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  مقدمـــة

تصبو الدراسات اللغوية الحديثة، وبش�تى مش�اربھا، ومناھجھ�ا، إل�ى محاول�ة ج�ادة للكش�ف ع�ن أكب�ر ع�دد    

ممك��ن م��ن العناص��ر الممي��زة للخط��اب عام��ة، والخط��اب ا)دب��ي من��ه عل��ى وج��ه الخص��وص، وك��ان س��عي 

تخ�ذت م�ن اللغ�ة مي�دانا رحب�ا الدراسات ا)سلوبية ضمن الدراسات اللسانيات منصبا في ھذه ا,تجاه إ, أنھا ا

للكش��ف وتتب��ع جمي��ع التوظيف��ات الفردي��ة، والخاص��ة للغ��ة ف��ي ش��لكھا التعبي��ري المبن��ي عل��ى أس��اس ال��وعي، 

وا)ختيار، وحاولت أن تقارب العمل ا)دبي، وفق مستوياته المعروفة من أج�ل الوص�ول إل�ى إب�راز س�مات، 

بية إلى حد الكشف عن ذاتية، ونفسية منتجي ھذه وخصائص ا)سلوب ومن ثمة اتجھت بعض المناھج ا)سلو

  .ا)عمال ا)دبية في اعتمادھا على علمي النفس وا,جتماع

وأھم ما يميز ھذه الدراسات ا)سلوبية اقترانھ�ا بالمن�اھج العلمي�ة، والتطبيقي�ة قص�د التوص�ل إل�ى ا<مس�اك    

لقواع��د علمي��ة منھجي��ة العل��م ا)س��لوب، بالمفاص��ل المنطقي��ة الحس��ية ف��ي العم��ل ا)دب��ي، وم��ن ذل��ك التأس��يس 

وتمكننا من أن نتحدث بدون حرج عن مناھج حديثة في الدراسات الخاصة با)سلوب رغم م�ا قي�ل وم�ا يق�ال 

  .حول إجرائية، وعلمية ھذه الدراسات

وحرص��ا من��ا )ج��Fء ھ��ذه الجوان��ب الخفي��ة بش��قيھا النظ��ري وا<جرائ��ي، ارتأين��ا أن نق��دم ھ��ذه الدراس��ة    

تواض��عة، والت��ي حاولن��ا م��ن خFلھ��ا الكش��ف ع��ن ماھي��ة ھ��ذه الدراس��ات، وتتب��ع تطورھ��ا، ورص��د أھ��م الم

، وفروعھ��ا م��ارين إل��ى رص��د أث��ر ھ��ذه النش��اطات ذات أص��ول العربي��ة ف��ي الوص��ف العرب��ي، اخصائص��ھ

  .ودراساته المتنوعة في ھذا الميدان

ميدانا خصبا لتطبي�ق المق�و,ت، والنظري�ات  لقد اتخذت ا)سلوبية الحديثة من الشعر، أو الخطاب الشعري   

) قص�ائد غجري�ة(ا)سلوبية السائدة في الساحة النقدية، وشعورا منا بھذه الميزة، أنصب اھتمامنا عل�ى دي�وان 

للشاعر الجزائري عبد G حم�ادي، كم�تن، ومدون�ة اعتم�دناھا حق�F خص�با للدراس�ة ا)س�لوبية )س�باب تب�دو 

لى،  ناجمة عن إعجابنا الخاص، وولوعنا بكتابات ھذا ا)خير، ورؤيته الفذة للوجود ذاتية محضة للوھلة ا)و

س�مات أس�لوبية متمي�زة ت�نم ع�ن فك�ر  هوتوظيفه الخاص للغة، مم�ا أض�فى عل�ى ج�ل إنتاجات�. والواقع اللغوي

ات وإطFع، وعاطفة جياشة، وتجربة صادقة وشعور فياض، ثم إنتقل ھ�ذا ا<عج�اب ال�ذاتي بف�ض ھ�ذه الس�م

إلى واقع النص ذاته، والذي يعكس من الوھلة ا)ولى طواعيته، وخص�وبته، وف�تح الب�اب أم�امي للول�وج إلي�ه 

  .عبر ھذا المنھج متسلحا ببعض القراءات والمقارنات المتواضعة التي أفادتني كثيرا

الخ�امس م�ن  ف�ي الع�دد) الن�ور(وقد سبق للشاعر أن علق على ھذا الديوان في حوار س�اخن نش�ر بجري�دة    

  وصف فيھا ھذه التجربة بمثابة البحث الجديد عن اللحظة الھاربة، التي أدرك فيھل مؤخرا ). م2001(سنة 

  ـــــــــــــــــــ

  

  

  .*أنه با<مكان مد جسر متين بين الحداثة، والتراث، )ن لكل منھما روافده ومقو,ته



سلوبي التعبي�ري، حاول�ت م�ن خFل�ه الكش�ف ع�ن س�مات أما المنھج المتبع في ھذه الدراسة فھو المنھج ا)   

م�ن معطي�ات كثي�رة، حاول�ت ھ�ي بنفس�ھا ) الم�نھج(التعبير في ھذه النصوص، لم�ا يت�وافر علي�ه ھ�ذا ا)خي�ر 

فرض ھذا ا,تجاه في الدراسة، وخاصة بعد اقتران ا)سلوبيات بالدراسات اللغوي�ة الت�ي أعط�ت لھ�ا فعالي�ات 

لدراسة اللغوية با)دبية إمتزاجا متكامF، أما تعبيرية ا)سلوب التي اتخذتھا كغاي�ة، وإجراءات امتزجت فيھا ا

فF تعكس بصورة مباشرة صورا نفسية الناص قدر ما تعكس قيما تعبيرية جماعي�ة ترس�م واقع�ا يتظ�افر في�ه 

ميش�ال (ف الفرنس�ي الواقع المادي والواقع ا,جتماعي مع الواقع ا)دب�ي ا<ب�داعي، وھ�و م�ا نب�ه إلي�ه الفليس�و

في سياق تفسيره لماھية الخطاب ا)دبي وعFقته با<نسان واللغة معا، وانبثاقه غاية يراھ�ا ناجم�ة م�ن ) فوكو

ترابط فلسفة الذات الفاعلة مع فلسفة القرائن الشاملة، وفلسفة التجربة المنشئة، ويتضح من خ�Fل ذل�ك ال�دور 

