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احلمد هللا أمحده سبحانه وتعاىل على جزيل عطائه ووافر نعمه، محدا يليـق   

جبالله وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا حممد خامت األنبيـاء واملرسـلني   
  :لطاهرين، وبعدوعلى آله وصحبه األخيار ا

  

فإّنين، ملّا أقدمت على هذا العمل، كنت معتقدا أنه عمل يسـري املطلـب،   
سهل املنال، لكنين، ملاّ خضت غماره، وجدتين يف عمق صحراء ال خمرج منها، حبر 

  .سراب حيسبه الظمآن ماء
  

: إنّ هذه الكلمات ألحسن وصف أصف به موضوعي هذا، املوسوم بــ  
إنّ جمـّرد  )) . خصائصها اللغوية، بني البالغيني واألسـلوبيني الصورة األدبية، و((

موضوعا للدراسة هلو ضرب من اجملازفة واملغامرة، بل أكاد ) الصورة األدبية(اختيار 
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أشبهها حببات الرمل، ما إن تضعها يف يدك، حىت تنسرب من بني أصابعك، كمـا  
واإلملام بشىت نظرياهتـا   أن جمال البحث يف مفهومها، وحتديد ماهيتها، ألمر معقد،

  .شأن متشّعب متسع –دراسة وتطبيقا  –وخمتلف تصورات 
  

أين تكمن : والسؤال احملفّز الذي ينبغي طرحه هنا، وبصورة مباشرة، هو
   إشكالية املوضوع؟

  

إنّ إشكالية هذا املوضوع تتأّسس على عرض خمتلف النظريات البالغية اليت 
س املعرفية اليت انطلقت منها، وصوال إىل حتديد نظرت إىل الصورة األدبية، واألس

 املفاهيم النظرية األساسية للطرح البالغي للصورة األدبية، منذ نشأة البالغة
، مث )التاسع عشر(بالبالغة العربية، إىل سقوط البالغة، هناية القرن  األوربية، مرورا

لنظرية والتطبيقية مقابلة كل ذلك مبختلف النظريات األسلوبية، وأهم اإلجراءات ا
اليت عين هبا األسلوبيون يف حتديد إشكالية الصورة األدبية ودراستها، والبحث يف 
جماالهتا، وفق الطرح اللساين املعاصر، ومن مثَّ، البحث عن األسس اللغوية اليت 

  . تتّشكل من خالهلا الصور األدبية
  

ة دقيقة، ومن هنا، كان ال بّد من تصّور منهجي للموضوع، وخطة حمكم
وملا كان األمر مرتبطا . يستأنس هبا يف أثناء  خوض غماره، مع وفرة جهد ووقت

،  فقد طرح املنهج التارخيي نفسه طرحا الزما وملحا، ) البالغـة(تناول مبوضوع 
ما  –، واالستعانة  ) التأريخ(جهدي ـ االبتعاد عن  –ومع ذلك، فقد حاولت 

اليت ارتكزت على الفلسفة، واملنطق،  بالنظريات البالغية الكربى -أمكن 
  .والشعرية، والتعليمية، يف دراسة الصورة األدبية بصفة عامة

  

، وكنت )املنهج التقابلي(ويف جمال املقابلة بني البالغة واألسلوبيات، التزمت 
يف ذلك كلّه، أتتبع منهجا وصفيا حتليليا ملختلف النظريات البالغية واألسلوبية اليت 

  .صورة األدبية ومستوياهتا اللغويةتناولت ال
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ومن هنا، كان لزاما من إزاحة أول عقبة يف طريق البحث، أال وهي إشكالية 
، من خالل عرض خمتلف وجهات النظر املتعلقة )الصورة(حتديد مصطلح 

  .باالستعمال االصطالحي العلمي الدقيق هلا، بني البالغيني واألسلوبيني
  

أبواب، لكلّ باب ثالثة فصول، بدأهتا مبدخل  واألطروحة، تتشكل من ثالثة
نظري، استعرضت فيه بعض املفاهيم والتعريفات، حماولة مين يف إزالة الغموض 
الذي يكتنف حتديد الصورة األدبية، وتوضيح بعض التصورات الغامضة املتناقضة، 
ة اليت تعترض جماهلا يف الدراسات البالغية العربية احلديثة، كعدم حتديد الصور
:            واخليال والشكل حتديدا واضحا دقيقا، أو إجياد مقابال عربيا للمصطلح الالتيين

Image / Figure، االحنراف، : أو مقابالت دقيقة ملصطلحات أسلوبية، أمثال
  .واالنزياح، واخلرق، واللغة الشعرية، إىل غري ذلك من املصطلحات الرائدة الرائجة

  

ول، أين تناولت الصورة األدبية من جانب البالغي، مث انتقلت إىل الباب األ
الصورة (يف الدراسات الغربية والعربية فتعرضت، يف الفصل األول، املعنون بـ 

أهم الطرحات الفلسفية واملنطقية اليت كانت رّدة فعل ) األدبية، بني الفلسفة واملنطق
 أفالطونالكربى عند  ابتداء من النظريات اجلمالية السوفسطائيني،عنيفة، من آراء 

بني الفيلسوفني يف طرحهما النظري، مث وقفت،   حيث عقدت موازنة ،أرسطوو
، )فن الشعر: (من خالل كتابيه أرسطو، بشيء من التفصيل، على آراء 

  .)اخلطابة(و
  

، فقد ) الصورة األدبية يف ظل الشعرية البالغية: (أما الفصل الثاين، وعنوانه
البالغية يف دراسة الصورة األدبية، وعالقة ذلك بالنقد متحور يف أثر الشعرية 

األديب، انطالقا من البالغة األوربية، وصوال إىل عصر النهضة األوريب، أما ما ارتبط   
  :بالشعرية العربية، فقد كان التناول ضمن توّجهات ثالثة

  

  .الشعرية البالغية النقدية ـ 1
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  .الشعرية اللغوية اللسانية ـ 2
  

  .) أرسطو(عرية املتأثرة بإجنازات الش ـ3
  

تقدمي قراءة يف هذه االجتاهات، من خالل  -يف أثناء ذلك  –وحاولت 
  . النصوص 

  

ظاهرة ) تعليمية الصورة األدبية(مث تناولت، يف الفصل الثالث، املعنون بـ 
تقلص جمال البحث البالغي على املستوى النظري، واعتماد جمال التصنيف 

س للبحث والدراسة، فحاولت تسليط شيء من الضوء على إجنازات والتعليمية أسا
يف جمال التصنيف الذي كان مبثابة ) السكاّكّي(، و)أيب هالل العسكري(كلّ من 

األساس الذي سار على منواله عدد من الباحثني العرب احملدثني، خاصة يف مسالة 
  .وضع الكتب واملصنفات لتعليمية البالغة العربية

  

كان التطرقت إىل إجنازات البالغيني األوربيني، ابتداء من القرن بعدها،  
 -دي مارسيه (لـ )  Tropes – جمازات(  ، من خالل كتاب) الثامن عشر(

Dumarsais  ( ، متبوعا باجنازات) فونتانيه– Fontanier  ( يف جمال تبسيط
 Figures(صور اخلطاب البالغة للتالميذ من الناحية التعليمية من خالل كتابه 

de Discours ( فكان تناول بالغة الصور واجملاز، مبنهج تعليمي تصنيفي ،
  .تطبيقي

  

، )القرن العشرين(وهكذا، كان سقوط البالغة عند الغربيني، مع بدايات 
الغربية والعربية، على حّد ) املدرسية(حبيث مل يعد هلا أثر إال يف كتب التعليمية 

  .سواء
خّصص للتنظري األسلويب، للصورة األدبية، حبيث عقد، أما الباب الثاين، فقد 

نقد املفاهيم  –مفهوم الصورة عند األسلوبيني (يف الفصل األول منه، واملعنون بـ 
مقابلة بني البالغة واألسلوبية، بصفة عامة، من حيث الطرح واملنهج،  ) -البالغية 
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الوقت نفسه، تطرقت إىل ، ويف )موت البالغة(مث تعرِّض إىل األسباب اليت أدت إىل 
األسلوبية احلديثة، خاصة النظريات  األسباب اليت محلت على ظهور الدراسات

  ).القرن العشرين(،  وبداية )التاسع عشر(اللسانية الكربى، هناية القرن 
  

الفرنسية، مركزة على جانب اللغة والفكر،  السوسريية املدرسةلقد ظهرت 
أسلوبية وعلى أساس هذه الطرحات، تنشأ  وعلى اجلانب اجلوهري من اللسان،

   .)Charles Bally (شارل بايل  العبارة، مع
  

وهلامل فون (: وكان من أقطاهبا املدرسة املثالية،ويف املقابل، ظهرت يف أملانيا 
وهي املدرسة اليت رفضت طرحات اللسانيات التارخيية، وعلى هـذا  ، )مهبولدت

دا للدراسات اللسانية، بـالتركيز علـى   األساس، أعطت هذه املدرسة بعدا جدي
 Léo(ليـو سـبيتزر    مـع   األسلوبية التكوينيةالقدرات الفردية، ممّهدة لظهور 

(spitzer .  ويف أثناء هذا الفصل، بينت أهم االنتقادات اليت وجهت إىل البالغـة
  .ثةالكالسيكية، فيما يتعلق بالصورة األدبية، والبدائل اليت جاءت هبا األسلوبية احلدي

  

وألمهية حاضر البالغة العربية، فقد حاولت إعطاء مالحظات حول حبوث 
البالغيني العرب يف موضوع الصورة األدبية خصوصا، والبالغة عموما، وكان 

  :الغرض من هذا الفصل إبراز نقطتني أساسيتني
  

انتقاد بعض الدراسات العربية احلديثة اليت اختذت من اإلسقاط : أوالمهـا
، وذلك يف البحث يف أوجه التقارب، بني الطرح البالغي العريب، والطرح منهجا هلا

األسلويب احلديث، حيث ُتُبيِّـن أنّ معظم هذه الدراسات كانت بعيدة عن املنهج 
العلمي، لغلبة العاطفة والذاتية عليها، ولشطط التأويالت اليت مل تستند إىل الدرس 

  . البالغي املؤّصل
  .الغة عربية جديدةالبحث عن ب: ثانيهمـا
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،  )الصورة األدبية يف ظل أسلوبية االنزياح(أما الفصل الثاين، فكان يف 
يف أسلوبية الفرد، وإجنازات األسلوبيني األملان، أمثال ليو سبيتزر، ابتداء من أعمال 
جان كوهن           حيث كان التركيز على أعمال(Karl Vosler) كارل فوسلر  

)(Jhon Cohin  ،ازاته اليت اختذت من كتابهوإجن) :منوذجا أ) بنية اللغة الشعرية
  .من منظور اللسانيات الُبَنوِيَّـة ،)نظرية االنزياح(للبحث يف 

  

،  )أسلوبية االنزياح(وختمت الفصل بأهم االنتقادات اليت وجهت إىل 
، الذي حاول أن يرسم مالمح نظرية  - ذلك، على أمنوذج يرند شبلنر معتمدا يف

وبية شاملة، تقوم على أسس لغوية، وأخرى اتصالية، على أن تفَي هذه النظرية أسل
باملطالب األدبية، فتسمح بوصف أسلوب النص على أنه ظاهرة تتحّدد وتتغري 

  .تارخييا، متسكا بالتصورات األسلوبية السابقة
  

الصورة األدبية يف ضوء املقترح التداويلّ   (أما الفصل الثالث، املعنون بـ 
، الذي متحور يف ظهور اجتاه أسلويب جديد، يأخذ من )هلنريش بليث(، ) لسميائيا

هنريش (البالغة مادهتا، ومن األسلوبية منهجها، من خالل الطرح الذي قدمه 
إجرائي،  -، وباالعتماد على مقترح مسيائي ) البالغة واألسلوبية(يف كتابه ) بليث

  .حاول وضع خمطط شامل لدراسة صور اخلطاب
  

، فتّم )مستويات الصورة األدبية(أما الباب الثالث واألخري، فقد خصص لـ 
، يف الفصل األول، ومدى العالقة الداللية ) املستوى الصويت للصورة األدبية(تناول 

بني األصوات واملعاين، وما حتدثه هذه األصوات فيها، كلّـه ذلك، باالستناد إىل 
  . يف هذا امليدان ابن جينإجنازات 

  

املستوى املعجمي والصريف للصورة (أما الفصل الثاين منه، فقد خصصته لـ 
، فتناولت أثر البنية املعجمية والصرفية يف التشكيل اجلمايل للصورة، معتمدا )األدبية

  .يف ذلك على إجنازات اللغويني، والنحاة العرب
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) ةاملستوى التركييب للصورة األدبي(أما الفصل الثالث، فقد عنونته بـ 
وتناولت فيه التركيب النحوي، وأثره يف النشاط التصويري على مستوى القصيدة 

ولقد كان االتكاء فيه على أمهية التركيب النحوي يف التشكيل اجلمايل . الشعرية
للصورة األدبية، باالستفادة من إجنازات النحاة واللغويني العرب، ابتداء بـ  

، مرورا ببعض )تشومسكي(عاصر مع فكر اللغوي امل، وصوال إىل ال)سيبويه(
  .املفاهيم  اليت أّسست لألسلوبية املعاصرة

  

وكانت خامتة هذه األطروحة استخالصا ألهم النتائج املتوصل إليها، من 
خالل مناقشة خمتلف النظريات البالغية واللسانية واألسلوبية، إىل جانب املرتكزات 

  .لتحليل البالغي، واألسلويب للصورة األدبيةالفلسفية واملعرفية اليت أدجمت، يف أثناء ا
  

إىل بناء الثقافة  -ولو صغرية  -أملي أن يضيف هذا العمل املتواضع لبنة 
  .  العربية

  

  ـاينخالد بـو زي
  2007جوان : األغواط
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  املدخـل

  
  

  الصورة األدبية 
  بني التعريف اللغوي واملفهوم االصطالحي

  
  
  
  
  

  
  

  :كالية Ơديد املصطلǙǴش
  

ظل مفهوم الصورة األدبية ميثل، ومنذ زمن بعيد، احملور األساس الذي تدور 
أدرك دارسو  ، فقدحوله كلّ حماولة لفهم أسرار الفعل اإلبداعي يف األدب، ومن مثَّ

أن األدب  -مع تعّددها وتباينها  –األدب، حينما تعّرضوا إىل طرق التصوير الفين 
وتصوير، ال يعدو أن يكون سوى ضرب من الكالم الذي ألف من دون صورة 

  .  الناس قوله، يف أثناء ممارساهتم اإلبالغية، أو مساعه يف أثناء عالقاهتم التواصلية
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وال يكاد يتصور نص أديب من غري صورة أدبية، أو تستساȟ قصيدة، من 
إّنه ليعتقد دون أن تتماهى يف الصورة، أو تأخذ من آليات التصوير بطرف، حىت 

كلّ قصيدة صورة، وأنّ كلّ صورة قصيدة، وعلى أساس هذه العالقة املتالمحة أن 
املتماهية، فإن دراسة األدب، يف غياب دراسة جادة للصور، يعترب ضربا من 

يف مسارهم  -قدميا وحديثا  –وهي احلقيقة اليت أدركها البالغيون  ،العبث
  .النقدي، ومتثلوها يف تنظريهم اجلمايل

  

أما اإلحاطة بالصورة األدبية، ماهيةǄ وتعريفا، فإن ذلك لشبيه بالسراب 
، قد تعّددت فيها األقوال وتشّعبت فيها األحوال، ومل يكن حيسبه الظمآن ماء
ما .. ولكن ".. إال عالمة استفهام كربى، يتردد صداها،  منتهى األمر فيها
  ؟؟" الصورة األدبية

  

 ، وفهم مدى العنت الذي يالقيهرة األدبيةالصوألدراك مدى تشّعب مفهوم 
، لعلنا نلتمس فيها تفلƌتا )سيسيل دي لويس (املشتغلون يف ميداهنا، نستحضر مقالة 

وعندما ننغمس يف احلياة الغامضة للصورة الشعرية، :"لويس ييقول د، وسلوى
فتلك عقوبة حملاولتنا سرب غور الصورة بإمعان والطوف على سطحها، والعزاء 

  .1"وحيد لنا هو أن الشعراء كانوا هناك قبلناال
  

 ȗمكّرس لشمولية املصطلح، فهي تضم كلّ  الصورةإن ملفو ȗملفو
لبالغية التصويرية، من تشبيه واستعارة وكناية وجماز ورمز وأسطورة ، األشكال ا

ذلك الذي ركزت عليه البالغة الكالسيكية اليت ما فتأت تتقلص وتتضاءل، 
.   الصورة شيǞا فشيǞا، وتنحصر، يف هناية أمرها، يف االستعارة والكناية تقلصلت

يقصرون البالغة على البالغيون اجلدد ):"Gerard Genetteجينيت جريار(يقول 

                                                            

سلمان حسن  ـمالك مريي  ـأمحد ناصف اجلنايب / ترƤة د الصورة الشعرية، سي دي لويس ـ 1
 159ص 1982بغداد  ـاجلمهورية العراقية  ـإبراهيم دار الرشيد للنشر 
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،  وعلى الكناية اليت هي مرتكز مبدأ )التشابه(االستعارة اليت هي مرتكز مبدأ 
إىل يوم الناس هذا، هو تاريخ ) كوراكس (وتاريخ البالغة، منذ ) .. التجاور(

  . 1.."من الفصاحة إىل الشعر –تدرجييا  –تضييق عام، حني حّولت  البالغة 
  

رسمŅ قŇوامه "، بعد أن عّرف الصورة بأهنا  )سيسيل دي لويس(ونرى 
إىل دائرة احلرية جمددا  يعود، 2"الكلمات املشحونة باألحاسيس والعاطفة

علينا أن نبدأ البحث من جديد، و ،كال، إنّ هذا التعريف، ال ينفع البّتة:"فيقول
ما سّر هذه املتعة اليت  ..ملاذا يثري التشبيه عواطفنا ؟ : نسأل أنفسنا السؤال البسيط

.. ملاذا نغرق يف اللذة حني نتصور جبينا كالوردة احلمراء ؟ .. جندها يف لغة اجملاز؟ 
يزداد ظالما، أن الوادي (ملاذا يعاد بناء توازننا النفسي عندما نالحظ مع الشاعر 

  .3)"والنسيان يزداد إظالما ؟
  

وواضح، سوى انغماسا يف  خيرج بتعريف دقيق )دي لويس(وهكذا ال جند 
التصوير، بل إنّ األمر ال يعدو أن يكون حذلقة كالمية تزاد يف التمثيل واستغراقا 

  .يف تعقيد املصطلح، وإغماضه
من تعقيد مفهوم املصطلح )  Gaston Bachelard -غاستون باشالر (ويزيد 
البحث ) موضوع(فيخلط . 4"ميكن درس الصورة إال بالصورة ال: "حني يقول

  .البحث) أداة(بـ 
  

لى هذا الشكل من الفهم، ليكاد يفلت عن التحديد، إنّ مفهوم الصورة، ع
حىت ليصبَح االعتقاد باستحالة أية حماولة لتحديدها، بل إنّ  أية حماولة للتحديد 

                                                            
1  - Gerard Gennette ; Figure III  éditions du seuil 1972   page 24.  

 23 ص الصورة الشعرية، سي دي لويس ـ 2

 26املرجع نفسه ص ـ 3

ترƤة جورج سعد الطبعة الثانية املؤسسة اجلامعية للنشر  شاعرية أحالم اليقظةغاستون باشالر ـ  4
 .51ص 1993 ـ لبنان ـ بريوت
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ستكون مبثابة القضاء على الصورة، وهذا يعين أن الصورة األدبية، على ƽوليتها 
ما الدقيق، وهذا واتساع مفهومها، ال ميكنها أن متنحنا جماال لتعريفها التعريف 

  ).الصورة األدبية(لتحديد املصطلحي لـ لاية اإلشكالية إىل بد يدناعي
  

لفظة صورة من األلفاFrançois Maureau (": ȗ فرانسوا مورو(يقول 
اليت جيب على دارس األدب أن يستخدمها حبذر وفطنة خاصني، فهي لفظة غامضة 

عام وغائم وواسع جدا، ومبعىن غامضة إلمكانية أن تفهم مبعىن  ،وغري دقيقة معا
صرف، وغري دقيق، بل إنّ استخدامها يف اجملال احملدد للبالغة مائع،  أسلويب

   1".وتعريفه بالغ السوء
  

طريقة خاصة من طرق "أن الصورة )  جابر أمحد عصفور( ويرى الدكتور
من أوجه الداللة، تنحصر أمهيتها يف ما حتدثه يف معىن من املعاين  التعبري، أو وجه

لكن أياǄ كانت هذه اخلصوصية، أو ذاك التأثري، فإنّ الصورة . من خصوصية وتأثري
ريقة عرضه، وكيفية إّنها ال تغري إال من ط. يف ذاته لن تغري من طبيعة املعىن

  . 2"تقدميه
  

أسلويب حيافظ على سالمة النص من التشويه، ويقدم  غرض  فالصورة: إذا 
الستحداث خصوصية التأثري يف ذهن املتلقي،  املعىن بتعبري رتيب، حبيث تعّد طريقة

يستقيها من النص، يف منهج تقدميه، وكيفية تلقيه، وما  مبختلف وجوه الداللة اليت
  .السليم حيدثه ذلك عنده من متعة ذهنية، أو تصور ختييلي نتيجة هلذا الغرض

  
  

                                                            

 ـدمشق  ـعلي جنيب إبراهيم دار الينابيع للنشر  /فرانسوا مورو، الصورة األدبية ترƤة د ـ 1
 .20ص 1995اجلمهورية العربية سورية 

الطبعة الثالثة املركز الثقايف  التراǫ النقدي والبالغي الصورة الفنية يفـ جابر أمحد عصفور ،  2
 392 الغريب بريوتـ الدار البيضاء ص
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الصورة : أن كلمات مثل ) Iréne Tamba-Mecz- إرين تانبا ميكز( وترى
هي ) Image( الغية ـ اجملاز ـ التشبيه ـ االستعارة ـ الصورة الذهنيةالب

مترادفات حمرية، عندما نضع نصب أعيننا أن املصطلحات األربع األوىل كانت هلا 
إىل ميدان علم  فينتمييف البالغة القدمية مدلوالت خمتلفة، وأما املصطلح األخري 

  1.النفس
  

الصورة هي : ") Roland Barthes -روالن بارث (وعندما نتأمل مثل قول 
الصورة عبارة عن خدمة عسكرية ": ، أو مثل قوله2"ما أعتقد أن اآلخر يفكر يف

من  ، يغدو4"الصورة اجليدة هي صورة قبيحة خفية مسمومة": ، أو3"اجتماعية
ا التوجه القلق الصعب فهم املقصدية من الصورة، خاصة، إذا أقررنا حبقيقة أنّ هذ

قد يرتكز على نوع التفكري والتوّجه واملقوالت ) الصوررة(يف حتديد مصطلح 
الفلسفية واجلمالية اليت يعتقدها املضطلع مبحاولة إعطاء حّد وحتديد للصورة 

  . األدبية
  

وهناك إشكالية أخرى، ال تقل حدة عن اإلشكالية األوىل، وتتعلق بتحديد 
 بني املصطلحنيفما هو الفرق ، ) الصورة الذهنية(و ) غيةالصورة البال(الفرق بني 

)Image ( و)Figure ( ترجم إىل للغة العربية؟ وكيف ؟يف البالغة األوربية  
  

  :Figure Rhétorique الصورة البالغيةـ  1
  

  : الالتينية املعاين اآلتية يف )  Figure -صورة (تعين كلمة 

                                                            
1  - voir Iréne Tamba- Mecz ; Le Sens Figuré  Vers une théorie de l’énonciation 
Figurative ; Presses Universitaires de France ; 1° édition 1981 page 19 

  486ص 1999 بعة األولāمركز اآلمناء احلضاريترƤة منذر عياȇ الط هسهسة اللغةروالن بارث  ـ 2

 187املرجع نفسه ص ـ 3

 187املرجع نفسه ص ـ 4
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كل / صورة أسلوبية / هندسي شكل / شكل / بنية / هيǞة (الصورة  •
  .1..)كلّ َتَجـلƊ يف صورة ما / كل خملوق / جسم أو هيǞة 

والكلمة هبذا املعىن، تقترب من املعاين اليت جندها يف املعاجم العربية، حيث 
  : كاآليت ) الصورة(عرفت 

  

  2".الصورة يف الشكل) : "هـ 458.ت(ابن سيدة عند  -
  

الصورة، ترد يف كالم العرب على ظاهرها، ) "هـ.   ت(عند ابن األثري  -
صورة الفعل كذا : وعلى معىن حقيقة الشيء وهيǞته، وعلى معىن صفة، يقال

  . 3"وكذا، أي هيǞته
  

الصورة، صورة كل خملوق، واجلمع ) : "هـ 395.ت(عند ابن فارس  -
الǾي خلقȬ فسواȫ فعدلȬ، يف أي :"، ومنه قوله تعاىل4"صور، وهي هيǞة وخلقه

اǃ الǾي جعل لكم األرȩ ȏرارا : "، وقوله جل وعال5"ا شاء ركبȬصورة م
      .6"والسماء بناء، وصوركم، فـǖحسن صوركم

الشكل، وتستعمل : الصورة بالضم ) : "هـ. ت(عند أيب البقاء الكويف  -
املعاين اليت ليست حمسوسة، فإن للمعاين  وقد تطلق على.. مبعىن النوع والصفة

                                                            
1 - voir page web. Dictionnaire des Termes Littéraire matière FIGURE  

  373مادة صورص لسان العرب، ابن منظور  ـ 2

 .نفس املرجع والصفحة ـ 3

 ـ حتقيق عبد السالم هارون اجمللد الثالث دار اجليل بريوت معجم مقاييȄ اللغة، أمحد ابن فارس  ـ 4
 .320لبنان الطبعة األولāص

 ) 8ـ  7(سورة االنفطار اآلية  ـ 5

 )64( سورة غافر اآلية ـ 6
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صورة املسألة، وصورة : ترتيبا أيضا وتركيبا وتناسبا، ويسمى ذلك صورة، فيقال
  .1"الواقعة وصورة العلوم احلسابية

  

فإمنا الشعر صياغة : "شكل وهيǞة، يتضّمن قوله) : هـ 255.ت(اجلاحظ  -
  . 2"وضرب من النسج، وجنس من التصوير

  
  

  : الغربية احلديثة، تأخذ املعاين اآلتية والصورة، يف املعجمية
تغري األشكال، فصورة القمر يف )  Motif - موتيف(هي : "الصورة  -

الضباب وبني السحب، يأخذ أشكاال غريبة، والصورة هبذا املعىن، هي األشكال 
      .3"اخلارجية

أسلوب / صورة  /شكل  /بنية / تصوير : (تأخذ املعاين اآلتية: "الصورة  -
  .4.."ختيل /شكل أسلوب /  

  

الشكل اخلاص الذي : عين، فت Figure Rhétoriqueأما الصورة البالغية 
يعطي للمعىن قوة التأثري، ليكون أكثر أصالة وإحياء، وتنقسم الصور يف املوروث 

  :5البالغي األوريب إىل قسمني
  

  .كصيغ التعجب مثال:  Figures de pensée  - صور الفكرـ  1
  

  .كاالستعارة واجملاز :  Figures de Mots -صور الكلمات  ـ 2
  

                                                            

عدنان / حتقيق د الكليات معجم يف املصطلǶات والفروȧ اللغويةأبو البقاء أيوب الكفوي ،  ـ 1
 559ص 1993 ـلبنان  ـلثانية مؤسسة الرسالة بريوت درويش  وحممد املضري الطبعة ا

  1996. ط ـبريوت  ـعبد السالم هارون دار اجلبل .تح احليوان، احليوان، اجلاحظـ  2
3/132 

3 - voir page web. Dictionnaire des Termes Littéraire matière FIGURE 

4 - voir Grand Larousse de la langue française Librairie Larousse 1975 Paris – 
France – tome III matière Figure page 1945 
5- Ibid 
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اليت تعين املعاين اليت  ،  Figuratif -تصويري : ا مطالعة مادة كما ميكنن
              - ميكن أن تستعمل استعماالت تصويرية، أو رمزية، كالشعر التصويري 

Poésie Figurative  ا ما عن طريق أنساق الشعرǞ1الذي يرسم فيه الشاعر شي  ،
مط كان قد ساد عند بعض شعراء الباطنية، أواخر العصر العباسي، زمن وهذا الن

  .3، واشتهر يف الغرب، عند الشعراء السرياليني2)الفاطميني(
  

الكثري من الدالالت اليت حتملها كلمة  4وجند يف معجم املصطلحات األدبية
  :، فهي تعين  Figure 5  –صورة 

  

  :فيه  يدخلو :الشكل املرئي ـ 1
  

  .شكل خارجي، وموتيف، وَتَجلƊ  ـ
عرض شيء ما، يف شكل مرئي، كعرض موقف، أو : يف الفنون اجلميلة طريقة ـ

وهي بذلك قريبة من املصطلحات الدالة على صورة األشكال املرئية، أو ما . فكرة
  )'Image L( بـيعرف 

  

  .تقدمي فكرة جمردة عن طريق تعبري حسي ـ
  

صور سينمائية ومسرحية، كعرض شخصيات أو مشاهد أو مناظر أو لوحات  ـ
  .زيتية، أو ما يعرض يف األوبرية

  

  : ويدخل يف هذا النوع ،  la mise en figure خلق الصور الرمزية ـ
  

                                                            

1 - Ibid Page 1944 
، جمهولة النسب، أو قد تنسب لشاعر فاطمي، يلقب ) آل البيت(مثل ذلك قصيدة يف   -  2

االجتاهات اجلديدة يف الشعر العريب املعاصر، عبد احلميد : ينظر يف هذا الشأن كتاب. باالسكندراين
 .81.، ص1980، 1.نوفل، بريوت، ط جيدة، مؤسسة

 .85.ينظر املرجع نفسه، ص  - 3

4  - Ibid.  
5 - voir  Lexique des térmes littéraires http://www.lettres.net/lexique/ 
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   ) le symbole( والرمز،  )  le mythe (امليثة  ـ 1 
  

االستعارة والكناية واجملاز : ويدخل يف هذا : األشكال البالغية ـ 2
  .والتشبيه

  

الشكل الذي يتخذه االنزياح بني ما يفكر فيه الشاعر، وبني الذي   ـ3
  .يكتبه

  

مل يثبت على داللة واحدة،  )Figure(وعلى هذا األساس، فإنّ مصطلح 
 Figures -الصور البالغية : ، مبعىنكما كان يف بالغة الكالسيكيني، أي

Rhétoriques  ، يع أشكال الصورة يف اخلطابƤ وإمنا ازداد توسعا حىت احتوي
  .إىل جانب اخلطابات األخرى، 1األديب

  

، ونفهم ما كان ) الصورة(ومن هنا ندرك مدى اتساع جمال التحديد يف 
إىل أيامنا   كوراكس،إن تاريخ البالغة منذ : "عندما قال )جريار جنيت(يقصده 

وحصرها، ) الصورة(، تضيق على مستوى حتديد 2"هذه، هو تاريخ تضييق عام
ملقام األول، بل على البالغة قصد اإلملام جبميع احلاالت اليت هلا عالقة بالبالغة يف ا

فقط، لو استطاع البالغيون إىل ذلك سبيال، ولعل سعي البالغيني املعاصرين إىل 
  .، دليل على هذا املسعى) الكناية(، و) االستعارة(على ) الصورة(قصر 

  

وسوف نرى، يف الفصول األوىل، تنوع جمموع املعاين اليت حتتويها كلمة 
  Dumarsais -دي مارسيه (ف الصور البالغية، مع ، مث أهم طرق تصني) صورة(
مع مراعاة أنّ البالغة كانت تدرس هذه الصور ضمن ). Fantanier-فونتانيه (و

   :كما هو مبني يف الشكل، )Elocutio –الصياغة (ما يسمى بـ 
  

                                                            
1  - voir page web. www Dictionnaire International des Termes Littéraires.  
2 - Gerard Gennette ; Figure III page 24. 
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  البالغة 
  

  االبتكار      الصياغة                   الترتيب              
  
  

  
  املتلقي       الباث             األسلوب           للغةا 
)Logos      (      )Stylos(      )Ethos(         )Pathos(    
  
  

وعلى هذا األساس، تعترب البالغةǊ جمال دراسة الصورة البالغية من مهام 
  ). Elocutio -الصياغة (

  

ية وأشكاهلا سنقتصر، مبدئيا، وكإجراء منهجي خالص، على الصور البالغ  
 متحاشني.. املعروفة، كالتشبيه واالستعارة والكناية واجملاز اللغوي واجملاز املرسل 

يف صورته العامة الفضفاضة، وعليه، ) الصورة(املعاين اليت ميكن أن يعنَيها مصطلح 
 Figure: تـرƤةǄ لـ  )صـورة بالغية(فسوف نستعمـل مصطلح 

Rhétorique ، هنية صورة(ومصطلحǽ( ةتƤلـ  ر :Image  ، إىل  -أوال -ولننظر
  ).الذهنية الصورة(ما تعنيه كلمة 

مل تسلم من من املفاهيم البالغية اليت  L'Image  -الذهنية  إنّ الصورة
، )احملاكاة(، أي )  Imago(والناظر إليها يف الالتينية، جيدها . اللبس والشمولية

، )Imitor (ومن كلمة ، ) Im ( وهي، من حيث تركيبيتها، تقوم على السابق
املكونة، هي )  Similitudo (مرتبطة مرفولوجيا ودالليا بكلمة )  Imago( وكلمة 

  .للداللة على التشبيه والتماثل، Similis(1( وكلمة، )  Sim( األخرى، من السابق
  

                                                            
1- Voir page Web; Dictionnaire International des Termes littéraire 
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إنّ عالقة االشتقاق بني : " الصورة باخليال قائال) ورجابر عصف(ويربط 
 تشي بالصلة الوثيقة بني كلتيهما،  ) Imagery  (، و(Imagination)كلميت 

أن أيَّ مفهوم للصورة الشعرية ال ميكن أن يقوم إال  ـضمين  ـوتوضح، بشكل 
على أساس مكني، من مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسه، فالصورة هي أداة 

  .1"اخليال، ووسيلته، ومادته اهلامة اليت ميارس هبا، ومن خالهلا فاعليته ونشاطه
  

، يف الدراسات األدبية الغربية حتت Ƥلـة )صورة(لقد استخدمت كلمة 
إىل مذهب إيديولوجي أو تيار فين  من املصطلحات، غالبا ما كانت نتيجة انتماء

اصطالحية هنائية يف الدراسات ) َوحŃَدةǄ(أو اجتاه Ƥايل، لذلك، ال نصادف 
، )L’image littéraire –الصورة األدبية (ففي فرنسا، جند مصطلح . األوربية

ويف روسيا ، )Image poetry –الصورة الشعرية ( ويف إجنلترا ، جند مصطلح
إىل جانب ، )L’image dans l’Art – ورة يف الفنالص( يستعمل مصطلح

  2).الصورة الشعرية( مصطلح
  

مدلوالت خمتلفة، لكنها تدور  )الصورة الذهنية(وعلى العموم، فإن ملصطلح 
  :يف جمملها يف

جدلية التأثر والتأثري، بني املرسلة األدبية، وباقي الفنون اجلميلة، والفنون  ـ 1
  .التشكيلية

  

  .املقاييس القائمة على حتديد بنية العمل الفين، ومكوناته ـ 2
  

    .التعريفات اللغوية، والفلسفية، والنفسانية ـ 3
  

يف اخلطابات األدبية ،  Image - الǾهنية الصورةوقد استعمل مصطلح 
  :املختلفة، يف سياقات أخرى كأن نقول مثال

  

                                                            

 14ص 1992 الصورة الفنية يف التراǫ النقدي والبالغي عند العرب، جابر عصفور  ـ 1

2 - Ibid. 



 ـ 30ـ 
 

 

  )صورة أسبانيا يف األدب الفرنسي(
)L'image de l'Espagne dans la littérature Française(  

  

  : أو
)Ÿزائرية يف األدب العرƨصورة الثورة ا(  

L'image de la révolution algérienne  dans la littérature Arabe Ć( 
  

  : أو
                     )Ÿيف األدب األور ȧصورة الشر(  

L'image de l'Orion dans la littérature arabe .1  
  

  

  
  :الصورة واخليال

  :  2ويدرج حتت هذا املعىن عدة أنواع للصورة، منها
  

  : image concrètes -   الصورة اǂسوسة -1
تصوير وضعية : وهي تصوير كلّ ما هو مرئي وحمسوس، ومثال ذلك

لـ " Soleil couchants - غروب الشمȄ"السحب يف السماء، يف قصيدة 
  .، عندما وصفها بالقصور) Victor Hugo –فكتور هوجو (

  

  : Image abstraitesالصور التجريدية  -2
  

لشعراء الربناسيني والرمزيني، وهذا ما جنده غالبا يف الصور املستعملة عند ا
 - حلم من ضياء"أو ، "  une paix de lumière – سالم من ضياء"ومن صورهم 

un rêve de lumière   "،  أو كقول شارل بودلري- Charles Baudelaire :  
  

                                                            
1 - Ibid. 

 
2 -voir Henri Morier ; dictionnaire de poétique et de rhétorique press universitaire 

de France 3ème édition 1981 Paris France page 545 et 544.  
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  أنا Ƥيلـة، أيņها الفاين
  كǶلم من حجر

Je suis belle oh mortel  
Comme un rêve de pierre  

 

  : Images impressives  -صور االنطباعية ال -3
  

وهي الصور اليت ال تقوم على املشاهبة املوضوعية يف العالقة، بني املشبه، 
واملشبه به، كحقيقتني معروفتني، ولكن على املشاهبة الذاتية القائمة بني شيء 
معروف، وآخر ال تربطه به أية عالقة شكلية، كالوزن والكتلة واللون، وتنتج 

ورة ّمما يتولد عند الشاعر، من أحاسيس وعواطف، حتقّق تأثريا متماثل ملا الص
  ):شارل بودلري(ينتجه األول، مثل قول 

  
  

tes yeux sont la citerne où boirent mes ennuis 

  عيناȫ وعاء ǩشرب منه أحزاين
  

  

حيث ال توجد أية عالقة بني العيون ووعاء املاء، لكن هذه العالقة يوجدها 
  .ثري االنفعايل باملوقف الذي يعيشه الشاعر حلظة اإلبداعالتأ

  

  :  l'images  plastiques -  الصور اŎسمة -4
  

وهي الصور اليت تتجلى فيها عالقة املشاهبة يف الشكل، والكتلة، واألبعاد 
  .املرئية، واحلدود، بني املشبه، واملشبه به

  

 األحسن أن منيز بني أنه من Stephen Ullman)  -ستيفان أملان (ويرى 
الصورة، من حيث هي تعبري ألسين عن القياس، والصورة اليت مبعىن التخيل 
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ذهنية يوكل  ، أي أن تكون الصورة تعبريا لغويا عن متاثل ما، أو صورة1الذهين
  :  أمرها لدور اخليال، ذلك الذي جيسده الشكل

  

  الصورة
  

 Forme intellectuelle - شكل ذهين     Forme visible  -شكل مرئي 
  

  :الشكل املرئيـ  1
  

إن الطابع األعم للصورة هو : "يف هذا الشأن) سيسيل دي لويس(يقول 
، هلا مع ذلك، يف احلقيقة كوهنا مرئية، وكثريا من الصور اليت تبدو غري حسية

  .2"ترابط مرئي باهت ملتصق هبا
  

الصورة يف شكلها املرئي، ال خترج عن نطاق التجسيم، فهي تتأسس على و 
تشبيه شيء مرئي بشيء مرئي آخر، شريطة املبالغة، وهنا، البد أن نقف عند متييز 

  :  من التشبيهبني نوعني البالغة األوربية
  . La comparaison  وأطلقوا عليه مصطلح: األول  •
  . La   similitude  وأطلقوا عليه مصطلح: الثاين  •

: ، كقولنا) صورة(وميزة التشبيه األول أّنه ال ميكن أن نطلق عليه لفظ  
   .ألنّ ذلك تشبيه حقيقي ، " هو ȩوي كǖبيه"و، " هي Ƥيلة كǖختها"

  

، وذلك لتساوي املشبه ) تشاهبا وليس تشبيها(هذا ) اكّيالسكّ(ويسمى 
واملشبه به يف جهة التشبيه، فيصبح كلّ واحد منهما مشبها ومشبها به، لتفادي 

                                                            

 ـ دمشق ـ علي جنيب إبراهيم دار الينابيع للنشر/ ترƤة د دبيةالصورة األفرانسوا مورو،  ـ  ينظر 1
 .20ص 1995سوريا 

 21ص الصورة الشعرية سيسيل دي لويس ـ 2
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ترجيح أحد املتساويني، ويظهر من هذا،  أن التشبيه، إذا وقع يف باب التشابه، 
  .  1لون هذه العمامة كلون تلك: صح فيه العكس، فصّح أن يقال 

  

أما النوع الثاين الذي ينطبق عليه لفظ الصورة، فهو الذي يبىن على أساس 
املبالغة، مثل تشبيه وجه احلسناء بالبدر، أو تشبيه غضب الرجل بالرعد، إىل غري 

  .2ذلك من التشبيهات
  

         ، إىل اللـغة العـربية، مصطلح) جنيب إبراهيم( وقـد ترجـم الدكتور
La comparaison إىل التشبيه احلقيقي، ومصطلح La similitude   إىل التشبيه

، ويف اعتقادي أن يف ترƤة التشبيه التمثيلي لبس، خاصة، إذا عرفنا أن  3التمثيلي،
ربية، له معىن آخر، فهو تشبيه صورة بصورة، يكون التشبيه التمثيلي يف البالغة الع

  :4وجه الشبه فيها منتزع من متعدد، كقول بشار
  

Łا       وŁنŇوسńǗłر ŁȧŃوǈف ŃعǐقŁالن ŁارǈثŁم ƋنǈǖǈكŃهłبŇاكŁوǈى كŁاوŁهŁǩ ǊلŃيǈا لŁنǈافŁيŃسǈأ  
 

أرفع للبس  )التمثيلي(بدل  )التماثلي( ولذا أرى أنّ ترƤته إىل التشبيه
وأقرب إىل النفس، وإبعاد لكلّ خلط بني ما اقترح، وبني ما يعرفه الناس من هذا 

     . التشبيه
  وإذا كان التشبيه صورة، فهل يتموقع دائما يف الشكل املرئي ؟

  

                                                            

 .454ص  مفتاح العلومالسكاكي  ـ 1 

 36ص الصورة األدبية، ينظر فرونسوا مورو ـ 2

 .نفس املرجع والصفحة ـ 3

الشركة الوطنية للنشر / حممد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع . ديوان بشار، تح - 4
  .1/335، 1976. والتوزيع، ط
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لقد رأينا أن التشبيه ال ميكن أن يكون صورة إال إذا توفر فيه شرط املبالغة، 
خترجه أحيانا من الشكل املرئي، خاصة يف املشبه به الذي هو، ) املبالغة(وهذه 

  . عادة، شيء غري حسي، ويف الشعر العريب كثري من األمثلة يف هذا الشأن
  

  : 1القيس امرئكقول وقد توجد صور مرئية، ومسعية يف الوقت نفسه، 
  

ǌلŁع ŃنŇم ǊلŃيŁالس łهƋطŁح ǇرŃǺŁص Ňودłمǐلłجǈـا    كńعŁم ǇرǌبŃدłم Ĉǌلǌبǐقłم ĈǌـرǈفŇم ǇـرǈكŇم  
  

ففي هذا تشبيه، Ƥع الشاعر بني ما هو مرئي، متمثال يف اجلواد، يف أثناء 
ه، واحندار الصخر من أعلى اجلبل، وبني ما هو مسعي، متمثال يف الصوت كره وفر

  .الذي حيدثه وقع حوافر اجلواد، والصوت الذي حيدثه احندار الصخر
  

  :الشكل الǾهين ـ 2
  

ويتمثل يف املقدرة على التخّيل، وخلق الصور من األشكال املرئية، وملعرفة 
  .ذلك البد أن نتعّرف إىل اخليال

  

التخّيل من الظن، خال الشيء، : "كاآليتاخليال املعاجم العربية  لقد عرفت
      .2"ظّنه: خيالǊ خيŃال وخŇيلة وخيŃلة وَخاال وخŇَيال وخيŃالنا وَمَخالة ومŇخيلة وخيŃلǊولة

اخلاء والياء والالم، أصل واحد، يـدل  : خيل :" ويف معجم مقاييس اللغة
مـا يتخّيلـه   : على حركة يف تلوين، فمن ذلك اخليال، وهو الشخص، وأصـله 

اإلنسان يف منامه، ألنه يتشبه ويتلون، ويقال خّيلُت للناقة، إذا وضعَت هلا خيـاال  
  .3"يفزع منه الذئب، فال يقربه

                                                            
  .52.، ص1972.يوان امرئ القيس، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، طدد
 

 ).  خيل(مادة  لسان العرب، ابن منظور   ـ 2
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هذا، أنّ اخليال عند العرب هو صورة ذهنية من صنع اخليال  واملعىن من كلّ  
تصورُت الشيءĆ، تومهت صورته    فتصور : "، ففي الصحاحوهو مرادف للتوهم

  .1"يل
  : والصورة الǾهنية نوعان  

، حيث يلجأ فيه الشاعر إىل ) عملية التصور(يتصل بـ :  النوț األول -
ما حتتويه الذاكرة من تصورات لألشياء املرئية واملسموعة، واحملسوسة بصفة عامة، 

 الستطاع كلّ واحد منـا أن  "ȩدم الفارȃ فوȧ جوادȻ األبيȐ: "فلو قلنا مثال 
  .يعيد تصور هذه األشياء يف ذهنه، مادمت خمزنة يف ذاكراتنا 

  
  

أن كلّ شيء له وجود خارج الذهن فإّنـه، إذا  ) حازم القرطاجين(ويرى 
أدرك، وجدت له صورة يف الذهن، مطابقة للشيء الذي أدركه من قبل، فإذا أراد 

ظ املعرب بـه  أن يعرب عن تلك الصورة الذهنية احلاصلة عن اإلدراك، وضع هلا اللف
  .2هيǞة تلك الصورة الذهنية يف إفهام السامعني

  
  

غري أننا، إذا تساءلنا، أين سيبحث الشعور عن : "ويتساءل جيل دولوز قائال
صورة الذكرى، والصورة احللم، وحلم اليقظة اليت يستدعيها الشعور حسب هذه ال

ستحمل الصورة الذكرى عالمة املاضي اليت متيزها عن صورة أخرى، .. حاالته، 
هلذا، كان .. أو ستحمل الصورة احللم العالمة املتميزة الدالة على مستقبل زمين، 

رة ذكرى، وصورة حلم، بوسعنا أن نشبه الصورة الكامنة بصورة ذهنية بصو
     . 3"وصورة يقظة

                                                            

حتقيق أمحد عبد الغفور عطار الطبعة الرابعة دار العلم  الصǶاحاجلوهري إمساعيل بن محاد، ـ  1 
 .717ين مادة صور ص اجلزء الثا 1990ـ لبنان  ـللماليني بريوت 

حتقيق حممد احلبيب بن احلوجة الطبعة الثالثة دار الغرب اإلسالمي  منهاǯ البلغاءحازم القرطاجين ـ  2 
 .18 ص 1986 ـلبنان  ـبريوت 
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، أي تصّور أشياء ال وجود هلا ) عملية التخيل(تتصل بـ :  النوț الثاين -
يف ذاكرة الشاعر، وهنا يتجلى االبتكار اخلالّق، وعليه، فإنّ الصورة، هبذا املعىن 

  :على الشكل اآليت تغدو

  

  خيال                                  تصور
  

  املخيلة                الذاكرة        
  

أو اخليال،  تعين الصورة الذهنية،) Image( وعلى هذا األساس، فإن كلمة
والعملية اليت تقوم هبا املخيلة تسمى ، ) L’Imagination( بوصفها نتاج املخيلة

صورة هبذا املعىن، وإمنا تناولوها باملعىن ختّيل، مث إن البالغيني، مل يتطرقوا إىل ال
  .  البالغي

 Ǆفليس هناك من شك، أن ما كانت تقصده البالغة التقليدية هي : إذا
  ).Image( ال الصورة الذهنية) Figure( الصورة البالغية

  

  : ننظر إىل هذا املشهد القرآينولتقريب هذا املعين،   
"ŇاطŁيŁالش łȃوłǗłر łهŉنǈǖǈا كŁهłعǐلǈ1"نيط.  

إّنه ال ميكننا أن نتفق Ƥيعا، على تشكيل صورة موحدة هلذه الشجرة، فكل   
منا سيتخّيلها حسب رǗية خاصة، باالعتماد على املخيلة، فال أحد رأى هذه 
الشجرة، وال رأى الشياطني، وال رǗوسها، وال شيǞا من هذه اجلزئيات املكونة 

      .راتناهلذه الصورة موجود يف ذاك

   ،Ǆهو جمموع التصورات املختزنة يف الذاكرة، واليت تتوفر ) التصور(فـ إذا
على جتارب مرت باإلنسان يف فترات حياته، بصفة مشتركة بالناس الذين تربطهم 
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، فهو عملية تقوم هبا املخيلة، وال عالقة ) التخيل(به عالقات اجتماعية ما،  أما 
مصطفى (يلة، وهنا، قد أختلف مع الدكتور للذاكرة هبا، إال يف جزئيات قل

، جاعال من الذاكرة ) التخيل(و) التصور(، عندما أخلط بني عملييت ) ناصف
وليس اخليال نفسه إال عمال من أعمال الذاكرة، إذ : "مصدرا هلما معا، فهو يقول

  . 1"الشيء،  مما نتصوره، مل نكن نعرفه بوجه ما، من قبل
  

فعندما : "، وهو مييز بني التصور والتخيل، يقول) ريتشاردز(لنستمع إىل 
إننا نرى صورة، ورمبا نعين، أننا نرى السطح املغطى باألصبغة، أو أننا نرى : نقول

 ننا نرى سطوحا معينة، أوصورة هذا السطح اليت انطبعت على شبكة العني، أو أ
فيما يسمى بفضاء الصورة، هذه االحساسات متمايزة متاما، ففي  حجوما معينة،
نتكلم عن أثر احلاضر : نتكلم عن مصدر احلاضر، ويف احلالة الثانية: احلالة األوىل

نشري إىل استجابة معقدة، تتكون من : املباشر على شبكة العني، ويف احلالة الثانية
وخياالت، حتتاج إىل تدخل، بني ذهنية تركت بفضل خربة سابقة،  إدراكات 

  . 2"وأثارها احلاضر اآلن
  

  :3أيضا، أن للخيال ستة معان متمايزة، وهي) ريتشاردز(ويرى 
  

  

رية، وهذا النوع هو األكثر اخليال، كإنتاج صورة حية، وهي عادة، صور بص - 1
  .شيوعا، واألقل أمهية

  
  

  .وقد يقصد باجملاز غالبا، استخدام لغة جمازية، كاجملاز والتشبيه - 2
  
  

وهناك معىن أضيف، هو ذاك الذي تولد فيه ثانية، حاالت اآلخرين الذهنية،  - 3
  .خاصة حالتهم العاطفية، بصورة متجانسة

                                                            

 31ص 1983ـ  لبنانـ  الطبعة الثالثة دار األندلس بريوت األدبية الصورة، مصطفى ناصف/ د ـ 1 

 . 142 ص مبادئ النقد األدŸريتشاردز،  ـ 2 
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  .ر، ال ترابط بينها يف األصلاإلبداعية، وذلك يف ربط عناص - 4
  

  

  .الربط بني األشياء اليت يظن عادة أهنا متباينة، واملتمثلة يف اخليال العلمي - 5
  

       .وهو الذي حتدث عنه كلولربيج، يف اخليال الثانوي - 6

) الفرويدية(، يف حتديده ملفهوم اخليال، من النظرية ) ريتشاردز(ينطلق 
ون الشاعر دون وعي من جمموعة خمتارة تفوق قوة القائلة بالالوعي، فعنده، يك

العادة، حيث تتحّرر الدوافع اليت يوقظها، بفضل الوسيلة ذاهتا اليت أثريت هبا من 
احملظورات اليت تشجعها الظروف العادية، وحيث يستبعد ما هو غريب، وغري ذي 

مرونتها صلة، ويفرض على اجملال الواسع للدوافع البسيطة الناƤة نظاما، تسمح 
        .1بقبوله

  : 2ويقسم أمحد أمني اخليال إىل ثالثة أنواع
  

رب وهو الذي خيلق العناصر األوىل اليت تكتسب مـن التجـا  : اخليال اخلالق -1
  .صورة جديدة يف احلياة املعقولة، فإن فنتها، كانت ومها

  
  

وهو الذي يؤلف بني مناظر خمتلفة، فالشاعر يشـعر بالشـيء   : اخليال املǘلف -2
وأثره يف نفسه، وهذا يستدعي عنده صورة أخرى أثارت مثل ذلك الشعور مـن  

  .قبل، فيؤلف بني الشعورين بضرب من التشبيه
  

  

خيتلف عما قبله من اخليال املؤلف، بأنه يدلّ بأن يقرن صورة و: اخليال املوحي -3
    .بصورة، يفيض على الصورة اليت يراها صفات، ومعاين روحية تؤثر يف النفس
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) Imagination(أن العالقة االشتقاقية بـني كلمـيت   "ويرى جابر عصفور
مفهوم  تدل على الصلة الوثيقة بني كلتيهما، وتوضح ضمنيا، أن كلّ) Imagery(و

للصورة الشعرية ال يقوم إال على أساس مفهوم متماسك للخيال الشعري نفسـه،  
  1".أداة ووسيلة ومادة مللكة اخليال) الصورة(وهبذا، تصبح 

  

اعتمـدت هـذه    سنرى، يف الفصل األول، أهم االجتاهات البالغية الـيت 
املفاهيم، ضمن طرح بالغي، اختذ من الصورة البالغية ميدانا ألحباثه البالغية، ويف 
املقابل، سنرى اجتاها فلسفيا، اختذ من الصورة الذهنية ميدانا ألحباثـه يف فلسـفة   
اجلمال، حيث كان اهتمام الفالسفة بقضية اإلهلام واخللق، منذ زمن أفالطـون،  

سلمني، إىل غاية الطرحات الرومانسية يف نظرية التعبري، عنـد  مرورا بالفالسفة امل
)Ȕ(، وصوال إىل نظرية اخليال عند  )هبغل(، و) كانǯعنـد القـرن    )كولريد ،

  .التاسع عشر

                                                            

 14 ص الصورة الفنية يف التراǫ النقدي والبالغي عند العرب ينظر جابر عصفورـ  1
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  الباب األول 

  
  الصورة األدبية 

  العربيةو الغربيةيف الدراسات البالغية 
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  الفصل األول
  

  الصورة األدبية
  بني الفلسفة واملنطق
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  : تمهيد
، )الفلسفة واملنطق( قبل التطرق إىل التنظري البالغي للصورة األدبية يف ظل

خاصة مع  البالغة عصرئذ، نشأةأوال، وبصورة مقتضبة، إىل جتدر بنا اإلشارة 
ليهم الفضل يف بلورة املفاهيم الذين يعود إ SOPHISTES - السفسطائينيظهور 

البالغية، وحتديد معايريها، وتأصيل قوانينها املساعدة يف عملية إنتاج النصوص 
  .األدبية

  

كانت التصورات السفسطائية تنظر إىل البالغة كوسيلة لبلوȟ املنفعة، ذلك 
قابل أهنم اختذوا منها مهنة هلم، فكانوا يعلمون الناس فنون التأثري وقوة اإلقناع مب

البالغة، وإن ) تعليمية(مادي، ورمبا قد يكون هذا السلوك النفعي، أول خطوة حنو 
  .كانت األهداف خمتلفة

  

احملرك األول الهتمامات الفالسفة بالبالغة، وكان  السوفسطائيونلقد كان 
من ) أرسطو(مث ) أفالطون(و) سقراط(لتوجههم رّدة فعل عند فالسفة العصر، 

الء إىل استنباط القوانني املتحكمة يف آليات إنتاج اخلطاب بعدمها، حيث سعى هؤ
طليقا، ال حيتكم إىل سند، وال يستند إىل  السوفسطائينياألديب، بعد ما غدا  يف يد 

  . حكم، إال حكم اللعبة اللغوية، واحلذلقة الكالمية
  

، اليت عكست )أفالطون(من خالل مؤلفات تلميذه ) سقراط(ظهرت أفكار 
اجلماعة السوفسطائية، حيث هنجا هنǐجا جدليا، كرسا فيه مفاهيمهما  موقفهما من
، إال أّنه بين فلسفة )سقراط(آلراء ) أفالطون(وعلى الرغم من وفاء . الفلسفية

وميكن أن حنّدد هذا . خاصة جتاه البالغة، مّيزته بعض التمّيز عن فلسفة أستاذه
  : التمّيز يف وجهتني
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Ƃة والفن النثري بصفة عامة، ومعها جتلّت البالغة اجلدليةاستقّرت يف اخلطاب: األو.  
  

متوقعت يف حيز الشعري، وما يكتنفه من أسرار، ومعه جتلّى الطرح : الثانية
  .الفلسفي امليتافيزيقي

  

، إال أن أفكاره توّجهت ) أفالطون(وإن كان تلميذا لـ ) أرسطو(أما 
، "اخلطابة: "ملخالفة كتابيه اخلالدينتوّجها خمالفا ألفكار أستاذه، وكانت ƣرة هذه ا

، وفيهما حّددت املعايري والقوانني اليت ينبغي التزامها يف اخلطاب )كتاب الشعر(و
  .، واخلطاب الشعري)اخلطابة(النثري 

  
  

يف كتابيه النقديني إىل قواعد  ) أرسطو(خضعت اإلجراءات اليت طبقها 
ىت إّنه ليكاد يكون املنطق علم كلّ املنطق، وهو ميزة كلّ إنتاج فكري يف العصر، ح

  .العلوم، وقاعدة كل تفكري وأداة كلّ تأويل
   

وقد حاولت يف هذا الفصل، أن أستعرض طرحات اخلط الفلسفي، املثايل 
إىل أتباعه من البالغيني  ـبإجياز شديد  ـ، مع اإلشارة )أفالطون(امليتافيزيقي عند 

  . وعلماء اجلمال الذين ساروا على هنجه
  

ويف مقابل الفلسفة املثالية، حاولت عرض مالمح الشعرية األرسطية، مع 
انطالقا من كتايب ) شعرية بالغية(تتبع البالغيني والشعريني الذين أسهموا يف بناء 

اخلطابة وكتاب الشعر، مع مالحظة أن الشعرية اليت دعا إليها أرسطو، ) أرسطو(
حتكم األجناس األدبية، كقوانني كانت تدور حول فكرة استخالص القوانني اليت 

امللحمة، والدراما، واخلطابة، مع التركيز على مبدأ احملاكاة الذي قال عنه 
يف الشعرية هو األدب، أو ما ندعوه ) أرسطو(ليس موضوع كتاب : "تودوروف

  .1"عن طريق الكالم) احملاكاة(لكنه كتاب يف التمثيل .. كذلك 
  

                                                            

 ـاملبخوت ورجاء بن سالمة الطبعة الثانية دار توبوقال للنشر ترƤة شكري  الشعرية ، تودوروف ـ 1
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، من )األدب(أما الشعرية اليت حاول احملدثون التأسيس هلا، فموضوعها 
  .1حيث هو أدب

  

  :والبالغة السوفسطائيون  
  

، ومعه، )م.القرن السادس ق( النثر الفين ظهور ئينيامن مع ظهور السوفسطاتز لقد
  :2جتلّت مدرستان

  

  :l'école d'Ionie - املدرسة اليونيņة ـ 1
5  

كان اهتمامها  ،)م.ق 600(يف )  Thalisطاليس( وهي مدرسة أسسها
جتاه مادي خالص، إىل أن ا،  وهو ..صر الطبيعة، كاملاء واهلواء والناربدراسة العنا

على فلسفة أخرى،  ميكن تسميتها بفلسفة ، فركّز ) pythagore  -بيتاغور(جاء 
  .الرياضية العددية

  

  :l'école d'Elée - اليليةااملدرسة ـ 2
  

، واجتهت هذه ) م.ق 540(حوايل  )xenophane -كسينوفان (أسسها    
  درسة وجهة مثالية، بعيدة كلّ البعد عن االجتاه املادي العددي امل

املدرستني ومن رموزها  منظهرت Ƥاعتان إحدامها مقربة  ومن املدرستني
، )Anaxagore ناكساغورآ(والفيلسوف ) empedocte أمبيدوكت(الشاعر 

ة هي هذه اجلماع. مل تعبأ بآراء املدرستني، فوقفت موقفا سلبيا واألخرى، Ƥاعة
اليت كانت ظاهرة العصر، مبواقفها، وأسلوب تفكريها،  ئيةاجلماعة السوفسطا

بة حرفة هلم، منطلقني من فكرة أنّ اختذوا من تعليم اخلطا وبطريقة اشتغاهلا، الذين

                                                            

 .84املرجع نفسه ص  ـ  1

     1952الطبعة الثانية مكتبة األجنلو مصرية  بالغة أرسطو بني العرب واليونانإبراهيم سالمة ـ 2
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العلم احلقيقي مستحيل يف نظرهم، ومن مثّ، فإن االهتمام سيننصب على احلكمة 
  .اإلنكارية

  

  : ئيةاملبادئ السوفسطا
  :تتمثل هذه املبادئ يف   

  

  l'utile مبدأ املنفعة، أو الشيء النافع ـ 1
  

   واملنفعة مقدمة عندهم على احلق ، le vrai احلقيقة، أو احلق مبدأ ـ2
  اإلنسان، وهو املقياس الوحيد لألشياء ـ3

  

  الشك مبدأ ـ4
  

، وهكذا حترر الفن النثري، مع هذه احلرية الفكرية، فلم تعد قوانني العلم
الذين وقفوا يف وجه العلماء والفالسفة ئيني وقيود القاعدة عائقا أمام السوفسطا

جيادلوهنم جداال حرا، غري عابǞني مبا يفرضه العلماء من رعاية للمبادئ، قد تفوت 
  .عليهم  مبدأ املنفعة

  

أن ينظرا إىل ) طونفالأ( و) طاسقر(لقد أرغمت فلسفة السوفسطائيني 
 اليتد أن كانا يتطلعان إىل السماء، وهذه الفلسفة هي األرض، واإلنسان، بع

أرغمت أرسطو أن يكتب يف اخلطابة كتابة عملية، ويف خيوض يف الشعر خوضا 
  .1منطقيا

  

ومل ترتكز البالغة على األسس الفلسفية واملعرفية إال يف مرحلة الحقة، مع 
حني ربطت األصول الفكرية والفلسفية بالفن ،  )أرسطو(و )أفالطون(و )سقراط(

واجلمال، إبرازا  ملقوماهتما وطبيعتهما، ووظيفتهما، فطغى الطابع التأملي احملض 
على مسائل الفن، وهيمن اجلانب الفلسفي واألخالقي، وحتكّم يف وضع القيم 

الذي جعل األدب ذا مصدر ميتافيزيقي حبت،  )أفالطون(اجلمالية، وƝاصة مع 
                                                            

 .28ينظر املرجع نفسه ص  ـ  1



 ـ- 46-
 

يف معرض حديثه عن الشعر، وربات الشعر، وكيف ) اإلهلام(ما تناول قضية عند
  .1يصور الشاعر األشياء من خالل حماكاته عامل املثل

  

  

ان يطلق العنان آلرائه الفلسفية، ك )أفالطون(ومما جتدر اإلشارة إليه، أن 
قناعة منه يف أن األشياء اليت متثلها الفنون هي حقائق جوهرية يدركها العقل، 

  .2ويبقى الشاعر بعيدا عن استخدام، وهو بذلك بعيد عن معرفة احلقيقة
  

  

، فقد تناول أيضا قضية الشعر، مرتكزا على نظرية احملاكاة، )أرسطو(أما 
الذي قال باإلهلام، ومال إىل  )أفالطون(لكنه يقف يف الزاوية املقابلة ألستاذه 

على اجلانب الواقعي، مرجعا  )أرسطو(التفسري امليتافيزيقي الغامض،  يف حني، ركز 
بة لن تكون منتجة ما مل تشحذ حبيث إن املوه) اإلهلام(ال إىل ) املوهبة(الفن إىل 
  .باملعرفـة

  

فالفن يتطلب من مبدعه أن يعرف احلياة، كما لو أنه صنعها بيده، ويعرف 
وكلّما ازدادت معرفته باألسباب،  ؟وملن يكتب  ؟وملاذا يكتب  ؟ماذا يكتب 

  .أنتجت موهبته بنجاح
  

مسألة  والسؤال الذي يستوجب الطرح يف هذا املقام، كيف تناول البالغيون
  الصورة األدبية يف ظل الفلسفة واملنطق ؟

  
  

 )سقراط(للجواب على هذا السؤال، ينبغي علينا أن نستعرض آراء كلّ من  
  .، ولو بشيء من التفصيل )أرسطو (و )أفالطون(و

  

  :3بالغة سقراط 
  

                                                            

مسرية القلماوي / حممد صقر خفاجة ود/الكتاب العاشر ترƤة د Ʈاورة Ǚيون: ينظر أفالطون ـ 1
 .534القاهرة ص 

 .25ص 1986 دار احلداثة لبنان 1ط يف نظرية األدب ،ينظر شكري عزيز املاضي  ـ 2

 .35ينظر املرجع نفسه ص ـ  3
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صدرها خارج وم علما، وإمنا هي عادة ومران، )سقراط(ليست البالغة عند 
  :ويضع لذلك خطتني . ، إذ ال ميكن تصديقها دائما ) احلقيقة(عن 

  
  : اخلطة اƨدلية ـ

  

وحتتوي على التركيب والتحليل، فأما التركيب، فهو الذي جيمع النواحي 
وهو الذي يرد الفكرة الكلية  -عكس التركيب  -املتفرقة يف الفكرة، وأما التحليل 

  .عاة عدم التضاربارإىل اآلراء اجلزئية، مع م
  

  :اخلطة النفسية ـ 2
  .وتتضمن االستعداد النفسي املتعلقة باخلطيب والسامع

  

  

كانت له رّدة فعل قوية ) سقراط(واألمر الذي ينبغي اإلشارة إليه، أن 
، وأن البالغة اليت دعا إليها، جيب أن توصل إىل ) السوفسطائيني(على طرحات 

يل، ولذلك، نراه يشّدد على ضرورة التمسك احلقيقة، ال أن تدعو إىل التضل
  .بقوانني اخلطاب

  

  :البالغة عند أفالطون 
  

  :بالغة فاسدة، وأخرى جيدة: بني بالغتني) أفالطون(مييز 
  

بالنظر  إىل احلدث، وتتعلق بكتابة أي خطاب، يقوم وموضوعها : البالغة الفاسدة 
ة إجنازات السوفسطائيني، هبذه البالغ) أفالطون(هو االحتمال واإليهام، ويقصد 

  .مثال) جورجياس(كمدارس 
  
  

بالنظر إىل البالغة احلقيقة، أي البالغة الفلسفية واجلدلية،   :البالغة اƨيņدة
أي تكوين ) بسيكاغوجيا(اسم ) أفالطون(موضوعها احلقيقة، ويطلق عليها 
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 هي البالغة) أفالطون(، وهذه البالغة اليت يدعو إليها 1األرواح بواسطة الكالم
التحاورية واليت تفترض وجود متحاورين، يسلم أحدمها مبا يطرح اآلخر، وهذا هو 

  .2شرط احلركة
  

بالغة جيدة،  وبالغة فاسدة،  : غتنيوجود تقابل بني بال -هنا  –ونالحظ  
، بل من خالل هذا التقابل، نالحظ ) سوفسطائية(وبالغة ) أفالطونية(بالغة : أي

بصفة عامة، واليت تفصل ) أفالطون(تقابال آخر ضمين، وهو تقابل يرتبط بفلسفة 
مل عامل مثايل، وهو عامل احلقائق املطلقة، وعامل حمسوس، هو العا: الوجود إىل عاملني

  . 3املزيف عامل األوهام واألشباح
  

  

  :بني بالغة أفالطون وبالغة أرسطو 
  

  

، كما ذكرنا آنفا، وجود متحاورين، يسلّم أحدمها ) أفالطون(تفرض بالغة 
مبا يطرحه اآلخر، وهذه الطريقة اجلدلية تنطلق من نقطة ما، لتنحدر يف حركة 

ب متفصلها الطبيعي، وحسب أجناسها، إىل حّد هبوط انقسام الوحدة، حس
  :  4الوصول إىل اجلزء الذي ال يتجزأ، كما هو يف هذا الشكل

   
  

  متابعة طريدة                 
  

  برية              
  

                                                            

ترƤة عمر أكان دار إفريقيا الشرق ـ املغرب ـ  ƹةȩراءة جديد للبالغة القدينظر روالن بارث ـ   1
 . 17ص  1994

 .19املرجع نفسه ص  ـ  2

 .130املرجع نفسه ص  ـ  3

 .18املرجع نفسه ص ـ   4
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  )اإلنسان(أليفة          مفترسة              
  

  باإلقناع       باليد املسلحة       
  

  على انفراد      لى رǗوس ع        
  االشهاد      
  عن طريق الفائدة    عن طريق هدية      

  
:                  من أجل املال     املدح : من أجل القوت 

  السوفسطائيني
  

  
فإنّ بالغته قياسية، تعتمد على الدليل واالستدالل، والقياس ) أرسطو(أما 

: حملتمل الذي يتبع القاعدة األرسطية، حيث يتجلى ا)القياس اإلضماري(التقرييب 
) أفالطون(، وعلى هذا األساس، يكون 1"حمتمل مستحيل خري من ممكن ال حمتمل"

قد سعى إىل البحث عن القوانني اليت حتكم اخلطاب من الوجهة الفلسفية، بينما 
  .ة املنطقيةكان سعي أرسطو البحث عن القوانني اليت حتكم اخلطاب من الوجه

  

  : اǂاكاة بني أفالطون وأرسطو
  

  :مع أفالطون: أوال
  

موضوع الصورة األدبية بشكل منفرد، أو من وجهة  )أفالطون( مل يتناول
بالغية، وإمنا درس الصورة يف إطارها الفلسفي العام، ذلك أّنه، ويف معرض حديثه 

                                                            

 .21املرجع نفس ص  ـ  1
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لكة اخليال احلسي يف عن مراتب املعرفة، يقسم املعرفة إىل أربع مراتب، فيجعل م
  1:وال بأس أن نستعرض هذه املراتب باختصار. الرتبة األخرية

  

  : مراǢǩ املعرفة
  

•  Ƃبة األوǩاملر :  
  : وهي معرفة الصور الثابتة اخلالدة، حيث تقوم على نوعان 

  

  .ة احلب واحلكمةصور ثابتة خالدة هي من خلق اهللا، كصور ـ 1
  

  .صور ثابتة خالدة لألشياء املادية ـ 2
  

  : املرǩبة الثانية •
  .وهي مرتبة املعرفة الكلية يف الرياضيات والصور اهلندسية

  

  : املرǩبة الثالثة •
  .وهي مرتبة اإلدراك النوعي للموجودات، كماهية احلصان واملنضدة

  : املرǩبة الرابعة  •
ي الذي تبتدئ فيه خياالت األشياء وظالهلا وهي مرتبة اخليال احلس

  .ومظاهرها
  

  

من الشعر  )أفالطون(إنّ قراءة سريعة يف هذا التقسيم، توحي إلينا مبوقف 
عامة، يف Ƥيع مقوماته، مبا يف ذلك التصوير األديب، وهذا املوقف منه غري ثابت، 

النفس غري السامية بوصفها وظيفة  ذلك أّننا جنده يهّون من شأن قيمة املخيلة مّرة،
، ومرة، يعظّم من شأهنا، فيشهد هلا بالقدرة على ) مصدر الوهم،  وأساس اخلطأ(

كس تع: فاألوىل. 2استحضار الرǗية املتصوفة اليت تسمو على ما يتناوله جمّرد الغقل

                                                            

 .61ص  اƨمهورية الكتاب السادȃ: أفالطون  ـ  1

 .11ص 1984اهليǞة املصرية العامة للكتاب  اخليال مفهوماǩه ووظائفهعاطف جودة ناصر / ينظر دـ   2
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متتلك : خياالت العامل املثايل، فهي بذلك حماكاة ناقصة ومزيفة ومشوهة، والثانية
ويف "القدرة على استحضار الرǗية املتصوفة اليت تسمو على ما يتناوله جمرد العقل، 

، ّمما جيعلنا 1"ختتلط اإلدراكات اجلمالية باإلدراكات الصوفية )أفالطون(كالم 
  .نعتقد أنه وقع يف تناقض واضح عند تفسريه هذه املدركات Ƥيعا

  

، من ) أفالطون(وملزيد من التوضيح، حناول البحث يف فلسفة الفن عند 
        :خالل العناصر اآلتية

  :نظرية اǂاكاة  ـ1
  

ون يف إىل أن الوعي أسبق يف الوجود من املادة، والك )أفالطون(لقد ذهب 
  :نظره، ينقسم إىل ثالث دوائر

  
  

 Ƃالدائرة األو:  
  

متثل العامل املثايل األول الذي خلقه اهللا، وهو عامل الصور الثابتة واخلالدة 
واخلالصة، حيث وجوده مستقل متاما عن احملسوسات، وهو الوجود احلقيقي العام 

  .لصافيةالذي يتضمن احلقائق املطلقة، واألفكار اخلالصة، واملفاهيم ا
  

     :الدائرة الثانية 
متثل العامل احملسوس، وهو العامل الذي حياكي عامل املثل حماكاة ناقصة،  

  .وبعيدة عن احلقيقة ببعدين اثنني
  

  : لثةالدائرة الثا
  

متثل عامل الفنان الذي حياكي عامل املوجودات واحملسوسات، فهو بذلك 
  .2يبتعد عن عامل املثل بثالثة أبعاد

  

                                                            

 .34ص  ديثالنقد األدŸ احلحممد غنيمي هالل  / د ـ  1

 . اƨمهورية الكتاب العاشرون  أفالط ـ 2
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طريقته اخلاصة يف ) أفالطون(وللربهنة على هذه املستويات، يستخدم 
، ممثل اإلنسان العادي، فيضرب ) جلكون(و ) سقراط(احملاورة اليت يقيمها بني 

  :   لذلك مثال السرير، حيث يفترض أفالطون وجود ثالثة أسّرة 
  

ه اهللا، وهو السرير املثايل الوحيد الذي هو سرير موجود يف الطبيعة، صنع ـ أ
                                                       .     )املثال(أو ) الفكرة(مبثابة 

سرير آخر من صنع النجار، حيث الصانع هنا ال يضع الفكرة اليت متثل  ب ـ
ثايل، وأقل درجة للسرير امل) حماكاة(جوهر السرير، وإمنا يصنع سريرا معينا، يكون 

  .منه
  

 مللكسرير ثالث، من صنع املصور، وهو كسائر املقلدين، بعيد عن ا ج ـ
  1.وعن احلقيقة بثالث درجات

  

  كيف علّل أفالطون طريقة احملاكاة ؟: والسؤال الذي يطرح هنا هو
  

لك كيف ترقى الروح إىل إدراك ت) سقراط(على لسان  )أفالطون(يذكر 
الصور العقلية املثالية الكاملة، عن طريق تذكر الروح ملا كانت تعلمه يف عامل 

  .2اجلمال اخلالد، قبل هبوطها إىل اجلسم
  

فعملية التذكر عنده عقلية، وليست حسية، وهو هبذا، يستبعد التخيل 
 النفس أشباه األشياء املدركة باحلس، وعلى هذا كعملية عقلية، ذلك أّنه يصور يف

   3األساس، تصبح صور اخليال شبيه الشبيه، أو ما يطلق عليه مبحاكاة احملاكاة
  

بأن الفنان مصور مبتعد عن احلقيقة بثالث  )أفالطون(وهذا يفسره قول 
لـ ) سقراط(عاكسة يف ثنايا حماورة درجات، ويربهن على ذلك باملرآة ال

                                                            

 .نفس املصدر والصفحة ـ 1

 .34ص  النقد األدŸ احلديثحممد غنيمي هالل / د ـ 2

 .12ص  اخليال عاطف جودة ناصر / ينظر دـ  3
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، عندما يبّين له كيف يستطيع املصور أن يصنع األواين من كل نوع، ) جلكون(
ويصنع النبات واحليوانات، بل أكثر من ذلك بكثري، إّنه يستطيع أن يصنع نفسه 
بنفسه، ويصنع األرض والسماء، وما يف بطن األرض، وهو يصنع اآلهلة أيضا، 

  .1رآة يف كل اجتاه، فيتحقق بذلك الصنعوذلك بإدارة م
  

أشبه بعمل املرآة العاكسة، إّنه حياكي ما ) أفالطون(إنّ عمل الشاعر عند 
هو كائن، لكنها تبقى حماكاة مزيفة، بعيدة كلّ البعد عن احلقيقة، وحيلينا هذا 

Ƥاعة داخل سرداب، وظهورهم (الطون، الكالم إىل املثل الفلسفي الذي ساقه أف
، وأمام الفتحة نار تلتهب، وهم يرون على ضوئها مناظر أشباح 2لفتحة ضيقة

ل ما يعتقد أنه حقيقة تتحرك يف انعكاس على حائط أمامهم، فهذه األشباح متثّ
  .األشياء، لكنه ال ميثل إال انعكاسا لعامل الصور اخلالصة

  

  

  :3ولشرح هذا املثل الفلسفي، نستعني بالشكل اآليت
  

  
  العامل احلقيقي ـ                     السرداب  ـ
  الناس املسجونون  ـ           اجلماعة املسجونة  ـ

  يف العلم احلقيقي                يف السرداب         
  موضوع الرǗيا أشياء واقعية ـ       موضوع الرǗية خياالت ـ  

  
  جلانب نظرة أحادية ا ـنظرة أحادية اجلانب لعمق          ـ            

                                                            

 .اƨمهورية الكتاب العاشرأفالطون   ـ 1

املثل الفلسفي هو مثل يعتمد عليه الفالسفة لتوضيح أفكارهم وهو خيتلف عن مل الوعاȗ وبقية  ـ 2
 .األمثال األخرى

3 -Henri Morier; Dictionnaire de poétique et de rhétorique 3iéme édition 1981 
presses universitaires de France Paris page 73  
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  للعامل الواقعي       السرداب                               
  األسباب املباشرة مبادئ األشياء ـاألسباب املباشرة دمى         ـ          

  السبب األول احلقيقة  ـالسبب األول          ـ               
                           الشمس والنار                      املطلقة          
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  : L'inspiration -اإلهلام ـ 2 
  

مل يكن واضحا كل الوضوح يف تفسري  )أفالطون(رأينا فيما سبق، أنّ 
خالصا، ابتعاد عن واقع األدب ) ميتافيزيقيا(الصورة، وكان يف تناوله هلا تناوال 

  .ال اجلمايلوذلك ملّا ربطه بالفكر املثايل، واحلكم األخالقي، 
  

  لكن ماذا عن اإلهلام ؟ وهل سيقدم لنا تفسريا لقضية الصورة ؟
نظريته يف  )أفالطون(يف الواقع أن اإلهلام هو أحد الدعائم اليت بين عليها 

الشعر، فالشاعر عنده كائن لطيف جمنح مقدس، لكنه عاجز عن االبتكار ما مل  
فيه شيء من الرشد، فإذا مل يبلغ يوحي إليه، وقد يغيب عن وعيه متاما، فال يبقى 

  .1هذه احلالة، كان عاجزا كلّ العجز عن التفّوه بنبوءاتـه
  

، ليس نوعا واحدا، كما اعتقد  )أفالطون(ففي رأيي أن مفهوم اإلهلام عند 
نوعني،   ذلك جل الباحثني الذين تناولوا قضية اإلهلام عند أفالطون، بل ينقسم إىل

، يف الكتاب العاشر، من خالل نص حّجة، بيانه ) أيون(بدليل ما ورد يف حماورة  
  : يف اآليت

  

إنّ أول نوع من اإلهلام إهلي املصدر، وذلك حني تلهم ربة الشعر بعض 
  .الناس أوال، فتنقل إليهم قوة مشاهبة جلذب األشخاص الذين يقع عليهم فعل اإلهلام

  

الشخص الذي أهلمته ربة الشعر، فيستلهم منه وثاين إهلام، مصدره 
  .األشخاص اآلخرون

  

بىن أساس هذين النوعني من خالل  )أفالطون(ومن خالل هذا،  أرى أن  
مالحظاته لɈداب اإلغريقية، فالشاعر امللهم من ربة الشعر هو هومريوس، وعنده، 

 آسي الذينيتحقق النوع األول من اإلهلام،  مث تتعلق به سلسلة من شعراء امل
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 فرجيل، كما استلهم ) األوديسة(و) اإللياذة(من ملحمتيه  1استلهموا موضوعاهتم
  . )إنيادته(منهما أيضا يف 

  

الناس ) بعض(الشعر نفسها، تلهم  وباملثل، فإنّ رّبة ..: ") أفالطون(يقول 
أوال، ومن هؤالء األشخاص، تتعلق سلسلة من األشخاص اآلخرين الذين يتلقون 

  . 2"اإلهلام
  

  

ال يبني حقيقة هذا اإلهلام، وهل يلهم الشاعر عن طريق  )أفالطون(لكن 
هذا حيفّه الغموض، املخيلة، أم عن طريق اإلدراك، أم عن طريق الصورة، كلّ 

ال يؤلف قصائده اجلميلة بالفن، ولكنه يؤلفها، ألنه ملهم جمذوب، "فالشاعر عنده، 
  3".ولن يستطيع االبتكار حىت يغيب عن وعيه متاما، وال يبقى فيه رشد

  

د إنّ تفسريا مثل هذا، جيعلنا نشري إىل الرأي القائل أن عملية اإلبداع الفين عن
غري إرادية، وليس للشاعر دخل فيها، وإذا كان احلال على هذا املوقف،  )أفالطون(

إرادة الشاعر يف  قد وقع أيضا هنا يف تناقض واضح عندما ألغى )أفالطون(فإنّ 
  . إدراك اخلياالت البعيدة عن جوهر احلقيقة، ومن مثّ عامل املثل

  

ألدبية، يف احملاكاة وال يف مل يهتم بالصورة ا )أفالطون(إن :  وخالصة القول
اإلهلام، وال يف تعرضه للتخيل، وذلك هليمنة اجلانب الفلسفي التأملي احملض على 
اجلانب التنظريي للشعر، وطغيان النظرة امليتافيزيقية يف البحث عن مسائل الفن 
واإلبداع عامة، يضاف إىل ذلك ابتعاده عن مسلك البالغيني يف تفسري جوهر 

الرحم الذي خيرج منه األدب : " ذلك الصورة األدبية، ألهنا، كما قيلاألدب، مبا يف
  *.عامة
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نفسها، يف  )أفالطون(هل اتبع الفالسفة  أفكار : قد يطرح سؤال آخر هنا
؟ لɌجابة على هذا السؤال ينبغي نتتبع النظريات اجلمالية الكربى  تنظريهم للصورة

  .فية وامليتافيزيقيةاليت تناولت موضوع الصورة من الوجهة الفلس
  

يف  )أرسطو(و )أفالطون(من املعروف أن الدراسات الفلسفية سارت منذ 
خط مثايل ميتافيزيقي، وآخر واقعي، وانعكس ذلك على : خطني متوازيني

  .املقوالت اجلمالية الكربى يف كلّ العصور األدبية
  

  )م.322ȧـ 84: (الصورة األدبية يف ظل التفسري املنطقي عند أرسطو
      

فن (حبق، أول مشرع للفن واجلمال، من خالل كتابيه  )أرسطو(يعترب 
الذي مل يفرد للفن عمال مستقال، وكان ) أفالطون(، Ɲالف ) اخلطابة(، و)الشعر

) Ƥهوريته(كلّ ما تركه، Ƥلة آراǗه حول الفن واجلمال مبثوثة يف ثنايا 
  .)حماوراته(و

  

، وعلى عكسه،  )أرسطو(بية، فإنّ أمهل للصورة األد )أفالطون(وإذا كان   
وإذا كان األول قد توّجه ، قد اهتم هبا، وأوالها عناية وحبثا، وحتليال وتقسيما

وجهة فلسفية يف التعامل مع الظاهرة األدبية، فإنّ الثاين قد توّجه وجهة معرفية، 
  .تعتمل مناهج أكثر منطقية وواقعية

  

أهم اجلوانب اليت عاجلها  ما هي: والسؤال الذي ينبغي طرحه هنا، هو  
يف الصورة األدبية ؟ وبعبارة أخرى، ما هي اإلجراءات النظرية اليت ارتكز  )أرسطو(

      عليها أرسطو يف تنظريه للصورة األدبية ؟ 

  : Ơديد الصورة األدبية
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 - عنده-أكثر دقة، يف تناوله للصورة األدبية، فهي تعين  )أرسطو(لقد كان   
رى األمثال، كوهنا تقرب املعىن، فتجعله مياثل الواقعة اجلديدة، جيري جم املثال أو ما

وإذا كان التماثل دعامة من دعائم الصورة، فإنّ التشبيه، بدوره، يقوم على هذا 
األمر، على األمثال  ئالتماثل أيضا،  مما جعل أرسطو يقصر الصورة، يف باد
اسم التغيري،  )أرسطو(ه والتشبيه، وجيعل االستعارة من اجملاز، أو ما يطلق علي

Ƹتلفان  -التشبيه واالستعارة  –Ǚ Żنǎ املثال أيȒا ǩغيري، لكنهما : "فيقول
لفظة (، واالختالف عند أرسطو هو أنّ التشبيه قد ترد  فيه أداة التشبيه ȩ"1ليال

وهو يتحدث إىل ،  Andros أندرطونمث إنّ : "، مثل قوهلم) شبهكمثل أو ي
يشبه اجلراء اليت ُحلّت من الوثاق، ذلك أن اجلراء، إذا كانت ،  Ǚ Idreéديريا

مشدودة، هنشت من قرب منها، وإذا انطلقت من وثاقها، امتشقت وأشرأّبت، 
: ، أو كقوهلم2"، ملا انطلق من وثاقه، كشف عن سخيمة نفسه)  Ǚديريا (فكذلك 

إهنم يشبهون : "، أو 3"إّنهم يشبهون املالح الذي هو قوي، لكنه أبكم ال يفقه"
: ، أو قوهلم4"البغال اجلاحمة، فبعضها ألقَي عليه كلّ شيء، وبعضها خمالة مهملة

 Boétiens بوويطيةضا، فكذلك أهل إهنم يشبهون السكاكني اليت يقطع بعضها بع"
  .5"أيضا، يفين بعضهم بعضا باحلرب على أنفسهم

  

، إذ من 6هذه النماذج التشبيهية، باالستعارة أيضاوميكن أن يعّبر عن 
مثل ما ذهب إليه ) االستعارة(و) التشبيه(الواضح هنا، أن أرسطو مل خيلط بني 

