــر فرعـــوع والتهويــل مـــن  هنـــا  أع االســتفهام الحقيقــي 
نجـاء  مـن شـدة العـذاب ، الـذي يبلـي حـدا يعـذب إلإسـرا يل با ياع علـى بنـشأنه ، لالمتنـ

 .به من هو في جبروت فرعوع وعتوة 
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ومنه أيضا التنبيه على رـالل المخاطـا لـردة إلـى صـوابه ، وتنفيـرة ممـا يقـدم            
إذ لــيس القصــد منــه ح 26:  التكــوير ، أيـة  " (   فــأي َتــذهبوَن:" عليـه ، اقولــه تعــالى 

السـياق ، ي تعالم مـذهبهم ، بـل التنبيـه علـى رـاللهم وتمـاديهم فـي غـيهم ، امـا يـوحاس
 ،وأع ما يسلكونه هـو طريـي الضـالل ، وهـو أمـر وارـر لوجـود البـراهين واألدلـة عليـه 

وفـي اسـتعمال االسـتفهام  ، ويكفـي أع يلتفـ  المخاطـا إليهـا حتـى يـدرك ذلـض الضـالل 
ى اإليهــام بأنــه أعلــم بضــالل تلــض الطريــي مــن للتنبيــه علــى رــالل المخاطــا إشــارة إلــ

وفـي ذلـض إغـراء  ، المتكلم الذي من شأنه أع يوجه الس ال لمن هو أعلم بالمستفهم عنه 
 .باالبتعاد عنها 

 امـا مـر االستفهام ال إلبعاد السامع عن المستفهم عنه وتنفيـرة منـه  يوقد ي د 
 ـاَأيهـاَالـذي َآمنـواَ  "حـو قولـه تعـالى وإنما إلى تشويقه إليه وترغيبـه فـي فعلـه ، علـى ن
، فاالسـتفهام ح  10:  الصـ  ، أيـة " ( �هلَأدلدـمَعلـىَتجـارةَتنجـيكمَمـ َعـذابَألـيمَ

يحمــل علــى معنــاة الحقيقــي وإنمــا يــدل علــى تشــويي الســامع  كمــا يتضــر مــن الســياق ال
وترغيبــه فــي مضــموع الجملــة ؛ وهــذا أبلــي فــي الــنفس مــن عررــه فــي أســلوب خبــري ، 

ع الســامع يتحــول مــن متلــي للخبــر إلــى ســاع إليــه وراغــا ،يــه ، بعــد إلقــاء االســتفهام أل
ـــــه ، والعالقـــــة التـــــي يمكـــــن أع تالحـــــر بـــــين االســـــتفهام والتشـــــويي اللـــــزوم ، إذ إع  علي

تسـتلزم ترابـه  االستفهام عن التجارة النافعة ينبه السامع إلى حاجته إليها ، وحاجته إليهـا
 .فاستعمل اسم الملزوم في الداللة على الالزم لوقوعها ، وشوقه إليها ، 

وهنـــاك دالالت أخـــرى يمكـــن أع تتولـــد مـــن ســـياقات أســـلوب االســـتفهام للتـــأثير  
علـــى الســـامع ولفـــ  انتباهـــه ؛ اـــاألمر ، والعـــر  ، والنفـــي ، وااللتمـــاس ، واإلرشـــاد ، 

 .والتعجيز ، وغيرها 
 

َ:َاألمــــرَ 
، أع صــورة بأنواعهــا  ي، يــرى الســكاك يبــكأحــد أنــواع اإلنشــاء الطل ، واألمــر  
فعـل األمـر والفعـل المضــارع المتصـل بـالم األمـر واســم فعـل األمـر ، ورــع   : وهـي 
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فــي األصــل اللغــوي لطلــا حصــول الفعــل علــى ســبيل االســتعالء ، فــمذا اســتخدم  فــي 
تتعلــــي بهــــا دالالت  مقــــام االســــتعالء فهــــي جاريــــة علــــى األصــــل اللغــــوي ، ومــــن ثــــم ال

ولكنهــا قــد تســتخدم فـــي ســياقات أخــرى ، فتتولــد منهـــا،  ، ات ايمــة بالييــة إرــا،ية ذ
بمعونــة القــرا ن الحاليــة ، معــاني عديــدة االــدعاء وااللتمــاس والنــدب واإلباحــة والتهديــد ، 

 .من الدالالت الحقيقة لتلض الصيي  وهي معاع تعد من قبيل المجاز اللغوي ال
يقـــع فـــي داللـــة  غـــوي فـــي األمـــر الوممـــا هـــو جـــدير بالمالحظـــة أع العـــدول الل  

المفردة اللغوية ، وإنمـا فـي وظيفـة الصـيغة النحويـة التـي جـاءت فيهـا ، أي عنـدما نقـول 
اكتــا الــدرس ، علــى سـبيل االســتعالء فــمع فعــل الكتـاب مطلــوب تحقيقــه علــى وجــه  : 

 .اإللزام 
ــــين شخصــــين   ــــى ســــبيل التلطــــ  ب ــــة عل ــــ  هــــذة الصــــيغة األمري ولكــــن إذا قيل
قـــا م بذاتــه ، غيـــر أع  ح اكتــا( ن فــي المرتبـــة ، فــمع المعنــى الـــداللي لكلمــة متســاويي

المورـوعة فـي اللغـة إللـزام المخاطـا  حافعـل  ( الصـيغة الصـر،ية لفعـل  األمـر وهـي 
بالقيـــام بالفعـــل ، تحولـــ  وظيفتهـــا اإللزاميـــة إلـــى وظيفـــة االلتمـــاس ، وهكـــذا فـــي بــــاقي 

 .المعاني المجازية لصيي األمر
لتأديـــة هـــذة الصـــيي معانيهـــا الحقيقيـــة ، أع يكـــوع األمـــر  ي  الســـكاكوقـــد اشـــتر 

علـــى ســـبيل االســـتعالء مـــن ناحيـــة ، وأع يكـــوع االســـتعالء ممـــن هـــو أعلـــى رتبـــة مـــن 
فــمذا تــوفر هـذاع الشــرطاع فـمع األمــر يقــع علـى ســبيل اإللـزام والوجــوب وهــو  ،المـأمور 

 .االستعمال الحقيقي له 
ء ، أو شــــر  علــــو الرتبــــة ، فــــمع األمــــر تتحــــول شــــر  االســــتعال ىأمــــا إذا انتفــــ  

وظيفته اإللزامية إلي وظيفة الطلا فحسا ، والتـي تتعلـي بهـا دالالت متعـددة تنبـع مـن 
شـبهة فـي أع طلـا المتصـور ،  وال: "  يالسياق بحسـا القـرا ن الحاليـة ، يقـول السـكاك

ــــه ، ثــــم إ ــــى المطلــــوب من ــــى ســــبيل االســــتعالء ، يــــورن إيجــــاب اإلتيــــاع عل ذا اــــاع عل
االســـتعالء ممـــن هـــو أعلـــى رتبـــة مـــن المـــأمور ، اســـتتبع إيجابـــه وجـــوب الفعـــل بحســـا 

إال لــــم يســــتتبعه ، فــــمذا صــــادف  هــــذة أصــــل االســــتعمال بالشــــر   جهــــات مختلفــــة ، و
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إال لم تفـد غيـر الطلـا ، ثـم إنهـا حيننـذ تولـد بحسـا قـرا ن  المذاور أفادت الوجوب ، و
  .1"ناسا المقام األحوال ما
المعــاني اإلرــا،ية التــي يمكــن أع تتولــد مــن األمــر ، هــي  ععلــى هــذا فــم وبنــاء

يمكـن الفصـل  وهي معـاع ال.  نتا  العدول اللغوي الذي وقع الستخدامات صيي األمر 
ولمـا اانـ  المقامـات متعـددة  ، بينهـا وتحديـدها إال فـي رـوء قـرا ن األحـوال والمقامـات 

معـاني األمـر المجازيـة ، بـالقرا ن والمقامـات  يقرا ن األحوال اثيرة ، فمع رب  السكاك و
يشــير إشــارة صــريحة إلــى اثافــة الــدالالت اللغويــة التــي تصــاحا عمليــة العــدول اللغــوي 

وهذا ما يفسر لنـا اثـرة الـدالالت البالييـة ألسـلوب األمـر إلـى تتـردد  .في أسلوب األمر 
 .في اتا البالغة دوع القدرة على ربطها وتحديدها 

ــــى بعــــ  هــــذة الســــياقات التــــي  ارتبطــــ  بهــــا دالالت  يالســــكاكوقــــد أشــــار    إل
إع اسـتعمل  علـى سـبيل التضـرع اقولنـا  "مجازية ألسلوب األمر بقوله إع جملـة األمـر 

اللهم اغفر وارحم ، ولدت الدعاء ، وإع استعمل  على سبيل التلط  اقـول اـل أحـد  : 
ــ : لمــن يســاويه فــي المرتبــة  دت الســ ال وااللتمــاس ايــف افعــل ، بــدوع االســتعالء ، ول 

جـالس الحسـن أو ابـن سـيرين  : عبـرت عنـه ، وإع  اسـتعمل  فـي مقـام اإلذع ، اقولـض 
، لمــن يســتأذع فــي ذلــض بلســانه ، أو بلســاع حالــه ، ولــدت اإلباحــة ، وإع اســتعمل  فــي 

 .2..."مقام تسخ  المأمور به ، ولدت التهديد 
مــن أنـــه قـــد أشـــار إلـــى الـــدالالت  علـــى الـــرغم يوممــا يلفـــ  االنتبـــاة أع الســـكاك

المجازية التي يمكن أع تتولد من سياقات صيي األمر ، فمنه لم ينبه علـى وجـود عالقـة 
بـــين المعنـــى األول ، والمعنـــى الثـــاني امـــا هـــو الحـــال فـــي االســـتعارة والمجـــاز المرســـل 

و المقـام وغيرهما ، وإنما اعتمد فق  في تفسير الـدالالت المجازيـة علـى القرنيـة الحاليـة أ
، وغ  النظر عن المعنى الحقيقي ، مما يتـير للمبـدع إمكانـات تعبيريـة غيـر محـدودة 

 . العمل اإلبداعي  ي تثر 
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 :َ النهيَ

ألســـلوب النهـــي عـــن األمـــر ، إال فـــي إشـــارته إلـــى  يلســـكاكايختلـــ  تنـــاول  ال
ال معناة الذي هو النهي عن الفعل علـى سـبيل االسـتعالء واإللـزام ؛ بصـيغة واحـدة هـي 

شـر  االسـتعالء أو علـو المرتبـة  ىوإذا انتفـ ،الجازمة التـي تـدخل علـى الفعـل المضـارع 
ثـم إع اسـتعمل علـى سـبيل التضـرع ، اقـول المبتهـل  "  ، أفاد مجرد طلـا التـرك فحسـا

 الدعاء ، وإع استعمل فـي حـي المسـاوي الرتبـة ال  يإلى نفسي ، سم يإلى هللا ، التكلن
 ي  التماســا ، وإع اســتعمل فــي حــي المســتأذع ، ســم يمعلــى ســبيل االســتعالء ، ســ

  .1" تهديدا ياإلباحة ، وإع استعمل في مقام تسخ  الترك ، سم
 :النـــداءَ  

ــــداعي حســــا أو معنــــى بأحــــد حــــرو     ــــى ال ــــا إابــــال المــــدعو إل ــــداء هــــو طل الن
أيـا ، وايـا ، و  أي ، و  أ ،  يـا ، و ( فـي سـتة هـي  يمخصوصـة قـد حصـرها السـكاك

هللا إذا  عبــد يــا :أيــا ، وايــا لنــداء البعيــد حقيقــة انحــو و يــا  " ، وتســتعمل منهــا  ح ا و و 
يـا إلـه الخلـي ، أو لمـا  :كـاع بعيـدا عنـض ، أو تقـديرا لتبعيـدك نفسـض عنـه هضـما انحـو 

هــو بمنزلــة البعيــد مــن نــا م أو ســاة تحقيقــا ، أو بالنســبة إلــى جــد األمــر الــذي ينــادى لــه 
وقــد  ،بيـا ، وأي والهمــزة لنـداء القريـا  :نبيـه صــلى هللا عليـه وسـلم كنـداء هللا سـبحانه ل
 .2" يا و وا للندبة خاصة   : ينظم في جملته 

وهــو  "صــورته صــورة النــداء ولــيس بنــداء  "مــن النــداء مــا  يوقــد أخــر  الســكاك 
أنـا فأفعـل اـذا أيهـا  ح3(أمـا: " صـيغة النـداء التـي تـذار إلفـادة االختصـاغ نحـو قـولهم 

يـراد بهـذا النـوع  . ل ، ونحن نفعـل اـذا أيهـا القـوم ، واللهـم اغفـر لنـا أيتهـا العصـابة الرج
مــن الكــالم االختصــاغ علــى معنــى أنــا أفعــل اــذا متخصصــا بــذلض مــن بــين الرجــال ، 
ونحــن نفعــل اــذا متخصصــين مــن بــين األقــوام ، واللهــم اغفــر لنــا مخصوصــين مــن بــين 
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البالغيـــين الـــذين يـــروع أع ذلـــض مـــن وهـــو فـــي ذلـــض يختلـــ  عـــن موقـــ  . 1"العصـــا ا 
ولعلــه مصــيا فــي ذلــض ألع  . 2الــدالالت المجازيــة التــي تخــر  إليهــا صــيغة النــداء  

الـدالالت األخــرى التــي تتولــد مــن ســياقات النــداء اــالزجر واإلغــراء والندبــة ، والتحســر ، 
يس فلـــ "تبـــدو منقطعـــة عنـــه ، واالســـتغاثة وغيرهـــا تحمـــل فـــي طياتهـــا معنـــى النـــداء ، وال

هنــاك انفصــال تــام بــين هــذة األغــرا  البديلــة وغــر  النــداء األصــلي ،  إذ إع اــل مــا 
يطلا  إاباله بالخطاب يشبه المنادى على نحو من األنحـاء فـي االهتمـام بـه ، وظهـور 

نـرى ذلـض المعنـى متحققـا  فـي حـين ال .3" هذا االهتمام في الصـياغة بـالقرا ن والمقامـات 
ة النـداء اللفظيــة فلـي أسـلوب االختصـاغ ورـع  فــي فـي صـورة االختصـاغ ، فصـور 

األصـل اللغــوي للداللـة عليــه ، وهـي أحــد أشـكاله المعروفــة ومـن ثــم فهـي مســتخدمة فــي 
ولــيس االختصــاغ معهــا داللــة متحولـــة عــن معنــى النــداء ابـــاقي  ،معناهــا الحقيقــي 
 .الدالالت األخرى 

ليهـــا صـــيي األســـاليا وإذا اانـــ  الـــدالالت المجازيـــة التـــي تخـــر  إ ....هـــذا   
التمنـــي واالســـتفهام واألمـــر والنهـــي والنـــداء ، هـــي مـــن مقتضـــيات المقـــام  : اإلنشـــا ية 

بهــا عــن  ىوالحــال ، حيــث يفــر  المقــام تحــوال دالليــا علــى الصــيغة المســتخدمة ، ينــأ
يشـــير إلـــى مســـتوى آخـــر مـــن  يورـــعها المـــألو  لتتناســـا مـــع طبيعتـــه ، فـــمع الســـكاك

، يقع على مستوى استخدام األسـاليا اإلنشـا ية والخبريـة علـى  مستويات العدول اللغوي 
حــد ســواء ، بحيــث يمكــن للمبــدع أع يخــر  عــن المــألو  وينحــر  بلغتــه عــن مقتضــى 

واعلـم أع   "الظاهر ، باستخدام الخبر في مورع الطلا ، والطلا في مورـع الخبـر ، 
فيــذار أحــدهما فــي علــى مقتضــى الظــاهر ، واــذلض الخبــر ،  الطلــا اثيــرا مــا يخــر  ال
يرجـع إلـى  نكـ  قلمـا يـتفطن لهـا مـن ال ييصـار إلـى ذلـض إال لتـوخ مورع اآلخـر ، وال
 .4["علم المعاني ]دربة في نوعنا هذا 
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ذا انــا نــرى أع االنحــرا  اللغــوي الســتخدام صــيي األســاليا اإلنشــا ية يــزول إو   
ســتوى اســتخدام تــوترة وتخــ  حدتــه بتناســبه مــع مقتضــى الحــال ، فــمع االنحــرا  علــى م

األســــاليا الكالميــــة يظــــل يشــــكل فجــــوة عميقــــة بــــين األســــلوب المســــتخدم ومــــا يقتضــــيه 
بحيــث  ،الحــال، غالبــا مــا تنتهــي بشــعور مــن الررــى واالرتيــاح النفســي لــدى المتلقــي 

إع االنحـرا  علـى  إع جاز اإلشارة إلى تفاوت درجـات االنحـرا  اللغـوي  يمكننا القول 
مسـتوى أعلـى مــن المسـتوى السـابي الـذي يتنـاول االنحـرا  فــي مسـتوى األسـاليا يشـكل 
يـزول عبـر السـياق  ألع درجـة االنحـرا  أو عـدم االتسـاق ال ،اسـتخدام الصـيي الطلبيـة 

اللغــوي امــا هــو الحــال فــي تحــوالت دالالت الصــيي الطلبيــة ، وإنمــا عبــر مجموعــة مــن 
تويي البنيــة العميقــة والبنيــة الحراــات الذهنيــة المرابــة ، التــي يقــوم بهــا المتلقــي بــين مســ

 .السطحية للقول 
يقـع علـى مسـتوى المفـردات ، وال علـى مسـتوى  والشض فـي أع االنحـرا  هنـا ال

التـــأليف بينهـــا ، وإنمـــا علـــى مســـتوى أوســـع يتعلـــي باختيـــار األســـاليا التعبيريـــة ، حيـــث 
يســـتخدم أســـلوب االمـــي فـــي غيـــر مـــا ورـــع لـــه ، لتنـــا  بـــه مجموعـــة مـــن االعتبـــارات 

يرجـع إلـى  وبالتالي فمع المعيار الذي يقاس عليه هـذا االنحـرا  ال ،لداللية واألسلوبية ا
 ،مثاليـة المســتوى المعجمـي أو المســتوى النحـوي، وإنمــا إلـى مــا يقتضـيه ظــاهر المقـام 

فـــمذا اـــاع المقـــام مـــثال يقتضـــى اســـتعمال جمـــل خبريـــة تتوقـــ  حقيقتهـــا علـــى مطابقتهـــا 
للجمــل  ى، فــمع المبــدع قــد ينحــر  بلغتــه عــن هــذا المقتضــللواقــع أو عــدم مطابقتهــا لــه 

مـــن خاللهـــا  يالخبريـــة إلـــى اســـتخدام جمـــل إنشـــا ية طلبيـــة ذات طبيعـــة مغـــايرة ، ليـــ د
 .وظيفة أسلوبية معينة يعجز عن أدا ها ، لو أجرى الكالم على مقتضى الظاهر 

ات أع اثيـــرا مـــا يورـــع الخبـــر فـــي مورـــع الطلـــا العتبـــار  يالســـكاك ىلهـــذا رأ  
تتصل بحال المتلقي فـي معظـم األحيـاع اـأع تحملـه علـى التفـاؤل بوقـوع الطلـا فتـدخل 

أعـاذك هللا مـن الشـبهة  " اما إذا قيـل لـض فـي مقـام الـدعاء ، إلى نفسه السرور واالرتياح 
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علــى عــدها مــن األمــور  يارــ، وعصــمض مــن الحيــرة ووفقــض للتقــوى ، ليتفــاءل بلفــر الم
 .1" عنها بأفعال مارية  الحاصلة التي حقها اإلخبار

مــن المــتكلم أع يســتخدم فعــل األمــر الــذي يحمــل معنــى  يفســياق الــدعاء يقتضــ  
لكـن هـذة  "اللهم أعذة من الشبهة ، وأعصمه مـن الحيـرة ووفقـه للتقـوى  : " الدعاء ،يقول

يبلــي فـــي نفـــس  الصــيغة محمولـــة علــى الطلـــا المرجـــو وقوعــه ، ومـــن ثــم فـــمع أثرهـــا ال
بلغــه أثــر الجملــة المارــية التــي تــدل علــى حصــول الفعــل ، وعــدم الشــض المتلقــي ، مــا ي
لــذا فـمع اسـتخدام الجملـة الخبريــة التـي فعلهـا مــا  ، فـي مورـع الجملــة  ،فـي وقوعـه 

اإلنشــا ية الدعا يــة ، حمــل معنــى زا ــدا إلــى المتلقــي تمثــل فــي الــدعاء أوال ، وفــي تحقــي 
 .هذا الدعاء رمنا على سبيل التفاؤل ثانيا 

إسداء التفاؤل إلى المتلقي من االعتبارات التي يحـرغ عليهـا المـتكلم ، حتـى و  
ولــو اانــ  ادعــاء ال واقعــا ، لجــذب انتباهــه ، وتحاشــي فتــورة أو انصــرافه علــى نحــو مــا 

هــاروع حــين خــر  إلــى ناحيــة لمطالعــة عماراتهــا ، وقــد تــراءت لــه فــي طريقــه  "أع  ي رو 
شـجرة الوفـاق ، تفاديـا عـن : ، فقـال الكاتـا  أشجر من بعيد ، فسأل عنها ااتبا يصحبه

أي أع المـتكلم فـي تعبيـرة اللغـوي قـد يتنـازل أحيانـا عـن  بعـ   .2" لفـر الخـال  فكسـاة 
دالالته اإلشـارية ، فـي مقابـل زيـادة معـدالت الداللـة اإليحا يـة ذات الصـبغة العاطفيـة ، 

 . التي تهد  إلى التأثير على المتلقي ومراعاة حاالته النفسية
ــ  إلــى  يواسترســاال فــي مراعــاة حــال المتلقــي ، فــمع العــدول عــن األســلوب الطلب

اـاألمر والنهـي ، يشـعر  يالخبري ، في مقام الطلا ، قـد يرجـع إلـى أع األسـلوب الطلبـ
بنــوع مــن االســتعالء المثيــر لحافظـــة المتلقــي ، والــذي قــد يـــ دى إلــي قطــع الصــلة بـــين 

بــر حرصــا علــى مشــاعر المتلقــي أو تأدبــا فــي ،يعــدل المــتكلم إلــى الخ ،طرفــي الكــالم 
ينظـر إلـّى  : ل عنه الوجـه اقول العبد للمولى إذا حوّ  "مخاطبته إع ااع ذا مرتبة أعلى 

 .تأدبا في مخاطبته ومراعاة حاله  حانظر  (احترازا عن فعل األمر  .3" المولى ساعة
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مقـام ، فـي وقد يستغل المتكلم األسلوب الخبري فـي مخالفتـه لمقتضـى ظـاهر ال 
انتـــزاع تعـــاط  المتلقـــي معـــه وتنزيهـــه عـــن الكـــذب ، مـــن خـــالل حـــرغ المتلقـــي علـــى 

، الــــذي يكمــــن فــــي عمــــي الصــــياغة ، ويســــتتر وراء األســــلوب  يتحقيــــي المعنــــى الطلبــــ
 . 1" تأتيني غدا  :تحا أع ينسا إلى الكذب يقول لض  اما إذا سمع  من ال  "الخبري 

يـــة معنـــى ، وقـــد طرحهـــا المـــتكلم فـــي مقـــام الطلـــا فجملـــة تـــأتيني غـــدا خبريـــة لفظـــا طلب
علـى تحقيـي فعـل اإلتيـاع ، ألع الجملـة فـي الظـاهر تحتمـل  حالخاغ ( ليحمل المتلقي 

ولمــا اــاع المتلقــي حريصــا علــى تنزيــه صــاحبه عــن الكــذب  .معنــى الصــدق والكــذب 
ال اسـتخدام ولكـن فـي حـ ،اإلتياع اسـتجابة لتلـض الريبـة  يلعالقة قا مة بينهما ، فمنه يلب

يحــرك فــي نفــس  فــمع عــدم احتمالهــا للصــدق والكــذب ال حغــدا  يا تنــ( الجملــة الطلبيــة
فـي هـذا  المتلقي دافعـا قويـا لالسـتجابة وتحقيـي الطلـا ، ومـن ثـم اانـ  الجملـة األولـى 

 .أبلي داللة،  وأكثر تأثيرا على ذات المتلقي  المقام 
إلــى اعتبـــارات تــرتب  بـــالمتلقي ، دا مــا  ييعــود العــدول عـــن األســلوب الطلبـــ وال

وإنمــا قــد يعــود فــي بعــ  األحيــاع ، إلــى اعتبــارات تتعلــي بــذات المبــدع ، ورغبتــه فــي 
وهـو حـرغ قـد يبـالي ،يـه إلـى درجـة يصـبر فيهـا  ، إظهـار حرصـه علـى وقـوع الطلـا  

الواقع خياال ، والخيال واقعا ، بحيث يصبر األخير هو المرجع الذي يبنـى عليـه معيـار 
فلــو حــدن تعــار  بــين مــا يــدرك  . هــو معهــود  دق أو الكــذب ، علــى خــال  مــاالصـ

بالحواس في الواقع ، وما يدرك بالخيال اان  الغلبـة للخيـال ، الـذي انتقشـ  ،يـه صـورة 
فالطالــا ، متـــى تبــالي حرصــه ،يمــا يطلـــا "   حصــول الطلــا لكثــرة  تعلـــي المــتكلم بــه 

بـه نفســه ، ،يخيـل إليــه غيـر الحاصــل  يجربمـا انتقشـ  فــي الخيـال صــورته لكثـرة مــا ينـا
حاصــال ، حتــى إذا حكــم الحــس بخــال  ، غلطــة تــارة ، واســتخر  لــه محمــال أخــرى ، 

َ :ة ر  ع  وعليه قول شي  الم  
ََيىَأماميَ،َوتأويباَعلىَأثَرر َسَ ََََََي صحبنَوطيفَمنكَ إالََتَُرَ ِسََما
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يـدي مغلطـا يقول لكثرة ما ناجي  نفسي بـض انتقشـ  فـي خيـالي ، فأعـدك بـين  
للبصــر بعلــة الظــالم إذا لــم يــدرك لــيال أمــامي ، وأعــدك خلفــي إذا لــم يتيســر لــي تغليطــه 

واثيـرا مـن األسـاليا القرآنيـة تجـرى علـى هـذا النحـو ،  .1"يدرك بـين يـدي نهـارا  حين ال
،يعـــدل عــــن الطلـــا إلــــي الخبـــر ، ل شــــارة إلـــى تحقــــي الفعـــل ، وجعــــل مـــا يرغــــا فــــي 

واقع متحقـي علـى سـبيل التأكيـد والمبالغـة ، ففـي قولـه تعـالى  حصوله في المستقبل اأنه
تومنـونَبـا َ ، اَأيهاَالذي َأمنواَهـلَأدلدـمَعلـىَتجـارةَتنجـيكمَمـ َعـذابَألـيمَ"َ: 

 ينـرى أع جملتـ ح 11-10ع : الصـ ، اآليتـا" (  �ورسولهَ،َوتجاهدونَفيَسـبيلَهللاَ
ــــ" آورــــعتا مورــــع   "تجاهــــدوع  "و  "ت منــــوع بــــاهلل  " ــــذاع  ،"   "جاهــــدوا  "و  "وا من ل ي

ال أمـــرين . 2" بوجـــوب االمتثـــال واأنـــه امتثـــل فهـــو يخبـــر عـــن إيمـــاع وجهـــاد موجـــودين 
 .مطلوب تحققهما في المستقبل

وهكـذا نـرى ايــف يتفـنن المــتكلم فـي اســتخدام األسـاليا الكالميــة ، ،يعـدل عــن    
 .ارجية تتصل بالمتلقي الطلا إلى الخبر ، ليشبع ريبة ذاتية في نفسه ، أو حاجة خ

وبالمثــل قــد يعــدل عــن الخبــر الــذي يقتضـــيه المقــام إلــى الطلــا ، لتحقيــي ايمــة دالليـــة 
 3:مضافة تقصر عن أدا ها الجملة الخبرية ، على نحو قول الشاعر 

َ"الملومـــةََيأسيئيَبناَأوَأحسنَ"
إع   " فــالمعنى الكــامن فــي البنيــة العميقــة الــذي يكشــ  عنــه ظــاهر الســياق هــو

أي أع شدة حـا الشـاعر وايامـه فـي محبوبتـه جعـل  "  نلومض  ال إلينا أو أحسن    أسأت  
األمــر يســتوي عنــدة إع اــاع إحســانا أو إســاءة ، فــأراد أع يطلــع محبوبتــه علــى ذلــض مــن 

ذلـض وانحــر   عـن غيـر أنـه عــدل .خـالل الجملـة الخبريـة التــي يقتضـيها مقـام اإلخبــار 
األمـر  يالمتمثـل فـي فعلـ يام ، بميراد األسـلوب الطلبـبالصياغة عن مقتضى ظاهر المق

األمــر عنــدة  ، حيــث إنــه هــو  ي ليــدل أوال علــى المبالغــة  فــي تســاو    ي، أحســن يأســين  
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الــذي يــدفع بهــا إلــى ذلــض  ، وليــدل ثانيــا علــى نفــي أي احتمــال للكــذب يمكــن أع يحمــل 
 .ر يتحقي بجرياع الكالم على مقتضى الظاه ما ال عليه قوله ، وهو

لــم يقصــر العــدول الــذي يقــع  يوممــا يجــدر تناولــه فــي هــذا الصــدد ، أع الســكاك  
خــار  الصــياغة علــى تبــادل الخبــر والطلــا مواقعهمــا ، وإنمــا فطــن إلــى نمــ  آخــر هــو 

 ، "األســلوب الحكــيم  "العــدول عمــا يقتضــيه حــال المتلقــي وقــد أطلــي عليــه مصــطلر 

 :ويأتي في صورتين متقاربتين 
وفــي هــذة الحالـة يكــوع ترقــا المتلقــي أو  ،المخاطــا بغيــر مـا يترقــا  يقــتل : األولــى 

ثـم يعــدل  ،توقعـه شـينا رـمنيا يقـدرة المـتكلم فــي رـوء مـا يستشـفه عـن مقتضـى الحــال 
عنـه إلـى مـا يثيـر انتبـاة المتلقـي ،  ويعـدل مـن حالـه القا مـة إلـى  مـا يتسـاوق مـع رؤيتـه 

 1: كقول الشاعر  .وموقفه 
يَََََََََََََََََََََََََََََدَرأتَالضيفانَينحونَمنزلــوقََََََمزاولةَالقرَىأتتَت تديَعنديَ

َمَالضيفَجديَفيَقراهمَوعجليـهََََََــاَماَسمعتَكالمهيَفقلتَكأ 
تتطلـا أع يكـوع الكـالم علـى نحـو يخفـ  عنهـا  ح الخـاغ  ( فحـال المتلقـي  

لكـن الشـاعر انحــر   .هم عنـاء القـرى ويكفيهـا خدمــة الضـيو  نظـرا لكثـرة تــرددهم وقـرا 
وبهــذا   هـم الضــيف جــدي فــي قــراهم وعجلــي   عـن مقتضــى الحــال إلــى مــا يخالفــه بقولــه 

التضــاد أو التخــال  بــين موقــ  المتلقــي ومقتضــى حالــه ، وداللــة القــول ، ينــت  المثيــر 
ـــــة  ـــــي نفـــــس المتلقـــــي ويشـــــدة نحـــــو الدالل ـــــ ثر ف ـــــة الـــــذي ي األســـــلوبي ذو القيمـــــة الجمالي

السـا ل بغيـر مـا يتطلـا مـن الجـواب ؛ وهنـا يكـوع األمـر  يتلقـ :  خـرَىواأل .المقصـودة
أكثر صراحة فـي اإلشـارة إلـى قصـد المخالفـة والعـدول ، فتـدفع المتلقـي إلـى البحـث عـن 
أوجه هذا العدول ومسبباته ليصل في نهاية المطا  إلى غا ية التعبيـر ومقصـد المـتكلم 

البقـرة  " (   قلَهيَمواقيتَللنـاسَوالحـ  سألو كَع َاألهلةَ: "من ذلض قوله تعالى  .
يبـدو دايقـا مثـل "فالس ال يدور حول االستفسار عن أحوال الهـالل المتغيـرة حيـث ح ، آية

يـزال يـنقص حتـى يعـود امـا بـدا  الخي  ثم يتزايد قليال قليال حتى يمتلـن ويسـتوي ، ثـم ال
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إلـى مـا ينبغـي أع يكـوع  ولكن الصياغة القرآنية عدل  عما يتطلبه السـا ل ، للفتـه.  1"  
فنـزل السـ ال  .عليـه السـ ال ألهميتـه ، وهـو السـ ال عـن الفا ـدة المتحققـة مـن وراء ذلـض 

هــي  " عــن أحــوال الهــالل منزلــة الســ ال عــن فا ــدتها ووظيفتهــا الحياتيــة فكانــ  اإلجابــة 
 ."  مواقي  للناس والح  

أ فقـتمَمـ َخيـرََ سـألو كَمـاذاَينفقـونَقـلَمـاَ "َ:  ومنـه أيضـا قولـه تعـالى 
  "فقـد ح  215: البقـرة ، آيـة  " (  فللوالدي َواألقربي َواليتامىَوالمسـااي َوابـ َالسـبيلَ

ســألوا عــن بيــاع مــا ينفقــوع فــأجيبوا ببيــاع المصــر  ، ينــزل ســ ال الســا ل منزلــة ســ ال 
غير س اله ، لتـوخى التنبيـه لـه بـألط  وجـه ، علـى تعديـه عـن مورـع سـ ال هــــو أليـي 

مشـيرا ،  هنـا  وقـد يكـوع العـدول اللغـوي  . 2"ـه أع يســأل عنــه أو أهـم لـه إذا تأمـل بحالــ
مـن ناحيـة أخـرى ، إلـى يبـاوة السـا ل وذهـاب فطنتـه ، حيـث غـاب عنـه السـ ال الجـدير 
بااللتفــات إليــه ، والعــدول يــأتي لحملــه علــى االنــدما  فــي إطــار ذلــض التســاؤل المنطقــي 

 .المقبول 
ي هذا المستوى أع المتكلم يقـوم بعمليتـين متتـاليتين مـن المخالفـة ومما يالحر ف  

تحــدن فــي البنيــة العميقــة حيــث يعــدل المــتكلم عــن  : التعبيريــة ، أو العــدول ، األولــى 
السـ ال البــارز فــي البنيــة السـطحية إلــى ســ ال يقــدرة فــي البنيـة العميقــة يســاهم فــي إنتــا  

ى المسـتوى الخـارجي للصـياغة ، حيـث ينحـر  واألخرى تقع علـ .الداللة المعدول إليها 
المـتكلم بصــياغته عمـا يتطلبــه حـال الســا ل مـن إجابــة إلـى مــا ينبغـي عليــه أع يتطلبــه ، 

تكتسـا الصـياغة داللتهـا  حالمراـا( وبهـذا االنحـرا   ،وهـو الـذي جـاءت بـه الصـياغة 
 .المكثفة وايمتها التعبيرية الجمالية 

 
 
 

                                                
 . 327اح العلوم : مفت    - 1
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َصلَالرابعَ:َالصـــورةَالبــالغــيةالف
َ

 تمهيدَ:َطبيعةَالصورةَووظيفتهاَ ❖

 المبحوَاألولَ:َالت بيهَ ❖

 المبحوَال ا يَ:َاالستعارة ❖

 المبحوَال الوَ:َالمجازَالمرسلَ ❖

 المبحوَالرابعَ:َالمجازَالعقلي ❖
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َ
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َ
َ
َرةَووظيفتهاَال عريةَطبيعةَالصَو  َ:هيــدتم
 
الصــــورة بمفهومهــــا البالغــــي مــــن األدوات التعبيريــــة المهمــــة فــــي صــــو  العمــــل   

يســتخدمها المبــدع مــن أجــل تمثيــل المعــاني وتكثيفهــا فــي  ،األدبــي ، وخاصــة الشــعري 
المتلقي ، بطريقة تكش  عن نيته ورؤيتـه للواقـع واألشـياء ومـا بينهـا مـن عالقـات  ذهني

 .متشابكة 
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، الــذي تــرتب  بــه الصــورة بشــكل وارــر ،  الحســيلتمثيــل أو التصــوير ولكــن ا
ليس هو من قبيـل التصـوير السـاذ  المبسـ  إلظهـار دقـا ي األشـياء وتفصـيالتها بشـكل 
يحــاكي ،يــه الواقــع ، وإنمــا هــو تمثيــل للمعــاني وتجســيد لهــا ، فــي معظــم األحيــاع ، فــي 

فـــي  بالتـــاليخيـــل ، وتـــنعكس صـــورة تنســـ  أجزاؤهـــا وأبعادهـــا فـــي الـــذهن عـــن طريـــي الت
وبـذلض تأخـذ الصـورة شـكاًل مغـايرًا للصـورة  ،صورة لغوية تتأل  أجزاؤها بطريقـة مجازيـة 

إنهــا ليســ  تصــويرًا فوتوغرا،يــًا  ،الحســية القا مــة فــي الواقــع مهمــا حاولــ  أع تحاكيهــا 
الواقع صـلة لـه بـ لألشياء ، وإنما هـي إعـادة تصـوير ، أو بـاألحرى إنتـا  جديـد للواقـع ال

 .المعيش ، ويستمد مقوماته من ذات الفناع ورؤيته الشعرية ال من األشياء في ذاتها 
نقصــد بــه  ومـن الجــدير باإلشــارة أننــا عنــدما نتعامـل مــع مصــطلر الصــورة ، ال 

سـوى المفهــوم البالغـي ال المفــاايم الفضفارــة أحيانـًا ، والغامضــة أحيانـًا أخــرى ، التــي 
مفهومــًا يطلــي علــى اــل عالقــة تقــوم علــى التشــابه ، أو يــرب  بينهــا تجعــل مــن الصــورة 
 .للكلمــات  ي فقــ  ، أو يجعــل منهــا مرادفــًا لالســتعمال االســتعار  الحســيوبــين الجانــا 

ــــى الجانــــا  فالصــــورة ال فحســــا ، وإنمــــا تشــــمل أيضــــًا التصــــورات  الحســــيتقتصــــر عل
مـن وظا فهـا األساسـية تقـديم  فـمذا اانـ  الصـورة ،الذهنيـة التـي تولـدها األنـواع البالييـة 

المعاني الشعرية فـي صـورة محسوسـة تقربهـا مـن اإلدراك ، فـمع هـذة الحسـية ليسـ  اـل 
شـــيء فيهـــا ، عـــالوة علـــى أنهـــا غيـــر وارـــحة الداللـــة عمليـــًا ، بحيـــث يـــدفعنا ذلـــض إلـــى 
التساؤل ، هل ال ما يحيلنا إلى صور حسية يعـد صـورة ؟  أو هـل الكلمـات التـي تعبـر 

 ...الت حسية يمكن أع نعتبرها صورة ؟  فكلمة ليل أو نهار أو أسـد أو بحـر عن مدلو 

يمكــــن فهمهــــا دوع استحضــــار مســــمياتها فــــي الــــذهن فهــــل مجــــرد استحضــــار هـــــذة  ال
  !!المسميات ، يمكن أع يكوع لنا صورة شعرية ؟

 فــي الواقــع ال ، إذ إع األمــر أعقــد مــن ذلــض وأبعــد عــن هــذا التصــور فالشــعر ال
وإعــادة  الــدالليالمظــاهر الحســية للمفــردات ، بقــدر مــا يعتمــد علــى التجــوز  يعتمــد علــى

 .ترتيــا المفــردات بطريقــة يتولــد عنهــا تفاعــل جديــد ، ينــت  عنــه داللــة شــعرية معينــة 

تحـــرر " للغـــة هـــي التـــي  ي فالعالقــات الجديـــدة التـــي تنشـــأ مـــن خـــالل االســـتخدام المجـــاز 
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م ، ولكـن دوع أع تمحوهـا ، إذ إع تــوق دالالت الصـور مـن القيـود التـي يفررــها المعجـ
دديـــة علـــى صـــعيد المعنـــى العناصـــر المتباعـــدة فـــي الصـــورة نحـــو الوحـــدة يـــ دى إلـــى تع

والداللــة ، فتجمــع الصــورة اــل القــيم المعنويــة التــي تتمتــع بهــا الكلمــات القديمــة منهــا ، 
 .  1" وتلض التي خلقتها الوالدة الجديدة

 م حـــول تحديـــد مفهـــوم الصـــورة ، فـــمع مـــا وبعيـــدًا عـــن الـــدخول فـــي الجـــدل القـــا
ينبغــي اإلشـــارة إليــه أع مفهـــوم الصــورة عنـــد النقــاد جميعـــًا مــن المفـــاايم الغامضــة التـــي 
يصعا تحديدها ، على الـرغم مـن تعـدد المنـاه  النقديـة ، وتقـدمها فـي خطـوات سـريعة 

 اـارولين "      األمـر الـذي دفـع ،، نحو اش  بنية العمل الفني وفض أسـرارة الغامضـة 
إلـى تحديـد الصـورة هـو فـي  أي نقاو دقيي ومفصـل يهـد    " إلى القول بأع " سبرجوع 
جـدوى ، فمهمـا احتـدم النقـاو، فـمع القليـل مـن النـاس يجمعـوع علـى تحديـد  الحقيقة بـال

 .2"   واحد للصورة ، والقليل القليل يجمعوع على تحديد واحد للصورة الشعرية
ـــًا مـــن ومـــا مـــن أحـــد اليـــوم يتصـــفر ات ـــًا مـــن اتـــا النقـــد أو البالغـــة ، أو بحث اب

بـل إع  ،األبحـان النقديـة الحديثـة ، إال ويصـطدم بعـدد مـن التعريفـات المتباينـة للصـورة 
إلــى أبعــد مــن ذلــض عنــدما نــرى أع التعريفــات الحديثــة التــي اســتقرت فــي  ياألمــر ليمضــ

نقـاد المحـدثين ، أذهاننا منذ حين ، أصبح  اآلع مورع تشكض وتبدل عند اثيـر مـن ال
بـــذلض األشـــكال  يليعـــودوا بهـــا إلـــى طبيعتهـــا األولـــى التـــي تشـــكل  فيهـــا أول مـــرة ، ونعنـــ

الباليية التي تمثل بالفعـل الطبيعـة األولـى واألساسـية لكـل صـورة داخـل العمـل الشـعري 
 .أو األدبي بوجه عام 

د لـــذا أرى أع أي ابتعـــاد عـــن هـــذة األصـــول يعـــد نوعـــًا مـــن التهـــويم الـــذي تكـــا 
تنفل  معه ال دقة أو إصابة ، وليس أدل على ذلض من أع أحدًا لـم يـتكلم عـن الصـورة 
بمعناها العام ، دوع أع يتناول المكونات األساسية لهـا التـي تتمثـل فـي األنـواع البالييـة 

                                                
م :  1986,  1الصورة الشعرية في الكتابة الفنية , د . صبحي البستاني , دار الفكر اللبناني , ط - 1

14 . 
األسلوبية , د. جوزيف ميشال شريم , المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر , دليل الدراسات   - 2

 . 67م :1984 1ط
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وطالمــا أع هــذة األنــواع هــي األدوات  ،التشــبيه واالســتعارة والمجــاز المرســل والكنايــة  :
التخييليــــة  الطاقــــة التصــــويرية ، والقــــادرة علــــى إثــــراء الجوانــــا الحســــية والفنيـــة الغنيــــة ب

بنـا أع نقــ  عنـدها وقفــة متأنيـة نستبصــرها ،  ي والدالليـة فــي العمـل األدبــي ، فمـن الحــر 
ونكش  عن إمكاناتها التعبيريـة المتعـددة ونـدفع فـي الجانـا اآلخـر اـل مفهـوم يتجاوزهـا 

 .اهتمامنا أو عنايتنا النقدية  ، أو يغ  من مكانتها الجمالية ، خار 
ـــــبع  أع اســـــتخدام مصـــــطلر الصـــــورة يجنبنـــــا اثـــــرة التقســـــيمات    وقـــــد يظـــــن ال

يواجهها السا ر فـي دروب البالغـة القديمـة الملتـزم بظواهرهـا األسـلوبية   "والتنويعات التي
مـــابين تشـــبيه بأقســـامه المتعـــددة ، ومجـــاز مرســـل بعالقاتـــه الكثيـــرة ، واســـتعارة بأنواعهـــا 
وانايـــة بأقســـامها ووســـا ل ومـــا يـــنجم عـــن ذلـــض الـــه مـــن انصـــرا  الناقـــد عـــن اســـتجالء 

ديـد طاقتــه فـي البحــث عـن نــوع التعبيـر هــل هـو تشــبيه أو أسـرار الجمــال فـي التعبيــر وتب
،    1"  مقيــــداً    اســـتعارة أو انايــــة ، ومــــا إذا اــــاع الشــــبه فــــي التشــــبيه مفــــردًا أو مرابــــًا أو

بالتســميات أو باألســماء ، دوع تفهــم جيــد للمســميات ، وإننـــا يتعلــي  ونســوا أع األمــر ال
علــى تقســيمات البالغيــين وتحلــيالتهم الترايبيــة للصــور البالييــة دوع  يبممكاننــا أع نبقــ

أع يــنقص ذلــض منهــا شــينًا ، ألع مــا قــاموا بــه يعــد وســيلة نقديــة مهمــة فــي اشــ  أســرار 
علـــى قـــدرة المبـــدع فـــي إنشـــاء  علـــى حـــدة ، وم شـــراً  بالغـــيالبنيـــة الترايبيـــة لكـــل نمـــ  

العالقـــات البســـيطة والمعقـــدة بـــين أطـــرا  الصـــورة ، والـــذي يكشـــ  بـــدورة عـــن موهبتـــه 
 إننــي ،الفنيــة مــن ناحيــة ، وعــن عمــي تجربتــه ، وعالقتــه بالمورــوع مــن ناحيــة أخــرى 

علـــى هـــذة التقســـيمات ، مـــع تحقيـــي فا ـــدة عظيمـــة فـــي فهـــم  يأقـــول إننـــا يمكـــن أع نبقـــ
ة ، إذا ااع تعديلنا للمورون ليس في صورته الشـكلية ، وإنمـا فـي إعـادة الصورة الباليي

فهم العالقات الداخلية بـين أطـرا  الصـورة وتمازجهـا مـع السـياق الشـعري ، ودورهـا فـي 
 .تكثيف الداللة الشعرية وتجسيدها 

                                                
شعرية في النقد العربي الحديث , د . بشرى موسى صالح , المركز الثقافي العربي ط الصورة ال  - 1

 . 26م : 1994,  1
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يهمنا إع أبقينـا علـى هـذة األسـماء  إننا إذا حاولنا أع نخطو في هذا الجانا فال  
لتقسيمات أم تخلصنا منها ، وإع اختصرناها إلـى أبعـد حـد ، أم زدنـا عليهـا ، طالمـا أو ا

أع تعلقنــا فــي فهــم التصــوير البالغــي لــيس باألســماء ، بــل بالوظيفــة التــي تقــوم بهــا تلــض 
علينـا أع  "مصـطفي ناصـ   .المسميات فـي تشـكيل العمـل الفنـي ، أو علـى حـد عبـارة د

 . 1"  نعدل مصطلحاتنا نعدل فهمنا ، وليس من المهم أع
إع من ينتقد التسـميات البالييـة الموروثـة يقـ  عنـد ظاهرهـا ، ويظـن أع شـغل 
البالغيــين الشــاغل هــو إطــالق هــذا االســم أو ذاك ، علــى هــذة الصــورة أو تلــض ، لكــن 

نسـتطيع أع نفهـم  األمر ليس إلى هذا الحد من التبسي  أو التسطير ، إننا فـي الواقـع ال
ودوع التعمــي  الترايبــيرية ألي صــورة بالييــة دوع الــدخول فــي عالمهــا القيمــة التصــوي

في فهم أجزا ها المختلفة ، وذلض الذي استطاع السـكاكي أع يكشـ  عـن جوانبـه ويسـبر 
 .أغوارة ، ثم أطلي تحديداته وتقسيماته لألنما  الباليية وأبنيتها المختلفة 

ووظيفتهـا فـي العمـل الفنـي ، للصورة هو أقرب إلـى طبيعتهـا  الترايبيإع الفهم  
تقــوم أيــة صــورة بالييــة دوع االســـتناد علــى عالقــات ترايبيــة معينــة ، لتـــ دى  حيــث ال

فــالتنوع الــداللي لالســتعارة يقابلــه تنــوع اياكلهــا الترايبيــة التــي   " وظيفــة دالليــة مقصــودة
نهـا التـي تتحقـي تتحقي فيها ، إال أع لهذة الهياكل الترايبية جانبًا ثابتـًا ، إذ إنهـا هـي عي

إع االهتمـام  ، "   م اـدة علـى الوصـ  الترايبـي للصـورة " تامين  "تقول ،2" خالل التاري 
ة االســـتعارية ، ولكنـــه ينصـــا أيضـــًا علـــى العناصـــر غيـــر لـــن ينصـــا فقـــ  علـــى اللفظـــ

. إع مفهــوم التصــويرية داخــل اإلطــار ، تلــض العناصــر التــي تــرتب  بهــا االســتعارة ترايبيــاً 
عــر  تتشــكل مــن وحــدة يشــمل اللفظــة االســتعارية نفســها، ويمتــد إلــى وحــدة أ االســتعارة 
واــاع هــذا الفهــم ،  3"   ةفــي صــياغة ترايبيــة معطــا ي وغيــر اســتعار  ي اســتعار  :لفظــين 
لالســـتعارة وغيرهـــا مـــن الصـــور البالييـــة ، هـــو الـــذي دفـــع معظـــم البالغيـــين  الترايبـــي
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نمـا  الترايبيـة للصـور البالييـة العرب المتأخرين وخاصة السكاكي إلى الكش  عـن األ
مــــن أنمـــــا  التشـــــبيه أو  ترايبـــــيالمختلفــــة ، وإطـــــالق تلــــض التســـــميات علـــــى اــــل نمـــــ  

االستعارة أو المجاز أو الكناية تلض التسميات التي نفـر منهـا معظـم النقـاد المحـدثين فـي 
 .!! العربيالعالم 

ح ذو حـدين سـال "   "تـودورو " للصورة اما يقول  الترايبيالشض أع الوص  
، إذ إنـــه يتعامـــل مـــع وقـــا ع لغويـــة  االطمننـــاعإنـــه مـــن جهـــة يشـــعر الـــدارس بكثيـــر مـــن 

متحققة بالملموس في النص وهـذا يجعلهـا تستسـلم ، أو تقبـل ذلـض علـى األقـل ، لقبضـة 
ـــدارس، وهـــذة الورـــعية يحـــرم منهـــا الـــدارس  ألنـــه يتعامـــل مـــع اا نـــات غيـــر  الـــدالليال

اــل تحليــل دقيــي ، واألحكــام التــي تصــا  انطالقــًا مــن  تنــد عــن  )المعــاني( ملموســة 
يشـعر مـن جهـة  الترايبـيولكن الدارس  .المعنى يسهل الطعن فيها بسبا ما أشير إليه 

أخــــرى ، أع هــــذة الهياكــــل الترايبيــــة التــــي يصــــفها ليســــ  هــــي الســــمة المميــــزة للصــــورة 
إع السـمة  .التصـويرية إع تلض الهياكل نعثر عليهـا فـي التعـابير العاديـة غيـر  .الشعرية 

لــذا فــمع معالجــة .  1" قبــل أي شــيء آخــر المنطقــي الــدالليالمميــزة للصــورة هــي الخــرق 
 الـداللييمكـن أع تـتم مـن خـالل الجمـع بـين الجـانبين  الترايبيهذا القصور في الجانا 

ومن ثم يقودنـا إلـى نتـا   هامـة فـي فهـم  .عند تحليل األنواع الباليية للصورة  والترايبي
للصــورة  والـداللي،بـالترايز علــى الجانـا الترايبـى  .بيعـة الصـورة البالييـة ووظيفتهـا ط

الذي ينشـأ مـن إسـقا   الداللينستطيع أع نكش  عن جوهر بنيتها وهو عملية االنزياح 
مبـــدأ االختيـــار علـــى مبـــدأ التوزيـــع ، وهـــو أمـــر ينطبـــي علـــى جميـــع الصـــور البالييـــة ، 

 .ولكن في درجات متفاوتة 
لقــــد بــــات مــــن الم اــــد أع التعامــــل مــــع الصــــورة ينبغــــي أع يكــــوع مــــن الوجهــــة           

توفرها بعيـدًا عـن  ييمكن ألحد أع يدع وجود لها خار  هذا اإلطار ، وال الباليية إذ ال
 .األنواع الباليية مهما حاول أع يتعالى على أسس البالغة القديمة ومناهجها 
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حــول فهــم الصــورة انطلقــ  مــن هــذة التقســيمات  إع معظــم الدراســات التــي قامــ          
وبــدأت تبحــث فــي اســتحياء فــي الــدور الــذي يقــوم بــه اــل نــوع ، وتفاوتهــا ،يمــا بينهــا فــي 

أننـا  ، مـن 1 ومـا يـراة الـداتور صـالح فضـل .تحقيـي الفاعليـة الشـعرية فـي العمـل الفنـي 
علـى يمكن أع نحصـل علـى صـور فنيـة أو شـعرية فـي بعـ  النصـوغ دوع االعتمـاد 

يـدخل فــي إطــار الصــورة ، ألع  أي شـكل مــن أشــكال المجـاز أو األشــكال البالييــة ، ال
 :الرمة  ذيقول 

 بَمولعرَ بلقطَالحصىَوال طَفيَالتَََََََََُأ نيحيلةَغيرََيعي ةَمال
َــعــقََّوالغربانَفيَالدارَوََُعيدهَََََََََبكفيََّأخطَوأمحوَال طَثمَأَُ

العناصــر اللغويــة ، ولــم يثــر فينــا خيــااًل بعيــدًا  علــى عالقــات جديــدة بــين ن  ب  لــم ي ــ
ولكـن األمـر الـذي يـوهم بتحقـي الصـورة فـي البيتـين هـو  . تصـويري وهو أساس أي بنـاء 

يســـــتطيع المـــــرء فهـــــم مـــــدلوالتها دوع  غلبـــــة األلفـــــاظ الحســـــية علـــــى غيرهـــــا ، بحيـــــث ال
إع التعلـي  " يعد صـورة فنيـة  حسيولكن ليس ال ما هو  .استحضار مسمياتها الحسية 

 بالصفة الحسية مطلقة ، فضاًل على أنه يفسر المجال لألسـاليا الصـحفية وأشـباهها ال
 2"   نغمـة داخليـة أع يكـوع ذا ي يكفي ، إننـا فـي الشـعر نتطلـا مـن االسـتعمال االسـتعار 

. 
ـــو نبــرة األســـى التــي تطغــى عليهمــا ،             إع القيمــة الفنيــة للبيتــين تكمــن فــي عل
الـــــذي يـــــنعكس علـــــى ذات المتلقـــــي ،يســـــتأثر بأحاسيســـــه  التصـــــويري ال  لنفســـــياوالبعــــــد 
 .ومشاعرة 

وعلــى الــرغم مــن اخــتال  آراء النقــاد المحــدثين حــول مصــطلر الصــورة وربطــه   
، فمننـا نـرى اثيـرًا مـنهم  والنفسي الوجدانيوأحيانًا أخرى بالجانا  الحسيأحيانًا بالجانا 

الييـــة ، وأعـــاد إليـــه اثيـــرًا مـــن صـــفاته التراثيـــة ، قـــد ربـــ  مصـــطلر الصـــورة بالداللـــة الب
تستعمل عـادة للداللـة علـى اـل مالـه صـلة  أع الصورة  ى "فالداتور مصطفي ناص  ير 
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ويـرى أع  ، 1"  للكلمـات ي تعمال االسـتعار بـالتعبير الحسـي ، وتطلـي أحيانـًا مرادفـة لالسـ
يتضـمن معنـى التـرك   "أكثر دقة من مصطلر المجاز ألع األخيـر ي االستعمال االستعار 

 . 2 يتجاذبه الضداع معاً  ي والنسياع واإلغفال على حين أع االستعمال االستعار 
وجعـل مـن  " أرسـطو"  وبذلض يعود بنا إلى أقدم التعريفـات للصـورة الـذي أطلقـه 

ولكـن أعظـم هـذة األسـاليا   " االستعارة أعظـم األسـاليا فـي إقامـة التشـابه بـين األطـرا 
يمكـــن أع يســـتفيدة  الســـتعارة ، فـــمع هـــذا األســـلوب وحـــدة هـــو الـــذي الحقـــًا هـــو أســـلوب ا

"  المرء من غيرة ، وهو آية الموابة ، فمع إحكام االسـتعارة معنـاة البصـر بوجـوة التشـابه
3 . 

ويتقــــدم آخــــروع خطــــوة لتصــــبر المــــة الصــــورة مرتبطــــة ارتباطــــًا وثيقــــًا بــــاألنواع 
تـنه  إال علـى أسـاس  إع ال صورة ال  " وجود لها إال في تلض األشكال الباليية ، وال

ــــر المجــــاز  ــــيس ثمــــة صــــورة تتشــــكل مــــن المــــدلوالت الحقيقيــــة أو  ي مــــن التعبي أي أنــــه ل
فـي حـين يـرى فريـي آخـر أع الصـورة قـد تتحقـي فـي ،  4"   المعجمية الورعية للمفـردات

تشــــكيل جمــــالي   " المعــــاني الحقيقيــــة وفــــي المعــــاني المجازيــــة علــــى حــــد ســــواء ، فهــــي
ر ،يــه لغــة اإلبــداع الهينــة الحســية أو الشــعرية لألجســام ، أو المعــاني بصــياغة تستحضــ

جديدة تمليها قدرة الشـاعر وتجربتـه وفـي تعادليـة فنيـة بـين طـرفين همـا المجـاز والحقيقـة 
 . 5"   دوع أع يستبد طر  بلخر
 حالصـورة(ثورة اللسانيات اان  السبا في دفـع هـذا المصـطلر   "وفي الواقع أع

هـــامش لصـــالر مفـــاايم ومصـــطلحات البالغـــة الموروثـــة مثـــل التشـــبيه واالســـتعارة إلـــى ال
دفعــوا إلــى الوقــو  علــى الرابطــة  والمجــاز المرســل ، ومــع أع البالغيــين الجــدد اثيــرًا مــا
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التـــي تجمـــع بـــين االســـتعارة والتشـــبيه ، فقـــد وجـــدوا فـــي مصـــطلر الصـــورة أحســـن جـــامع 
 .1"  بينهما

ــــة فارتبــــا  مصــــطلر الصــــورة باألشــــ  ــــة لــــيس مــــن المفــــاايم الباليي كال الباليي
اهتمامــًا ابيــرًا مــن قبــل النقــاد الغــربيين المحــدثين أيضــًا ، وأع  لقــيالقديمــة فحســا وإنمــا 

أكثر استخداماتهم لمصطلر الصورة الشعرية إنما يقصدوع به االسـتعارة والتشـبيه أحيانـا 
إع " ، "  جــاع مولينــو"ول ، ويضــا  إليهمــا المجــاز المرســل والكنايــة أحيانــًا أخــرى ، يقــ

االســتعارة والتشــبيه غالبــًا مــا اجتمعــا تحــ  تســمية عامــة هــي الصــورة الشــعرية وبالنســبة 
للفهــم العــام اليــوم فــمع الصــورة الشــعرية تعتبــر قلــا القصــيدة ، وهــذة تتكــوع مــن صــور 
 ، 2"  شــعرية امــا أع الشــعر لــيس شــينًا آخــر إال االســتعمال المسترســل للصــورة الشــعرية

هـي الكلمـة الوحيـدة الصـالحة لتشـتمل  " لفظـة صـورة      أع ع "اـارولين سـبرجو " رى وت
علـــى اـــل نـــوع مـــن أنـــواع التشـــبيه ، وعلـــى اـــل مـــا هـــو فـــي الحقيقـــة تشـــبيه مكثـــ  أي 

 . 3  استعارة
ــــى معظــــم األشــــكال  ــــد آخــــرين لينطبــــي عل وقــــد يتســــع مــــدلول لفــــر الصــــورة عن

ينبغـي أع نعـدد المحسـنات   " إذ يقـول " وروفرانسـو مـ " الباليية على نحو ما نـرى عنـد 
يمكــن التمييــز بــين تلــض التــي تقــوم علــى المشــابهة بــين  ..التــي يمكــن تســميتها صــورًا 

التشـبيه واالسـتعارة والتمثيــل والرمـز ، وتلـض التـي يكــوع معهـا الطرفـاع قــا مين  :طـرفين 
 . 4" على عالقة المجاورة أي المجاز المرسل بأنواعه

يقــوى علـــى  لنظــر أع بعــ  النقـــاد يــروع أع المجــاز المرســل الومــن الالفــ  ل
إحدان صورة خيالية فـي الـذهن امـا هـو الحـال فـي التشـبيه واالسـتعارة ، ولـذلض يسـتثنى 

حيـث قـاال عـن المجـاز  "  جـاع مولينـو وجوتييـل تـامين " من مصطلر الصـورة امـا يـرى 
المرســل يــتم تجــاوزة واختزالــه  إع العــدول أو االنزيــاح الــذي يقــوم عليــه المجــاز " المرســل 
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إع هـــذة  .طبيعيـــة ومباشـــرة  ..بســـهوله ، إذ إع العالقـــة التـــي تجمـــع بـــين الطـــرفين 
تتطلا مجهودًا ال مـن الشـاعر لكـي  المجازات تقوم على عالقات جاهزة سلفًا ، وهي ال

 فـي محمـدَالـوليكما يذها إلى هـذا الـرأي    1"  ألجل تأويلها يبدعها ، وال من المتلقي
إذا اــــاع االنتقــــال مصــــدر لــــذة جماليــــة فــــي التشــــبيه   " كتابــــه الصــــورة الشــــعرية إذ يقــــول

واالسـتعارة ، فـمع هـذا االنتقـال لـيس حاصـاًل مـع الكنايـة وال مـع المجـاز المرسـل ، هكـذا 
ينعــدم فيهــا الخيـــال ذلــض الــذي بســـببه  فمننــا إمــام المجــاز المرســـل والكنايــة نواجــه صـــوراً 

 . 2"  اسم صورة تستحي الصورة األدبية
ــــا نــــرى أع المجــــاز المرســــل يــــدخل تحــــ  إطــــار الصــــورة شــــأنه شــــأع  غيــــر أنن

 ال كمــا بينــا ، وإذا اانـ  الصــورة  الــداللييقومــاع علـى االتســاع  اباعتبارهمــاالسـتعارة 
تنحصــر وظيفتهــا فــي عمليــة التجســيد فحســا ، وإنمــا ،يمــا تثيــرة فــي الــذهن أيضــًا مــن 

التــي يعبــر عنهــا  الثــانيالقــة بــين المعنــى األول والمعنــى فكــر وتنشــي  للخيــال فــمع الع
وإنمــا مـن خـالل عمليـة ذهنيــة  كمـا يزعمـوع   طبيعـيتـدرك بشــكل  المجـاز المرسـل ال

أي (أو داخليـــًا  حالنـــوعيأي االنتقـــال (منطقيـــة تـــرب  بـــين األشـــياء المتجـــاورة خارجيـــًا 
هنيــة تكتســا الصــياغة ثــراًء ، وبمحــدان هــذة الحراــة الذ حبــين األشــياء الكمــياالنتقــال 

يقــوم بــه المجــاز مــن تجســيد لــبع  المعــاني  كمــا أنــه ال أحــد ينكــر مــا .دالليــًا واســعًا 
أي معروفــًا فــمع  " ً فــالع يــدا ي  أســدى إلــ"فعنــدما نقــول  .المجــردة وتمثيلهــا فــي الــذهن 

 إع مــا .يصـبر أكثـر تمــثاًل فـي ذهـن السـامع وأكثـر تحققـًا  حالمعـرو (المعنـى المجـرد 
 غيرهمــا قــد أســق  جانبــًا ابيــرًا مــن الصــورة ال و " تــامين"  و"  جــاع مولينــو"ذهــا إليــه 

يقتصر على المجاز المرسـل بـل وتنـاول أيضـًا الكنايـة باعتبارهمـا يقومـاع علـى عالقـات 
تثيـرة الكنايـة مـن خيـال وتجسـيد للمعـاني المجـردة  المجاورة ال التشابه ، وال أحد ينكر مـا

 ييعنــ تتحلــى بأصــالة االسـتعارة وبقوتهــا التعبيريــة ، ولكـن هــذا ال ال"  ة حقــًا إع الكنايـ .
 .3الصور" أع الكناية تفتقر إلى القدرة التعبيرية وتعجز عن خلي 
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ومــن الجــدير باإلشــارة ، ونحــن فــي مقــام البحــث عــن شــعرية األنــواع البالييــة    
هــذة األنــواع بمفهــوم للصــورة ودورهــا فــي تشــكيل البنــاء الشــعري ، أع نبحــث فــي ارتبــا  

الشـعرية إذ إنهـا تمثـل جـوهر العمـل األدبـي ، وأهـم أدواتـه الفنيـة التـي يكتسـا بهـا ايمتــه 
شـعريتها بمـا تثيـرة  فـمذا اانـ  القصـيدة تكتسـا بالغتهـا وجمالهـا الفنـي بـل و .الجماليـة 

مــن دالالت متعـــددة وممكنـــة لـــدى المتلقـــي ، وبمـــا تشـــتمل عليـــه مـــن تجـــوز فـــي مـــدلول 
تصـبر هـي المعـين  ح فـي شـكلها البالغـي(قـات اللغويـة المسـتخدمة ، فـمع الصـورة العال

 عمليتـــيفهــي تبنــى بصـــفة أساســية علــى  ،الثــر إلنتــا  شــعرية هـــذة القصــيدة أو تلــض 
 .، أو بصـورة أعـم مـع الفضـاء الشـعري  النصـي، والتفاعل مع السـياق  الدالليالتجوز 

راتها هـي مظهـر التعبيـر األدبـي ، وإحـدى وبعبارة أخرى إذا اان  الصورة في أدق تصو 
باعتبارهـا تحكـم "  األدوات المهمة في بناء اللغة األدبية ، فمع ارتباطهـا بمفهـوم الشـعرية

الـذي  ي فـالتعبير المجـاز  ، يصـبر أمـرًا بـديهيًا ورـروريًا    " فـي قـوانين الخطـاب األدبـي
تثيــر أكثــر ممــا تــدل ،  تتشــكل منــه الصــورة يحــول المفــردات اللغويــة إلــى إشــارات بحيــث

وتبعث على الخيال أكثر مما تعبر عن الواقع ، وتجعلنا نستقبل العمـل األدبـي فـي ذاتـه 
 . مجرد وسيلة لنقل المعنى وتلض هي الوظيفة الشعرية  ال
أم مجـازًا تعتمـد علـى االتسـاع  اسـتعارةفالصورة الباليية سواء أكان  تشـبيها أم   

الــدال بالمــدلول ، أي أع االنحــرا  اللغــوي أو االنزيــاح ، الــذي يحــدن خلــاًل فــي عالقــة 
وتتســـع مســافة االنزيــاح تبعــًا للترقــي فــي بنـــاء   “ يعــد ســمة أساســية لكــل صــورة بالييــة

زيــد ااألســد يثبــ  لــه حظــًا ظــاهرًا مــن الشــجاعة ، لكــن فــي  : الصــورة ذلــض أع قولنــا 
هــو :  فــي االنزيــاح قلنــا  ، فــمذا تــم التصــعد الــدالليحــدود مقــدرة داخــل دا ــرة االقتصــاد 

إلى حقيقة حيث يتم التـداخل بـين المبتـدأ والخبـر ،يقـدماع معـًا دااًل  االدعاءأسد ليتحول 
ونحــن عنــدما نبــرز الوظيفــة  . 1"    مفــرداً  هناتجــوإع اــاع  يالتكــوين الصــياغ ثنــا ي

الصـور  " ألع  ذلض أنها اا،ية بمفردها إلنتـا  اللغـة األدبيـة ،  dيعن الشعرية للصورة ال
، ولكــن اللغــة  " دى مارســيه"  تظهــر خــار  اللغــة األدبيــة امــا نبــه إلــى ذلــض  كثيــرًا مــا
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األدبية تستخدم الصور الباليية أداة إلى جانا أدوات أخرى ، لالحتفـاظ بشـكل الرسـالة 
يمنــع ذلــض أع تكــوع  ولكــن ال . 1"  وتســجيلها بوصــفها شــكاًل باايــًا وغيــر قابــل للتغييــر

ات وأكثرهــا فاعليــة ، فــي إرــفاء الشــعرية علــى األنســاق اللغويــة دو لــض األالصــورة أهــم ت
 . المستخدمة فيها 

حاولنـــا أع نبحـــث عـــن مفهـــوم الصـــورة عنـــد الســـكاكي ، نـــرى أنـــه لـــم  وإذا مـــا   
يســـتخدم مصـــطلر الصـــورة بمفهومهـــا الحـــديث ، ولكنـــه تحـــدن عـــن طبيعتهـــا ووظيفتهـــا 

ــــة حيــــث رأي أنهــــا ــــة التــــي هــــي مــــدار التفــــاوت فــــي بالــــدال تتعلــــي  "  الباليي الت العقلي
وارتبـا  الصـورة بالـدالالت العقليـة .  2"   الوروح والخفاء في الداللة على المعنى المراد

يجنبنـا رــيي التصــور الـذي يــرب  بــين الصـورة والمعــاني الحســية ، ويجعلنـا أكثــر إدراكــًا 
اكيــا مــن دالالت مكثفــة بــين مكونــات الصــورة ، ومــا تنتجــه التر  الــدالليلعمليــة التفاعــل 

وإيحــاءات متعــددة ، بحيــث إذا اانـــ  دالالت التراكيــا محــدودة فمننـــا نكــوع أقــرب إلـــى 
، والمــا زاد تكثيــف هــذة  النفعــي النثــري الداللــة الورــعية ، ومــن ثــم نقتــرب مــن التعبيــر 

يتحقــي إال  الــدالالت نكــوع قــد اقتربنــا مــن البنــاء الشــعري أو الداللــة الشــعرية ، وذلــض ال
ن خالل األشـكال البالييـة المعروفـة ، تلـض التـي تحمـل الداللـة الشـعرية فـي الصـياغة م

، والتــي البــد أع تتجــاور داخــل الــنص الشــعري مــع الداللــة الورــعية التــي يكتســا بهــا 
الـنص الشــعري درجــة مـن الورــوح ، ألنــه إذا انعـدم  تلــض الداللــة ، فمننـا نفقــد عالقتنــا 

وهــذا مــا أشــار إليــه  . مبهمــًا مثيــرًا أكثــر منــه دااًل معبــرًا بالرســالة اللغويــة، وتصــبر لغــزاً 
إع العبـارة التـي ت لـ    " أرسطو عند تناوله لالستعارة ووظيفتهـا فـي الـنص األدنـى بقولـه