,جتماعية، والذي أرسى قواع�د أب�و ا)س�لوبية ومؤسس�ھا الع�الم الذي لعبه علم أسلوب الفرد ضمن الجماعة ا

في ) جول ماروزو، مارسيل كريسو(، والتحديدات ا)سلوبية التي خصصھا تFميذه )شارل بالي(السويسري 

في ) ليوسبتزر(النصوص ا<بداعية، ومدى ا<سھامات النقدية التي أفادت الدراسات ا)سلوبية من لدن العالم 

بالح��دس، وا,نح��راف اللغ��وي الم��رتبط ب��ذات ال��نص، وك��ل ھ��ذه المعطي��ات، وا)س��س س��اعدتنا ف��ي اھتمام��ه 

  .استخFص السمات التعبيرية ضمن المدونة المدروسة

أن الموض��وعية والدق��ة العلمي��ة المنش��ودتين ف��ي ھ��ذه الدراس��ة تتض��حان م��ن خ��Fل تتب��ع البن��ى اللغوي��ة ف��ي    

ا، ود,,تھا، وصورھا التي تتحكم في بناء ھذه النصوص، مما سيمكننا إيقاعاتھا، وطبيعة موادھا، وتركيباتھ

من اكتش�اف القواع�د، واLلي�ات، والعFق�ات المختلف�ة، والمتش�ابكة، وھ�و م�ا سيوص�لنا إل�ى أحك�ام بعي�دة ع�ن 

اLراء التعبيرية، والناتجة عن تأويFت انطباعية، إذ تركت النص يعبر بنفسه ع�ن أھ�م خصائص�ه الش�كFنية 

لمتفاعل��ة م��ن أج��ل إب��راز طاقات��ه وإمكانات��ه التعبيري��ة الكامن��ة، ويع��ود الفض��ل ف��ي اتج��اه ھ��ذه المنھجي��ة إل��ى ا

  .القراءات والخبرات السابقة، وإلى نصائح، وتوجھات السيد المشرف، وبعض ا)ساتذة المشكورين سلفا

تخاذھ�ا كقاع�دة خلفي�ة ونظري�ة وما نسجله بخصوص المصادر، والمراجع المعتمدة التي أفادتنا كثيرا ف�ي ا   

قبل الولوج إلى الدراسة التطبيقية، وھو ص�عوبة الحص�ول عل�ى ال�بعض منھ�ا، فكان�ت جھودن�ا منص�بة عل�ى 

البحث عنھا في شتى مواردھا، واكتفينا في البعض منھا عل�ى المراج�ع الت�ي تحي�ل إليھ�ا، وم�ع ذل�ك أحسس�نا 

ي تطرحھا أحيانا، وأھمھا قضية المصطلح النقدي، وتنوعه بأننا غطينا معظمھا، وأھمھا، رغم ا<شكا,ت الت

بينھا، وكان لنا أن اعتمدنا على بعض المصطلحات الشائعة، والقريبة من الص�واب )ن طبيع�ة الم�نھج تتس�م 

  باعتماده على مصطلحات متعددة بتعدد المدارس، والمناھج وخاصة الغربية منھا 

 ـــــــــــــــــــ

لعب�د G حم�ادي منش�ورات الن�ادي ا)دب�ي، جامع�ة قس�نطينة ) الب�رزخ والس�كين(وآخرون، سلطة النص في دي�وان  حسين خمري: ينظر* 
  30م ص2001، 1الجزائر ط

  

  .أضف إلى ذلك عملية الترجمة إلى العربية، وما يشوبھا من تحويل، أو بعد عن المعنى الدقيق



أما الدراسات السابقة في ھذا الميدان فقد سجلنا دراسات قيمة، ومھمة تعتبر قمم الدراسات في ھذا المج�ال    

قام بھا رواد ھذا الفكر ا)سلوبي في الوصف العرب�ي، وعل�ى رأس�ھم ال�دكاترة ص�Fح فض�ل، وش�كري عي�اد 

ع�دنان ب�ن ذري�ل، وغي�رھم، وسعد مصلوح وعبد الس�Fم المس�دي ومحم�د عب�د المطل�ب، ون�ور ال�دين الس�د و

والتي ميزتھا الحداثة والجرأة العلمية، كما تشير إلى مختلف الدراسات والرسائل الجامعية، مختلف المق�ا,ت 

المنتشرة، التي حاولت ا)لمام بشتات ھذا الميدان النق�دي بش�تى مس�توياته، ونش�ير ھن�ا عل�ى س�بيل التمثي�ل , 

Fالت�ي تن�اول فيھ�ا تحلي�ل أس�لوبيا ) النق�د والحداث�ة(م المس�دي ف�ي كتاب�ه الحصر، إلى دراسة الدكتور عبد الس

القصيدة ولد الھدى )مير الشعراء أحمد شوقي وفق ما سماه بالتظ�افر ا)س�لوبي أو تظ�افر المض�امين الد,ل�ة 

للش�اعر ) يا أمرأة م�ن ورق الت�وت(في ھذه القصيدة، وكذا دراسة للدكتور حسين حمزي مطبقة على قصيدة 

ب��د G حم��ادي، والت��ي ن��اقش فيھ��ا ظ��اھرة ا)نزي��اح، وش��عريته، كم��ا نش��ير إل��ى تحل��يFت أس��لوبية لقص��ائد ع

مشھورة ومعلقات شعرية قديم�ة ق�دمت كرس�ائل ماجس�تير، ودكت�وراه ف�ي جامع�ات عربي�ة، إ, أن م�ا يس�جل 

ص�ار بعض�ھا عل�ى على بعض ھذه ا)عمال ھو غموض الوسائل وا)ھداف أو صعوبتھا أحيانا، كم�ا نج�د اقت

جوانب أسلوبية وظواھر معينة كا)نزياح، والتناص مخافة الوقوع في متاھات , حصر لھا، وأخرى لم تعط 

إجابة شافية وكافية في كيفية ا,ستفادة من منھج معين كالمنھج التعبيري الذي دعا الدكتور صFح فض�ل ف�ي 

المنھج الوصفي (ألح على الجمع بين أكثر من منھج  إلى اعتماده في الدرس العربي، ثم) علم ا)سلوب(كتابه 

  . للوصول إلى تحقيق وظائف تعبيرية في النصوص ا)دبية) والمنھج التاريخي

أن طبيعة ھذه الدراس�ة تح�تم علين�ا التوق�ف عل�ى طبيع�ة التعبي�ر وخصائص�ه م�ن خ�Fل ھ�ذه المدون�ة، و,    