يكاد ال يلحظ فرقا بينهما، ملّا  )أرسطو(ر بدوي طبانة، حني رأى أن الدكتو
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بصدد حتديد الصورة األدبية اليت كا ) أرسطو(أنّ  ذلك -1جعلهما من التغيري
أما الصور، فكما قلنا من قبل، : "رسطويقول أ. تشمل التشبيه واالستعارة كليهما

 :من حدين، فعندما نقول  -دائما  –إّنها تغيريات مرموقة جدا، فهي تتألف 
يعين أوتار،  فإّننا نستخدم تغيريا  ،" الدرț كȃǖ اإلله Ǔرȃ، والقوȩ ȃيثارة"

، 2"، فهنا تغيري بسيط "القوȩ ȃيثارة، والدرț كȃǖ: "ليس بالبسيط،  أما إذا قلنا 
والصور : "ويقول يف موقع آخر . و تكون الصورة هنا قد يقصد هبا االستعارة

، وهذا يعين أنّ الصورة، قد تتضمن تغيريا، فتكون 3"جتّمل، إذا تضّمنت تغيريا
  . استعارة،  أو ال تتضمن تغيريا فتبقى تشبيها
وكلّ هذه التغيريات صور، : ".. أرسطو ولǐنتأمل نصا آخر، من نصوص

، واألمثال هي األخرى تغيريات، تنقلنا من ) تغيريات ( والصور كما قلنا، جمازات 
فالتفريق بني التشبيه واالستعارة واضح هنا، ذلك أن االستعارة .  4"نوع إىل نوع

لصورة، وعليه، فإنّ الصورة عند من حيث األصل، تشبيه، وكالمها نوع من أنواع ا
  : أرسطو، ميكن أن تأخذ الشكل اآليت

  
   

  االستعارة+  التشبيه  =  الصورة  
  
  

               - كـاروليـن سربجــون (وهذا الشكـل نفسـه الذي تبنتـه الناقـدة 
Caroline F. E. Spurgeon      ( ، إّنهـا : "عندما حاولت حتديد الصورة بقوهلا

مة الوحيدة الصاحلة اليت تشتمل على كلّ نوع من أنواع التشبيه، وعلى كل ما الكل
   5."هو يف احلقيقة تشبيه مكثف، أي االستعارة
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أنّ التشبيه مصطلح يدل على كلّ أنواع التشبيه،  )أرسطو(ولقد أدرك 
يت تضرب يف احلادثة املشاهبة، أو األمثال اليت هي على ويدخل يف ذلك األمثال ال

يف ذلك مثال األيل والفرس الذي قاله  )أرسطو(وضرب . لسان احليوان
  .1 لقومه) استيسخورس(

  

قريب من  )أرسطو(أنّ املثل الذي قدمه ) بدوي طبانة(ويرى الدكتور 
ة، ولعلّ األستاذ يقصد التشبيه الضمين، ألن التشبيه التشبيه التمثيلي يف البالغة العربي

  .2التمثيلي يكون وجه الشبه فيه منتزع من متعدد، وال عالقة له باألمثال 
  

  :اŎــاز
  

اجملاز من أعظم صيغ التصوير وأجودها، فهو الشيء الوحيد  )أرسطو(اعترب 
لذي ال يقدر املرء أن يتعلمه أبدا من غريه، إّنه العبقرية يف أكمل صورها، واجملاز ا

اجليد دليل املوهبة البصرية، القادرة على إدراك وجوه الشبه يف األشياء غري 
ءة سريعة يف هذا التعريف، حتملنا إىل استنتاج ثالث نقاط إنّ قراو. 3املتشاهبة
  : أساسية

     
أن عبقرية الشاعر تكمن يف قدرة استعماله للمجاز الذي ال يستطيع ـ  أ

  .املرء أن يتعلمه، ومن مثّ، سيغدو اجملاز لونا من ألوان املعرفة

ء غري املوهبة هي امللكة اليت هبا يتم إدراك التشابه بني األشياـ أنّ  ب
  .املتشاهبة
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جودة الصياغة، واالهتمام بالشكل التصويري غاية فنّية يف حّد أنǎ  ج ـ
  . ذاهتا

  

  :التǶليل املنطقي للمجـاز
  

  

كثريا من اجلوانب املعرفية يف تناول مسألة اجملاز،  )أرسطو(لقد استخدم   
يف حتليل  ورمبا كان املنطق أكثر أدواته استعماال، حني استثمر بعض قوانينه املنطق

أما :"طريقة الشاعر يف استعماله اجملاز، فنطالع يف كتابه الشعر مثل هذا التوظيف 
االسم اجملازي، فهو إعطاء اسم، يدل على شيء، إىل شيء آخر، وذلك عن طريق 
التحويل، إّما من جنس إىل نوع، أو من نوع إىل جنس، أو من نوع إىل نوع، أو 

  .1"اعتمال القياس
  

 )أرسطو(نفهم من هذا النص، Ƥلة اإلجراءات املنطقية اليت ارتكز عليها و  
يف حتليل اجملاز، وهي قضايا من صميم علم املنطق، ذلك الذي سوف نعتمده يف 

  .جانب حبثنا النظري مث يف كيفية إسقاطه على اجملاز
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  : واƨنȄ  النوț ـ 1
نطق، تلك املقولتني الكلّيتني اللتني تعربان يف امل) اجلنس(و) النوع(يقصد بـ   

  1.عن سلسلة من املفاهيم، يف عالقة بعضها ببعضها اآلخر
  

 Ȅنƨا  - GENRE :ته أمساء كلية هو عبارة عن لفظ كلي ذايت، تندرج حت
  .وموجودات تسمى أنواع  

  

  țالنو- :ESPECE  هو لفظ كلّي ذايت، يندرج حتته اسم كلي آخر، يعلوه
  .هو اجلنس 

  

وعلى هذا األساس، فإنّ كلّ ما هو فوق النوع، هو جنس له، ومن مثّ، فإنّ 
، تشكل جزءا من ) أ(فإذا كانت سلسلة املفهوم . اجلنس أكثر ƽوال من النوع

، وباملثل، جيري ) أ(هي جنس ) ب(، و) ب(هي نوع ) أ(، فإن ) ب(فهوم امل
،على أهنا ) ب(، و) ب(، على أهنا مفهوم نوعي بالنسبة لـ ) أ (احلديث عن 

، ومن مثّ، فإنّ عالقة اجلنس بالنوع هي عالقة الكلي ) أ(لـ مفهوم جنسي بالنسبة 
  .2باجلزئي
  

     :)أرسطو(عد هذا التعريف املوجز نعود إىل األمثلة اليت ذكرها ب
اإلرساء يف (فـ ، " هنا ǩقف سفينƔ: "مثل قولنا :  من اƨنƂǙ Ȅ النوț ـ 1

  .)الوقوف(هو ضرب معني من شيء، وهو ) امليناء
  

ȩد ȩام بفعل ) أديسيوȃ(ال ريǢ أنǎ : "كأن يقال : من النوƂǙ ț اƨنȄ  ـ 2 
ȣالǓ هي جنس من عدد ضخم، وقد ) عشرة آالف(،  فإنّ  "عمل نبيل عشرة

  . استعمل هنا، ليدلّ على العدد الضخم، بوجه عام
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 :و.  "فليستل حياǩه بسيف من الƎنز: "مثل قولنا : من النوƂǙ ț النوț   ـ 3
 )يقطع –يستل : (فهنا استعملت الكلمتان.  "ليقطعه بالسيف الƎنزي الصارم"

  .1"كلتامها نوع ملعىن االنتزاعمتبادلتني، و
  

  :وميكننا أن نوضح هذه األمثلة يف اجلدول اآليت 
  

  

  

 النوț النوț اƨنȄ األمثلة

 ــ اإلرساء التوقف "هنا تقف سفينيت"

قد قام بعشرة)أدسيوس(ال ريب أن "
 "آالف عمل نبيل

 ــعشرة آالف كثري

 "من الربوزفليستل حياته بسيف" 
 " وليقطعه بالسيف الربنزي الصارم" 

  يستل ــ ــ
 يقطع

  
  

هو اجلنس، ألنه أعم وأƽل، أما ) التوقف(جند أن  املثال األول،ففي 
، فهو النوع، أي نوع من التوقف، وجزء منه، وال يطلق إال على ) اإلرساء(

  .السفن، وأما التوقف، فيطلق على الكل
  

معناها كثري، فهي جنس من ) عشرة آالف(جد أن فناملثال الثاين،  أما 
  ).عشرة آالف(بكلمة ) كثري(أنواع اآلالف، فاستبدلت كلمة 

  
  

بدال من ) استل(فقد انتقل النوع إىل النوع، باستعمال املثال الثالث، أما يف 
  .، وكالمها نوع من االنتزاع) استل(بدال من ) قطع(، و) قطع(

  :القياȃالتǶويل الرابع باعتماد طريق 
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بينها ترابط، حيث 1وذلك عندما تكون أربعة حدود ..: ") أرسطو(يقول   
، ذلك أّنه  )ج(بالثالث ) د(، كعالقة الرابع ) أ(باألول ) ب(عالقة احلد الثاين 

  ). د(بع بدال من الرا) ب(، أو الثاين ) ب(بدال من الثاين ) د(ميكن استعمال الرابع 
    

صفة ذات ارتباط بالكلمة  -يف بعض األحيان  -وقد يضاف إىل اجملاز   
بديونسيوس ) ب(وعلى هذا، فإن عالقة الكأس  ،احملذوفة اليت نقل عنها هذا اجملاز

، ومن مث، فإنّ الدرع، ميكن أن يطلق عليها )ج(بآريس ) د(كعالقة الدرع ) أ(
  2)أ+ د (درț ديونسيوȃ كأس ، وتسمى ال) ج+ ب (كȃǖ أريȄ : جمازيا 

  

قد وضع هذا النص يف شكل تقابلي، ولشرحه، ) أرسطو(من الواضح أن     
حنتاج إىل الرجوع إىل األصول النظرية لالستدالل املباشر، باعتبار التقابل أحد 

  .أنواع هذا االستدالل، ذلك الذى سنتناوله باختصار
  
  

                                                            

احلد هو اللفظ الذي مبكن أن يكون موضوعا أو حمموال  : Les Termes ـاحلدود هي األلفاȗ  ـ 1
واحلدود أي العناصر اليت تتكون منها القضية  ـأي أحد أجزاء الكالم  ـيف القضية املنطقية 

املدينة واحلدود يف  ـاملعدن  ـهادي : لف من كلمة واحدة مثل املنطقية، واحلد املنطقي قد يتأ
 . classesاملنطق احلديث تسمى فǞات 

 186ص  فن الشعر، أرسطو  ـ 2
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      :INFERENCE - االستدالل   
هو عملية التفكري اليت ميكن، من خالهلا استنتاج استدالل معني، أي       

، استنادا إىل قضية، أو عدة قضايا، ) احملصلة(،  أو ) النتيجة(قضية جديدة، تسمى 
  . 1تسمى مقدمات

  : INFERENCE  IMMEDIATE - االستدالل املباشر 
نطق التقليدي، احلكم الذي تصدر عنه النتيجة مباشرة، من ويعين، يف امل    

مقدمة واحدة وحدها، ويشتمل االستدالل املباشر على الوضع املقابل، أي 
  2)مربع أرسطو(،  أو ما يسمى بـ ) مربع التناقض(،  وفق ) النتائج(

  

هنا بالنوع املعروف بـ  واالستدالل املباشر، كما ذكرنا، أنواع، نكتفي    
  للمجازات السابقة، فما هو التقابل ؟ )أرسطو(، لعالقته بتحليل ) التقابل(

  

  : L’OPPOSITIONالتقابل 
  

) املوضوع(استنتاج قضية من قضية أخرى، تتماثل معها يف "هو     
  .3"، ولكنها تتباين معها من ناحية الكم، والكيف، أو معهما جمتمعني)احملمول(و
  

إما كلية، وإّما جزئية، وإذا كان هلا : فإذا كان لكل قضية كّم معّين، فهي    
بعة كيف معني، فهي إما موجبة، وإما سالبة، ومن مثّ، فإنّ التقابل سيكون من أر

  :4أنواع من القضايا احلملية

                                                            

 25ص  املوسوعة الفلسفية ـ 1

 25ينظر املرجع السابق ص  ـ 2

الطبعة الثالثة دار الطليعة بريوت ) املنطق التقليدي (  مدخل ƂǙ علم املنطق، مهدي فضل اهللا  /د  ـ  3
 119ص  1985 ـلبنان ـ 

 ـ ينظر نفس املرجع والصفحة 4
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  )ȫ م: (الكلية املـوجبةـ  1

   )ȃ ȫ: (الكلية السـالبةـ  2

   )م ǯ: (اجلزئية املوجبةـ  3

        )ȃ ǯ: (اجلزئية السالبةـ  4

  : 1ويشتمل التقابل على    
  

  : Contrariété - التȒاد  ـ 1  
  

وهو عالقة، يكون فيها التماثل والتشابه يف الكّم، والتباين واالختالف يف     
  .الكيف، بني قضيتني كليتني

  

  : Sub - Contrariété -التداخل ǨƠ التȒاد  ـ 2
  

وهو التماثل والتشابه يف الكم، واالختالف يف الكيف، بني قضيتني     
  .جزئيتني

  :  Contadiction  -التناȐȩ  ـ 3
  

  .عالقة اليت تتباين فيها قضية مع قضية أخرى، يف الكم والكيفوهو ال    
  

   : Sub – Alternation -التداخل ـ  4
  

وهو العالقة اليت تتماثل فيها قضية مع أخرى يف الكيف، وختتلف معها يف       
  .الكم 

  

  : 2وميكننا أن نبّين االستدالل املباشر بواسطة التقابل، يف املربع اآليت    
  
  

                              

                                                            

 ـ ينظر نفس املرجع والصفحة 1

 121ـ  120رجع السابق ص ينظر امل  ـ  2
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  )ك س(      Ȓǩــاد       )    ك م(         
         

   
  

  )ج س(      Ȓǩــاد  )        ج م(                             

، من خالل قانون التقابل، يف  )أرسطو(نرجع اآلن إىل األمثلة اليت ذكرها   
  :الشكل اآليت

  

 التقابل القȒية الكيف الكم القȒية
 تضاد آرس) : ك س (  ـ +ديونسيوس): ك م ( 

 حتت تضاد درع) : ج س (  ـ + كأس): ج م ( 
 تناقض درع) : ج س (  ـ ـديونسيوس): ك م ( 

 تناقض آرس) : ك س (  ـ ـ كأس): ج م ( 
 تداخل كأس) : ج م (  + ـديونسيوس): ك م ( 

 تداخل درع) : ج س (  + ـ آرس): ك س ( 

وميكننا شرح هذا :وعلى هذا األساس ميكننا حتديد التقابالت كما يلي    
  :                              الكالم يف الشكل اآليت

  آيرس=  ديونسيوس             ج  =  أ           

  الدرع =  الكأس                  د  =  ب     

يتشاهبان يف الكم، وخيتلفان يف الكيف، كانتا  )آرس(و )دبونسيوس( ملا كان
  :قضيتني كليتني، وعالقتهما التضاد
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  Ǔرȃ=  ديونسيوǯ          ȃ  =  أ                  

تتشاهبان يف الكم، وخيتلفان يف الكيف، كانتا ) الدرع(و) الكأس(وملا كانت   
  :   قضيتني جزئيتني، وعالقتهما حتت التضاد

  الدرț=  د             الكȃǖ=  ب       

خيتلفان يف الكم والكيف كانت عالقتهما ) الدرع(و ) دبونسيوس(وملا كان 
  :التناقض

  

  الدرع=  د  =    ديونسيوس    =  أ                

خيتلفان يف الكم والكيف، كانت عالقتهما ) الكأس(و) آرس(وملا كان 
  :التناقض

              

  آرس=  ج  =    كأس       ال=  ب               

خيتلفان يف الكم ويتشاهبان يف الكيف، ) الكأس(و) دبونسيوس(وملا كان 
  :كانت عالقتهما التداخل

  الكأس=  ديونسيوس        ب  =  أ                

خيتلفان يف الكم، ويتشاهبان يف الكيف كانت ) الدرع(و) آرس(وملا كان 
  : عالقتهما التداخل

  الدرع=  آرس              د  =  ج               

  : كاآليت )أرسطو(وعليه، فإنّ حدود اجملازين تتقابل يف مربع 

  آيرس = ج )    تضاد    (     ديونسيوس   = أ                    
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  الدرț= د   )داخلتان حتت التضاد  (الكȃǖ  = ب              
   

ومن مثّ، فإنّ الدرع ميكن : ".. حني يقول )أرسطو(ونعود اآلن إىل استنتاج 
، وتسمى الكأس درع ديونسيوس ) ج+ ب (أن يطلق عليها جمازيا كأس آريس 

  .1)"أ+ د (
، وعلى هذا األساس أيضا، ) لتناقضا(إنّ اجملـاز هنا، يتموقع يف عالقة 

  :  ميكننا أن نضع اجملازات األخرى يف مربعات التقابل اآلتية
  

  2" شيǺوخة النهار، وعشية احلياة"  

  :يكون اإلجراء كاآليت
  

  احلياة=  النهار                           ج  =  أ          

  الشيخوخة=  د                              العشية=  ب       
  
  
  
  
  

  احلياة=  ج  )       تضاد (      النهار  =  أ             
                           

    
                                                            

 186ص  فن الشعر: أرسطو  ـ 1

 187ص املرجع نفسه  ـ 2

                     



 ـ- 70-
 

                     
  الشيخوخة=  د  )     حتت تضاد(  العشية  =  ب         

  

  

  :قع اجملاز يف عالقة التناقض يف وهنا أيضا، يتمو
  

  )أ+ د (شيǺوخة النهار 
  )ǯ+ ب (عشية احلياة  

  

أو كما قال  ..: ") أرسطو(وكذلك الشأن، بالنسبة للمثال الذي اقتبسه 
  .1"مغرب احلياة ") : امبدوكليس(

  

يكون عن طريق املنطق، حيث  )أرسطو(وهناك طريقة أخرى، توّصل إليها   
جمموعة خالية، وعليه، فال جند يف هذا املربع سوى جمازا واحدا على ) ب(احلد 

موجودة، أما عالقة ) د(و) أ(عكس األمثلة األخرى، ألن عالقة التناقض بني احلد 
  .)ب(، فهي غري موجودة، النعدام احلد ) ج(و) ب(التناقض بني احلد 

  

 يوجد اسم لبعض وقد حيدث يف بعض احلاالت أال: ") أرسطو(يقول 
 ، "نثر احلǢ"اصطالحات القياس، وعندئذ، ميكن استعمال اجملاز كما هو، فمثال 

ولكن عملية الشمس يف بعثرة أشعتها ليس هلا  ،) البǾر(يسمى اصطالحيا 
،  )أ( بȒوء الشمȄهلا عالقة ) ب( غري املسماةاصطالح خاص، وهذه العملية 

: ومن مث، جاء تعبري الشاعر عن الشمس ، ) ج( باحلǢ) د( البǾرمتاما كعالقة 
  .2)"أ+ د ( ،" ǩبǾر نورا ربانيا"

  
  :وميكننا بسط هذا الكالم يف الشكل اآليت

                                                            

 والصفحة رجعنفس امل ـ 1

  187ص  نفسه رجعامل ـ 2
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  احلب) ج(     الشمس                 ) أ(

  
  
  
  

  البذر) د(                       0  )  ب(
  

  

  ).أ+ د (د هنا، هو جمموعة خالية، واجملاز يتموقع يف العالقة إنّ احل
  

وهناك طريقة أخرى، ميكن أن يستخرج هبا هذا النوع من اجملاز، ذلك أّنه، "
عندما نسمي شيǞا باسم شيء آخر، نسقط عن هذا الشيء اآلخر صفة من صفاته 

ـ كما هو  )يȄكǓ ȃǖر(الدرț اليت متيزه، مثال ذلك أّنه، بدال من أن نقول عن 
  . 1")كȃǖ بال Ʀر(احلال يف املثال السابق ـ نقول 

  

شرح هذا اجملاز، يف الشكل اآليت، باملربع األرسطي  -أيضا  –كما ميكنا 
  :نفسه 

                                                            

  187ص  نفسه رجعامل ـ 1
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  )بال Ʀر(  0  )ج(      ديونسيوس    ) أ(   
  
  
  
  

  درع) د(               كأس        ) ب(               
  

هو الذي ميثل اجملموعة اخلالية، وعليه، يكون ) ج(ففي هذا املثال، جند احلد 
      ).ج+ ب (اجملاز 

فيه، ميثل جمموعة ) ب(والشيء الذي نالحظه، هو أن اجملاز الذي كان احلد 
فيه ) ج(د ، هو اجملاز نفسه الذي كان احل) أ+ د (خالية، والذي جاء يف صيغة 

، وعليه، فإن اجلزأين معا ) ج+ب(ميثل جمموعة خالية، والذي جاء يف صيغة 
  .سيشكالن عالقة التناقض، مثل باقي اجملازات األخرى

  

للمربع املنطقي، كان هدفه توضيح الشكل  )أرسطو(وهذا يعين أن توظيف   
ل وليست والطريقة اليت صيغ هبا اجملاز، أي أن أرسطو أدرك أن الصورة هي شك

على ما يسمى  حمتوى، والذي يؤيد هذا الطرح هو اعتماد التحليل السيميائي
، ويلتزم هذا املربع بكل  )غرƹاȃ(عند   carré sémiotique - باملربع السيميائي

  .1يف االستدالل املباشر، ومربع التقابل )أرسطو(قوانني التقابل اليت جاء  هبا 
  

للصورة األدبية،  )أرسطو(ومن النقاط اليت أراها جديرة بالتنويه، يف حتليل   
، )استبدال(هو ) غيريالت(، وهو مصطلح دقيق، ذلك أنّ ) التغيري(استعماله ملصطلح 

  .واالستعارة يف حد ذاهتا استبدال
                                                            

 voir GREIMAS – COURTES sémiotique dictionnaire résonné de la ـ 1
théorie du  langage collection n° 12 édition n° 02 classiques hachette aris 

1989 page 29 
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) أفالطون(وميكننا بعد هذا العرض أن نتصور الفروق الدقيقة بني آراء 
  :يف اجلوانب امليتافيزيقية والبالغية، فيما يلي) أرسطو(و

  
  

  أرسطو أفالطون
تبناها من موقف  :بالغة فلسفية جدلية

و إىل وهي بالغة تدع) . سقراط(أستاذه 
  . البحث عن احلقيقة

أراد، : بالغة ȩياسية استداللية منطقية
مبوجبها التوصل إىل القوانني املنطقية اليت 

 .حتكم اخلطاب
فلسفة أفالطون هي :الطرح امليتافيزيقي

البحث عن احلقيقة من خالل البعد 
 .امليتافيزيقي، للوصول إىل جوهر األشياء

لبحث ويتمثل أيضا يف ا:الطرح الواȩعي
  .عن احلقيقة لكن من خالل الواقع

  :اǂاكاة
  .ـ عند أفالطون عامة

  .ـ صورة ناقصة عن عامل الكمال
 .ـ تبحث يف ما هو كائن

   :اǂاكاة
  .ـ عند أرسطو ختتّص بالشعر فقط

  .تكمل النقص املوجود يف الطبيعة ـ
  .ـ تبحث يف ما يبغي أن يكون

 :مفهوم الصورة
واحملاكاة  فيزقية،مرتبط بالتصورات امليتا

  .واإلهلام

 :مفهوم الصورة
والتفسريات  مرتبط بالتصورات البالغية

  .املنطقية
  
  

سنتتبع يف هذا الفصل سريورة الطرح الفلسفي امليتافيزقي، واستمراره، من 
خالل Ƥلة الطرحات الفلسفية اليت تبناها كبار الفالسفة واملنظرون، كما نتتّبع 

يف ميدان علم اجلمال والفلسفة الظاهرتية،  يف تناول  مدى تطور البحث الفلسفي
وما ارتبط بالطرح البالغي األرسطي، فسوف أتناوله يف . موضوع الصورة األدبية

  .باملنحى التعليمي) أرسطو(الفصل الثالث، عند اخلوض يف عالقة أتباع 
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  ، يف التنظري الرومانسي) اخليال(الصورة األدبية، ونظرية 
  

على الفن، وتقييدها حلّرية اإلبداع، ) الكالسيكية اجلديدة(يمنة لقد كانت هل
من خالل كبتها للرǗى النقدية، وللطرحات اجلمالية، تعجيال بسقوطها وإيذانا 
باهنيارها، ليحلّ حملها تصّور نقدّي جديد، بين على حتطيم القيود، وإطالق العنان 

  .للحرية
ومانسي، الذي أرسيت دعائمه لقد وجد هذا التوّجه ضالته يف املذهب الر

 - كانظ (، يف أوروبا، مع أكرب منظري ذلك العصر ) الثامن عشر(ابتداءă من القرن 
Kant (و) هيغل- Higel (  مها وأفكارمها أسسا ومرتكزاتǗأين كانت آرا ،

  ).نظرية اخللق(، و) نظرية التعبري(قامت عليها 
  

، هو اخلط ) هيغل(و )كانظ(إنّ اخلط الفلسفي الذي سار عليه كل من 
املثايل، أو ما أطلق عليه باملثالية الذاتية، وعلى هذا األساس، كانت املثالية 

يف مذهب هؤالء  –الرومانسية إحدى مصادر الفن واجلمال، مادام مصدر الشعر 
، ومن هنا، كان الشعراء الرومانسيون يتغنون ) اإلهلـام(إهليا، يعتقد بفكرة  -

  .  يف أشعارهم، ويناجوهنا، ويطلبون منها املدد الشعري la muse(1(بآهلة الشعر 
  

إنّ القيود الكالسيكية اليت تكسرت من معصم أدب العصر بعدما أدمته، قد 
أعطت املربرات الفنية املسّوغة حلركة أدبية نقدية جديدة، تتمتع بكامل احلرية 

فبدال من الشعر الدرامي الذي كان مهيمنا . وبكامل حقوق التجديد اإلبداعية،
، ) شكسبري(و) موليري(و) كورناي(و) راسني(طيلة العصور الكالسيكية، مع 

انتفض الشعر الغنائي، فاحتا جماالت جديدة، ومنابع متنوعة للشعراء، كانت الطبيعة 
فهم وعواطفهم، وجماال رحبا  امللجأ املكني، يلوذون إليها، مّتخذينها متنفسا ملواق

وعلى . ألحالمهم ورǗاهم، ومعينا سائغا صورهم وأخيلتهم، ومعجما ثّرا للغتهم

                                                            
ـ  1 voir Alfred de Musset, la nuit de Décembre  
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اليت كان للصورة ) نظرية اخليال(أعتاب هذا االجتاه ولدت أكرب النظريات اجلمالية 
  .ذلك الذي سوف جيده يف الصفحات اآلتية. األدبية فيها أوż نصيب

  

  

     : Coléridge -  ولريدǯنظرية اخليال عند ك
  

 –نظرية اخليال عند كولريدج ) Richards -ريتشاردز (يصف 
Coléridgeمن الصعب إضافة شيء إىل ما قاله، إالّ يف طريقة التفسري، على ": بقوله

  .   1"الرغم من إمكانية إقصاء بعض األمور منها، دون أن ختسر ميزهتا
  

، يف تقسيم اخليال إىل خيال ) كانط(على خطى ) كولريدج(لقد سار 
إنتاجي عام، موجود عند كلّ الناس، وخيال Ƥايل مبدع وخالق، موجود عند 

للخيال قريب من هذا ) كولريدج(فكان تقسم . الفنانني والشعراء واملبدعني
  :املنوال، حيث يراه يف قسمني

  

وة احليوية يف كلّ إدراك إنساين، وهذا النوع تتمحور حوله وهو الق: خيال أويلـ 1
  .الوظيفة العلمية

  

وهو صدى اخليال األويل، حيث يتفق مع األول يف نوع العمل : خيال ثانويـ 2
  .2وخيتلف عنه يف الدرجة والطريقة

  

في املثايل كلّ من منظري املذهب ولقد سار على هذا املنهج الفلس
، ولذلك يكثر الرمزيون من استعمال اإلحياء ) الرمزي(واملذهب ) الربناسي(

  .3والتجريد يف بناء الصورة الشعرية
  

                                                            

 .234ص  2002 النقد األدŸريتشاردز مبادئ  ـ  1

 .412ص  هالل النقد األدŸ احلديثينظر حممد غنمي  ـ  2

ـ  3 voir Charles Baudelaire, fleur du mal 
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استبدلوا "جتلّت أعمال الرمزيني يف تفكك الصور والنماذج الفنية، حينما    
لفين اجملسد حلالة حياتية ملموسة، برمز ينطوي على سلسلة كاملة من النموذج ا

املعاين، لتنقلبت هذه التعددية يف املعاين املقصودة بذاهتا، إىل نسق الشكل كليا، 
فتغدو صالت الترابط بني انطباعات الشاعر والصور اليت يقدمها أكثر تباعدا 

فسه، لدرجة أمست أعمال وتعقيدا، واستعصاء على فهم اجلميع عدا الشاعر ن
  . 1"بعض الرمزيني أشبه باألحاجي

  

أما السريالني، فقد اعتنوا بالصورة الشعرية ذات الدالالت النفسية، حيث 
، مما 2اجلوهري للشعر، وهي من نتاج اخليال واإلهلـاميرون يف الصورة العنصر 

يف أعمال السرياليني والتعبرييني، يستبدل : "بيتروف .يقول  س. عّرضهم لالنتقاد
التصوير امللموس لألشياء، برموز ومفاهيم جتريدية مغرقة يف الغموض والنسبية، 

ى التعبرييون، برفضهم االهتمام االنطباعي باجلزئيات والتفاصيل إىل التقاط حني سع
النقاط األساسية املهمة، وجواهر الظواهر، لكن صورهم ومناذجهم تذهل 
بتجريديتها العارية، وبشكالنيتها الفنية، وليس أبطال مؤلفات الكتاب التعبرييني 

مهمتها جتسيد تأمالت املؤلف سوى ظالل غري متماسكة، منقطعة زمانيا ومكانيا، 
حول ظواهر الواقع يف معانيها العامة، وهكذا يهبط يف فن الكلمة ـ تدرجييا ـ 

  3."دور الوظيفة التصويرية للغة
  

  :الصورة األدبية يف الفلسفة احلديثة
  

ة سأتناول هنا بعض اإلجراءات الفلسفية املطبقّة يف حقل الصورة األدبي
  ). غاستون باشالر(باختصار، وسأركز على الفلسفة الظاهرتية عند 

                                                            

 ترƤة شوكت يوسف منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي الواȩعية النقدية. س .بيتروفـ  1

 .294ص 1983ـ  سورياـ  دمشق

 .423ص  النقد األدŸ احلديثينظر حممد غنمي هالل  ـ  2

 294املرجع السابق ص ـ    3
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 :التǶليل الظاهرايت للصورة الشعرية عند غاستون باشالر
  

، يف حتليله للصورة  )Gaston Bachelard  -غاستون باشالر (ينطلق 
يف إلميانه العميق، وثقته الكبرية، بأمهية هذا املنهج  ،الشعرية، من املنهج الظاهرايت

 1.دراسات مثل هذا النوع، تبعا لقواعد الظاهراتية
  

إنّ الوعي يعطي األمهية الكبرية لذاتية الصور اليت ال حتمل يف غالب األحيان 
كما يقول  -سوى موضوعية ملتبسة وعابرة، وعليه، فاملنهج الظاهرايت يدفعنا 

  2.املبدع للشاعرإىل حماولة االتصال بالوعي   -باشالر 
  

لعلم الظاهرتية دعوة إىل إعادة حتليل الصور ) باشالر(لقد كان اختيار 
احملبوكة بإخالص، من منظار جديد، إلدراك كينونة أصالتها ذاهتا، واالستفادة من 

  . 3إنتاجيتها النفسانية العظيمة
  

ع أن تناول الصور الشعرية يف كينونتها اخلاصة، تستطي) الظاهرتية(لذا فإنّ 
عندما حناول متحيص سريوة وعي ) : "باشالر(يقول . مبعزل عن كينونتها السابقة 

على مستوى  القصائد الشعرية، يتراءى لنا أننا نصل إىل حيز نسيان الكالم 
قبل أن الصورة الشعرية يف جتديدها، تشق مست -رمبا  –وميكننا القول .. اجلديد
  .4"اللغة

  

إنّ تسلّل العاطفة امليتافيزيقية إىل الفلسفة الظاهراتية جعلها تنظر إىل مكانة 
مكانة ثانوية، إذ يفترض جمال  -حيث جيعل الوعي منه منطلقا له  –الواقع الطبيعي 

الذي يؤسسه الوعي اخلالص، فيمتلك هذا  transtandal -الوجود الترنستندايل 
                                                            

  .5ـ ينظر املرجع نفسه ص 1

  6ـ املرجع نفسه ص 2

  6ـ املرجع نفسه ص 3

  7ـ املرجع نفسه ص 4
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الوعي بعدا روحيا، ملا له من خيال، وإعادة تنظيم، وقدرة على الترتيب املثايل 
للواقع، إال أن هذا التكشف الروحي للوعي اخلالص سيتضح، يف التحليل 

دياليكتيكي،  أما عند الشاعر، فإنّ هذا التكشف  الظاهرايت، يف شكل خطي
جد الفكرة، أو املاهية سيظهر على شكل وثبات لولبية داخل فضاء اجملاز، حيث تو

  1.يف اللغة الشعرية
قد يربز كلّ ) غاستون باشالر(ومن مثّ، فإن املنهج الظاهرايت الذي سلكه 

رة الوعي يف ذاته، وهو العمل اإلنساين يف الوعي الذي هو سبُب أدƅ تقلب يف صو
   2.جمال اللغة الشعرية

منهج علماء النفس يف حتليل الصورة الشعرية، مربزا يف ) باشالر(وينتقد 
فضل االمتياز الذي تقدمه : "يقول . اآلن نفسه، قيمة املنهج الظاهرايت

لألحداث اآلتية، جتعلنا نتلقاها بصدر رحب، ويتقبل الصور الفينومونولوجيا 
اجلديدة اليت يأتينا هبا الشاعر، حيث كانت فينا منتزعة من كل املاضي، دون أن 
هنتم بعقد الشاعر أو نلج تاريخ حياته، مهما كنا أحرارا يف االنتقال من شاعر إىل 

  . 3"آخر، أو من شاعر كبري، إىل شاعر صغري
إن الوصف التجرييب للظاهرة األدبية عبودية للموضوع، حينما توضع 

وإذا بالظاهرايت يضع هذه القوانني عن طريقه، فتبقى الذات يف وضع استسالمي، 
   4.الوثائق على حمور اهتمامه

  

  :التǺيل واإلهلام 
  

                                                            

دار غريب للنشر والتوزيع القاهرة )الوعي بني املفهوم والصورة( الفلسفة والشعر،وفاء إبراهيم/د ـ  1 
 461ص 1999ـ مصر  ـ

  9ص شاعرية أحالم اليقظة، غاستون باشالر  ـ  2

  7سه صاملرجع نف ـ  3

  8املرجع نفسه ص ـ 4
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صورة شاعرية ما،  أنه، عند االكتشافات الكربى، تصبح) باشالر(يرى 
إنّ اإلنسان ميتلك . بداية عامل، وبداية كون ختيله الشاعر يف أثناء تأمله الشارد 

، إال أننا ال نأخذ مبا يسمى ) التخيل(مقدرة نفسانية عظيمة، تتجلى يف إنتاجية 
بظاهرية االستسالم، أو مبا يتعلق بصفات التخيل، فالعامل الظاهرايت، حياول أن 

ذا التخيل من جديد، حيث يتم ابتالع العامل الواقعي بالعامل يعيش وثبات ه
إنّ املقارنة بني الشعراء املوهوبني، ستكون سبب ضياع أساسي لɌهلام،  ". 1التخيلي

فكلّ مقارنة تنقص من القدرات التعبريية اليت متتلكها التعابري املقارنة، وكلمة اإلهلام 
قد تساعدنا يف إعطاء ، ففكرة  la muse)  - امللهمة(فكرة وأما .. عامة جدا 
  .2"كينونة اإلهلام

  

ال ميتلك وسائل إيقاȗ وعي الشاعر عند ألف ) الظاهرايت(ومن هنا، فإنّ 
صورة تنام يف الكتب، إّنه ينبهر أمام الصورة الشاعرية، بل ينهار، ويستمر 

يف حتليل الصورة الشعرية، وذلك عند  ) ملنهج الظاهرايتا(يف توضيح أمهية ) باشالر(
التميز بني احللم والتأمالت الشاردة، والسبب يف ذلك، أن التدخل املمكن يف هذه 

التأمل الشارد، على عكس احللم، ال ميكن "إنّ . التأمالت، سيشكل مؤشرا حامسا
نعيشها من جديد سرده لنقل التأمالت الشاردة، جيب أن نكتبها بتأثر وذوق، أن 

  .3"أحسن من السابق، ألننا نعيد كتابتها
  

ال حييد عن اخلط الفلسفي الظاهرايت يف حتليل ) باشالر(وهكذا، فإنّ  
  .الصورة الشعرية

  

  :جدلية املǾكر واملǘنث يف األحالم الشاردة
  

                                                            

  9املرجع نفسه ص ـ 1

  16املرجع نفسه ص ـ 2

  10املرجع نفسه ص ـ 3
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عماق، أي إهنا املذكر واملؤنث، يف سريها على وترية األ) دياليكتكية(تتمثل 
   1.تسري من األقل عمقا، يف املذكر،  إىل األعمق،  يف املؤنث

  

أنا يف احلقيقة : " وعن التأمالت الشاردة يف الكلمات املؤنثة، يقول باشالر
حامل كلمات، كلمات مكتوبة، حيث تدور عملية تشريح الكلمات، علينا أن 

      .2أمالت الشاردة الداخلية اليت هي ذات جوهر أنثوينعيشها جزءăا جزءăا ، يف الت

ينطلق، يف أحالمه الشاردة، من تلك الكلمات املؤنثة العذبة ) باشالر(إنّ  
 –املضاف إىل املذكر يف الفرنسية  (E)يقصد  بالنهاية العذبة احلرف  -النهايات 

يشرب فيها املؤنث كلّ أجزاء غري أنّ تركيزه كان على تلك الكلمات اليت 
  : الكلمة، مثل 

  

L'aube - La  Seine  - La Moselle  - La Loire  
  

) بشالر(هي عند  اليت   Le Rhome –  Le Rhin :فالكلمات الثالث اآلتية 
) : بشالر(يقول . 3وحوȇ لغويـة، هي، يف حقيقة أمرها، كلمات مذكرة

يف الفرنسية،   (E) جمرد الزيادة  القواعدية حلرف –يوما  –ين وبالطبع، مل تكف"
يف  -يوما  -املضاف إىل اسم له وظيفته املهمة يف املذكر، كال، مل يكفين هـذا 

تأملي القاموس، إلعطائي رǗية األنوثـة العظيمة كما جيب أن أشعر  هبا، إنّ 
    .4.."الكلمة هي مؤنث، من أوهلا إىل آخرها، إّنها موهوبة 

  

، يف تأمالته الشاردة، ببعض الكلمات املؤنثة يف اللغة ) باشالر(ويصطدم 
 La     -البحر (الفرنسية، مما ال يستدلّ على أنوثتها، حبرف التأنيث، مثل كلمة 

mer ( ، ،فالبحر بعظمته وعمقه ال تنطبق عليه صفة األنوثة، وعلى نقيض من ذلك
                                                            

 54 املرجع نفسه ص ـ1

 21 املرجع نفسه ص ـ2 

  30املرجع نفسه ص ـ 3 

  32املرجع نفسه ص ـ4 
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، وهي على ما فيها من حنان )  Le soleil -الشمس (مثل كلمة فبعض الكلمات 
 la -  ودفء، ال تنطبق على االسم املذكر، ويقاس على ذلك كلمة اجلبل

montagne  ،مبا فيها من عظمة وقوة ال تنطبق على االسم املؤنث.  
  

علم ما يف اللغة العربية من سحر، يف تطابق ) باشالر(لو أن : وهنا أقول  
ع مدلوالهتا، حلّور ما اعتقده يف تأمالته الشاردة، أو أنصف العربية أمام دواهلا م

الفرنسية، فأقـّر بفساد انزياحيتها، يف ما طرحه من مسألة الذكورة واألنوثة على 
  .األقل

وحشية املذكّر، هي يف العربية ) باشالر(فالكلمات املؤنثة اليت رأى فيها 
البحر جبربوته  –على حّد تعبريه  –ها مذكّرة باألصل، قد حتققت فيها وحشيت

وهيمنته، واجلبل مبنعته وƽوخه، ويف املقابل، كانت الشمس يف العربية مؤنثة، دلّت 
بل  –كما يعتقد من حرم متعتها من أهل املناطق الباردة  –عن رقّة ودفء وحيوية 

وة املذكّر إنّ من سيميائية االسم يف العربية أن حتّول الداللة بلمسة سحرّية، من ق
إىل ضعف املؤّنث، وذلك بتأنيث اللفظ بعالمة التأنيث اإلعرابية، مثل الذي فهمه 

  . يف تأمالته الشاردة) بشالر(
املذكّرة يف العربية، املؤّنثة ) حبر(ولعلّ مثالنا الذي نستدلّ به على ذلك كلمة 

الفحولة،  يف الفرنسية، إذ يكفي أن يستعمل التصغري املؤنث حىت يفقد البحر تلك
  . هادئا مساملا، ذلوال مطواعا) حبرية(فيغدو مع صيغة 

  

  :بول ريكور ونظرية االستعارة
  

من الفالسفة املعاصرين الذين اهتموا،  )Paul Ricoeur -بول ريكور(يعترب 
  .، من منظور فلسفي ميتافيزيقي) االستعارة(يف أحباثهم، بنظرية 

  

كرية والفلسفية، من خالل كتابه وميكننا أن نتعّرف على بعض طرحاته الف
ليس لالستعارة وجود : "يقول فيهاالذي "  la métaphore vive -االستعارة احلية "
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إّنه، يف هذا السياق املمزوج : "، ويشرح هذه املقولة قائال1"إال داخل امليتافيزيقا
تحويل امليتافيزيقي، من احملسوس إىل الالحمسوس،  ال: بوضع تعادل هلذين التحويلني

، وعليه،  2"والتحويل االستعاري، من املعىن األصلي، إىل املعىن التصويري
  . 3فاالستعارة ال توجد إال يف داخل امليتافيزيقا

                                                            
1-Paul Ricoeur; la métaphore vive p.357.  
2- Ibid p. 358. 

3- Ibid p. 359. 
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  :البالغة والشعرية 
  

لسفة واملنطق على البالغة، وهذا أمر لقد رأينا، يف الفصل السابق، أثر الف
  . طبيعي، كون كلّ العلوم، مبا فيها البالغة، قد درست حتت تأثريمها

  

أما الشعرية، فلم تظهر إالّ بعد البالغة، وكرّد على السوفسطائيني، حني 
ـ  ǩودوروȣ(يقول " . كتاب الشعرية"،  مث "كتاب البالغة"ألف أرسطو 

Todorov " : ( املصادفة، على كل حال، إذا كانت البالغة قد ليس من قبيل
وضعت إىل جانب الشعرية، يف زمن استمر حىت عصر النهضة، وكان قائماǄ يف 

بأنّ الشعرية مل تأت إالّ بعد  -أيضاǄ  -وجيب أن نقول  . تينيةالالاليونانية القدمية و
  .1"البالغة، ومن مهامها، أن تقنن قوانني اخلطاب غري األديب

  
  

تأثري علم البالغة، وفسح اجملال حلركة التنظري  ومنذ ظهور الشعرية، قلّ
 -  ، وكنتليان Cicéron -شيشرون : (األديب، ابتداءă من ورثة أرسطو 

Quintelien   ، ȃوهورا- Horace ( إىل عصر النهضة وبداية ظهور الكالسيكية ،
  .اجلديدة

  

لقد فتح الباب للشعرية، لتحذو حذو البالغة والنقد، غري أن األمر مل يكن 
هبذه اليسر ، ذلك أنّ احلدود بينها مل تكن واضحة املعامل، على الرغم من الصالت 

حوهلا، كتلك املهام املرتبطة باستنباط القوانني، القوّية اليت جتمعها، أو جتتمع 
والقواعد الفنية، واملعايري اجلمالية اليت ينبغي أن تتحقّق يف النص األديب عامة، 

  .والنص الشعري بصفة خاصة
  

                                                            

1 ù  الطبعة األوىل دار الذاكرة محص مفهوم األدبروف تزيفتيان، تودو ȇة حممد منذر عياƤتر-
 56ص 1991اجلمهورية العربية السورية
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 والنفوذ القوي، السلطان هلا فكان كلّها، املهام هذه بني الشعرية Ƥعت لقد
 الفنية، القواعد حبيس األدب ليظلّ ،أوربا يف األديب التنظري حركة يف اخلطري البالغ

 قيود من البالغة حتررت أين ،) عشر الثامن القرن( بداية غاية إىل الشعرية والقوانني
 ،) Tropes - جمـازات ( كتابه يف ،) Dumarsis -دي مارسيه ( مع الشعرية، هذه
 صـور ( تابـه ك يف ،)  Fontanier - فونتانييـه ( مع ،) عشر التاسع( القرن يف مث

 بـدأت  قد) التعليمية( مبادئ كانت وإنǐ ، )   Figures de Discours  - اخلطاب
  .طويلة فترة منذ

  

إىل القول بأن البالغة )  Henrich Bleith -هنريش بليث (لقد ذهب 
الشعرية والبالغة واألدب والفصاحة مثلت "كانت هتيمن على الشعرية، ذلك أنّ 

يف القرون  ا، فمن شعرية أرسطو إىل الشعرية اجلديدةƤيعها، وحدة ال غبار عليه
، )ّبو(، و) بوالو(، و) سكاليجر(الوسطى، وصوالǄ إىل النظريات الكالسيكية عند 

، هيمنت البالغة على التفكري الشعري واملنطقي، واقتفى األدب ) كوتشيد(و
ها توجيهاهتا، ومن جهة أخرى، تسّرب األدب إىل املؤلفات البالغية، ليمّد

مبجموعة من املقومات األسلوبية، خاصة، وقد انتهت مرحلة تبادل التأثري بني 
البالغة والشعرية مع الرومانسية وƤالياهتـا القائمة على العبقرية اليت كانت ترفض 
فكرة األثر املعترب عند بالغيي االنفعاالت، وفكرة الصنعة يف جمال األسلوب، ومن 

بالغات ونظريات أسلوبية، غري ) التاسع عشر(القرن األكيد أنه ما تزال هناك يف 
) الشعر(، يعتقدون أن  )Croce –كروȃ (أن الناس استمروا، إىل حدود أعمال 

  .1"الذي ليس إال بالغة أدب مرتبطة بعصر ما) ال الشعر(احلق خيتلف عن 
  

                                                            

 ù ار البيضاءترƤة حممد العمري دار إقريقيا الشرق الد البالغة واألسلوبية ـ هنريش بليثـ   1
 .21ص 1999املغرب
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ومن املؤكد، أن ترسيخ االنصهار بني البالغة والشعرية، مل يكن إال الحقا، 
حيث الفنون الشعرية  فنون بالغية، "القرون الوسطى  مفرداتوذلك بواسطة 

وحيث البالغيون الكبار هم الشعراء، وهذا االنصهار هو جوهري، كونه يوجد 
  . 1"ذاهتاضمن أصل فكرة األدب 

  

على البالغة،  -بعد املرحلة األرسطية  -لقد كان التركيز يف الفترات األوىل 
إعادة صياغة ألفكار أرسطو، حيث جتلّى   -لنقل  -وكان جلّ ذلك استلهاماǄ، أو 

بعد هناية القرون و. ذلك يف أعمال ورثة أرسطو، من بالغيي العصر الروماين
الوسطى، عادت البالغة، لتحتلّ مكانتها يف الدراسات األدبية، جنباǄ إىل جنب مع 

رأينا فيما سبق أن أرسطو قد دخل الغرب : ") روالن بارǫ(يقول . الشعرية
، ومرة أخرى، يف القرن الثاين عشر، ) بويȄ(مرتني، مرة يف القرن السادس مع 
هذه الشعرية اليت كانت . الثة بواسطة شعريتهبفضل العرب، وهو يدخل مرة ث

  .2"جمهولة يف القرون الوسطى، ماعدا بعض املختصرات املشوهة
  

  :اإلƱازات البالغية ما بعد أرسطو 
  

 يف األرسطي لألثر اقتفاءă) أرسطو بعد ما( لعصر البالغية التصورات كانت لقد
 حبتة، رومانية وجهة بالبالغة يتجه وجارف، يقو احنراف بدأ مث األمر، بداية

 األرسطية، البالغة مبادئ ورث الذي) Cicéron - شيشرون( آراء مع وخاصة
 ألرسطو، شيء بكلّ مدين شيشرون" فـ. آرائه يف عميقة حتويالت أجرى لكنه
 )شيشرون( حاول وقد ، 3)"الذوق( مضاربة يدخل أن يريد إّنه ميسحه، ولكنه

                                                            

1 ù  ،ةروالن بارثƹراءة جديدة للبالغة القدȩ 20ص 

 37املرجع نفسه ص  ـ 2

3 ù  23املرجع نفسه ص 
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 ختتلف وجهة البالغة توجيه يفسر الذي وهذا ،1رومانية البالغة جيعل أن بالفعل،
 يّتجه واالستدالل، املنطق فبدل للبالغة، أرسطو رمسه الذي املنطقي اخلط عن

 من البارز اجلزء هبذا واالهتمام ،)  - Elocutio الصياغة( إعالن إىل) شيشرون(
  . 2غةالبال أجزاء

  

 لتنحو ،) أرسطو( آراء من فيها انطلق اليت مؤلفاته )شيشرون( بالغة تضم
  : 3منها جديدا، منحى
 مع األسǞلة بتقسيم يقوم حيث أرسطو، لبالغة تلخيص وهو:  هرينيوس يف البالغة
  .اإلضماري القياس نظرية مقام ذلك

  

 الظين، اإلضماري للقياس خصصه حمض، قضائي هوو:  اخلطايب االبتكار -1
 .بأدلتهما متبوعتان كلتامها أو املنطقية املقدمة حيث متطور، قياس وهم

  .األمهية من كبري قدر أوىل قد أثر وهو:  اخلطيب عن
  

 .اخلطايب الفن عن يتحدث:  بروتوس -2
  

 .للخطيب مثالية صورة وهو:  اخلطيب -3
  

 .البالغة يف تصرخم:   املشتركة املعاين -4
  

  .وأجوبة أسǞلة يتضمن صغري، خمتصر وهو:  التجزيǞات -5
  

 االهتمام تويل ال) شيشرون( بالغة أن يدرك العناوين، هلذه املالحظ إن
 يف) الشعرية( غياب يفسر مما باخلطابة، األساس اهتمامها كان وإّنما للشعر،
 باقي ويف روما، يف آنذاك، سائداǄ كان الذي اجلدل ذلك أيضاǄ، يفسر كما مؤلفاته،

 هوراȃ( مع الروماين، التنظري إىل تتسلّل) الشعرية( نرى املقابل، ويف اإلمرباطورية،
                                                            

1   ù املرجع نفسه 

 املرجع نفسه ـ 2

 22مرجع نفسه ص ـ 3
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- (Horace ، كتابه يف )كتاب( من مستوحاة آرائه جلّ إنّ حيث ،) الشعر فن 
  ).أرسطو( لـ( الشعر

  
 ȃهورا– Horace وفن الشعر ،:  

  

ح بالشعر الرديء أن يتسلّل إىل مملكة أّنه ال ميكن أن يسم) هوراس(يرى 
إّنه صناعة، ولكنها .. ، 1الفن، فالشعر شيء سام، وليس عمل حريفّ، أو هلو هاو

وحدها ) املوهبة(وإنّ . 2وأناقـة صناعة راقية نبيلة، تتطلب من الشاعر كلّ جودة
ال يبدع شيǞا ) العبقرية(بدون ) الفن(، فـ )الفنّية(ال تكفي، ذلك أّنها حباجة إىل 

  .3ال ختلق شيǞا ذا قيمة) الفن(بدون ) العبقرية(عظيما، و
  

  :واملعايري الشعرية عند هوراȃالصورة األدبية، 
  

أن يقوم على غري الوضوح  -رمسا كان أم شعرا  -ال ميكن ألي عمل فين 
أن يكون واضحا ) اجلميل(والتناسق والترتيب، إذ القاعدة تقتضي يف معايري الشيء 

لنفترض أنّ رساما حاول أن يلصق رأس ) : "هوراȃ(يقول . متناسقا مرّتبا 
إنّ هذا لشيء ) .. ريش طائر(مث يكسو الكلّ بـ ، ) حصان(بعنق ) رجل(

 –متاما  –مضحك، ومن شأن هذه اللوحة أن تعطينا صورة غري واقعية، شبيهة  
  .4بأحالم املريض

  
  

، فإنّ ) أرسطو(، حيّدد موقفه من بالغة ) هوراس(وإذا كان الذي رأيناه من 
، رمبا كان أكثر وفاء للبالغة األرسطية، على الرغم من ) Quintilien -كنتليان (

ذلك الذي  –حبكم وظيفة التعليم اليت كان ميارسها  –توّجهه التعليمي فيها 
                                                            

1- Horace L'Art  poétique  chapitre III .ligne 361-385    
http://bcs.fltr.ucl.ac.be/HOR/PisonsTrad.html 
2 - Ibid chapitre III . .ligne.386-390 

3 -- Ibid chapitre VI . .ligne 295 
4 - Ibid chapitre I . .ligne 1-37 
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سنحيط ببعضه، يف الفصل الثالث، عند تعّرضنا إىل البالغة واملبادئ التصنيفية 
  .التعليمية
  

  :النهȒة األوربية، عصر ) التنظريية(الصورة األدبية، يف ظل احلركة 
  

) la pléade - الثريا( Ƥاعة تشكل منذ تظهر، للفن) التنظرّية( املعامل بدأت
 نسجها حتيك والقواعد القوانني خيوط بدأت ومعها، ،)عشر السادس( القرن يف

 الصياغات( خالل من مث حتديدا،) الشعرية املنظومات( خالل من خيطا، خيطا
  .عامة بصفة) الكالسيكيني( عند واجلمال، الفن ملسائل) النظرية

  
  

 أركاهنا، وطدت قد الكالسيكية كانت حىت) عشر الثامن( القرن يأت ومل
 وقواعد صارمة، قوانني خالل من العامة، أفكارها وبلورت معاملها، وأبرزت
 L’art  - الشعر فن( كتابه يف شعرية، صياغة) Boileau - بوالو( صاغها ملزمة،

Poétique.(  
  

 عند األدبية، للصورة عام تصّور عن البحث بصدد وحنن - نلمس أننا غري
 أفكار بني ،) الثريا Ƥاعة( آراء يف بالتناقض، يوهم ما – العصر هذا منظري

 جهة من )Malherb - مالريب(  وأفكار جهة، من ) Ronsard  - رونسار(
 ذلك بعد – األمر ليشمل ،) صناعة( بوصفها األدبية، الصور مسألة حول أخرى،

 سنعرض، ،) شبهه أو(  التناقض هذا أبعاد وإلدراك والعبقرية، اخليال موضوع -
  : املنظّرين هذين أفكار وباختصار،
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  :Ronsard – رونسار مǾهǢ ـ1
 إىل )Dubelley - بلليه دي(و ، )Ronsard - رونسار( من كلّ عاد
 الوحيد الدافع كونه ،) اإلهلام( قضية يف ،) األفالطونية( امليتافيزيقية املنطلقات
 من يطلبون املباشرون، وخلفاǗه ، )Ronsard -رونسار( وكان" العبقرية، النبثاق
 املبتذلة، األطر هذه من خيرج وأن الضيق، عقله منطق عن يتخلى أن الشاعر

) العبقرية( جبنون مدفوعاǄ..  االƳطاف من نوع إىل ليستسلم القسوة، والشديدة
  .1"عقال لّك من املتحّررة الطليقة،

  

 صرامة أمام ويرتّج لريتبك خياله فإن العبقرية، من الشاعر بلغ ومهما
 حبرية املطالبة ضرورة كانت هنا، ومن ،2والفنية اجلمالية املعايري وقسوة القواعد،
  .عبقريته جمال من حيّد أو انطالقتها، من تقّيد أن ينبغي ال اليت الكاملة الشاعر

  

 وبسيطة صرحية دالالت من يضفيه وما باخليال، مؤمنا )رونسار( كان لقد
 يكون ال) وأوصاف وصور، تشبيهات،( إبداع بدون والشعر  األشياء، على

Ǆاحلرية إىل الداعي الرومانسيني موقف بعيد حد إىل يشبه املوقف هذا. مستحبا 
  .الشعرية العملية يف املطلقة اخليال وسلطة اإلبداع، جمال يف واالنطالق

  

  ) :Malherb مالريب( مǾهǢ ـ2 
  

 أّنه: رأيه ففي ،)رونسار( إياه منحها اليت الشاعر سلطة )مالريب( حطم لقد
 أنه يزعم أو ،) الناس(و) اهللا( بني) الوساطة( يدعي أن) الشاعر( لـ ينبغي ال"

                                                            

لبنان  ـ الطبعة الثالثة دار منشورات عويدات بريوت ، املǾاهǢ األدبية الكƎى يف فرنسافونتياغم  ـ1 
 24ص1983 ـ

 32رجع نفسه ص ـ 2



  ـ 91 ـ

 سوى منه يطلب وال أشعار، صانع – شيء كلّ قبل – إّنه املتفوق، املتمّيز الكائن
  . 1"الصنعة هذه إتقان

 واإلهلام، اخليال ال والصنعة، الصياغة فكرة على يرتكز املوقف، هذا إنّ
  يرى كما - للشعر فليس ق،سحي زمن منذ ،) أفالطون( به نادى الذي وذلك

 الشعر عامل يصبح وحينǞذ أجزاءه، تنسق اليت اخلاصة قوانينه سوى - )مالريب(
،Ǆنظامه تؤلف أن تستطيع اليت الوحيدة اخلارجية القاعدة العقل ويغدو مغلقا 
  .2اخلاص

  

 من همةمستل ،) مالريب( إليها دعا اليت الشعرية والقواعد القوانني إنّ
 أربعة( قرابة سيطرت اليت القواعد وهي شّك، دون من األرسطية الشعرية النظرية
 اجلمالية، املبادئ إقامة جمال يف ،) والبالغي الشعري( التنظريي التفكري على) قرون

  . ثابتة قواعد على قائم جديد ألدب املؤسسة الفنية واملقوالت
  

 يف خاصة، ،) رونسار( آراء مع متناقضة تبدو قد وآرائه )مالريب( فأفكار
 يعر مل بل الشاعر، إلبداع مقياساǄ جيعله مل إّنه حيث - أسلفنا كما - اخليال قضايا
  .3االنطالق على العاطفة إىل يلتفت ومل اهتماماǄ، واإلهلام الوحي

  

 والتزام بالعقل، االهتمام إىل ) مالريب( دعوة نفهم األساس، هذا وعلى
 األمر أنّ ذلك واإلهلام، اخليال يعارض قد الفن، ميدان يف العقل، كون الوضوح،
 التبديل، أو للتغيري خيضع أن ميكنه وال الكليات، إىل حيتكم شامل، بعقل يتعلق

                                                            

 23املرجع نفسه ص ـ 1

 24املرجع نفسه ص ـ 2

 27املرجع نفسه ص ـ 3
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 اليت الوحيدة األداة العقل ليبقى صاحبه، إهلام حلرية خاضع فردي عقل هناك وليس
  .1النقد طريق ينري أن جيب

  

 األدبية القواعد وضع جمال من - اخليال إبعاد خالل من – الصورة إبعاد إنّ
 - بوالو( مع خاصة الكالسيكي، التنظري حركة يف كبري أثر له كان والشعرية،
Boileau( ، القرن يف )راسني( من كلّ ومؤلفات ،) عشر السابع - Racine( ، 

 يف للصورة، استعماهلما كان كما فرنسا، يف ريةالشع )coronielle - كوروناي(و
 يف  وخاصة التنظري، قوانني به تسمح ما حدود ويف ضيقاǄ، استعماالǄ الشعر، جمال
 مقابل ويف.  القوانني هلذه خملصاǊ وفياǄ األدبية حياته طوال ظل الذي) راسني( أشعار
 فيما - ستغدو اليت) مالريب( عند الصنعة تظهر ،) رونسار( هبا ناد اليت العبقرية
  .برمته الكالسيكي للشعر الشعري املفتاح - بعد

  

  : La Bruyére - البرويري ـ3
  

 زهدها يف ، )مالريب( آلراء - متاماǄ - مطابقة )البرويري( آراء كانت لقد
 ال اخليال، ألنه منه، الكثري على كتبنا أو أحاديثنا، حتتوي" أن من حمذرة اخليال، يف
 نفعا جتدي وال شأننا، من تصلح ال صبيانية، باطلة أفكاراǄ إال - البالغ يف – ينتج
 تصدر أن جيب لذلك، حبالنا، السمو يف أو التمييز، قوة أو الرأي، صواب يف

  .2"بصريتنا لنفوذ أثراǄ فتكون الراجح، والعقل السليم، الذوق عن أفكارنا
  

 القرن يف الكالسيكية التنظري حركة يف واآلراء، املواقف هذه أثّرت لقدو
 يرى كان الذي) Boileau - بوالو( املنظّر الشاعر مع وتبلورت ،) عشر السابع(
 ما فإذا عنها، االستغناء حقيقي، شاعر أي يستطيع ال عظيمة، موهبة اخليال أن

  -  إذا – وعليه. اجلمايل الفين لكمالا إىل يصل لن فإّنه هبا، اللعب يف الشاعر استمر
                                                            

 51 و 50ع نفسه صاملرج ـ 1

 410ص  النقد األدŸ احلديثينظر حممد غنيمي هالل  ـ 2
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 ما إذا – الشاعر وعلى. تامة سيطرة عليه ويسيطر خياله، Ƥاح عقله يكبح أن
 أو ممكن، هو ما له حتدد اليت العقل قوانني حيترم أن - طبيعي هو عّما احنرف
  .1حمتمل

  

، وهي قاعدة ) رسطوأ(أن يضيف إىل القاعدة اليت دعا إليها ) يوالو(وحياول 
 معادلة اجلمال، مقاييس ضمنو" املستحيل احملتمل خري من املمكن املستحيل"

  .وƤالياǄ فنياǄ املّربر احملتمل، الواقعي املمكن
  

 اخليال، شان من هونت قد الكالسيكي التنظري حركة فإنّ العموم، وعلى
 تلك وضعهاب ، الشعر يف الصور استعمال من حّدت كما العقل، سلطة وقدست
 : اآليت يف حصرها ميكن اليت الشروط

 القوة تعطي حىت مألوفة، مهن ومن حسية، أشياء من التشابيه ُتستمد أن -1
  .الواقعية

 باملادي بالتشبيه وتتقّيد الشعري، العمل من واجملاز االستعارة تبعد أن -2
 .لالستعارة نفوذ أي يعطي ال حىت احملسوس،

 .الداللة واضحة هالتشابي تكون أن البد -3
  

 هذه ونفوذ البالغي، العمل على) الشعرية( سلطة يدرك القوانني، هلذه واملالحظ
  .األدبية الصورة تشكيل يف املعايري

  

  

                                                            

 رجع نفسه ال ـ  1
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  الشعرية البالغية العربية 
  

 بني والتشابك التداخل مدى يدرك العرب، عند البالغي للتراث املتأمل إنّ
 إذا ما التساǗل إىل حيمل مما ذلك، يف مناهجها وتباين البالغية، والطرحات اآلراء،
 شعرية هي فهل كذلك، األمر كانت وإذا.  ؟ بالغية) شعرية( للعرب  كانت
  أرسطو؟

  

 قواعد علم( عن أو ،) الشعر علم( عن الكالم هو) الشعرية( عن الكالم إنّ
 القوانني تستنبط هبا اليت) الشعر صناعة( بـ العرب عليه اصطلح عّما أو ، 1)الشعر
 وذلك الرداءة، أو باجلودة األديب األثر على  حيكم خالهلا، ومن األدب، يف الفنية
 االمتثال مع فيه، الطبع وأصالة الذوق، سالمة جانب إىل ونظمه، صياغته حدود يف

  .  كالمها يف العرب لسنن
  

 العرب البالغيني أعمال يف يستشعر يكاد ال ي،الشعر املنحى هلذا املتتّبع وأنّ
 خمالطة أثناء يف تسربت قد تكون – رمبا – اليت) أرسطو( لشعرية حقيقيا امتثاال
 ،)أرسطو( تراث على تعّرفهم أو اليونانية، النقدية اآلثار ملترƤات العرب النقاد
 بالشعرية اجتاهاهتا، بعض يف تأثرت، وإن العربية، البالغية الشعرية أنّ ذلك

 يف - خمالفاǄ" خاصاǄ بالغيا منهاجاǄ لنفسها ترسم أن استطاعت أّنها إال األرسطية،
 اإلقناع غايتها اليت اإلحياء وسائل إىل) أرسطو( قصد إذ..  أرسطو ملنهج - أساسه
 هلذه وسائل هي حيث من البالغية الوجوه على كالمه قصر وقد احلقائق، وجالء
 شرح إىل  جلأوا ـ البداية منذ - العرب من البالغة يف نيالباحث ولكن..  املعاين
 به وجرت أجازوه، ما وحصر العرب، لكالم والتتبع باالستقراء البالغية الوجوه
 .2"عادهتم

  

                                                            

1  ù 9 ص بنية اللغة الشعريةانظر جان كوهن 

 .237.انظر حممد غنيمي هالل النقد األديب احلديث ص ـ 2
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  :ةثالث اجتاهات إىل تنقسم جيدها العربية، البالغية الشعرية على واملطّلع
  

متزج بني معايري الشعر  أصيلة، عربية بالغية شعرية يف يتمثل اجتاه - 1
  .والبالغة والنقد

 .واملنطق الشعر معايري بني متزج  أرسطية، شعرية يف يتمثل اجتاه -2
 . والنظم الصياغة يف يتمثل لساين، لغوي اجتاه -3

  

  :وميكننا صياغة هذه االجتاهات الثالث يف الشكل

  
  

ƗǒƕƧƶǃƒ Ɨǒƹǚƕǃƒ ƗǒƧƶƬǃƒ 

ƗǒƱƪƧƊ Ɨǒƹǚƕ ƗǒƧƶƬ  
ƼƯǆǄǁƐǋ ƥƴƪǁƐ ƥǐǐƑƴǄ 

ǈƓƪǃ ƗǒǍƺǃ ƗǒƧƶƬƗǒ  
ǃưǆǁƐǋ ƕƷƑǐƬǁƐ 

- ǑǈƞƓƱƧǀǃƒ ǅƨƓơ -ƲơƓƞǃƒ  
-ǑǈƓƞƧƞǃƒ ƧǋƓǀǃƒ ƥƕƵ 

Ɨǒƥǀǈ Ɨǒƹǚƕ ƗǒƧƶƬ  
)ƔƧƶǃƒ ǅǚǂ Ǉǈƪ( 

ƣƾǆǁƐ 
-ǐƥǆǕƒ  
- ƾǒƬƧ Ǉƕƒ 

   ƪǁƐ ƕƳƑǆƬ  ƥƙǆǁƐǋ ƥƴ
     - Ƨƽƶƞ Ǉƕ Ɨǆƒƥƿ  
     -ƓƕƱƓƕƱ Ǉƕƒ  
     -ǑƿǍƨƧǆǃƒ  
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  أوال الشعرية البالغية النقدية
  

  

 البالغي، تراثنا يف أصيلة منطلقات من العربية الشعرية انطلقت لقد
 العرب، وأشعار الكرمي، القرآن من الشعرية، والقوانني عايريامل سّن على واعتمدت
 من ورديǞه، جيده بني ومّيزت الشعر، نقد يف القواعد واستخدمت املأثور، ونثرهم
  .الشعرية ومدونتها األدبية، مرجعيتها من استنبطته ما خالل

  

  :متوازيني خطني يف يسري جنده الشعرية، من االجتاه هذا نتتّبع وحني
  ،) طباطبا ابن(و ،) جعفر بن قدامة( خط وهو الشعر، صناعة على يركز خط .1
 ).املرزوقي(و

  

 رشيق ابن( ،) اآلمدي( خط وهم األديب، النقد يف املعايري تطبيق على يركز خط .2
  ). القريواين

  

 يف الشعرية، واملعايري النقدية اآلراء كلّ حنصر أن املقام، هذا يف ميكننا، وال
 بن قدامة( آراء يف ممثّلة النماذج، ببعض سنكتفي بل القدمي، العريب املوروث
 من الرغم على ،) القريواين رشيق ابن(و ،) اآلمدي(و ،) طباطبا ابن(و ،)جعفر
 يف تبعد، ال العرب، البالغيني كتب يف وردت مشاهبـة وطرحات آراء وجود
  .سنعرضها اليت النماذج عن القضايا، هلذه طرحها

  

  :العرب كالم وسنن الشعر، عةوصنا ـ 1
  

  :طباطبا ابن:  أوال ـ
  

 مقاصد حول العام االنطباع تعطي" الشعر عيار" كتاب يف سريعة، قراءة إنّ
 عليها انتظم اليت والسنن البالغية، املعايري يف يبحث وأّنه مؤلفه، يف) طباطبا ابن(

 عن بائن منظوم كالم" بأنه يرى الذي للشعر، تعريفه يف ذلك يتجلى العرب، كالم
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): طباطبا ابن( يقول. والذوق الطبع صحة هو مقياساǄ، لذلك وجيعل ،1"املنثور
 الشعر نظم على االستعانة إىل حيتج مل وذوقه، طبعه صح فمن حمددŅ، معلومŅ ونظمه"

 تصحيحه عن يستغن مل الذوق، عليه اضطرب ومن ميزانه، هي اليت بالعروض
 ال الذي كالطبع املستفادة معرفته تصري حىت به، واحلذق العروض مبعرفة وتقوميه
  .2"معه تكلف

  

 وأرى قاصر، الشعر حلد التعريف هذا أن ، 3عباس إحسان الدكتور ويرى
 ليس فالشعر النظم، وبني الشعر بني ميز عندما دقيقاǄ كان طباطبا فابن ذلك، غري
Ǆال والذوق، الطبع صحة ميتلك مل فمن واضح، املعىن هذا يف وكالمه وقوايف، أوزانا 
 Ƥايل أساس وهذا مقفى، موزونا لفظاǄ ويرصف نظماǄ، يقيم بل شعراǄ، يؤلف
 Le - املنثورة القصيدة إشكالية ظهور عند وذلك احلديث، النقد أقّره صحيح

Poème en Prose  ،  4)عشر التاسع( القرن هناية يف.  
  

  :سنن العرب يف التشبيهات 
  

 وجيمعها للتشبيه، استعماهلا يف العرب سنن على بشدة، ،) طباطبا ابن( يركز
 من أشعارها أودعت العرب أن واعلم: "يقول املوضوعات، من الئحة يف

 به ومرت عياهنا، وأدركها معرفتها، به أحاطت ما واحلكم والتشبيهات األوصاف
 تعدو فليست السماء، وسقوفهم البوادي، صحوهنم: وبّر أهل وهم جتارهبا،
 على الزمان فصول يف منها واحدة كل ويف وفيها، منها رأوه ما مأوصافه

                                                            

 6السعودية صـالرياضـ 1985حتقيق عبد العزيز بن ناصر املانع دار العلوم عيار الشعرابن طباطبا،   - 1

 .6.املرجع نفسه، ص ـ2

 1986األردن-ر والتوزيع عماندار الشروق للنش النقد األدŸ عند العربحسان عباس إينظر  ـ 3

 134ص

 19صبنية اللغة الشعرية  انظر  يف هذا اجملال جان كوهن ـ  4



  ـ 98 ـ

 وجبل، ونار، وهواء، ماءą، من وخريف، وصيف، وربيع، شتاء، من: اختالفها
 من متولد وكلّ وساكن، ومتحرك، وصامت، وناطق، وƤاد، وحيوان، ونبات،
 ما تالتشبيها من أشعارها فضمت انتهائه، حال إىل منوه حال ويف نشوئه، وقت
 األخالق حممود من وأنفسها، طبائعها، يف ما إىل وحّسها، عŇياُنها ذلك من أدركه

 وأمنها، وغمها، وفرحها، وغضبها، ورضاها، وشدهتا، رخائها، يف ومذمومها،
 حال من وخلقها، خلقها، يف املتصرفة واحلاالت وسقمها، وصحتها، وخوفها،
  .1"املوت حال إىل احلياة حال ويف اهلرم، حال إىل الطفولة
  

  

 خاصة طريقة - إذا – للعرب: " النص هذا على معلقاǄ عباس، إحسان يقول
 أيضاǄ وهلم والذم، املدح يف يعتمدوهنا مقاييس وهلم بيǞتهم، وحي من التشبيه، يف
 ورياألسط باملنجم أشبه وهي بالتحصيل، إال معانيها تفهم ال معتقدات من سنن
  .2"احلاجة عند منه يغترف أن للشاعر البد الذي

  

  

 Ƥيع يف فصل، قد جنده  ،) طباطبا ابن( نص إىل نرجع عندما لكننا،
 عليها يقوم اليت السنن حّدد قد جنده كما التشبيه، عليها يتأسس اليت املوضوعات

  :اآلتية قاطالن يف إدراكه وميكن ذلك،
  

  

  :من ينطلق العرب عند التشبيه إنّ
  

  

 .هبم احمليط ألحوال املعرفة -1
  

 .العينية باملالحظة يدرك ما -2
  

 . التجربة وحي من يقتبس ما -3
  

  :الثالث احملاور هذه حتت وتدخل
  

  

                                                            

 15ص  عيار الشعرابن طباطبا   ـ 1

 5 13 ص النقد األدŸ عند العربحسان عباس إ ـ 2



  ـ 99 ـ

 .الزمانية البيǞة -1
  

 .املكانية البيǞة -2
  

 .وƤاد ونبات حيوان من البيǞة يف يوجد ما -3
  

 .االجتماعية احلياة يف جيّد ما -4
  

 .مذمومة أم كانت حممودة الناس، أخالق عليه تقوم ما -5
  

 .وحزهنم فرحهم يف وأمزجتهم، طبائعهم، عليه تقوم ما -6
  

 .وسلمهم حرهبم، يف وحوادثهم أيامهم -7
  

          احلياة ومن اهلرم إىل الطفولة من أعمارهم مراحل أحداث تدوين -8
 .وتامل إىل

  

 على يتحامل )اɇمدي( جعل الذي السبب فهمنا القوانني، هذه عرفنا وإذا
 هذه ىعل بنيت اليت النقدية اإلجراءات فهم ـ أيضا ـ ميكننا كما ،1)متام أيب(

 احلياة صميم تعكس عربية بالغية لشعرية نواة تكون أن ميكن اليت والقواعد األسس
  .والثقافية والدينية، والسياسية، والنفسية، االجتماعية، مظاهرها بكل العربية،

  

 بل املقاييس، هبذه التمسك على الشديد احلرص - أيضاǄ – هذا من وندرك
.  أشعارهم يف عليها للعثور عسرياǄ األمر انك وإن عنها، والبحث التنقيب وحماولة
 اليت العرب أشعار يف لك اتفق فإذا: " القارئ إىل متوجها ،) طباطبا ابن( يقول
 معناه، عن ونقّر عنه، فاحبث تستغرهبا، حكاية أو بقبول تتلقاه ال تشبيه هبا، حيتج
 أهنم وعلمت هبا، القوم فضل عرفت أثرهتا، إذ خبيǞة، حتته جتد أن تعدم ال فإنك
 سنن يف مذهبهم عليك خفي ورمبا حتته، معىن ال بكالم يلفظوا أن من طبعاǄ أرق

                                                            

 حتقيق السيد أمحد صقر دار املعارف القاهرة املوازنة بني شعر ابن متام والبǶتريينظر اآلمدي  ـ1
 250- 249اجلزء األول ص 1961
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 حتت ما استنباط ميكنك فال أشعارهم، يف يصفوهنا حاالت يف بينهم، يستعملوهنا
 ما موقع لطف أرادوه، ما على وقفت فإذا مساعاǄ، إال مثلها يفهم وال حكاياهتم،
  .1"فهمك عند ذلك من تسمعه

  

 ضرورياǄ يراه ما أضاف بل السنن، هذه بذكر) طباطبا ابن( يكتف فلم
 من املستنبطة والقواعد القوانني هذه طريق عن الشعر، من يستوعبه أن للملتقى
 للتشبيه بأن يرى فإّنه وعليه، صارمة، بطريقة أشعارهم يف واملطبقة العرب، حياة
  :2أضرب Ʀس يف إجيازها ميكننا الشعراء، عند معروفة طريقة

  

 .وهيǞة صورة بالشيء، الشيء تشييه -1
  

 .معىن بالشيء، الشيء تشبيه -2
  

 .وسرعة وبطأ، حركة، بالشيء، الشيء  تشبيه -3
  

 .لوناǄ بالشيء، الشيء تشبيه -4
  

 صوتاǄ بالشيء، الشيء تشبيه -5
  

  :3ذلك من الشعر، من لةبأمث ضرب كلّ على يستدلّ مث
  

 : 4القيس امرئ كقول وهيǞة، صورة -1
  

ǄسـاǌابŁيŁو ǄباǐطŁر ،ǌرŃيǈالط ŁوبǊلǊȩ Ƌنǈǖǈـي  كŇالŉالب łفŁشǈاحلŁو łابŁنłا العŁهǌرǊكłى وŁدǈل  
  

  

                                                            

 16ص عيار الشعرابن طباطبا  ـ 1

 25املرجع نفسه ص ـ 2

 27املرجع نفسه ص ـ3

  .145.، ص1972.ديوان امرئ القيس، دار بريوت للطباعة والنشر، بريوت، ط  - 4
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 :1النابغة كقول ن،ولو صورة -2
  

ňـةǈكŃيǈأ ŇـةŁـامŁمŁح ŃيŁتŁمŇادǄقǌو بǊلŃجŁǩ  ŇـدŇـمǐاإلثǌب łـهłǩـاǈثŇل ŉـفŇسǊأ ǄداŁـرŁب  
  جŁفƋـŃǨ أǈعŁـالŇيـهŇ وŁأǈسŃفǈـلǊهł نŁـدŇي  ئŇـهŇكǈاألłǶǐȩوŁانŇ غǈـدŁاةǈ غōǢŇ سŁمŁا

 

 :2الرمة ذي كقول وهيǞة وحركة ولون صورة بالشيء الشيء تشبيه -3
  

Łي łعŃمŉا الدŁهŃنŇم ŁȬǌنŃيŁع ǊالŁا بŁمłǢŇكŁسŃن  łبŁـرŁس ňـةŉيǌرǐفŁم ɂـǄلǊك ŃـنŇم łـهŉنǈǖǈك  
  

Ƿ3أو كقول ابن أخي الشما :  
  

"ǐلŉشĆاأل ōفǈي كŇف ŇةǓŃرŇاملǈك łȄـŃمŉالشŁو"  
  

  :اآلتية النقاط يف الشبه بوجه املتعلقة املعايري هذه نوجز أن وميكننا
  

  هيǞة+  صورة .1
 لون+  صورة .2
 حركة+  لون+  صورة .3
 هيǞة+  حركة .4
 حركة أو سرعة .5

 صورة ال معىن .6
                                                            

الشركة الوطنية للنشر / حممد الطاهر بن عاشور، الشركة التونسية للتوزيع . ديوان النابغة، تح - 1
 .1976،97. والتوزيع، ط

خليل شرف الدين، دار ومكنبة اهلالل، بريوت، . Ƥهرة أشعار العرب، أبو اخلطاب القرشي، تح - 2
 .2/388، 1991، 2.ط

، وهو من ) صّب عليه قانص ملّا غفل(البيت جلّبار بن َجزŃء بن ضرار، ابن أخي الشماǷ، ومتامه  - 3
، مطبعة حممود حممد شاكر. أسرار البالغة، عبد القاهر اجلرجاين، تح: شواهد البالغة املتداولة، ينظر

 .158.، ص1991، 1.املدين، القاهرة، ط
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7. Ǆصوتا 
8. Ǆلونا 

  
   

Ǆعلى) طباطبا ابن( عاب وكالمها، أشعارها، يف العرب سنن على وجريا 
  :2النابغة قول منها ،1السنن هذه عن البعيدة تشبيهاهتم بعض الشعراء بعض

  

ـĆالǈهŁـا ـƋǖĆنǈ رǌح   عŁلǈقŅ هłرǌيقŁ عŁلǈـɂ مłتłـونŇ صŇـوŁارŁǩ  ǌمŃشيǌ بǌهǌـمŃ أǊدłمł ك
  

  : 3زهري وقـول
  

ǐأŁر ɂـǈفŃوǈأŁـا وŁهŃنŁع ƋلŁـزǈفňةĆـ   كǈمŁنŃصǌǢŁ العŇتŃـرǌ دŁمɂŉ رŁأǐسŁهł النłسłـŁȃ  łȬ مŁرǈȩŃب
  

  : 4حجر بن أوس وقول
  

  خŇنŃزǌيرłواصŃطŁȬǈ دŇيŅȬ بǌرǌجŃلǈيŃهŁـا وŁ           كǈǖǈنƋ هرńاǄ جŁنǌيـباŁǨŃǶŁǩ Ǆ عłرŁȑŃتŇهŁـا
  

 تعليالǄ، أو تفسرياǄ، يقّدم ال) طباطبا ابن( أنّ األمثلة، هذه عن واملالحظ
  .قليال إال  اللّهّم املنهج، يف عيباǄ أعتقده ما وهذا التشبيه، استعمال لسوء

  

  :]327 ت[ جعفر بن ȩدامة
  

 علم( صميم يف تدخل اليت العريب البالغي التراث كتب أهم بني ومن
 قوانني بني ميزج كتاب وهو ،) جعفر بن قدامة( لـ " الشعر نقد" كتاب ،)الشعر
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 مث الشعرية، القوانني من كثرياǄ) قدامة( استخلص فقد. األديب النقد وبني الشعر،
 التراث من وذلك جيب، ال وما قوله، جيب وما التعريف، حيث من ترتيباǄ، رتبها

  .العريب الشعري
  

 الشعرية كتب ضمن) قدامة( كتاب جتعل أن ميكن اليت االعتبارات أما
 البالغية الشعرية يف لتصنيفه كافية أدلة وجود عدم هو ،) العربية( البالغية

 ،" الشعر نقد" كتابه يف) أرسطو( لـ ظالǄ جيعله مربر أي أجد فلم ،) األرسطية(
 هذا به يلصق أن حاول حينما ،) عباس إحسان( الدكتور إليه ذهب ما باستثناء
 ليس وهذا مثال،) اجلنس( كـ واملصطلحات، الكلمات بعض وجود جردمب التأثر،
Ǆدليال Ǆ1املنطق لتطبيق كافيا.  