تصــبر لغــزًا ورطانــة فمل هـــا  [الغريــا والمســـتعار والممــدود ]كلهــا مــن هــذة الكلمــات 
فبتحــوير  ، " 3"  ا يجعــل منهــا رطانــةباالســتعارات يجعــل منهــا لغــزًا ، ومل هــا بالغريــ
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نتجنــــا  العــــاديهينــــة الكلمــــات عــــن أورــــاعها األصــــلية ، والخــــرو  عــــن االســــتعمال 
 .  1"  يكتسا الوروح العاديوباشتراك هذة األنواع مع الكالم  ، السواية 

وإذا اان  الوظيفة الشعرية تتعلـي بتوليـد المعـاني مـن األلفـاظ المرابـة فـي نمـ  
تتعلــي بالمعــاني الورــعية للمفــردات ، حيــث تفقــد المفــردة داخــل  أنهــا المعــين، و  ي نحــو 

ــــنص داللتهــــا الورــــعية بتفاعلهــــا مــــع دالالت المفــــردات األخــــرى ، فمعنــــى ذلــــض أع  ال
الصورة تتراز في نقطـة بعينهـا هـي دا ـرة العالقـات التـي تنشـأ بـين مـدلوالت المفـردات ، 

 . أو بعدها بين أطرا  الداللة  وهذة الدا رة تتسع وتضيي بحسا قرب المالزمات
ــــاع    ــــدة لعلــــم البي ــــي نســــتطيع أع نقــــرر أع الســــكاكي عنــــد تحدي مــــن هــــذا المنطل

اســتطاع أع يــدرك  بوصــفه العلــم الــذي يــدرس أنــواع الصــور ووظا فهــا وايفيــة ترايبهــا 
تتعلــــي  بأنهــــا ال "   الشــــعرية  " هــــذة العالقــــات الذهنيــــة ، وأع يحــــدد الوظيفــــة البيانيــــة أو

، وإنمــا بــدالالت عقليــة تنشــأ مــن عالقــة الــتالزم  الورــعيبمعنــاة  ه ، والللفر فــي ذاتــبــا
وإذا عرفــ  أع إيــراد المعنــى الواحــد : " ، فهــو يقــول  الثــانيبــين المعنــى األول والمعنــى 
يتــأتى إال فــي الــدالالت العقليــة ، وهــي االنتقــال مــن معنــى إلــى  علــى صــور مختلفــة ال

الزوم أحدهما اآلخر بوجه من الوجـوة ، ظهـر لـض أع علـم  معنى ، بسبا عالقة بينهما
 . 2" البياع مرجعه اعتبار المالزمات بين المعاني

إذع فــمع مـــدار الصــورة البالييـــة عنــد الســـكاكي يتراــز حـــول الــدالالت العقليـــة 
التـــي يتوصـــل إليهـــا الـــذهن مـــن خـــالل الـــرب  بـــين الـــالزم والملـــزوم أو بـــالعكس ، وهـــذة 

ـــة الورـــعية التـــي الالـــدالالت تقـــ  فـــي  وظيفـــة زا ـــدة فـــي التعبيـــر  يتـــ د مقابـــل الدالل
إع محاولـة إيـراد : "  وقد عبر السكاكي عن هذين النمطين من الدالالت بقوله ،اللغوي 

المعنــى الواحــد بطــرق مختلفــة بالزيــادة فــي ورــوح الداللــة عليـــه ، والنقصـــاع بالــدالالت 
 . 3"  الدالالت العقلية وإنمـا يمكن ذلض في ....الورعية غير ممكن 
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، والداللــــة العقليــــة ، وارتبــــا  الصــــور  الورــــعيةإع هــــذا التمييــــز بــــين الداللــــة 
فـي العصـر الحـديث ، "  تـودورو " الباليية بـاألخيرة دوع األولـى ، هـو مـا أشـار إليـه 

دوع أدنـــــى اخـــــتال  اللهـــــم فـــــي اســـــتبدال المصـــــطلحات ، حيـــــث أطلـــــي علـــــى الداللـــــة 
يوجـد إذع "  :يقـول  "  الرمزيـة  " لعقليـة مصـطلروالداللـة ا "  داللـةال  " مصـطلر الورـعية

 فــي داخــل النظــام اللغــوي نمطــاع مــن العالقــة ، يظهــراع للوهلــة األولــى أع لهمــا شــينًا 
إال أنــه مـــع ذلــض يتميـــز أحــدهما عـــن اآلخــر إلـــى  Significationيجمعهمــا بالداللـــة ، 

 ل "ونســمى العالقـــة بـــين الـــدا.  حــد يســـتوجا أع نســـمى اـــل واحــد منهمـــا باســـم خـــاغ
 "  الـــــنار "  ، والعالقــة بـــين المدلــــــول Significationالداللـــة   " النـــار  " والمـــدلول  " النــار 

إع الصــور المجازيــة تمثــل نظامــًا  .  Symbolisation الرمزيــة "  الحـــا  " والمــدلول
أو  ،مـن معنـى إلـى آخـر ألنهما تقـدم صـياغة مختلـ  العالقـات الممكنـة  ،إشاريًا رمزيًا 

إع العالقـة الرمزيـة تكمـن فـي الجمـع الثابـ   .بتعبيـر أورـر مـن رامـز إلـى مرمـوز إليـه 
لكيــانين مــن الطبيعــة نفســها ، وقــد اــاع مــن الممكــن أع يتواجــدا مســتقلين أحــدهما عــن 

 . 1" اآلخر
مــن إمكانيــة التفــاوت بــين  يتــأت البيــانيومجمــل القــول أع خصوصــية التعبيــر  
دوع  ي تعبيـــر فـــي حمـــل الداللـــة ، ذلـــض التفـــاوت الـــذي يقـــع فـــي التعبيـــر المجـــاز طـــرق ال
، مما يفتر آفاقًا واسعة وإمكانات غير محدودة أمام المبـدع ، وإذا انعـدم  العاديالتعبير 

تفــاوت بــين طرقــه فــي الداللــة  الــذي ال الحقيقــيهــذا التفــاوت فمننــا نكــوع بــمزاء التعبيــر 
وأع االسـتعارة بـأع المجـاز أبلـي مـن الحقيقـة   "قـرر السـكاكي لذلض،  على الفكرة الواحدة 

وقــد أصــبر .  2" أقــوى مــن التصــرير بالتشــبيه ، وأع الكنايــة أوقــع مــن اإلفصــاح بالــذار
اســـتخدام هـــذة األنمـــا  البالييـــة شـــرطًا أساســـيًا فـــي تحقيـــي المســـتوى البالغـــي للتعبيـــر 

 .وإرفاء الشعرية عليه 
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َ:َالت بيهَ َ:المبحوَاألولَ
مـــن أنمـــا  الصـــورة عنـــد الســـكاكي ، قـــد أصـــابه بعـــ   بالغـــيالتشـــبيه اـــنم  

، أع   1الغمـــو  حتـــى ظـــن بعـــ  شـــراح الكتـــاب قـــديمًا ، وبعـــ  النقـــاد المحـــدثين 
تفاوت بـين طرقـه  السكاكي قد أخرجه من علم البياع ، ألع داللته ورعية ؛ ومن ثم ال

، ومــا ذاــرة فــي بــاب علــم البيــاع إال ارــطرارًا فــي ورــوح الداللــة بالزيــادة أو النقصــاع 
 .كمقدمة لباب االستعارة التي تعتمد عليه اعتمادًا أساسيًا 

وفـــي الواقـــع أع مـــن يتأمـــل عبـــارات الســـكاكي ، التـــي تتميـــز بالدقـــة والترايـــز ،   
ومــن يتعــود علــى التعامــل مــع أســلوبه فــي بنــاء عباراتــه وترتبهــا علــى بعضــها الــبع  ، 

ولـم يشـر إلـى  ،كي لـم يخـر  التشـبيه مـن مورـوعات علـم البيـاع صـراحة يرى أع السكا
أحمـد  وأع مـا أشـار إليـه الـداتور ، تفـاوت بينهـا فـي ورـوح الداللـة  أع طرق التشبيه ال

أمـا التشــبيه فقـد أخرجــه   " مطلـوب بـأع الســكاكي قـد أخـر  التشــبيه مـن علـم البيــاع بقولـه
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يمكـــن  تـــه ورــعية ، والداللـــة الورــعية الفــي هــذا الحصـــر مــن علـــم البيــاع ، ألع دالل
احتـال واصـطنع   " ثـم " ...   طـرق مختلفـة فـي ورـوح الداللـة عليـهإيراد المعنى الواحد ب

ألع السـكاكي لـم يـدع  ،مبـرر لـه  إلدخالـه ، اـالم ال 1"  طريقة فيهـا تكلـ  وفيهـا جمـود
 .د( اسـتنتاجه أع دالالت التشـبيه ورـعية ، وإنمـا تحـدن فـي عبارتـه التـي بنـى عليهـا 

وأع الجملـة التـي مثـل  ،عن الكالم الم دى بدالالت ورعية ال التشبيه  ح أحمد مطلوب
كــاع علــى ســبيل الشـــرح والتورــير ال علــى ســـبيل  "  خــد يشـــبه الــورد" بهــا الســكاكي 

إخــــرا  التشــــبيه مــــن علــــم البيــــاع ؛ ألنــــه يــــدرك تمــــام اإلدراك أع هنــــاك مراتــــا متعــــددة 
فمنـض إذا أردت تشـبيه الخـد بـالورد : " يقـول   2رعفًا ، وقربًا وبعدًا للتشبيه تتفاوت قوة و 

فـــي الحمـــرة مـــثاًل ، وقلـــ  خـــد يشـــبه الـــورد ، امتنـــع أع يكـــوع اـــالم مـــ د لهـــذا المعنـــى 
 . 3"    بالدالالت الورعية أكمل منه في الوروح أو أنقص

ســتعارة اال المجـاز  بــابيعلــى الـرغم مــن ذلـض ، التفــ  إلـى أع  ولكـن السـكاكي 
العتمــاد اـــل منهـــا والكنايــة يتمتعـــاع بقــدرة أكبـــر فـــي التفــاوت الـــداللي   والمجــاز المرســـل

ل والمعـــاني  أساســيبشــكل  وهــذة مكرمـــة  ، الثــوانيعلــى المالزمـــات بــين المعــاني األ و 
عليه ، وهي تكش  عن فطنته وسبقه فـي إرسـاء دعـا م مـن النقـد الحـديث  تحسا له ال

لحارــر بصــفة أساســية علــى أشــكال المجــاز واالســتعارة دوع ، الــذي يراــز فــي الوقــ  ا
علــى  األصــلية  عاصــر أميــل مــا يكــوع إلــى تفضــيل االســتعارة إع النقــد الم  " التشــبيه

التشبيه من حيث القيمة الفنية ، وذلض لما يتحقـي فـي االسـتعارة مـن تفاعـل وتـداخل فـي 
مــا يظهــر مـــن قـــدرة االســتعارة يحــدن بــنفس الثــراء فــي التشــبيه ، ول الداللــة علــى نحــو ال

 . 4" علـى إدخـال عـدد ابير مـن العناصر المتنوعة داخل نسي  التجربة الشعرية
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إذع اهتمـــام الســـكاكي بالمجـــاز والكنايـــة لـــيس معنـــاة نفيـــًا للتشـــبيه ، وإنمـــا هـــو 
 الـــدالليدورهمـــا فـــي إثـــراء الجانـــا  إدراك قـــوى لفاعليتهمـــا فـــي االســـتعمال األدبـــي ، و

  .تلض التي تفوق بطبيعة الحال فاعلية التشبيه في معظم األحياع للصياغة
وايـف نحكــم عليــه بـمخرا  التشــبيه مــن علـم البيــاع ، وهــو الـذي يقــرر صــراحة  

تتحقــــي بمجـــرد حصــــول االنتقـــال مــــن  ال " أع االســـتعارة فـــرع مــــن فـــروع التشــــبيه وأنهـــا 
  .1" ض الملـزوم فـي الزم لـهالملزوم إلى الالزم بل البد فيهـا مـن تقدمـة تشـبيه شـيء بـذل

هـــو الـــذي إذا  " األصـــل الثالـــث مـــن أصـــول علـــم البيـــاع و  عنـــدة  لـــذا يمثـــل التشـــبيه 
فالسـكاكي يقـدر الوظيفـة .  2  " مهـرت ،يـه ملكـ  زمـام التـدرب فـي فنـوع السـحر البيـاني

أو  الفنيــة التـــي ي ديهــا التشـــبيه فــي التعبيـــر اللغــوي ، ويـــدرك أهميتــه بالنســـبة إلــى الناقـــد
 .المبدع في امتالك ناصية البياع 

الشـــض أع التعامـــل مـــع التشـــبيه اصـــورة بالييـــة تعتمـــد علـــى عالقـــة المقارنـــة ،   
أي  يحــتفر خاللهــا طرفــا التشــبيه باســتقالليتهما ، دوع حــدون اتحــاد أو تفاعــل بينهمــا 

 ن أدى إلـى ارــطراب نظـرة النقــاد والبالغيــي أنهمـا يحافظــاع علـى داللتهمــا الورــعية 
إليـه ، واخـتالفهم حـول عــدة مـن أبـواب علـم البيـاع أم ال ، بـل أدى ذلــض  قـديمًا وحـديثًا 

ولكننـا فـي  ،إلى التقليل من أهميته التصويرية وإخراجه عند الكثيرين من مجـال الصـورة 
بــين أطرافهــا  الــدالليالواقــع إذا حاولنــا فهــم التشــبيه اصــورة بالييــة تقــوم علــى التفاعــل 

وبينها وبين السياق من ناحية أخرى ، فمننا نستطيع أع نلمس درجـة معينـة من ناحية ، 
بحيـث يصـبر اــل طـر  عـاجزًا عـن االحتفـاظ بداللتــه  ،مـن االنزيـاح ألطـرا  الصـورة 

نــرى أع الطــر   "  الرجــل أســد  " ففــي قولنــا ؛ ، الورــعية ، فــي مقابــل الطــر  اآلخــر 
ـــة فحســـا وإنمـــا يضـــ األول ال ا  إليهـــا مـــن صـــفات األســـدية ، يحـــتفر بصـــفات الرجول

وبــذا  .واألســدية بحيــث تجذبــه مــن عــالم اإلنســاع إلــى عــالم آخــر يجمــع بــين اإلنســانية
تـدل علـى معنـى  ال  أسـد كـذلض لفظـة  ،تصـبر الكلمـة تحمـل أكثـر مـن داللتهـا الورـعية 
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كالوحشـية واالفتـراس والمخالـا ( األسـدية فحسـا ، وإنمـا تفقـد بعـ  داللتهـا الورـعية 
وهكــذا فــمع  .لتحمــل دالالت إنســانية اكتســبتها مــن مقارنتهــا بلفظــة الرجــل  ح هــاوغير 

اعتمــادًا علـــى نظريــة التفاعـــل ، التــي ينبغـــي  الـــدالليالتشــبيه يـــدخل فــي إطـــار التجــاوز 
علينا أع نعتمد عليها في تحليل أي صورة بالييـة ، دوع االقتصـار علـى مبـدأ المقارنـة 

ناصـ  هـذة الصـفة التفاعليـة بـين عناصـر الصـورة  مصـطفي .وقد أكـد د ،أو المشابهة 
هنـا نجــد أع الــدالالت المرتبطــة  "  اإلنســاع ذ ـا" قولنــا   " إع فــي :التشـبيهية ، بقولــه 

بفكــرة اإلنســاع فــي االســتعماالت الحر،يــة ليســ  هــي نفســها الــدالالت المرتبطــة بهــا فــي 
ختيـــار خـــواغ اإلنســـاع ، هـــذة االســـتعارة القريبـــة التـــي نستشـــهد بهـــا اآلع ، إننـــا نعيـــد ا

خــواغ أخــرى غيــر قليلــة فــي البــاب  يونرفــع بعــ  هــذة الخــواغ علــى الســطر ، ونبقــ
الخلفـــي للمعنـــى ، اســـتعارة الـــذ ا أخفـــ  بعـــ  هـــذة التفصـــيالت وأكـــدت تفصـــيالت أو 

 . 1"    اتجاهات أخرى 
تـدخل فـي تفاعــل  فـي رـوء نظريـة التفاعــل  إع الكلمـات فـي السـياق اللغــوي 

معــه الســمات الخاصــة بكــل طــر  لتنــت  صــفات مشــتراة هــي حاصــل  عضــيت كيميــا ي
هـذا التفاعـل ، وهــذا نـراة فــي اـل صـورة ، فالتشــبيه واالسـتعارة والمجــاز والكنايـة جميعهــا 

وإع اانـــ   ،تخضـــع لمبـــدأ االنزيـــاح الـــذي تصـــطبي بـــه اللغـــة الشـــعرية بوجـــه خـــاغ 
ختلــ  قــوة ورــعفًا ، إذ تبلــي الصــدمة الدالليــة التــي تحــدن لــدى المتلقــي إزاء اــل نمــ  ت

 .أعلى درجاتها في االستعارة ، وأدناها في التشبيه
في روء هذا التصـور لفاعليـة التشـبيه ، وداللتـه التـي تتجـاوز حـدود التوارـع    

اللغــوي نبحــث عــن رؤيــة الســكاكي للتشــبيه ، ومــدى اقترابــه مــن الفهــم الحــديث للصــورة 
 .التشبيهية أو ابتعادة عنه 

تقـع أولهمـا فـي  :يحدد مفهوم التشبيه انطالقًا من زاويتين أساسـيتين  فالسكاكي 
التشــبيه  يقــول "  ،إطــار عناصــر التفاعــل ، واألخــرى فــي طبيعــة العالقــة القا مــة بينهمــا 

مستدع طرفين مشبها ومشبهًا به ، واشتراكًا بينهما من وجه وافتراقـًا مـن آخـر ، مثـل أع 

                                                
 . 87نظرية المعنى في النقد العربي :   - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 235 

إذا اختلفــا  :صــفة أو العكــس ، فــاألول ااإلنســانين يشــتراا فــي الحقيقــة ويختلفــا فــي ال
 . 1"   وفرساً     إنسانًا  :االطويلين إذا اختلفا حقيقة  والثانيصفة طواًل وقصرًا، 

فـالتعريف ي اــد علــى حضـور حقيقتــين أساســيتين فــي بنـاء الصــورة همــا المشــبه 
القـة مـن نــوع وجــود ع يبينهمـا يقتضـ الحقيقــيوالمشـبه بـه ، وهــذا الحضـور أو التجـاور 

يحصــر هــذة العالقــة فــي اتجــاة االشــتراك أو التماثــل التــام ،  مــا ، غيــر أع الســكاكي ال
تقــل  وإنمــا البــد أع تكــوع هنــاك عناصــر تمــايز ومفارقــة ، لهــا وظيفتهــا الدالليــة التــي ال

أهمية عن وظيفة العناصـر المماثلـة ، فـمذا اانـ  أوجـه التشـابه تعمـل علـى تبريـر وجـود 
بيهية ، وتكشــ  عـــن قــدرة المبـــدع فــي التقـــا  هــذة العناصـــر ، فــمع أوجـــه الصــورة التشـــ

ارتفـاع االخـتال  مـن جميــع   " االفتـراق تزيـد مـن تفاعـل الداللـة التشـبيهية واتسـاعها ألع
يكـــوع إال  الوجـــوة حتـــى التعـــين يـــأبى التعـــدد ، فيبطـــل التشـــبيه ، ألع تشـــبيه الشـــيء ال

 . 2"   يتص  بنفسه لشيء الوصفًا له بمشاراته المشبه به في أمر وا
زيـادة  فلو ااع التشابه من جميع الوجوة لكاع الطرفاع شـينًا واحـدًا ، ومـن ثـم ال

أما وجود االخـتال  فمنـه يجعـل التفاعـل  ،يشبه بنفسه  على داللته الورعية والشيء ال
يتنــاول جميــع عناصــر المشــبه مــع جميــع عناصــر المشــبه بــه ، وينــت  عــن ذلــض داللــة 

(          تقتصـــر علـــى عناصـــر االتفـــاق ، بـــل تشـــمل جميـــع تلـــض العناصـــر معينـــة ال
 .المنصهرة في إطار الصورة  ح المشابهة والمفارقة

 داللـــيوامـــا أع الســـكاكي يلـــر علـــى وجـــود عناصـــر المفارقـــة ، لتحقيـــي نـــات   
جديـــد ، فـــوق الداللـــة الورـــعية ، فمنـــه ي اـــد مـــن ناحيـــة أخـــرى رـــرورة وجـــود عناصـــر 

فعــدم االشــتراك بــين . " يحــدن أي اتصــال أو عالقــة بــين الطــرفين  دونها البــ التشــابه و
ومـن ثـم يصـبر تجـاور  . 3ا " الشينين في وجه من الوجوة يمنعـض محاولـة التشـبيه بينهمـ

ســلا (      عالقتــيفمــن المحــتم وجــود . " العناصــر اللغويــة غيــر مبــرر وغيــر مقبــول 
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لآلخـــر ، حتـــى يصــير األمـــر إلـــى  فــي آع واحـــد تتحــرك مـــن أحـــد الطــرفين ح وإيجــاب
 . 1ح "  االجتماع واالفتراق( وص  يكوع دااًل على النقيضين 

قالـه قدامـه بـن جعفـر  وقد يظن البع  أع السكاكي لم يتجاوز في تعريفـه مـا  
بغيــرة مــن اــل  يشــبه بنفســه وال إنــه مــن األمــور المعلومــة أع الشــيء ال: " الــذي يقــول 

تشـــابها مـــن جميـــع الوجــوة ، ولـــم يقـــع بينهمـــا تغـــاير البتـــه  الجهــات، إذ اـــاع الشـــيناع إذا
أع يكـــوع التشـــبيه إنمـــا يقـــع بـــين شـــينين بينهمـــا  ياتحـــدا ، فصـــار االثنـــاع واحـــدًا ، ،بقـــ

اشـــتراك فـــي معـــاع تعمهمـــا ويوصـــفاع بهـــا ، وافتـــراق فـــي أشـــياء ينفـــرد اـــل واحـــد منهمـــا 
التشــبيه صـــفة "  بــأع  يضــيف شــينًا إلــى تعريـــف ابــن رشــيي امـــا أنــه ال.  2"   بصــفتها

مـن جميـع جهـات ؛ ألنـه  شـاكله مـن جهـة واحـدة أو جهـات اثيـرة ال الشيء بما قاربـه و
غيـر أع الـرب  بـين تعريـف السـكاكي للتشـبيه ،  .  3"  لـو ناسـبه مناسـبة اليـة لكـاع إيـاة

سـبي  يـنم عـن تكـرار مـا ووجهة نظرة بالنسبة لوجه الشبه ، يكش  عن فهـم خـاغ ، ال
يمكـن حصـرها فـي عمليـة المقارنـة  تصور متكامل لحقيقة التشبيه ، التـي ال ، وإنما عن
فموقفه من وجه الشبه يكاد يكوع منفردًا بـه دوع سـا ر أقرانـه أو سـابقيه ،  ،أو المماثلة 

يمكــن أع يتحقــي إال فــي إطــار العمليــة العقليــة أو التخييليــة ،  إذ يــرى أع وجــه الشــبه ال
إليهــا المشــبه  ينتمــيحســيًا محاكيــًا للصـور الحســية التــي  وأع الظـن بأنــه يمكــن أع يكــوع 

إع التحقيـي فـي  : " يقـول .يتفـي مـع حكمـة العقـل  أو المشـبه بـه بعيـد عـن القبـول ، وال
، وذلــض أنــه متــى اــاع حســيًا ، وقــد عرفــ  أنــه  عقلــيوجــه الشــبه يــأبى أع يكــوع غيــر 

فوجـه الشـبه مـع المشـبه يجا أع يكوع موجودًا في الطـرفين ، واـل موجـود فلـه تعـين ، 
متعـــــين ، ،يمتنـــــع أع يكـــــوع هـــــو بعينـــــه موجـــــودًا مـــــع المشـــــبه بـــــه ، المتنـــــاع حصـــــول 

   . 4" المحسوس المعين ههنا ، مع اونه بعينه هناك ، بحكم ررورة العقل
فمذا اان  الصفة الحسية في المشبه ، والصفة الحسية فـي المشـبه بـه متمـاثلتين وليسـتا 
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يكوناع شينًا واحدًا، ووجه الشـبه بـين الطـرفين امـا عرفـ   مثلين الال  " حقيقة واحدة فمع
 . 1" واحد ، فيلزم أع يكوع أمرًا اليًا مأخوذًا من المثلين بتجريدهما عن التعين

فوجــه الشــبه فــي الواقــع لــيس هــو صــفة معينــة موجــودة فــي الواقــع ، يمكــن أع 
ة منتزعــة مــن أكثــر مــن نضــع أيــدينا عليهــا مــن خــالل التشــبيه ، وإنمــا هــو صــفة جديــد

جانــا تــم ترايبهــا فــي الــذهن أو عــن طريــي التخيــل لتمثــل نموذجــًا مبتكــرًا غيــر مطــروق 
 .في ذهن المتلقي 

مطلقــًا ، وإنمــا ينفــي  يينفــي وجــود وجــه الشــبه الحســ الســكاكي فــي الواقــع ال و 
أمــا وجــه الشــبه  ،يطــابي الصــفة فــي المشــبه أو فــي المشــبه بــه  يوجــود وجــه شــبه حســ

ـناص  مـن ا   .أو على حد قول د ي يتم انتزاعه من الجز يات الحسية للطرفين الذ ر س 
 العقلــيوترايبــه عـن طريــي التخيــل فهـو قــا م ، ويــرى أنـه أقــوى مــن وجـه الشــبه  حسـية 
إع ميــل الــنفس إلــى الحسـيات أتــم منــه إلــى العقليــات ، وأعنــى : " لــذلض يقــول  ،المجـرد 

نبهـ   ى امتنـاع الـنفس مـن إدراك الجز يـات ، علـى مـابالحسيات ما تجردة منها بناء عل
عليــه ، وزيــادة ميلهــا إليهــا دوع غيرهــا مـــن العقليــات لزيــادة تعلقهــا بهــا بســبا تجريـــدها 

 .  2"   عداها إياها بقوة العقل ونظمها في سلض ما
من هذا نفهـم أع السـكاكي قـد تنبـه إلـى رـرورة التفاعـل والتمـاز  بـين العناصـر 

لينــت  مــدلول مشــترك يتجــاوز داللــة المشــبه فــي ذاتــه وداللــة المشــبه بــه فــي ،  التشــبيهية
قـد خـص بالتنـاول وجـه الشـبه الـذي يتراـا مـن  ،يما سـبي  وإذا ااع السكاكي  ،ذاته 

، ال المحاكــاة الحســية  الــذهني أنــه يــدخل فــي إطــار مــن الترايــا  ىأجــزاء حســية ، ورأ
هــذة الرؤيـــة لنجعلهـــا تتنــاول وجـــه الشـــبه  يألصــوله المنتـــزع منهـــا ، فمننــا يمكـــن أع ننمـــ
أي أع الطــرفين يشــترااع معــًا فــي بنــاء  ، بصــورة مطلقــة ســواء أكــاع حســيًا أم عقليــًا 

صـفة األقـوى  ح المشبه(   الداللة التشبيهية ، وال يتوق  األمر على اكتساب األرع  
عالقـة مقارنـة  الوبذلض تصبر العالقة بين الطرفين عالقة اتحاد وتفاعـل  ح المشبه به( 
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بـــالخرو  عـــن المـــألو  وبالقصـــد إلـــى إحـــدان الطرافـــة   "   أو تماثـــل ، فالتشـــبيه يتميـــز
بالتخييـل أو التمثيــل ، فــي حــين تســعى المقارنــة إلــى إثبــات الشــبه بــين طرفــي المقارنــة ، 

 . 1" نجم عنها تداخل بينهما اما يحدن في التشبيهي وال
خيوطــًا مــن التوافــي بــين وجهــة نظــر  وفــي رــوء هــذا الفهــم نســتطيع أع نــتلمس
تحقــي معنــى واحــد ،  ييعنــ التشــبيه ال  " الســكاكي ووجهــة النظــر الحديثــة التــي تــرى أع

تنـــاوو ينقــل آليــًا مــن المشـــبه إلــى المشــبه بــه بـــل إنــه يولــد فــي الطريـــي إيمــاءات تظــل 
 2"   أكملـهمتصاًل بسابقه والحقـه دورًا فنيـًا فـي العمـل الفنـي ب يطرفي التشبيه ، وهو ي د

 : اآلتي التجريديويمكن تورير العالقة بين طرفي التشبيه على النحو . 
 
 
 
 
 
  

 المشبه                       وجه الشبه                       المشبه به         

َ:َأغرا َالت بيهَ
إع " ية ، إذ لكـــل صـــورة تشـــبيه داللـــيتنـــاول الســـكاكي أغـــرا  التشـــبيه انـــات  

وقــــد رد بعـــ  هــــذة األغــــرا  إلــــى المشـــبه .  3"  لغـــر  إال ار إليــــهيصــــ التشـــبيه ال
 .وبعضها اآلخـر إلـى المشبه بـه 

وعلـــى الـــرغم مـــن أع ذاـــر الســـكاكي ألغـــرا  التشـــبيه قـــد يتعـــار  مـــع فكـــرة  
، فــمع  يويحــد مــن نشــا  التشــبيه التخييلــ التــي ســبق  اإلشــارة إليهــا   الــدالليالتفاعــل 

 للصـــور التشـــبيهية ال الـــداللييخلـــو مـــن فا ـــدة ، إذ إع النـــات   تنـــاول هـــذة األغـــرا  ال
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يخلو منها تمامًا ، فهي توجد فـي معظـم األحيـاع إلـى جانـا دالالت أخـرى تخـتص بهـا 
الـــذي  الشـــعوري كــل صـــورة علــى حـــدة ، انطالقــًا مـــن شـــكلها اللغــوي والســـياق والموقــ  

تناول هذة األغرا  لـيس معنـاة ورـع الداللـة التشـبيهية  أو بمعنى آخر إع .يصاحبها 
فــــي قوالــــا ثابتــــة يمكــــن أع تفــــر  فيهــــا جميــــع النــــوات  الدالليــــة ، وإنمــــا معنــــاة أع هــــذة 
األغـرا  أو الــدالالت يمكـن أع توجــد مضـافة إلــى دالالت أخـرى تنفــرد بهـا اــل صــورة 

الســكاكي  شــار إليهــاويمكــن تنــاول األغــرا  التــي أ  .بحســا طبيعتهــا وســياقها اللغــوي 
 : تح  فكرتين أساسيتين هما 

 :ََالتصويرَيفدرةَاإل ضاحَ  :األولىَ 
ويــــدخل تحــــ  إطــــار هــــذة الفكــــرة معظــــم األغــــرا  التــــي تناولهــــا الســــكاكي ،   

وأسـندها إلــى المشــبه ، وهـي بيــاع حالــه ، أو بيـاع مقــدار حالــه ، أو بيـاع إمكــاع وجــودة 
وقـــد ( تزيينـــه أو تشـــويهه ، أو إظهـــار المطلـــا  أو تقويـــة شـــأنه فـــي نفـــس المتلقـــي ، أو
 ح . أسند الغر  األخير إلى المشبه به

كلـوع هـذة  :مـالوع عمامتـض ؟  قلـ   "فما يعود إلـى المشـبه لبيـاع حالـه اقولـض 
 :النابغة يمدح النعماع "  : أو اقول . 1ض " وأشرت إلى عمامة لدي

َبدَمنه َكوكباأ كَشموَوالملوكَكواابَََََََََََإذاَطلعتَلمَي
 . 2"  فالوجه عظم حال النعماع وصغر حال الملوك اآلخرين إذا ايسوا بهَ
أو اقـول الشـاعر  .وإما بياع مقدار حاله ، اما إذا قلـ  هـو فـي سـوداة احلـض الغـراب   
: 

َفأصبحتَم َليلىَكقابضَََََََََََعلىَالماءَخا تهَفروجَاألصابع
ترتاب أنه بلي من خيبة ظنه ، وبـوار سـعيه إلـى  تشض معها وال فالشاعر أراك رؤية ال  "

 1"   اثـر مـا بما قـل وال المبالي ، وانتهي ،يه إلى أبعد الغايات ، حتى لم يحر ال أقصى
. 
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بهـا الشـاعر ، والتـي  ي  ن ـيجسـد فـي الواقـع درجـة الخيبـة التـي م   هنـا  فالتشبيه 
الخيبــة والحرمــاع ،  بــأكبر مظــاهر يمثلهــا فــي صــورة القــب  علــى المــاء ، الــذي يــوح
يقـــ  عنـــد هـــذا الحـــد ، وإنمـــا نـــرى أع  وعـــدم القـــدرة علـــى المقاومـــة ، غيـــر أع األمـــر ال

بمعاع أخر ، وهـي إذا اانـ  هـذة المـرأة التـي يعشـقها قـد قابلتـه بالحرمـاع  توحيالصورة 
وعدم االستجابة ، فمع هذا األمـر ممـا اعتـاد عليـه فـي حياتـه بقبضـه علـى المـاء ، ومـع 

فقـدة فحسـا  مـايتذار خيبته أو  الشاعر ال  " يتراه ، ومن ثم فمع يك  عنه وال ذلض ال
، بـــل يحـــا هـــذة الخيبـــة ويعشـــي مواقفهـــا األليمـــة الضـــا عة ، واـــأع الشـــاعر عـــدل مـــن 
فهمنــا للخيبــة ودعانــا مــن طريــي غيــر مباشــر إلــى أع نبحــث عــن العالقــة بــين الخيبــة، 

.  2ي " الحســوفــي ســياق مــن التشــكيل  وعشــي مواقفهــا الضــا عة فــي إطــار مــن التشــبيه
يعبـــر عـــن حالـــة وجدانيـــة خاصـــة فحســـا وإنمـــا تجـــاوز ذلـــض ، مـــن  وأصــبر الموقـــ  ال

 .خالل التفاعل بين الطرفين ، إلى تجسيد رؤية شعرية لموق  من المواق  اإلنسانية 
وذلــض إذا اــاع المشــبه حالــة غريبــة ربمــا  " وإمـا أع يكــوع لبيــاع إمكــاع وجــودة ، 

همــا ، الســتحالة فيهــا ، فتلحــي بحالــة مســلمة اإلمكــاع لوقوعهــا فــي وجــه جــامع لا يتــدع
  :، وذلض اقول الشاعر 3ي " وهو منشأ تلض الغرابة ،يسلم إمكاع المدع

َوأ تَمنهمَََََََََََفإنَالمسكَبعضَدمَالغزالَ امآلافإنَتف َ
جـه عـن البشـرية قـد يـوهم إخرا  " جنسـه إلـى هـذا الحـد باقيإذ إع تفضيل الممدوح على  

ع ، فتتبعــه التشــبيه لبيــاع ، إلــى نــوع أشــر ،  وأنــه فــي الظــاهر امــا تــرى أمــر اــالممتن
إمكانه قا اًل حاله احـال المسـض الـذي هـو بعـ  دم الغـزال ، ولـيس يعـد فـي الـدماء لمـا 

يتعلــي  ، واألمـر ال 4م " اكتسـا مـن الفضــيلة الموجبـه إخراجــه إلـى نــوع أشـر  مــن الـد
دوح فـي حالــة غريبـة غيـر مألوفـة ، وإنمــا بـالرب  ، بـين تفـوق الممــدوح فقـ  بظهـور الممـ

تحملـه  يخفـي مـا وال . وبين المسض ، جعل المشبه ممن تميل إليه القلوب ويحبـا إليهـا 
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فــي صــدر البيــ  مــن داللــة علــى الشــض فــي وقــوع الفعــل ، غيــر أع   "  إع "  أداة الشــر 
ـــة ، وذلـــض ذلـــض يتبـــدد مـــع ذاـــر عجـــز البيـــ  الـــذي جـــاء م اـــد ًا لوقـــوع مثـــل تلـــض الحال

 .والجملة االسمية "   إعّ   " باستخدام
وبـــالنظر إلـــى البنيـــة اإلفراديـــة اللغويـــة ، التـــي ترابـــ  فيهـــا الصـــورة ، نـــرى أع   

الشـاعر آثــر اســتخدام الصــيغة االسـمية علــى غيرهــا ، ولــم يسـتخدم إال فعــاًل واحــدًا جــاء 
ينتهــي بثبــوت المعنــى فــي الــنفس واســتقرارة ، ، ثــم  الــدالليلكــي يحــدن تــوترًا فــي الخــ  

 .من خالل غلبة الصيغة االسمية على غيرها 
كمــا إذا  "  وإمــا أع يكــوع لتقويــة شــأنه فــي نفــس الســامع وزيــادة تقريــر لــه عنــدة  

يحصل مع سعيه علـى طا ـل ثـم أخـذت تـرقم علـى  كن  مع صاحبض في تقرير ، أنه ال
علــى  ياء نقشــًا مــا ، إنــض فــي ســعيض هــذا ارقمــعلــى المــ يالمــاء ، وقلــ  هــل أفــاد رقمــ

، ويغلــا هــذا الغــر  فــي  1ي " يخفــ المــاء ، فمنــض تجــد لتمثيلــض هــذا مــن التقريــر مــاال
أنــس  " الصـور التشـبيهية التـي ننتقـل فيهـا مــن األشـياء المجـردة إلـى المحسوسـات ، ألع 
كنـى ، وأع النفوس موقو  على أع تخرجها من خفي إلى جلي ، وتأتيها بصرير بعـد م

تردهــا فــي الشــيء لعلمهــا إيــاة إلــى شــيء آخــر هــي بشــأنه أعلــم ، وثقتهــا بــه فــي المعرفــة 
 . 2"  أحكم ، نحو أع تنقلها عن العقل إلى اإلحساس

كمــا إذا  : "وإمـا أع يكـوع إلبـرازة إلـى السـامع فـي معـر  التـزيين أو التشـويه  
ســن ، ابتغــاء تزيينــه ، أو امــا إفراغــًا لــه فــي قالــا الح يشــبه  وجهــًا أســود بمقلــة الظبــ

شــبه  وجهــًا مجــدورًا بســلحة جامــدة ، وقــد نقرتهــا الديكــة إظهــارًا لــه فــي صــورة أشــوة ، 
: فـي قولـه يالرومـ نالغررـين ابـ نهـذي ىأشـــار إلـ دوقــ.  3ر " اد القبر والتنفيــيإرادة ازد

4 
ََالز ابيرَقيءتقولَهذاَمجاجَالنحلَتمدحهََََََََوإنَتعبَقلتَذاَ
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بـه مـن دالالت شـعورية ونفسـية  تـوحيهذا يبين دور الكلمـات فـي بنـاء الصـورة ، ومـا و  
فــمع الشــاعر باختيــارة  ح العســل( فعلــى الــرغم مــن أع المورــوع واحــد  ،لــدى المتلقــي 

لمفــردات بعينهـــا فـــي اـــل حالـــة ، اســتطاع أع يغيـــر بعضـــًا مـــن داللتـــه الورـــعية ، وأع 
وهـذا ي اـد أع  .منهما والمقـام الـذي تـرد ،يـه  يظهرة في صورتين متناقضتين ، تتفي ال

، وإنمـا  الظـاهري تكتسا ايمتها الفنية فقـ  مـن تجسـيدها لألشـياء وتصـويرها  الصورة ال
بــه مــن دالالت نفســية وشــعورية ، تنبــع مــن بنا هــا اللغــوي الخــاغ وســياقها  تــوحيبمــا 

 .الشعري 
المشـــبه بـــه ال  ومـــن األغـــرا  التـــي تـــدخل فـــي إطـــار اإليضـــاح ، وتعـــود إلـــى   

، والـذي يعكـس اهتمـام المـتكلم  " إظهار المطلوب "المشبه ما أطلي عليه السكاكي اسم 
المطلــوب ، امــا  ييحســن المصــير إليــه إال فــي مقــام الطمــع فــي تســن وال  "  غيــر بــه ال

سجسـتاع دخـل عليـه فوجـدة الصـاحا متفننـا  ييحكي عـن الصـاحا رحمـه هللا أع قارـ
  : ، فأخذ يمدحه حتى قال

َ"وعالمَ عرفَبالسجزىَ"َ
وأشـــار للنـــدماء أع ينظمـــوا علــــى أســـلوبه ، ففعلـــوا واحــــدًا بعـــد واحـــد ، إلــــى أع   

 : انته  النوبة إلى شريف في البين ، فقال 
َ"إلىَالنفوَم َال بزََىأشه"

 .1" فأمر الصاحا أع يقدم له ما دة  
 
َ:َفدرةَالطرافةَواالبتداعَ  :َثا يا َ 
الغـــر  مـــن التشـــبيه تورـــير معنـــى ، بجملـــة المشـــبه بـــه ، أو يكـــوع  وفيهـــا ال  

ملمـوس ، وإنمـا يهـد  المبـدع إلـى تكـوين  حسيالتدليل على صحته أو إبرازة في شكل 
يلعـــا فيهـــا الخيـــال دورًا أكبـــر ، اـــي تحـــدن عنـــدة  للمتلقـــيصـــورة غريبـــة غيـــر مألوفـــة 

 ور فـي الـذهن مطلقـًا امـاوذلض إما بأع يكوع المشبه بـه نـادر الحضـ .استطرافًا وإمتاعًا 
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أو اقــــول 1"   ن المســـض موجــــه الــــذهاإذا شـــبه  الفحــــم ،يــــه جمـــر موقــــد ، ببحــــر مــــ  "
  2:  الشاعر
َدبَأوَتصعََّال قي َإذاَتصوَََّرََّموكأنَمحََََ

َََدجَ رَ ب َزَ َم َرماحَ ىَعلَنَ  رَ  ََُ اقوتَ َعالمَُأََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 :كقول الشاعر   "  ع حضور المشبهوإما أع تكوع الندرة م 

َبي َالريا َعلىَحمرَاليواقيتََََََتـزهــوَبـزرقتهاَََةوالزورديـََََ
  النارَفيَأطرافَكبريـتَلَُأوائََََََََهاَََـ َبفَ ـ َعَُتَضَ اكأ هاَفوقَقامََََ

إنهـا  :فمع صورة اتصال النـار بـأطرا  الكبريـ  ليسـ  ممـا يمكـن أع يقـال      
وإنمــا النــادر  .فــي الــذهن ، نــدرة صــورة بحــر مــن المســض موجـه الــذها  نـادرة الحضــور

حضورها مع حديث البنفسـ  فـمذا أحضـر إحضـارًا مـع المشـبه اسـتطر  لمشـاهدة عنـاق 
 . 3"  بين صورتين التتراءى نارهما

وقـــد تعـــود طرافـــة التشـــبيه إلـــى عمليـــة قلـــا طرفـــي التشـــبيه ، ،يصـــبر المشـــبه 
أتـم مـن المشـبه فـي  [ المشـبه بـه] إيهـام اونـه   "ع ذلـض إلـىومرج ،مشبهًا به ، وبالعكس 
 :وجه الشبه اقوله 

َوبداَالصباحَكأنَغرتهَََََََََََََوجهَال ليفةَحي َ متدح
فالطرافـة تـأتى  .4" فمنه تعمد إيهام أع وجه الخليفة في الوروح أتـم مـن الصـباح

الوجـه يشـبه بالبـدر ، من اسر المـألو  الـذي اسـتقر فـي وعـى المتلقـي ، وهـو أع  هنا
وحين يصطدم بالترايا الجديد ، يضطر إلى أع يقوم بعمليـة مزدوجـة وهـي استحضـار 
الصورة األولى للتشبيه، ثم تحليل الثانية في روء المعطيات األصـلية والسـياق الشـعري 

 .وبهذة الحراة تتجدد طرافة الصورة وتكتسا جدتها ورونقها  ،
َ:َاألداةَ
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داة التشــــبيه يبعــــث علــــى التأمــــل والتســــاؤل معــــًا ، فقــــد موقــــ  الســــكاكي مــــن أ 
تجاهــل أو تناســى إلــى حــد مــا ذاــر أداة التشــبيه ، ودورهــا فــي بنــاء الصــورة التشــبيهية ، 
فهو بخال  مـن سـبقه مـن البالغيـين لـم يـنص عليهـا فـي تعريفـه للتشـبيه ، ولـم يتناولهـا 

فـأبو هـالل ، فين وتقريبهمـا كران من أرااع التشبيه لـه دورة فـي نسـ  العالقـة بـين الطـر 
أشار إلـى األداة فـي صـلا تعريفـه للتشـبيه إشـارة صـريحة ووارـحة حيـث قـال  العسكري 
التشبيه الوص  بأع أحد الموصوفين ينوب منـاب اآلخـر بـأداة التشـبيه نـاب منابـه أو :" 

قــد يكــوع التشــبيه   "يشــتر  رــرورة ظهورهــا فــي الصــياغة بــل غيــر أنــه ال ، 1"  لــم ينــا
أصـل التشـبيه مـع   " ويذها ابن رشيي إلى المذها نفسه ويرى أع  .2"أداة التشبيه بغير

بغيــر   ( الصــور التشــبيهية يولكــن قــد تـأت . 3" دخـول الكــا  وأمثالهــا أو اـأع وماشــاكلها
وهـــو فـــي معظـــم تحليالتـــه النقديـــة للشـــواهد يشـــير إلـــى نـــوع األداة ، وإلـــى  ح  آلـــة التشـــبيه

بــين بعــ  األدوات وبعضــها اآلخــر فــي  أحيانــًا  يفارــل حضــورها أو ييابهــا ، بــل و 
يلخــــص المــــوقفين الســــابقين فــــي عبــــارة  يويكــــاد ابــــن ســــناع الخفــــاج.  4إنتــــا  الداللــــة 

 ي يجـــر  وقـــد يكـــوع التشـــبيه بحروفـــه االكـــا  واـــأع ومـــا:" صـــريحة ووارـــحة ، ،يقـــول 
مـــن مجراهمـــا ، وقـــد يكـــوع بغيـــر حـــر  علـــى ظـــاهر المعنـــى ويستحســـن ذلـــض لمـــا ،يـــه 

واليخـر  عبـد القـاهر الجرجـاني عـن مثـل هـذا القـول ، إذ يـرى أع الكـا  ، . 5"  اإليجـاز
اني ، ولـــه حـــرو  فالتشـــبيه معنــى مـــن المعــ  " واــأع ، ومثـــل أدوات للتشــبيه يعـــر  بهــا

وحدها ألع تقـيم تشـبيها بـين أطـرا   يتكف ولكنه يرى أع األداة ال. 6" وأسماء تدل عليه
قــــى الصــــورة التشـــبيهية قا مــــة ، ألع العبــــرة فــــي اشــــ  أوجــــه الكـــالم ، وقــــد تحــــذ  وتب

 يتعنـ وإنما قيـل شـبه  وال  " االتفاق بين الطرفين وتجليها ، ال في ذار األداة أو حذفها
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بهًا أع تـذار حـر  التشـبيه أو تسـتعير ، إنمـا تكـوع مشـبهًا بالحقيقـة بـأع تـرى كونض مشـ
 . 1"الشبه وتبينه

التشـبيهية لـم تكـن غا بـة عـن أذهـاع البالغيـين ونخلص من ذلـض إلـى أع األداة 
وأولوهـــا اهتمامـــًا خاصـــًا فـــي ترايـــا   الـــرازي عـــدا الفخـــر   يالمتقـــدمين علـــى الســـكاك

الصــــورة التشــــبيهية بحيــــث يصــــعا علـــــى المــــرء أع يتجاهــــل مكانتهــــا إال لضــــرورة قـــــد 
 .لبناء الصورة التشبيهية  المختلفة ياقتضتها رؤية السكاك

يــ ثر فــي البنيــة التشــبيهية ، فســواء أكانــ   ييــاب أداة التشــبيه الفهــو يــرى أع   
حارـــرة أم غا بـــة ، فالصـــورة صـــحيحة وســـليمة ، بـــل إع ييابهـــا دليـــل علـــى قـــوة تـــأثير 

أدوات التشــبيه عنــدما تصــدم أذنــض   " التشــبيه وارتفــاع درجــة المبالغــة ، واأنــه يشــعر بــأع
قبلهــا ومــا بعــدها ، وتلــوح  بــين مــاتــزال ، ولــن تــزال قا مــة  تحــس بــأع هنــاك فواصــل مــا

إلــى  يوميــل الســكاك . 2" أمامــض عقالنيــة األشــياء والكــد فــي منطقــة االســتنتا  الشــعري 
بــين طرفــي التشــبيه ، إذ إع  الــدالليتغييــا األداة بصــورة وارــحة ي اــد رؤيتــه للتمــاز  

ض التــي األداة تحــد مــن هــذا التمــاز  أو التفاعــل ، وتحــافر علــى اســتقاللية الطــرفين ، تلــ
واعلــم أع لــيس مــن الواجــا فــي ي : " يقــول السـكاك .تحـد مــن الطاقــة الخياليــة للصــورة 

يـد أسـد واكتفيـ  بـذار الطـرفين ع ـّد تشـبيها، ز  : التشبيه ذار المة التشبيه ، بل إذا قل 
 . 3"  كأع زيدًا األسد اللهم إال اونه أبلي  :مثله إذا قل  

ورة إلـى ذاــر األداة ، بــل إع ذارهــا يــرى رــر  فكمـا هــو وارــر فـمع الســكاكي ال
يعــد عبنــًا علــى فاعليــة الصــورة ، حيــث يقلــل مــن تمــاز  أطرافهــا ، ويقــيم جــدارًا ســميكًا 

يـ ثر فـي بنيـة التشـبيه ، وإع اـاع  فحـذ  األداة ال ،بينهما ومن ثم تبدو رعيفة التأثير 
لتشــبيه يمنــع وإذا عرفــ  أع وجــود طرفــي ا ":  يــ ثر فــي داللتــه وفاعليتــه ، لــذلض يقــول

تـــ ثر إال فـــي  عـــن حمـــل الكـــالم علـــى غيـــر التشـــبيه ، عرفـــ  أع فقـــد المـــة التشـــبيه ال
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يقصد عدم تأثير حذفها في الداللة التشبيهية ، وإنما عدم تأثيرهـا فـي  وهنا ال .1ر"الظاه
تغيـر مـن طبيعـة الصـورة امـا يحـدن مـثاًل مـع  بمعنـى أنهـا ال ،بنية الصـورة إال ظاهريـًا 

أو المشبه به ، إذ ينقلنا من بنية التشـبيه إلـى بنيـة االسـتعارة ، وإنمـا نبقـى  حذ  المشبه
ولعـل السـكاكي برأيـه هـذا أراد أع يعبـر  ، في إطار التشـبيه علـى الـرغم مـن حـذ  األداة 

ـــداتور قـــدرة الصـــورة التشـــبيهية أع تتعـــدى حـــدود   " رجـــاء عيـــد  بـــأع عمـــا أشـــار إليـــه ال
ـــى أع أداة التشـــبيه اا،يـــة إلقامـــة تشـــابض ، مهمـــا تكـــن  المقارنـــة واالعتمـــاد الـــرخيص عل

 .2"غناء ،يه قبلها وما بعدها ال ايمته ، بين ما
السـكاكي ألدوات التشـبيه ، وبـين  يومن ناحية أخرى فمننا إذا ربطنـا بـين تناسـ 

يتعلـــي بتجـــاور الطـــرفين ووجـــود  يتعلـــي بـــاألداة بقـــدر مـــا تعريفـــه لـــه ، نـــرى أع األمـــر ال
 .هما من ناحية واختال  من ناحية أخرى أوجه اتفاق بين

وبنـــاء علـــى ذلـــض فمننـــا نـــرى أع الســـكاكي قـــد حصـــر أراـــاع التشـــبيه فـــي ثالثـــة   
أمـا األداة ، وعلـى الـرغم مـن أنـه  ،عناصر فحسا هي المشبه والمشبه به ووجـه الشـبه 
 ، فـمع حضـورها أو ييابهــا ال  3أشـار إليهـا فـي مورـع آخـر بأنهـا أحـد أراـاع التشـبيه 

يخـــل بالصـــورة التشـــبيهية ، ومـــن ثـــم تعـــد عنصـــرًا إرـــا،يًا فـــي مقابـــل العناصـــر الثالثـــة 
ايــة نه  "فــي اتابــه الــرازي وممــا يجعلنــا نســتأنس إلــى هــذا الــرأي هــو أع الفخــر  .الســابقة 

كاع أحد األصـول التـي اعتمـد عليهـا السـكاكي اعتمـادًا  الذي   اإليجاز في دراية اإلعجاز
قد أخر  األداة مـن أراـاع التشـبيه ، وحصـر  . 4"في مفتاح العلوم كبيرًا في قسم البالغة

ولمـا فرغنــا " األراـاع فـي الطـرفين والوجـه والغـر  ، وقــال بعـد أع انتهـي مـن تفصـيلها 
فأشار فـي تلـض األحكـام إشـارة عـابرة . 5"بيه فلنشرع اآلع في بياع أحكامهمن أرااع التش
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، واــاع األمــر يتعلــي  1"  ألفــاظ تــدل عليــهحــرو  و   " للتشــبيه : إلــى األداة بــأع قــال 
 .دوع أع يعطيها دورًا في الرب  بين األطرا  أو في بناء الصورة الخارجيبالمظهر 

 الــــرازي ذاــــر األداة إلـــى حــــد مــــا عنــــد  يوعلـــى الــــرغم مــــن أننــــا قـــد رأينــــا تناســــ 
هـا فـمع البالغيـين مـن بعـدهما أخـذوا فـي تفصـيل أنواع وذلض ليس إال لغاية والسكاكي 

 يوإعطا هــا المكانــة التــي احتلتهــا عنــد الرعيــل األول مــن البالغيــين ، فالخطيــا القزوينــ
وأمـا أداتـه "      :ي اد أع أحد أرااع التشبيه األداة  ، ثم أخذ يفصل القول فيهـا ،يقـول 

زيد اأنه أسد، ومثل ، فـي  :زيد ااألسد ، واأع في نحو قولض  :فالكا  في نحو قولض 
يشـتي مـن لفظـة مثـل  د مثل األسد ، وما في معنى مثل الفظـة نحـو ومـازي :نحو قولض 

إع اــل ماكــاع :"  بشــيء مــن التفصــيل فقــال يوأيضــا تناولهــا الســبك. 2"وشــبه ونحوهمــا
بمعنى مثـل وشـبه أداة تشـبيه فمـن أدوات التشـبيه الكـا  ، واـأع ، ويـاء النسـا ، ومثـل 

افاءتها في الداللة علـى التشـبيه  ثم أظهر جوانا من.  3"  …، ومثيل ، وشبه وشبيه 
فبــروز األداة عنــد البالغيــين المتقــدمين علــى الســكاكي ، وعنــد   . وفــي درجــة بالغتهــا

، علـــى الـــرغم مـــن أنهمـــا قـــد اتهمـــا بكثـــرة  الـــرازي المتـــأخرين ، دوع بروزهـــا لديـــه ولـــدى 
مختلفــة تفصـيالتهما وتحديــداتهما لألبـواب البالييــة يـدلل علــى أع نظرتهمـا لــألداة اانـ  

ذهـــا إليـــه الســـكاكي مـــن رـــرورة التفاعـــل بـــين أطـــرا   ومتميـــزة ، وهـــي تتفـــي مـــع مـــا
 .التشبيه في تشكيل وجه الشبه 

ينطبـي علـى األداة مـن حــذ   وقـد يخيـل للمـرء أع وجـه الشـبه ينطبــي عليـه مـا 
وحضـــور ، غيـــر أع األمـــر مختلـــ  ، إذ إع وجـــه الشـــبه البـــد مـــن تحققـــه إع لـــم يكـــن 

يمكن فهم الصورة دوع أع نتعقا العالقة التـي تجمـع بـين أطرافهـا   ، والظاهريًا ،باطنياً 
، فـمع اــاع المبـدع يميــل إلـى تغييــا الوجــه عـن البنيــة السـطحية للصــورة فهـو يلجــأ إلــى 

فهـو فــي الواقــع حصــيلة  ،ذلـض اــي يمنحــه حضـورًا أقــوى وتــأثيرًا أبلــي فـي إنتــا  الداللــة 
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إغفالــه إال فــي ظــاهر الصــياغة ، وذلــض علــى يمكــن  التفاعــل بــين األطــرا  ومــن ثــم ال
 .سبيل التسامر 

َ:َأ ماطَالصورةَالت بيهيةَ 
مـن المســلم بـه أع الســكاكي لـه الفضــل األكبـر فــي ورـع التصــنيفات البالييــة  

قـام بـه السـكاكي مـن  وعلي الرغم مـن أع الـبع  يـرى أع مـا ،على أسس علمية دايقة 
ــــة إجهــــ ــــة الصــــورة ، وانشــــغال بالشــــكل تصــــنيفات وتقســــيمات للبالغــــة العربي ا  لفاعلي

قـام بـه اـاع رـرورة علميـة ومنهجيـة اقتضـتها ظــرو   دوع الجـوهر ، فـمع مـا الخـارجي
مـن تـداخل مورـوعاتها وتفرقهـا وحاجتهـا إلـى الضـب   يالبالغة العربية التي اان  تعان

ـــ ،والترتيـــا  ة والســـكاكي لـــم يكـــن يتبـــع فـــي تقســـيماته وتفريعاتـــه ألنمـــا  الصـــورة طريق
يتبـــع  فـــي الحقيقـــة  عشـــوا ية أو ارتجاليـــة ، تعوزهـــا المنهجيـــة والتقنـــين ، وإنمـــا اـــاع 

 .أساليا ومناه  لم تعرفها البالغة بوجه عام إال في العصر الحديث 

ففي إطار الصورة التشبيهية اش  السكاكي عن أنماطها وأشـكالها وفـي أربعـة  
 :اعتبارات أساسية هي 
 .الحضور والغياب 

 .   والتراياالبسا
 . طبيعة إدراك العناصر التشبيهية
 . طبيعة العالقة التشبيهية واتجاهها

َ:مستوىَالحضورَوالغيابَ  :أوال َ  
ي الســكاكي بعــ  القــوانين التحويليــة علــى طب ــ فــي مســتوى الحضــور والغيــاب 

بنيــة التشــبيه ، وهــي الحــذ  واإلرــافة والتبــادل ، وهــي تلــض القــوانين التــي عملــ  بهــا 
 .1البالغة الجديدة في تحديد أنماطها وفروعها
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لقد فطن السكاكي إلى أع هناك عددًا من الجمل التشبيهية ، تقـوم بينهـا عالقـة 
ــــة أو ترايبيــــة أو معجميــــة معينــــة ، وهــــذة الجمــــل علــــى الــــرغم مــــن تبــــاين بنا هــــا  داللي

 .ا  ، فمننا يمكن أع نردها إلى جملة واحدة قد تشقق  منها تلض األنميالترايب
زيــد أســد ، زيــد ااألســد ، زيــد ااألســد فــي الشــجاعة ، زيــد أســد فــي  : اآلتيــةفالجمــل  

إلــى جملــة  مـن وجهــة نظــرة  لــ  يمكــن ردهــا إ ...الشـجاعة ، رأيــ  أســدًا ، زيــد يـزأر 
وقـد غـاب عـن السـكاكي . "  زيـد ااألسـد فـي الشـجاعة  "  واحـدة بسـيطة الترايـا ، وهـي
ض ، أي االنتقـال إلـى مرحلـة أبسـ  تتمثـل فـي البنيـة العميقـة الذهاب بها إلى أبعد من ذلـ

وهــو فــي الواقــع غيــر مطالــا بــذلض ،  ة ،التــي تمثــل النــواة الدالليــة األولــى لتلــض الجملــ
ـــم    تعــر  إال  وخاصــة أع القواعــد التوليديــة التحويليــة المعمــول بهــا فــي هــذا اإلطــار لــ

 ، التوليــدي التحــويليالنحــو  وأصــحاب " يتشومسـك"  يــديفـي العصــر الحــديث علــى 
فــي التحويــل ، وهــو إمكانيــة إنتــا  عــدد ابيــر  األساســيويكفــي أنــه قــد فطــن إلــى المبــدأ 

واحد ، باعتمـاد بعـ  القواعـد التحويليـة ، وهـو لـم يقـل ذلـض  ي من الجمل من أصل لغو 
ًا لكــل جملــة فــي اللغــة ترايبــًا باطنيــًا وترايبــًا ظاهريــ يأيــة قواعــد تعطــ  "صــراحة ، ولكــن

وترب  بين الترايبين بنظام خاغ ، يمكن أع تكوع قواعد تحويلية ولو لم تصـ  نفسـها 
قررته البالغة الجديـدة مـن  فما طبقه السكاكي على بنية التشبيه هو ما. 1"بهذا الوص 

أو  باإلرــــافة( هــــي إال طـــرق مختلفــــة العتمـــاد الخطــــاب أو تعديلـــه  الصـــور مـــا"   أع
، ومـن ثــم فمنهـا تـ ثر علـى محــور الترايـا وعلـى تــداخل  ح  بالحـذ  أو بتغييـر النظـام

 . 2"العناصر
ولكــن بــالعودة . 3وســأقوم بتورــير األنمــا  التشــبيهية التــي أشــار إليهــا الســكاكي
حيــث تعــد البنيـــة  ، بهــا خطــوة أبعــد وهــي االنطــالق مــن البنيــة العميقــة لتلــض األنمــا 

تظهـر  دها شـرا   الصـحة النحويـة والالصورة المثالية الكاملة للجملـة امـا تحـد  " العميقة
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ــــة وصـــورتها  هـــذة البنيـــة وال يلفـــر بهـــا ، وإنمــــا هـــي تكـــوين تقـــديري يحمـــل معنـــى الجمل
 . 1"المثالية مـن الناحية الترايبية والداللية

وبــذلض فــمع تحليــل الجمــل الســالفة الــذار ، يمكــن أع نردهــا إلــى بنيتهــا العميقــة 
يتنـاول تحويـل تـرايبين عـن طريـي دمـ    " دو  الـذيالتي تخضع في الواقـع للقـانوع المـز 

ترايــا ثــانوي فــي ترايــا ر يســي لتكــوين جملــة مرابــة ، أو عــن طريــي إرــافة ترايــا 
وذلض ألع التشبيه يقوم أساسًا علـى الـرب  بـين مكـونين  .  2"  إلى آخر بواسطة العط 

األصل إلـى بنيـة  لغويين بينهما عالقة تشابه ،  وأع هذين المكونين يعود ال منهما في
 .لغوية متمايزة 

 :إذع بتحليل الجمل السابقة إلى بنيتها العميقة نصل إلى الجملتين اآلتيتين  
 األسد شجاع   2زيد شجاع                       - 1 
بـالرموز ،  حوجـه الشـبه +المشبه بـه  +األداة  +المشبه ( وسأرمز إلى عناصر التشبيه  

   : اآلتية
 و   +ب    +د    + أ         

 و  +ب   ،و   +أ   1
 : ثم نبدأ باستخدام قانوع االرافة بمرافة حر  الكا  للرب  بين الجملتين فنقول 

 زيد الشجاع ااألسد الشجاع   2
  )و  + ب   + (د   ح +و  +أ  (   

ثــم بتطبيــي قــانوع الحــذ  نحــذ  أحــد المتمــاثلين فــي المجمــوعتين اعتمــادًا علــى ورودة 
 :األخرى فتصبر  في

 زيد ااألسد الشجاع         3
  )و + ب + (د  +أ     
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فـي (   أو ح شـجاعة( بكلمـة  ح الشـجاع( ثـم باسـتخدام قـانوع االسـتبدال نسـتبدل المـة 
إلـــى داللــة عامــة تخـــص  ح ب( لنحولهــا مــن داللتهـــا الخاصــة بــالطر   ح الشــجاعة

 : الطرفين فنقول 
 زيد ااألسد في الشجاعة     4
 و + ب  + د  +أ         

وهــــذا المســــتوى هــــو مــــا اعتبــــرة الســــكاكي أصــــل التشــــبيه ، وأول مســــتوياته ،  
 صـــبحي .أســـماة د علـــى نحـــو مـــا "  الدرجـــة الصـــفر للتشـــبيه  " ويمكـــن أع نطلـــي عليـــه

  الجملــة النــواة  عناصــر  ىثــم أخــذ الســكاكي فــي تطبيــي قــانوع الحــذ  علــ.  1 البســتاني
غيـر أنـه لـم يطبـي قـانوع  .تحولـة التـي يمكـن اسـتخراجها منهـا ليكشـ  عـن األنمـا  الم

المشــبه واألداة ووجـه الشــبه ، واشـتر  فــي  : الحـذ  إال علـى ثالثــة عناصـر فقــ  هـي 
ه صــفحًا يكـوع مضــروبًا عنـ ال  " لفظـًا فحســا وأع ح الحـذ ( حـذ  المشـبه أع يكــوع 

وقـد . 2"يعد تشـبيها فمنه ال أسد ورأي  أسدًا ، ونظرت إلى أسد ، عندي : مثله إذا قل  
دلــ  عليــه القــرا ن فهــو  ســا  حذفــه لفظــًا لوجــود قرينــة حاليــة أو مقاليــة تــدل علــى ، ومــا

نحصـل  منفـردة أو مجتمعـة  وبوقـوع الحـذ  علـى هـذة العناصـر ، في حكـم الموجـود 
 :على الصور التشبيهية اآلتية 

 )خبر عن زيدوذلض في مورع ال( ااألسد في الشجاعة             - 1

 د + ب +و + 0
    زيد أسد في الشجاعة  -2    
 + ب +و  0أ + 

 أسد في الشجاعة                ( وذلض في مورع الخبر عن زيد ح -3
 +ب +و  0+  0
 زيد ااألسد  - 4
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 0أ + د + ب + 
 ااألسد                          ( وذلض في مورع الخبر عن زيد ح - 5
 0+ د + ب +  0
 زيد أسد  - 6
  0 + ب + 0أ + 

 أسد                             ( وذلض في مورع الخبر عن زيد ح - 7
   0 + ب + 0+  0

عليـــــه  لـــــم يجـــــر  ح  7،  5،  3،  1( ع المشـــــبه فـــــي الصـــــور وامـــــا يالحـــــر  أ
لـذلض فـمع هـذة األنمــا  لـم تغيـر شـينًا مـن بنيــة  يـهالحـذ  إال لفظـًا بوجـود قرينـة دالــة عل

بيه وايمتــه الفنيــة ، وممــا يــدلل علــى ذلــض أنهــا جــاءت متســاوية تمامــًا مــن الناحيــة التشــ
 . 1 الجمالية مع أنما  الصور المقابلة لها التي ذار فيها المشبه 

صـــور ، وذلـــض  ثمـــانيوعلـــى الـــرغم مـــن أع الســـكاكي قـــد حصـــر التشـــبيه فـــي  
الــذي الشــض   يســبكبتطبيــي قــانوع الحــذ  علــى العناصــر الثالثــة ، فــمع بهــاء الــدين ال

وذلـض باعتبــارة ،2عشـرة صـورة ثمـانيأننـا يمكـن أع نحصــل علـى  ىرأ سـار علـى نهجـه 
يمكـن اإلشـارة إلـى ، و ذها السكاكي  العناصر على خال  ما اباقيحذ  المشبه به 

  :هذة األنما  بالرموز اللغوية من أجل االختصار 

 أ + د + ب + و
 + د + ب +و  0

  + ب + و  0أ +

 0د + ب + أ + 

( وذلــض اقولـــض : زيـــد مثـــل فـــي الشـــجاعة  ح أي مثـــل األســـد         +  و  0أ + د + 
 بقرينة تدل عل إرادة األسد .
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 + ب + و  0 + 0

 ح   كقولض مثل في الشجاعة ، أي زيد+ و        (  0+ د +   0 

 0+ د + ب +  0

 +و  0+  0أ + 

  0 + ب + 0أ + 

  0 + 0أ + د + 
اقولـض فـي الشـجاعة مريـدًا ااألسـد فـي الشـجاعة جـواب مـن (        + و 0 + 0 + 0
 ح شيء يشبه زيد األسد؟ قال في أي

 اقولض األسد في جواب ما الذي يشبهه زيد ؟(    0+ ب + 0 + 0

 ح حكم زيد مع األسد؟ في جواب من قال ما )مثل( كقولض (  0 + 0+ د +  0

 ح شبه األسد ؟اقولض زيد في جواب من ي(     0 + 0 + 0أ + 
 ح مكرر(      0 + 0+ د + 0

كالتشـبيه المعلـي علـى شـر  فمنـه يحـذ  اكتفـاء بدليلـه علـى نحـو (   0 + 0 + 0 + 0
 :قوله 

 "  عزماتهَم لَالنجومَثواقبا َََََََََََََلوَلمَ ك َلل اقباتَأفول "ََََََََ
 عزماتـه االثاابـات فمع تقديرة على مذها البصريين لو لم يكـن للثاابـات أفـول لكانـ  ، 
 ح
 ح . االستعارة بالكناية(   0ح +  الزم المشبه به + ( 0أ + 

 

طا ــل وراءة ،  الوارــر أع هــذة التقســيمات ال تخلــو مــن تمحــل وتكلــ  الومــن 
عـالوة علـى أع الصـور تقــع فـي سـ  عشــرة صـورة فقـ  ، بتبــادل الحـذ  بـين العناصــر 

عشــرة مخـال  للقاعــدة ، لـذا نــراة اــرر  نيثمـاذاـرة الســبكي بأنهـا تقــع فــي  األربعـة ، ومــا
ثــم ذاــر فــي الصــورة الثامنــة عشــرة الزم المشــبه بــه ،  ح  16( فــي  ح  14( الصــورة 

 .وعدل عنها بنقلها إلى باب االستعارة 
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( يبقيـاع حارـرين ، إع معنـى  فـي التشـبيه  طالما أع المشبه والمشبه به و           
يكـــــوع للعنصــــرين  الفعلــــيفظــــًا ومعنــــى ، فـــــمع الحـــــذ  وإع لح ،  بداللــــة القرينــــة عليهــــا

األداة والوجــه ، وبنــاء علــى حضــور اــل منهمــا أو ييابــه تــم تقســيم التشــبيه  : اآلخــرين 
إلى أقسامه المعروفة والتي أطلي عليها ،يما بعـد المصـطلحات البالييـة التـي يورـحها 

 : اآلتيالجدول 
الم بهََاألداةََالم بهَالجملةَ

َبه
ــــــــــــــــَالوجه وعَ 

َالت بيه
َالبيان

زيـــــدَكاألســـــدَفـــــيَ
َال جاعةَ

َحضورَالوجهَمفصل + +َ+َ+

َغيابَالوجهَمجمل 0 + + +َزيدَكاألسد
زيـــــدَكاألســـــدَفـــــيَ

َال جاعة
َحضورَاألداةَمرسلَ+َ+َ+َ+

زيـــــــدَأســــــــدَفــــــــيَ
َال جاعةَ

َغيابَاألداةَموكدَ+َ+ 0َ+

ـــــابَالوجـــــهََبليغ 0َ+ 0َ+َزيدَأسد غي
َواألداة

 
 

بـــ  الســـكاكي بـــين الحـــذ  وبـــين المســـتوي الفنـــي للتشـــبيه ومـــن ناحيـــة أخـــرى ر 
، بحيـــث يتناســـباع تناســـبًا طرديـــًا ، المـــا ارتفعـــ  درجـــة الحـــذ  ارتفعـــ  مرتبـــة التشـــبيه 