إ, أننا سنعمد إلى إعطاء صورة م�وجزة ع�ن تعبي�ر نجزم كفاية ھذه النصوص للوصول إلى حقيقة المرجوة 

الناص في فترة من الفترات الزمنية التي تغرب فيھا الناص عن الوطن ا)م، فكان تدرجنا من القسم النظ�ري 

في التعريف بالخطاب، ) الخطاب وا)سلوب(في فصلين منفصلين خصصنا الفصل ا)ول منھما، والمعنون بـ

ا<يصال، وعFقة الخطاب بالشعرية في ظل النقد الحداثي، ثم خلصنا إلى مناقش�ة وعFقته بالنص، وبنظرية 

ا)سلوب كظ�اھرة ب�ارزة ف�ي الخط�اب ا)دب�ي فعرض�نا خصائص�ه، وعFقات�ه المختلف�ة، وإنتقلن�ا إل�ى الفص�ل 

به من  ، والذي خصصناه لعلم ا)سلوب، وعFقة ا)سلوب)ا)سلوبية بين النظرية والتطبيق(الثاني المعنون بـ

خFل التعريف با)سلوبية في ظل نظرية ا<يصال، ونظرية ا)دب، وإنتقلنا إلى الكFم عن ا)سلوبية كمنھج، 

  . وعFقتھا بالتعبير من خFل قضايا، وإشكا,ت المنھج ا)سلوبي، وفعالية التعبير وإنبثاق المنھج التعبيري

المستويات ا)سلوبية التعبيرية ف�ي دي�وان قص�ائد (نون بـأما القسم الثاني، وا)خير فتفرد بفصل تطبيقي مع   

تناولنا ف�ي القس�م ا)ول الس�مات التعبيري�ة . نقسمناه وفق مواقف نابعة من الناص إلى قسمين رئيسي) غجرية

والقس��م الث��اني . ، وعالجن��ا مختل��ف قص��ائده وف��ق مس��تويات لغوي��ة معروف��ة)ا)ن��ا(ف��ي دائ��رة ذات الن��اص 

، وعالجنا مختلف قصائدھا )ذوات ا)نتم، ا)نت، العلم، والمعلم(بيرية في دائرة ا)خر خصصناه للسمات التع

وفق مستويات لغوية معروفة، وخلصنا في ھذا الفص�ل إل�ى معالج�ة الص�ورة، وأثارھ�ا الجمالي�ة، والتعبيري�ة 



وفة من خ�Fل وفق القسمين المذكورين لنخرج بخصائص تتظافر فيه الصورتان مع الطاقات التعبيرية المكش

المستويات اللغوية ا)خرى، وسوف تمضي ھذه الدراسة على منھج انتقائي , إحصائي يرص�د أھ�م الش�واھد 

التعبيرية الت�ي تلت�زم تمثي�ل م�ا ل�م يق�ع علي�ه ا,ختي�ار م�ن نم�اذج أخ�رى مم�ا فس�ح لن�ا المج�ال للتص�رف ف�ي 

  . فر، وطبيعة ھذه النصوصممارستنا النقدية من دون اللجوء إلى إقحام أدوات منھجية تتنا

ويجدر بنا ا<شارة إلى أھم الصعوبات التي واجھناھا خFل إنج�از ھ�ذا العم�ل، والمتمثل�ة بالخص�وص ف�ي    

قلة المصادر، والمراجع المتخصصة في ميدان البحث ا)سلوبي، وخاصة ف�ي جانبھ�ا التنظي�ري ال�ذي يجم�ع 

عل�ى جوان�ب أس�لوبية معين�ة م�ن دون الخ�وض ف�ي  بين جميع التيارات إلى جان�ب إقتص�ار بع�ض الدراس�ات

جميعھا والتركيز على ظاھرة من الظواھر المائزة، كما واجھنا ص�عوبة ف�ي تحدي�د، أو اعتم�اد تي�ار أس�لوبي 

من دون ا<ستفادة من تيار آخر، إل�ى جان�ب إش�كالية المص�طلح النق�دي، وتنوع�ه، وتب�رز ف�ي القس�م النظ�ري 

صوتي، معجم�ي، تركيب�ي، (ف بين النص المعالج، والمستوى اللغوي المناسب له إشكالية الموائمة، أو التولي

مما ح�دا بن�ا إل�ى الق�راءة ا)ولي�ة الش�كلية، والمعنوي�ة )ختب�ار طواعي�ة ال�نص المخت�ار لمس�توى م�ن ). د,لي

  .المستويات السالفة، والتي تثمر النتائج المرجوة

ن ع�الم الم�نھج ا)س�لوبي نابع�ة م�ن إحساس�نا بخل�و الس�احة وتبقى ھذه الدراسة مجرد محاول�ة لFقت�راب م�   

الجزائرية من مثل ھذه الدراسات ا)سلوبية، و, تھدف بوجودھا العيني، والمادي إلى إضافة الجديد، أو ذكر 

القديم قدر ما تھدف إلى أعطاء شحنة دافعة لمسيرة ھذه الدراس�ات، وخاص�ة العربي�ة منھ�ا ذات الخصوص�ية 

  .دبية، والثقافيةاللغوية، وا)

و, يفوتنا في ھذا الصدد تقديم أسمى عبارات الشكر، والتقدير لك�ل م�ن س�اعدنا ف�ي دف�ع ھ�ذه الجھ�ود لتل�د    

ھذا العمل النقدي المتواضع وأخص بالذكر السيد المشرف ال�دكتور كم�ال عج�الي، وك�ذا ا)س�اتذة، وال�زمFء 

  .ا)وفياء

أن كلماتن�ا تظ�ل ع�رائس م�ن الش�مع حت�ى إذا متن�ا ف�ي (س�يد قط�ب : ش�ھيدونختم ھذه المقدمة بكلمة قالھا ال   

  )سبيلھا تبت في الروح، وكتبت لھا الحياة

  وG نسأل أن يلھمنا الصواب والسداد 
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وقد ميز  ،اف عديدةوخصوصية التواصل و ا�ع�م المبني على أطر ،تتميز الطبيعة البشرية بنوعية   

: بين ث�ثة مستويات مختلفة للتواصل البشري.) -1908كلود ليفني شراوش (العالم البلجيكي ا!نتربولوجي 