  

  :صناعة الشعر
  

 يصنع ما إجراء منها، والغرض ،) صناعة( للشاعر أن) جعفر بن قدامة( يرى
 ويصنع يؤلف ما Ƥيع كان إذا: "يقول والكمال، التجويد غاية على هبا ويعمل
 غاية واآلخر اجلودة، غاية أحدمها:  طرفان فله واملهن، الصناعات سبيل على

 فإمنا ذلك، من لشيء قاصدا كل وكان الوسائط، تسمى بينهما وحدود الرداءة،
 حاذقاǄ مسي إياه، يبلغه ما الصناعة يف القوة من معه كان فإنǐ األجود، الطرف قصد
  .2"احلذق تام
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 يتوفر أن البد معيار وهذا للشعر، صناعته جيّود أن الشاعر، من فاملطلوب
 وصياغة، صناعة الشعر أن من اجلاحظ، قرره ما إىل يشري) قدامة( ولعلّ ،1الشعر يف
  .2التصوير من جنسو

  

 املادة،) املعاين( من فيجعل ،) الصورة(و) املادة( بني تقابالǄ لذلك ويضع
 املوضوعة، املادة مبƕلة للشعر املعاين كانت إذا: " يقول. الشكل) الصورة( ومن

 شيء من فيها البد أنه من صناعة، كلّ يف يوجد كما كالصورة، فيها والشعر
  .3"للصياغة والفضة للنجارة، اخلشب مثل منها، الصور تأثري يقبل موضوع

  

  : 4قدامة يقررها اليت الشعرية املعايري بني ومن
  

 .احلروف خمارج سهل مسحاǄ، اللفظ يكون أن -1
  

 .العروض سهل الوزن يكون أن -2
  

 .احلرف عذبة القافية تكون أن -3
  

 .ألجله اللفظ يف التصّرف إىل يضطر فال اللون، مع اللفظ يأتلف أن -4
  

  :مقاييȄ التشبيه 
  

 معان بينهما شيǞني، بني بقع ما بأنه التشبيه) جعفر بن قدامة( يعرف
 بني كان ما هالتشبي وأحسن منهما، واحد كل ختص أشياء يف ويفترقان مشتركة،
  .5بينهما االحتاد غاية إىل الشبه، وجه يف يقتربان شيǞني
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 بني تباعد يكون أن يصح ال أي التشبيه، قرب وهو واضح، هنا فاملقياس
  .التشبيه عيوب من عيباǄ يعّد مما به، واملشبه املشبه

  

  :ثننيا قسمني إىل مقسما جيده ،" الشعر نقد" لكتاب واملتصفح
  

  .جيدة الشعر صناعة فيه كانت ما قسم  ـ 1
  

  .رديǞة الشعر صناعة فيه كانت ما قسم  ـ 2
  

  .عنها خرج فما رديǞه، أما واملقاييس، واملعايري اتفق، ما الشعر، جّيد فيكون   
  

  :1معايري حسن التشبيه
  

  : وجتويده تشبيه،ال حتسني يف املطلوبة الشعرية املقاييس بني من
  

 امرئ قول مثل يسرية، بألفاȗ واحد، بيت يف كثرية تشبيهات جتمع أن -1
 : 2القيس

  

ňـةŁامŁعŁا نǈȩـاŁسŁو ǇيŃبǈال ظǈطŃيǈأ łـهǈل           ǌـلǊفŃتŁǩ ŁǢيǌرǐقŁǩŁو ňـانŁحŃرŁس ćاءŁخŃرǌǙŁو  
  

 : 3القيس أمرǗ قال كما قصري، لفظ أو بيت، يف بأشياء، شيء تشبيه -2
  

    łـهŉنǈǖǈك ǇنǐǞŁش ǌرŃيǈغ ǇȌŃخŁرǌو بǊطŃعŁǩŁو  ǌـلŇǶŃسǙĈ ŇȬيǌاوŁسŁم Ńوǈأ ǇيŃبǈظ łيعǌارŁسǈأ  
Ċ  

          كما األحوال، تلك يف تشبهه بأشياء أحواله، تصرف يف شيء، تشبيه -3
 :4القيس امرئ عند
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ŉالس Ǌومشـدودة     ǆـونـةȑمو ŇȬـ  Ňكاملبـرد ōيف الطـي ǊلĆـاءŁȒŁǩ  
  

 بشكل البالغية الصور يدرس مل) قدامة( أن لنا يتبني هذا، كلّ خالل ومن
 الشعرية، القصيدة بناء خالل من هلا، تعّرض وإّنما بعينه، باباǄ له خيصص ومل منفرد،
 فهو ذلك، كل ومع. والصورة والقافية، والوزن، واملعىن، اللفظ،:  مكوناهتا بكل
 التصّرف أبواب ومن: " يقول. التشبيه يف الشعراء لدى املستعملة الطريقة على ُيلّح
 فيأيت بشيء، شيء تشبيه من واحدة طريقة لزموا قد الشعراء يكون أن التشبيه، يف

 أنّ ذلك، أمثال فمن الشعراء، عامة فيها أخذ اليت الطريقة غري على بتشبيه، الشاعر
  .1.." بالبيض اخلوذ يشبهون عراءالش أكثر

  

  :]421 ت[ الشعر وعمود املرزوȩي
  

 البالغيني، املنظرين عند املعروفة الشعر، صناعة قوانني أهم بني من إنّ
 بـ عليها أطلق ما أو ،) املرزوقي( لـ" الشعر عمود" يف انتظم ما عموما، والنقاد

 األعيان رǗوس فوق الشاعر ترفع هبا اليت وهي ،) العرب عند الشعر عمود خصال(
 احلضيض، يف حطته هبا، يلتزم ومل عنها، ابتعد وإذا شاعر، لقب بتطبيقها ويستحق

  .شاعر لقب مبوجبها يستحق وال
  

 فمن العرب، عند الشعر عمود اخلصال فهذه: " ذلك يف) املرزوقي( يقول 
 مل ومن املقدم، واحملسن املعظّم، لّقاملخ عندهم فهو عليها، شعره وبىن حبقها، لزمها
 إƤاع وهذا واإلحسان، التقدم من نصيبه يكون منها، سهمته فبقدر كلّها، جيمعها
  2."اآلن حىت هنجه ومتبع به، مأخوذ
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 أنّ مفادها، نتيجة إىل وصلنا التأمل، من بقليل النص هذا قراءة أعدنا ولو  
 حطت انعدمت، ما إذا حىت تتوفر، أن بد ال معايري على تعتمد الشعر صناعة
 النظم فيها يتموقع اليت الدرجة وهي اإلبداع، سلم من الصفر الدرجة يف الشاعر
 ،1املعايري هذه من ينال ام مبقدار إال عليه، أو للشاعر، حيكم فال الشعر، دون

  :اآليت الشكل يف الطرح هذا صياغة وميكننا
  

    
  

 وبقدر احلقة، الشاعرية إىل يصل أن إىل الشاعر، به يرتقي سلما الشكل ميثّل
 عليه حكم الشروط، يستوف مل إذا حىت باإلجادة، له حيكم ارتقاءه، من يصل ما

  .  باإلساءة
  

  املرزوقي؟ عند الشعري العمود مقومات فما
  

 يف رصفها ميكن قوانني، عن عبارة الرجل، صاغه الذي الشعر عمود إن
  :  اآليت

  

 .وصحته املعىن، شرف .1
  

 .واستقامته اللفظ، جزالة .2
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 .الوصف يف اإلصابة .3
  

 .التشبيه يف املقاربة .4
  

 .الوزن لذيذ وختري النظم، أجزاء التحام .5
  

 .هل للمستعار منه املستعار مناسبة .6
 

 .للقافية اقتضائها وشدة للمعىن، اللفظ مشاكلة .7
  

 أننا  إالّ الشعري، النص بناء إقامة يف العناصر هذه تكامل من الرغم وعلى
 يف باملقاربة عليه أطلق فيما مباشر، شكل يف األدبية، بالصورة ارتبط مبا نكتفي
  .له املستعار منه املستعار ومناسبة التشبيه،

  

  :املرزوȩي عند ستعارةواال التشبيه عيار
  

  : التشبيه أوال    
  

  :هي نقاط، Ʀس يف يتمثل التشبيه، يف املقاربة معيار أن) املرزوقي( يرى
  

 .الفطنة .1
  

 .التقدير حسن .2
  

 .العكس عند ينتقض ال ما التشبيه، أصدق .3
  

 .انفرادمها من أكثر الصفات يف اشتراكها الشيǞني بني أوقع ما أحسنه، .4
  

  .الشبه وجه يف التكلف عدم .5
  

  :االستعارة ثانيا
  

  : عنده االستعارة معايري ومن
  

 ).اخليال هبا قصد رمبا( الذهن إحضار .1
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 .الفطنة .2
 .به واملشبه املشبه بني املقارية .3
               الوضع يف له كان عّما املنقول كونه املستعار، باالسم االكتفاء .4

 .له املستعار إىل
  

 نظم شروط على) املرزوقي( أطلقه الذي الوسم فإنّ هذا، كلّ وبعد
 النص عليه يقوم أن ميكن ملا جمازي اصطالح هو أيضا، وقراءته بل الشعر،
 تنطلق املعايري، هذه أركاهنا، وتثبت القصيدة، بنية تشّد كقواعد الشعري،

 وبرهان وذوقه، حسه ودليل وفطنته، ذكائه مقياس فهي نفسه، الشاعر من
 جرى اليت املثلى املقاصد إىل ويصل اجلليلة، املعاين يلهم هبا وتقديره، ييزهمت

 وبقدر عندهم، الفين التعبري سنن عليها وقامت اجلمايل، العرب عرف عليها
  .بينهم فيما الشعراء يتفاوت والقواعد، املقاييس هذه تطبيق

  

  والنقد البالغية الشعرية ـ 2
  

  :] هـ 370 ت[  اɇمدي
  

 أول" بأّنه – اآلمدي يصف وهو – أقّر قد عباس إحسان الدكتور نكا إذا
 هناك فإنّ الرأي، هذا أشاطر وأنا الرأي، فيه أشاطره الذي ذاك ، 1"متخصص ناقد
 حممد رشاد حممد( الدكتور أمثال ذلك، غري يرى من احملدثني العرب الباحثني من
ſكانت إذا: " يقول حيث ،" الطائيني بني املوازنة كتاب نقد" كتابه يف ،) صا 
 هو واحد رافد يف تلتقي Ƥيعها فإنّ متعددة، الكتاب لوضع حفزت اليت الدوافع
) املوازنة( كتابه بواسطة ،) اآلمدي( أوجده الذي الرتيب الثبات ذلك إىل النفاذ
 الشعر لواء له وعقد ،) البحتري( قامم ورفع ،) متام أيب( شأن من بسببه وحط
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 النقد أئمة من الكثريين سكوت من الرغم على أنه، نثبت أن أردنا فقد اجليد،
 منهم كبرية طائفة وتأييد املوازنة، يف ،) اآلمدي( عمل على القدامى األدب ورجال
 وقعت سهوات وهناك معوجة، وخطوطاǄ وعثراتň، بشعةǄ، أخطاءă هناك أنّ إالّ له،
  .1"األحكام من) متام أيب( على) اآلمدي( قضى يماف
  

 تاريخ يف جرى ما حقيقة يعكس ال النص هذا أن هو الكالم هذا على والرد
) متام أيب( على متحامالǄ يكن مل ،) اآلمدي( أنّ ذلك. البالغي والتراث العريب النقد
 استنبطت اليت الشعر قوانني إليها ودفعت النقد، تطلبها لقضايا وإمنا ذايت، لسبب
  . الشعراء فحول أشعار من

 السنن، هذه تطبيق يف يتشددون البالغيون والشعريون النقاد كان ولقد
 فيهما، خيتلفون النقاد يكاد ال املقياسان وهذان والذوق، الطبع، حسن كاشتراطهم

 املوضوعية القوانيني وهلذه ،) البحتري( أشعار بعض) اآلمدي( عاب الشرط، وهلذا
 ذلك، من رمست، وقد: " يقول. حيكم ما يف احلق بتحري اآلمدي إقرار كان ذاهتا،
 وجتنب احلق، اعتماده يف وأحسن فيه، وهب قد وجل عّز اهللا يكون أن أرجو ما

  .2"ورمحته مبّنه عونةامل اهلوى،
 ذلك، أثناء يف ملتمسني، النقدية،) اآلمدي( آراء - يلي ما يف – سنتتبع

  .اآلراء هذه ىعل )صاſ حممد رشاد حممد( الدكتور حتامل صحة عدم على الدليل
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  :االستعارة وسنن العرب يف الشعر
  

 عن املنبثقة الشعرية والقوانني القواعد على النقد، يف) اآلمدي( طريقة ترتكز
 القرآن من ذلك على أمثلة بإعطاء يبدأ حيث وأشعارها، كالمها، يف العرب سنن
،Ǆالشاعر، عيوب يربز مث  الشعر، من مث  أوال ǐمثل فيقول السنن، هذه جيد مل إن  :

 الدهر أخادع ولني) : "متام أيب( قول وأما العرب، كالم يف االستعارات جمرى هذا"
: يقول أن ميكنه وكان ؟ الدهر يستعريها حىت األخادع إىل حاجة فأي ،" أليب

: تقول كما ،"الدهر خالئق" أو  ،" الدهر جوانب لني" أو ،" الدهر معاطف ولني"
 سهالǄ يكون قد الدهر وألن األكنان، وموطأ اجلانب، ولني اخلالئق، سهل فالن"

،Ǆوحزنا Ǆولينا ،Ǆهذه فإنّ فيه، األحوال تصرف قدر على وخشنا ȗأوىل كانت األلفا 
 من ويتخلص قصده، الذي املعىن عن تنوب وكانت املوضع، هذا يف باالستعمال

  .1"متسعاǄ الكالم يف فإنّ األخادع، قبح
  

 من املألوف عن وخروجه ختلصه، سوء متام أيب على) اآلمدي( يعيب اوهن
 واالستعمال التعبري يف بدائل عدة) اآلمدي( أعطى وقد العرب، كالم يف االستعمال

 الطبع جودة عن وبعيدة سليمة، غري تعبري وجوه وهذه منها، أّياǄ متام أبو يطرق مل
  .الذوق وحسن

  :متام أبو وقال: "يقول آخر نص ويف
   
ŁنǐكŁǶŃȒŁي ŃنŇم ŇفŁسǈأ ǌابŁبŉالش ǌرǌبŃدǊامل   ŁنيŇكŃبŁي ŃنŇم ŇاتǈكŁǶŁȑ ǇǢŃيŁش ǌرŇمǐقłم  

  

 وكأّنه البيت، هذا يف إال األسف من ضحك من مسعت ما رديء، بيت وهذا
. الصواب هذا مثل إىل يهتد فلم  ،" يضحك ما الشدائد وشر: "اآلخر قول أراد
 على الليل ذكر كان ولو أيضاǄ، باجليد ليس ،" مقمر شيب ضحكات من: " وقوله
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 وبياضه ليالǄ، الشعر سواد جيعل كان ألنه ،" مقمر" يقول أن حلسن االستعارة،
 الكالم أصح من كان ،" رأسك الليل أقمر: "قال لو قائالǄ ألن إقماره، باملشيب
  .1"وأحسنه

  

  : منها نقاط، عدة ندرك النص، هذا يف التأمل من بقليل
  

 يف ثابتة قواعد واتباع العرب، سنن إىل أي الشعرية، املرجعية إىل االحتكام -1
 يف إال األسف من بضحكك مسعت ما: " فقوله الشعرية، الصورة استعمال

  . القانون هلذا) اآلمدي( تطبيق على يدل ،"البيت هذا
 وأحسن وأصح، ء،ردي: (كقوله البالغة، يف القيمية باألحكام تتعلق قضية -2

 .صارمة قيمية أحكام..) 
 السواد بل مقمراǄ، يكون ال فالشيب بالذوق، متعلقة نقدية قضية -3

 هذه يف إليه ليتوصل متام أبو يكن ومل بذكاء، التقابل هذا أدرك) اآلمدي(و
 :اآليت الشكل يف التقابل هذا توضيح وميكننا االستعارة،

  
  مقمر           ليل 

  
  

  

  الشيب             سواد الشعر                 
  

) اآلمدي( حتليل لوجدنا االستعارة، هذه على الرباعي التقابل طبقنا فإذا
 هي) الشيب( واحلّد ،) ليل( احلّد بني العالقة ألن قاله، فيما احلق وله بل، صحيحا،
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 ،" سكرأ أقمر"و الفجر، لطلوع استعارة" ليلك شاب: " فنقول ،) تناقض( عالقة
  .الرأس يف الشيب لغلبة استعارة" مقمرة رأس" أو

  

 اليت للعالقة وهذه، ،) التداخل( فعالقته ،) متام أيب( استعارة يف التقابل أما
  .واحد جنس من حدين بني جتمع

  

 عوادي وهّن: "1قوله) متام أيب( على) اآلمدي( عاب نفسه، األساس وعلى
 مبعىن هنا،) عوادي( فكلمته ،) طالبه النأي أدرك ما فقد فعزماǄ ،" وصواحبه يوسف

 أن إىل حيتاج ألنه املقام، هذا يف بذاهتا قائمة ليست لفظة) صوارف(و ،) صوارف(
 فواتن: (فهي بنفسها، القائمة اللفظة وأما.  ؟ ماذا عن يعلمهم ،) صواحبه يعلم

 يوسف صوارف( يقول أن أراد متام أبا وكأن ،) يوسف شواغف( أو ،) يوسف
 أّوŃ األوصاف، هبذه الكلمة معىن يتّم وإّنما ،"باملعصية هّم حني هداه، أو تقاه، عن

  .2"هبا وصلها
  

 كالمها يف العرب سنن إىل باحتكامه نظره، وجهة) اآلمدي( يقوي وحىت
 أبو: ( ومها ه،ل قصيدة) متام أيب( على عاب ناقدين، حكم على استند وأشعارها،

 بن اهللا لعبد األدب خزانة على وكانا ،) األعرايب العميثل أبو(و ،) الضرير سعيد
 تصفحا فلّما شعره، عليهما عرض ما، شاعر قصده إذا وكان Ɲرسان، طاهر،
 لŇَم: " له فقاال ،) متام أبو( فعاتبهما املنبوذ، الشعر مع طرحاها ،) متام أيب( قصيدة

  ". ؟ يقال ما تفهما ال ولŇَم: " فأجاب ،" ؟ يفهم ما تقول ال
  

 منكراǄ، إال أنكرا وما معيباǄ، إال عابا ما والرجالن: " ذلك يف اآلمدي يقول
  .3"العرب وبكالم بالشعر، الناس أعلم من وكانا
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 ويأوي: " قال حني عباس، إحسان الدكتور إليه ذهب ما إىل أميل وهنا
 يف الرجوع وهو النقدية، لنظرته أساساǄ جيعله شديد، ركن إىل نقده، يف) اآلمدي(

 عنها، وأثر وأقّرته، العرب، تعارفته ما إىل والنقاد املتذوقون فيه خيتلف أمر كل
 الذوق عمود يلتزم أن الناقد على فإنّ الشعر، عمود يلتزم أن الشاعر على أنّ فكما
  .1"السابقني آثار يف نظرال وطول والتمرس، للدربة معىن فال وإال،

  

 يتالءم ما يدرك أن على قادراǄ جعلته متعددة، وسائل لɈمدي توفرت لقد
. ذوقه وسالمة ذاكرته، وقوة بصريته، نفاذ إىل إضافة يتالءم، ال وما الشعر، ومعايري
 وراحوا االعتبارات، هلذه اهتماماǄ ايعريو مل احملدثني، من عليه املتحاملني ولعلّ

 يغلب اليت الستعارته نقده يف خصوصاǄ، متام، أليب نقده مصداقية يف يشككون
 مع - ترى كما فجعل،: " يقول. الشعراء يعتده مل ما وهذا التجسيم، طابع عليها
 وجعله يصرع، وكأّنه الزند، من تقطع ويداǄ، أخدعاǄ، للدهر - األلفاȗ هذه غثاثة
Ńللمديح وجعل أبلق، والزمان له، بنون األيام وأن ويبتسم، ويفّك، بالكرام، ُرُفَيش 
،Ǆولقصائده يدا ،Ǆاملعروف وجعل تزمر، وال تنفخ، ال أهنا إال مزمارا Ǆتارة، مسلما 

Ǆعن والبعد والغثاثة، واهلجانة، القباحة، غاية يف استعارات وهذه..  أخرى، ومرتدا 
 يناسبه، أو يقاربه، كان إذا له، هو ليس ملا املعىن، لعربا استعارات وإمنا الصواب،

 حينǞذ، املستعارة اللفظة فتكون أسبابه، من سبباǄ كان أو أحواله، بعض يف يشبهه أو
  .2"ملعناه ومالئمة له، استعريت الذي بالشيء الئقة

  

 عند لالستعارة بالغيا حتليال نتناول ،) اآلمدي( إليه ذهب ما صحة وإلثبات
  :3لبيد قول على معلقا اجلرجاين، القاهر عبد
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ŇاةŁدǈغŁو ،ǇǴيǌر Ńدȩ ،łǨǐفŁكش ňةŉرǈȩو  ǐǽǙ ŃǨǶأصب Ňبيد ǌمالŁا الشŁهłامŁمǌز  
  

 أن كنمي إليه، مشار هناك ليس أنه ومعلوم يدا، للشمال جعل أنه وذلك"
 أسد يل انربى: "قولك يف الرجل على والسيف، األسد، كإجراء عليه، اليد جتري
 من: " قوله يف النساء، على والظباء ،" يفل ال العدو على سيفا سللت"و ،" يزأر
 ،"ساطعا نورا أبدية:" قولك يف والبيان اهلدى على والنور ،" الغيد الظباء

 ،"أبطش ŏا يد يف أǩنازعين: "كقولك ،مكانه يعز من على نفسها اليد وكإجراء
 وخاصة ودفعها، وغناǗها وفعلها، اليد حكم له إنسانا يريد ،" أبصر ŏا عني"و

 ينص ذاتا كله هذا يف معك ألن موضعها، ولطف موقعها، وعزة وفائدهتا، العني
 من شيء لك وليس.اللفظ يف ذكرها جتد مل إذا النفس، يف مكاهنا وترى. عليها
 تصريف يف الشمال، أن نفسك إىل ختيل أن من أكثر  ليس بل لبيد، يتب يف ذلك
. كفه يف ومقاليده بيده، زمامه ملا املصرف، كاملدير طبيعتها، حكم على الغداة،
 هناك يكون أن غري من النفس، يف والتقدير والوهم، التخّيل يتعدى ال كله، وذلك
  1".تتحصل ذاتا أو حيس، شيء

 القاهر عبد(و ،) اآلمدي( نظر وجهة تطابق لنا يتضح النص، هذا من
  .االستعارة هذه من وموقفهما ،) اجلرجاين
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  :]هـ 465 ـ  390 ت[ القريواين رشيق ابن
 خترج ال أهنا يدرك ،" العمدة" يف) رشيق ابن( وضعها اليت للمعايري املتتبع إن

 الشعر، عمود عن خترج وال العرب، عند عليه املتعارف القانون عليها نص عّما
 يف حتققه جيب كشرط) املبالغة( قضية يف إال اللّهّم ،) املرزوقي( ذلك قّرر كما

  .1االستعارة
  

  ) :رشيق ابن( عنده االستعارة ومعايري
  

 .بليغة تكون أن .1
 واملستعار واملستعار، به، واملشبه املشبه، بني تنافر، أو تباعد، يوجد أالّ .2

 .له
 .له للمستعار املستعار مناسبة .3
 .حقيقة فهي وإال، هبا، إال تكون فال االستعارة، يف بالغةامل .4
  .االستعارة يف يقارب أو يباعد، أن جيب ال .5

  

 باإلساءة عليه حيكم أو واجلودة، باحلسن للشاعر حيكم املعايري، هبذه
 البالغي التنظري على النقدية اآللة هيمنة أيضا، هذا من لنا يتبّين كما. والرداءة
 املعايري هذه تطبيق يف ،) رشيق ابن( قول إىل لنستمع عامة، بصفة ةاألدبي للصورة

 بن مسلم قول القبح، يف ذكره املتقدم) القيس امرئ( قول ومثل: " ..  النقد يف
  :2الوليد

  

ňـةǈلŃيǈلŁو ŃǨŁلسłخ ǌـنŃيŁعǐلŇل ŁنŇم ňةĆـ   الǶǈجŁلǌ بŁيŁȒŃةŇ عŁنŃ الصōبŁا فŇيهŁا هŁتŁكłǨǐ  سŇن
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) القيس امرǗ( استعارها كما بيضة، ـ الكلل يعين ـ جلللح فاستعار
  :1قوله يف للخدر،

ŇةŁȒŃيŁبŁو ǇرŃدŇا خǈل łامŁرłا يŁهłǗاŁبŇخ   
  

 ألن اللفظ، يف االشتراك سوء) مسلم( لـ فاتفق ،) املرأة( يعين وكالمها
  .عرفت كما ، املنظر حسنة – لعمري – وهي تشاركها، الطري من لاحلج بيضة
  

  : آخر موضع يف وقال
  

łǨمłر ،ŉوǊلłي السǌوناجان łمريȒبه ال  ǌينŃتǈفǈطŃفاستع ɂها علŇǩاȒŃبي ǊلŁجǈاحل  
  

  2"؟!! اهللا قبحها االستعارة، هذه من أعجبه الذي فما
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  سانيةالشعرية اللغوية الل: ثانيا
  

 باالعتماد والتركيب، والتأليف والنظم الصياغة شعرية الشعرية، هبذه نعين
 الذي اجلاحظ مع ذلك بداية وكانت. والصرفية والنحوية اللغوية القوانني على
 اليونان، ثقافة عن بعيدا اللغوية، عصره معارف على معتمداǄ الشعرية، هلذه أّصل
 تأثر حول حسني، طه الدكتور ذكره ما االهتامات، هذه ومن بعضهم، يزعم كما

 الذي الشك سوى دليل، أي دون من ،) أرسطو( لـ" اخلطابة" بكتاب اجلاحظ
" والتبيني البيان" لكتاب واملتأمل. العريب البالغي التراث قراءة يف له منهجاǄ جعله

 بينيوالت فالبيان متاماǄ، خمتلفان الكتابان إذ ،"اخلطابة" كتاب أثر جيد ال للجاحظ،
 كتاب اعتماد كان حني، يف العرب، عند والبالغي اللغوي الدرس أصالة من نابع

 روالن( يصفها كما ،) أرسطو( وبالغة. اإلضماري والقياس املنطق على اخلطابة
ǫاجلاحظ كتاب يف شيء هذا من وليس ،1واالستدالل القياس بالغة هي ،) بار.  

  

) اجلرجاين القاهر عبد( مع النضج مستوى إىل الصياغة نظرية تبلورت لقد
 القاهر عبد أفكار بذور اجلاحظ كتب يف إنّ بل اجلاحظ، آراء من كثرياǄ أفاد الذي

 يف النظريات أكرب من نظرية سلتؤس النقدية، مفاهيمه يف عّمقت اليت 2اجلرجاين
 الذي ذلك والصياغة، ، "النظم نظرية" إهنا. العرب عند والبالغي اللغوي التراث
  مركزين ،" البالغة أسرار" و ،" اإلعجاز دالئل: " كتابيه خالل من نتناوله، سوف
 عند أصوهلا إىل اإلشارة بعد اللغوية، الشعرية ظل يف ،) األدبية الصورة( على
  .ظاجلاح
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  ] : 255.ت[ اƨاحȘـ 1
  

 الشعر، حول آرائه، يف) اجلاحظ( اهتمامات أبرز من الصياغة كانت لقد
 القائمة الشكلية، النظرية دعائم إرساء يف ومنهجه طريقته االهتمام، هذا ويفسر
 الطريق، يف مطروحة واملعاين: " اجلاحظ يقول الشعر، وصناعة الصياغة مبدأ على
 الوزن، إقامة يف الشأن وإمنا واملدين، والقروي والبدوي يب،والعر العجمي يعرفها
 الشعر فإمنا السبك، وجودة الطبع، صحة ويف املخرج، وسهولة اللفظ، وختري

  .1"التصوير من وجنس النسيج، من وضرب صناعة،
  

 اللفظ طيشتر مل اجلاحظ، أن إىل نصل النص، هذا يف التأمل من وبقليل
 وهذه الشعرية، الصياغة جودة إىل تؤدي اليت العناصر سلسلة أقّر وإمنا الواحد،
  : هي العناصر

  

  .بالوزن االهتمام يف اإليقاعية اجلوانب -1
 .اللفظ ختري يف املتمثلة املعجمية اجلوانب -2
 .املخرج سهولة يف املتمثلة الصوتية اجلوانب -3
 . السبك وجودة الطبع، صحة يف املتمثلة التركيبية اجلوانب -4
 .الشعرية بالصورة املتعلقة اجلوانب -5

  

 من جمردة املعاين عادأǄ التعريف، هذا يف اجلاحظ طرحها املسائل، من Ƥلة فهذه
 يف مطروحة املعاين: "اجلاحظ يقول كما مزية، وال هلا، شأن وال اجلوانب، هذه

  ".الطريق
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 بل وحده، اللفظ أو وحده، عىنبامل يهتمون الذين من اجلاحظ يكن ومل
 هذا وإىل الصياغة، هذه إىل تؤدي اليت فهي حصرها، اليت العناصر هذه مبجموع
  .النظم

  

 أحد نطرح فعندما وحده، اللفظ إىل ليدعَو اجلاحظ، يكن مل نظرنا، ويف
 ولعل. ختتلف - هنا – واملسألة اآلخر، اخترنا أننا يعين ال فهذا املتقابلني، العنصرين

 بينهم ومن اللفظ، ألنصار نقده وّجه عندما ،) اجلرجاين القاهر عبد( فهمه ما ذاه
  .1اجلاحظ

  

 العنيفة احلملة يف اإلسهام عن صرفه الذي هو باملعاين، اجلاحظ اهتمام وعدم
 على الرّد حاول قد جلاحظا يكون" وهبذا عصره، يف اشتدت اليت األدبية للسرقات

 معاصروه، فعل كما السرقات، مبوضوع انشغاله بعدم بأن مرة مرتني، التيار هذا
 وسبب ƤيعاǄ، الناس بني مشترك قدر املعاين ألن للشكل، األفضلية بأن إقراره ومرة
 يعييه ال القرحية، خصب رجالǄ كان فقد نفسه، اجلاحظ طبيعة يف قائم ثالث

  .2"لونه كان أياǄ احملتوى، عليه قليت وال املوضوع،
  

  :الصورة األدبية 
  

 أشار وإمنا وموسع، منفرد بشكل األدبية الصورة موضوع اجلاحظ يتناول مل
. الباب هذا يف الدقيقة املالحظات أوىل عدها ميكننا قوية، إشارات ذلك إىل

 السبب هو وهذا الصياغة، هو كلي، جمموع من جزء وىس ليست عنده، فالصورة
  .بشمولية الصورة مسألة إىل ينظر جعله الذي
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 الذي هو املعىن هذا كان ورمبا مادة، وليست شكل، اجلاحظ عند فالصورة
 والشعر املوضوعة، املادة مبƕلة للشعر املعاين: " بقوله) جعفر بن قدامة( عنه عرب
  . 1"كالصورة فيها

  :2املعىن على للداللة خمتلفة صوراǄ اجلاحظ ويضع
  

  .باللفظ الداللة -1
 باإلشارة الداللة -2
 باخلط الداللة -3
 عمال عند جنده الذي مثل اليد، حساب من ضرب( بالعقد الداللة -4

 ).البورصات
 كتوقف الداللة منها فتدرك األشياء، عليه تكون الذي الوضع( النِّصبة -5

 .)صاحبه موت دليل القلب
  

 ظل يف والتحليل، بالدرس ذروته بلغ قد األدبية، الصورة موضوع أنّ على
  . اجلرجاين القاهر عبد عند الصياغة نظرية

  

  
  ] : 471.ت[عبد القاهر اƨرجاين 

  

  بأنه للشعر،) اجلاحظ( أعطاه الذي املفهوم من) اجلرجاين القاهر عبد( قينطل
 على مبنية الشعر فصناعة ، 3"التصوير من وجنس نسج، من وضرب صناعة،"

 الصورة دامت ما وشأنه، قدره من ويرفع الكالم، قيمة يف يزيد قد الذي التصوير
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 يرى عندما ذلك، من أبعد إىل اجلرجاين يذهب بل. 1باقياǄ الصنعة وأثر حمفوظة،
 والتمثيل، التشبيه، عن متفرعة كلّها، تكن مل إنّ الكالم، حماسن جلّ أنّ

 ،2متصرفاهتا يف املعاين عليها تدور أقطابا بوصفها إليها راجعة وهي واالستعارة،
  .3"والصياغة التصوير سبيل الكالم سبيل أن ومعلوم: " أيضاǄ ويقول

  

  

  :الصورة األدبية ونظرية النظم 
  

  

 دالئل" كتابه يف أفرد، قد) اجلرجاين القادر عبد( أنّ من الرغم على
 حبيث ،) النظم نظرية( عن خيرج يكد مل أنه إال األدبية، للصورة  حيزا" اإلعجاز

 إليها دعا اليت نفسها الصياغة وهي الصياغة، هذه ضمن كانت هلا دراسته إنّ
 مبنهج لكّنه ،)اجلاحظ( انتهى حيث من ليبدأ اجلرجاينّ، يأيت مث. قبل من) اجلاحظ(

  .عنه خمتلف
  

 إلجنازات ثقافته، مصادر من شيǞا يرجع من العرب الباحثني من أن غري
 على لالستعارة) القاهر عبد( وتفضيل: ".. عصفور جابر يقول.  اإلغريق البالغيني
 خطى آثر قد القاهر عبد أن الظن وأغلب ،) أرسطو( بـ يذكرنا أمر التشبيه،
 هذا يف – ننسى ولن..  العرب شراحه من وأفاد التفضيل، هذا يف األول املعلم
 عن يفترق ال ،" أسد زيد: "هو كثريا القاهر عبد يلوكه الذي ثالامل أن – املقام
 عريب اسم إىل حتّول قد )أسǺلوȃ( األعجمي االسم أن يف إال أرسطو مثال
  4".خالص
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 الذي احلكم ومثله، شيء، يف املوضوعية من ليس هذا، مثل حكما إنّ
 األصل يونانية زعم حني اجلاحظ، ثقافة مصادر على) حسني طه( الدكتور أطلقه
 أن - اإلطالق على - يعين ال ذلك فإنّ التأثر، من شيǞا هناك أن افترضنا وإذا فيها،

 هذه من الثالث الباب يف وسنثبت االبتكار، مستوى يف تكن مل العربية العبقرية
              األمم من غريه من احلديث الدرس إىل أقرب كانوا العرب، الغينيالب أن األطروحة،
  .األخرى

  
  :النظم  – 1

  

  عنده والنظم.  والنظم الصياغة مبدأ على) اجلرجاين( عند اللغوية الشعرية ترتكز
 مناهجه ومعرفة وأصوله، قوانينه عل والعمل النحو، علم يقتضيه الذي الكالم وضع
  .1ارتسمت اليت الرسوم حفظو هنجت، اليت

  

 يف كبريين علمني بني جتمع - اجلرجاين إليها دعا كما - النظرية هذه
  . والبالغة النحو:  مها العريب التراث

  . والداللية التركيبية قواعده حتكم قوانني من ميتلكه فبما:  النحو فأّما -
  .واخلطابة الشعر صناعة من متلكه فبما:  البالغة وأّما -

  
  
  
  
  

  نظرية النظم
  

  النحو              البالغة
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  : الصورة األدبية والنظم
  

 إطار يف درسها وإمنا منفرد، بشكل الصورة يدرس مل القاهر عبد أن بنا، مّر
 يقول.  النظم مقتضيات من عنده، إهنا بل والصياغة، للنظم العامة النظرية
 معجز، به هو فيما ونظائرها االستعارة دخول ضييقت ذلك بل: ".. اجلرجاينّ
 اجملاز ضروب وسائر والتمثيل، والكناية االستعارة هي اليت املعاين هذه ألن وذلك
 يدخل أن يتصور ال ألنه يكون، وبه حيدث، وعنه النظم، مقتضيات من بعدها، من
 فال لنحو،ا أحكام من حكمة بينها فيما يتوǷّ مل أفراد، وهي الكلم، يف منها شيء
 قد يكون أن دون من االستعارة، دخلته قد اسم أو فعل هاهنا يكون أن يتصور
 الرأȃ واشتعل{ تعاىل قوله من ،" اشتعل" يف قّدر إذا أنه ترى أفال غريه، مع ألف
 مل التميز، على عنه منصوباǄ الشيب ويكون له، فاعالǄ الرأس يكون ال أن 1}شيبا
  . 2"مستعاراǄ يكون أن يتصور

  

 التأليف بسبب نطاقه، عن خترج وال للنظم، ختضع - إذǄا – فالصورة
 واشتعل{:تعاىل قوله يف لالستعارة، النحوي التحليل ذلك، على ودليله والصياغة،
ȃمشري الشيب، وإمنا اشتعل، الذي هو الرأس فليس ،} شيبا الرأǄإىل ذلك يف ا 
  : اجلملة يف حتويل

  

  شيبا الرأȃ اشتعل -  الرأȃ شيǢ اشتعل -
  

  : ذلك وأمثلة
  

- Ǩطاب Ȅطاب -    زيد نف Ņزيد Ǆنفسا  
  عينـاǄ زيد ȩرņ -    زيد عني ȩرņت -
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 زيد، عني وإمنا زيد، يقّر ال كما نفسه، وإمنا طاب، الذي هو زيد فليس
  .1الشيب وه وإمنا اشتعل، الذي هو الرأس ليس كذلك

  

 وهو نفسه، األساس على االستعارة من نوعني بني القاهر عبد ويفّرق
 تصفح أن فتدع بالشيء، الشيء تشبيه تريد أن فاالستعارة: " يقول التركيب
 أن تريد عليه، ريهوجت املشبه، فتعريه به، املشبه اسم إىل وجتيء وتظهره، بالتشبيه
 ذلك فتدع سواء، بطشه، وقوة شجاعته يف كاألسد هو رجالǄ، رأيت: " تقول
  : قوله حنو كان ما وهو االستعارة، من آخر وضرب ،" أسداǄ رأيت: " وتقول

  

  "زǌمامłها الشŁمال بيد أصبǽǙ ŃǨǶا"
  

 االستعارة، يذكرون حيث األول، إىل يضّمونه الناس كان وإنǐ الضرب، هذا
 جتعل الثاين ويف به، ليس الشيءĆ الشيءĆ جتعل األول، يف أّنك وذاك سواءă، ليساف

Ĉللشيء Ć2".له ليس الشيء  
  
  

  . لغوي أساس هو التعريف، هذا القاهر عبد عليه بىن الذي األساس إنّ
  :األول املثال ففي

  

  سداǄأ رأيت    
        

  أسداǄ اإلنسان يكون ال أي           به ليس الشبه:  الشيء
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  :الثاين املثال ويف
    

  الشمال يد
        

  يد للريح ليس        له الشبه ليس:  الشيء
  
  

  

 . ومقتضياته النظم عناصر من عنصر وهي للصياغة، ختضع - إذǄا – فالصورة
  
  

  :وظيفة الصورة
  

 يف دقيقة مسألة على البالغية، للصور تناوله عند ،اجلرجاين القاهر عبد يركز
 النظم نظرية كانت وإذا الصور، هلذه األساسية الوظيفة تتبع وهي أال التحليل،
جبودة  اجلاحظ عنه عرب كما أو متماسك، بناء يف وصياغتها املعاين بتتبع هتتم عنده،
  . املعاين هذه إظهارهتتم ب اليت الوظائف تتبع أيضاǄ يعين فهذا ،السبك

 وهذا املعىن، إثبات وظيفة هي القاهر، عبد عليها يشدد وظيفة أبرز ولعل
 ألن األوىل، الرتبة املعىن فيه يأخذ حيث الصياغة، أشكال من شكل هو اإلثبات
 عن حييد ال القاهر عبد أن يعين، وهذا اإلثبات، هذا على يدل ال قد هنا، اللفظ
  .السياق يف وأمهيته املعىن شرف مسألة ذلكب متخذاǄ لنفسه، رمسه الذي املنهج

 اليت الوظيفة هذه على تعتمد بأهنا فريى ،) الكناية( بـ مثاالǄ لذلك ويضرب
 وإمنا اللغة، يف له وضع الذي باللفظ ذكره وعدم املعاين، من معىن إثبات" مساها
 تتحقّق ال ه،عند) الكناية( أن أي دليالǄ، وجيعله إليه، فيشري باألول، متعلق ثان مبعىن
  :الشكل هذا يف مبني هو كما ،1األول للمعىن ظل هو الذي الثاين املعىن يف إىل
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  احلقيقة      املعىن األول
  

 حتقق الكناية      املعىن الثاين
  
  
  

 ، "النجاد طويل هو: " مثل الوظيفة، هذه فيها يشرح أمثلة، لذلك ويضرب
 املرأة"و ، القرى كثري:  يعنون ،" القدر رماد كثري" و القامة، طويل:  ويريدون
 يف أرادوا فقد أمرها، يكفيها من هلا خمدومة، مترفة، أهنا واملراد ،" الɂǶȒ نǞوم
 إليه توصلوا ولكنهم به، اخلاص بلفظه يذكروه مل مث معىن، ترى، كما كله، هذا
 أن ترى أفال. كان إذا يكون وأن الوجود، يف فهيرد أن شأنه من آخر، معىن بذكر
 أمرها، يكفيها ما هلا مترفة، املرأة كانت وإذا ، ؟ النجاد طال طالت، إذا القامة،
  .1"؟ الضحى إىل تنام أن ذلك َردŇف

  

 دور وال الثاين، املعىن يف إال تتحقّق ال إذ املعىن، معىن هي – إذǄا – فالكناية
  .له وظل لألول، مرادف ثان مبعىن املعىن إثبات هي والوظيفة املسألة، هذه يف فظلل

  

  :الشكل هذا يف األمثلة هذه وضع  وميكننا 
  

  

  املعىن الثاين املعىن األول
 طويل القامة
  امرأة مترفة
  كثري القŇرى

  طويل النجاد
  نǞوم الضحى
  كثري رماد القدر

  
  

 اإلثبات، يف الزيادة يف بل املعىن، ذات يف الزيادة الكناية يف الوظيفة فليست
 جّم( قوهلم يف املزية ليست"و.  وأشد وأوŃكد، أبلغ،  - حينǞذ – املعىن فيصبح
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 أبلغ، هو وجه من الكثري، القرى له أثبت أنك بل أكثر، قŇرى على دلّ أّنه ،)الرماد
  .1"أوثقŅ وبصحتها انطُق، هبا أنت دعوى وادعيت أشد، هو إجياباǄ وأوجبته

  

 كان وإّنما للفظ، اهتماماǄ يعري ال هنا، اجلرجاين القاهر عبد أن واملالحظ
 على يدل لذيا الدال هدم هو الرأي، هذا يف ثغرة يكون قد وما.  املعىن على يركز
 على رداǄ ـ رمبا ـ هذا يف وكان الصياغة، أركان من أساسǇ ركن وهدم املعىن،
  ).الطريق يف مطروحة املعاين( فكرة

  

 منه ذكر على جيعله أن للعاقل ينبغي ما هذا: " قائالǄ الثغرة هذه استدرك وقد
،Ǆالكلم املعاين مع والفصاحة البالغة يف تكلمنا حنن إذا لنا، ليس أن يعلم وأن أبدا 
 بالتأليف حتدث اليت األحكام إىل نعمد وإمنا بسبيل، منا هي وال شغل، املفردة

  .2"والتركيب
  

  :وظيفة اإلثبات يف االستعارة
  

  :الصياغة هذه من نوعني بني القاهر عبد يقارن اإلثبات، وظيفة إىل للوصول
 ليس فاألسد" أسداǄ رأيت: " مثل اإلثبات، وظيفة على تتوفر ال:  األوىل -1

  .احلقيقة وجه على بذاته مكتفň فهو اإلثبات، هذا إىل حباجة
 أنّ ذاك ،" أسدŅ زيد: " مثل الوظيفة، هذه فيه تتحقّق الذي وهو:  الثاين -2

  . األسد هو زيدا
 :الصياغات من جمموعة النوع هذا حتت اجلرجاين القاهر عبد لنا ويعطي

- Ņزيد Ņأسد  
- Ņاألسُد هو زيد 
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- ǐبه لقيَت لقيَته إن Ǆأسدا 
 األسُد منه ليلقŇَينََّك لقيته وإن -

ل ليس باستعارة إذ ال تتحقّق فيه وظيفة اإلثبات، وأما الثاين، فالنوع األو
  .1فهو استعارة، ما دامت الوظيفة متحققة

  

  

  :وظيفة اإلثبات بني التشبيه واالستعارة 
  

 الصورة، نوع يف يتمثل واالستعارة، التشبيه يف اإلثبات، وظيفة بني الفارق
 أثبتنا أننا معناه بالتشبيه، يصّرح أن دون ،" أسدا أيتر: " فقولنا. داللتها ودرجة

 القول – عندئذ – فيتحقّق حقيقة، هو كأنه املشبه، على الصفات من األسد يف ما
 فإنّ" كاألسد رجالǄ رأيǨ: " مثل بالتشبيه، صرحنا إذا أما  الكلي، باإلثبات
 املشاهبة، قبيل من األمر فيكون ،2يكون أال وبني يكون، أن بني يترجح، الشيء
  : ذلك لنا حيصر اآليت اجلدول ولعل. جزئيا اإلثبات ويكون

  
  

 درجة الوظيفة  النوع طريقة التركيب املثال
1                Ǆرأيت أسدا 

  
                     Ǆرأيت رجال
  كاألسد
  

  استعارة
  

  إثبات كلي

  تشبيه  2
  

 إثبات جزئي
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 القاهر عبد صياغة  إعادة فيه حاولت الذي الشكل، هذا لخال من
               التشبيه يف الوظيفة أما كلي، Ǚثبات هي االستعارة يف الوظيفة أن لنا يتبني اجلرجاين،

  .جزئي Ǚثبات فهي
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  الشعرية البالغية األرسطية عند حازم القرطاجي: ثالثا
  
  

  

 بعض تأثر عكس اجتاه العربية، الغيةالب الشعرية من الثالث االجتاه وهي
 مقدمتهم ويف النقدية، وطرحاهتم اإلغريق، البالغيني بإجنازات العرب البالغيني

  ). أرسطو(
  

 ،) أفالطون( آراء وبعض ،) أرسطو( آراء من) القرطاجي حازم( أفاد لقد
. وطرحات وأفكار آراء من العريب النقد يف موجود هو مبا الرفد هذا مزج مث
 االجتاه هذا ظل يف البحث، يف صعوبة جيد ،) البلغاء هناج( ملـ القارئ أن ؤكدوامل

 مسلكاǄ ذلك Ƥيع يف التكلم من سلكت وقد: " القرطاجين يقول. املنطقي الفلسفي
 التوصل سبيل وتوعر مرامه، لصعوبة الصنعة، هذه أرباب من قبلي، أحد يسلكه مل

  .1"بالغةال وعمدة الصنعة روح أنه على هذا إليه،
  
  
  

 الفالسفة ال البالغة، علماء يعين أنه" ȩبلي أحد يسلكه مل" عباراته من نفهم
 على أركز جعلين الذي االعتبار وهو رشد، وابن والفارايب، سيناء، كابن

 الذي الفلسفي ال البالغي، املوضوع لطبيعة البالغيني، من غريه دون القرطاجي
  .ذلك تستدعي

  
  

 شرط للخطابة فيجعل والشعر، اخلطابة بني معادلة من) القرطاجي( ينطلق
 على مشتمالǄ البالغة علم كان ملا: " يقول. التخيل شرط وللشعر اإلقناع،
 املعاين، مادة يف يشتركان واخلطابة عرالش وكان واخلطابة، الشعر: صناعتني

                                                            

دار العرب االسالمي  3حتقيق حممد احلبيب بن اخلوجة الطبعة منهاǯ البلغاءحازم القرطاجين،  ـ 1
 .18ص 1986بريوت لبنان



  ـ 132 ـ

 أو طلبه، أو شيء، فعل على النفوس محل..  واإلقناع التخيل بصوريت ويفترقان
  .1"فعله عن التخلي

  

  :النظرة هذه لدينا حيّدد البياين اهليكل هذا ولعلّ
  
  
  

    
  البالغة    

  
  اخلطابة                       الشعر     

  
  اإلȩناț                 التǺيل    

  

)       الشعر فن( كتابيه) أرسطو( عليه بىن الذي نفسه هو التقسيم، هذا إنّ
 يتعلقان مصنفني) أرسطو( كتب وقد: ") بارت روالن( يقول) اخلطابة فن(و

 للتواصل فناǄ تتناول البالغية فالتقنية متمايزان، املصنفني هذين لكن اخلطاب، بوقائع
 لالستحضار فناǄ تتناول الشعرية، التقنية أن حني يف اجلمهور، وسط خطاباǄ اليومي،
 هذين تقابل وإنّ تقنيتان، خصوصيان طريقان ألرسطو بالنسبة إّنها..  التخييلي
 البالغة جوهر حيدد ما أساس هو - شعري واآلخر بالغي أحدمها – النسقني
  .2"األرسطية

  

 على االعتماد ضرورة على القرطاجين حازم يركز األساس، هذا وعلى
 كان إذا خاصة احملاكاة، حيسن أن ذلك شأن فمن الشعر، صناعة يف التخييل

                                                            

 من املرجع نفسه 62وينظر أيضاǄ ص 19املرجع نفسه ص ـ 1

  .19ص  ȩراءة جديدة للبالغة القدƹةبارث، روالن  ـ 2
 L’aventure sémiologique éditions du seuil Paris1985 page 94 وينظر أيضاǄ كتابه 
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 وقد عليه، هو ما على ُيخّيل قد فالشيء الظن، نفاه كما اليقني، ينايف ال التخييل
  .1عليه هو ما غري على خييل

  

  :الشعر وȒȩية اǂتمل 
  

 من مقفى موزون كالم الشعر: " بقوله الشعر) القرطاجين حازم( يعرف
 لتحمل تكريهه، قصد ما إليها كّرهوي إليها، حتبيبه قصد ما النفس إىل حيبب أن شأنه
 مستقلة وحماكاة له، ختييل حسن من يتضمن مبا منه، اهلرب أو طلبه، على بذلك

 أو شهرته، قوة أو صدقه، قوة أو الكالم، تأليف هيǞته حبسب متصورة، أو بنفسها،
 االستغراب فإن إعراب، من به يقترن مبا يتأكد ذلك وكلّ ذلك، مبجموع
  .2"وتأثريها انفعاهلا قوي حبركتها، اقترنت إذا نفس،لل حركة والتعجب

  

. الغرابة من خالية أو قبيحة، فيه احملاكاة تكن مل ما عنده، الشعر وأفضل
 التصديق، إىل منهم للتخييل أطوع الناس أن يف ،) سيناء ابن( رأي من ينطلق ولعلّه
 احملتمـل، املمكن من خري احملتمل تحيلاملس: " عبارته من) أرسطو( أراده ما وهذا

 يكون أن  شريطة احلقيقة، من أحسن  يغدو مستحيالǄ، كان وإن فالتخييل،"
Ǆ3حمتمال.  

  

  :اƨنȄ والنوț ـ 1
  

 مقولتا ،"املنهاج" يف) القرطاجين حازم( اعتمدها اليت املنطقية املقوالت من
 أجناس، إىل  فقسمها الشعر، أغراض على قهماطب حيث ،) والنوع اجلنس،(

 أنواع، عنها تتفرع أجناساǄ تصبحń بدورها، األنواع وهذه أنواع، عنها تتفرع

                                                            

 62 ينظر املرجع السابق ص ـ 1

 71املرجع نفسه ص ـ 2

 ينظر أرسطو فن الشعر ص ـ 3
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:  هي أنواع عنها وتتفرع واالكتراث، االرتياح:  هي األوىل فاألجناس. وهكذا
 أنواع إىل بدورها وتتفرع والرجاء، واخلوف والغضب والرضا واالعتبار االستغراب

  .2..* وهكذا ،1والرثاء والنسيب املديح:  وهي
  

 التقسيم اوزيتج أن املنطقي، التقسيم هذا من) القرطاجين( ويريد
 مما..)  والفخر والرثاء، واهلجاء، والغزل، املدح،( الشعر ألغراض الكالسيكي

 األغراض فما والنوع، اجلنس أساس على تقسيم، إىل العربية، الشعر مدونة يف شاع
 االكتراث، أو االرتياح أساسها كان أجناس عن انبثقت أنواع إال الشائعة الشعرية
  :اآليت الشكل يف اجينالقرط مقولة صياغة وميكن

  
  

  األجناس  
  

  االكتراث        االرتياح          
  

  األنواع         األنواع          
  

  االستغراب   االعتبار    الرضى    الغضب     الƕوع    اخلوف والرجاء  
  

  أنواع             أنواع           
  

  الشكوى    جاءاهل     الرثاء      االفتخار   النسيب    املديح  

                                                            

 12ص  منهاǯ البلغاءحازم القرطاجين،  ـ 1

هذا النص مبتور، لوجود سطر مطموس يف األصل ولعله يشري إىل باقي التعريفات يف النوع يف  ـ* 2
 من املنهاج 336صورة تناسلية، انظر ص 
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 األمور، أحوال وصف إىل الشعر معاين ترجع التقسيم، هذا أساس وعلى
 أحوال وصف وكذلك الشعر، قول إىل تؤدي اليت والدوافع املثرية، احملركة

 صور أكمل وهذا واملتحرك، احملرك حال وصف اجتماع أو ألجله، املتحركني
  .ă1 حازم عند الشعر

  :يل واǂاكاة التǺـ  2
 الشعر على ،2)أرسطو( عند احملاكاة، نظرية يطبق أن) القرطاجين(Ʒاول 

 فيجعل الشعرية، واألغراض املعاين صياغة حيث من كبري، باختالف ولكن، العريب،
 جلميع الشعراء فمحاكاة) . الفطرة( عليه ويطلق ،" الطبع حسن" هو مقياساǄ لذلك

 حتدث اليت هي النفسية، الداخلية أو منها اخلارجية سواء هبم، احمليطة األحوال
  :يأيت فيما التصور، هلذا شكال وضع ميكننا وعليه. 3التأثري

  

  التعبري عن األحوال احمليطة بالشاعر
  

  )مفطورة(
 مؤثرة      1حماكاة        األصلية وراتاملتص

    معيب غري  )الفطرية(
  )واملعاين الشعرية احنراف(

  
  )مصطنعة(    

   مؤثرة غري       2حماكاه        الدخيلة املتصورات
  )1للمحاكاة صورة(               معيب  

                                                            

 13املرجع نفسه ص ـ 1

 .ينظر نظرية احملاكاة عند أرسطو يف الفصل األول من هذه األطروحة ـ 2

 22ص املنهاǯينظر حازم القرطاجين  ـ 3
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 صحة فيها مؤثرة، أوىل حماكاة يف يبحث) القرطاجين( أن هذا، من ونفهم
:  باألوىل قصد ورمبا مؤثرة، غري لألوىل، صدى هي مصطنعة، والثانية الطبع،
 يشري ورمبا واملعاين، األغراض يف هلم املقلدين أشعار:  وبالثانية املتقدمني، أشعار
  .. املعاين سرقة إىل ضمنية إشارة

  

) احملاكاة( بعملية املنوطة بالشروط االلتزام ضرورة على) حازم( وحيرص
 من املألوفة األغراض يف األقاويل هذه مثل ادإير حيسن ال فلذلك: " يقول. هذه

 الشروط فيها اشترطنا اليت الشعر يف العريقة األشياء حتاكى أن حيسن وال الشعر،
  .1"الشروط تلك فيه توجد مما مبثلها، إال املتقدمة،

  

 هي اليت الشعرية املعاين يف احملاكاة، من النوعني هذين يف احلديث يفصل مث
  :2وثوان أǊَول إىل منقسمة بدورها،

  

 يقتضبان الشعر، وأسلوب الكالم، مقصد يكون اليت وهي: األول املعاين -1
  .ذكرها

 الشعر وأسلوب الكالم، مقصد يقتضي ال اليت وهي:  الثواين املعاين -2
  .ذكرها

  
  

 على حدمهاأ بصحة أو معاǄ، بصحتهما متعلقني قانونني لذلك يضع مث
  :اآلخر

  

 بشيء فيه املتصّور تعلق ما وهي: ثواين و أوائل ǩرد أن يصلǴ الƔ املعاين -1
 مدركاǄ وكان له ويكترثوا إليه يرتاحوا أن شأهنم من اجلمهور عند معروف
Ǆحسيا.  

                                                            

 22املرجع نفسه ص ـ 1

 24املرجع نفسه ص ـ 2
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 التصور تعلق ما هي :ثواين وǩورد أوائل ǩورد أن ǩصلǴ ال الƔ املعاين -2
 .امةالع تدركه ال بشيء فيها

  

  :املتǺيل والواȩعي 
  

  ) :أرسطو(، و) القرطاجين(اǂاكاة بني 
  

 ،)حازم(و ،) أرسطو( من كل عند احملاكاة بني مقارنة نقيم أن أردنا إذا
  :منهما كل عند  احملاكاة، عليها بنيت اليت النظرية األصول إىل ننظر أن أوال، ينبغي

 وعلى ،) الدرامي الشعر( على للمحاكاة، نظريته يف ركز، لقد:  أرسطـو -1
 بّين ولقد. والفنون األشياء، باقي على عّممها أنه مع خاصة،) املأساة(

 املأساة، فيها احملاكاة وسيلة كون األفعال، يف النظر وأمعن احملاكاة، وسيلة
 .1)التطهري( وظيفة طريق عن اجلمهور، على ذلك تأثري مدى بني كما

  

 ،) الغنائي الشعر( يف واألغراض املعاين حماكاة على يركز: القرطاجين زمحا -2
 حبسب بالشعر، اعتىن كان وإن ،) طاليس أرسطو( احلكيم إن: " فيقول
 فإن عنه، قوانني يف وتكلم منفعته، عظيم على ونّبه فيه، اليونانية مذاهب
 جلّ ومدار ،خمصوصة أوزان يف حمدودة أغراضاǄ كانت إمنا اليونانية، أشعار

 أشياء وجود فيها يفرضون يضعوهنا، كانوا خرافات، على أشعارهم
 يف ال باألفعال التشبيه كالمهم يف وقع وإمنا..  الوجود يف تقع مل وصور،
 .2"األفعال ذوات

  
  

                                                            

  فن الشعرينظر أرسطو  ـ 1

 69ص املنهاǯحازم القرطاجين  ـ 2
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  : اآليت اجلدول يف االختالف هذا صياغة وميكننا
   

  طاجينحازم القر أرسطو طاليس
 .األفعالحماكاةعلى التركيز -
  . الدراما من االنطالق -
العامل(امليثولوجيا : املرجعية  -

  ).اخلرايف
  قلة التشبيهات، واحلكم، واألمثال  - 

األفعال ذوات يف حماكاة على التركيز-
  الغنائي الشعر من االنطالق –
  يف كالمها  العرب سنن:  املرجعية -

  ). العامل الواقعي(
كثرة التشبيهات، واحلكم، واألمثال، -

والنوادر، وضروب اإلبداع، يف فنون
  ). لفظاǄ ومعنńى(الكالم 

  
  

 شعر يف) أرسطو( احلكيم هذا وجد ولو: " قائالǄ القرطاجين حازم ويضيف
 واالستدالالت، واألمثال، احلكم، كثرة من العرب، شعر يف يوجد ما اليونانيني
 أصناف يف وتبحرهم ،) ومعىن لفظا( الكالم فنون يف ع،اإلبدا ضروب واختالف
..  مبانيها إحكام ويف بإزائها، األلفاȗ ووضع وضعها، يف تصرفهم وحسن املعاين،
  .1"الشعرية القوانني من وضع ما على لزاد

  

 بـ متأثرا يكن مل القرطاجين أن أبدا، يعين ال ذكرناه، الذي الكالم وهذا
 أما العريب، الشعر وواقع يتناسب مبا املفاهيم، هذه طبق ولكن، ،) سطوأر(

  .التصرف من بقليل نفسه، األرسطي، املصدر من تكون فقد النظرية، اإلجراءات

                                                            

 69املرجع نفسه ص ـ 1
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  إىل) احملاكاة( تقسيمه ،) القرطجين( عند الواضح األرسطّي التأثر ومن
 رأي عندما أرسطو، عند نفسه التقسيم وهو ، 1التقبيح وحماكاة التحسني، حماكاة
  .2الرذيلة األفعال حتاكي وامللهاة النبيلة، األفعال حتاكي املأساة أن

  

 وسائل أن 3)أرسطو( ذكر فقد ،) احملاكاة وسائل( يف نفسه التأثر ونالحظ
 يف واألشكال املوسيقى، يف كاألصوات احملكية، نللفنو تبعاǄ تكون احملاكاة،
  .. وهكذا الرسم، يف واأللوان النحت،
 وطرق: " قوله مثل يف التأثري، هذا على يدل ما القرطاجين حازم وعند 
 طريق عن شيء الذهن يف يتصور بأن تكون، أن إما النفس، يف التخييل وقوع
 هلا حتاكي بأن أو شيǞاǄ، به كرفتذ شيǞاǄ، تشاهد بأن أو البال، وخطرات الفكر،
 أو صوته، هلا حياكي أو ذلك، جمرى جيري ما أو خطي، أو حنيت، بتصوير الشيء،
  .4.." هيǞاته أو فعله،

 عند احملاكاة نظرية جوانب ببعض تأثر قد القرطاجين أن - أيضاǄ – ويبدو
 حازم يقول. عليها أطلق كما أو ،) احملاكاة حماكاة( إىل تدعو اليت) أفالطون(

 يبدي مرآة، له يتخذ بأن وختطيطه، الشيء، متثال هيǞة أيضاǄ يعطي قد: " القرطاجين
 صورة برǗية وإما متثاله، برǗية إما يعرف، يكن مل مبا املعرفة فتحصل فيهان صورته
 كما واضح، فالتأثر ، 5"حياكيه ما حياكي مبا أو حياكيه مبا الشيء فيعرف متثاله،
  .نفسها تكون تكاد واملصطلحات يبدو،

                                                            

 22صينظر املرجع نفسه  ـ 1

 ...ينظر أرسطو فن الشعر ص ـ 2

 ينظر املرجع نفسه ـ 3
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  :1اǂاكاة التشبيهية
 صياغة يف اتباعها جيب اليت والقوانني املعايري، من جمموعة العنوان، هذا حتت نطالع،

  :يلي فيما نلخصها التشبيه،
 مفروض ال موجود بأمر املختار، الوجه على احملاكاة تكون أن ينبغي -1

  ) مفترض(
 بغري احملسوس فمحاكاة احملسوسة، األمور يف احملاكاة تكون أن ينبغي -2

 .قبيحة احملسوس
 جنس إىل منصرفةǄ الشبه وضوح هبا يقصد اليت احملاكاة تكون أن ينبغي -3

 امرئ طريقة على( الذئب، بأيطال الفرس أيطال كتشبيه األقرب، الشيء
 ).القيس

 كتشبيه األقرب، اجلنس يلي الذي اجلنس إىل احملاكاة تنصرف أن غيينب -4
 - يابسة–بالعناب، و  –رطبة  -وحنو تشبيه قلوب الطري  بالنبات، احليوان

 ).القيس امرئ طريقة على(باحلشف 
 .العقالء Ƥيع عند معروفاǄ به احملاكي املثال يكون أن جيب -5
         صفاهتا أشهر واملمثل، املثال، افيه يشرك اليت األوصاف تكون أن ينبغي -6

 .أشهرها من أو
 أو حنوه، النفس استمالة به قصد قد حياكى ما يكون أن احملاكاة يف يشترط -7

 2منه تنفريها
  

                                                            

 111ينظر املرجع نفسه ص ـ 1
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 قد القرطاجين إن معها، القول ميكننا اليت والقوانني الشروط، من عينة هذه
 يف العرب سنن من النابعة البالغية، والشعرية نانيةاليو الشعرية بني فيها مزج

 جميداǄ شاعراǄ جتد ال وأنت: " يقول.  املواقف شىت يف للمعاين، واستعماهلا كالمها،
 عنه واستفاد النظم، قواعد منه فتعلّم الطويلة، املدة آخر شاعراǄ لزم وقد إال منهم،
  .1"البالغية التصاريف أحناء يف الدربة،
 

 

                                                            

 22نفسه صاملرجع  ـ  1
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 الفصل الثالث
 

  الصورة األدبية بني التصنيف
  واملبادئ التعليمية
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يف بلورة مفهوم الصورة لقد كان المتزاج البالغة بالشعرية والنقد اثر كبري 
ري املسلطة ياملعاسلطة ، حيث كانت صرامة القواعد واألدبية، بصورة أشبه بالتنظري
الشعراء، وبني هذه القوانني  انطالقةوحتد من  إلبداعاعلى الشعراء تثقل من عملية 

تارة بتأثري من  جماهلا، قاضو األدبيةوبني ضيق حرية الشعراء  احنصرت الصورة 
الشعرية األرسطية وقوانني املنطق،  وتارة بسنن ومعايري كالم الشعراء وتارة أخرى 

  .ر النهضةبتأثري من النظريات اجلمالية الكربى يف القرون الوسطى و عص
  

ويف هذا الفصل سوف أحاول أن أحبث عن جماالت أخرى للصورة األدبية،   
عن تأثري الشعرية والنقد والسبيل يف ذلك هو العودة إىل طرق التصنيف  ابعيد

  .واملبادئ التعليمية يف البالغة  األوربية والبالغة العربية
   

 احلفاȗ على املادة لمنهج التصنيفي أثر كبري يفلكان لقد ملاذا التصنيف؟ 
ا واحملافظة على مناذجها اخلالدة وتفريعاهت اوتقسيماهت اتعريفاهت من خاللالبالغية 
  .ه وغربيهمن عيون الشعر عربياملستقاة 

  

إن املنهج التصنيفي ملختلف الصور البالغية كان له اثر كبري علـى املبـادئ   
التصنيف لتوضـيح املـادة     ىعل ـ بالدرجة األوىل ـ  رتكزان التعليم أالتعليمية ذلك 
  .ل تقسيماهتاياملدروسة وتفص

  

البالغيني األوربيني يف املبادئ  إجنازاتعلى  ،بداية ،وسأعتمد يف هذا الفصل 
يف كتابه  )-Dumarsaisمارسيه دي(ب مروراǄ،)Quintilien ـ كنتليان(التعليمية مع 
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          اخلطـاب  صـور  (يف كتابـه   ) Fontanier–فونتانيـه (جمازات وأركـز علـى  
Figure de discours)(  وذلك يف اجملال التعليمي، مث أناقش املبـادئ التصـنيفية 

يف  السـكاكي و ،يف كتاب الصـناعتني  أŸ هالل العسكريعند كل من   العربية
وأثر ذلك كله على الدرس التعليمي يف املقـررات والـربامج    ،كتاب مفتاح العلوم

  .بيةالبالد العر بعض التعليمية يف
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  املبادئ التعليمية األوƂ يف البالغة األوربية
  

سطائيني فية عند اليونان أي منذ ظهور السولقد ظهرت بوادر البالغة التعليم
  .1جر يتقاضونهأمقابل  قنيات اإلقناعمون الناس فن اخلطابة وتالذين كانوا يعلّ

  

نوات قجمموعة من الالفن البالغي كان يبث عرب  أن )روالن بارث(ويرى 
إىل املؤسسات التعليمية  ذلك انتقل ان ماسرعمث ) زبائنهالبالغي و(تتمثل يف فردية ال

الصف الثاين من التعليم الثانوي باليوم  ىسميأو ما عمل هم ألقد أجنز  ،يف املدارس
تمارين والدروس كالالطالب  اوالتعليم العايل حيث حتول إىل مادة ميتحن فيه

  2.فروضوال
  

  

بالغيون اإلغريق يتوافدون إىل روما لتأسيس مدارس بالغية ولقد كان ال
وكانت هذه املؤسسات التعليمية تشتغل  ،وذلك ابتداء من القرن الثاين قبل امليالد

حدمها موجه لألطفال ويدور حول النصائح أوفق مستويات العمر ضمن برناجمني 
الثاين موجه قناعية و خصوصا يف اجلنس االستشاري وإلوهي نوع من املباحث ا

  .للكبار ويتضمن املنازعات املتمثلة يف اجلنس القضائي
  

  :)م.Quintilien)35 كنتليان  ـ 1
  

ومن بني أهم البالغيني الذين وضعوا الركائز التعليمية ملادة البالغة هو  
    فلقد كان معلما رمسيا يتقاضى راتبا من  )Quintilien كنتليان(البالغي الروماين 

عشر كتاباǄ تعليمياǄ للخطيب من  املؤسسة اخلطابية اثىن يفيضم عمله و... الدولة
  .طفولته إنه تصميم كامل للتكوين البيداغوجي وهذا هو معىن املؤسسة 

  

                                                           

 من هذه األطروحة 38ينظر الفصل األول صـ  1
2 - Roland Barthes; L’aventure Sémiologique éditions du Seuil Paris-
France1985 page 87  
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أما تعرضه إىل اجملاز فقد كان من الكتاب الثامن إىل الكتاب العاشر حيث  
ما يسمى عند أو . 1ويعطي نصائح تقنية للكتابة Elocutio يتطرق إىل الصياغة

  .البالغيني العرب بالصناعة
  

ارسه يف النشاط ميوالدور اخلطري الذي البد أن  لقد أدرك كنتليان أمهية البالغة
التعليمي، ولذا فقد كانت له مالحظات عميقة وآراء قوية يف ماهية البالغة بصفة 

ذا هل اآراء ومواقف من أراء أفالطون وأرسطو يف تصوراهتمكما كانت له عامة، 
صحح كثريا من ورفض منذ الوهلة األوىل الشك الذي حييط بالبالغة  ذلك أنهالعلم، 

اآلراء اليت فسرت خطأ موقف أفالطون من اخلطابة فاالعتقاد بأن اخلطابة يف رأي 
  2.يف خلق البهجة واإلرضاء الدهاءمن  اأفالطون ليست فنا ولكن نوع

  

ا هببية عن اخلطابة كان يقصد ن املالحظات السلأيعتقد ) كنتليان(وقد كان 
يف عهد أفالطون ومل  ،اليت كانت متارس فيها اخلطابة يف اليونان استهجان الطريقة

كما  يكن هناك شجب للخطابة كمومضوع ألن أفالطون يعتربها أصليةومشرفة
يرى أيضا أن اخلطابة هي نظري علم اجلدل ألن كليهما يتناول أمورا تأيت ضمن 

مقتبسا ذلك من حتديد أرسطو مكان فن اخلطابة وعالقتها بعلم  إدراك الناس كافة
  3.املنطق، أو كما يطلق عليه علم اجلدل

  

هو أن يكون رجال ) كنتليان(الشرط الوحيد يف اخلطيب املثايل لدى  إنّ
بعدما أصبح الكالم وسيلة لكسب العيش، وأصبحت ممارسة " صاحلا وذلك

توقف األشخاص املعروفون والعرف السائد،  االستعمال الشرير ملزايا الفصاحة هي

                                                           

 23املرجع نفسه ص ـ 1
 أعالم الفكر اللغوي التقليد الغرŸ من سقراط ƂǙ سوسري ينظر روي هاريس وتولبت جي تيلرـ  2

 104 ص ـليبيا  ـ لنغازي 2004 األوىل. أمحد شاكر الكاليب دار الكتاب اجلديد ط/ تعريب د

105املرجع نفسه صينظر ـ     3  
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بالفصاحة عن دراسة الفلسفة األخالقية وعلم األخالق بعد أن هجرها اخلطباء 
  1".لذوب العقول الضعيفة وأصبحت فريسة

  

فقد أراد ) كنتليان(من هنا ندرك األسباب الرئيسة للمنحى التعليمي عند 
لذا كان البد من إصالح شامل  )سطوأر(و) أفالطون(إصالح البالغة يف فترة ما بعد 

ملادة البالغة وتعليمها للناس منذ نعومة أظفارهم حىت يضمنوا جناحا يف ميدان اخلطابة 
برنامج متأن رصني يف الدراسات اللغوية،ولبلوȟ من خالل وال يتأتى ذلك إال 

  2.الفصاحة البد للمرء أن يعرف بالضبط ما ميكنه أن يفعل باللغة
  

تساءل عن مدى التأثري الذي تركته الطرحات التعليمية يف القرنني وميكننا أن ن
دبية يف ة بالصورة األتالثامن عشر والتاسع عشر امليالدي يف أوربا، لذا سنتناول عالق

  ). فونتانيه(و) دي مارسيه(البالغة الفرنسية مع 
  
  

  

                                                           

  107 جع السابق صاملرـ  1

 108 املرجع نفسه صـ  2
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  ::Dumarsais دي مارسيه
  

، وهو 1"ر البعيدة عن املألوفنوع من الصو"بأنه اجملاز  ) دي مارسيه(يعرف 
من مهمة النحو، وهلذا فإن مصنفه يدخل كجزء هام من علم النحو، والنحو  هعند

بالنسبة إليه يعىن بالبحث عن الدالالت احلقيقية لأللفاȗ من خالل املعاين املستعملة 
 vous méditez)" أنǩ Ǩستلهم من Ǔهلة الشعر:"يف اخلطاب عامة، فعندما نقول

une muse) 2وهذه كناية ،فإننا نعين أغنية أي أنك تتدرب على الغناء.  
  

  :3ويغلب على املصنف طابعه التصنيفي للصور البالغية فهو يقسمها مثال إىل
  

  :Figures de pensées صور الفكر ـ 1
  

  .وهي اليت هلا عالقة باخليال، وتعتمد على القدرات الذهنية يف التصوير 
  

  :Figures de Motsصور الكلمات  ـ 2
  

، الثاين جمازيا اللفظالواحد ليصبح  لمعىناأللفاȗ لوهي صور تعتمد على تعدد    
، فلو غرينا كلمة الشراع  Ǚين أرى مائة شراț أي مائة سفينة: ل مثالوقعندما نف

  .)Ciceronشيشرون (ا منذ دبالسفينة الضمحلت الصورة، وهذا تقليد كان سائ
  

على صور الكلمات ويقسمها بدورها ) سيهدي مار(وبعد هذا التقسيم يركز 
 اŎازات(حتديد مادة حبثه أال وهي  ة ليصل يف هناية املطاف إىلإىل أربعة أقسام رئيس

 Les Tropes(.  
  

 :الشكل اآليتعرضه يف  4وميكننا بعد قراءتنا هلذا التقسيم  
  

                                                           
1  - Des tropes ou Des diferens sens dans lesquels on peut prendre un même mot dans une 
même langue [Document électronique] / par M. Du Marsais Page 1  
2 ـ   Ibid Page 20 
3 - Ibid Page 13 
4  - Ibid Page 15 
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  صور الكلمات

  
  
  

          Șركيبية   صور التلفǩ ازات       صورŎولة الداللةور ص     اǶغري مت         
Figures de            Figures de       Les Tropes    Figures concervent          

  Construction             Diction                                       signification leur  
    

         Ǣǩث الكاƜ جمال  
  

 Șصور التلفFigures de Diction     :      

) دي مارسـيه (ويطلق عليـه   كلمة كحذف مقطع من صويتالانب تتعلق باجلو   
  Syncope . مصطلح

  

  :Construction Figures deصور ǩركيبية 
  

   قولونيأكثر الرجال :ومثال ذلك قولناوهي صور هلا عالقة باجلانب النحوي 
La plupart des hommes disent  قـول يأكثر الرجال   :قولالصواب الو   

La plupart des hommes dit  على هذا النوع من الصور  )دي مارسيه(ويطلق
Syllepse .      

  :signification propre leur Figures concerventصور غري متǶولة الداللة 
  

  .دون تغيري كالتكرار وهي تلك الصور اليت تبقى حمافظة على داللتها األصلية
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  :Les Tropes اŎازات
  

، معاين خمتلفة عن املعاين األصـلية  معهاصور داللية تأخذ الكلمات وهي     
  .مادة حبثه يف الصور) دي مارسيه(ومن هنا حيدد 

  

ور تتناول الكلمات فيها دالالت غري الدالالت صهي :"فيعرف اجملازات قائال
ثل سـوى جـزء   تعين سفينة ألهنا ال مت فكلمة شراع مثال ال1".املوضوعة هلا أصال

 2.منها
  

 L'usagesou l'effetsاالستعماالت أو أثر اŎازات : ونطالع حتت عنوان

des tropes ثارɈاليت تتركها اجملازات يف نفوسنا  الطريقة التصنيفية ل:  
  

أن يوقظ فينا فكرة عامة عن طريق بعض األفكار  من بني أكثر استعماالت اجملاز ـ  1
 centمائة شراț نعين مائة سـفينة  :فعندما نقول  idées accessoires املساعدة

voiles pour cent vaisseaux   لƕومائة شعلة أي مائة مـ cent feux pour cent 

maisons  ر اخلمرȩالزجاجة أي يعا ǢƷ ا رجلǾونقول ه  
 il aime la bouteille, il aime le vin   ȣاحلديد للسيوle fer pour l' épée 

  .la plume pour la maniére d' écrire3 ة والريشة للكتاب
  

أكثر حيوية للمعاين اليت نسـتعملها خاصـة    يف بعض األحيان تعطي اجملازات ـ  2 
املعاين املؤثرة يف نفوسنا جتاه وضعية غري طبيعية كالتعبري عن احلرية والغضب واحلزن 

  il est enflamé de colére.4هǾا رجل يلتهǢ غȒبا :واألسى كأن نقول
تعين سقوط  فمثال كلمة des imagesصور ǽهنية  بعض اجملازات عبارة عنـ   3

  :عىن آخر فنقولمبالكلمة حينǞذ ت ستعملاأن شيǞا ما وقع من مرتفع ف

                                                           
1- Ibid Page 15 
2 - Ibid Page 16 
3 - Ibid Page 27 
4 - Ibid Page 28 
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  est tombé dans une erreur grossiére    فادح  خطǚسقȔ يف 

 
  1.توحي بصورة من يهوي من أعلى شيء إىل أدناهو

  

أيضـا   أرسطو رأي ن اخلطاب أكثر نبال وعظمة وهذا ما إن اجملازات جتعل مــ   4
اعترب أن أعظم شيء أمهية هو جودة صياغة اجملاز فهو الشيء الوحيد الذي ال عندما 

   2.يقدر املرء أن يتعلمه أبدا من غريه إنه العبقرية يف أكمل صورها
  

ي عليه من قساوة ه امن بني أكثر استعماالت اجملاز أنه جيعل األفكار أكثر لينا ّمم ـ 5
  .الواقع كالتعبري عن األحزان واآلالم

  

  3.أكثر من معىنللكلمة الواحدة وأخريا فإن اجملازات جتعل  ـ 6
  

وقد احتوى املصنف على تعريفات لكثري من الصور البالغيـة كاالسـتعارة   
  .والكناية والتشبيه والفروع اليت تتفرع عنها

  

املتعلق باجملازات من بـني أهـم    )دي مارسيه(ميكننا أن نقول بأن مصنف و
اإلجنازات اليت عنيت بالتصنيف والتقسيم مما جعله لبنة تستغل يف اجملال التعليمي ملادة 

يرتكز عليه بصفة شـبه مطلقـة يف   على أن ) فونتانييه(ل محمما .البالغة بصفة عامة
  .ميالتعلي هجانب الذي سنتعرض إىل بعض ما جاء يف) صور اخلطاب (تأليف كتابه 

  
  
  

                                                           
1 - Ibid Page 29 

  192ص  فن الشعرـ أرسطو  2
3 - Ibid Page 30 
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  :  Fontanierفونتانيي

  

       بداية مع  ،لقد ظل تعليم البالغة ميارس حىت القرن التاسع عشر
         ومع ذلك بقي ،يف بعض املدارس بإجنلترا وأملانيا ،اليسوعيني مروراǄ بالقرون الوسطى

            نشاط اليسوعيني مستمرا إىل غاية القرن التاسع عشر مع كتاب 
حوله كتبت  الذي  Fontanierللبالغي فونتانيي Figures de   style  صور اخلطاب

  .1ليستمر هذا املنهج بعدهم نواليسوعي هاتعليمية سطرالبالغية الختصرات امل
  

وكتاب Dumarsais دي مارسيهالذي ألفه  )Tropesـجمازات(ويبقى كتاب 
هم الكتب اليت اعتمدت على املبادئ من بني أ ) Figures de discons(صور اخلطاب 

عينة هلذا ألنه ميثل  لفونتانيي التصنيفية والتعليمية، وسأتناول كتاب صور اخلطاب
من جهة  )دى مارسيه(وألنه يعترب استلهاماǄ من كتاب جمازات  هة،االجتاه من ج

  .أخرى
  

على كتـاب صـور اخلطـاب    ) Gérard Genetteجريار جينيǨ (يعلق 
ثل نقطة التقاء كل البالغة الفرنسية فهو أمنوذج كامل لعملني متكـاملني  إنه مي:"قائال

وكتـاب صـور    )Dumarsais دي مارسـيه (:ل Torpesمها كتاب جمـازات  
  .2"اخلطاب
  

إن كتاب صور اخلطاب عبارة عن كتاب تعليمي موجه إىل تالمذة التعلـيم  
تابه علـى شـكل   على مبدأ التصنيف حبيث رتب ك) فونتانيه(الثانوي، اعتمد فيه 

دروس متسلسلة ومتتابعة يعتمد فيها على التعريفات مع األمثلة التوضيحية وقد أتبع 
  .عبارة عن متارين بطريقة األسǞلة كان ذلك بفصل تطبيقي

                                                           

 38املرجع نفسه ص  ـ 1
2-voir Fontanier; les figures du discours; Flammarion Paris 1977 l' introduction 
page 5. 
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يف ) فونتانيه(يقول  هي منهجية تعليمية حبتة) فونتانيه(إن املنهجية املتبعة عند 
أن أدرس اجملازات يف قسم من خـالل   إذا كنت أريد:" مقدمة كتابه صور اخلطاب

ـ  أوال ـهذا املصنف التعليمي فإنين أبدأ  بإعطاء فكرة إƤالية للكتـاب أي أنـين    ـ
سأدعو التالميذ لقراءة املقدمـة  و...أعرف باملوضوع واخلطة مث أهم أجزاء الكتاب

  1".أوال مث فهرس احملتويات وعناوين الفصول
  

قدمي مراحل طريقة شرح املادة البالغية ابتداءă هو ت) فونتانيه(إن أول ما بدأ به 
عناوين وحمتويات الكتاب مث يتدرج التالميذ مبالحظـة  المن اإلطالع على املقدمة و

األفكار اليت ينبغي الوقوف عندها ووضع عالمات أو خطوط حتت األلفاȗ اليت يرون 
ينتقـل  أهنا جديرة باالهتمام وتسجيل مالحظات على هامش صفحات الكتاب، مث 

التالميذ إىل مرحلة ثالثة يتم فيها قراءة الفصول قراءة متأنية فقرة فقرة أو فصال فصال 
بتأمل وتعمق، ومن خالل كل هذه املراحل األولية منر إىل مرحلة الدرس وشـرحه  

إن هذه الدروس ال ينبغي أن تتجاوز سـتة  . وحتليل أجزائه حبفظ األمثلة حفظا تاما
ألكثر وتكون متبوعة بقراءات متاما كالقراءات األوىل حيث أسابيع أو شهرين على ا

يقرأ كل ما تبقى من فصول الكتاب، أما املرحلة األخرية فهي مرحلـة التمـارين   
لذلك فصال كامال هو الفصل الثالث من القسم ) فونتانيه(والتطبيقات وقد خصص 

  3.وهذا الفصل عبارة عن أسǞلة للفهم وتطبيقات خمتلفة 2الثالث
  

  :لصور البالغيةملبادئ التصنيفية لا
  

كل التصنيفات اليت وضـعت للصـور البالغيـة عنـد     ) فونتانيه(لقد ألغى 
ووضع تصنيفا جديدا يقوم على متييز دقيق للعالقات القائمة بني هـذه   الكالسيكيني

، وسأكتفي هنا ببعض النمـاذج املتعلقـة   4الصور مدعما اقتراحه حبجج وأدلة قوية

                                                           
1- 1- Ibid page 31- Ibid page 32 1. 
2- Ibid page 32.  
3- Ibid page 31-32-33.  
4- Ibid page16.  
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از املرسل واالستعارة،وأركز على األنواع اليت تندرج حتت كل منـها  بالكناية واجمل
  .يف تقدميها وشرحها) فونتانيه(مع اإلشارة إىل طريقة 

  

تعريفا للعنوان الذي اختاره لكتابه ) فونتانيه(يف الفصل الرابع من كتابه يقدم 
بأنـه مل  فهو يرى  ،املعنون بصور اخلطاب منطلقا من املآخذ اليت سجلها على غريه

ُيقدم أي تعريف شامل ودقيق مع كثرة التعريفات اليت أعطيـت يف أيامـه هـو،    
وهي اليت هلا   Figures de motsفاألكادميية الفرنسية قد ميزت بني صور الكلمات 

وهي اليت   Figures de penséesوبني صور الفكر  ،عالقة بالنحو بالدرجة األوىل
 تتمثل يف استعمال الكلمات اليت تعطـي القـوة   هلا عالقة بالبالغة، فالصور األوىل

 واجلزالة للخطاب أما الثانية فهي اليت جتمل اخلطاب، إن هذا التحديـد اليعـود إىل  
  1. مى وأوائل البالغيني األكثر قدمااألكادميية الفرنسية وإمنا إىل القواعديني القدا

  

فـريى بـأن   إىل تعريف جامع ) فونتانيه(ومن خالل هذين التعريفني توصل 
التعريفني ملتصقان معا ويشكالن بذلك وحدة متماسكة، فالصور البالغيـة هـي   

  .2األشكال اليت من خالهلا ينأى اخلطاب عن االستعمال املألوف والعادي
  

وعليه فالصور ال ميكن أن ختضع للقوانني الصارمة اليت تفرضها اللغة فهي متتاز 
بني االسـتعمال والصـورة البالغيـة    ) انيهفونت(وهنا يقابل 3.باحلرية يف االستعمال

فيالحظ بأن الصورة هي أيضا موجودة يف االستعمال وهذا معـروف عنـد كـل    
  Boileau.(4 بوالو(البالغيني منذ زمن 

  

ج من الصـور اخلاضـعة   يأن هذا التقسيم يتوسطه قسم مز) فونتانيه(ويرى 
مـبني يف هـذا   للجانب االنطباعي ومن الصور اخلاضعة جلانب الفكر كما هـو  

   5:الشكل
                                                           

1 - Ibid page65. 
2- Ibid page64.   
3 - Ibid page64. 
4- Ibid page10.  
5- Ibid page66.  
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  صور اخلطاب 
Figures du discours   

  
  

  
  صور الكلمات  صور الفكر   

      Figures de pensées           Figures de mots  
  

  
  التعبري             الفكر   

      la pensées                L'éxpression  
  

  
  

  الصور املمزوجة
      Figures Mixtes         

   
  

  
  
  

  

صور التناسب  صور الصياغة        صور الترتيب      صور األسلوب                 
  Figures de diction    Figures de constructin  Figures délocutions  Figures de styles      
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  1:وعلى هذا األساس يقسم فونتانيه طرق اجملاز إىل أنواع ثالثة وهي
•  Ǣجمازات عن طريق التناسTropes par correspondance: 

وهي اليت تعتمد على تسمية شيء باسم شيء آخر وهذا التحديد ورد عند 
 .Métonymieفونتانيه كناية  هويسمي2أرسطو عندما عرف االسم اجملازي،

 :Tropes par connecxionت عن طريق الترابȔ جمازا •
 

وهي تسمية شيء باسم شيء آخر يكون مستغرقا فيه ويشكل معه وحدة 
مترابطة، أي وجود فكرة متضمنة يف اآلخر وهذا ما يطلق عليه فونتانيه اجملاز املرسل 

3.Synecdoque 
  

 :Tropes par ressemblanceجمازات عن طريق التشابه  •
  

دم لنا فكرة حتت داللة فكرة أخرى حبيث ال تربطها باألوىل وهي اليت تق    
  4Métaphore.سوى عالقة التشابه وهذا ما يطلق عليه فونتانيه باالستعارة 

  

مع املالحظة أن يف كل نوع من هذه األنواع توجد جمازات مزدوجة 
.Mixtes  

  

خر يقوم ال يبقي فونتانيه هذا التصنيف على حاله وإمنا يدرج حتته تصنيفا آو
  5:على مبدأ التقسيم كما هو مبني يف هذا الشكل

                                                           
1 - Ibid pqge 77  

  184ص اخلطابةينظر أرسطو كتاب ـ  2

3- voir Fontanier; les figures du discours; page 87.  
4 - Ibid page 99 
5 - 5  - Ibid page 79-86 
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  الكناية
 
 
  
  كناية     كناية    كناية     كناية     كناية     كناية     كناية      كناية    كناية 

  لتجسيم   التأثري   احلاوي    امللكية   األشياء     املكان  العالمةاالوسيلة      السبب
  

ول يتضح لنا الطريقة التصنيفية اليت انتهجها فونتانيه من أجل من خالل هذا اجلد
توضيح كل نوع على حده ممثال لذلك جبملة من األشعار ال ميكنين عرضها يف هذا 

  .  املقام لكثرهتا وتنوعها
 اŎاز املرسل

 
  
  
  
  عالقة         العالقة    العالقة    عالقة     عالقة    عالقة      عالقة      العالقة   

  الكلية    اجلنس     النوع    العدد     التجريد     الفردية  مادة الشيء      اجلزئية
  

  

  .وهكذا يستمر فونتانيه يف التصنيف والتقسيم لكل الصور 
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 Ÿالبالغي العر ǫاملبادئ التصنيفية التعليمية يف الترا  
  

ارات واضحة ومباشرة لكتب التراث البالغي ال جيد فيها إش صفحإن املت
قد تدل على ذلك  األفاظ اللخط التعليمي ولكننا نستطيع أن نفهم من بعض عناوينه

صناعة الشعر أي الطرق السليمة لصناعة الشعر والنثر على السواء مما يدل على : مثل
  .أن بعض البالغيني العرب قد حبثوا يف هذا املنحى 

  

مفتاح "أليب هالل العسكري و"عتنيالصنا"كتايبومما يلفت انتباه املتصفح ل
للمادة البالغية  همابعرضالكاتبان  هجالذي هناخلط التعليمي،  لكللسكاكي ذ "العلوم

  .نصائح و إرشادات وإعطاء أمثلة وتعريفات  املتمثلة يف 
  

إذا أردت أن تصنع كالما فاخطر معانيه ببالك :"يقول أبوهالل العسكري
على ذكر منك ليقرب عليك تناوهلا وال يتبعك وتنوق له كرائم اللفظ واجعلها 

نك املالل فأمسك اتطلبها واعمل مادمت يف شباب نشاطك فإذا غشيك الفتور وخ
  1".فإن الكثري مع املالل قليل

  

 إن املتتبع ملعاين هذا النص يتبّين البعد التعليمي هلذه املادة اليت تتمحور يف
أن تعلم أن الكتابة اجليدة حتتاج إىل  ينبغي:"العسكري كيفية الكتابة اجليدة يقول

أدوات Ƥة وآالت كثرية من معرفة العربية لصحيح األلفاȗ وإصابة املعىن وإىل 
  .2"احلساب وعلم املساحة واملعرفة باألزمنة والشهور واألهلة

  

، الشعروهكذا يستمر أبو هالل العسكري يف توجيهاته للكتاب وصناع 
ن أبا هالل نفسه قد أورد نصا لبشر إ ى التعليمي بلوالكتاب ال خيلو من هذا املنح

خذ من نفسك ساعة لنشاطك وفراȟ بالك وإجابتها لك فإن :"عتمر يقول فيهااملبن 

                                                           

 134ص  كتاب الصناعتنيأبو هالل العسكري،  ـ 1
 154 املرجع نفسه ص  ـ 2
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وإياك والتوعر فإن التوعر يسلمك إىل ...جوهرا قلبك يف تلك الساعة أكرم
  .1"التعقيد والتعقيد هو الذي يستهلك معانيك ويشني ألفاظك

  

النصائح يدرك مدى اهتمام البالغيني العرب باجلانب  واملالحظ هلذه
، يقول هوطرق التعليمي الذي يوضح كيفية صناعة الشعر اجليد لفظا ومعىن

من أبياهتا ورثّ  غثّ علمت القصيدة فهذهبا ونقحها بإلقاء ما فإذا:"العسكري
م بإبدال حرف منها بآخر أجود منه حىت ن وفُخحُس واالقتصار على ما ،وَرذǊل

  .2"اديها وأعجزهابوتستوż أجزاǗه وتتضارع 
  

، وهو بصدد تطبيق العسكري هلذا املنحى أن نتساءل عن كيفية وحق لنا
  ؟الصور البالغية عرض 

  

Ǆالتشبيه  - أوال:  
  

  :ميكننا أن نلخص طريقة أيب هالل العسكري للتشبيه يف النقاط اآلتية
  

  تعريفه للتشبيه ومما يالحظ فيه سهولته  .1
 ....ض األمثلة التوضيحية من غري الشعر كزيد واألسد إƀإعطاء بع .2
 بيان أركان التشبيه  .3
 القرآن و احلديث :التشبيه  أوجه وجوه .4
 ردئ التشبيه  .5
 الطريقة املسلوكة يف التشبيه مع أمثلة من الشعر  .6
 أنواع التشبيه  .7
 غرائب التشبيه  .8
 عيوب التشبيه  .9

  

                                                           

  134املرجع نفسه ص  ـ 1
  139املرجع نفسه ص  ـ 2
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عليمية اليت تبدأ من الكل مث تتجزأ وهذه النقاط هبذا الترتيب ختضع للمنهجية الت
  :بالتدريج، وملزيد من التوضيح سأشرح هذه النقاط بقليل من التوسع فيما يلي

  
 

 :ǩعريف التشبيه -1
  

  

يعرف أبو هالل العسكري التشبيه بأنه وصف ينوب فيه أحد املوصوفني اآلخر 
، 1كاألسدزيد شديد : بأداة التشبيه أو غري أداة التشبيه، مث ميثل لذلك بقوله

واملالحظة أن هذا التعريف ال تعقيد فيه والغرض من ذلك هو التبسيط،، ويضاف 
 .إىل هذا التبسيط استعماله ألمثلة سهلة الفهم دون اللجوء إىل التمثيل بالشعر وغريه

  

مث يتدرج يف التوضيح و الشرح ويركز على وجه الشبه فال يشترط أن يطابق 
وجهك مثل الشمس ومثل : اله و يضرب لذلك مثاالǄاملشبه املشبه به يف Ƥيع أحو

وميكننا  2،البدر فاملراد من التشبيه يف هذين املثالني احلسن وليس العلو والعظمة
  :هذا الشرح يف اجلدول اآليتصياغة 
  

  

 وجه الشبه  الشمس  الوجه 
 احلسن  + +
 العلو  + -
 العظمة  + -

  

  
هولة على ما يقدمه أبوهالل وعلى هذا األساس ميكننا أن نتعرف وبس

  .العسكري من تبسيط للمادة البالغية
  

                                                           

 239املرجع نفسه ص  ـ1 
 239املرجع نفسه ص  ـ 2
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وله :"على بعض التشبيهات القرآنية كقوله تعاىل هانفسويطبق القاعدة 
فشبه املراكب باجلبال من جهة عظمها ال من  1"ت يف البحر كاألعالمآاجلواري املنش

به به يف كل األحوال جهة صالبتها ورسوخها وعليه فاملشبه ال ميكن أن يطابق املش
  .2واهليǞات والصفات وإال يصبح هو نفسه

  

وقد حيدث أن يقع أبو هالل العسكري يف نوع من الغموض وعدم الدقة يف 
تصنيفه للمادة البالغية كما هو الشأن يف ذكره ألوجه التشبيه فيجعلها أنواعاǄ ثالثة 

عدم نضج املنهج دون شرح أو تبسيط بل يكتفي بذكرها وترتيبها مما يدل على 
  :وهو  3التصنيفي عنده وأمثلة ذلك نتأملها يف هذا التقسيم

  

      تشبيه شيǞني متفقني من جهة اللون كتشبيه الليلة بالليلة واملاء باملاء - 1
  .والغراب بالغراب

  

  .تشبيه شيǞني يعرف اتفاقهما بدليل كتشبيه اجلوهر باجلوهر - 2
  

  .ان بالسحرتشبه شيǞني ملعىن جيمعهما كتشبيه البي - 3
  

  

فهذه األوجه الثالثة يكتنفها غموض شديد فهل قصد أبو هالل من ذلك التفريق 
  بني التشبيه احلقيقي والتماثل أو التشابه كما يطلق عليه السكاكي ؟

    

ومن بني الثغرات املنهجية يف تصنيف أيب هالل للتشبيه تناوله مقياس جودة 
لقرآن ويضع حتت هذا العنوان عدة مقاييس التشبيه فيجعل جيد التشبيه ما جاء يف ا

ال يذكر عن مصدرها شيǞا أهي من كالم العرب وسننهم أم هي من قواعد الشعرية 
  :والنقد؟ وهذه املقاييس هي 

                                                           

 .24 سورة الرمحن اآلية  ـ 1
 239املرجع السابق صـ  2
  240املرجع نفسه ص ـ 3
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 :ال ǩقع عليه احلواǙ ȃخراǯ ما
  

 ةعبقيأعماهلم كسراب  والذين كفروا:"ويضرب لذلك مثاالǄ من قوله تعاىل
ال حيس إىل ما حيس واملعىن  فأخرج ما :"ح ذلك بقولهويشر.1"ماء الظمآنحيسبه 

طالن التوهم مع شدة احلاجة وعظم الفاقة ولو قال حيسبه الرائي بالذي جيمعهما 
أشد فاقة إليه وأعظم حرصاǄ  الظمآنألن )) الظمآن((ماءă مل يقع موقع قوله 

  .2"عليه
  

 :Ǚخراǯ ما مل Ɵربه العادة ƂǙ ما جرت به العادة - 1
  

ويف هذا املقياس ال يقدم شرحاǄ  3"وإذ نتقنا اجلبل فوقهم كأنه ظلّة:"تعاىلكقوله  
Ǆوال توضيحا.  