يسـمى  أدنـى مسـتويات التشـبيه أو مـا عنـدة  ومن ثم فمع ذار العناصر األربعة يمثل 
ويمكـن  ، لمسـتويات وأبلغهـا بالدرجة الصفر للتشبيه ، وحذ  األداة والوجه يمثل أعلى ا

 :تبرير ذلض من ناحيتين 
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إلى تكثيف الداللة في مسـاحة لغويـة رـيقة  يأع حذ  بع  العناصر ي د :  األولى 
 . ، وبذلض تصبر الصورة أكثر ثراء وغنى 

وتفاعـل طر،يـه ، وتبقـى دلـياًل علـى  أع وجـود األداة يحـد مـن فاعليـة التشـبيه : واألخرَى 
حـــذفها بتطـــابي  يفـــي حـــين يـــوح ،الداللـــة علـــى التمـــاز  والـــتالحم التمـــايز أكثـــر مـــن 

وهــي الغايــة التــي يســعى إلــى  .1"ولكــن تطــابي يهــم باالكتمــال دوع أع يبلغــه  " الطــرفين
كما أع ذاـر الوجـه فـي الوقـ  نفسـه يحـد مـن الطاقـة الدالليـة  ، تحقيقها مبتدع الصورة 

بــين  المــذاورة  هــو نقطــة االلتقــاء للتشــبيه ، ويقيــد حراــة المعنــى فــي اتجــاة واحــد ، و 
الطــرفين فحســا ، بينمــا حــذ  الوجــه يجعــل نقطــة االلتقــاء تظــل ممكنــة ومحتملــة غيــر 

 .مقطوع بها ،يظل المعنى غامضًا مثيرًا لحساسية المتلقي وتفكيرة 
ََ:مستوىَالبساطةَوالتركيبَ -ثا يا َ 

ــ اع فــي الحقيقــة ، يشــترا علــى أع الطــرفين  يالشــض أع التشــبيه فــي حقيقتــه مبن
الســــكاكي أع الطــــرفين والوجــــه المنتــــزع  ى، لــــذلض رأ  ويختلفــــاع فــــي الصــــفة أو بــــالعكس

فات فـــي البســـاطة منهمـــا ، يمكـــن أع تتعـــدد صـــورهما ، لتفـــاوت الحقـــا ي وتفـــاوت الصـــ
مــن المعلـــوم عنــدك أع الحقــا ي منقســـمة إلــى بســـا   وذوات : " والترايــا ، فهــو يقـــول 
وبنـاء علـى . 2"مرجعهـا أمـر واحـد ، ومـا مرجعهـا أكثـر صـفات مـاأجزاء مختلفـة ، وأع ال

هذة القاعدة قسم السكاكي التشبيه مـن حيـث البسـاطة والترايـا إلـى صـورتين أساسـيتين 
 : هما 

 .تشبيه مفرد بمفرد   :  الصورةَاألولى 
 .تشبيه مراا بمراا   :  الصورةَال ا ية 

 واحــدًا غيـر مقيـد بقيـود لفظيــة أو اــاع الطـر  ،يـه أمـراً  والتشـبيه المفـرد هـو مـا 
معنويـــة ، أمـــا المراـــا فهـــو الـــذي يتراـــا مـــن أجـــزاء اثيـــرة يمثـــل اـــل منهـــا جـــزءًا مـــن 

 .الطر  وتشكل األجزاء مجتمعة الهينة التي يكوع عليها المشبه أو المشبه به 

                                                
 . 23دروس في البالغة العربية :   - 1
 . 334مفتاح العلوم :   - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 256 

ومما يالحر علي تقسيم السكاكي أنه قد أغفل أنماطًا أخـرى مـن التشـبيه وردت   
، وبهــاء الــدين الســبكي وابــن  ية مــن البالغيــين ،يمــا بعــد ، االخطيــا القزوينــعنــد غيــر 
وغيرهم  وهـي تشـبيه المفـرد المقيـد بـالمفرد المقيـد والمفـرد بـالمفرد المقيـد  المغربييعقوب 

أو بـالعكس ، وأيضــًا تشـبيه المفـــرد بالمراــا ، أو المراـــا بالمفــرد ، والمتعـــدد بالمتعــــدد 
تخـر  عـن  ، غــير أع هــذة األنمــا  فـي الحقيقــة ال 1 متعـــدد أو بالعكــس، أو المفــرد بال

 .اإلطارين اللذين حددهما السكاكي 
ففـــي المفـــرد المقيـــد ، نـــرى أع الحـــدود التـــي تفصـــل بينـــه وبـــين المراـــا غيـــر  

اـــانوا  اثيـــرًا مـــا التطبيقـــيوارـــحة تمامـــًا فـــي أذهـــاع البالغيـــين ، وأنهـــم علـــى المســـتوى 
إع المراـا اـل واحـد   "ففي تفريقهم بين المفرد المقيـد والمراـا يقولـوع  ،ا يخلطوع بينهم

 جـزء من أجزا ه جزء الطر  والمفرد المقيد يكوع الطر  ،يه ذلض المقيـد والقيـد شـر  ال
تتضـر فـي البنـاء  يسـمى جـزءًا مـن الطـر  أو شـرطًا لـه ال غيـر أع التفرقـة بـين مـا . 2"

بـأع تشـبيه المراـا بالمراـا   ي "قـررة السـبك وهـو مـا للصورة ، وإنما في المعنـى اللفظي
يكـــاد ينفصـــل أحـــدهما عـــن اآلخـــر فـــي اللفـــر بـــل فـــي  والمفـــرد المقيـــد بـــالمفرد المقيـــد ال

يمكـــن رـــبطه أو الـــتحكم بـــه تمامـــًا ، وإنمـــا يظـــل  واـــوع أع المعنـــى أمـــر ال. 3"المعنـــى
وة علـى أع دورهمــا حـاماًل ألكثـر مـن احتمـال ، فـمع التفرقــة بينهمـا تظـل غامضـة ، عـال

والفـرق بـين المراـا   " إلـى ذلـض المغربـييكاد يختلـ  ، وقـد أشـار  في تكوين الصورة ال
ولهذا نـرى البالغيـين قـد . 4"يقع االلتباس والمفرد المقيد أحو  شيء إلى التأمل فكثيرًا ما

وقعوا في خالفات حول تصنيف بع  الصور ، هـل هـي مراـا بمراـا أم مفـرد مقيـد 
 :ففي قول الشاعر . يد بمفرد مق

َ  رنَعلىَبساطَأزرَق َوكأنَأجرامَالنجومَلوامعا ََََََََََََدرر 
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وأما قوله واـأع أجـرام النجـوم :"  يعلي على هذة الصورة بقوله ينرى أع السبك 
لوامعـًا ،يظهـر أنـه مراـا بمراـا ألع المقصـود تشـبيه هينـة بهينـة ، امـا قـال المصـن  

لـــذا أرى أع نتعامـــل مـــع . 1" بيه مفـــرد مقيـــد بمفـــرد مقيـــد، وإع اـــاع يحتمـــل أع يكـــوع تشـــ
ء ي هذين النمطين تحـ  إطـار واحـد هـو تشـبيه المراـا بالمراـا دوع حاجـة إلـى التجـز 

 .يغير اثيرًا من فاعلية الصورة وايمتها الفنية  ل الذي المالم
يخـــر  عـــن أنــــه  أرى أنـــه ال فـــمننيوأمـــا تشـــبيه المفـــرد بالمراـــا أو بــــالعكس ،   

 : مراا بمراا وذلض ألمرين  تشبيه
أع المفــرد المقصــود فــي هــذا الــنم  لــيس هــو المفــرد المطلــي ، وإنمــا المفــرد   : األول 

وامـا رأينـا فـمع  . 2"مقيـد يكاد التشـبيه يقـع بـين مراـا ومفـرد إال والمفـرد ال  " المقيد ألنه
 .المفرد المقيد والمراا يندمجاع تح  إطار واحد هو المراا 

ِ  أقــل مــن الطــر  اآلخــر بحيــث ال :  ال ــا ي   أنــه وإع اــاع أحــد الطــرفين يضــم أجــزاًء
ـــة األجـــزاء بعضـــها بـــبع  ، فمنـــه  قـــييســـتطيع المتل  "أي المتلقـــي  فـــي الظـــاهر مقابل

لـم يـذارة البـان فـي  ورة بـأع يكمـل بذهنـه عنـد التفكيـض مـايمكن أع يشارك في بنـاء الصـ 
 : ففي قول الشاعر   ، 3"  ترايا التشبيه

َوكأنَمحمرَال قي َإذاَتصوبَأوَتصعد     
َأعالمَ اقوتَ  رنَعلىَرماحَم َزبرجدَََََََََََََََََََََََََََََََََ

هنــا  بعـ  البالغيـين أنـه مـن تشــبيه المفـرد بالمراـا ، غيـر أع الشـقيي  ىرأ 
وإع اــاع يبــدو أنــه يشــتمل علــى صــفة واحــدة فقــ  فــي مقابــل المشــبه بــه الــذي يشــتمل  

ن ، فـــمع المتلقـــي يســـتطيع استحضـــار الصـــفات غيـــر المـــذاورة فـــي المشـــبه علـــى صـــفتي
 فالصــورة ال. 4"مــن خــالل العناصــر المتــوفرة والتــي تتعلــي بالمشــبه بــه  "وترايــا أجزا ــه

يمكـن فهمهـا جيــدًا دوع تصـور الشـقيي بلونــه األحمـر وقـد انتصــا علـى سـيقانه الر،يعــة 
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ومـن ثـم ينتـزع ، مصـنوعة مـن الزبرجـد على نحو انتصاب أعالم الياقوت على الرمـاح ال
وجـه الشــبه مـن مجمــوع الطـرفين ، وتصــبر الصـورة تشــبيه مراـا بمراــا والوجـه اــذلض 

 : اآلتيمراا ، وتورير ذلض بالرسم 
 المشبه                      مثل                  المشبه به    

 عالمأ                        َََََََََََََََََََََالشقيي    
 حاألحمر (الياقوت     اإلحمرار                                        
 الزبرجد                                        حالسيقاع الخضراء (

 ح  الحراة( التصوب والتصعد                                   
يالحــر أع  . ر،يعــة ظهــور أجســام حمــر متمايلــة علــى رءوس ســيقاع خضــر :والوجــه  

الصــفات التــي بــين األقــواس تــم استحضــارها فــي الــذهن مــن خــالل الصــفة المقابلــة فــي 
 .الطر  اآلخر 

عن تشبيه المفرد بالمراا يقال أيضًا عـن تشـبيه المراـا بـالمفرد فـي  هنا  يقال  وما 
 1:  قول الشاعر
َفَتصورَُاألر َكيَاَوجوهَ ي َرَ تقصياَ ظريكمـاََََََََََتَ َصاحبيَََّ ا

َرَُمـاَهـوَمقمبـاَفدأ ََّالرَ َرَُهََََََََََزهترياَ هارا َم مسا َقدَشابَ 
تشـبيها متعـددًا لكونـه  في رأينـا  يعد  يسمى بالتشبيه المتعدد ، فهو ال أما ما   

وأع هـذة التشـبيهات لـيس بينهـا تـداخل  .اجتماع أكثر من تشبيه مفـرد فـي مورـع واحـد 
تشــبيهات   " و مجـرد تجــاور فـي السـياق اللغـوي ، لـذلض عـدتأو ترايـا معـين ، وإنمـا هـ

تشــبيهات مضــمومًا بعضــها إلــى بعــ  ألغــرا  اثيــرة   " فهــي.  2"   تشــبيهًا واحــداً  ال
 :رد قوله من تشبيه المفرد بالمف السكاكي  ىولذلض رأ .3"وال واحد منها منفرد بنفسه

4َ"َالباليوالح  ََلدىَوكرهاَالعنابَََََأنَقلوبَالطيرَرطبا َويابسا َا

                                                
 . 214اإليضاح في علوم البالغة :    - 1
 . 426:  3مواهب الفتاح , ج  - 2
 . 144نهاية اإليجاز  :   - 3
 . 338مفتاح العلوم :   - 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 259 

 :فنحن هنا أمام تشبيهين مفردين   

 البـاليقلـوب الطيـر اليابسـة االحشـ   : والثانيقلوب الطير الرطبة االعناب ،  : األول 
ومعنــى ذلــض أننــا فــي   . 1وأع أي مــن التشــبيهين غيــر موقــو  الفا ــدة علــى اآلخــر .

اـــل منهـــا بطر،يـــه عـــن  التشـــبيه المتعـــدد نتعامـــل مـــع تشـــبيهات بســـيطة مفـــردة ، يســـتقل
فــالمعول عليــه فــي "   الخــارجيتتجــاوز الشــكل  األطـرا  األخــرى ، وأع هــذة التســمية ال

التعــدد هــو وجــه الشــبه ، فقــد تتعــدد أطــرا  التشــبيه والهــا تعتبــر مــن التشــبيه المفــرد إذا 
 . 2" كاع وجه الشبه غير منتزع أو مولد من متعدد

حــددهما الســكاكي يشــمالع أنمــا   ونخلــص مــن ذلــض إلــى أع الصــورتين اللتــين
 التشــبيه األخــرى ، مــن حيــث بســـاطة الطــرفين وترايبهــا ، وأع األنمــا  األخــرى التـــي 

وبنــاء  ،تشــكل تغييــرًا حقيقيــًا فــي بنيــة التشــبيه  تخــر  عنهمــا ، وال ال ذاــرت ،يمــا بعــد 
ة علـــي ثالثـــ يـــأتيالســـكاكي أع وجـــه الشـــبه فـــي الصـــورة األولـــى  ىعلـــى هـــذا التقســـيم رأ

 :وجوة هي 
وجه الشبه المفرد ، وذلض اتشبيه الخد بالورد فالوجه بينهما مفـرد وهـو الحمـرة  :  األول 
. 
ــا ى  كالثريــا إذا شــبه  بعنقــود الكــرم المنــور فــي الهينــة   "وجــه الشــبه المراــا ، :  ال 

، علـــى  ىبـــي  المســـتديرة الصـــغار المقـــادير فـــي المـــرأالحاصـــلة مـــن تقـــارع الصـــور ال
 4: وأيضا اقول اشاجم  . 3"وصة إلى مقدار مخصوغكيفية مخص

َوقدَالحَفيَالصبحَال رياَكماَترىََََََََََكعنقودَمالحيةَحي َ ورا
 ح الثريـــا (فوجـــه الشـــبه هنـــا هينـــة منتزعـــة مـــن الجز يـــات المكونـــة للمشـــبه َ

 . ) عنقود العنا (والجز يات المكونة للمشبه به 
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منــزاًل  يكــوع وجــه التشــبيه أمــرًا واحــدًا ، وال أع ال  "وجــه الشــبه المتعــدد وهــو :  ال الــو 
وإنمــا يشــترك الطرفــاع فــي عــدة أمــور اــل منهــا وجــه شــبه علــى حدتــه . 1"منزلــة الواحــدة

 2ر : ثله قول الشاعوم  .وذلض اما إذا شبه  فاكهة بأخرى في لوع وطعم ورا حة 
َالاءَومنـــانا ََََََََََََََوضيـــ اشبيهَالبدرَحس

َاالدوقوامــا َواعتــَََََََََََصـ َلينـا َوشبيهَالغ
َـا َومــــالالمو سيَََأ تَم لَالوردَلو ـا ََََََََََ

َ اَبالقربَزاالرََّــــ َسَََََََََََََاىَإذاَمـزار ـاَحتََّ
فاألبيات تجمع بين ثالثة تشبيهات ، جاء وجه الشبه فـي اـل منهـا متعـددًا أي  

حـــذ   لـــو "   بينهـــا تمـــاز  أو ترايـــا بحيـــثأنـــه يجمـــع بـــين أكثـــر مـــن صـــفة ، ولـــيس 
يتغير البـاقي فـي إفـادة معنـاة ، بخـال  المراـا فـمع المقصـود يختـل بمسـقا   بعضها ال

يتغيــر المعنـــى إذ  بعــ  األمــور ، امـــا أنــه لـــو قــدم بعضــها وأخـــر بعضــها اآلخـــر ، ال
 .3"ترتيا معين بخال  المراا ي مخصوغ والليس لهذة التشبيهات نس

وجـه الشـبه فيهـا وصـفًا منتزعـًا مـن  ،يـأتية الثانية ألطـرا  التشـبيه ، أما الصور   
 :عدة أمور ، وهي تشمل عند السكاكي نمطين من التشبيه 

يكــوع الوجــه فيهــا مــأخوذًا مــن أمــرين أو أكثــر  وهــو مــا ،  تشــبيه مراــا   لَ:األو 
 :ومستندًا إلى الحس وقد مثل له السكاكي بقول الشاعر

َم رقةَليوَلهاَحاجبََََََََََََقدَبدتََوال موَم َم رقهاَ
َولَفيهاَذهبَذائـبــيـتََََََََََََ حمأحـَـةهاَبوتـقـاأ 

الهينــة الحاصــلة مــن االســتدارة مــع صــفاء اللــوع واتصــال الحراــة   "هنــا  فوجــه الشــبه  
وهــــي أمــــور متعــــددة وممــــا تدراــــه . 4" ا  وانقبــــا وشــــبه مراوحــــة المتحــــرك بــــين انبســــ

 : يضا قول بشار الحواس ومنه أ
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 ىَكواابهتهاوَ َناَليلَ اأنَم ارَالنقعَفوقَرـوسناََََََََََوأسيافَ 
لـيس المـراد مـن التشـبيه تشـبيه النقـع بالليـل ، ثـم تشـبيه   " فالصورة هذة تشبيه مراـا إذ 

الحاصـــلة مـــن النقـــع األســـود والســـيو   ةالســـيو  بالكواكـــا ، إنمـــا المـــراد تشـــبيه الهينـــ
الهينــة الحاصــلة مــن الليــل المظلــم والكواكــا المشــرقة فــي جوانــا البــي  متفرقــات ،يــه ب

تشـبيها تمثيليـًا ، ألع الوجـه قـد  في نظر السـكاكي  تعد  ولكن هذة الصورة ال.  1"منه
وهـــو فـــي هـــذا يتفـــي مـــع عبـــد القـــاهر الـــذي يـــرى أع التشـــبيه ، تجـــرد مـــن أشـــياء حســـية 

 صــورة تــدرك بــالحواس وهــي الاــاع مرابــًا مــن شــينين أو أكثــر ووجهــه  مــا المراــا هــو
 . 2 تحتا  إلى تأويل 

ويفهـــم مـــن ذلـــض أع اثيـــرًا مـــن الصـــور التشـــبيهية المرابـــة التـــي يعـــدها جمهـــور 
هـي عنــد السـكاكي ليسـ  تمثـياًل طالمـا أع الوجـه مــأخوذ  التمثيلـيالبالغـين مـن التشـبيه 

 .من أمور حسية ويقع في الطرفين على التحقيي 
ََ:َيلت بيهَالتم   - ال ا ي 

، فهــو يــرى خالفــًا لعبــد  التمثيلــييكــاد ينفــرد الســكاكي برأيــه فــي تعريــف التشــبيه 
أع التشــبيه متــى اــاع وجهــه وصـــفًا "  *القــاهر الجرجــاني ، وخالفــًا لجمهــور البالغيــين

ويقصــد بالوصــ  ،  3"   واــاع منتزعــًا مــن عــدة أمــور خــص باســم التمثيــل حقيقــيغيــر 
يــتم ترايبــه فــي الــذهن عــن طريــي  "  صــفة حقيقيــة أنــه أمــر تصــوري ال  " الحقيقــيغيــر 

 إلــــى أع الســــكاكي ال هنــــا  ، وينبغــــي أع نشــــير  " التــــوهم  " التخييــــل ، أو امــــا يســــميه
،  4 يقصــد بــذلض وجــه الشــبه العقلــي المنتــزع مــن عــدة أمــور امــا يــرى بعــ  البــاحثين 

المراـــا دوع يختلـــ  عمـــا ذهـــا إليـــه عبـــد القــاهر إال فـــي أنـــه قـــد قصـــرة علـــى  وأنــه ال
يقيمه المبدع في مخيلته من وص  يجمع بـين الطـرفين لـيس  بل يقصد به ما ، المفرد 

متحققـا فعـاًل فـي أحــدهما أو فيهمـا معـًا ، وإنمــا تصـورًا أو توهمـًا ، ومــن ثـم فهـو يختلــ  
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وقـد  . عن الوجه العقلي الحقيقى ، حيث يكوع صفة حقيقية فـي المشـبه أو المشـبه بـه 
والـذي نحـن بصـددة مـن الوصـ  غيـر  : " لى ذلض صراحة ، حيث يقول نبه السكاكي إ
بصـــيرة نافـــذة ، ورويـــة ثاابـــة  ذيأحـــو  منظـــور ،يـــه إلـــى التأمـــل الصــادق مـــن  الحقيقــي

ولــذلض حــرغ الســكاكي فــي ،   1"    الحقيقــي بــالعقلياللتباسـه فــي اثيــر مــن الموارــع 
 . عن وجه التوهم فيها  أع يكش  كما سنرى  تحليله لنماذ  من تشبيه التمثيل 

 : فمن األمثلة التي أوردها قول الشاعر   
َاتلـهقَََصـبركََـإنــاصبرَعلىَمضضَالحسوََََََدَف

 تأالـهَماَــــدتجََلمََإنَََََََها فسَلََرَتأاــافالنـ
تمـد بالحطـا ،يسـرع  ي الأع تشبيه الحسود المتـروك مقاولتـه بالنـار التـ "  فيرى         
وهـو مـا تتـوهم إذا لـم تأخـذ معـه فـي المقاولــة  ، نـاء لـيس إال فـي أمـر متـوهم لـه فيهـا الف

نفثـة مصـدور مـن ايامــه ، إذ ذاك ،  ىمـع علمـض بتطلبـه إياهـا عسـى أع يتوصــل بهـا إلـ
"      يمـد حياتـه ليسـرع ،يـه الهـالك وأنـه امـا تـرى منتـزع مـن عـدة أمـور مقام أع تمنحه مـا

. 
َمــ لهمَكم ــلَالــذيَاســتوقدَ ــارا َفلمــاَأضــاءتَمــا"   : ومــن ذلــض أيضــًا قولــه تعــالى  

فـمع  ح " 17:  البقـرة ، آيـة " (  �يبصـروَنَحولهَذهبَهللاَبنورهمَوتركهمَفيَظلمـاتَال
مطلــوب  يوجــه تشــبيه المنــافقين بالــذين شــبهوا بهــم فــي اآليــة هــو رفــع الطمــع إلــى تســن

ب األســباب ، وأنــه أمــر بســبا مباشــرة أســبابه القريبــة مــع تعقــا الحرمــاع والخيبــة النقــال
 . 2"    توهمي اما ترى منتزع من أمور جمة
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يرى عبد القاهر أن تشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه عقليا , سواء أكان مفردا أم مركبا )  -* 

عدة =   ( , وعند جمهور البالغيين هو ما كان الوجه منتزعا من  119 -117انظر أسرار البالغة : 

أمور سواء أكان عقليا أم حسيا , وسواء أكان الطرفان  مفردين أم مركبين أم مختلفين ) انظر شروح 
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،  التمثيلـيوإذا ربطنا بين قضية التـوهم التـي يراهـا السـكاكي أساسـًا لبنيـة التشـبيه        
يحــدن تـوهم للصــفة فــي  وقضـية التخيــل ، فمننـا نــرى أع العالقــة بينهمـا متالزمــة ، إذ ال

عتمـــــاد علـــــى خاصـــــية التخيـــــل ، واأنهمـــــا عنـــــد جانـــــا المشـــــبه أو المشـــــبه بـــــه دوع اال
فلــيس  ، فاعليتــه وجمالــه الفنــي  التمثيلــيالســكاكي مترادفــاع ، وبهمــا يكتســا التشــبيه 

للصــورة هــو رصــد عالقــات قا مــة بــين األشــياء ، وإنمــا تبلــي أوجهــا عنــدما  الفنيــةالقيمــة 
كــاع جمــال  " يقــوم الشــاعر بنســ  عالقــات جديــدة يبتــدعها فــي مخيلتــه وشــاعريته ، فــمذا

الشــعر قــد رد إلــى اكتشــا  العالقــات بــين األشــياء المتباعــدة ، فــال جنــاح علــى الشــاعر 
فـي أع تكـوع صـورة التــي تشـكلها قـوة التخيــل والمالحظـة عنـدة غيــر موجـودة فـي عامــل 

المهم أع تتـأل  عناصـر هـذة الصـورة فـي  ، الواقع ، أو غير مدراة في مجملها للحس 
وهـذا ينطبـي إلـى حـد .   1"    سا بعضها إلـى بعـ  فـي ترايبـاتنسي يقبله العقل وينت

، الـذي البـد للتخيـل أع يلعـا ،يـه دورًا متميـزًا  التمثيلـيكبير على فهم السكاكي للتشـبيه 
، ومتقدمًا يبلي حد التـوهم ، والبـد أع يتراـا فـي صـورة مكونـة مـن عـدة أجـزاء متمازجـة 

 التلقـيالشـاعرية أقـوى ، وعلـى مسـتوى  ، ومن ثم يكـوع مجـال اإلبـداع أوسـع ، ومسـتوى 
اتخــاذ وقفــة ســلواية خاصــة   "      فمنــه يحــرك قــوة التخييــل عنــد المتلقــي ، ويدفعــه إلــى

  تتجلى في فعل أو انفعال قادته إليه مخيلته التي تأثرت بالتخييل الشعري واسـتجاب  لـه

  "2 . 
فــي  ةوخصوصــيوهكــذا يكتســا التمثيــل عنــد الســكاكي خصوصــية فــي ترايبــه 

ايمته الفنية التخييلية ، فهـو يختلـ  عـن المراـا فـي عمومـه ، امـا يختلـ  عـن المفـرد 
إع اـــل تمثيـــل مراـــا  بنـــاء علـــى فهـــم الســـكاكي  فـــي بســـاطته ، بحيـــث يمكـــن القـــول 

 . وليس ال مراا تمثيل 
ومن ناحية أخرى يرى السكاكي أع التمثيـل إذا تـردد اثيـرًا وفشـا اسـتعماله فمنـه    

متــى  التمثيلـيإع "   : علـى سـبيل االســتعارة التمثيليـة والتتغيـر صــورته ،يقـول يسـتعمل 
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ــغيــر  فشــا اســتعماله علــى ســبيل االســتعارة ال مــثاًل ، ولــورود األمثــال علــى ســبيل  يمّ  س 
 . 1"   تغير االستعارة ال

َ:َطبيعةَإدراكَالعناصرَالت بيهيةََ-َثال ا َ
 : األول  : نساع تتجلى فـي أمـرين من المعرو  أع األشياء المدراة عند اإل 
 والتشـبيه  ، يـدرك بالعقـل والوجـداع  مـا :  والثـاني . يـدرك بـالحواس الخمـس  هـو مـا

 يــدرك بأحـــد األمـــرين أو كصــورة فنيـــة متخيلــة تتراـــا مــن حقـــا ي متنــاظرة أو صـــفات 
ا وإذا ااع وجه الشبه هو أمر مأخوذ من الطرفين ، أو وص  يجمـع بينهمـ . بهما معًا 

سـواء أكانـا مفـردين أم  عنـد السـكاكي مـن حيـث إدراك الطـرفين  ، فمع أنما  الصـورة 
 :  التاليعلى النحو  يوالوجه ، تأت مرابين 

َ:َ كونَطرفاهَحسيي َما - َأوال َ 
ــــذوق    أي أنهمــــا يــــدرااع بمحــــدى الحــــواس الخمــــس االبصــــر والســــمع والشــــم وال

  "  فــي قــرع الحســيات ملــزوز  " ألنــه الخيــاليواللمــس ، وقــد ألحــي الســكاكي بــه التشــبيه 
 . الوجه إما حسيًا أو عقليًا أو مختلفًا  يأتيو،يه  للمتعاطيلياًل لالعتبار وتسهياًل وتق

َ:ََحسيالطرفانَحسيانَوالوجه1َََ 
إذا ااع الطرفاع حسيين والوجه حسيًا فمع الوجه يكوع إمـا مفـردًا حسـيًا اقولنـا  

يـدرك بحاسـة البصـر ،  ) الـورد( والمشـبه بـه  ح الخـد( المشـبه الخـد اـالورد ، فكـل مـن 
وإمـا مرابـًا حسـيًا وذلـض  . أيضـًا يـدرك بـالحس  ) الحمـرة( كمـا أع الوجـه الجـامع بينهمـا 

 2:  كقول الشاعر 
 علىَبساطَأزرَقَنَ رَ ِ َ ََُوكأنَأجرامَالنجومَلوامعا َََََََََََََََدررَ 
وم البـي  المتأللنـة فـي جوانـا مـن أديـم فالمشبه وهو الهينة الحاصلة من النجـ

 " السـماء الملقيـة قناعهـا عـن الزرقـة الصــا،ية ، ممـا يـدرك بحاسـة البصـر ، والمشـبه بــه
وهــو الهينــة الحاصــلة المســتطرفة مــن درر منثــورة علــى بســا  أزرق ، ممــا يــدرك أيضــًا 
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أجســام  وهــو الهينــة الحاصــلة مــن تفــرق   بحاســة البصــر ، فالطرفــاع مرابــاع ، والوجــه 
مراـا  1"    أزرق صـا علـى سـطر جسـم  ىمتأللنة مستديرة صـغار المقـادير فـي المـرأ

، بأنــه  الحســييقصــد بالوجــه  غيــر أننــا ننبــه هنــا إلــى أع الســكاكي ال . أيضــًا  حســي
وصــ  يــدرك فــي الطــرفين ، وإنمــا هــو وصــ  مراــا فــي الــذهن تجــرد مــن الطــرفين ، 

، وهو وإع اـاع يعـدة عقليـًا ، فمنـه يفـرق بينـه وإع اان  عناصرة تستند إلى أمور حسية 
مــن حيـث القيمــة الفنيـة إذ يــرى أع الـنفس تميــل إليـه أكثــر مـن غيــرة  العقلـيوبـين الوجــه 
بسبا تجريدها إياهـا بقـوة العقـل ، ونظمهـا  [ الحسيات] لزيادة تعلقها بها   " من العقليات

كثــرة تأديهــا إليهــا مــن أجــل اثــرة ل ، ولزيــادة ألفهــا بهــا أيضــًا   عــداها ، لهــا فــي ســلض مــا
 . 2"    طرقه وهي الحواس المختلفة الم دية لها

وذلـــض اتشـــبيه فاكهــة بـــأخرى فـــي لونهــا ،  وفـــي شـــكلها ، وفـــي  : تعـــددا حســـيًا موإمــا 
 . أيضا  حسيحالوتها فالطرفاع حسياع والوجه متعدد 

 :ََعقليالطرفانَحسيانَوالوجهَََ 2
إمـــا مفـــردًا عقليـــًا ، وذلـــض اتشـــبيه الرجـــل باألســـد فـــي صـــفة الوجـــه  يـــأتيو،يـــه           

وإمــا  .  عقلــيح الشــجاعة( حسـياع ، والوجــه  ح الرجــل واألســد( الشـجاعة ؛ فالطرفــاع 
كمــا إذا شــبه  الحســناء فــي منبــ  الســوء بخضــراء الــدمن ، فالطرفــاع  : مرابــًا عقليــًا 
 ح  عـن أثمـار الخيـر ري والتعـحسن المنظر المنضم إلى سوء المخبـر (حسياع ، والوجه

 زيـد اعمـرو فـي علمـه وصـحبته وإيمانـه  : كقولنـا  : وإمـا متعـددًا عقليـًا  .  عقلـيمراـا 
 . عقليمتعدد  ) العلم الصحبة اإليماع( فالطرفاع حسياع والوجه  .
 :   الطرفانَحسيانَوالوجهَم تل ََ  3

بيه اإلنســـاع بالشـــمس فـــي متعـــددًا اتشـــ ويـــأتيأي يجمــع بـــين الحســـية والعقليـــة            
 . حسن الطلعة ونباهة الشأع وعلو الرتبة 
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المعـــدوم "       وهـــو الخيـــاليالتشـــبيه  الحســـيوممـــا يلحـــي بـــالطرفين الحســـيين والوجـــه  
ووجــه الشــبه ،يــه  ، 1"    الــذي يفــر  مجتمعــًا مــن أمــور عــدة اــل منهــا مــدرك بــالحس

 : ؛ اقول الشاعر  خيالي
َعالمَ اقوتَ  رنَعلىَرماحَم َزبرجدأََأوتصعدَمحمرال قي َإذاَتصوبَكأنَو

الهينـة الحاصـلة مـن ارتفـاع ( ، والمشـبه بـه  حسي ح محمر الشقيي( فالمشبه           
وهو الهينـة يعناصـرة حسـية ، والوجـه خيـال ح أعـالم مـن اليـاقوت علـى رمـاح مـن الزبرجـد

 . الحاصلة من أجسام حمر مرفوعة على سيقاع خضر ر،يعة
 
َ:ََ*َ كونَطرفاهَعقليي ََما  -ََثا ياَ َ

  شـيء الحسـيالمتناع أع يدرك بالحس غير "  الوجه إال عقليًا  يأتي و،يه ال          

العلــم اـالنور بجــامع الهدايـة ، فالطرفــاع عقليـاع والوجــه أيضــا  : وذلــض اقولنـا  ، 2"   
هينــة غيــر  يقــع ذلــض فــي التشــبيه المراــا ألع القصــد مــن الترايــا تشــبيه الو  ،  عقلــي

الطرفــاع عقليــين  يــأتي مدراــة أو مبهمــة عنــد المتلقــي بهينــة معروفــة لديــة ، ومــن ثــم ال
 . في المراا ، وإنما قد يأتياع حسيين أو أحدهما حسي واآلخر عقلي 

َ:َ كونَطرفاهَم تلفي ََما  -َثال ا َ 
 3:  اقول الشاعرالوجه أيضًا إال عقليًا ، ويكوع إما مفردًا عقليًا ،  يأتي و،يه ال     

 وأر َكأخالقَالدريمَقطعتهاََََََوقدَكحلَالليلَالسماكَفأبصرا
 ح السـعة( عقلـي ، والوجـه  ح أخـالق الكـريم( حسـي ، والمشـبه بـه  ح األر ( فالمشبه 

م لَالذي َحملـواَالتـوراةَثـمَ : "  ومثاله قوله تعالى  : وإما مرابًا عقليًا  ، عقلي أيضًا 
؛ فقـد شـبه حمـل اليهـود  ح 5: الجمعـة آيـة " (َ �حمـارَ حمـلَأسـفارالمَ حملوهاَكم ـلَال

 بحمـل الحمـار ألوعيـة العلـوم وجهلـه بمـا فيهـا  ح معنـوي وهـو ( للتوراة وعدم انتفاعهم بها 
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 والعلم بالحياة
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حرمــاع االنتفــاع بــأبلي نــافع مــع تحمــل   "   ، والوجــه مراــا عقلــي وهــو ح وهــو حســي(
 " .   التعا في استصحابه

، **      أو وجـــدانيًا  * ،اـــاع أحـــد طر،يـــه وهميـــًا  مـــا ويلحـــي بهـــذا الـــنم  
:  قـول امـرىء القـيس  الوهمييس يدرك بمحدى الحواس الخمس ، ومثال ل  فكالهما ما

1 
 ومسنو ةَرزقَكأ يابَأغوالََََََمضاجعيَيفوالم َرَأ قتلنيََََََ
عقلــي ،  وهمــي ح أنيــاب أغــوال( حســي ، والمشــبه بــه  ح مســنونة( فالمشــبه  
 . عقلي ألنه ليس مما يدرك بالحواس في الواقع  وهمي ح الحدة( الشبه  ووجه

عقلـي  وجـداني ) الجـوع( كتشـبيه الجـوع بالنـار بجـامع اإليـالم ، فالمشـبه  :ََوالوجـدا ي 
 .  عقلي  ) اإليالم( حسي ، ووجه الشبه  ) النار( والمشبه به 

َ:َطبيعةَعالقةَالت بيهَواتجاهها  -َرابعا َ
م به أع العالقة التي تقوم بين التشـبيه تتفـاوت مـن صـورة إلـى أخـرى من المسل 

األرــع  مــن حيــث الورــوح أو الخفــاء ، والقــرب أو البعــد ، ومــن حيــث االنتقــال مــن 
مـن  .  2السـكاكي إلى األقوى أو بالعكس ، والذي يتحكم في ذلض عـدة اعتبـارات ذارهـا 

مفصــاًل ، ومنهــا أع حضــور صــورة أع إدراك الشــيء مجمــاًل أســهل مــن إدراكــه   " أهمهــا
 ... شيء تتكـرر علـى الحـس أقـرب مـن حضـور صـورة شـيء يقـل ورودة علـى الحـس 

ومنهـا أع ميـل  ... يناسـبه  ال يناسبه أقرب حضـورًا منـه مـع مـا ومنها أع الشيء مع ما
 . 3"النفس إلى الحسيات أتم منه إلى العقليات

                                                
 . 193.  اإليضاح في علوم البالغة : - 1

بإحدى الحواس الخمس , ولكنه لو وجد فأدرك لكان مدركا بها :  كالمقصود بالوهمي ما ال يدر  -* 

 كرؤوس الشياطين وأنياب الغول .

تي يدرك المقصود بالوجداني هو ما يدرك بالقوة الباطنية مثل القوة التي يدرك بها الشبع وال  -** 

بها الجوع , وكالقوة الغضبية التي يدرك بها الغضب , وكذا التي يدرك بها الغم والفرح والخوف و 

  نحو ذلك .
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األرــع  إلــى األقــوى أو مـــن  مــن فــي الواقـــع  والعالقــة فــي التشــبيه تتجــه  
وينعكس اتجاههـا لتصـبر مـن األقـوى  أحيانًا  األدنى إلى األعلى غير أنها قد تتحول 

إلى األرع  ، ل يهـام بـأع وجـه الشـبه أتـم فـي األرـع  مـن األقـوى مـن أجـل تحقيـي 
وأحيانـًا قـد تتوقـ  حراـة التشـبيه عنـد نقطـة يتالقـى فيهـا طرفـا  . المبالغـة فـي الوصـ  

   .تشبيه معًا ، دوع اإلشارة إلى تفاوت بينهما في الصفةال
 : وانطالقًا من هذة المالحظات قسم السكاكي التشبيه إلى  
 
 
 :ت بيهَقريبَََ 1
ينتقــل فيهــا مــن المشــبه إلــى المشــبه بــه مــن غيــر تــدقيي ، لظهــور وجــه  مــا  " وهــو     

درجـة مبتـذل ، ويرجـع ذلـض إلـى ويـرى السـكاكي أنـه نـازل ال ، 1"    الشبه في بـادئ الـرأي
، وقـد حصـرها فـي بسـاطة الوجـه 2   عدة أسباب ، استقاها من صاحا أسرار البالغـة 

وفـــي قــــرب المناســـبة بـــين الطـــرفين ، وفـــي غلبـــة حضــــور المشـــبه بــــه فـــي الذهــــن لكــــثرة 
 . تـرددة علـى الحـس 

شـر فـي ظـاهر والواقع أع الصورة المـا أثـارت خيـااًل أوسـع ، ودالالت أكثـر تنت 
الصـــياغة ، وفـــي باطنهـــا ، بلغـــ  درجـــة أقــــوى مـــن الجـــودة والطرافـــة ، لمـــا يشـــعر بــــه 

بعـــد الطلـــا أعـــز مـــن فالشـــيء   " المتلقـــي مـــن لـــذة الكشـــ  بعـــد عنـــاء البحـــث والتأمـــل
يحتـا   يتحقـي ذلـض فـي الصـورة القريبـة المأخـذ ، حيـث ال وال ، 3"    المنسـاق بـال تعـا

بعادهـــــا إلـــــى تأمـــــل ابيـــــر أو غـــــوغ بعيـــــد وراء دالالتهـــــا المتلقـــــي فـــــي فهمهـــــا وإدراك أ
فـي الحاجـة إلـى الفكـر بحسـا مكـاع الوصـ    " فالحـال يتفـاوت .  وإيحاءاتهـا الشـعرية 
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حــد التفصــيل ، والمــا اــاع أوغــل فــي التفصــيل اانــ  الحاجــة ومرتبتــه فــي حــد الجملــة و 
 . 1"    إلى التوق  والتذار أكثر ، والفقر إلى التأمل والتمهل أشد

َ:َت بيهَبعيدَغريبََََ 2
ينتقل ،يه من المشبه إلـى المشـبه بـه  ال  " وهو على العكس من النم  السابي    

،بعـد العالقـة بـين الطـرفين وغمورـها ،  2"  إال بعد فكر لخفـاء وجهـه فـي بـادىء الـرأي
 يـــدفعاع المتلقـــي إلـــى تأمـــل وتعمـــي ابيـــرين ، ويفتحـــاع أمامـــه بـــاب التأويـــل واالجتهـــاد ،
واســتيحاء الــدالالت مــن ظــاهر الصــياغة ، ومــن ثــم تقتــرب الصــورة مــن مصــا  اللغــة 

وقـد حصـر السـكاكي األسـباب الم ديـة إلـى طرافـة الصـورة وجـدتها فـي عـدة  . الشـعرية 
، يمكن إجمالهـا فـي اثـرة تفصـيل أجزا هـا ، ونـدرة حضـورها فـي الـذهن ، لـذا  ح3( أمور 
 أو عقليـــًا مــن أمـــور أكثـــر اــاع حالـــه مـــن البعـــد اــاع الترايـــا خياليـــاً  كـــل مـــا  " قــرر أع

، والصــلة بــين الغرابــة واإلبــداع الفنــي قويــة ، لمــا تحدثــه مــن تــأثير  4"    والغرابــة أقــوى 
تثيـرة مــن تفـاوت فــي إدراك الصـورة وتخيلهــا ، وقـد عبــر  محبـا فـي نفــس المتلقـي ، ومــا
والمــا اــاع أغــرب إع الشــيء مــن غيــر معدنــه أغــرب ، :  "   الجــاحر عــن ذلــض بقولــه 

كاع أبعـد فـي الـوهم ، والمـا اـاع أبعـد فـي الـوهم اـاع أطـر  ، والمـا اـاع أطـر  اـاع 
 . 5"    أعجا ، والما ااع أعجا ااع أبدع

والغمـــو  مـــن ناحيـــة ، واإلبـــداع  الغرابـــةوبـــذلض فـــمع الســـكاكي فـــي ربطـــه بـــين   
لـى المقاربـة الفني من ناحية أخرى يخر  على عمود الشـعر ، الـذي يحـرغ أصـحابه ع

التشــبيهية بــين األطــرا  وتناظرهــا فــي الصــفات ، وربــ  التشــبيه بفكــرة اإليضــاح والميــل 
   المحسوسات ، لما لذلض اله من دور في تبسي  الصورة وقـرب مأخـذها وابتـذالها  إلى
. 
 : الت بيهَالمقلوب3ََ 
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القـة مـن و،يه يصبر المشبه مشبهًا به ، والمشبه به مشـبهًا ، فيتحـول اتجـاة الع
 األرع  إلى األقوى إلى اتجاهها من األقوى إلى األرع  ، ل يهام بـأع المشـبه بـه 

)  ِ  .  في وجه الشبه  ) لفظا( أقوى من المشبه  ) لفظًا
واإليهام الذي يبنـى عليـه التشـبيه المقلـوب يـرتب  بمفهـوم التخييـل الشـعري ، إذ  

لمتلقــي ، وتحـــاول أع تحـــرك قـــواة عمليـــة إيهــام تقـــوم علـــى مخادعـــة ا  " لــيس األخيـــر إال
 غير العاقلة ، وتثيرها بحيث تجعلها تسيطر أو تخـدر قـواة العاقلـة ، وتغلبهـا علـى أمرهـا 

يتحقـي بالفعـل فـي  وهـذا مـا 1"    ومـن هنـا يـذعن المتلقـي للشـعر ويسـتجيا لمخيالتـه .
أقـوى  ح لفظـاً ( التشـبيه المقلـوب ، حيـث يقـوم علـى االدعـاء بـأع المعنـى فـي المشـبه بـه 

، ويجعلــه اقاعـــدة مقــررة تبنـــى عليهــا عالقــة التشـــبيه ففــي قـــول  ح لفظـــاً ( مــن المشــبه 
 :  الشاعر 

َوبداَالصباحَكأنَغرتهَََََََََوجهَال ليفةَحي َ متدح
،  2"    ة فــي الورــوح أتــم مــن الصــباحأنــه تعمــد إيهــام أع وجــه الخليفــ  " نــرى  

 ه رــوء الصــباح ورــياؤة ؛ غيــر أع مــاوأوهمنــا بأنــه األصــل الــذي يمكــن أع يقــاس عليــ
تثيــرة فــي نفـس المتلقــي مــن تخيــيالت ، يضــفي  يحدثـه مــن تغييــر فــي اتجـاة العالقــة ومــا

 . على الصورة جدتها وطالوتها 
عمــا  يوحقيقــة التشــبيه المقلــوب تتعلــي بمــا يمكــن أع يســمى بــاالنحرا  التشــبيه

عهـــودة فـــي الصـــور التـــي هـــو معهـــود إذ إع العالقـــة بـــين المشـــبه والمشـــبه بـــه تصـــبر م
بحيـث يصـبر تلقيهـا  ؛ العامـة والخاصـة  ألسـنةتتكـرر علـى الحـس ، وتتـردد اثيـرًا علـى 

الرجـــل   " يثيـــر خيالـــه ، وذلـــض اتشـــبيه يســـتوق  المتلقـــي وال شــينًا بـــديهيًا مســـلمًا بـــه ، ال
ولكـــن الشـــاعر يتعمـــد فـــي معظـــم األحيـــاع إلـــى إثـــارة  " . لوجـــه بالبـــدرا  " أو "  باألســـد
فينحـر   ، ساسية المتلقي وخياله ، باإلتياع بشـيء طريـف لـيس لـه عهـد بـه مـن قبـل ح

بالصورة عن مسارها المرسـوم لهـا والمتوقـع ، انحرافـًا يكـاد يكـوع تامـًا يعكـس فيهـا اتجـاة 
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العالقــة القا مــة بــين الطــرفين ، ،يحقــي بــذلض تنبيهــًا قويــًا لــذاكرة المتلقــي وتنشــيطًا لخيالــه 
 ييــر  وعــ  " هنــا  فــاالنحرا  التشــبيهي  . الجديــد  التصــويري ايــا فــي اســتيعاب التر 

المتقبـــل مـــن حيـــث هـــو إجـــراء جديـــد غيـــر معهـــود ، يقلـــا نموذجـــًا مســـتقرًا فـــي النســـي  
ومـن ثـم تكتسـا الصـورة  ، 1"    الثقافي بل يقلا معـايير التفارـل بـين األشـياء وموازينـه

 .  االنفعالي ي مكانتها المرموقة وبعدها التأثير 
وإرــافة إلــى فاعليــة التشــبيه المقلــوب فــي نفــس المتلقــي ، نــرى أع المتلقــي فــي   

اســتجابته للصــورة المقلوبــة األطــرا  ، يقــوم بحراــة مزدوجــة ، تنطلــي مــن المشــبه إلــى 
المشبه به ، ثم العودة ثانية إلـى المشـبه لتحديـد درجـة المبالغـة فـي الصـفة ، فتتضـاع  

لتشــبيه ، وتكتســا الصــفة أو وجــه الشــبه معنــى أقــوى بــذلض حراــة التفاعــل بــين طرفــي ا
ممـا اــاع عليــه فـي األصــل نتيجــة التفاعـل بــين صــفة المشـبه الحقيقيــة ، وصــفة المشــبه 

 . به التخيلية أو التوهمية 
الـذي يحققـه التشـبيه المقلـوب لـيس فقـ  اإليهـام  الـدالليومعنى ذلـض أع النـات   

فـاألمر  ، الزيـادة فـي درجـة الصـفة نفسـها بأع األرع  أقوى في الصـفة ، وإنمـا أيضـا 
يتوقـــ  علـــى عكـــس التفارـــل بـــين الطـــرفين ، أو اإليهـــام بـــأع وجـــه الخليفـــة أتـــم فـــي  ال

صـفة الورـوح والضـياء مـن وجـه الصـباح ، وإنمـا يتعـدى ذلـض إلـى الصـفة نفسـها حيــث 
فصفة الوروح في تشـبيه الصـباح بوجـه  ، تتغير درجتها وتصبر أقوى مما اان  عليه 

وجـــه الخليفــــة : " الخليفـــة أقـــوى منهـــا حينمـــا نعـــود بالصــــورة إلـــى حالتهـــا األولـــى وهـــي 
 " .   كالصباح
 : يكوع إال من زاويتين  ومن الجدير بالذار أع الحكم على التشبيه بالقلا ال 
 . أتم فـي الصـفة مـن المشـبه  ح لفظاً ( قصد المتكلم بأع يوهم أع المشبه به  :  األولى
هــو معهــود فــي بنــاء التشــبيه ، وهــو إلحــاق األدنــى بــاألعلى أو  الفــة مــامخ : ال ا يــةَو

ألع المشــبه بـه حقــه أع يكــوع أعــر  بجهـة التشــبيه مــن المشــبه  "  األرـع  بــاألقوى ، 
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يصــر الحكــم علــى التشــبيه بالقلــا لمجــرد أع  وال،  1"    وأخــص بهــا وأقــوى حــااًل معهــا
وهــو ماتنبــه إليــه بهــاء  ح .  لفظــاً ( ه أقــوى مــن المشــبه بــ ح لفظــاً ( الصــفة فــي المشــبه 

لـيس مـن التشـبيه  "   م ـلَ ـورهَكم ـكاة  : " أع قوله تعـالى  ىالدين السبكي ، حيث رأ
المقلــوب وإع اــاع نــورة أتــم مــن المشــكاة ، ألع المقصــود تشــبيه مــالم يعلمــه البشــر بمــا 

المــتكلم إذع البــد مــن الــرب  بــين قصــد  ، 2" علمــوة ولكــوع المشــكاة فــي الــذهن أورــر
 . والعدول عما هو مألو  في الحكم على التشبيه بالقلا 

 
 

 :  الت ابه4ََ
ترك المفارلة بين الشينين في صفة من الصفات ، وذلـض إذا أريـد إثبـات   " هو

 : وأما إذا تسـاوى الطرفـاع  : " وقد حددة السكاكي بقوله ، 3"    أع أحدهما مثل اآلخر
شـبيه ، فاألحسـن تـرك التشـبيه إلـى التشـابه ، ليكـوع اـل المشبه والمشـبه بـه فـي جهـة الت

وفــي التشــابه  ، 4"  واحــد مــن الطــرفين مشــبهًا بــه ، تفاديــًا مــن تــرجير أحــد المتســاويين
تمـور حراــة التشــبيه حـول نقطــة االلتقــاء بـين الطــرفين ، بحيــث تنعـدم معهــا أيــة زيــادات 

ن األرـع  إلـى األقـوى فهي تتوق  عن االنطالق مـ ، يمكن أع يحملها طر  لآلخر 
ويصبر تبادل الطرفين لمورـعهما أمـرًا جـا زا  ، بين الطرفين في الصفة  التساوي لتعلن 

فالتشبيه إذا وقع فـي بـاب التشـابه . "   ذلض إلى إنقاغ للفا دة  يومقبواًل ، دوع أع ي د
 . 5"  صر ،يه العكس بخالفه ،يما عداة 

رة الفـــرس ، وبـــدت غـــرة الفـــرس بـــدا الصـــبر اغـــ: "   ومـــن ثـــم يصـــر أع يقـــال  
كالصــبر، متــى اــاع المــراد بالشــبه وقــوع منيــر فــي مظلــم ، وحصــول بيــا  فــي ســواد ، 
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لشــمس االمـــرآة المجلـــوة أو : ا مــع اــوع البيــا  قلــياًل باإلرافـــة إلـــى الســواد وأع يقـــال 
 : كالدينـار الخـار  مـن السكـة امـا قـال 

َتهَحدائدَالضرابدينارَجلَ َوكأنَال موَالمنيرةََََََََََََََََ
المـرآة المجلـوة أو الـدينار الخـار  مـن السـكة االشـمس ؛ متـى اـاع القصـد  : وأع يقـال  

من التشبيه إلى مجرد مستدير يتألأل متضمن في اللوع ، لكوع وجـه التشـبيه فـي جميـع 
هـــذا وقـــد تأخـــذ العالقـــة بــين .  1"   ذلــض غيــر مخــتص بأحــد الطــرفين زيــادة اختصــاغ

لطرفــــين اتجاهــــًا مضــــادًا لصـــفة المشابهــــة ، غـــــير أع المتكلــــم يحــــاول أع ينزلهـــا منزلـــة ا
 .  2 ما أشبهه باألسد    : التناسا بواسطة التملير والتهكم ،يقال للجباع

 . * :ََاالستعارةَال ا يالمبحوَ
بيه ، االســتعارة اــنم  مــن أنمـــا  الصــورة البالييــة ، لهـــا عالقــة وطيــدة بالتشـــ         

حيث يعد التشبيه أحد أرااع بنيتهـا األساسـية ، الـذي يبـرر وجـودة االنتقـال مـن المـدلول 
األول إلــى المــدلول الثــاني للفــر المســتعار . ذلــض االنتقــال الــذي يمثــل الــران األساســي 

 3" فاالنتقـال والمشـابهة همـا إذًا الرانـاع الر يسـياع فـي تكوينهـا" اآلخر لبنية االستعارة . 
. 

ظــرًا الرتبــا  االســتعارة بالتشــبيه ، فــمع اثيــرًا مــن البالغيــين قــد خلطــوا بينهمــا ون 
التشــــبيه واالســــتعارة وجهــــاع بالييــــاع " . تقــــول "بــــوفيرو"  4بــــل وجعلوهمــــا بنيــــة واحــــدة 

.  5 " يتمتعــاع بمزايــا مشــتراة ألنهمــا يقومــاع علــى عالقــة التشــابه والتماثــل بــين شــينين
 هــي التشـبيه المكثــ  المختصــر" مــا ، ويــرى أع االسـتعارة يفـرق بينه مورييــه" ال ي "وهنـر 
، وهذا التداخل أو التراب  بـين االسـتعارة والتشـبيه قـد تنبـه إليـه البالغيـوع العـرب مـن  6"

 قبـــل ورأوا أع التشـــبيه يعـــد أصـــاًل لالســـتعارة واالســـتعارة فـــرع منـــه . فالجرجـــاني يقـــول : 
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 1 " فرع له ، أو صورة مقتضـبة مـن صـورةالتشبيه ااألصل في االستعارة وهي شبيه بال"
 ، وأيضــا يكــرر الســكاكي مــا قالــه الجرجــاني ، ويعلــل تقديمــه للتشــبيه علــى االســتعارة 

 . 2 " بأنها من فروع التشبيه"
ولـــيس أدل علـــى هـــذة العالقـــة مـــن أننـــا إذا تـــدرجنا فـــي توليـــد أنمـــا  الصـــورة          
باســـتخدام قـــانوع الحـــذ   -الســـابقة  بينـــا فـــي الصـــفحات علـــى نحـــو مـــا -التشـــبيهية ، 

نصل في نهاية األمر إلى بنيـة االسـتعارة ، التـي تمثـل قمـة التطـابي بـين طرفـي التشـبيه 
. ،بحــذ  أحــد طرفــي التشــبيه واألداة والوجــه نحصــل علــى صــورة اســتعارية ال تشــبيه ، 

 ويمكن تورير ذلض على النحو اآلتي :

ـــة  الصـــورة األولـــى للتشـــبيه باحتوا هـــا علـــى  " الرجـــل ااألســـد فـــي الشـــجاعة" تمثـــل جمل
عناصـــرة األربعـــة األساســـية . وإذا مـــا أوقعنـــا الحـــذ  علـــى أحـــد عناصـــرها بـــالتوالي أو 

 على أكثر من عنصر معًا فمننا نحصل على األشكال اآلتية:

 )ت بيهَموكد(َََََََالرجلَأسدَفيَال جاعةَََََََ

 جمل()ت بيهَمََََََََالرجلَكاألسـدَََََََََََََََ

 )ت بيهَبليــغ(ََََََََََََََالرجلَأسـدَََََََََََ

 ستعارةَتصريحية()ََََََََََََََََََََََدجاء يَأسـ

 حـة)استعارةَمكنيـََََرجلَيزأرَََََََََََََََجاء ي
وعلــى الــرغم مــن هــذة العالقــة القويــة بينهمــا إلــى درجــة أع حالهمــا تــداخل عنــد  

اكي اســتطاع أع يضــع الحــدود الدايقــة بينهمـــا ، بعــ  القــدماء والمحــدثين ، فــمع الســـك
التـــي يمكـــن أع تفصـــلهما عـــن بعضـــهما الـــبع  ، وأع تميـــز اـــل منهمـــا عـــن اآلخـــر ، 

 وذلض يتضر من خالل تحديدة لمفهوم االستعارة .

 مفهومَاالستعارةَ:
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بـدء أع االسـتعارة تقـوم علـى دعـامتين أساسـيتين همـا  ييرى السـكاكي بـادىء ذَ
يحقــــي بمفــــردة صــــورة  ، واألخــــرى التشــــابه . ويــــرى أع أحــــدهما ال ليالــــدال: التجــــاوز 

 -االســتعارة مــن حيــث إنهــا مــن فــروع التشــبيه ،  يإع المجــاز أعنــ" اســتعارية ، يقــول : 
تتحقي بمجرد حصول االنتقال مـن الملـزوم إلـى الـالزم ، بـل البـد  ال -كما ستق  عليه 

 . 1 " زم لهفيها من تقدمة تشبيه شيء بذلض الملزوم له في ال
تعـد أم بـاب المجـاز الـذي ينتقـل فيهـا اللفـر مـن  -عندة  -فمذا اان  االستعارة  

يكفـــي لتحديـــد بنيـــة  داللتـــه الحقيقيـــة إلـــى داللـــة أخـــرى مجازيـــة ، فـــمع هـــذا االنتقـــال ال
االستعارة وذلض لتحققه أيضا في بنيـة المجـاز المرسـل والكنايـة ، لـذلض يشـتر  أع يسـبي 

ثــم يقــع علــى هــذا التشــبيه " تشــبيه شــيء بــذلض الملــزوم فــي الزم لــه"  قــوع هـذا االنتقــال و 
. وهــو فــي هــذا  2"  دخــول المشــبه فــي جــنس المشــبه بــه"  حــذ  أحــد طر،يــه بادعــاء 

إليـه فـــ  يخـر  تحديـدهم لالسـتعارة عمـا ذهـا يكوع قد سبي اثيرًا من المحـدثين الـذين ال
تنتقــل بــه داللــة اللفــر  بالغــيســتعارة وجــه اال"  " دو مارســيه " يحــدد االســتعارة بقولــه :

خـــالل تشـــبيه مضـــمر فـــي  تتناســـا مـــع األولـــى إال مـــن الحنينيـــة إلـــى داللـــة أخـــرى ، ال
ة الحديثــة لالســـتعارة مــع نظـــرة الســكاكي فـــي التر،يــه علـــى ر النظـــ تلتقــي. إذع  3"  الفكــر
    لتـي تـرب  بـينأخـرى ، وجانـا المشـابهة ا داللـةواالنتقـال إلـى  الـداللي: التجاوز  جانبي
 . نيينالمع
، مـــن حيـــث إع اـــاًل منهمـــا  ارة  ولقـــرب العالقـــة بـــين المجـــاز المرســـل واالســـتع   

ورـــع لـــه ، فـــمع الســـكاكي عنـــد تحديـــدة لمفهـــوم االســـتعارة ا اســـتخدام للفـــر فـــي غيـــر مـــ
البنيــــة  ىاـــاع يراـــز علـــ -بعـــد أع عـــدها مــــن أبـــواب المجـــاز  -بشـــكل أكثـــر تفصـــياًل 
ألـــــواع المجـــــاز ،  بـــــاقيعتبارهـــــا الســـــمة الجوهريـــــة التـــــي تميزهـــــا عـــــن التشـــــبيهية لهـــــا با

أع تــذار أحــد طرفــي التشــبيه وتريــد بــه الطــر  اآلخــر ، مــدعيًا " فاالســتعارة عنــدة هــي 
المشــبه  صمــا يخـللمشـبه  بمثباتــضدخـول المشـبه فــي جـنس المشــبه بـه ، دااًل علــى ذلـض 
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جاع ، مـــدعيًا أنـــه مـــن جـــنس بـــه ، امـــا تقـــول : فـــي الحمـــام أســـد ، وأنـــ  تريـــد بـــه الشـــ
المشـبه بـه ، وهـو اسـم جنسـه ، مـع سـد طريـي التشـبيه  صما يخاألسود فتثب  للشجاع 

بمفرادة في الذار ، أو اما تقول : إع المنيـة أنشـب  أظفارهـا ، وأنـ  تريـد بالمنيـة السـبع 
بـه المشـبه  صمـا يخـبادعاء السبعية لها ، وإنكار أع تكوع شينًا غير سبع ، فتثب  لها 

هــذا النـوع مــن المجـاز اســتعارة لمكـاع التناســا بينـه وبــين معنــى  وسـميوهـو األظفــار ، 
 . 1 " االستعارة
غيــر أع  -االســتعارة : التصــريحية والمكنيــة  قســميوهــذا التحديــد ينطبــي علــى  

وامــا هــو وارــر فــمع تعريــف  -لنــا رأيــًا حــول االســتعارة المكنيــة ســنوردة فــي مورــعه 
تخـر  أيـة صـورة اسـتعارية عـن مراعاتهـا،   ثالثة أمور أساسـية ، الالسكاكي جاء متناوالً 

 وهي :

 ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به .  - 1

 المشـبه بـه صمـا يخـإثباتض للمشبه "  وجود قرينة تدل على ذلض االدعاء ، وهي   - 2
". 

مجـازًا،  داللة أحد طرفي التشبيه على الطر  اآلخـر ، لبلوغهمـا مسـتوى التطـابي  - 3
 ذلض التطابي الذي يسمر بحذ  أحدهما وبقاء اآلخر .

ومن ناحية أخرى ، فمنه على الـرغم مـن عمـي العالقـة بـين التشـبيه واالسـتعارة          
، فـمع الســكاكي قـد التفــ  إلــى خاصـية مهمــة فــي بنيـة االســتعارة ، لــم يلتفـ  إليهــا غيــرة 

ة التـــي تتمثـــل فـــي أع المشـــابهة فـــي تتميـــز بهـــا عـــن الصـــورة التشـــبيهية . تلـــض الخاصـــي
، أي  2 " وصـفًا مشـتراًا بـين ملـزومين مختلفـين فـي الحقيقـة"  االستعارة البـد أع تكـوع 

أع الطرفين يشترااع في الصفة ويختلفاع في الحقيقة . وهذا علـى عكـس التشـبيه الـذي 
ي يصـــر ،يـــه اشـــتراك الطــــرفين فـــي الحقيقـــة ، واختالفهمــــا فـــي الصـــفة أو بــــالعكس ، أ

فالتشـبيه مسـتدع طـرفين مشـبهًا ومشـبهًا "   يشترااع فـي الصـفة ويختلفـاع فـي الحقيقـة :
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به ، واشتراك بينهما من وجه وافتراق مـن آخـر مثـل أع يشـتراا فـي الحقيقـة ويختلفـا فـي 
 والثـــــانيالصـــــفة أو بـــــالعكس ، فـــــاألول : ااإلنســـــانين إذا اختلفـــــا صـــــفة طـــــواًل وقصـــــرًا، 

 . 1 " يقة : إنسانًا وفرساً كالطويلين إذا اختلفا حق
ا التميــز لــه داللتــه البالييـة ، التــي تكتســا بــه االسـتعارة ايمتهــا الجماليــة وثراءهــا هـذ   

االستعارة ابيرة ااع قويًا تـوتر التيـار المنبثـي  قطبيفكلما اان  المسافة بين " اللغوي ، 
المـا اـاع الطرفـاع  " وامـا يقـول ريتشـاردز  . 2ي "من تجسيد الفكرة في الوه  االسـتعار 

 . 3" المقترناع بعيدين ااع التوتر الذي يولدة هذا االقتراع بالطبع أقوى 
وفي الواقع أع عبد القاهر الجرجاني قـد تنـاول هـذين النمطـين مـن الترايـا فـي  

الــنم  الــذي يكــوع طرفــاة  -الســكاكي  امــا ذهــعلــى نحــو  -االســتعارة ولــم يخــص بهــا 
أع يقســم االســتعارة إلــى  -اســتنادًا إليهمــا  -ه اســتطاع مختلفــين فــي الحقيقــة . غيــر أنــ

أع أدنـــى مســـتويات االســـتعارة إذا اـــاع الطرفـــاع مـــن جـــنس واحـــد ،  ى، ورأ* رـــربين 
ويشــترااع فــي صــفة تعــم جنســهما ، أمــا إذا اــاع الطرفــاع مــن جنســين مختلفــين بينهمــا 
تويات صــــفة اشــــتراك ، فــــمع هــــذا الــــنم  يمثــــل مســــتوى أعلــــى ، ودرجــــة أقــــوى مــــن مســــ

يقصـد الضـرب ] إع الفرق بـين هـذا الضـرب "  االستعارة . يقول في مقام التفرقة بينهما 
[ فــــي صــــفة توجــــد فــــي الثــــانيأي الضــــرب ]   [ وبــــين األول أع االشــــتراك ههنــــا الثـــاني

جنسين مختلفين مثل أع جنس اإلنساع غير جنس الشمس ، واـذلض جنسـه غيـر جـنس 
شـبه ،  ح . فمنهمـا مـن جـنس واحـد بـال** الفـرس (األسد ، وليس اذلض الطيراع وجرى 

 . 4 " بالسرعة واالهما مرور وقطع للمسافة ، وإنما يقع االختال  
والشض أع المسافة تتسع بين الحقا ي المختلفة أكثـر مـن اتسـاعها بـين الصـفات  

ة وعندما تبتعـد الحقيقـة األولـى عـن الحقيقـة الثانيـ"  التي تشترك فيها حقا ي متشابهة . 
الداللـة لكــل منهمــا وتــدق  حقلــيالمسـاحة المشــتراة بــين  بالتــاليفـي االســتعارة، وتصــغر 

                                                
 . 332السابق :   - 1
 . 92الصورة الشعرية في الكتابة الفنية :   - 2
فلسفة البالغة , ريتشاردز , ترجمة ناصر حالوي , سعيد الغانمي , مجلة العرب والفكر   - 3

 . 51:  1991,  14 - 13العالمي , العددان : 
 . 83أسرار البالغة :   - 4

This file was downloaded from QuranicThought.com



 278 

عــن اإلدراك يضــطر معهــا القــارىء إلــى بــذل جهــد عقلــي أقــوى ، للكشــ  عــن العالقــة 
مــن قــدرة االســتعارة التعبيريــة واإليحا يــة وتثيــر فــي  ي القا مــة بينهمــا ، وهــذة العمليــة تقــو 
. فــي  1 " يبطــة هــي يبطــة االنتصــار بعــد الجهــد والتعــانفــس القــارىء عنــد إتمامهــا 

حـــين إذا اـــاع االتفـــاق فـــي الحقيقـــة والتفـــاوت فـــي الصـــفة ، فـــمع المســـافة بينهمـــا تبـــدو 
إلـى رـع  درجـة التفاعـل بـين  يريقة، التساع المساحة الداللية المشـتراة ، ممـا يـ د
   . العاديالطرفين ويقترب باالستعارة من مستوى الكالم 

أع الطـــرفين إذا  ىشـــيء مـــن هـــذا ، حيـــث رأ ىوقـــد وجـــدنا "لـــوغيرع" يشـــير إلـــ         
اتفقــا فــي الحقيقــة وتفاوتــا فــي الصــفة فــمع المشــابهة بينهمــا تكــوع ذات طبيعــة "كميــة" ، 

نحقــي فيهــا قــدرًا مــن المبالغــة اقولنــا : أحمــد قــوى اأبيــه . أمــا إذا اــاع االتفــاق  وتلــض ال
نوعيـــة أو "  ة ، فـــمع المشـــابهة تكـــوع ذات طبيعـــة فـــي الصـــفة واالخـــتال  فـــي الحقيقـــ

اتشـــبيه الرجـــل باألســـد ،فـــي هـــذة الحـــال تتحقـــي المبالغـــة ألننـــا نفتـــر  أع قـــوة  " كيفيـــة
2األســد هــي مثــال القــوة والشــجاعة،ولهذا تبقــى مقارنــة شــجاعة األول بهــا مجــرد مبالغــة

يهات التشــب" وبنــاء علــى هــذا يــرى "لــوغيرع" علــى نحــو مــا ذهــا الســكاكي أع  
تكـــوع التشـــبيهات  القا مـــة علـــى المقارنـــة النوعيـــة أو الكيفيـــة عمـــاد االســـتعارة ، بينمـــا ال
 . 3 " المعتمدة على المقارنة الكمية أي الخالية من المبالغة أساس االستعارة

ـــــى مـــــا أورـــــحنا مـــــن اختصـــــاغ االســـــتعارة   ـــــد الســـــكاكي  -وعـــــالوة عل  -عن
فــي صــفاتها ، وأع هــذا يكســبها ثــراء لغويــًا  بالحقــا ي المتباينــة فــي أصــولها ، المشــتراة

فيهــــا جــــانبين :  يأوســــع ؛ فــــمع الســــكاكي يــــرى أع اــــل صــــورة اســــتعارية البــــد أع نراعــــ
، وأي تحليـــل لهــا البــد أع ينطلـــي منهمــا . ويتجلـــى  الــدالليوالجانـــا  الترايبــيالجانــا 

 في الخطوتين التاليتين : -عندة  -هذاع الجانباع 
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بالذكر أنه قسم االستعارة إلى ثالثة أضرب من حيث القوة والضعف , غير أن من الجدير  -* 
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 للفـر المفـرد بالـذار" بـين المعنـى األول  داللـيح بوجود تعـار  : ظهور االنزيا األولى
  .الترايبي، والقرينة ، إذ إع داللتيهما متمانعتاع ، وهذا يقع على المستوى  "

 يمكــن أع يســمى تعــديل المعنــى وتصــحير االنحــرا  إلــي مــا : التأويــل أو مــاواألخــرىَ
بالـــــذار ، وبـــــين داللـــــة القرينـــــة التوفيـــــي بـــــين داللـــــة اإلفـــــراد " تســـــتقيم بـــــه الداللـــــة ليـــــتم

 . الدالليوهذا يقع على المستوى  1" المتمانعتين
ــــ  مــــا وال          ــــه الســــكاكي  يختل ــــا  -يقول ــــدرس األســــلوبي  -هن عمــــا شــــاع فــــي ال

الحــديث حــول بنيـــة االســتعارة فهــذا "جـــوع اــوهين" يميـــز فــي اــل عمليـــة اســتعارية بـــين 
 لحظتين :

اح وهـــي عبـــارة عـــن مالحظـــة المنـــافرة بـــين الكلمـــة : يســـميها عـــر  االنزيـــ األولـــى"ََ 
 المستعارة أو الكلمة المجاورة أو القرينة .