الزواج من  موضوعو ،ضيئا !ن فكرةبويرى أن له إيقاعا  ،فھناك تواصل مع النساء من طريق الزواج

سريع اللغة، وتواصل الثروات والخدمات لھا وھناك تواصل الرسائل، وھو ذو إيقاع شديد و ،طبيعة واحدة

وعلى إثر ذلك تأسس على علم ا�ع�م على يد كل من العالمين  ،)1(وا!وراق المالية  ،وسائل عديدة كالعملة

اللذين وضعا في أواخر ا!ربعينات من القرن العشرين علم ا�ع�م .) -1894وافار (و.) -1916شانون(

. )2(بادل المعلومات مما أثر تأثيرا جليا على ا!عمال اللغوية فيما بعد وشروط ت ،بھدف قياس ا�ع�م

لتكون فرعا من  (la théorie de la communication)أو ا�يصال  ،وانتقلت بعد ذلك نظرية التواصل

فروع نظرية ا�ع�م و التواصل يفيد معنى توصيل المعلومات بواسطة الرسائل على أشكال صوتية أو 

 ،)إرسال(والنقل  ،)إست�م(نظرية أو مكتوبة و يقوم ا�ع�م بوظيفة تتكامل فيھا عمليات الجمع شفوية أو 

  .)3() إعادة التشكيل(والتحليل 

إن الخطابية ھي الخاصية ((ومحورا في ھذه العملية  ،يعتبر الخطاب في ذلك كله عنصرا أساسيا   

ضرب من التواصل ((...الخطاب ا!دبي بأنه )* ترمخائيل ديفا(وقد خص العالم  )4())ا!ساسية لكل ك�م

وجنسا من ا!خبار C يختلف عن صنوف الخطاب ا!خرى إC بما يركب فيه صاحبه من خصائص شكلية 

كما C يمكن إغفال ما للخطاب ا!دبي المنجز . )5())و يحمله عليه ،تفعل في المتلقي فع� يقرره الكاتب مسبقا

 ،وا!ثر الذي يخلفه في المتلقي توصيا ،غوية عامة والدراسات ا!سلوبية خاصةمن أھمية في الدراسات الل

Cوجما.  

و قبل الخوض في غمار الخطاب ا!دبي كظاھرة بشرية في ھذه العملية الحيوية يجدر بنا تحليل ھذه    

ية التي تعمل وأدوارھا ا!ساس ،الحيوية اوخصائصھا ومن ثمة أھم وظائفھ ،العملية وفق مكوناتھا ا!ساسية

  . في تكامل عجيب لتحقيق الوظيفة ا!ساسية، أC وھي وظيفة ا�يصال العامة لدى ا�نسان

  

  ــــــــــــــــــــ

  229.228لبنان ص  1985، 3ط  ،نظرية البنائية في النقد ا!دبي، دار اHفاق العربية بيروت ،ص�ح فضل:ينظر )1
 عن �نق 22ص  1،2001ط الجزائر ،ر الھدىالمنھج البيتوي، دا ،الزواوي بغورة: ينظر )2

                 C.E. Shannon/ Weaver philosophies, Tome II, Le monde Paris 1984 P 45   
 22المرجع نفسه ص :ينظر )3
 216ص  1997 الجزائر ،دار ھرمة 1ا!سلوبية و تحليل الخطاب ج: نور الدين السد )4
  223المرجع نفسه ص  )5
في              محاوCت (ومبيا بالوCيات المتحدة وأحد أبرز اللسانين في خمسينات القرن العشرين من أبرز مؤلفاته لأستاذ بجامعة ك* 

 ) ا!سلوبية البنوية
 :مكونات ا�يصال ووظائفه) أ

أن ) السيميولوجيا(أو ) علم ا�شارة(في كتابه  )P.Guiraudبيارجيرو(واللساني الفرنسي  ،يرى العالم   

أو ا�يصال وذلك وفق عناصر تتلخص في وجود  ،أو وظيفة ا�شارة تتجلى في عملية التوصيل ،شارةا�

أو شفرة معينة، كم تتضمن أداة     ،وكذلك إشارات ،أو شيئا معينا ومرجعا ،الرسالة، التي تحمل موضوعا
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لستة مكونات نظرية ومرسل أليه وبذلك تعد ھذه العناصر ا ،وتفترض وجود مرسل ،أو وسيلة توصيل فعالة

في تحليله ) 1981-1896رومان جاكبسون (وقد أتفق ھذا مع ما جاء به العالم الروسي  )1(ا�يصال 

المحور  بوصفھادث لغوي يتضمن رسالة حوأعتبر ھذا ا!خير أن كل  ،للعناصر الداخلة في عملية التواصل

اء حديثه عن الشعرية وبقية العناصر ا!ساسي في العملية لما تتصف به من خصائص تبرز فيما بعد أثن

  )).القناة(، رموز ا�يصال، التماس )المرجع(المرسل ، المرسل أليه، المحيط (ا!خرى 

وھي وظائف لسانية تبرز فيما بينھا بتركيز اCھتمام على  ،إC أنه حدد لكل عنصر منھا وظائف معينة   

  .)2(يلي ووظائفھا فيما  ،و يمكن تلخيص ھذه العناصر ،إحداھا

 المرســــل         وظيفة انفعالية، وتعبيرية .1

 المرسل أليــه         وظيفة مفھومية، وانطباعية، وتأثرية  .2

 )التركيز على الرسالة لذاتھا فقط(الرسالــــة         وظيفة شعرية  .3

 المحيــــط          وظيفة مرجعية، وتعينية، ومعرفية .4

 )يقوم بھا عماد ا�يصال(تباھية القنـــــاة          وظيفة إن .5

 رموز ا�يصال          وظيفة فوق لغوية واصفة .6

الك�م مصطبغة بسمات  يةفتكون بن((...أو الك�م  ،ومنه يتم كما يرى الدكتور عبد الس�م لمسدي ا�ب�غ   

-la fonction)وھو ما اصط�ح عليه بالقيمة المھيمنة في عملية ا�يصال  )3())الوظيفة الغالبة

prédominante ) بوصفھاوتوظيفھا الشعرية  ،والعرب على اھتمامھم بالرسالة ،وتجمع بحوث النقاد الغربيين 

وغيرھا لتتصدر بحوث ھؤCء النقاد ثم النظر  ،وأسلوب ،موضوع علم ا!دب وبذلك تتضح عناصر الرسالة من لغة