  

 :Ǚخراǯ ما ال يعرȣ بالبديهة ƂǙ ما يعرŏ ȣا - 2
 

فقد أخرج ما ال يعلم   4"وجنة عرضها السموات واألرض:"كقوله تعاىل
  .التشويق بالبديهة إىل ما يعلم هبا  واجلامع بني األمرين العظم و الغرض منه 

 

 :له من ȩوة فيه Ǚخراǯ ما ال ȩوة له يف الصفة علɂ ما -3
  

فالصفة بني املشبه  5"يف البحر كاألعالم املنشآت ياجلواروله :"كقوله تعاىل 
واملشبه به هي العظم والغرض من ذلك بيان قدرة اهللا يف تسخري األجسام العظام  

 .6يف املاء
  

                                                           

  39اآليةالنور  سورة ـ 1
 241 240 املرجع السابق ص ـ  2 
 171 اآليةاألعراف  سورة ـ 3
  133 اآليةآل عمران  سورة ـ 4
  24 اآلية سورة  الرمحن ـ 5

  241 املرجع السابق ص ـ  6
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ولعله قصد هبذا نوعاǄ خامساǄ ملقاييس مث يعيب على بعض الشعراء سوء تشبيههم 
جيد التشبيه وهو تشبيه ما يرى العيان مبا ينال بالفكر، وهذا النوع من التشبيه رديء 

  :كما يرى ويضرب لذلك مثاالǄ لقول أحد الشعراء
  

ŁوłنŁدمłس ňانŁاحņالر łǨقي  Ǆــاصرف    ǊفǊوأłق łالليل مŁǩرłفع   ŇȣوłجŊالس  
ŁاجŁجłز ŃǨŁغŁصŁو ŃǨǈفŁـا صŁا عليهŁهłه    تǽ يف ŉȧد ɂŁمعنǈـك Ňلطيف Ǉن  

  

Ǆفأخرج ما تقع عليه احلاسة إىل ما ال تقع عليه :"ويعلق على هذا البيت قائال
  .1"وما يعرف بالعيان إىل ما يعرف بالفكر

  

ونتساءل هل قصد أبو هالل العسكري من هذا التصنيف أغراض التشبيه أم 
  .هذا أيضاǄ يبدو فيه غموضń يف الشرح والتصنيفمقاييس اجلودة والرداءة يف التشبيه 

  

  :الطريقة املسلوكة يف التشبيه
  

وحتت هذا العنوان يضع أبو هالل أربع جمموعات تبعاǄ للصفات احملمودة أو 
  :2املذمومة املستعملة يف التشبيه
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  ) ب(اŎموعة       التقابل        )أ(اŎموعة 
    

ȣاملوصو ȃأسا ɂاملوصو          عل ȃأسا ɂعل ȣ  
  اللǞيم بالكلب  -        اجلواد بالبحر  -
  1بالّصفرد اجلبان -          الشجاع باألسد  -
  القاسي باحلديد  -        احلسن بالشمس و القمر  -

  )د(اŎموعة       التقابل          ) ǯ(اŎموعة 
    

   ةصفعلى أساس ال         ةصفعلى أساس ال
  

  مادر يف البخل              حامت يف السخاء
  هبنقة يف احلمق              لقمان يف احلكمة

  
  

  :2مث يصنف بعض  التشبيهات اليت جترى جمرى األمثال واحلكم من الشعر والنثر
  

  Ǆازددت الدنيا كاملاء امللح كلما ازددت منه شرباǄعطشا. 
  

من صنع معروفا لعاجل اجلزاء فهو كملقي احلب للطري ال ينفعها ولكن  
 ليصيدها 

  

األمحق سكراǄ كالنهار يزيد البصري  األدب يذهب عن العاقل السكر ويزيد 
 .خفش سوء بصربصراǄ ويزيد األ
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 :ومن الشعـر •
  

ŁوǈǽǙǈا الكłƇر ǈكŁبĆبه األ Ǩŉيłــام     Łمل يŁنتǙ عشƋǈال ǈريـمبعطـف ك  
  

واملالحظة هلذا التصنيف أن أبا هالل العسكري ال ُيعطي أية تقنية معينة 
هل هو لفظة بلفظة أم هو  ،اĆǄ ألجزائهلتركيب هذا النوع من التشبيه وال يقدم شرح

في بإيراد األمثلة دون ذكر التفاصيل مما نعده تم صورة بصورة، بل يكأمعىن مبعىن 
  .عيباǄ يف طريقة التصنيف يف كتاب الصناعتني

  

مث يتدرج يف التصنيف إىل تناول أوجه التشبيه أي عناصر كيفية تشبيه الشيء 
  : أوجزناها فيما يلي 1بالشيء

  

  لوناǄ وحساǄ: بيه الشيء بالشيء تش - 1
 لوناǄ وسبوغاǄ: تشبيه الشيء بالشيء  - 2
 لوناǄ و صورة : تشبيه الشيء بالشيء  - 3
 لوناǄ: تشبيه الشيء بالشيء  - 4
 حركة: تشبيه الشيء بالشيء  - 5
 معىن: تشبيه الشيء بالشيء  - 6

  

واملنهجية يف هذا العنصر سليمة والطريقة التصنيفية واضحة حيث حيدد أوجه 
ة واملعىن واللون واحلركة وذلك Ǟبني املشبه واملشبه به على أساس الصورة واهليالشبه 

م العرب وهنا نالحظ اختالفاǄ بني العسكري وابن طباطبا كله متبوع بأمثلة من كال
بن جعفر يف كتابه نقد الشعر حيث وضع املعايري واملقاييس  ةيف عيار الشعر وقدام

 .قداملنبثقة من الشعرية البالغة والن
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وحتت عنوان غرائب التشبيهات وبدائعها يتناول أبو هالل العسكري تصنيف 
التشبيه ويضع لذلك قاعدة أساسها عدد التشبيهات يف البيت الشعري الواحد 

  .1ويصنف ذلك على أساس العدد من أقل إىل أكثر
  

 :ǩشبيهني  -1
  

  :كقول امرئ القيس
  

   ǈكǈǖƋن ǊȩǊــلƋوب الطŁري رŁو ǄطباŁيǄابسا   ǈلŁدŁى وŁكرهłا العŁشǈو احل łابņايلنŁالب ł2ف    
  

 :ثالثة ǩشبيهات -2
  

  :كقول احدهم 
  

  املوبǌـقǌ   والعدو  ǈǾر الكواشŇـŁǴح     نŁشŁرŁتŃ علǈيŉ غǈدŁاŇئر منŃ شŁعرها
  انŇ باŁǩا ǨƠ ليلǇ مطبـقǇ ــصłبŁǶŃ    ـه    ـفكǈǖنǌي وńكǖǄنłهŁا وكǈǖنــ   
  

 :Ʀسة ǩشبيهات  -3
  

  : )هـ 385ت(الوأواء كقول 
  

   ǇȄا من نرجńǘلǘل łǨǐلŁبŃسǄووأ ŇدŁرŁاب بالبņنłالع ɂعل ǨņȒا وعńدŃرŁو      ŃǨسق  
  

Ǆمسة أشياء يف بيت واحد:"قال أبو هالل معلقاƝ سة أشياءƦ الدمع : فشبه
فيهن من اخلضاب والثغر  اباللؤلؤ والعني بالنرجس واخلّد بالورد واألنامل بالعناب مل

  .3"أعرف هلذا البيت ثانيا ألشعارهمال وبالربد، 
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لقد ذكر أن الشاعر شبه الثغر بالربد وأرى غري ذلك ألن الربد أبيض و املراد 
من التشبيه األسنان يف شدة بياضها بالَبَرد  تعطي مع صورة األنامل احلمراء صورة 

  .Ƥيلة، ولعله سهو من احملققني ال من املؤلف
  

عة الشعر يتعرض أبو هالل العسكري إىل وكما هو معروف يف كتب صنا
  :1تصنيف بعض التشبيهات الرديǞة إىل الصور اآلتية

    

  إخراج الظاهر فيه إىل اخلايف  - 1
 وف إىل املستور شإخراج املك - 2
 و الكبري إىل الصغري  - 3
 التشبيه الكريه املتكلف  - 4
 التشبيه الرديء اللفظ  - 5
 التشبيه البعيد  - 6
 التشبيه املتنافر - 7

  

أمثلة من الشعر ونالحظ يف هذا التصنيف نوعا من التداخل  ويعطي لكل نوع
أي شاعر بل يكتفي بإبراز عيوب التشبيه  علىبالنقد األديب إال أن املؤلف ال يتحامل 

دون شرح أو تعليق وكأنه حياول أن يلتزم بالتصنيف دون إقحام نفسه يف املعارك 
  .النقدية اليت احتدمت بني النقاد

  

  :االستعارة:ثانيا
  

بعد أن بينا الطريقة الوصفية والتصنيفية عند أيب هالل العسكري للتشبيه 
رديǞة ننتقل إىل عرض اليدة واجلومنهجه يف عرض خمتلف صور التشبيه أقسامه 

   .منهجه يف االستعارة
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 حيثاملطبق يف التشبيه  -تقريبا–نهج نفسه لقد هنج أبو هالل العسكري ال
نقل العبارة عن موضع استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه بدأ ă بتعريف االستعارة بأهنا 

Ǉ1.لغرض  
  

  :مث يقسم أغراض االستعارة و جيعلها أربعة أغراض هي
  

  شرح املعىن وفضل اإلبانة عنه  - 1
 تأكيد املعىن و املبالغة فيه  - 2
 اإلشارة إىل املعىن بقليل من اللفظ  - 3
 حسن املعرض الذي يربز املعىن فيه  - 4

  

  رآن الكرمي وقليل من الشعر شارحاǄ مفسراǄ معاين اآليات  يأيت بأمثلة القمث
وفضل هذه :"وموضحاǄ قيمة االستعارة فيها مقابالǄ إياها باحلقيقة يقول معلقا

 2"ال تفعله احلقيقة االستعارة وما شاكلها على احلقيقة أهنا تفعل يف نفس السامع ما
يقة كما فعل عبد القادر ويكتفي هبذا القول دون تفصيل الشرح بني اجملاز واحلق

البد من حقيقة لالستعارة ألهنا أصل "نهأمثال لكنه يكتفي باإلشارة إىل  اجلرجاين
ورمبا قصد هنا أن ال يكون إغراق يف االستعارة فتصبح 3،"على املعىن يف اللغة الداللة

  .ال مقابل له يف الداللة يف أصل اللغة حينǞذ رمزاǄ و الرمز ما
  

و الشاهد أيضاǄ على أن االستعارة أبلغ من احلقيقة أن قوله :"ولتوضيح ذلك يقول
حقيقته عال وطما واالستعارة أبلغ ألن 4"املاء ƥلناكم يف اƨارية املا طغ اǙن"تعاىل 

  .5"فيها داللة القهر وذلك أن الطغيان فيه غلبة وقهر
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ألمثلة ونطالع حتت هذا العنوان الئحة من ا ،االستعارة يف كالم العرب يعرضمث 
  :1هاملستعملة يف اخلطاب اليومي املتداول بني الناس وهذه عينة من

  

  هذا جناح احلرب وقلبها  -

 وس القوم وƤاƤهم وعيوهنم Ǘهؤالء ر -

 ..فالن ظهر فالن ولسان قومه ونائبهم وعضدهم -

 وهذا كالم له ظهر وبطن  -

 ويف العرب اجلماجم والقبائل واألفخاذ والبطون  -

 ينا عنق من الناس خرج عل -

 له عندي يد بيضاء -

 هذه سرة الوادي   -
  

ه يف سوهكذا يستمر يف طريقته الوصفية دون أن يعلل و دون أن يقحم نف
جمال النقد أو التنظري أو التقعيد بل يكتفي بالوصف و التصنيف، لينتقل بعد 
ة ذلك إىل االستعارة من خالل كالم النيب صلى اهللا عليه وسلم و الصحاب

عند حدود الوصف وسرد األمثلة، وهذه  ىرضوان اهللا عليهم واألعراب ليبق
  :2من ذلك أمثلة

 

  .كلما مسع هيعة طار إليها:قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  -
 .دم اللذات هامن ذكر  واأكثر: وقوله صلى اهللا عليه وسلم أيضا  -
 .ل باملنطق البالء موكّ: وقوله صلى اهللا عليه وسلم  -
  .فاز قوم أدبتهم احلكمة و أحكمتهم التجارب: ايب قال أعر -
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وبعد السرد املتتابع لألمثلة املختلفة واملتنوعة ينتقل إىل االستعارة يف أشعار 
املتقدمني فيبدأ بأمثلة من الشعر امرئ القيس مث زهري مث النابغة مث املهلهل وهكذا 

  :  2رئ القيسفأما االستعارة من أشعار املتقدمني فمثل قول ام":1يقول
  

Łوǈلǈيل كŁمŁالب ǯوǈر أǶŁرخłس ɂńدǈولłه      Łعǈلŉـي ǈǖبŁنوǊاهل țاłمŁوم ليŁيـلبت  
ǈفǊقłǨل ǈلćـǈه لŉمŁǩ اŁمƋـطɂ łـهـلببص    ŁوǈأŁردŁȣ أŁعجŁو ǄازاŁنǈاء بكǈل لك  
  

أحكام نقدية أو قيمية مث ينتقل إىل  تقريرويتابع هذه الطريقة دون شرح أو تفصيل أو
يف كالم احملدثني فيبدأ بأمثلة من شعر أيب متام مث العباس بن األحنف االستعارة 

  .وهكذا ليعطي قائمة من األمثلة بالطريقة نفسها
  

  : وميكننا تلخيص هذه املنهجية فيما يلي
  

   .االستعارة يف القرآن - 1
 .االستعارة فيما ورد عن كالم العرب - 2
  .صحابة واألعراباالستعارة يف أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم  وال - 3
  .االستعارة يف كالم الشعراء املتقدمني - 4
  .االستعارة يف كالم احملدثني - 5

  

وإذا دققنا النظر يف هذه الطريقة لوجدناها طريقة تعليمية حبتة ختضع إىل منهجية 
تكثيف األمثلة يف جمموعات كما هو الشأن يف منهجية عرض األمثلة يف دروس 

حيث تعطى للطالب أمثلة على شكل جمموعات . يةالبالغة يف املؤسسات التعليم
  .اوتفريعاهت البالغية املادة قصد توضيح أقسام

 

   .وخيتم تناوله لالستعارة بتصنيف الرديء منها تقريباǄ كما فعل ذلك يف التشبه
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   :1وميكننا تلخيصها فيما يلي
  

  كقول أحدهم : االستعارة البعيدة  - 1
  

łــهłمŃزǈناملـه أǈأ ɂـŁنǐفǈـد أȩ      ŁيفŇظŁالو ɂعل ŊȐłعŁي ɂŁǶȑǖف  
 

  . كقول أحدهم: قبيح االستعارة  - 2
    

ـĉق          سǈǖŁمŃنŁعłهŁا أو سŁوŁȣ أجعلǊ أمŃرŁهŁـا   ƂǙ ملňȬ أظالفه مل łǩشق
  

تعلم  هويف كتابه  )صناعة(إن هذه اخلطة التصنيفية جتعلنا نعتقد أن معىن كلمة 
ه وأمناط نظمه ليبقى الكتاب أمنوذجا اتصناعة األدب شعراǄ ونثراǄ وتعلم خمتلف صياغ

أواخر القرن  البالغة حاجة ملحة لدى طالب النقد و"للكتاب املدرسي الذي كان 
أيسر مصدر مرسخ لɈراء النقدية اليت عرفها القرنان  بل يغدو من بعد ذلك 2"الرابع

  .الثالث والرابع
  

نهج والطريقة، وإمنا من ثغرات يف امل قد خالوهذا ال يعين أن كتاب الصناعتني 
يعتمد فيه نعده من الكتب البالغية  اليت تنحو هذا املنحى التصنيفي التعليمي وإن مل 

  .ا للتدريسواضحبرناجما  صاحبه
  

  :املبادئ التصنيفية للصورة االدبية عند السكاكي 
  

ُيعترب كتاب مفتاح العلوم للسكاكي من بني أهم الكتب يف جمال تصنيف مادة 
نهجية دقيقة للغاية بل هي أكثر دقة من منهجية التصنيف عند أيب هالل البالغة مب

والتحليل،  العسكري الذي اكتفى بالتصنيف الوصفي دون التعليل والشرح
والسكاكي مل يكن مصنفاǄ وحسب بل كانت آراء يف قمة الدقة فيما يعرضه ويقدمه 
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حتامل  نكاد نفهم أمرال ىل سّن القوانني وانتقاد الشعراء، وإللقارئ دون أن يلجأ 
من شأن منهجه وطرحاته التهوين بعض الباحثني احملدثني على جمهودات السكاكي و

مث تعرضت البالغة العربية ملا هو أشد من ...":Ʈمد غنمي هالليقول الدكتور 
ية، وبكثرة التقسيمات اليت ال جدوى ظذلك، إذ ولع أصحاهبا هبا باملماحكات اللف

املنطقي العقيم، وبلغ األمر يف ذلك أقصى ما قدر له على يد  من ورائها واجلدل
السكاكي ومن تبعوه، حىت صارت البالغة بعيدة عن النهوض باألدب ورسالته وعن 

  1"الكشف عن اجلمال فيه
  

وكرد على هذا القول ننظر إىل اخلدمة اليت قدمها السكاكي يف ميدان 
ضع أوىل املبادئ التعليمية لربنامج التصنيف للحفاȗ على املادة البالغية، فلقد و

وȩد البالغة العربية يف مدارسنا وبفضله عاشت البالغة داخل مؤسساتنا التعليمية،  
زن و أن) البالغة حاضرة حمتضرة( حتت عنوان أىحني ر حمقŕا )روالن بارǫ(كان 

  . 2املؤسسات التعليمية هي اليت أبقت البالغة حية حاضرة
  

  :كتاب مفتاح العلوم املنهجية املتبعة يف
  

كتاب  املنهجية املتبعة عند السكاكي ختتلف قليال عن املنهجية املتبعة يف
اعتمد السكاكي حيث الصناعتني فاألوىل تصنيفية تعليمية والثانية تصنيفية وصفية 

على التعليل والشرح والتعمق واعتمد أبو هالل العسكري على الوصف وسرد 
  .األمثلة

  

يا بالغية جد ايف كثري من األحيان يبدي رأيه حول قضن السكاكي إبل 
معقدة هذا ما مل جنده عند أيب هالل العسكري وأخرياǄ فإن التقسيم والتصنيف يف 
مفتاح العلوم أكثر تفصيالǄ و أكثر وضوحاǄ و دقة مما ميكن عده أول كتاب يف هذا 

                                                           

  249ص النقد األدŸ احلديثحممد غنيمي هالل، /د ـ 1
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 الذي َيُصبŊ معظمه يف اجملال إذا استثنينا كتاب أسرار البالغة لعبد القاهر اجلرجاين
  .هذا اجملال التصنيفي 

  

التشبيه (وميكننا فيما يلي عرض منهج السكاكي يف تناوله للصور البالغية 
  :)واالستعارة و الكناية

  

  :أوالǄ التشبيه
  

يركز السكاكي يف تعريفه للتشبيه على ركين التشبيه املشبه واملشبه به 
شبيه برمته بإعطاء األمهية القصوى للعالقة بني وجيعلهما األساس الذي يرتكز عليه الت

وعلى أساسهما  يستدعي طرفني مها املشبه واملشبه بههذين الركنني فالتشبيه عنده 
  :1 يقوم التشبيه والشرط يف ذلك هو أهنما يشتركان يف وجه وخيتلفان يف وجه آخر

  

  خيتلفان يف الصورة         يشتركان يف احلقيقة 
  يشتركان يف الصفة         ة خيتلفان يف احلقيق

      

  )إنسان/إنسان(يشتركان يف احلقيقة           
  كاإلنسانني 

  )قصري/طويل(خيتلفان يف الصفة         
  )طويل/طويل(يشتركان يف الصفة         
   نيكالطويل
  )فرس/إنسان(خيتلفان يف احلقيقة         

  

   2:يقع على أساس االختالف و يوجزها يف مطالب أربعةا فالتشبيه إذ
  

                                                           

-لبنان-عبداحلميد هنداوي الطبعة األوىل دار الكتب العلمية بريوت/السكاكي مفتاح العلوم حتقيق د ـ1 
 .439ص 2000
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  التشبيه  طريف .1
 وجه الشبه  .2
 غرض التشبيه  .3
 أحوال التشبيه .4

  

  طرفا التشبيه:النوț األول 
  

يوضح فيه طبيعة العالقة بني املشبه واملشبه به على أساس التقابل بني ما هو 
  :حمسوس وخيايل ومعنوي وهي

   
وهو أن يكون ركنا التشبيه حمسوسني كالتشبيه يف املبصرات : احملسوس - 1

  .ملشمومات واملذوقات وامللموساتواملسموعات وا
  

ما يستند إىل اخليال وهنا املراد به اخليال اخلالق كما أشار إىل ذلك : املتخيل - 2
وهو الذي خيلق العناصر األوىل اليت تكتسب من التجارب صورة 1محد أمنيأ

 .جديدة ال تنايف احلياة املعقولة
  

حلياة وهذا يقصد به وهو الذي يستند إىل العقل كالعلم إذا شبه با:املعنوي - 3
 .صور الفكر

  

 .أو اجملرد مثل قولنا افترست املنية فالنńا: الومهي - 4
 

كلها واضحة ال تعقيد يف لفظها  أما الشواهد واألمثلة املستعملة يف هذه األنواع
 .وتركيبها

  

  وجه الشبه: النوț الثاين
  

 ابل الذيالتق ويتعلق بوجه الشبة و أحواله و أقسامه، فريجع فيه السكاكي إىل
  :وضعه يف البداية بني احلقيقة والصفة، مث قسمه إىل أقسام ثالثة
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  قسم يكون فيه وجه الشبه واحد  .1
 ولكنه يف حكم الواحدقسم يكون فيه وجه الشبه غري واحد  .2
 ليس واحدا وليس يف حكم الواحدقسم يكون فيه وجه الشبه غري الواحد  .3

  

أخرى متقابلة أوجزناها يف مث يتفرع كل قسم من هذه األقسام إىل فروع 
  :الشكل اآليت

  
  التشبيه      

  
  مشبه به       مشبه      

  وجه الشبه      
  
  

  ليس واحد       غري واحد         واحد 
  وليس يف احلكم واحد  ولكنه يف احلكم واحد

  
  بعضه حسي  عقلي    حسي     عقلي    حسي     عقلي     حسي 

  
  

اليت يلجأ إليها السكاكي ليوضح ونالحظ من خالل هذا التفريع الصيغ الشكلية 
وهذا منهج . الشبكة املتفرعة عن الصورة البالغية إىل أقصى جزئياهتا منطلقاǄ من الكل

  1.اعتمد على آلية منطقية صارمة سليم يف التصنيف البالغي
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  غرȏ التشبيه: النوț الثالث
  

  :ويتحدث فيه عن أغراض التشبيه ويلخصها يف Ʀس نقاط
  

 شبه لبيان حال امل - 1
  

 لبيان مقدار حاله  - 2
  

 لبيان إمكان وجوده  - 3
  

 تقومي شأنه يف نفس السامع  - 4
  

وما شاكل  افرإبرازه إىل السامع يف معرض التزيني أو التشبيه أو االستط - 5
 .ذلك

 

ق بني التشبيه والتشابه والفرق بينهما أن التشابه يقع عند يفرتمث ينتقل إىل ال
ما مشبهاǄ ومشبهاǄ به مثل قولنا لون هذه تساوي ركين التشبيه  فيصح كل واحد منه

العمامة كلون تلك وأن يقال لون تلك كلون هذه مث يضرب مثالǄ آخر وجيعله من 
بدا الصبǴ كغرة الفرȃ وبدت غرة الفرȃ كالصبǴ علɂ أساȃ ": التشابه مثل
 1".التساوي

  

عدم واعتقد أن املثالني األخريين ال ينطبقان على ما مساه السكاكي التشابه ل
تساوي ركين التشبيه فهذا تشبيه وليس تشابه ورمبا قصد السكاكي من ذلك قلب 

 laوالتماثـل Comparaison laالتشبيه، وهكذا ما ُيقابل يف البالغة األوربية املقارنة 
similitude  يلة كأختها:"فاملقارنة مثل قولناƤ وهذا النوع " هو قوي كأبيه وهي

  .اثل فهو ما يقابل التشبيه عند السكاكيوأما التم 2عندهم ليس بصورة
  

                                                           

  445املرجع السابق ص ـ1 
 من هذه األطروحة 32 ينظر ص ـ 2
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  : 1مث يتناول التشبيه التمثيلي ويضرب لذلك مثال قول الشاعر
  

Ǚ وłسǈاحل ǌȐŁȒŁم ɂعل Ńرǌصب    Ňـه دćŇلǩǈـاȩ ŁȫŁبـرŁص Ƌنǚفـ   
  لǊه ـمـاǐǖŁǩ ǄكǙ  Ǌنǐ لـمŁǩ ŃجǌدŃ    فالنŁـارǐǖǩ łكǊلǊ نŁفǐسŁـهńـا 

  

بيه التمثيلي وهو غري ذلك فهو من التشبيه فهذا التشبيه عّده السكاكي من التش
من مقتضيات التشبيه التمثيلي  االضمين ألن طريقة التشبيه هنا غري مباشرة ولعله

يرى السكاكي أن التشبيه ال يكون متثيال إال إذا كان وجه الشبه فيه عقليا ، فهو عنده
ة إىل النار ليست وصفة الفناء املوكول ـكما يرى عبد القاهر اجلرجاين  ـغري حقيقي 

صفة حقيقية يف التشبيه بل أمرا متومها، لذا عد السكاكي هذا الشاهد ضمن 
  . 2التشبيهات التمثيلية

  

  أحوال التشبيه :النوț الرابـع
  

النظر يف أحوال التشبيه ويضع لذلك تقابالǄ بني ما هو قريب أو بويتعلق  
  3.مقبول أو مردودوبني ما هو غريب 

  

، هورد هقبولووغرابته  قربهقسيم و التفريع فيتناول أسباب مث يتدرج يف الت
ويعرض بعض أحكام التشبيه من حيث ذكر أركانه أو إخفاǗها وبالغة ذلك يف 

على أساس أركان  التشبيه وجيعلها يف ƣاين نقاط ، مث يتحدث عن مراتباملعىن
  : التشبيه األربعة كتوفǊرها أو توفر بعضها أوجزناها يف هذا اجلدول
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  : االستعارة واŎاز: ثانيا 

  

على  هي طريقة قائمةلسكاكي يف تصنيفه للتشبيه ولقد رأينا فيما سبق طريقة ا
  التقسيم والتفريع فهل يتبع الطريقة نفسها يف اجملاز واالستعارة ؟

   
بعبارات خمتلفة  له أول ما يصادفنا يف تناول السكاكي للمجاز تعريفه :اŎاز - 1
صيغ متعددة وهي كما نرى طريقة تعليمية حبتة حيث يعمد املدرس إىل تعريف و

اء عدة مرات بصيغ وعبارات خمتلفة ليقرب فهم املسائل إىل ذهن املتعلم األشي
أما اجملاز فهو الكلمة املستعملة يف غري ما هي موضوعة له بالتحقيق ":يقول

استعماالǄ يف الغري بالنسبة إىل نوع حقيقتها مع قرينة مانعة عن إرادة معناها يف 
الكلمة املستعملة يف غري ما تدل  ولك أن تقول اجملاز هو:"مث يقول 1،"ذلك النوع

                                                           

  468ص مفتاح العلومالسكاكي  ـ 1

درجتها من حيث  األمثلة وجه الشبه املشبه به األداة املشبه
 القوة

 القوة يف هذا النوعزيد كاألسد يف الشجاعة + + + +
 القوة يف هذا النوع كاألسد يف الشجاعة- + + + -
 نوع من القوة أسد يف الشجاعة –زيد + + - +
يف موضع اخلرب عن  أسد يف الشجاعة-- + + - -

الثالثة يف القوةزيد ك
قوية لعموم وجه  -زيد كاألسد  - + + +

 الشبه
يف موضع اخلرب عن  -كاألسد - - + + -

زيد كاخلامسة يف 
 القوة

 وهي أقوى الكل -أسد  -زيد - + - +
يف اخلرب عن زيد وهي  -أسد - - - + - -

 كالسابقة
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عليه بنفسها داللة ظاهرة  استعماالǄ يف الغري بالنسبة إىل نوع حقيقتها مع قرينة 
ولك أن تقول ":مث يقول1"مانعة عن إرادة ما تدل عليه بنفسها يف ذلك النوع

اجملاز هو الكلمة املستعملة يف معىن معناها مانعة عن إرادة معناها يف ذلك 
    2".النوع

  

وهذه التعريفات الثالث كما نرى ختتلف يف الصياغة باستبدال بعض العبارات يف 
  .كل مرة و القصد من ذلك هو التبسيط وتعريف الظاهرة من Ƥيع جوانبها

  

 Ǆمث يتناول أقسام اجملاز بتفريعات وأقسام عديدة وقد وضع هلا السكاكي ترتيبا
  : كل تقابلي متدرجخاصاǄ وقد اجتهدت يف وضع هدا الترتيب يف ش

    
  اجملاز      

  
  يف اجلملة عقلي  لغوي مفرد  

  
  حكم الكلمة  إىلراجع ملعىن              

  الكلمة يف الكالم    
  

    خال من الفائدة  متضمن الفائدة   
  

  املبالغة يف التشبيه   خايل من املبالغة
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على التقابل التدرجي  وهذا التدرج يشبه إىل حد بعيد التدرج اجلديل القائم       
الذي أستعمله أفالطون، وقد يكون السكاكي قاصدا هبذا الترتيب وقد يؤكد هذا 

  .الذي يضم بعض مسائل املنطق )مفتاح العلوم(ُمحتوى الشك 
  

  : االستعارة أȩسام -2
  

وخيضع تقسيم االستعارة إىل أقسام وفروع خلصناها يف الشكل اآليت لتوضيح 
  1يفطريقة السكاكي يف التصن

  
  االستعارة  

  
  مكنية   تصرحيية     
    

  حتقيقية    ختيلية                             
      

  قطعية    احتمالية   قطعية   احتمالية                  
  

  :2مث يستنبط من هذا التفريع ƣانية أقسام هي
  

  .االستعارة التصرحيية التحقيقية مع القطع - 1
  .ييلية مع القطعاالستعارة التصرحيية التخ  - 2
 .يليالتخواالستعارة التصرحيية مع االحتمال للتحقيق  - 3
 .االستعارة بالكناية - 4
 .االستعارة األصلية - 5
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 .االستعارة التبعية - 6
 .االستعارة اجملردة - 7
 .االستعارة الترشيحية - 8

  

مث يشرح كل هذه األنواع مستعيناǄ بأمثلة بسيطة من القرآن والشعر وكمثال 
االستعارة املصرح هبا التحقيقية مع ":نوعا واحدا يقولعلى طريقة شرحه نتناول 

وهو إحلاق املشبه وهو األضعف باملشبه به األقوى على وجه التسوية بينهما ":القطع
مع نصب قرينة مانعة عن إرادة اهليكل املخصوص "  رأيǨ أسداǄ: "مثل
وجهاǄ إذا أردنا أن نشبه " نظرت ƂǙ بدر يبتسم"أو مثل  "يتكلمأو يرمي "ـك:به

Ǆفنلحق وضوحه وإشراقه ومالمح استدارته مبا يف البدر فندعيه بدرا ǄيالƤ"1  ويدخل
       يف هذا أيضا االستعارة التهكمية والتلميحية وهي استعارة اسم ألحد الضدين
أو النقيضني لɈخر بواسطة انتزاع شبه التضاد وإحلاقه بشبه التناسب بطريقة التهكم 

إن فالناǄ تواترت عليه البشارات بقتله وهنب أمواله وسيب :"أو التلميح كقولنا
  2".أوالده

  

   :اŎاز العقلـي -ثالثا 
  

ر اجملاز ظاهوسأقتصر هنا فقط على توضيح منهجية السكاكي يف عرضه مل
  : صور أربعيوجزها يف حيث العقلي 

  

  : إما أن يكون احملكوم به و احملكوم له حقيقتني وضعيتني كقولنا - 1
 بيع البقلانبت الر -
  شفى الطبيب املريض  -
  كسا اخلليفة الكعبة  -
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 هزم األمري اجلند -
   

  :و إما أن يكونا جمازين وضعيني مثل - 2
  أحيا األرض شباب الزمان  -
 سر الكعبة البحر الفياض -
   

  و إما أن يكون احملكوم به حقيقة وضعية واحملكوم له جمازاǄ وضعياǄ مثل - 3
 انبت البقل شباب الزمان  -
 بحر الفياض وكسا الكعبة ال -

  

  : وإما بالعكس - 4
 أحيا الربيع األرض  -
 وسر اخلليفة الكعبة  -

  

 .وكل هذه األنواع وضعها السكاكي يف شكل رباعي تقابلي
  

  : منهǰ السكاكي والبالغة التعليمية احلديثة
  

  

إن املتتبع لكتب البالغة التعليمية واملدرسية احلديثة يدرك بقليل من التأمل أن 
 كتب التعليم والتدريس ال ختتلف كثرياǄ عن طريقة العرض والتقسيم املادة البالغية يف

والتفريع يف كتاب مفتاح العلوم للسكاكي، ولذا فإن هذا الكتاب يعد من أهم 
يف هذا إساءة  همالكتب على اإلطالق يف امليدان التعليمي واملدرسي وقد يتصور بعض

اǄ، فلقد رأينا يف البالغة األوربية إىل الفكر البالغي عند السكاكي وأرى غري ذلك متام
 املدارس البالغية قد توطدت دعائمها يف روما واستمر أنمنذ القرن الثاين قبل امليالد 

صور "وكتاب )لدى مارسيه( "جمازات"ذلك قروناǄ عديدة حىت ظهور كتاب
من أعظم املؤلفات يف امليدان التصنيفي التعليمي، وال  اومه )فونتانيه(لـ "اخلطاب
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ريد أن أقارن إجنازات السكاكي بأعماهلما وإن كان بني أعمال السكاكي وأعمال أ
  .فونتانيي من التشابه ما ال خفاء فيه

  
  

  : الكتǢ التعليمية احلديثة
  

لقد وضع السكاكي أوىل املبادئ التصنيفية يف سبيل بالغة تعليمية ختتلف عن 
قررات الرمسية ال تبتعد كثرياǄ يف الطرحات الشعرية و النقدية، ولذا جند كثرياǄ من امل

من ،1عرضها وطريقة تقدميها للمادة البالغية بل استفادت من كتاب مفتاح العلوم
حيث تقسماته وتفريعاته هلذه املادة البالغية ما عدا بعض االختالف الذي ال نعده 

لحاǄ عميقاǄ وهو اختالف طبيعي فرضته املنهجية البيداغوجية فرضاćǄ علمياǄ الزماǄ وم
  : وهي

  

  .هاوتقسيمإراد األمثلة وتقسيمها يف جمموعات حسب تفريع املادة  - 1
 .الشرح و التوسع - 2
 .التعريف و القاعدة  استنباط - 3
 .التمارين - 4
 ةيضاف إىل ذلك أيضاǄ أن السكاكي هو من قسم علم البالغة إىل علوم ثالث - 5

مية ملادة وهو التقسيم نفسه الذي تبنته املقرات التعلي) معاين وبيان وبديع (
 .البالغة يف مدارسنا

  

علي اجلارم ل) البيان واملعاين والبديع(ب البالغة الواضحة اح لكتصفواملت
ومصطفى أمني يدرك أن هذا الكتاب وضع خصيصاǄ لطلبة املدارس الثانوية كما 

  . إليه العنوان الفرعي للكتابشريي
  

للمادة البالغية وأما طريق عرضه فال ختتلف كثرياǄ عن طريقة عرض السكاكي 
البيداغوجي الذي ذكرته آنفاǄ، ونطالع يف كتاب البالغة الواضحة إال جانبه اللهم 

                                                           

  .يف هذا الباب أيضا الصناعتنيويدخل كتاب  ـ 1
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 Ǆفيما يتعلق بالتشبيه واالستعارة واجملاز والكناية التدرج نفسه ففي التشبيه مثال
  :1نالحظ املنهجية التالية

  

  التشبيه تعريفه بعد األمثلة  - 1
 .أركان التشبيه - 2
 .أقسام التشبيه - 3
 .راض التشبيهأغ - 4
 .وبعض ما أثر منه عن العرب و احملدثني تهبالغ - 5

  

ننا إب هذه النقاط على هذا النحو هو الترتيب نفسه عند السكاكي، بل يوترت
 :لصور البالغية املختلفةلجند الترتيب نفسه 

  

  .التشبيه
 .احلقيقة واجملاز - 1
 .اجملاز اللغوي - 2
 .االستعارة التصرحيية و املكنية - 3
 .ليةاالستعارة األص - 4
 .االستعارة التبعية  - 5
 .االستعارة الترشيحية - 6

  

 

غرضه كان أن السكاكي  :أمهها ،احلديثة كثرية الكتبإال أن االختالفات بني 
التصنيف أوال وقبل كل شيء وما يترتب عنه من تقسيمات وتفريعات من األصول 

ة ترتيبها مما حيتاج منا جهداǄ لتلخيصها وإعادكعادة املشتغلني باملنطق إىل الفروع 
ترتيباǄ يناسب أطوار التعليم إىل غاية التعليم اجلامعي أما احلديثة فهدفها تربوي 

                                                           

 65-18  من ص 1966 شركة مكمالن لندن 19ط البالغة الواǶȑةينظر علي اجلارم مصطفى أمني ـ 1

 .1997زيع اجلزائرالطبعة األوىل دار الشهاب للنشر والتو البالغة باألمثلة والتطبيقوينظر أيضاǄ كتابنا 
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بيداغوجي فهي تأخذ منه املادة للتبسيط مبا يناسب تدرج املستوى لدى التالميذ 
  .والطلبة

  

   :بعȐ العيوب يف املنهǰ التصنيفي عند السكاكي
  
  

نيفية والتعليمية فهذا ال يعين أن التص السكاكي إذا كنا قد وضحنا قيمة كتاب
فقد وقع املؤلف يف  ،التصنيف والتأليف والعرض خالية من العيوب عنده طريقة

البالغية بعض اخللط يف الترتيب كإدخاله بعض العناصر خلط ارتباك يف املنهج و
 1ودجمها أو تكرارها مما يدل على خلل يف املنهجية ومثل ذلك تناول لقرينة االستعارة

قسم من أقسامها دون تعميم ذلك على كل أنواعها وكذلك العودة إىل تعريفها  يف
على سبيل اخلامتة أو جممل م السادس دون أن يكون ذلك القس ها يفبعد انتهائه من

وإذا قد عرفت ما ذكرت فال بأس أن ":يقولبل على سبيل احلشو واالستطراد القول 
مث يعود فيتابع شرحه لباقي أقسام  2"أحكي لك ما عند السلف يف تعريف االستعارة

االستعارة مث يعود بعد ذلك إىل تفريع نوع االستعارة على أساس احملسوس و املعقول 
   .وإخالل باملنهجية مما نعده عيباǄ يف الطريقة

                                                           

  484ص مفتاح العلومالسكاكي ـ  1

  493املرجع نفسه ص  ـ  2
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  الباب الثاين
  

  
  الصورة األدبية عند األسلوبيني
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  ولالفصل األ

  
  

  مفهوم الصورة  عند األسلوبيني 
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  :نقد مفاهيم البالغة التقليدية

  

إن التحوالت التارخيية والثقافية والتطورات العلمية واملعرفية اليت شـهدها  
  . قداهنا كل قيمة علميةالقرنان الثامن والتاسع عشر، عجلت من سقوط البالغة وف

  

سنرى من جانب ظهور نصوص جديدة تبنتها تيارات فكريـة ومـذاهب   
أدبية، ومن جانب آخر ظهور نظريات لسانية حديثة أثرت أميا تأثري يف بروز علـم  

  . جديد هو علم األسلوب
    

فعلى الصعيد األول نرى أن احنطاط البالغة كان نتيجة ميالد مفهوم جديد 
أدى هبا إىل السقوط شيǞا فشيǞا ألهنا كانت غري قادرة علـى جتديـد   للفن واللغة 

وذلك حلرماهنا األسس امليتافيزيقية واجلمالية اليت كانت تسندها ممـا أدى   1نفسها،
   2.إىل نزوهلا إىل مستوى فن الكتابة وصارت جمموعة من الوصفات العلمية

    

 تكن تنطبق علـى  إن النصوص اجلديدة اليت متخضت عن املذاهب األدبية مل
املعايري والقواعد اليت أعدت لنصوص من عصور كالسيكية، إن أول حتول هلـذه  

الذين متردوا على قواعـد  3للفن عند الرومانسيني ةالنصوص كان يف املفاهيم اجلديد
الكالسيكيني وكل القوانني الشعرية األرسطية اليت أعتمدت يف النقد والشـعر إىل  

                                                           

ترƤة منذر عياȇ مركز اإلمنـاء احلضـاري للدراسـات     ، األسلوب واألسلوبيةينظر بيري غريو ـ  1
 . 5ص  ـ 1994الطبعة الثانية  ـا يسور ـنشر حلب والترƤة وال

 .ينظر املرجع نفسه ـ 2
ترƤة فيد أنطونيوس منشورات املǾاهǢ األدبية الكƎى يف فرنسا ينظر فليب فان تييغم ،  ـ 3

 192ص ـ 1983 الطبعة الثالثة ـلبنان  ـ     عويدات بريوت
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وƝاصة عند كبار املنظـرين هلـذا    املثاليةوتبنيهم األفكار  غاية القرن الثامن عشر،
  1).هيغل(و)كانط(االجتاه الذي ميثله

    

ساهم بشكل واضح ومباشر باإلسراع يف فقدان البالغـة   اǄفتطور األدب إذ
كل قيمة علمية لدى Ƥهور جددته االنقالبات االجتماعية والتحوالت السياسـية  

علـى   واإلمرباطوريةوالسيما أنصار جيل اجلمهورية  والقطيعة مع التعليم التقليدي
حد سواء، يضاف إىل ذلك كله انتشار الثقافة الدميقراطية واالتصـال بـاآلداب   
األجنبية اليت قدمت املثل األعلى يف أعمال عظمى ليس لشروط الكتابة الدوغمائية 

لوب الـذي  متثل خاصة يف مفهوم األس 2والقدمية عليها من الفضل إال شيǞا يسريا 
درس من خالل الطرح البالغي وذلك بربوز فنون للكتابة ذات طـابع معيـاري   
وتعليمي جتسدت يف مصنفات تطبيقية لتعليم الطرق اجليـدة للكتابـة والتعـبري،    

  3.مرتكزة خاصة على أمثلة منتقاة من أعمال الكالسيكيني
  

 يتمثـل انتصـار البالغـة يف   :")Roland Barthes( )روالن بارǫ( يقول
هيمنتها على التعليم، أما احتضارها فيتجلى يف اختزاهنا ضمن هذا القطـاع، إهنـا   

قيمـة   إعالءوهذا الزوال مقاد من طرف . تسقط شيǞا فشيǞا يف زوال نفوذ ثقايف
فال ترتكز الفصاحة على تطبيق سنن خارجي على اخلطاب، لكن على  …جديدة

إنتاج هذه احلركة عندما نتحدث  الوعي بالفكر الذي يولد فينا بطريقة ميكن معها
   4".إىل اآلخر جاذبني إياه إىل احلقيقة كما لو أنه يكتشفها شخصيا

                                                           

 158ص احلديثيف النقد األدŸ ينظر الدكتور حممد غنيمي هالل  ـ 1
 .24 ص األسلوب واألسلوبيةينظر بيري غريو،  ـ 2

-3  Etiènne Karabétian ; Histoire des stylistiques ; Armand Colin / HER Paris 2000 – 
page 13. 

 .38صـ  1994 ترƤة عمر أكان دار إفريقيا الشرق ȩراءة جديدة للبالغة القدƹةروالن بارث، ـ 4
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وعلى تعبري صالح فضل أن محاية القوانني التعليمية يف أوربا هي اليت عاقت 
عن ذلـك مث أن احتضـان    ىدفن البالغة هنائيا، ومل يكن واقع البالغة العربية مبنأ

لكلمة بالغة مل يكن يضمن هلا أي وجود فعـال يف احلركـة    املؤسسات التعليمية
     1.النقدية واألدبية

  

ليس هلا معىن آخر غري شن احلـرب  " لنǶارب البالغة:" إن العبارة القائلة
  .2على البالغة املتحجرة وعلى أشكاهلا اجلاهزة اليت طاملا أرهقت اللغة دون طائل

  

افع على البالغة ككيان مستقل ال غري أن هناك من الكتاب احملدثني راح يد
ميكن أن يندثر أو يزول أو يتحول فنالحظ أمحد حسن الزيات يؤلف كتابا بعنوان 

    ويف أوربا مؤلفات كثرية أراد هبا أصحاهبا رد االعتبار للبالغـة 3دفاع عن البالغة
 )ميشال مـايري (منها كتاب البالغة من اإلغريق إىل أيامنا هذه للكاتب البلجيكي 

)Meyer  Michel (  يوجد علـى اإلطـالق    إنه ال:" حيث يقول يف مقدمة كتابه
الفرنسية لكننا جند مصنفات عديـدة لتـاريخ الفلسـفة     تاريخ عام للبالغة باللغة

واألدب والفن أو العلم، وكأن البالغة ليس هلا وجود خاص أو كأهنا ال تسـتطيع  
  4".تطوير نفسها بنفسها

  

بديال عن البالغة بديال ال بد  تقد جاء يةة أن األسلوبغري أن احلقيقة املؤكد
من وجوده يف زمن تراكمت فيه النظريات الفلسفية واملقوالت اجلمالية والطرحات 

ـ      ت العلمية املختلفة الرǗى واملتباينة املناهج واالجتاهـات، هلـذه األسـباب قام
  .بديال الزما وملحا عن البالغة بيةاألسلوب

                                                           

 188ص  1992بالغة اخلطاب وعلم النص عامل املعرفة الكويت  ـ ينظر صالح فضل 1
  45 ص بنية اللغة الشعريةينظر جان كوهن ـ  2

  . 1945ينظر أمحد حسن الزيات، دفاع عن البالغة مطبعة الرسالة ـ القاهرة ـ مصر  ـ 3
-4 Michel Meyer ; histoire de la  rhétorique des Grecs à nos jours ; le livre de poche 

librairie générale Française 1999 page 5.         
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ل كلمة بديل يف هذا املقام حبذر فهـي ال تـدل علـى    وال بد أن نستعم 
االستمرار يف املنهج نفسه وإمنا تعين يف منهج مغاير قد يهدم كثريا من الطرحـات  
البالغية ليبين على أنقاضها طرحات جديدة، يقول عبد السالم املسدي يف هـذه  

يل كما نعلم للبد إن األسلوبية قامت بديال عن البالغة، واملفهوم األصويل:"القضية
أن يتولد عن واقع معطى وريث ينفي مبوجب حضوره ما كان قد تولـد عنـه،   

هي هلا مبثابة حبـل التواصـل    امتداد للبالغة ونفي هلا يف الوقت نفسه فاألسلوبية
   1."أيضا وخط القطيعة يف الوقت نفسه

  

ن رأيا مفاده أن البالغـة بـالطرح   من خالل اآلراء السابقة ميكننا أن نكّو
فبالغة الصور من املنظور القواعدي املعياري اليت  ،ملعياري مل يبق هلا أثر أو وجودا

قدها األسلوبيون خاصـة مـع   تناتستند إىل النغمة اإلرشادية واألحكام القيمية قد 
ومع ذلك فـإن طائفـة مـن    ) سوسري(بروز املنهج الوصفي قي اللسانيات عند 
تباع مناهج حديثة، وسـيأيت  االغة وذلك بالبالغيني اجلدد حاولوا رد االعتبار للب

احلديث عن الطروحات النظرية للبالغة املعاصرة باعتبارها الوريثة الشرعية للبالغة 
    2.التقليدية وذلك من املنظور التداويل

  

وقبل أن نتطرق للمفاهيم اجلديدة للصورة األدبية عند األسلوبيني البـد أن  
  .يةكانت سببا مباشرا يف ظهور األسلوب نتناول عرض املدارس اللسانية اليت

  

والسؤال اجلدير بالطرح هو أين تتجلى انتقدات األسلوبيني اليت وجهـت  
  للبالغة القدمية يف دراستها للصور البالغية؟

                                                           

  52األسلوب واألسلوبية دار سعاد الصباح الكويت ص، عبد السالم املسدي ـ 1
 .هذا البحثالباب الثالث من  من  يناثينظر الفصل ال ـ 2
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سباب العلمية الـيت  قبل اإلجابة عن هذا السؤال ينبغي أوال الرجوع إىل األ
ديدة للصورة األدبية واليت بنيـت  اليت جاءت مبفاهيم ج ةأدت إىل ظهور األسلوبي
  .عليها هذه االنتقادات

  

إن أبرز وأهم اختالف جوهري بني البالغة واألسلوبيات هو األصل   
النظري لدراسة الصورة األدبية، فالدراسة البالغية للصورة كانت ضمن ما يسمى 

ع وقامت على هذا األساس بتصنيف جممو Elocutio بالصياغةيف البالغة األوربية 
يقول  إىل صور الفكر وإىل صور الكلمات،Figures Rhétoriques الصور البالغية

كانت تسميه البالغة الكالسيكية صور الكلمات مقابل األمناط  ما"):جان كوهن(
األخرى من الصور ليس يف الواقع إال جزءا مكمال من كل الصور، لقد عجـزت  

ياقي واملستوى االستبدايل، إهنـا مل  البالغة الكالسيكية عن التمييز بني املستوى الس
هنما متكامالن وهذا اخلطـأ هـو   إ، تنتبه إىل أن املستويني بعيدان عن التعارض بل

  1"املسǞول أساسا على املأزق الذي وجدت فيه الشعرية نفسها مورطة
  

فقد اعتمدت على دراسة األسلوب كأصل نظري لدراسـة   ةأما األسلوبي  
  .باسم االنزياح االحنراف أو ما أطلق عليه

  

              وهلذا البد أن نرجع إىل األسس اللسانية اليت أثـرت يف حتديـد مفهـوم   
  األسلوب
هذه األسس إىل ثـالث مـدارس    )Piérre Guireaud ( )بيري غريو (رجع ُي

  :2لسانية كربى هي
  

  .اللسانيات التارخيية ـ 1

                                                           

  111 جان كوهن بنية اللغة الشعرية صـ  1

 .24بيري غريو، األسلوب واألسلوبية ص  ـ 2
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   .لسانيات املدرسة املثالية األملانية ـ 2
   .يات املدرسة السوسريية الفرنسيةلسان ـ 3
  

  :اللسانيات التارƸية ـ 1
  

لقد اعتربت اللسانيات التارخيية والقواعديون اجلدد اللغة موضوعا واقعيـا  
يقبل التفكيك إىل عناصر بسيطة ومنفصلة، متأثرة يف ذلك مببدأ احلتمية القائلة بأن 

ستقبلية وذلك الهتمامها باألسـباب  القوانني العلمية جتعلنا نتنبأ بالظواهر العلمية امل
املادية للظواهر، واهلدف من ذلك كله هو إقامة علم للغة على غرار العلوم الطبيعية 
والفيزيائية اليت كانت يف أوج ازدهارها يف ذلك الزمن،وهلذا السبب كان ارتكـاز  

عيـة  اللسانيات التارخيية على اجلانب املادي من اللغة السيما األصوات كمادة واق
فيزيائية وذلك هو ميداهنا املفضل مث يأيت اهتمامها بالصرف يف الدرجـة الثانيـة   
وبعدها النحو الذي يبعد اللسانيات عن البعد املادي شيǞا فشيǞا حيث تكون أقـل  

 Jacob) (جاكوب قرمي(ارتياحا، ومتثل هذا االجتاه خاصة يف أعمال اللغوي األملاين 

Grimm  1785 فرينر( عامل اللغويوكذلك ال  )1863ـ ()Verner  (1875.1   
  

  :املدرسة املثالية األملانية  ـ 2
ـ لقد كان أول رد فعل ضد أفكار و أطروحات اللسانيات التارخيية   الـيت   ـ

وهلامل فـون  (ـ ظهر عند املدرسة األملانية اليت تبنت متييز  تبناها القواعديون اجلدد
من جانب وشكلها الفـردي مـن    بني اللغة يف شكلها االجتماعي) هومبولدت 

اللغة أداة غري فاعلة من أدوات األمة ولكنها أداة خالقـة  :"قال آخر، عندما جانب

                                                           

1  - voir page Web Patrique Sériot ; la culture impossible . 
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قد تبىن مفهوم هـذا التقابـل    سوسري، واجلدير باملالحظة أن 1"من أدوات الفرد
  2.وطوره يف شكل صياغة جديدة عندما تكلم عن اللغة مقابل الكالم

  

وكـذلك   )Wandet()وانـدت (سبة لعلم اللغوي ومن هنا كان الكالم بالن
خلقا فرديا وبالتايل فهو خيضـع لقـوانني نفسـية     )هيغو شوشاردت(بالنسبة ل

  .واجتماعية وعلى كل فهو متعلق باألفراد الذين ابتدعوه
  

وعليه فاألسلوب مل يعد ذلك التحديد اخلاص بفن الكاتب ولكنه عنصـر  
كلها متوقعت أطروحـات جديـدة   وحول هذه األفكار 3خالق وخاصية فردية،

 Karl) )كـارل فوسـلر  ( تدرس جانب اخللق يف اللغة تبناها كل مـن  ةألسلوبي

Vossler) ليو سبيتزر(و (Léo Spitzer)  ( وكانت يف معظمها منبثقة من متييز) وهلامل
بني األسلوبيات واللسانيات فاألوىل تعىن بدراسة اللغة كخلـق  ) فون هومبولدت 

  4.هتم بدراسة اللغة وتطورهاأما الثانية فت
    

      )ليو سـبيتزر (التكوينية عند  ةاألسلوبي توعلى هذا األساس اللساين ظهر
)Léo Spitzer  (مرتكزة على مبدأ الفردية واخللق يف اللغة .  

   

  :املدرسة السوسريية الفرنسية  ـ 3
  

التارخييـة  لقد هاƤت هذه املدرسة اللسانية املواقف التقليدية يف اللسانيات   
اليت رأيناها عند املدرسة املثالية األملانية ها نفسواليت تبناها القواعديون اجلدد باحلدة 

                                                           

 284 ص 1998 ترƤة أمحد عوض عامل املعرفة املوجز يف تاريخ علم اللغةروبƕ . هـ .ينظر ر ـ 1

  285و
2  -voir Saussure ; cours de linguistique générale  page… 

 .26ص  األسلوب واألسلوبيةينظر بيري غريو، ـ   3
4 - Etiènne Karabétian ;  Histoire des stylistiques ;  Armand Colin / HER Paris – 2000  

page 71. 
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فريدينان (مل السويسري اوذلك من طرف بعض الباحثني الذين تبنوا آراء وأفكار الع
حيث رفضوا تشبيه اللسان جبوهر مـادي   )Ferdinand de Saussure) (دي سوسري

لم الثابتة كالعلوم الطبيعية والفيزيائية، هذه اآلراء كانت متطابقة خيضع لقوانني الع
التعارض الـذي أقامـه   )  سوسري(متاما مع آراء املدرسة املثالية خاصة عندما تبىن 

حول اللغة والكالم وهذا التمييز يطرح علـى اللسـاين   ) وهلامل فون هومبولدت (
اين منهجي بني املدرسـتني  ظهر تب هنفسقضية األسلوب طرحا قويا، ويف الوقت 

حيث رفضت املدرسة السوسريية إحلاق دراسة اللسان جبوهر غـامض وحدسـي   
نفسه يف كـثري  ) سوسري(كالفكر واهتمت أكثر بالطرح االجتماعي للسان وكان 

من األحيان يشري إىل جوهرية اللغة وثانوية الكالم يف ثنايا حديثه عن لسانيات اللغة 
   1.ولسانيات الكالم

  

وهلذا السبب عزفت املدرسة السوسريية عن دراسة األسلوب الفردي فهـو    
يف نظرها فعل حر منعزل ومتفرد وبعيد عن املالحظة والتحليل والتصـنيف، ويف  
املقابل اجتهت إىل دراسة األساليب اجلماعية بدراسة العالقات بني الفكر واللغـة  

  2.اعد بصفة عامةوذلك باالهتمام باجلوانب النفسية واالجتماعية للقو
  

  

  :االƟاهات األسلوبية واللسانيات
  

             مل ينشـأ مـن أصـول بالغيـة     يةيتبني لنا من خالل ما سبق أن األسـلوب   
 ،وإمنا من املبادئ اللسانية اليت ظهرت عند املدرسة املثالية واملدرسـة السوسـريية  

أفكار العـاملني  أسلوبيتان تتموقعان حول أطروحات و برزت  ذا األساسهى وعل
 ةفمن جانب لـدينا األسـلوبي  ) فريدينان دي سوسري(و) وهلامل فون هومبولدت(

)  (Léo Spitzer)ليو سـبيتزر ( اليت تزعمها (Stylistique Génétique)  التكوينية
                                                           

1-voir Ferdinand de Saussure ; cours de linguistique générale  page   

  .27ص  األسلوب واألسلوبيةينظر بيري غريو،  ـ 2
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والـيت تزعمهـا   ) Stylistique Expressive( التعبري ةولدينا من جانب آخر أسلوبي
  ). Charles Ballyشارل بايل(

  

  

وسأتناول فيما يلي بشيء من التفصيل األسلوبيتني مركزا علـى دراسـة   
الصورة األدبية عند كل منهما، مع مراعاة االنتقادات اليت وجهت للطرح البالغي 

اسة الصور، مث أتعرض إىل املفهوم األسلويب للصورة األدبية بصـفة عامـة   ريف د
  .وشاملة
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   Charles Ballyأسلوبية التعبري عند شارل بايل  ـ 1
  

هي عبارة عن دراسة عالقات الشكل مع التعبري وهي ال خترج عن إطار 
جزء من اللسانيات ) شارل بايل(اللغة واحلدث اللساين املعترب لنفسه فلقد عدها 

ألهنا تنظر إىل البىن ووظائفها داخل النظام اللغوي وعلى هذا األساس تعترب وصفية، 
  .وذلك من حيث املنهج

  

 1ية التعبري هي أسلوبية األثر وتتعلق بعلم الداللة أو بدراسة املعاينإن أسلوب
الفكر حيث ال متثل سوى الوجه اآلخر  أحوالعن طريق وقائع التعبري على 

  . 2اخلارجي
  

إن موضوع الكالم سيعطي حلركة الفكر مرة شكال ذهنيا ومرة أخرى شكال 
 ات النفسانيةاجتماعيا ومن خالل هذا التحليل يوجد مكان اللساني

psycholinguistique  ،ميوالتنا أحاسيسنايعين اجلانب العاطفي فينا وانفعاالتنا ،
  :يف متوقع اللسانيات بني قطبني مها ) Wundt  وايندت(وميكننا هنا مالحظة تأثري 

  

  .األحاسيس الفردية و الدفع االنفعايل- 1
  .3الفرد األحاسيس اجلماعية املتمخضة عن انطباعات اآلخرين على- 2

  

  :الصورة عند شارل بايل 
 

أن اجملاز هو اختزال وحذف وإجياز وأنه دليل على كسل ) شارل بايل(يرى 
فالتعبري الدقيق والواضح يقتضي أن يكون أƽل . التفكري انعكس كسال يف التعبري

                                                           

   .29ص  األسلوب و األسلوبيةبريغريو، ـ  1
2- Etiènne Karabétian, histoire des stylistiques page 94 
 3 - Ibid 
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وهبذا يربط هذا املفهوم بوقائع التعبري بصفة عامة  1وأوسع يف كلماته وألفاظه
  .ك بالتفكريوعالقة ذل

  

كما أن الصورة ال تنتمي بشكل كامل أبدا إىل اللغة وتنبع دائما على األقل 
جزئيا من الكالم حىت إهنا تنتمي إليه كليا وحينما تكون الصورة غري مقولة وإبداعا 

خالصا حىت لو أصبحت مستخدمة شرط أن تبقى حية ال ميكن أن تتملص  فرديا
     2»من الكالم

  

دبية عنده وإن كانت متلك قيمة Ƥالية فهذا ال يعين بأي حال إن الصورة األ
ذلك أن صور األدب والفصاحة هي دوما نتاج  ،من األحوال أن وظيفتها Ƥالية

  .3إهلام و تفكري فردي كل ذلك يهدف إىل خلق انطباع Ƥايل
  

على السياق ألنه وحده هو الذي يسمح بتحديد ) شارل بايل(ويشدد 
يعين أن لديه قوة األسد وشجاعته وإقدامه  نه أسدǙ: ا فلو قلنا مثالالصفة اليت نريده

وهو صيغة  hypostaseباإلبدال اللغوي ) شارل بايل(وتتعلق هذه احلقيقة مبا يسميه 
نقل ضمين للمعىن حيث ال تعرف فǞة العنصر املستعار يف غياب ناقل للمعىن إال من 

  .4خالل حميطها التركييب
  

نضع جانبا صور الفكر اليت ُتدخل يف أن أنه البد ) يلشارل با(ويف تصور 
اللغة التصويرية كل ما ندعوه بالطبقات التعبريية، ألن النظام التعبريي ال يلتقي مع 

  3.حقل صور الفكر
  

فلكي نعرف  ،معادهلا اجملردفكل صورة ينبغي أن حتدد هويتها مث ترد إىل 
هل تنتمي إىل الصور احلية أم إىل   effacer la défaite اهلزƹة وƮ: عبارة مثل

                                                           
1 - Charles Bally traité de stylistique Français, Paris Klinck siek 1909.  
2 - Charles Bally linguistique générale et linguistique Française, pages 137, 133, 211.  
3- Charles Bally traité de stylistique Française 1/185  
4 - Charles Bally linguistique générale et linguistique Française pages 257/262 
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اليت حتملها، وهلذا فالبد أن حندد املعىن الدقيق األسلوبية الصور امليتة وما هي القيمة 
القيمة األسلوبية للصور فيالحظ أن هناك ) بايل(يصنف وهبذه الطريقة  ،للعبارة
  :ع من الصورانوثالثة أ

  :images hypèrsensiblesأ ـ الصور ذات احلساسية العالية 
ويدخل حتتها كل الصور املرئية  concrètesوهي الصور احملسوسة 

  :صور املدركة عن طريق املخيلة مثلعليها بال) شارل بايل(واملسموعة، ويطلق 
  

Șا الغليőصو Ǵم الريǺȒǩ  
Le vent enfle sa grande voix  

  

  :الصور العاطفية املدركة عن طريق املشاعر مثلـ  ب
  

 ȏاملرƸفǨ ا شǞافيǞشي  
La maladie baisse de jour en jour 

 
واليت تدرك عن طريق العملية  ةوهي الصور اجملرد: ج ـ الصور امليتة 

  :الذهنية، ومثال ذلك
  

  أنǨ معرƂǙ ȏ خطر كبري
Vous courez un grand danger  

  

أين يسيطر اإلحساس واملشاعر علـى   )بايل(إن هذه الصور تتموقع حسب 
  .la langue parlée  لصور كلها متدنا هبا اللغة التخاطبيةالفكر، وهذه ا

  

االهتمام الكبري إىل النوع الثاين من الصـور ألنـه   ) شارل بايل(وهنا يعطي 
اليت متدنا بطاقة تعبريية وتصـويرية  يتماشى ويتناسب مع ما يسميه باللغة التخاطبية 

  : هائلة، ومثل التشبيهات اآلتية
 ȃǖعريان كالكnu comme un ver 
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 1.من الصور فهو شأن اللغة األدبية أما النوع الثالث
  

  :األسلوبية التكوينية ـ 2
    

من العدم ومل يكن الوريث املباشر للمبادئ األساسية ) ليو سبيتزر(مل ينطلق 
الفـرد،   ةللمدرسة املثالية األملانية وإمنا تأثر بعلماء مهدوا له الطريق إلنشاء أسلوبي

والعامل اإليطـايل  )  (Karl Vossler )كارل فوسلر ( ء العامل األملاين ومن بني هؤال
تدخل كلها ضمن أطروحات ) سبيتزر(وعموما فإن أعمال )  Croce( )كروتشي(

  :املدرسة األملانية وتتمثل هذه املبادئ فيما يلي
  

  : Karl Vossler  كارل فوسلر  أعمال ـ 1
  

ه ميزج بني علـم الـنفس وعلـم    يف بدايات أحباث) كارل فوسلر(لقد كان   
الذي اعتمد يف دراسته لعلـم  )  Grober) ( غروبر(اجلمال مطبقا يف ذلك مبادئ 

كما تأثر أيضـا بأعمـال     ،التراكيب على املنطلقات النفسانية للجمل والكلمات
اجلماليـة كعلـم للتعـبري    (كتابه املعنون  1902 الذي أصدر يف سنة) كروتشي(

والذي تناول فيه دراسة أسلوبية معتمدا على السرية الذاتيـة    ) واللسانيات العامة 
متوصال يف ذلك إىل عدة نتائج أمهها أن  )Benvenuto Cellini) (بنفنيتو سليين( ل

   2.اجلانب اجلمايل يكشف عن اجلانب النفسي
  

اجتاهه معتمدا على ) فوسلر(اختذ ) كروتشي(وأعمال ) غروبر(وبني أعمال  
بني األسلوبيات اليت هي دراسة اللغة كخلق وبني اللسانيات اليت  )هومبولدت(متييز 

بني االجتاه الذي ميثل ) فوسلر(هتتم بتطور اللغة، وعلى هذا األساس تتوسط أعمال 

                                                           
 Voir Charles Bally traité de stylistique française 2/148 – 2/194 1ـ   

2 - Etiènne Karabétian ; Histoire des stylistiques ; Armand Colin / HER Paris 2000 – 
page 71. 
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عند املدرسة األملانية يف القـرن التاسـع    Psycholinguistiqueاللسانيات النفسانية 
  1. املدرسة اإليطاليةيف) كروتشي(عشر واالجتاه اجلمايل الذي ميثله 

  

) اللغة والثقافة الفرنسـية (هو ) فوسلر(إن أهم مصنف ظهرت فيه أعمال   
حيث ميثل منعطفا كبريا يف تاريخ األفكار اللسانية كرد فعل  1913 وكان ذلك سنة

للسانيات التارخيية، وتدخل هذه األفكار يف جمال اللسانيات املثالية، واللغة عندهم 
سيلة عادية للتواصل ولكنها أيضا حتمل قيمة يف ذاهتا خاصة يف ليست عبارة عن و

   2.ميدان اخللق الفين واألديب
    

ومن أهم مميزات هذا الكتاب أنه رسم اخلطوط العريضة ملبـادئ وأفكـار   
وأطروحات اللسانيات املثالية املتمثلة يف املسامهة يف حتطيم احلدود الفاصـلة بـني   

الوقائع األدبية وكذلك احلدود اليت كانت تفصل بـني   الوقائع اللسانية وبني حتليل
النقد الفيلولوجي والنقد األديب والنقد الفين، حيث أصبحت اللغة موضوع جتارب 

مـن تـاريخ    افنية، وهكذا التحمت اللسانيات باجلمالية وأصبح تاريخ اللغة جزء
  ). كروتشي(الفنون وهنا يظهر لنا جليا تأثري 

  

ية واملقارنة بدأت تتالشى شيǞا فشيǞا وكان ظهور مـا  اخلارج ةإن األسلوبي
يأخذ طريقه حنو حتليل الكتابـة األدبيـة   ) فوسلر(األسلوب الطبيعي عند بيسمى 

 ةوهكذا فإن األسلوبي (Le langage Populaire)والتصق أكثر فأكثر باللغة الشعبية 
بحث عـن  إىل ال) فوسلر(وحتولت عند ) هومبولدت(املقارنة متخضت عن أعمال 

كمنطلق للدراسة األسلوبية بـدال  )ليو سبيتر(أسلوبيات داخلية هي اليت سيعتمدها 
   3.من األسلوبية اخلارجية واملقارنة

    

                                                           
-1 Ibid. page 71 
-2 Ibid. page 71 
-3 Ibid. page 72  
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البحوث اليت قـدمها   ، األعمال اليت رمست طريق الدراسة األدبيةنيومن ب
 الذي يعتـرب )  1923)( Ernest Robert Curtius ) (إرنيست روبري كريتيوس(العامل 

 ةلقد كان يبحث عن أسلوبي ،وكانت اهتماماته خمتلفة متاما) غروبر(التلميذ الثاين ل
يكون فيها االهتمام الرئيسي بالبحث عن النقطة املركزية إلدارة العمل الفين حيث 

بالنقد األديب وهذا هو اخلط التطـوري  ) غروبر(ميزج بني التحاليل األسلوبية عند 
رين، أي موت البالغة وانطالق الدراسات األدبيـة  الذي رسم منعطف القرن العش

   1.بقوة
  
  

  نقد املفاهيم البالغية القدƹة للصورة األدبية
  

  

 يف االنتقادات اليت وجهت إىل البالغة الكالسيكية يف تناوهلا للصور تتمثل 
كانت على اخلصوص حول املآخذ اليت سجلت على البالغة التقليدية من Ƥلة 

استها للصور بصفة عامة والتعامل مع النصوص الشعرية طريقة ومنهجية در
  .باألحكام القيمية واملسبقة واملعايري املستعملة يف التقومي

  

لقد تناول اآلمدي دراسة االستعارة عند أيب متام من هذا املنطلق الذي جعل 
من سنن العرب يف استعمال االستعارة معايري شبيهة باملفصلة الصارمة فأبو متام مل 

كن موفقا يف استعاراته ال لشيء إال ألن فيها غرابة ملا آلفه العرب وبعيدة كل ي
  .     2البعد عن املعايري

  

ورأينا يف القرن السابع عشر كيف أن حركة التنظري ركزت على املعايري 
  .يف كتابة فن الشعر )Boileauبوالو (والقوانني مع 

  

                                                           
1 -Ibid. page 75 

  .1/249 نييبني الطائاملوازنة ينظر اآلمدي   ـ 2
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ور املعىن التصويري يف لقد كانت الصورة منذ أرسطو تفسر على أساس ظه
ففي مكان تعادل الداللة اإلشكايل بني التعبريين، نضع «مكان املعىن اخلاص 

) اخلط والصوت(كقاعدة للمقارنة اهلوية اليقينية لكلمة من الكلمات أمام نفسها 
وذلك عندما يكون هلا أكثر من معىن ويكفي حينǞذ استبعاد املعىن اخلاص 

املعىن املستقل عن السياق واملدرك كشيء أساسي  رةلتبديلها بفك) االشتقاقي(
  .1»داخل النسق اآليت

  

فاالستعارات يف هذه احلالة ليست سوى تغيري املعىن أو أشكال خاصة  
كيف نفسر ألنفسنا زلة اللسان هذه ؟ «): Todorovتودوروف (لتغيري املعىن يقول 

لول ونفسرها كذلك بصورة إننا نفسرها من غري ريب، بعدم التمييز بني الدال واملد
أدق عن طريق هذا العجز الفطري عن إعطاء الداللة كما نفسرها بعدم القدرة 

ومن هنا نرى يف كتب البالغة .. على قول الكلمات إال مبساعدة الكلمات 
التقليدية أن ترƤة استعماالت االستعارات إىل مصطلحات خاصة أهنا تدرك كإقامة 

وبالتايل تركيز البالغيني على احملسنات اليت تغلب  ،2»كلمة خاصة مكان االستعارة
عليها الصبغة ذات الداللة احملسوسة القائمة على العالقة بني الزمانية واملكانية وبني 

جريار (التماثل حيث حتول االستعارة كل األشياء حمسوسة أو ما يطلق عليها 
  .3"الصور الداللية احملسوسة):" جينيت

  

ه عدم استطاعت البالغة الكشف عن Ƥاليات الصورة ويضاف إىل ذلك كل
أكثر من بني إن البالغة القدمية ميزت :")كوهن(األدبية عن طريق التحليل، يقول 

                                                           

 1991 ـسوريا  ـترƤة مندر عياȇ الطبعة األوىل دار الذاكرة محص  مفهوم األدبتودوروف، ـ  1

   .76ص 
  .املرجع نفسه ـ 2

3 -voir, Gerard Genette ; figure III édition du seuil Paris 1972 page 25. 
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مائتني من الصور املختلفة دون أن تكون لذلك قد أهنت التحليل، وقد استخرجنا 
   1"بدورنا انطالقا من بنيات مزدوجة صورا مل تكن البالغة قد اكتشفتها

  
  

الذي ال يكشف  2ومن املآخذ اليت سجلت على البالغة أيضا مبدأ التصنيف
النظر عن االنقطاع إىل هذا يفضى و ،لنا شيǞا جوهريا عن خصائص الصورة

 . 3املنطقي والطبقات املتراكبة
  

لقد الحظ األسلوبيون ـ أثناء دراستهم للصور ـ ما يف البالغة القدمية من   
، رǗية وحبث خيرج هذه الدراسة من املأزق الذي آلت إليهمواضع حتتاج إىل إعادة 

لقد رأينا يف الفصول السابقة املنهجية البالغية اليت كانت تفرض علـى األديـب   و
 ووصوال إىل ،باألحكام املسبقة بوضع املعايري اليت ينبغي لألديب اتباعها ابدءă وصاية

  .اليت جيب توفرها يف النص القيميةفرض األحكام 
  

  :املفاهيم والتعريفاتـ  1
  

يعرفون الصورة يف مقابـل شـيء   ) رونشيش(لقد كان القدماء منذ زمن 
غريها، وإزاء تعبري كان بإمكانه أن حيل مكاهنا وهذه نظريات إبدالية تقوم علـى  

األول خاص وهو متمثل يف قاعـدة والثـاين    ،إمكانية وضع دالني متوازيني دالليا
فقد نقدت هذا املفهوم وعملـت علـى حتسـينه    تصويري أما النظريات احلديثة 

   وأصبحت الصورة انزياحا عن القاعدة وصار بإمكان التعبري األكثر طبيعـة .وتنقيته
  4.وبساطة أن ينوب عن التعبري التصويري اعوشيو

  

                                                           

  192 كوهن بنية اللغة الشعرية صـ  1

2-Ibid-  
 .86تودوروف مفهوم األدب ص  ـ  3

دار الذاكرة محص ـسورياـ الطبعة .منذر عياȇ/ترƤة د مفهوم األدبتودوروف تزيفتيان،  ـ 4
  .74ص 1991األوىل 
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ـ  له، إن األمر بالنسبةف أرسطو وبرجوعنا إىل ن يف إبـدال تعـبري   ال يكُم
ففي "ىن التصويري يف مكان املعىن اخلاص ولكن بظهور املع ،تصويري بآخر خاص

مكان تعادل الداللة اإلشكايل بني التعبريين نضع كقاعدة للمقارنة اهلوية اليقينيـة  
أكثر من  يكوهناوذلك عندما ) اخلط أو الصوت(لكلمة من الكلمات أمام نفسها 
املعىن  لتبديلها بفكرة) االشتقاقي(املعىن اخلاص  معىن، ويكفي حينǞذ استبعاد فكرة

بالبالغيني إىل اخللط باستمرار بني العمليـتني   وهذا ما أدى 1."املستقل عن السياق
  2.حينما تصرفوا كما لو أنه ليس ƣة بينها فارق

  

إن ترƤة استعماالت االستعارات إىل مصـطلحات  :"يقول تودوروف 
وهذا ما يفسر الغضب .خاصة إمنا تدرك كإقامة كلمة خاصة مكان االستعارة 

يشأ أن يقول غري مـا قالـه، ولكـن     ملالشاعر حني رأى ب) بروǩون(حلاد لا
  3.الكلمات تقول يف االستعارات شيǞا آخر ال تعنيه عادة

  

  :  التصنيف ـ 2
لقد هيمنت عملية التصنيف على املؤلفات البالغية منذ عصر أرسـطو إىل  

اول فارغـة  حيث اكتفى البالغيون بتوزيع النص على جد غاية القرن التاسع عشر
من االستعارات واحلذف والتقدمي والبناء الوجداين الذي إذا وقعوا خارج سـياقه  

  4.فقدوا املعىن الذي يعزى إليه مما سبب خلطا بني اللغة واخلطاب
  

ه على البالغيني القدماء هو أهنـم قـاموا   بإن مانعي" ) :ǩودوروȣ(يقول 
هذا دون أن نتكلم  ،رةتكشف لنا شيǞا جوهريا عن خصائص الصو بتصنيفات ال

                                                           

  .76ص املرجع نفسه ـ  1
  .77ص املرجع نفسه ـ 2
  .77ص  مفهوم األدبتودوروف تزيفتيان،  ـ 3
 69ص  األسلوبيةينظر بيري غريوا  ـ 4
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ولذا يبدو لنا جهد اللسـانيني إسـهاما    عن االنقطاع املنطقي والطبقات املتراكبة،
إجيابيا، ذلك ألهنم حبثوا خلف الصور الفردية والفǞات اليت تشكل فعـال صـلب   
القضية، كما حبثوا عن كيفية صياغة قواعد للتركيب تكون الصـور فيـه هـي    

  .1"املنتوج
  

  :دبية واملعايري البالغيةالصورة األ ـ 3
  

  :البالغة األرسطيةمعيارية   
  

فتارة نـراه   مل يكن أرسطو ملتزما مبنهج واضح يف حتليل الصورة األدبية،
واصفا لطرق اجملاز مستعينا بوسائل املنطق ، وتارة أخرى نراه حييد عن الوصف 

ناقض واضـح  ليكون املنظر واملرشد الذي يستعني باألحكام املعيارية، ويف هذا ت
   2 .ح لɈخرينمَنم وال ُيعلَّفهو يقول بأن اجملاز عالمة العبقرية ال ُي

  

مث يضع نفسه موضع املعلم املرشد الذي يبني ما ينبغي أن يكون عليه اجملاز، 
املنهج املعياري الذي طبقه  ناول بعض األمثلة املستخلصة منولتوضيح ذلك سأت

  .أرسطو لدراسة الصورة األدبية 
  

أرسطو أن أهم شيء يف اجملاز هو الصياغة اجليدة ،وألجل حتقيق ذلك  يرى
 البد من مراعاة استعمال مؤسسات اللغة الشعرية يف شيء من االعتدال، واللغـة 

هي تلك اللغة املتميزة البعيدة عن الركاكة وكذلك الكلمات املشاعة  الشعرية عنده
الكلمات الغريبـة أو النـادرة    ذات االستعمال اليومي، ويتمثل متيزها يف استعمال

وكذلك املطولة وتلك اليت تبتعد عن وسائل التعبري العادية، وعليه فإن اللغة الشعرية 

                                                           

  .86ص مفهوم األدب ـ 1
  191ص  فن الشعرينظر أرسطو  ـ 2



 ــ 207 ــ
  
  
  
 

عموما تكون إما ملغزة أي اليت تتألف من جمازات واستعارات، وإما رطانة مبهمة 
  1.وهي اليت تتألف من كلمات غريبة أو نادرة 

  

ازية تتمثل أساسا يف التعبري عن حقيقة ما إن طبيعة اللغة اإللغ:"يقول أرسطو
مستحيلة وهذا ال حيدث باستعمال املسميات  بكلمات موضوعة يف تراكيب لغوية

العادية لألشياء ، ولكن باستعمال بدائلها اجملازية ومثل هذا اإللغاز جنده يف العبارة 
    . 2" رأيǨ رجال يلǶم بالنار Ʋاسا برجل Ǔخر: اآلتية 

    

وأعد له كرسيا زريـا ومنȒـدة    :و مثاال آخر يف قوهلم ويضرب أرسط
وأعـد لـه   : ، فهذه العبارة ليست من املألوف لو قورنت بالعبارة اآلتية وȑيعة

  3.كرسيا حقريا ومنȒدة ǩافهة 
  

واملتأمل لكتاب اخلطابة يدرك بكل وضوح املعيارية الصارمة اليت سلكها 
إضافة إىل ذلك كله أمهية التقسيم  أرسطو واختذ منها أساسا ملنهجه يف البالغة،

  .والتفريع ووضع القواعد اليت متيز اجليد من املبتذل
  
  

  : األحكام القيمية ـ 4
  

لقد كان البالغيون والنقاد الكالسيكيني يركزون على إبراز قـيم الـنص   
وهي القيمة اليت تتعلـق بـاحلواس    ،valeur sensorielle كالقيمة احلسية املختلفة

وقد ركـزوا علـى    واملذيقاتواملسموعات واملشمومات وامللموسات  كاملرئيات
ذلك يف بناء الصورة األدبية بصفة عامة يف كل من البالغـة العربيـة والبالغـة    

  .ةاألوربي
                                                           

   189ينظر املصدر نفسه ص  ـ 1
  . 190ص  كتاب اخلطابةينظر نفس املصدر والصفحة وينظر أيضا أرسطو  ـ 2
  191ص  لشعرفن اأرسطو   ـ 3
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الـيت   valeur esthétiqueاجلماليـة  شدد عليها البالغيون القيمة قيمة  وأهم
 le beauمعايري الرائع أو اجلميل  فأرسطو يرى بأن أهم ،وضعوا هلا املقاييس واملعايري
 أما البالغيون العرب فقد اهتموا  مبا أطلقوا عليه مبدأ الوضوح والترتيب والتناسق،

، وعموما كل ما يدخل حتت سنن العرب يف السبك وجودةالذوق وحسن الطبع 
  .كالمها واستعماالهتا

  

  :عجز البالغة علƠ ɂليل الصور بǔلياőا القدƹة ـ 5
  
  

لقد ميزت البالغة أكثر من مائتني من الصور املختلفة دون :") كوهن(يقول 
بدورنا انطالقا من بنيـات مزدوجـة   أن تكون قد أهنت التحليل، وقد استخرجنا 

  .1"صورا مل تكن البالغة قد اكتشفتها
  

إن النصوص اجلديدة اليت انبثقت عن عبقرية كبار الشـعراء الربناسـيني   مث 
شعراء السرياليني، أرغمت البالغة على االنسحاب من جمال والشعراء الرمزيني وال

البحث يف متاهات الصور اجلديدة ، وطرحت مسألة التعامل مع الصورة األدبيـة  
  .بطرق وآليات جديدة

  

لقد صنع هؤالء الشعراء Ƥيعا عاملا غريبا وفرضوا منطقا خاصا وحتدثوا بلغة 
البالغة القدمية قريبة إىل اهلذيان منها إىل املعقول وبات البحث يف هذه اللغة بآليات 

  .شيǞا من املاضي الذي ال عودة له
  

صور الكلمات مقابل  ما كانت تسميه البالغة الكالسيكية:")كوهن( يقول
ط األخرى من الصور ليس يف الواقع إال جزءă مكمال من كل الصـور لقـد   األمنا

عجزت البالغة الكالسيكية عن التمييز بني املستوى السياقي واملستوى االستبدايل 

                                                           

  192 ـ جان كوهن بنية اللغة الشعرية ص 1



 ــ 209 ــ
  
  
  
 

وهذا اخلطأ هو  بعيدان عن التعارض بل أهنما متكامالنإهنا مل تنتبه إىل أن املستويني 
  .1"متورطةنفسها ه الشعرية أساسا على املأزق الذي وجدت في املسǞول
  

شن احلرب على سوى معىن آخر " لنحارب البالغة:"ومل يكن لكلمة هوجو
   2.على أشكاهلا اجلاهزة اليت ترهق اللغة بدون طائلالبالغة املتحجرة و

  

تتبع بصمات الشحن يف اخلطاب عامة أو مـا  " وهنا يأيت دور األسلوبية يف
  .3"يب الكالميسميه جورج مونان بالتشويه الذي يص

  

  :التركيز علɂ االستعارة
حدث للبالغة يف جمال الدراسة البالغية لبعض اخلـواص  إن االحنصار الذي 

اللغوية لنصوص األدبية أدى هبا إىل االكتفاء بتصنيف األشكال البالغية، ومل يبقى 
يف التقلص والتضـييق حـىت   نفسها احلال على ما هو عليه فقد أخذت األشكال 

اما يف الصيغ اجملازية دون غريها من األشكال البالغية األخرى، مث وضع احنصرت مت
قبل أن تضع االسـتعارة وحـدها يف   الكناية االستعارة وها كله يف ثنائية لمركز ثق

   .بؤرة الصور املركزية
  

لقد كانت البالغة تركز على االستعارة، واعتربهتا Ƥاع الصـور وذلـك   
ست االستعارة هي الصورة املركزية يز األخرى، فلبإطالقها على Ƥيع أشكال اجملا

ـ  ليست االستعارةولكل البالغة فحسب بل هي يف قلب البالغة،  ـ أيضا  ـ عنـد   ـ
  .4البالغيني جمرد شكل من األشكال البالغية بل هي الشكل البالغي

  

                                                           

  111ص  بنية اللغة الشعريةجان كوهن  ـ 1
 45املرجع نفسه ص  ـ 2
  41 ص األسلوبية واألسلوبعبد السالم املسدي ، ـ   3

  181-180 ينظر صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النص صـ  4
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إن هذه االنتقادات اليت وجهت للبالغيني يف دراستهم للصـورة األدبيـة   
وقعـت فيهـا    سلوبية الستدراك األخطاء املنهجية اليتسات األفتحت اجملال للدرا
  .البالغة التقليدية

  :أوجه االختالفات املنهجية بني البالغة واألسلوبية 
  
  

لقد اقترح األستاذ نور الدين السد أهم نقاط االختالف بني البالغة 
هذه الدراسة على أهم الفروق املنهجية بني العلمني وسنعتمده يف  اواألسلوبية مركز

  : كما هو دون أن نغري فيه شيǞا
  

  
  
  
  
  
  
  

  األسلوبية علم البالغة
  علم وصفي بنفي عن نفسه املعيارية ـ 1  علم معياري ـ 1
  ال تطلق األحكام التقييمية ـ 2  يرسم األحكام التقييمية ـ 2
  ال تسعى إىل غاية تعليمية ـ 3  يرمي إىل تعليم مادته وموضوعه ـ 3
  حتدد بقيود املناهج الوضعية ـ 4  مبقتضى مناط مسبقةحيكم  ـ 4
تسعى إىل تعليل الظاهرة اإلبداعية بعد  ـ 5  يقوم على تصنيفات جاهزة ـ 5

  أن يتقرر وجودها
  ال تقدم وصايا لكيفية اإلبداع األديب ـ 6  يرمي إىل خلق إلبداع  بوصايا تقييمية ـ 6
  ني الشكل و املضمونال تفصل ب ـ 7  يفصل الشكل على املضمون ـ 7
بعد االنزياحات وسواها من الظواهر  ـ 8

  عوامل مستقلة تعمل حلساهبا اخلاص
تعد االنزياحات عوامل غري مستقلة  ـ 8

 وتعمل يف عالقة جدلية حلساب اخلطاب كله
انسجام   يهتم بفصاحة األلفاȗ ـ 9

تقول هبجر  األصوات يف تركيب اللفظ
ة من أصوات األلفاȗ غري الفصيحة واملركب
  . متقاربة يف املخارج والصفات

تدرس األلفاȗ و التراكيب الفصيحة  ـ 9
  وغري الفصيحة

يف اخلطب وحتللها وحتدد وظائفه و ال تقول 
  .هبجر أي عنصر من عناصر اخلطاب
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يطلق األحكام القيمية على أجزاء من  ـ 10
  .اخلطاب

ال تطلق األحكام القيمية على أجزاء  ـ 10
  .أو اخلطاب كلهمن اخلطاب 

يشري إىل العنصر البالغية املكونة  ـ 11
للخطاب، دون البحث فيما تفضي إليه من 

  . بناء وتناسق يف شكل اخلطاب وداللته

تشري إىل مكونات اخلطاب Ƥيعها،  ـ 11
وتبحث فيما تفضي إليه  بناء وتناسقا 

  .وانسجاما شكال ومضمونا
 دبيةاألجناس األ ال حيدد الفروق بني ـ 12

وهي هنا تتفق مع األسلوبية التعبريية لشارل 
  .بايل

حتدد الفروق األسلوبية بني األجناس  ـ 12
  .األدبية

يهتم بتحديد إجراءاهتا يف اخلطاب  ـ 13
  .بكل أنواعه

هتتم بتحليل أساليب اخلطاب األديب  ـ 13
  .دون سواه

ال تبحث يف قوانني اخلطاب األديب  ـ 14
  .فقط

وانني اخلطاب األديب تبحث يف ق ـ 14
  .ومكوناته البنيوية والوظيفية

ال حيدد السمات املهيمنة على اخلطاب  ـ 15
  .األديب

حتدد السمات املهيمنة على اخلطاب  ـ 15
  .وهتتم بالسمات  األدبية

يعتمد مقاييس شكلية ولذلك ال  ـ 16
يدرس اخلطاب األديب يف ƽوله، وال تفرقه 

  . ىمن سواه من اخلطابات ألخر

مقاييس األسلوبية ƽولية يف حتليل  ـ 16
الدوال واملدلوالت ولذلك تفرق بني ما هو 

  .أديب وتبحث يف كيفية تشكيل اخلطاب
تدرس اخلطاب دراسة شاملة من  ـ 17  .يدرس اخلطاب األديب دراسة جزئية ـ 17

  . حيث الظاهر أو الباطن
  

بالغة واألسلوبية بصفة عامة حيدد هذا اجلدول أهم االختالفات املنهجية بني ال
، ولكنه ينطبق أيضا على الصورة األدبية، بني طرحات اعتمدت علـى  وشاملة

والسنن،  وإجراءات وضعت الصورة يف قوالب خاضعة للمعايريقوانني وقواعد 
  .  وبني طرحات تستند إىل املنهج العلمي والنظريات اللسانية احلديثة
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  ديثةاحل ةالبالغة العربية واألسلوبي
  

إن النجاح الباهر الذي حققته املبادئ واألفكار اليت ظهرت يف الدراسات 
اللسانية واألسلوبية يف أوروبا جعل من بعض الدارسني احملدثني من العرب ينبهرون 

ومن مث راحوا يسقطوهنا على التراث اللغوي والبالغي عند  شديدا، هبا أي انبهار
  .أحسن وحطم أكثر مما بىن العرب إسقاطا تعسفيا أساء أكثر مما

  

وهنا ال أريد أن أقارن إجنازات القرن العشرين بالبالغة العربية التقليدية وإمنا 
أريد أن أسلط الضوء بشيء من النقد على بعض الدراسات اليت تناولت موضوع 

  .املقارنة كهدف لدراستها
  

لوب يف يرى الدكتور إبراهيم عبد اهللا أمحد اجلواد أن دارسي مفهوم األس
  : 1التراث قد اجتهوا اجتاهني

  

  : االƟاȻ األول 
  

حاول فيه ممثلوه تتبع ما أمكن من التراث للنظر يف آرائهم املتفرقة وحتديد 
  :مفهوم األسلوب عندهم و ميثل هذا االجتاه كل من 

  

حممد عبد اهلادي الطرابلسي يف كتابه مظاهر التفكري األسلويب عند العرب -1
1978.  