يقبلـه السـياق  : هي نفي أو اخـتزال االنزيـاح باالنتقال مـن المعنى األول الـذي الال ا يةَ
ـارة الذي يعيد االنسجــام إلــى الكــالم بنفـي المنافــرة بـين الكلمــة المستعـ الثانيإلـى المعنى 
 . 2" وسياقها
ومــن ناحيــة أخــرى أشــار الســكاكي إلــى اخــتال  علمــاء البالغــة حــول اعتبــار           

االستعارة مجازًا لغويًا أو مجازًا عقليًا ، وقـد أورد تبريـرات اـل طـر  ووجـه اعتبـارة لهـا . 
 د نظـرًا إلـى اسـتعمال األسـ"  " وجمهور البالغيين الحاتمي"  ي فمن يقول بأنها مجاز لغو 

فـي قولنـا رأيـ  أسـدًا يــتكلم[ فـي غيـر مـاهو لـه عنــد التحقيـي ، فمنـا وإع ادعينـا للشــجاع ]
للرجـل صـورة األسـد ، وهينتـه وعبالــة  ياألسـدية فـال نتجـاوز حـديث الشـجاعة حتــى نـدع

اامــل معنــاة المورــوع لــه ، وإنمــا  ىيــدل علــ ، أي أع اللفــر المســتعار ال 3 " عنقــه ...
ى الشجاعة ، وخرو  اللفر عن داللته الحقيقية التـي ورـع جزء يتضمنه وهو معن ىعل

 لها إلى داللة أخرى بقصد المشابهة يسمى مجازًا لغويًا .

نظــــرًا إلــــى الــــدعوى ، فــــمع اونــــه لغويــــًا "  وهنــــاك مــــن يــــرى أنهــــا مجــــاز عقلــــي 
                                                

 . 374مفتاح العلوم :  - 1
 82, و الصورة الشعرية في الخطاب البالغي والنقدي :  137انظر بناء لغة الشعر :    - 2
 . 370مفتاح العلوم :   - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 280 

هــي مورـوعة لـه ، ويمتنـع مـع ادعـاء األســدية  الكلمـة المسـتعملة فـي غيـر مـا ييسـتدع
داخــل فــي جــنس األســود .... أع يكــوع إطــالق اســم األســد علــى ذلــض عــن للرجــل وأنــه 

. أي أع نقــل االسـم البــد أع يتبعـه نقــل  1"  اعتـرا  بأنـه رجــل ، لقـدح ذلــض فـي الـدعوى 
وإذا ااع نقل االسـم تبعـًا لنقـل المعنـى اـاع االسـم مسـتعماًل ،يمـا ورـع "  للمعنى أيضا،

 له ولهذا صر التعجا في قول ابن العميد :

 ي فس فوَأعزَعليَم َََََََََم َال موَََتظللنيقامتَََََََََََََ

 .2َ"َم َال موَتظللنيشموَََعجبََََََََََ ومَتظللنيقامتَََََََََََََ

، لمـا اـاع لهـذا التعجـا وجـه  الحقيقـيفلوال ادعاء ابن العميـد لغالمـه معنـى الشـمس "  
 انًا ، ويقيـه مـن وهـ  الشـمسمنكر أع يظلل إنساع حسـن الوجـه إنسـ ، إذ ليس ببدع وال

 .3"شخصهب
وعلـــى الـــرغم مـــن أع الســـكاكي قـــد اكتفـــي بعـــر  المـــوقفين فـــي شـــيء مـــن            

الموروعية ، فمع محاولتـه التوفيـي بـين ادعـاء األسـدية للرجـل والقرينـة التـي تمنـع إيـراد 
الســـبع المخصـــوغ بهينتـــه ، وذلـــض بتقســـيم أفـــراد جـــنس المســـتعار إلـــى متعـــار  وغيـــر 

، امــا أع مراجعــة تعريفاتــه للمجــاز  4تعــار  ، تكشــ  عــن ميلــه إلــى الموقــ  األول م
عقلي ، حيـث عـدها  ال ي وأقسامه تدل داللة وارحة على أع االستعارة عندة مجاز لغو 

 . 5من المجاز اللغوي الراجع إلى معنى الكلمة المفيدة 
ء مـن الناحيـة الترايبيـة أم وهكذا نرى أع رؤية السكاكي لبنية االسـتعارة ، سـوا          

مــن الناحيــة الدالليــة اانــ  أبعــد ممــا انــا نتوقــع ، وأدل علــى بعــد نظــرة وفهمــه الـــدقيي 
 لمعظم القضايا الباليية التي تناولها .

 َقرينةَاالستعارةَ:

فـي االســتعارة  الثـانييـرى السـكاكي أع االنتقـال مــن المعنـى األول إلـى المعنــى          
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بينهـا  داللـيود قرينـة دالـة علـى امتنـاع المعنـى األول ، لوجـود تعـار  يتم إال بوجـ ، ال
الــذي تسـتقيم بــه الصـياغة . يقــول  الثـانيوبينـه . وأع هـذا التعــار  يقودنـا إلــى المعنـى 
فـي رـمن قرينـة مانعـة عـن حمـل "   إنه عند بنا ض صورة استعارية البد أع تفعـل ذلـض 

هــــم ، اــــيال يحمــــل عليــــه فيبطــــل الغــــر  يســــتبي منــــه إلــــى الف المفــــرد بالــــذار علــــى مــــا
ـــــة اإلفـــــراد  يالتشـــــبيه ـــــين دالل ـــــي ب ـــــيمكن التوفي ـــــل المـــــذاور ل ـــــى التأوي ـــــًا دعـــــواك عل باني

  1 " بالذار،وبين داللة القرينة المتمانعتين وتمتاز دعواك عن الدعوى الباطلة
وقــد تنبــه الســكاكي إلــى أع القرينــة المانعــة إلرادة المعنــى األول ، ليســ  علـــى  
، وأحيانــًا  الثـانيواحـدة مـن التـأثير ، فأحيانـا تكفـي المـة واحـدة لنقلنـا إلـى المعنـى  درجـة

أخــرى تحتــا  القرينــة إلــى معــاع متعــددة تتراــا مــع بعضــها الــبع  ، حتــى تمكننــا مــن 
واعلـم أع قرينـة االسـتعارة ربمـا اانـ  معنـى "  الوصول إلـى المعنـى المقصـود ، يقـول : 

اقولنــا نظــرت إلــى بــدر يبتســم[ وربمــا اانــ  معــاع ] مثلــة واحــدًا ؛ االــذي رأيــ  فــي األ
 مربوطًا بعضها ببع  اما في قول الشاعر :

 وصاعقةَم َ صلهَتندفيَبهاَََََعلىَأرـسَاألقرانَخموَسحائبَََََََََ

جـرت  انظر حين أراد استعارة السحا ا ألنامل يمـين الممـدوح ، تفريعـًا علـى مـا        
اد بـــالبحر الفيـــا  تـــارة ، وبالســـحاب الهطـــال أخـــرى ، مـــاذا بـــه العـــادة مـــن تشـــبيه الجـــو 

صــنع ؟ ذاــر أع هنـــاك صــاعقة ، ثــم قـــال : مــن نصــله ، فبـــين أع تلــض الصــاعقة مـــن 
نصــل ســيفه ، ثــم قــال : علــى أرؤس األقــراع ، ثــم قــال خمــس ، فــذار العــدد الــذي هــو 

 .2" ب لألناملعدد جميع أنامل اليد ، فجعل ذلض اله قرينة ، لما أراد استعارة السحا
 أقسامَاالستعارةَ:

ـــــارات           ـــــًا لعـــــدة اعتب ـــــواع متعـــــددة ، وفق تنقســـــم االســــتعارة عنـــــد الســــكاكي إلـــــى أن
 أساسـية أهمها : 

 : أوال َ:َاعتبارَحضورَأحدَالطرفي َوغيابَاآلخر
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 يقسـم السـكاكي االسـتعارة إلـى قسـمين أساسـيين ، باعتبـار ذاـر لفـر المشـبه بــه         
تقـــديرًا  لفظـــًا وال أو عـــدم ذاـــرة ، فالصـــورة التـــي يـــذار فيهـــا المشـــبه بـــه دوع المشـــبه ال

تســـمى اســـتعارة تصـــريحية ، أمـــا إذا ذاـــر المشـــبه دوع المشـــبه بـــه مـــع ذاـــر الزمـــة مـــن 
لوازمـــه ، فهـــي تعـــد اســـتعارة مكنيـــة . وســـأقوم بتنـــاول هـــذين القســـمين وتفريعاتهمـــا امـــا 

لالســـتعارة المكنيـــة ، وإمكانيـــة االســـتغناء عنهــــا  يرؤيتــــورـــحها الســـكاكي ، ثـــم أطـــرح 
 اكتفاء بمجراء الصورة في االستعارة التخييلية التي هي قرينتها أبدًا .

 االستعارةَالتصريحيةَ:

، 1يـرى السـكاكي أع االسـتعارة التصـريحية ، يمكــن أع تنقسـم إلـى ثالثـة أقســام          
اــاع المشــبه المتـــروك شــينًا متحققــًا إمـــا  بالنســبة إلــى نــوع المشـــبه المتــروك ذاــرة ، فـــمع

 حســـيًا وإمـــا عقليـــًا ، فاالســـتعارة تصـــريحية تحقيقيـــة ، وإع اـــاع شـــينًا وهميـــًا محضـــًا ال
ــــم قــــد يكــــوع المشـــبه صالحــــًا  ـــه إال فـــي مجــــرد الوهــــم ، فاالســـتعارة تخييليـــة ، ث تحقـــي ل

 ذا القســـم الثالـــث وهـــو مــاتحقــي لـــه ، وهـــ ال للحمـــل تـــارة علـــى مالـــه تحقــي ، وأخـــرى مـــا
 يسمى باالستعارة المحتملة للتحقيي والتخييل .

 االستعارةَالتصريحيةَالتحقيقيةَ:  - 1

إذا وجـــدت وصـــفًا مشـــتراًا بـــين "  يعـــر  الســـكاكي االســـتعارة التصـــريحية بقولـــه :      
ملــزومين مختلفـــين فـــي الحقيقـــة ، هـــو فـــي أحــدهما أقـــوى منـــه فـــي اآلخـــر ، وأنـــ  تريـــد 

ملــزوم األرــع  مــن  يلحــاق األرــع  بــاألقوى علــى وجــه التســوية بينهمــا ، أع تــدعإ
جــــنس ملــــزوم األقــــوى بــــمطالق اســــمه عليــــه وســــد طريــــي التشــــبيه بــــمفرادة فــــي الــــذار ، 

ملزوماتهـا ، فـاعاًل ذلـض  ي اللـوازم عنـد تسـاو  ي توصياًل بذلض إلى المطلوب لوجـوب تسـاو 
علــى مايســبي منــه إلــى الفهــم ، اــيال  فــي رــمن قرينــة مانعــة عــن حمــل المفــرد بالــذار

، بانيـــًا دعـــواك علـــى التأويـــل المـــذاور ، لـــيمكن  ييحمـــل عليـــه فيبطـــل الغـــر  التشـــبيه
التوفيي بين داللة اإلفراد بالذار ، وبين داللة القرينة المتمانعتين ، ولتمتاز دعـواك عـن 

ي جرأتـــه الـــدعوى الباطلـــة ، مثـــال ذلـــض : أع يكـــوع عنـــدك شـــجاع ، وأنـــ  تريـــد أع تلحـــ
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األسدية له بمطالق اسمه عليه ، مفـردًا لـه فـي الـذار ،  يوقوته بجرأة األسد وقوته فتدع
فتقول : رأي  أسدًا ، ايال يعد جرأته وقوته ، دوع جرأة األسد وقوتـه ، مـع نصـا قرينـة 

 . 1 " أو يتكلم أو في الحمام ... يمانعة عن إرادة الهيكل المخصوغ به : ايرم
الســكاكي فــي هــذا التعريــف اــاع دايقــًا إلــى حــد بعيــد ، حيــث مــن الوارــر أع  

 تناول ،يه البنية الترايبية لالستعارة ووظيفتها الداللية .

وصــ  مشــترك بــين  ىأنهــا البــد أع تشــتمل علــ ىفمــن ناحيــة بنيــة االســتعارة رأ 
 -طــرفين مختلفــين فــي حقيقتهمــا ، هــو فــي أحــدهما أقــوى مــن اآلخــر ، وامــا أورــحنا 

أع الطــرفين إذا اانــا مــن جنســين مختلفــين فــمع درجــة التفاعــل بينهمــا تكــوع  -مــن قبــل 
أقوى ؛ إذ يفقد ال طر  بع  سماته المعنوية ، في مقابل اكتسابه لسـمات أخـرى مـن 
الطـــر  اآلخـــر ، فـــي حـــين عنـــدما يكـــوع الطرفـــاع متفقـــين فـــي النـــوع أو الجـــنس ، فـــمع 

كثـــر تقلـــل مـــن مســـافة التـــوتر درجـــة التفاعـــل تضـــع  الحتوا هـــا علـــى ســـمات مشـــتراة أ
والتبـــاين بينهمـــا . واـــأع الســـكاكي يريـــد أع يقـــول إع حـــدون تطـــابي بـــين الطـــرفين فـــي 
الصـــورة االســـتعارية لـــيس وليـــد الســـمات المشـــتراة الموجـــودة أصـــاًل فيهمـــا ، وإنمـــا هـــو 
نتيجــة نفــاذ اــل منهمــا إلــى داللــة اآلخــر ، واكتســابه معنــى جديــدًا هــو محصــلة تفاعــل 

ليســـ  مجـــرد إتيـــاع بـــدال محـــل دال آخـــر ، فهنـــاك "  فين . إع االســـتعارة صـــفات الطـــر 
يخـــر  منهـــا أي معنـــى جديـــد امـــا هـــو الشـــأع فـــي المترادفـــات ، بـــل هـــو  اســـتبداالت ال

 . 2 " المسلض الذي ينفذ به المتكلم إلى معنى الدال المسق 
التشــبيه ويســتلزم بنــاء االســتعارة أيضــًا إفــراد المشــبه بــه فــي الــذار ، لســد طريــي  

ـــــى اســـــتقاللية الطـــــرفين وتمايزهمـــــا ،  ـــــه عل ـــــذي يحـــــد مـــــن درجـــــة االتحـــــاد ، بمحافظت ال
تســعى إلــى تحويــل الحقيقتــين إلــى حقيقــة واحــدة ، أو "  فاالســتعارة بحــذ  أحــد طرفيهــا 

لحقيقتـين على األقل أنها توحد بينهما ، وعلـى العكـس مـن ذلـض هنـاك تواجـد  توحيهي 
   3"  تبقى خاصية ال حقيقة محافظة على ذاتها، إذ في التشبيه ، ولمفهومين
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"  وإفراد المشبه به فـي الـذار يتطلـا بالضـرورة وجـود قرينـة حاليـة أو لفظيـة تمنـع إيـراد 
 بالتــاليوتــدفعنا لتشــبيهي " ايســبي منــه إلــى الفهــم اــيال يحمــل عليــه فيبطــل الغــر   مــا

اللــة اإلفـراد بالــذار وبــين إلـى االنتقــال إلـــى داللــة أخـرى عــن طريــي التأويـل توفــي بـين د
 داللة القرينة المتمانعتين .

أنهــا تتمثــل فــي  ىوعلــى مســتوى الوظيفــة الدالليــة لالســتعارة ، فــمع الســكاكي رأ 
وهــو  الـدالليإلحـاق األرـع  بــاألقوى علـى درجـة التســوية بينهمـا للوصـل إلــى الغـر  

ســبيل اإلدعــاء تتبــدى فــي جــنس المشــبه بــه ، علــى  إثبــات الصــفة للمشــبه علــى نحــو مــا
 والمبالغة  . فاالدعاء بأنهما من جنس واحد يقتضى أع تتساوى صفاتهما .

ومن الجدير بالذار أع مالحظة السكاكي بملحاق األرـع  لألقـوى مالحظـة           
عميقة الداللة ألنها تقـرر أع التفـاوت بـين الطـرفين المختلفـين فـي الحقيقـة ، فـي الصـفة 

اســـتعارة  إنتــا أع محاولــة  ييعنــ الكمــياالخـــتال  "  وهــذا  امــيالمشــتراة هــو تفــاوت 
ألع ذلض يتناق  مـع وظيفـة االسـتعارة التـي  1"  انطالقًا من الطر  األرع  مستحيل
 تسعى إلى تحقيي المبالغة أبدًا .

 ومـــــن أمثلــــــة االســــــتعارة التصــــــريحية التحقيقيــــــة االســــــتعارية التهكميــــــة ، وهــــــي  
نقيضــين لآلخــر ، بواســطة انتــزاع شــبه التضــاد وإلحاقــه اســتعارة اســم أحــد الضــدين أو ال"

ســـبي فــي بـــاب التشــبيه ، ثـــم ادعـــاء  بشــبه التناســـا بطريــي الـــتهكم والتملــير ، علـــى مــا
أحــدهما مــن جـــنس اآلخــر واإلفـــراد بالذاـــر ونصــــا القرنيـــة اقــــولض : إع فالنـــًا تواتــــرت 

 . 2 " أوالدة يعليـه البشـارات بقتلـه ونهـا أموالـه وسب
وحقيقة االسـتعارة التهكميـة أنهـا تقـوم بـالجمع بـين أطـرا  متضـادة بينهـا عالقـة  

ـــة وفاايـــة ، امـــا نـــرى فـــي األنمـــا   ـــة ، غيـــر أنهـــا مماثلـــة رـــدية ، وليســـ  مماثل مماثل
وجه الشبه من نفـس التضـاد الشـتراك الضـدين ،يـه "  السا دة في االستعارة . ففيها ي خذ
ادًا لآلخر ثم ينـزل التضـاد منزلـة التناسـا بواسـطة أي في التضاد ، ويكن ال منها مض
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 . 1 " تملير
ــــةح   ــــة (ســــواء أكانــــ  اســــتهزاء أم ســــخرية أم دعاي والشــــض أع االســــتعارة التهكمي

 تكتسا جمالها الفني من ناحيتين :

: تحقــي عنصــر المفاجــأة ، الــذي يحــدن بفعــل مخالفــة خاصــية التوقــع ، إذ إع األولــىَ
تقــدم لديـه مــن عناصــر لغويــة  دء أمــرًا معينــًا ، بنــاًء علـى مــابـ ذيالمتلقـي يتوقــع بــادىء 

لكنه يصطدم بنقيضه عند بلو  نهايـة الترايـا ، فتحـدن المفاجـأة الدالليـة ، التـي ينتقـل 
 منها إلى البحث عن المبررات الفنية والجمالية الكامنة وراء ذلض الترايا .

لقـــــين فـــــي اســـــتنبا  الداللـــــة : طريقـــــة تأويلهـــــا ، حيـــــث تتفـــــاوت إمكانـــــات المت واألخـــــرَى
ألع عمليـة إدراكهـا وتأويلهـا متعلقـة بـالمواق  "  المقصودة ، وفـي تأويـل ظـاهر القـول ، 

المعر،ية المتجليـة فـي األفعـال الدالـة علـى المعتقـدات واآلراء واإلحساسـات مثـل : اعتقـد 
 يطلـــي عليـــه اســـم القصـــدية أو الموقـــ  القصـــدية فمـــا يـــراة متلـــي وأرى وأحـــس ، أي مـــا

علـى نفـس  عيتفقـا يعتقدة غيرة ، اما أع قار ين قد ال استهزاء أو سخرية أو دعابة قد ال
  .2"  استهزاء     اإلسناد للمفهوم ، مما يظنه شخص سخرية يحسه آخر

مطلقـــــًا ، ومـــــن ثـــــم تظـــــل غنيـــــة باحتماالتهـــــا  أي أع إدراكهـــــا يظـــــل نســـــبيًا ال          
 لكامنة وراء المعنى الظاهر .الممكنة ، وطريقة استنبا  دالالتها ا

 االستعارةَالتم يليةَ:

وممـا عـدة الســكاكي مـن أنمــا  االسـتعارة التصــريحية التحقيقيـة ، االســتعارة             
باســتعارة وصــ  إحــدى صــورتين منتــزعتين مــن أمــور لوصــ  "  التمثيليــة حيــث عرفهــا 

بـمطالق اللســاع ليجيــا ، فــي مسـألة ، فــيهم تــارة  ياألخـرى ، مثــل أع تجــد إنسـانًا اســتفت
يهم أخرى فتأخذ صورة ترددة هذا ، فتشبهها بصورة تردد إنساع قـام ليـذها فـي أمـر  وال

يريـد فيـ خر أخـرى ، ثـم تـدخل صـورة المشـبه  ، فتارة يريد الذهاب ،يقدم رجـاًل ، وتـارة ال
في جـنس صـورة  المشـبه بـه رومـًا للمبالغـة فـي التشـبيه ، فتكسـوها وصـ  المشـبه بـه ، 

                                                
شرح السعد لسعد الدين التفتازاني , ضمن شروح التلخيص ,دار اإلرشاد اإلسالمي , بيروت    - 1

 . 382:  3ج
 . 58م :  1990 1بقال للنشر , طمجهول البيان , د محمد مفتاح , دار تو  - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 286 

مـن غيـر تغييـر ،يـه بوجـه مـن الوجـوة ، علـى سـبيل االسـتعارة ، قـا اًل : أراك أيهـا الفتـى 
 . 1"  تقدم رجاًل وت خر أخرى ، وهذا نسميه : التمثيل على سبيل االستعارة

-وعلـــى الـــرغم مـــن أع هـــذا التعريـــف قـــد يتعـــار  فـــي الظـــاهر مـــع تعريفـــه           
بالكلمــة المســتعملة "  حيــث حــددة  -زءًا منــه للمجــاز الــذي تعــد االســتعارة جــ -الســكاكي
هـي مورـوعة لـه بـالتحقيي اسـتعمااًل فـي الغيـر بالنسـبة إلـى نـوع حقيقتهـا ،  في غير مـا

أي أع االسـتعارة مـن المجـاز المفـرد ،  " مع قرينة مانعة من إرادة معناها فـي ذلـض النـوع
بالكلمــة "      نــا فــمع المــراد ه -علــى الــرغم مــن ذلــض  -يصــر أع تكــوع مرابــة ،  وال

. وإذا اـاع المجــاز  2 " هـي العليــا[] اللفـر الشـامل للمفــرد والمراـا علــى نحـو المــة هللا 
المراـا هــو فــي حكــم المفــرد لمـا بــين أجزا ــه مــن تضــام وتـلزر فــمع الســكاكي قــد تعامــل 

الــذي  الــدالليتنفصــل أجزاؤهــا عــن بعضــها الــبع  ، وأع التجــاوز  معــه ابنيــة مفــردة ال
 وإنمــا بنيتـــه  الحقيقــيينـــت  عــن خــرو  اللفـــر بمفــردة عــن المعنـــى  لمســتعار اليقــع فــي ا

المستعار[ اللغوية في مجملها تخر  داللتها عن معناها القريا إلـى داللـة أخـرى الزمـة ]
  عنها يربطها بها شيء من التناسا والتشابه .

رة التمثيليــة عــن رأي الســكاكي ، بعــدة االســتعا المغربــيوقــد دافــع ابــن يعقــوب          
إنمــا عــد التمثيــل مــن مطلــي االســتعارة الشــاملة ل فراديــة والترايبيــة ، "  مــن المجــاز بأنــه

ألع مطلــي االســتعارة التصــريحية التحقيقيــة أعــم مــن االســتعارة التــي هــي مجــاز مفــرد ، 
وإذا ااع العد إنما هو مـن مطلـي االسـتعارة الشـاملة لمـا يوجـد ،يـه الترايـا فعـد التمثيـل 

   .  3 " صحير منها
قد اعتر  على السكاكي بعـدة االسـتعارة التمثيليـة  يوإذا ااع الخطيا القزوين         

أي التصـريحية ] وعـد التمثيـل علـى سـبيل االسـتعارة منهـا "  من بـاب االسـتعارة بقولـه : 
يكــوع إال مرابـًا امـا ســبي  التحقيقيـة[ . و،يـه نظـر ألع التمثيــل علـى سـبيل االسـتعارة ال

                                                
 . 376مفتاح العلوم :   - 1
 . 161: 4مواهب الفتاح ج  - 2
 . 188السابق :  - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 287 

ينفــي وجـــود االســـتعارة  . فمنـــه فــي الواقـــع ال 1 " يــف يكـــوع قســمًا مـــن المجــاز المفـــردفك
 -امـا يـرى  - الظـاهري التمثيلية في الكالم ، وأع اعترارـه فقـ  منصـا علـى التنـاق  

ولــــو لــــم يقيــــد "  فــــي تعريــــف الســــكاكي للمجــــاز واالســــتعارة المرابــــة . لــــذا فهــــو يقــــول :
مبالغــة فـــي  األصــليشــبه بمعنـــاة  الــذي أريــد بـــه مــا االســتعارة بــاإلفراد وعرفهــا بالمجـــاز

 .  2 " االستعارة    التشبيه ، دخل ال من التحقيقية والتمثيل في تعريف

ومــــن ناحيــــة أخــــرى فــــمع المثــــال الــــذي أوردة الســــكاكي علــــى ســــبيل االســــتعارة           
بأنــه مــن  لقــيللمت يقــد يـوح " ، أراك أيهــا المفتـى تقــدم رجــاًل وتـ خر أخــرى "  التمثيليـة 

يمتنـع إيـرادة ، وأع هنـاك انتقـااًل مـن  باب الكناية ال االستعارة ألع المعنى الظاهر قـد ال
الــالزم إلــى الملــزوم ، أي أع التــردد فــي الــرأي يلــزم عنــه عر،يــا تقــديم الرجــل وتأخيرهــا . 

يـة الرغم من هذا التـداخل الـذي قـد يبـدو بـين صـورة االسـتعارة التمثيليـة والكنا ىولكن عل
فــي هــذا المثـــال ، فمنــه يمكـــن تحديــد الصـــورة وتمييزهــا مـــن خــالل القرينـــة الحاليــة التـــي 

فالصــورة اســتعارة ، وإع لــم  الحقيقــيتصــاحا القــول . فــمذا منعــ  القرينــة إرادة المعنــى 
 تمنعه فهي اناية .

تتحقي عندما تلقى الجملة في مقام الخطاب لمن يتردد فـي رأيـه أو فـي  : لحالةَاألولىا
، لمـا يكـوع عليـه المخاطـا  الحقيقـيتمنـع إرادة المعنـى  -هنـا  -وقفه ، إذ إع الحـال م

مــن علــم بحالــه أثنــاء توجيـــه الخطــاب إليــه  وهــو حــال التـــردد فــي الــرأي ال حــال تقـــديم 
الرجــل وتأخيرهـــا . ويكــوع الغـــر  مـــن الصــورة تورـــير المعنـــى المجــرد وتجســـيدة فـــي 

ــــام  صــــورة حســــية مدراــــة للمخاطــــا . والمالحــــر أع الســــكاكي قــــد أورد المثــــال فــــي مق
التخاطــا الــذي يقطــع بــأع الصــورة اســـتعارة تمثيليــة ال انايــة . وعليــه تجــرى االســـتعارة 
على نحو تشبيه حالة من يتردد في رأيه ، بحالة مـن يقـدم رجـاًل ويـ خر أخـرى ، بجـامع 

لمشـبه بـه التردد بـين اإلقـدام واإلحجـام عـن الفعـل ، ثـم نـدخل صـورة المشـبه فـي جـنس ا
على سبيل االدعـاء والمشـابهة ، مـع حـذ  المشـبه والتصـرير بـذار المشـبه بـه . واـوع 
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  أع الصورة منتزعة من عدة أمور فهي استعارة تمثيلية . 
ــةمــا أ  : فتتحقــي عنــد إلقــاء الكــالم علــى ســبيل الحكايــة ، اقولنــا : رأيــ   الحالــةَال ا ي

مقصـــود أع فالنـــًا يتـــردد فـــي رأيـــه وموقفـــه فالنـــًا يقـــدم رجـــاًل ويـــ خر أخـــرى . فـــالمعنى ال
لعالقة اللزوم بين التردد في الرأي وتقديم رجـل وتـأخير أخـرى . غيـر أع القرينـة الحاليـة 

، بــــل يظــــل احتمــــال إيــــراد المعنيــــين قا مــــا ،  األصــــليتمنــــع إرادة المعنــــى  ال -هنــــا  -
  الكناية .مشابهة ، وهذة هي صورة  ةوتصبر العالقة بينهما عالقة لزوم العالق

وقد تنبه السكاكي إلى العالقة بـين المثـل واالسـتعارة التمثيليـة مـن حيـث إع اـاًل         
كلهــــا تمثــــيالت علــــى ســــبيل " أع األمثــــال  ىمنهمـــا مجــــاز مراــــا فشــــا اســــتعماله ، فـــرأ

فتسـتعمل فـي المفـردة والجمـع "   1تتغيـر  ، ومـن ثـم فـمع صـورتها اللغويـة ال"  االستعارة
 . 2 " عًا أو تثنية وفي المذار وإع اان  م نثة وعكسهماوإع اان  جم

 االستعارةَالتصريحيةَالت ييليةَ:ََ-2َ

أع تســمى باســم صــورة متحققــه صــورة عنــدك وهميــة محضــة ، تقــدرها "  وهــي َ
يسـبي  مشابهة لها ، مفردًا في الذار ، في رمن قرينة مانعة عن حمـل االسـم علـى مـا

شـينًا متحققـًا ، وذلـض مثـل أع تشـبيه المنيـة بالسـبع فـي  منه إلى الفهم ، من اـوع مسـماة
اغتيــال النفـــوس وانتــزاع أرواحهـــا بــالقهر والغلبـــة ... تشــبيها بليغـــًا حتــى اأنهـــا ســبع مـــن 

يـالزم صـورته ، ويـتم  السباع ، ،يأخذ الوهم في تصويرها في صورة السـبع ، واختـراع مـا
يكــوع  وعلــى الخصــوغ مــابهــا شــكله مــن رــروب هينــات ، وفنــوع جــوارح وأعضــاء ، 

قوام اغتيال السبع للنفوس بها وتمام افتراسه بها من األنياب والمخالا ، ثـم تطلـي علـى 
علــى ســبيل اإلفــراد بالــذار ، وأع تضــيفها إلــى  ةالمتحققــ أســاميمخترعــات الــوهم عنــدك 

ا قــا اًل : مخالــا المنيــة ، أو أنيــاب المنيـــة الشــبيهة بالســبع ليكــوع إرــافتها إليهـــ هالمنبــ
 . 3"  يسبي إلى الفهم منها من تحقي مسمياتها قرينة مانعة من إجرا ها على ما

مــن اختــراع الخيــال ، تــم  وهمــيشـيء "  مخالــا المنيــة"  فالمسـتعار لــه فــي             
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ابتداعه في روء ما استقر فـي نفـس المبـدع مـن معـاع وصـور حـول المـوت ، ثـم جـرى 
فــــي الواقــــع ، وهــــي صــــورة مخالــــا الســــبع  ةتشــــبيه هــــذا الشــــيء بصــــورة أخــــرى متحققــــ

المعروفـــة . وبـــمفراد المســـتعار منـــه فـــي الـــذار (مخالـــاح . مـــع وجـــود قرينـــة دالـــة علـــى 
المعنى المقصود وهي إرافته إلـى المنيـة تكـوع االسـتعارة تصـريحية . واـوع المسـتعار 

ة وهميــة تصــبر االســتعارة تخييليــة . أي أع اــل اســتعار  ةلــه المتــروك صــورة غيــر متحققــ
تنفــــض عـــــن  مكنيــــة ال"  تخييليــــة هــــي تصــــريحية . ولمــــا اــــاع الســــكاكي يــــرى أع اــــل 

. حيــث تجــرى التخييليــة دا مــا فــي قرينتهــا ، فمعنــى ذلــض أع اــل اســتعارة  1 " التخييليــة
   مكنية تجاورها بالضرورة االستعارة التصريحية وليس العكس .

فـــي العناصـــر نفســـها التـــي تتراـــا  وإذا اــاع إجـــراء التخييليـــة أو المكنيـــة يـــتم           
منها ال صورة ولكن بتبادل القرينة والمشـبه موقعهمـا فـي تلـض العناصـر ، فـمع االكتفـاء 

يبتعــد بنــا اثيــرًا عــن جــوهر الصــورة  بــمجراء الصــورة علــى ســبيل التصــريحية التخييليــة ال
يلجــأ إليهــا ومكوناتهــا األوليــة ، بــل إنــه يمنحنــا زيــادة فــي عمليــة التخييــل التــي يمكــن أع 

المتلقــي ، لفهـــم أبعـــاد الصــورة وايمتهـــا الفنيـــة . ويصــبر بعـــد ذلـــض إجراؤهــا فـــي المكنيـــة 
يغيـر مـن ايمـة الصـورة أو جمالهـا . وسـنعمي هـذا الـرأي عنـد  مجرد تحصيل حاصـل ال

 تناولنا لالستعارة المكنية اما حددها السكاكي .

 لَ:االستعارةَالتصريحيةَالمحتملةَللتحقي َوالت ييََ-3َ

أع يكوع المشبه المتروك صالر الحمل علـى مالـه تحقـي مـن وجـه ، وعلـى مـاال "  وهي
 تحقي له من وجه آخر ، ونظيرة قول زهير :

 صحاَالقلبَع َسلمىَوأقصرَباطلهََََََوعرىَأفراسَالصباَورواحلهََََََ

بس أراد أع يبين أنه أمسـض عمـا اـاع يرتكـا  أواع الصـبا ، وقمـع الـنفس عـن التلـ      
راـــوب مراكـــا  و الغـــيعـــن المعـــاودة لســـلوك ســـبيل  يبـــذاك ، معررـــًا اإلعـــرا  الكلـــ
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 الجهل فقال : 

ََ.1ََ"َىَأفراسَالصباَورواحلهوعرََََََََََََََََََََََََََّ
لقــد فطــن الســكاكي فــي هــذة الصــورة إلــى إمكانيــة حمــل المســتعار لــه المتــروك ،        

أي أع اسـتعارة األفــراد والرواحــل يمكــن أع علـى جانــا التحقيــي وعلـى جانــا التخييــل . 
 وهمـــيتكـــوع لشـــيء موجـــود فتكـــوع تحقيقيـــة ، ويمكـــن أع تكـــوع لشـــيء غيـــر موجـــود 

فحــي قولــه : أفــراس الصــبا ورواحلــه أع يعــد اســتعارة تخييليــة "  فتكــوع تخييليــة يقــول : 
ة لمـــا يســـبي إلـــى الفهـــم ، ويتبـــادر إلـــى الخـــاطر مـــن تنزيـــل أفـــراس الصـــبا ورواحلـــه منزلـــ
أنياب المنية ومخالبهـا ، وإع اـاع يحتمـل احتمـااًل بـالتكل  أع تجعـل األفـراس والرواحـل 

 . 2" النفوس وشهواتها يعبارة عن دواع
وامــا يبــدو أع الســكاكي قــد أجــرى الصــورة علــى ســبيل التخييليــة أو التحقيقيــة          

ة يبــدو بعيــدًا عــن دوع أع يحتــا  إلــى إجرا هــا فــي المكنيــة ، بــل إع إجراءهــا فــي المكنيــ
اهتمــام المبـــدع والمتلقـــي معـــًا ، ويعـــد نوعـــًا مــن التمحـــل والتبســـي  الســـاذ  الـــذي يـــذها 

       بروني الصورة وجمالها .
إع التحليــل اللغــوي للشــطر الشــعري يمكــن أع يتحــرك مــن فعــل التعديــة (عــرىح  

موارـعته  نا ـا الفاعـل (أفـراسح محافظـًا علـى يـأتيوأنه قد حافر على موارـعته ، ثـم 
 أيضا ، ثم تدخل البنية فـي عمليـة تضـايف بـين (أفـراسح و (الصـباح ، وهـو تضـايف ال

المـألو  دالليـًا ، ممـا يضـعنا فـي مواجهـة احتمـالين إلعـادة  ييحافر على النم  الترايبـ
التوازع إلى البنية : االحتمال األول أع التضايف ينت  بنية تشـبيهية مـن إرـافة المشـبه 

ح إطـــارًا ماديـــًا (أفـــراسح لكنـــه إطـــار المعنـــوي للصـــبا ( ييعطـــ ، وهـــو مـــا بـــه إلـــى المشـــبه
أع ينــت  التضــايف بنيــة اســتعارية  الثــانيممتلــىء بــالجموح والطــيش والنــزق . االحتمــال 

 ىليســ  فــي تشــبيه الصــبا بفــارس يرحــل علــ -هنــا  -غيـر مكنيــة ، حيــث إع االســتعارة 
وهـو أفـراس ، وإنمـا االسـتعارة فـي  ء بـالزم مـن لوازمـهيفرسه ، ثـم حـذ  المشـبه بـه وجـ
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هــو لـــه ،  إرــافة الزم المشــبه بــه إلــى المشــبه . فــاألفراس ليســ  جاريــة علــى غيــر مــا
هــو لــه ، ألع األصــل أع تضــا  إلــى  غيــر مــا ىواــذلض الصــبا ، وإنمــا هــي مضــافة إلــ

فــارس يرحــل عليهــا أو غيرهــا ، لكــن الشــاعر عــدل عــن  ىجهــة مــن جهــات الســير أو إلــ
ا إلى الصـبا ، فلـيس القصـد مـن الصـورة االسـتعارية تشـبيه الصـبا بالفـارس ذلض بمرافته

الـــنفس ونزواتهــــا ســـواء أكانـــ  فــــي صـــورتها المتحققــــه أم  دواعـــيأو غيـــرة وإنمـــا تشــــبيه 
 المتخيلة باألفراس والرواحل على سبيل االستعارة التصريحية التخييلية أو التحقيقية.

تسـتطيع أع تثبـ  ذواتــًا  ال"  ني حيـث قـال وإلـى ذلـض ذهـا عبـد القـاهر الجرجـا      
أو شــبه الــذوات تتناولهــا األفــراس والرواحــل فــي البيــ  ، علــى حــد تنــاول األســد الرجــل 
الموصــو  بالشــجاعة ... ولــيس إال إنــض أردت أع الصــبا قــد تــرك وأهمــل ، وفقــد نــزاع 
وقــد  الــنفس إليــه وبطــل ، فصــار اــاألمر ينصــر  عنــه فتعطــل آالتــه ، وتطــرح أداتــه ..

الــنفس وشــهواتها ،  دواعــيء وإع اــاع اــالتكليف أع تقــول إع األفــراس عبــارة عــن ييجــ
 . 1 " وقواها في لذاتها

 

ََاالستعارةَالمكنيةَ:
 

يعــر  الســكاكي االســتعارة المكنيــة  " بــأع تــذار المشــبه وتريــد بــه المشــبه بـــه ،        
ـــ شـــينًا مـــن لـــوازم  ذلـــض بنصـــا قرينـــة تنصـــبها وهـــي أع تنســـا إليـــه وتضـــيف ىدااًل عل

المشبه به المساوية ؛ مثل أع تشبه المنية بالسبع ثم تفردها بالـذار مضـيفًا إليهـا ، علـي 
يكـوع إال لـه ، ليكـوع قرينـة دالـة  ال سـبيل االسـتعارة التخييليـة ، مـن لـوازم المشـبه بـه مـا

ولـض : علي المراد ، فتقول : مخالا المنية نشب  بفالع طاويًا لذار المشبه بـه ، وهـو ق
 . 2الشبيهة بالسبع " 

ــــةح غيــــر             يفهــــم مــــن قــــول الســــكاكي عــــدة أمــــور : منهــــا : أع المشــــبه (المني
المشـبه بـه (السـبعح بـدليل  - ى اما يـر  -مستخدم في معناة الحقيقي ، ألع المقصود به 
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نسبة شيء من لوازم المشبه به إليه . ويعلل في مورع آخر صحة داللـة المشـبه علـي 
نفعــل فــي االســـتعارة  باســم المشــبه مــا -ههنــا  -بــه وحملــه لمعنــاة  " أنــا نفعــل  المشــبه

للفـر األسـد ، بارتكـاب  ىالمشبه ، اما أع ندعي هناك الشـجاع مسـم ىبالتصرير بمسم
يتهيـأ التقصـي عـن التنـاق  فـي الجمـع بـين ادعـاء األسـدية  ىسبي ، حت ما ىتأويل عل

لهيكــل المخصــوغ ، نــدعي ههنــا اســم المنيــة ، وبــين نصــا القرينــة المانعــة عــن إرادة ا
الــرغم مـن أع هـذا القـول يبــدو  ى. ولكـن علـ 1اسـمًا للسـبع ، مرادفـًا لـه بارتكــاب تأويـل " 

منطقيــًا ، فــمع التعامــل مــع الســياق الــداللي للجملــة يبــين أع المشــبه اســتخدم فــي معنــاة 
  ردات الصياغة .الحقيقي (الموتح ال المجازي ، وبه يتم االنسجام الداللي بين مف

فــي أع القرينــة فــي الجملــة هــي (مخالــاح ، والمعــرو  أع  ىوأمــر آخــر يتبــد          
القرينة دا ما تسـتخدم فـي معناهـا الحقيقـي ، لتحـدد المعنـى المـراد مـن اللفـر المسـتعار ، 

بينهـا وبـين بـاقي مكونـات الجملـة ، إذ إع اللـي غير أننا لـو فعلنـا ذلـض لحـدن تعـار  د
دور حــول صــورة متخيلــة للمنيــة ، ولــيس عــن مخالــا حقيقيــة لهــا . أي أننــا الحــديث يــ

 البد أع ن ولها ونستخدمها في غير معناها الحقيقي اي يستقيم المعنى .

أع المشـبه (المنيــةح اسـتخدام فـي معنـاة الحقيقـي ، ومــن  ىونخلـص مـن ذلـض إلـ 
البــد أع ننتقــل معهــا مــن  يعــد اســتعارة ، والقرينــة (مخالــاح يعــد مجــازًا ، وأيضــا ال ثــم ال

آخر اي يحدن االنسجام الداللي الكلي فـي الجملـة . وبـذلض  ىمعن ىمعناها الحقيقي إل
 تكوع هي مورع االستعارة .

وبعبــارة أخــرى أننــا إذا تعاملنــا مــع الصــورة البالييــة فــي الجملــة الســابقة بشــكل  
يســـميه  ة ، وأع مـــاعنـــد الســـكاكي بالقرينـــ ىمختلـــ  ، وجعلنـــا االســـتعارة تقـــع ،يمـــا يســـم

(المشبهح يصبر هو القرينة ، فمع المعنـى يصـبر منسـجمًا ، ونكـوع حيننـذ أمـام اسـتعارة 
   تصريحية تخييلية .

تنفــض عــن  وإذا ماربطنــا هــذا القــول بقــول الســكاكي  " إع االســتعارة بالكنايــة ال         
ع ذلـــض يعنـــي أع أي االســـتعارة التخييليـــة " ، واالســـتعارة التخييليـــة هـــي تصـــريحية ، فـــم
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تخــر  عــن أع تكــوع تصــريحية . وذلــض إمــا بمجرا هــا فــي المشــبه بــه  صــورة اســتعارية ال
عـن تقسـيم االسـتعارة  ىإع ذار وإما بمجرا ها في قرينـة المكنيـة ، ومـن ثـم نكـوع فـي غنـ

  تصريحية ومكنية وتصبر جميعها تصريحية . ىإل
ة مالحظـــات حــول تعريــف الســـكاكي وفــي الواقــع أع أحــد البـــاحثين ذاــر عــد           

نــذها إليــه ، وتنفــي وقــوع االســتعارة المكنيــة فــي الكــالم ، ومــن هــذة  للمكنيــة تعضــد مــا
الكلمـــة نفســـها بأنهـــا  ىوالحكـــم علـــ ىإع الحكـــم بـــأع المنيـــة مشـــبه يتنـــاف" المالحظـــات : 

     غيـــر المنيـــة .  ىمعنـــ ىاســـتعارة مكنيـــة . إذ لـــو اانـــ  هـــذة اســـتعارة لوجـــا أع تشـــير إلـــ
غيـر المنيـة ،  ىتشـير إلـ وهذا غيـر معقـول وغيـر مقبـول . ومادمنـا ن اـد ، أع المنيـة ال

  يستوجا تأوياًل .  يقبل ، وال وجا أع تكوع هي القرينة ، فمعناها واحد ، ال
المفارقــة نفســها ، فكيــف يمكــن أع  ىويمكــن أع نعثــر فــي المــة (مخالــاح علــ          

يمكـن إال أع  ينة في اآلع نفسـه . فـالمعرو  أع القرينـة التكوع هذة الكلمة استعارة وقر 
تكــوع مجــاورة لالســـتعارة مســتقلة عنهـــا داخــل السلســلة الكالميـــة ، أو أع تكــوع عنصـــرًا 

 خار  النص ، أما أع تتعايشا داخل الكلمة نفسها فهذا منطقيا غير معقول .

أمـام اســتعارتين :  نحتـا  ، فـي هــذا المثـال ، إلـي التعسـ  بــالقول : إننـا أننـا ال 
. ويصـبر إجـراء الصـورة فـي  1"فـي " مخالـا  ى إننا أمـام اسـتعارة واحـدة وهـي التـي تجـر 

قوله : " مخالا المنية نشب  بفالع " أنه شبه الصورة المتوهمـة للمنيـة التـي تولـدت فـي 
" اغتيالهــا النفــوس ، وانتزاعهــا أرواحهــا بــالقهر والغلبــة مــن   ىمخليــة المــتكلم بعــد أع رأ

غيــر تفرقــة بــين نفــاع ورــرار ، بصــورة مخالــا الســبع ، ثــم أفــرد المشــبه بــه بالـــذار ، 
 ىيسـبي إلـا مـ  ىالمنية  " ليكوع إرافتها إليها قرينة مانعة من إجرا ها علـ ىوأرافه إل

 . وبذا تكوع االستعارة تصريحية تخييلية. 2الفهم منها من تحقي مسمياتها " 
البالغيـين فــي تعريــف االســتعارة يــدعم هــذا  وممـا الشــض ،يــه أع رأي اثيــر مــن  

تكــوع هنــاك  القــول ، حيــث يــروع أع االســتعارة البــد فيهــا مــن حــذ  المشــبه ، وعليــه ال
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إع االســتعارة وإع  اســتعارة مكنيــة . فعبــد القــاهر الجرجــاني يعــر  االســتعارة بقولــه :  "
 ومشـــبهًا بـــه ، كانـــ  تعتمـــد التشـــبيه والتمثيـــل ، واـــاع التشـــبيه يقتضـــي شـــينين : مشـــبهاً 

واــذلض التمثيــل ألنــه امــا عرفــ  تشــبيه ، إال أنــه عقلــي ، فــمع االســتعارة مــن شــأنها أع 
تســق  ذاــر المشــبه مــن البــين وتطرحــه ، وتــدعي لــه االســم المورــوع للمشــبه بــه ، امــا 

إال فـي المشـبه بـه،  ى تجـر  أي أنهـا ال 1من قولض رأي  أسدًا تريد رجاًل شـجاعًا "  ىمض
ق بــين نــوعين مــن التصــريحية همــا : التحقيقيــة صــريحية أبــدًا . لكنــه فــرّ ومــن ثــم فهــي ت

والتخييليــة  ، ومــن الخطــأ أع نظــن أع عبــد القــاهر فــي تفريقــه بينهمــا ، أنــه اــاع يقصــد 
االستعارة المكنية ، فهو يقول :  " اعلم أع اـل لفظـة دخلتهـا االسـتعارة المفيـدة  بالتخيلية
أو فعــاًل ، فــمذا اانــ  اســمًا فمنــه يقــع مســتعارًا علــي  تخلــو مــن أع تكــوع اســماً  فمنهــا ال

شـــيء آخــر ثابــ  معلــوم فتجريـــه  ىقســمين : أحــدهما أع تنقلــه عـــن مســماة األصــلي إلــ
عليــه ، وتجعلــه متنــاواًل لــه تنــاول الصــفة مــثاًل للموصــو  ؛ وذلــض قولــض : رأيــ  أســدًا ، 

ال قتـه ويورـع مورـعًا وأن  تعني رجاًل شجاعًا ... والثـاني : أع ي خـذ االسـم عـن حقي
بــين ،يــه  ]شــيء يشــار إليـــه ، ،يقــال هــذا هــو المــراد باالســـم والــذي اســتعير لــه وجعـــل ي

 . السمه األصلي ونا بًا منابه ومثاله قول لبيد : *خليفة[ 

 هامالَزمامَُبيدَالِ ََإذَأصبحتَ ََََََََََةرََّوقََِقدَك فتََُريحَ َوغداةَ 

وم أنه ليس هناك مشـار إليـه ، يمكـن أع تجـري وذلض أنه جعل للشمال يدًا ، ومعل      
لـي أسـد يـزأر ، وسـلل   ى الرجـل فـي قولـض : انبـر  ىليد عليه امجراء األسـد والسـيف علـا

تحليــل عبــد القــاهر لهــذة  ى. ويعلـي د. محمــد أبــو موســي علـ 2" اليفــلالعــدو  ىسـيفًا علــ
غات اسـتعارة فـي هـذة الصـيا ى ووارر من هذا النص أع عبد القاهر ير  بقوله "الصورة 
إنمــا هــو  اليــدوأع هــذا التشــبيه الــذي بــين الشــمال وذي  للشــمال، اليــد إثبــاتواحــدة هــي 

ء عليهـا خيـال ى. هـذا التشـبيه هـو المناسـبة التـي يتكـاإلرـافة.شيء يسو  للشاعر هـذة 
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فهـو لـيس اسـتعارة أخـرى وإنمـا هـو شـيء  لـه،هو  غير ما ى،يضيف الشيء إل الشاعر،
  .1ألنه مسوغها " رة؛االستعاداخل في هذة 
يحتــا  إليــه ام ىاألول إال إلــ ىوهــل مرجــع تفضــيل الجرجــاني للــنم  الثــاني علــ         

المرء من تخيل وتصور بعيدين في تحديد صـفة المسـتعار لـه غيـر المـذاور، ألنـه لـيس 
لــه مرجــع حقيقــي يمكــن االســتناد إليــه فــي تحديــد ماهيتــه أو صــورته. ومــن ثــم فهــو أبعــد 

 .2ن الضرب األول، ويتطلا حذقًا ومهارة أكبر في فهمه وتصورةتناواًل م
تحـ  إطــار االســتعارة  نر بالـذار أع هــذا التقســيم هـو متناولــه الســكاكييومـن الجــد      

  التصريحية بقسميها (التحقيقية والتخييليةح اما رأينا.
تكــــوع إال بحيــــث  أع االســــتعارة ال"  صــــراحة  -أيضــــا  -ويقـــرر ابــــن األثيــــر   

ذاــر المســتعار لــه ، الــذي هــو المنقــول إليــه ، ويلتقــي بــذار المســتعار الــذي هــو  ى طــو ي
 .3" المنقول
 ىاما أع العلوي عند تقسيمه لالستعارة لـم يـذار المكنيـة ، وقسـم االسـتعارة إلـ          

هـي أع "  أع الحقيقيـة  ىحقيقية وخيالية ، وهمـا يـدخالع تحـ  إطـار التصـريحية ، ورأ
لمســتعار مطلقــًا ، اقولــض : رأيــ  أســدًا ، والضــاب  لهــا أع يكــوع المســتعار تـذار اللفــر ا

حقيقـة  ىله أمرًا محققًا .. وأما االستعارة الخيالية الوهمية فهـي أع تسـتعير لفظـًا دااًل علـ
هــا بــذار المســتعار لــه ، إيضــاحا لهــا وتعريفــًا لحالهــا فخياليــة تقــدرها فــي الــوهم ، ثــم ترد

 كما قال بعضهم :
َ.4ََ"َتنفعَالمنيةَأ  بتَأظفارهاَََََََألفيتَكلَتميمةَالوإذاَ
واما هو وارر من تعريـف العلـوي للخياليـة ، أع ذاـر المسـتعار لـه (المنيـةح           

يتفـي ال المقصـود فـي المشـبه بـه ، ولـيس اسـتعارة مكنيـة . و  ىجاء قرينة وإيضاحا للمعنـ
أع المـــراد "   ى ارة المكنيـــة ، ويـــر القزوينـــي أيضـــًا مـــع الســـكاكي فـــي رأيـــه حـــول االســـتع
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...[ هــو المــوت ال الحيــواع المفتــرس ، فهــو مســتعمل  المنيــة وإذا  ]بالمنيــة فــي البيــ  
هــو نحــوة والشــيء مــن االســتعارات  ،يمــا هــو مورــوع لــه علــي التحقيــي ، واــذا اــل مــا

هــوم أع المكنيــة ليســ  اســتعارة بــالمعنى المف ى . أي أع القزوينــي يــر  1 " مســتعماًل اــذلض
قــد يضــمر التشــبيه فــي الــنفس فــال "  ، وإنمــا هــي تــدخل فــي بــاب التشــبيه ، إذ يقــول : 

لفـر المشــبه ويـدل عليـه بــأع يثبـ  للمشــبه أمـر مخــتص  ى يصـرح بشـيء مــن أراانـه ســو 
بالمشــبه بــه ، مــن غيــر أع يكــوع هنــاك أمــر ثابــ  حســًا أو عقــاًل أجــري عليــه اســم ذلــض 

.  وتســــــمية ذلــــــض التشــــــبيه المضــــــمر  2 " كنايــــــةالتشــــــبيه اســــــتعارة بال ىاألمــــــر ، ،يســــــم
تسمية مجردة خالية عن المناسبة ألع االسـتعارة هـي الكلمـة المسـتعملة .. "  باالستعارة 

 .  3 " ال  والتشبيه المضمر ليس اذلض
ومن ناحيـة أخـرى فـمع موقـ  السـكاكي مـن المكنيـة وإجرا هـا ، جعلـه يصـطدم          

، إذ إنهــم يجــروع االســتعارة التبعيــة فــي قرينــة االســتعارة  بموقــ  البالغيــين مــن التبعيــة
أنــه  -ـ السـكاكي  ى والمسـتعار لـه يصـبر قرينـة االسـتعارة . بينمـا يـر  -عنـدة  -بالكنايـة 

 الضـب  ىأقـرب إلـ" يمكن االستغناء عن التبعية بمجراء االستعارة المكنية ، ويكوع ذلض 
تبعيــة قســم االســتعارة بالكنايــة ، بــأع قلبــوا لــو أنهــم جعلــوا قســم االســتعارة ال"  يقــول :  "

فجعلوا قـولهم نطقـ  الحـال بكـذا ، الحـال التـي ذارهـا عنـدهم قرينـة االسـتعارة بالتصـرير 
مقتضـــي المقـــام ،  ى، اســـتعارة بالكنايـــة عـــن المـــتكلم بوســـاطة المبالغـــة فـــي التشـــبيه علـــ

 ى . ولكننـا نــر  4 " ب الضـ ىوجعلـوا نسـبة النطـي إليـه قرينـة االسـتعارة ... لكـاع أقـرب إلـ
الضـــــب  لـــــو أع الســــكاكي جعـــــل المكنيــــة قســـــم االســـــتعارة  ىأنــــه اـــــاع مــــن األقـــــرب إلــــ

 -هـو  -االسـتعارة التصـريحية ،يمـا يسـميه  ى التصريحية ، واعتبرها قسمًا واحـدًا ، وأجـر 
 ىقرينــة ، والقرينــة إلــ ىأع باإلمكــاع قلــا المســتعار إلــ ى قرينــة المكنيــة ، طالمــا أنــه يــر 

امــا يتضــر مــن قولــه الســابي ومــن ثــم نــتخلص مــن هــذا التعــار  أو التشــقيي اســتعارة 
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نحــو  ىلالســتعارة. وال أعــر  مــاذا يضــير الصــورة البالييــة ، عنــدما نكتفــي بمجرا هــا علــ
تتغيــر  االســتعارة التصــريحية التخييليــة ال المكنيــة . فالصــورة بهــذا االعتبــار ال ى تجــر  مــا

 التصور والتخييل الذي يغني العمل الفني . ايمتها الفنية ، بل هي أدخل في مجال
 
 : أقسامَاالستعارةَباعتبارَاللفظَالمستعار:   ا َيثا  

 ة .يأصلية وتبع ىتنقسم االستعارة باعتبار اللفر المستعار إل           
 : ةياالستعارةَاألصل  - 1 

ام يكــــوع المســــتعار اســــم جــــنس ارجــــل وأســــد واقيــــ"  ويحــــددها الســــكاكي بــــأع         
 . ويمكن أع تمثل االستعارة األصلية في قول المتنبي :1"قعودو 

 البدرَيرتقيَىأمَإلَىالبحرَ سعَىإلََََىوأقبلَ م يَفيَالبساطَفماَدَر
، والتاهمـا اسـتخدم   " البـدر"  وفـي المـة "  البحر"  فاالستعارة تقع في المة         
حيـث منعــ   " شــي فـي البسـا أقبـل يم"  ورـع  لــه بفعـل القرينـة اللفظيـة  فـي غيـر مـا

فـــي  " جـــود ســـيف الدولـــة"  المعنـــى المجـــازي وهـــو  ىأيـــراد المعنـــى الحقيقـــي ونقلتنـــا إلـــ
األولــي ، وحســن طلعتــه ورفعــة مقامــه فــي الثانيــة ، لوقــوع مشــابهة بــين المعنىــين . ومــع 
إفــراد المشــبه بــه فــي الــذار وتــرك المشــبه تصــبر االســتعارة فــي اللفــر ذاتــه ، وهــو يــدل 

 صالة .آلمرجعه با ىعل
 
 االستعارةَالتبعيةَ:ََ-2ََ

ع فـي غيـر أسـماء األجنـاس : ااألفعـال ، والصـفات المشـتقة منهـا قمات"  وهي          
دعـــوى أع االســـتعارة تعتمـــد التشـــبيه ، والتشـــبيه يعتمـــد اـــوع  ى، واـــالحرو ، بنـــاء علـــ

أع توصـــ   المشـــبه موصـــوفًا . واألفعـــال ، والصـــفات المشـــتقة منهـــا ، والحـــرو  عـــن
بمعزل ، فهذة الها عن احتمال االستعارة فـي أنفسـها بمعـزل ، وإنمـا المحتمـل لهـا ، فـي 
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األفعــال والصــفات المشــتقة منهــا ، مصــادرها وفــي الحــرو  ، متعلقــات معانيهــا . فتقــع 
 .  1" االستعارة هناك ثم تسري فيها

ع إلجرا هـــــا فـــــي وامـــــا يبـــــدو أع إجـــــراء االســـــتعارة فـــــي األفعـــــال والصـــــفات تـــــاب        
مصادرها ، وإجراؤها في الحرو  تابع إلجرا ها في متعلقاتها ؛ ألع التشبيه يعتمـد اـوع 

ــــم فــــمع  المشــــبه موصــــوفًا ، والصــــفات واألفعــــال والحــــرو  ال تقــــع موصــــوفة ، ومــــن ث
 تلـض المـذاورات فمـثالً  ىاالستعارة تجري في المصادر أو المتعلقـات ، ثـم تسـري منهـا إلـ

فعــل إال بعــد اســتعارة مصــدرة، فــال تقــول نطقــ  الحــال ، بــدل دلــ  ، إال تســتعير ال ال" 
، ثــم تشــتي مــن النطــي الفعــل (نطــيح  2" بعــد تقــدير اســتعارة نطــي النــاطي لداللــة الحــال

 طريي االستعارة التصريحية التبعية . ىعل
ن مـ 3 " تستعير الحر  إال بعد تقدير االستعارة فـي متعلـي الحـر  ال" وأيضًا          

ح 8(القصـص ، أيـة :  " فالتقطـهَآلَفرعـونَليكـونَلهـمَعـدوا َوحز ـاَ ى" لاذلـض قولـه تعـ
االلتقــا  ،  ىشــبه ترتــا العــداوة والحــزع علــ"  فاالســتعارة التبعيــة فــي الم التعليــل حيــث 

التشــبيه مــن  ى شــيء فســر  ىبترتــا العلــة الغا يــة عليــه ، بجــامع مطلــي ترتــا شــيء علــ
معاني الحـرو  ، فاسـتعيرت الـالم المورـوعة لكـل جز ـي الكليين للجز يات ، التي هي 

العـداوة والحـزع ، اسـتعارة  ىمن جز يات العلة الغا ية االمحبة والتبني لالم التي تدل عل
 .  4 " تصريحية تبعية

ومما يالحر أع السـكاكي قـد جعـل االسـتعارة التبعيـة مـن جـنس التصـريحية ،           
 صـراحة إذ قــال :  يدوع المشـبه . وقـد أكــد ذلـض الطيبـحيـث أجراهـا فـي لفـر المشــبه بـه 

تكــــوع هــــذة إال  والتبعيــــة هــــي أع يكــــوع المســــتعار أفعــــااًل أو صــــفات أو حروفــــًا ، وال" 
 . 5 " مصرحًا بها
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ومـــن المـــدهش أع الســـكاكي حـــاول أع يقلـــل تقســـيمات االســـتعارة ، بـــأع يـــرد           
يمنــع أع تنقســم االســتعارة الالمكنيــة ،  ىمــع أع ردهــا إلــ،   1قســم المكنيــة  ىالتبعيــة إلــ

 فكمـا تكـوع المصـرحة أصـلية وتبعيـة تكـوع المكنيـة اـذلض، "  أيضًا إلي أصلية وتبعيـة 
التصريحية بأنواعهـا ، ومـن ثـم نظـل فـي إطـار  ىبه أع ترد المكنية إل ى. ولكن األول 2"

 واحد تحكمه طريقة استعارية واحدة .
 