مما أدى بالضرورة إلى إھمال بعض . بقية الرسائل إلى الرسالة ا!دبية وفق عناصر التواصل �براز خاصيتھا عن

 .لذي تقوم به أثناء التواصـلأو غيرھا نظرا للدور الھامشي ا ،أو القناة ،العناصر ا!خرى كالسياق

  
  ــــــــــــــــــــ

 63 ا!سلوب وا!سلوبية ص: نق� عن بيار حيور 224، ص 1ا!سلوبية و تحليل الخطاب ج  ،نور الدين السد:ينظر .1

  58.57ص  1992سوريا ،حلب) 97- 96(العدد  الفكر العربي المعاصر) ممارسته و تجليانه(النص ،منذر عياشي:ينظر .2

       158ص  1982 ،2تونس ط  العربية للكتاب ا!سلوبية و ا!سلوب الدار: عبد الس�م المسدي .3

  
  

 )1(يزات أساسية خصائص التواصل في ث�ث م) ميخائيل ريفاتير(وقد حدد العالم والناقد 

  و يدمجھا النص ،لعبة لغوية تقوم بھا الكلمات بوصفھاالتواصل  .1

  أو محايدا للنظام الك�مي السائد  ،توصيل النص إلى القارئ و تقيمه له باعتباره مطابقا .2

وفيه نلمس بروز وظيفة  ،منفصلة عن التواصل يتجاوزه الواقع والمؤلف معا اذات بوصفهالنص  .3

 اا خطاب تكمن فيه طاقة حيوية ناجمة عن التغريب والمفاجأة و ھو ما ثبت أخيرالرسالة باعتبارھ

وھو ا!سلوب كحدث لساني لم  ،والتي تتأسس بدورھا على عنصر ھام أC ،في مفھوم الشعرية
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حدثا واحدا يركب بين عمليتين  بوصفھاوبين الوظيفة الشعرية  ،بينه) رومان جاكسون(يفرق 

 .وھو ما سنتكلم عنه فيما بعد، )2(ار والتركيب يلوظيفة وھما اCختمتواليتين في الزمن وا

و باحت�ل ا!سلوب مكانة في الخطاب ا!دبي حاول الدكتور عبد الس�م المسدي أن ينظر أليه من خ�ل    

) المخاطب(والمرَسل أليه  ،)المخاطب(وھي المرِسل  ،ث�ث فرضيات ضمن أھم عناصر عملية التواصل

وشخصيته        ،، فإذا كان ا!سلوب في فرضية المرسل بمثابة المرآة العاكسة لتفكيره)الرسالة(والخطاب 

أو إشارة مغلقة على ذاتھا C تفك رموزھا أC على يديه فإنه  ،وكان في فرضية المرسل أليه رسالة ،ولغته

أن يكون !حد القدرة  في فرضية الخطاب كائن موجود بالقوة في ذاته يصل بين المخاطب و المخاطب دون

 )3(ومعرفة كنھه الحقيقي  ،على إكتشاف أغوراه

ف� ((... :حين قال وبروزه ،بھذا الصدد أشار الدكتور نور الدين السد إلى عنصر ا!سلوب في التواصل   

 وھو. )4())يصبح خاصية ساكنة ثابتة في النص بل خاصية ممكنة متحركة ينفي إعادة بنائھا في عملية التلقي

 .رأي استقاه من لدن الدكتور ص�ح فضل

  :مقومات الخطاب و أنواعه) ب

  :   لمعالجة موضوع الخطاب و دوره في عملية ا�يصال يمكننا أن ننظر له بمنظورين اثنين   

وضمن عناصرھا المذكور سالفا      ،عنصرا ومكونا ھامشيا في عملية التواصل بوصفه :المنظور ا�ول

وبذلك يتم التركيز على وظيفة  ،تفي دوره إذا اتجه موضوعه إلى ميدان أخر غير ا!دبأو يخ ،وھنا ينتفي

أخرى من الوظائف الستة الناتجة عن عناصر أخرى غير الرسالة في حد ذاتھا، فيتجه اCھتمام إلى 

  . المضمون أو الفكرة دون اCھتمام بالشكل أو البناء

  ــــــــــــــــــــ

 نق� عن 226ا!سلوبية و تحليل الخطاب ص  ،دنور الدين الس: ينظر .1

Michel Riffaterre : la production du texte seuil Paris P 16  

  96ا!سلوبية وا!سلوب ص  ،عبد الس�م المسدي:ينظر .2

  88ص: المرجع نفسه: ينظر .3

 174ص�ح فضل علم ا!سلوب ص : نق� عن 217ا!سلوبية و تحليل الخطاب ص : نور الدين السد .4

  
محور العملية فيتم بروز وظيفته بالتركيز عليه وھنا يطفو الخطاب ا!دبي لتدخل  بوصفه: المنظور الثاني

وفي كلتا الحالتين تبرز خطابات أخرى  ،وبروزه ،العناصر ا!خرى المتبقية كمقومات تسھم في نجاحه

  .تختلف باخت�ف مواضيعھا و قيمھا ووظائفھا

رسالة منجزة من المرسل إلى المرسل أليه تقتضي حضور بعض  بوصفه وقد عولج الخطاب ا!دبي   

با�ضافة إلى وجود القرائن الدCلية  ،أو ذاكرة الخطاب) اCنساق(الشروط الضرورية ومنھا ما يسمى 

والتي تقوم بالربط النفسي     ،المادية ةوتوفر ا!دا) المرسل و المرسل أليه(المشتركة بين طرفي الخطاب 

أو المقومات بدرجات متفاوتة إC أن  ،وتشرك جميع أنواع الخطاب في ھذه العناصر )1(لي معاوالجما
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تتجدد غاياته ومراميه في الجمالية أما الخطابات  ،وفريد ،الخطاب ا!دبي يبرز من خ�لھا كخطاب إبداعي

اب ا!دبي ينطلق من وكأن الخط ،ا!خرى فأغلبھا خطابات إيصالية تتعدد نماذجھا بتعدد أغراضھا الكثيرة

أھم  بوصفه) المخاطب(المرسل لينتھي عند ذاته، و تسير بقية الخطابات من الخطاب لينتھي عند المرسل 