  

  يف كتابه مفهوم األسلوب بني التراث النقدي وحماوالت : حممد عياد  شكري-2
  .1980التجديد 

  

  .   1987حممد عبد املطلب يف كتابه مفهوم األسلوب يف التراث -3
  

                                                           

األردن  ـعمان  ـوزارة الثقافة  د العرŸ احلديثاالƟاهات األسلوبية يف النقإبراهيم اجلواد  ـ  1
 .47ص  1996
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  :االƟاȻ الثاين 
حاول أصحابه فيه الكشف عن النظرية األسلوبية يف كتاب ما وميثل هذا      
  :االجتاه

املقاييس األسلوبية يف النقد األديب من خالل : يف كتابه عبد السالم املسدي -1
  . البيان والتبيني للجاحظ

  .1988يف كتابه البالغة العربية وعلم األسلوب : شكري حممد عياد -2
مفهوم النظم عند عبد القاهر اجلرجاين قراءة يف ضوء : حامد أبو زيد يف كتابه -3

  .األسلوبية
   

لباحث الدكتور إبراهيم عبد اهللا أمحد ال يعكس إن هذا التقسيم الذي قدمه ا
حقيقة البحث املقارن يف الدراسات العربية احلديثة وليس هو النموذج الوحيد كما 

من  وإمنا هم من بني العشرات ،أن هؤالء الباحثني ال ميثلون هذين االجتاهني
  .خاضوا يف هذا الطريق املسدودالذين الباحثني العرب 

  

ن نقوم بتصنيف آخر للدراسات العربية احلديثة يف جمال مث إنه ميكننا أ
  :األسلوبيات وهذا التصنيف يتوزع على أربع فǞات هي 

  

 Ƃة األوǞالف :  
  

مل خترج عن التراث البالغي وقرأته قراءة تقليدية مل خترج عن إطار 
النظريات التراثية ومل تقدم يف حبوثها سوى تلخيصات متثلت يف إعادة صياغة هذه 

  .لنظريات دون تفسري جديد أو رǗية حتليلية وهذه حبوث عقيمة ال جدوى منهاا
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  : الفǞة الثانية 
  

عملت على إلصاق النظريات األسلوبية األوروبية احلديثة باآلراء البالغية يف 
 ،سقاطية يغلب عليها الطابع الذايت والعاطفيإالتراث البالغي العريب وهذه دراسة 

وضوعية العلمية، وهذا النوع من الدراسات أيضا يؤدي إىل وهو منهج خيلو من امل
  . طريق مسدود يف ميدان البحث العلمي

  

  : الفǞة الثالثة 
  

فهي اليت حاولت يف حبوثها ودراستها البحث عن أوجه التقارب بني 
األسلوبية احلديثة والبالغة العربية القدمية دون إسقاط هذه املفاهيم على أصالة 

  .ي عند العربالدرس البالغ
  

  : الفǞة الرابعة 
  

حاولت جتديد املرياث البالغي برǗية جديدة مستفيدة من إجنازات 
  .اللسانيات واألسلوبيات احلديثة

  

ولعل من أبرز الشخصيات اليت استقطبت اهتمام البحوث العربية احلديثة يف 
دراسات بني التراث البالغي العريب اجلاحظ وعبد القاهر اجلرجاين، ومتوقعت هذه ال

وبني منصف ومقارب آلراء هؤالء  ،لنظريات اللسانية واألسلوبية احلديثةلمسقط 
ففي كتاب األسلوبية والبيان العريب للدكتور حممد عبد املنعم خفاجي  ،العلماء

والدكتور حممد السعدي فرهود والدكتور عبد العزيز شرف، خلطه للمفاهيم 
كثر من ذلك االعتماد على املنهج وعدم الدقة يف استعمال املصطلح واأل

  . اإلسقاطي
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من بني ما جاء يف الكتاب اعتمادهم على رأي طه حسني يف أن عبد القاهر 
ولقد رأينا  1،اجلرجاين قرأ كتاب اخلطابة ألرسطو الذي ترƤه ابن سينا وتأثر به

فيما سبق األخطاء اليت وقع فيها طه حسني من خالل منهج الشك الذي قرأ به 
  .التراث العريب

  

ومن جانب آخر يرى أصحاب هذا الكتاب أن األسلوبية املعاصرة ال تكاد 
مل يكن فكر «:ختتلف يف كثري عن نظرية النظم العربية، مث نطالع يف الكتاب نفسه

عبد القاهر تقليدا ملذهب أو احتذاء لفكر إمنا كان تأصيال جديدا لكل من سبقه 
ألسلوبيني وكانت أحكامه البالغية نتاجا لذوق أديب من أفكار البالغيني والنقاد وا

  .2»مرهف
  

مث جند يف فصل آخر من الكتاب نفسه نقيض ما قيل يف هذا النص حينما 
رأى بأن فكر عبد القاهر اجلرجاين قد تأثر مبصادر بالغية عديدة فقد أفاد من املربد 

ل العسكري أيب هالوجعفر واآلمدي  واقتبس من آرائه كما أخذ عن قدامة بن
  .، وهكذا مل يتركوا لعبد القاهر شيǞا خاصا بفكره وأصالة نظريته3وأرسطو

  

يتطابق «: ونطالع يف كتاب األسلوبية ونظرية النص للدكتور إبراهيم خليل 
الكثري من آراء عبد القاهر اجلرجاين وأنظاره يف وجوه النظم واألسلوب وعالقة 

لبنويني املعاصرين واألسلوبيني اجملددين يف ذلك باللغة والنحو والبالغة مع آراء ا

                                                           

  ـ الدار املصرية اللبنانية الطبعة األوىل األسلوبية و البيان العرŸحممد عبد املنعم خفاجي ، / د ـ 1
  .36ص  1992مصر   ـالقاهرة 

  .5املرجع نفسه ص  ـ 2
  .95املرجع نفسه ص  ـ  3
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دون أن يذكر أي بنوية وأي أسلوبية يقصد فالبنوية  1»النقد األديب والبالغي
اجتاهات واألسلوبية كذلك مدارس واجتاهات ونظريات خمتلفة ومتنوعة فهذه 

ويني سقاطية ال موضوعية فيها، فالتطابق بني آراء عبد القاهر وبني آراء البنإالدراسة 
حيتاج إىل أدلة علمية دقيقة مفصلة تعرض فيها البنوية مببادئها وأطروحاهتا مث تقابل 
بآراء عبد القاهر اجلرجاين، هذا ما مل نعثر عليه يف هذه الدراسة، بل و يف الكتاب 

نالحظ نصا آخر يتعلق بتحليل عبد القاهر اجلرجاين للصورة البالغية الواردة  هنفس
مث ... «:يعلق الدكتور إبراهيم خليل قائال» واشتعل الرأȃ شيبا«: تعاىل  هيف قول

ية اآلية زواشتعل الرأس شيبا وبني خطأ االعتقاد بأن م« :توقف عند قوله تعاىل
األول يعمد إليه الشاعر برǗيته الشخصية املبتكرة :تتبدى يف تداخل أسلوبني

ن خالل األسلوب واخلاصة فيأيت به من خالل تشكيل جديد للمعىن فيربز ذلك م
يعمد إليه الشاعر برǗيته األسلوبية املقلدة لغريه للرǗية : الذي يعتمده والثاين 

  2.»األصلية
  

 .الكالم غامض مل يوضح فيه الكاتب حتليل عبد القاهر هذه االستعارةوهذا 
  

ومن بني املقارنات العامة البعيدة عن الدقة العلمية واملوضوعية مقارنة 
وعبد القاهر اجلرجاين يف التصوير الفين ) جون مريي(ام كل من الكاتب بني اهتم

كاالستعارة والتشبيه وما إىل ذلك، إن االهتمام هنا غري مربر علميا فكل البالغيني 
والفالسفة وعلماء الشعر اهتموا مبوضوع الصورة بل إن الصورة كانت ميداهنم 

يف صناعات الفن  وإذا كان األسلوب بتراكيبه اخلاصة يدخل«:املفضل بقول
التشكيلي فإننا نلمح احلديث عن درجات األسلوب وصفاته، حيث تدخل الصورة 

                                                           

الطبعة األوىل املؤسسة العربية للدراسات و النشر  ة و نظرية النȌاألسلوبيإبراهيم خليل ، / د ـ 1 
   .49ص  1997بريوت 

  .51املرجع نفسه ص  ـ 2
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جون (الفنية بطبيعتها التكوينية كأداة للتمايز األسلويب، وهلذا السبب فإن كال من 
   1»وعبد القاهر اجلرجاين يويل اهتماما بالصورة الفنية عامة) مريي

  

بأبعادها أساس التمايز األسلويب عند  فاالستعارة«:وعن االستعارة يقول
وهذه النظرية تعد االستعارة عملية تركيبية حتدد درجات الرباعة لدى ) مريي(

باهتمام مماثل عند عبد القاهر ) مريي(املبدع، ويلتقي هذا االهتمام اخلاص عند 
  .2»رةالتشبيه والتمثيل واالستعا(اجلرجاين ذاته حيث يشري إىل أمهية الصورة البيانية 

  

كما  اإلسقاطومن بني األغالط اليت نعثر عليها يف كتب احملدثني عبارات 
للدكتور حممد منعم خفاجي والدكتور عبد ) حنو بالغة جديدة(جند ذلك يف كتاب 
يطأ نفس العتبة اليت وطأها  –للمثال  –فابن رشيق القريواين «:العزيز شرف قوهلما

ى خطأ اآلخر هو املتأخر والعبارة فالذي يطأ عل 3»الشكالنيون املعاصرون
الصحيحة ويطأ الشكالنيون املعاصرون أو عبارات أخرى مثل وتقترب آراء ابن 

إال أننا مل نلمس أي تقارب مؤيد باألدلة  ، إىل غري ذلكينيرشيق مع آراء الشكالن
  .والشواهد العلمية

  

يف ة رمقارنة أخرى وذلك يف حتليل عبد القاهر لالستعاويضيف الكاتبان 
بينما الفضل يف رأيه نابع من السياق الذي وضعت فيه كإسناد االشتعال "» اشتعل«

لتنصب يف آخر اجلملة على التمييز ولو أننا غرينا ترتيب ) شيبا(للرأس و تأخري 
األلفاȗ لتغري املعىن و هذا الذي ذكره اجلرجاين ال خيتلف عما ذكره كولريدج يف 

                                                           

  .103املرجع نفسه ص  ـ 1 
  .104املرجع نفسه ص  ـ 2

القاهرة   ـحممد عبد املنعم خفاجي و عبد العزيز شرف ، حنو بالغة جديدة مكتبة غريب / د ـ 3 
  .56ص  1980
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ه تسومسكي عن احلديث عن البنية العميقة يف حديثه عن لغة الشعر أو ما ذكر
   1.»اجلملة الواحدة

  

و حيتاج إىل عاطفي ذايت وصف و هو إن هذا االستنتاج بعيد عن الصواب 
فال عالقة لنظرية عبد القادر اجلرجاين يف حتليل هذه الصورة بنظرية  ،الدليل العلمي

أما  ،البالغة والنحوكولرديج فاألوىل نظرية يف النظم والصياغة وهي من صميم 
وعبد القادر اجلرجاين مل  2الثانية فهي نظرية يف فلسفة اجلمال وهي نظرية يف اخليال

وإمنا اجته وجهة لغوية حنوية  ،يتجه وجهة فلسفية يف حتليل هذه الصورة البالغية
 .بالغية

  

ومن بني البحوث العربية اليت تطرقت إىل هذه املقارنات العقيمة واليت 
األسلوبية بني عبد القادر اجلرجاين وجون (يل واحلداثة كتاب صبني التأتذبذبت 

للدكتور شوقي علي الزهرة وال تدري ما أساس املقارنة يف ) مريي دراسة مقارنة
هذا البحث وما هي االعتبارات اليت دفعته إىل البحث يف نقاط االلتقاء فإذا تصفحنا 

وموضوعية اللهم بعض اإلشارات الكتاب فال نكاد نلمس شيǞا ذا صبغة علمية 
لبعض املفاهيم البالغية املشتركة بني البالغة العربية والبالغة األوروبية بصفة عامة 
 ،إذ أن معظم األفكار املطروحة هي عبارة عن تأويالت بعيدة يف أغلب األحيان

ورمبا تصادفنا بعض املقارنات اليت ال أساس هلا من الصحة كمقارنة الكاتب ملفهوم 
الذي ارتكز على تعريف ) جون مريي(األسلوب بني عبد القاهر اجلرجاين وبني 

  .والقصد من هذا أصالة الطريقة الذاتية للمؤلف" األسلوب هو الرجل) "بيفون(
  
  

                                                           

  جع نفسه املرـ   1
  . ينظر الفصل األول من هذه الطروحة ـ 2 
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لكن الدكتور شوقي علي الزهرة جيعل األسلوب عند عبد القاهر اجلرجاين 
وتشكيله يف معىن جديد واالحتذاء هو حماولة أخذ املعىن ) باالحتذاء(عالقة 
جاء مصطلح األسلوب عند عبد القاهر اجلرجاين يف كتابه دالئل اإلعجاز «:يقول

ويقول يف موضع  1»من خالل حديثه عن موضوع إبداع مميز هو االحتذاء
وقد جاء احلديث عن األسلوب من خالل هذا اجلانب التطبيقي كما يعرف «:آخر

  ».باالحتذاء
والرأي عندنا أن الداللة اللغوية العربية للبالغة هي «:بني الترهات قوهلمامن و

   communication(«.2بعلم االتصال (املقابل الصحيح ملا نسميه اليوم 
  

        وظائف االتصالية بالقيم  اهذا الكتاب أن يربط امؤلف لقد حاول
عن ورمبا كانت تأويالت املؤلفني يف كثري من األحيان بعيدة كل البعد  البالغية،

وتأسيا على ما تقدم ميكن القول «: جمال البحث البالغي عند العرب يقول املؤلفان 
 واالتصال باجلماهري كامتداد تكنولوجي للغة مبفهومها العام قد اإلعالمأن وسائل 

جاءت كامتدادات بالغية لتعطي للبالغة مفهوما أƽل يرتبط مبصطلح االتصال 
  .3»يا خطرياكما تقدم ولكن تؤثر تأثريا اجتماع

  

وعموما فإن الكتاب يربط العالقة بني البالغة ووظائف االتصال دون تقدمي 
  .شيء جديد اللهم عنوانه الذي ميكننا عده يف جمال التجديد
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  :يف سبيل بالغة جديدة 
  

: ميكننا من خالل ما سبق أن نطرح سؤاال جوهريا و فاصال يف الوقت نفسه
التراث العريب والدراسات األسلوبية احلديثة ؟ أال  ما جدوى الدراسات املقارنة بني

  جيدر بنا أن نعمل على دراسة مبادئ جديدة لبالغة جديدة ؟
  

حنن لسنا يف حاجة إىل إسقاط األسلوبية احلديثة بكل اجتاهاهتا على البالغة 
قد ختلت عن الكثري  ةالعربية، فإذا كانت الدراسات األوروبية يف ميدان األسلوبي

ووصول  ،فاهيم األسلوبية احلديثة لقصورها على معاجلة األدب من جانبمن امل
كثري من هذه النظريات واالجتاهات إىل طريق مسدود عندما اهتمت فقط بالرسالة 

  .دون ربط ذلك بالقارئ ودراسة رد فعل اجتاه هذه الرسالة
  

 هذه بعض األسباب اليت جعلت جيال كامال من الدارسني يلتفت إىل البالغة
       1الكالسيكية إلحيائها مبناهج حديثة

  

فكيف ننسب إذن للبالغة العربية مفاهيم خاطǞة قد ختلت عنها معظم 
البحوث والدراسات اليت كتبت بأقالم أوروبية، أنا ال أشك أن ƣة تقارب يف بعض 

  .املفاهيم هذا ال يعين اإلسقاط و التأويل البعيد والذي ال أساس له من الصحة
  

ن يف حاجة إىل نظرية عامة حتيي بالغتنا العربية وتوجهها الوجهة أقول حن
  .ية وتƕعها من أيدي العابثني هباة وترجعها إىل وضعيتها الطبيعيمالسل

  

هل مادة البالغة العربية : وهنا ميكننا أن نطرح Ƥلة من التساǗالت هي 
وهل حنن يف حاجة صاحلة للتطور ؟ وأين تكمن العيوب املنهجية للبالغة العربية ؟ 

إىل إعادة بناء البالغة العربية و إحيائها ؟ أم حنن يف حاجة إىل وضع صياغات 
  شكلية ؟  
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ما زلنا نتحدث عن قضية اللفظ واملعىن ومن هو االجتاه األصح أأنصار 
 ،قسمنا إىل مؤيد ومعارض وإىل متحيز ومتعصبناللفظ؟ أو أنصار املعىن؟ وا
يا اهلامشية وانزلقت البحوث احلديثة إىل تيار جارف وامتألت كتبنا بطرح القضا

أدى هبا إىل املقارنات واإلسقاطات وركزت على التأثريات الومهية من أرسطو إىل 
  .  يثةدالنظريات احل

  
  :Ʈاوالت Ɵديد البالغة العربية 

  

  

إن من بني أهم احملاوالت لتجديد املرياث البالغي عند العرب متثلت يف 
ة لكنها جديرة باالحترام إلدراكها لصلب اإلشكالية املطروحة أعمال متواضع

وجلرأهتا يف طرح هذه اإلشكالية وحماولة إجياد البدائل املمكنة حللها وتتمثل هذه 
  :احملاوالت يف أعمال وطرحات سأستعرض بعضها باختصار 

  
   

  :ƥد حسن الزياتأ ـ1
  

مل تلتفت إىل مفهوم أن البالغة العربية القدمية  يرى أمحد حسن الزيات 
األسلوب من حيث هو فكرة وصورة، فقد سكتت عنه سكوت اجلاهل به ألهنا 
كانت تعىن باجلمل وما يعرض هلا يف علم املعاين وبالصورة وما يتنوع منها يف علم 
البيان، وهو يؤمن يف الوقت نفسه بأن هناك بعض التصورات املفيدة يف موضوع 

جاين، وأيب هالل العسكري وابن األثري لكن دون أن األسلوب عند عبد القاهر اجلر
  .  1يسقط أي نظرية حديثة إسقاطا مباشرا لذلك

  

البالغة هي مبعناها الشامل الكامل «: من بني حماوالته لتحديد البالغة قوله 
ملكة يؤثر هبا صاحبها يف عقول الناس وقلوهبم عن طريق الكتابة أو الكالم فالتأثري 
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ملوهبة املعلمة املفسرة، والتأثري يف القلوب على املوهبة اجلاذبة يف العقول عمل ا
  1.»املؤثرة ومن بني هاتني املوهبتني تنشأ موهبة اإلقناع

  

إن قراءة سريعة هلذا النص جتعلنا ندرك اخلط الذي رمسه أمحد حسن الزيات 
وذلك من خالل اإلقناع  –وإن كانت أفكاره جمرد مالحظات عامة  –للبالغة 

تأثري وهو اخلط التداويل الذي يعيد للبالغة جمدها وقوهتا بالتركيز على املتلقي وال
  .ورد فعله اجتاه املرسلة

  

2-  Ǣد الشايƥأ:  
  

يقترح أمحد الشايب منهجا جديدا لعلم البالغة العربية يقوم على نقد تقسيم 
ب أن البالغة إىل علوم ثالث ألن هذه الدراسة ال تستوجب أصول البالغة كما جي

يكون، ومن مالحظاته أنه جيب وضع علم البالغة العربية وضعا جديدا يالئم ما 
انتهت إليه احلركة األدبية يف ناحيتها العلمية واإلنشائية، ويقترح أن يدخل باب 

  : البالغة يف بابني اثنني
   

باب األسلوب ويتناول دراسة احلروف والكلمات واجلمل والصور والفقرات -)أ
، وذلك باالعتماد على علوم الصوت والنفس واملوسيقى، وتدخل يف والعبارات

  .هذا الباب موضوعات املعاين والبيان والبديع ال على أهنا علوم مستقلة
والبالغة بعد ذلك أشد ما تكون صلتها بالفن اجلميل ألهنا يف احلقيقة آخر «: يقول 

   2.»هذه الفنون كالرسم والتصوير واملوسيقى والنقش
    

  :ويدرس الفنون األدبية وقوانينها شعرا ونثرا فيدرس ـ )ب
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أصول املقالة واخلطابة والرسالة واجلدل والوصف والرثاء والقصة وامللحمة 
أمحد الشايب يقترب إىل ما دعا إليه  ما ذهب إليهو، والتمثيلية والتاريخ و التأليف

حدود األدب  كوهن حني رأى أن الظاهرة الشعرية ال تنحصر احنصارا كليا يف
فمن املمكن جدا السعي للبحث عن شعرية عامة تتناول املالمح املشتركة بني Ƥيع 

  1.اليت تثري االنفعال الشعري تاملوضوعا
  

ا أمحد الشايب للبالغة ذلك من خالل االنتقادات اليت قدمهكل وكان 
أساسيني البالغة العربية انتهت يف أحباثها إىل علمني  رأينا أن«: يقولالتقليدية،

املعاين والبيان وجعلت البديع ملحقا هبما، كما الحظنا أن مباحث هذه العلوم ال 
خترج يف Ƥلتها عن دراسة اجلملة والصورة لتغذية قوة اإلدراك النفسية وسنرى هنا 
أن موضوع البالغة أعم من ذلك وأƽل وانه ال حاجة لنا مطلقا إىل هذه األمساء 

    2»والبديع العلمية كاملعاين والبيان
  

إن هذه اآلراء واألفكار وإن كانت رمبا مل تأخذ مأخذ اجلد من طرف 
الدارسني والباحثني إال أهنا محلت معها بذور التجديد، وإن مل يكن هلا فضل يذكر 

  .فيكفيها فضل السبق يف جمال جتديد البالغة العربية
  

  :أمني اخلويل  -3
  

عالقته بعلوم الفلسفة واجلمال دعا أمني اخلويل إىل دراسة فن القول و
  .والنفس ويف رأيه تبدأ بالكلمة مث اجلملة مث الفقرة مث دراسة الصورة

  

  :ويقسم دراسة الصورة إىل قسمني 
  

                                                           

  10ص بنية اللغة الشعريةجان كوهن  ـ 1

  .41املرجع نفسه ص  ـ 2



 ــ 224 ــ
  
  
  
 

صور اإليضاح املعلن كالتشبيه واالستعارة والكناية واجملاز والتجريد والقلب -)أ
  .وأسلوب احلكيم واملبالغة وتأكيد املدح

  . 1املضللة من رمز وإمياءصور التعبري -)ب
    

ومن احملاوالت يف هذا اجملال أيضا واليت ابتعدت عن املقارنة وركزت على      
بالغية يف البالغة العربية للدكتور أبو محدان حيث التأصيل ما جاء يف كتاب اإل
بالغي للقضايا البالغية حماوال تتبع منهج يقارب فيه ركز على البعد التداويل واإل

ا جاء به البالغيون وبني بعض النظريات الكربى إال أنه ال يعطي بدائل علمية بني م
  .بالغيدقيقة لدراسة الكثري من النصوص اجلديدة من املنظور التداويل اإل

    

لكن هذه احملاولة أيضا فيها نوع من القصور ألن البحث ركز على التأريخ 
  .للنظرية البالغية يف التراث البالغي عند العرب

  

واحلق أن هذه احملاوالت كلها وإن مل ترق إىل مستوى النظرية اجلديدة لعلم 
البالغة العربية فإهنا قدمت مالمح ميكن أن نعدها أوىل البذور يف جمال التجديد على 

   .اإلطالق
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  وأسلوبية االنزياح  الصورة األدبية

  ـأمنوذج جان كوهن  ـ
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  :متهيد

  
بعد أن عرضنا يف الفصل السابق املفهوم األسلويب للصورة األدبيـة  
بصفة عامة وشاملة، تبني مدى ما أحدثته األسلوبيات من قطيعـة مـع املفـاهيم    

طريقة والطرح، مث إن النصوص اجلديدة املنبثقة عن أعمال الغية السيما املنهج والبال
والرمزيني والسرياليني قد عجلت يف هدم  كبار الشعراء والكتاب من الرومانسيني

االنزياح فضل كبري يف  تألسلوبياواستبدلتها مبفاهيم جديدة، وكان هذه املفاهيم 
  .تكريس طرحات حديثة على املستوى النظري على اخلصوص

  

من أكرب النظريات األسلوبية اليت نظرت للصورة يف النصـف   ولعل  
، ومع ما  Jean cohen جان كوهننظرية االنزياح عند الثاين من القرن العشرين 

فيها من سلبيات ونقائص فإهنا تبقى واحدة من بني أكرب النظريات اليت محلت على 
لة حامسة من تقدم عاتقها دراسة الصورة األدبية مع ما يكتنفها من غموض يف مرح

  .النظريات اللسانية والشعرية احلديثة
  

 بنية اللغةسنتتبع يف هذا الفصل أهم معامل نظرية االنزياح من خالل كتاب 
اآلليات البنوية واللسانية اليت مكنت من وضـع  وما هي  جان كوهنعند  الشعرية

  .لغايةهذا التصور األسلويب للوصول إىل حتديد االنزياح بشكل علمي دقيق ل
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  :االنزياح ومفهوم الشعر 

  

إن التصور اجلديد لدراسة الصورة األدبية اصطدم بتطور مفهـوم الشـعر   
كأحد أكرب الثورات الفكرية والفنية اليت ظهرت يف هناية القرن التاسع عشر وبداية 

من هنـا  1القرن العشرين، مث إن تتبع مفهوم االنزياح البد أن يبدأ من مفهوم الشعر
  .لالنزياح مل جان كوهن التنظرييبدأ ع

  

  ما العالقة بني االنزياح ومفهوم الشعر؟:والسؤال اجلدير بالطرح هنا هو 
  

ميكننا يف البداية أن حندد هذه العالقة يف اخلرق واالحنراف، لدينا من جانب 
  :خرق لقوانني الشعر ولدينا من جانب آخر خرق لقانون اللغة

  

I وانني الشعر ـȩ ȧخر:  
  

جان كوهن أن لفظة شعر مل يكن هلا أي لبس يف العصور الكالسيكية، يرى 
وبظهور الرومانسية مل يبقى هلذا التعريف 2فقد كانت تعين الكالم املوزون املقفى،

 الداعية إىل هدم كل تلـك القيـود   ةوجود فقد حتطم بظهور املفاهيم الرومانسي
اع الشعراء بإطالقهم العنـان  أمام إبد اليت كانت تشكل عائقا والقواعد والقوانني 

للخيال اخلالق، فبالصورة والصورة وحدها ينفتح عامل الشعر واألحالم اجلميلـة  
وأهنارها ليلقي الشاعر نفسه يف أحضان الطبيعة بألواهنا املنسجمة وروائحها العبقة 

وخريفها، إنه عامل سحري عـامل يتمتـع فيـه    وصيفها ربيعها بشتائها ووودياهنا 
احلرية واالنطالق، وهذه احلرية هي اليت تالشت حتت أقـدامها شـروط   الشعراء ب

الوزن والقافية يف بناء القصيدة، وطمست املعامل بني املنطق والالمنطق حىت مل يتبق 
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سوى خيط شبيه Ɲيط العنكبوت يفصل بني املعقول والالمعقول يف شعر يصـور  
النفس البشرية، وهذه احلرية  معاناة الذات وسعيها وراء اجملهول للوصول إىل حقائق

نفسها هي اليت ولد على يديها شعر جديد شعر العاطفة والوجدان وشعر احلريـة  
  .واالنطالق

  

على 1من بني أهم املنعطفات اليت واجهت حتديد الشعر تعميم املصطلح ولعل  
فقد أطلق على سهرة ممتعة سهرة شاعرية وهـذه   موضوعات خارج جمال األدب،

وذاك منظر شاعري، وكان األساس يف ذلك كله هو االرتكاز على لوحة شاعرية 
قاعدة فنية Ƥالية تتمثل يف إثارة اإلحساس اجلمايل أو ما يطلق عليه كوهن االنفعال 

فكل ما يثري هذا اإلحساس اجلمايل فهو شاعري يوحي إلينا بكل مـا   2الشعري،
ومل يتوقف جمال هذه "تعنيه كلمة شعر من وجدان وخيال وعاطفة سامية متأججة، 

بل الكلمة عن التوسع حىت أصبحت حتتوي اليوم شكال خاصا من أشكال املعرفة 
  3".بعدا من أبعاد الوجود

  

وعليه فإن كوهن ال يعتقد أن ظاهرة الشعرية تنحصر احنصـارا كليـا يف     
حدود األدب فمن املمكن جدا السعي للبحث عن شعرية عامة تتنـاول املالمـح   

  4.اليت تثري هذا االنفعال الشعري تƤيع املوضوعا املشتركة بني
  

وإذا كان األمر على هذا احلال وأن لكلمة شعر ما فتǞت تتوسـع يف كـل     
  فهل ينطبق هذا أيضا على النثر الذي هو نقيض الشعر؟  ،املوضوعات خارج األدب

  

فعال إن هذا التوسع قد سبب مشكلة خطرية للغاية وذلك مع ظهـور أوىل    
ومع أهنـا  1،ع عشر امليالديسيف القرن التا Les poèmes en proseد املنثورة القصائ
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قطع نثرية فقد عدت قصائد شعرية على أساس إثارة االنفعال الشعري واإلحساس 
  2.، ويطلق جان كوهن على هذه القصيدة بالظاهرة التناقضاجلمايل

  

عادة تعريـف  شكلة املطروحة هنا تتعلق بالتحديد وهذا يفرض قضية إإن امل  
القصيدة من جديد، فإذا كانت فيما مضى تعرف بالكالم املوزون املقفى فإهنا اليوم 

  .تعرف باسم قواعد جديدة
  

وهنا يبدأ عمل جان كوهن وذلك يف تقدميه حلل يعيد به تعريف القصـيدة    
  من جديد فما هو هذا احلل؟ 

  

 ثنائيتني مهـا  إن احلل الذي قدمه جان كوهن يرتكز على مبدأ التقابل بني  
ويف رأيه البد من حتديـد كامـل    3.الشعر والنثر واحملدد الداليل واحملدد الصويت
  :4لألجزاء املتقابلة كما هو مبني يف هذا الشكل

  
  

  السمات الشعرية
Ȅنƨدد الصويت اǂدد الداليل  اǂا  
  +  ـ  قصيدة نثرية
  ـ   +  نثر منظوم
  +  +  شعر كامل
  ـ  ـ  نثر كامل

  
  

                                                                                                                                                                          
1 - voir les poémes d'Arthure Rimbaud  

  9 املرجع السابق صـ   2

 11 و  10 املرجع نفسه صـ  3

  12 املرجع نفسه صـ  4
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  :ننا شرح هذا اجلدول فيما يليوميك
  

  

 :القصيدة النثرية .1
  

وهي اليت ال تتوفر فيها العناصر الصوتية كالوزن والقافية، فهي من هذا اجلانب  
نثر، أما العناصر الداللية اليت حتدث االنفعال الشعري واإلحساس اجلمـايل فهـي   

ثر الـذي ال  متوفرة وهي من هذا اجلانب شعر وهكذا Ƥعت هذه القصيدة بني الن
  .الصويت وبني الشعر الذي يعتمد على عنصر االنفعال الشعري يعتمد على العنصر

 
  

 :النثر املنظوم .2
  

وهي القصيدة اليت تعتمد على اجلانب الصويت لكنـها ال تـثري االنفعـال    
الشعري، ويدخل يف هذا الشعر امللحمي والشعر الدرامي والشعر التعليمي 

  .وكذا األشعار املبتذلة
  

  

 :الشعر الكامل .3
  

وهو ما حتقق فيه اجلانب الصويت فهو موزون مقفى ومن جانب آخر هـو  
  .شعر يثري االنفعال الشعري واإلحساس اجلمايل

  
  

 :النثر الكامل .4
  

 وهو ما خال من العناصر الصوتية ومن العناصر الداللية فهو كالم منثور ال
  .حيدث أي انفعال شعري وال إحساس Ƥايل
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II وان ـȩ ȧومفهوم االنزياح لغةني الخر:  
  

 الصـورة البالغيـة   Pierre Louis Malosseيعرف بيري لويس مـالوس  
ترميز مبالغ فيه أي ترميز اللغة اليت هي يف حد ذاهتا مرمزة، فهـي إذن  :"بقوله

وهي أيضا خـرق   nonfiguré "1تعين شيǞا ميكن التعبري عنه بطريقة غري جمزية
علـى  ) Pierre Louis Malosse()  لويȄ مـالوȃ بيري(إرادي لقواعد اللغة ويعلق 

إن الصورة ليست تعبريا عاديا فهي خرق متعمد وال يدخل :"كلمة إرادي قائال
مـا بإبـدال كلمـة     Ɲطأيف هذا املعىن األخطاء واألغالط العفوية فإذا قمت 

بأخرى فسيؤدي هذا حتما إىل تبديل املعىن، كذلك إذا مل أمتم اجلملة مثال،كل 
ق للقواعد لكنه ال يدخل ضمن الصورة، فاألخطاء املؤدية إىل خـرق  هذا خر

  .2"القواعد هي األخطاء اإلرادية فقط
  

كما ال ميكننا الكالم عن الصورة عندما يتعلق األمر بترميز اللغة حبيث  
أو اللغـة   L’Argotال ميكن فهمها كما هو الشأن يف اللهجات االجتماعيـة  

الجتماعية غالبا ما تتكون مـن اسـتعماالت   السرية، وإن كانت اللهجات ا
نـوع القواعـد   : استعارية، وهنا البد من اإلشارة إىل قضيتني مهمتني مهـا 

  3".املخترقة، والطريقة اليت اخترقت هبا هذه القواعد
  

كل هذا جيدر بنا أن نشري أوال إىل إشـكالية املصـطلح   وقبل التطرق إيل 
ا الصدد أورد األسـتاذ عبـد السـالم    وتعدده يف الدراسات األسلوبية، ويف هذ

                                                           
-1 Pierre Louis Malosse ;introduction à la notion de figure rhétorique ;page web. : 

HTTP/perso.chubenternet.fr / 
2 - Ibid. 

-3 Ibid. 
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جمموعة من املصطلحات املختلفة مبينا أصله الفرنسي وصاحبه يف الشكل  1املسدي
  :اآليت

  
  

Ǵصاحبه  أصله الفرنسي املصطل  
  فالرييL'écart  االنزياح
L'abus  التجاوز

  سبيتزرLa déviation  االحنراف
  ويليك وورين  La distorsion  االختالل
  باتيار  La subversion  حةاإلطا

  ترييL'infraction  املخالفة
  بارثLe scandale  الشناعة
  كوهنLe viol  االنتهاك
  تودوروف La violation des normes  خرق السنن
L'incorrecte  اللحن

  آراجون La transgression  العصيان
  Ƥاعة موL'altération  التحريف

  
  
  
  
  

  
                                                           

         الرابعة الرابعة دار سعاد الصباح ينظر عبد السالم املسدي األسلوبية واألسلوب الطبعةـ  1
  64ص   1993 القاهرة
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  نظرية االنزياح عند جان كوهناملرجعية اللسانية ل

  

أثر كبري على الدراسات األدبية  بذاته لقد كان لظهور اللسانيات كعلم قائم
والتوجهات النقدية احلديثة، وميكن أن نقول إن اللسانيات بالنسبة للعلوم  واللغوية

من األدبية والبالغية مبثابة الرياضيات يف العلوم التجريبية، وذلك بفضل تبنيها لكثري 
املقوالت الفلسفية واملفاهيم العلمية الدقيقة وكذلك اعتمادها على مناهج علمية يف 

فاللسانيات :"..، يقول جان كوهنيف ميدان البحث والتحليل حقول معرفية خمتلفة
إمنا أصبحت علما يوم كفت عن فرض القواعد واجتهت لرصد الوقائع، وعلى علم 

  1."دون أن يتعداه إىل احلكم اجلمال أن حيذو حذوها فيكتفي بالوصف
  

إن التأثر العميق الذي تركته اللسانيات يف العلوم اإلنسـانية واالجتماعيـة   
جعل كثريا من املنظرين يف ميدان األسلوبيات يبحثون بعمق يف طرحات وأفكـار  
اللسانيني الكبار وخيضعون نظرياهتم للبحث والتجريب للوصول إىل نظرية عامـة  

   .يبحتكم اخلطاب األد
  

ومل تكن األسلوبيات لتظهر لوال تقدم األحباث وتبلور األفكار يف ميـدان  
اللسانيات، ولقد عرفنا من قبل أن األسلوبيات وإن كانت الوريث الشرعي للبالغة 

وهلـامل فـون   إال أهنا مل تنشأ عنها وإمنا انبثقت من الطرحات اللسانية لكل مـن  
لقرن العشرين مع أسلوبيات التعـبري  طلع ايف مفردينان دي سوسري و هومبولدت

  2.ليو سبيتزروأسلوبيات الفرد عند  شارل بايلعند 
  
  

                                                           

 18 بنية اللغة الشعرية صـ  1

  ينظر الفصل الرابع من هذا البحثـ   2
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  :وهنا أطرح Ƥلة من األسǞلة
  

إىل أي مدى كان تأثري اللسانيات يف أفكار كوهن يف نظريـة االنزيـاح؟    
  كوهن أن يوظف هذه الطرحات يف نظريته؟ استطاعوأين يكمن التأثري؟ وكيف 

  

الفكري  انتماǗه ملرتكزات اليت اعتمدها جان كوهن يف نظريتهمن بني أهم ا
  .إىل البنوية، وشعربته كلها قائمة على هذا التوجه الذي ظهر عند دي سوسري

  

إن االهتمامات األوىل عند كوهن هي البحث عن التشكيل البنـوي للغـة   
   ȟاخلطاب الشعري، والبحث عن هذه البنية هو من صميم عمله ومن أجـل بلـو

ك كان البد عليه أن يبحث عن وسائل وإجراءات كفيلة بدراسة ما أطلق عليه ذل
بعلم الشعر، وإن كانت الكلمتان حتمالن من التناقض ما يكفي بأن يعزز التعارض 
بينهما، غري أن هذا التعارض ال يسبب مشكلة على مستوى املنهج، فـإن كـان   

  1.صف واملالحظة العلمينيفال يعارضه يف مسألة الو الشعر يعارض العلم كواقعة
  

  

  :يف نظرية االنزياح عند جان كوهن املرǩكزات اللسانية
  

هو تبنيه طرحات اللسانيات  إن الشيء املهم يف املنهج املتبع عند جان كوهن  
البنوية، وذلك لتأسيس علم للشعر يقوم على املرتكزات نفسها تقريبـا، وذلـك   

انيات والشعرية، غري أن الفرق الـذي  عندما تصبح اللغة عامال مشتركا بني اللس
حيدد موضوع كل علم على حده هو كيفية معاجلته هلـذه اللغـة فـإن كانـت     
اللسانيات تتعامل مع اللغة كموضوع للدراسة فإن الشعرية تتعامل مع اللغة نفسها 
مرتكزة على شكل من أشكاهلا اخلاصة، هذا الشكل اخلاص ينحته الشاعر من اللغة 

ر خالق كلمات وليس خالق أفكار، وترجع عبقريته كلها إىل اإلبداع ذاهتا فالشاع
   2.اللغوي
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وهنا يتحدد االختالف بني الشعرية واللسانيات مع ما بينهما من تقـاطع،  
فـإن   حتكم اخلطاب اللساين، فإذا كانت اللسانيات تبحث عن القوانني العامة اليت

  .خلطاب الشعريالشعرية تبحث عن القوانني العامة اليت حتكم ا
  

بصـفة  وإذا كانت اللغة عامة هي موضوع اللسانيات فإن اللغة الشـعرية  
  .خاصة هي موضوع الشعرية

  

ما هي االعتبارات اليت جعلت كوهن يعتمـد  : والسؤال الذي أطرحه هنا
  على املفاهيم اللسانية لتأصيل نظرية جديدة يف االنزياح؟ 

  

مفارقة فعند التحليل  تنطوي على ينطلق كوهن من مالحظة مفادها أن اللغة
دراسة القصيدة  تبدو وكأهنا مكونة من عناصر غري لغوية ومن أجل ذلك فال بد من

  1.بطريقتني األوىل لغوية واألخرى غري لغوية
  

وعلى هذا األساس سيعتمد كوهن على التقابل بني الـدال واملـدلول، أي   
  ".ةدالل"الفرق الذي حييل إىل اآلخر أو ما يطلق عليه

  

  :العبارة واǂتوى/الدال واملدلول
  

ول ال بد من اللجوء إىل التقابل السوسريي بني الدال واملدل يرى كوهن أنه
جيـب   فعلى مستوى العبارة واحملتوى"العبارة واǂتوى يلمسليفأو ما يطلق عليه 

  2."أن منيز بني الشكل واملادة
  

احلاوي التعبري اللغوي أي  إىل العالقة الشكلية املوجودة بني يلمسليف ينظر
le contenant  وبني حمتوى هذا التعبريle contenu    ويوجه اهتمامـه إىل دراسـة

شكل كل من احلاوي واحملتوى مركزا على الروابط الدائمة اليت تربط بينـهما، يف  

                                                           

 27 ينظر جان كوهن بنية اللغة الشعرية صـ  1

 27 املرجع نفسه صـ  2
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الناƤـة عـن    ةحني يهمل مادة كل منهما، وعليه فإن العالمة اللغوية هي الوحد
منطلقـا يف  ة واليت تتضمن شكل التعبري أي احلاوي وشكل احملتوى الوظيفة الداللي

  1.ذلك من مفهوم سوسري اللغة كشكل وليس كمادة
  

من وجهة النظر الشكلية اليت طبقتها البنوية على اللغة سـيطبقها  وعلبه فإن 
ي على مستوى الرسـالة يف حـد ذاهتـا، يقـول     كوهن على مستوى الكالم أ

وعليه . ميزان داخل لغة معينة كنمطني خمتلفني من الرسائلفالنثر والشعر يت:"كوهن
بدورمها يف املادة أو يف الشكل وذلك علـى مسـتويي العبـارة     تتعارض رسالتان
          2."وسيكون الشكل وحده موضوع حبثنا عن هذا الفرق.واحملتوى معا

ـ نظم : يرى كوهن أنه لو أخذنا  ثنائية نثر فسنجد Ƥيع نŅظǆم نظم الشعر  ـ
على معايري تشترك كلها يف استخدامها للغة إال على الوحدات غري الدالة،  رتكزت

أي اعتمادها على الوزن والفونيم يف املقطع والقافية ومها وحدتان أصـغر مـن   
فالوزن والقافية يبدوان كبنية فوقية . املونيم، وعليه فال يتغري شيء من داللة الرسالة

  3.، فليس هلما إذن تأثري وظيفي على املدلولال يتعدى تأثريها املادة الصوتية
    

موسـيقى  +نثر: وهنا يصل كوهن إىل قاعدة مادها أن اللغة املنظومة تطابق لذلك
  . فيضاف عنصراملوسيقى إىل النثر لكن دون أن يغري شيǞا من بنيته

  

ويستخدم كوهن التشبيه نفسه الذي استخدمه سوسري يف تشـبيهه  
لنظم أيضا يشبه القطع املنحوتة بفنية مما يكسـبها  ، فا4اللغة بلعبة الشطرنج

                                                           

األلسنية علم اللغة احلديث املبادئ واألعالم الطبعة الثانية  املؤسسة اجلامعية ، ينظر ميشال زكرياـ  1
 189 بريوت لبنان ص 1980 والنشر والتوزيع للدراسات

 28 بنية اللغة الشعرية صـ  2

  29 ينظر املرجع نفسه صـ  3

  37 ينظر سوسري حماضرات يف اللسانيات العامة صـ   4
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قيمة Ƥالية خاصة ومع ذلك فال حتدث أي تأثري يف لعبة الشطرنج نفسها ال 
  1.على مستوى البنية وال على مستوى طريقة وسري اللعب

  

أي  الذي يعترب مـادة  هي إال لغة وظيفتها أن حتيل إىل احملتوى ما إذنإن القصيدة 
أي أن  2،إن الكلمات ما هي إال بدائل لألشياء،عن التعبري اللغوي اجلانب املستقل

ذاهتا وحىت التواصل اللغوي يقتضي وجود اللغة ما هي سوى بدائل مقننة للتجربة 
العملية األوىل هي الترميز والثانية هي فك الترميز فاألوىل تسـري  عمليتني متقابلتني 

ت إىل األشياء ولفهم هـذا التصـور   من األشياء إىل الكلمات والثانية من الكلما
    :نالحظ الشكل اآليت

  
  

       

   

                                                           

  29 ينظر املرجع نفسه صـ  1

 32 املرجع نفسه صـ  2
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الكلمات الكلمات

 الترميز
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  :االستعارة بني مستوى التعبري ومستوى اǂتوى 
  

إذا كانت العبارة تقبل االنقسام إىل وحدات أصغر فإن احملتوى هو بـدوره  
ـ    ذي وضـعه  أيضا يقبل هذا االنقسام وذلك حسب مبدأ التماثـل الشـكلي ال

مثال حتلل دالليا إىل  فرȃفكلمة   فينقسم املدلول إىل وحدات أصغر يلمسليف
أن هذا التقسيم ضروري مع أنه حيتوى  كوهن ، وهنا يرىأنثɂ+ حصان  :مستني

 صـفات متفصـله   حيمل ال فرȃعلى ثغرة حيث أن الدال  أندريه مارǩنيهحسب 
إال أن  eur  +chant: حيث تنقسـم إىل  chanteurكما هو األمر مثال لكلمة 

  1.هذا التقسيم ضروري يف فهم االستعارة
  

ر بالعناصر اليت ال تقبل االنقسام ذا التقسيم مشكلة عندما يتعلق األمويثري ه
مثال مل  ثعلǢ، فكلمة اوعليه يكون من قبيل املستحيل استعماهلا استعماال استعاري

تعملني و على هذا األسـاس  االحتيال كان يف ذهن املسلوال أن  Ʈتالتكن لتعين 
فهي  أما الكلمات الدالة على األلوان، Ʈتال+  ثعلǢ: يكون حتليل املدلول للكلمة

ال ميكن تقسيمها إىل عناصر أدƅ وهنـا   تشكل العناصر األخرية يف الداللة واليت
النظـرة الورديـة   " و"األفكار السوداء: "كهذه االستعارات مثال تكمن املشكلة

كان األمر متعذرا للبحث عن تعديل هلذه االسـتعارات يف الـداخل    وإذا" للحياة
   2.فعلى مستوى إمكانية البحث عنه خارج املدلول

  

فإن تغري املعىن واستبداله ال ميكن حبال من  فإذا كان اللون غري قابل للتفكيك
يزة والتأثري الذايت املترتب عن اللون ال ميثل مسة مماألحوال أن ميس صفاته الداخلية 

مثال وبني االنطباع الذايت الذي يتركه  أزرȧدالليا فهناك مسافة فاصلة بني مدلول 
بالنسبة إىل كوهن استعارة من الدرجة  اǽɇان األزرȧهذا اللون يف النفس فعبارة 
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وحنن منيز بالتايل بني درجتني يف االستعارة ومنيز تبعا لـذلك بـني   :"يقول الثانية
   1."حبسب املنافرة بني املدلولنيدرجتني من املنافرة وذلك 

  

فاالستعارة صورة تتحقق على املستوى االستبدايل ال على املستوى السياقي، 
أي أننا بصدد استبدال للمعىن حيث ال يكتفي مفكك الرسالة باخلضوع للقـانون  
اللغوي الذي يستلزم لكل دال مدلوال معينا بل يلجأ إىل تفكيك ثان للوصول إىل 

ين، وعليه فاالستعارة ال تتحقق يف املعىن ألول بل يف املعىن الثاين وذلـك  املعىن الثا
بسبب اخلرق الذي يشكل منافرة ، وبفضل املعـىن الثـاين تسـتعاد املالءمـة،     

  2.فاالستعارة هنا تتدخل ألجل نفي االنزياح املترتب عن هذه املنافرة
  

  :اللغة والكالم   
  

من  Paroleوالكالم  Langue اللغة بني) سوسري(يعترب التقابل الذي أجراه 
بني أهم طرحات اللسانيات البنوية اليت أحدثت ثورة يف جمال الدراسات اللغوية، 

إىل ضرورة النظر إىل اللغة بوصفها نظاما مـن العالمـات ،   ) سوسري(حينما دعا 
واللسانيات نفسها ما هي سوى جزء من علم كبري هو السميولوجيا الذي يدرس 

  3.مات يف صدر احلياة االجتماعيةƤيع العال
  

واللغـة   Langageاللسـان  :لقد ميز سوسري يف تقابله بني ثالثة عناصـر 
Langue  والكالمParole كما هو مبني يف هذا الشكل :  

  

  اللسان
  

  الكالم+      اللغة      
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هي تلك اآلثار املرتسمة يف الدماȟ وخاضعة جملموعة األفراد الـذين  فاللغة 
 لذا جنـد ،  جمتمع واحد، أما خاصية الكالم فهي خاضعة حلرية اإلنسانينتمون إىل

واقعة اللغة اليت هي عبارة عن عالمات االسـتعمال   بنييف التركيب سوسري يفرق 
  1.اجلمعي وبني واقعة الكالم اخلاضعة للحرية الشخصية

  

  : االستعمال واملعيار
  

ستعمال يف ثنايا حديثه عن التقابل بني املعيار وااللقد ركز سوسري على مبدإ 
اللغة والكالم فاملعيار هو تلك اجملموعة من اآلثار املرتسمة يف أذهان األفراد املنتمني 

أما االستعمال فهو متمثل يف الكال م وهو  2إىل جمتمع ما على شكل معجم تقريبا،
  .بدوره خاضع حلرية الفرد

  

يف اجملتمـع بشـىت    فاملعيار يرتكز على السنن والقواعد املتعـارف عليهـا  
  3.شرائحه

وعلى هذا األساس فتح اجملال أمام الدراسات األسلوبية لتحديـد معيـار   
) تيتيـانوف (و) شلوفسكي(االنزياح، من هناكان اإلستطيقيون الشكالنيون أمثال 

منذ زمن يقولون بانتساب املتعة املستخلصة من األدوات الفنية إىل الشعور، بالبعد 
ا االحنراف عن االستعمال اللغوي العام واحـدا مـن العناصـر    عن املعيار واعتربو

اجلوهرية هلذه اخلاصية، حبيث تدرك اللغة الشعرية ضد أرضية اخلطـاب العـادي،   
وبقدر رسوǷ املعيار يف وعينا بقدر ما نستطيع أن ندرك احنـراف الشـاعر عـن    

  4.املعيار
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  :اǂور االستبدايل واǂور السياȩي
  

بني احملور  سانية اليت اعتمد عليها كوهن التقابل السوسرييالل من املرتكزات
االستبدايل واحملور السياقي، وذلك يف معرض حديثه عن االستعارة اليت يرى بأهنـا  
صورة تتحقق على املستوى االستبدايل، يف حني أن األمناط األخـرى كالقافيـة   

    1.ستوى السياقيواحلذف والنعت والتقدمي والتأخري فهي انزياحات تتم على امل
   

فاالستعارة صورة تتحقق على املستوى االستبدايل ال على املستوى السياقي، 
أي أننا بصدد استبدال للمعىن حيث ال يكتفي مفكك الرسالة باخلضوع للقـانون  
اللغوي الذي يستلزم لكل دال مدلوال معينا بل يلجأ إىل تفكيك ثان للوصـول إىل  

ستعارة ال تتحقق يف املعىن ألول بل يف املعىن الثاين وذلـك  املعىن الثاين، وعليه فاال
بسبب اخلرق الذي يشكل منافرة ، وبفضل املعىن الثاين تستعاد املالءمة، فاالستعارة 

        2.هنا تتدخل ألجل نفي االنزياح املترتب عن هذه املنافرة

وهبذا التحليل يتوصل كوهن إىل نتيجة مفادها وجود انزياحني متكـاملني  
فاملنافرة تعترب خرقا لقانون الكـالم  "لكنهما ال يتحققان يف املستوى اللغوي نفسه 

إهنا تتحقق على املستوى السياقي واالستعارة خرق لقانون اللغة إهنـا تتحقـق يف   
املستوى االستبدايل، هناك نوع من هيمنة الكالم على اللغة، فاللغة تتحول لكـي  

  3".ملية من زمنني متعاكسينومتكاملنيتعطي للكالم معىن ويتكون جمموع الع
  

وانطالقا من هذه املرتكزات اللسانية بىن كوهن نظريته وذلك علـى Ƥلـة مـن    
  : التقابالت هي
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  :املعيار واالنزياح  ـ 1
  

لقد حدد كوهن منذ البداية معيار االنزياح وذلك يف مقابلته النثر بالشـعر،  
  1.حا عنهجاعال من النثر معيارا تكون القصيدة انزيا

  

فاألسلوب وإن كان حيمل خصوصية صاحبه إال أنه من املمكن توسـيع مفهومـه    
كما نظر إليه الكالسيكيون، فيفترض كوهن لذلك فرضية مفادها وجود ثابت يف 

لغة Ƥيع الشعراء يظل موجودا برغم كل االختالفـات الفرديـة الناƤـة عـن        
  .القياس إىل املعيارخصوصية ما، أي وجود طريقة واحدة لالنزياح ب

  

ويتوصل إىل حتديد هذا الثابت يف النظم  الذي يعتربه انزياحا مقننا أو قانونا  
فالنظم يشكل خرقا لالنزياح بالنسبة إىل املعيار الصويت املوجود يف اللغة املستعملة،

لقواعد تأليف الكالم لكنه خرق مقنن، لذا يعتربه كوهن تقعيدا للخـروج عـن   
وعلى املستوى الداليل هناك قانون لالنزياح مواز غري أنه وإن يكن  2.قواعد الكالم

  .مقننا بنفس الصرامة إال أنه يظل موجودا
  

  :وميكننا توضيح ذلك فيما يلي    
  

  
  

  القانونخرȧ  االنزياح املعيار
  الصويت  النظم   اللغة املستعملة

  الداليل  الشعر  النثر
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حصاء عن طريق املوازنة بني جمموعة من وإلثبات صحة فرضيته جلأ كوهن إىل اإل
الشعراء من مذاهب أدبية خمتلفة حصرها يف املـذهب الكالسـيكي واملـذهب    

  1:الرومنسي واملذهب الرمزي، مركزا على ثالثة أدباء من كل عصر
  

  .ـ كورين، راسني، موليري يف املذهب الكالسيكي
  

  .ـ المرتني، هيكو، فينيي يف املذهب الرومنسي
  

   .و، فريلني، مالرمي يف املذهب الرمزيـ رامب 
  

 الشعرية هي علم األسلوب الشعري: األسلوب واالنزياح ـ 2
  

األسلوب مـرتبط  ، ومادام لقد اعترب األسلوب دوما احنراف على القاعدة
والذاتيـة   الفرديـة  ح السوسريي فإنه يتمسك مبيزاتربأداءات الكالم حسب الط

 لشخصية الذاتية للفرد كما عرب عـن ذلـك  فكل أسلوب نتفرد يدل على ا وعليه
  .Le Style c'est l'homme"2األسلوب هو الشخص :"بيفون

  

   3.ملعيار ما وهلذا اعترب األسلوب دائما انزياحا فرديا
  

  :الشعر والنثر ـ  3
  

 4مفادها أن الفرق بني الشعر والنثر كين ال نـوعي ينطلق كوهن من فرضية   
اليت متيز الشعر عن النثر، وإلثبات صحة فرضيته  أي على مستوى كثرة االنزياحات

عـض  وب Chateaubrian شـاǩوبريان يوازن كوهن بني قطعةمن النثر الروائي لـ 
صنف ضمن القصائد النثرية فال جيد فرقا واضحا بينهما واحلدود الفاصلة بينها هي 
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رق الوحيد دائما ملتبسة، وكثريا ما يستعمل اجلنسان أمناطا واحدة من االنزياح والف
  .هو العامل الكمي ال النوعي

  

، فالقطب روميثل كوهن األسلوب يف شكل خط مستقيم طرفاه الشعر والنث
فيصل فيه االنزياح إىل أقصـى  النثري خال متاما من االنزياح أما القطب الشعري 

  :، وميكننا توضيح ذلك يف الشكل اآليت1درجاته
  
  

  الشعر                                      النثر   الدرجة الصفر
  
  
  

  :مبدأ حرية الكالم وȩابلية الفهم
3  

ومـن  2"ما مييز الكالم هو حرية التـأليف :"ينطلق كوهن من قول سوسري
مالحظات ياكبسون حول جمال حرية املتكلم، إن هذه احلرية مقيدة على مستوى 

ـ    ى إنتاج الكلمات بواسطة الفونيمات،لكن هذه احلرية تصبح أكثـر اتسـاعا عل
   3.بواسطة الكلمات مستوى إنتاج اجلمل

  

وهكذا كلما اتسع جمال الكالم كان ذلك على حساب القواعد أي أن هذه 
اليت حتكم منطق اللغة، وألجل ذلك يرى  احلرية ستقوم على هدم القواعد والقوانني

يقابل هذا التوسع على مستوى االنزياح، هذا الشيء هـو   كوهن أنه ال من شيء 
للفهم فاخلطاب اللساين وضع من أجل التواصل وبالفهم وحده يتم هـذا  القابلية 

التواصل و إال فستفقد اللغة هذه اخلاصية اإلنسانية واالجتماعيـة، إن األفـراد ال   
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يعيشون يف علب مغلقة منفردة ومنعزلة وإمنا يعيشون يف جمتمع متماسك تلعب فيه 
وعلى هذا األساس وضع كـوهن  ، اللغة الدور الرئيس يفي إقامة التواصل والترابط
  .هذا التقابل بني حرية املتكلم وبني القابلية للفهم

  

ونفهم من هذا أن كوهن قد أوىل بعضا من االهتمام للمتلقـي وإن كـان   
إن هذه االنتقادات يف نظري . خصومه قد وجهوا إليه انتقادات Ɲصوص هتميشه له
ح قد ركزت على البنية وهـذا  هلا جانب من التعسف حقيقة أن أسلوبيات االنزيا

من صميم املنهج غري أن هذا مل مينع كوهن إىل االلتفاة إىل مقولة املتلقي إال أنه مل 
على البحث على اآلليات اليت  لكنه يف املقابل كلن حريصا يبحث يف آليات التلقي

  .جتعل املرسلة اللغوية قابلة للفهم واإلدراك
  

الـداعي إىل حريـة الكـالم     يقول كوهن متحفظا على طرح ياكبسون 
ومع ذلك فإن مبدأ احلرية هذا يتطلب نوعا من التعديل، يستطيع كل ..:"والتأليف

واحد أن يقول ما يشاء شريطة أن يفهمه املخاطǈب، إن اللغة تواصل ويستحيل أن 
ـ  اب أن يكـون  نوصل شيǞا إذا مل يكن اخلطاب مفهوما، ينبغي للخطاب أي خط

وقابلية الفهم هنـا ينبغـي   ..قابال للفهم تلك هي البديهة األساسية لواعد الكالم
أخذها مبعىن توفر املعىن القابل لɌدراك من طرف املتلقي ولذلك ال يكفي احتـرام  
قواعد اللغة بل ينبغي فوق ذلك أن يكون تفكيك الرسالة ممكنا وهذا بالذات مـا  

موعة من القيود اليت تتجسد يف جمموعة من قواعـد  جعل حرية الكالم خاضعة جمل
    1.".القانون

حمـارة  :مثاال ليوضح وجهة نظره هذه باجلملـة االتيـة  ) كوهن(ويضرب 
السنغال ستأكل اخلبز الثالثي اللون، ويتوصل إىل أن هذه اجلملة ليست شعرية إال 

بني احلالتني، فلدينا من  بقدر ما ُيقǈرَُّر سلفا خلطها بغري املعقول،ولذا فإن هناك فارقا
جانب Ƥلة شعرية ومن جانب آخر Ƥلة غري قابلة للفهم أو مـا يطلـق عليهـا    
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متثالن املنافرة نفسها غري أن املنـافرة  اجلملة غري املعقولة، وهتان اجلملتان ) كوهن(
قابلة للنفي يف اجلملة العرية ومتعذرة يف الثانية،وعليه فهما ال تشاهبان من الناحيـة  

بنية إال سلبا أي أي بقدر ما خترقان القانون، ومن هنا فاجلملة غري املعقولة  تفتقر ال
   1.إىل اللحظة الثانية

 ملبدأنقيضان مها النثر وغري املعقول فاألول ينقاد ) كوهن(فللشعر كما يقول 
   2.معا االثننياملطابقة والثاين يتمرد على 

  

  :القواعد الداللية واالنزياح
  

لفهم كشـف  لات األوىل حول الشعر والنثر والكالم والقابلية إن املالحظ
عن تقابل جديد هو القواعد الداللية واالنزياح، حيث يعترب كل خـرق هلـذه   

  القواعد انزياحا، 
وينطلق كوهن يف الربهنة على ذلك من خالل عالقة التركيب بالداللـة  

الكلمات املأخوذة من إنه ملن قبيل احملال صياغة Ƥلة اعتمادا على رصف :"فيقول
Ƥلة بأخذ الكلمات صدفة من املعجم ووضـع   املعجم مباشرة واحتمال تركيب

  .3"بعضها إلىل جانب بعض
  

  

ينبغي أن ختضع جلملة  وعليه فإن اجلملة حىت تصبح ذات معىن مدرك ومفهوم 
  :من القوانني والقواعد، ومييز كوهن بني نوعني من القوانني

  

 .خيضع للقواننينوع ميتاز باالطراد و .1
  

 .نوع ال خيضع للقواعد ولكنهها موجودة .2
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  1.وهكذا يبدأ عمل كوهن من البحث عن إثبات قانون حيكم النوع الثاين
ومثـال تشومسـكي   " الفيلة جترها اخليـول :" برسونعندما تناول كوهن مثال 

 الحظ أن اجلملتني صحيحتني من حيث "اخلضراء العدمية اللون تنام بعنف األفكار"
التركيب غري صحيحتني من حيث املعىن والداللة وهذا ما يتعارض مـع املنطـق   
فالكالم ال بد أن يكون معقوال أو ما يطلق عليه كوهن بديهة قابلية الفهم، وميكننا 

   :متييز هذا اإلجراء فيما يلي
  

أي أهنا تبقى  صياغة تركيبية ختضع للقواعد النحوية ذات الطبيعة الصورية .1
متفقة مع  حية الصورية صحيحة ما دامت كل سلسلة كالميةمن حيث النا

 .السياق الذي جيوزه النحو
  

ويبقى املعىن مدركا مـا مل   بقابلية الفهم معىن خيضع لقواعد داللية مرتبطة .2
 .يتعارض مع املنطق واملعقول

  

اجلمل الكاذبة واجلمل غري املعقولة إذ أن هذا وعلى هذا األساس يفرق كوهن بني 
ا إىل ياكبسون عندما يو فرق داليل وهنا نالحظ أن كوهن يوجه نقدا ضمنالفرق ه

ذهب إىل االعتقاد بأن اجلمل تكون ذات معىن إذا استطعنا إخضـاعها الختبـار   
، أما كوهن فريى أنه ال بد أن نفرق بني اجلمل الكاذبة واجلمـل غـري   2الصدق

ن املسند فيها يعتـرب ممـا   املعقولة وعليه فاجلمل الكاذبة ميكن أن تكون صادقة إذ أ
 ميكن أن تكون صادقة ميكن إسناده إىل املسند إليه، أما اجلمل غري املعقولة فإهنا ال

، ففي احلالة األوىل حنن بصدد مالءمة بني املسند واملسند إليه أمـا  للسبب العكسي
  3.يف احلالة الثانية فيتعلق األمر مبنافرة  إسنادية
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تكون على مستوى خرق قانون اللغة كما نالحظ إن املنافرة هذه هي اليت 
فهذه اجلملة ليست حنوية إال يف مستواها العـام أي يف   الشجرة őمȄ: يف اجلملة

ج ف أما من حيث + ج إ : املستوى التركييب فهي مطابقة للصياغة التركيبية التالية
  . الداللة فهي غري صحيحة وهذا ما يدعوه تشومسكي درجات النحوية

 
  :ياح والصورة الشعريةاالنز

  

  :واالستعارة االنزياح
  

االستعارة حيزا كبريا يف نظرية االنزياح عند كـوهن، وذلـك   لقد نالت 
ملكانتها املتميزة اليت حتتلها بني األنواع األخرى من الصور، ولذا يصفها كـوهن  

املستوى الثاين لكل صورة اللحظة الثانية آللية تظل هـي نفسـها يف كـل    "بأهنا 
فاالستعارة هي اخلاصية األساسية للغة الشعرية، فإذا كان النثر منطق القياس 1"نمكا

لقد ربط كوهن بـني  2كلوديلفإن الشعر هو منطق االستعارة كما عرب عن ذلك 
  :النزياحل حالتني وذلك عندما ميز بني اح يالصورة الشعرية وبني االنز

  

Ƃوهي تلك اليت تتم بني املسـند  ويدخل حتت هذا النوع املنافرة اإلسنادية  :األو
واملسند إليه، فاملالءمة تقتضي عدم التنافر بينهما غري أن ما حيدث يف خرق القانون 

اإلنسان : النحوي يؤدي إىل االنزياح ويعيطنا كوهن مثاال على ذلك فلو قلنا مثال
ذئب ألخيه اإلنسان فنجد أن الذئب ال يدخل يف فǞة اإلنسان ولو استبدلنا كلمـة  

ئب بشرير فسرعان ما سيزول هذا التنافر ويكون االستبدال على احملور التعـاقيب  ذ
  :كما هو مبني يف هذا الشكل
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  1املدلول :   ألخيه اإلنسان ǽئǢاإلنسان                         

  2املدلول :   ألخيه اإلنسان شريراإلنسان   
  
  
  

كسني متكاملني حيث إذا عبارة عن مستويني متعا:فالصورة هبذا الشكل هي
اقتصرنا على املعىن األول فهذا سيجعل الكلمة منافرة ولن تتم املالءمـة إال بعـد   
استعادة املعىن الثاين وهنا تتدخل االستعارة لنفي االنزياح املترتب عن هذه املنافرة، 
وعلى هذا األساس فاملنافرة تعترب خرقا لقانون الكالم وهي تتحقق على املسـتوى  

اقي، أما االستعارة فهي خرق لقانون اللغـة وهـي تتحقـق يف املسـتوى     السي
  :كما هو مبني يف هذا الشكل1االستبدايل

  
  

  

  الدال
  

  املنافرة                           1املدلول 
  

  املالءمة                        2املدلول 
  

  

حث يف قانون يربط كون بني نفي االنزياح والقابلية للفهم يريد أن يبوهنا 
لالنزياح تصبح به اجلملة مƕاحة ولكنها معقولة وقابلة للفهم مهما بلغـة درجـة   

ويف غيـاب  :"...يقول كوهن انزياحها مادامت لدينا مدلوالت ثانية مقننة باملعقول
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فإذا كانت اجلملة ال تتفق مع . دليل خاص، يبقى القانون القائم هو القانون املستعمل
إما أن تصحح باستبدال املعىن وإما أن يدفع هبـا خـارج اللغـة    هذا القانون فإهنا 

أن يقدم قرائن تربهن علـى هـذا    ينبغي لكل قول جديد.باعتبارها Ƥلة غري معقولة
  1".االنفالت
  

إن املنافرة هنا حتسب على األشياء ال على الكلمات أي البـد أن تكـون    
تماعية عادة ما حتدد سياقات هناك قرائن من صلب احلياة االجتماعية فاألعراف االج

   2.أو ما يطلق عليه موقف اخلطاب األداء الكالمي
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  :احدرجات االنزي
  

حديثه يف هذا املستوى من االنزياح بتحليـل عبـارة   ) جون كهن(تهل يس
ويتساءل حول إمكانية تفكيك املدلول إىل  ان األزرȧاألذ): ستيفان ماالرمي(لـ

  :ها بالداللة البسيطة على غرار املثال اآليتأصغر وحدة ممكنة أو ما يطلق علي
  

وتفكك إىل مدلوالت أصغر فإن كلمة حصان هي بدورها فإذا كانت فرس حتلل 
   :يتالشكل اآلحتلل بالطريقة عينها كما هو يف 

  
  

ȃمؤنث+   حصان = فر  
  

  

  حيوان                              
        

  ثديي                       
  

  حوافر ذو  
  

  أليف   
  
  

) كوهن(وهبذه لطريقة نصل إىل العناصر غري القابلة للتفكيك ويسميها 
  1.الذرات الداللية

  

  فهل ميكننا تفكيك كلمة أزرق إىل عناصر أصغر؟
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الكلمات الدالة  إنه من املتعذر متاما الوصول إىل مثل هذا التفكيك ذلك أن
ه فإنه يستحيل علينا العثور على على اللون تشكل العناصر األخرية يف الداللة، وعلي

األفكار السوداء و النظـرة  :تعليل ملثل هذه االستعارات أو ما جيري جمراها كـ 
  1.للبحث عنه خارج املدلول) كوهن (يف الداخل لذا يلجأ  ،الوردية للǶياة

  

إىل ما يسمى يف علم النفس بتجاوب احلواس، وذلـك ملـا   ) كوهن(حييلنا 
تداعيات نفسية ومن انطباعات ذاتية فهذه قيم ذات طبيعـة   توحيه لنا األلوان من

شخصية خالصة، وعليه فال ميكن اختاذها عنصرا مكونا ملدلول كلمة أزرق ألهنـا  
  2.ليست مسة مميزة دالليا

  

تفكيـك  االنزياح على أساس  منمييز بني درجتني جان كوهن وعليه فإن 
 التفكيك إىل مـدلوالت أصـغر   املدلوالت تقبل التقسيم و ، فإذا كانتاملدلوالت

املدلوالت ال تقبل ذلك املنافرة من الدرجة األوىل، أما إذا كانت والعالقة داخلية ف
وحنن منيـز  :"يف ذلك) كوهن(يقول  ،املنافرة من الدرجة الثانيةوالعالقة خارجية ف

لك بالتايل بني درجتني يف االستعارة، ومنيز، تبعا لذلك بني درجتني من املنافرة، وذ
إن املنافرة تكون من الدرجة األوىل، إذا كانت العالقة .حسب العالقة بني املدلولني

   3".داخلية، وتكون من الرجة الثانية، إذا كانت العالقة خارجية
  

اجلمل املركبة من مسند ومسـند إليـه   بإذا تعلق األمر وبعبارة أخرى فإنه 
ومـن األمثلـة الـيت    بينهما  فاالنزياح من الدرجة األوىل وذلك عندما يقع تنافر

  .حبيث تكون العالقة هنا داخلية.اإلنسان ǽئǢ ألخيه اإلنسان: ذكرها
  

أما إذا تعلق األمر بالتنافر احلاصل بني النعت واملنعوت فاالنزياح من الدرجة الثانية 
  .والعالقة هنا خارجية الناȩوسية الزرȩاءالدقات : مثل
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  :مفهوم املسافة يف االنزياح
  

، فمـثال  هنا تعلق باملسافة الفاصلة بني املدلوالت) كوهن(ها حقضية اليت يطرإن ال
هناك فرق شاسع بني املدلول أزرق كلون ذو طبيعة موضوعية وبـني التـداعيات   
النفسية واالنطباعات الذاتية اليت يتركها هذا اللون يف نفوسنا، بينما جند املسافة بني 

   1.حمتال وثعلب هي مسافة قريبة
  

 السـتعارة ا بـني  )أداǈنك(الذي قدمه فريق ا تتطابق رǗية كوهن مع التوهن
الوجدانية واالستعارة التفسريية غري أن االختالف الوحيد يكمن يف الفارق الكيفي 

وهذا يشبه إىل حد بعيد مـا كانـت   ) كوهن(والفارق الكمي عند ) أداǈنك(عند 
  2.ة القريبةالبالغة القدمية تسميه االستعارة البعيدة واالستعار

  

وقد مر بنا أن البالغة العربية شددت علـى أن ال تكـون االسـتعارات    
  3.والتشبيهات بعيدة  وال تكون قريبة

  

أال ترى :" اجلرجاين هلذه املسألة قائالويستوقفين هنا حتليل قدمه عبد القاهر 
ك أن التشبيه الصريح إذا وقع بني شيǞني متباعدين يف اجلنس، مث لطف وحسن مل ذل

اللطف وذلك احلسن إال التفاق كان ثابتا بني املشبه واملشبه به من اجلهة اليت هبـا  
شبهت، إال أنه كان خفيا ال ينجلي إال بعد التـألق يف استحضار الصور وتذكرها 
وعرض بعضها على بعض، والتقاط النكتة املقصودة منها، وجتريدها من سائر مـا  

ء  يف هيǞة احلركة فتطلب الوفاق بني اهليǞـة  يتصل هبا، حنو أن يشبه الشيء بالشي
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واهليǞة، واهليǞة جمردة من اجلسم وما فيه من اللون وغريه من األوصاف، كما فعـل  
  :ابن املعتز يف التشبيه حني قال

  

  حـاافانطباȩا مرة وانفت    وكǖن الȧƎ مصǶف ȩار
  

العني له عن  ينظر من Ƥيع أوصاف الربق ومعانيه إال إىل اهليǞة اليت جتدها مل
أشبه هبـا  انبساط يعقبه انضمام، مث فكر يف نفسه عن هيǞات احلركات لينظر أيها 

إذا جعل يفتحـه   فأصاب ذلك فيما يفعله القارئ من احلركة اخلاصة يف املصحف
فمجموع األمرين ـ شدة ائتالف يف شدة اختالف ـ حال   ... مرة ويطبقه أخرى
ƒ1".وحسن، ورق وف  

  

الحظ أمرا مفاده أن عبد القاهر اجلرجاين نظر إىل مسألة خالل هذا النص نو
املسافة من اجلانب الكيفي ال اجلانب الكمي فقد اعترب هذا التشبيه صورة Ƥعت 

بني متناقضني والفارق الكيفي وحده هو الذي جعل منها تشبيها مقبوال وإن كان 
  .الفارق الكمي يظل موجودا

  
  

بأن نظرية االنزياح قد كشفت بعـض  وميكننا من خالل ما سبق أن نقول 
الغموض الذي ظل يكتنف الصورة األدبية منذ زمن، وإن كانت هذه النظريـة ال  
ختلو من عيوب يف مرحلة وجدت فيها الدراسات األسـلوبية نفسـها يف طريـق    

  .مسدود ممهدتا يف ذلك الطريق لعودة البالغة من جديد
  

دراسات األسلوبية مستفيدين غري أن بعض الباحثني حاولوا إجياد خمرج لل
  .بذلك من األخطاء اليت وجدت نفسها مقحمة فيها

  

  سنتطرق لبعض االنتقادات اليت وجهت ألسلوبية االنزياح مث نتناول أمنوذجا 
  .يف مقترحه لبديل أسلويب جديد) برند شيبلنر(لـ 
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  االنتقادات املوجهة ƂǙ أسلوبية االنزياح
  

 ر الـذي حققتـه أسـلوبية   هاسع والنجاح الباعلى الرغم من االنتشار الو    
، إال أهنا مل تسلم من النقد، حيث واجهتها اعتراضات شديدة واصطدمت االنزياح

بعنف بكثري من األفكار املناهضة هلا، ودارت معظم االنتقـادات حـول املعيـار    
واألسلوب وعالقتهما بالنص والقارئ، كما أشارت هذه االنتقادات إىل اخلطورة 

ثلة يف وصف األعمال الفنية اللغوية وكذا باقي اإلبداعات املختلفة بالشـذوذ  املتم
  :2أهم االعتراضات واالنتقادات ومن بني1.وباخلروج على النظام

  

على كل النصوص حبيـث توجـد نصـوص ال     تنطبق أسلوبية االنزياح ال .1
الواقعة  روالن بارǫتنحرف عن املعيار وهي تلك النصوص اليت يطلق عليها 

 .  الدرجة الصفريف
  

أن تطبيق نظرية االنزياح ال يكون إال على األسلوب الشديد احلساسـية يف   .2
اجملال األديب وعلى التجارب الشعرية ذات اللغة اخلاصة فقـط وال ميكننـا   

 .تطبيقها على النصوص ذات األساليب العادية
  

وإمهال االهتمام باجلزء غري العادي من النص يف مالحظة الصفات األسلوبية  .3
 .النص كله وتراكيبه املتعددة

 

إن تصور األسلوب على أنه احنراف صاſ ألن يكون وسيلة منهجيـة وال   .4
 .ميكن أن نتخذه أساسا لنظرية أسلوبية

اقتباس اجلمل الفردية يف املناقشات األسلوبية اللغوية من القصائد احلديثـة   .5
 .وإطالق  صفة االحنراف عليها
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ليت هلا أمهية دون وجود ترابط كلي بينـها وبـني   تناول احلاالت اخلاصة ا .6
 .النص

