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  العدول الصرفي تواضع جديد
  

  عبد الناصر مشري.أ
 )الجزائر(  ورقلة-قاصدي مرباح جامعة 

 
 

:ملخص   
اللغــة أكثــر مــن  الوضــعية بالمعــاني المعجميــة لمفــرداتيــرتبط مصــطلح الداللــة 

لـيس إال دلـيال أوليـا أو  -فـي الحقيقـة –لكـن المعنـى المعجمـي ،  اعتالقه ببناهـا الصـرفية
قــل خامــة غشــيمة مــن الداللــة تــنهض الصــيغة الصــرفية بتخصيصــها و توجيههــا لتحقيــق 

الخـروج عـن أصـل الوضـع لكن إذا كـان , جميع وظائف اللغة في اقتصاد كبير لفونيماتها
صميما في البالغة أفال يكون العدول فـي صـيغ المفـردات ) المجاز(في الداللة المعجمية 

ثـم لـم ال  ،بالغة كذلك و من ثم يمكن الحـديث عـن بالغـة صـرفية إذا جـاز هـذا التعبيـر؟
 يكون هذا العدول تواضعا جديدا تستمد منه اللغة تخلقها؟

Résumé: 

Au delà de sa relation avec la structure morphologique, La 
sémantique lexicale est généralement liée au sens dictionnairiques. En 
fait, le sens dictionnairique n’est qu’une matière sémantique première 
dont la structure morphologique accorde la spécificité pour actualiser 
toutes les fonctions de la langue en toute économie de ses phonèmes. 

L’écart lexical (le sens figuré) est considéré comme noyau de la 
rhétorique, peut-on dire que l’écart  au niveau de la structure 
morphologique est aussi une nouvelle forme rhétorique ? Peut-on parler 
d’une « rhétorique morphologique » ? Cet écart, peut-il être une nouvelle 
convention d’où la langue tire sa dynamique  
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التـي تتعاورهـا علـوم  (¹)  ″العـدول الصـرفي″يهدف هذا البحث إلى رصد ظاهرة 
ثـم البالغـة باعتبـار  ،صـميمه  و بؤرتـه  عـد بنيـة الكلمـةكثيرة؛ أهمها علم الصرف الـذي تُ 

، امتداد مساحة المعنى أو انحسارها بين الصيغة المعدول إليهـا و الصـيغة المعـدول عنهـا
ثم التداولية بالنظر إلى أٌن العدول كثيَرَ◌ا مل تقتضيه ظروف الخطاب و بيئته أو وضع 

ه بحســـب ة خطابـــالمـــتكلم بعامـــة يكيـــف صـــيغ «المخاطـــب حيـــال منشـــئ الخطـــاب ألن 
البنـــى مـــن األصـــوات و العـــروض لمـــا بـــين  و كـــذا علمـــا ،(²)  »أصـــناف الـــذين يخـــاط

  .يقاع اختالفات في الوزن و اإل
  -ابعــد جــذره -هــي الرافــد الثــاني لمعنــى الكلمــة  و لٌمــا كانــت الصــيغة الصــرفية

ــة الكلمــة معجمــٌيً◌ا  كــان و أن  ،بــديهيا أن تحظــى بالعنايــة نفســها التــي حظيــت بهــا دالل
مـا يمكـن أن هج علماء الصرف نهج علماء المعجم في تقفـي دالالت البنـى و الصـيغ فيين

فكـان أن اسـتقرؤوا الصـيغ فـي النصـوص و رصـدوا دالالتهـا و  نسميه المعجـم الصـرفي ،
بطوا لكثيـــرة ، و كانـــت خالصـــة عملهـــم أن ضـــمعانيهـــا و وضـــعوا فـــي ذلـــك المصـــنفات ا

 «" تفاعل"بنية  إنٌ  ا مثالَ فقالو  أو جملة معانِ استعماالت الصيغ و حددوا لكل منها معنى 
و إلظهـار حصـول مـا لـيس  ...فيها و في المفعولية معنى لالشتراك في الفاعلية لفظا و 

للمبالغـة " َعـلافَعوْ " لأللوان و أن " افعال "و " افعل "  و أنّ  ،" َفاَعل"و مطاوعة ، حاصل ب
ـــب و التحـــول و االتخـــاذل" ســـتفعل ا"  و أن   "اســـتفعل"و موافقـــة   صـــيرورةو ال و ..  لطل
  .(³)إلخ... »"افتعل"و " تفٌعَ◌ل"   و موافقة ˝َأفَعل ˝ لفاء و مطاوعةاإل