 باعتبارَذكرَالمالئماتَثال ا َ:ََأقسامَاالستعارةََ
 االستعارةَالمجردةَ:ََ-1َ

إنــــض قــــد عرفــــ  أع االســــتعارة البــــد لهــــا مــــن " يعــــر  الســــكاكي المجــــردة بقولــــه        
عقبــ  بصــفات مال مــة للمســتعار لــه أو تفريـــع اـــالم  ىمسـتعار لــه ومسـتعار منـــه ، فمتـ

صـفات تكـوع مضـافة . ويفهـم مـن قـول السـكاكي أع هنـاك  3 " مال ـم لـه سمي  مجـردة
إلي البنية األساسية لالستعارة ، وهذة الصفات تلعـا دورًا فـي تقويـة أو إرـعا  وظيفـة 
االســتعارة التــي تتمثــل فــي ادعــاء دخــول المشــبه فــي جــنس المشــبه بــه . ففــي االســتعارة 
المجردة تذار الصفات التي تتعلـي بالمشـبه ، وبهـا تتحـول الحراـة الدالليـة مـن االدعـاء 

حــال االنفصــال التـــي  ىحراــة معاكســة وهــي العــودة إلــ ىفــي المشــبه بــه ، إلــ والــدخول
، وبـــذلض تضـــع  فاعليـــة الصـــورة االســـتعارية وشـــعريتها .  ي ســـبق  الترايـــا االســـتعار 
 4 " سـاورت أســدًا شـاكي الســالح طويـل القنــاة ، صـقيل الغضــا"  فمـثاًل عنـدما نقــول : 

الرجـــل الشـــجاع ، واألســـد المفتـــرس ، . فـــمع الصـــورة تتنـــاول مقـــولتين أساســـيتين همـــا : 
ولوجــود عالقــة تشــابه بينهمـــا فقــد صــر الجمـــع فــي مقولــة واحـــدة هــي األســد ، وأصـــبر 
المشـبه مــن جـنس المشــبه بــه وفـردًا مــن أفــرادة . وقـد تعاونــ  القرينــة فـي اإلفصــاح عــن 

 ىإلــ ىالمشــبه المقصــود . غيــر أع ذاــر بعــ  الصــفات المال مــة للمشــبه قــد أد ىمعنــ
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عمليــــة االتحــــاد بــــين الطــــرفين ، وجعلنــــا بــــمزاء رجــــل يتمتــــع بصــــفات حقيقيــــة إرــــعا  
 ء األمر باالدعاء .ىمنفصلة عن األسد وسماته ، التي اكتسبها في باد

عمليـة االتحـاد  ىيشير السهم المنفـرد إلـ"  ويمكن تورير ذلض بالرسم اآلتي :          
 " . ة االنفصاليعمل ى، والسهم المزدو  إل

 المستعارَمنه                                  المستعارَله          
 الرجل                                  أسد ( ساورت أسدا ح                 

           المال مـات                                             المال مـات          

                      

        

العام يسير في عكس اتجـاة االتحـاد ، ليعـود بالصـورة  ياللالحر أع الخ  الدي         
 ىمــن االنفصـــال . إذ إع ذاـــر الصـــفات المال مــة للمشـــبه تـــ دي إلـــ ىحالتهـــا األولـــ ىإلــ

غلبــة حضــورة فــي ذهـــن المتلقــي فــي مقابـــل المشــبه بــه . ويكـــوع االنتقــال إليــه بســـهوله 
إع القـرا ن " المعنـى . إذ  ىوارـر بـين المعنـى ومعنـ ياللـ، ودوع حدون تـوتر دويسر 

عنـدما تكثـر تجعـل المتلقــي ينصـر  بسـهولة نحـو المعنــى الثـاني دوع توقـ  فـي لحظــة 
الشــض             1 " المعنــى األول المعجمــي ، والــذي بفضــله تتقــوي الصــورة الشــعرية

إحـدان  ىزيـاح فـي الداللـة المعجميـة يـ دي إلـإحـدان ان ىأع البنية االستعارية تعمل علـ
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يـــزول أثرهـــا إال بفعـــل القرينـــة التـــي تعيـــد للصـــياغة الالمتلقـــي  ىليـــة قويـــة لـــدالصـــدمة د
اتزانهــا وانســجامها . ولكــن إذا تعــددت القــرا ن أو المال مــات التــي تســاعد فــي الوصــول 

بحيـــث يمـــر إلـــي المعنـــى المقصـــود ، فمنهـــا تخفـــ  مـــن عمليـــة االنزيـــاح بشـــكل ابيـــر ، 
المعنى الثاني دوع توق  أو تأمل ، مـن شـأنه أع يحـدن  ىالمتلقي من المعنى األول إل

اانــ  االســتعارة تشويشــًا ، فــمع تجريــدها يمثــل إصــالحًا أو تعــدياًل  فــمذا مــا" لــذة أدبيــة ،
 . 1 " الحقيقة ىفي درجة ذلض التشويش ، يدعم القرينة في عودتها بالمتقبل إل

  
َالمرشحةَ:االستعارةَََ-3

بصـــفات أو تفريـــع اـــالم  " عقبـــ   االســـتعارة"  ىويحـــددها الســـكاكي بأنـــه متـــ          
سـاورت أسـدًا هصـورًا عظـيم " . ومثـال ذلـض :  2 "  مال م للمستعار منـه سـمي  مرشـحة

. فالصـــفات التـــي ذاـــرت (هصـــورًا ، عظـــيم  3 "اللبـــدتين ، وافـــي البـــراثن ، منكـــر الز يـــر
للمسـتعار منـه ،  ياللالحقـل الـد ىاثن ، منكـر الز يـرح الهـا تنتمـي إلـاللبدتين ، وافي البر 

، وهــي  ىالصـياغة ، وتقـوي مـن داللتـه األولـ ى مســتو  ىأي أنهـا تعضـد مـن حضـورة علـ
المعجمي للمســتعار والقرينــة التــي تــدفعنا ىــالداللـة المعجميــة ، ممــا يزيــد التــوتر بــين المعن

 الثاني المجازي . ىالمعن ىإل
ـــة فـــي االســـتعارة المرشـــحة تســـير فـــي خـــ  االتحـــاد واالنـــدما  التـــام بـــين فالد        الل

  طرفي االستعارة .
 ويمكن تورير الفكرة بالرسم اآلتي : 
 

َالمستعارَمنه                                 المستعارَلهََََََََََََ
 ح    الرجل                           أسد ( ساورت أسدا                 
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      المال مـــات                                المال مـــات              

 
 

تعميـي االتحـاد بـين  ىاما يالحر أع الصفات المال مة للمستعار منـه أدت إلـ          
بـــًا ، يشـــته بصـــورة أكثـــر اقترااحظيـــرة المعنـــى األول ومع ىالطـــرفين ودفعـــ  بـــالمتلقي إلـــ

وأكثـر تـوغاًل بحيـث تتجــدد عالقتـه بـالمعنى المعجمــي عنـد تـردد اــل صـفة . فـمذا اانــ  
ـــ المعنـــى الثـــاني ، وتعـــدل مـــن درجـــة االنحـــرا  الـــداللي ، فـــمع ذاـــر  ىالقرينـــة تنقلنـــا إل

المعنـى األول ، وتجـدد عالقتنـا بـه  ىالمال مات للمستعار منه تجعلنا نعود مرة أخـرى إلـ
درجـة االنحـرا  وزيـادة عمليـة التـوتر القا مـة بينـه وبـين القرينـة . تكثيـف  ىمما ي دي إل

 ليًا أبعد .الوعمقًا د ى الصورة فاعلية أقو  ى،يضفي ذلض عل
إخفـــاء أمـــر التشـــبيه ،  ىومـــن ناحيـــة أخـــرى يـــ دي الترشـــير فـــي االســـتعارة إلـــ         

" هـذا الصـدد فـي  يمعنيين ، يقـول السـكاك واحد ال ىبحيث يظهر المتلقي أنه أمام معن
لي أع اتبـــ تناســـي التشـــبيه ، وصـــر  الـــنفس عـــن توهمـــه حتـــى ال ىومبنـــي الترشـــير علـــ

العلـو المكـاني والسـمو امـا فعـل أبـو  ىعلـو القـدر وسـمو المنزلـة ، بنـاءك علـ ىتبني علـ
 تمام إذ قال : 

0 

�

 هصورا 

 

 عظيم اللبدتين

 

 وافي البراثن

 

 منكر الزئير

 

 ساورت
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 1 ظ َالجهوَََََلَبأنَلهَحاجةَفيَالسماءََىدَحتويصعََّ
ــــا         ــــاء فــــي فالمقصــــود تشــــبيه االرتق ــــة ، باالرتق ء فــــي األوصــــا  الشــــريفة المعنوي

درجـة  ىأمـر التشـبيه ، وبـالي فـي إنكـارة إلـ ىالمدار  الحسية غير أع الشاعر تعمد تناس
هــــذة الصــــورة  ىجعلتنـــا نقــــ  إزاء ارتقـــاء حســــي حقيقــــي فحســـا . يعلــــي الســــكاكي علـــ

بيه وراء ظهـورهم ، ه الء ،يما فعلـوا ايـف نبـذوا أمـر التشـ ى تر  ما أو" . بقوله : 2وغيرها
 طيـف خيـال رأوهـا وال بـال وال ىوايف نسوا حديث االستعارة ، اأع لـم تخطـر مـنهم علـ

 " 3  . 
هــذا وإذا لــم تضــ  إلــي االســتعارة مال مــات للمســتعار لــه أو للمســتعار منــه فمنهــا       

اعلـــم أع االســـتعارة فـــي نحـــو " تخلـــو مـــن التجريـــد والترشـــير ، ولـــذلض يقـــول الســـكاكي : 
  4 " مرشــحة وال    تكــوع مجــردة دي أســد ، إذا لــم تعقــا بصــفات أو تفريــع اــالم العنــ

 وهو ما اصطلر عليه ،يما بعد باالستعارة المطلقة .
َرابعا َ:ََأقسامَاالستعارةَباعتبارَطبيعةَإدراكَالطرفي َوالوجهَ:َ
فعــل  نحـو مـا ىم السـكاكي االسـتعارة مــن حيـث إدراك الطـرفين والوجـه ، علــقّسـ  
 وهي :  5ي باب التشبيه إلي خمسة أقسام ف
واشــتعلَالــرأسَ"َاســتعارة محســوس لمحســوس بوجــه حســي ؛ مثــل قولــه تعــالى :   - 1

 ح . 4(مريم أية :  " َشيباَ 
وأ ــةَلهــمَالليــلَ" اســتعارة محســوس لمحســوس بوجــه عقلــي ؛ مثــل قولــه تعــالى :   - 2

ول لمعقــول بوجــه عقلــي ؛ قــارة مععاســت  - 3ح . 73(يــس ، أيــة : "  ســلخَمنــهَالنهــار
 ح .25(يس أية :  " م َبع ناَم َمرقد ا" مثل قوله تعالى : 

بــلَ قــذفَبــالح َ" اسـتعارة محســوس لمعقـول بوجــه عقلـي ؛ مثــل قولـه تعــالى :   - 4 
 ح .81(األنبياء أية :  "  الباطلَفيدمغهَىعل
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المــاءَىلمـاَطغإ ــاَ" اسـتعارة معقـول لمحسـوس بوجـه عقلــي ؛ مثـل قولـه تعـالى :   - 5 
ح . غير أع السكاكي خـتم الحـديث فـي هـذة 11(الحاقة ؛ أية :  " َحملناامَفيَالجارية
ذاــر مــن األمثلــة فــي األنــواع الخمســة  واعلــم أع الكــالم فــي جميــع مــا" األقســام بقولــه : 

 .  " قول األصحاب ، ولعل لي في البع  نظراً 
 د السكاكي بوجوهها المختلفة :عنالستعارةوأخيرًا ... نقدم رسمًا يورر أقسام ا 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
َ:حوَال الوَ:ََالمجازَالمرسلبالم  

 ىالمجــاز اللغــوي الراجــع إلــ" تحــ  عنــواع  *تنــاول الســكاكي المجــاز المرســل 
، ويتضــر مــن هــذا التحديــد أع المجــاز "لي عــن المبالغــة فــي التشــبيهاالمعنــى المفيــد الخــ

مــن األشــكال البالييــة ، مــن حيــث أع اــاًل  ى المرســل يشــترك مــع ألــواع المجــاز األخــر 
آخر له عالقة به . فلـيس اـل مجـاز لغـوي  ىمعن ىمنها يتجاوز المعنى الموروع له إل
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لي مـن الفا ـدة ، وهنـاك المجـاز اللغـوي الـذي امجازًا مرسـاًل ، فهنـاك المجـاز اللغـوي الخـ
حكـم الكلمـة فـي  ىلـيقوم علي المشابهة وهو االستعارة ، وهنـاك المجـاز اللغـوي الراجـع إ

 ىيقصــدة الســكاكي بالمجــاز اللغــوي الراجــع إلــا مــ ىالكــالم ... لــذلض ينبغــي أع نشــير إلــ
معنــي الكلمــة غيــر المفيــد لتتضــر لنــا فــي مقابلــه ايمــة المجــاز المرســل وفا دتــه الدالليــة 

   والبيانية .
أع فا ـــدة المجـــاز مرتبطـــة بدرجـــة التجـــوز وبعـــد المســـافة ، بـــين  يالســـكاك ى يـــر  

لداللتين الحقيقية والمجازية ، فمذا ااع االنتقال محصـورًا داخـل حقيقـة واحـدة أو جـنس ا
يحقــــي زيــــادة فــــي المعنــــى ، الواحــــد ، يتفــــاوت فــــي صــــفته مــــن أمــــر إلــــي آخــــر ، فمنــــه 

تكــوع الكلمــة مورــوعة لحقيقــة مــن الحقــا ي " فا ــدة بالييــة وذلــض اــأع  ىينطــوي علــالو 
مــع ذلــض القيــد بمعونــة القرينــة . مثــل أع تســتعمل مــع قيــد ، فتســتعملها لتلــض الحقيقــة ال

األن  مـع قيـد أع يكـوع أنـ  مرسـوع ، اسـتعمال األنـ   ىالمرسن ، وأنه موروع لمعن
 من غير زيادة قيد بمعونة القرا ن ، اقول العجا  :  

َ"َوفاحما َومرسنا َمسرجاَ "َ
فا ـدة هـو مـا لي مـن الاذلض أع المجاز الخـ ى. ومعن1"يعني : أنفًا يبرق االسرا 

 ىأعـــم ممــا هـــو مورــوع لـــه . وســمي هـــذا الــنم  مجـــازًا ألنــه يتعـــد ىاســتعمل فـــي معنــ
حقيقــة  ىآخــر يشــترك معــه فــي االنتمــاء إلــ ىمعنــ ىمكانــه األصــلي الــذي ورــع لــه إلــ

واحدة . االمرسـن واألنـ  اليهمـا يعبـراع عـن حقيقـة واحـدة ، وهـي العضـو المعـرو  . 
أجنــــاس الحيــــواع . وقــــد أورــــر عبــــد القــــاهر  غيــــر أع اــــاًل منهمــــا مقيــــد بجــــنس مــــن

كورـعهم للعضـو الواحـد أسـامي اثيـرة بحسـا اخـتال  أجنـاس "الجرجاني ذلض بقولـه : 
. 2 " الحيواع نحو ورع الشفة ل نساع والمشـفر للبعيـر والجحفلـة للفـرس وماشـاكل ذلـض

" ومــاع يــ ثر اثيــرًا فــي النــات  الــداللي فهمــا يقال فاســتخدام أحــدهما فــي مورــع اآلخــر 

                                                
 . 364مفتاح العلوم :    -1

 .    414المجاز . انظر مفتاح العلوم : لم يطلق السكاكي هذه التسمية إال في نهاية حديثه عن باب   -* 

 
 .  145أسرار البالغة :   - 2
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نهـ  عبــد  ىالـرغم مـن أع السـكاكي قـد سـار فـي هـذا علـ ىوعلـ. 1 "د المتـرادفينحـمقـام أ
أع ذلـض قـد يـ ثر فـي المعنـى ويغيـر مـن  ىعـن رأيـه ، ورأ القاهر ، فمع األخير قد عدل

وفي الواقع    .2الداللة متي قصد التشبيه ؛ ألنه حيننذ يدخل في باب االستعارة القريبة 
وز يعد من المجاز اللغوي ، ويدخل في بـاب االسـتعارة غيـر أع رـيي أع مثل هذا التج

ال حقيقـــة واحـــدة ،  ىالمســـافة بـــين المعنـــى األول والمعنـــى الثـــاني ، لكونهمـــا ينتميـــاع إلـــ
المعنـــى الثـــاني إذ يصـــل إليـــه بســـهولة ويســـر  ىيســـتوق  المتلقـــي اثيـــرًا فـــي الوصـــول إلـــ

ويـذها بريقـه ، وربمـا اـاع ذلـض سـببًا حقيقي ، ومن ثم تخ  جاذبيتـه  ىواأنه أمام معن
ـــه مـــن بـــاب االســـتعارة وعـــدة مـــن المجـــاز اللغـــوي غيـــر المفيـــد .  فـــي إقصـــاء الســـكاكي ل

أع المجـاز المرسـل يختلـ  عـن الـنم  السـابي ألنـه يحقـي  ى هذا فمع السكاكي ير  ىوعل
فا ــدة بالييــة ، ويشــكل نوعــًا مــن االنحــرا  اللغــوي ، الــذي يجمــع بــين حقــا ي متباعــدة 

 تساهم في إثراء النات  الداللي .
هــو أع تعــدي الكلمــة عــن مفهومهـــا "المجــاز المرســل بقولــه :  ييحــدد الســكاك 

غيـرة لمالحظـة بينهمـا ، ونــوع تعلـي ، نحـو أع تـراد النعمــة  ىاألصـلي بمعونـة القرينـة إلــ
ليد ، وهي موروعة للجارحة المخصوصة لتعلـي النعمـة بهـا ، مـن حيـث إنهـا تصـدر اب

                                                                                       . 3 " المقصـــــــــــــــــــــــــــود بهـــــــــــــــــــــــــــا ىومنهـــــــــــــــــــــــــــا تصـــــــــــــــــــــــــــل إلـــــــــــــــــــــــــــ ليـــــــــــــــــــــــــــدان عـــــــــــــــــــــــــــ
مختلــ   ىاالســتعارة وعلــ ىوقــد يبــدو هــذا التعريــف غيــر مــانع حيــث ينطبــي علــ 

المعنـى  ىالمجاز اللغوي الراجـع إلـ"قد أدرجه تح  باب  يألواع المجاز، لوال أع السكاك
، فهــو يتفـي مــع االسـتعارة فــي بعـ  الوجــوة  "عــن المبالغـة فــي التشـبيه يالالمفيـد ، الخـ

بوجـود القرينــة المانعــة ، غيــر أنــه يفتــرق عنهــا  ىمعنــ ىإلــ ىمـن حيــث االنتقــال مــن معنــ
مطلقـة غيـر محـددة  يين ليسـ  مشـابهة ، وقـد جعلهـا السـكاكيـفي أع العالقـة بـين المعن
لكثـرة اللــوازم  -شــأنه فـي ذلــض شـأع عبــد القـاهر الجرجــاني  -قـات بعـدد معـين مــن العال

حصــرها ورــبطها . وإذا اــاع قــد تنــاول بعــ   ىالقا مــة بــين األشــياء وعــدم القــدرة علــ
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العالقــات المجازيـــة مـــن خـــالل نمـــاذ  متعـــددة ، فـــمع ذلـــض جـــاء علـــي ســـبيل التمثيـــل ال 
، مــن حيــث إع العــين لمـــا أع يــراد الرجــل بـــالعين إذا اــاع ربينــة " الحصــر وذلــض نحــو 

كانــ  المقصـــودة فـــي اـــوع الرجـــل ربينـــة صـــارت اأنهـــا الشـــخص الـــه . ونحـــو أع يـــراد 
النبـــ  بالغيـــث ، امـــا يقولـــوع : رعينـــا غيثـــًا لكـــوع الغيـــث ســـببًا ، ونحـــو أع يـــراد الغيـــث 

ث ، ونحـــو أع يـــراد يـــقولـــوع : أصـــابتنا الســـماء أي الغيبالســـماء ، لكونـــه مـــن جهتهـــا ، 
ــــــــا ــــــــث بالنب ــــــــًا لكــــــــوع الغالغي ــــــــض : أمطــــــــرت الســــــــماء نبات ــــــــت اقول                                                                                         .1" ث ســــــــببًا ،يــــــــهي
أربــــع عالقــــات فقــــ  مــــن  ىيشــــير إلــــ ييتضــــر مــــن الــــنص الســــابي أع الســــكاك 

ح غيــر أنــه فــي  المســببية عالقــات المجــاز المرســل هــي : (الجز يــة والســببية والمحليــة و
الواقــع غيــر معنــي بتعديــد تلــض العالقــات فــي هــذا المقــام ، وإنمــا معنــي بطريقــة التجــاوز 
ومسوغات هذا التجاوز ، التي تتمثـل ،يمـا يقـوم بـين الـداللتين المتجـاورتين مـن عالقـات 

يناســـــا ا المقصــــود ، ومــــ ىيمكــــن أع يســــتنبطها المتلقــــي بذاتــــه ، وفـــــي تصــــورة للمعنــــ
يناســا اــل مقــام ، ،يصــر أع يعتبــر فــي إطــالق الــدال ا فــالفطن اللبيــا يعــر  مــ"المقام
ليــة االمــدلول عالقــة مجــاورة بــأع يتخيــل أع الــدال مجــاور للمــدلول ، أو عالقـــة الح ىعلــ

أع الــــدال محــــل للمـــدلول ، امـــا يقولــــوع : إع األلفـــاظ قوالـــا المعـــاني ، أو  ىنظــــرًا إلـــ
يهـدي إليـه الـذوق ويرشـد إليـه الوجـداع ا ذلـض بحسـا مـ عالقة السببية والمسببية أو نحو

 .  2" الصادق
إذع العالقة المجازيـة ليسـ  قوالـا جـاهزة تصـا فيهـا أنمـا  التعبيـر المجـازي   
تحديـدها وحصـرها ، وإنمـا هـي أنمـا  مبتدعـة تسـتنب  علـي نحـو ى يسعى المرء إلـ ىحت

العالقـات وتحديـدها بشـكل  يتفي مـع المقـام وفهـم المتلقـي . فمـن العبـث إذع حصـر تلـض
عمليـــة  ىإلـــ -غيـــر عادتـــه  ىعلـــ -عمليـــة الحصـــر  يتعســـفي . ولهـــذا تجـــاوز الســـكاك

الرب  وطريقة الكش  ، وهـو تنبـه يـوحي ببصـيرة نافـذة ، وفهـم صـا ا لعالقـات المجـاز 
حصــــر أنمــــا   ىيميــــل إلــــال يالــــرغم مــــن أع الســــكاك ىوعلــــ.  المرســــل غيــــر المحــــدودة
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رســـل فــمع األمثلــة التـــي أوردهــا ، تكشــ  عـــن ميلــه إلــي جانـــا العالقــة فــي المجــاز الم
المســـببية . إذ إع عـــدد  ة وييتعلـــي بـــالعالقتين الســـببا بعينـــه مـــن هـــذة العالقـــات وهـــو مـــ

مثــااًل اانــ   25مثــااًل ، منهــا 27األمثلــة التــي أوردهــا فــي بــاب المجــاز المرســل بلغــ  
الظاهرة األسـلوبية تسـتدعي منـا وقفـة المسببية . وهذة  العالقة فيها تتراوح بين السببية و

الرؤيــة  مـيمتأنيـة للكشـ  عــن أسـبابها ومبرراتهـا . وفــي الوقـ  نفســه تكشـ  لنـا عــن ع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة واألســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوبية                                                                                  ي .                                            الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكاك ىلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدالباليي

الشـــض أع العالقـــة التـــي تـــرب  بـــين المعنـــى األول والمعنـــى الثـــاني فـــي المجـــاز  
عليهــا  ىالمرسـل هــي عالقــة المجـاورة ، وهــي تــأتي فـي مقابــل عالقــة المشـابهة التــي تبنــ

(غــافر ، أيـــة  "ََ وينــزلَلدــمَمــ َالســماءَرزقــا"الصــورة االســتعارية ففــي قولــه تعــالى : 
معناهـــا الحقيقـــي غيـــر مال مـــة للســـياق ، وأنـــه مـــن غيـــر أع المـــة رزقـــًا فـــي  ى ح نـــر 13:

الجــا ز منطقيــًا نــزول الــرزق فــي صــورته المعروفــة مــن الســماء . إذع البــد مــن االنتقــال 
وهــي  ىيســتقيم معهــا المعنــ ى داللــة أخــر  ىغيــر المال مــة للســياق إلــ ىمــن الداللــة األولــ

يمكــن أع تكــوع ال هنـا المطـر ؛ ولكــن هــذا االنتقـال البــد أع تحكمــه عالقـة معينــة وهــي 
لــو وجــدت مشـابهة فهــي غيــر  ىحتـ و -يشــبه المطــر الـرزق فــي شــيء ال مشـابهة ، إذ 
وإنما هناك عالقـة تجـاور ذهنـي بـين المطـر والـرزق ، إذ إع المطـر يتسـبا  -مقصودة 

                                                                    عنـــــــــــــــه وجـــــــــــــــود الـــــــــــــــرزق ، ومـــــــــــــــن ثـــــــــــــــم تكـــــــــــــــوع الصـــــــــــــــورة مجـــــــــــــــازًا مرســـــــــــــــاًل .
إذع العالقة في المجـاز المرسـل هـي عالقـة تجـاور بـين داللتيـه ، غيـر أع هـذا  
وتيـــرة واحـــدة فـــي جميـــع أوجـــه المجـــاز المرســـل . فهنـــاك أنمــــا  ى يقـــع علـــال التجـــاور 

يكــوع  ى وأنمــا  أخــر  " ليـةااالســببية والمحليــة والح" مجازيـة يكــوع التجــاوز فيهـا خارجيــًا 
أع  ىمعنـــ ، و "يكوع ..ااـــاع واعتبـــار مـــ كالجز يـــة والكليـــة واعتبـــار مــا"ا داخليـــًا تجاورهــ

ولــه  ى يكــوع التجــاور خارجيــًا أع اــل مــدلول يمثــل حقيقــة منفصــلة عــن الحقيقــة األخــر 
طبيعـة مختلفـة عمـا ســواة . ولكـن توجـد بــين المـدلولين عالقـة خارجيــة تجمـع بينهمـا فــي 

ســـببًا فـــي وجـــود اآلخـــر ، أو مكانـــًا يحـــل ،يـــه  الصـــورة المجازيـــة ، اـــأع يكـــوع أحـــدهما
اآلخــر . فــالمطر والــرزق اــل منهمــا يمثــل طبيعــة منفصــلة ومتميــزة عــن اآلخــر ، ولــيس 
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هنـــاك اشـــتراك فـــي وحـــداتها الدالليـــة المكونــــة لكـــل منهمـــا . أي أع اـــل طـــر  يحــــتفر 
نهمـا فـي بوحدته الداللية في شكل مستقل ، ثم تقوم بين الوحدتين عالقة معينة تجمـع بي

                                                                                       إطار واحد هي في المثال السابي عالقة مسببة .
فــي حـــين أع التجـــاور الــداخلي يكـــوع داخـــل الحقــل الـــداللي الواحـــد ، فـــالقول : 

مثـل جـزءًا مـن داللـة الربينـة أو األعـداء ، فـمع داللـة العـين ت ىأطلق  الحكومة عينا علـ
ألع االرتبــا  بــين الحقيقتــين داخلــي فهمــا متــداخلتاع ، "تســتقل بوجودهــا عنــه  الرجــل وال
 .   1" تشكل أية حقيقة منهما ااًل مستقاًل قا مًا بذاته . المادة نفسها تحول  وال

ذلــــض أع التجــــاور الخــــارجي يكــــوع بــــين حقيقتــــين منفصــــلتين أي أع  ىمعنــــ و 
 -قال بينهما يكوع انتقااًل نوعيًا . في حين يكوع التجاور الـداخلي هـو انتقـال امـي االنت
أي أع االنتقــال لــم يكــن بــين نـــوعين  " -نحــو مــا أورــحنا فــي مبحــث االســتعارة  ىعلــ

                                                                           . 2" مختلفـــــــــين وإنمــــــــــا بـــــــــين حقيقتــــــــــين مــــــــــن نـــــــــوع واحــــــــــد اختلفتـــــــــا حجمــــــــــًا واميــــــــــة
 ىليـة جديـدة إلـالوالشض في أع االنتقـال النـوعي يسـاهم فـي إرـافة خصـا ص د 

ـــة األولـــ ويوســـع مـــن نطاقهـــا لتضـــم عناصـــر متباعـــدة فـــي الواقـــع . بينمـــا يظـــل  ىالدالل
ــــة أو  االنتقــــال الكمــــي محصــــورًا فــــي الحقــــل الــــداللي نفســــه ، ولكــــن إمــــا بصــــورته الكلي

                                                                                         ة ، دوع زيــــــــــــــــــــــادة تخــــــــــــــــــــــر  عــــــــــــــــــــــن إطــــــــــــــــــــــارة العــــــــــــــــــــــام .بصــــــــــــــــــــــورته الجز يــــــــــــــــــــــ
 يفـي رـوء هـذا التحليــل يمكـن أع نكشـ  عـن الوجــه البالغـي اللتفـات الســكاك 
تبـدواع مـن أهـم  العالقتين السببية والمسببية بشكل مكث  والف  للنظر . فالعالقتاع ىإل

العالقات المجازية التي ترب  بين الحقا ي المتباعـدة . إذ إننـا يمكـن أع نـرد إليهمـا اثيـرًا 
الالزميــة ... ومــن ناحيــة أخــرى أنهمــا  الملزوميــة و ليــة وآلمــن العالقــات األخــرى : اا

تنـــدرجاع فـــي إطـــار التجـــاور الخـــارجي الـــذي يســـاهم بشـــكل ابيـــر فـــي توســـيع النطـــاق 
أللفـاظ ، ويجمـع بـين عناصـر متباعـدة ومسـتقلة فـي الواقـع الخـارجي . فتحـدن الداللي ل

                                                
 . 135الصورة الشعرية في الكتابة الفنية :   - 1
 . 138السابق :   - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 310 

المتلقـــي تكـــوع بمثابـــة منبـــه أســـلوبي قـــوي يـــوقر إحساســـه مـــن  ىبـــذلض صـــدمة قويـــة لـــد
 ين .يجديد، ويحرك همته نحو اش  أسرار تلض العالقة بين المعن

 ىعلــ اــاع التفــات الســكاكي إليهمــا مــن منطلــي اتســاع نطاقهمــا ى وبعبــارة أخــر 
عالقات المجـــاز المرســـل ، وأيضـــًا لمـــا ت ديانـــه مـــن اتســـاع فـــي المســـاحة الدالليـــة ىمســتو 

 ى تشكالنه من انحرا  لغوي يبدو أكثـر تجـاوزًا مـن أشـكال االنحـرا  األخـر  لأللفاظ وما
المجـاز الداخليـة االجز يـة أو الكليـة .. أو غيرهـا إذ إع االنتقـال  ات، التي تحققهـا عالقـ

يبـدو ال لكل أو بالعكس يظل في إطار الحقل الـداللي الواحـد ، ومـن ثـم ا ىمن الجزء إل
المجاز عنصرًا غريبًا تمامًا عـن الصـياغة ، بحيـث يمكـن أع يحـدن صـدمة لغويـة قويـة 
كمــــا هــــو الحــــال فــــي عالقــــات التجــــاور الخــــارجي ، الــــذي تشــــكل العالقتــــاع : الســــببية 

لســكاكي المســتثني منــه مــن المجــاز ، يعــد ا ى ومــن ناحيــة أخــر .  والمســببية أهــم أنماطهــا
المرســـل عالقتـــه الكليـــة، أي أع المـــتكلم يطلـــي المســـتثني منـــه إطالقـــًا اليـــًا ، وهـــو يريـــد 

ـــ". يقـــول :  ىبعضـــًا منـــه بوجـــود قرينـــة أداة االســـتثناء والمســـتثن  ىإع قـــولهم : لفـــالع عل
بـــل واحـــدًا يســـتدعي دخـــول الواحـــد فـــي حكـــم العشـــرة ، متـــي قـــدر مـــن ق عشـــرة دراهـــم إال

يكــوع اســتعمال المــتكلم ". لــذا  1 " المـتكلم نــاق  آخــر الكــالم أولــه امــا يشـهد لــه الحــال
. غيــر أع الســكاكي 2"  للعشــرة مجــازًا فــي التســعة ، وأع يكــوع إال واحــدًا قرينــة المجــاز

االسـتثناء المتصـل  ىجميـع أنمـا  االسـتثناء ، وإنمـا يقصـرة علـ ىذلض منطبقـًا علـ ى ير ال
منــه واجبــًا دوع  ىفــي حكــم المســتثن ىر  أع يكــوع دخــول المســتثنغيــر المنقطــع، ويشــت

أع دخــول عمــرو فــي  ىيخفــالمثــل قولــض ارــرب قومــًا إال عمــرًا . إذ "يكوع واجبــًا المــا
 ى. وفــي الواقــع أع المســتثن 3"  يجــا وجــوب دخــول الواحــد فــي العشــرةالحكــم الضــرب 

ألنـه ممـا يشـتر   -سـكاكي ال ى امـا يـر  -يعـد مجـازًا لغويـًا ال -من وجهة نظري  -منه 
يـة معينـة ، والمـتكلم افي المجـاز أع يكـوع اللجـوء إليـه عـن قصـد مـن المـتكلم لتحقيـي غ

نعـدة مجـازًا ، وإنمـا  ىيقصد أع يعبر عن التسعة بلفر العشـرة ، حتـالبأسلوب االستثناء 
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هـــو  ىمـــن ثـــم فـــمع المســـتثنو  ،منـــه  ىمـــن حكـــم المســـتثن ىالمقصـــود أع يخـــر  المســـتثن
منــه . وممــا ألحقــه الســكاكي بالمجــاز المرســل ، ولــم  ىد مــن التعبيــر ال المســتثنالمفصــو 

أع تكـــوع "حكـــم الكلمـــة اإلعرابـــي . وهـــو ىيعـــدة مجـــازًا ، هـــو المجـــاز اللغـــوي الراجـــع إلـــ
 "وجــاءَربــك"غيــرة امــا فــي قولــه علــ  المتــه  ىالكلمــة منقولــة عــن حكــم لهــا أصــلي إلــ

ـــه : ح فـــالحكم األصـــلي فـــي ا22(الفجـــر ، أيـــة :   ربـــض هـــو الجـــر أمـــا الرفـــع"لكـــالم لقول
، ويرجــع عمليــة تغييــر الحراــة اإلعرابيــة إلــي ظــاهرتي الحــذ  والزيــادة فهــو  1 فمجــاز "
حـر  واحـد: وهـو أع تكتسـي الكلمـة حراـة ألجـل حـذ   ىومدار هذا النـوع علـ "يقول :

االكـا  عنهـا اسـتغناء وارـحًا .  ىكلمة البد من معناها ، أو ألجل إنبات المـة مسـتغن
والواقـعَأنَالـذيَ. 2" ح 11ورى ، أيـة : شـ(ال " ليوَكم لـهَشـيء ": في قوله عز اسمه 

اشـترااهماَ"ََبالمجازَهوَالم ابهةَبينـهَوبـي َالمجـازَاللغـويَمـ َحيـوَإلحاقهَىدفعَالسكاايَإل
دالليَيلعبَدورا َبارزا َفيَالنات َالـالوإنَكانَهذاَالنمطََ"ََغيرَاألصلَىفيَالتعديَع َاألصلَإل

الحركـةَاإلعرابيـةَالَالدلمـةََىوخاصةَأ ـهَمقصـورَعلـَ-كماَهوَالحالَفيَباقيَأ واعَالمجازََ-
فـي شـيء فهـي   المجـاز أصـال أ هـاَليسـتَمـ "َد.َحسـ َطبـلَىَيـَر كمـاََىالمعربةَ.َلذلكَأَر

ـــم  ظـــواهر نحويـــة صـــرفة ، يخـــتص ببحثهـــا علـــم النحـــو أو ينظـــر فـــي وجـــوة بالغتهـــا عل
   . 3" مبرر له عالقات المجاز المرسل فهذا ال المعاني أما عدها من

  : المبحوَالرابعَ:َالمجازَالعقلي    
عنــد المــتكلم مــن الحكــم ،يــه  مــا  المجــاز العقلــي هــو الكــالم المفــاد بــه خــال"   

بوســاطة ورــع ، اقولــض : أنبــ  الربيــع البقــل ،  لضــرب مــن التأويــل ، إفــادة للخــال  ال
خليفـــة الكعبــة ، وهـــزم األميــر الجنـــد ، وبنــي الـــوزير الطبيــا المـــري  ، واســا ال ىوشــف
    . 4" القصر
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 ىيفهم من قول السكاكي أع المجاز العقلي يتعلي بمثبات الحكم فـي الجملـة علـ  
الطبيــا  ىأنبــ  الربيــع البقــل ، وشــف"عنــد المــتكلم بطريــي التأويــل ، ففــي قولنا خــال  مــا
مـع أع المـتكلم يعلــم عـن وعــي  "ربيــعال"نجـد أع الفعــل أنبـ  أسـند إلــي الفاعـل  "المـري 
يســند إليــه فعــل اإلنبــات ، وإنمــا يســند إلــي الفاعــل القــادر . ولكــن لمــا اــاع الأع الربيــع 

الفعـــل يقـــع عـــادة فـــي زمـــن الربيـــع ، أصـــبر إســـنادة إليـــه مبـــررًا لوجـــود العالقـــة الزمانيـــة 
علــم بــأع الطبيــا مــع ال ىالطبيــا المــري  أســند الفعـل (شــفيح إلــ ىبينهمـا . واــذلض شــف

ـــيس  الشـــفاء ال يحـــدن إال بفعـــل الخـــالي تعـــالى . ومـــا الطبيـــا إال ســـبا فـــي الشـــفاء ول
 ىفــاعاًل حقيقيــًا لــه ، ولكــن وجــود العالقــة الســببية بينهمــا بــرر إســنادة (الفعــلح إليــه علــ

                                                                   .  .                                                         ســــــبيل التأويــــــل المجــــــازي 
ويبـدي الســكاكي اهتمامــه بتحليـل أوجــه المجــاز العقلـي ، والتــدقيي فــي تعريفــه ،  

بطريقة تختل  عن غيرة من البالغيين ، حيث جعل مخالفة حكم المتكلم أساسـًا لتمييـزة 
مخالفتـه لـه . فهـو يقـول  عن القول الحقيقي ، بغ  النظـر عـن مخالفتـه للعقـل أو عـدم

 نراهم يحملوع نحو : لذلض ال" : 
                                     الدبيـــــــــــرَََََََكـــــــــــرَالغــــــــــــداةَومـــــــــــرَالع ــــــــــــيَىأشـــــــــــابَالصـــــــــــغيرَوأفنــــــــــــ

 . 1" قاله عن اعتقاد لم يعلموا أو يغلا في ظنهم أع قا له ما المجاز ما ىعل
المجــاز  ىيحمــل علــال االمــه  يقــول ، فــمعا فــمذا اــاع المــتكلم يعتقــد بصــحة مــ  

فمسـناد  "أنبـ  الربيـع البقـل"  ي اإلسناد الحقيقي ، وذلـض اقـول الـدهر  ىالعقلي ، وإنما عل
ـــــــــــات إلـــــــــــ ـــــــــــدة  -لربيـــــــــــع ى ااإلنب ـــــــــــه يعتقـــــــــــد ذلـــــــــــض . حقيقـــــــــــة ال -عن                                                                     مجـــــــــــازًا ، ألن
مجازًا لتعدي الحكم ،يـه عـن مكانـه األصـلي "مية هذا النوع ويعلل السكاكي تس  

فــالحكم فــي أنبــ  الربيــع البقــل بكــوع اإلنبــات فعــاًل للربيــع ، مكانــه األصــلي عنــد العقــل 
كونه فعاًل ر عز وجل ، وفي هزم األمير الجند ، بكـوع هـزم الجنـد فعـاًل لألميـر مكانـه 

 .األصلي عند العقالء اونه فعاًل لعسكر الجند 
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حكميـًا لتعلقـه  ىيسـماالورع ، واثيـرًا م ىعقليًا ال لغويًا لعدم رجوعه إل ىويسم 
. أي أع التجـــوز لـــيس فـــي المفـــردات اللغويـــة المتوارـــع عليهـــا ،  1"  ى بـــالحكم امـــا تـــر 

وإنمـــا فـــي عمليـــة اإلســـناد نفســـها ، وهـــي عمليـــة عقليـــة مترواـــة للمتحـــدن باللغـــة ولـــيس 
 المتوارع عليها .

ذلـض حـين  -وهـو مبتكـر المجـاز العقلـي  -عبـد القـاهر الجرجـاني وقـد أورـر    
رـربين مجـاز  ىواعلم أع المجـاز علـ " فرق بين المجاز اللغوي والمجاز العقلي بقوله :

مــن طريــي اللغــة ، ومجــاز مــن طريــي المعنــى والمعقــول . فــمذا وصــفنا بالمجــاز الكلمــة 
ليس ااز فـــي اإلنســـاع ، واـــل مـــليـــد مجـــاز فـــي النعمـــة ، واألســـد مجـــاالمفـــردة اقولنـــا : 

مــن طريــي اللغـــة ، ألنــا أردنـــا أع  ى جـــر  مــا ىبالســبع المعــرو  اـــاع حكمــًا أجرينــاة علـــ
غيــر  ىالمــتكلم قــد جــاز باللفظــة أصــلها الــذي وقعــ  لــه ابتــداء فــي اللغــة ، وأوقعهــا علــ

   نقلها عنه . نقلها إليه وما ذلض إما تشبيهًا وإما لصلة ومالبسة بين ما
بالمجــاز الجملــة مــن الكــالم اــاع مجــازًا مــن طريــي المعقــول دوع اللغــة ،  وصــفنا ىومتــ

      .2 " اللغة ىيصر ردها إل وذلض ألع األوصا  الالحقة للجمل من حيث هي جمل ال
ومــن ثـــم فــمع محـــور عمليــة اإلســـناد المجــازي يتراـــز حــول العالقـــات الترايبيـــة 

جـــازي ، وهـــي عالقـــات متعـــددة ، فـــي معنـــاة ، وفاعلـــه الم التــي تـــرب  بـــين العقـــل أو مـــا
أشــبه بعالقــات المجــاز المرســل ، اــأع تكــوع ســببية أو زمانيــة أو مكانيــة أو مصــدرية ، 

 ىالفاعــلح أو مفعوليــة (إســناد المبنــي للفاعــل إلــ ىأو فاعليــة (إســناد المبنــي للمفعــول إلــ
                               المفعولح .
طرفـي اإلسـناد ،يـه يقـع فـي أربـع  ىلنسـبة إلـالسكاكي أع المجاز العقلي با ى وير 
َ . 3 صور
: إمــا أع يكــوع الطرفــاع حقيقتــين ورــعيتين . اقولنــا أنبــ  الربــع البقــل فالمســند  األولــي

         (أنب ح والمسند إليه (الربيعح ال منهما حقيقة ورعية مستعملة في مكانها األصلي .
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،  "أحيـــا األر  شـــباب الزمـــاع"ل : أع يكـــوع الطرفـــاع مجـــازين ورـــعيين : مثـــل ا يـــةَا
 فالمســند (أحيــاح مجــاز ورــعي ، والمســند إليــه (شــباب الزمــاعح أيضــًا مجــاز ورــعي .

ــة : أع يكــوع المســند حقيقــة ورــعية ، والمســند إليــه مجــازًا ورــعيًا مثــل : أنبــ   ال ال 
  البقل شباب الزماع ، فالمسند حقيقة ورعية والمسند إليه مجاز ورعي . 

ع يكـــوع المســند مجــازًا ورـــعيًا والمســند إليـــه حقيقــة ورـــعية ، مثــل : أحيـــا : أالرابعــةَ
                                                    الربيع األر  ، فالمسند مجاز والمسند إليه حقيقة .

يقـــوم بـــه الســـكاكي مـــن تحديـــد ا مـــ الـــرغم مـــن اـــل هـــذا التفصـــيل و ىولكـــن علـــ 
تقســـيم  ىرـــرورة إلـــ ى يــر  ي ، فــمع الشـــيء المريـــا أنـــه اليا المجـــاز العقلـــاوتحليــل لقضـــ
لغوي وعقلي . وأع هذة القسمة إنما هي من رأي األصحاب ، أمـا هـو فيـراة  ىالمجاز إل

فــــي ســــلض  -عنــــدة  -بالمجــــاز العقلــــي ، فمنــــه ينــــتظم  ىمجــــازًا لغويــــًا أبــــدًا . ومــــا يســــم
الفصــــل بحســـــا رأي  هــــذا الــــه تقريـــــر للكــــالم فــــي هـــــذا "االســــتعارة بالكنايــــة . يقـــــول :
إال فالــذي عنــدي هــو نظــم هــذا  : لغــوي وعقلــي ، و ىاألصــحاب مــن تقســيم المجــاز إلــ

النـوع فــي ســلض االســتعارة بالكنايــة ، يجعــل الربيــع اســتعارة بالكنايــة عــن الفاعــل الحقيقــي 
االسـتعارة ، امـا عرفـ  ، وجعـل نسـبة  ىعليـه مبنـ ما ىبوساطة المبالغة في التشبيه عل

. ولكــن غـــاب عـــن الســكاكي أع بنيــة المجــاز العقلــي  1 " ه قرينــة لالســتعارةاإلنبــات إليــ
تختلــ  تمامــًا عــن بنيــة االســتعارة وأنــه قـــد توهـــم أع المــة الفاعـــل المجــازي قـــد اســتبدل  

واألمـر غـير ذلض تمامــًا ،    .بكلمة الفاعـل الحقيقي ، لوجـود عالقــة مشابهة بينهما
قلي لـم يحـل محـل الفاعـل الحقيقــي لوجـود عالقـة بينهمـا ، وإنمـا إذ إع فاعـل المجـاز الع

إال  وقـع فــاعاًل لوجــود عالقــة لـه مــع الفعــل الــذي أسـند إليــه ال مــع الفاعـــل المـــتروك . و
ح . 2(الزلزلـة ، أيـة :  "وأخرجتَاألر َأثقالهـا"كيـ  يمكن لنا أع نفسـر قولـه تعالى : 

إســناد غيــر مال ــم ألع األر  ليســ  هــي الفاعــل (األر ح  ىإســناد الفعــل (أخــر ح إلــ
اإلخـرا  ، وإنمـا الفاعـل هـو هللا سـبحانه وتعـالى ، وقـد أسـند الفعـل  ىالحقيقي القادر علـ

األر  لوجـــود مالبســـة بينهمـــا وهـــي أع األر  هـــي المكـــاع الـــذي يقـــع ،يـــه فعـــل  ىإلـــ
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                                                                        .               .                            اإلخـــــرا  أي أع العالقـــــة بينهمـــــا مكانيـــــة
ال رأي السـكاكي بأنهـا اسـتعارة مكنيـة ، فـمع الكـالم  ىوإذا حاولنا أع نفسـرها علـ 
يوجـــد مشـــابهة بـــين األر  ، وبـــين الفاعـــل الحقيقـــي ، ولـــم يحمـــل الكـــالم اليســـتقيم، إذ 

امـا يظـن السـكاكي . ولعـل ظـن السـكاكي بوجـود  -لغة فـي التشـبيه والمبا االدعاء ىعل
مــن " القــول بــأع  ىمشــابهة بــين الفاعــل المــذاور والفاعــل المتــروك ، هــو الــذي دفعــه إلــ

حــي هــذا المجــاز الحكمــي أع يكــوع ،يــه للمســند إليــه المــذاور نــوع تعلــي وشــبه بالمســند 
للربيـع فـي  ى ير امثـل مـ"ذلض بقولـه :  . ويفسر 1"  يرتكا إال لذلضالإليه المتروك ، فمنه 

أنبــ  الربيــع البقـــل ، مــن نـــوع شــبه بالفاعــل المختـــار مــن : دوراع اإلنبـــات معــه وجـــودًا 
عــدم اإلنبــات بدونــه وقــ  الشــتاء ووجــودة مــع مجينــه : دوراع الفعــل  ىوعــدمًا ، نظــرًا إلــ

وجـود مالبسـة  ى. وما يفسـرة السـكاكي هنـا يـدلل علـ 2"  مع اختيار القادر وجودًا وعدماً 
بــين الفعـــل وفاعلــه المجـــازي ، وهــي تلـــض التــي تبـــرر عمليــة اإلســـناد المجازيــة ، ولـــيس 

لــو وجـــدت فلــيس القصــد إثبــات المشـــابهة  ىحتــ المبــرر وجــود مشــابهة بـــين الفــاعلين و
ثـــوب " يحـــدن فـــي االســـتعارة . ولكـــن لمـــا اانـــ  األر  تلـــبس انحـــو م ىواالدعـــاء علـــ

العــادة اــأع لوجــود هــذة  ى يتــوهم فــي ظــاهر األمــر ومجــر شــبابها فــي زمــام الربيــع صــار 
. لــذلض اــاع  3 " هــذا التأويــل والتنزيــل ىالربيــع فأســند الفعــل إليــه علــى األشــياء حاجــة إلــ

وجـود مالبسـة بـين  ىفهم بنية المجاز العقلي حينما أكد عل ىأقرب إل يالقزوينالخطيا 
 ىســـناد الفعـــل أو معنـــاة إلـــوأمـــا المجـــاز فهـــو إ" الفعـــل وفاعلـــه المجـــازي لـــيس غيـــر ، 

يالبس الفاعـل والمفعـول بـه  ىهو له بتأويل ، وللفعل مالبسات شت مالبس له ، غير ما
 .  4"  ، والمصدر ، والزماع والمكاع والسبا

الشـض أع المجــاز العقلــي يتفــي مــع االســتعارة مــن حيــث إع اــال منهمــا انحــرا  
مالءمـة لغويـة ، فعنـدما نقـول :  ال لغوي ، أي أع المفردات تـم ترايبهـا بطريقـة تـنم عـن
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 مالءمــة بــين الفعــل (أنبــ ح والفاعــل (الربيــعح ألع اإلنبــات ال ال ى أنبــ  الربيــع البقــل نــر 
مالءمـة  يقع من الربيع في الواقع . واذلض عندما نقول : رـحض الربيـع فأيضـًا هنـاك ال

يــر أع الربيــع . غ ىينســا إلــالفــي الترايــا ، حيــث إع الضــحض مــن صــفات اإلنســاع و 
المثــال األول : يصــن  فــي بــاب المجــاز العقلــي ، والثــاني : فــي بــاب االســتعارة ولــيس 
ذلـــض إال لخاصـــية يتميـــز بهـــا اـــل منهمـــا عـــن اآلخـــر ؛ وهـــي أع المفـــردات فـــي المجـــاز 
العقلي استخدم  في معانيها الحقيقية ، ولم يحدن تشويش في داللة المفـردات ، وإنمـا 

فـمع التشـويش وعـدم المالءمـة تولـد  الثـاني نمـا فـي المثـالفي عملية اإلسناد فحسـا . بي
معناهـا المجـازي  ىيـزول إال باالنتقـال إلـ المعناهـا الحقيقـي . و  ىمن حمل المفردات علـ

اســـتخدم  فـــي غيـــر معناهـــا الحقيقـــي لوجـــود مشـــابهة بـــين حســـن  " رـــحض" ، فكلمـــة 
 د الضحض . ليل وجه اإلنساع واستبشارة عناديباجة الربيع ونضارته وبين ته

وباختصــار فــمع المجــاز العقلــي هــو شــكل مــن أشــكال االنحــرا  اللغــوي ، غيــر 
لي أي أع الكلمات لـم تسـتخدم فـي غيـر معناهـا ااالستبد ى المستو  ىأنه انحرا  ليس عل
 ىأو الترايبـي أي فـي عمليـة إسـناد الفعـل إلـ يالمسـتوي التـوزيع ىالحقيقي وإنما يقـع علـ

الكلمـات مسـتعملة فـي معانيهـا الحقيقيـة ، ومـن  ىود ، وتبقـالفاعل بطريقة تخال  المعه
 العبث الخل  بين هذين المسلكين .

يروع الســكاكي ايســ 1الــرغم مــن ذلــض الــه ، فــمع بعــ  النقــاد المحــدثين ى وعلــ   
في إنكـارة للمجـاز العقلـي ، ونظمـه لـه فـي سـلض االسـتعارة المكنيـة ،يقـول د. لطفـي عبـد 

روح اللغـة حـين أنكـر المجـاز العقلـي وأخـر  التراكيـا  ىرب إلوااع السكاكي أق" البديع 
فيهــا مــن تخييــل ، وإع اــاع  التــي حملهــا عليــه غيــرة مخــر  االســتعارة بالكنايــة ، مــع مــا

. وموقـ  د.لطفـي عبـد البـديع  2"  التفكير اللغوي ذاتـهىاألصل في هذا الضرب يرجع إل
ســـبيل التأويـــل  ىاإلســـناد علـــ جعـــل" أع  ىمـــن نفـــي المجـــاز العقلـــي فـــي اللغـــة يرجـــع إلـــ

تجميـدًا لوظيفـة اللغـة وقضـاء عليهـا ، وعالقــة اإلسـناد طبيعيـة يقتضـيها اـل اـالم يثبــ  
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 يا الحقيقيـة والجمــل التــي الاتطـابي القضــ ،يـه شــيء لشـيء ... و أع[ التراكيــا التــي ال
. ويقـــ   1" فيهـــا للفاعـــل فعـــل حقيقـــي حافلـــة بهـــا اللغـــة وأكثـــر مـــن أع تحصـــي ىيتـــأت
لسـنة صــباح مســاء ، هـــل يمكــن عدهـــا ألا ىوهًا أمــام بعــ  الجمــل التــي تتـردد علــمشـد

قــولهم فــي مثــل طلعــ  الشــمس وفــي  ليــ  شــعري مــا" مـــن المجـــاز العقلــي ؟!! يقــول : 
ح هـل يقـال أيضـًا 14(الـروم ، أيـة :  " ظهـر الفسـاد فـي البـر والبحـر“مثل قوله تعـالى : 

. ولكننـا فـي الواقـع نختلـ   2"  سـبيل التأويـل ؟! ىعلـ واآليـةإع إسناد الفعل فـي المثـال 
ـــ ـــداتور لطفـــي عبـــد البـــديع ،يمـــا ذهـــا إليـــه ، وذلـــض مـــن نـــاحيتين : األول : أع  ىمـــع ال

تجميـد اللغـة ووظيفتهـا ، وإنمـا يفـتر ى يـ دي إلـ التعبير المجازي ومنـه المجـاز العقلـي ال
ري طـرق التعبيـر اللغـوي . فــمذا آفاقـا واسـعة للتجـدد والنمـاء . وهـو أحـد الوســا ل التـي تثـ

ــــة  ى مســــتو  ىكانــــ  ألــــواع المجــــاز األخــــرى تســــاهم فــــي إثــــراء المعجــــم اللغــــوي علــــ البني
اإلفراديــة والدالليــة ، فــمع المجــاز العقلــي يعــد مســلكًا هامــًا مــن مســالض البنيــة الترايبيــة ، 

 وذلض بمقامة عالقات جديدة بين المفردات .
فيهــا للفاعــل فعــل حقيقــي تعــد  ىيتــأتالالتــي واألخــرى : أنــه لــيس اــل التراكيــا  

صـاحا عـروس األفـراح ،  يمن المجاز العقلـي ، وقـد أورـر ذلـض ، بهـاء الـدين السـبك
يــراد وقوعــه مــن فاعلــه حقيقــة ا األول مــ"ثالثــة أقســام :  ىبتقســيمه اإلســناد الحقيقــي إلــ

يــراد ا لثــاني مــبمعنــي التــأثير وذلــض يخــتص بــاهلل تعــالى اقولنــا : خلــي هللا ورزق هللا . ا
يــراد بــه مجــرد االتصــا  مثــل : مــر  زيــد ا وقوعــه حكمــًا مثــل : قــام زيــد ، الثالــث : مــ

تســـاءل عنـــه فـــي (طلعـــ   ، وعليـــه فـــمع مـــا 3 "اســـا ،يـــه مثـــل بـــرد المـــاء واـــل مـــا ال
القســم الثالــث مــن أقســام اإلســناد  ىينتســا إلــ" الشــمس ، وظهــر الفســاد فــي البــر والبحــر

أع المجـاز العقلـي وجـه مـن  ىز العقلي . ونخلص مـن ذلـض إلـالمجا ىالحقيقي وليس إل
  ليا اللغة وإمكاناتها .اأوجه التعبير األدبي ، وررب من رروب التوسع في أس

 وهو يلعا دورًا مهمًا في الكش  عن عالقات األشياء ورؤية المبدع لها .
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  المبحوَال اموَ:َالدنا ة 

يلزمــه ، اذاــر م ىتــرك التصــرير بــذار الشــيء إلــ" حــدد الســكاكي الكنايــة بأنهــا 
 مـا ىالمتروك ، اما تقول : فـالع طويـل النجـاد ، لينتقـل منـه إلـ ىلينتقل من المذاور إل

هـو  مـاى، لينتقـل منـه إل الضـحىهو ملزومه وهو طول القامة ، واما تقول ، فالنة نـ وم 
" إصـالح المهمـات..السعي بنفسها في  ىملزومه وهو اونها مخدومة ، غير محتاجة إل

1 . 
فـي  يتجلـىظـاهر  ىيتضر من هذا التعريف أننا في الكناية أمام معنيـين : معنـ  

أننـا أمـام انحـرا  لغـوي ،  ىخفي أو باطني ، هو المراد ، بمعنـ ىظاهر الصياغة ومعن
ـــة أخـــرى مجازيـــة تترتـــا عليهـــا  ىتنحـــر  ،يـــه الصـــياغة عـــن داللتهـــا الورـــعية إلـــ دالل

الداللـة  "فـالع طويـل النجـاد"عرفـي أو عقلـي بينهمـا .  ففـي قولنـا :  لوجود عالقـة تـالزم
بمـا يتطلبـه  ييفـالتتمثل في أع فالنـا طويـل حمالـة السـيف غيـر أع هـذا المعنـى  ىاألول

ايمـــة لطـــول حمالـــة الســـيف فـــي مقـــام المـــدح أو اإلطـــراء ،  الســـياق أو المقـــام ، ألنـــه ال
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ا الفنيــة ، البــد أع نبحــث عــن داللــة أخــرى يتهــاغ واــي تــ دي الجملــة فا ــدتها الدالليــة و
 وبها تتحقي الفا دة وهي أنه طويل القامة . ، ىتستلزمها الداللة األول

 ىالضــحأع المعنــى األول هــو أنهــا تنــام وقــ   ى كمــا أننــا فــي المثــال الثــاني نــر  
يتفــي وســياق المــدح الــذي تــرد ،يــه الجملــة ، بــل قــد يــوحي حملــه الغيــر أع هــذا المعنــى 

المعنـــى الثـــاني  ىمعنـــى الظـــاهر بضـــد المعنـــى المـــراد . لـــذلض البـــد أع ننتقـــل إلـــال ىعلـــ
مــــن خاللـــه ، وهــــو أنهــــا مترفـــة مخدومــــة ، وذلــــض  ىالخفـــي الــــذي يترتــــا عليـــه ويتــــداع

،  ىالضـــحألع وقـــ  "فـــي العـــر  مـــن تـــراب  بينهمـــا ،  ليـــة ، ومـــاابمســـاعدة القـــرا ن الح
تحتـا  إليـه فـي  ابه ، وتحصـيل مـايـة أسـباوق  سعي نساء العرب فـي أمـر المعـاو واف

،يــه مــن نســا هم إال مــن تكــوع لهــا خــدم  مفــال تنــاتهينــة المتنــاوالت وتــدبير إصــالحها ، 
 . 1 " ينوبوع عنها في السعي لذلض

غيرهمــــا مــــن التراكيــــا الكنا يـــــة ، أع  هــــذين التــــرايبين و ىوممــــا يالحــــر علــــ  
اــــل مفـــردة اســــتعمل  ،يمــــا مســــتوي المفـــردات ، إذ إع  ىالتجـــاوز الــــداللي لـــم يــــأت علـــ

ـــــي الجملـــــة إســـــناد حقيقـــــي ال مجـــــازي ، أي أع  ورـــــع  لـــــه ، وأع اإلســـــناد بـــــين طرف
الصـــياغة تبـــدو فـــي ظاهرهـــا تعبيـــرًا حقيقيـــًا ، ســـواء فـــي ترايبهـــا أم فـــي داللـــة مفرداتهـــا 
اللغويـــة . غيـــر أع الداللـــة الكليـــة المباشـــرة للصـــياغة هـــي التـــي حـــدن فيهـــا التجـــوز ، 

داللة أخـرى مجازيـة تربطهـا بهـا عالقـة تـالزم  ىها اللغوي الظاهر إلوانحرف  عن ورع
. 
المجـــاز المرســـل  ]ولعـــل هـــذة الخاصـــية هـــي التـــي تميزهـــا عـــن المجـــاز اللغـــوي   

لــي ، ينــت  عنــه ال[ فــمذا اانــ  الكنايــة تتفــي مــع المجــاز فــي أنهــا انحــرا  د واالســتعارة
ع االنحـــرا  فــــي األنمــــا    يكمــــن فــــي أالفــــمع وجــــه الخـــ ىمعنـــىإل ىانتقـــال مــــن معنــــ
 ىالمفــردات أي أع المفـردة تحمــل فـي ذاتهــا معنيـين : معنــ ى مسـتو  ىاألخـرى يحـدن علــ

ذلـض . أمـا فـي  ىبعيدًا هو المقصود بوجـود قرينـة دالـة علـ ىمعن قريبًا غير مقصود ، و
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يظهــر االنحــرا  إال فــي الداللــة الالكنايــة فــمع المفــردات تســتعمل فــي معانيهــا الحقيقيــة و 
 لية للعبارة . الك

  :وقد فرق السكاكي بين المجاز والكناية من ناحيتين
 الحقيقي أو عدم إرادته . ى: إرادة المعن ىاألول 
 ين .يالثانية : طبيعة العالقة بين المعن 
قرينــة تمنــع إرادة المعنــى  ىفمــن المعــرو  فــي المجــاز اللغــوي أنــه يحتــوي علــ  

يســتقيم المعنــى إال اللــي ، و الى الحقيقــي تنــا  دالحقيقــي ، إذ يكــوع بــين القرينــة والمعنــ
 ىيصــر فـي نحــو رعينــا الغيـث ، أع تريــد معنــالف" آخــر بــديل لـه ،  ىمعنـ ىباالنتقـال إلــ

األســد ، مــن غيــر تأويــل  ىالغيــث ، وفــي نحــو قولــض : فــي الحمــام أســد ، أع تريــد معنــ
 . 1 " ألع المجاز ملزوم قرينة معاندة إلرادة الحقيقة اما عرف 

يتعـار  وجـودة مـع المعنـى المجـازي ، ال ما في الكناية فـمع المعنـى الحقيقـي أ  
فــال يمتنــع فــي قولــض : فــالع طويــل النجــاد أع تريــد " بـل هــو تأكيــد لــه وتثبيــ  لداللتــه . 

 . 2"  طول نجادة ، من غير ارتكاب تأول مع إرادة طول قامته
وإع  -اهر فـي الكنايـة ومما ينبغي اإلشارة إليـه فـي هـذا الصـدد أع المعنـى الظـ  

غيـــــر مــــراد وغيـــــر مقصـــــود ، أي أع المـــــتكلم  -يتعـــــار  مـــــع المعنــــى الخفـــــي الكــــاع 
ســـطحية القـــول ، ومجافاتـــه  ىيقصـــدة بـــأي شـــكل مـــن األشـــكال ، ألع إرادتـــه تـــدل علـــال

مقصـدية  ىين ، فـال يـدل ذلـض علـيـل بداع الفنـي، وإع جـاز للمتلقـي أع يجمـع بـين المعن
وجــــود الــــتالزم العرفـــــي بــــين المعنــــى الظــــاهر والمعنــــى الخفـــــي المبــــدع لهمــــا . ولكــــن ل
جانـا  ىينحل إال بتغير األعرا  والسنن ، بدا واأنه مـراد إلـال(المقصودح ، وهو تالزم 

عكـــس ىيوجـــد تنـــا  بينهمـــا ، علالالمعنـــى الخفـــي ، ويمكـــن الحمـــل عليـــه وخاصـــة أنـــه 
 يحدن في المجاز المرسل أو االستعارة .ام
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عـــة العالقـــة ، فهـــي فـــي االســـتعارة عالقـــة مشـــابهة ، وفـــي أمـــا مـــن حيـــث طبي 
المجــاز المرســل عالقــة متعــددة األشــكال االســببية أو الكليــة أو الجز يــة ... الــ  ، فـــي 

اتصـــااًل  ى حـــين أنهـــا فـــي الكنايـــة عالقـــة لـــزوم . ومـــن المعـــرو  أع عالقـــة اللـــزوم أقـــو 
ا  عــن عالقــات المجــاز تقــل فــي ربطهــا بــين األطــر  وترابطــًا مــن عالقــة المشــابهة ، وال

 ىالمرســـل ، ألع الـــالزم يتبـــع الملـــزوم ، فـــمذا وجـــد الـــالزم ، فمـــن الطبيعـــي االنتقـــال إلـــ
 -امــا هــو الحــال فــي االســتعارة  -يبــدو االنحــرا  قويــًا فــي الكنايــة الملزومــه . ولــذلض 
حضورهما معًا في الصياغة ، ومن ثـم البـد  ين من بعضهما البع  ، ويالقتراب المعن

" إليـــه  همـــا نبـــين ، وهـــو يـــن التـــأني فـــي تتبـــع الداللـــة الكنا يـــة والتمييـــز بـــين المعنلنـــا مـــ
نســتطيع إدراكــه بالطريقــة المباشــرة  إع الفــارق الــذي تحدثــه الكنايــة ال"قولــه : " ب لــوغيرع 

عينهـا التــي نـدرك بواســطتها فـرق االســتعارة ، أو فــي أغلـا األحيــاع تبطـل قــراءة ســريعة 
 .  1"  ء العادي بوجود مثل هذا الفارق ى دوع أع يشعر القار  مفعوله بطريقة إلية من

 أقسامَالدنا ةَ:
ثالثـة أقسـام هـي : الكنايـة  ىعنـه إلـ ىالمكن ـ ىيقسم السكاكي الكنايـة بالنسـبة إلـ  

ـــــة عـــــن صـــــفة ، والكنايـــــة عـــــن نســـــبة أو تخصـــــيص الصـــــفة  عـــــن موصـــــو  ، والكناي
 بالموصو  .

ام الكنايـة ،يـه نظـر ، إذ إنـه يتصـل ببـاب وفي الواقـع أع القسـم األخيـر مـن أقسـ  
ببــاب الكنايــة ؛ ويمكــن تورــير ذلــض بعــد عررــه عنــد الســكاكي وغيــرة مــن  المجــاز ال

البالغيـــــين . فمـــــا تـــــردد عنـــــد البالغيـــــين ، أنـــــه إذا أراد المـــــتكلم أو المبـــــدع أع يصـــــ  
 موصـوفًا بصــفة مـا ، فمنــه حرصـًا منــه علـي عــدم التصـرير بــذلض ، لمـا ،يــه مـن ســذاجة

الموصـــو   ىومباشــرة فــي األداء ، يخفـــي ذلــض االتصـــا  ، ويقــوم بنســبة الصـــفة ال إلــ
إنهـــم يرومـــوع "  يتعلي بـــه . يقـــول عبـــد القـــاهر الجرجـــاني امـــ ىمباشـــرة وإنمـــا ينســـبها إلـــ

مـن المعـاني الشـريفة لـــه ، فيـدعوع التصـرير بـذلض  ىوص  الرجـل ومدحـه وإثبـات معنـ
شـيء يشـتمل عليـه ، ويتلـبس بـه ، ويتوصـلوع فـي ، ويكنوع عن جعلها ،يه بجعلها في 
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مــن الجهــة الظــاهرة المعروفــة ، بــل مــن طريــي  مــا أرادوا مــن اإلثبــات ، ال ىالجملــة إلــ
 ، ومسلض يدق، ومثاله قول زياد األعجم : ىيخف

َإنَالسماحةَوالمروءةَوالنديَََََََََفيَقبةَضربتَعليَاب َالح رج
ني واألوصـــا  خـــالاًل للممـــدوح ، ورـــرا ا ،يـــه أع يثبـــ  هـــذة المعـــا ىيخفـــالأراد امـــا  

لمجموعــة فــي ابــن الحشــر  ،  ىإع الســماحة والمــروءة والنــد" فتــرك أع يصــرح ،يقــول : 
ماشــــاكل ذلـــــض ممــــا هــــو صــــرير فــــي إثبـــــات  و " أو مقصــــورة عليــــه ، أو مختصــــه بــــه
مـن الكنايـة والتلـوير ، فجعـل اونهـا فـي  ى تـر  مـا ىاألوصـا  للمـذاورين بهـا ، وعـدل إلـ

 . 1 " لقبة المضروبة عليه عبارة عن اونها ،يه ، وإشارة إليها
يختلــ  عــن موقــ  عبــد القــاهر منهــا ، إذ إنــه يســير علــي نهجــه الوموقــ  الســكاكي  

 ويردد رأيه فيها . 
الصــياغة نظــرة بعيــدة ، عمــا وصــفه البالغيــوع ،  ىولكننــا فــي الواقــع إذا نظرنــا إلــ      

أع  ى لنــا مــن عالقــات لغويــة بــين المفــردات ، نــر  ىديتبــاوتعاملنــا مــع البيــ  فــي رــوء م
هنــــاك انحرافــــًا لغويــــًا يبــــرز مــــن خــــالل حمــــل المفــــردات علــــي معناهــــا الظــــاهر ، إذ إع 

يمكن أع تكوع في القبـة ، ألنهـا مـن صـفات اإلنسـاع دوع ال  ىالسماحة والمروءة والند
لنـا القـول علــي يشـعر . إننــا إذا حماليحـس و الغيـرة . فكيـف يمكــن أع تنسـا إلـي جمــاد 

ـــة (فـــي القبـــةح الظـــاهرة نجـــد تنا،يـــًا د ـــًا بـــين المســـند والمســـند إليـــه، أي أع شـــبه الجمل لي
آخــر لــه عالقــة بــه  ىمعنــ ىمعنــاة الحقيقــي ، والبــد مــن االنتقــال إلــ ىيمكــن حملــه علــال

وهــو ابــن الحشــر  ، وتلــض العالقــة هــي المكانيــة أو عالقــة المجــاورة وبــذلض نكــوع أمــام 
 المجاز المرسل ال الكناية .صورة من صور 

 -امـا رأينـا مـن قبـل -مستوي المفردات  ىعلداللي يحدن انحرا  الفي الكناية        
أع العالقــــات الدالليــــة بــــين  ىالترايــــا ، بمعنــــ الجملــــة و ى وإنمــــا انحــــرا  علــــي مســــتو 
يوجد تعار  بين أطرا  الصـياغة . وبعبـارة أخـرى أننـا الالمفردات عالقات حقيقية . و 

 البي  أمام خطوتين : في
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المفــردات ، إذ إع العالقــة بــين المســند والمســند  ى مســتو  ىلــي علــال: انحــرا  د ىاألولــ 
إليه عالقة غير مال مة البـد مـن تجاوزهـا ليـزول عـدم الـتالؤم الـداللي ، وذلـض باالنتقـال 

 الداللة الثانية (ابن الحشر ح . ى(في القبةح إل ىمن الداللة األول
ين . هاتــــاع الخطوتــــاع همــــا يــــود عالقــــة مكانيــــة أو مجــــاورة بــــين المعنواألخــــرى : وجــــ 

بيـــ  زيــــاد  ىيتوقـــ  األمــــر علـــالبعينهمـــا اللتـــاع تتميــــز بهمـــا بنيـــة المجــــاز المرســـل . و 
ــ  ى قــول الشــنفر ىجميــع أمثلــة الكنايــة عــن نســبة فلننظــر إل ىاألعجــم ، بــل إنــه ينطبــي عل

 في وص  امرأة بالعفة .. : ياألزد
َبيوتَبالمالمةَحلتَاللومَبيتهاََََََََََإذاَماَيبيتَبمنجاةَع 

فمنـــه حـــين أراد أع يبـــين عفافهـــا ، وبـــراءة ســـاحتها عـــن "يعلـــي الســـكاكي عليـــه بقولـــه :  
ــ  ىســبيل الكنايــة ، قصــد إلــ ىالتهمــة، وامــال نجاتهــا عــن أع تــالم بنــوع مــن الفجــور عل

لوجــود عفــا   فــي نفــس النجــوة عــن اللــوم ، ثــم لمــا رآهــا غيــر مختصــة بتلــض العفيفــة ، 
 الدنيا اثيرة ، نسبها إلي بي  يحي  بها ، تخصيصًا للنجاة عن اللوم بها فقال : 

َ.1َيبيتَبمنجاةَع َاللومَبيتهاَ
، أع المعنــى الحقيقــي يجــوز  يممــا الشــض ،يــه أع مــن مميــزات التعبيــر الكنــا  

حـــوال أع يمكـــن بحـــال مـــن األاليمتنـــع . غيـــر أننـــا هنـــا الإرادتـــه مـــع المعنـــى المجـــازي و 
عالقــة بــين اللــوم والبيــ  ، وأننــا إذا حملنــا المــة  حقيقتهــا ، ألنــه ال ىتحمــل الداللــة علــ

مــن  ىالبيــ  وإنمـا إلــ ىيوجــه عـادة إلــاليســتقيم المعنـى ألع اللــوم الظاهرهــا  ىعل"البيـ "
وهـي  ىداللـة أخـرى لهـا عالقـة بالداللـة األولـ ىهـم فـي البيـ  ، وبـذلض البـد أع ننتقـل إلـ

لعفيفة ، والعالقة بينهمـا امـا هـو وارـر عالقـة مكانيـة ، أطلـي المكـاع وأراد مـن المرأة ا
 هم في المكاع .
فـمع العالقـة بـين الثـوبين  " المجد بين ثوبيه ، والكرم بـين برديـه" وأيضا قولهم  

صــاحبهما مـن ناحيــة أخــرى ، عالقـة مجــاورة والبـد مــن االنتقــال  البـردين مــن ناحيـة و و
المعنى اآلخر المجاور له اـي تسـتقيم الداللـة . فعنـدما نقـول :  ىي إلمن معناها الحقيق

                                                
 . 409 مفتاح العلوم :    - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 324 

، فمننـا نطلـي الجـزء ونريـد الكـل أي أننـا أسـندنا  " الذااء بـين عينيـه ، والمهـارة فـي يديـه"
الشـخص اكـل ،  ىليدين ، ونقصد بذلض إسـنادهما إلـا ىالذااء إلي العينين ، والمهارة إل
ليـــدينح والمعنـــى الثـــاني هـــو صـــاحبهما ، ا: (العينـــين و إذع العالقـــة بـــين المعنـــى األول 

عالقة جز ية أطلقنا الجزء وأردنا الكـل ، وهكـذا نسـتطيع أع نكشـ  عـن معظـم عالقـات 
 المجاز المرسل في بنية الكناية عن نسبة .