  

 .عدم حتديدها للمعيار واالنزياح حتديدا مباشرا ودقيقا .7
  

     .إمهاهلا ملقوليت الكاتب والقارئ .8

عدم األخذ بعني االعتبار احتمال وجود انزياحات غري ذات أثـر أسـلويب    .9
القارئ دون  كاألخطاء النحوية مثال ،وبالعكس وجود األثر األسلويب لدى

 1.وجود االنزياح
  :إن تصورا ألسلوبية االنزياح من هذا القبيل جيعلنا منيز بني أمرين أساسيني مها 

  

أن أسلوبية االنزياح تعتمد بالدرجة األوىل على املفاهيم اللسانية إذ أهنا متثـل   ـ1
) هنجان كو(االجتاه اللساين لألسلوبيات وعليه فإن أول مفهوم لساين ارتكز عليه 

   .هو مفهوم املعيار و االنزياح
  

  .ن أسلوبية االنزياح هي أسلوبية بنوية ال هتتم بالكاتب وال بالقارئإـ  2
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 ǯǽوƴبرند شيبلنر( أ(:  
  
  

  :عامة ةاالنتقادات اليت وجهت لألسلوبي
تكمن أهم االعتراضات املوجهة ضد التصورات األسلوبية كون هذه األخرية مل 

راستها لألسلوب جزئية وفرعية، وعليه ينبغي أن ينظر إىل تكن كافية وشاملة ود
  :1األسلوب

  

 .على أنه ظواهر معينة يف نص ما
 .يقصد إنتاجه يف ميدان اإلبداع الفين .1
 .أن يتم حتليله بالنظر إىل تأثريه على القارئ .2

  

وهلذا فإن كل االجتاهات األسلوبية كانت إما نظرية أسلوبية نصية داخلية وإما 
ومن هنا فإن عنصر األسلوب .لوبية تتعلق باإلنتاج وإما أسلوبيات التلقينظرية أس

  2.ال ميكننا جتريده من النص وال من املؤلف وال من املتلقي
  

نظرت إىل األسلوب من وجهة التعبريية أي عالقة الفكر  ) بايل(إن أسلوبية 
للغة األدبية ) يلبا(بالتعبري وهذا جانب جزئي يف الدراسة األسلوبية كما يعين إقصاء 

من الدراسة األسلوبية عبارة عن تضييق جمال هذه الدراسة وجعلها مركزة يف وقائع 
  .التعبري

  

غرقت يف الدراسة النفسية وتتبع سري األدباء )سبيتزر(كما أن أسلوبية 
وتفسري الواقعة األسلوبية عن طريق الالوعي وهذه أيضا دراسة أوصلت املؤلف إىل 

ه إىل تبين الطرحات البنوية وهذه األخرية أيضا مل تركز إال طريق مسدود اضطر
  .على جانب واحد هو النص
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من أجل هذا كله قامت عدت حماوالت للخروج من املأزق املنهجي الذي 
وصلت إليه األسلوبيات، فهل ينبغي عليها أن تدرس الظاهرة األسلوبية من النواحي 

عامة؟ وإذا صار األمر كذلك فهل ميكن  الثالث كلها؟ أي تكون النظرية األسلوبية
توسيع جماالت تطبيقها؟ وإذا كان األمر غري ذلك فهل يعين هذا أنه حان زواهلا؟ 

  وما الشيء الذي سيحل حملها؟
  

إن هذه ألسǞلة حمرية للغاية خاصة وأن الطرحات اجلديدة قد أعطت بعض 
ة األسلوبيات؟ أم نعمل البدائل النظرية املتباينة فهل نعمل على توسيع جمال دراس

  على بالغة جديدة تدرس كافة أشكال اخلطاب؟
  

سبيل نظرية  وهو يف) يرند شبلنر(لɌجابة على هذه األسǞلة سنتناول مقترح 
  .أسلوبية شاملة

  

  :)يرند شبلنر(مقترح  
  
  

أن يرسم مالمح نظرية أسلوبية شاملة وتقوم على أسس ) يرند شبلنر(حياول 
ة نظرية على أن تفي هذه النظرية باملطالب األدبية حبيث لغوية وأخرى اتصالي

تسمح بوصف أسلوب النص على أنه ظاهرة تتحدد وتتغري تارخييا ومتمسكة 
آن األوان أن حناول القيام بعمل ):"..شبلنر(يقول .بالتصورات األسلوبية السابقة

ديدة تركيبة للنظرية من وجهات نظر حمددة، ونقترح لذلك مراعاة اجلوانب اجل
 1".داخل النظرية األسلوبية

  

  :ثالثة مناذج هلذه النظرية هي) يرند شبلنر(يقترح   
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  : ƴوǯǽ االǩصال األدŸـ   1
  

املتمثل يف وظائف ) ياكبسون(يف هذا النموذج من تصور ) يرند شبلنر(ينطلق 
االتصال وجيعله الركيزة اليت يقوم عليها االتصال األديب الذي خيتلف عن عمليات 
االتصال اليومية كون املؤلف غري معروف كما أن القارئ غري معروف، مركزا يف 
ذلك على الشفرة املشتركة بني كل من املرسل واملستقبل واالعتماد على السياقات 

  .1املختلفة إضافة إىل وجود وسيلة االتصال
  

أمنوذجا اتصاليا ملختلف الوظائف على ضوء ) شبلنر(وعلى هذا األساسيقدم 
  2:على الشكل اآليت) ياكبسون(منوذج الذي قدمه األ
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 الوظيفة الشعرية

 الوظيفة السياȩية
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 االǩصاليةالوظيفة

 اللغويةالوظيفة
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  :األسلوب اختيار املǘلف واسترجاț القارئ ـ 2 
  

األسلوب خاصية ثابتة يف النص ولكنه كيفية ممكنة ) يرند شبلنر(ال يعترب 
ينبغي أن تسترجع يف عملية االتصال من متلقي النص، ويفهم من ذلك أن 

ة فردية للمؤلف وإمنا عملية متبادلة بني نتيجة اختيار املؤلف األسلوب مل بعد خاصي
من جانب آخر، كما هو مبني  املتضمنة يف النص من جانب وبني رد فعل القارئ

  1:يف هذا الشكل

  
  

  :وميكننا أن نالحظ من خالل هذا الشكل ما يلي
  

  :مبدأ االختيار ـ 1
  

مكانيات االختيارية احملددة من خالل جمموعـة مـن   ينطلق املؤلف من اإل
العوامل يف إطار النظام اللغوي الذب سيتم استرجاعه من متلقي النص إضـافة إىل  

والظـروف  . وقت إنتاج النص من خالل الظروف العملية املتعلقة بسياق اإلنتاج

                                                           
 109 املرجع نفسه ص ـ 1

 نص األسلوبال املؤلف

 توقع القارئ

 سياق االستقبال

 القارئ

 سياق اإلنتاج

 نظام اللغة

 االسترجاع االختيار
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ـ  ذلك الشخصية للمؤلف والعالقات اليت تربطه باجلوانب االجتماعية والثقافية وك
ويضاف إىل ذلك كلـه التـأثريات   .معرفته  بأعمال أدبية أخرى ورد فعله جتاهها

املتمثلة يف طرق اإلنتاج كتأثريات البالغة املعيارية اليت تزود املؤلف مبعرفة بعـض  
قوانني اخلطاب، وكذلك معرفته لألفكار الفلسفية يف علم اجلمـال، أو النمـاذج   

ن الكالمية، والتقاليـد االجتماعيـة واألمنـاط    األسلوبية واألعراف اللغوية والسن
  1.السلوكية وعالقة ذالك كله باالستعماالت اللغوية داخل اجملتمع

الوظيفة املرجعية أو ما أطلـق عليـه   ) ياكبسون(كل هذا يدخل فيما أطلق عليه 
  2.الوظيفة السياقية) شبلنر(

  

2 țـ مبدأ االسترجا:  
  

وهذا مـا   ∗جتاه ما يرمز له يف النص تتم عملية االسترجاع برد فعل القارئ
وذلك عن طريق ، يسمى باسترجاع األسلوب الذي يتحدد من خالل توقع القارئ

باألعمال األدبية وتصوراته عن الكيفيـة األدبيـة   خرباته ومعرفته الضمنية السابقة 
ويشـري   .ويتأثر توقع القارئ بالسياق الذي يستقبل فيه املرسلة واملقاييس اجلمالية

إىل العالقة القوية بني اختيار املؤلف واسترجاع القارئ وذلك يـتم عـن   ) بلنرش(
طريق ختيل مؤلف النص توقع القارئ حني يتلقاه وهبذاينتج ما يسميه التطابقات أو 

   3.التقابالت وذلك من خالل الدالالت الرمزي املوجودة يف النص
  

امل قد ينقذ األسـلوبية  يف األخري ميكننا القول إن هذا املقترح األسلويب الش
من الدائرة املغلقة اليت وضعت فيها نفسها، بل سيفتح أمامها آفاق واسعة للدراسة 

  .والتحليل
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وإذا ما طبقنا هذا األمنوذج على الصورة األدبية فإننا نكون قد ربطنا بذلك 
Ƥيع أجزاء اخلطاب األديب وستجد نظرية االنزياح مكاهنا يف هـذا األمنـوذج إذا   

نا حتديد مقولة القارئ حتديدا دقيقا ورد فعله جتاه ما يستقبل من صور تغـدو  متك
   .فيها وظيفة التعديل ممكنة عن طريق السياقات املختلفة
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  لثالفصل الثا

  

  الصورة األدبية يف ضوء
  املقترح التداويل السميائي

  هلنريش بليث     
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قبل أن نعرض املقترح السيميائي هلنريش بليث حول البالغة اجلديدة ال بد 
صورات البالغيني اجلدد الذين أردوا أن يعيدوا االعتبار للبالغة من تأن ننطلق من 

يل ال بد من الوقوف على أهم االعتراضات اليت انطلقوا منظور علمي جديد وبالتا
  .منها النتقاد األسلوبية

  

تكمن أهم االعتراضات املوجهة ضد التصورات األسلوبية كـون هـذه   و
األخرية مل تكن كافية وشاملة ودراستها لألسلوب جزئية وفرعية، وعليه ينبغي أن 

  :1ينظر إىل األسلوب
  

 .اعلى أنه ظواهر معينة يف نص م
 .يقصد إنتاجه يف ميدان اإلبداع الفين .1
 .أن يتم حتليله بالنظر إىل تأثريه على القارئ .2

  

وهلذا فإن كل االجتاهات األسلوبية كانت إما نظرية أسلوبية نصية داخلية وإما 
ومن هنا فإن عنصر األسلوب .نظرية أسلوبية تتعلق باإلنتاج وإما أسلوبيات التلقي

  2.وال من املؤلف وال من املتلقي ال ميكننا جتريده من النص
  

نظرت إىل األسلوب من وجهة التعبريية أي عالقة الفكر  ) بايل(إن أسلوبية 
للغة األدبية ) بايل(بالتعبري وهذا جانب جزئي يف الدراسة األسلوبية كما يعين إقصاء 

 من الدراسة األسلوبية عبارة عن تضييق جمال هذه الدراسة وجعلها مركزة يف وقائع
  .التعبري
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غرقت يف الدراسة النفسية وتتبع سري األدباء )سبيتزر(كما أن أسلوبية 
وتفسري الواقعة األسلوبية عن طريق الالوعي وهذه أيضا دراسة أوصلت املؤلف إىل 
طريق مسدود اضطره إىل تبين الطرحات البنوية وهذه األخرية أيضا مل تركز إال 

  .على جانب واحد هو النص
  

كله قامت عدت حماوالت للخروج من املأزق املنهجي الذي  من أجل هذا
وصلت إليه األسلوبيات، فهل ينبغي عليها أن تدرس الظاهرة األسلوبية من النواحي 
الثالث كلها؟ أي تكون النظرية األسلوبية عامة؟ وإذا صار األمر كذلك فهل ميكن 

أوان ذا أنه حان توسيع جماالت تطبيقها؟ وإذا كان األمر غري ذلك فهل يعين ه
  زواهلا؟ وما الشيء الذي سيحل حملها؟

  

إن هذه ألسǞلة حمرية للغاية خاصة وأن الطرحات اجلديدة قد أعطت بعض 
البدائل النظرية املتباينة فهل نعمل على توسيع جمال دراسة األسلوبيات؟ أم نعمل 

  على بالغة جديدة تدرس كافة أشكال اخلطاب؟
  

ينضوي هذا البحث ضمن مشـروع  :"قترحهمقدما مل)ليث هنريش(يقول 
كبري لبناء بالغة عامة جديدة تستوعب إجنازات البالغة القدميـة وتسـتفيد مـن    

حماولة جتاوز جوانب النقص فيهما باقتراح منـوذج  واجتهادات األسلوبية احلديثة 
  .1"مسيائي يقوم على نظرية االنزياح يف التركيب والداللة والتداول

  

الفعلي للبالغة اجلديدة يف الستينات من القـرن العشـرين،    لقد بدأ اإلجناز
وذلك يف حماوالت الباحثني األملان يف إعادة االعتبار إىل البالغة، ومن بني هـؤالء  

الذي حاول تأسيس علم Ƥال بالغي يقوم على التأثري، يضـاف إىل  ) دوكهورن(
عـاين املشـتركة   للتحليل التـارخيي للم ) كورتيوس(ذلك االعتبارات اليت قدمها 

معتمدا يف ذلـك  ) لوسبريك(وكذلك املخطط النسقي الواسع للبالغة الذي قدمه 
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على إجنازات البالغة الكالسيكية، لقد كان للتوجه البالغي اجلديد أسـبابه الـيت   
للسانيات التداولية، والنظريات الكربى اترجع يف جمال التنظري إىل االهتمام الكبري ب

دراسات السيميائية، إضافة إىل النقد األيدلوجي و الشـعرية  يف جمال التواصل وال
اللسانية يف جمال وصف اخلصائص التأثريية واإلقناعية للنصوص وتقوميهـا يقـول   

أن البالغة قد صارت علما وأننا هندف مـن   ـأوال  ـ  جيب أن نسجل):"..بليث(
رة يف البعـد  جهة ثانية إىل نظرية بالغية وأن البالغة من جهة ثالثة ليست حمصـو 
   1".اجلمايل بشكل صارم، بل تƕع إىل أن تصبح علما واسعا للمجتمع

  

على إعادة صياغة املفاهيم يقوم  اجلديدة إن املفهوم العلمي احلديث للبالغة 
عكس املفهوم املعياري للبالغة التقليدية، فقد أصبح اليوم اهلدف األول القدمية، أي 

ص ال إنتاجها، فالذي كان متصورا عـن طريـق   للبالغة اجلديدة هو حتليل النصو
  2.الفكر والتعابري املعيارية أمكن إدراكه بواسطة الوصف العلمي الدقيق

  

هي بالغة علمية حديثة تتمسك بوصف ) بليث(إن البالغة اليت يسعى إليها 
النصوص ال بإنتاجها أي اعتبار آثار النصوص كظـواهر مـن ظـواهر التلقـي     

  .اهلرمينوتيكي
  

ن التركيز على املوضوعية لɌجراءات التجريبيـة الـيت تسـتعمل يف    ويكو
التقومي، وبالتايل فإن البالغة املعيارية ميكن أن تصبح بالغة وصفية وتارخيية وتأويلية 
وتعكس بصورة نقدية وضعية تلقي الشارح للنص وهبذا تكون مؤهلـة لتكـوين   

   3.أسس لنظرية تداولية للنص
  

البالغية احلديثة إىل أن اشتملت على البحث يف  وهكذا استمرت الدراسات
شـامي بريملـان   ( ، خاصة مع الثورة الكربى يف البالغة اليت أجنزها Ƥيع اخلطابات
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، من خالل توصله إىل طريقة جديدة لفهم البالغة وطبيعتها Chaim (Perelmanـ
  .ودورها
  

جهة إىل كـل  ،تتعلق جبميع اخلطابات ومو)بريملان(إن البالغة اجلديدة عند 
املستهدفة لɌقنـاع أو   طبقات اجملتمع وشرائحه، مغطية يف ذلك حقول اخلطابات

، إضافة إىل اهتمامها باحلجج يف احلوار الذايت الذي جيريه اإلنسـان مـع   اإلثبات
  1.نفسه

على تعديل النظام ) بريملان(ومن خالل هذه الطرحات البالغية اجلديدة أقدم 
، وبـني  Pathos – Logos – Ethos: احلجج ملنطقيـة األرسطي يف التمييز بني 

تارة مقوما حجاجيـا وتـارة   ) أرسطو(األساليب اخلطابية، فاالستعارة مثال عند 
 2.فقد عدها مقوما حجاجيا إقناعيا فقط) بريملان(أخرى حمسنا لفظيا، أما عند 

  
  

                                                           

 2005ـ  الرباطـ  مكتبة دار األمان. االستعارة يف حمطات يونانية وعربية وغربية ينظر حممد الويل،ـ  1

 .354 ص

  453 ينظر املرجع نفسه صـ  2
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  مقترح هنريش بليث وǩصورȻ للبالغة اƨديدة
  

  :1أمرين) هنريش بليث(يتضمن حسب إن التصور اجلديد للبالغة 
  

البد من ضرورة وجود علم للنص ال يقتصر عن دراسة النصـوص األدبيـة    .1
 .وحدها فقط وإمنا يتعداها لدراسة غريها من النصوص على اختالفها

  

تتدخل هنا النصوص اجلديدة اليت عجزت البالغة القدمية خاصة بني القرنني 
اد حلول لأللغاز اليت تكتنفها، السـيما وأن  الثامن والتاسع عشر امليالدي عن إجي

Ƥيع األجناس األدبية ومل تكن تنحصر فقط على اخلطاب  تهذه النصوص قد ضم
مثال ) كارولني سبريجون(الشعري، كالرواية مثال واملسرحية، فدراسة الصورة عند 

 2).شكسبري(تدخل ضمن النصوص املسرحية لـ 
  

 

  . جا للفهم النصي عن طريق الوظيفة التأثرييةإن البالغة هبذا التصور متثل منه .2
  

والذي كان سائدا يف البالغة القدميـة   )قناعاإل(مصطلح  اهن) بليث(يستبدل 
مبصطلح الوظيفة التأثريية وحسب رأيي اخلاص فإن املصطلحني يؤديـان الغـرض   
نفسه، وهذا يفسر حماولته إلعادة صياغة بعض مفاهيم البالغة القدمية بصـياغات  

دة لتتدخل مسألة املصطلح هنا كإحدى أكرب الدعائم اليت يقوم عليها املنـهج  جدي
  .تفسه) بليث(كما شدد على ذلك 

  

على مفهوم مقام اخلطاب ) هنريش بليث(إن النظرية التداولية للنص تقوم عند 
Situation de discours    أي أخذ مفهوم املقام النصي والوظائف الـيت حتـدد ،

  3.ذلك يف أمنوذج نصي وظيفي املقامات وتدمج كل
    

                                                           

  24 ينظر املرجع نفسه صـ   1

 121 ينظر جوزيف ميشال شرمي، دليل الدراسات األسلوبية صـ  2

  32 ينظر املرجع نفسه صـ   3
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منوذجاǄ أسلوبياǄ جديداǄ يقوم علـى االنزيـاح   أ )هنريش بليث(ولذا يقترح 
ويتركز أساساǄ على املستوى التداويل بإعادة تشغيل نسق الصور البالغية القدميـة  

  .1والذي يقوم على ميادين االنزياح واألثر االنفعايل
  

اليت توصل إليها املنظـرون احملـدثون    على النتائجأيضا تصور هذا الويقوم 
يف حماولتـهم  ) جون دي بوا(و) جمموعة لييج(و) تودوروف(و) ن ليش.ج(أمثال 

  2إدماج الصياغة وأسلوبية االنزياح اعتمادا على اللسانيات البنوية
   
ـ يضم هذا التصور و ـ نفسه) بليث(يصرح بذلك  كماـ مكونـاǄ تـداولياǄ    ـ

، وهـذا  3منوذج االنزياحي بطريقة خمتلفةأنتجها األيستطيع معاجلة التنوعات اليت 
حتت مشروع كبري من أجل التوصل إىل بالغة عامة جديدة تستوعب اإلجنـازات  
البالغية القدمية وتأخذ من املناهج األسلوبية احلديثة متجاوزة يف ذلـك النقـائص   

    4املوجودة يف كل منهما
  

) بليـث (ت األسلوبية يضع ومن أجل توضيح النقائص املوجودة يف االجتاها
خمططا يشمل كل هذه االجتاهات من زاوية التواصل مبينا موقع مقترحه السميائي 

  5.من زوايا خمتلفةإياها  اتقداجلديد ومن
  

وقبل أن نبدأ يف عرض هذا املقترح ينبغي أن نطرح Ƥلة من التسـاǗالت  
  .املهمة يف هذا املقام

  

                                                           

  65ينظر املرجع نفسه ص ـ 1
  65  صملرجع نفسه ينظر اـ  2

  . 66صينظر املرجع نفسه ـ  3
  103إىل  99 املرجع نفسه من صـ  4
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قترح بديال عن النظريات األسـلوبية يف  فإىل أي مدى ميكننا اعتبار هذا امل 
وما مدى تقارب هذا الطرح باملسألة الشعرية اليت يلح عليها  معاجلة قضية االنزياح؟

  جديدة؟ بفصله الشعرية عن البنوية للوصول إىل بالغة 1)هانري ميشونيك(
  

  هذا املقترح مزيج بني اللسانيات والبالغة والسيميائيات؟ اعتبار هل ميكننا
  :هذا األساس سنتناولعلى 

عناصر املقترح مع مقارنته وموازنته ببعض وجهات النظر البالغية يف : أوال 
  .البالغة القدمية وأيضا ببعض الطرحات األسلوبية احلديثة

  

سنركز على ماله عالقة بالصور البالغية واجلانب الداليل كما يطلـق  : ثانيا
  ).هنريش بليث(عليه 

  

بوضعه جنبا إىل جنـب يف شـبكة الدراسـات    أمنوذجه ) بليث(يستهل  
والنظريات األسلوبية الكربى على تنوعها جماالهتا واختالفها مناهجهـا، وذلـك   

 :لتوضيح متوقعه بينها Ƥيعا كما هو يف هذا الشكل
 

                                                           
1 -voir  Arnaud Bernadet LA RHETORIQUE EN PROCES Un point de vue critique :  
la poétique de Henri Meschonnic Approches et perspectives 
- Voir aussi- Henri Meschonnic LA POETIQUE TOUT CONTRE LA RHETORIQUE 

Université Paris VIII http://www.hatt.nom.fr/rh 
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 ǯǽوƴ وءȑ اهات األسلوبية يفƟاال
التواصل

  
  

ي لنا جبدية الطـرح الـذي يقدمـه    إن قراءة سريعة هلذا املخطط توح
مقدما يف ذلك انتقادات هلـذه االجتاهـات   ومتموقعا يف خانة رئيسية  ،)بليث(

  1.كما عرب عنه بذلك صراحة
  

من الفرضيات القائلة بأن الصورة  يف هذا التصور) هنريش بليث(ينطلق و
 ةصـياغ البالغية هي الوحدة اللسانية اليت تشكل انزياحاǄ وعليه يكون فـن ال 

élocution من االنزياحات اللسانيات Ǆنسقا.  
  

                                                           

 13 هنريش بليث البالغة واألسلوبية صينظر ـ 1

ƗǒƕǍǄƪƊ 

Ƙǚƞƪǃƒ  
ƓǋǂƨǓƐƕǐ 

ƕǐƏƑǐǄǐƨǁƐ  
)ƹǁƊǄǁƐ ƝƥƗƾǄ(  

ƥơƒǍ ƧƮǈƵ ǏǄƵ ƨǒǂƧƙǃƒ 

ýƪƧǆǃƒ-ǑǀǄƙǈǃƒ-ƗǃƓƪƧǃƒ-ƒǇǈƪǃ-ƗƺǄǃƒ ǅƓƲǈ  

ǐƧǒƕƶƙǃƒ ǉƓƞƙǙƒ 

 Ǎǋ ƔǍǄƪǕƒýơǃƒ  
ǐƧǒƛƋƙǃƒ ǉƓƞƙǙƒ 

ǑǀǄƙǆǃƒ  
ǑǀǄƙǆǃƒ ǑƼ ƧǒƛƋƙǃƒ  

ǑƙƓǂƓơǆǃƒ ǉƓƞƙǙƒ 

)ƳǍưǍǆǃƒ-ƗǃƓƪƧǃƒ(  
ƳǍưǍǆǃƓƕ ƧƶƬǃƒ ƗƿǚƵ  

ǑƽǒǃƋƙǃƒ ǉƓƞƙǙƒ 

)Ǉǈƪǃƒ(  
ǐǍƺǄǃƒ ƭǈǃƒ Ɨǒǈƕ  

ƗǒƕǍǄƪƊ 

ƟƓǒƨǈǙƒ  
ƗǒƕǍǄƪƊ 

ƾƓǒƪǃƒ  
ƗǒƕǍǄƪƊ 

ƇƓƮơǗƒ  
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قد بدأ من التصورات اليت رمسها األسلوبيون ) بليث(و نالحظ هنا بأن 
الصورة كتعبري لغوي لتماثل ما، وبني الصورة الذهنية  منذ زمن يف متييزهم بني

  1.مبعدين الثانية من جمال حبثهم األسلويب
  

اين من الدراسة مما يدل على أنه على هذا اجلانب اللس) بليث(لذا ركز 
  .مل ينطلق من مفاهيم جديدة

  
  

  :ومييز بني ثالثة أصناف من االنزياحات
  

 ) .العالقة بني الدالئل ( انزياح تركييب  - 1
  

 ) .العالقة بني الدليل واملرسل وامللتقي ( انزياح تداويل  - 2
  

 .)العالقة بني الدليل والواقع ( انزياح داليل  - 3
  
  

  :هذا الشكل كما هو مبني يف

  
  

غـري  (االستعمال احملتمل يف هذا األمنوذج إىل وجود فراȟ بني  ) بليث(ويشري 
بواسـطة  وعلى املتلقي أن ميـأله   للغة) التصويري(واالستعمال احملقق ) التصويري

وذلك  ارالقراءة والتأويل وذلك بإعادة ترƤة الصور إىل بنيات لسانية موافقة للمعي
  .تكرار عملية التلقي  عن طريق

  

                                                           

 108 ينظر جوزيف مشال شرمي ، دليل الدراسات األسلوبية صـ  1

ǁƐ ǏƏƑǐǄƨǁƐ üǐǂƟƗǁƐ ƚƤǋǄǆƝƥƗƾǄ 

 ƔǒǂƧƙǃƒ)ǐǍơǈ ƜƦǍǆǈ( 

Ǎǒǆǒƪǃƒ ƧǍƮǃƒ-ƗǒƕǒǂƧƙ  
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 ýǍƒƥƙǃƒ)ǑǃǍƒƥƙ ƜƦǍǆǈ( 

ƗǒǃǍƒƥƙǃƒ ƧǍƮǃƒ  
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يف مبـدإ  ) برنـارد شـيبلنر  ( حييلنا هذا االستنتاج إىل الطرح الـذي قدمـه   
، وهي عملية تتم برد فعل القارئ جتاه ما يرمز له يف النص، ويطلق عليه االسترجاع

الذي يتحدد من خالل توقع القارئ عـن طريـق خرباتـه     استرجاț األسلوب
حيث يتأثر توقع القارئ بالسياق الـذي   ة السابقة باألعمال األدبيةومعرفته الضمني

  1.يستقبل فيه املرسلة
  

تنوع القراءات يؤدي إىل تعقد النصوص األدبية، وذلك بصورة خمتلفـة يف  إن 
  :اآلتية كل واحدة من األصناف الثالثة من الصور

  

  :ǩركيبية ـالصور السيمو  •
  

ادة للترƤات احلرفية املتنافسة فنكـون  تدفع القارئ إىل إجراء إعوهي اليت 
إذن بإزاء اختالفات يف التوجيه على مستوى الصـوت والتركيـب والداللـة    

 .ويكون جمموع هذه التوجيهات الفضاء اجلمايل لدى املتلقي
 :داللية ـصور السيمو ال •

 

الطابع اجلمايل للدليل خيتلف ألن األمر ف داللية ـأما بالنسبة للصور السيمو  
عندما يلتقي القارئ نصاǄ حيتـوي  ف 2ساين يقوم على النمط املرجعي ال اخلطيالل

عدة جمازات فإنه يثري إما هذه العالقة املرجعية أو تلك من العالقـات احملتملـة   
مرجع تعقيده على وهكذا يكشف النص وجود عدة طبقات من الواقع، وهذا 

 .املستوى الداليل
  

  :الصور التداولية •
 

هنا  و.بني الكفاءة التواصلية العادية وكفاءة االنزياحاحلاصل ناقض تاليف وتتمثل 
 ȟبه املتلقيالذي يضطلع يتم ملء الفرا. 

  

                                                           

  111 ينظر برنارد شيبلنر علم اللغة والدراسات األدبية صـ  1

 هنا التركييب يقابل عنده املرجعي والتواصلي أي الداليل والتداويل  Linéaire يقصد باخلطيـ  2
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ميتلك يف النص األديب تعـدداǄ   الدليل اللساين التصويريفإن  وعلى هذا األساس
Ǆثالثيا :  

  

  الدليل اللساين التصويري
  
  

  مرجعي      ǩواصلي    خطي 
  
  
  

الثالثي قنا من هذا الصنف من الصور أو ذاك وهذا التعدد حسب انطالوذلك 
جممـوع  يشـكل  و ومتكررة، يظهر يف عملية التلقي يف شكل قراءات متعددة

، مث للـنص األديب ) أي األسلوبية(القراءات املختلفة طاقة تواصلية لسانية Ƥالية 
ملية هذه الطاقة ليست مستقرة وال ثابتة بل توجد يف حركة بفضل تتابع عإن 

 .1التلقي اليت جتري يف إطار الزمان واملكان
  

  هنا تذليل بعض الصعوبات اليت قد تنجم عن حماولة  بليث حياول     
  بالدليل اللساين التصويريتفكيك املرسلة، وهلذا يقترح تقسيم ما يطلق عليه 

 le signe linguistique figuratif إىل ثالثة أقسام:  
  

  :الدليل اخلطي
   

 l'axe syntagmatiqueيقابل التركييب ويشري بذلك إىل احملور السياقيوهو ما 
  . des écarts Linéairesلتشكل انزياحات خطية  حيث تتألف العناصر اللغوية

   

                                                           

  105-104- 103صهنريش بليث البالغة واألسلوبية ينظر ـ  1
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: قد ميز بني نوعني من االنزياحـات  ) جان كوهن(وقد سبق أن رأينا أن 
ه الصويت واإليقـاعي  انزياحات سياقية وتتمثل يف النظم يف حد ذاته جبانبي :األوىل

  .وكذلك التقدمي والتأخري واحلذف واإلضافة إىل عري ذلك
  

الشديد  انتقادهتتمثل يف االستعارة واجملاز وقد الحظنا  استبدالية انزياحات : الثانية
  1.ينياليت مل تفرق بني املستو للبالغة القدمية

  

  : الدليل املرجعي
  

باملعرفة الضمنية السابقة ) شبلنر(ق عليه وهو يقابل مصطلح االستبدايل وهذا ما يطل
  2.للقارئ

  

  :الدليل التواصلي
  

  .وهو البعد التداويل إلعادة تشغيل الصور لدى املتلقي
  

  :ǩداولية االنزياح
  

ذلك يف ينبغي تتبع تداولية النظر الح موقع االنزياح من وجهة يوضتمن أجل 
الذي اجلدول يف بني م وه كما.3والوظائف اخلاصة هبا خمتلف املقامات لتواصلية

 :بسيط نسبياǄولو بشكل تنميطاǄ هلذه املقامات التواصلية يعكس 
  

  أي تواصل بالغي) ت ب(يرمز للمقام البالغي بـ 
  أي تواصل شعري) ت ȇ(بـ   واملقام الشعري    
  أي تواصل ناقص  )ت ن(بـ    املقام الناقص     
  يومي أي تواصل   )ت ي(بـ    املقام اليومي     

                                                           

 111 ينظر جان كوهن بنية اللغة الشعرية صـ  1

 111 ينظر برنارد شيبلنر علم اللغة والدراسات األدبية صـ  2

  100صبليث البالغة واألسلوبية  هنريشينظر ـ  3
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 الوظيفة مقام التواصل
  ت ي=غري شعري+غري بالغي=يومي

  ت ب= بالغي 
  ت ȇ= شعري 
 ت ن= ناقص 

  اإلخبار
  اإلقناع

  مقصود لذاته
 وظيفة غري تامة

  

  .بني هذا اجلدول اختالف املقاصد الكامنة وراء مقامات التواصلي
  ):ت ن(التواصل الناȌȩ وظيفة  ـ 1

نا غائبة متاماǄ ألن حتقيقها قد عيق بوجه مـن  غري تامة والغاية هإن الوظيفة 
النـاقص بالنسـبة    اإلجنـاز شكل من أشـكال  ) ت ن(الوجوه وذلك ألن طابع 

  .للمقامات التواصلية األخرى
  

من الدراسة ألن االنزياح هنا عري مقصـود،   املقام الناȌȩ) بليث(يستبعد 
األسلويب هو ما توفر وقد رأينا فيما سبق أن ما يطلق على االنزياح كمادة للبحث 

1.فيه القصد والنية، والصورة على هذا األساس خرق إرادي لقواعد اللغة
  

  

وهذا التواصل الناقص هو سبب االنزياحـات اللسـانية الـيت تظهـر يف     
ويدخل  ) اجلناس السجع واحملاورة والترداد(اضطرابات الكالم باعتبارها غري إرادية 

النزياح هنا ليس صورة أسلوبية بل هو عيـب  وا 2،)احلذف والبتر(يف هذا أيضا 
  .لساين غري وظيفي

  

  ):ت ي(التواصل اليوميمقام  ـ 2
التواصل النـاقص  خيتلف عن  وهو إن طبيعة هذا املقام حيددها االستعمال 

وهـو  ) ت ȇ(و ) ت ب(تواصلي حدد أساساǄ بطريقة سالبة مقارناǄ مع  مقامألنه 
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مـن   ااملقام يكون االنزياح اللسـاين جـزءă   ويف هذا. يستلزم مزيداǄ من التقسيم
االستعمال ومن النحو التواصلي املعتمـد كمـا يف االسـتعارات االضـطرارية     

  1.االستعارات املستهلكة)كوهن(يطلق عليها أو ما )املبتذلة(واملستهلكة 
  

عمل هذه الوظيفة فهي تدخل يف إطار مـا يسـت  ) بليث(وهنا أيضا يستبعد 
  .لفةختيوميا من الصور امل

  

  :)ت ب(التواصل البالغي مقام ـ 3 
  

وتتمثل هذه الوظيفة يف قصد املتحدث إىل إحداث تغري يف املوقف الفكري 
 هـي أو العاطفي عند امللتقي قصد التأثري واإلقناع وعليه فالوظيفة املهيمنـة هنـا   

  .الوظيفة اإلقناعية
  

 ):ت ȇ(التواصل الشعريمقام  ـ 4
  

و التواصل الشعري فإن الصورة البالغية تتحول إذا مال التواصل البالغي حن
إىل صورة شعرية وهذا يتضمن تغيرياǄ يف الوظائف ففي حني يـرتبط التواصـل   

بوظيفة مقصدية ملموسة ال بوظيفة لسانية فإن ) مثل التواصل اليومي(البالغي 
  .)ȇ.ت(الغرض من 

  

ال ) ȇ.ت(فإن  على نفسه ومن هذه الزاوية حييل إذا الدليل اللساين الثاينف 
ĉَن نظامه التواصلي اخلاص ومع ذلك فإن هذه يرتبط بعناصر خارج اللغة بل يكو

املعاجلة ال تعين أن هناك رجوعاǄ إىل تصور عتيق وعازل لألدب بل إهنا أكثـر  
أكثـر   فالوظيفة الشعرية ال تلغي الوظائف األخرى بلوعليه تعقيداǄ يف الواقع، 

لواقع أن النص الشعري حيتوي عناصـر شـعرية   هتيمن عليها، فامن ذلك إهنا 
وعناصر اخبارية، وإذا وقعت انزالقات يف َتَراتŇبِيَّة الوظائف النصية تبعاǄ لتغيري يف 
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وينبغي ترتيب .. فقد ينتج عن ذلك شعرنة نص أو ضياع شاعريته ،منط التلقي
لويب الصور اللسانية حسب اهليمنة الوظيفية وبذلك ستنتمي حيناǄ إىل تصور أس

  . 1شعري وحيناǄ إىل تصور بالغي وحيناǄ إىل تصور يومي
  

يف الوظيفة الشعرية مع ) ياكبسون(من  هذه الفكرة) بليث(استلهم لقد 
  .إقصائه للوظيفة املرجعية اليت ال ينبغي أن تتدخل هنا

  

  :وصف النموǯǽ التركييب  
  

  .ةتركييب يف توليد الصور االنزياحي-منوذج السميواألهذا  يعتمد
  

  :العمليات اللسانية واملستويات اللسانية الƟ Ɣري فيها العمليات
  

وهي بدورها تنقسم إىل قسمني قسم خيـرق املعيـار أي    :العمليات اللسانية ـ1
  .وقسم يقويه أي التعادالت . يرخص

  

  :وتتكون العمليات اليت خترق املعيار من ـ
  

  تبادل الدالئل ـالتعويض  ـالنقص  ـالزيادة 
  

  .أما اليت تقوي املعيار فمكونة أساساǄ من التكرار التعادل والترداد ـ
  

يف نظرية االنزياح، ) جان كوهن(نالحظ أن العمليات نفسها تطرق إليها 
متقابالن مستوى يتم فيه االنزياح ومستوى  حيث توصل إىل أن هناك  مستويان

  2.ثان يتم فيه نفي االنزياح، أي املنافرة واملالءمة
  

واضحا، غري أن اجلديد فيه هو من حيث ) بليث(التحليل يكون تأثر  وهبذا
  .تعديله وإعطاǗه بعدا تداوليا جديدا
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  : اللسانية املستويات  ـ 2
  

  الفونولوجيا  ـ
  املورفولوجيا  ـ
  التركيب ـ
  الداللة  ـ
  اخلطوطية  ـ
    .النصانية ـ
  .1مرفولوجية ـ

  

عملية لسانية مما ذكر يف كل  يعمل هذا النموذج بطريقة تسمح بإجراء كلو
  .)هي الصور البالغية(مستوى لساين لتوليد وحدات لسانية ثانوية 

   
وحينǞذ تعمل أمناط العمليات اللسانية كأمناط حتويلية، إهنا حتـول املعيـار   

) البالغـة (يف بعض املواقع من النص، إىل معيار ثـانوي  ) النحوية(اللساين األويل 
وضـع األمسـاء   ( معجميةمن زاويتني زاوية ظاهرتية وزاوية وهذه العملية توليدية 
  ).لألشياء واشتقاقها

  

إهنا توليدية باملفهوم الظاهرايت ألن النموذج املقترح يشكل طريقة للكشف  
جان (وقد أشار إىل هذا أيضا . يولّد على قاعدة مسيوتركيبية) حنو ثان(قائمة على 

لنحوية معتمدا على مفهوم النحوية عند حينما أشار إىل أن الشعري ناقص ا) كوهن
  ).تشومسكي(

  

Ƥيع صور االنزياح اللساين  ضعيف هذا األمنوذج على  أن ) بليث (يؤكد  و
هي توليديـة  ف الوقت نفسه و. رهن إشارة اإلنتاج والتحليل النصي هي املمكنة
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لـذي  ا ملصطلحيااحلشو  إلغاءمنوذج ال يساهم يف ي لكون هذا األئميايسلاملعىن اب
   .تنطوي عليه البالغة واألسلوبية املدرسيتان

  

وهبذه الطريقة يصري النسق البالغي األسلويب معقداǄ أكثر فـأكثر ويصـبح   
وصف صور بالغية جديدة مل تأخذها النظرية بعني االعتبار  حالةباإلمكان 
  .)مثل الصور اخلطية(حلد اآلن 

  
من نسـق الصـور    بعض اخلطوات اجلوهرية يفهنا  هعمل)بليث(صر حيو 

  .البالغية، ونقطة االنطالق هي حمور املستويات اللسانية
  

  

  العمليات  
  اللسانية        

  املستويات
 اللسانية   

 اليت تقوي القواعد اليت خترق القواعد
)1(  

 الزيادة
)2(  

 النقص
)3(  

التعويض
)4(  

التبديل
)5(  

 التعادل

  الصوتية-1
  املرفولوجية-2
  التركيبة-3
  دالليةال-4
  اخلطوطية-5
 النصانية-6

     

  
، إذا يف هذه العمليات مل يكن بالشيء اجلديد) بليث(رأينا أن مقترح 

استثنينا العمليات اليت خترق املعيار من حيث االصطالحات اجلديدة كالتعويض 
ƀوالنقص والتعديل إ..  
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  :ملستويات اللسانية ا
  

  :الصور الفنولوجية أو امليتاأصوات ـ 1   
  

تظم صوراǄ صوتية وصوراǄ نغمية وذلك حسب توزيع الفونيمات وهي اليت 
 الـنري وفق تقطيعية ونغمية مثـل  ) مصوتات وصوامت(إىل وحدات تقطيعية 

  .والوقف والتنغيم
  

 :الصور املرفولوجية ـ 2
  

تتلخص بدورها من عمليات االنزياح اخلمـس املـذكورة   هذه األخرية و 
مرتبطة بغريها مثل السوابق واللواحق  )Moyenne( باعتبار الوحدة املرفولوجية

 .1عنه الكلمةمتاما أو مستقلة  والدواخل
  

تظم من جهة الرخص أي الزيـادة  هي و :الصور التركيبية أو امليتاǩركيبة ـ  3
مثل حـذف الكلمـات والـروابط    (والنقص ) Parenthèse(مثل االعتراض (
)ellipse ( والتعويض) مثل القلبconversion مثل التقدمي والتـأخري  (التبادل و

anastrophe يع العمليات اليت متس مكونات اجلملƤو. 
  

وتقوم على حتويل النمطني اآلتيني من العناصر اخلطية يف  2:الصور اخلطية ـ   4
 : املتتالية اخلطية

  

 .)احلروف(اخلطوط التقطيعية  - 1
  

عالمات الترقيم مثل النقطة (اخلطوط الداخلة يف التقطيع أو امللحقة به  - 2
 ).والفاصلة وعالمة النرب وعالمة الوصل

  

  :1وميكن أن جيري هذا التحويل على Ƥيع املستويات اللسانية
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 :    الزيادة  - 1
  

 saisدل ب Sai:   النقص - 2
  

 Finance بدل  Phynance : التعويض - 3
  

 carerبدل  cahier:   التبديل - 4
  

وهنا نالحظ أن هذه العمليات Ƥيعا تتموقع يف اخلط التركييب مما ليس له 
عالقة بالصورة األدبية كالتشبيه واالستعارة واجملاز والكناية، أو مـايطلق عليـه   

  .الصور الداللية) بليث(
  

 2:)امليتانȌ(الصور النصانية  ـ 5
  

اإلطـار   الصور األخرى Ɲروجها عنبقية  عنالصور النصانية  وتتميز 
الضيق للسانيات احلديثة وهذا واضح بالنسبة للرخص تسـمى صـورة الزيـادة    
النصانية استطراداǄ وهو يكمن يف العدول عن التيمة الرئيسية وإدخال تيمات إضافية 

  .قليلة االرتباط بالتيمة الرئيسية
  

 Périphraseوالكتابـة عـن صـفة     الدييناملثل ك بالنسبة لصور التعويض 
وأخرياǄ التبديل النصي وقد وضح جيـداla devinette    Ǆلنصية هي اللغز وصورهتا ا
  .يف النظام املنطقي أو الزمين كما يقتضيه مبدأ الترتيب الصناعي باالنقطاع

  

وتوضح هذه األمثلة ƤيعاǄ انتماء االنزياحات النصية إىل الدراسة النظريـة  
ويستخلص ... ا إىل اللسانياتللبنيات السردية باعتبارها صوراǄ سردية قبل انتمائه

من ذلك كله أن الصور النصانية حتدد بنية ترتيب النصوص وهكذا جند نقطة وصل 
 3."بني نظرية األسلوب ونظرية اجلنس
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الطرح نفسه يف دراستها للصورة عنـد  ) كارولني سبريجون(قد تناولت ل
، حيث توصلت إىل أن الصورة قد تكون يف كلمة واحدة وقـد  )شكسبري(
شمل النص بأكمله، وعليه فالصورة عندها تتراوح بني الوحدة الصـغرى  ت

  1.والوحدة الكربى
  

أو مـا   اجلانب الذي يتعلق بالصورة األدبيةاملقترح هو هذا  منما يهمنا و
ول أن نوازن ونقارن ما أمكننـا  االصور الداللية، وسنح) هنريش بليث(يطلق عليه 

  .بيات احلديثةذلك من خالل البالغة القدمية واألسلو
    

   :)أو امليتاداللة(الصور الداللية 
  

النحو (يرى هنريش بليت أن الصور الداللية هي من أكثر الصور تعقيدا يف 
 :مثال ذلـك كلمـة  وم وإذ أن أساس القاعدة يف التحويل الداليل هو املفه) الثاين
  :مثل 2إىل مقومات خمتلفة ومالمح داللية مميزة تتفككاليت  رجل

  
  

  } بالغ +} {عاقل +} {إنسان +} {حي+} {لموس م+{
  
  

يف تفكيـك  ) جان كوهن(إن هذا التحليل هو نفسه التحليل الذي اعتمده 
، يف العبارة واحملتوى)يلمسليف(املدلول إىل وحدات أصغر وذلك من خالل تصور 

أن املدلول ميكن تفكيكه إىل أصغر وحدة غري قابلة للتفكيك ) كوهن(فقد الحظ 
  3.لى ذلك مصطلح الذرات الدالليةوأطلق ع

  

أن يطبق العمليات اللسانية على الصورة الداللية وذلك تبعاǄ ) بليث(حياول  و
  :للرخص الناجتة عن التغريات املختلفة اليت متس التكوين الداليل
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  :الزيادة ـ1
  

  :مثل قولنا) Pléonasme(ومنها احلشو  
  

  " Une femme est une femmeاملرأة هي املرأة " 
  

  .واملقصود بالزيادة هنا تكرار الكلمة.وتفيد الزيادة يف اللفظ لتقوية العبارة 
ـ يف اعتقادي  ـإن لفظة حشو هنا  د تناولـت البالغـة   قغري مناسبة، فل ـ

فـاألول   ،التشـبيه نوعني من بني وميزت هذا املوضوع والعربية  األوربيةالقدمية 
يقابل يف البالغة العربية مصطلح  ماوهو    La comparaisonأطلقوا عليه مصطلح 

  :كقولناه مصطلح التشابه، قابلوي La   similitude ـ  والثاين  مصطلح التشبيه،
  .  1"هو ȩوي كǖبيه"و" هي Ƥيلة كǖختها" 

  

  :النقȌـ  2
فيه الطرفان فيؤدي إىل احلذف كالطباق املركب  يلتقيالتناقض الذي وهو مثل  

  . ميل قبيح و القبيح Ƥيلاجل: مثل) oxymore(املقلوب 
  

  2.ك السالمئمثل مات زوجك ويقر :التعويȐ و التبديل ـ 3
  

  :جازـامل
من بني الصور الداللية األكثـر أمهيـة يف صـور    هي اجملازات أن ) بليث(ويرى  

  :وينقسم اجملاز إىل ثالثة عناصر ، التعويض
ل اخلاصية النوعية حيث ميث) 1د(املعّوض ويرمز إليها ب : عبارة تعويض غريها ـ  1

  .للمجاز كاالستعارة و الكناية و اجملاز املرسل
  )2د(املعوَّض ويرمز إليها ب :عبارة ُعوضت ـ 2
  .وهي اليت تشري إىل وجود اجملاز) ق(القرينة املرموز إليها ب  ـ 3
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تشري إىل البعد االستبدايل للمجاز والعالقة بني  1و د 2فالعالقة بني د: وعليه
  1.إىل البعد التركييبتشري  1ق ود

  

ومبا أن صور التعويض كعملية لسانية هي اليت هتيمن على اجملاز فقد نالحظ 
  :منطني من التعويض عند بليث

  

  :عملية التشابه اليت  يعوض فيها شيء مبعادله مثل تعويضـ 1
  .1د2باخليزران  2فتاة د 

  

  2السفينة 2اع ودشرال 1وتعويض اجملاورة الذي يفترض عالقة إسنادية بني د ـ 2
وكنتيجة هلذه العمليات فإن جمازات التشابه هي االستعارات و جمازات التجاوز هي 

  .الكنايات وƤيع اجملازات األخرى تابعة هلذين الصنفني األساسيني
   

 التعويȐمصطلح ف إن الشيء اجلديد هنا يكمن يف تغيري بعض املصطلحات،
يسـميه  ) أرسـطو (أو ما كان  الاالستبدحل حمل مصطلح  )بليث(طلقه الذي 
   3.التغيري

  

  :االستعارة  ـ 1
  

  :سنحصل يف االستعارة على تعويضات التشابه اآلتية
  

  و العكس ) اجملرد-) / (جمرد(+أ ـ تعويض 
  

ـ 1 جسـم الشـر    )بـودلري (" أزهار الشر"مثل):أو اŎسمة(االستعارة احلسية  ـ
  رد بشيء ماديهنا تشبيه شيء جم) بليث(ويقصد .بالشجرة املزهرة

  

  :مثل) eliot(تشبيه النجوم بالسنن يف إضاءة الطريق "مثل:  االستعارة اŎردة ـ 2
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 Hands/ That lift and drop a question on your plate."  
  

  

  .)2(والعكس  )1() حي-) / (حي(+ب ـ تعويض 
  

  .)فونتانني(هذا الوزير هو محاسة الدولة : مثل:  االستعارة املشيǞņة ـ 1
  

  سكت ولسان حاله يقول بأنه غري راضي :"مثل :االستعارة املتȒǺة  ـ 2
  

 

La chasse des carillons crie dans les gorges (Ruine band) 
  

  

  )ريصب-) (ريصب(+تعويض  -جـ
 

  شكسبري ) أرى الصوت) (مسعي) / (+ريصب(+تعويض  ـ 1
  

  ).ƽي) / (+ريصب(+تعويض  ـ 2
  

  :)مالرمي(من النجوم العطرة  يسقط الثلج باقات بيضاء
     

neiger de blancs 
bouquets d'étoiles parfumées  

  
  

  

لقد تناولت البالغة القدمية Ƥيع هذه احلاالت ففي البالغة العربية مثال 
أولت اهتماما كبريا جبميع أجزاء الصورة أي كل ما يتعلق باهليǞة والصوت 

   1.واحلركة واللون والشم وما إىل ذلك
   

 أرى الصوت): شكسبري(ما يف التعويض البصري بالسمعي يف مثال أ
قد أبرز اإلشكالية املتمثلة يف التعارض والتناقض بني الصوت ) كوهن(فنالحظ أن 

   2.وبني الشيء املرئي كاللون مثال وأطلق على هذا املستوى بالعالقة اخلارجية
  

  

  يدة االحندارمثل تسيل أشعة من صخور شد) ملسي) (+ريصب(+تعويض  ـ 3
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 123  ينظر جان كوهن بنية اللغة الشعرية صـ  2



 ـ 287ـ 
 

وتثري خمتلف حاالت التعويض الداليل أنواعاǄ أخرى من اسـتعارات جتـاوب   "
  1".احلواس

  

  ).2(والعكس ) 1) (كبري-) / (كبري: (+د ـ تعويض 
  

  :مثل"  Métaphore métiotique" ) لالختزال(استعارة التنقيص  ـ 1
  

  "لن يكون اخللود بالنسبة Ǚيل Ǚال حلظة"
  

   عدد من أيب اهلول يستلقي يف أعماق الُعزلة: مثل: غة للتكبري استعارة املبال ـ 2
 

البعد التداويل لصور  إلبرازصياغة واضحة  إجيادبالنسبة هلذا املقترح هو حماولة 
إضافة إىل الطرح األسلويب الذي يرتكز على اللسانيات التداولية . اخلطاب املختلفة

  .ة السميائية من املنظور التداويلواإلفادة من كافة النظريات اخلاصة باألسلوبي
  

  )2(والعكس ) 1) (موجب) / (+موجب-(تعويض  -هـ
  

" شريف  حىت برونس رجل:" مثل) غري مباشرة(استعارة ساخرة بالتظاهر  ـ1
  .شكسبري يريد غري شريف 

  

  ) مباشر(استعارة ساخرة بدون تظاهر  ـ 2
  

تويات اللسانية املرفولوجية كل هذه االستعارات ميكن احلصول عليها يف خمتلف املس
  .2والتركيبة والنصانية

  

  .ففي املستوى املرفولوجي لدينا االستعارة االمسية والفعلية والنعتية والظرفية
إىل البالغة القدمية يستلهم منها مادته البالغية خاصـة مـا   ) بليث(أ جلوهنا أيضا 

   3).فونتانييه(ذكره 
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حظ وجود عامل لساين آخر هو الزيادة أما ما خيص االستعارة التركيبية فنال
  .حبر احلياة  mer de la vie: مثل
  "  être" واإلسناد بواسطة فعل الكينونة -
  .إنه أسد يف املعركة     C'est un lion dans la bataille: مثل
    Faireوالترابط النسيب بواسطة الفعل -
إن شجاعته جتعـل منـه    Son courage fait de lui un lion dans la bataille: مثل

  .أسداǄ يف املعركة
  

 تزدادا نزياحية ومرفولوجية وتركيبيةا االستعارة أشكاالǄ صادفت كلما و
وسنسمي استعارة نصانية  وذلك حال اللعب بالكلمات أو التوازي درجة شاعريته

Métaphore textologique     وقد عرفت يف البالغة القدمية حتت اسـم االسـتعارة
وخاصيتها الرئيسية جتاوز إطار اجلملة وهكـذا    Métaphore gritinue املسترسلة

ميكن أن تظهر يف شكل اسـتعارات مبالغـة واسـتعارات سـاخرة مسـجدة      
M.Ironique.  

  

  :أنواع هيثالثة  جند ليس هلا أي قيمة شعريةاليت  و من االستعارات
  

يف احليـاة   وهي تغطي نقصاMétaphore catachrèse Ǌاالستعارة االضطرارية  ـ1
  .1)رجل املائدة(اليومية مثل 

  

ـ 2 نتيجة  2و د 1وفيها ختتفي املفارقة بني د Métaphore usée االستعارة املبتذلة ـ
  .شرطي = مثل حارس األمن  1العادة اليت استقرت لصاſ د

  

باالستعارات املبتذلة كانت البالغة القدمية تطلـق عليـه   ) بليث(ما يدعوه 
ن أبعد عـن  إكة أو املستعملة، وهذا النوع من االستعارات واالستعارات املستهل

                                                                                                                                                                          
  

  86 ص سلوبيةهنريش بليث البالغة واألينظر ـ  1
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الدراسة البالغية والدراسة األسلوبية على السواء، فإن بعض البـاحثني احملـدثني   
جـورج اليكـوف ومـارك    (أوالها اهتماما كبريا وذلك على غرار ما كتب 

هـذا  ويطلقان على  .يف كتاهبما املوسوم بـ االستعارات اليت حنيا هبا) جونسن
  :مثل 1النوع باالستعارات األنطولوجية

  

  . يلتهم التضخم جزءا كبريا من عائداتنا ـ
  .ملسنا عندكم ترحابا كبريا ـ

  

إن هذا النوع ممن البحوث يدرس أكرب عدد ممكن من االستعارات يف صدر احلياة 
االجتماعية، وهنا ميكن لنا أن ندخل إىل هذا النوع من االستعماالت من الوجهة 

  .تداوليةال
   
ـ 3 االستعارة امللفقة  وهي تؤلف بني استعارات مستهلكة بطريقة غري صحيحة  ـ

La main qui balançait le berceau a cassé sa pipe مات  :قضى حنبه  وكذلك
تبني هذه احلاالت ƤيعاǄ بوضوح كيف أن الشاعرية تابعة للمعـايري التداوليـة   

اليت تقوم على عالقـة دالليـة    Hardieظة ونالحظ نفس التبعية يف االستعارة الف
  .2"متنافرة األطراف بالنسبة للمتلقي 

  

Iالكناية  ـ:  
  

  .يربز هنريش ظواهر التعويض القائم على اجملاورة اعتماداǄ على تعارضات داللية
  ).2(والعكس ) 1) (خاص) / (+عام(+تعويض  -1

  

  :الكناية اخلصōصة -أ
  

  :)جزئي) / (كلي( ـ 1
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  )فولتري( ).اإلنسانيريد (سف إنه مل يعد تلك الروح الفاضلة مثل مؤ
  :)مفرد) / (جزئي(+ ـ 2

 مثل انتصر الروماين على السَّلّيت الوقح وفرض السكوت علـى اجلرمـاين  
  .1)مولري(املتمرد

  :)النوع) / (+اجلنس(+ ـ 3
آه لألحاديث اخلالبة آه لألشياء القدمية ماذا كان فليش يقول يف فصل :"مثل
  ).ُسوكري(لورود  يريد فصل األزهار ا

  :)الشخصي االسم) / (لقب(+ ـ 4
  . يقال حتكم سيء احلكم يف مادة الذوق) : فونتاين( un midasمثل 
  :الكناية املعممة -ب
  ):كلي) / (+جزئي(+ ـ 1
قبل أن توجد أيها املخلوق األخرق كنُت ولَّدُت القـدر سـعادتك   : مثل

Lamartine )ييقصد اجلنس البشر.(  
  :Ƥ(2ع) / (+مفرد(+ ـ 2
  الكولبريبني يصعب تقليد عبقرية    :مثل

 fut loin d'uniter la grandeur de colbets  
  

  .ار الدولة يف فرنسابككولبري من 
   .أين لك مبجازة النواسنيومن :" تقول يف العربية

  ):اجلنس) / (+النوع(+ ـ 3
)la fontaine (يقال لألسـد   –ن عينيه ذو أربع مزبد يتطاير الشر م: مثال

  .باعتبار األسد نوع من جنس ذوات األربع من احليوانات
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II ـ  Ȑعويǩ+)Ǣالسب+) / (Ǣاملسب) (1 ( Ȅوالعك)1)2:  
يا سبب فـرحيت   بدل) راسني(يا بين يا فرحيت يا شرف أيامي : كناية األثر ـ1

  .وسعاديت
  .بدل شرب ƦراǄ" إله اخلمر"شرب ياخوس : كناية السبب ـ2

 IIIـ   Ȑعويǩ+)جوهري+) / (يȑعر) (1 ( Ȅوالعك)2(  
بفضل تبادل اخلصائص ينتج انزالق داليل يقـوم علـى   و ساسعلى هذا األ

) املوضوع(شخص : ويظهر ذلك يف العالقات اجملاورة التابعة )اإلسناد(مبدأ الضم 
  .صفة/ موصوف ) موضوع(صفة، وشخص / 

  :كناية العرض ـ 1
  .يريد سيدة Ƥيلة ȩاسية" ة اƨميلةوداعاǄ أيتها القسو": مثل 
  :كناية اجلوهر ـ 2
  .األخالȧ واملواȑعات وأعمال الناȃ: األيام ȩبيǶة يريد: مثل

IV ـ  Ȑعويǩ+)توىǂا+) / (توىǂا) (1 ( Ȅوالعك)2)2  
اليت ميكن أن نعتربها مدخلـة خمرجـة ذات مظهـرين    هي هذه الكناية  و

  .مدة/ حجم    زمن / فضاء : يتجليان يف تعويض اجملاورة 
ـ 1 داخل اجلدران وخارج اجلدران الكل يتحدث عـن   مثال:كناية Ưرجة ـ
  .يقصد املدينة) كورناي(عظمته 

  3)اإلناء اململوء ƦراǄ: بدل(آخذ اخلمر يف اليد :ومثال ذلك :كناية مدخلةـ  2
مثلها مثل االستعارة ميكن أن حتقق على مستويات لسـانية خمتلفـة   هنا الكناية إن 

الكناية النصانية  )بليث(يدعوها . وتنتج على سبيل املثال، كناية مسمية أو مكملة
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Périphrase التعريف سيسمح بتدقيق هذه الكلمة اليت  إن هذا 1كناية عن موصوف
  .استعملت يف الغالب لɌشارة إىل ظواهر أسلوبية غامضة وغري حمددة

وف بدل َمفǐهـم أصـغر منـه    ن مفهماǄ نصانياǄ يظهر يف الكناية عن موصوهلذا فإ
)Ǆمورفولوجي مثال ( جيسد املفهم األكرب عادةƄمغا+) :أثر) (+عرضي) (+خاص (

نتيجة هذا اإلجراء هـي  ) سبب) (+جوهري) (+عام(+مغاƄ كما جيسد األصغر 
  .انفجار النواة الداللية للنص وحتويلها إىل تفاصيل متعددة

  

  :خȒوț الكناية للتقوƇ التداويل 
  

ة الرمزية أكثر أمهية يف التقومي التداويل وذلـك بتعـويض اجملـاورة    الكناي
املخصِّص الذي صار تواضعياǄ نتيجة لتواتر استعماله يف عمليات التواصل والكـالم  
عن الرمز ليس بالشيء اهلني ذلك أنه يصعب تفكيك سننه الرتباطه مبعرفة الوقائع 

ال اآلنفـة الـذكر إال أن عالقـة    التداولية، وميكننا حتقيق الكناية يف Ƥع األشك
هي اليت حتتل املكانة املميزة بـني الكنايـات   ) العرضية)/(+جوهري(+التعويض 

  : الرمزية وعلى سبيل املثال
  Ǣƶ أن يسقȔ الصوƨان والتاǯ ويǶłوال ƂǙ غبار       

املنجل املسكني املعقوف واجملرفة ميثلون "فالصوجلان والتاج يعوضان امللوك و
ني الفقراء إن فهم هذه الرموز يفترض أن يكون على علم بأن الصـوجلان  الفالح

والتاج كان شعارين تقليديني للملك وأن املنجل واجملرفة قد اعتربوا يف حلظة حترير 
هذا النص األداتني اخلاصتني بالفالحة ميكن إيراد حاالت أخرى من الرموز الكنائية 

املطرقة واملنجل للعمال والفالحـني يف  والقلم للمعرفة و) للحرب(األسلحة : مثل
  . 2الراية السوفياتية
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  :مالحظات حول مشروț هنريش بليث 
  
  

ال يقدم سوى حلوال جزئية وذلك ) هنريش بليث(إن املقترح الذي وضعه 
اجلديدة،  عندما ركز على االنزياحات املختلفة دون ربطها بآليات القراءة للنصوص

يتوقع وما ال يتوقع حدوثه يف عامل الشعر وعـامل   افهل ينطبق هذا املقترح على م
  .الرواية؟ ال بد أن نضع يف اعتبارنا ما ختبأه الشاعرية مبا ليس يف احلسبان

  

إن املترح التداويل هذا ال خيرج عن نطاق األنساق البالغية القدمية، غري أن 
 élocutionاجلديد فيه هو إعادة الصياغة لألشكال البالغية على مستوى الصياغة 

وحسب، إنه يتمثل يف إعادة تشغيل اآللة البالغية باالستعانة بالطرحات اللسـانية  
  .احلديثة

  

  :من خالل هذا األمنوذج ميكننا مالحظة ما يلي
  

عبارة عن إعادة صياغة الصـور  ) هنريش بليث(أن املقترح الذي تقدم به  .1
غيل الـنمط البالغـي   البالغية املعتمدة يف البالغة الكالسيكية وذلك بإعادة تش

درس هبا خمتلف صـور اخلطـاب اللسـاين     التقليدي وصياغته صياغة شكلية
 .بصفة عامة واالنزياحات املختلفة

 

) دي مارسـيه (االعتماد على أمثلة من نصوص كالسيكية معتمدة لـدى   .2
وعدم التطبيق على النصوص اجلديدة خاصة وأن مشروعه الذي ناد ) فونتانييه(و

  1.جة األوىل على آلبات القراءة والتأويل لتحليل Ƥيع النصوصبه يرتكز بالدر
  
 

 .التركيز على جانب التلقي وإمهال البنية يف حد ذاهتا .3
 

 :التقسيم والتفريع كما هو يف الشكل .4
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إن هذا شكل من أشكال التصنيف وهي من قبيل تعليميـة البالغـة متامـا    
  .يف البالغة العربية) السكاكي(و ) فونتانييه(عتمدة عند كالتصنيفات امل

  

وال خيلو املقترح من التصنيف على املستوى الصـور الدالليـة كتصـنيف    
مع أمثلة ورد جلها يف كتـب صـور اخلطـاب     االستعارات والكنايات واجملازات

  ).فونتانييه(ل
  

منوذج وأما عن التفريعات االنزياحية األخرى فقد مت ضـبط إطارهـا بـاأل   
  .اللساين يف Ƥيع العمليات اللسانية

  

هل توصلت البالغة اجلديـدة إىل خـل لغـز    : و السؤال املطروح هنا هو
  الشاعرية؟ 

إن سؤاال مثل هذا يعيد إىل أذهاننا ما كانت األسلوبية تفكر فيه منذ زمـن،  
أهنا ومع ما بذلته من جهد يف سبيل إزالة الغموض الذي يكتنف الصورة األدبية إال 

 . مل تقدر على اإلجابة على هذا السؤال

ƒǐǀƥƗǁƐ)ǎǋƟǆ ƚƤǋǄǆ( 

ǋǐǄƨǁƐ ƥǋƬǁƐ-ƕǐƓǐǀƥƗ  

Ǐƺ ƕǐǆƑƨǂǁƐ ƖƑǐǂǄƴǁƐ ƥƓƳ ƛƗǆƗ
ƬǁƐ ƕǐǆƑƨǂǁƐ ƖƑǐǋƗƨǄǁƐƕǐǁƑƗǁƐ ƥǋ 

ƗǒƞǍǃǍƼƧǆ ƧǍƮ ƗǒƕǒǂƧƙ ƧǍƮ ƗǒǃǙƥ ƧǍƮ 

ǊƕƓƬƙǃƒ ƗƿǚƵ 

ƖƧƓƶƙƪǙƒ  
ƧǍƓƞƙǃƒ ƗƿǚƵ 

ƗǒƓǈǂǃƒ  

 ƧǍƮ
ƗǒƞǍǃǍǈǍƼ 

ƗǒǈƓƮǈ ƧǍƮ ƗǒƱƤ ƧǍƮ 
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  لثالثالباب ا
  

  املستويات اللغوية للصورة األدبية
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إنّ الغرض من الوقوف على البحث اللغوي للصورة األدبية، يف ظل البالغة 
واألسلوبية على السواء، هو أن هناك منطقة مشتركة يف دراسة املستويات اللغوية 
ية للصورة األدبية، أما التعارض بني الدراستني، فيستقّر ضمن االختالفات اجلوهر

لذا، سيكون هدفنا األول، هو البحث عن هذه املستويات . للجوانب املنهجية
اللغوية، وأستهل هذا الباب، بطرح بعض األسǞلة اليت أراها ضرورية لتحديد الرǗية 

  :واملسلك الذي أبتغي تتبعه منها
  

وهل ختضع الصورة . ملاذا البحث يف اجلوانب اللغوية للصورة األدبية ؟ 
معمار صويت يربط النص بدالالت معينة، أو إىل تركيب خاص، أو إىل  األدبية إىل

  معجم معّين، أو إىل حنو حمّدد ؟ 
  

فال تزال الشعرية مشكلة ذات أمهية كبرية، كما أنّ احملاوالت املكثفة لفك لغز 
: الشاعرية، ال تزال حمط أنظار علماء الشعر والبالغة والبيان، وأن عبارة سيبويه 

، عبارة قد توحي لنا أن يف الشعر 1"جيوز يف الشعر ما ال جيوز يف الكالماعلم أنه "
  .منطا يف التأليف والتركيب والداللة

  

كالم، يصرفونه أنَّى شاءوا الشعراء أمراء ال: "ولنتأمل قول حازم القرطاجين 
وجيوز هلم ما ال جيوز لغريهم من إطالق املعىن وتقييده، ومن تصريف اللفظ 
وتعقيده، ومّد املقصور وقصر املمدود، واجلمع بني لغاته، والتفريق بني صفاته، 
واستخراج ما كلّت األنفس عن وصفه ونعته، واألذهان عن فهمه وإيضاحه، 

                                                 
ـ سيبويه، الكتاب حتقيق عبد السالم حممد هارون الطبعة األوىل دار اجليل بريوت ـ لبنان ـ اجلزء  1
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ن القريب، وحيتج هبم، وال حيتج عليهم، ويصورون الباطل فيقربون البعيد، ويبعدو
  . 1"يف صورة احلق، واحلق يف صورة الباطل

  

غري أن هذا اخلروج على املألوف، يراد به تلك القصدية اليت أملح إليها 
  .2"م حياولون به وجهاǄوليس شيء يضطرون إليه إال وه: "بقوله ) سيبويه(

  

وعليه، فسوف أتطرق إىل هذه املستويات اللغوية من اخلالل املستوى  
  . الصويت واملستوى املعجمي والصريف واملستوي النحوي والتركييب

  

                                                 
 143ـ حازم القرطاجين منهاج البلغاء وسراج األدباء ص 1

 1/32ـ سيبويه الكتاب   2
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  الفصل األول
  

  املستوى الصويت للصورة األدبية
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  :األصوات والداللة

            

الشعري شبكة من العالقات املعقدة اليت تلتحم فيها البىن الصوتية  إنّ النص
واملعجمية والصرفية والتركيبية، لتشكل بذلك رǗية الشاعر املمزوجة بأحاسيسه 
وانفعاالته وتصوراته وأفكاره وخواطره، فينقل لنا جتربته الشعورية عن طريق 

 النص املختلفة ومنها البنية الصورة اليت هي بدورها شبكة عنكبوتية تتموقع فيها بين
  .الصوتية

  

هل ƣة تأثري متارسه البنية الصوتية على تشكيل : والسؤال املطروح هو
الصورة الشعرية ؟ وإذا كان األمر كذلك فهل ميكن لألصوات أن متدنا بدالالت 
خاصة ؟ وهل هذه الدالالت ثابتة أم نسبية متغرية بتغري مزاج الشاعر وانفعاالته 

  ة يف سيلق وضعيات تفرضها عليه املواقف املختلفة ؟ املعقد
  

إنّ هذه األسǞلة حملرية لغاية، فهل بإمكاننا أن جند هلا إجابات مقنعة وخمارج 
  منطقية ؟

اعتقد أنه باإلمكان أن نتوصل إىل تفكيك املدلوالت اليت تتموقع يف 
وات يف تشكيل اهلندسات الصوتية، وذلك بالتركيز على التأثري الذي متارسه األص

  .الصورة الشعرية
  

وقبل أن نتطرق إىل ذلك كلّه، البد أن نبحث عن مدى تناول املوروث 
  .اللغوي ألسس التشكيل الصويت، عن طريق ربط العالقات بني الصوت واملعىن

  

أصوات، يعرب هبا كل قوم عن " للغة على أساس أهنا ) ابن جين(لعلّ تعريف 
مبدى إدراك النحاة واللغويني من التعريفات املهمة اليت توحي لنا ، 1"أغراضهم

                                                 
:  2003. 2. عبد احلميد هنداوي دار الكتب العلمية ـ بريوت ـ ط. تح ائصـ ابن جين ، اخلص 1
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العرب ألمهية الصوت، كأساس ضروري للنشاط اللغوي، حيث تتحدد الدالالت 
  .ةاألساس لتمييز العناصر اللغوية داخل السياق النحوي للجمل

  

، يف تعريفه للغة، بني األصوات واملعاين ) ابن جين(وعلى هذا احلكم، يربط 
إنّ العريب قد أبدع اليت يتشكل من خالهلا األداء التواصلي لكل بيǞة لغوية معينة، مث 

وأنه، كان .. 1املعىن املقصود والغرض املراد سوقاǄ للحروف على مست: كلماته
احلرف األول مبا يضاهي بداية احلديث، واحلرف الوسط مبا يضاهي وسطه،  يضع

  .واألخري مبا يضاهي هنايته
  

، لكي ندرك ) ابن جين(وميكننا أن نتقرب أكثر من البحوث الصوتية عند 
مدى الصلة الوثيقة بني الصوت والداللة يف املوروث اللغوي عند العرب، ومن ثǈّم، 

  .وتأثريها يف تشكيل املعىن الشعري عند النقاد والبالغيني اكتشاف البنية الصوتية،
  

إىل األصوات وتبديالهتا وعالقاهتا باملخارج ) ابن جين(لقد التفت  
واألصوات وذلك يف حماولة للوصول إىل علم يبحث يف أسرار البناء الصويت ودقائق 

، فقد كان أول من استعمل مصطلحاǄ لغوياǄ للداللة على هذا العلم ما زلنا 2دالالته
ولكن هذا القبيل من هذا : "يقول . » علم األصوات« نستعمله حىت اآلن وهو 

ة للموسيقي، ملا فيه من واحلروف، له تعلق ومشارك) علم األصوات ( العلم، أعين 
  . 3"صنعة األصوات والنغم

  

                                                 
  .162ص - 2املرجع نفسه جـ  1

 الطبعة األوىل دار احلوار للنشر والتوزيع ينظر تامر سلوم نظرية اللغة واجلمال يف النقد العريبـ   2
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كما يعّد الرائد يف هذه املدرسة وذلك بتجاوزه مرحلة البناء والتأسيس إىل 
من أصحابنا خاض يف هذا وما علمت أن أحدا :"مرحلة التأصيل والنظرية، يقول

   1".الفن هذا اخلوض ، وال أشبعه هذا اإلشباع
  

عالقة الصوت باملعين (، يف موضوع ) اخلصائص(ولعل أبرز ما تناوله يف 
، البحوث املتعلقة بالتقدمي والتأخري يف حروف الكلمات، وأثر دالالهتا ) والداللة

ق إىل أثر اإلعالل، واإلبدال، واإلدغام، يف الصوتية على املعىن، كما تطّر
األصوات، وزيادة املبىن الصويت، وأثره يف املعىن، إىل جانب التفريق ما بني الصوت 

  . واحلرف، من الناحية اجلمالية
، وتأخريها، مع ما يتناسب مع ) األصوات(فمن حيث تقدمي احلروف 

، لقوَّتŇها، على األصوات أن بعض األصوات تقّدُم) ابن جين(املعاين، يالحظ 
الضعيفة، وذلك يف حروف احللق، فمىت ُجمع بني اثنني منها، قǊّدم األقوى على 

وكذلك عند تقارب احلرفني،  عهر،و عهد،و أǷ،و أحد،و أهل،: األضعف، حنو 
، ذلك أنّ الراء وطدو وǩد،و أرل،: فال جيمع بينهما إال بتقدمي األقوى منهما حنو

   .2"  يث إنّ القطع عليها أقوى من القطع على الالمأقوى من الالم، حب
وأنا أرى أهنم، إّنما يقدمون األقوى من : "ذلك بقوله ) ابن جين(ويفسر 

املتقاربني من قبل، ذلك أن Ƥع املتقاربني يثقل على النفس، فلّما اعتزموا النطق 
    : هبما، قدموا أقوامها ألمرين

  . أنّ رتبة األقوى أبدا، أسبق وأعلى : أحدهـما 
أهنم إّنما يقدمون األثقل، ويؤخرون األخف، إذ إنّ املتكلم : واآلخــر 

  .3"يف أول نطقه، أقوى نفساǄ، وأظهر نشاطاǄ، فقّدم أثقل احلرفني
                                                 

 63|1 املرجع نفسهـ  1
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ملعاين، مالحظات وآراء قيمة يف األصوات وعالقاهتا با) ابن جين(ولـ 
، وذلك، من خالل ) تصاقب األلفاȗ لتصاقب املعاين(ضمن تصورته الشاملة ملبدأ 

ولتقريب ذلك، يضرب لنا مثاال عن التقابل بني صوت . إدراكه هلذه العالقات 
،  ، إذا قطعه عرضاȔȩ"  Ǆ الشيء" : وقالوا : "، قائال ) الدال(، وصوت ) الطاء(
أقصر مدة من منقطع ) الطاء(لك أن منقطع ، إذا قطعه طوالǄ، وذ" ُه ȩـدņ"و
، فجعلوا الطاء ) الدال(أخصر للصوت، وأسرع قطعاǄ له من ) الطاء(، وأن )الدال(

للقطع عرضاǄ، أّما ) املخرج الصويت القريب من خمرج القاف أي ذات(املناجزة 
، ، فقد جعلوها) خمرج القاف املخرج الصويت البعيد عن أي ذات(املماطلة ) الدال(

واملستقرئ هلذه اإلشارة الدقيقة، يدرك أن   .1"طوال ملا طال من األثر، وهو قطعه
، وهذه املسافة هي أصل ) الدال(، و) الطاء(ثّمة فارقا يف املسافة الصوتية بني 
  .التحديد الداليل، يف سياق الكلمتني

  

يف ) اهلاء(أقوى من "  أزņ " يف ) اهلمزة(، أيضاǄ ، أن ) ابن جين(الحظ  كما
 "ņأي  " املرجل أزا وأزيزا أز" :شدة الصوت، ومنه " األز"وذلك أنّ   ،"  هز ،

، ويقصد » فكان له أزيز«غلى واشتد غليانه، حىت مسع له صوت، ويف احلديث 
، "أززت فالنا بكذا: "ويقال . 2)صلى اهللا عليه وسلم(، حني فارقه النيب ) اجلذع(

، وهو صوت غلياهنا على " مسعت أزيز القدر"إذا أغريته به، وأǗُزه أزا وأزيزا ، و
   3.النار

                                                 
 1/509ـ ابن جين اخلصائص  1

 موقع: مصدر الكتاب  )11/116(تفسري اللباب : ـ  ابن عادل 2
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، ذلك ) اهلاء(أقوى منه يف صوت ) اهلمزة(فاملعىن الذي يتجلى يف صوت 
وعليه، فإنّ الصورة . صوت مهموس ) الـهاء(صوت جمهور و) اهلمزة(أن 

اجملهورة، مما أكسبها قوة إحيائية  البالغية هنا قد شكلت من األصوات املهموسة، ال
  .كبرية، تتجلى يف معىن الوعيد

       

بالكشف عن خاصية القوة االنفجارية يف صوت ) ابن جين(وهنا، اكتفى 
ويف احلقيقة، إنّ صوت ) . اهلاء(، وعن خاصية الضعف يف صوت ) اهلمزة(
، يف اللغة، " ّزاأل"بالقوة، ولفظة  يوحي بالربوز والنتوء، أكثر مما يوحي) اهلمزة(

أّزت ): "أزز(، يف مادة ) ابن منظور(فقد ذكر . التحرك واالضطراب غري الشديد،
تعود " أّز " ، والقوة يف 1"هو غليان ليس بالشديد: القدُر، إذا اشتد غلياهنا، وقيل

على إظهار فعالية  -عندئذ  –املشّددة، ليقتصر دور اهلمزة ) الزاي(إىل فعالية 
  .يف صورة مرئية، تشاهد بالعني) الزاي(

، فتعƚ التحريك، ولكن مع شّدة، وهي مدينة يف ذلك، إىل   " هز"أّما لفظة  
فتكون الشدة يف كلتا اللفظتني  .، فهي لالضطرابات) هلاء(املشددة، أما ) الزاي(

) اهلاء(للظهور والربوز، و )اهلمزة(املشددة، بفارق هو كون  )الزاي(عائدة إىل 
، من حيث تأثريها يف معاين ) اهلاء(على أن حقيقة . لالضطرابات واالنفعال

األلفاȗ اليت تتصدرها، إمنا هي يف بروز صوهتا، الذي هو أقوى، قياسا بصوت 
، بل إنّ وليس هذا وحسب .صوهتا وانفجاريته ، على الرغم من جهارة) اهلمزة(

العالقات بني األصوات واملدلوالت اليت حتيل إليه تبدو معقدة، وغري واضحة 
أحيانا، ولذا، فال بد أن نبحث عن هذه العالقات خارج البنية الداللية لألصوات، 

  .أي نبحث عنها يف السياقات واملواقف اليت أحدثت هذه العالقة أو تلك 

                                                 
 األوىل مادة  أزز لسان العرب دار صادر ـ بريوت ـ الطبعة ابن منظورـ  1
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مستشهدا مبا ورد عن  -ظاهرة مثاال على هذه ال) ابن جين(ويضرب لنا 
، يعين أن يكون األول   " لعل األول وصل إليه علمŅ مل يصل إىل اآلخر"  -سيبويه 

احلاضُر  شاهَد احلال، فعرف السبب الذي له، ومن أجله وقعت عليه التسمية،  
لبعده عن احلال ـ مل يعرف سبب للتسمية،  أال ترى إىل قوهلم  ـواآلخر  

، فلو ذهبَت، تشتّق هذا، بأن جتمع بني " قد رفع عقريته"  : صوته  لɌنسان إذا رفع
أن رجالǄ : وأصله   لبُعَد عنك وتعسَّفǐَت،  ، )ر. ț .ȧ(معىن الصوت، وبني معىن 

قطعت إحدى رجليه، فرفعها، ووضعها على األخرى، مث صرǷ بأرفَع صوتŇه، فقال 
    .1" رفع عقريته  : الناس

) ابن جين(فالسياق هنا، هو الذي حدد الداللة األساسية للبنية الصوتية، و
هنا، يريد أن ينظر إىل املسألة من اجلانب النسيب، ال املطلق، فقد ال تّتضح الدالالت 

دورا مهّما، يف حتديد ) املستوى املعجمي(من التشكيل الصويت بصفة ثابتة، وميثل 
  .ا املواقف واألداءات الكالميةاملعين والداللة اليت تفرضه

                                                 
 1/66 ابن جين  اخلصائص ـ 1
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Ɩصوير املعǩ يف Ȼوأثر Ƈن الكرǓالتوجه الصويت يف القر:  
  

إنّ املتأمل للتصوير القرآين، يدرك مدى أمهية األصوات يف تشكيل املعىن 
املوسيقى اليت  والداللة اليت يوحي هبا تناغم احلروف يف تركيب العبارة القرآنية، ويف

النربات، وتالǗم  ق تعادل الوحدات الصوتية، وتوازنيؤديها اللفظ، عن طري
األصوات يف مقاطعها، مع تناسب ذلك مع صورهتا الذهنية من جانب، وداللتها 

  .السمعية من جانب آخر
  

مث إنّ للتشكيل الصويت عالقة قوية بالصورة اليت يتطلبها املقام، كالعذوبة 
وما يثري من أحاسيس خمتلفة،  والرقة عند الوعد، أو الشدة والتوجس عند الوعيد،

أو متباينة، كاإلحساس بالبهجة والرضا، األمل والرجاء، أو اإلحساس باألمل 
  .واخليبة، واليأس واإلحباط

  

ولتقريب الفكرة، ميكننا استشعار الوقع النفسي الذي حتدثه أصوات 
. 1"اńǶالŇصŁ لǐمŁعŃنا نŁجŃرǌخŃا أǈنŁبŉا، رŁفيهŁ خونǈرǌطǈصŃيŁ مŃهłوŁ: "، يف قوله تعاىل ) اإلطباق(

، 2الصوت الشديد) الصراǷ(هي الصيحة الشديدة عند الفزع، و) الصرخة(إنّ 
وهنا نلمس هيمنة أصوات اإلطباق على باقي األصوات، وحنّس مدى تأثري ذلك 

  :فهذه األصوات موزعة على الشكل اآليتعلى التصوير الفين هلذه اآلية الكرمية، 
  

  "وهم يصطرخون فيها، ربنا أخرجنا نعمل صاحلا"
  

    ȋ+ـــــــــــ  طȋ  
  بداية اآلية                    هناية اآلية      

                                                 
 37 سورة فاطر اآليةـ  1

 بن منظور لسان العرب مادة صرǷ ـ 2
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حييط بكل العناصر الصوتية هلذه اآلية، ) املطبق(وهنا نالحظ أن الصوت 
الذي أحدث رنة هذا ) نونال(إضافة إىل تناسب هذه األصوات مع صوت 

مع شدة ) الفزع(االصطراǷ املدوي، قد تكرر أربع مرات، ليشكل بذلك معىن 
Ƿاليت ال ُتستجاب، وال تتحقق، لقوله تعاىل واالستغاثة الصرا" :ǌما أنا يłمŃصǌرŇخǊكŃم 

Łومǈا أŃنŃتم ǌبłمŃصǌرŇخŉوقوله تعاىل . 1"ي" :ǈفǈال ŁصǌرŁǸي ǈلłهŃم Łوłال هŃم łيŃنǈونقǾ"2 . فقد
دلّت أصوات اإلطباق، يف Ƥيع هذه اآليات، داللة واضحة، وهي ترافق، بل تصنع 

  ).شدة الصراǷ مع االستغاثة(املشهد العنيف يف اآلية 
  

اɇن  يزǌزǌالعŁ ةǊأǈرŁامŃǨ Ńالǈȩǈ: "، من قوله تعاىل ) حصحص(وإذا تأملنا مادة 
ŁحŃصŁǶŁȌ Ŋيف هذه اآلية ) الصاد(، و) احلاء(نستشعر أنّ تضعيف صويت  ، 3)احلق ،

وإنǐ كان الصوتان مهموسني،  الكرمية، قد  أمـد البنية الصوتية بقوة الوضوح،
قد جعل  الصوت أكثر دويا وجلبة، وهذا ما ) الصاد(ذلك أن صفة اإلطباق يف 

يف سيميائية هذه الكلمة الدالة على مشهدّية  4ره املفسرونيتناسب مع ما ذك
، وهي القطعة من اجلملة، أي ) احلصة(، إذ إّنها مأخوذ من ) الظهور بعد اخلفاء(

متيز الشيء عن  ، واملراد هنا، هو) الباطل(من حصة ) احلق(أّنها بينت حصة 
حصحص من حّص : وقد قيل يف معىنń آخر) . الزجاج(الشيء، وإىل ذلك، ذهب 

  :الشعر، إذا استأصله، حبيث تظهر بشرة الرأس، وعلى هذا املعىن، قول الشاعر
  

  أǈطǐعŁمł نŁوŃمńا غǈيŃرŇǩ ŁهŃجŁـاǈȩ   ǌțدŃ حŁصŇǨŉ البŁيŁȒŃةǊ رŁأǐسŇي فǈمŁا 
  

                                                 
 22 سورة إبراهيم اآليةـ  1

 43 سورة يس اآليةـ   2

 51 يوسف اآليةسورة   ـ 3

   ينظر األلوسي، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينـ   4
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ǽǙا  علـمł ال يŁأفǈ: "، يف قوله تعاىل ) الصاد(د واملعىن نفسه، ندركه من تشدي
łبŇعثǊر ما يف القǌبورłوح ،ōصǈل Ŋالذي زاد داللتها الصوتية، وإرادهتا 1)دورما يف الص ،

، )التحصـيل (املعنوية، فإذا هي أكثر وضوحا، وأشد استظهارا، عند إبراز صورة 
واضحة بـني صـوت    –عندئذ  –ن القشور، وتبدو العالقة وكأّنه انتزاع للّب م

يف اآليتني، حينما أحدثا مواءمةǄ بني الداللة الصـوتية ومعـىن   ) الصاد(، و) احلاء(
  .حصņل ، وحصȌǶ: كلميت 