و كما كان المنهج واحًدا في رصد الداللتين المعجميـة و الصـرفية كانـت النتيجـة 
ا ذلـــك أن الداللـــة المعجميـــة كثيـــًرا مـــا خرمهـــ ،واحـــدة فـــي انتهاكهمـــا مـــن قبـــل االســـتعمال 

واقع اللغة تحت سلطة السـياق فكـان التـرادف و المشـترك و التضـاد و غيـر  االستعمال و
ت و بالمثــل كــان حــال الداللــة الصــرفية التــي عرفــ، ذلــك مــن العالقــات الدالليــة المعروفــة

صـيغة الصـرف لكـل  قواعـدالـذي حددتـه ) األصـلي ( النمطي  عن المعنىظاهرة العدول 
  .الل السياقكثيرة تستشف من خ إلى معانِ 
قاعية أو تداولية أو غير ذلك يأكان العدول بين الصيغ لغاية بالغية أو إ سواءً  و

مـن  «ذلك أن  ؛ فيها ة في اللغة و واقع معلومجات الخطاب فإنه في النهاية حقيقمن حا
سنن العرب أن تأتي بالفعل بلفظ الماضي و هو حاضر أو مسـتقبل أو بلفـظ المسـتقبل و 

ــأَ " و نحــ  ؛ هــو مــاضٍ  ــتْ وا مــا تَ ُعــبَ اتَ " و .. أي يــأتي" اهللا  رُ ْمــى أَ َت ك ْلــى مُ َلــعَ  اطينُ يَ وا الَشــُل
و  ،أي مكتـوم " كـاتم  سرُ "و أن تأتي بالمفعول بلفظ الفاعل نحو  ،أي ما تلت " ان مَ يْ لَ سُ 
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أي مـأمون " حرمـا آمنـا "أي مرضـي بهـا و " ة يراَضـ ◌ً ةعيَشـ"و  ،أي مـدفوق " ماء دافـق"
  )4(» ..فيه

وألن المقال ليس مـن غرضـه حصـر أنـواع العـدول و تعـدادها فإننـا نجتـزئ بـذكر 
نمــاذج قليلـــة نحـــاول مـــن خاللهــا إقامـــة الـــدليل علـــى مـــا نحــن بصـــدده مـــن رصـــد أســـباب 

  .الظاهرة و مآالتها في واقع اللغة 

 :  العدول عن الصفة المشبهة إلى المصدر - 1
فـــإن .. و رجـــل عـــدل  ،ًضـــا و قـــوم ر  ،هـــذا رجـــل دَنـــف  « يجنـــ ابـــنيقـــول فيـــه 

و قــوم مرضــيون و رجــل عــادل هــذا هــو  ، رجــل دِنــف": وصــفته بالصــفة الصــريحة قلــت
مصـــدر األصـــل و إنمـــا انصـــرفت العـــرب عنـــه فـــي بعـــض األحـــوال إلـــى أن وصـــفت بال

خــر معنـوي ؛ أمـا الصـناعي فليزيــدك أنسـا بشـبه المصــدر أحـدهما صـناعي و اآل: ألمـرين
أما المعنوي فألنه إذ وصف بالمصدر صار الموصـوف  و.. للصفة التي أوقعته موقعها 

 ،) 5( »و ذلك لكثرة تعاطيه لـه و اعتيـاده إيـاه  ،كأنه في الحقيقة مخلوق من ذلك الفعل 
  :وقال فيه ابن مالك

  فراد و التنكيرَاو نعتوا بمصدر كثيرا    فالتزموا اإل

 :  العدول عن اسم الفاعل إلى المصدر - 2
و رجـل عـدل و  ،إن العرب تقول مـاء غـور و مجـازه غـائر  «ويه بيقال فيه س

 ،إٌال نـوم  أنـتمـا ، مجازه عادل و أتيته ركَضَ◌ا و مجازه راكًضا و مفازة قفـر أي مقفـرة 
و بنــو فــالن لنــا ســلم أو هــم  ،و إنمــا أنــت دخــول و خــروج  ،أكــل و شــرب  إالمــا زيــد و 