ذهـا إليـه د. صـبحي البسـتاني فـي اتابـه الصـورة  ما ىلذلض اله فمني أميل إل 
  الكنايـــة عـــن نســـبه مـــن بـــاب الكنايـــة وجعلهـــا مـــن المجـــاز إخـــرا ىالشـــعرية بالـــدعوة إلـــ
لقــد تبــين أع الكنايــة عــن نســبة هــي فــي عالقــة انحرا،يــة مــع الســياق ، "المرســل يقــول : 

بالداللـة الثانيـة ،  "وهي في لفظـة مفـردة ، امـا رأينـا أع العالقـة التـي تـرب  الداللـة األول
اورة ، أال يمكننـا نتيجــة لــذلض أع المجــ ىعالقـات المجــاز المرســل القا مـة علــ ىإحــدهـي 

 . 1"  ءشيتختل  عنه ب نعتبر الكناية عن النسبة مجازًا مرساًل ألنها ال
 الدنا ةَع َموصوفَ: 

ذاــــر صــــفة  ىوهـــي أنــــض تريــــد ذاــــر موصــــو  معــــين ، فتعـــدل عــــن ذاــــرة إلــــ 
هـــي أع "مقصــودك ، يقـــول الســكاكي :  ىمختصــة بــه ، بحيـــث يتوصــل مــن خاللهـــا إلــ

مــن الصــفات اختصــاغ بموصــو  معــين عــار  ، فتــذارها متوصــاًل يتفــي فــي صــفة 
ـــ   ، وتريـــد زيـــدًا ، لعـــار  ياذلـــض الموصـــو  ، مثـــل أع تقـــول : جـــاء المضـــ ىبهـــا إل

 قول الشاعر : ". ومنه  2"  اختصاغ للمضيا  بزيد
َالضاربي َبكلَأبيضَم ذمََََََََََوالطاعني َمجامعَاألضغان

ــ ألرــغاع ، ونحــو قــول البحتــري فــي قصــيدته التــي عــن القلــا بقولــه مجــامع ا ىفقــد ان 
 يذار فيها قتله للذ ا :

 3 "َفأتبعتهاَأخرىَفأضللتَ صلهاََََبحيوَ كونَاللبَوالرعبَوالحقد
 عن القلا باللا والرعا والحقد . ىحيث ان  
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الموصـــو  ، فيتكلــ  المـــتكلم ترايـــا ىالصـــفة الواحــدة للداللـــة عل يتكفـــ وقــد ال  
هــــذا الــنم  الكنايـة البعيـــــدة وهــي  ىليــه ، وقـد أطلــي السـكاكي علــعـدة صــفات للداللـة ع

الزم آخــر وآخـر ، فتلفــي مجموعـًا وصــفيًا مانعــًا  ىأع تتكلـ  اختصاصــها بـأع تضــم إلـ"
عــداة مقصـودك ،يـه ، مثـل أع تقـول فــي الكنايـة عـن اإلنسـاع : حــي  عـن دخـول اـل مـا

 .  1 " مستوي القامة عري  األظفار
يعتمــــل الأع هــــذا الــــنم  مـــن الكنايــــة يبــــدو قريــــا الداللــــة ، و وممـــا الشــــض ،يــــه 

المتلقــي ،يــه التأمــل والتخيــل فــي إدراك المعنــى المــراد ، وذلــض النعــدام الوســا   واللــوازم 
المعنـى الثـاني مباشـرة ، واأننـا  ىين ، حيث يتم االنتقال مـن المعنـى األول إلـيبين المعن

مباشــرة هــذا  ىإلــ يتنبــه بهــاء الــدين الســبك ليــة ، وقــداصــورة جم أمــام مرادفــات لغويــة ال
هـــذا "التعبيـــر ، وبعـــدة عـــن الخفـــاء والســـتر اللـــذين تتميـــز بهمـــا الكنايـــة ، حيـــث يقـــول : 

تقابـل الصـرير ، والحـد والرسـم  القسم بجملته في عدة من الكناية نظـر ، ألع الكنايـة مـا
يــة ابأنهــا ان التــي هــي أحــد أنــواع األعــالم صــرحوا ىصــريحاع فــي المعنــى واــذلض الكنــ

و،يــه نظــر ألع الكنيــة علــم والعلــم صــرير فــي مســماة ، فــال فــرق بــين داللــة أبــي عبــدهللا 
 . 2 " وداللة زيد العلمين عليه

 الدنا ةَع َصفةَ: 
ذاــر  ىوهـي أع تريــد إلحــاق صــفة بموصــو  معــين فتتــرك التصــرير بــذلض ، إلــ  

هـــذا الـــنم  قـــد تقـــل ،يـــه  الســـكاكي أع ىأمـــر يكـــوع بينـــه وبينهـــا عالقـــة تـــالزم . وقـــد رأ
مطلوبـض  ىأع تنتقـل إلـ" يـة قريبـة وهـي اان ىالوسا   ، وقد تكثر ، وعليـه تـم تقسـيمه إلـ

مـن أقــرب لوازمــه إليــه ، مثــل أع تقــول فــالع طويــل نجــادة أو طويــل النجــاد متوصــاًل بــه 
 .  3"  إلي طول قامته
ـــ" يـــة بعيـــدة : وهـــي اوان طة لـــوازم مطلوبـــض مـــن الزم بعيـــد بوســـا ىأع تنتقـــل إل

اثـرة الجمـر ، ومــن  ىمتسلسـلة مثـل : أع تقـول : اثيـر الرمـاد فتنتقـل مـن اثـرة الرمـاد إلـ
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اثـرة  ىاثرة إحراق  الحطا تح  القدور ، ومن اثـرة إحـراق الحطـا إلـ ىكثرة الجمر إل
اثــرة الضــيفاع ،  ىالطبــا   ، ومــن اثــرة الطبــا   إلــي اثــرة األكلــة ، ومــن اثــرة األكلــة إلــ

من ىأنه مضيا  ، فانظر بين الكناية وبـين المطلـوب بهـا اـم تـر  ىيفاع إلومن اثرة الض
 . 1"  لوازم
زيـادة تأمـل وتفكـر فـي معـاني الصـورة حيـث  ىوالشض أع اثرة الوسا   تـدفع المتلقـي إلـ 

تتســع المســافة بــين المعنــى األول ، والمعنــى الثــاني المقصــود ، وباتســاع المســافة تــزداد 
التــي تضــفي علــي القــول ايمــة فنيــة وشــعرية ابيــرة . لــذلض يعــد عمليــة التــوتر الــداللي ، 

وأكثرهـا تـرددًا فـي اتـا البالغـة والنقـد . ولننظـر  يهذا الضرب أبلي وجوة التعبيـر الكنـا 
 2إلي قول نصيا : 

َلعبدَالعزيزَعليَقومهََََََََََََوغيرهمَمن َظـاهره
َوداركَمأهولةَعامـرهَََفبابكَأسهلَأبوابهمَََََََََََ

َهنَم َاألمَباالبنةَالزائَرَََََََََـَيكلبكَآ وَبالزائرََو
النـاس ، غيـر  ىفالمعنى المـراد اثـرة إحسـاع عبـد العزيـز بـن مـرواع وفضـله علـ

آخــر ، وهــو أنــس الكلــا بــالزا رين . وامــا يبــدو ألول  ىأنــه ســتر هــذا المعنــى وراء معنــ
غامضـــة وبعيـــدة ،  وهلـــة أع العالقـــة بـــين أنـــس الكلـــا بـــالزا رين ، وفضـــل عبـــد العزيـــز

يصل المتلقي إليها إال بعـد إمعـاع وتفكـر ، وتنقـل عبـر عـدة وسـا   ولـوازم يترتـا اـل ال
 : اآلتيمنها علي اآلخر ، ويمكن توريحها بالرسم 

معرفتــــه بهـــــم        اثـــــرة مشــــاهدته لهـــــم           اثـــــرة  أنــــس الكلـــــا بـــــالزا رين      
 ياة اياتهم عندة      اثرة فضله وعطاغمكاع الممدوح       تحقي  ىترددهم عل

فانظر ايف لوح مع بعـد المسـافة بـين أنـس الكلـا بـالزا رين وبـين إحسـاع عبـد العزيـز " 
جســــر هــــذة المســــافة ورتقهــــا تمنحــــه الشــــعور بغبطــــة  ى. وقــــدرة المتلقــــي علــــ 3 " الــــوافر

 الكش  ومتعة التأمل .
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سـبيل التعـري   ىابقة قـد تـأتي علـوقد الحر السكاكي أع الكناية في أنماطها الس      
 غير التعري  . ىأو عل
 
 
 : أوال َ:َالتعريضَ
غيـر المعنـى ، بداللـة السـياق ، امـا تقـول : إع المسـلم  ىمـا أشـير بـه إلـ" وهو   

يــدة[ ، فــالمعنى األصـلي انحصــار اإلسـالم ،ــيمن ســلم  ]مـن ســلم المسـلوع مــن لسـانه و 
األصــلي انتفــاء اإلســالم عــن  ىالــالزم للمعنــ يالنــاس مــن يــدة ولســانه ، والمعنــى الكنــا 

نفـي اإلسـالم عـن  ىوهـو المعنـى المقصـود مـن اللفـر ويشـير بسـياقه إلـ ، المـ ذي مطلقـاً 
 . 1 " الم ذي الذي تكلم  عندة

وممــا يالحــر أع الــذي يفــرق بــين التعــري  وأنمــا  الكنايــة األخــرى هــو الســياق   
ي غيــر معناهــا الحقيقــي ، لوجــود تــالزم فحسـا ، حيــث إع اــاًل منهــا اســتخدام للعبــارة فــ

يفـــرق بينهمــــا إال الســــياق أو الموقــــ  إع اــــاع البـــين المعنــــى األول والمعنــــى الثــــاني ، و 
مـن الكنايــة  ىأخفـ" الكـالم تعريضـًا أو غيـرة . ولمـا اـاع التعـري  يفهــم مـن المقـام فهـو 

هـة المفهـوم ألع داللة الكناية لفظية ورعية من جهة المجـاز ، وداللـة التعـري  مـن ج
 . 2 " بالورع الحقيقي وال المجازي  [ الينة القر  ]
القــــرا ن  ىأع التعــــري  العتمــــادة بالدرجــــة األول علــــ ىوقــــد تنبــــه الســــكاكي إلــــ  

فـالمعنى المعــر  بــه " واألحـوال فمنــه قـد يخــر  أحيانــًا مـن ســبيل الكنايـة إلــي المجــاز ، 
   .  3 " ً إرادتـــه اـــاع مجـــازا يـــة ، وإع لـــم يصـــر إالاإع صـــر أع يـــراد مـــع األصـــل اـــاع ان

فمذا قل  آذيتني فستعر  ، وأردت المخاطـا ، ومـع المخاطـا " وقد أورر ذلض بقوله 
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الكنايــة[ وإع لــم تــرد  ]قــرا ن األحــوال ، اــاع مــن القبيــل األول  ىإنســانًا آخــر معتمــدًا علــ
 . 1 " المجاز علي سبيل التمثيل[ فتأمل ]إال غير المخاطا ااع من القبيل الثاني  

 
  

 : غيرَالتعريضَىثا يا َ:ََالدنا ةَعل
غيــــر التعــــري  ، فـــمع مســــتوياتها الفنيــــة تتعــــدد  ىوأمـــا إذا جــــاءت الكنايــــة علـــ  

فـمع اانـ  ذات " بحسا قلة الوسا   أو اثرتها ، وبحسا درجة خفا ها أو ورـوحها ، 
وأشــباهه ،  "اثيــر الرمــاد" عنــه متباعــدة لتوســ  لــوازم امــا فــي ىمســافة بينهــا وبــين المكن  

غيــرك عــن بعــد ، ىكـاع إطــالق اســم التلــوير عليهــا مناســبًا ، ألع التلـوير هــو أع تشــير إل
وإع اانـــ  ذات مســـافة قريبـــة مـــع نـــوع مــــن الخفـــاء انحـــو : عـــري  القفـــا ، وعــــري  

قريــا ى الوســادة ، اــاع إطــالق اســم الرمــز عليهــا مناســبًا ، ألع الرمــز هــو أع تشــير إلــ
 قال : سبيل الخفية ،  ىمنض عل
َرمزتَإليَم افةَم َبعلهاََََََََََم َغيرَأنَتبديَهناكَكالمهاََََََََ

 وإع اان  ال مع نوع الخفاء اقول أبي تمام : 
 سعيدَوحسبكَأنَيزرنَأباَََََََََََكريمَََََىأبي َفماَيزرنَسَو

و اإلشـارة عليهـا ذيحـاء إلفمنه في إفادة أع أبا سعيد اـريم غيـر خـا  اـاع إطـالق اسـم ا
 . 2 " ً ناسبام
، وتمثيلهــا فــي  ىوبعـد ... فــمع الكنايــة طريــي مــن طـرق التصــوير الفنــي للمعــان  

ذهن المتلقي بطريقة لطيفة ، وبعيدة عن المباشرة والتصـرير ؛ تلـض التـي تكسـبها ميزتهـا 
أع نســمي " :  " مالرميــه" لي . يقــول امصــا  التعبيــر الجمــ ىالفنيــة والتــي تســمو بهــا إلــ

 ىني ذلض حذ  ثالثة أرباع نشوة القصـيدة ، هـذة النشـوة التـي تقـوم علـالشيء باسمه يع
 . 3 " يحاء ، وهذا هو الحلم الهإليبطة االكتشا  شينًا فشينًا وا
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أنمـا  المجـاز األخـرى  ىالكنايـة ، امـا ينطبـي علـ ىولعل هذا القول ينطبي علـ  
يالـه خلــ  المعنــى تقــل عنهــا مـن حيــث إثــارة ذهـن التلقــي وتحريــض خ ، أي أع الكنايـة ال

ى لـــه وظيفتـــه التـــي تـــدفعنا إلـــ يالحقيقـــي وإشـــباع رغبتـــه الفنيـــة . فمخفـــاء المعنـــى الكنـــا 
 ى ه وصـــورة بطريقـــة أقـــو انيـــالتعلـــي بـــالتعبير اللغـــوي بصـــورة أكبـــر ، وتجعلنـــا نتعمـــي مع

قالـــه عبـــد  أم عـــن طريـــي التخييـــل ، لـــذلض أكـــد الســـكاكي مـــا يســـواء عـــن طريـــي التـــداع
مـن التصـرير بالتشـبيه ،  ى مجاز أبلـي مـن الحقيقـة ، وأع االسـتعارة أقـو أع ال"القاهر من 

. فهـــي أوقـــع مـــن اإلفصـــاح ألنهـــا تـــدعي  1 " مـــن اإلفصـــاح بالـــذار ى وأع الكنايـــة أقـــو 
 الشيء ببينة والتصرير ادعاء للشيء بال بينه .
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  :  تمهيـدََ

يــرى فــي البــديع قســمًا مســتقاًل مــن  بــدء نشــير إلــى أع الســكاكي ال يذ ىءبــاد         
الييــة التــي أحــد أطــرا  الثالثيــة الب -عنــدة  -أقســام البالغــة،  بحيــث يمكــن أع يشــكل 

أع البالغـة تقـوم فـي األسـاس علـى  ىاستقرت عليها البالغة العربية ،يما بعـد ، وإنمـا رأ
علمــــي المعــــاني والبيــــاع ، ومــــا ســــوى ذلــــض فهــــو مــــن متممــــات البالغــــة ال مــــن صــــميم 
ـــة  اهتماماتهـــا . " إع البالغـــة بمرجعيهـــا وأع الفصـــاحة بنوعيهـــا ، ممـــا يكســـو الكـــالم حل

يصـــار  ى درجـــات التحســـن ، فههنـــا وجـــوة مخصوصـــة ، اثيـــرًا مـــاالتـــزيين ، ويرايـــه أعلـــ
 . 1إليها ، لقصد تحسين الكالم "  

لــذلض فــمع نظرتــه للوجــوة المخصوصــة مــن الكــالم " البــديع"  ترتكــز علــى أنــه  
مســـلض تعبيـــري مســـاند لزيـــادة تحســـين الكـــالم وتنميقـــه ، يلجـــأ إليـــه المبـــدع بعـــد مراعـــاة 

ــــواة مقتضــــى الحــــال وورــــوح الداللــــة ،  أي أع إســــقاطه مــــن التعبيــــر ال يــــنقص مــــن الن
الدالليــــة شــــينًا ، وإنمــــا يــــنقص مــــن عمليــــة التــــأثير واإلمتــــاع التــــي تضــــفيها المحســــنات 

 . البديعية على األسلوب األدبي
ولما ااع األدب عمومًا يتميز بحسـن اختيـار مفرداتـه ، والتـأليف بينهـا بطريقـة  

متعــة الفنيــة ، فــمع حاجتــه إلــى المحســنات تـنم عــن غــر  جمــالي ، تتحقــي مــن ورا ــه ال
نشـــاء ، وإنمـــا هـــو  ليســـ  نوعـــًا مـــن التـــر  الفنـــي الـــذي يمكـــن التخفـــ  منـــه وقـــ  مـــا

فالبــديع أصــبر وســيلة مــن " خصيصــة مالزمــة لالرتقــاء بــه والزيــادة مــن جمالياتــه الفنيــة 
جعــل الطـراز األول ، حيـث يجعــل مـن المفارقــة الحسـية أو المعنويــة لغـة أصــلية ، امـا ي

مـــن اإليقـــاع التكـــراري طـــرازًا يـــرتب  بـــالواقع مصـــدرًا ومرجعـــًا . وهـــو بـــذلض يمثـــل عمليـــة 
                                                

 . 423مفتاح العلوم:   - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 333 

تنظيم للعناصر التعبيرية ، حيث يخلع عليهـا طابعـًا زمنيـًا ومكانيـًا فـي آع واحـد ، وذلـض 
إلــــى مهــــارة حر،يــــة ، وخبــــرة بأســــاليا اإليقــــاع والتناســــا ، وإدراك  -بــــالطبع  -يحتــــا  

 .  1 "المتلقي ى    لتعبيرية في نقل تجربة الشاعر إلإلمكانات األداة ا
دوع غيـــرة  -واتصـــال المحســـنات بالجانـــا التحســـيني للكـــالم ، وحاجـــة األدب 

أع تكــوع وجــوة  يالتناســي والتــلل  بــين أجزا ــه اللغويــة ، يقتضــ ىإلــ -مــن أنــواع الكــالم 
غـة األدبيـة ، وإع التحسين التي يشير إليها السكاكي وسيلة رـرورية مـن وسـا ل بنـاء الل

كانــ  تبــدو ثانويــة بالنســبة ألنــواع التعبيــر األخــرى . وبــذلض يصــبر علــم المعــاني وعلــم 
البيـاع ووجــوة التحســين عنــد الســكاكي بنيــة متماسـكة ، تتــلزر ،يمــا بينهــا إلرــاءة الــنص 

 األدبي ، واش  أسرارة ومكوناته التعبيرية .
لبالغيـــين ، اـــابن المعتـــز وعلــى الـــرغم مـــن أع الســـكاكي قـــد ســبقه اثيـــر مـــن ا 

ــــاقالن ـــــاع  يوقدامــــه بــــن جعفــــر ، وأبــــى هــــالل العســــكري ، والب وابــــن رشــــيي ، وابــــن سنـ
وعبــــد القــــاهر الجرجــــاني ، وأســــامة بــــن منقــــذ وغيــــرهم ، فــــي تنــــاول األشــــكال  يالخفــــاج

ح لـــم *البديعيـــة وتعديـــدها ، ومحاولـــة تحديـــد مصـــطلحاتها ، فـــمع مباحـــث علـــم البـــديع (
السـكاكي . وقـد تحـرك السـكاكي فـي تناولـه  يمصطلحاتها إال على يد تستقر ولم تتحدد

الـــذي يتمثــــل فـــي البنيـــة اللفظيــــة  يألشـــكال البـــديع علـــى مســــتويين : المســـتوى الســـطح
اإلفراديــة ، والمســتوى العميـــي الــذي يحمـــل الداللــة الشــعرية . وعلـــى الــرغم مـــن أنــه قـــد 

فمنــــه لـــم يفصــــل بينهمــــا إال  أشـــار إلــــى وجــــود هـــذين المســــتويين فــــي الشـــكل البــــديعي ،
العتبـــارات تبـــرز فـــي جانـــا أكثـــر مـــن الجانـــا اآلخـــر .فاألشـــكال البديعيـــة التـــي يغلـــا 

واألشـــكال   ، اللفظـــي "البـــديع"عليهـــا التناســـي الصـــوتي والتـــوازي الصـــرفي أطلـــي عليهـــا 
"  البـديع "التي تبرز ايمتها البديعية ،يما بينها من تقابل أو تماثل داللـي ، أطلـي عليهـا 
يسـاق أحـدهما  المعنوي ، وإع ااع يرى أع المستويين بينهمـا تكامـل وتالحـم ، بحيـث ال

لذاته ، دوع أع تتعلي بـه وظيفـة اآلخـر ، بحيـث لـو حـدن انفصـال وارـر بـين السـطر 
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اللغــوي والعمــي الــداللي ، لفقــدت األشــكال التحســينية ايمهــا الجماليــة ولطافتهــا ورونقهــا 
ي جميـــع ذلـــض أع تكـــوع األلفـــاظ توابـــع للمعـــاني ، ال أع وأصـــل الحســـن فـــ" البـــديعي . 

 . 1"تكوع متكلفة : أع ال يتكوع المعاني لها توابع ، أعن
،  يوهــذا يعكــس حــرغ الســكاكي علــى ربــ  الوجــوة التحســينية باألصــل الــدالل 

أع  ىوعـــدم انفصـــالها عـــن جـــوهر العمليـــة اإلبداعيـــة . ولعلـــه تنبـــه إلـــى ذلـــض بعـــد أع رأ
قــد ارتبطــ  فــي أذهــاع الشــعراء والبالغيــين ، بالصــورة اللفظيــة الحســية ، أشــكال البــديع 

ـــم  أكثـــر مـــن الجانـــا الـــداللي غيـــر المحســـوس ، الـــذي تكفـــل بعنايتـــه علـــم المعـــاني وعل
البياع ، األمر الذي أغرى الشعراء بالعناية بالصورة اللفظية علـى حسـاب المعنـى ، ممـا 

 أفقد النص جديته وعمقه الفني .
ـــــــالي  ـــــــروع مـــــــن  وبالت ـــــــذين يكث ـــــــادات واالتهامـــــــات للشـــــــعراء ، ال ـــــــ  االنتق توال

 ياســتخداماتهم أللــواع البــديع ، ألنهــم ال يســيروع فــي ذلــض علــى نهــ  األوا ــل ، وال تــأت
ـــواع البـــديع وفـــي متطلبـــات الصـــياغة ، والبعـــد الـــداللي للـــنص ، وإنمـــا  اســـتخداماتهم ألل

ها علـى التالعـا باأللفـاظ ، وإحـدان إلشباع غريزة ذاتية تبرز فيهـا الـذات المبدعـة قـدرت
 ألواع من التشويش الـداللي التـي تسـتوق  المتلقـي وتبهـرة لخطـة التلقـي ، ثـم سـرعاع مـا

 ء وهجها مع انتهاء تلض اللحظة .ىينطف
لــذلض اــاع تنبــه الســكاكي إلــى أع تكــوع األلفــاظ توابــع للمعــاني ، هــو نــوع مــن  

ة فـي البنيـة العميقـة ، بحيـث يحـدن بينهمـا التأكيد على اندما  البنيـة السـطحية للصـياغ
 الداخلية .  ىتشابض يصعا معه فصل األجزاء السطحية عن البن

ــــًا المســــتوى الســــطحي للصــــياغة  وإذا انــــا فــــي التحليــــل األســــلوبي نتنــــاول أحيان
الــدخول  ىمنفصــاًل عــن البنيــة العميقــة ، فــمع ذلــض لــيس غايــة فــي ذاتــه ، وإمــا وســيلة إلــ

 التفاعل بينهما وأثر ال منهما في اآلخر . ىومعرفة مدإلى باطن الصياغة 
فالمعنى القا م في عمي الصـياغة ، هـو فـي األسـاس صـورة ذهنيـة تمثلـ  فـي  

ثمارهــا  يذهــن المبــدع الــذي يحــاول بــدورة أع يخرجهــا فــي صــورة حســية ملموســة ، تــ ت
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تنقلهـا بشــكل عنـد المتلقـي ، ،يختـار لهـا أنسـا األلفـاظ ، وأدق األسـاليا التـي يمكـن أع 
مــ ثر لــدى المتلقــي ، أي أع المعــاني الســابقة فــي الــذهن هــي التــي تــتحكم فــي اســتخدام 
األجزاء اللغوية ، وتنسيقها على نحو من األنحاء ، ومن ثم فـمع رصـد هـذة األجـزاء فـي 
المستوى السطحي ، وما يقوم بينها مـن عالقـات صـوتيه ، ودالليـة ، وترايبيـة ، يصـبر 

 ول إلى تلض الداللة القا مة في البنية العميقة .وسيلة مهمة للوص
والبــديع بوصــفه وســيلة تعبيريــة بــارزة فـــي االســتخدام الفنــي للغــة ، يعتمــد علـــى         

قاعــدة أساســـية ، تحكـــم جميـــع أشــكاله المختلفـــة ، ســـواء أكانـــ  تلــض التـــي يغلـــا عليهـــا 
ل الــداللي ، وهــي البنيــة التناســي الصــوتي ، أم تلــض التــي يغلــا عليهــا التقابــل أو التماثــ

فالتكرار هو الممثل للبنية العميقة التي تحكـم حراـة المعنـى فـي مختلـ  ألـواع "التكرارية 
يمكــن الكشــ  عــن هــذة الحقيقــة إال بتتبــع المفــردات فــي شــكلها الســطحي ،  البــديع ، وال

ل . ولعـل هـذة الخاصـية التكراريـة ، التـي تغلـ  معظـم أشـكا 1 "ثم ربطها بحراة المعنى
 يالترايبـ ي ، والتـواز  يالبديع هي التـي تضـفي عليـه مسـتوى أعلـى مـن التناسـي الهـارمون
 .يفي االستخدام البديع ي، الذي يلعا دورًا أساسيًا في إبراز الجانا الداللي واإليقاع

ويمكـن أع تتكشـ  هـذة الطبيعـة التكراريـة ، ومــا يـرتب  بهـا مـن وظيفـة شــعرية  
فــي مبحثــين منفصــلين : المســتوى الصــوتي ، والمقابلــة  مــن خــالل دراســة أشــكال البــديع

 والمماثلة .
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ََالمستوىَالصوتيَ:المبحوَاألولََ
تناول السكاكي في المستوى الصـوتي أشـكااًل مخصوصـة مـن أشـكال البـديع ،  

 يترتفع فيها نسبة الترديـد الصـوتي التـي تسـاهم بصـورة فاعلـة فـي خلـي اإليقـاع الموسـيق
أع العناية بالتنـاغم الصـوتي بـين المفـردات ،  يالصياغة . ومن الطبيع ح في*(يالداخل

قــد تكــوع فــي بعــ  األحيــاع علــى حســاب النــات  الــداللي بحيــث يبــدو األخيــر رــيناًل 
بالنســبة إلــى الكثافــة اإليقاعيــة التــي تتولــد مــن أشــكال معنيــة مــن البــديع ، ويظهــر ذلــض 

يفـــة اإلشـــارية فـــي مقابـــل ارتفــــاع بصـــورة جليـــة فـــي النســـي الشـــعري حيـــث تتراجـــع الوظ
أع ســيادة "مســتوى الوظيفــة الشــعرية ، التــي تســاهم فــي إنتاجهــا األشــكال البديعيــة ، أي 

فيهـا ، ولـيس معنـى ذلـض  ي الوظيفة الشعرية في اللغة يمكن أع يقلل من الجانـا اإلشـار 
ن إلغــاء وجــود إشــارة مــن الصــياغة إلــى العــالم الــواقعي الــذي يعــر  لــه الشــاعر ، ولكــ

 1 "ثانيـاً ي معناة أع اإليقاع يكاد يكوع هـدفًا فـي ذاتـه يتحقـي أواًل ثـم ينبثـي النـات  اإلشـار 
. 

وارتفـاع المســتوى اإليقـاعي فــي اللغـة الشــعرية يعتمـد بصــفة أساسـية علــى بنيــة  
التكـرار ، التــي تســمر بترديــد أصـوات بعينهــا علــي مســافات زمنيـة محــددة ، وفــي أمــاكن 

التنـاغم الصــوتي أو الترجيـع اإليقـاعي ، الـذي يكثـ  مـن الوظيفــة معينـة تنـت  نوعـًا مـن 
يـــة ، أي تكـــرار صـــوت بعينـــه دالشـــعرية للقـــول . وقـــد يأخـــذ التكـــرار الصـــوتي صـــورة إفرا
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الخارجي  أثناء عرضه وفي مقابل اإليقاع الداخلي الذي نحن بصدده , تناول السكاكي اإليقاع   -* 

لألوزان الشعرية والقافية , كما جاءت عند الخليل بن أحمد , حيث تناول خمسة عشر بحرا مضافا  

إليها " المتداني " أو المتدارك الذي استدركه األخفش على الخليل, تجمعها خمس دوائر عروضية 

ه  تنبه إلى أن علم العروض نوع قابل هي " المختلفة والمؤتلفة واامجتلبة والمشتبهة والمنفردة "بيد أن

 لالختصار  واالمتداد إلى حد كبير , لقبوله من التصرف فيه نقصانا وزيادة ما شاء الطبع المستقيم . 

ورأى السكاكي أن القافية بما تحمله من قيمة صوتية بارزة ال تمثل جوهر الشعر بل تعد شيئا 

لتحقيق مزيد من التناسب الصوتي بين أبياتها ,  عارضا يؤتى به  عند نسج قطعة شعرية أو قصيدة

لكونه  واإليذان بانتهاء البيت الشعري . " إن التقفية وهي القصد إلى القافية ورعايتها ال تلزم الشعر

إال فليس للتقفية  شعرا بل ألمر عارض لكونه مصرعا أو قطعة أو قصيدة  أو القتراح مقترح , و

وما  515ر ال بد منه " لمزيد من التفصيل , انظر مفتاح العلوم : معنى غير انتهاء الوزن وأنه أم

 بعدها
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علـــى مســـافات متســـاوية امـــا يحـــدن فـــي الســـجع ، أو صـــورة ترايبيـــة ، حيـــث تتجـــاور 
مـــن الصـــياغة ،  مجموعــة مـــن األصـــوات لتكـــوع المــة معينـــة تتـــردد فـــي مواقــع مختلفـــة

كالجنــاس أو رد األعجــاز علــى الصــدور أو القلــا ، أو قــد يكــوع بتكــرار أوزاع صــر،ية 
 متساوية اما هو الحال في الترصيع .

 : السجعََ-1َ 
تواطـ  الفاصـلتين فـي النثـر "السجع اأبس  ألواع المستوى الصوتي يقـوم علـى  

، أو مقطــع صــوتي  . فبــروز صــوت بعينــة فــي نهايــة اــل فاصــلة 1 "علــى حــر  واحــد
 وتكــرارة فــي أكثــر مــن مورــع يحــدن إيقاعــًا معينــًا يتكــرر فــي ذهــن المتلقــي ، فــمذا مــا
صاد  توقع المتلقي تكرار ذلض الصوت أحدن نوعًا من التجاوب الصـوتي بـين النغمـة 
 المتوقعة ، والنغمة البارزة على سطر الصياغة ، مما يولد الشعور بالمتعة اإليقاعية .

النثــر يختلــ  عــن الشــعر فــي افتقــارة للــوزع والقا،يــة ، فمنــه يجــد فــي  ولمــا اــاع  
الســجع وســيلة مهمــة لالســتيعا  عــن ذلــض ، فيوقــع بــين الكلمــات فــي نهايــة الجمــل أو 

ـــداخلي  ـــد منـــه اإليقـــاع ال والتقفيـــة فـــي " المقـــاطع نوعـــًا مـــن التوافـــي الصـــوتي الـــذي يتول
ايـا النحـوي فـي الكـالم ، فقـد توافــي تعتمـد حـدود التر  السـجع مثـل التقفيـة فـي الشـعر ال

حدود الفقرة حدود الترايا النحوي ، فتطابي الفقرة الجملـة النحويـة ، وقـد تزيـد عليهـا أو 
تــنقص عنهــا ؛ فــالملفوظ التـــالي مــثاًل جملــة واحــدة مـــن حيــث الترايــا ، واشــتمل علـــى 
ثــــالن فقــــر مســــجوعة : فأفضــــى بنــــا الســــير إلــــى دار ، قــــد فــــرو بســــاطها ، وبســــط  

 . 2 "نماطها ، ومد سماطهاأ
خلـو  يوعلى الـرغم مـن ارتبـا  بنيـة السـجع بالخطـاب النثـري ، فـمع ذلـض ال يعنـ        

غيــر أع وظيفتهــا تختلــ  “الخطــاب الشــعري منهــا ، وإنمــا اــال الخطــابين يعتمــد عليهــا 
وحيـدة فـي وظيفتهـا . فيبـرز  ينوعًا ما في ال خطاب ، إذ هي فـي الخطـاب النثـري تـأت

اإليقـاعي إذ هنـاك مقاربـة بـين طبيعـة اللغـة التـي تـرد فيهـا واللغـة الشـعرية ، بينمـا  دورها
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مـع إيقاعيـة الشــعر ، ،يقـل ظهورهـا الــوظيفي ، وإع  ةمتزاوجـ يفـي الخطـاب الشـعري تــأت
. وعـالوة  1 "ظل لها وجودها الذي يتصل باإليقاع العام فيرفد ال منهما اآلخـر والينفيـه

" يبـرز الصـوت فـي نهايتهـا إال بـالوقو  عليهـا قلـياًل  جوعة العلى ذلض أع الكلمة المسـ
ــــى أع تكــــوع ســــاكن األعجــــاز موقوفــــًا عليهــــا ، ألع  ةففواصــــل األســــجاع مورــــوعة عل

 . 2 "يتم ذلض في ال صورة إال بالوق  الغر  أع يزاو  بينها ، وال
يتوافـــي مـــع  ولمــا اـــاع الشــعر محكومـــا بـــالوزع ، فــمع الصـــوت المســـجوع قــد ال

وصــل الكــالم ، ممــا  ىنســتطيع الوقــو  عليــه ، ونضــطر إلــ ة التفعيلــة، ومــن ثــم النهايــ
الشـاعر    يخف  من بروز ذلض الصوت واندماجه في السياق العام ل يقـاع :نحـو قـول 

 :3 . 
 هوَالبدرَإالَأ هَالبحرَزاخرا َََََََََسوىَأ هَالضرغامَلدنهَالوبل

حيـث تنتهـي اـل جملـة بحـر  الـراء فالتماثل الصوتي يقع بين البـدر والبحـر ،  
لكــن التــزام البيــ  بــالوزع العرورــي يضــطرنا إلــى عــدم الوقــو  علــى البــدر ألنهــا بدايــة 
تفعيلــة جديــدة ، وال علـــى البحــر ألنــه أيضـــًا بدايــة تفعيلــة أخـــرى ، ،يكــوع االنــدفاع مـــع 
 إيقاع الوزع العروري أقوى من الوقو  على نهاية الكلمات المسـجوعة ، ،يخـ  بـروز
صوت الراء في نهايتهـا . ولكـن لـيس ذلـض قاعـدة يمكـن أع تنسـحا علـى بنيـة الخطـاب 
ـــًا قـــد يكـــوع هنـــاك توافـــي بـــارز بـــين بنيـــة الســـجع والفاصـــلة اإليقاعيـــة  الشـــعري ، فأحيان

ذلـــض إلـــى تكثيـــف اإليقـــاع  يالم قتـــة المتمثلـــة فـــي نهايـــة التفعيلـــة الواحـــدة ، بحيـــث يـــ د
ي يكــوع لـــه بالضــرورة انعكــاس علــى النــات  الـــداللي  الــداخلي للصــياغة الشــعرية ، والــذ

 .4كقول أبى تمام :
َي،َوأورىَبهَز دَيىَبهَرشديَ،َوأثرتَبهَيديََََوفا َبهَثمدتجلََّ
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فالبيـــ  اشـــتمل علـــى أربعـــة فواصـــل ســـجعية ، انتهـــ  اـــل منهـــا بحـــر  اليـــاء 
ت المســـبوق بـــدال ، وقـــد صـــاحا الفاصـــلة اإليقاعيـــة فـــي اـــل منهـــا تناســـا مـــع الوحـــدا
الوزنيــــة المتمثلــــة فــــي التفاعيــــل حيــــث جــــاءت اــــل فاصــــلة متوافقــــة مــــع نهايــــة التفعيلــــة 
العرورــية ، ممــا ســمر بــالوقو  (الم قــ ح علــى اــل فاصــلة . األمــر الــذي أدى إلــى 
ارتفــاع مســتوى النغمــة اإليقاعيــة ، وبروزهــا بشــكل وارــر فــي ذهــن المتلقــي ، وإع اــاع 

تميـز بـه بنيـة الشـعر . فـالوقو  علـى الفاصـلة الـذي ت ييقـاعإلذلض يقلل مـن االنسـياب ا
األولــى ( رشــدي ح جــاء متوافقــًا مــع الوقــو  الم قــ  علــى نهايــة التفعيلــة (مفــاعيلنح ، 

ح متوافقة مع الوقو  علـي عجـز الشـطر األول ، والفاصـلة يواذلض الفاصلة الثانية (يد
، الرابعـة مـع الوقـو   ح متوافقة مع الوقو  على نهاية التفعيلـة (مفـاعيلنحيالثالثة (ثمد

 على نهاية العجز .
إذع بنية السجع توجد في النثر اما توجد فـي الشـعر إال أع وظيفتهـا الصـوتية  

تبرز أكثر في النثـر ، ولعـل ذلـض هـو الـذي دفـع السـكاكي إلـى قصـرها علـى النثـر بقولـه 
ومـــن جهـــات الحســـن األســـجاع وهـــي فـــي النثـــر امـــا القـــوافي فـــي الشـــعر ومـــن جهاتـــه "
 . 1 "فواصل القرآنيةال

وقــــد يحــــرغ المبــــدع علــــى أع يخلــــي نوعــــًا مــــن التناســــا بــــين حجــــم الجمــــل  
ســــنة  "بــــذلض إلــــى مضــــاعفة التــــوازع اإليقــــاعي اقــــول األعرابــــي   يالمســــجوعة ، فيــــ د

 ال          جــردت ، وحــال جهــدت ، وأيــد جمــدت ، فــرحم هللا مــن رحــم ، فــأقر  مــن
 . 2 "يظلم

ألفـــاظ " يزع اإليقـــاعي بـــين الفقـــرتين المســـجوعتين فتـــأتويبـــالي أحيانـــًا فـــي التـــوا 
قــــول " الجـــز ين المــــزدوجين مســــجوعة ، ،يكـــوع الكــــالم ســــجعًا فــــي ســـجع ، وهــــو مثــــل 

البصــير : حتـــى عـــاد تعريضـــض تصــريحًا وتمريضـــض تصـــحيحًا ، فـــالتعري  والتمـــري  
 .  3 "سجع ، والتصرير والتصحير سجع آخر فهو سجع في سجع
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  :ََالترصيعَ-2َ
تكــــرار الصــــيغة  ىيمتـــد التكــــرار الصـــوتي عنــــد الســــكاكي فـــي بنيــــة الســــجع إلـــ 

الصر،ية ونهايتها الصوتية ، بحيث تكوع ال لفظة في الفقرة األولـى مسـاوية لكـل لفظـة 
، وقــد  "بالترصــيع"فــي الفقــرة الثانيــة، فــي الــوزع وفــي الحــر  األخيــر ، وهــو مــا يعــر  

. اقولـه 1"ألوزاع متفقة األعجـاز أو متقاربتهـاتكوع األلفاظ مستوية ا"حددة السكاكي بأع 
ح 62 - 52(الغاشـــــية اآليتــــــاع :  "إع إلينـــــا إيـــــابهم ، ثـــــم إع علينـــــا حســـــابهم"تعـــــالى : 

بنيـــة التماثـــل اإليقـــاعي بـــين مفرداتهمـــا ، فكـــل منهمـــا تبـــدأ بـــأداة  ىفاآليتـــاع تقومـــاع علـــ
، ثــم  "علينــا"مقابــل فــي  "إلينــا"ثــم حــر  الجــر المتصــل بضــمير المتكلمــين  "إع"التوايــد 

، واــل منهــا تســاوى "حســابهم"فــي مقابــل  "إيــابهم"االســم المضــا  إلــى رــمير الغــا بين 
 ي لتفصل بينهـا اعالمـة دالـة علـى تـواز " ثم"األخرى في الوزع ، وقد جاءت أداة العط  

الطــرفين وتســاويهما فــي اإليقــاع . والشــض فــي أع التماثــل اإليقــاعي فــي اآليتــين يعكــس 
ى المســـتوى الــداللي حيـــث يقــع اإليــاب بفعـــل الــذات الخالقـــة ، ويــتم الحســـاب تمــاثاًل علــ

أيضًا بقدرتها وقوتها . وقد ااع لهـذا التماثـل المـزدو  أهميـة فـي تعميـي الداللـة الباطنيـة 
 وترسيخها .
وارتفــاع درجــة التماثــل بــين صــيي الجمــل التــي تعتمــد علــى بنيــة الترصــيع ، قــد  
 الصـــوتي الـــذي يمكـــن أع يقـــع بينهمـــا ، بحيـــث ال إلـــى تعـــوي  بعـــ  التفـــاوت ييـــ د

يشعر المتلقي به وال يكاد يتحسسه ، وخاصـة إذا اـاع الصـوتاع يشـترااع فـي اثيـر مـن 
وآتيناهمــا "الصــفات الصــوتية ، أو يتفقــاع فــي المخــر  اــالنوع والمــيم امــا قولــه تعــالى : 

ح 811 - 711ع : (الصـــافات اآليتـــا "الكتــاب المســـتبين ، وهـــديناهما الصــرا  المســـتقيم
علــى ثــالن المــات ، تتســاوى فــي إيقاعهــا وصــيغها الصــر،ية  ىفقــد اشــتمل  اآليــة األولــ

مع الكلمات الثالن في اآلية األخرى ، وقد بلي التماثل حدًا ابيرًا ، إلـى درجـة لـم يتبـين 
 معه المرء التفاوت الصوتي بين نهاية اآلية األولى ونهاية اآلية الثانية .
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ر أع التوافـــي الـــداللي بـــين اآليتـــين اـــاع محراـــًا قويـــًا لبــــروز وامـــا هـــو وارـــ 
التماثــل اإليقـاعي ، فاآليـة الثانيـة هـي امتـداد لداللـة اآليـة األولـى ومترتبـة عليهـا ، فهمـا 

، ومـــن ثـــم اـــاع ظهـــور التماثـــل  "الهدايـــة اإللهيـــة"تنتميـــاع إلـــى حقـــل داللـــي واحـــد هـــو 
 م في البنية العميقة .اإليقاعي تأكيدًا للتالحم الداللي القا 

علــى تماثــل الصــيي الصــر،ية أو  -هنــا  -وال يقــ  التكــرار فــي بنيــة الترصــيع  
التماثــل الـــداللي ، وإنمـــا يبـــرز بشـــكل ابيـــر علــى مســـتوى الترايـــا ، حيـــث جـــاءت اـــال 
اآليتين مكونة من بنية ترايبية واحدة هـي : (فعـل (متعـدح + فاعـل (رـمير متصـلح + 

متصـلح + مفعـول بـه ثـاع + صـفةح أي أع التماثـل بينهمـا بلـي به أول ( رـمير  ولمفع
 يدرجة مـن التوحـد والتوافـي الـذي يعكـس أهميـة بنيـة الترصـيع فـي إحكـام النسـي الترايبـ

 على أكثر من مستوى .
 : التجنيوََ-3َ 

وتبــــرز الصـــــبغة التكراريـــــة بشــــكل واســـــع فـــــي إطــــار التجـــــانس الصـــــوتي بـــــين  
ــــين فــــي اللفــــر"أو التجنــــيس  المفــــردات ، أو مــــا يعــــر  بالجنــــاس  1 "وهــــو تشــــابه الكلمت

واخــتال  المعنــى ، حيــث يتجــاوز ،يــه التجــانس الصــوتي مســتوى الصــوت الواحــد إلــى 
تجـانس جميــع أصــوات الكلمــة أو معظمهــا ألصــوات الكلمــة األخــرى وصــيغتها . أي أع 

  اـل الكلمة تتكرر بنفس صيغتها وأصواتها في موقعين مختلفين من الكـالم ، وإع اانـ
 منهما تحمل معنى مختلفًا في السياق التعبيري . 

والمبـــدع ال يلجـــأ إلـــى هـــذا الـــنم  التكـــراري إلقامـــة تنـــاغم صـــوتي بـــين موقـــع  
الصــياغة فحســا ، وإنمــا ليخلــي نوعــًا مــن التشــويش الــداللي ، والغمــو  الــذي يــوقر 

 السامع ويشد انتباهه .
أع األصــوات المتماثلــة تحمــل فـمذا اــاع المبــدأ األساسـي الغالــا فــي اللغــة هـو  

دالالت متماثلـــة ، واألصـــوات المختلفـــة تحمـــل دالالت مختلفـــة أيضـــًا ، إال فـــي حـــاالت 
محدودة ، فمع المبدع أو الشاعر يحـرغ علـى خـرق هـذة القاعـدة ، ليجمـع فـي المواقـع 
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المتقاربـــة فـــي الصـــياغة بـــين الكلمـــات المتماثلـــة األصـــوات ، التـــي تحمـــل دالالت غيـــر 
لكــي يحــدن خرقــًا لمــا هــو مــألو  ، ويســبا تشويشــًا مرغوبــًا فــي فهــم الداللــة .  متماثلــة

ـــدوال المتماثلـــة األصـــوات فـــي المقـــام الواحـــد ، يخلـــي نوعـــًا مـــن االرـــطراب  فتجـــاور ال
ـــه الـــذي تحـــدد فـــي  الـــداللي فـــي ذهـــن المتلقـــي ؛ ألع الـــدال األول يقـــع أواًل حـــاماًل مدلول

لمتلقـــي فـــي ذاكرتـــه إلدراك المطابقـــة بينهمـــا . رـــوء ســـياقه اللغـــوي ، والـــذي اســـترجعه ا
يســـتعيد المـــدلول الـــذي  وعنـــد تكـــرارة ثانيـــة فـــي المقـــام نفســـه ، فـــمع المتلقـــي ســـرعاع مـــا

استرجعه أول مرة ، ألنه مازال حارـرًا فـي ذهنـه ومحتفظـًا بـه فـي تلـض اللحظـة ، ولكنـه 
فعــه إلــى البحــث عــن حيننــذ يصــطدم بواقــع الســياق اللغــوي ،يجــد تنــافرًا بينهمــا ، ممــا يد

مــدلول آخـــر يتناســـا معــه ، وفـــي حضـــور المعنــى األول ثـــم العـــدول عنــه إلـــى المعنـــى 
الثاني تتكث  داللة الصـياغة ، وتـزداد فاعليـة مخالفـة التوقـع التـي تحـدن لـذة فنيـة لـدى 

 المتلقي .
وبذلض فـمع المبـدع يسـتغل عـدادًا محـدودًا مـن األصـوات اللغويـة ، فـي التعبيـر  
بنيـــــة "متعـــــددة ، وفـــــي تشـــــكيل تنـــــاغم إيقـــــاعي داخـــــل الصـــــياغة ،  أي أع عـــــن معـــــاع 

المســتوى الـــداللي  ىالتجــانس ليســ  ذات ايمـــة إيقاعيــة فحســـا ، وإنمــا بنيـــة تعمــل علـــ
 . 1 "وتدفعه إلى النض  والكمال من حيث حقق  التوحد والتخال  على صعيد واحد

بنيـــة التقابـــل أو وتختلـــ  بنيـــة الجنـــاس عـــن بنيـــة التكـــرار مـــن ناحيـــة ، وعـــن  
يكــرر المــدلول امــا  التخــال  مــن ناحيــة أخــرى ، ألع الجنــاس فــي تكريــرة للفــر ذاتــه ال

يحــدن فــي بنيــة التكــرار مطلقــًا ، ويختلــ  عــن بنيــة التخــال  لمــا بــين لفظيــه مــن تماثــل 
الــدالين تســاويًا مطلقــًا ،  ي فــي التكــرار مــن تســاو  يفقــد مــا"علــى المســتوى الســطحي فهــو 

، فهــو يأخــذ مــن هــذا وذاك ، ويقــدم بنيــة  يفــي التقابــل مــن التخــال  الشــكل كمــا يفقــد مــا
. ويمكن أع نكشـ  عـن بنيـة 2" وبين التخال  ينهمفارقة تجمع بين التكرار والتقابل أو ب

 3. "الجناس ودورها في تحقيي النات  الصوتي والداللي من خالل قول الشاعر
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َنكَللبالءَجفوَنيعل ئونَعينيَفيَالبكاءَشئونَََََََََوجفونَ
فالشــاعر يكثــ  فــي البيــ  جملــة مــن العناصــر المتماثلــة صــوتيًا، ســواء أكــاع  

التماثل تامًا اما في شنوع / شنوع، فـي بدايـة الشـطر األول ونهايتـه،  وجفـوع / جفـوع  
في بداية الشطر الثاني  ونهايته ،  أم ناقصـًا امـا فـي المتـي  عينـي / عينـض ، والبكـاء 

اعتمـد الشـاعر علـى خاصـية التـوازي فـي إقامـة التجـانس الصـوتي بـين   البالء .  وقـد /
المفـــردات ، إذ إع اـــل مفـــردتين متجانســـتين فصـــل  بينهمـــا مســـافة زمنيـــة متســـاوية مـــع 
المسافة بين المفـــردات المتجانسـة األخـرى .  فالمسـافة التـي تفصـل بـين شـنوع / شـنوع 

أيضــًا المســافة بــين  ي مــا أنهــا تــواز المســافة التــي تفصــل بــين جفــوع / جفــوع ،  ا ي تــواز 
 عيني / عينض ، والبكاء / البالء  على هذا النحو :

 
 وجفوع عينض للبالء جفوع            لشنوع عيني في البكاء شنوع        

 
أي أع التماثــــل الصـــــوتي بـــــين المفـــــردات المتجانســــة يتـــــوازى مـــــع تماثـــــل فـــــي    

نيـــة التـــي تفصــــل بـــين هـــذة المفـــردات ، ممــــا يكثـــ  مـــن عمليـــة التجــــانس المســـافة الزم
 اإليقاعي ، والتناغم الصوتي في البي  الشعري .

وقـــد لجـــأ الشـــاعر إلـــى بنيـــة التجنـــيس المكثـــ  فـــي البيـــ  ليحقـــي إلـــى جانـــا  
المماثلــة الصــوتية الالزمــة إلقامــة اإليقــاع الــداخلي ، عنصــر اإليهــام الــذي يضــفي علــى 

ـــة شـــين ًا مـــن الغمـــو  الفنـــي الـــذي يحـــرك ذهـــن المتلقـــي ، نحـــو مراجعـــة الـــذاكرة الدالل
فـــي بدايـــة " شـــنوع "والبحـــث عـــن التطـــابي أو التخـــال  بـــين الـــدوال والمـــدلوالت . فكلمـــة 

فـــي نهايـــة الشـــطر فـــي اللفـــر والـــوزع والحراـــات ، ومـــن  "شـــنوع "الشـــطر األول تجـــانس 
.ي الداللـة ، في ديـاع معنـى واحـداً المتوقع أع ي دى التجانس التام بينهمـا إلـى تجـانس فـ

لكن الشاعر عمـد إلـى تحقيـي عنصـر المفاجـأة بمقامـة التخـال  الـداللي علـى    
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معنـــى مجـــرى الـــدمع فـــي  يخـــ  مـــن التجـــانس الصـــوتي ، فشـــنوع األولـــى جـــاءت لتـــ د
العـين ، وقـد تحـدد هـذا المعنـى بمرـافتها إلـى المـة عينـي وبتناسـبها مـع سـياق البكــاء ، 

لكلمـة ثانيـة يتـوارد علـى الــذهن معناهـا الـذي الزال عالقـًا فـي الـذاكرة ، لكنــه وعنـد ورود ا
يتبدى للمتلقي أنه ليتالءم مع السياق لضـياع الفا ـدة الدالليـة بحمـل الكـالم عليـه ، ومـن 
ثم يتجه الذهن إلى البحـث عـن معنـى آخـر يـتالءم مـع السـياق، وهـو الحـال أو األحـوال 

. 
تحمــل معنـــى جفــن العــين أو غطا هــا ، فــي حـــين أع المــة جفــوع األولــى  كمــا 

المســتعار مــن جفــن الســيف أي غمــدة . وهكــذا نــرى  "الغمــد"تحمــل الكلمــة الثانيــة معنــى 
 ى أع اللفر الجنـيس يحمـل معنيـين المعنـى األول المتـوارد علـى الـذهن فـي اللحظـة األولـ

. وبهــذا التشــويش يفــرزة الســياق  الــذي  ، مــن اللفــر المماثــل لــه ســابقًا ، والمعنــى اآلخــر
مناسـبة األلفـاظ تحـدن "الداللي الـذي يولـدة الجنـاس التـام تحـدن اللـذة لـدى المتلقـي ألع 

مياًل وإصغاء إليها ، وألع اللفر المشترك إذا حمل على معنى ثم جـاء والمـراد بـه معنـى 
. وتخـــ  حـــدة التشـــويش الـــداللي مـــع بـــروز التخـــال   1 "آخـــر اـــاع للـــنفس تشـــو  إليـــه

تثير في ذهن المتلقـي صـــدمة دالليـــة قويـة ،  الكلمات المتجانسة بحيث ال الصوتي بين
 وإع اان  تحقي لذة صوتية اما نرى في (عيني / عينض ، والبكاء / البالء ح .

الجنـاس  يوالفا دة الداللية التي يمكـن أع تتحقـي مـن وراء الجنـاس ، أع صـورت 
الصــياغة ، تمثـــل اــل صـــورة منهمـــا التــامتين فـــي البيــ  تعكســـاع مــوقفين متقـــابلين فـــي 

األنــــا / "موقفــــًا متميــــزًا ، فالجنــــاس األول بــــين ( شــــنوع / شــــنوع  ح يعبــــر عــــن موقــــ  
وذلض ببروز رمير المتكلم الياء وإرافة المـة عـين إليـه . وهـو موقـ  رافـ   "الشاعر

مــن خــالل جريــاع الــدمع الــذي  يإلــى تفريــي الحــزع النفســ ىتســع "األنــا"للحــزع ، إذ إع 
ذ أشكااًل متعـددة وأحـواال مختلفـة . فـي حـين أع الصـورة الثانيـة للجنـاس التـي وقعـ  يأخ

بـــين (جفـــوع / جفـــوع ح تعكـــس موقـــ  اآلخـــر ببـــروز رـــمير المخاطـــا المضـــافة إليـــه 
محتويــًا للــبالء وحريصـًا علــى عـدم الــتخلص منــه ،  -هنـا  -كلمـة عــين ، واآلخـر يبــدو 
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ع ح اللتـــين تعكســـاع شـــدة العنايـــة بـــه حيـــث جـــاء متوســـطًا بـــين المتـــي ( جفـــوع / جفـــو 
 والحرغ عليه .

أو بعبـــارة أخـــرى يعكـــس الموقـــ  األول حالـــة صـــحية لألنـــا حيـــث تســـعى إلـــى  
الـــتخلص مـــن اـــل األحـــزاع واآلالم للوصـــول إلـــى األمـــل المشـــرق ، فـــي حـــين يعـــر  

 خر تغل  حياته بثوب من اليأس والقنو  .آلالموق  الثاني حالة مررية ل
اآلخـر  إذ لـم يجعـل  -عر على إحكام عملية التقابل بـين األنـا وقد حرغ الشا 

ـــدًا عـــن عمليـــة انفصـــال وتباعـــد بينهمـــا ، وإنمـــا مـــن خـــالل وجـــود عناصـــر  التقابـــل متول
مشتراة ترب  بينهما ظاهريًا تمثل  في االشـتراك الصـوتي بـين عينـي / عينـض  والبكـاء/ 

داع إلـي حقـل داللـي واحـد . ،بقـدر إذ إع اـل مفـردتين تعـو  ؛البالء  واالشتراك المعنـوي 
 بينهما من تقابل وتخال  في الرؤية . ما بينهما من توافي ظاهري بقدر ما

وإذا انــا قــد رأينــا وقــوع التجــانس التــام بــين مفــردتين مســتقلتين فــي الصــياغة ،  
قد يـدرك بـين عناصـر مرابـة ، أو أحـدها  -أي التجانس التام  -فمع السكاكي يرى أنه 

خــر مفــرد ، وهنــا يلعــا الرســم الكتــابي دورًا مهمــًا فــي إخفــاء صــيغة الترايــا مراــا واآل
واإليهام بمفرادة ، أو إظهارة . وقـد أطلـي السـكاكي علـى اـل حالـة مصـطلحًا خاصـًا بهـا 

فمذا وقع أحد المتجانسين في التام مرابًا ، ولم يكـن مخالفـًا فـي الخـ  اقولـه "ومميزًا لها 
: 

َفدعهَفدولتهَذاهبهَ ََََََََََإذاَملكَلمَ ك َذاَهبه َ
 . 1َ"متشابهًا  يسم

(ذا ابــــهح فــــي صــــدر البيــــ  والمفــــرد  ييظهــــر التجــــانس بــــين المكــــوع الترايبــــ 
(ذاابهح في عجزة ، وقـد تـم إدراك التجـانس بينهمـا بحاسـة السـمع إذ إع األصـوات بـدت 
اســــة متشـــابهة تمامـــًا وغيــــر مفصـــول بينهــــا بفواصـــل زمنيــــة تبـــرز حالــــة الترايـــا ، وبح

يسـتطيع المتلقـي تبـين حقيقتـه  البصر أيضا إذ يبـدو الترايـا ظاهريـًا اكلمـة واحـدة ، وال
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فــي ســياق  -لــو وقعــ   -معنــى للكلمــة المفــردة (ذاابــهح  إال مــن خــالل الســياق ، إذ ال
 الشطر األول .
والجنــاس هنــا يختلــ  عمـــا ســبقه مــن الجنــاس التـــام المفــرد ، الــذي تعــود ،يـــه  

واحـــد ، وقـــد تتبـــادالع بعـــ  الهـــوامش  ي نســـتاع غالبـــًا إلـــى أصـــل لغـــو المفردتـــاع المتجا
الداللية ،يما بينها ، مما يضفي نوعًا من الغمو  والتشـويش الـداللي علـى الصـياغة ، 

عالقة ،يـه بـين المتجانسـين إال مـن الناحيـة الصـوتية  ال يفي حين يبدو الجناس الترايب
ش يفــــاجىء المتلقــــي ، وإنمــــا تحــــدن يحــــدن فيهــــا ارــــطراب أو تشــــوي إذ إع الداللــــة ال

وآخــر مفــرد ، وخلــي نــوع مــن التماثــل  يالمفاجــأة مــن طريقــة التوفيــي بــين عنصــر ترايبــ
 الصوتي بينهما .

وممــا يالحــر أع الشــاعر فــي البيــ  يعبــر عــن رؤيــة خاصــة ، فــي الــرب  بــين  
 دوام الحكــــم بــــدوام العطــــاء ، وأع ييــــاب األخيــــر هــــو إنــــذار بغيــــاب األول . وقــــد اــــاع
للتجنـيس دورة فــي تأكيــد هــذا المعنــى إذ إع الترايــا الصــوتي (ذا ابــهح يقــ  فــي مقابــل 
الصـورة المماثلــة لــه (ذاابــهح وهمـا إع اجتمعــا معــًا علــى المسـتوى الســطحي مــن الناحيــة 
الصــوتية، فــال يجتمعــاع علــى المســتوى العميــي ، حيــث إع العالقــة بينهمــا عالقــة نديــة 

زوال الحكـــم ، وإع وجــد الــزوال ذهــا العطــاء . وقـــد  طرديــة ، فــمذا وجــد العطــاء ذهــا
كــاع لبــروز رـــمير الغا ــا وحضـــورة بصــورة مكثفــة علـــى ســطر الصـــياغة داللــة قويـــة 

 على الريبة في تغييا الموروع وزواله .
واـــاع مخالفــًا فـــي الخـــ  "وإع اــاع أحـــد المتجانســين فـــي الجنـــاس التــام مرابـــًا  
 كقوله :

َمديرَالجامَلوَجاملناَاَََََََماَالذيَضرََّجامَلنَالدمَقدَأخذَالجامَوال
 . 1 "سمي مفروقاً  

يعبـر الشــاعر عــن مـوقفين متقــابلين همــا : األخـذ والحرمــاع ، وقــد أســند األول  
علــى  "كــل"إلــى عمــوم المخــاطبين دوع اســتثناء أحــد مــنهم ، وذلــض بتســلي  لفــر العمــوم 
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المنفــــرد وقســــوة  "األنــــا"الضــــمير وإرــــافته إليــــه . وذلــــض ليبــــرز الموقــــ  اآلخــــر موقــــ  
الحرمــاع الواقــع عليهــا . لكــن الشــاعر اســتغل وســيلة أســلوبية فــي مواجهــة هــذا الحرمــاع 

المفــرد بضــمير المتكلمــين إلرــفاء األهميــة عليهــا ، وإعطا هــا " األنــا" هــي التعبيــر عــن 
 القدرة على مواجهة اآلخر .

خـرين مـع اح لآلالمتـ -أي الكـأس  - "الجام"وااع لحرماع األنا من الموروع  
شـدة رغبتهـا ،يـه أثـرة فـي انتشـار المورــوع علـى مسـاحة تعبيريـة واسـعة ، غطـ  جميــع 
أبعـــاد الصـــياغة . فقـــد تكـــرر (الجـــامح ثـــالن مـــرات بلفظـــه الصـــرير ، ومـــرة رابعـــة فـــي 

لمجمـوع حروفـه ؛ وهـذا يعكـس أهميتـه عنـد األنـا وحرصـها علـى  " جاملنا"تضمين المة 
 فعلى مستوى الصياغة التعبيرية .  تحقيقه إع لم يكن بالفعل

وقــد لعــا الجنــاس دورًا بــارزًا فــي تحقيــي هــذة الغايــة ، إذ إع التجــانس الصــوتي 
فــي عجــزة ، وقــد  "جاملنــا"فــي نهايــة صــدر البيــ  والفعــل  " جــام لنــا"وقــع بــين الترايــا 

لعبــ  حاســة الســمع دورًا فــي إدراك هــذا التجــانس مــع تراجــع دور حاســة البصــر لظهــور 
وت في الرسم الكتابي بينهما . واـاع لتجـاور اللفظـين (جـام ولنـاح  فـي شـكل منفصـل تفا

اوحــدة لفظيــة واحــدة دليــل علــى حــرغ الشــاعر  "جاملنــا"فــي مقابــل اتصــالهما معــًا فــي 
على اتصال األنا بالموروع ، فمع اان  الصورة األولى وردت في سـياق الحرمـاع فـمع 

 تــوحي باتصــال األنــا بالمورــوع علــى مســتوى الثانيــة باتصــال عناصــرها الصــوتية معــاً 
الرســم الكتــابي فحســا امعــادل مورــوعي لحالــة التباعــد المفرورــة عليهمــا، وإع اــاع 
المعنى الحقيقي للكلمة ال يشير إلى ذلض ، إذ إنها تنتمـي إلـى بنيـة دالليـة مختلفـة تمامـًا 

 باطن .عن داللة الموروع ، ولكن ما يظهر على السطر يوحى بما يجرى في ال
وعلــى مســتوى اإليقــاع الــداخلي للصــياغة بــرز التنــاغم الصــوتي بشــكل مكثــ   
 طول خ  الصياغة في صورتين متعاردتين : ىعل
: تكرار األصوات الثالثة (جامح في أربعة مواقع متسـاوية األبعـاد فـي الصـياغة  األولىَ
. 
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ة مــن خــالل بنيــة : وقــوع التنــاغم الصــوتي بـين نهايــة صــدر البيــ  ونهايــة عجــز  ال ا يــةَ
امــا يتضــر  " جاملنــا "واألخــرى  " جــام لنــا" التجنــيس التــي وقعــ  بــين الصــورة اللفظيــة 

 من الشكل اآلتي : 
 الصورة الثانية                                              

   
 جاملنا  جام لنا           ما الذي رر مدير الجام لو الكم قد أخذ الجام وال        
 

 الصورة األولى                                              
هــذا وإذا اــاع التشــويش الــداللي وارتفــاع مســتوى التجــانس الصــوتي وقــع بســبا   

التطـابي الصــوتي التـام بــين مفـردتين ، أو بــين تـرايبين متمــاثلين ، فـمع درجــة الغمــو  
ل  الصــوتي بــين المفــردات المتجانســة ســواء الــداللي تخــ  وتقــل مــع بــروز رمــوز التخــا

فـــي نـــوع الحـــرو  أو عـــددها أو حرااتهـــا أو ترتيبهـــا ، بحيـــث تكـــوع عناصـــر التجـــانس 
أكثر من عناصر التخال  وهـو مـا عـر  بـالتجنيس النـاقص . وقـد أشـار السـكاكي إلـى 
 أنما  التخال  بين األلفاظ المتجانسة في عدة أشكال ، أطلي على اـل منهـا مصـطلحاً 

 .1محددًا يتفي مع حقيقة مخالفته وهي : 
التجنيس الناقص : وهو أع يختل  فـي الهينـة دوع الصـورة اقولـض : البـرد يمنـع   - 1 

   .رّ  ف    أو م  ر  ف  رك  واقولض : الجهول إما م  ش  الّ   ك  ر  البرد ، واقولض : البدعة ش  
ــالتجنــيس المــذيل : وهــو أع يختلفــا بزيــادة حــر  اقولــض : مــال  - 2 دي ي امــالي ، وج 

 جهدي وااس ااسا .
التجنــيس المضــارع أو المطــر  : وهــو أع يختلــ  بحــر  أو حــرفين مــع تقــارب   - 3 

المخر  اقولض في الحر  الواحد : دامس طامس ، وحصا حسا ، واثـا اـثم، وفـي 
 ستني . صتني وإنما خس  الحرفين ما خص  
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رب اقولــض : ســعيد بعيــد ، ااتــا التجنــيس الالحــي : وهــو أع يختلفــا ال مــع التقــا  - 4
كــاذب ، عابــد عاثــا ، والمختلفــاع فــي الالحــي إذا اتفقــا اتابــة اقولــض : عا ــا عابــث، 

 سمي تجنيس تصحيف .
فــي أواخــر األســجاع فــي الكــالم المنثــور أو  يوهــو أع تــأت"التجنــيس المــزدو  :   - 5 

خــرى علــى جهـــة القــوافي مــن المنظــوم بلفظتــين متجانســتين ، إحــداهما رــميمة إلــى األ
. وذلض نحو قولهم : من طلا وجد  وجد أو قولهم ، مـن قـرع  1 "التتمة والتكملة لمعناها

 نوع .نوع ليّ    وعلى نحو : الم منوع هيّ  ل  بابًا ول   و  
عبــارة عــن "التجنـيس المشــوو : عــد الســكاكي مــن بنيـة التجنــيس المشــوو وهــو   - 6 

يمكــن إطــالق أحــدهما عليــه  لصــيغة ، والكـل جــنس مــن التجنــيس يتجاذبــه طرفــاع مــن ا
 . 3 "مثل قولض بالغة براعة"وذلض  2 "دوع اآلخر
وفــي الواقــع أع هـــاتين الكلمتــين ال تـــدخالع فــي بنيــة التجنـــيس وال تعــداع منـــه ،        

يتحقـي علـى المسـتوى  وأع السكاكي اعتمد في عدهما من التجنـيس علـى تـوهم معـين ال
ـــــاس الفعلـــــي للصـــــياغة وهـــــو : لـــــو ا ـــــض مـــــن جن ـــــين لكـــــاع ذل تفقـــــ  العينـــــاع فـــــي الكلمت

التصـحيف، ولــو اتفقـ  الالمــاع لكـاع مــن الجنــاس المضـارع . والشــض فـي أع هــذا بعيــد 
عــن بنيــة التجنــيس التــي تعتمــد علــى وجــود تماثــل صــوتي متحقــي فعــاًل بــين المفــردات 

الخيـال فـي الـوهم أو  ي المتجانسة في جميع أصواتها أو معظمها ، التماثل محتمـل يجـر 
. 
فـي قولـه  ويلحي بالتجنيس الكلمتاع الراجعتاع إلـى أصـل واحـد فـي االشـتقاق ، مثـل مـا 

(الواقعـة ،  "فـروحَوريحـان"ح وقولـه 34(الـروم ، آيـة :  "فأقمَوجهكَللدي َالقيم"تعـالى 
 ح. 98آية : 
 :  الم االةََ-4َ
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فظيـة بـين من محاور المستوى الصوتي التي أشـار إليهـا السـكاكي المشـاكلة الل 
تــذار الشــيء "الكلمــات ، نظــرًا لوقوعهــا فــي صــحبة معــًا فــي الســياق . وقــد حــددها بــأع 

ـــبلفـــر غيـــرة لوقوعـــه فـــي صـــحبته اقولـــه : قـــالوا اقتـــرح شـــينًا ن   ـــج  ه      قلـــ  د لـــض طبخ 
 .1"اطبخوا لي جبًة وقميصاً 

غيــر أع التماثــل الصــوتي بــين  "طبخــه واطبخــوا"فالمشــاكلة الصــوتية تقــع بــين  
مفـــردتين اليـــدل علـــى تماثـــل داللـــي فـــي البنيـــة العميقـــة . وإنمـــا اختلفـــ  الكلمتـــاع فـــي ال

داللتيهمــا فبينمـــا تحمــل األولـــى معناهــا علـــى وجـــه التحقيــي ، فـــمع الثانيــة تحمـــل معنـــى 
ولكــن تجــاور هــذا المعنــى للمعنــى األول فــي الســياق حمــل  "خيطــوا"مخالفــًا تمامــا وهــو 

تية بينهمــا فـــذار المعنـــى الثــاني بلفـــر األول ، مـــع الشــاعر علـــى إيقــاع المشـــاكلة الصـــو 
 امتداد المعنى في الصياغة في شكله الطبيعي .

وتبـرز القيمــة األســلوبية للمشــاكلة فــي عمليـة العــدول الــذي يقــع علــى المســتوى  
السـطحي، حيــث يعــدل المبــدع عـن اســتخدام المفــردة المناســبة للمعنـى إلــى مفــردة أخــرى 

ا تـوحي بــه مــن خــالل ارتباطهـا بعناصــر الصــياغة . ومعنــى تحمـل ذلــض المعنــى وإنمــ ال
ذلض أع الكلمة المشاكلة تحمل داللتين : الداللـة الحقيقيـة التـي ارتبطـ  بهـا موارـعة ، 
والدالليــة الجديــدة التــي تولـــدت مــن الســياق ، وبهــذا فـــمع المشــاكلة تحقــي وظيفتــين فـــي 

 السياق اللغوي :
 اإليقاع الداخلي للصياغة . ي األولى : التجانس الصوتي الذي يثر  
األخـــرى : التكثيـــف الـــداللي بحمـــل الكلمـــة علـــى معناهـــا الحقيقـــي أواًل ثـــم التحـــول إلـــى  

 المعنى السياقي الجديد .
فمـ َاعتـدىَعلـيكمَفاعتـدواَعليـهَبم ـلَمـاَاعتـدىَ": ىومنه أيضًا قولـه تعـال 
تـداء هـو اعتـداء علـيهم ح فملحاق الكفار الضرر بـالم منين اب491(البقرة ، آية :  "عليكم

وعلـــى حقـــوقهم . ورد هـــذا االعتـــداء مـــن قبـــل المـــ منين ال يســـمى اعتـــداء وإنمـــا عقابـــًا 
واقتصاصــًا عــاداًل مــن المعتــدين . ولكــن عــدل  الصــياغة القرآنيــة عــن لفــر العقــاب أو 
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علــى ســبيل المشــاكلة اللفظيــة . فاللفظــاع وإع اتفقــا شــكاًل فقــد  "اعتــدوا"االقتصــاغ إلــى 
ــــأت مضــــمونًا ، والشــــض فــــي أع اللفــــر المشــــاكل ال اختلفــــا مجــــردًا تمامــــًا مــــن داللتــــه  يي

الحقيقيــة ، وإنمــا بفعــل التفاعــل الســياقي يحمــل بعــ  الــدالالت الهامشــية التــي تضــا  
إلـى المعنــى المقصـود فــي البنيــة العميقـة . ولعــل هـذا هــو أحــد الجماليـات الدالليــة لــنم  

بمبــادرة العقــاب وســرعة إنزالــه  ية فــي أنــه يــوحالمشــاكلة ، ويمكــن تلمــس ذلــض فــي اآليــ
 باألعداء على نفس المستوى الذي تلقى ،يه المعتدى عليهم عملية االعتداء .

واســـتخدام الفـــاء للـــرب  بـــين اللفظـــين المتمـــاثلين تأكيـــد لهـــذا المعنـــى ، وإيحـــاء   
 بسرعة رد االعتداء دوع تباط  .