  .      )2(من الخطاب ذاته �مكانية وجوده في الحالة التالية بطرق أخرى غير لغوية 

والمتلقي تتمظھر  ،ار المرسلفأدو ،تتجسد عناصر التواصل في الخطاب ا!دبي في صورة شكلية لغوية   

ويتمظھر الزمان والمكان في توظيف ) أكلت...أنا، أنت، شريت (بضمائر شخصية في الخطاب ذاته مثل 

والظروف كما تتضح فضاءات  لوا!حوا ،وا�شارة ،والمكان ،أزمنة ا!فعال وا!دوات وأسماء الزمان

فيعبر عنھا عادة بأفعال خاصة  ،ع�قة المتبادلة بينھموتبرز ال ،باختيار مواضيع معينة متناولة ،المتواصلين

فيشمل ((وبذلك يتم التواصل وتتكامل عناصره  ،و غيرھا من ا!ساليب ،والتعجب ،وا!مر ،مثل القول

والع�قات المتبادلة  ،والمتلقي وتتضمن زمن الحطاب ومكانه، ويحدد الفضاء الذي يتم فيه استقباله ،المرسل

  .)3())بين المشاركين من خ�لهالتي يمكن عقدھا 

وبيانه النقاد  ،إنجازا لغويا أختلف في تفسيره بوصفهإلى تحليل ماھية الخطاب في حد ذاته  التطرققبل 

ومتنوعة تتنوع  ،وسنحاول تفريعه إلى أصناف عديدة ،اللسانيون كما أن بعضھم جادل في ع�قته بالنص

السياقية، ويمكننا بعد ھذا أن نجمع أصناف الخطاب في ث�ثة فيھا نماذج خطابية، تختلف بإخت�ف مقاصدھا 

  )4(:أساسية وھي

  
  ــــــــــــــــــــ

 202ص  1994 )ب ط( الجزائر مساءCت في الفكر و ا!دب، ديوان المطبوعات الجامعية ،عبد S حمادي:ينظر .1

  58ص  )97- 96ع( الفكر العربي المعاصر، )النص ممارسته وتجلياته( ،منذر عياشي:ينظر .2

  12، ص 1998 )ب ط( مصر، نبرات الخطاب الشعري دار قباء، القاھرة: ص�ح فضل .3

  58ص: المرجع السابق: ينظر .4
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  : الخطاب ا�يصالي .1

وأھمھا الخطاب التوصيلي العادي، والخطاب ا�ع�مي، والخطاب  ،ويضم ھذا الصنف أنواعا عديدة

وتفترق ھذه الخطابات في وظائفھا المھيمنة وفي  ،وغيرھاالسياسي، والخطاب الديني، والخطاب التعليمي، 

وتعتمد في مجملھا على عناصر  ،)صوت ومعجم وتركيب ودCلة(خصائص مكوناتھا ا!ساسية من 

وھي وظيفة إب�غية نفعية تنتھي فعاليتھا بانتھاء  ،التوصيل المذكورة أنفا كما أنھا تتحد في وظيفة عامة

  .والمكان ،وبانتقاله ھو بدوره عبر الزمان ،تلقيمفعول و أثر الخطاب في الم

  :الخطاب القرآني .2

أو التقليد كما أن الدال فيه C يقبل التأويل  ،وھو خطاب خاص يقوم على غير المألوف و غير قابل للمحاكاة

ل المرس(و فيه C يستوي طرفاه  ،و يمكنه التأثير في جميع الخطابات ا!خرى ،الوضعي المتعدد في النماذج

وظيفته غير الوضعية وقد أخرجنا الخطاب  ،وC يمكن أن نحصره في وظيفة واحدة لشمولية) والمرَسل أليه

  .وتعدي� ،الديني منه !نه من صنع البشر يتحكم فيه و يتدخل فيه توجيھا

  :      الخطاب ا�بداعي .3

ر إC أن ثوالن ،يسين ھما الشعروإذ يتفرع إلى جدولين رئ ،وھو خطاب متعدد أيضا بتعدد ا!جناس ا!دبية   

شعرية النثر ثانوية بالمقارنة مع الشعر Cعتبارات صوتية �يقاعية بالدرجة ا!ولى ويبرز من خ�له 

وغاية يرسم بھا الفن جماC ومتعة C يزول بزوال الزمان      ،الخطاب ا�بداعي الوظيفة الشعرية كوسيلة

  :ومكوناته اللغوية في جدول كما يلي ،ووظائفه ،الخطاب كما يمكننا إبراز  أنواع  .وC المكان

  

 الوظيفية المھيمنة  الخطاب
 المكونات اللغوية ا!ساسية

 الدCلة التركيب المعجم الصوت
 غير مباشر مباشر ب�غي نحوي C تشعير تشعير ا�يقاع الحرف

  الخطاب ا�يصالي

  التوصلي العادي

  ا�ع�مي

  السياسي

  الديني

 ) الحكمة المثل(ليميالتع

  

  إفھامية

  تنبھية

  توجيھية

  إيعازية

 إيعازية+شعرية

  

-  

-  

-  

+  

-+/ 

  

-  

-  

-  

+  

-+/ 

  

-  

-  

-  

+  

+ 

  

+  

+  

+  

-  

- 

  

-  

+  

+  

+  

+ 

  

-  

-  

-  

+  

+ 

  

+  

+  

+  

+  

- 

  

-  

-  

-  

-  

+ 

 + + + + - + + + جميع الوظائف الخطاب القرآني

  الخطاب ا�بداعي 

  خطاب نثري

 خطاب شعري

  

  شعرية

 

  

-  

+ 

  

-  

+ 

  

-  

+ 

  

+  

- 

  

+  

- 

  

+  

+ 

  

+  

+ 

  

-  

+ 

  
كما نشر ھنا قبل استخ�ص نتائج ھذا التحليل إلى أن الخطاب الديني ھنا نقصد به الخطبة الدينية    

أصٌر على أن الحكمة ) عبد الفتاح كيليطو(والحكمة !ن الباحث  ،والخطاب التعليمي مقصور على المثل
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كما أن الخطاب السردي مقصور . )1(نتمي إلى الخطاب التعليميجنس أدبي من أجناس السرديات العربية ي

  .اومنتشر اأساسي اسردي افن بوصفهعلى الرواية 

والتي حاولت أن تستمد بروزھا  ،ن�حظ مما سبق أن الخطاب ا�بداعي قد أنحصر في وظيفة الشعرية   