      :     و ساق في ذلك قول الخنساء )6(» ..علينا حرب
  )7(ري إقبال و إدباـا هـفإنم                   كرت ا رتعت حتى إذا ادَ ـع مـترت

  :يعيش في هذا الباب قول الشاعر نو من شواهد اب
  مو إن تخرقي يا هند فالخرق أأل          ن ترفقي يا هند فالرفق أيمن إف

 )8(أظلم و من يخرق أعق و اثالثً            فأنت طالق و الطالق عزيمة   

 : العدول عن اسم المفعول إلى اسم الفاعل - 3
 مـنْ  لـقَ خُ "  ، 21الحاقـة اآليـة " اضـية ة رَ فـي عيَشـ" القـرآن قولـه تعـالى من مثاله

   "ر اهللامْ أَ  منَ  مَ وْ يَ الْ  اصمَ عَ  الَ  ، 6الطارق اآلية " افق اء دَ مَ 
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  :بن عمر قانو من الشعر قول الحطيئة يهجو الزبر  
  )9(و اقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي            يتها  غرحل لبدع المكارم ال ت

 : العدول عن اسم الفاعل إلى اسم المفعول - 4
الـذين ال يؤمنـون حجابـا  نَ يْ َبـ  وَ  كَ َنـيْ ا بَ َنـلْ عَ جَ  آنَ رْ قُـالْ  تَ أْ رَ ا َقـإذَ َفـ «منه قولـه تعـالى 

ده بالغيـب إنـه كـان جنات عدن التـي وعـد الـرحمن عبـا « ، 45اآلية ، اإلسراء  »مستورا 
مررنــا بقــوم  ،م ِعــم و مجــازه مفَعــفْ و العــرب تقــول ســيل مُ  ، 61مــريم اآليــة  »وعــده ماتيــا

  )10( ...ئين مجازه واطئين و موط

  :العدول عن المفرد إلى المثنى  -5

ألقيــا فــي جهــنم  «: قــال تعــالى  ،و المخاطــب واحــد  "افعــال ذلــك"ل العــرب  قــو ت 
  و المخاطب مالك خازن النار  ، 24 ق اآلية »كل كفار عنيد 

  : قال امرؤ القيس  
  بسقط اللوى بين الدخول فحومل             قفا نبك من ذكرى حبيب و منزل

  :و قال األعشى 
  )11( و ال تعبد الشيطان و اهللا فاعبدا    وصل على خير العشيات و الضحى 

 :  تذكير المؤنث و تأنيث المذكر - 5
 ، ,فيقولــون : حكــم ظــاهر اللفــظ و حملــه علــى معنــاه  مــن ســنن العــرب تــرك «

قـــال  ، و إنمـــا حملـــوه علـــى معنـــى اإلنســـان أو الشـــخص  ،ثالثـــة أنفـــس و الـــنفس مؤنثـــة 
  :الشاعر 

  دسـمثل النجوم تألألت في الحن                س   ـة أنفـا إال ثالثـا عندنـم

  وص؛ كاعبان و معصرفكان مجني دون ما كنت أتقـي   ثالث شخ    :و قال اآلخر
  :و قال رويشد بن كثير الطائي

  ي أسد ما هذه الصوت؟ـل بنـسائ          ا الراكب المزجي مطيه  ـأيه اـي
 «ثـم قـال  ،  11الفرقـان اآليـة  »و اعتدنا لمن كٌذب بالساعة سعيَرا «و جاء في التنزيل 

و  18 المزمـل اآليـة"  نفطر بـهالسماء م" و قال  ،مذكر رعيسو ال »رأتهم من مكان بعيد
  .)12(السماء مؤنث
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 مـن أن تحمـل علـى االطرادهذه نماذج قليلة جدا لنصوص كثيرة تمنعها الكثرة و 
و هـي و إن  ،الشذود تم فيهـا تجـاوز الداللـة األصـلية للبنيـة الصـرفية إلـى دالالت أخـرى 

الكـالم ثقـة للعـرب إقـدام علـى  «على شجاعة العربية التي قال فيها الجـاحظ  كانت تحمل
 ذاو إ ،نا بالبحث في دوافعه و مآالتـه يفإنها تبقى انحرافا لغويا قم) 13( »بفهم أصحابهم 

 او مآالته أكثر من اهتمامنا بدوافعه فإنه ال بأس من أن نذكر جانبً   كنا نهتم هنا بنتائجه
  .من أسبابه ثم نخلص في األخير إلى بعض نتائجه