 لمشـاكلة يمكـن فهمهـا فـي رـوء مـاوهناك آيات اثيـرة ذارهـا السـكاكي تمثـياًل ل 
(آل "هللا ومكـــرواَومكـــر"ح وقولـــه : 831(البقـــرة آيـــة : "صـــبغةَهللا"ســـبي اقولـــه تعـــالى : 

 "فيَ فسيَوالَأعلمَمـاَفـيَ فسـكَتعلمَما"ح وقوله على لساع عيسى 45عمراع آية : 
ـــوقالـــتَاليهـــودَيـــدَهللاَمغلولـــةَغَُ"ح وقولـــه تعـــالى 611(الما ـــدة ، آيـــة :  مَ،َتَأيـــديهلَّ

وجــزاءَسـيئةَســيئةَ"ح وقولـه 46(الما ــدة :آيـة :  "عنـواَبمـاَقــالواَبـلَيــداهَمبسـوطتانولَُ
 ح .04(الشورى ، آية :  "َم لها

 : ردَاألعجازَعلىَالصدورََ-5ََ
وتتخذ وسا ل تحسين الكالم على المستوى الصوتي عنـد السـكاكي شـكاًل آخـر  

دى الكلمتـــين المتكـــررتين أو أع يكـــوع إحـــ"يتمثـــل فـــي رد األعجـــاز علـــى الصـــدور وهـــو 
المتجانســـتين أو الملحقتــــين بالتجـــانس فــــي آخـــر البيــــ  ، واألخـــرى فــــي أحـــد الموارــــع 
الخمسة مـن البيـ  وهـي صـدر المصـراع األولـى وحشـوة وآخـرة ، وصـدر الصـراع الثـاني 

 . 1" وحشوة
ويتضــر مــن التعريــف الســابي أع بنيــة رد األعجــاز علــى الصــدور متولــدة مــن  
يين من أشكال التماثل الصوتي وهما نسي التكرار ، ونسـي التجنـيس ، بيـد نمطين أساس

أنها تتميز عنهما فـي اختصاصـها بتوزيـع األلفـاظ المتماثلـة علـى أبعـاد مكانيـة محـددة . 
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مـــن الصـــياغة ، قـــد حـــددها الســـكاكي فـــي الشـــعر بوقـــوع أحـــد اللفظـــين فـــي آخـــر البيـــ  
 لتي سبي ذارها .ووقوع اللفر األخر في أحد الموارع الخمسة ا

ووقــوع األلفــاظ المتجانســة صــوتيًا علــى مســافات معينــة يســاهم فــي تنظــيم اإليقــاع      
إذا اــاع "الصـوتي وبــروزة بشــكل مــ ثر فــي ذهــن المتلقــي ، فاإليقــاع يشــتد اإلحســاس بــه 

توزيـع األلفـاظ المكـررة ذا أبعــاد متسـاوية ، ويقـل اإلحسـاس بــاألثر اإليقـاعي مـع اخــتالل 
 . 1 "وزيعأبعاد الت

فــي الشـعر ، غيــر أع  يفـي النثــر امـا تـأت يومـن المسـلم بــه أع بنيـة (الـردح تــأت
السكاكي اقتصر في تعريفـه علـى وقوعـه فـي الشـعر فحسـا . ولعـل ذلـض يرجـع إلـى أع 
 -بنية الشعر أكثر انضباطًا في تحديد األبعاد المكانية المميزة لهـذا الـنم  ؛ حيـث إنهـا 

لــى وجــود مســافات زمنيــة محــددة تتمثــل فــي عــدد التفعــيالت تقــوم ع -أي بنيــة الشــعر 
العرورــية المكونــة للــوزع الشـــعري . ومــن ثــم تظهــر فاعليتـــه اإليقاعيــة أكثــر فــي بنيـــة 

يمنــع ذلــض ورودة فــي الصــياغة النثريــة إلرــفاء  الشــعر منهــا فــي بنيــة النثــر . ولكــن ال
وتخشـى النـاس وهللا "ى : جانا من الحس الموسيقى على العبـارة النثريـة مثـل قولـه تعـال

 ح واقولهم : سا ل اللنيم يرجع ودمعه سا ل .3 7(األحزاب آية :  "أحي أع تخشاة 
وبنيــة رد األعجــاز علــى الصــدور فــي اعتمادهــا علــى نســي التكــرار والتجنــيس  

أخــذت أشــكااًل مختلفــة علــى المســتوى الصــوتي والمســتوى الــداللي ، فــمع اعتمــدت علــي 
فظــين المتمــاثلين يتفقــاع صــورة ومعنــى ، وهـــذا يــنعكس بـــدورة علـــى نسـي التكــرار فــمع الل

 .2النات  الداللي اقول الشاعر : 
َتمنتَسليمىَأنَأموتَصبابةََََََََََوأهونَشيءَعند اَماتمنت

تتحـرك الداللـة مـن فعــل رـعيف التـأثير هـو التمنــي لتنتهـي بـه ، وتكـوع بــاقي  
اآلخــر / ". وعلــى الــرغم مــن أع موقــ   أجـزاء الصــياغة محصــورة داخــل هــذين البعـدين

يبدو في الظـاهر سـلبيًا ومناقضـًا لموقـ  األنـا ، حيـث تبـدو "األنا / الشاعر"من  "سليمى
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غيــر مســتجيبة لريباتــه ومتمنعــة عليــه ، فــي حــين يحــرغ هــو علــى االســتجابة الكاملــة 
ي البـاطن بالتوحد بين الطـرفين فـ يالتمني يوح يلريباتها ، فمع وقوع الموروع بين فعل

، ألع تسلي  داللة التمنـي علـي المورـوع يشـي بعـدم ريبـة اآلخـر فـي تحققـه وحصـوله 
. وقــد أخــذ هــذا المعنــى يتكشــ  مــع التقــدم مــع حراــة الصــياغة . فعلــي الــرغم مــن أع 

 "األنــا "يشــي بقســوة األمــر وخطورتــه علــى " المــوت"علــى المورــوع  "تمنــ "وقــوع الفعــل 
الـــذي يكشـــ  عـــن حقيقـــة  "صـــبابة"ع بـــروز التمييـــز فـــمع هـــذة الخطـــورة تخـــ  حـــدتها مـــ

الموت (المتمنىح فهو موت غير حقيقي، ألنه موت فـي الظـاهر فحسـا ، يـنعكس أثـرة 
إع  - "نفعـي"على السطر الخارجي للشخصية دوع بلو  حقيقتها وجوهرها . وهو مـوت 

 األنا بالفوز بررى اآلخر . ىتتحقي من ورا ه فا دة تعود عل -جاز التعبير 
وقد لعب  بنيـة (الـردح دورًا بـارزًا فـي الـرب  بـين أجـزاء الصـياغة ، حيـث بـدأت  

،يـه الترايـا  ىوانته  بنفس الفعل ، وبذلض تماسـض األول بـاآلخر فـي شـكل دا ـري انتهـ
 من حيــث بدأ .
دورًا بالغــًا  ومــن ناحيــة أخــرى يبــدو أع بنيــة رد األعجــاز علــى الصــدور لــم تــ د   

يث إع تكرار الفعل فـي نهايـة البيـ  يحيلنـا إلـى المعنـى الـذي بـدأت في النات  الداللي ح
بــه الصــياغة ، بــداًل مــن أع يتحــرك بنــا قــدمًا مــع حراــة الصــياغة ، ممــا يضــع  النــات  
الـــداللي ، ويفـــر  التكـــرار مـــن وظيفتـــه الدالليـــة . ولكنـــه يلعـــا دورًا علـــى مســـتوى آخـــر 

 ار .يتجلى في الترجيع الصوتي الذي يحدن بفعل التكر 
وعلى الرغم من أع التباعد المكـاني يخفـ  مـن فاعليـة التجـانس الصـوتي بـين  

الكلمات فمع وقـوع الكلمتـين فـي صـدر البيـ  وعجـزة منحهمـا بـروزًا أكثـر علـى المسـتوى 
السطحي وعلى المستوى اإليقـاعي، حيـث إع الكلمـة األولـى تتميـز بسـبقها إلـى مالمسـة 

نهاية العجز تحتفر بترجيعها الصوتي زمنًا أطـول فـي أذع السامع، والثانية بوقوعها في 
 ذهنه بعد اإلنشاد .

أمــا إذا اعتمــدت بنيــة الــرد علــى نســي التجنــيس ، فــمع اللفظــين يتفقــاع صــورة  
ويختلفــاع معنــى . وفــي هــذا المســتوى تكتســا بنيــة الــرد فاعليــة أقــوى فــي تحريــض ذهــن 
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المتمـاثلين . لـذلض نبـه السـكاكي  المتلقي ودفعه إلى إدراك صور التخال  والتجانس بـين
ومثـال ذلـض  1 "يرجـع الصـدر والعجـز إلـى التكـرار األحسـن فـي هـذا النـوع أع ال"إلى أع 

 .2قول الشاعر : 
َذوائبَسودَكالعناقيدَأرسلتََََََََََفم َأجلهاَمناَالنفوسَذوائب

رى البــ رة الدالليــة التــي تتولــد منهــا جميــع الــدالالت األخــ "ذوا ــا"يشــكل الــدال  
إلــى صـدر البيــ  إشــارة  "أرسـل "فـي البيــ  ، لـذلض اــاع تحريكـه عــن موقعــه بعـد الفعــل 
 إلي العناية له ، ودليال علي مكانته في نفس الشاعر . 

وقد آثر الشـاعر تنكيـر المورـوع إلرـفاء صـفة العمـوم عليـه ودمجـه فـي غيـرة 
لفعـــل للمجهـــول ، تجهـــياًل بصـــاحبته وصـــونًا لهـــا ، وقـــد تعارـــدت هـــذة الداللـــة ببنـــاء ا

 وخلو الصياغة من أي إشارة إلى المحبوبة . "أرسل "
إلـــى  "ذوا ـــا"وبـــالتحرك مـــع الصـــياغة إلـــى نهايـــة البيـــ  نـــرى أع عـــودة الـــدال  

الظهور تحدن تنبيهًا أسلوبيًا على المستوى الصوتي ، حيـث نشـعر بتنـاغم تـوايعي بـين 
حا معـه دالالت مكثفـة صدر الصياغة ونهايتها . وعلى المسـتوى الـداللي حيـث يصـط

تجمع بينها طبيعة التماثل بل التخال  الذي يتميز بـه نسـي التجنـيس ، فهـو يجمـع  ، ال
والداللــة الحارـــرة التـــي هــي ذوبـــاع النفـــوس  "خصـــل الشـــعر"بــين الداللـــة الســـابقة وهــي 

وايامهــا فــي المورــوع ، إرــافة إلــى الــدالالت الهامشــية التــي يمكــن أع تســتوحى مــن 
 الحا .سياق العشي و 

تفتـرق عـن  -هنـا  -واما نرى أع ثنا ية الجناس التي اعتمدت عليها بنيـة الـرد   
تكرارهــا ، مــع تحقيقهـــا  الــنم  الســابي ، فــي أنهــا تســاهم فــي تنــامي الداللــة وتكثيفهــا ال

الجانـــا اإليقـــاعي فـــي الصـــياغة ، مضـــافًا إليهـــا عنصـــر  ي الوظيفـــة الصـــوتية التـــي تثـــر 
شـد انتبـاة المتلقـي ويشـحذ ذاكرتـه فـي إدراك الداللـة المقصـودة ، المفاجأة الدالليـة الـذي ي

 من بين مجموعة من الدالالت القا مة في الصياغة .

                                                
 . 431مفتاح العلوم :   - 1
 . 93نهاية اإليجاز في دراية اإلعجاز :   - 2

This file was downloaded from QuranicThought.com



 355 

وظيفـــة التـــوازع اإليقـــاعي  يولمـــا اانـــ  بنيـــة رد األعجـــاز علـــى الصـــدور تـــ د 
وإحـــدان التنـــاغم الصـــوتي بـــين مكونـــات الصـــياغة ، فممـــا الشـــض ،يـــه أع بعـــد األلفـــاظ 

قربهــــا مـــن بعضــــها يلعـــا دورًا بــــارزًا فـــي التــــأثير علـــى مســــتوى االنســــجام  المتماثلـــة أو
فالبعـــد المكــاني يـــتالزم مـــع "الصــوتي ودرجـــة تكثيفــه ، أو تبعيـــدة فـــي النســي الشـــعري . 

 1 "عناصـرها    التسمية ذاتها رد األعجاز على الصدور في إحكام الداللة والـرب  بـين 
. 

تملـــة لبنيــة الـــرد ، دوع أع يشــير إلـــى لــذلض تنبـــه الســكاكي إلـــى الموارــع المح 
تفاوتها في تحقيي التناغم الصوتي ، ودوع أع يقدم لهـا نمـاذ  تطبيقيـة تورـحها . وقـد 

 .2رصد هذة الموارع في شكل تجريدي صاغه على النحو التالي:
َم تهرَفيَعلمهَوحلمــهََََََََوزهدهَوعهدهَم تهرََََََََ
َوزهدهَوعهدهَم تهرَََََيَعلمهَم تهرَوحلمـــهََفَََََََ
َ(*وزهدهَوعهدهَم تهر[َ)ََرََََـم تهَََوحلمهَفيَعلمهَ]ََََََََ

َفيَعلمهَوحلمهَوزهـــدهَََََََم تهرَوعهدهَم تهرَََََََ
َفيَعلمهَوحلمهَوزهــــدهَََََوعهدهَم تهرَم تهر

موقعـه  ىكما نرى أع اللفر األول هو المتحرك في حين يحـافر اللفـر الثـاني علـ
ثـم فـمع المتلقــي يكـوع متوقعـًا للمســافة التـي يمكـن أع تفصــل بـين المتمـاثلين مــع  ، ومـن

 بدايــة النطــي بــاللفر األول . وفــي الواقــع أع البعــد المكــاني أو القــرب بــين المتمــاثلين ال
يــ ثر موقــع الكلمــة ذاتــه داخــل البيــ  الشــعري ، فقــد  يــ ثر فــي إيقــاع بنيــة الــرد بقــدر مــا
يحــدن التــأثير اإليقــاعي الــذي يمكــن أع  المتمــاثلين ، وال يكــوع هنــاك قــرب مكــاني بــين

 يحدن عند ابتعادهما عن بعضهما أو العكس .
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ـــة فـــي بنيـــة الـــرد تقـــ  فـــي أحـــد طرفـــي   لـــذا أرى أنـــه إذا اانـــ  األلفـــاظ المتماثل
الصدر أو أول العجز تكوع أكثر قدرة علـى إحـدان التـوازع اإليقـاعي والتنـاغم الصـوتي 

و . وذلــض ألع وقوعهــا فـي أحــد األطــرا  يخلـي توازيــًا مــع الكلمــة مـن وقوعهــا فــي الحشـ
المجانسة في نهايـة العجـز ، ذلـض التـوازي الـذي ينشـأ مـن تسـاوى المسـافة المكانيـة التـي 
تضــا  إلــى اــل منهمــا مــن ناحيــة ، ومــن بــروز الكلمــة فــي ذهــن المتلقــي بصــورة أكبــر 

النبر السـياقي عليهـا مـن ناحيـة  لوقوعها في أحد طرفي الصدر أو بداية العجز ، ووقوع
أخــرى . فتتــوازى بــذلض مــع بــروز الكلمــة المجانســة التــي تقــع فــي آخــر العجــز ، وتشــكل 

 . 1وحدة القا،ية التي هي من خصا صها وقوع النبر عليها 
وفي مقابل ذلض تنخف  درجة التوازي من وقوع اللفر األول فـي حشـو الصـدر  

فـــي النســـي الصـــوتي العـــام فتختفـــي خاصـــية أو حشـــو العجـــز ، حيـــث تنـــدم  أصـــواته 
البــروز التــي يمكــن أع تماثــل خاصــية البــروز التــي يتمتــع بهــا اللفــر المجــانس فــي نهايــة 

 العجز ، عالوة على اختالل المسافة المكانية التي تضا  إلى ال منهما . 
ولكن على الرغم من انطباق هذا القول على معظم األشكال التي تقع فـي حشـو 

في حشــو "مولــد التماثــل"حشــو العجــز ، فمننــا نــرى أنــه إذا وقــع اللفــر األول  الصــدر أو
العجــز وتجــاور مــع اللفــر المجــانس لــه دوع أع يفصــل بينهمــا فاصــل صــوتي ، نشــعر 
بعلــــو النغمــــة اإليقاعيــــة وســــرعة تكثيفهــــا ، ممــــا يمنحهــــا بــــروزًا وارــــحًا تطــــرب لــــه أذع 

نمــا مــن عمليــة التجــاور المكــاني الــذي ينبــع مــن بنيــة الــرد وإ المتلقــي . غيــر أع ذلــض ال
يكثــ  النغمــة الصــوتية فــي نقطــة واحــدة ، وحيننــذ نكــوع أقــرب إلــى بنيــة التجــاور  مــن 

 بنية الرد ، مما يجعلنا نطمنن إلى الرأي الذي بدأنا به . 
  القلبَ:ََ-6َ
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يعــر  بالقلــا حيــث تتبــادل المتــاع  ويلحــي بالتماثــل الصــوتي عنــد الســكاكي مــا
اــل منهــا معنــى  مخالفــًا لألخــرى ، وقــد حــددة بهــاء  يقــع حروفهمــا ، لتــ دأو أكثــر موا
 . 1 "بأع يكوع الكالم إذا قلب  حروفه لم تتغير قراءتهي "الدين السبك
 . 2وقد قسمه السكاكي إلى عدة أقسام هي :  

: اقولـض حسـامه فـتر ألوليا ـه حتـ  ألعدا ـه . فقـد تـم قلـا حـرو   مقلوبَالدل  - 1
 . "حت "لى إ "فتر"كلمة 
 : اقوله : اللهم استرعوراتنا وآمن روعاتنا . مقلوبَالبعض  - 2 
: وهـو إذا وقـع أحـد المقلـوبين قلـا اـل فـي أول البيـ  والثـاني  المقلوبَالمجـنح  - 3 

 اقول الشاعر : "في آخرة 
َالحَأ وارَالهدىَََََََََفيَكفهَفيَكلَحال

 .  3 "رةفي آخ "حال"فقوله الح في أول البي  مقلوبه  
: وهــو إذا وقــع قلــا الكـل فــي المتــين أو أكثــر شــعرًا أو غيــر  المقلــوبَالمســتوَى  - 4

شـعر اقولــض : ايــل مليـض ، وخــاع إذا نــاخ ، وقولـه : أس  أرمــاًل إذا عــرا           وارع 
ـــ ،  إذا المـــرء أســـا أصـــوات لغويـــة  ىومـــن المالحـــر أع اشـــتمال الكلمـــات أو الجمـــل عل

ين مــن الصــياغة ، يصــبي النســي التعبيــري بصــفات صــوتية قــد بعينهــا تتكــرر فــي مــوقع
 النغمة اإليقاعية الداخلية . ىيكوع لها تأثير وارر عل

مــــن  -فــــي الغالــــا  -يخلــــو  وعلـــى الــــرغم مــــن ذلــــض فــــمنني أرى أع القلـــا ال 
التكلــ  إذ إنـــه يـــرتب  بالدرجـــة األولـــى بريبـــة المبـــدع فـــي إبـــراز مهارتـــه اللغويـــة وقدرتـــه 

المفردات ، دوع أع يهد  إلى تحقيي ايمة صوتية ابيرة فـي الصـياغة .  على استخدام
بل إنه يحـدن خلـاًل للنسـي اإليقـاعي الـذي يتطلـا ترتيبـًا نسـقيًا معنيـًا لألصـوات اللغويـة 
، والمقــاطع الصــوتية ، اــي تســاهم فــي تحقيــي االنســجام الصــوتي والتــوازي اإليقــاعي . 
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يقاعي وييـاب االنسـجام الصـوتي يقـع فـي الجمـل لذلض نالحر أع اثيرًا من التشويش اإل
 التي تخضع لنسي القلا اقول الشاعر السال  الذار :

َأرمالَإذاَعراَََََََََوارعَإذاَالمرءَأسا َأس 
ولكن أحيانًا يستغل الشـاعر مهارتـه الفنيـة فـي تحقيـي أكبـر قـدر مـن االنسـجام  

يـار المـات متماثلـة صـوتيًا الصوتي على الرغم من لجو ه إلى نسـي القلـا . وذلـض باخت
جز يًا أو اليًا ، وبتكرار عدد من األصوات داخـل الشـطر الشـعري الواحـد . وعنـد القلـا 
يكوع لخاصية التكرار أو التماثل الصوتي الدور األكبر في إخفـاء التخـال  فـي الترتيـا 
بـــة فنشــعر بشــيء مــن التوافــي واالنســجام الصــوتي بــين األجــزاء األولــى واألجــزاء المقلو 

 .1كقول الشاعر : 
َمودتــهَتــدومَلدـلَهــولََََوهــلَكـل َمودتــهَتـدوم

البيــ  يقــرأ مــن األمــام امــا يقــرأ مــن الخلــ  دوع اخــتالل فــي المعنــى ، وعلــى  
الرغم من إحساسنا بشيء من التكلـ  والمبالغـة فـي إظهـار القـدرة الذاتيـة علـى اسـتخدام 

الشـاعر قـد اسـتطاع أع أع يسـيطر علـى عمليـة  مفردات اللغة وأصواتها ، فمننـا نـرى أع
ــــار المفــــردات ويحقــــي نوعــــًا مــــن التناســــي الصــــوتي ، واالنســــجام الهــــارموني بــــين  اختي
الكلمـــات فـــي الشـــطرين ، معتمـــدًا فـــي ذلـــض علـــى بنيـــة التكـــرار لعـــدد مـــن األصــــوات ، 
والتجنــيس المتمثــل فــي (مودتــه وتــدوم ح. فقــد اشــتمل الشــطر األول علــى ســتة صــوام  

صا   واحد تكرر ال منهـا مـرتين علـى األقـل ،يمـا عـدا الكـا  علــــى النحـــو التـالي :  و 
م م / و و و / دد / ت ت / ل ل ل / هــ هــ / ك . وبتقـارب المـيم والـالم فـي الصـفات 
ـــدال والتـــاء نســـتطيع أع نـــرى إلـــى أع مـــدى اســـتطاع الشـــاعر أع يختـــزل  الصـــوتية ، وال

ــــين العناصــــر كميــــة التنــــوع الصــــوتي ، ويحقــــي در  ــــرة مــــن االنســــجام والتوافــــي ب جــــة ابي
نشــعر اثيــرًا بحراــة القلــا التــي تمــ  فــي الشــطر  الصــوتية المســتخدمة ، ممــا يجعلنــا ال

 الثاني .
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 : المبحوَال ا يَ:َالمفارقةَوالمماثلة
المفارقة والمماثلة ، يكـاد يكشـ   يإع تناول األشكال البديعية في روء عالقت 

لنا عن قواسم مشتراة تجمع بين اثير من األشـكال البديعيـة ، بحيـث نـرى أنهـا التخـر  
عـــن هـــذين اإلطــــارين ، فمنهـــا مــــايقوم علـــى المفارقــــة والتخـــال  ، ومنهــــا مـــايقوم علــــى 
المماثلــة والتــلل  . وقــد اتجهــ  األبحــان األســلوبية هــذة الوجهــة فــي تصــنيف األشــكال 
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  الخصـا ص األسـلوبية للتعبيـر اللغـوي ، وألهميتهـا البديعية لما لها مـن أهميـة فـي اشـ
 في تجاوز ثنا ية اللفر والمعنى التي شغل  النقد قديما وحديثًا . 

يرجــع إلــى اللفــر ، ومــا يرجــع إلــى  وإذا اــاع الســكاكي قــد قســم البــديع إلــى مــا         
فارقــــة المعنـــى ، فـــمع الــــداتور تمـــام حســــاع حـــاول أع يعيــــد تصـــنيفها وفقــــًا لعالقتـــي الم

نســعى إلــى األخــذ بــه  والمماثلــة ، أو مــا اســماها بالعالقــات الوفاايــة والعناديــة ، وهــو مــا
ألننـي اتفـي معــه فـي ذلـض وألنــه يتفـي مـع وجهــة النظـر الحديثـة التــي تسـعى إلـى حصــر 

والتحســين امــا يبــدو فــي ". يقــول :  1جميــع أشــكال البــديع والبيــاع فــي هــذين اإلطــارين 
اة عن السكاكي ينبنـي علـى محـورين ينتظمـاع المحسـنات جميعـًا ، علم البديع الذي ورثن

واـل محـور منهـا يضــم طا فـة مـن العالقـات ، فــالمحور األول محـور العالقـات الوفاايــة 
، والثاني محور العالقات العنادية ، وتضم العالقات الوفااية عددًا من المحسـنات التـي 

اد ، ومراعـاة النظيـر والقـول بالموجــا تسـعى إلـى التجـانس االمشـاكلة والمزاوجـة واإلرصـ
واالســـتطراد واالســـتتباع وحســـن التعليـــل ورد العجـــز علـــى الصـــدر والتشـــطير والتصـــرير 

 يلـــزم والســـجع والترتيـــا والجمـــع ال والجنـــاس والموازنـــة ... وتشـــابه األطـــرا  ولـــزوم مـــا
  ، وذلــــض والزيـــادة والمبالغــــة ، وأمــــا العالقـــات العناديــــة فمــــدارها علـــى التنــــافر والتخــــال

كالطباق والمقابلة واالستخدام والتورية والعكس والرجوع ، وتأكيد المدح بمـا يشـبه الـذم ، 
وتأكيــد الــذم بمــا يشــبه المــدح ، واللــ  والنشــر المشــوو ، والقلــا ، والتوجيــه ، والهــزل 

 . 2والنقص "      الذي يراد به الجد ، والتفريي ، والتفريع ،
ديع قـــد تتـــداخل ،يمـــا بينهـــا ، بحيـــث يمكـــن أع وممـــا الشـــض ،يـــه أع أشـــكال البـــ

 يصـن  الــنم  الواحــد فــي أكثـر مــن مســتوى ؛ االجنــاس مـثال يمكــن تصــنيفه فــي محــور 
التماثـــل باعتبــــار الجانــــا الصـــوتي ، ويمكــــن تناولــــه فــــي محـــور المفارقــــة بالنســــبة إلــــى 

بـة عليـه إع الجانا الـداللي ، ولكننـا فـي الواقـع سـنتناول الـنم  بالنسـبة إلـى الصـفة الغال
 كان  مفارقة أو مماثلة . 
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ولمــا انــ  قــد تناولــ  فــي المســتوى الصــوتي أشــكااًل مــن البــديع اــالتجنيس ورد 
األعجــاز علــى الصــدور والســجع والترصــيع والمشــاكلة ، فــمع إعــادة تناولهــا فــي محــور 
المماثلــة يكــوع نوعــًا مــن التكــرار غيــر المفيــد ، وخاصــة أننــي قــد أبــرزت صــفة التماثــل 

ي تحكمها وتجمع بينها . وعلى هذا فمع تناولنـا ألشـكال البـديع سـيتجاوز الخصـا ص الت
الصــوتية إلــى الخصــا ص الدالليــة التــي تلعــا دورًا أساســيًا فــي تشــكيل أنمــا  المفارقــة 
ـــــي تختفـــــي وراء   ـــــة الت ـــــى الحراـــــة الباطني ـــــذلض منصـــــبًا عل ـــــا ب والمماثلـــــة ويكـــــوع اهتمامن

 المكونات الحسية للصياغة . 
 : التقـابـلََ-1َ
ــــى فكــــرة    ــــةح ، إذ إنهمــــا يقومــــاع عل إع أول أشــــكال المفارقــــة (المطابقــــة والمقابل

التضــاد الــداللي بــين عناصــر الترايــا . وعلــى الــرغم مــن أع هــذين النمطــين ينطويــاع 
تحــ  بنيــة دالليــة واحــدة هــي التضــاد ، فــمع الســكاكي واثيــرًا مــن البالغيــين قــد فصــلوا 

ــــى اــــل  ــــاق هــــو بينهمــــا وأطلقــــوا عل أع تجمــــع بــــين "منهمــــا تســــمية خاصــــة بــــه ، فالطب
 "رـديها   أع تجمع بـين شـينين متـوافقين أو أكثـر وبـين"في الداللة والمقابلة  "متضادين

ايفــي ، والشــض فــي أع التفــاوت  . وامــا نــرى أع الفــارق بــين التعــريفين فــارق امــي ال 1
لعـا التفـاوت الكيفـي ؛ أي أع ي يلعا دورًا مهمًا في التشكيل البالغي بقدر ما الكمي ال

يخــر  الطبــاق مــن  يــ ثر فــي حقيقــة التقابــل وال اختالفهمــا فــي عــدد األجــزاء المتقابلــة ال
إطارها . ولعل ذلض ااع وراء تداخل بعـ  النمـاذ  التطبيقيـة عنـد السـكاكي ، إذ جعـل 

ح مـع أع 28(التوبـة ، آيـة :  "فليضـحكواَقلـيال َوليبكـواَك يـراَ "من المطابقـة قولـه تعـالى :
التضــاد الــداللي فيهــا وقــع بــين عنصــرين ، ورــديهما ، أي أنــه ينطبــي عليهمــا تعريفــه 
للمقابلة ال للطباق ولكن لتداخل حقيقتيهما واقتراب حدودهما مـن بعضـهما ، خفـي عليـه 

 تصنيفها وعدها من المطابقة .
ولقــــد أحـــــس بعــــ  البالغيـــــين قــــديما بهـــــذا الفصــــل التعســـــفي بــــين المطابقـــــة  
ابلة ورأوا أع من األفضل دمجهما في إطار واحد ، فها هو يحيى بن حمـرة العلـوي والمق
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 "التطبيــي"يفصــل بينهمــا ، ويتنــاول أشــكالهما التقابليــة المختلفــة فــي مبحــث واحــد هــو  ال
ــــا  "وإع اــــاع يــــرى أع  ــــة ألع الضــــدين يتقــــابالع االســــواد والبي األجــــود تلقيبــــه بالمقابل

ن األرــــداد مــــن غيــــر حاجــــة إلــــى تلقيبــــه بالطبــــاق والحراـــة والســــكوع ، وغيــــر ذلــــض مــــ
 .  1 "والمطابقة ألنهما يشعراع بالتماثل

ــ ، 2كمــا أع هنــاك مــن النقــاد المحــدثين  تعامــل معهمــا ابنيــة واحــدة ، تأخــذ  ن  م 
أحيانــًا شــكاًل منفــردًا وأحيانــًا أخــرى شــكاًل مرابــًا ، ممــا يجعلنــا نطمــنن إلــى النظــر إليهمــا 

، ال اخـتال  بـين أســاليبه إال فـي رـوء مــايفرزة  "التقابــل"اسـم كـنم  بـديعي واحــد تحـ  
 السياق من دالالت وتأثيرات أسلوبية .

وتتجلـى وظيفــة التقابـل فــي أنهـا تســاهم بصـورة فاعلــة فـي إنتــا  الداللـة ، حيــث   
إلــى  يتعمــد إلــى إحــدان تعاررــات وتقــابالت باطنيــة يتولــد عنهــا تــوترات دالليــة ، تــ د

إلـى ورـوح داللـة  يمقصودة بشكل ابير في ذهن المتلقي . فالتقابـل يـ دإبراز الداللة ال
المفردات بمقابلتها مع بعضـها الـبع  ، امـا أنـه يحمـل وظيفـة تأثيريـة ، تتمثـل فـي شـد 
انتبــاة المتلقــي لعقــد مقارنــات بــين الــدالالت المتقابلــة للوصــول إلــى الداللــة الناتجــة عــن 

إخـــالاًل بـــالغر  المقصـــود وإنمـــا هـــو مطلـــوب "يعـــد التقابـــل بـــأي حـــال  تفاعلهمـــا . وال
لخدمته من جهتي إبراز المعنى بضدة ، وإحدان أثر شعري فـي المتقبـل أساسـه الحراـة 

 . 3 "واالنتقال من المعنى إلى ردة
يتحقــي لــه ذلــض إال إذا اــاع صـــادرًا عــن نفســية وجدانيــة تمتــز  فيهـــا  ولكــن ال 

بـــراز تلـــض المعـــاني وتجليهـــا ، ال إلبـــداء األلفـــاظ بالمعـــاني ، فتكـــوع الكلمـــات مســـوقة إل
لــيس زينــة " ء وهجــه مــع لحظــة اســتقباله ، إع التقابــل ىينطفــ شــكل زخرفــي ســرعاع مــا

عــن حراــة تجــد تحققهــا فــي خيــال  ي طار ــة وتوشــية عاررــة ، بقــدر مــاهو اشــ  شــعر 
الشـكلي والعمـي الـداللي ، تراوحـ  أشـكال  ي. وبين هذين المستويين : الزخرفـ4" المبدع
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لمقابلة عند المبدعين ، وأصـبر الحكـم النقـدي علـي جودتهـا مرهونـًا بقـدر انـدماجها فـي ا
 يترمــــ المورـــوع ، ودورهــــا فـــي إنتــــا  الداللـــة ، وعنــــد اخــــتالل هـــذا الغــــر  اثيـــرًا مــــا

أســـاليبها بعيـــا التكلـــ  والتصـــنع ، الـــذي يفتقـــر إلـــى روح الفـــن . لـــذا البـــد مـــن التـــيقر 
المقابلـة مـن بـين فنـوع البـديع ليسـ  أحاديـة التجلـي ، " لهذين المستويين مـن األداء ألع

الخــالص ، واألســاس الوجــودي  يألنهــا تبــدو علــى نحــو ثنــا ي ينــول إلــى الطــابع الزخرفــ
 . 1 "وجدلية العالقة بين األطرا  "لديالكتيض"األصيل ، وهي وحدها التي تحمل بذرة 

ن تكثيـف داللـي فـي علينـا مـا ت ديـه بنيـة التقابـل مـ ىيخفـ ومن ناحية أخرى ال 
الصياغة ، من خالل التنقل بين عناصر التقابـل فـي حراـة بندوليـة تجمـع بـين مسـتويي 

 الحضور والغياب اما يتضر من الرسم التالي :
ــــداعي ح     ـــــــــ(حضــــورح أبــــي     ـــــابح      َََََََََ( بالت غيــــــابح (     أســــود (غـيـ

  ورحــأسود (حضـــــ أبيـ                 ( بالتداعي ح  

    
فبـــروز اللـــوع األبـــي  مـــثاًل أواًل فـــي الصـــياغة يســـتدعى بالتـــداعي اللـــوع األســـود الـــذي 
يتعالي معه بصورة دا مة في الخيال . وبالتقدم مع حراة الصـياغة القا مـة علـى التقابـل 

أع اـــل منهمـــا يحضـــر مـــرة أخـــرى اللـــوع األبـــي  ، أي  ييبـــرز اللـــوع األســـود ،يســـتدع
مــرتين األولــى بشــكل فعلــى واألخــرى بالتــداعي ، وهكــذا نــرى أع بنيــة التقابــل تحمــل فــي 

إلــى تكثيــف  يداخلهــا مبــدأ تكراريــًا يمكــن تلمســه فــي عمــي الصــياغة ، وهــو الــذي يــ د
الداللــة واتســاع نطاقهــا بحيــث تنتشــر علــى المســتوى الســطحي ، وعلــى مســتوى الفضــاء 

 عميقة .النصي في البنية ال
وهــذا المبــدأ تنبــه إليــه الــداتور محمــد عبــد المطلــا ، ورد جميــع أشــكال البــديع  

إليه، وإذا اان  بنية التكرار تتضر أكثر في المستوى الصوتي ، فمنهـا تظهـر أيضـا مـع 
حضـور يفحضـور النقـي  يستدع"شيء مـن التأمـل والتعمـل الفكـري فـي مسـتوى التقابـل 

ابـل طبيعـة تكراريـة مزدوجـة مـن خـالل حراـة الـذهن بـين للتقي نقيضه ييابًا ، ممـا يعطـ
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يعــــر  األنســــقة الخاصــــة ، وإنمــــا يخضــــع  المتناقضــــات ، وبــــرغم أع النظــــام اللغــــوي ال
لقواعد تتحكم في عالقاته ، برغم ذلض ، تظل عالقة التضاد نسقًا تعبيريـًا يقدمـه المعجـم 

بالضـــــرورة إلـــــى  للمـــــتكلم ، وعلـــــى هـــــذا يكـــــوع استحضـــــار معنـــــى مـــــن المعـــــاني م ديـــــاً 
استحضــار مقابلــه ، فــمذا جمعنــا بــين المتقــابلين اــاع الجمــع مــن طــريقين مختلفــين همــا 

 . 1 "طريي الحضور والغياب
في روء هذا الفهـم يمكننـا أع نكشـ  عـن أشـكال التقابـل ووظيفتهـا الفنيـة مـن  

 .2خالل النماذ  التطبيقية التي ذارها السكاكي . يقول الشاعر : 
َكيَوأضحـكَوالذيَََََأماتَوأحياَوالذيَأمرهَاألمـرأماَوالذيَأب

يبدو التقابل في الظاهر مبسطًا ، إذ إع الشاعر قد عقدة بـين عناصـر متقابلـة  
فـــي الواقـــع وهـــي البكـــاء والضـــحض ، واإلماتـــه واإلحيـــاء ، غيـــر أع البحـــث فـــي العمـــي 

ه . وهـــو الـــداللي للصـــياغة يشـــدنا نحـــو تقابـــل خفـــي يتعـــايش فـــي ذهـــن الشـــاعر ووجدانـــ
التقابـــل بــــين موقـــ  اإلنســــاع الضـــعيف أمــــام المتغيـــرات الكونيــــة ، وبـــين القــــوة الخفيــــة 

يكشــ  لنــا عــن حالــة  -هنــا  -المحراــة للكــوع والتــي تــرتب  بالــذات اإللهيــة . فالتقابــل 
العجز اإلنساني ورعفه أمـام الـذات اإللهيـة ، ذلـض العجـز الـذي ينبغـي عليـه أع يتـذارة 

حـــا الســـيطرة والتجبـــر والعتـــو . وقـــد تجســـد هـــذا التقابـــل علـــى  عنـــد تغييـــا الـــذات فـــي
مســـتوى الترايـــا النحـــوي ، حيـــث اانـــ  الـــذات الفاعلـــة مســـيطرة علـــى جميـــع الـــدالالت 
ومتحكمة في توزيعها ، وذلض بمسناد أفعـال التقابـل إليهـا وباإلسـناد االسـمي المتمثـل فـي 

هح متغيبًا عـن الصـياغة ليـوحى (أمرة األمرح ، في حين جاء الطر  المقابل (المفعول ب
 بعموم الداللة وانتشار الفعل على مساحة داللية واسعة . 

وعلـــى الـــرغم مـــن أع أشـــكال التقابـــل جـــاءت فـــي الظـــاهر مســـتقلة عـــن بعضـــها 
البع  ، حيث تمثل ال منها دا رة تقابلية مستقلة ، فمع الشاعر قـد أحـدن تمازجـًا بـين 
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التقابـل الباطنيـة التـي تخضـع لهـا الصـياغة . فمـع دالالت مفرداتها ، ليكث  من عمليـة 
 تأمل أشكال التقابل اآلتية:

َالبكاءََ#ََالضحك
 اةيـالموتََ#ََالح

نــرى أع البكــاء والمــوت يشــكالع حقــاًل دالليــًا واحــدًا ، هــو عــالم الحــزع واأللــم ، 
معنــى  ييـذار األول حتـى يسـتدع فـالموت يتولـد عنـه البكـاء ، إع تحقيقـًا أو تقـديرًا ، وال

اآلخــر . وفـــي ارتباطهمـــا معـــًا فــي الداللـــة، أرـــفي الشـــاعر علــى البعـــد العقلـــي المجـــرد 
 للموت ، بعدًا حسيًا مدراًا ومألوفًا لعالم اإلنساع وهو البكاء .

وبالمقابل فمع الضحض يرتب  بعالم الحياة ومتاعها ، فما هـو إال مظهـر حسـي  
متاعه بهـا ، ومـن ثـم فهمـا يشـكالع محـورًا لتعلي اإلنساع بمعاني الحيـاة المجـردة ، واسـت

واحــدًا يقــ  بــمزاء المحــور األول . وفــي حــرغ الشــاعر علــى أع يعقــا المحــور الثــاني 
 المحور األول دليل على حضورة في وجدانه وتعلقه به .

وعلـــى الـــرغم مـــن أع الشـــاعر قـــد اســـتوحى داللـــة البيـــ  وعناصـــرة اللغويـــة مـــن   
(الــنجم  "وأنــه هــو أرــحض وأبكــي وأنــه هــو أمــات وأحيــا": اآليــة الكريمــة فــي قولــه تعــالى 

ح فمنـــه قــد أحـــدن تحريكــًا لعناصـــر الصــياغة اـــي يعبــر عـــن رؤيـــة 44 - 34اآليتــاع : 
خاصـــة فـــي الحيـــاة . فـــمذا اانـــ  الحيـــاة تقـــوم فـــي أساســـها علـــي التقابـــل والتضـــاد بـــين 

ل أع يخــر  األشـياء ، إذ إع اـل شــيء يقـ  بمزا ـه رــدة أو نقيضـه ، فـمع الشــاعر حـاو 
ـــة الحراـــة  ـــة الســـكونية إلـــى حال مـــن دا ـــرة النقـــي  إلـــى نقيضـــه ، وأع ينتقـــل مـــن الحال
واإلابال . فالبكاء يعقبه رـحض والمـوت يعقبـه حيـاة ، وبـذلض يظـل الموقـ  األخيـر هـو 
المهــيمن علــى ذاكــرة الشــاعر ورؤيتــه . أي أنــه يغلــا جانــا األمــل علــى جانــا اليــأس، 

زع ، وبذلض يضفي علـى الواقـع الحيـاتي إشـراقة مـن األمـل وجانا الفرح علي جانا الح
 تذوب معها ال المعاني السلبية ، التي يواجهها اإلنساع في الحياة . 

قلَاللهمَمالكَالملـكَتـوتىَالملـكَ "وتتجلى بنية التقابل أيضًا في قوله تعالى: 
ع ، (آل عمـرا "م َت اءَ،َوتنـزعَالملـكَممـ َت ـاءَوتعـزَمـ َت ـاءَوتـذلَمـ َت ـاء
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ح ففـــي هــذة اآليـــة الكريمــة نـــرى أع التقابــل قـــد أخــذ شـــكلين متكـــاملين : األول 62آيــة : 
تقابـــل معجمـــي بــــين اإلتيـــاع والنــــزع ، واإلعـــزاز واإلذالل . واآلخــــر تقابـــل بــــاطني ، أو 
بـاألحرى ، مفارقـة باطنيـة بـين القـوة اإللهيـة والضـع  البشـرى . وهـي مفارقـة قـد تولــدت 

يكفـــي  فـــال"التـــي حملتهـــا عناصـــر التقابـــل فـــي البنيـــة الســـطحية  مـــن الـــدالالت الهامشـــية
وتنزع وبـين تعـز وتـذل ، وإنمـا تنبثـي مـن خـالل الموقـ  يـالقول بأع هناك طباقـًا بـين ت ت

أو المواقــــ  المتقابلــــة صــــورة اإلرادة التــــي تتصــــر  فــــي الكــــوع واألشــــياء بــــال حــــدود ، 
، يتحـــول إلـــى منـــع واـــب  ، مـــن بســـطة وعطـــاء نزعـــًا وأخـــذًا  يفاإلتيـــاع بكـــل مـــا يـــوح

واذلض األمر بالنسـبة لتعـز وتـذل ، وهكـذا تثيـر اآليـة موقـ  العجـز اإلنسـاني أمـام القـوة 
 . 1 " المسيطرة

هــــذة المفارقــــة الباطنيــــة التــــي أفرزهــــا التقابــــل الســــطحي، يمثــــل النــــات  الــــداللي   
لتقابـل المعجمـي النها ي لآلية ، وهو إبراز القوة اإللهيـة فـي تصـريف األشـياء . أي أع ا

هــو إال وســيلة للتعبيــر عــن مفارقــة دالليــة قا مــة  الــذي بــرز علــى المســتوى الســطحي مــا
في المستوى العميي. وفي الوقو  على النات  الداللي المتولـد مـن التنقـل بـين مجموعـة 
مــن التقــابالت البّرانيــة تكتســا الصــياغة بعــدًا تــأثيرًا عميقــًا يتجــه ،يــه الطــر  األرــع  

 تقاء بالذات اإللهية التي تمتلض القوة الفاعلة والمحراة لكل عناصر الحياة .إال االل
بصــورة أخــرى ي وقــد تجســدت هــذة المفارقــة بــين القــوة اإللهيــة والضــع  البشــر  

فاعـــل واحـــد هـــو  ىعلـــى مســـتوى الترايـــا النحـــوي ، حيـــث أســـندت األفعـــال جميعهـــا إلـــ
ثــل الجهــة الواقعــة عليهــا هــذة الخــالي ســبحانه ، بينمــا اــاع الطــر  اآلخــر األرــع  يم

 األفعال ، فاألول هو الفاعل القادر ، واآلخر هو المفعول به المقدور عليه .
هذا وقد اتخذت الصياغة مـن ناحيـة أخـرى شـكاًل بنا يـًا محكمـًا فـي رصـد هـذة  

/ تنـزعح و (تعـز/  يالتقابالت ، حيث جاءت التقابالت الجز ية في البنية السـطحية (تـ ت
لة في بعدين متقابلين أيضًا ، األول جمع بين عناصر حسـية ، واآلخـر جمـع تذلح متمث

                                                
 . 469فلسفة البالغة :   - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 367 

بين عناصـر معنويـة ، وبامتـداد التقابـل مـن العـالم المحسـوس إلـى العـالم المجـرد تتعمـي 
 الداللة المقصودة وتنتشر على أكثر من مستوى .

فــمع  وإع اانــ  أشــكال التقابــل الســابقة قــد وقعــ  جميعهــا بــين الصــيي الفعليــة ،  
وتحسـبهمَأ قاظـا َ"السكاكي قد رصد تقاباًل آخر يأخذ بعدًا اسميًا اما فـي قولـه تعـالى : 

ح . فالتقابـل يقـع بـين حـالتين ألهـل الكهـ  وهمـا : اإليقـاظ 81(الكه  آية :  "وهمَرقود
والرقــود ، وقــد تــداخل  داللتهمــا ، فاســتعارت اــل منهمــا مــن داللــة األخــرى ، فاإليقــاظ 

والرقود ليس رقودًا بمعناهما المعجمي ، فهما حالتـاع تفردتـا فـي داللتيهمـا  ليس إيقاظًا ،
، ليــنعكس علــى صــفحتها أمــر غيــر مــألو  ألهــل الكهــ  . وممــا يــدل علــى غمــو  
قيــل " داللتيهمــا المعجميــة اخــتال  المفســرين حــول معنــى اإليقــاظ والرقــود فــي اآليــة فـــ 

ض أيقاظـًا، وقيـل لكثـرة تقلـبهم ، وقيـل لهـم عيونهم مفتحة وهم نيام ، ،يحسـبهم النـاظر لـذل
 . 1 "تقلبتاع في السنة ، وقيل تقلبة واحدة في يوم عاشوراء

وقـد اــاع اســتخدام الصــيغة االســمية تعميقــًا لهــذا األمــر غيــر المــألو  ، فلــيس  
اإليقاظ متحراًا نحو النوم ، وليس النوم متحراًا نحو اإليقـاظ ، فكـل منهمـا يحمـل داللـة 

بغرابـــة المورـــوع ،  يالتحـــول ، ممـــا يـــوح ىتـــ ول إلـــ تزجـــ  بســـياق اآليـــة ، والثابتـــة ام
 ويزيد من درجة التوتر الداللي بين األمرين .

وقــد تتخــذ بنيــة التقابــل شــكاًل مرابــًا فتتــلل  عــدة أجــزاء مــع بعضــها الــبع  ،  
يحمـــل بذاتـــه صـــورة  -فـــي الغالـــا  -فـــي تشـــكيل الطـــر  الواحـــد ، وإع اـــاع اـــل جـــزء 

مــع نظيــرة فــي الطــر  المقابــل ، والشــض فــي أع هــذا المســتوى مــن التقابــل يفيــد  تقابليــة
المبالغـــة فـــي تباعـــد الطـــرفين وتقابلهمـــا . ويعكـــس مـــن ناحيـــة أخـــرى قـــدرة المبـــدع علـــي 
تصــيد عناصــر التضــاد والتخــال  بينهمــا، وإظهارهــا علــى الســطر ؛ ممــا يكــوع لــه دور 

 ي .كبير في إنتا  الداللة والتأثير على المتلق
حسـنًا وجمـااًل وقـوع  ييضفي على هذا النسي التقـابل السكاكي أع مما ىوقد رأ 

إذا شــرط  هنــا شــرطًا شـرط  هنــاك رــدة ، اقولــه "التـوازع بــين أجــزاء الطــرفين بحيـث 
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فأمــاَمــ َأعطــىَواتقــىَوصــدقَبالحســنىَفسنيســرهَلليســرىَ،َوأمــاَمــ َب ــلَ"تعــالى 
ح لمـــا جعـــل 01 - 5ليـــل اآليـــات : (ال "واســـتغنىَوكـــذبَبالحســـنىَفسنيســـرهَللعســـرَى

التيســير مشــتراًا بــين اإلعطــاء واالتقــاء والتصــديي ، جعــل رــدة وهــو التعســير مشــتراًا 
 . 1 "بين أرداد تلض وهي : المنع واالستغناء والتكذيا

إع اآليــة تتحــدن عــن قضــية العــدل اإللهــي فــي الثــواب والعقــاب ، فجــاءت بنيــة   
ار المفارقـــة بـــين مـــوقفين لـــدى الجـــنس البشـــرى التقابـــل معبـــرة أصـــدق تعبيـــر عـــن إظهـــ

(اإليماع / الكفرح ، وقد أخذت الحراـة الدالليـة فـي الكشـ  عنهمـا اتجـاهين منفصـلين، 
يمثل ال منهمـا دا ـرة دالليـة ااملـة ومسـتقلة عـن األخـرى . ولكـن تـم الـرب  بينهمـا علـى 

زاء اـل طـر  مـن مستويين : األول استخدام أداة الشـر  التفصـيلية التـي ربطـ  بـين أجـ
ناحيــة ، وبينهــا وبــين أجــزاء الطــر  اآلخــر مــن ناحيــة أخــرى . الثــاني : التــراب  الــذهني 
ـــــة .  ـــــة باســـــتدعاء العناصـــــر الحارـــــرة للعناصـــــر الغا ب الـــــذي يحـــــدن فـــــي عمـــــي الدالل
وبحضــــور اـــــل طــــر  مـــــرتين علــــى جهـــــة التحقيــــي (الحضـــــورح وعلــــى جهـــــة التقـــــدير 

 التقابل بين األطرا  .(الغيابح تتكث  الداللة وتزداد حدة 
وممــا يالحــر أع حراــة التقابــل أخــذت شــكاًل تــدريجيًا ، انتقلــ  ،يــه مــن التقابــل   

الجز ـــي بـــين مكونـــات الصـــياغة إلـــى التقابـــل الكلـــى الـــذي يمثـــل النـــات  الـــداللي النهـــا ي 
 على النحو التالي :

َالطرفَال ا يََََََََََََََََالطرفَاألولََََََََََََََََََََََََ
 بخل         #                   أعطى             

 استغنى          #                 اتقـى              
 اذب (بالحسنىح      #             صدق (بالحسنـىح               

 ( الكافر ح  #            ( الم مــن ح                           
 

 اليسرى (الجنــةح      #        العسرى (النارح                        

                                                
 . 424مفتاح العلوم :   - 1

This file was downloaded from QuranicThought.com



 369 

 
فاإلعطـــاء والتقــــوى والتصــــديي تتــــلل  ،يمـــا بينهــــا لتكــــوع شخصــــية المــــ من ،  

والبخل واالستغناء بشهوات الدنيا عن نعيم اآلخرة ، والكذب تتـلل  معـًا لترسـم شخصـية 
بـين ملليهمـا وهمـا الجنـة الكافر وبالتقابل الداللي بـين المـ من والكـافر ننتقـل إلـى التقابـل 

 والنار وهو النات  الكامن وراء بنية التقابل بداية .
إذع التقــابالت الجز يــة ليســ  مقصــودة فــي ذاتهــا ، وإنمــا هــي وســيلة تعبيريــة  
التقابــل الكلــى المقصــود فــي شــكل مقنــع ومــ ثر . وعلــى الــرغم مــن اهتمــام  ىلتقودنــا إلــ

بــل فــي مســتوييها البســي  والمراــا ، وتتــبعهم الســكاكي وغيــرة مــن البالغيــين ببنيــة التقا
ألنماطها الترايبية فـي شـكلها الثنـا ي أو الثالثـي أو الربـاعي أو غيرهـا ، فقـد غفلـوا عـن 
يولـد  وجه آخر من أوجه التقابل يتصل بالسياق ، وموق  المبدع مـن األشـياء فكثيـرًا مـا

دا هـــا علــــى نحـــو معــــين ، المبـــدع مـــن العناصــــر اللغويـــة أشــــكااًل تقابليـــة أو تطابقيــــة بأ
فالمبـــدع بممكاناتـــه الخاصـــة قـــد يســـتطيع أع "  وإدخالهـــا  فـــي ســـياق تعبيـــري خـــاغ ، 

تقـــدمها لـــه اللغـــة فــي موارـــعتها ، وإنمـــا هـــو يحقـــي فنيـــة  يخلــي أشـــكااًل فـــي األداء ، ال
أشـــكاله اعتمـــادًا علـــى الســـياق والموقـــ  ، فاللغـــة تقـــدم للمتعامـــل بهـــا المـــادة األساســـية 

المفردات ااألبي  واألسود ، والطويل والقصير ، لكـن المسـتعمل هـو الـذي  لتعاررات
.انطالقـًا مـن رؤيتـه  1 " يخلي تعارراته بين الطويل والصغير ، وبين العظـيم والضـنيل

الذاتيــه للعالقــات بــين األشــياء . والشــض فــي أع هــذا الــنم  مــن التقابــل يكشــ  بصـــورة 
 ات الداللية بين مكونات الصياغة . جلية عن قدرة المبدع في إحكام العالق

َوالن رَ:َالل َ ََ-2َ
وقــد تتجلــى المفارقــة فــي بعــ  األنســاق البديعيــة علــى نحــو آخــر ، اــأع يكــن  

الطرفـــاع متباعـــدين فـــي داللتهمـــا تضـــادًا أو تخالفـــًا ، ،يجمـــع المبـــدع بينهمـــا فـــي ســـياق 
بـذار متعلقـات اـل منهمـا واحد ، لينتقل من عملية الجمع إلى تأكيد تفارقهمـا وتخالفهمـا 
واالمتــداد بهــا إلــى  "األصــول"التــي تقــوم علــى المفارقــة الدالليــة . وبمقامــة المفارقــة بــين 
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المفارقة بين المتعلقات تمتد عملية التخال  إلـى أبعـد مـدى ، وتتكثـ  عناصـر المفارقـة 
 في أكثر من مورع في الصياغة .

ـــنم  مـــن المفارقـــة ، إلـــى إحـــدان منبـــ  ه أســـلوبي يـــوقر إحســـاس ويعمـــد هـــذا ال
المتلقـــي ويشـــد انتباهـــه ، وذلـــض بـــذار المبـــدع للمتعلقـــات معـــًا دوع تعيـــين أي منهمـــا ، 
لألصــل الــذي ينتمــي إليــه اعتمــادًا علــى القــرا ن اللفظيــة أو المعنويــة ، التــي يســتند إليهــا 

اللــ  " عــر  فــي البالغــة باســم  المتلقـي فــي رد المتعلقــات إلــي المتعلقــات بــه ، وهــو مــا
تل  بين شـينين فـي الـذار ثـم تتبعهمـا االمـًا مشـتماًل "حددة السكاكي بأع  ىالذ "النشرو 

هـو  مـا ىعلى متعلي بواحد وبلخر من غير تعيـين ، ثقـة بـأع السـامع يـرد اـال منهمـا إلـ
ومـــ َرحمــــتهَجعــــلَلدـمَالليـلَوالنهـارَلتسـكنواَفيـهَولتبتغـواَمـ َ"له اقوله عز وجل 

 .1 "ح73القصص آية : "فضله
التقابـــل بـــين معنيـــين الليـــل / النهـــار ، غيـــر أع التقابـــل هنـــا  ىفاآليـــة تقـــوم علـــ 

ر التضــاد ، والمفارقــة فــي داللتيهمــا ، وإنمــا بغــر  إظهــار تناســبهما هــالــيس بغــر  إظ
فـــي تحقيـــي المنفعـــة والرحمـــة بـــين النـــاس . أو بعبـــارة أخـــرى لـــيس القصـــد مـــن التضـــاد 

قاع معـــًا علـــى شــيء واحـــد ، وإنمــا القصـــد اتســـاع يصــد الظــاهري اإلشـــارة إلــى أنهمـــا ال
 دا رة المنفعة التي ترتب  بهما معًا .

فالتضــاد المعجمــي البــارز علــى الســطر يتراجــع إلــى الــوراء قلــياًل لينشــأ مكانــه  
 تناسا في الوظيفة والفا دة التي تتمثل في الراحة والبحث عن الرزق .

بـروز المتعلقـات التـي تـرتب  بالليــل وتتكثـ  عمليـة التقابـل الـداللي ظاهريـًا مـع  
والنهار والتي تتجسد في الحراة والسكوع . فالتقابل بين الليل والنهـار ينـاظرة تقابـل بـين 
الســكوع والحراــة بيــد أع شــكلي التقابــل ليســا منفصــلين ، وإنمــا همــا متكــامالع ، حيــث 

ة تقــ  بــمزاء توجــد عالقــات تناســا بــين اــل طــرفين منهمــا ، تجعلهمــا دا ــرة دالليــة واحــد
 النحو التالي :  ىالدا رة األخرى في عالقة تضاد عل
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 "تضاد"
 الليل                                           النهار

 
 " تناسا "                                      " تناسا" 

 
 السكوع                                        الحراة

 " تضاد" 
 
 
غيــر أع المثيــر األســلوبي فــي اآليــة يتجلــى فــي ذاــر المتعلقــات واألحــوال دوع    

هويــة المتعلــي بــه . ممــا يخلــي نوعــًا مــن التعتــيم الــذي يشــحذ ذهــن  ىإشــارة صــريحة إلــ
، ثـم  "النشـر"ومـا ذاـر فـي  "اللـ "ذاـر فـي  المتلقي إلدراك العالقات التي تـرب  بـين مـا

 يرتب  بها ويتناسا معها . جهته التي ىمحاولة إرجاع ال متعلي إل
وعلــى الــرغم مــن وجــود هــذا اإلبهــام الفنــي فــي الــرب  بــين األجــزاء المتناســبة ،  

يناســبه ،  فــمع المتلقــي يســتطيع مــن خــالل القــرا ن المعنويــة أع يــرد اــل طــر  إلــى مــا
فالســكوع والمنــام يتناســا مــع الليــل ، والعمــل والبحــث عــن الــرزق يتناســا مــع النهــار . 

من إيضاح هذا التناسا ، التوافـي فـي ترتيـا عناصـر اللـ  وعناصـر النشـر  ومما يزيد
اــاع مقــدمًا فــي اللــ  ذاــر متعلقــه مقــدمًا فــي النشــر ، ومــا اــاع مــ خرًا ذاــر  ، إذ إع مــا

بغبــاء المتلقــي  يمتعلقـه مــ خرًا . لـذا أغنــى هــذا التناسـا والــذي قبلـه عمــا يمكــن أع يـوح
 واالستخفا  بعقله .

ذار أع عالقـة التضـاد والترتيـا اللـذين أشـرنا إليهمـا فـي اآليـة ومن الجـدير بالـ 
، ال يالزمــاع دا مــا بنيــة اللــ  والنشــر ، فقــد تكــوع العالقــة بــين المتقــابلين غيــر التضــاد 
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اللـ  وعناصـر النشـر اقـول ابـن حيـوس :  روقد يكوع الترتيا مختلفًا أيضًا بين عناصـ
1. 

  طــا َوقدا َوردفـــاَ (َوغص ََََوغــزالَل*ايفَأسلوَوأ تَحق َ)
فالمفارقة وقع  بين عناصر الل  : الحق  والغصـن والغـزال ، ووقعـ  أيضـا  

تقـوم علـى التضـاد  بين عناصر النشر : اللحر والقـد والـرد  ، غيـر أع المفارقـة هنـا ال
يضـــادة . ولمـــا اـــاع  وإنمـــا علـــى التخـــال  ، حيـــث يخـــال  اـــل منهـــا حقيقـــة اآلخـــر وال

على هذا النحو : الحق  والغصن والغزال ، فكـاع مـن المتوقـع أع ترتيا عناصر الل  
يوافي الشاعر بينه وبين ترتيا عناصر النشـر ،يقـول : الـرد  والقـد واللحـر ، غيـر أنـه 

 لم يلتزم بذلض لوروح التناسا بينها ، وحاجة البناء الشعري إلى حر  الروي .
َالتفري َ:ََ-3ََ

عنــد الســكاكي فتتخــذ مــن التناســا ســبياًل إلــى قــد تأخــذ المفارقــة شــكاًل مغــايرًا  
التخـــال  والتقابـــل ، حيـــث يعمـــد المبـــدع إلـــى لفظـــين متمـــاثلين صـــوتيًا ودالليـــًا ،يحـــدن 

إلـــى المفارقـــة بينهمـــا ، وذلـــض لتحقيـــي غـــر   يتغييـــرًا فـــي جز ياتهمـــا الدالليـــة بمـــا يـــ د
م  مصــطلر بالغــي أساســه المبالغـــة فــي المعنــى ،  وقــد أطلــي الســكاكي علــى هــذا الــن

                                                                                                     وهو أع تقصد إلى شينين من نوع فتوقع بينهما تباينا اقول الشاعر :""  التفريي"
َما والَالغمامَوقتَربيعََََََََََََََكنوالَاألميرَوقتَس اءَ
                                                                                                     . 2 "و والَالغمامَقطرةَماءََََََََالَاألميرَبدرةَعي ََََََوفنـََََََََََ

تتراز الحراة الداللية حـول إثبـات النـوال والعطـاء للممـدوح بصـورة تنطـوي علـى 
ذة الغايـــة لجـــأ الشـــاعر إلـــى وســـيلة أســـلوبية تبـــرز تلـــض معنـــى مبـــالي ،يـــه ، ولتحقيـــي هـــ

المعــاني وتجليهــا فــي ذهــن المتلقــي . وهــي أســلوب المفارقــة والتقابــل الــداللي ، غيــر أع 
امـا  -لـم تكـن بـين أشـياء مختلفـة فـي حقيقتهـا أو متقابلـة فـي داللتهـا  -هنا  -المفارقة 
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لواحد ، مما أحدن تشويشـًا فـي وإنما وقع  المفارقة بين جز يات المعنى ا -هو معهود 
 فهم الداللة المقصودة .

معنــى العطــاء والنــوال لكنــه انحــر  بداللتــه عــن مفهومهــا  ىفالشــاعر يشــير إلــ 
المطلــي إلــى المفهــوم الخــاغ ، بمرــافتها إلــى الغمــام مــرة ، وإلــى األميــر مــرة أخــرى ، 

اللتين المقيـدتين وأصبح  الكلمة بذلض تحمل داللتين فـي وقـ  واحـد . ثـم أوقـع بـين الـد
نوعـــًا مـــن التقابـــل والمفارقـــة الدالليـــة . فنـــوال الغمـــام غيـــر نـــوال األميـــر ، وقـــد اســـتعاع 

 اوسيلة تعبيرية بارزة لتأكيد هذة المفارقة . "ما"بالنفي 
ومـــن ناحيـــة أخـــرى قيـــد اـــل طـــر  بحالـــة زمنيـــة تكشـــ  عـــن أقصـــى درجـــات  

قـــة ، وإشـــارة إلـــى أع التقابـــل قـــد وقـــع العطـــاء والســـخاء لكـــل منهمـــا تعميقـــًا لداللـــة المفار 
بينهما في حالتين متسـاويتين مـن بـذل العطـاء . ومـن ثـم فـأي تفـاوت بينهمـا ، بعـد ذلـض 

إلـــى إثباتهـــا الصـــياغة . ثـــم جـــاء البيـــ   ى، يعكـــس درجـــة المفارقـــة والتقابـــل التـــي تســـع
 الثاني ليكوع امتدادًا لداللة المفارقة بين النوالين وتكثيفًا لها :

َلَاألميرَ#َ والَالغمامَ،َوبدرةَعي َ#َقطرةَماءَ.فنوا
وبــالجمع بــين نــوال األميــر وبــدرة عــين فــي دا ــرة دالليــة واحــدة فــي مقابــل نــوال  

 الغمام وقطرة ماء ، تتعمي المفارقة وتتحقي المبالغة في عطاء األمير . 
َالتقسيمَ:ََ-4َ
لــى اــل واحــد مــن أع تــذار شــينًا ذا جــز ين أو أكثــر ثــم تضــيف إ"التقســيم هــو   

 هو له عندك اقوله : أجزا ه ما
َأديبانَفيَبلخَالَ أاالنَََََََََََََإذاَصحباَالمرءَغيرَالدبدَََََََ

 . 1 "فهـذاَطويلَكظلَالقناةَََََََََََََوهذاَقصيرَكظلَالوتدَََََََ
ـــة ، وال"أديبـــاع  " فـــاللفر  يقـــ   يشـــتمل علـــى جـــز ين بينهمـــا تناســـا فـــي الدالل

هــذا الحــد الــداللي ، وإنمــا يمتــد إلــى التناســا فــي صــفات الغــدر والفجــور  التناســا عنــد
غير أع الشاعر أحدن تخالفًا سطحيًا بينهما بما أرـا  لكـل منهمـا مـن زوا ـد دالليـة ، 
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نقلــ  الصـــياغة مـــن جانـــا التناســا إلـــى  جانـــا التخـــال  أو التضــاد امـــا يتضـــر فـــي 
خ  مـن التناسـا يشـكل تـوترًا فـي  (طويل / قصيرح والشض في أع إظهار المفارقة على

 . يت ول ،يه المفارقة إلى التناسا الكل الصياغة اثيرًا ما
فاألديــا األول فــي طولــه يتقابــل مــع األديــا الثــاني فــي قصــرة ، غيــر أع هــذا  

هو إال وسـيلة إلـى االنتقـال إلـى التناسـا والـتالحم الـذي يجمـع بينهمـا  التقابل الشكلي ما
أع التقابــل فــي البيــ  الثــاني قــد أفــر  مــن داللتــه فــي مقابــل  فــي أكثــر مــن جانــا . أي

َتسعى الصياغة إلى تحقيقه . إبراز جوانا التناسا والتماثل بين الطرفين وهو ما
َ
َ

َالجمعَمعَالتفري َ:ََ-5
قــد يبــالي المبــدع فــي إظهــار جانــا المفارقــة علــى قاعــدة مــن التماثــل والتناســا   

لة بعـ  المفـردات ، امـا نـرى فـي نسـي (الجمـع مـع ،،يحدن تشويشًا لطيفًا في فهم دال
 وهو أع تدخل شينين في معنى واحد وتفرق جهتي اإلدخال اقوله :" التفرييح 

َقدَأسودَكالمسكَصدغا َََََََََََََََََوقدَطابَكالمسكَخلقاَ 
 .1" فمنه شبه الصد  والخلي بالمسض ، ثم فرق بين وجهي المشابهة 
معــًا فـي تشـبيههما بالمســض ، غيـر أع هـذا التناســا فالصـد  والخلـي يتناسـباع  

لم يكن إال ظاهريًا ، حيث إع الشاعر استطاع أع يجعـل مـن جهـة التناسـا وسـيلة إلـى 
إظهار المفارقة والتخـال  ، فأحـدن بـذلض تـوترًا دالليـًا بـين عناصـر الصـياغة . فالمسـض 

ل حالــة لــم يحمــل فــي الطــر  األول غيــر المســض فــي الطــر  الثــاني ، ألع اللفــر فــي اــ
يحمل سوى داللـة السـواد ، امـا أنـه مـع الخلـي  إال جزءًا من معناة ، فهو مع الصد  ال

يحمــل ســوى داللــة الطيــا ، ومــن ثــم أوقــع الشــاعر بــين األجــزاء المتداخلــة (الســواد  ال
 والطياح شكاًل من أشكال المفارقة الذي انعكس عليه التخال  بين الصد  والخلي .

َ:َاإليهامََ-6ََ
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قد تضيي مساحة المفارقة الداللية ، لتتراز في نقطة يكـوع محورهـا لفـر بعينـه   
فـــي الصـــياغة ، حيـــث تتجـــاور فـــي داخلـــه عناصـــر المفارقـــة الدالليـــة التـــي تتمثـــل ،يمـــا 

 يحمله من معنى قريا محتمل وآخر بعيد مقصود .
الداللـــة وحمــل اللفـــر لكـــال المعنيـــين يثيـــر نوعـــًا مـــن اإلبهـــام واإليهـــام فـــي فهـــم  

المقصـــودة ، ممـــا ينشـــ  ذهـــن المتلقـــي ويشـــحذ همتـــه إلدراك العالقـــات التـــي تـــرب  بـــين 
مفــردات الصـــياغة للوصـــول إلـــى المعنــى المـــراد . وهـــذا هـــو نســي التوريـــة أو مـــا أطلـــي 

أع يكـــوع للفـــر اســـتعماالع : قريـــا وبعيـــد فيـــذار "وهـــو  "اإليهـــام"عليـــه الســـكاكي اســـم 
 ع يظهر أع المراد به البعيد اقوله :إليهام القريا في الحال إلى أ

َعانَمالبساهمَبعدماََََََََََخلعناَعليهمَبالط َِاَعلىَالدَ رََّحملناهمَطَُ
. 1"هم امــا تــرى هم تقييــد العــدا فــأوهم إراــابهم الخيــل الــد  أراد بالحمــل علــى الــد   

ول والمتتبع لحراة الداللة في البيـ  يـرى أع المعنـى الظـاهر فـي الشـطر األول يـدور حـ
هم ؛ لوجـود التناسـا الـداللي البـارز بـين مكونـات الشـطر معنى الراوب على الخيـل الـد  

أي  "همالــــد  "و"على"وحــــر  الجــــر الــــذي يفيــــد االســــتعالء  "حملنــــاهم"األول وهــــي الفعــــل 
الخيــل الســوداء ، ومــع تجــاور هــذة المفــردات التــي زرعهــا الشــاعر عــن قصــد فــي ســياق 

ابيــرًا فــي فهـم الداللــة ، ولكـن بالتقــدم مـع حراــة الصــياغة واحـد تبلــي درجـة اإليهــام حـدًا 
تتناسا داللتها مـع داللـة الشـطر األول ، مـع أنهـا جميعـًا  تبرز بع  المفردات التي ال

 تمثل بنية داللية واحدة في سياق لغوى واحد . 
هم لـــيس ممـــن لهـــم عالقـــة محببـــة إلـــى الفاعـــل ، بـــل إنهـــم فـــالمحمول علـــى الـــد  

م طعــنهم فــي ســاحة المعراــة ، وتلطخــ  ثيــابهم بالــدماء . وببــروز هــذة أعــداؤة الــذين تــ
األمـر تعـديل الداللـة السـابقة بمـا يتناسـا  يالعالقة الضدية بين الفاعـل والمفعـول يقتضـ

مــع فحــوى الداللـــة الطار ــة ؛ اـــي يحــدن االنســـجام فــي الخـــ  الــداللي . ومـــن ثــم يرتـــد 
تـــم اســـتيعابها أول مـــرة إلـــى معنـــى  الــذهن فـــي حراـــة عكســـية إلـــى تعـــديل المعـــاني التـــي

 التقييد واألسر .
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أي أع الداللـــة تأخـــذ خطـــين متقـــابلين يصـــحر فيهمـــا الثـــاني األول فـــي رـــوء  
المقام والقرا ن الحالية . والشض في أع المفارقة بين ثنا ية المعنـى األول والمعنـى الثـاني 

لقريــا ينــاوو المعنــى تحــدن تــوترًا دالليــًا ملحوظــًا فــي الصــياغة ، حيــث يظــل المعنــى ا
البعيــد فــي صــورة حضــور وييــاب مســتمرين يضــفي علــى الصــياغة نوعــًا مــن الحيويـــة 
ـــًا بـــين المعنيـــين المحتلمـــين : القريـــا والبعيـــد  والحراـــة الدالليـــة التـــي تـــذها جينـــة وإياب

يـــزول أثرهـــا مـــع ورـــوح  ســـرعاع مـــا ةلـــبع  مفـــردات الصـــياغة . ولكنهـــا مفارقـــة م قتـــ
 ن المتلقي . المعنى الثاني في ذه

وتزداد حدة التوتر الـداللي فـي نسـي اإليهـام أو التوريـة مـع المبالغـة فـي اإليهـام 
بقصد المعنى القريا ، وذلض بذار مال مات تقوى من حضورة في ذهـن المتلقـي . وهـو 

يناسـا  ما أطلي عليه البالغيوع التورية المرشحة ، حيث يـذار المبـدع مـن المعـاني مـا
القريــا ، فيتعلـي المتلقـي بــه ويطمـنن إليـه حتــى إذا ثبـ  مـا يخالفــه فـي الظـاهر المعنـى 

استنادًا إلى المقام وقع  ردود فعل قوية تنتهي بشعور من اللذة الفنية ، وتلـض مـن أبـرز 
 : 1الوظا   الجمالية لنسي التورية البالغي . ومثال ذلض قول القاري العيا  

َزَأ واعا َم َالحللل هرَتمَوَََََََـهمالبسَم َىداأنَكا ـونَأه
 فماَتفرقَبي َالجديَوالحملَََأوَالغزالةَم َطولَالمدىَخرفتََََ

فكلمــة (الغزالــةح تحمــل داللتــين األولــى : الحيــواع المعــرو  ، واألخــرى : الشــمس      
وقـــد تضـــافرت فـــي البيـــ  المال مـــات التـــي تحمـــل الكلمـــة علـــى معناهـــا القريـــا ، إذ إع 

نز ، والحمل ولد البقرة ، وإع اانـا يحمـالع داللتـين بعيـدتين الجدي معناة القريا ولد الع
 وهما البرجاع المعروفاع على سبيل التورية أيضًا .