وھكذا إC  ،لغويا خلفه إليه النثر ومكونا ،باعتمادھا على جدولي الشعر والنثر فما لم يحققه الشعر أساسا

فإعتمد على الخطاب الشعري فقط أما الخطاب ا�يصالي عامة فقد أفل فيه ضوء الصوت  ،مقوم الصوت

وبرز في فروعه ) 2/5(وكادت أن تنعدم فيه الكلمة الشاعرة إلى نسبة  في فروعه الخمسة) 2/5( نسبة إلى

Cرتباطه بالواقع  إC المثل والحكمة يه المقاصد غير المباشرةوانعدمت ف) 4/5( فيه معيار النحو إلى نسبة

وربما يعد ، فسة Cرتباطه بجميع ھذه المكوناتالمعنوي والمادي، أما الخطاب القرآني فيظل بعيدا عن المنا

ذلك من ا!سباب التي دعت الدراسات اللغوية وا!دبية في البحث فيه إC لغاية واحدة وھو إبرازه و بيان 

  .وغيرھم ،وسيد قطب) عبد القھار الجرجاني(جازه كما ورد عند عإ

  :جدلية الخطاب و النص) ج

ية الع�قة بين الخطاب ضالتي أثيرت على الساحة النقدية الحديثة ق ياتمن ا!شكال :المفھوم والماھية.1

د أن مصطلح وع�قتھما با!دب عموما وقبل الولوج في خضم ھذا الجدال نج ،وماھية كل منھما ،والنص

: الخطاب والمخاطبة:...يٌِ◌قال((...فـ) ھـ711-630(الخطاب قد ورد في معجم لسان العرب !بن منظور

والخطبة، مثل الرسالة، ((...كما يقال )) مراجعة الك�م، وقد خاطبه الك�م مخاطبة وخطابا وھما يتخاطبان

  .)2())خطباء حسن الخطبة و جمع الخطيب،: ورجل خطيب... التي لھا أول وأخر 

النص رفعك الشيء، نص الحديث ينصه نصا رفعه، ((أما في مصطلح النص ورد في نفس المعجم قوله 

ما رأيت رج� أنص للحديث من الزھري أي أرفع له وأسند،  : وكل ما أظھر قد نص، وقال عمرو بن دينار

مصطلح النص مقترنا بالنقل، ، إذ يتضح )3())نص الحديث إلى ف�ن أي رفقه وكذلك نصصته أليه: و يقال

التواصل في جمعه، ونقله، بأو الرفع، مما يقتضي إلتزام ا!مانة العلمية في نقله، ويوحي ھذا المعنى 

  ) الخطاب(وفي الشكل وھو مصطلح  ،ورواته، في مقابل مصطلح أخر يقاربه في المضمون

  ــــــــــــــــــــ

 ،نادي جدة ا!دبي الثقافي جدة 10مج  40ع�مات ج ) في الرواية العربية السردي و ا!سلوبي( ،سامي بلحاج علي:ينظر .1

 468ص  2001 العربية السعودية

 361ص  1،1990طلبنان  دار صادر بيروت) أ،ب(لسان العرب المجلد ا!ول : ابن منظور .2

 97المجلد السابع، ص: المرجع نفسه .3

  
  

منظور بالك�م عامة سواء أكان شفھيا بطريق ارتبط في ذھن ابن ) الخطاب(ومن ذلك نرى أن مصطلح    
وثابتة تنقل من إنسان  ،ومنقولة ،مكتوبا بطريق الرسالة المحدودة، أما النص ذو طبيعة تجزئيةم المخاطبة أ

ونجد أن مصطلح الخطاب عند ابن منظور يطابق ما . وذات قيمة ،!خر بأمانة فيظھر النص مادة ملموسة
فالخطاب ) جاكسون(ن ومنھم يللك�م، كما يرى بعض اللساني بار الخطاب معادCذھب أليه اللسانيون في اعت
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!ن الخطاب لديه بمثابة الحدث ا!ول في مقابل ) النص(عبارة عن منطوق شفھي أو عبارة شفوية في مقابل 
  .)1(والذي C يفرق بين الخطاب والنص بل ھما مترادفان ) 1965-1889يلمسليف (العالم 

من الفعل الك�مي  ايرى في النص قوC و يحدده بكونه ناتج) 1913-1857(العالم دو سويسر كما نجد    
وعلى ھذا المنوال سار . )2(وھو بذلك C يفرق كذلك بين النص والخطاب)  énonciation(الذي ھو التلفظ 

ھما شيئا و يرى في ،والخطاب ،والذي أحس بع�قة التشابه والتماس بين النص.) -1915روCن بارط (
جملة أو كتابا كام� بنظر أليه على أساس قيامه على نظام خاص له ع�قة  ءقد يكون ھذا الشي اواحد

بالنظام اللساني، و قد اعتبر الخطاب أو النص ممارسة دCلية خصبة و عملية يتم فيه إنتاجه بين المؤلف 
تبعث لذة ومتعة وبالنص كذلك       أو  والقارئ بوساطة تحويل اللغة المشاعة إلى لغة جديدة بمعان جديدة

  .)3(و ھو ما يحيا إلى ظاھرة التناص  ،الخطاب يعاد توزيع اللغة و تداخلھا �نتاج لغة أو النص أخر
اللساني الفرنسي وقد حدد ماھية  )J.dubois-ديبوا(أما أكثر التعاريف تفصي� للخطاب ما ورد عند    

  .�ثة تعاريفالخطاب من وجھة نظر اللسانيات في ث
 (Parole)الخطاب يعني الك�م  .1
 (énoncé)الخطاب بمعنى الملفوظ  .2
 )4(الخطاب ملفوظ أكبر من الجملة النحوية .3

تودروف (وھذه المفاھيم مطابقة لما تدعو أليه اللسانيات الحديثة في اھتمامھا بالملفوظات، أما النص عند    
وھو مفھوم مادي  ،الذي تكونه مجموعة من الجمل أو عنصر من النمط الخطي ،فيمكن في فقرة.) -1939

ولكم وC يبتعد كثيرا عن الخطاب إذا حددت معالمه بالكم، و خاصة إذا اعتبرنا أن النص  ،يرتبط بالشكل
في المعجم اللساني مدونة تتألف من مجموعة من الملفوظات اللغوية الخاطفة لتحليل سواء أكانت شفوية ((...