  :  هـابــم أسبــأه
   :لبالغيالجانب ا - 1

و  يتجلـــى فـــي اتســـاع مســـاحة المعنـــى أو انحســـارها بـــين الصـــيغة المعـــدول عنهـــا
ة المشـبهة معنـا فـي العـدول مـن الصـفالصيغة المعدول إليها  تبعا لحاجة المتكلم كما مٌر 

إلـى  " فعيـل " إلى المصـدر فـي قـول العـرب رجـل عـدل و قـوم رضـا أو فـي العـدول عـن 
 ، 22اآليـة  : نـوحسـورة  »بـاَرَ◌ا و مكروا مكَرَ◌ا كُ .. «الم في قول نوح عليه الس "ُفعال"

النحـل  سـورة »أتـى أمـر اهللا  «أو في العدول عن المضارع إلى الماضي فـي قولـه تعـالى 
ة اللغـات فـي مبـدإ النشــأة أن يكـون لكـل دال مـدلول واحـد و لكــل ضـعموا «ألن،  1اآليـة 

ه لـم يكـن ذلـك العـدول عفويـا إذ البـد فإذا عدل بالـدال عـن مدلولـ) 14( »مدلول دال واحد 
  .عن القاعدة و هي إبتداًء غاية معنوية االنحرافمن غاية تلجئ المتكلم إلى 

 : الجانب اإليقاعي - 2
لإليقاع حضوره القوي في ظـاهرة العـدول ألن المـتكلم كثيـًرا مـا يعـدل عـن صـيغة 

مثــال  )15(يــة الشــعرذلــك الفاصــلة القرآنيــة و قاف نإلــى أخــرى طلبــا إليقــاع معــين و مظــا
إلـى " َتَفـٌعُ◌ل"القصار من ذلك مثًال العـدول عـن السور القرآن و بخاصة  في األولى كثيرٌ 

 ا وَ ًئـطْ د وَ َشـأَ  ل هـيَ يْ اللَ  ةَ اشئَ نَ  إنَ « »قيالً ثَ  الً وْ قَ  كَ يْ لَ قي عَ لْ نُ ا سَ إنَ  « :في قوله تعالى "تفعيل"
 »تــيالً بْ ه تَ ْيــإلَ  لْ َتــبَ تَ  وَ  بــكَ رَ  مَ اْســ ْر ُكــاذْ  وَ  « »ويالً ا َطــحً بْ ار َســَهــفــي النَ  كَ َلــ إنَ  « »قــيالً  مُ وَ ْقــأَ 

" يالَ ِعـفْ تَ " وهـي بـوزن " يالَ ِتـبْ تَ "إلى   "لْ عُ فَ تَ " وهي بوزن   "لْ تُ بَ تَ "إذ عدل عن  ،المزمل سورة 
تبتـيال و مـع مـا بعـدها  ،طـويال  ،قـيال ، ثقيال ،ترتيال  ، إلقامة الفاصلة مع ما قبلها قليال

و مــن الشــعر قــول الحطيئــة المتقــدم الــذي عــدل فيــه عــن اســم ،  قلــيال ،جمــيال  ،وكــيال 
 .ةقافيقيم له التلتس "الكاسي" "الطاعم"إلى اسم الفاعل  "المكسو" ، "المطعم"المفعول 
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 : يـداولـالجانب الت - 3
 »ن يخـاطبهمـاف الذيــف صـيغ خطابـه بحسـب أصنــالمـتكلم بعامـة يكيـ « إذا كان

و النفسية العائدة إلى حضور أشخاص آخرين أثناء  االجتماعيةللظروف و إذا كان  )16(
فإنـه ال يمكـن بحـال  )17( الخطاب أو استحضارهم في خيـال المـتكلم دور فـي لغـة الـنص

من األحوال أن نعتبر الباث حـًرا فـي تشـكيل خطابـه ألنـه كثيـًرا مـا يعـدل عـن صـيغة إلـى 
أو يجـاري  ،نفسه بدال من مواجهـة اآلخـر أو يخاطب ، أخرى بداعي التلطف في العبارة 

العـدول عـن الخطـاب إلـى لجـؤه إلـى خصمه حسما للعنـاد فيجـري خطابـه وفـق هـواه ممـا ي
ة أو عن األمر إلى الماضي أو عن مخاطبـة المفـرد إلـى الجماعـة أو نحـو ذلـك ممـا غيبال