فاقتراع لفر الغزالة بلفر الجدي والحمـل يزيـد مـن إيهامنـا بـأع المعنـى المقصـود 
هو الحيواع المعرو  ، لوجود تناسـا قـوى بـين دالالت هـذة األلفـاظ التـي تجـاورت فـي 

يتناسـا مـع السـياق العـام  ق واحـد . غيـر أع حمـل الكلمـات علـى معانيهـا القريبـة السيا
للبيتــين الــذي يعبــر عــن اإلحســاس بتــداخل طبيعــة الفصــول وتحوالتهــا ، امــا أع عالقــة 
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شــهري اــانوع وتمــوز بالشــمس واألبــرا  الســماوية أقــوى مــن عالقتهمــا بعــالم الحيــواع ، 
 لى ، واالنتقال منها إلى الداللة البعيدة .مما يحملنا على تعديل الداللة األو 

َ:َالتوجيهََ-7ََ
وإذا اان  المفارقة في نسي التورية تخ  حدتها بالوصـول إلـى المعنـى الثـاني  

المقصـود فمنهـا قـد تســتمر فـي بعـ  األنسـاق التعبيريــة بـين المعنيـين المحتملــين ، دوع 
إيـراد " البالغي الـذي هـو  "هالتوجي"ترجير أي منهما على اآلخر ، اما يحدن في نسي 

ويكـوع ،   1"الكالم محتماًل لوجهين مختلفين اقـول مـن قـال لألعـور : ليـ  عينيـه سـواء
الغــر  مــن وراء ذلـــض إثــارة المتلقـــي ، وتحقيــي قــدر مـــن اإلبهــام الـــداللي الــذي تحـــدن  

 معه ردود فعل قوية عندة .
طـار اللفـر الواحـد امـا ومما يالحر أع المفارقة هنا لم تقع بين معنيين داخل إ 

هو الحال في اإليهام ، وإنما وقع  بـين معنيـين يمكـن أع يحمـل عليهمـا النـات  الـداللي 
 "التوجيـــه"للترايـــا اللغـــوي اـــاماًل . لـــذلض اـــاع الســـكاكي دايقـــًا فـــي تحديـــدة لمصـــطلر 

 لداللتين مختلفتين في السياق اللغوي . -ال اللفر  -باحتمال الكالم 
 حَبماَ  بهَالذمَ:تأايدَالمدََ-8ََ

تأكيد المدح بمـا يشـبه الـذم اقولـه "ومما يدخل في نسي المفارقة عند السكاكي  
:َ

 2"هوَالبدرَإالَأ هَالبحرَزاخرا َََََََسوىَأ هَالضرغامَلدنهَالوبل
يقـــوم البيــــ  علــــى مجموعــــة مــــن المفارقـــات الدالليــــة التــــي تحــــدن بفعــــل تــــوهم 

بعـد األداة  إلـى صـيغة االسـتثناء التـي تفيـد أع مـا المتلقي بغير ما هو مقصود ، اسـتناداً 
بعـدها ينبغـي أع يحمـل  يفيد المدح ، فمع مـا " إال"قبل  مستثنى مما قبلها ؛ فمذا ااع ما

 على غير المدح ومن ثم تحدن المفارقة الداللية بين المعنيين .
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مجموعــة مـــن المعـــاني  يالــنفس إلـــى تلقـــ ىءفوصــ  الممـــدوح بأنــه البـــدر يهيـــ 
تتصل بهذا السياق ، بيـد أع بـروز أداة االسـتثناء يحـدن  قطعـًا لمثـل هـذة المعـاني  التي

هو مخال  لما سبي مـن المـدح وهنـا  المتوقعة ، ويجعلنا في حالة ترقا وتهي  لذار ما
تنشــــ  ذاكــــرة المتلقــــي فــــي توليــــد المعــــاني المقابلــــة المحتملــــة فــــي مثــــل هــــذا الترايــــا . 

 فــــي مقابـــل المعنــــى المتوقـــع االبخــــل أو الجهــــل أو "هـــو البــــدر"ويصـــبر المعنــــى األول 
 الجبن أو القصر أو غير ذلض .

وبالتقدم مع حراة الصياغة يبرز معنى مخال  لتوقع المتلقـي ، لجريانـه علـى  
نسي المعنـى األول وتناسـبه معـه ، فتحـدن المفاجـأة األسـلوبية األخـرى ، التـي تزيـد مـن 

. وهنـا تـ ول المفارقـة السـابقة إلـى تالحـم داللـي  ترسي  المعنى وتثبيته في ذهن المتلقـي
 ومابعدها لدخولهما معًا في صيغة المدح على النحو التالي : "إال"قبل  بين ما
 .= النات  الداللي تأكيد المدح من خالل التكرار مدحََََََََ)َذمَ(ََََََََََمدح 
اء أع يكـــوع األصـــل فـــي االســـتثن"جانبـــًا مـــن ذلـــض بقولـــه  يوقـــد أورـــر القزوينـــ  

 متصــاًل ، فــمذا نطــي المــتكلم بــمال ونحوهــا تــوهم الســامع قبــل أع ينطــي بمــا بعــدها أع مــا
بعـدها مخـر  ممـا قبلهـا ، ،يكـوع شــيء فـي صـفة الـذم ثابتـًا ، وهـذا ذم ، فـمذا أتــ   ييـأت

 "الخالبـة   بعدة صفة المدح تأكد المدح لكونه مدحًا على مدح ، وإع ااع ،يـه نـوع مـن
1 . 

تقـــوم علـــى  "تأكيـــد المـــدح بمـــا شـــبه الـــذم"نـــرى أع الصـــياغة فـــي نســـي وهكـــذا  
 يناقضها على هذا النحو : سلسلة من التوقعات المختلفة ثم مخالفتها بذار ما

مـدح         توقـع مناسـا للمـدح            مخالفـة التوقـع (بـذار إالح          توقــع  
 .الذم          مخالفة التوقع 
من التوقعات ومخالفتها تنت  ردود فعـل قويـة لـدى المتلقـي تشـدة  وبهذا التكثيف
 نحو الداللة المقصودة . 
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هـــذا وبالتقـــدم مـــع حراـــة الصـــياغة إلـــى عجـــز البيـــ  تتجلـــى بنيـــة المفارقـــة فـــي 
تكرار االستثناء وفي االستدراك الذي يوهم المتلقي بتوقع دالالت مخالفة لما تقـدم عليهـا 

يناقضـه ، فيتحقـي مــن وراء ذلـض فا ـدة بالييـة تتمثــل  ذار مـا، ثـم مخالفـة ذلـض التوقـع بــ
 في تأكيد معنى المدح وشد انتباة المتلقي .

فالشـــاعر شـــبه الممـــدوح بالبـــدر ثـــم أعقـــا ذلـــض بسلســـلة مـــن التشـــبيهات التـــي  
االوبـــل ، غيـــر أنـــه لـــم يقـــدم لنـــا تلـــض  تحمـــل معنـــى المـــدح فهـــو اـــالبحر واالضـــرغام و

ظـاهرة بكثيـر مــن  يلوفـة ، وإنمـا صــاغها فـي أسـلوب يــوحالمعـاني فـي صـورة ســاذجة مأ
التناقضـــات الدالليـــة وإع اـــاع فـــي الواقـــع يحقـــي انســـجامًا دالليـــًا متالحمـــًا بـــين مختلـــ  

 الوحدات اللغوية التي تتجه جميعها نحو داللة واحدة هي المدح . 
ديعيـة وإذا ااع نسي المقابلة يمثل محورًا أساسيًا فـي بنيـة اثيـر مـن األشـكال الب

ويلعــــا دورًا بــــارزًا فــــي إبــــراز الداللــــة وتورــــيحها فــــي ذهــــن المتلقــــي ،  -امــــا رأينــــا  -
وإرـــفاء جانـــا مـــن الحيويـــة والحرايـــة علـــى التعبيـــر اللغـــوي ، فـــمع هنـــاك فـــي الطـــر  
اآلخــر يبــرز التناســا والتماثــل بــين مكونــات الصــياغة ، اأســلوب مــن أســاليا التــراب  

لـى إحكـام النسـي  اللغـوي ، وتالحـم مكوناتـه اسـبيكة إ يالسـطحي والـداخلي ، الـذي يـ د
 تعبيرية واحدة .
امــا رأينــا  -يقتصــر التماثــل علــى الموافقــة الصــوتية بــين المفــردات اللغويــة  وال 

وإنمـا قـد يتحقـي علـى  -في بنية التجنـيس والسـجع ورد األعجـاز علـى الصـدور وغيرهـا 
لترايبـــي ، ومســـتوى المفـــردات مســـتويات أخـــرى االمســـتوى الـــداللي ، ومســـتوى النســـي ا

اللغوية ، التي تأخـذ فـي تناسـبها شـكاًل تراكميـًا يـ دى إلـى تكثيـف الداللـة . والـذي يحكـم 
 جميع هذة األنساق التماثلية ، التناسا الداللي بين عناصرها .

ــــتظم الــــنفس   وتكمــــن القيمــــة األســــلوبية ألنمــــا  التماثــــل فــــي محاكاتهــــا لمــــا ين
نظــيم والتشــابه بــين األشــياء ، وفــي موافقتهــا لمــا هــو متوقــع فــي البشــرية مــن ميــل إلــى الت
ذلض إلى تأكيد الداللـة وتكثيفهـا ، بورودهـا مـرة بالتـداعي فـي  ينفس المتلقي ، حيث ي د

يعتمـد علـى المفاجـأة  فهـذا اللـوع ال"  ذهـن المتلقـي ، وأخـرى بالصـورة اللفظيـة المـذاورة 
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لمتلقـي ، ومـن هنـا يكـوع التوايـد التكـراري ، إذ ، وإنما يعتمد علـى التوقـع الـذي ينتظـرة ا
ومـن ،   1 "يتوقع المتلقي دااًل معينـًا ثـم يـأتي الـدال امـا توقعـه ،يحـدن التكثيـف الـداللي

 : ييأت ما أشكال التماثل التي وردت عند السكاكي
َمراعاةَالنظيرَ:ََ-1ََ

الجمــع بــين  هــي عبــارة عــن"مــن أبــرز األبنيــة التماثليــة (مراعــاة النظيــر ح التــي  
، أي أع المبــدع يقــوم بــالجمع بــين أمـر ومــا يناســبه ، أو بــين عــدة أمــور  2" المتشـابهات

جمــع فــي واد واحــد  مــا"ال علــى وجــه التضــاد وإنمــا علــى وجــه التوافــي والتناســا لكــوع 
لصـــحبته فـــي إدراك ، أو لمناســـبة فـــي شـــكل ، أو لتوقـــ  بعـــ  علـــى بعـــ  ، أو مـــا 

 . 3" أشبه شينًا من ذلض
مــا يالحــر أع الســكاكي فــي تناولــه لهــذا الــنم  مــن التماثــل لــم يتعــر  إال وم 

لوجـــه واحـــد مـــن أوجـــه التناســـا وهـــو ا ـــتال  اللفـــر مـــع اللفـــر ، أي أنـــه اقتصـــر علـــى 
فـــي الكـــالم ، وإع اـــاع البالغيـــوع أكثـــر دقـــة وتفصـــياًل فـــي تنـــاولهم  ي التناســـا الظـــاهر 

ة ، حيـــث إنهـــم تنـــاولوا اال ـــتال  لنســـي مراعـــاة النظيـــر وفـــي عررـــهم للنمـــاذ  التطبيقيـــ
والتناسا من عدة أوجه ؛ اا تال  اللفر مـع المعنـى وا ـتال  اللفـر مـع اللفـر وا ـتال  

  .*  المعنى مع المعنى
غير أننا معنيـوع أواًل بمـا ذاـرة السـكاكي ، ومـن ثـم نكتفـي بعـر  المثـال الـذي 

لتنــاظر بــين عناصــر فــي ا يذاــرة لعلنــا فــي ذلــض نســتطيع أع نكشــ  عــن المبــدأ األساســ
4َيقول: الكالم ، وفا دته في تحقيي االنسجام الصوتي أو الداللي بينها .
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ائتالف اللفظ مع المعنى : ويقصد به أن تكون األلفاظ الئقة بالمعنى المقصود ومناسبة له , فإذا  - *

فخما كان اللفظ الموضوع له جزال , وإذا كان المعنى رقيقا كان اللفظ رقيقا , فيطابقه في  كان المعنى

 كل أحواله , ومثاله قول زهير :

�ثلمــذم�الحوض�لم�يتــأثافي�سفعا�في�معرس�مرجل��������ونؤيا�كج

�فلما�عرفت�الدار�قلت�لربعها��������أال�أنعم�صباحا�أيها�الربع�واسلم
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َ،َيوُمَالرسم َغي رهَالنقطَُ َولمَ ك َََََََبدال  َتحتَراء  َوحرفَكنون 
فمننــا  -ولعلــه للســكاكي  -وعلــى الــرغم ممــا يظهــر مــن تكلــ  فــي نظــم البيــ   

 يه وتجلياته .، "مراعاة النظير"نحاول أع نكش  عن نسي 
تعلن الصياغة بادىء ذي بدء عن اإلطار الداللي التـي تـدور حولـه المفـردات  

اللغويـة ، وهــو وصــ  رســم لحــر  مــن حـرو  الكــالم ، والبيــ  أشــبه بلغــز يــدور حــول 
 .  *تحديد ذلض الحر  

يتناسـا ويتـواءم مـع هـذا المعنـى ،  وقد آثر الشاعر أع يختار من المفـردات مـا
الصــياغة جميعهــا تــدور فــي إطــار حــرو  الهجــاء واتابتهــا، فالكلمــات  فكانــ  مفــردات

الهــا تنتمــي  إلــى معجــم داللــي واحــد  "حــر  ، و(نــوع ح، وراء ، ودال ، ورســم ، ونقــ "
هــو الكتابــة . ومعنـــى ذلــض أع تجاورهـــا معــًا فـــي ســياق واحــد اـــاع لمــا بينهـــا مــن تعلـــي 

 ا البع  .ومناسبة ، تجعلها تتوارد على الخاطر مصاحبة لبعضه

                                                                                                                        

لفاظه غريبة لما كان المعنى المقصود جزال لكونه غير معروف مجهوال حاله , فلما فالبيت األول أ

 عرفه أتى في البيت الثاني بما يالئم المعنى من رقة اللفظ وحسنه ورشاقته .

ائتالف اللفظ مع اللفظ : وهو أن تريد معنى من المعاني تصح تأديته بألفاظ كثيرة ,ولكنك  -2

 يه من مناسبة ما بعده ومالءمته ومثاله قول ابن رشيق : تختار واحدا منها لما يحصل ف

�دى��������من�الخبر�المأثور�منذ�قديـــــم�ـأصح�وأقوى�ما�رويناه�في�الن

�عن�البحر�عن�جود�األمير�تميم��أحاديث�ترويها�السيول�عن�الحيا�����

والحيا والبحر وكف ففيه مناسبة بين الصحة والقوة , والسماع والخبر المأثور , ثم بين السيول 

تميم , عالوة على حسن الترتيب  في الترقي حيث إن السيول أصلها المطر , المطر أصله البحر 

 والبحر أصله كف الممدوح مبالغة وادعاًء.

ائتالف المعنى مع المعنى : وهو أن يكون الكالم مشتمال على أمرين فيقرن بكل واحد   - 3

 انه به مزية غير خافية كقول المتنبي :منهما ما يالئمه من حيث كان القتر

�هك�وضاح�وثغرك�باسمـــووج������ة������ــطال�كلمى�هزيمــر�بك�األبـتم�

�كأنك�في�جفن�الردى�وهو�نائم����������وقفت�وما�في�الموت�شك�لواقف�

واحد من البيتين مالئم لكل واحد من صدريهما وصالح ألن يؤلف معه , لكنه \فإن عجز كل ز

ما أورده في البيت ألن َجْعل قوله " وجهك وضاح وثغرك باسم " تتمة لقوله " تمر بك اختار 

األبطال " أحسن من جعله تتمة لقوله " وقفت وما في الموت ... " ألن اإلنسان في حال الهزيمة 

, وأيضا  151 -144: 3يلحقه من ضيق النفس وعبوس الوجه ما ال يخفى ....انظر الطراز , ج

 . 359 - 349علم المعاني والبديع والبيان :  التبيان في
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والشــض فــي أع نســي مراعــاة النظيــر اليخلــو مــن طبيعــة تكراريــة يخضــع لهــا ،  
كما تخضع لهـا مختلـ  ألـواع البـديع . بيـد أع التكـرار هنـا لـيس صـوتيًا بالدرجـة األولـى 
، وإنما هو تكرار ينت  من عمليـة التنـاظر بحيـث تتـراكم المتناسـبات علـى سـياق واحـد ، 

متوازنـــة بـــين الـــدوال والمـــدلوالت ، وإنمـــا هـــي عمليـــة تناســـا فـــالتكرير هنـــا لـــيس عمليـــة 
  . ً اورة انتقااًل ترابطياــيج يجعل انتقال الذهن من الشيء إلى ما ، داللي

يمكـن  فاالنتقال من المة حر  إلى نوع إلي راء إلى دال .. ال  ااع وفـي مـا 
فيهـا تفكيـرة ، ومـن ثـم أع يتوقعه المتلقي أو وفي الزاوية الداللية التي يمكن أع ينحصر 

 ورودها على هذا النحو يشعرنا بنوع من التكرار والتناغم الداللي بينها .
 المزاوجةَ:ََ-2ََ

التماثــل فــي بعــ  الوجــودة وظيفــة الــرب  بــين المعــاني المختلفــة ،  ديوقــد يــ   
أع "ى نحــو مــانرى فــي (المزاوجــة حالتــي هــي لــفتقــع فــي الــنفس موقــع الشــيء الواحــد ، ع

ومعنـــى المزاوجـــة بـــين المعنيـــين فـــي الشـــر   1"  ين معنيـــين فـــي الشـــر  والجـــزاءتــزاو  بـــ
أع يجمــع بــين الشــر  والجــزاء فيترتـــا الزم مــن اللــوازم عليهمــا معــًا ، ولـــيس " والجــزاء 

معناهــا أع يــزاو  أي أع يقــرع بــين معنيــين واقعــين فــي الشــر  ، وأع يقــرع بــين معنيــين 
 . 2"  في الجزاء
م علـــى المفارقـــة والمقابلـــة بـــين و يقـــ ي المزاوجـــة غالبـــًا مـــاي الحقيقـــة أع نســـفـــو  

موقفين أحدهما يقع فـي جملـة الشـر  واآلخـر فـي جملـة الجـزاء ، وتنشـأ بينهمـا عالقـات 
وظيفــة أساســية هــي إبــراز المفارقــة ومضــاعفة تأثيرهــا  يمــن التشــابض والتماثــل التــي تــ د

لشــر  واآلخــر الواقـع فــي جملــة علـى ذات المتلقــي . فالمعنيــاع الواقـع أحــدها فــي جملـة ا
الجواب تقع بينهما فـي نسـي المزاوجـة غالبـًا مفارقـة دالليـة ، غيـر أع المبـدع يحـاول أع 

                                                
 .  425مفتاح العلوم :   - 1

أرجح أن المقصود حرف ) الزاي ( , ألنه يشبه الراء من حيث الرسم وال يفرق بينهما سوى    -*

النقط . و ) كنون ( صيغة مبالغة  من ) كن ( بمعنى استتر . والزاي يختفي تحت الراء عند الترتيب 

 وراءه . ألنه يقع
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تماثلهمــا ، ليعــود منهــا  يجمــع بينهمــا فــي نقطــة معينــة مــن الصــياغة ، تبــرز توافقهمــا و
 : 1إلى إبراز مبدأ المفارقة وتأكيدة اقول الشاعر 

َبهَالهجرَإلىَالواشيَفل َََّ*الهوىََََأصاخََبيَالناهيَفل ََّىإذاَما ه
تتحـــرك الصـــياغة نحـــو إبـــراز مـــوقفين مختلفـــين لكـــل مـــن المـــتكلم / الشـــاعر ،   

واآلخر/ المحبوبة لتحقيي نات  داللـي يتمثـل فـي المبالغـة فـي حـا األنـا وعشـقها لآلخـر 
ينهــا . ولكــن الشــاعر عمــل علــى تضــييي مســاقة المفارقــة بينهمــا بجمعهمــا فــي نقطــة بع
 -تظهــر انــدماجهما و توافقهمــا فــي معنــى مــن المعــاني . غيــر أع هــذا التوافــي م قــ  

أي أع  -تعــــود بعــــدة الصــــياغة إلــــي مبــــدأ المفارقــــة الــــذي انطلــــي منــــه  -إلــــى حــــد مــــا 
توافقهما في اللجا  المترتـا علـى فعليهمـا ينـول فـي النهايـة ، إلـى المفارقـة الدالليـة بـين 

النحــو  ىرـوح النـات  الــداللي ، وبـروزة فـي ذهــن المتلقـي علـموقفيهمـا ، ممـا يزيـد مــن و 
 التالى :

 ل  بي                  الهوى               :   نهي النــاهي  الطرفَاألولَ
 ل  بي                  الهجر               ي: أصاخ إلى الواش الطرفَال ا ي
معررـًا عـن  -األنـا  -ر ، فبينمـا يبـدو فاألنا تأخذ موقفًا معاكسًا لموق  اآلخـ 

قــول الوشــاة والناصــحين ، بــل هــو يأخــذ مــن قــولهم دافعــًا قويــًا إلــى التعلــي بــاآلخر ، أي 
يسير في اتجاة معاكس لرغبتهم ، يبدو اآلخر مقباًل عليهم ورايبًا فـي االسـتماع إلـيهم ، 

جـراع والقطعيـة ، فهـو مما يترتا عليه نات  داللي مخال  لألول : وهو المبالغة في اله
 ريبة المحا / األنا . يحقي ريبة الواشين ال

وامـــــا يالحـــــر أع نقطـــــة االلتقـــــاء بـــــين الطـــــرفين ، التـــــي تمثـــــل وجـــــه التوافـــــي  
والمزاوجــة بينهمــا تمثــل النــات  الــداللي المترتــا علــي موقــ  اــل منهمــا ، فنهــي النــاهي 

ينــت  عنــه لــزوم الهجــر ، جوابــه  يشــر  ينــت  عنــه لــزوم الهــوى ، واإلصــاخة إلــى الواشــ

                                                
 . 425مفتاح العلوم :  - 1
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فكالهما يوافي اآلخر من جهة ويفارقه من جهـة أخـرى ، وإع اانـ  الموافقـة سـبياًل إلـى 
 تحقيي المفارقة وتقريرها .

وبناء على هذا يصبر تجـاور مبـدأ المفارقـة ومبـدأ المماثلـة فـي السـياق اللغـوي  
غة . فمـا نـراة مـن توافـي لونًا من ألواع التقابل السياقي الكامن في جوهر الصـيا -هنا -

بــين أطــرا  التقابــل فــي بنــاء معنــى مــن المعــاني علــى اــل منهمــا ، يختفــي وراءة تقابــل 
يخــدم الغايــة الدالليــة والبالييــة فــي  عميــي يســيطر علــي النــات  الــداللي ويوجهــه إلــى مــا

 الصياغة .
َالجمعَ:ََ-3ََ

"   باســم يعــر  تتجلــى بنيــة التماثــل فــي شــكل آخــر مــن أشــكال البــديع هــو مــا 
فــدخول العناصــر المتعــددة  1 " أع تــدخل شــينين فصــاعدًا فــي نــوع واحــد" وهــو  " الجمــع

 في حكم واحد يكش  بصورة أو بأخرى عن وجه من وجوة التماثل الداللي بينها .
وقــد اشــ  الــداتور محمــد عبــد المطلــا عــن الطبيعــة التكراريــة التــي تحكــم هــذا الــنم   

يخلــو مــن طابعــه الصــوتي والــداللي ، فمنــه يأخــذ اتجاهــا  فــرأي أع التكــرار ،يــه إذا اــاع
البـدء بنقطـة محـددة ثـم "بحيـث يـتم  يأفقـ يآخر يتمثـل فـي توالـد المعنـى فـي شـكل تراكمـ
فـــي  ي. ويـــ دى هـــذا التتـــابع المتنـــام 2"  مـــدها إلـــى مفـــردات أخـــرى تتصـــل بهـــا مباشـــرة

 . 3 عر :داللته إلى تكثيف النات  الداللي وتعميقه مثال ذلض قول الشا
َإنَالفراغَوال بابَوالجدةََََمفسدةَللمرءَأيَمفسدة

فبنيـــة التكـــرار تتمثـــل فـــي التـــراكم الكمـــي للمفـــردات ، بحيـــث تنطـــوي اـــل مفـــردة 
على صيغة تكرارية تـأتى مـن تقـدير الحكـم المشـترك بينهـا مـع اـل واحـدة منهـا . أي أع 

ى تكــرار مقــدر فــي البنيـــة الجمــع بــين الفــرا  والشــباب والجــدة فــي إفســـاد المــرء يشــير إلــ
العمقيــة مســتوحى مــن الحكــم المشــترك بينهــا . بحيــث ينجلــي ذلــض فــي تقــدير أع الفــرا  
مفسدة، والشباب مفسـدة ، والجـدة مفسـدة . غيـر أع إبـراز المكـرر علـى سـطر الصـياغة 
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بهذة الصورة الساذجة يفسد التالحم الداللي والسياقي بين مفردات الصـياغة ، ويضـع  
التكثيــف الــداللي النــات  مــن رــيي الحيــز التعبيــري ، حيــث تــم الجمــع بــين  مــن عمليــة

. ومن ثم فمع تتابعهـا فـي شـكل تراكمـي فـي  "مفسدة"أطرا  التعدد في المة واحدة هي 
يخلـــو مـــن اإلشـــارة إلـــى وجـــود نســـي تكـــراري عميـــي يحكـــم تجاورهـــا  ظـــاهر الصـــياغة ال
 وتالحمها الخارجي .

تظهــر  تماثـل الـداللي بـين مكونـات هـذا النسـي الوممـا الشـض ،يـه أع طبيعـة ال 
بشــكل صــرير علــي الســطر ، وإمــا يمكــن تلمســها فــي أع اــل منهــا يتضــمن فــي داللتــه 
الكليـــة معنـــى مـــن معـــاني اإلفســـاد الـــذي يجمـــع بينهـــا . وإع اـــاع هـــذا المعنـــى الجز ـــي 

علــى يمثــل فــي حقيقتــه جــوهر الداللــة لكــل مفــردة ، فــمع إبــراز الشــاعر لــه  المشــترك ال
سواة أكسبه حضورًا دالليًا قويـًا تراجعـ  معـه مختلـ  الجز يـات ا سطر الصياغة دوع م

بـين مكونـات هـذا  يلالالداللية األخرى للكلمة الواحدة . مما اث  من عملية التماثل الـد
علــى الصــياغة شـكاًل مــن أشــكال االنسـجام التعبيــري والــداللي  ىالنسـي التعبيــري، وأرـف

 بين عناصرها .
َالجمعَمعَالتقسيمَ:َََ-4ََ

الجمـع "يتحرك في إطار هذا النسي من التماثـل والتكـرار نسـي بـديعي آخـر هـو 
أع تجمــع أمــورًا اثيــرة تحــ  حكــم ثــم تقســم ، أو تقســم ثــم تجمــع ، " وهــو  " مــع التقســيم

 : مثال األول قول المتنبي 
ََََََََََََََََََََعَََََََوأرضـهمَلكَمصطـافَومرتبـََََََََََالدهــرَمعتذرَوالسيفَمنتظـرَََ

1َ"َوالنهبَماجمعواَوالنارَمازرعواََََََاولدواَََََـدحواَوالقتلَمـللسبيَما 
، جامعـًا لعـدة أشـياء متناســبة " مرتبـع  أررـهم لـض مصـطا  و"فقـد جـاء قولـه  

الــــزروع تحــــ  إطــــار حكــــم واحــــد ، وهــــو التمتــــع  هــــي النســــاء ، واألوالد ، والمــــال ، و
فًا وربيعــًا . ثــم أخــذ فــي البيــ  الثــاني يفصــل مــا أجمــل فأرــا  لكــل والتصــر  بهــا صــي
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يناســـبه مـــن ذلـــض الحكـــم المجمـــل ، فأرـــا  للنســـاء الســـبي ، ولـــألوالد القتـــل  متعـــدد مـــا
 للزروع الحرق . وللمال النها و
ومـن الوارـر أع التوافـي والتماثـل يكمـن فـي أطـرا  التعـدد التـي دخلـ  تحــ   

لبيـ  الثـاني فـي شـكل متـراكم بوسـيلة العطـ  ، يكشـ  عـن حكم واحد وأع تتابعها في ا
طبيعة تكرارية لعناصر بينها تناسا وتوافي في الداللـة . والـنم  الثـاني مـن هـذا النسـي 

يختل  عن سـابقه إال بتبـادل مواقـع الجمـع والتقسـيم  البديعي وهو التقسيم ثم الجمع ، ال
 قول حساع رري هللا عنه :"ومثاله 

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََضرواَعدوهمََََََََََأوَحاولواَالنفعَفيَأشياعهمَ فعواََقومَإذاَحاربوا
َإنَال الئ َ،َفاعلمَ،َشراهاَالبدعَََََََََََتلكَمنهمَغيرَمحدثةَََسجية
فمنـه قسـم فـي البيـ  األول حيـث ذاـر رـرهم لألعـداء ، ونفعهـم لألوليـاء ، ثــم  

. وقــد تتجــاور ســياقات الجمــع والتقســيم والتفريــي  1  " جمــع فــي الثــاني فقــال ســجية تلــض
إلى تعقيـد فـي البنيـة الترايبيـة وتعقيـد فـي ناتجهـا الـداللي  يمعًا في مورع واحد ، فت د

 .  2 اما إذا قل  : " 
َيبالََرَضوءا َوكالنارَحرا ََََََََمحياَحبيبيَوحرقةفدالنا

َفذلكَم َضوئهَفيَاختيالَََََََوهذاَلحرقتهَفــيَاختاللَ
فقد جمع بين محيا الحبيا وحرقه البال في حكم واحد وهـو تشـبيههما بالنـار ،  

ثم فرق بينهمـا مـن حيـث جهـة اإلدخـال فمحيـا الحبيـا يشـبه النـار فـي رـو ها ، وحرقـة 
تشــبه النـار فــي حرهـا . ثــم قسـم الحكــم الـذي جمــع بينهمـا فأرــا  إلـى اــل منهمــا البـال 

ما يناسبه من ذلض الحكـم حيـث أرـا  إلـى محيـا الحبيـا الضـوء ، وأرـا  إلـى البـال 
 الحرقة .

َ:َاالستتباعََ-5ََ
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ولوع آخر من ألواع البديع ينطوي على بنية تماثلية ، غيـر أع التماثـل الـداللي 
عناصـر متنـاظرة فـي الصـياغة ، وإنمـا بـين داللتـين تـوحي بهمـا صـيغة  يقوم بـين ،يه ال

ـــة المباشـــرة  تعبيريـــة واحـــدة . فالترايـــا اللغـــوي يحمـــل داللتـــين متناســـبتين األولـــى الدالل
المقصـــودة والمفهومـــة مـــن ظـــاهر الكـــالم ، واألخـــرى الداللـــة اإليحا يـــة التـــي تتولـــد مـــن 

بهـــذا التـــزاو  فـــي الداللـــة يتكثـــ  النـــات  ظـــاهر الصـــياغة وتوجـــد فـــي بنيتهـــا العمقيـــة . و 
 الداللي في مساحة تعبيرية ريقة ، ويضفي على النص حيوية وسرعة في األداء .

المـدح بشـيء علـى "وهـو  "االسـتتباع"يسمى  والنم  البديعي الذي أعنيه هو ما 
 وجه يستتبع مدحًا آخر ، اقوله :

 . 1ََ"َلهنئتَالد ياَبأ كَخالدلوَحويتهَََََََ هبتَم َاألعمارَماََََََََََََََ
يبــدأ الشــاعر الصــياغة بفعــل ذي داللــة قويــة ومــ ثرة وهــو (نهبــ ح، وقــد أســندة  

بقوتــه وقدرتــه علــى اآلخــرين . والفعــل يلعــا  يإلــى رــمير المخاطــا / الممــدوح ليــوح
دورًا أساســـيًا فـــي إنتـــا  الدالـــة ، حيـــث تنشـــد إليـــه معظـــم عناصـــر الصـــياغة . فالجـــار 

يتعلــي بــه مــن  ن األعمــارحمتعلي بــه ، والمفعــول بــه االســم الموصــول ومــاوالمجــرور (مــ
صـلة ، واقـع تحـ  تـأثيرة ، ومـن ثـم اـاع النـات  الـداللي قويـًا ومـ ثرًا تمثـل فـي اثـرة قتلـه 
لألعداء وشجاعته . وقد أقام الشاعر دلياًل علـى ذلـض بأنـه لـو أرـا  أعمـار مـن قـتلهم 

قـدم هـذا المعنـى صـورة  -أي الشـاعر  -غيـر أنـه إلى عمرة ألصبر خالدًا في الحيـاة . 
.  "لهننـ  الـدنيا بأنـض خالــد"تسـتتبع معنـى آخـر يتماثـل معـه فـي داللــة المـدح وهـي قولـه 

إذ إع تهننــــة الــــدنيا بخلــــودة تحمــــل داللــــة المــــدح ببلــــو  النهايــــة فــــي الشــــجاعة والقــــوة ، 
نـــه ســـبا فـــي وتوصـــى أيضـــا بداللـــة أخـــرى تلتقـــي مـــع األولـــى فـــي إفـــادة المـــدح وهـــي أ

 ء أهل الدنيا به .ىصالح الدنيا وحسن نظامها . وهو لو لم يكن اذلض لما هن
َاالعترا َ:ََ-6َ
يعد أحد وجوة اإلطناب في الكالم والزيـادة ،يـه  "االعترا "وعلى الرغم من أع   

وأصــحاب شــروح التلخــيص فــي  ي والعلــو  يحيــث تناولــه البالغيــوع المتــأخروع اــالقزوين
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ي ، فمع السكاكي قد جعلـه أحـد وجـوة التحسـين المعنـوي للكـالم إذ يقـول باب علم المعان
العتــرا  ويسـمى الحشــو ، وهـو أع تــدر  فــي " -أي مــن التحسـين المعنــوي  -: ومنـه 
.ولعلــه فــي ذلــض قــد التفــ  إلــى القــيم الدالليــة المضــافة  1"  يــتم المعنــى بدونـــه الكــالم مــا

ـــة  ،يـــه الالتـــي ي ديهـــا االعتـــرا  فـــي الكـــالم. فـــاألمر  يعـــود إلـــى إيضـــاح المعنـــى وإزال
اإلبهـام امـا هـو الحـال فـي أوجـه اإلطنــاب األخـرى ، وإنمـا يعـود إلـى إرـفاء اـيم دالليــة 
ذات وظيفة تأثيرية على المتلقي . ومن ثم يقتـرب مـن وظـا   األلـواع البديعيـة األخـرى 

الق حســـن وجـــه حســـن االعتـــرا  علـــى اإلطـــ "، ذات الطبيعـــة التحســـينية التأثيريـــة فــــ 
معــّول عليــه فــي اإلفـادة ، ،يكــوع مثلــه مثــل الحســنة  ال مـا ىءاإلفـادة مــع أع مجينــه مجــ

 . 2 "ترتقبها  تأتيض من حيث ال
وإذا ااع االعترا  يبدو أجنبيا بالنسـبة للترايـا اللغـوي ، أي أنـه يفصـل بـين  

با فــي عناصــر متالحمــة دالليــا وترايبيــا ، فمنــه يبــدو مــن ناحيــة أخــرى منســجما ومتناســ
معظــم أحوالــه مــع الســياق اللغــوي الــذي يــرد ،يــه . إذ مــا مــن جملــة اعترارــية إال ولهــا 

شـأنها شـأع الترايـا األصـلي فـي إفـراز  -عالقة داللية بالسياق العام تـأتى ،يـه لتسـاهم 
الداللــة الكليــة ، بحيــث إذا اســتغنينا عنهــا فمنــه الشــض نفقــد جــزءا مهمــا مــن الداللــة التــي 

وجـود اللفظـة فـي  "لـى نقلهـا علـى نحـو معـين إلـى المتلقـي . باعتبـار أع يسعى المتكلم إ
الترايــا علــى أي ورــع اانــ  البــد وأع تحــدن أثــرا دالليــا ، أو علــى نحــو مــن األنحــاء 

 . 3  "البد وأع تحدن تعديال في المعنى 
ووصــيناَاإل ســانَبوالد ــهَحملتــهَأمــهَوهنــاَعلــىَوهــ َ :"ففــي  قولــه تعــالى  

ح نـرى  14( لقمـاع ، آيـة : " َأنَاشـكرَلـيَولوالـد كَإلـىَالمصـيرَوفصالهَفـيَعـامي
ولكـــن  "حملتــه أمــه وهنـــا علــى وهــن وفصــاله فــي عــامين "أع الجملــة االعترارــية هــي 

ليس وجودها في الصياغة هو نوع مـن الزيـادة اللغويـة التـي يمكـن االسـتغناء عنهـا ، أو 
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نـــات  الـــداللي المقصـــود ، وهـــو لتحقيـــي ال ي أع الكـــالم يقـــوم بـــدونها ، وإنمـــا هـــو رـــرور 
 المتلقي ح على اإلحساع إلى والديه .  حمل اإلنساع  (

 يإع توصية اإلنساع بوالديه لم تكـن إال لفضـل لهمـا عليـه ، وهـذا الفضـل يقتضـ       
منــه المبــادرة إلـــى اإلحســاع إليهمــا ورعايتهمـــا ، لــذا اانـــ  هنــاك حاجــة إلـــى تأكيــد هـــذا 

قــام التــأثير عليــه . واــاع مــن أبلــي هــذة المعــاني فــي التــأثير الفضــل ، والتــذاير بــه فــي م
  عليـه هــو حمــل األم لــه ، ومــا تكابــدة مـن مشــاق ومتاعــا أثنــاء الحمــل وأثنــاء الررــاعة 

جـاءت  "حملتـه أمـه وهنـا علـى وهـن ...  "والفصال . ومعنى هذا أع الجملة المعتررة 
ة اغيرهــا مــن العناصــر اللغويــة متناسـبة مــع الســياق اللغــوي ، وســاهم  فــي إنتـا  الداللــ

 التي اشتمل عليها الكالم  .
ومـا الحكــم عليهــا بــاالعترا  إال لتــداخلها مــع الترايــا األصــلي والفصــل بــين  

 عناصرة المتعلي بعضها ببع  دالليا ونحويا .
ومحـور التماثـل الـذي ينـتظم اثيـرا مـن  يوالذي يهمنا فـي مقـام التحسـين البـديع 

اسـا والتماثـل الــداللي بـين الجملـة المعتررــة ، والعناصـر البالغــة ألوانـه هـو جانــا التن
التــي زرعــ  بينهــا . وإذا اــاع التماثــل أو التناســا الــداللي فــي األلــواع البديعيــة األخــرى 
يقـع بـين اللفظــة وأختهـا ، فمنـه فــي نسـي االعتــرا  يقـع بـين تــرايبين متـداخلين . ولعــل 

ذ  االعتـــرا  اليعـــود إلـــى وقوعـــه بـــين الغيـــوع مـــن فســـاد بعـــ  نمـــابمـــا أشـــار إليـــه ال
عناصـــر متالزمـــة نحويـــا أو دالليـــا ، وإنمـــا إلـــى عـــدم وجـــود تناســـا داللـــي بـــين جملـــة 
االعتــرا  والعناصــر المجــاورة لهــا ، حيــث يــ دى ذلــض إلــى تفتيــ  الداللــة وعــدم التحــام 

اأنه صورة مشوهة قد نقلـ  أعضـاؤها بعضـها إلـى مكـاع بعـ   "أجزا ها فيبدو المعنى 
"  1 . 

فـــي  حـــين إذا وقـــع التناســـا والتماثــــل بـــين االعتـــرا  ومـــا جـــاورة ، اكتســــب  
 "يمكــن تحققهــا بدونــه، علــى نحــو قولــه تعــالى  ،ال الصــياغة ايمــة دالليــة وجماليــة ابيــرة

آيــة :  (يوســ ،" جئنــاَلنفســدَفــيَاألر َومــاَكنــاَســارقي َقــالواَتــا َلقــدَعلمــتمَمــا
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ررــة بــين القســم وجوابــه ، غيــر أع وقوعهــا فــي وقعــ  معت "لقــد علمــتم  "ح. فجملــة 37
سياق إنكار تهمـة السـرقة جـاء متناسـبا مـع الحاجـة إلـى تأكيـد هـذا المعنـى ، فقـد جـاءت 
الجملــة متماثلــة دالليــا مــع جملــة الجــواب ، ومــن ثــم اــاع لهــذا التماثــل فا ــدة فــي تقريــر 

 .  1المعنى وتأكيدة . ومنه أيضا قول النابغة : 
 بهي ََََََلقدَ طقتَبطالَعلىَاألقارعَيََّيَعللعمريَ،َوماَعمَر

بـين القسـم وجوابـه ، وإذا اـاع  "بهـين  ي  علـي عمـر  وما "عتر  الشاعر بقوله ا  
القسم في اللغة يـأتي لتأكيـد معنـى معـين ، ونفـي أي شـض أو تـوهم يمكـن أع يتبـادر إلـى 

ه علــى هــذا ذهــن الســامع ، فــمع الشــاعر هنــا قــد انطلــي مــن هــذة الغايــة ، ونســ  الماتــ
النحــو ، فأقســم بعمــرة لتأكيــد معنـــى الجــواب غيــر أنــه فصـــل بــين القســم وجوابــه بجملـــة 

 االعترا  ، لنفي ما يمكن أع يتوهمه السامع من شض في ذلض القسم . 
أي أع الشاعر يصدر في عباراته عن معنى أساسي هو نفي الشـض علـى أكثـر 

تـه بالقسـم ، وتـوهم الشـض فـي القسـم من مستوى ، فتوهم الشض في الجـواب دفعـه إلـى إزال
دفعـــه إلـــى االعتـــرا  إلبـــراز مكانـــة المقســـم بـــه فـــي نفســـه  . والعالقـــة بـــين االعتـــرا  

 والمقسم به عالقة تناسا ، إذ إع ال منهما يفيد نفي شض متوهم عند السامع .
ولـــذلض اـــاع تجاورهمـــا معـــا فـــي الصـــياغة ليـــوحى بانفصـــال داللـــي نشـــاز بـــين  

، وإنمـــا بتـــراب  خفـــي جمـــع بينهمـــا ، لتحقيـــي فا ـــدة دالليـــة وتأثيريـــة مكونـــات الصـــياغة 
 تتمثل في تمكين المعنى ، وإدخال الطمأنينة إلى نفس المتلقي .

فالَأقسمَبمواقعَالنجومَ،َوإ هَلقسـمَلـوَتعلمـونَعظـيمَ"    وفي قوله تعـالي 
إنـــه لقســـم  "ح . وقـــع االعتـــرا  77 - 75( الواقعـــة ، اآليـــات :  " ،َإ ـــهَلقـــرآنَكـــريم
بـــــين  "لــــو تعلمــــوع  "بــــين القســــم وجوابــــه ثــــم وقــــع اعتــــرا  آخــــر  "لوتعلمــــوع عظــــيم 

 الموصو  والصفة، ولذلض قيل إنه اعترا  في اعترا  .
والوجــه البـــديعي لهـــذا االعتـــرا   ، يتمثـــل فـــي تناســـا داللتـــه ، وتوافقهـــا مـــع  

فة إلـى المعنـى على الصـياغة ايمـة دالليـة مضـا ىدالالت الترايا األصلي ، مما أرف
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األساســـي . فـــمذا اانـــ  اآليـــة تتلـــى فـــي ســـياق تعظـــيم القـــرآع وبيـــاع فضـــله ، فـــمع  مـــن 
المناســا أع تتفــي مكونــات الصــياغة جميعهــا فــي إبــراز هــذة الداللــة ، وهــذا مــا تحقــي 
فعــال بــين مكوناتهــا ، فالقســم بــالنجوم إبــراز لعظمــة القــرآع وقدســيته ، واالعتــرا  بــين 

لــو " هــو تعظــيم لشــأع المقســم بــه فــي نفــس الســامع ، واالعتــرا  بـــ  القســم وجوابــه إنمــا
 تنبيه للمخاطا إلى إدراك تلض العظمة وإيفا ها حقها . "تعلموع 
أو مــن بــاب الزيــادة التــي  ةومــن ثــم فــمع االعتــرا  لــيس دخــيال علــى الصــياغ 

فــي  دورا أساســيا -اغيــرة  -يمكــن التخفــ  منهــا، وإنمــا هــو قــد تلــبس بمكوناتهــا فــأدى 
تنـــامي الداللـــة وتقـــدمها نحـــو النـــات  النهـــا ي. فـــمذا اانـــ  عظمـــة القـــرآع تبـــرز بعظمـــة 
القسم، وعظمـة القسـم تبـرز بتأكيـد جملـة االعتـرا  لهـا ، فـمع دالالت التعظـيم جميعهـا 

 . تتداخل مع بعضها البع  ، وتتالحم سويا في سبيل إنتا  الداللة المقصودة
وة البديع مع عناصر البناء الفنـي فـي اللغـة وهكذا نرى إلى أي مدى تتالحم وج

األدبية ، وأنها ليس  مجرد زينة زخر،ية ، ي تى بهـا علـى سـبيل الطرافـة واالستحسـاع ، 
وإنمــا هــي تمثــل وجهــا تعبيريــا أساســيا فــي بنــاء اللغــة األدبيــة وخاصــة الشــعرية . بــل إع 

 يعـاني ، حيـث إنهـا تـ دتقل أهمية عن وظا   علم البياع أو علم الم وظيفتها الفنية ال
الوظيفتــاع  وظيفتــين أساســيتين فــي آع معــا : وظيفــة صــوتية ، وأخــرى دالليــة ، وهاتــاع

 هما أساس البنية الشعرية على اإلطالق .
ونشــير أيضــا إلــى أع الســكاكي لــم يكــن متجنيــا علــى البالغــة حينمــا قســم أوجــه   

ألنـه لـم يكـن يقصـد بـذلض فصـل البديع إلى ما يعود إلى اللفر ، وما يعود إلى المعنى ، 
الوظيفــة اللفظيــة أو الصــوتية عــن الوظيفــة الدالليــة للمحســنات البديعيــة ، وإنمــا عنــدما 

أع بع  المحسنات تغلا عليها هـذة الوظيفـة أو تلـض ، تناولهـا فـي إطـار الوظيفـة  ىرأ
وقـد الغالبة عليها إع اان  صوتية أو دالليـة ، دوع أع ينفـي حملهـا للوظيفـة األخـرى . 

رأينــا إلــى أي مــدى أدى الــتالحم بــين الــوظيفتين إلــى ارتفــاع مســتوى الشــعرية فــي الــنص 
 وايمته الباليية .
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ومــن ناحيــة أخــرى اشــف  الدراســة للتكــوين البــديعي عنــد الســكاكي عــن وجــود   
حـــراتين أساســـيتين تنتظمـــاع جميـــع أشـــكاله وأنماطـــه التعبيريـــة ، وهمـــا حراتـــا المقابلـــة 

طعنا مــــن خــــالل التحليــــــل األســــلوبي للنمــــاذ  التطبيقيــــــة ، أع نبـــــرز والمماثلــــة . واســــت
 دورهما في إنتــا  الداللــة والتأثير على المتلقي .
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َ:لمصادرَوالمراجعا
 :  المصــادر - أوالَ
أســــرار البالغــــة ، عبــــد القــــاهر الجرجــــاني ، تحقيــــي الســــيد محمــــد رشــــيد ررــــا ،   - 1

 . م1992،  1 أسامة صالح الدين منيمنة ، دار إحياء العلوم ، بيروت   والشي  
ــــي السيـــــد أحمــــد  يإعجـــاز القـــرآع ، أبـــو بكـــر محمـــد بـــن الطيـــا الباقالنـــــ  - 2 ، تحقيـ

 . م  1981صقـر ، دار المعار  بمصر ، الطبعة الخامسة ، 
 1929،  1ية ،   ، مطبعـة دار الكتـا المصـر  ياألغاني ، أبو فر  األصفهان  -  3

 . م 
، قـدم  ياإليضاح في علوم البالغة ، جـالل الـدين محمـد بـن عبـدا لـرحمن القزوينـ - 4

  م 1991،  2على بو ملحم ، دار مكتبة الهالل، بيروت ،    . له وبوبه وشرحه، د
، دار المعـــار   يالبيــاع والتبيـــين ، أبـــو عثمـــاع الجـــاحر ، تحقيـــي حســـن الســـندوب - 5

 . م 1990 1   بتونــس ، 
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التبيــاع فــي علــم المعــاني والبــديع والبيــاع ، للعالمــة شــر  الــدين حســين بــن محمــد  - 6
هادى عطية الهاللـي ، مكتبـة النهضـة العربيـة ، بيـروت ،  . ، تحقيي وتقديم د  يالطيب
 . م  1987،  1 
داع الجـامع التفسير الكبير ، ل مام الفخر الرازي ، التزام عبد الرحمن محمـد ، بميـ - 7

 . م   1934،  1األزهر ، طـ
جمهرة أشعار العرب ، أبو زيد محمـد بـن أبـى الخطـاب القرشـــي ، تحقيـــي األسـتاذ  - 8

 .م  1986،  1 علي فاعور ، دار الكتا العلمية ، بيروت ،   
، دار اإلرشـاد  حبهـامش شـروح التلخـيص  (حاشية الدسوقي  على شرح السـعد ،  - 9 

 . بيروت ، بدوع تاري  ، الطبعة األولى  اإلسالمي ،
حاشــــية الســــيد الشــــريف علــــى بــــن محمــــد الحســــيني الجرجــــاني علــــى الكشــــا  ،  - 10
، الـدار العالميـة للطباعـة والنشـر ، بـدوع تــاري  ،  ي حرـمن اتـاب الكشـا  للزمخشـر (

 . الجزء األول 
ار ، الهينــة الخصــا ص ، أبــو الفــتر عثمــاع بــن جنــى ، تحقيــي محمــد علــى النجــ - 11

 . م  1988،  3المصرية العامة للكتاب ،   
دال ــل اإلعجــاز ، عبــد القــاهر الجرجــاني ، قــراءة محمــود محمــد شــاكر ، مطبعــة  - 12

 . م  1992،  3المدني بالقاهرة ،   
 ي، تحقيـــي علـــى فـــودة ، مكتبـــة الخانجــــــ يســـر الفصـــاحة ، ابـــن ســـناع الخفـــاج - 13

 .  م 1994،  2بالقاهــرة ،   
، دار اإلرشـاد حرـمن شـروح التلخـيص  (،  يشرح السعد ، سعد الـدين التفتـازان - 14 

 . اإلسالمي ، بيروت ، بدوع تاري  
شــرح الفــارابي لكتــاب أرســطو طــاليس فــي العبــارة ، نشــرة وقــدم لــه ولهــام اــوتش  - 15
 - 16 م  1960، وسـتانلي مـارو اليسـوعي ، المطبعـة الكاثوليكيـة ، بيـروت  ياليسـوع

الصـناعتين ، أبــو هـالل العســكري ، تحقيــي مفيـد قميحــة ، دار البـاز للطباعــة والنشــر ، 
 . م 1981 1   
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الطــراز ، يحيــى بــن حمــزة العلــوي ، راجعــه ورــبطه جماعــة مــن العلمــاء ، دار  - 17
 . م  1980 الكتا العلمية بيروت ، بدوع  ، 

، دار  حن شــروح التلخــيص رــم ( عــروس األفــراح ، بهــاء الــدين الســبكي ،  - 18
 . اإلرشاد اإلسالمي ، بيروت ، بدوع تاري  

العمدة في محاسن الشـعر وآدابـه ونقـدة ، أبـو علـى الحسـن بـن رشـيي القيروانـي،  - 19
 1985،  5، دار الجيل بيروت ،  حقيي محمد محيى الدين عبد الحميدت

بــن قنبــر ، تحقيــي ، أبــو بشــر عمــرو بــن عثمــاع  ح كتــاب ســيبويه  ( الكتــاب  - 20
 . م  1966 وشرح عبدا لسالم هاروع ، دار القلم ، 

شــكري محمــد عيــاد ، الهينــة  . طــاليس فــي الشــعر ، تحقيــي د  اتــاب أرســطو - 21
 . م  1993المصرية العامة للكتاب ، 

القاسـم  يل مـام أبـ وعيوع األقاويل في وجوة التأويلالكشا  عن حقا ي التنزيل  - 22 
 . بدوع  لمية للطباعة والنشر،الدار العا، ي حمود بن عمر الزمخشر جار هللا م

المثــل  24 م 1979 لســاع العـرب ، ابــن منظـور ، مكتبــة دار المعـار  بمصــر   -23
الســا ر فــي أدب الكاتــا والشــاعر ، أبــو الفــتر رــياء الــدين بــن األثيــر ، تحقيــي محمــد 

 . م  1990،  1  محيى الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية بيروت ،  
  1970 ،  2،    يمجاز القرآع ، أبو عبيدة معمر بن المثنى ، مكتبة الخانج - 25
 . هـ  11330 ، مطبعة أحمد اامل بترايا  يالمطول ، سعد الدين التفتازان - 26
المعجـم العربــي األساســي ، تــأليف جماعــة مــن ابــار اللغــويين العــرب ، المنظمــة  - 27

 .م  1989والثقافة والعلوم ، توزيع الروس ،  العربية للتربية
معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ، مجدي وابـة ، اامـل المهنـدس ،  - 28

 .م 1979مكتبة لبناع، 
المغنـى فـي أبـواب التوحيـد والعـدل ، القارـي أبـو الحسـن عبـد الجبـار ، تحقيـي   - 29

 .م  1958،  5  والترجمة ، جـمحمود محمد الخضري ، الدار المصرية للتأليف 
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مفتــاح العلــوم ، اإلمــام أبــو يعقــوب يوســ  بــن أبــى بكــر الســكاكي ، تحقيــي نعــيم  - 30
 .م  1987،  2زرزور دار الكتا العلمية  ، بيروت ،   

المقتضا ، أبو العبـاس المبـرد ، تحقيـي محمـد عبـدا لخـالي عضـمه ، المجلـس  -  31
 .هـ  1388األعلى للشنوع اإلسالمية 

، تحقيـــي محمـــد  يمنهـــا  البلغـــاء وســـرا  األدبـــاء ، أبـــو الحســـن حـــازم القرطـــاجن - 32
 .م  1986،  3الحبيا بن الخوجة ، دار الغرب اإلسالمي ،   

رــمن  (مواهــا الفتــاح فــي شــرح تلخــيص المفتــاح ، ابــن يعقــوب المغربــي ،  -  33
 . ، دار اإلرشاد اإلسالمي ، بيروت ، بدوع تاري  حشروح التلخيص

محمــد عبــدا لمــنعم خفــاجي ، مكتبــة .نقــد الشــعر ، قدامــة بــن جعفــر ، تحقيــي د  - 34 
 .م  1978،  1الكليات األزهرية ،   

أحمـد  .نهاية اإليجاز في دراية اإلعجـاز ، اإلمـام فخـر الـدين الـرازي ، تحقيـي د  - 35
 .م 1989، 1حجازي السقا ، المكتا الثقافي بالقاهرة ،   

 
َ:لمراجـــعا   -ثا ياََ
 م  1983،  8عز الدين إسماعيل ، دار الفكر العربي ،   .األدب وفنونه ، د  -1 
األســــاليا اإلنشــــا ية فــــي النحــــو العربــــي ، األســــتاذ عبــــد الســــالم هــــاروع ، مكتبــــة  - 2

 .م  1979،  2الخانجي بمصر ،   
،  1أحمــد مطلــوب ، واالــة المطبوعــات بالكويــ  ،    .أســاليا بالييــة ، د  -  3

 .م1980
، األســتاذ أحمــد  حدراســة بالييــة تحليليــة ألصــول األســاليا األدبيــة  (األســلوب  - 4

 .م  1993،  8الشايا ، مكتبة النهضة المصرية ،   
سـعد مصـلوح ، دار الفكـر العربـي ،  .، د   دراسـة لغويـة إحصـا ية  ،األسـلوب   -  5
 .م  1984،  2  
 .م 1990حسن طبل ، بدوع ،  .القرآنية ، د أسلوب االلتفات في البالغة  - 6
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عبـد السـالم المسـدي ، الـدار العربيـة للكتـاب ليبيـا ،  .األسـلوبية واألسـلوب ، د   -  7
 .م  1982،  3 
تمـام حسـاع .، د   دراسـة ايبسـتمولوجية ألصـول الفكـر اللغـوي العربـي  ،األصول  -  8

 .م  1981،  1، دار الثقافة بالمغرب ،   
ميشال زاريا ، الم سسـة الجامعيـة للدراسـات  .، د   علم اللغة الحديث  ،األلسنية  - 9

 .م 1980،  1والنشر ، بيروت ،   
،  2األلســـنية العربيـــة ، ريمـــوع طحـــاع ، دار الكتـــاب اللبنـــاني ، بيـــروت ،    - 10

 .م 1981
م  1990،  8شـوقي رـيف ، دار المعـار  ،    .البالغـة تطـور وتـاري  ، د  - 11
صالح فضل ، عـالم المعرفـة بالكويـ  ، عـدد  .بالغة الخطاب وعلم النص ، د  - 12

 .م  1992،  164
 م  1964أحمد مطلوب ، مكتبة النهضة بغداد  ،  .البالغة عند السكاكي ، د  - 13
محمـد عبـدا لمطلـا ،الشـراة المصـرية العالميـة للنشـر   .البالغـة واألسـلوبية ، د  - 14

 .م  1994،  1  ، لونجماع ، 
 م  1988محمد عبد المطلا ، بدوع ،  .بناء األسلوب في شعر الحداثة ، د  -  15
يوسـ  حسـين بكـار ، دار األنـدلس  .بنـاء القصـيدة فـي النقـد العربـي القـديم ، د  - 16

 .م  1982،  2بيروت ،   
راء ، أحمــد درويـش ، مكتبــة الزهــ .بنـاء لغــة الشـعر ، جــوع اــوهين ، ترجمـة د  - 17
 .م 1985، 1 

،   يمصــطفي الســعدن.البنيــات األســلوبية فــي لغــة الشــعر العربــي الحــديث ، د  - 18
 .م  1987منشأة المعار  باإلسكندرية ، 

 .م1972،  5بـــدوى طبـــانة ، دار العـــودة بيــــروت ،    .البيــاع العربي ، د - 19
البـديع ، دار المـري  للنشـر بالريـا  ، لطفي عبـد  .الترايا اللغوي لألدب ، د  -  20

 .م  1989
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محمـد أبـو موسـى،  .، د   دراسـة تحليليـة لمسـا ل علـم البيـاع  ،التصوير البيـاني  - 21
 .م  1993،   3مكتبة وابة ، بالقاهرة ،  

حمادي صمود ، منشورات الجامعـة التونسـية،  .التفكير البالغي عند العرب ، د  - 22
 .م 1981

عبـد السـالم المسـدي ، الـدار العربيـة  .تفكير اللسـاني فـي الحضـارة العربيـة ، د ال - 23
 .م  1986،  2للكتاب ، ليبيا ،   

محمــد عبــد المطلــا ،  .جدليــة اإلفــراد والترايبــي فــي النقــد العربــي القــديم ، د  - 24
 .م  1984مكتبة الحرية الحديثة ، 

،   1ن ، دار الثقافـة بـالمغرب ،   صـدوق نـور الـدي .حـدود الـنص األدبـي ، د  - 25
 .م  1984

، منشـورات   يمحمـد الهـادي الطرابلسـ .خصـا ص األسـلوب فـي السـوايات ، د  - 26
 .م  1981الجامعة التونسية ، 

محمـد أبــو  .، د   دراسـة تحليليـة لمســا ل علـم المعـاني  ،خصـا ص التراكيـا  - 27
 . م  1980،  2موسى ، مكتبة وابة بالقاهرة ،   

، 1، النـادي األدبـي الثقـافي  بجـدة ،   يعبـد هللا الغـذام .الخطينة والتفكيـر ، د  - 28
 .م 1980

دروس في البالغة العربيـة ، األزهـر الزنـاد ، المراـز الثقـافي العربـي بـالمغرب ،   - 29
 .م  1992،  1 

عيـــة سســة الجام  جوزيــف ميشــال شــريم ، الم .دليــل الدراســات األســلوبية ، د  - 30
 .م  1984،  1للدراسات والنشر ، بيروت ،   

الشـعرية ، تز،يطـاع تـودورو  ، ترجمـة شـكري المبخـوت ، ورجـاء سـالمة ، دار  - 31
 .م  1987،  1توبقال للنشر ، المغرب ،   

،  1الشـعرية العربيــة الحديثـة ، شــربل داغـر ، دار توبقـال للنشــر بـالمغرب ،    - 32
 .م  1988
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صـــالح فضـــل ، دار الفكـــر للدراســـات والنشـــر والتوزيـــع  .لـــنص ، د شـــفرات ا - 33
 .م  1990، 1بالقاهرة  ، 

 3مصـطفي ناصـ  ، دار األنـدلس للطباعـة والنشـر ،    .الصـورة األدبيـة ، د  - 34
 .م  1983، 

حسـن طبـل ، مكتبـة الزهـراء ، بالقـاهرة،  .الصورة البيانية فـي التـران البالغـي ، د - 35
 .م 1985

الصـورة الشـعرية فـي الخطــاب البالغـي والنقـدي ، تــأليف الـولي محمـد ، المراــز  - 36
 .م  1990،  1الثقافي العربي بالمغرب ،   

صـبحي البسـتاني ، دار الفكـر اللبنـاني   .الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ، د  - 37
 .م  1986،  1

بشـرى موسـى صـالر ، المراـز  .الصـورة الشـعرية فـي النقـد العربـي الحـديث ، د  - 38
 م.1994،  1الثقافي العربي بالمغرب ،   

جـابر عصـفور  ،  .الصورة الفنيـة فـي التـران النقـدي والبالغـي عنـد العـرب ، د  - 39 
 .م  1992،  3المراز الثقافي العربي بالمغرب ،   

امعيـة طاهر سـليماع حمـودة ، الـدار الج .ظاهرة الحذ  في الدرس اللغوي ، د   - 40
 .م  1982للطباعة والنشر والتوزيع ، 

صــالح فضــل ، منشــورات دار اآلفــاق  .علــم األســلوب مباد ــه وإجراءاتــه ، د   -41
 .م  1985،  1الجديدة ، بيروت ،   

يو يـل يوسـ  عزيـز ، آفـاق  .سوسير ، ترجمـة د  يعلم اللغة العام ، فرديناع د  - 42
 .م  1985عربية ، 

محمــود جــاد الــرب ،  .الدراســات األدبيــة ، برنــد شــبلنر ، ترجمــة د علــم اللغــة و   -43
 .م  1987،  1الدار الفنية للنشر والتوزيع ،   

،  ي، تـأليف أحمـد مصـطفي المراغــ  البيـاع والمعـاني والبـديع  ،علـوم البالغـة   -44
 .م  1972،  6المكتبة ، المحمودية التجارية بالقاهرة ،   
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رجـــاء عيـــد ، منشـــأة المعـــار   .ين التقنيـــة والتطـــور  ، د فلســـفة البالغـــة بـــ  -45
 .م  1988،  2باإلسكندرية ،   

 1987الررا ، منشأة المعار  باإلسكندرية ،  وبأسعد  .في البنية والداللة ، د   -46

 .م 
،  11كمـال أبـو ديـا ، م سسـة األبحـان العربيـة بيـروت ،    .في الشعرية ، د   -47

 .م  1987
،  1محمـد عبـدا لمطلـا ،    .ايا الحداثـة عنـد عبـد القـاهر الجرجـاني ، د قضـ  -48

 .م  1990
قضايا الشعرية ، روماع جاكوبسوع ، ترجمة محمد الولي ،ومبـارك حنـوع ، دار   -49

 .م  1988،  1توبقال للنشر بالمغرب ،   
بالريـا    ، دار المـري  للنشـر  يعلـى الخـول .قواعـد تحويليـة للغـة العربيـة ، د  -50

 .م1981، 1
تمـام حسـاع ، الهينـة المصـرية العامـة للكتـاب  .اللغة العربية معناها ومبناهـا ، د  - 51
 .م  1979،  2،  
 1988،  1شـكري محمـد عيـاد ، انترناشـيونال بـرس ،    .اللغـة واإلبـداع ، د  - 52

الوهــاب ، عيــاو صــادق  .اللغــة والمعنــى والسـياق ، جــوع الينــز ، ترجمــة ، د   -53
 .م  1987،  1وع الثقا،ية بغداد ،   ندار الش

هـالل ، مكتبـة االنجلـو  يمحمـد غنيمـ .ما األدب ، جاع بـول سـارتر ، ترجمـة د   -54
 .م  1961المصرية ، 

،  1محمــد مفتــاح ، دار توبقــال للنشــر بــالمغرب ،    .مجهــول البيــاع ، د   -55
 .م1990

للسـاني الحـديث ، تـودورو  وآخـروع ، ترجمـة قنينـى المرجع والداللة في الفكـر ا  -56
 .م  1988عبد القادر ، مطبعة إفريقيا الشرق ، 
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، المراــز  ح، عــواد علــى  يعبــدا ر إبــراايم ، ســعيد الغــانم (معرفــة اآلخــر ،   -57
 .م 1990،  1الثقافي العربي ،   

 "ورات ســعيداع مفـاتير األلسـنية ، جــور  مونـاع ، ترجمـة الطبيــا بكـوو ، منشـ  -58
 .م  1994تونس ، 

،  يتوفيـي الزيـد .مفهـوم األدبيـة فـي التـران النقـدي إلـى نهايـة القـرع الرابـع ، د   -59
 .م  1985سراس للنشر ، تونس ، 

مــن  61 م 1982نعــيم اليــافي ، دمشــي ،  .مقدمــة لدراســة الصــورة الفنيــة ، د   -60
مطبعـة الحسـين اإلسـالمية بالقـاهرة ،  عبدا لستار حسين زمـو  ، .سمات التراكيا ، د 

 .م  1992،  1  
عـاط  جـودة نصـر ، مكتبـة الشــباب  .الـنص الشــعري ومشـكالت التفسـير ، د   -62

 .م  1989،  1بالقاهرة ،   
محمــد الصــغير بنــاني ، دار  .النظريــات اللســانية والبالييــة عنــد العــرب ، د  -  63

 .م  1986،  1الحداثة ، بيروت ،   
النظريـــة األلســـنية عنـــد رومـــاع جاكوبســـوع ، فاطمـــة الطبـــال براـــة ، الم سســـة  - 64

 .م  1993، 1الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، بيروت ،   
صـــالح فضـــل ، منشـــورات دار اآلفـــاق  .نظريـــة البنا يـــة فـــي النقـــد األدبـــي ، د  - 65

 .م  1985،  3الجديدة بيروت ،   
حامـد أبـو  .يـة ، تـأليف خوسـيه ماريـا إيفـانكوس ، ترجمـة د نظريـة اللغـة األدب   -66 

 .م  1992أحمد ، مكتبة غريا بالقاهرة ، 
عبـــدا لحكـــيم رارـــى ، مكتبـــة الخـــانجي  .نظريـــة اللغـــة فـــي النقـــد العربـــي ، د   -67

 .م1980بالقاهرة،
تــامر ســلوم ، دار الحــوار للنشــر  .نظريــة اللغــة والجمــال فــي النقــد العربــي ، د   -68

 .م 1983،  1والتوزيع ، سوريا ،   

This file was downloaded from QuranicThought.com



 402 

مصـطفي ناصـ  ، دار األنـدلس للطباعـة  .نظرية المعنـى فـي النقـد العربـي ، د   -69
 .والنشر ، بيروت ، بدوع تاري  

يوسـ  عـو  ، دار األمـين للنشـر والتوزيـع بالقـاهرة ،  .نظرية النقد األدبي ، د   -70
 .م  1994،  1  
،  3هـالل ، دار النهضـة العربيـة ،    يمحمـد غنيمـ .، د  النقد األدبي الحـديث  -71

 .م  1964
َ:المقاالتَالنقد ةَ -ثال اَ 
صـالح فضـل ، بحـث .احتياجـات المتلقـي فـي الخطـاب الشـعري المعاصـر ، د   -  1

 .م  1994بالمغرب ،  يشارك به في دورة الشاب
،  2، ع  4فصـول م عـاط  جـودة نصـر ، مجلـة .البديع فـي تراثنـا الشـعري ، د  -  2

 .م  1984
 م 1984، 12عدد ة ، مصطفي صفواع ، مجلة الكرمل،الجديد في علوم البالغ  -3
قـراءة جديـدة لتراثنـا   عز الـدين إسـماعيل ، مقـال رـمن  .جماليات االلتفات ، د  -  4 

   .م  1988النادي األدبي الثقافي بجدة ، المجلد اآلخر ،   النقدي
نـديم نعيمـة ، بحـث  .المعاصـر ، د  يومكانتهـا فـي التقـويم النقـد رؤيـا الشـاعر  -  5

 .م  1994شارك به في دورة الشابى بالمغرب ، 
 م 1987،  14اعرية الشعر ، محمد امال المدا نى ، مجلة الشعر تونس ، عدد   -6
  1987،  4ـ   3، ع 7الشعرية في الشعر، قاسم المومنى ، مجلة فصول م     -7
فة البالغــة ، ريتشــاردز ، ترجمــة ناصــر حــالوى ، ســعيد الغــانمى ، مجلــة فلســ    -8

 .م  1991،   14،  13العرب والفكر العالمى ، العدداع 
 م  1984،  1، ع  5نبيلة إبراايم ، مجلة فصول ، م  .القارئ في النص ، د   -  9

غال نـدوة ، منشـور رـمن أشـ يعبد السالم المسد .النقد الحديث ، د  إلىمدخل   -10
 .بدوع تاري   ح ،4(اللسانيات واللغة العربية ، تونس سلسلة اللسانيات 
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تمـام حسـاع ، مجلـة  .المصـطلر البالغـي القـديم فـي رـوء البالغـة الحديثـة ، د   -11
 .م  1987،  4+3، ع  7فصول ، م

،  يمحمــد الهــادى الطرابلســ .مظــاهر التفكيــر فــي األســلوب عنــد العــرب ، د  - 12
 .من اراس سلسلة الدراسات األدبية ، الجامعة التونسية ، بدوع تاري  فصلة 

 م  1984، 1،ع5مإلى قراءة التقبل،حسين الواد،مجلة فصول، من قراءة النشأة - 13
 : الم طوطات  -رابعاََ 
أصول النظرية التوليديـة والتحويليـة  النحـو العربـي ، محمـد بوعمامـة ، مخطوطـة   - 1

 .م  1989آلداب جامعة عين شمس ماجستير، الية ا
فخر الدين الرازي ، تحقيي طـه جـابر ،يـا   ح1جـ  (المحصول في علم األصول  - 2

 .م 1972، رسالة داتوراة مخطوطة الية الشريعة والقانوع بجامعة األزهر  يالعلوان
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