 

                                                 
  10ـ  9ـ  سورة العاديات اآلية   1
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Ƈالقد Ÿالتشكيل الصويت للصورة الشعرية يف الشعر العر:  
  

لتراث الشعري إنّ عالقة الصوت بالصورة الشعرية عالقة ممتدة يف عمق ا
  .جلواده، يستشعر هذه احلالة ال حمالة) امرئ القيس(العريب، فمن ينظر إىل تصوير 

  :1قال الشاعر
  

ŖـرǈكŇم ņـرǈفŇـا  مŁعŁم ǇرǌبŃدłم Ǉـلǌبǐقłم ą  ǌلŁع ŃنŇم ǊلŃيŉالس łهƋطŁح ǇرŃǺŁص Ňودłمǐلłجǈك  
  

بني تكرار صوتني صوتيتني  اهلندسة الصوتية هلذه الصورة، تتوزع (إنّ 
  :، يف الشكل اآليت) الالم(،  وصوت ) الراء(أساسيني، مها صوت 

  لمن ع لحطه السي رمود صخلكج    معـا رمدب لمقب رمف رمك
  ل+   ل  +     ر     +    ل                        ر+  ل  +  رر  + رر     

  

يف الشطر  ، )ر1+ ل  1+ رر  2(  :إن التكرارات موزعة على شكل
مع  ،) وقع حوافر اجلواد يف أثناء كّره وفّره(على أصوات حركية  األول، للداللة
، ليضفي عليها معىن شدة ) الراء(داخل تكرارات صوت  )الالم(وجود صوت 

يف ، ) ر 1+ ل  3(ويف املقابل لدينا . الصوت، والقوة اليت تصدر عن وقع احلوافر 
احندار الصخر من أعلى اجلبل، مع وجود صوت الشطر الثاين، للداللة على قوة 

  .، للداللة على حركية االحندار) الالم(داخل تكرارات صوت ) الراء(
  

  :أما على مستوى اهلندسة املوسيقية، فإّنه ميكن أن نالحظ اآليت
  

  لمن ع لحطه السي رنمود صخلكج/ معا  رنمدب ل نمقب ررنمف ررنمك
  ل+    ل  +     ر ن   +   ل                رن+    ل ن+   ررن +  ررن   
  

                                                 
 .52.الديوان، ص - 1
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قد أضفى على الصورة ) الراء(بعد صوت ) النون(إنّ تفاعل تكرار صوت 
يالئم طبيعة الغناء واملوسيقى، ) غّين(الشعرية جرسا موسيقيا، كون النون صوت 

وهبذا، تصبح الصورة الشعرية اليت رمسها الشاعر صورة لتداخل املرئي باملسموع، 
  .األصوات بالدالالت واملعاين يف تناغم

خاصيةǄ أصالǄ، تكون خاصية ) النون(وإذا كانت خاصية الرنني يف صوت 
آخر اللفظة،  االهتزاز نتيجة حتماǄ هلذا الرنني، غري أنّ خاصية التشديد يف النون، يف

  .قد جتعل هلا الغلبة، يف هناية املطاف 
  

  :1لنتأمل تناغم الصوت مع الداللة يف قول البحتري
  

  وŁǩرŁفƋعłǨŃ عŁنŃ جŁـدŁا كǊلƍ جǌبǌȄŃ   صłنłǨŃ نŁفǐسĈي عŁمŉا يłدŁنłȄō نŁفǐسĈي
  وŁǩمŁاسŁكłǨǐ حني زŁعŃزŁعŁنǌي الدŁهŃــرł الǐتŇمŁاسńا مŇنŃهł لŇتŁعŃسĈي  وŁنŁكǐسĈي

  

، ميكننا مالحظة تواتر صوت من خالل توزيع اهلندسة الصوتية يف البيتني
بطريقة تقابلية، حتدث جرسا موسيقيا، يتناسب مع تنسيقات هندسة ) السني(

فيجعلها مفعمة بالدالالت واملعاين اليت رمبا كان أراد البحتري ) السني(صوت 
  :وميكن مالحظة ما يلي. التعبري عنها 

  

  وǩرفعǨ عن جـدا كل جبȄ    صنǨ نفسي عما يدنȄ نفسي
      ȃ        + ȃ +ȃ                                   ȃ  

  ومتاسكǨ حني زعزعين الدهـــــر التماسا منه لتعسي ونكسي
      ȃ                                              ȃ  + ȃ  +ȃ  

  

يف الشطر ) 3(موزعة على ) 4: (يف البيت األول ) السني(إنّ عدد تواتر     
) 4:  (بالعدد نفسه ) السني(الشطر الثاين، مث نالحظ تواتر يف ) 1(األول،  مقابل 

                                                 
 .190.، ص] ط.ت.د[ديوان البحتري، دار صادر، بريوت،  - 1
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يف الشطر الثاين، على عكس البيت ) 3(يف الشطر األول، مقابل ) 1(موزعة على 
موزع على شكل تقابلي، كما هو مبني ) السني(األول، وعليه، فإنّ تواتر صوت 

  :يف هذا الشكل 
  
  )س1(        )س3(         

                                   
  )س4)                                        (س4(           

  
  )س3(        )س1(         

  

      
، يف ) السني(هل توزيع التنسيقات الصوتية لـ : والسؤال املطروح هنا هو    

اهلندسة  هذين البيتني، وليد الصدفة ؟ أم هو اختيارŅ حرŅ واعǇ ؟ مث، ما عالقة هذه
  الصوتية بالداللة واملعىن ؟

إنّ املسالة هنا تتجاوز هذا الطرح، ولذا، فإّنه ينبغي أن ننظر إليها من   
الذي فرضته السياقات على الشاعر، فقد كان الشاعر ) املوقف النفسي(جانب 

حمبط النفس، حزينا، متأملا، متوجعا، ميّر حبالة ضعف وانكسار، ومع ذلك، حاول 
سيخونه، وخذله، ) السني( صورة القوي اجلǈلŇَد املترفّع، لكن صوت أن يظهر يف

وكشف عن تلك وضعية الضعيف واالهنزامية اليت اقتحمت الشاعر، بكلّ ما حيمله 
  .من ضعف) السني(صوت 

ǩصاǢȩ األلفاȗ (، يف باب ) السني(، معلقا على ) ابن جين(ولنستمع إىل   
فجعلوا الصاد، ألهنا أقوى، ملا   . صعد وسعد   : ومن ذلك قوهلم: ") لتصاǢȩ املعاين

وجعلوا   .  فيه أثر مشاهد يرى، وهو الصعود يف اجلبل، واحلائط، وحنو ذلك
، لضعفها، ملا ال يظهر وال يشاهد حساǄ، إال أنه مع ذلك، فيه صعود اجلّد ) السني(
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قد ارتفع هو سعيد اجلد، وهو عايل اجلد، و  : أال تراهم يقولون. ال صعود اجلسم 
لقوهتا، مع ما يشاهد من األفعال املعاجلة ) الصاد(فجعلوا   . أمره وعال قدره 

، لضعفها، فيما تعرفه النفس، وإنǐ مل تره العني، ) السني(املتجشمة، وجعلوا 
  .1" والداللة اللفظية أقوى من الداللة املعنوية

      

، واهنزامه، ) إبليس(، مدى ضعف " الناس"ّور القرآن يف سورة ولقد ص    
  .وعظيم سلطانه  -عّز وجلّ  -وانكسار شوكته، أمام قدرة اهللا  

  : يقول تعاىل     
       )) ņمن شر ،ȃاņله النǙ ،ȃاņالن Ȭمل ،ȃاņالن ņبرب Ǌǽل أعوǊȩ

ȃاņة والنņنƨمن ا ،ȃيف صدور النا ȃي يوسوǾال ،ȃاņاخلن ȃالوسوا. ((   
  

هي احلرف املهيمن على التركيبة الصوتية الداخلية هلذه ) السني(لقد كانت     
عشر مرات، مهيمنا بذلك على Ƥيع ) السني(السورة، حيث تواتر صوت 

بل، لقد تعّدت اهليمنة عتبتها النصّية، حني ومست السورة بـ األصوات األخرى، 
يت تعين املقام واملƕلة ال) سورة(، حيث تتجلى السني يف كلمة ) سورة الناس(

  .اليت تعين املشهد اجملّسد عادة ) صورة(اجملّردة، لتتّميز عن كلمة 
  

يف ) السني(أن نعطي خمططا لبنية صوت   -بناءă على ذلك  -وميكننا     
، حيث إن البنية الصوتية، تنحدر يف اختزال ) البحتري(السورة الناس، مث بييت 

  : هابط، من املوجب إىل السالب
  

              +                
                  -  
                     
  

      
                                                 

 1/499نظر باب التصاقب، ي ابن جين اخلصائص ـ 1
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، )ومتاسكǨ حني زعزعين الدهر( :استعارة يف قوله) البحتري(ويف بييت     
صورة توحي بتقطع احلركة وتواترها على نسق متساوǇ، والفعل ) زعزع(ففي الفعل 

: رأي يف ذلك، عندما يقول) ابن جين(، ولـ ) X 2زع (مضاعف الزاي، وعني 
، ملا هناك من استطالة صوت، ) الراء(، فكرروا " صّر اجلندب"  : وكذلك قالوا "

  .1"،  فقطعوه، ملا هناك من تقطيع صوته" صرصر البازي"  : وقالوا 
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  اهلندسة الصوǩية والداللة الشعرية
  يف التجربة الشعرية املعاصرة

  
ي املعاصر بقوة، عالقة الصوت بالتشكيل اجلمايل طرح اخلطاب النقد

للصورة الشعرية، بغية استكشاف ما حتدثه اإليقاعية من تنوعات داللية يف بناء 
فاخلطاب الشعري يقوم على هندسات صوتية وإيقاعية، تفاعلت . الصورة الشعرية

  . الصورفيها الدالالت واملعاين، مشكلة رǗية شعرية، تنفذ داخل عامل الشعر، وعامل
لقد كان التركيز بشدة، على البنية الصوتية أساسا لبناء القصيدة الشعرية، 
فتنوعت اهلندسات املوسيقية، والُبَنى اإليقاعية، خاصة، يف الشعر الرومانسي، 
وتناغم الصوت مع التجربة الشعرية، واتسق مع انفعاالت الشاعر، بل أّسس لعنصر 

  . احله، ركنا مكينا يف إنتاج الصورة الشعريةالتخييل، لغدا الصوت، يف أرقى مر
  

من هنا، التفتت الدراسات األسلوبية املعاصرة إىل األصوات اللغوية، وقيمتها 
املوسيقية، يف التجربة الشعرية املعاصرة، واهتمت برمزية األصوات، ذلك الذي 

 صوائǨ'، يف قصيدته   Arther Rimbaud-رامبو (فعله الشاعر الفرنسي 
voyelles '  

  

A noir , E blanc , I rouge , U vert , O bleu , voyelles1  
  
  

الفونيمات هي ذات اللغة، بل إهنا "، فإنّ ) كندراتون(وعلى حد تعبري 
وإضافة إىل ذلك كله، . 2"الشيء الذي حيول سيال من األصوات إىل كالم بشري

                                                 
 .89ينظر جوزيف ميثال شرمي ، دليل الدراسات األسلوبية ص   1

   183ص  1972ألصوات واإلشارات ترƤة شوقي جالل اهليǞة املصرية العامة للكتاب أكندارتوف ، ا  2



 ـ 314ـ 
 

فإنّ اللغة تتضمن عناصر شىت، من أنساق اإلشارات اليت هتيǜ لنا املقدرة على إدراك 
  . 1ما هو أكثر من املعىن اجملرد والبسيط، ليغوص بنا يف عمق الدالالت البشرية

  

لقد حاولت التجربة الشعرية أن تصل إىل هذه الدالالت، يف شىت مستوياهتا، 
ولعلّ املستوى الصويت كان من أهّم جماالت اخلوض الشعري، ملا له من وظيفة، 
يتوّسل هبا لبلوȟ مقاصد الشعر، وفهم ما خيتلج يف صدور الشعراء من أحاسيس 

لوظيفة اإلجرائية اليت يعتملها املبدع، يف إجناز وانفعاالت وعواطف، إىل جانب ا
وإذا كان الرسام يعرب باأللوان والّنحات باألشكال فإنّ الشاعر يعرب . إبداعه

  .بالكلمات، حيث األصوات أداته األوىل 
  

، )يوسـف غصـوب  (ويف هذا السياق، سنتناول مقطعا شعريا من قصيدة 
الهلا، أثر التشكيل الصـويت يف  ، نستكشف، من خ)أوراق اخلريف(املوسومة بـ 
   :الصورة الشعرية

  

  :يقول الشاعر 

 łـهǈȩى أوراŁرǈالث ɂعل łيفǌرǈاخل ŁرǈثŁن    ŇاتŁـرŁبŁالع ǌرǊكتنـاث ŃـاثرتŁفتن  

  ويŁقǈعŃنŁ فوŁȧ  األرǌȏ مŃȒłطǈرǌباǈتŇ    يتŃركǐنŁ  أغصـانńا ألŇفǐنŁ  عŇنŁاǈȩهـا 

 ǄـةŁهŃيŁنłه  Ĉاهلـواء łيد ŉنǌهǌـو بłهǐلǩ    ŇاتŁتŁش ŁدŃبع ŁنłـهłعŁمŃجŁǩ łـودłعŁǩŁو  
  

لقد صور الشعر الرومانسي تفاعل أحاسيس الشعراء  مبظاهر الطبيعة يف شىت 

معاين  –مانسية وحسب الر –اجملّسد ) اخلريف(فصوهلا، خاصة، ما ارتبط بفصل 

 الطبيعة"الكآبة واحلزن، والقلق واحلرية، والضمور واالحنسار أو ما عربوا عنه بـ 

حيث اصفرار أوراق أشجارها، داللة على سقمها ،  la nature morteـ "امليتة
                                                 

  184ع نفسه ص املرج ـ  1
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جتسيد لتجربته شعورية مثّلت ) يوسف غصوب(ومرضها، مث موهتا، ويف مقطوعة 

فيها اهلندسة الصوتية حيز مهّما يف بنائها، من خالل براعة التمثيل الصويت، حيث 

ذلك . داللة املركزية للمقطوعةكانت األصوات موزعة توزيعا مناسب يستقيم وال

  . الذي تكشف عنه هذه املتابعة الصوتية وتوزيعية األصوات يف هذا النص 
  

 Ȍوزيعية األصوات يف النǩ:  

  :  ǩوزيع صوت الثاء .1
  

ŇاتŁـرŁبŁالع ǌرǊكتنـاث ŃـاثرتŁفتن      łهǈȩى أوراŁرǈالث ɂعل łيفǌرǈاخل ŁرǈثŁن  
   ثـ   +     ثـ              ثـ+          ثـ     

، إال ) الذال(وال فرق بينه وبني صوت    ..مهموس رخو ) الثاء(حرف  •
أنّ خواصهما الداللية يف منتهى التناقض، جند ذلك يف حدود اهلمس 

رقة ) الثاء(، مثّ إنّ يف ) الذال(، واجلهر يف ) الثاء(واجلهر، حيث اهلمس يف 
    .انفعاليةخشونة وحرارة و) الذال(وليونة ودفء، ويف صوت 

وكأين ) . التاء املؤنثة(للثاء حضور أنثوي، إذا اجتمع مع داللة التاء  •
مل يبدع صوت هذا احلرف إال لألنثى، ليميزها، ويوفيها حقها من  بالعريب،

ما ال تتوافر على  وإنّ من النساء أنفسهن،. الرقّة والدماثة واحلنو واللني
، إمنا هي ألصق باجلنس ) أنثى(ة فلفظ. األنوثة، وإن كانت أنثى  خصائص

  ) .امرأة(منها من لفظة 

بالرقة  ، مما يوحي) اللثغ(حفيف رقيق يسمع له عند ) الثاء(حلرف  •
و إنّ من مباين هذا   .والبضاضة والطراوة والدفء، وهي ƤيعاǄ أحاسيس ملسية



 ـ 316ـ 
 

سبعة عشر مصدراǄ تدل معانيها على الرقة والطراوة والبضاضة  احلرف
  . مما حياكي الرقة والدماثة يف حفيف صوت الثاء امللثوغة قات األنوثة،ومتعل

قد حيمل إىل تصديق أنّ صوت ) الذال(، و) الثاء(إنّ موازنة بني حريف  •
يوحي بكلّ ما يكون ) الذال(لألنوثة، وأن صوت  يوحي بكلّ ما يكون) الثاء(

فعلى الرغم من التناقض والتضاد بينها، كداللة صوتية، إذ ال .  1للذكورة
تستقيم لفظة جتمع احلرفني، إال أنّ زوال التناقض والتضاد يستقيم يف 

  .، باعتبار ثنائية األنوثة والذكورة ) دالليا(اجتماعهما 
  

  :ǩوزيع صوت التاء  .2

ǄـةŁهŃيŁنłه Ĉاهلـواء łيد ŉنǌهǌو بłهǐلǩ     ŇـاتŁتŁش ŁدŃبع ŁنłـهłعŁمŃجŁǩ łودłعŁǩŁو  

  ت +ǩـ+        ǩـ     +ǩـ      ـة+               ǩـ       
  

صوت مهموس وهو أقرب ما يكون من خصائص األنوثة رقة  )التاء(صوت  •

على النشاط التصـويري والتعـبريي    انوثة انعكست بدورهوهذه األ. ولطفا

اقطة على األرض جمتمعة مبعثرة وكأهنا لعبـة  االستعاري لصورة األوراق املتس

يف ȩصيدǩه أوراPaul verlaine  ȧ)  بول فرلني(تلهو هبا يد اهلواء، ولطاملا عرب 

  :على هذا املعىن قائالاخلريف 
                                                 

، دون أن يقول ) الثاء(إىل اخلاصية اإلميائية حلرف ، وبصورة عابرة، ) ابن جين (سبق أن أشار   - 1
الذي ضربه، للداللة على أن العريب قد أبدع، تعبرياǄ عن معانيه، ) حبث(هبا، وذلك عند كالمه عن مثاله 

) الثاء(ألنّ حرف ) .. والغرض املراد سوقاǄ للحروف على مست املعىن املقصود، (ووفقاǄ لقاعدة األذكى 
 )كإحساس ملسي ميثل جنس األنوثة
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ĈاءŁجŃاهلو ǌيف الرياح łغادرǖوس  
ȫين هنا وهناǊملƠ Ɣال  

ňةŁتōمي ňةȩور ǈمثل  
  

يف حرف الروي، مما جعل هذه  تموقعيوعلى هذا األساس فإن صوت التاء 

القافية مؤنثة وهذا يفسر جلوء الشاعر الرومانسي إىل امليل العاطفي احلزين والكǞيب 

  .والتعلق الشديد باملرأة والطبيعة يف آن واحد

يشري ، )لشارل بودلري( les chats لقصيدة القطط) جاكبسون(ويف حتليل   

الستعاري وأثر ذلـك كلـه بالصـورة    لقافية ومدى عالقتها بالتعبري ااإىل أنوثة 

  1.الشعرية

  :ǩوزيع صوت النونـ 

ŇاتŁـرŁبŁالع ǌرǊكتنـاث ŃـاثرتŁفتن      łهǈȩى أوراŁرǈالث ɂعل łيفǌرǈاخل ŁرǈثŁن  
  ن   +   ن              ن  

  فوŁȧ األرǌȏ مŃȒłطǈرǌباǈتŇ ويŁقǈعŃنŁ    يتŃركǐنŁ  أغصـانńا ألŇفǐنŁ عŇنŁاǈȩها 

  ن          ن + نǈ + ن  نǐ +  ن       

 ǄـةŁهŃيŁنłه Ĉاهلـواء łيد ŉنǌهǌو بłهǐلǩ    ŇـاتŁتŁش ŁدŃبع ŁنłـهłعŁمŃجŁǩ łودłعŁǩŁو  
           ǈن ǐن     +     ǈن ǐن                                       ن  
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من املوسيقى  اعلى الصورة نوعńإن تواتر صوت النون يف هذا املقطع أضفى 

ńمن الغنائية احلزينة، عرب تلك املعاين الشعرية املفعمة بالكآبة واحلزن العميق  اأو نوع

  .واإلحساس باليأس والتشاǗم، إهنا موسيقى حزينة ولكنها هادئة

إما أن تدل على األمل واألنني، أو هـي   ،والغنة ،إن صفة صوت النون الغنة

قق األمران يف الصور الشعرية يف هذه املقطوعـة، ولـنالحظ   صفة للغناء، وقد حت

  :  االستعارة يف هذا الشطر
  يتŃركǐنŁ  أغصـانńا ألŇفǐنŁ عŇنŁاǈȩها

لقد تواتر صوت النون هنا Ʀس مرات، وهذا التواتر هو الذي جسـد أمل     

ǈالفراق فراق األوراق لألغصان اليت ألفت عناقها كأǈلǈم، ة صغار األطفال ألمهـاهت ف

وهذه استعارة تناغمت مع صفة الغنة اليت أحاطت بالداللة الشعرية من أوهلـا إىل  

  . يا جيسد معاين إنسانيةقيطآخرها مشكلة بذلك بعدا استي

  : ǩوزيع صوت اهلاء  ـ

  : يف البيت الثالث 

 ǄـةŁهŃيŁنłه Ĉاهلـواء łيد ŉنǌهǌو بłهǐلǩ    ŇـاتŁتŁش ŁدŃبع ŁنłـهłعŁمŃجŁǩ łودłعŁǩŁو  
    هـ            +       هـ+هـ+ هـ+ هـ+هـ 

  

 اصـوت  صـفه وبوهنا أيضا نلمس االنفعال نفسه يف امتزاج صوت اهلـاء  

هي تعبري صويت النبعـاث أهـات   فمبختلف مشاعر احلزن والكآبة غنيا  امهموس
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الشـطر   معخاصة  ا،الشاعر وتصويره لɈالم النفسية اليت تنبعث من خالل تواتره

  .مسفيه اخلها جمموعالذي بلغ األول 

ال مأسويا ممزوجا اإن الطابع التكثيفي لصوت اهلاء أضفى على االستعارة انفع

  .بإحساس الشاعر بدنو أجله وقرب هنايته

مث إن تعانق صوت النون مع صوت اهلاء قد رسم صورة جتسيمية هي أقرب 

  .نظمية الشعرإىل  الفن التشكيلي منه إىل 
  

  :يف الطرح البالغي ل املعƖا يف ǩشكيوالقافية وأثرمه وزنال
لقد اهتم النقاد والبالغيون القدامى بالوزن والقافية اهتماما كبريا وأولومهـا  

وكانـت  .ملسألة جودة الصياغة يف بناء شكل القصـيدة  ا منهمعناية فائقة، إدراك
لديهم مالحظات يف حدود املعايري اليت كانت سائدة يف ذلك الزمن، حول العالقة 

أكثـر  وهلا القصائد الشعرية، غري أن ا مستوى النظم وبني املعاين اليت تتنالداللية بني
  .الوزن والقافيةيوفرها تركيزهم كان على اجلوانب اجلمالية اليت 

  

  :واملعƖ الوزنـ 1
 

لقد أشار صاحب خزانة األدب إىل قضية الوزن وعالقتها بسالمة الداللـة  
إىل تغيري لفظ من أجل االلتزام بقواعـد  الشعرية يف البيت، فغالبا ما يضطر الشاعر 

املعـىن   قتلحيان يف هذا التحايل على الوزن فيفق يف بعض األفَّوالعروض وقد ال ُي
  . املراد من البيت

هي اليت جتعل املعىن املراد حتقيقـه مناسـبا   اللفظ والوزن إن خاصية تالǗم 
ء يف حماولتـهم  للصياغة الشعرية على املستوى العروضي، ومعىن هذا أن الشـعرا 
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القانون الذي حيدث االنسجام بني الصياغة الشـعرية   :التوفيق بني هذين القانونني
  .من جهة ثانية العروضيالذي حيقق االنسجام والقانون  ،واملعىن من جهة

ئتلفا فمـا يكـون   أوصافه اوالوزن واللفظ يف " :يقول البغدادي يف ذلك 
ف اللفظ مع الوزن قال قدامـة هـو أن   ذا النوع أعين ائتالهل مدحيي غري منسجم 

تكون األمساء واألفعال تامة مل يضطر الشاعر يف الوزن إىل نقصها يف البنية وال إىل 
الزيادة وال إىل التقدمي والتأخري ومنهم من قال هذا النوع ال مثال له بصورة معينـة  

ذهاب رونـق  ألنه عبارة عن أنه ال يضطر إىل ما ال يلزمه منه فساد صورة املعىن و
        :اللفظ كقول الفرزدق

    ŁومŁا مǊثلŉه يف النŇاŁمłال مǙ ȃƋلōكا     أبو أمŌه حي łي Ȼأبوǌقارłهب  

فإن اضطرار الوزن محله على رداءة السبك فحصـل يف   )أخو أمه(ويف رواية     
الكالم تعقيد مينع من فهم معناه بسرعة ولو قال وما مثله إال مملك أبـوه يقـارب   

  :قوله 1خاله لسهل مأخذه وقرب تناوله وبيت الشيخ صفي الدين يف بديعيته

Ňيف ظǎل Łǰأبل Ńمنłصƍور اللǊواء لŁه     عŁǘدل يłلف Łبني ƍǾالŁوالغ ǢئŁنǌم      

  :شيخ عز الدين املوصلي قولهوالعميان ما نظموا هذا النوع يف بديعيتهم وبيت ال 

         łلفǗأ ƋاللŇȘف Ńمع وزŇن łدحƞłه Ńمو    ņمǽالنا و ŁعłدŁو بŃيǌن الثلم       

 هقلت ثقل اهلمزة يف لفظة أǗلف والوقوف لتحرير الوزن عند قوله مبدح    
  .2"ظ مع الوزنموالنا كان سببا يف عدم ائتالف اللف
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إن العناية باملعايري اليت غالبا ما ختضع للذوق السليم وحتتكم إىل سنن العرب 
يف كالمها، جعلت النقاد ال يتجاوزون حدود انسجام اللفظ واملعىن، دون البحث 

الستعارة يف العالقات الداللية اليت تؤثر يف صياغة الصورة الشعرية كعالقة النظم با
  .مثال

وهلذا مل تكن هناك استراتيجية واضحة يف دراسة الصور الشعرية دراسة 
هنا إصوتية، ورمبا يرجع هذا إىل أن البالغة القدمية أغفلت هذا اجلانب من حيث 

  .  انقادت وراء املعايري والقواعد الشعرية الصارمة
  :القافية ـ 2

مـا  : هو حفية، والسؤال املطروالقاأيضا ومن األسس اليت يقوم عليها النظم 
ي يطيقسـت لقافية كخاصية صوتية يف تشكيل الوقع االا تؤدبهالدور الذي ميكن أن 

  للصورة الشعرية؟
ذات أمهية كبرية، ملا حتدثه كانت العناية بالقوايف يف الشعر العريب القدمي  قدل

ة من خالل القوانني ألهنا مبثابة املقاطع الصوتية املتواترƤايل على القصيدة، و أثرمن 
العروضية اليت حتقق االنسجام التام بني هذه الوحدات الصـوتية داخـل البنـاء    

وآخر السجعة والقافية أشرف عندهم من أوهلا والعنايـة  :"الشعري، يقول ابن جين
وكذلك كلما تطرف احلرف يف القافية ازدادوا   . هبا أمس واحلشد عليها أوż وأهم

وا اجلمع بني اليـاء والـواو   زأال تعلم كيف استجا  . حكمه عناية به وحمافظة على
حنـو   )وصـلني (وكيف اسـتكرهوا اجتماعهمـا     . سعيد وعمود  : حنو )ردفني(

وبقية قوافيها وعلة   " غدى " وقوله يف   " مغتدى " مع قوله أو " األسودو الغرابł "  : قوله
  .1" م والتأخر ال غريجواز اختالف الردف وقبح اختالف الوصل هو حديث التقد
ذلـك   ةيعطي للقصيدوهنا أيضا نالحظ التركيز على اجلانب اجلمايل الذي 

التناغم الصويت من أجل الوصول إىل بناء عالقة انسجام بني القافية وبـني تـالǗم   
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األصوات اليت تتشكل بواسطتها هذه القافية، مع غياب اإلشـارة إىل العالقـات   
الداللية اليت ميكن أن تتوفر بني القافية وبني االستعمال االستعاري من حيث املعىن 

    .والداللة

  :يف الدراسات األسلوبية املستوى الصويت 
  

لقد أكدت الدراسات األسلوبية على أن السمات العروضية املتمثلة يف 
القيمة  القافية والوزن والتضمني ليست جمرد حمسنات صوتية تتحقق على إثرها

ن إاجلمالية للقصيدة، بل إهنا تنجز إىل ذلك وظيفة داللية فالقافية هي دال حبيث 
املشترك اللفظي حسب مبدأ املوازاة الصوتية الداللية يعين أن هناك ترادفا أي أن 
الكلمات اليت تتشابه من جهة الصوت ينبغي أن تتشابه من جهة املعىن أيضا وعلى 

يف العالقة بني الصوت واملعىن يف القافية، وهلذا أصبحت األساس ينبغي النظر هذا 
ملا  أوفر غىن وأقل حنويةǄ) كوهن(القافية يف اخلطاب الشعري املعاصر كما يقول 

  . 1.حتدثه من أثر على الصورة الشعرية
  

  : مستوى النظم 
  

فمن مل حيلم يف أيام "شهدا بقول بودلري يف البداية مست) كوهن(يتساءل 
قاع ، وبدون قافية ، فيه من النعومة إيعجزة نثر شعري موسيقي بدون مبطموحه 

 قفزاتم مع احلركات الغنائية للنفس مع متوج األحالم وءتاليوالشدة ما جيعله 
  .2"الوعي

  

: يف مستويي اللغة معا أن العملية الشعرية جتري) كوهن(من هنا يالحظ و
ريب للمستوى الداليل، ويشهد  وة الظاملستوى الصويت واملستوى الداليل وأن احل

يف حني أن النظم احلريف الصويت ليس له  ،شعريا الذلك أن للقصيدة النثرية وجود
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أن يستغين عن النظم، والسؤال  اوسيقي فحسب، فيمكن للشعر إذاملوجود الإال 
ي الذلكن ملاذا يستغين عنه؟ إن الفن الكامل هو "هنا ) كوهن(الذي يطرحه 

يستغل كل أدواته والقصيدة النثرية بإمهاهلا للمقومات الصوتية للغة تبدو دائما كما 
لو كانت شعرا ، نثرا ، فالنظم إذن من مقومات العملية الشعرية وهبذه الصفة جيب 

  .1"أن ندرسه
ال يوجد إال كعالقة بني الصوت واملعىن، فهو بنية  إن النظم حسب كوهن

ـ داللية  ـصوتية  وعلى هذا األساس فهو يتميز عن املقومات الشعرية األخـرى   ـ
مث إن النظم يف بنيته العميقة ما هو . كاالستعارة اليت توجد يف مستوى الداللة فقط

رة يصـل إىل  سوى صورة شبيهة بالصور األخرى، ويف مقابلته بني النظم واالستعا
نتيجة مفادها أن النظم واالستعارة بنيتان متشاهبتان وال وجود فرق بينهما إال مـن  

  2.خالل العناصر اليت يستخدمها كل منهما
  :النظم بني املطابقة واإلƷاء 

  

إىل قضية هامة على مستوى النظمي، وتتعلـق   ت أسلوبية االنزياحتلقد التف
  :واإلحياء أي ما جيعل رسالة ما ختضع للمستويني معامببدإ املطابقة 

  

  .يتم فيه خرق الرسالة عن طريق املطابقة: املستوى األول 
  .ويتم فيه استرجاع التوازي على مستوى اإلحياء: املستوى الثاين

  

م مقابال .مستعمال مذلك على القافية اليت متثل ميكانيزما ذا زمنني )كوهن(ويطبق 
  :3ح مقابال للمعىن اإلحيائي يف اخلطاطة اآلتية.و مللمعىن املطابق 

                                                 
 52 املرجع نفسه ص ـ 1
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  2دال   =    1دال   -1
  2م .م  ≠   1.م.م -2
  2ح.م  =    1.ح.م -3

  

 2و1ومن خالل هذا الشكل يالحظ اخلـرق الـذي مت بـني املسـتوى     
 2اس فإن التعريج علـى املسـتوى   وعلى هذا األس 3و1واالسترجاع الذي مت بني
  .ح اجملال.ال يتحقق إال إذا فسح له م. ح.ضروري و ذلك ألن م

  

  : ريلودبلذلك مثاال ل) كوهن(ويضرب 
  

Mon  enfant, ma  sœur 
Songe   à   la   douceur 

  

صفة  douceurكلميت القافية ال يربط بينهما أي جامع داليل فالنعومة ف
إنسان عضو يف األسرة، فال يوجد إذن بني املفهومني   sœurللنفس بينما األخت 

عرض يف اللغة احتالت  دوالتشابه الصويت بينهما هو جمر"أي رابط أو تالزم مشترك 
  1."القافية إلبرازه

  

غري أن احلقيقة العاطفية والشعورية تقوم هنا بتصحيح اخلطأ املفهومي فـإذا  
بالود و احلب يشعر هبما كقيمة فإننا من املؤكد نشـعر مبـا   كانت األخوة توحي 

تتمتع به األخت من روابط أخوية تعززها عواطف ذات خاصية أنثوية كلها رقـة  
وعذوبة، ونعومة، وعليه فإن داللة القافية هنا استعارية فاملشـاهبة الصـوتية  أدت    

   2.الدور نفسه الذي أدته العالقة اإلسنادية
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ومن أجل توضيح استعادة  املستوى اإلحيائي للموازنة بني الصوت واملعىن 
  :إىل اخلطاطة اآلتية) كوهن(واليت هي هنا موازنة من منط متاثيلي يلجأ 

  

  الدال
  املطابقة. د
  اءحياإل. د

  
وعلى هذا األساس فإن مشاهبة وجهي الدليل اللغوي ليست مشـاهبة بـني   

العالقة ف. ولكنها مشاهبة العالقة بني الدوال والعالقة بني املدلوالت الصوت واملعىن،
ـ  اإذ ـ مزدوجة، فهي على مستوى الداللة املطابقة سلبية و إجيابية على مسـتوى   ـ

هو مفتـاح كـل   ) كوهن(حسب  ،اإلحياء،وعليه فإن التنايف بني املطابقة واإلحياء
  .1الصور، ألن الشعر، كما قيل هو استعارة موسعة

  
  

  
  

                                                 
 214 ص نفسه املرجع ينظر ـ 1
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  ثاينالفصل ال

  
 املستوى املعجمي

  والصريف للصورة األدبية
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  املستوى املعجمي

  

  هل كان االستعمال اجملازي سببا من أسباب الوفرة املعجمية يف اللغة؟
  

سؤال جند إجابته يف بعض ما ذهب إليه كثري من علماء البالغة عندما الحظـوا  
بل إن االستعارة " :رشيق القريواين أن بعض االتساع اللغوي سببه االستعارة، يقول ابن

إمنا هي من اتساعهم يف الكالم اقتدارا ودالة ليس لضرورة، ألن ألفاȗ العرب أكثر من 
معانيهم، وليس ذلك يف لغة أحد من األمم غريهم، فإمنا استعاروا جمازا واتسـاعا، أال  

د اللفظـة  ترى أن للشيء عندهم أمساء كثرية وهم يستعريون له مع ذلك؟ على أنا جن
اليت تكون جارحة وتكون املاء وتكـون  " العني"الواحدة يعرب هبا عن معان كثرية حنو 

امليزان وتكون املطر الدائم الغزير وتكون نفس الشيء وذاته وتكون الدنيا وأشبه ذلك 
وليس هذا من ضيق اللفظ عليهم ولكنه من الرغبة يف االختصار، والثقة بفهـم  .كثري

 ترى أن كل واحد من هذه اليت ذكرنا له اسم غري العني أو أمساء بعضهم عن بعض، أال
  .1"كثرية

  

من خالل هذا النص يطرح ابن رشيق مسألة التوسع املعجمي عنـد العـرب   
  :ويرجعها إىل أمرين

  

أن التوسع املعجمي فعل إرادي وال جمال للصدفة يف ذلك ومع أن : األمر األول
فاظها فإن العرب قد جلأت إىل االستعارة كأحـد سـبل   اللغة العربية غنية مبفرداهتا وأل

  .التوسع
  

أن االتساع املعجمي خاصية يف اللغة العربية وحدها دون سـائر  : األمر الثاين
  .لغات األمم األخرى

                                                 
ابن رشيق  العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ونقده حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد الطبعة اخلامسة دار  ـ 1
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صحيح أن اللغة العربية غنية بالتنوع املعجمي كثرية االشتقاق سريعة التوسـع،  
ا بدون أن جيري مقارنة أو أن يقدم أدلـة  لكن يبدو أن ابن رشيق قد أطلق حكما ذاتي

  . وبراهني تثبت صحة رأيه، وتعطي مصداقية لنتائجه اليت توصل إليها
  

ولعل ما ذهب إليه عبد القاهر اجلرجاين يف مسألة التوسع املعجمـي يف اللغـة        
رار ابن رشـيق فقـد اسـتخدم               صالعربية من خالل االستعارة أقل حدة من جزم وإ

رƞـا  عبد القاهر عبارات من شأهنا أن جتنبه الوقوع يف زالت علمية ال تغتفر كعبارة 
  .، إضافة إىل أنه كان أكثر منهجية يف توضيح هذه املسألةǩوجد ورƞا مل ǩوجد

  

فقد قسم االستعارة إىل قسمني مفيدة وغري مفيدة جاعال من غـرض الثانيـة    
 يفيد نقله، حيث يكون اختصاص االسم وموضع هذا الذي ال:"التوسع يف اللغة يقول

مبا وضع له من طريق أريد به التوسع يف أوضاع اللغة والتنوق يف مراعاة دقائق الفروق 
يف املعاين املدلول عليها كوضعهم للعضو الواحد أسامي كثرية  حبسب اختالف أجناس 

اكل ذلك مـن  احليوان، مثل الشفة لɌنسان، واملشفر للبعري، واجلحفلة للفرس، وما ش
، فإذا استعمل الشاعر شيǞا يف غري رƞا وجدت يف غري لغة العرب ورƞا مل ǩوجدفروق 

 اجلنس الذي وضع له فقد استعار منه ونقله عن أصله وجاز به موضعه، كقول العجاج
  :)هـ90.ت(

ǈوفŇاحńــام ŇومŃرŁسńــان łمŁسŉرŁـاج  
  

املوضع الذي يقـع   هوان، ألنربق كالسراج، واملرسن يف األصل للحيييعين أنفا 
  :1، يصف إبالǄوقال آخر. عليه الرسن

  

ŁǩŃسŁمłع ŁللمĈاء ŁكصŃوŇت ŇاملŃسŁǶǌل      ŃبيŁن ŁوǌرŇيدŇȻ ŃوبيŁن ǈƨاŃǶǈفǌل  
  

  2."فجعل لɌبل جحافل وهي لذوات احلوافر
                                                 

  )هـ 130. ت(البيت أليب النجم العجلي، الشاعر الرجاز املشهور  ـ  1
 27عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة صـ  2
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ففي االستعمال تستعار بعض األمساء من نوع إىل نوع آخـر داخـل اجلـنس    
أو من جنس إىل جنس آخر، كاستعارة اسـم   لفŃǶǈل واŁǶǈƨسŃاملŇل الواحد،كما يف مثا

  :1خاص باإلنسان إىل احليوان كقول أحدهم
  

ǌفبŃتŁان ńاجلوس Łىلد łمŃهǌرŁان  łنŁنŉزłț Ńمن ŁشǈفŁتŃيŇه ŉالصǈفŁ2اار  
  

أو من احليوان إىل اإلنسان كما . فاستعمل الشفة للفرس وهي موضوعة لɌنسان
  :3يف قول الشاعر

  

ƔابŁرŁǨ ǈȩŁرفǐعŁ، ايŉبŁǨ ŁȑōنŃكǊ لوŃف  ŉا،  ولكنŉيǌزŃنǌجǈغǈȘلي ǈاملŁشŇافǌـر  
  

  4.أنشǢ فيه Ưالبه: فجعل املشفر لɌنسان وهو موضوع للبعري،ومثل هذا قوهلم
  

  :فظي واالستعارةلاالشتراȫ ال
  

إن اللغة العربية ومن خالل هذه الوفرة املعجمية والثراء القاموسـي ال تـرتبط   
فيه اجملاز دوره الفاعل من مشترك  ثللغة االستعارية فقط وإمنا ترتبط بظواهر أخرى ميبال

  .لفظي وإيهام وكناية وعدم تصريح
  

رمبا عرض يف وضع األمساء املشتركة فائـدة يف  :" .. نان اخلفاجييقول ابن س 
لفظة كىن فيه وال يصرح فيقول بعض املواضع مثل أن حيتاج الناطق إىل كالم يؤثر أن ُي

الداعي إليه إال يف اليسري من املواضع فلم جتعل  وإن قلَّ..ويوهم هبا معىن قد قصد غريه
  5".وما أشبهها ـ عني ـاللغة العربية خالية منها، بل فيها أمساء مشتركة لقوهلم 

                                                 
  . دǗاد اإليادي يصف فرساالبيت أليب ـ  1

 28 ص السابق ملرجعا ينظر  ـ  2

عبد الستار أمحد فرج ، دار الثقافة ـ . ينظر األغاين  تح). غليظا مشافره ( للفرزدق وقرئ البيت   ـ  3
  .21/354 1983، 6 بريوت ـ ط

 31 ينظر املرجع السابق صـ  4
 24 ابن سينان اخلفاجي سر  الفصاحة صـ  5
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غري أن ابن سنان ومن خالل هذا النص يبدو وكأنه غري متحمس لقضية املشترك 
اهر اجلرجاين كان أكثر دقة ووضوحا حينما ميز بني االستعارة اللفظي، إال أن عبد الق
فال فرق ..فاستعمل الشفة يف الفرس وهي موضوعة لɌنسان:"واالشتراك اللفظي قائال

من جهة املعىن بني قوله من شفتيه وقوله من جحفلتيه، لو قاله، إمنا يعطيك كال االمسني 
ا من الفائدة أشبه، وذلك ءتنقصك جزالعضو املعلوم فحسب، بل االستعارة ههنا بأن 

أن االسم يف هذا النحو إذا نفيت عن نفسك دخول االشتراك عليـه باالسـتعارة دل   
ذكره على العضو وما هو منه، فإذا قلت الشفة دلت على اإلنسان، أعين تـدل علـى   
أنك قصدت هذا العضو من اإلنسان دون غريه،فإذا تومهت جري االستعارة يف االسم 

     1".نها هذه الداللة بانقالب اختصاصها إىل االشتراكزالت ع
  

جـورج  (وهذا هو التصور نفسه الذي طرحه الدرس احلديث فقد ميز الكاتبان 
بني االشتراك اللفظي القوي واالشتراك اللفظي الضعيف ) مارك جونسون(و) اليكوف

خمتلفة، كمـا  للتعبري عن تصورات  هنفس واالشتراك اللفظي عندمها هو استعمال اللفظ
  .لنااوهو البنك الذي نضع فيه أمو) bank(وهو ضفة النهر، و) bank(يف 

  

  :االشتراȫ اللفظي القوي ـ 1
  

يف اجلملتني اآلتيتني حييل ) هاجم(ترى فرضية االشتراك اللفظي القوي أن لفظ  
  :على تصورين خمتلفني متاما وغري مترابطني

  

  ا احلصنولقد هاƤ ـ
  

  داليللقد هاƤوا است ـ
  

، والشـيء  ةنفسه يف اجلملتني ما هو سوى أمر صدف) هاجم(فاستعمال اللفظة 
  :نفسه يقال عن اللفظ الوارد يف التعابري اآلتية

                                                 
 28 اهر اجلرجاين أسرار البالغة صعبد القـ  1
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  . حرية يفـ الصحافة  يف ـطبخ امل يف ـ
  

  .إذ سيحيل على ثالثة تصورات خمتلفة متاما ومستقلة وغري مترابطة
  

قوي ال ميكن أن تفسر العالقات النسقية وعموما فإن فرضية االشتراك اللفظي ال
الداخلية لالستعارات كون هذا املوقف ينظر إىل كل تصور ليس باعتبـاره مسـتقال   

  .هنفس فحسب، بل وباعتباره ال يربط عالقة بتصورات أخرى يعرب عنها اللفظ
  

  :االشتراȫ اللفظي الȒعيف ـ 2 
  

اللفظي القوي، وذلك فظي الضعيف فأفضل من املوقف لأما موقف االشتراك ال
ففي ظل هذا املوقف Ɲاصـة  . ألنه يسمح بإمكان وجود عالقات بني هذه التصورات

ميكن للتصورات املتنوعة اليت يعرب عنها لفظ واحد أن تكون يف عدد مـن احلـاالت   
مرتبطة مبوجب املشاهبة فباختاذ موقف االشتراك اللفظي الضعيف عالقة املشاهبة منطلقا 

إن هذا املوقف يدافع فقـط  ...ية لتفسري كل الظواهر اليت رأيناها من قبليسلم أهنا كاف
عن إمكانية إدراكنا للمشاهبات بني خمتلف التصورات، وأن هذه املشاهبات هي الـيت  

  1."تفسر استعمال نفس األلفاȗ للتعبري عن هذه التصورات املختلفة
    

بني االشتراك اللفظي وبني  وميكننا هنا أن نشري إىل أن البالغيني العرب قد فرقوا
  . التوسع املعجمي من خالل االستعمال االستعاري واجملازي

                                                 
جورج اليكوف ومارك جونسون، االستعارات اليت حنيا هبا ترƤة عبد اجمليد جحفة الطبعة األوىل دار ـ  1

 122 ص1996 تبقال للنشر
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   :املستوى املعجمي و أثرȻ يف االستعارة
  

تعليق العبارة علـى غـري مـا    "لقد نقل السكاكي تعريفا لالستعارة مفاده أهنا 
السـتعارة  إن هذا التعريف حيـدد ا " 1وضعت له يف أصل اللغة على جهة النقل لɌنابة

على أساس املستوى املعجمي وإن السكاكي ال يذكر شيǞا عن مصدره غري إشارة على 
  .أنه تعريف ورد عند السلف 

  

و مهما يكن من أمر فإن االستعارة يف املوروث البالغي عند العرب أخذت يف 
لغويا ال خيرج هبا عن إطارها املعجمي والنحوي، فعبد القاهر على سبيل  ىالغالب منح

على أسـاس التمييـز يف   2}ابŁيŃشłȃ Łأǐالرŉ لǈعŁتŁشŃوا{املثال حيلل االستعارة يف قوله تعاىل 
لها من اجلانب املعجمي بتفكيكه ألجزاء االستعارة حمـددا  عأما السكاكي فيج 3)شيبا(

وهذه الداللة هي ) الشيǢ(واملستعار له ) النار(الداللة املشتركة بني املستعار منه وهو 
أي تقدم النار وهي تأكل األخضر واليـابس فكـذلك    4و هي وجه الشبه االنبساط
ويتقدم ليأيت على سواد الشعر فيحيله إىل البياض وكذلك النار حتول ما  ينبسطالشيب 

  .حيترق إىل رماد 
  

فقد ركز عبد القاهر اجلرجاين على اجلانب النحوي وركز السـكاكي علـى   
 ةاألمثلة عند السـكاكي لتتبـع الظـاهر    اجلانب املعجمي، وسأتناول فيما يلي بعض

  .املعجمية وأثرها يف االستعارة 
يقسم السكاكي االستعارة إىل Ʀسة أنواع على أساس معجمي من خالل ثنائية 

  : 5احلسي والعقلي من حيث الداللة املعجمية كما يلي
  

                                                 
 .384ص  1983السكاكي ، مفتاح العلوم الطبعة األوىل ، دار الكتب العلمية ، بريوت  ـ  1

 4سورة مرمي اآلية  ـ  2

 .ينظر جعفر دك الباب املوجز يف دالئل اإلعجاز  ـ  3

  388ينظر السكاكي مفتاح العلوم ص  ـ  4

  388 ينظر املرجع نفسه ص ـ  5
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ـ  سورة مرمي( "ابŁيŃشłȃ Łأǐالرŉ لǈعŁتŁواشŃ" :كما يف قوله عز و جل -1 فـان  رطفال )10 ـ
حسيان النار والشيب ووجه الشبه أيضا حسي، فالبنية املعجمية هي اليت حـددت  

 .الداللة املتصورة من هذه االستعارة 
  

فطرفا ) 41 ـ سورة الذاريات " (يمŁقŇالعŁ يŁǴم الرōهǌيŃلǈا عŁنŁلǐسŁرǽŃ أǌǙǈ: "أما يف قوله تعاىل  -2
الشبه فهو عقلـي يتمثـل يف    الريح واإلنسان، وكالمها حسيان، أما وجه:االستعارة

 .للداللة على املنع من ظهور النتيجة) العقم ( الوحدة املعجمية 
  

 )37 ـ  سورة يـس (" ارŁهŁالنŉ هłنŃمłǸ ŇلǈسŃنŁ لǊيŃم اللƋهłلǓ ǈيةǄوŁ":وكذلك الشأن يف قوله تعاىل

 فاملستعار له ظهور النهار من ظلمة الليل، واملستعار منه ظهور املسلوǷ مـن جلدتـه،  
" فالطرفان حسيان، واجلامع هو ما يعقل من ترتب أحدمها على اآلخر، وكذلك قوله 

ǈفŁجŁعǐلŁنŁاهŁا حŇصńيدǈا كǈǖǐن ǈلŃم łǩŃغŁن ǌبĆاألŃمǌȄ" )  ـ  سورة يـونس فاملسـتعار األرض  )  24 ـ
املزخرفة املتزينة، واملستعار منه النبات، ومها حسيان، واجلامع اهلالك وهو أمر معقول، 

  .فأصل اخلمود للنار )  15 ـ سورة األنبياء(" ينŁدŇامŇا خŁيدńصŇحŁ"له تعاىلوكذلك قو
  

فالرقـاد  )  52 ـ   سورة يس (" انŁدǈȩŇرŃمŁ نŃا مŇنŁثǈعŁبŁ نŃمŁ"وجلّ ومن الثالث قوله عز ـ  3
لـه  ووق ،مستعار للموت، ومها أمران معقـوالن واجلـامع عـدم ظهـور األفعـال     

هو جميء املسافر بعد مدة، :، فالقدوم)23ـ   سورة الفرقان( "والǊمŇا عɂŁ مŁلǌǙǈا نŁمŃدǈȩŇوŁ":تعاىل
، ومها أمران معقوالن، واجلامع وقوع املدة يف البني، باإلمهالمستعار لألخذ يف اجلزاء 

، فالفراȟ وهو اخلـالص عـن   ) 31ـ   سورة الرمحان("النŇقǈا الثƋهŁيŊم أǈكǊلǊȟ ǈرŁفǐنŁسŁ:"وقوله
يشغله شأن عن شأن، وقع مستعار لألخذ يف اجلزاء وحده،  ه الاملهام، واهللا، عز سلطان

 ) 8 ـ سورة امللك("ŇȘيŃالغŁ نŁمŇ زłيĉŉمŁǩŁ ادłكŁǩǈ":وذلك أمر عقلي، والطرفان عقليان، وقوله

فالغيظ والتغيظ مستعاران .) 12ـ   سورة الفرقان("اريŁفŇزŁا وŁظǄيŊغŁا ŁǩهŁوا لǈعłمŇسŁ" :وكذا قوله
ـ لǈوŁ":نية اليت تدعو إىل االنتقام للحالة املتومهة من نار اهللا، وقولـه من احلالة الوجدا ŉا م

ŁسǈكŁǨ ŁعŃن łمŁوسŁالغ ɂŁȒłǢ")فاملستعار منه هو إمساك اللسان  ) 104 ـ سورة األعراف
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عن الكالم، وأنه أمر معقول، واملستعار له تفاوت الغضب عن اشتداد إىل السـكون،  
امع هو اإلنسان مع الغضب، إذا اشتد وجد حالـة  وأنه أيضا أمر وجداين عقلي، واجل

  .للغضب، كأهنا تغريه، وجده كأنه قد أمسك عن اإلغراء 
  

 )18ـ   سورة األنبيـاء ("هłغŁمŁدŃيŁ، فǈلǌاطɂŇ البŁلǈعŁ قōاحلǈبŇǾłȣ ǌقǐنŁ لǐبŁ:"وجلّ قوله عّز وـ  4
ـ   ق علـى  فأصل استعمال القذف والدمغ يف األجسام، مث استعري القذف ال يـراد احل

 مłهłتŃسŉمŁ":، فاملستعار منه حسي، واملستعار له عقلي، وقولهالباطل، والدمغ يف األجسام
ŁالبǐǖŁسćاء ŁوŉȒالŉرćـ  سورة البقرة("اء فأصل املساس يف األجسام مث وقع مسـتعارا   ) 214 ـ

عار منه ضرب فاملست ) 61 ـ سورة البقرة("ةǊلƋالƍǾ مłهǌيŃلǈعŃǨ ŁبŁرłȑǌوŁ":ملقاساة الشدة، وقوله
اخليمة أو ما شاكلها، وأنه أمر حسي، واملستعار له التثبيت، وأنه أمر عقلي، وكـذل  

ـ  سورة البقرة("ولǊسłالرŁ ولǈقɂǊ يŁتŉوا حŁلǊزǌلǐزł وŁ:"قوله فأصل الزلزال التحريـك   ) 214 ـ
) 94 ـ سورة احلجر("رŃمŃǘŁا łǩمŁبŃț ǌدŁاصŃفǈ":العنيف، مث وقع مستعارا لشدة ما ناهلم وقوله

.  
 ينŁالŁǨ ŇǾيŃأǈا رǌǙǈǽŁوŁ":فالصدع هو كسر الزجاجة ببذل اإلمكان، وأنه أمر عقلي، وقوله

ŁيłǺłȑوǈون ŇفŁيǓ يŇǩاŁـ   سورة األنعام("ان فأصل اخلوض يف املاء مث وضع مسـتعارا   ) 68 ـ
 مŃهłنŁأǈ رŁǩŁ مŃلǈأǈ":وقوله لذكر اآليات، وكل خوض ذمة اهللا يف القرآن فهو من هذا القبيل،

ŇفǊي كƍل ŁوŁاد يǌهłفالوادي مسـتعار لألمـر، واهليمـان    .) 225 ـسورة الشعراء ("ونيم
  .األشغال به على سبيل التحري فاملستعار منه يف هذه األمثلة حسي، واملستعار له عقلي 

  

ـ  مŃاكǊنŁلǐمŁحŁ اءɂć املǈغŁا طǈمŁا لǈنǌǙŁ":وجلّقوله عز  ـ 5 Ňفǈƨي اǌـ ار Ł11 ـسـورة احلاقـة    ("ةي ( 
فاملستعار منه التكرب، وهو عقلـي، واملسـتعار لـه كثـرة املـاء، وهـو حسـي،        

ـ  سورة احلاقة("ةيŁاŇǩر عŁصŁرŃيǴ صŁرǌبǌ":االستعالء املفرط  وقوله:واجلامع فـالعتو  . ) 6 ـ
سـورة  ("مŃهŇورǌهłظǊ اءĆرŁوǾ ŁوłȻبŁنŁفǈ":هاهنا مستعار استعارة الطغيان يف املثال األول  وقوله

  .)187 ـ آل عمران
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فالنبذ وراء الظهر، وهو أن تلقي الشيء خلفك، أمر حسي، مث وقع مستعارا للتعـرض  
  1"اتńيŃمŁ ةǄدŁلǐبŁ هŇا بǌنŁيŃيŁحŃأǈوŁ":للغفلة وأنه أمر عقلي، واجلامع الزوال، عن مشاهدة، وقوله

را إلظهار النبات واألشجار والثمار، وأنه أمر حسي، افاإلحياء أمر عقلي مث وقع مستع
  .أي أحيينا  2"اتńيŃمŁ ةǄدŁلǐبŁ هŇا بǌنŁرŃشŁنǈǖŃفǈ":قوله وكذلك

  

وهكذا يتتبع السكاكي السعارت الواردة يف هـذه اآليـات مبينـا عالقاهتـا     
  . بالوحدات املعجمية

  :املعاين الوحدات املعجمية وǩوليد
  

أن رجالǄ قطعت  اوأصله والعقرية الساق املقطوعة )عقر(دة ومن أمثلة ذلك ما
  . رفع عقريته  : صوته فقال الناس عِفǈرŃأǈه فرفعها ووضعها األخرى مث صرǷ بِإحدى رجلي

وعقرت يب أي أطالت حبسي، كأنك عقرت "مث حتول املعىن إىل احلبس والوقوف، 
  3":بعريي فال أقدر على السري وأنشد ابن السكيت

  

Ńدȩ ŁعǈقŁرŃت ǌبالقوم Ŋأم ǇǯŁزرŁا       خǽǙ ŁمŁشŃǨ ،ŃǨومل سال ŁǩŁدŃحŁرǌǯ   
  

جتعل راكيب النوق يطيلـون  "أي فالنة تعقر النوق واملعىن يف ذلك أهنا جلماهلا وحسنها 
التوقف وهم على ظهورها حىت يعقر مكان ركوهبم  بسبب النظر إىل Ƥـال تلـك   

  .احلسناء
  

لقد انقلبت الصورة من منظر بشع تشمǞز منه النفوس وهو قطع الرجل وما حتيه 
  . 4 صورة رقيقة توحي بالسحر واجلمالهذه الصورة من فظاعة إىل

  

                                                 
  11سورة ق ، اآلية  ـ  1

  11سورة الزخرف ، اآلية   ـ  2

 2/754اجلوهري ،الصحاح  ـ 3

  73ص 1987ـ دمشق  ـار الفكر جدلية الفكر واملادة  الطبعة األوىل د ينظر أيضا حممد عنربـ   4
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  :الفروȧ املعجمية ودالالőا يف التشكيل اƨمايل للصورة البالغية
  

تلعب الفروق املعجمية دورا أساسا يف التأثري الداليل الذي حتدثه يف تشكيل 
 فلواملعاين اجلمالية للصور البالغية، وذلك من خالل االستعماالت والسياقات املختلفة، 

، فنالحظ أن الكلمتني تشتركان يف اجلذر هبȔو حبȔذنا على سبيل املثال كلميت، أخ
)Ȕوهذا الفونيم هو ال)  هـ(و ) ح( الفونيم يفختتلفان و) بńذي أكسب الكلمة معىن 

" :هو الƕول أي نزول يعقبه إقامة لقوله تعاىل) هبȔ(فاملعىن األول يف كلمة  ،اجديد
ǊȩǐلŁنŃا اهǌبǊطŇوا مŃنŁهŁا جŇمńوقوله تعاىل أيضا .1"ايع"ŃاهǌبǊطŇوا مŃصŁأما كلمة 2" ر ،)Ȕفلها ) حب

احلبط وجع يصيب البعري يف " :األعمال يقول األزهريمن معىن آخر وهو ما فسد 
حبط عمله، وأحبطه،  إذا عمل الرجل عمال مث أفسده،..بطنه من كأل يستوبله 

  .3"صاحبه وأحبط اهللا أعمال من يشرك به
  

ول هو الوجع واملعىن الثاين هو الفساد أي التحول من حال حسنة إىل فاملعىن األ
 يمłقŇنł الǈفǈ مŃهłالǈمŁعŃأŃǨ ǈطǈبǌحŁوŁ":حالة سيǞة حتيلنا إىل معىن الƕول والسقوط، قال تعاىل

ǈلłهŃم ŁيŃوŁم ŇالقŁايŁمŇة ŁوŃزŁ4"ان.  
  

ǈللداللة على معاين ȗل التشبيه أخرى على سبي وقد يستعمل الشعراء بعض األلفا
  5:  قول الشاعر يفواالستعارة كما 

  

ŁǩŇصłǴي łالرŁدŃيǌنŉيłات Łافين ǌوفيهłم    ŇصŁيŁاح ŁبنŇات Ĉاملاء ŁأصŁبŃǶ ŁنłجŉوŁاع  
  

                                                 
  38سورة البقرة ، اآلية  ـ  1
  61سورة البقرة اآلية  ـ  2
  " حبط " األزهري ، هتذيب اللغة ، مادة  ـ  3
  105سورة الكهف  ـ  4
   .ينظر ديوان احلماسة   ـ  5
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د هبا هنا الضفادع واملعىن أن وقع الرماح فيهم افالردينات الرماح وبنات املاء املر
أن  )فروق اللغة( ، وتطالع يفعند املطاعنة هلا صوت مثل صوت بنات املاء وهي جائعة

رفع الصوت مبا ال معىن له ورمبا قيل للنداء صياح، فأما الصياح فال يقال له "الصياح
قد ، ولذا جند الشاعر 1"والصياح ال يكون إال للحيوان... نداء إال إذا كان له معىن 
أما حتت طعن الرماح بصياح الضفادع على سبيل التشبيه،  ءشبه صراǷ ونداء األعدا

القتال  أثناءيف الطعن  على سبيل االستعارة، فإن الرماح ال تصيح وإهنا حتدث أصوات
  : كما عرب عن ذلك املتنيب

  

  ŁبنŁاـاه Ńعǖفǈلɂو ،Łاالقن Łيقرłț ǈالقŁا  ن  ŁوŁـمŃوłǯ ǈاملŁنŁايŁا حŃوǈـلŁهłا مŁتǈـطالł2م   
  

يشدنا انفعاليا  اǄمعىن جديدتعطي وهكذا فإن البنية املعجمية الصورة البالغية 
  .هبول املعركة وقوة القتال 

  

ونتأمل كيف انتقل معىن اإلصغاء إىل امليل على سبيل االستعارة يف قوله 
فالبنية املعجمية صغت احتفظت يف استعماهلا االستعاري  3"امŁكǊوبłلŃǨ ǊȩǊغŁصŁ دǈȩŃ":تعاىل

لسمع إليه، يقال صغا ي وضع هبا وهو طلب إدراك املسموع بإمالة اذباملعىن املعجمي ال
صغا يصغو :"، ويف الصحاح مالȩ Ǩلوبكما، وبالتايل يصبح معىن اآلية 4يصغو إذا مال

  . 5" ال وصغت النجوم أي مالت للغروبمويصغي صغو أي 
  

  :ونالحظ يف كلمة الدراية اليت تفيد العلم لقول الشاعر
  

*يارǌالدŁ أنŁǨوĆŁ يرǌأدŃ ال، مŉهłال*  

                                                 
  .  30ص ، 1981أبو هالل العسكري ، الفروق يف اللغة ، الطبعة اخلامسة ، دار اآلفاق اجلديدة  ـ  1
  385 ص 1980 .ديوان املتنيب دار بريوت للطباعة والنشر ط ـ  2

  4سورة التحرمي اآلية  ـ  3
   81املرجع السابق ،ص  ـ  4
  الصحاح مادة صغا : اجلوهري  ـ  5
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في سوء عما يرد اإلنسان فيدريه أي يفهمه لكن املعىن األول الذي وهي مبعىن الفهم ولن
وضع هلذه البنية املعجمية هو اختل، يقول أبو هالل العسكري ، وحكى بعض أهل 

  : العربية أهنا مأخوذة من دريت إذا اختلت وأنشد
  

 *łيłǢفما صي Ńرييد ،łويŃǺفما طي ŁدŁىر*  
  

  . 1"بغري ختل يناله أي ما ختل فيه يفوته وما طلبه من الصيد
  

  : 2درى الصيد يدريه دريا ختله قال الشاعر"ويف تاج العروس
  

ǐنǚف łǨال كن ǈأŃدǌير ŇالظŁبĆاء ņنǚينف     łأدŊȃ هلا ǐƠŁǨ Ŋالتǌراب ŁالدŇواهŁاي  
  

  :ودريت فالنا أدريه دريا ختلته وأنشد:وقال ابن السكيت
   

ǐنǙو ǊكŃنŁǨ Ńدȩ ǐȩأŁصŃدŁǩين ǐǽǙ ŃرميŁينت      ǌبŁسŇهمȬ ŉاميفالر łيłوما صيد ŁيŃريد  
  

لقد استعاد الشعراء املعىن األول لكلمة درى لتصبح جزءا من التعبري وإن تغريت 
الداللة إال أن الرجوع إىل أصل املعىن يؤكد حقيقة النشاط االستعاري الذي يعيد 

  .     عاريالشاعر تركيبه ما دام األصل األول للمعاين يكمن ضمن هذا التعبري االست
  

وألمهية الفروق املعجمية يف إثراء املعىن وتنويعه وتوسيعه آثرت أن أقتبس نصـا  
قال أبو الفوائد حممد بن علـي الغزنـزي يف    اǩفاȧ املباين وافتراȧ املعاينمن كتاب 

مث مع جاللة مƕلة الفصحاء وعلو مرتبتهم سألت بعضهم مـا   :"كتاب غرائب اللغة
عة فـأفحم  ربقǈعة واملǊربقŇع واملǊذَرع واملǊذرِر واملǊخيَّر واملǊخيِّى واملǊعلǈاملǊي وعلŇاملǊ: الفرق بني

ومل يأت باجلواب كما جيب وظن أن ظاهر هذه املساءالت يقتضي أن يكون أحدمها 
فاعال واآلخر مفعوال واألمر Ɲالف ذلك فلما وجدته مقصرا زدت يف السؤال طلبـا  

                                                 
   84أبو هالل العسكري ، الفروق يف اللغة ، ص  ـ  1
  البيت للراعي النمريي ـ  2
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ـ لŇوالَب ّيلŇة والَبيَّصŇوالنَّ ّيصŇة والَنَيمŃوالرَّ يِمŃإلصابته فقلت وما الفرق بني الرَّ  ّيلŇة والـوَ ّي
ة فظن أن أحدمها مذكر واآلخر مؤنث واألمر Ɲالف ذلك فلما ّيغŇوالَب ّيغŇة والَبّيلŇوالَو

د َجؤŃد واملǊوجِيء واملǊنِوالدَّ ّينِزاد يف التقصري زدت يف السؤال فقلت وما الفرق بني الدَّ
تفسري هذه املسائل املعلى السابع  .لغتان يهمز وال يهمز واألمر Ɲالف ذلك فظن أهنما

من سهام امليسر واملعلي بالكسر الذي يأيت احللوبة من قبل ميينها املخري تصغري املختار 
املذرع بالكسر املطر الذي يرسخ يف األرض قدر ذراع واملذرع بالفتح الـذي أمـه   

قاف غرة الفرس إذا أخذت Ƥيع وجهه غري أنه ينظر أشرف من أبيه واملربقعة بكسر ال
يف سواد يقال غرة مربقعة واملربقعة بالفتح الشاة البيضاء الرأس الرمي السحابة العظيمة 

األرنب النصي نبت مـا دام   القطر واجلمع أرمية والرمية الصيد يرمى يقال بǞس الرمية
نصية اخليار من النـاس واإلبـل   رطبا فإذا ابيض فهو الطريقة وإذا يبس فهو احللي وال

وغريمها يقال انتصيت الشيء أي اخترته وهذه نصييت أي خرييت وانتصى الشـعر أي  
طال وهذه فالة تناصي فالة أخرى وهذه حرب تناصي حربا أخرى أي تتصل بفـالة  
أخرى وحبرب أخرى والبلي قبيلة من قضاعة والنسبة هلا بلوي والبلية الناقة اليت كانت 

اجلاهلية عند قرب صاحبها فال تعلف وال تسقى حىت متوت يقال أبليت وبليت  تعقل يف
ومنه قوهلم مبليات فالن ينحن عليه والويل املطر بعد الومسي والولية الربذعة أو هي اليت 
تكون حتت الربذعة وƤعها الواليا ومنه قوهلم رأيت الباليا رǗوسها يف الواليا يعـين  

صاحبها مث تطرح الولية على رأسها إىل أن متوت والبغـي   الناقة اليت تعكس على قرب
األمة الفاجرة والبغية طليعة العسكر واجلمع البغايا الدينء مهموز اخلسيس والدين غري 

فالنا من الفقر فهو موجد بغري مهز  مهموز القريب مأخوذ من الدنو وقوهلم أوجد اهللا
اهللا بعد الفقر وقواه بعد الضـعف  وأجده اهللا من الضعف فهو مؤجد باهلمز أي أغناه 

ومنه بناء مؤجد مهموز الثناء عقال البعري وغريه والثناء أيضا Ƥع الثين مـن البـهائم   
 .1وكذلك الثنيان فهذا ما اختلف لفظه ومعناه
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 ـ340ـ
 

  :العنيكلمة 
  

 اجملمـل صاحب  ـوظّفها أمحد بن فارس ) العني(جولة أخرى مع كلمة لمؤلف ول    
 : التفاق اللفظي واالختالف املعنوي، وهذه أمثلة على ذلكتعزِّز فكرة ا  ـ
   

نǌيŃالعŁ فŇواكŇ منŃ احيŁ بŁوŃصŁ سقاȫ    مǌǙŁȑǌ نمŇ الǌاخلƋ بǾاتŇ ىعدŁسł دارŁ يا  
  

  .ينشأ من قبل القبلةسǶاب  العني هنا
  

نǌيŃالعŁ ةǈرŉـǊȩ يومǇ باحǙǌصĊŁ لƍـكǊ يف     اـــولنŏ ،Łا اـăأيام رłـألǽك Ǚين  
 
  

       وغريه عني اإلنسانالعني هنا 
   

łǩŃدǌين łمŁعŉشǈـقǄة ņاـمن ŉمعتǈـــقǄـا       ةņهŊجłشŁǩبǾـعǆـناب من ةǌع ŁالعŃيǌن  
  

  .املاء العني هنا ما ينبع منها
  

  نǌوالعيŁ اǌȧـالس يف هاـبقوŇǩ تŃرŁسŅȧ      ŁرŁـطǈ هŇـب ŅǸـشي هازŁزŉـمتǽǙ ǈا
  

  .عف الركبتنيوالطرق ض عني الركبةالعني هنا 
     

ōوالزŌȧ ǊنɈم Ňنم Ĉماء Ŋالسǌفال، رور     ǈơŃشŁɂ ņوǩƌـلŁه Łـفي اـمŇـم هŁن ǌالعني  
  

  .يكون يف املزادة وتوله املاء أن يتسرب ثقǢالعني هنا    
        

ǈوغŁاب ŁعŇǽاłاـلن ŉاـعن ǈالـف ǈكŁدŅيف     ر Ňمن ناعيش ŁرǌǢيȩ ŊـالسĈوء ǌوالعني  
  

  .الواشيا والعني هن 
     

  

ǈيقŉسłـال مłوŊد Łافيم ŃبيŁنŁاـن ŇȩŁمسăـمي     اـǈزان  ،Ǉبالعدل ŃƝـǇȄ وال Łعǌني  
  

  .امليزان العني هنا العني يف 



 ـ341ـ
 

      

łȐـامل وفائǌال łيŃغǌنŁاـين ŇȑاƜـǌرȻ     ǐفنكŇـم يتفŃن  ǌثقيل ŁالدŃـيǌن  ǌبŁالعŃيǌن   
  

   .املال احلاȑرالعني هنا 
     

ŁمŎـواǊل ǊاملŃجŁتŁبɂ غǩينـ  Ȼفوائد     ƋحفǈـاظŅعن ه Ňكǌتاب Ňƨـياǌم Łوالعǌني  
  

  .1احلرȣوالعني هنا    
  

وهنا إشارة إىل معجم اجليم أليب عمرو الشيباين ومعجم العني للخليـل بـن أمحـد    
  .الفراهيدي

  

  :لدينكلمة ا
  

ـ ǐǖيŁلŇ نǈاا كǈمŁ:"لدين ما عليه أهل الشريعة والدين الطاعة من قوله جل وعزا    łخǈǾ 
ǈأŁخǊاŇف ȻŁي دǈين املŇلȬ" )أي يف طاعته والـدين اجلـزاء ومنـه     ) 76ـ  سورة يوسف

   :ومنه قول الشاعر الفند الزماين ىجاَزُت يكما تدين تدان أي كما جتازِ:قوهلم
  
  

ŉافلم  ŉصرŁا  حŊــرŁو وأبدى   لش ŃهŁو Ǌعريان  
  نłوادا اكم مŃاهłنŉدŇ، نŇ      دواـالع سوى قŁيبŃ ومل

  
  

ـ أǈ ونǈلǈǖǊسŃيŁ:"جلّو أي جازيناهم وفعلنا هبم كما فعلوا والدين احلساب من قوله عّز ŉيǈان 
ŁيŃوŁم ō2ومنه قول الشاعر زهري بن أيب سلمى "ينالد:  
  

  

ŇǞلŃن ŁحǈلǐلŁǨ ǌبŁـجŖـأس بين يف، وňيف    د Ňدǌين ŁعŃمǇور ،ŁوحŃǨبيننا ال ŇفŁدłȫ  
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أي يف سلطان عمرو والدين العبودية والذل نقول دان الرجل من نفسه يدين دينـا      
  :إذا أذهلا وأخذ منها ومنه قول األعشى

  

ŃوهŁو ŁدŇان ŉالرŁبǌاب ،ǐǽǙ ǌكرłواه   ŇـــيالدŁن ŇدŁرǄااك ŁبغŃزŁوňة ŇوصŁيǌال  
       

  :1ب العبديأي أذهلم وردهم إىل مراده والدين العادة ومنه قول الشاعر املثق
  

Ǌقولǩ اǽǙ ŁدŁرǐأłت ǈهال ŁوŇȑǌيين     ǈأǈǾاه łهدين ńاأبد Ňودǌيين Ý  
  

  

أي عادته وعاديت والدين احلال سǞل أعرايب عن شيء فقال لو لقيتين على دين غري      
  :هذا ألخربتك أي على حال والدين من األمطار املواظب ومنه قول الطرماح

  
  

ŇعقائǊل Ńرمǈلňة ŁنازŃعŁن ŇمŃاـهن      ŁدǊفŁȧو  ŇنباتŁمعهňود ŁوŇدǌين  
  

  

  2.املعهود الذي أصابه مطر العهاد ودين مواظب    
  

  

  :معلŇكلمة 
  

علمت إذا أردت هبا علم الشخص فقط تعدت إىل واحد كقول القائل علمـت  
ـ علǈال Łǩ:"قولـه تعـاىل   زيدا أي عرفته وكان أوال ال يعرفه ويف التƕيـل  łمŁونćǃهم ا 

Łيǈعلłمعناه ال تعرفوهنم اهللا يعرفهم وإضافة املعرفة إىل اهللا سـبحانه   )60األنفال ـ  ("همم
سورة البقرة ـ  ( "ŇǨبŃيف السŉ مŃكǊنŃدو ا مŇتŁاعŃ نŁيم الƍǾتłمŃلŇعŁ دŃولقǈ:"وقال عز وجل .جماز
  .3أي عرفتم ) 65
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  :رأيǨكلمة 
  

  

تعدى مبعىن العلم أو الظن وأما رأيت فتكون مبعىن العلم والظن والرأي والرǗية في      
إىل مفعولني تقول رأيت زيدا منطلقا أي علمت زيدا منطلقا فيكون العلم قـد جتـدد   

ـ  ŁȬيŃل Ǚلǈنزǌي أǊالƍǾ مŁلǐوا العŇوłǩأǊن يرى الƍǾيŁوŁ:"بانطالقه قال اهللا تعاىل ŇمŁـ ن ر ōـ ب łه ȬŁو 
ǈاحلŊوتعاىلفوقع فيه الفصل ومنه قوله سبحانه  )6سبأـ ("ق":ǌǙǐن ŁǩŁرǌين ǈأŁنǈا أǈȩƋل ŇمŃنŁȬ ŁمǄاال 
ŁوŁوǈلŁ39الكهف ـ  ( "اد(، وقال عز وجل":ǈأǐن ŁرŃاس ȻǓŁتŃغŁنɂ" ) فالضمري هو  )7 ـالعلق

 ىلإ املفعول األول واستغىن هو املفعول الثاين ولو مل يتعد إىل مفعولني هنـا مل يتعـد  
  .)أن رأى نفسه: (ولقيل ،الضمري

  

أي ظننت زيدا خارجا فزيد متيقن والشك إمنا  دا خارجارأيǨ زي:وتقول يف الظن     
يـذم   )6املعارج ـ  ( "اريبǈȩ ȻŁاǊرŁا ونŁعيدńبŁ هłنŁوŃرŁم يŁهłنǌǙŉ:"اعترض يف خروجه ويف التƕيل

الكفار يف شكهم واعتقادهم بعد يوم القيامة فكأنه قال يظنون يوم القيامة بعيدا وأخرب 
أي  ،"ونراȩ Ȼريبـا :"ليه تعاىل اهللا علوا كبريا فقالعن نفسه بالعلم ألن الظن ال جيوز ع

يعلم يوم القيامة قريبا فقابل علمه بظنهم وعلق علمه بقرب يوم القيامة كما علق ظنهم 
  .ببعده

  
  

ومبعىن الرأي واالعتقـاد   ،أي كم تظن رجال كم ǩرى احلرورية:ومن كالمهم
يف جهتȬ ويرى احلـق   فالن يرى من الرأي أن احلق:يتعدى أيضا إىل مفعولني حنو

ويكون مبعىن اعتقـدت   ،القاسم عمر بن ثابت الثمانيين أبوقال ، ȩولȬ والباطل ȩوله
وفـالن يـرى رأي   أي اعتقـدت   رأيǨ رأي مالȬ:فيتعدى إىل مفعول واحد تقول

 ǯ1ل السموألوق، كأي يعتقد ذلكاخلوار:   
  

  

ǌǙوŉان Ņنرى ما، لقوم ǈالقتل łسŉبǄا     ةǽǙ ما Ńǩـرأłه Ņعامر ŁوسǊلǊول  
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القتل سبة وينتصب على احلال ال على أنه مفعول ثان وتكون رأيت  أي ال نعتقد      
مبعىن علمت اليت مبعىن عرفت فتتعدى إىل مفعول واحد وإن كانت مبعىن علم القلـب  

 أي فسيعلم اهللا ،) 105التوبة ـ  ( "مكǊلǈمŁعŁ ى اćǃرŁيŁسŁوا فǈلǊمŁاعŃ لǊȩǌوŁ:"كقوله سبحانه
ـ لǈمŁ يمŁبراهǌǙŇ يŁرǌنǾŁȬ łلŇكǈوŁ:"عملكم والعلم هنا مبعىن املعرفة ومنه قوله سبحانه ǊكŁوت 

ŉالسŁاماوŇت ĆواألŃرǌȏ")  ية العني ولو كـان  ،)75األنعام ـǗأي نعرفه ذلك وليس من ر
املتعدية إىل مفعولني لوجب أن يتعـدى إىل ثالثـة ومنـه قولـه      )ريت(من  )نري(

أي ما أراكه اهللا أي مـا   )105ـ  النساء(،"اćǃ راŁȫا أŁƞǈ اǌȃن النŉيŃبŁ مŁكŃǶǊلتŁ:"سبحانه
ǈار وضد العلم اجلهل وقد يقع اجلهل ضد املعرفة أعلمك إياه وعرفكه وضد املعرفة اإلنك

  :1قال ذو األصبع
 

            

ǐنǚف ǐعرف Ńمłتǈسبيل łالرŇشد ،Ňقوافانطل      ǐنǙو ǌجهłلتŃم ǈسبيل Ňالرشد łǩǖفǌيون  
  

  .2قول رأيت زيدا أي أبصرتهون         
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  املستوى الصريف
  

ما هو التأثري الداليل الذي حيدثه التشكيل  :إن أول سؤال ميكننا طرحه هنا
دورا بارزا  مثّلعجمي، قد الصريف على الصور البالغية؟ وإذا عرفنا أن املستوي امل

ńة ، فما هو النشاط الداليل الذي ا يف التعبري االستعاري للصورة األدبية بصفة عامومهم
  متنحه البنية الصرفية للصورة ؟

  

فة املشبهة وصيغ املبالغة والتفضيل وƤيع األبنية صإن صفة الفاعل واملفعول وال
ط على الصرفية األخرى تساعد على تشكيل املعىن والداللة بفضل ما متارسه من نشا

  .املعىن املستوى املعجمي وعالقته ب
  

جند أن هذه الصفات تشبه األمساء واألصل فيها  1صور اإلعرابية فمن حيث ال
اإلعراب وذلك Ɲالف احلروف واألدوات واألفعال اليت هي مبنية، وتتميز الصفات 
عن األفعال يف توفرها على معان توجب االختالل كالفاعلية واملفعولية واإلضافة، أما 

ما تقبل الصفات ، اجلزم واإلعراب األفعال واألدوات فإن صيغها تدل على معانيها، ك
، و يف قوله عز 2الȒاربان زيدا والȒاربون زيدا:والتعريف والتصريف، فنقول

  .3"واملقيمني الصالة واملؤتون الزكاة":وجل
  

عن طريق املستوى  ويتميز اجلانب الداليل يف االسم كونه ميكن أن يعرف
نفسه وذلك خالف يف ىن على شيء يكون داال على مع املعجمي باعتباره موضوعا

وإمنا عن مطلق حاضر أو غائب بواسطة قرائن يتضام الصفة اليت ال تدل على مسمى 
         .4معها ويفتقر إليها
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ل دورا خطريا يف تلوين ثكانت الصفة ال تدل على معىن يف ذاته فإهنا مت ذاوإ
عن طريق الصيغ املعىن والداللة عرب النشاط الصريف وأثره يف تشكيل الصورة األدبية 

  .املختلفة واألدبية املتنوعة 
  

  : وسأتتبع بعض الظواهر الصرفية فيما يلي 
  

  : اسم الفاعل 
  

أثناء التشكيل يف اسم الفاعل من الصيغ اليت هلا تأثري كبري على املعاين وذلك 
الصريف للصورة البالغية ، وسأتتبع بشيء من االختصار ما جاء عند سيبويه مث أحاول 

كز عل ما حتدثه هذه الصيغة من داللة على املستوى الشعري و الصورة بصفة أن أر
  .عامة 

  

أن اسم الفاعل الذي جيري جمرى الفعل املضارع يف املفعول  1يرى سيبويه 
يȒرب زيدńا معناه وعمله مثل هذا  هǾا ȑارب زيدńا غدńايؤدي املعىن نفسه كقولنا ، 

 هǾا يȒرب زيدا الساعةفمعناه وعمله مثل  ةهǾا ȑاربŅ عبد اǃ الساع، ونقول غدńا
  .واسم الفاعل يف هذه احلالة يلزمه التنوين 

  

  :  2كقوله امرǗ القيس
  

ōنǙي ŇبلƜŁȬ ـواصǆل Ńيـلحب      ǌوبرǌيش ŃنبŇلȬ ŇرائŅش ŁنŃبŇيل  
  

إن صيغة اسم الفاعل يف واصل ورائش أضفت على املعىن شحنة عاطفية بفضل 
رمبا قد ال يؤدي الفعل مثل هذه الوظيفة و بنيصل بني احلبياوتداللة االستمرار وال

القيس ، وإن  ئاالنفعالية اليت حتققت بواسطة التشكيل الصريف للصورة يف بيت امر
  .كان الفعل يؤدي املعىن نفسه كما ذكر سيبويه 
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  :  1ويقول زهري
  

Łابد ŇلŁي ōيأن łǨلس Łȫما مدر ŁȒمɂ     وال Ǆاسابق ǄǞا اشيǽǙ كان ŇجائŁاي  
  

من ومن أثر Ƥايل على املعىن ) سابقا(وهنا أيضا ندرك ما أحدثته صيغة فاعل يف 
وقع عاطفي حيمل معىن العجز أمام الزمن الذي ال ميكنه أن يغري فيه شيǞا يذكر ماضيا 

أكثر   نجذبنكان أم مستقبال ، يضاف إىل ذلك ما يسببه التنوين من موسيقى جتعلنا 
    . راب من ذات الشاعر املتأملة االقتإىل حماولتنا 
     

وقد حيذف التنوين للتخفيف بدون أن يغري ذلك يف املعىن من شيء ، يقول 
ا من املعىن وال وليس بغري كف التنوين إذا حذفته مستخفا شيǞ: " سيبويه يف ذلك 

   .2"جيعله معرفة 
  

ا نǌǙŉ":له عز وجلوقو 3"توŃاملǈ ةǊقǈائǈǽ ȄŇفǐنŁ لƌكǊ:"ذلك قوله تعاىلومن أمثلة 
łمŇرسǊلŉو النǈȩاǈوقوله أيضا 4" ة"ŁوǈلŃو ŁǩŁرǌǙ ىŇǽ ǊاملŃجǌرłمǈون ŁنŇاكłسłو رłǗŇوسǌهŃ5"م.     