  .بينتستوجب ظروف المكان أو الزمان أو المخاط
حجاج بينهم و هو دفع الملل و  ليه القدامى و كان مدارَ و ثمة سبب آخر وجيه فطن إ  

الكـــالم إذا نقـــل مـــن أســـلوب إلـــى أســـلوب كـــان أحســـن تطريـــة «شـــد انتبـــاه المخاطـــب ألن 
  )18(»اء إليهغلنشاط السامع و إيقاظا لإلص

 »حيلــة مقصــودة لجــذب انتبــاه القــارئ  االنحــراف «و مــن المحــدثين مــن اعتبــر 
  .)20( »االنزياحهم ما في المفاجأة هي أ «و أن ) 19(

و أيا ما كانت األسباب فإن واقع اللغة يثبـت أن الداللـة النمطيـة الصـرفية ليسـت 
 مر كثيــرا مــا تخــ خاصــةِ دائًمــا محترمــة بــل لعلنــا ال نبــالغ إذا قلنــا إن النصــوص اإلبداعيــة بِ 

  .ئففيها الداللة النمطية و ذلك بسبب هيمنة الوظيفة الجمالية للغة على باقي الوظا

  :المآالت و النتائج
طًرا أم ضـــأكــان م اءً إن منشــئ الخطــاب حـــين يعــدل عــن صـــيغة إلــى أخــرى ســـو 

مختـــاًرا فإنـــه مـــن وجهـــة نظـــر صـــرفية بحتـــة  أي باعتبـــار الـــدالالت التـــي حـــددها علمـــاء 
ال يمكــن أن يحمــل كالمـه إال علــى محمـل المجــاز دون الحقيقــة  ، الصـرف لصــيغ الكلمـة

و ألصــل الوضــع كمــا ذكــر ابــن  دلول الواحــد مجــاف للحكمــة ألن تعــدد الــدوال علــى المــ
  .)21(»ال أن يختلف اللفظان و المعنى واحدحفي اللغة الواحدة م «درستويه 
المجــازي للصــيغة تفقــدها الداللــة المجازيــة و تجعــل الصــيغتين  االســتعمالكثــرة  «و لكــن 

الصـــيغ علـــى المعنـــى  المعـــدول عنهـــا و المعـــدول إليهـــا بمثابـــة المتـــرادفين و بـــذلك تتعـــدد
  .)22(»الواحد 

و من ثم فإن النتيجة األولى للعدول الصرفي هي نشـوء التـرادف بـين الصـيغ الصـرفية    
التي عليها مدار العـدول سـرعان مـا يـأتي  أةثم إن المفاج ،تماما كما الحال في المفردات 
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بيـة مـن األصـل و أكثر جاذبـا مكرورا و صورة باهتة ليست علها واقحيفي االستعمالعليها 
الطاقـة التأثيريــة للخاصــية  «اء ألن انتبـاه الســامع أو يــوقظ فيـه اإلصــغ لـيس فيهــا مـا يشــد

  .)23(»األسلوبية تتناسب عكسا مع تواترها
 ال ثم تمس الحاجة مرة أخرى إلى عدول جديد هو عدول عن العدول و لممن  و

متنـــاه تغذيـــه الحاجـــة  يـــرغو هكـــذا تســـتمر اللغـــة فـــي تخلـــق  ،يكـــون عـــدوال إلـــى األصـــل 
الذي يحـاول مـا وسـعه  لالتواصلية لدى كل من طرفي الخطاب و بخاصة الطرف المرس

 عـن المـألوف إلـى الالمـألوف فـي سـعي منـه بـاالنحرافالجهد إضفاء الجـدة علـى خطابـه 
كمـــا عليـــه -و إذا كـــان أصـــل اللغـــة  ، ى تواضـــع جديـــد يســـتميل إليـــه المتلقـــيإلـــ حثيـــث

  ؟     اضعا جديًداما يمنع العدول أن يكون تو تواضعا ف -الجمهور 

  :الهوامش
نقصد بالعدول الصرفي ترك صيغة صرفية بمقتضـيها السـياق إلـى صـيغة أخـرى تشـترك معهـا  -1

فــي تأديــة معناهــا العــام و تفضــلها بوجــه مــن الوجــوه فــي الســياق الــذي تــرد فيــه كاســتعمال المصــدر 
أو الماضـــي بــــدال مــــن  ، وضــــع اســـم المفعــــولأو اســـم الفاعــــل فـــي م ، فـــي موضــــوع اســـم الفاعــــل

 االخـتالل ، التجـاوز،  االنحـراف، االنزيـاح: و للعدول الصرفي مرادفـات أخـرى منهـا ، ...المضارع
ــــف ، العصــــيان ، اللحــــن ، خــــرق الســــنن ، االنتهــــاك،  الشــــناعة،  المخالفــــة ، اإلطاحــــة ، . التحري

دار الكتـاب  ، بنغـازي ، ار الكتـاب الوطنيـةد ، األسـلوبية و األسـلوب ؛ عبد السالم المسدي: ينظر
  .80ص  ، 2006 ، 5ط  ، لبنان ، الجديد

  .64 ، 63ص :  نفسه -2
 ، مكتبـة الزهـراء ، يدعبـد الحميـد هريـفـي علـم الصـرف ، تـح أحمـد  فنزهة الطـر  ؛ هشام ابن -3

  .113 ، 112ص  ، 1990،  القاهرة
  .1/335 ، 1987 ، بيروت ، صيدا ، المكتبة العصرية ، المزهر ؛ السيوطي -4
 ، 1952، دار الكتــب المصــرية ، القــاهرة ، تــح محمــد علــي النجــار ، الخصــائص ؛ ابــن جنــي -5
3/259 ، 260.  
 1/336 ، 1988القـــاهرة  ، مكتبـــة الخـــانجي ، تـــح عبـــد الســـالم هـــارون ، الكتـــاب ؛ هســـيبوي -6
،337 ، 4/43.  
  .53ص  ، ت.د ، دمشق ، الكتاب العربي دار ، تقديم إسماعيل يوسف ، الديوان ؛ الخنساء -7
  .3/49 ، د ت ، عالم الكتب ، شرح المفصل ؛ يعيش ابن :ينظر -8
  .الديوان ؛ طيئةحال -9

  .2/448 ، مصدر سابق ، الخصائص ؛ابن جني :ينظر -10
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 ، بيـروت ، دار الكتـاب العربـي ، تـح فـائز محمـد ، ر العربيـةفقه اللغة و س الثعالبي؛: ينظر -11
  .254ص  ، 2006

  .256ص  :نفسه -12
 ، القــــاهرة ، مطبعـــة البــــابي الحلبـــي ، 1ط ، تــــح عبـــد الســــالم هـــارون ، الحيـــوان ؛ الجـــاحظ -13

  .3215 ، ص 1938
 : Pierre Guiraud ; 1) la stylistique, p 58.2) Essais de stylistique p :ينظـر -14

65,66,682         
  .48ص  ، مرجع سابق ، لوباألسلوبية و األس ؛ عن المسدي

 ، القـاهرة ، دار البصـائر ، فـي تغييـر الداللـةالبنية الصرفية و أثرهـا  ؛محمد محروس: ينظر -15
  .62ص  ، 2007 ، 1ط

  .63ص  ،مرجع سابق  ،األسلوبية و األسلوب  ؛المسدي  -16
   ,Charles Bally : traité de stylistique français, paris: ينظر -17

klincksieck, 3eme éd 1951, 1/12    
  .36ص  ، مرجع سابق  األسلوبية و األسلوب ؛ عن المسدي

  .1/12 ، 1953 ، 2ط ، القاهرة ، مطبعة االستقامة ، الكشاف ؛ الزمخشري -18
 مبادئ علم األسـلوب العربـي ، اللغة و اإلبداع ؛عن عياد شكري ؛ )M.Riffaterre( ريفاتر -19

  .79ص  ،1988 ، القاهرة ،
دمشـق  ، اتحـاد الكتـاب العـرب ، االنزيـاح فـي التـراث النقـدي و البالغـي ؛ سيـو أحمد محمـد  -20

  .63ص  ، 2007 ، 2002
 ،مرجــع ســابق  ، البنيــة الصــرفية و أثرهــا فــي تغييــر الداللــة ؛ محمــد إبــراهيم محــروس: ينظــر -21

  .68ص 
  .102ص  : نفسه -22
23- M.Riffaterre, essais de stylistique structurale, p.13  

                          .68ص  ، مرجع سابق ، عن األسلوبية و األسلوب