  

غاية يف البالغة والبيان بفضل التصوير "ناكسو"إن املعىن الذي أحدثته صيغة
ومهانة  الالرǗوس إذال القرآين للهيǞة اليت يكون عليها اجملرمون عند رهبم وهم مطأطǞو

يغشاهم الندم واحلسرة واألمل ، والصورة هبذا الشكل أحدثت وقعا انفعاليا ينذر 
  .اجملرمني بسوء عاقبتهم ويتوعدهم بالعذاب األليم 

  

ا نŁرłطŇمŃمŅȏ łارǌا عǈǾŁوا هŁالǈȩǊ مŃهǌتŇيŁدŇوŃأǈ لǈبǌقǐتŁسŃا مńȑłارǌعłȻ ŁوŃأǈا رŁمŉلǈفǈ:"ويف قوله تعاىل
Łبǐل łهŁو ŁمŃا اسŁتŃعŁجǐلłتŃم ǌبŇه ǌرŅǴي ŇفŁا يهŁعǈǾŅاب ǈأŇ1"يمل.  
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 )ممطرنا(توحي باخلوف والفزع من العذاب وصيغة  )عارض ممطرنا(إن عبارة 
ضمري متصل يف حمل " نا"م فاعل للفعل املزيد أفعل أمطر وساجاءت على وزن مفعل 

تدل ) مطر(نصب مفعول به ملعمول اسم الفاعل، أما من الناحية املعجمية فإن لفظة 
  ".ةǄارŁجŁم حŇهǌليŃا عŁنŁرŃطǈمŃأǈوŁ:"على العذاب، وقد يكون املطر ماء أو حجرا لقوله تعال

  

إن العالقة بني البنية املعجمية والبنية الصرفية للكلمة هي اليت حددت العالقة 
  .الداللية األساسية ليصبح املعىن من اسم الفاعل عارض الوعيد والعذاب األليم 

  

عن اسم الفاعل الذي يعّرف باأللف والالم ينسب االسم  2وقد حتدث سيبويه
 ةǈالǈالصŉ نيŁيمŇقŇاملǊوŁ:"ه عز وجللرب زيدا ، لقوضاهذا ال: ي يليه أو جره كقولنا ذال
ŁوǊاملŃǘłǩǈون ŉالزǈكǈالصرفية على الداللة من  وهنا أيضا نالحظ مدى تأثري الصيغة 3" اة

  :ففي قول الفرزدق خالل التشكيل اجلمايل للبنية الصرفية،
  

ǊأŁسōيłد Ǌǽو łخŁرōيǈـطňة ńارŒا       Łمن ǊاملŁتǈلƍقŇي طǊȩŁدŁر ǊالقŁمǌـام  
  

ملتقطي جاءت على وزن مفتعلي لتحدث بذلك صورة من يلتقط  إن صيغة  
  . من القمامة ما يتركه الناس

  

 وهي جتسيد له تأثريه املعنوي لغرض اهلجاء، والصورة هبذا الشكل ذات تأثري
األرض وفيه معىن  علىأخذ ما رمي  بالغ كون االلتقاط من الناحية املعجمية هو

  .اإلذالل واملاهنة 
  

  :4ويف الديوان 
ǊأŁسōيłد Ǌǽو łخŁرōيǈـطňة ńارŒا       Łمن ǊاملŁتǈلƍقŇي طǊȩدŁر ǊالقŁسǌـام  

                                                                                                                                                      
  24سورة األحقاف  ـ   1
   180/ 1ينظر سيبويه الكتاب  ـ  2
   . 162سورة النساء اآلية  ـ  3

  290 ديوان الفرزدق صـ   4



 ـ349ـ
 

، ويف كل احلوال فإن الغرض هو فإذا كانت القسام فإهنا تعين مال الصدقة
   .اءاهلج

  : صيȠ املبالغة يف اسم الفاعل
  

   :1حني تقول لنتأمل أبيات اخلنساء
  

ƋنǙو ŃǺصńار ǈلŇمǐقŁادŅا مǽǙ ركبوا      ƋنǙو ńرǺا اصǽǙ جاعوا ŁلعƋقłـار 
ŁجǐلŅد ǊيلƤ ņيǂاـا ǆكامل ŁوǌرŅț      ǌروبǶولل Łغدǈاة ǌالروح ŇمŃسŁعłار  
ŁحŉمǊال  ňألوية ŁهŉبǊاط ňأوديــة      Łشłـادņه ŇأندŁيňة ǌللجيش ŉجـرłار  

  

لقد عرفت اخلنساء كيف تشكل الصورة حول خصال صخر بواسطة األبنية 
  .2الصرفية لصيغ املبالغة يف اسم الفاعل 

  

إن مبدأ املبالغة يف هذه األبيات أساسه ذلك التشكيل الصريف ألبنية اسم الفاعل 
  : وقد وردت على الشكل اآليت 

  

 مسعار
  مقدام

  مفعال

 ارـقǎع
ņƥالـ  
ņاطـهب  
ņادـشه  
  اررņـج

ņالفع  

 دلج
țور  

  فعل

                                                 
  305ص ) 1985(  1. إبراهيم عوضني املكتبة الزهرية التراثية ـ القاهرة ـ ط. ديوان اخلنساء، تحـ   1
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ملا أّدت هذه الوظيفة الشاعرية اليت  فاعلإن هذه الصيغ لو جاءت على بنية     
قادم بدل  :أحدثت هذا الوقع القوي على مستوى الداللة واملعىن فلو قالت اخلنساء

ت تلك الشحنة العاطفية مقدام وشاهد بدل شهاد ملا حققت الصورة يف هذه األبيا
إضافة  ،واالنفعالية اليت تشكلت من خالل البنية الصرفية لصيغ املبالغة يف اسم الفاعل

إىل ما سببته لفظة مسعار على املستوى املعجمي حيث تعين النار امللتهبة ومنها كلمة 
  .السعري

من  لصورةعلى افت ضإن القيمة اجلمالية اليت تشكلت من هذه الصيغة أ 
على تكثيف املعىن حول اخلصال العظيمة اليت نوعا من اإلحلاح الشديد ناحية الداللية ال

  .، بل يتفرد هبا عن بقية القوم)صخر(كان يتمتع هبا 
  

وقد قرأت "وجاء املعǎǾرون من األعراب:"يف قوله تعاىلكما  مفعņلصيغة 
ن حمقŕا وقد يكون فأما املعذّر بالتشديد فقد يكو:"يقول اجلوهري ،بالتشديد والتخفيف

ن التاء أألن له عذراǄ، وك) مفتعل(على وزن ) املعتǾر(غري حمّق، فأما احملق فهو يف املعىن 
بفتح اخلاء، "خيّصمون"قلبت ذاالǄ فأدغمت فيها وجعلت حركتها على العني كما قرئ 

وأما الذي ليس . وجيوز كسر العني الجتماع الساكنني، وجيوز ضمهما اتباعا للميم
 أǊألنه املمّرض واملقّصر، وكان ابن عباس ُيقَر) مفǎعل(على وزن) املعǎǾر(ق فهو باحمل
لعن اهللا املعذّرين، وكان األمر :خمففة من أعذر، وكان يقول" وجاء املǊعذرون:"عنده

ال  اأن املّعذر بالتشديد هو املǊظهر للعذر اعتالال من غري حقيقة له يف العذر، وهذ عنده 
  1."الذي له عذرعذر له واملعذر 

  

  :ميكننا من خالل قراءة هلذا النص أن نستنتج مسألتني

                                                 
  2/740ـ بريوت  ـاجلوهري الصحاح حتقيق أمحد عبد الغفور عطار الطبعة الثانية دار العلم للماليني  ـ  1
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Ƃلة األوǖاملس:  
والثانية ) مفتعل(األوىل على وزن ) ǎǾرونعاملǊ(أن اجلوهري أتى بصيغتني لكلمة 

وهذا االختالف مرده إىل التضاد احلاصل بني الصيغتني، كما هو ) مفعņل(على وزن 
  :مبني يف هذا الشكل

ǎǾروناملع  
  

  مفتعل                  مفعņل
  

   ņقƮ                   ņقƮ غري  
  

  :املسǖلة الثانية
  :  تأكيد ابن عباس للتضاد الواقع بني الصيغتني يف الشكل اآليت

  
  املعǎǾرون

  
  مفعل                  مفعņل

  
   له عǾر             ال عǾر له 

  
ني أثر على املعىن والداللة بالتضاد، من خالل وهكذا فالفارق بني الصيغتني الصرفيت

  .الصورة الصرفية الواردة يف هذه اآلية الكرمية
  
  



 ـ352ـ
 

  : الصفة املشبهة وأثرها يف التشكيل اƨمايل للصورة البالغية
  

ده رونقا تزيِوالصفة املشبهة من األبنية الصرفية اليت تقترب دالليا إىل التشبيه بل 
لفعل كوهنا ليست يف معىن الفعل املضارع، ولذلك وƤاال، وهي ال تعمل عمل ا
  .1شبهت بالفاعل فيما عملت فيه

  

هǾا حسن الوجه وهȻǾ حسنة الوجه :وتقع الصفة املشبهة مضافا كقولنا
من سببه، كما  شيءكل  إىلوالوجه  إىلاألول مثّ توصلها  االسمفالصفة تقع على "

احلسن يف املعىن للوجه إال أن  هǾا ȑارب الرجل وهȑ ȻǾاربة الرجل: تقول
  .2"والضرب ههنا لألول

  

  :3وهنا نالحظ مدى تأثري الصفة املشبهة يف تشكيل التشبيه يف قول النابغة
    

ǊǾخǖون ŁبعدłȻ ǈǾبŁنǌاب ŃعيǇش      ŁأجŉǢ Ńالظهǌر ŁȄلي łله ŇسŁنłام  
  

Ŋنابغة حال قومه الظهر أي هزيال والصورة هنا تشبيه، حيث شبه ال فعبارة أجب
النعمان بالبعري اهلزيل الذي ال سنام له،  ةا يصيبهم من ضيق يف العيش بعد وفاوم

من البنية الصرفية يف صيغة املمارس  والصورة غاية يف الرباعة والرونق بفعل التأثري
  .)الظهر أجبَّ(املشبهة من  الصفة

  

 ةالصرفي ته البنيةلعب اجلمايل الذي التشكيلومن خالل كل هذا ندرك مدى 
لنستمع إىل  عن طريق الصفة املشبهة، وذلكورة الشعرية يف الشعر العريب القدمي للص

  :4يقول الشاعر أيب زيد
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Ćهيفاء Ǆمقبلة ،Ćعجزاء Ǆمدبرة      ǊطƮǊوطǆة ŁجŁدǈلŃǨ ŃشنŁبĆاء ŃأنŁيŁااب  
  

مقاييس اجلمال عند العرب وذلك  جريا علىفهذا التشبيه غاية يف احلسن، 
ه البىن الصرفية املتمثلة يف الصفة املشبهة واليت اكتسبت الداللة فضل ما متدنا به هذب

داللة طيب الثغر وبريقه وهي  شنباء أنيابافي قوله ف الشعرية تشكيال Ƥاليا للعبارة
  .معاين اجلمال وحسن اخللقة هلذه الفتاةفيها صورة حسية جتسدت 

  

  : 2وهي من بين قيس 1وقالت خرنق
  

  رǌـزŃاǈƨ وǓفةǊ اةŇدŁالعł مŊسł      مłهł ينالǾ ميȩوŃ نǐدŁعŇبŃيł ال
  رǖǌزŃالǈ دŁمعـاŇȩ ونǈبłوالطيňȫ      ōــرŁتņعŃمł بكلƍ النازلون

  

فهم النازلون يف كل معترك ال خيشون  هم،وبأسقومها تصف الشاعرة قوة 
مث بينت يف الشطر  ،رب وال يتأخرون يف اإلقدام على األعداء بكل قوة وشجاعةاحل

اليت ال حتل لفاحشة، فالداللة هنا  معاȩد األزرفتهم وشرفهم عرب الكناية يف الثاين ع
  .من أثر Ƥايل على املعىن )النازلون والطيبون(مرتبطة مبا أحدثته الصفة املشبهة يف 

  

                                                 
  واألبيات من قصيدة ترثي قومها) هـ  574.ت(هي اخلرنق بنت هافان أخت طرفة بن العبد من أمه ـ   1
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  يدة وعالȩتها باملعƖ والداللةاأبنية األفعال الثالثية املز
  

جديدا  تضيف إليه معىنńفتلون املعىن وتدخل بعض حروف الزيادة على األفعال الثالثية 
  :من خالل البنية الصرفية اليت تتشكل فيها هيǞة الفعل من ذلك

  

 ):لǈعłفǐأǈ(بناء   - 1
  

ويدل على التعدية والصريورة، أو الدخول يف الشيء ومصادفة الشيء على 
  .صفته وقد يفيد القوة والسلب أو اإلزالة والتعريض

 

   ):لعƋŁفǈ(بناء - 2
ري والتعدية وإثبات الشيء أو إقراره ونسبة الشيء إىل أصل الفعل ويفيد التكث

   1"كل ưزȧاهم نومزȩŉ: "وقوله تعاىل ȩتهمزŉو عتهȩطƋو رǩهكسŉوالسلب، كقولنا 
  

دخاهلا إواعلم أن التخفيف يف هذا جائز كله عريب إال أن فعلت :"يقول سيبويه
   2."هنا لتبيني الكثري

  

إن صيغة الفعل تدل على تكثيف احلدث  3"بوابقǨ األوغلƋ:"يقول عز وجل
ل ملا أدى الوظيفة نفسها اليت أدهتا بنية فّع) غلقǨ(فلو جاء الفعل على صيغة فعلت 

هنا ل ال تتناسب دالليا مع كلمة األبواب ومن إحكام لغلق األبواب مث إن صيغة فَع
  :منيز بني أربع Ƥلميكننا أن 

  

  قت األبوابغلَّ ـ 3                قت األبواب             غلǈ ـ 1
  بابقت الغلَّ ـ 4قت الباب                               غلǈ ـ 2
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من الناحية الداللية اجلملة الثانية تتناسب مع املعىن ألن غلق الباب إذا كان 
يل بأما مع اجلملة الرابعة فاملعىن يتكثف أكثر حني حيكم غلق الباب على س ،مفردا
املبالغة، أما اجلملة األوىل فال تتناسب دالليا مع املعىن ذلك أن صيغة غلق قد املثال 

الثالثة اليت يتحقق فيها  ةقها مع اجلمع عكس اجلملابطانتنطبق على املفرد أكثر من 
  .التناسب الداليل
   1."اونńيłعŁȏ łا األرŃنŁرŃجŉوفǈ:"ذلك قوله تعاىلومن أمثلة 

  

 ،ايبŇǾńعŃه ŁǩتłبƋǾŃسريا وعŁه ǩكłǩǐرŃكسŉ:منصوبا مثل عالوقد يأيت املصدر من الفعل ف
ال:وقد يأيت جمرور األول فتقول كما يف قوله  2كلمته كالما وƥلته ƥا

  .3" ابŁاƋǾنا كŁǩŇاŇوا بǔيŁبƋǾłوكǈ:"تعاىل
  

  ):لǈاعŁفŁǩǈ(بناء  ـ 3
  

كا يف أي اشتر ǩقاǩل زيد مع األسد: ويفيد املشاركة يف الفعل بالتساوي كقولنا
  .ن الغلبة ألحدمها على اآلخروالقتال دون أن تك

  

  ):لǈاعŁفǈ(بناء  ـ 4
  

أي اشتركا معا يف  ȩاǩل زيد األسد:مع الغلبة للفاعل كقولنا أيضاويفيد املشاركة 
وهذا معىن  4" بǈǖيŃدŇيكǊم م اƍǾłŏćǃعŁيł مŃوهłلǊاǈȩŇǩ:"القتال وكانت الغلبة لزيد كقوله تعاىل

   5"نوه على أفعلتبولكنهم  االثننيقد جتيء فاعلت ال تريد هبا عمل  و:"قول سيبوبه
  

                                                 
  12سورة القمر اآلية  ـ  1
  4/79سيبويه الكتاب  ـ  2
  28سورة النبأ اآلية  ـ  3
  14 اآلية التوبةسورة  ـ  4
  4/68املرجع السابق  ـ  5
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  ):لǈعŁتŁافǐ(بناء  ـ  5
  

  .يدل على املطاوعة واالختاذ
  

  ):لǈعŁفǈانŃ(بناء  ـ 6
  

 فاƲطموحطمته  كسرǩه فانكسرباحلدث، كقولنا  واالمتزاجويفيد املطاوعة 
  1.انغمو ه فاغتنمŉغممتłو

  

  :يف اجلدول اآليت ذلك كله و ميكننا إجياز
  

  املعƖ الصيغة
 انفعل
  افتعل
Ƌفǩعل  

  ǩفاعل
  فاعل
Ƌافعل  
  استفعل
  

  يفيد املطاوعة
  يفيد املطاوعة واالơاǽ واملشاركة
  يفيد املطاوعة واالơاǽ والتكلف
  يفيد املطاوعة املشاركة والتساوي
ǫيفيد املطاوعة مع الغلبة يف احلد  
  يدل علɂ الصفة مثل اƥر

 Ǣول و التشبه بالشيءيفيد الطلǶو الت  
  

 افعوعل
Ƌافعال  
ŉلافعو  

 
  ǩقوية املعƖ وǩوكيدȻووǩفيد املبالغة 

  

                                                 
  4/65املرجع  السابق  ـ  1
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  : درـاملص
  

 نŁمŇ مŃكǊتŁبŁنŃأǈ اćǃوŁ:"بدون أي تغيري كقوله تعاىل ى غري الفعليأيت املصدر عل
Ńاألرǌȏ ŁنŁبńǩلى لكن املصدر جاء ع) افعل(ففي هذه اآلية جاء الفعل على صيغة  1"اا

و يرى  2"يالǄزǌنŁǩŃ ةǈكǈالئŇاملǈ لǈزŁنŃأǈوŁ:"ويف قراءة ابن مسعود ) افعال(بدل ) فعال(صيغة 
  : القطامي  سيبويه هنا أن معىن أنزل ونزل واحد، قال

  

łوخري ǌما األمر ŃاسǐتقǐبلŁǨ łمنه     ŁȄولي ǐنǖب łǩاتǌبŁعłه ŉǩاŁبŁااع  
  

   3.فاملعىن واحد سواء يف الفعل تتبعت أو اتبعت
  

وهكذا يبدو لنا جليا أن املستويات املعجمية والصرفية قد لعبت دورا خطريا يف 
التشكيل اجلملي للصورة الشعرية، وذلك من خالل التوسع املعجمي عن طريق 
االستعمال االستعاري من جانب مث عن طريق الوحدات الصرفية اليت ساعدت على 

 .تنوع املعاين والدالالت الشعرية وغريها

                                                 
  17سورة نوح اآلية  ـ  1

  25سورة الفرقان اآلية ـ   2
  4/82ينظر سيبويه الكتاب ـ   3
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  ثالثالفصل ال

  
  للصورة األدبية املستوى التركييب
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إن املالحظات العميقة اليت أمدنا هبا النقاد حول ما يتميز به التركيب النحـوي  
من ثراء وغموض وتعقيد جلديرة بأن نقف عندها عليه من خاصيات دقيقة وما حيتوي 

سـهم  أذا التركيب قد ستيتيكي للظاهرة الشعرية خاصة وأن هإلمتسائلني عن البعد ا
  .بشكل واضح يف إعطاء مفهوم خاص للشعر

  

يزال يؤثر بطريقة أو بأخرى على منط معني مـن   الوإن التشكيل النحوي كان 
الكالم، وأخذت مسألة البناء الشعري تثري اهتمام النقاد لبحث هذا النظام اخلاص الذي 

Ǘية خاصة ولغة ليست يتشكل عن طريق تنظيم الكلمات وتأليفها وفق منطق خاص ور
  .يف متناول اجلميع عرب Ƥاليات النشاط التصويري واألسلوب الشعري اخلالق

  

لقد تساءل النقاد قبلنا يف التراث النقدي والبالغي عن املسألة الشعرية من حيث 
التنظيم الداخلي واخلارجي، وحاولوا اللجوء إىل املعايري لكبح Ƥاح الشعراء والعمـل  

داءات الكالميـة ومطابقتـها   فراطهم يف قلب موازين اللغة ومنطقية األعلى احلد من إ
  .لسياقاهتا 

  

احلدود واجلدران ضمن ا مببدأ مطابقة املقام ملقتضى احلال؟ أمل جيعلو امل يقولووأ
من أن يلجأ إىل النحـاة واللغـويني    دŋا جيد الناقد القدمي بملعمود الشعر؟ بما يسمى 

لقوانني اليت يتشكل حوهلا الكالم وتتألف بواسطتها آليات اللغة، يستلهم منهم املعايري وا
الشعرية تنأى دائما عن املالحظة والتصنيف والتقعيد وفق قـوانني املنطـق    اللغة لكن

  .وآلياته وشروطه
  

هل يقدم التركيب النحوي مادة شـعرية جديـدة علـى    : والسؤال املطروح 
  .مستوى دالالته ؟ 
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كمـا وصـفها    ـ حدد وفق تلك الدالالت اللغوية اليتإن الظاهرة الشعرية تت
ف يف كل متكامل لتشكل اخلصوصـية الفنيـة   أتلت" :قائال ـاألستاذ نور الدين السد 
هبذه الصيغة يتم تلقيها، ألن العمل الفـين لـيس موضـوعا     و واجلمالية للنص األديب،

املعاين والعالقـات  بسيطا، بل هو تنظيم معقد بدرجة عالية وذو مسة متراكبة مع تعدد 
  .1"اللغوية فيه

  

ومن هذا املنظور طرحت املسألة الشعرية أوال عند النحـاة واللغـويني منـذ    
البدايات األوىل للدرس النحوي عند سيبويه وشيوخه، مث استمر طرحها بإحلاح شديد 

  .ومسكي وغريه من أعالم الفكر اللغوي املعاصر شيف اخلطاب اللساين عند ت
  

ساس أخذت فكرة التنظيم والتشكيل اللغوي هتيمن على األحباث وعلى هذا األ
اللسانية واألسلوبية للوصول إىل فك لغز الشاعرية من الوجهة النحوية والتركيبية، وما 

  .تثريه من عوامل معقدة ومتشابكة للوصول إىل املعىن والداللة
  

وعالقته باملعىن إن اهتمامات النحاة واللغويني األوائل مبسألة التركيب النحوي 
واهليǞات النحوية فيما جيعـل   ةالتركيبيوالداللة، جعلتهم يركزون أحباثهم على اآلليات 

  .ة اللغة ومعايريهايخطابا ما قابال للفهم وخاضعا ملنطق
  

 :الداللةبني التركيǢ والصورة األدبية 
 

إن مشكلة الداللة يف الشعر كانت وال تزال قضية معقدة يكتنفهـا غمـوض   
د، وذلك على جممل الصياغات اليت تتناقض على مستوى الدوال واملدلوالت، أو شدي

على مستوى التنافر بينها من خالل صوȟ أشكال مل يألفها القارئ وخاصة يف الشـعر  
عامل األحـالم والصـور، وال    ،الربناسي والرمزي حيث ينأى الشاعر إىل عامل غريب

                                                           

اجلزء األول ،  1997لنشر والتوزيع ، اجلزائر نور الدين السد ، األسلوبية وحتليل اخلطاب ، دار هومة ل ـ  1
   89ص 
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إليه إال عن طريق تفكيك الصورة أو كما يستطيع اإلنسان العادي إدراكه أو الوصول 
  . 1"ال ميكننا دراسة الصورة إال بالصورة):"باشالر(يقول 

  

  :Rilk(2ريلك (ولنتأمل هذه األبيات اليت كتبها الشاعر 
  

  هǾا الصوت املستدير للعصفور
  يستريǴ داخل اللǶظة الƔ يلد فيها
  واسعا كǖنه Ƨاء فوȧ الغابة الǾابلة

 طواعية كي ǩنتظم داخل هǾا الصوت وكل األشياء ǖǩيت
  كل املشاهد هناǖǩ ȫيت لكي ǩريǴ نفسها

  

ل إىل فهم الداللة املقصودة فاجلمـل  وإن املتمعن يف هذه األبيات ال ميكنه الوص
على املستوى التركييب سليمة، لكنها مƕاحة عن القواعد الداللية، وعليه فالقارئ هنا ال 

املدلول األول بل عليه أن يلجأ إىل تفكيك ثـان   يستطيع تفكيك املرسلة على مستوى
  . أو رمبا قد يلجأ إىل التأويل 3أي إىل إمكانية حتليل املعىن إىل وحدات أصغر

   
إنه ملن :"على ذلك من خالل عالقة التركيب بالداللة فيقول )كوهن(ويربهن 

باشـرة  قبيل احملال صياغة Ƥلة اعتمادا على رصف الكلمات املأخوذة من املعجم م
واحتمال تركيب Ƥلة بأخذ الكلمات صدفة من املعجم ووضع بعضها إىل جانـب  

  .4"بعض
  

وهذا ما قصده عبد القاهر اجلرجاين حينما قام بتوزيع العناصر اللغوية لبيـت  
  : امرئ القيس

                                                           

  51 غاستون باشالر شاعرية أحالم اليقظة صـ  1

  218ص 2000 ينظر جان كوهن اللغة العلياالطبعة الثانية اجمللس األعلى للثقافةـ  2

 122ص  ينظر جان كوهن بنية اللغة الشعريةـ  3

  102  جان كوهن بنية اللغة الشعرية صـ  4
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  1من نبȩ Ȭفا حبيǽ Ǣكرى مƕل
  

ـ    ف من دون مراعاة االرتباط الداليل، ليثبت أن اجلملة ال تقوم علـى رص
  .الكلمات رصفا عشوائيا

  

مهيـة التركيـب   ألبعمق  وإدراكهويستوقفنا يف هذا املقام اهتمام سيبويه هبذه القضية 
عندما قام  بتصنيف األمناط الكالمية إىل تقسيم Ʀاسي حسـب مـا   وعالقته باملعىن 

  :2يلي
  
  

  أǩيتȬ أمȄ وسǩǔيȬ غدا :املستقيم احلسن مثل  .1
  

 أǩيتȬ غدا وسǩǔيȬ أمȄ  :بآخره مثل احملال وهو أن تنقض أول كالمك .2
  

 ƥلǨ اƨبل وشربǨ ماء البǶر  :املستقيم الكذب مثل .3
  

 : املستقيم القبيح وهو أن تضع اللفظ يف غري موضعه كقولنا .4
Ȭيǩǖوكي زيدا ي Ǩد زيد رأيȩ. 

  

 احملال الكذب سوف أشرب ماء البحر .5
  

  .حيقق النحوية وشروط الصدق :النمȔ األول
 
  

: ن اجلملة مكونة مـن إهنا ال يوجد أي خرق على املستوى التركييب إذ  :النمȔ الثاين
، غري أن اخلرق موجود على مستوى البنية الداللية ظرȣ+ مفعول به + فاعل + فعل 

  .للجملة يف عدم وجود عالقة منطقية بني الفعل املاضي والظرف االستقبايل
  
  

بنية التركيبية للجملة وتوزيـع  ال ينتهك معيار النحوية على مستوى ال :النمȔ الثالث
  .3الالمنطقية) كوهن(الرتب النحوية فيها ولكن خيرق معيار الصدق أو ما يطلق عليه 

                                                           

 369ينظر املرجع نفسه ص ـ  1

 25 سيبويه الكتاب  اجلز األول صـ  2

 102ينظر جان كوهن بنية اللغة الشعرية ص  ـ 3
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  وهو خيرق مبدأ السالمة النحوية على مستوى التركيب وتوزيع الرتب  :النمȔ الرابع
  .النحوية وليس مستوى الداللة

  
  

Ȅاخلام Ȕ1.مط الثاين والثالثوينطبق عليه ما ينطبق على الن :النم  
      

وعلى هذا األساس طرح سيبويه قضية ذات أمهية كبرية تتمحور حول مفهـوم  
السالمة النحوية ، وهو مفهوم عميق حييلنا إىل إمكانية وجود تراكيب ال تلتزم مبنطقية 
اللغة Ɲرقها للمعيار عن طريق االنزياحات الكامنة وراء التعايري االستعارية الذي ميـدنا  

  .التشكيل اخليايل والنشاط التصويري املعقدبه 
  

وهكذا انتقلت فكرة مبدأ السالمة النحوية إىل الفكر اللساين املعاصر عن طريق 
سياق ابستيمولوجي يرتكز على مدى ما توصل إليه علماء اللغة ودارسـي اخلطـاب   

عـل  بصفة عامة  وطرح قضية النحوية كمبدأ أساسي ملفهوم السالمة النحوية أي ما جي
  .حنوي  غريمن خطاب ما حنويا أو 

  

إن هذا التقسيم يراعي مسألة التنافر بني الدوال ومدلوالهتا، وهي اليت تكـون  
فهذه اجلملـة  الشجرة őمȄ : على مستوى خرق قانون اللغة كما نالحظ يف اجلملة

ليست حنوية إال يف مستواها العام أي يف املستوى التركييب فهـي مطابقـة للصـياغة    
أما من حيث الداللة فهي غري صحيحة وهذا ما يدعوه  Ǚ ǯ +ȣ ǯ : ركيبية التاليةالت

   2.تشومسكي بدرجات النحوية
  

والسؤال املطروح كيف درس البالغيون واألسـلوبيون املسـتويات الدالليـة    
  للصورة األدبية؟ 

  
                                                           

ا طارق النعمان مفاهيم اجملاز بني البالغة والتفكيك الطبعة األوىل مرييت للنشر واملعلومـات  ضوينظر أيـ   1
 24ص 2003 القاهرة

  2   104املرجع نفسه صـ 
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لقد اهتم البالغيون العرب مبسالة الداللة وأولوها عناية فائقة خاصة مع عبـد  
لقاهر اجلرجاين، فقد تعاملوا مع املستوى الداليل مبا جادت به قرائح الشـعراء مـن   ا

تنوعات يف الصياغة والشكل واملضمون، غري أن الفرق بني البالغـيني واألسـلوبيني   
  .إضافة إىل املناهج وجود نصوص شعرية جديدة أدخلت الشعر إىل عامل غري معقول

  

ناول حتليال بالغيا لالستعارة عند عبد ذهب إليه اآلمدي نت اات صحة مبوإلث
 :1القاهر اجلرجاين معلقا على قول لبيد

  

  ǽǙا أصبǨǶ بيد الشمال زمامها  وغداة ريȩ Ǵد كشفǨ وȩرة
  

وذلك أنه جعل للشمال يدا، ومعلوم أنه ليس هناك مشار إليه، ميكن أن جتري "
، يل أسـد يـزأر  انƎى : على الرجل يف قولك )السيف(و )األسد(اليد عليه، كإجراء

، من الظباء الغيـد : يف قوله والظباء علɂ النساء، وسللǨ سيفا علɂ العدو ال يفل
وكإجراء اليد نفسها على من  نورا ساطعاǨ أبدي:يف قولك والنور علɂ اهلدى والبيان

أتنازعين يف يد هبا أبطش، وعني هبا أبصر، يريد إنسانا له حكم اليد :يعز مكانه كقولك
Ǘها ودفعها، وخاصة العني وفائدهتا، وعزة موقعها، ولطف موضعها، ألن وفعلها، وغنا

وترى مكاهنا يف النفس، إذا مل جتـد ذكرهـا يف   . معك يف هذا كله ذاتا ينص عليها
وليس لك شيء من ذلك يف بيت لبيد، بل ليس  أكثر من أن ختيل إىل نفسـك  .اللفظ

املصرف ملـا زمامـه بيـده     أن الشمال يف تصريف الغداة على حكم طبيعتها كاملدير
وذلك كله ال يتعدى التخيل والوهم، والتقدير يف النفس، من غري أن . ومقادته يف كفه

  2."يكون هناك شيء حيس، وذاتا تتحصل
  

يف قـول  أننـا  إن استخراج التشبيه هنا حيتاج إىل تأويل وتأمل وتفكر، ذلك 
  :3زهري

                                                           

 176 لبيد ص ينظر ديوانـ  1

 38 ص 1999 حتقيق حممد الفاضلي الطبعة الثانية املكتبة العصرية بريوت أسرار البالغةعبد القاهر اجلرجاين،  ـ 2

  64 ينظر ديوان زهري صـ  3
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  ـراȃ الصبا ورواحلــهوعرŉي أف     صǶا القلǢ علɂ سلمي وأȩصر باطلǊه
  

كما يف تشبيه الرجـل باألسـد فالرجـل    أو شبه الذوات ال نستطيع أن نثبت ذواتا 
والسحاب بالسـخاء   موصوف بالشجاعة، وكذلك البدر املوصوف باحلسن والبهاء،

  1.والسماحة
  

إن حتليل عبد القاهر اجلرجاين يغوص يف صلب املسألة الداللية وذلك بالكشف 
  .يت تربط بني الدال واملدلول يف االستعارةعن العالقة ال

  

  

  :يف التشبيه واالستعارة ةالعالȩات واإلسنادي
  

لقد اهتم البالغيون واألسلوبيون يف دراستهم للصـورة األدبيـة باملسـتويات    
التركيبية للجملة مربزين أهم العالقات النحوية اليت تربط بني العناصر اللغوية، ومـن  

  .عالقات اإلسنادية بني طريف التشبيه يف االستعارة واجملاز جانب آخر ركزوا على ال
  

والتركيب عند عبد القاهر اجلرجاين يتعلق مبوضوع النظم أو ما يطلـق عليـه   
النظم إال أن تضع كالمك الوضع الذي يقتضيه علم النحو، "توخي معاين النحو، فليس 

زيغ عنها، وحتفظ الرسوم وتعمل على قوانينه وأصوله، وتعرف مناهجه اليت هنجت فال ت
  2".اليت رمست لك فال ختل بشيء منها

  

إن العالقات التركيبية يف بناء اجلملة عند عبد القاهر اجلرجاين تنطلق من مفهوم 
معاين النحو فال ميكننا أن نتصور معىن فعل من غري أن نريد إعماله يف اسم، وال معىن 

ال له أو مفعوال، أو نريد منه حكمـا  وجعله فاع فعل اسم من غري أن نريد إعماله يف
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أن يريد جعله مبتدأ أو خربا أو صفة أو حاال أو مـا  :  سوى ذلك من األحكام، مثل
  1.شابه ذلك

  

ويشرح عبد القاهر هذا القانون بإزالة أجزاء الكالم عن مواضعها وضعها وضعا 
  :ميتنع معه دخول شيء من معاين النحو فيها،  كقولنا يف بيت امرئ القيس

  

  ȩ2فا نبȬ من ǽكرى حبيǢ ومƕل
  

فهل يتعلق   3من نبȩ Ȭفا حبيǽ Ǣكرى مƕل:فنغري من مواضع األلفاȗ كقولنا
منا فكر مبعىن كلمة منها؟ إن الفكر ال يتعلق إال إذا توخينا معاين النحـو يف تركيـب   

 مـن جوابا لألمـر وكـون    نبȬ و أمر ȩفاالبيت وهو ما صنعه امرǗ القيس من قوله 
   4.حبيǢمعطوفا على  مƕلوكون  حبيǢمضافة إىل  ǽكرىوكون  ǽكرىإىل  عديةتم

  

وƤلة األمر أال يكون هناك إبداع يف شيء حىت يكون هناك قصد إىل صـورة  
وصنعة وإن مل يقدم ما قدم ومل يؤخر ما أخر، وبدئ بالذي ثين به أو ثين بالذي ثلث 

  5.به مل حتصل الصورة األدبية
  

عبد القاهر اجلرجاين يويل التركيب النحـوي اهتمامـا    وعلى هذا األساس فإن
كبريا ألنه ميثل نظاما فنيا متكامال، وال تقوم الفصاحة على األلفاȗ منعزلة مقطوعـة  
مرفوعة من الكالم الذي هي فيه، ولكنه يوجبها هلا موصلة بغريها ومعلقا معناها مبعىن 

إهنا يف أعلـى  6"واشتعل الرأȃ شيبا:"من قوله تعاىل اشتعلما يليها فإذا قلنا يف لفظة 
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مرتبة من الفصاحة، مل توجب تلك الفصاحة هلا وحدها ولكن التركيب كله والـدليل  
  1."فصيحة بغري تركيب اشتعلعلى ذلك أيضا أنه ال ميكننا قول أن حروف لفظة 

  

كيف نظر عبد القاهر اجلرجاين إىل الصورة األدبية من  ،والسؤال املطروح هنا
  م؟خالل النظ

  

إن النظم يقتضى أن حيصل التالǗم بني العناصر اللغوية داخل التركيب النحوي 
وهذا ما أكد عليه  ، وأن التراكيب تتمايز وتتفاضل يف جودة الصياغة والنظمللجملة

البالغة والفصاحة والبيان والرباعة وكل ما شاكل ذلك مما :"قائال عبد القاهر اجلرجاين
لني على بعض من حيث نطقوا وتكلموا وأخربوا السامعني يعرب به عن فضل بعض القائ

عن األغراض واملقاصد وراموا أن يعلموهم ما يف نفوسهم ويكشفوا هلم عن ضمائر 
       2"قلوهبم

  

وعليه ال بد أن يشتمل النظم  حسن التأليف بني العناصر اللغوية بالتركيز على 
ا يف التـأليف وقبـل أن تصـري إىل    نظر إىل الكلمة قبل دخوهلنأن العالقات السياقية ب

الصورة اليت هبا يكون الكلم إخبارا وأمرا وهنيا واستخبارا وتعجبا وتؤدي يف اجلملـة  
معىن من املعاين اليت ال سبيل إىل إفادهتا إال بضم كلمة إىل كلمة وبنـاء لفظـة علـى    

ابلعـي   وȩيل يا أرȏ:"ويضرب لنا عبد القاهر مثاال على ذلك يف قوله تعاىل 3.لفظة
ماءȫ ويا Ƨاء أȩلعي وغيȐ املاء وȒȩي األمر واستوت علɂ اƨودي وȩيل بعـدا  

يرجع إىل ارتباط هذه الكلم الذي  اإلعجاز ويتجلى لنا يف هذه اآلية  4"للقوم الظاملني
من حيث القت األوىل بالثانية والثالثـة  تظهر والشرف  مزية احلسنبعضها ببعض وأن 
  .بالرابعة وهكذا
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آلية الكرمية مبني عالقة كل هذا التركيب يف لى ععبد القاهر اجلرجاين ق علوقد 
فتأمل هل ترى لفظة منها حبيث لو أخذت مـن  :" قائال عنصر لغوي مبا قبله وما بعده

 ابلعي :لابني أخواهتا وأفردت ألدت من الفصاحة ما تؤديه وهي يف مكاهنا من اآلية ق
ا قبلها وإىل ما بعدها وكذلك فاعترب سائر مـا  واعتربها وحدها من غري أن تنظر إىل م

ومعلوم أن مبدأ العظمة يف أن نوديت األرض مث أمرت مث يف أن كـان النـداء   .. يليه
 :دون أن يقـال  الكـاȣ إىل املاء مث إضافة   يا أيتها األرȏ :حنو )أي(دون  )يا(بـ

وأمرهـا   السـماء وأمرها مبا هو من شأهنا ونـداء   األرȏمث أن أتبع نداء  ابلعي املاء
فجاء الفعل على صيغة فعل الدالة على أنه مل   ȩيل وغيȐ املاءكذلك مبا خيصها مث أن 

مث ذكر  Ȓȩي األمر يغض إال بأمر آمر وقدرة قادر مث تأكيد ذلك وتقريره بقوله تعاىل
  .1"مث إضمار السفينة قبل الذكراستوت علɂ اƨودي :ما هو فائدة هذه األمور وهو

  

القاهر اجلرجاين على هذا الوقع اجلمايل الذي أحدثـه التشـكيل   ويضيف عبد 
مـن خـالل   وذلك  شرط الفخامة والداللة على عظم الشأنكما يرى  هوالنحوي و

النشاط التصويري الذي أحدثه التركيب ال األلفاȗ منعزلـة علـى هـذا التركيـب     
" ȗجمردة وال من حيث هي كلم مفـر فاأللفا ȗدة  وأن ال تتفاضل من حيث هي ألفا

األلفاȗ تثبت هلا الفضيلة وخالفها يف مالءمة معىن اللفظة ملعىن اليت تليها أو ما أشـبه  
ذلك مما ال تعلق له بصريح اللفظ  ومما يشهد لذلك أنك ترى الكلمة تروقك وتؤنسك 

فظ ل ومن أمثلة ذلك" يف موضع مث تراها بعينها تثقل عليك وتوحشك يف موضع آخر
țاسةيف بيت احلم األخد:  
  

  ǩلفƲ Ǩو احلي حƓ وجدǩين     وجعǨ من اإلصغاء ليتا وأخدعا
            

  :2وبيت البحتري
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  وǙين وǙن بلغتين شرȣ الغƖ     وأعتقǨ من رȧ املطامع أخدعي
  

  :فإن هلا يف هذين املكانني ما ال خيفى من احلسن  مث إنك تتأملها يف بيت أيب متام     
  

  دعيȬ فقد    أȑججǨ هǾا األنام من خرȬȩ    يا دهر ȩوم من أخ         
  

يف بيـت   ناهجد هلا من الثقل على النفس ومن التنغيص والتكدير أضعاف ما وجدنف   
  .من الروح واخلفة واإليناس والبهجة البحتري 

  

راها مقبولـة  ن نافإن الشيءلفظة  يقال أيضا على األخدțا بقال على لفظة وم    
 ترجلني اسـتعمال كلمـا  كمثل آخر كرهة يف موضع حسنة يف موضع وضعيفة مست

لـو  فكـذلك  رى ذاك قد لصق باحلضيض  نرى هذا قد فرع السماك ونبأعياهنا  مث 
كانت الكلمة إذا حسنت حسنت من حيث هي لفظ وإذا استحقت املزية والشـرف  
واستحقت ذلك يف ذاهتا وعلى انفرادها دون أن يكون السبب يف ذلك حال هلا مـع  

اجملاورة هلا يف النظم ملا اختلف هبا احلال ولكانت إما أن حتسن أبدا أو ال حتسن أخواهتا 
  :قول عمر بن أيب ربيعة املخزومي ومثال ذلك ،أبدا

  

           ɂكالدم Ȑمرة البيƨو اƸ ا راحǽǙ     Ȼء عينيه من شيء غريƂومن ما   
          

  :وإىل قول أيب حية 
  

  لة     ǩقاȑاȻ شيء ال ƹل التقاȑيا       ǽǙا ما ǩقاȑي املرء يوم ولي
  

  :ا يف بيت املتنيبرعة يف احلسن أماوظيفة Ƥالية بهنا شيǜ  لفظةقد أدت ف
  

  لو الفلȬ الدوار أبغǨȒ سعيه    لعوȩه شيء عن الدوران            
     

  .راها تقل وتضؤل حبسب نبلها وحسنها فيما تقدمن نافإن  
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ـ أن  ى هذا األساس ندركلوع     لعـامي  ل ةالتفاوت الشديد يف االستعارة املبتذل
ده إال يف جنواخلاص النادر الذي ال  ،ولقيت بدرا ،ووردت حبرا ، رأيت أسدا :كقولنا

  :1الشاعر كالم الفحول وال يقوى عليه إال أفراد الرجال كقول
  

  Ǵاملطي األباط ȧعناǖب Ǩوسال  
              

السرعة وكانت سـرعة يف لـني   يف غاية املطي هنا  فسري،أراد أهنا سارت سريا حثيثا
  .كانت سيوال وقعت يف تلك األباطح فجرت هبا اوسالسة كأهن

  

ومثل هذه االستعارة يف احلسن واللطف وعلو الطبقة يف هذه اللفظة بعينها قول  
  :اآلخر

  

  سالǨ عليه شعاب احلي حني دعا    أنصارȻ بوجوȻ كالدنانري            
    

أنه مطاع يف احلي وأهنم يسرعون إىل نصرته وأنه ال يدعوهم "الشاعر من ذلك  يريد   
حلرب أو نازل خطب إال أتوه وكثروا عليه وازدمحوا حواليه حىت جتدهم كالسيول 
جتيء من هاهنا وهاهنا وتنصب من هذا املسيل وذلك حىت يغص هبا الوادي ويطفح 

  .2"منها
لتصويري اصورة بعدا Ƥاليا من خالل النشاط يعطي لل افالتشكيل النحوي إذ       

لعالقات داخل السياق النحوي ام ربط املمارس عن طريق حسن تأليف األلفاȗ وإحكا
قول  ستشهد هبا عبد القهر اجلرجاينااليت بديع االستعارة ونادرها أمثلة ومن للعبارة، 
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عنه وألقى عنانه  يزيد بن مسلمة بن عبد امللك يصف فرسا له وأنه مؤدب وأنه إذا نزل
  :يف قربوس سرجه وقف مكانه إىل أن يعود إليه

              

             ر   ـǾاȫ كل Ưاطـاله وكـǙمه    عودǩه فيما أزور حبائيب           
  وǽǙا احتȩ Ɛربوسه بعنانه     علȬ الشكيم ƂǙ انصراȣ الزائر        

  

أن استدراك أن هيǞة العنان يف موقعه من  فالغرابة هاهنا يف الشبه نفسه ويف         
  :قربوس السرج كاهليǞة يف موضع الثوب من ركبة احملتيب  وليست الغرابة يف قوله

  

           Ǵاملطي األباط ȧعناǖب Ǩوسال  
جعـل  :"...ولعبد لقاهر يف التمييز بني االستعارتني حتليل حنوي دقيق للغاية يقول      

ولته كاملاء جيري يف األبطح فإن هذا شبه معروف ظـاهر   املطي يف سرعة سريها وسه
ولكن الدقة واللطف يف خصوصية أفادها بأن جعل سال فعال لألباطح مث عداه بالباء مث 
بأن أدخل األعناق يف البيت فقال بأعناق املطي ومل يقل باملطي ولو قال سالت املطـي  

خر ليس يف مطلق معـىن سـال   يف األباطح مل يكن شيǞا وكذلك الغرابة يف البيت اآل
والباء وبأن جعله فعال لقوله  شعاب احلي ولـوال هـذه    )على( ـولكن يف تعديته ب

    . يكن هذا احلسن وهذا موضع يدق الكالم فيهملاألمور كلها 
  

    :1ابن املعتز ويقول
            

  حǽǙ Ɠا ما عرȣ الصيد الȒار     وأǽن الصبǴ لنا يف اإلبصار
  

إذا هتيأ لنا أن نبصر شيǞا ملا كان تعذر اإلبصار منعا من الليل جعل إمكانه  املعىن حىت 
   :وقوله أيضاعند ظهور الصبح إذنا من الصبح 

  

ǰبه    يكد الوعد باحلج Ǩد بليȩ يلƝ  
  

  :يقسم عبد القاهر االستعارة حسب ركين اإلسناد إىل قسمني رئسينيو
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  .ويكون فيه املستعار امسا :القسم األول
  .ويكون فيه املستعار فعال: سم الثاينالق

  

  :وسنصيغ هذا التقسيم يف الشكل اآليت
  1دةيكل لفظة دخلتها االستعارة املف

  
  

  فعل                                            اسم   
  

  يقع مستعارا
  

أصبحت بيد الشمال زمامها أراد أن يثبت                                   رأيت أسدا أي رجال شجاعا
  للشمال يف الغداة تصرفا كتصرف اإلنسان  عنت لنا ظبية أي امرأة حسناء

      أبديت نورا أي هدى وحجة      يف الشيء فاستعار هلا اليد للمبالغة يف التشبه

        

  يأخذ االسم عن حقيقته ويوضع موضعا ال    م من األصل إىلنقل االس
  .يبني فيه شيء يشار إليه    شيء آخر ثابت ومعلوم 

  

  يف الفعل ال يتصور فيه أن يتناول ذات الشيء كما يتصور 
  االسم ولكن شأن الفعل أن يثبت املعىن الذي اشتق 

  منه للشيء يف الزمان الذي تدل صيغته عليه فإذا قلنا     
  أثبتنا الضرب لزيد يف زمن مضـى، ȑرب زيد: المث 
  فإذا استعري الفعل ملا ليس له يف األصـل فإنـه يثبت  
  ذلك الفعل   أنباستعارتنا له وصفا هو شبيه ال نعين 
  :مشتق منه وأمثلة ذلك كثرية يف لغة العرب كقوهلم  
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  ـ نطقت احلال بكذا 
  ـ أخربتين أسارير وجهه مبا يف ضمريه 
  ين عيناه مبا حيوي قلبهـ كلمت 

  

فيمـا أطلـق عليـه    ) فرانسوا مورو(وهذا التحليل شبيه بالتحليل الذي قام به    
وذلك عندما يكون الشيء املدلول مضمرا، والشيء الدال هو وحده  باستعارة الغياب

  1:احلاضر والذي ميكن التصريح به إما بواسطة اسم أو فعل أو صفة أو حال
  

   :االسم  ـ 1
  

  .اȩطفوا منǾ اليوم ورود احلياة: الشاعركقول 
فالورود يعين هبا اللذات وهي استعارة غياب وهي امسية فينبغي لكـي ميكـن   
استنباط الشيء املدلول غري املعرب عنه، أن يدل سياق الفكر على ذلك فدراسة العالقة 

أخرى  بني الورود واحلياة هي اليت تسمح باستنباط الشيء املدلول يف اخلطاب وبعبارة
إن الشيء املدلول ال ميكن اكتشافه إال بعد املواجهة بني الشيء الدال وبـني السـياق    

  .كما ميكن أن تكون استعارة الغياب يف حدودها القصوى غري مفهومة
  

  :الفعل ـ 2
  

طلق عليها املعقـدة، غـري   يإن مشكلة عدم فهم االستعارة املذكورة آنفا أو ما 
  ):فيكو(ب الفعلية، ففي مثال وارد مع حالة استعارة الغيا

  

  أيتها األوراȧ الǩ Ɣرجف يف أطراȣ األغصان
  

ففاعل الفعل يƕع عن الصورة أي غمـوض،  : ظاهرة للعيان )ترجف(إن معىن 
وهكذا فاستعارة الفعل هي إذن أقل جرأة من االستعارة االمسية، فهذه ختضع االسـم  

  .لتغيري ظاهر، وتلك تفرض حتويال مضمرا
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إن استعارة االسم تعوض امسا بآخر واستعارة الفعل تقتصر على أن حتول وعليه ف
إىل الفاعل أو مكمل الفعل صفة يسهل استنباطها من هذا األخري،وهكذا فإن الـƕوع  
األكثر انتشارا مع استعارة الفعل هو التشخيص أو بعث احلياة يف األشياء غري احلية أو 

    .اجملردة
  

  :الصفة ـ 3
  

ت الكائنات احلية لغري األحياء يف أغلب األحيان هي اسـتعارات يف  إن استعارا   
األفعال، يف حني أن حتويل الصفات يتحقق يف الغالب عكس ذلك من الكائنات غـري  

  :احلية إىل األحياء ومثال ذلك
  

،Ȅدول يهمƨا ،Ǹنفǩ Ǵشرب، الريǩ ȏاألر  
Ōȣرجل جا ،Ǣصل Ǣلȩ ،رȒوعجوز أخ..  

  

هلذه الواقعة إذ إن األفعال هي أشد إثارة وتالحظ  فسريالعثور على ت فليس صعبا
بقوة يف الكائنات احلية، يف حني أن األشكال األكثر ظهورا يف الثبات، أي الصـفات  

  1.تربز بقوة يف األشياء غري احلية واحملكومة عادة بالسكون
  

ما وهذا ما يطلق عليه عبد القاهر اجلرجاين بصفة اإلثبات يف استعارة الفعل عند
الفعل ال يتصور فيه أن يتناول ذات الشيء كما يتصور يف االسم ولكن شـأن   :"قال

  2".الفعل أن يثبت املعىن الذي اشتق منه للشيء يف الزمان الذي تدل صيغته عليه
  
  

ويعود عبد القاهر مرة أخرى للتفريق بني قسمي االستعارة،وهو أن الشـبه يف  
ـ   رجال شجاعاعىن ـ مب  رأيǨ أسدا: القسم األول الذي هو موجـود يف   فـ وص

  :3لبيدالشيء الذي استعرنا امسه وهو األسد، وأما قول 
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  ǽǙ أصبǨǶ بيد الشمال زمامها
  

ت اليد ليس بوصف يف اليد، ولكنه صفة تكسبها اليد ريفالشبه الذي له استع" 
ليس الشـبه   أفراȃ الصبا: صاحبها ، وهي التصرف على وجه خمصوص وكذا قولك

ت له األفراس موجود يف األفراس بل هو شبه حيصل ملـا يضـاف إليـه    ريالذي استع
  .1"ُعّرَي أفراس الغزو وأǊجِمَّت خيل اجلهاد: األفراس حيث يراد احلقيقة حنو قولنا

  

  :اإلسناد واŎاز العقلي
  

   :2لقد قام البالغيون بتقسيم اجملاز العقلي إىل
  

، ألن بƖ الوزير املدينـة :  مثلنيويت لغنيما كان فيهما املسند واملسند إليه حقيقت .1
البناء وهو املسند والوزير هو املسند إليه، حقيقتان باالستعمال لكل منهما يف معناه 
اللغوي، وال جماز إال يف اإلسناد الذي أضيف فيه الفعل لغري فاعله احلقيقي كقـول  

 :النعمان بن بشري
 

  نائم وليلȬ عما ناب ȩومȬ      أمل ǩبتدركم يوم بدر سيوفنا
  

فالليل والنوم حقيقتان ، الستعمال كل منهما يف معناه اللغوي، وال جماز إال يف إسـناد  
  :كقول الشاعر. إىل ضمري الليل والليل ال ينام إمنا ينام فيه) نائم(
  

  وليلي ǽǙا ما جنين الليل ǓرŒ      ȧار بǖشراȣ التالț موكل
  

، فإن اإلحياء الذي ربيع الزمانأحيا األرȏ : ما طرفاه جمازيان لغويان، مثل قوهلم .2
هو إجياد احلياة قد استعمل يف غري معناه، وهو إجياد نضارة األرض وإحداث خضرهتا 
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احليـاة   بإعطاءوذلك أنه شبه إجياد اخلضرة وأنواع األزهار  استعارة تبعية أحيا،ففي 
 .وإجيادها

الزهر شباب الزمان، ما كان فيه املسند حقيقة واملسند إليه جمازا لغويا كقولنا أنبت  .3
فاملسند هو إثبات الزهر للنبات وهو حقيقي، واملسند إليه شـباب الزمـان جمـازي    

 .واإلسناد عقلي
  

أحيا األرض الربيع فقد أسند : ما كان املسند فيه جمازا واملسند إليه حقيقة مثل قولنا .4
 :1أو كقول املتنيب.اإلحياء إىل الربيع وهو حقيقة

  

  ويقتل ما Ơيي التبسمł واƨدا    ارمł والقناوƠيي له املالǈ الصو
  

فجعل الزيادة والوفور حياة للمال، وتفريقه يف العطاء قتال له، مث أثبت اإلحياء فعال   
  :ومثل ذلك قوهلم.للصوارم والقتل فعال للتبسم، مع أن الفعل ال يصح منهما

  2.ك للدينار والدرهمفجعلت الفتنة إهالكا، مث أثبت اهلال أهلك الناَس الدينار والدرهُم
  

Ɵلɂ مهي ونام ليلي وليلȩ Ȭائم و Œارȫ صائم: وجيري جمرى هذا اجملاز قوهلم
  :وكقول الفرزدق 3"مǊőارŁجŁǶŃǨ ŇǩŁبǌا رŁمŁفǈ:" وكقوله تعاىل

  

  عالطا وال Ưبوطة يف املالغم    سقاها خروȧ يف املسامع مل ǩكن
  

لفاȗ لكن يف أحكام أجريت فهذا كله جماز لكن ليس يف ذوات الكلم وأنفس األ
  .عليها

  

  :احلȣǾ ـ 5 
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ومثال ذلك أن املضاف إليـه يكتسـي إعـراب    : واحلذف هو أيضا من اجملاز
وأسال أهل القرية، فـاحلكم  :واألصل1" واسǖل القرية:"املضاف يف حنو قوله عز وجل

بنـو  : كقوهلم الذي جيب للقرية يف األصل وعلى احلقيقة هو اجلر، والنصب فيها جماز،
فالن تطؤهم الطريق يريدون أهل الطريق، والرفع يف الطريق جماز ألنه منقول إليه عـن  

  2."هل، والذي يستحقه يف األصل هو اجلرألاملضاف احملذوف الذي هو ا
  

جماز، ألن أصله النصـب   )مثل(إن اجلر يف 3"ليس كمثله شيء:"ويف قوله تعاىل
  4".واجلر حكم عرض من أجل زيادة الكاف

  

  :ناد والتشبيهاإلس
  

  :يقسم ابن األثري التشبيه إىل
  

  التشبيه املضمر  ـ 1
  

  التشبيه الظاهر ـ 2
  

واملضمر ينقسم إىل  5"ويف املضمر إشكال يف تقدير أداة التشبيه فيه يف بعض املواضع" 
  :أقسام Ʀسة

  

  زيد أسد: يقع موقع املبتدأ واخلرب مفردين كقولنا .1
  

 .ه Ƥلة مركبة من مضاف ومضاف إليهيقع موقع املبتدأ املفرد وخرب .2
  

 .يقع موقع املبتدأ واخلرب Ƥلتني .3
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 .يرد على وجه الفعل والفاعل .4
  

 .يرد على وجه املثل املضروب .5
  

  .وهذان القسمان األخريان مها أشكل األقسام اخلمسة يف تقدير أداة التشبيه
  :كقولنا: تقدير األداة يف املضاف إليه

  

  سد زيد أسد والتقدير كاأل ـ 1
  

الكمأة جدري األرض وهنا ال حيتاج إىل تقـدير  : قول النيب صلى اهللا عليه وسلم ـ  2
  :األداة، فنستطيع القول

  

  الكمأة لألرض كاجلدري ـ 1
  

  الكمأة كاجلدري لألرض ـ 2
  

فهنا ال حيتاج يف تقدير األداة إىل تقدمي املضاف إليه فإذا شǞنا قـدمنا  أو أخرنـا ألن   
  .املضاف إليه معرفا

  

أما إذا كان املضاف إليه نكرة فالبد من تقدميه عند تقدير أداة التشبيه كقـول  
  :البحتري
  

  ومسعر حرب ال يȒيع له وǩر    غمام Ƨاح ال يغǢ له حيا
  

مساح كالغمام وال يقدر إال هكذا، واملبتدأ يف هذا : فإذا قدرنا أداة التشبيه ههنا قلنا  
  1."البيت حمذوف وهو اإلشارة إىل املمدوح

  

  : حȣǾ املشبه مع حȣǾ املسند Ǚليه
حذف املسند إذا كان السامع متحفزا له عارفا القصد إليه عنـد   1لقد ذكر السكاكي 

  : ذكر املسند يف مثل قول الشاعر 
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  سهر دائم وحزن طويل      ȩال يل كيف أنȩ ǨلǨ عليل 

  

  هميف أنا عليل ، وكذلك قوهلم أحد" أنا " إشارة إىل حذف املسند إليه 
  

  وليƂǙ Ȅ داعي الندا بسريع    سريع ƂǙ ابن العم يلطم وجهه 
  

  .أراد هو سريع فحذف املسند إليه على أساس التقدير
  

وعلى هذا النحو حيذف املشتبه ال على أساس االستعارة ، ولكن على أسـاس  
  : حذف املسند إليه كما يف قول الشاعر 

  

  هنظم اƨزț ثاȩبدجɂ الليل حƓ     م ـأȑاءت هلم أحساŏم ووجوه
 Ǣكوك Ȑوم السماء كلما انقƱ    ليه كواكبǙ ويǖǩ Ǣهـبدا كوك  

  

  جنوم مساء   Ø:    التشبيه هو 
  

  املشتبه به
  .حذف لوقوعه مسندا إليه يدل عليه السياق يف البيت األول : املشتبه 
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  :التباعد والتقارب يف البنية التركيبية الداللية لالستعارة
  

، ضية رǗية جديرة بالوقوف والدراسـة جلرجاين يف هذه القيطرح عبد القاهر ا
ويتعلق ذلك مبسألة التباعد والتقارب يف البنية الداللية لالستعارة، فالصورة اجليدة هي 
اليت يستطيع فيها الشاعر أن يصيب بني املختلفني املتباعدين يف اجلـنس يف املالءمـة   

  .والتأليف السوي بينهما
  

 1ا أن عبد القاهر اجلرجاين قد استعمل مصطلح املالءمـة واجلدير باملالحظة هن
كثريا يف كتابه بنية اللغة الشـعرية وإن كـان بينـهما    ) جان كوهن(والذي استعمله 
  .اختالف بسيط

  

وعلى هذا األساس فإن الصورة اجليدة عند عبد القاهر هي مـا Ƥعـت بـني    
  :معلقا على بيت ابن املعتزعبد القاهرخمتلفني يقول 

  

ǖاروكȩ فǶمص ȧƎـا    ن الǶ2فانطبقـا مرة وانفت  
  

ومل يكن إعجاب هذا التشبيه لك وإيناسه إياك ألن الشيǞني خمتلفان يف اجلنس "
أشد االختالف فقط، بل ألن حصل بإزاء االختالف اتفاق كأحسن ما يكون وأمتـه،  

   3".حال وحسن ـشدة ائتالف يف شدة اختالف  ـفبمجموع األمرين 
  

األخرية تشبه إىل  "مجموț األمرين شدة ائتالȣ يف شدة اختالȣفب"إن عبارة 
  .4"ويتكون جمموț العملية من زمنني متعاكسن متكاملني:"حد بعيد عبارة كوهن
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إن الصورة اليت تبقى :" بقوله) ستيفن أوملان(إن هذا الطرح يشبه ما ذهب إليه 
شف متاثال خفيا بـني  يف الذاكرة حقا ليست جمرد تقرير تشابه واضح، بل هي اليت تك

  .1"ظاهرتني تبدوان منفصلتني
  

Ȑȩالبنية الداللية ومبدأ التنا:  
  

إن مبدأ التناقض يفترض وجود تنافر بني املسند واملسند إليه علـى مسـتوى   
  :2الصفات، فإننا إذا أطلقنا صفة شيء مادي على شيء معنوي كاللون يف األمثلة اآلتية

  

Ȑار أبيȒة سوداءو  احتǶرائ  
  

حظ خاصية اخلروج الداليل وإن كانت هذه اخلاصية ليست هي الوحيدة يف فنال
لألشياء امللونة أو القابلة ألن تكون  3)أƥر(هذا املستوى، فاملنطقي أن نستعمل كلمة 

ال ميكن أن يكون مسندا إال لألشياء املادية واليت ميكن ) أƥر(إن العنصر ملونة، وعليه ف
الريـاح  : ياء مادية لكنها غري قابلة للون مثـل عبـارة  أن يكون هلا لون، فهنالك أش

      .السوداء

فمبدأ التناقض موجود بني الرياح اليت ال لون هلا وبني اللون األسود وسيظل هذا 
: أو قلنـا   أصوات األجـراȃ زرȩـاء  : التناقض قائما وإن نفينا اجلملة فعندما نقول

القـا مـن   إطوي فإن النفي فمن ناحية التصور اللغ" أصوات األجراȃ ليسǨ زرȩاء
تعريف املتضمنات، يظل حمتويا على املتضمن فإن ننفي عن املسند إليه لونا مـا، فـإن   

  4".ذلك يعين أن له لونا آخر
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وعليه فإن مبدأ التناقض ينطبق متاما على هذه احلالة من حاالت الصورة وبالتايل 
  .فإن نفي اجلملة االنزياحية هو يف حد ذاته انزياح

  

بعض اجلمل ينفي املدلول ما يؤكده الدال، حبيث يصبح التعـبريان غـري   ويف 
متعادلني، فاألول يؤكد العالقة بني وجهي الدال واملدلول، يف حني يؤكد التعبري املنفي 

  1.الدال يف االجتاه املضاد لهبعلى املدلول الذي يذهب 
  

مـن الناحيـة    إن النفي ال ميثل أي خروج عن القاعدة، وإن كان قابال لɌنتاج
ـ إىل النظرية فإن ذلك اإلنتاج ال يكون ثقيال ومؤثرا، ومرد ذلك  ة، فقدانه قوته النفيّي

مثـاال  ) كـوهن (وبعبارة أخرى لن تصبح له نفس قوة اجلمل اليت نفاها، ويقدم لنا 
  :2)فكتور هوجو(للشاعر 
  

  عطر طري ينبعث من باȩات الزنبق
Un frais parfum sortait des 

Touffes d'asphodeles  
 

حيتفظ بـثالث   Un frais parfum عطر طري: أن التركيب النعيت ) كوهن(يالحظ 
  :صور منطية على مستويات ثالثة

  

  : مستوى داليل ـ 1
الدالـة علـى    طريالدالة على املشمومات و عطريتمثل يف عدم املالءمة بني     

  .األشياء امللموسة
  

  :مستوى Ʋوي ـ 2
  .طري العطرعبارة يتمثل يف تقدمي وتأخري 
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  :املستوى الصويت ـ 3
  : أي التجانس والتوافق الصويت الذي ينعكس على عالقة الدوال باملدلوالت

  

  frais  parfum  
  

  : يف مثل عبارة فاǩرأو  ǽابلبكلمة  عطر طري :فلو أدخلنا النفي على Ƥلة
  

  عطر ليȄ بǾابل
  

املعىن نفسه لكن البنية الداللية تقول غري   لنا من الوهلة األوىل أن العبارتني تؤدياننيلتب
    1.ألن املدلول فقد يف العبارة الثانية مساندة الدال ذلك فالعبارتان ال تتشبهان

  

  :البنية الداللية بني االستعارة والكناية
  

  :أوال االستعارة
  

االستعارة إىل استعارة حضور واستعارة غياب وذلـك  ) فرانسوا مورو(يقسم 
  :دلول أو غيابهحسب حضور امل

 

ففي استعارة احلضور يتوفر كل من املشبه واملشبه به وهذا ما يقابل يف البالغة  ـ 1
العربية التشبيه البليغ، غري أن استعارة احلضور تطابق بني ركين التشبيه بدل التقريب 

  .بينهما
  

  : 2وهذه االستعارة بدورها تنقسم إىل أقسام ثالثة
  

   :االستعارة االȩترانية  
  

وهي ما ارتبط فيها الشيء الدال بالشيء املدلول باالعتماد على وظيفة االقتران 
  أجنǶة الظالم املنتشر: مثل
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         :االستعارة اإلسنادية   

  : ويكون فيها الشيء الدال مسندا إىل الشيء املدلول أو العكس ومثال ذلك
  

  روحȬ منظر طبيعي Ưتار
  

  :االستعارة باإلȑافة
  

  : مثل.أي اإلضافة  deء املدلول مربوطا بالشيء الدال بواسطةويكون الشي 
ǽطبعه من فوال.  

موقع  وهذه االستعارة يصنفها ابن األثري حسب ركين اإلسناد عندما تقع
  ـ  .1املبتدأ املفرد وخربه Ƥلة مركبة من مضاف ومضاف إليه

  :الكناية ـ 2
  

شيء املدلول والشيء الدال خمططا لتمثيل العالقات بني ال) فرانسوا مورو(يقترح 
  :2يف االستعارة ويف الكناية بالطريقة اآلتية

  
  االستعارة            الكناية

  
  
  

  التقاطع بني الشيء الدال والشيء    التجاور داخل اجملموعة نفسها
  املدلول بفضل مشتركة بينهما

  

 أن كلمة ذهب حتيلنا استعاريا نالحظالǾهǢ يسقǨƠ Ȕ احلديد،  :ففي مثال
  .القمǴ اǂصود: على مدلول
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احلصاد يسقط حتت احلديد فهي عبارة كنائية كما هو يف : أما استعمال اجلملة
  :الرمسني اآلتيني

  
  

  
                                     

  
  

  االستعارة           الكناية 
  

وهكذا فإن الكناية تقوم من حيث عالقة الدال باملدلول على اجملاورة يف حني 
  .قوم االستعارة على مبدإ املشاهبةت

  

و ميكننا القول يف خامتة هذا الفصل أن كل من الدراسات البالغية وألسلوبية قد 
أدركتا ضرورة اللجوء إىل علم اللغة كأداة إجرائية لتحليل املستويات اللغوية للصورة 

  .األدبية
  

Ǵصودالقمǂا
 أصفر

Ǵالقم  Ǵالقم
 الǾهǢ اǂصود
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  ةـالخاتم
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، بعد أن ذلّل البحث والدراسة رسالة إىل نتائج عديدةهذه ال لقد أفضت
حتديد مصطلح الصورة يف الدراسات صعوبات Ƥة اعترضت سبيلها كان أمهها، 

الغربية والعربية على السواء فبينت هذه الصعوبات ووقفت عند بعض التحديدات 
ية وغري البالغية وأهم تفريعاهتا          املتعلقة بالصور على شىت أنواعها البالغ

  .وتنوعاهتا يف خمتلف مواقف اخلطاب
  

مقتفيا أثر البالغيني العرب القدامى   مبصطلح صورة Figureمث قابلت مصطلح  
عندما استعملوا هذا املصطلح للداللة على صورة اللفظ وصورة الفعل ففرقوا بني صور 

فرق  البالغيون األوربيون بني صور األلفاȗ وصور األلفاȗ وصور اجملاز املختلفة كما 
،مث تتبعت أهم التحديدات اليت  Figures de mots Figures de penséesالفكر 

  .أعطيت للصور الشعرية بصفة عامة وشاملة
  

املعنون بالصورة األدبية بني الفلسفة من الباب األول ومن نتائج الفصل األول 
نطق والشعرية أو كما أطلق عليها الغة والفلسفة واملواملنطق وضحت التمازج بني الب

  .اجلريان التقليديني للبالغة) روالن بارث(
  

واحلقيقة أن املنطلقات األوىل للبالغة كانت يف كنف الفلسفة ومل يكن ذلك 
وليد املصادفة وإمنا كان نتيجة حتمية للرد على السوفسطائيني الذين جعلوا اخلطابة 

وال ضابط ومل تكن سوى جدال حرا بعيدا كل البعد عن احلقيقة  حرة طليقة بدون قيد
  .اليت طاملا حبثت عنها الفلسفة بل وجعلتها غاية يف البحث عنها

  

بفلسفة جدلية تقوم على ) أفالطون(مث تبعه ) سقراط(فكان الرد األول على يد 
إلجناز بالغة فلسفته امليتافيزيقية ) أفالطون(ر فيها البحث عن احلقيقة املطلقة، سّخ

  .مثالية
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  :يف طريقني) أفالطون (وسارت آراء 
  

  

بالغة جيدة وهي تقف ) أفالطون(ـ طريق حنو بالغة مثالية جدلية ويدعوها 
  .على نقيض البالغة الفاسدة اليت دعا إليها السوفسطائيون

  

ـ وطريق حنو إجياد نظرية للشعر ال تتعارض مع فلسفته املثالية، وهنا ظهر 
 آرائه حول الشعر  فمرة يهون من شأنه ألنه مصدر النفس غري السامية التناقض يف

  .إهليعنده ومرة جيعل من الشاعر كائنا جمنحا مقدسا ألن مصدر الشعر 
  

أما الرد الثاين فهو التوجه حنو الكتابة العلمية يف البالغة والشعر واملنطق عند 
الزاوية املقابلة له وفلسفته غري إال أنه وقف يف ) أفالطون(وإن كان تلميذا ل) أرسطو(

  ).أفالطون(فلسفة 
  

  :يف علمني) أرسطو(ومتثلت آراء 
  

فبدال من اجلدل  ،أفرد له كتابا كرد على السفسطائيني: علم البالغة .1
املعايري والقوانني اليت حتكم اخلطاب النثري مركزا ) أرسطو(احلر يضع 

ات واجلمل أي االهتمام بصياغة العبار élocutioعلى الصياغة 
  .والتراكيب وكذلك الصور الشعرية بصفة عامة

 

وقد أفرد له كتابا أيضا وهو البحث عن القوانني اليت حتكم : علم الشعر .2
اخلطاب الشعري من خالل استنباط القوانني اليت حتكم األجناس األدبية 

 ..كقوانني امللحمة وقوانني الدراما إىل غري ذلك
 

املنطق واالستفادة من القوانني املنطقية يف وضع  على علم) أرسطو(وهنا ارتكز 
املعايري لتقييد اخلطابة والشعر يف الكتابة من أجل قوة التأثري واإلقناع من جهة والتحليل 
البالغي من جهة أخرى كتطبيقه ملقوليت اجلنس والنوع والتقابل الرباعي يف حتليل 

 .   اجملاز
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) أفالطون(لوضع نظرية للصورة ألتباع  ويف الفصل نفسه تتبعت اآلراء الفلسفية
إىل غاية الفلسفة احلديثة باختصار شديد خشية أن يفلت زمام األمور من يدي خاصة 
وأن الطرح الفلسفي احلديث للصورة األدبية شديد التعقيد ويستلزم موضوعا منفردا 

  .لذاته
  

 ل الثاينمن الشعريني قد ساروا على طريقه كان الفص) أرسطو(وملا كان أتباع 
معنونا بالصورة األدبية يف ظل الشعرية البالغية ومن أهم النتائج اليت من الباب األول 

تتبع التحام البالغة بالشعرية فحينا تأخذ الشعرية من  :توصلت إليها يف هذا الفصل
غالبا ما كانت أرسطية خاصة اليت البالغة وحينا آخر متدها باملعايري والقوانني الشعرية 

على التفكري البالغي  الكالسيكية ظهرت سيطرة الشعرية إىل أن ،بالغة األوربيةيف ال
حىت أهنا كادت أن حتتوى علم البالغة برمته وكان ذلك بتأثري من الفلسفة اليت ظهرت 

وخضع ) بوالو(وكان من نتائجها ظهور كتاب فن الشعر ل ةيف عصر النهضة األوربي
  .ة يف مقابل العبقريةالتنظري للصورة األدبية إىل الصياغ

  

أما عن الشعرية البالغية العربية فهي ختتلف عن البالغة األوربية حيث رمست 
  :ها إىل ثالثة اجتاهاتلنفسها منهاجا خاصا هبا وقسمُت

  

اختذت من سنن العرب يف كالمها معايري وقوانني  :شعرية بالغية نقدية ـ 1
  .ها من رديǞهالتقومي الشعر، ونقد الصور األدبية ومتييز جيد

  

تتخذ من النظم والصياغة منطلقا هلا يف حتليل  :شعرية بالغية لسانية ـ 2
  .الصورة
  

عند حازم القرطاجين وفيها أثر الفلسفة اإلغريقية  :شعرية بالغية أرسطية ـ 3
     .يف احملاكاة وقضية احملتمل) أرسطو(وƝاصة آراء وطرحات 

ذا التقسيم كان نتيجة لقراءة عميقة إن تصوري للشعرية البالغية العربية هب
  .ملختلف النصوص التراثية املتعلقة بالتنظري خاصة
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 األول من الباب الثاين واملتعلق بتعليمية الصورة األدبيةوكان من نتائج الفصل 
أنين توصلت إىل وضع الصورة األدبية يف إطارها التعليمي هذا اإلطار الذي الزمها منذ 

إىل أيامنا هذه مرورا  Quintilien) كانتيليان(املنحى التعليمي عند نشأة البالغة وتطور 
يف كتابه ) دي مارسيه(بالتعليم الياسوعي ووصوال إىل تعليمية بالغة الصور عند 

 Figures duيف كتابه صور اخلطاب   )فونتانييه(وخاصة عند  Tropesجمازات 

discours الذي وضعه خصيصا لتعليمية الصور البالغية لتالميذ الطور الثانوي .  
  

أما عن البالغة العربية فقد كانت هلا إسهامات ال يستهان هبا يف جمال التصنيف 
الذي يعتمد كقاعدة للتعليم بصفة عامة، وبعد قراءة متأنية لكثري من النصوص اليت 

أخرجتها من جماهلا التنظريي إىل اجملال وردت يف بعض كتب البالغة العربية القدمية، 
التصنيفي وذلك يف حدود جمال حبثي املتعلق بالصورة األدبية، وركزت على كتابني 

 )مفتاح العلوم(أليب هالل العسكري والثاين كتاب  )الصناعتني(األول كتاب 
ر للسكاكي، وقد بينت قيمة اإلجراءات التصنيفية للمادة البالغية على العموم والصو

البالغية بصفة خاصة ردا على بعض الباحثني احملدثني العرب حينما هونوا من القيمة 
  .التصنيفية للمادة البالغية معتربين ذلك احنطاطا وƤودا

  

وعلى هذا األساس بينت اإلجراءات العلمية اليت بىن عليها السكاكي تصنيفه 
تصور شامل مهد ظهور  للصور البالغية مركزا على املنهج العلمي الدقيق يف بناء

البالغة التعليمية العربية احلديثة اليت قامت يف معظمها على تلك التصورات العلمية يف 
  .جمال التصنيف

  

غري أن هذا ال يعين على اإلطالق أن البحث البالغي عند السكاكي ينحصر 
 .فقط يف جمال التصنيف بل كانت لديه آراء أصيلة يف كثري من القضايا البالغية
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هذا فيما يتعلق بالطرح البالغي للصورة األدبية، أما ما يتعلق بالتصورات 
كانت نتائج فجاء ذلك يف الباب الثاين حيث  والطرحات األسلوبية للصورة الشعرية

ألسباب Ƥة أمهها  وذلك نهاية مرحلة التنظري البالغيب الفصل األول منه متعلقة
ة يضاف إىل ذلك ظهور النصوص اجلديدة االنقالبات االجتماعية والتحوالت الفكري

حيث وقفت البالغة عاجزة عن دراستها هلا بالوسائل واإلجراءات التقليدية كما وقفت 
أيضا الشعرية التقليدية عاجزة عن فك أسرار الشاعرية املنبثقة عن املفاهيم اجلديدة 

  .وألغازها للشعر
  

ضت واقعا جديدا يستلزم إن التحديات اليت أوجدها التجديد يف جمال األدب فر
أخذه بعني االعتبار، وما دامت البالغة عاجزة على احتضان هذا األدب اجلديد، فعلى 
عاتق علم جديد ال بد أن يقع محل هذا األدب، إنه علم األسلوب فليس من السهل أن 
نعتقد بأن األسلوبيات حلت حمل البالغة، فإذا كانت البالغة هي الدراسة املعيارية 

ب فإن األسلوبيات هي الدراسة العلمية لألسلوب،كما أنه ليس من السهل أيضا للخطا
  .أن نعتقد أن األسلوبيات انبثقت عن البالغة

  

بنت مفاهيمها على الطرحات اللسانية بصفة عامة  ةمما الشك فيه أن األسلوبي
اليت واجهت الدراسات  توطǊرحت املسألة الشعرية كمشكلة من كربى املشاكال

ية، وعليه كان البد من إجياد حلول عاجلة فكان ظهور أسلوبيات العبارة مع األدب
  ).ليو سبتزر(واألسلوبيات التكوينية مع ) شارل بايل(

  

أما أبرز جناح حققته األسلوبيات يف جمال دراسة الصورة األدبية فقد كان على 
اليت كان يف نظرية االنزياح، هذه النظرية ) جان كوهن(يد البنويني خاصة طرحات

يسعى من ورائها إىل البحث عن قانون لالنزياح حيقق مفهوم القابلية للفهم ) كوهن(
يف ) ياكبسون(عن طريق استراتيجية مبنية على التقابل مستفيدا يف ذلك من إجنازات 

  .الشعرية اللسانية من خالل الوظيفة الشعرية
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مة يف جمال الصورة ومع كل هذه اإلجنازات الداعية إىل بناء نظرية شعرية عا
األدبية فإن الكثري من املنظرين رأوا أن ƣة ثغرة ما بل ثغرات يف الدراسة األسلوبية أمهها 

أن األسلوبيات مبختلف مناهجها مل تركز سوى على جزء واحد من أجزاء  وأخطرها 
األسلوب إما على مستوى العبارة، وإما على مستوى البنية، وإما على مستوى الكاتب 

يعط االهتمام الكايف إىل مقولة القارئ ومل ينظر إىل األسلوب بصفة شاملة، مما  ومل
  .جعل الدراسات األسلوبية تصل إىل طريق مسدود

  

وقابلت هذه اإلجنازات بتصور جديد يقدم حال خلروج األسلوبيات من املأزق 
ت من وهو عبارة عن وضع طرحا) برند شبلنر(هذا التصور دعا إليه  .ي آلت إليهذال

  .شاملة تدرس األسلوب يف ƽوليته دون إقصاء أي جزء منه يةأجل أسلوب
  

لصويت اأما الباب الثالث فخصصته للمستويات اللغوية للصورة األدبية كاملستوى 
ودالالته وأثرها يف تصوير املعىن وتوجيهه يف القرآن الكرمي والشعر العريب القدمي 

وافيها، مث من خالل املستوى اإلفرادي على واحلديث من خالل اهلندسات الصوتية وق
جانبيه املعجمي والصريف، وجتليات ذلك يف بعض الظواهر اللغوية يف اجملاز واالشتراك 
واالستعارة، وأثر الوحدات املعجمية يف توليد املعاين اليت تتضح فعاليتها الكامنة 

رها بنية وتنظيم من الذي يتحرك من خالل اللغة بعتبا والكاملة يف املستوى التركييب
النحوية وعالقاهتا بوظائفها  جهة، ووسيلة تبليغ وتعبري من جهة ثانية من خالل تراكيبها

األدائية اإلخبارية املتحركة وفقا لتناغم املقال واملقام، ضمن صور يشكلها التركيب يف 
مبتبوعاهتا اليت عالقته بالداللة، وضمن قوانينه الناظمة سواء العاملة مبعموالهتا أو التابعة 

  .التأطر صورها األدبية املختلفة
  
  

وأخريا ومهما قلنا عن الصورة األدبية فأننا لن نستطيع أن نوفيها حقها من 
البحث واالستقصاء، بل أننا لن نستطيع أن نلم هبا وسنقف عاجزين عن سرب أغوارها، 

  .والتعمق يف مفاهيمها وحتديداهتا
  

 . اضع ثغرة يف بناء صرح اللغة العربيةوأملي أن يسد هذا العمل املتو
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                                              Abstract 
 
 
 
 
 

Le thème que j'ai choisi dans cette thèse aborde la 
problématique de l'image littéraire entre les études rhétoriques et 
l'analyse stylistique. En se penchant sur les niveaux  linguistiques.  

 

Ma thèse donc; est intitulée: L'image littéraire et ses 
caractéristiques linguistiques entre les rhétoriciens et les styliciens. 

 
 

La rhétorique: 
 

En effet la rhétorique est la plus ancienne discipline de l'usage 
discursive du langage, elle naquit en Sicile au VI siècle avant notre 
ère. Puis avec les concepts fondamentaux des sophistes qui ont tiré  
profit de la rhétorique comme art de persuader. 

 

La manipulation  des sophistes de la machine rhétorique n'était 
guère appréciée par les philosophes notamment le philosophe 
Socrate qui a voulu orienter la rhétorique vers le chemin de la 
métaphysique pour construire une rhétorique philosophique. 
 

Les idées de Socrate n'était pas achevée quand son élève Platon 
continua à creuser l'écart entre la rhétorique des sophistes et la 
rhétorique philosophique de Socrate. 
 

Le travaille de Platon consistait donc; à construire un aspect de 
rhétorique semblable à celui de Socrate en distinguant entre deux 
rhétoriques: une mauvaise et une autre bonne; en critiquant au même 
temps les travaux des sophistes. 

 

Pour ce qui concerne l'image littéraire, le travaille de Platon 
était purement métaphysique surtout dans sa théorie de l'imitation et 
l'inspiration. 

Dans l'autre coté se trouve Aristote avec sa rhétorique 
argumentative, et à travers  cette rhétorique il va tirer les lois et les 
règles de diffèrent discours donc  c'est une rhétorique poétique. 

 
   



 
b 
 
 

L’image  littéraire au sien  de la poétique rhétorique arabe: 
 

 Les rhétoriciens arabes  ont construits   une  rhétorique   un  
peu  différente  à celle de la rhétorique   européenne. Notamment les 
travaux de Djahid  et Abd al-Qāhir al-Ğurğānī  qui  a pu  tiré profit  
de la syntaxe et la rhétorique pour arrivé a une théorie de 
l’allocution, en développant un modèle original d’analyse de 
l’énoncé. Ce modèle reconnaît le rôle central de l’énonciateur comme 
élément central dans la constitution de la relation prédicative. Elle a 
également élaboré un concept très général, celui de « contrainte » 
(qayd), pour rendre compte de toutes les modifications susceptible 
d’affecter les termes de base de la relation prédicative pour donner 
naissance à un énoncé effectif. Le caractère général de ce concept 
permet de reconnaître ce modèle comme une grammaire de 
dépendance. 
 
Le travaille des rhétoriciens arabes  est dirigé  vers  trois  grands  
axes : 
 
-axe poétique  et critique. 
-axe  linguistique. 
-axe philosophique. 

 
L'image littéraire a pris une très grande surface dans les 

travaux des rhétoriciens arabes, surtout le synecdoque, la métaphore, 
la metonémy, et la comparaison; en s'appuiant sur les coutumes 
linguistique et rhétorique.  
 
Décadence de la rhétorique: 

 

A la fin du XVIII eme siècle la rhétrique a pratiquement perdue 
toute sa gloire Aristoteriénne pour laisser la voie à la didactique des 
figures de style avec le Traité des tropes de Dumarsais (1730), puit au 
XIXeme siècle avec le Traité  de figure de style de Fontanier.  
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Naissance de la stylistique: 
 

Tout d'abord il faut souligner que la rhétorique n'avait aucun 
effet sur la naissance de la stylistique, car cette dernière naquit sous 
les influences de la linguistique. 
 

Le début était avec les concepts de la linguistique du XIXe 
siècle, qui a commencé ses travaux sous l'influence de la biologie, on 
tendait à considérer le langage à cette époque comme un organisme 
vivant et la linguistique comme une science naturelle. C'est ainsi que 
A.Schleicher élabora une théorie de la vie du langage sur les 
principes darwiniens en 1863. 

 

De leur coté, les néo-grammairiens, à la fin du XIXe siècle, 
empruntèrent leurs vues systématique soit à la physique soit à la 
psychologie, qui avaient l'une et l'autre emprunté leurs méthodes  à 
la physique classique. 

 

C"est pour cela qu'on distingue qu'il y'a une parenté étroite 
entre le développement de la linguistique psychologique et la 
naissance de la stylistique.        

   
 
CHARLES  BALLY 

 

     Charles Bally  a mis   en  projet  de  constituer une branche d’étude 
syntaxique  basée sur les effets affectives , cette syntaxe effective est  
aussi  en  quelque sortie  une stylistique de l’expressivité  qui  étudie  
les  procédés  et  les  signes  par  lesquels la langue produit  de 
l’émotion. 
     

à travers la langue familière qui  nous permet  de chercher  
cons trament de points  de contacte  dans  le monde sensible  , donc 
la  stylistique  expressive selon  Bally doit privilégier  l’étude de la 
langue  vivante  parlée , et  c’est  par  cette  raison  que Bally excluait  
du son champ d’étude la langue littérateur fait  de la  langue  un 
emploi  volontaire  et conscient  dans  une  intentions esthétique. 
 

   Et  c’est  pour cette raison  aussi  que  Bally à séparé à tout  jamais  
le style et  la stylistique. 
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 Pour le langage figuré ,  Bally distingue entre la stylistique  et la 
rhétorique  car   le  système  expressif  ne concédé  pas avec  le champ  
des figures de pensée. 
 

Léo spitzer :  
 

   Dans sa stylistique génétique  et idéaliste  Léo spitzer  dans un 
premier temps , cherche le radical  spirituel , la racine   
psychologique des  différents traits  de style  qui  marque  
l’individualité  d’ un  écrivain . 
 

   L’analyse  stylistique  dépend   donc  ici  étroitement de la   mise  en 
évidence  à partir  de  différents traits  de  vocabulaire  du  radical  
psychologique  .A la fin de sa  carrière scientifique  spitzèr   se   
penche  vers le  structuralisme. 

 
Les études stylistiques  de limage littéraire  a connu  une très   

forte  évolution  avec  le  structuralisme, nontament avec John  
Cohen , qui a étudie  l’image  dans  un  cadre  bien  précis, en  se 
penchant  sur  la base  des concepts  linguistiques structurales, aussi  
il  est   arrivé  à  construire sa propre  théorie de l’écart, ou il a précisé 
l’aspect  structural  et  formel  de  l’image  poétique . 

 

Cohen a impliquè l'antériorité de la langue-norme sur la parole 
individuelle comme si elle existait à l'état abstrait d'entité. Norme et 
écart traduisent ainsi l'opposition Saussurienne langue / parole, 
collectivité / singularité. Mais s'il y a lieu de les distinguer sur le plan 
de l'analyse, elles sont dialectiquement unies sur le plan empirique. 
En envisageant l'écart comme un indice de littérarité. 

 

Anssi  l’image  littéraire a  connu  d’autre  perspectives  avec  
les travaux des néo rhétoriciens qui ont  changè le cap  vers  
l’ancienne  rhétorique  pour construire une nouvelle rhétorique basée 
sur les théories  philosophiques, stylistiques  et  discursives. 
 

    On a constaté dans  ce  cache  les  travaux  de Chaim  perleman  
qui a  étude  l’image  littéraire a travers  l’argumentation . 
 Et  chez Henrich  Bleith  l’image  littéraire  a connu   une  évolution            
dans sa   théorie  sémiotique  , en  travaillant  sur  une   nouvelle  
classification  des figure  rhétorique   sans oublier    les    
 



e 
 
 
manipulations  sémiotique  et  pragmatique qu  ‘ il  exercé  sur étude  
des  figurés  . 
 

    Une dernière partie de la thèse  est  consacrés  à  l’image littéraire   
et ses caractéristiques linguistiques. Phonologiques -morphologique            
–syntaxique. 
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