  .)5())أم كتابية
في النھاية تجتمع اجتھادات الغربيين في البحث عن الفروق الجوھرية بين النص والخطاب وتتفق كلھا    

أو وحدة مستقلة بذاتھا عن  ،أو ع�مة عند أنصار نظرية التلقي ،في وجودھا المادي أما كبنية من القيم
على أيجاد فواصل والحاصل من ذلك ھو صعوبة الحصول  ،المؤلف أو القارئ عند الشك�نيين الروس

!نه يبتعد  ،موضوعية ك�مية بين مفھوم الخطاب ومفھوم النص ناھيك عن صعوبة تحديد ماھية النص نفسه
  . )6(و يتطابقان أحيانا ،و يقترب من الخطاب

  
  ــــــــــــــــــــ

العدد  جتماعية و ا�نسانيةمجلة العلوم ا2، )التطورات و المفاھيم ا!ساسية لسمياء السرد و الخطاب( ،خيرة عون:ينظر .1
 46ص 2000 الجزائر جامعة باتنة 6

 46المرجع نفسه ص :ينظر .2
 31- 30ص  2ا!سلوبية و تحليل الخطاب ج  ،نور الدين السد:ينظر .3
             1992 الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية وھران 1العدد تجليات الحداثة  ):بين الخطاب والنص( ،أحمد يوسف:ينظر .4

  51ص 
 52ص : المرجع نفسه .5
 52ص 1ع تجليات الحداثة ):بين الخطاب والنص( ،أحمد يوسف:ينظر .6
 

  

  

إC أن  ،وع�قته بالخطاب ،والحيرة في نقاش النص ،رغم ھذا الجدال :المنھج بين الخطاب والنص.2

النص في دراساتھم اللغوية وا!دبية فمصطلح ) خطاب(الم�حظ ھو عزوف الباحثين عن استخدام مصطلح 

ويوصف الخطاب ا!دبي بالنص ا!دبي  ،شائع عندھم وفق تناولھم للVعمال ا!دبية بوصفھا نصوصا أدبية

والذي يقابله مصطلح أخر ھو علم  ،كتحليل الخطاب. رغم انبثاق بعض المناھج ا�جرائية في الخطاب

  .وكلھا من ثمار الممارسة النقدية الحديثة) النصية(النص أو 
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والنص  ،أمام الخطاب) Sémiologie(والنظريات النقدية الحديثة تقف السميائية  ،ناھجفي ظل الم   

بل تجعل من اخت�فھما شيئا واحدا، وتبحث في نظام إنتاج الخطابات               ،لتقصي الفوارق بينھما

ل ھؤCء وبفض  (la compétence discursive)ة الخطابيةاءوالنصوص، أو ما يسميه السميائيون بالكف

 énoncé)وملفوظ خطاب   (discours)ويقابله في ذلك ) خطاب(و مصطلح ) ملفوظ(استعمل مصطلح 

discours)  1(ھو مصطلح عام تارة وخاص تارة أخرى) نص(و يبدو في ذلك أن تصورھم لمصطلح(.  

) الخطاب(إن ما يبرر ھروب بعض اللغات ا!وروبية وبعض دراساتھا التطبيقية الموارية من مصطلح    

وموضوعية للمصطلح ا!ول فلجأ  ،بدC منه ھو عدم وجود معادCت دقيقة) النص(وك�ھم عن مصطلح 

ھؤCء إلى النص مما أفرز ظھور ما يسمى في الفكر اللساني المحدث باللسانيات النصية 

(textualisation) الحديثة التي وھو من العلوم . )2(وتفھم عندھم بإجراءات تشكل نحو النص ،أو النصية

الذي يدرس النصوص بآليات العلوم ((...ظھرت في سبعينات القرن العشرين عند الغرب، و يعرف بالعلم 

فض� عن  ،والمعياري إلى الوصفي والثابت إلى التغير ،إلى الكلي يوتقنياتھا على نحو يتجاوز الجزئ

ته للتحليل على مستوى التداول كما تتعدد للوصول بالنص إلى قابلي )3())اندماج الخطاب الب�غي الجديد فيه

قة الفريدة للمفكر يوالطر ،ويعد المجھود ،اHراء والمناھج النقدية حول الطريقة المثلى في تحليل الخطاب

سنة ) أركيولوجيا المعرفة(من أبرز الطرق في كتابه ) 1984-1926ميشيل فوكو (والفيلسوف الفرنسي 

وھو في ذلك يطلق على ھذا المنھج اسم  ،المنھج ووضحت معالمهوتلته كتب عديدة رسخت ھذا  1969

بالطب  اوھي إحدى المصطلحات المتصلة بالبحث في الحضارات القديمة، وقد ظھر مرتبط ،ا!ركيولوجيا

التشريحي، وأنتقل إلى الجوانب السيكولوجية في ا�نسان الغربي، إلى أن أھتم بدراسة ھذا ا�نسان إقتصاديا 

  ولسانيا، وركز على الممارسات الخطابية القديمة، وفي أثارھا المتروكة فأتخذ طريقة  وبيولوجيا،

  ــــــــــــــــــــ

  46.45ص 6ع مجلة العلوم ا�جتماعية: التطورات و المفاھيم ا!ساسية لسمياء السرد والخطاب ،خيرة عون: ينظر .1

 46المرجع نفسه ص :ينظر .2

 294م ص2001 السعودية ،10، م40جع*مات في النقد العربي الحديث،  المنھج ا!سلوبي: بشرى موسى الحاج .3

  

  

ومنطوق  ،من طرائق التنقيب إذ عامل الخطاب بمثابة الوثيقة التاريخية المجسدة أمامه ليصنفھا كحدث

أو الممارسات الخطابية ا!خرى ف� يتساءل عن التسلسل  ،مكتوب منفصل عن بقية المواقف التي سببته

وإنما على شروط ظھور ھذا الخطاب في الزمن وتتحدد خطوات منھجه  ،أو المعاني التي تكملھاالتاريخي 

  .)1(في 

 والنظر إليه كحدث منفصل في زمنه ،وصف الخطاب خارجيا .1

 وجوده و ليس في بنائه ،البحث في شروط .2

 و ذات المبدع فيه ،و فكر ،إغفال روح .3
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 .ه الممكن لمختلف أشكال التدوينوخضوع ،ارتباطه بممارسات خطابية وغير الخطابية .4

واتخذت فيھا صفة البنية كصفة أساسية         ،والخطاب ،في حين أن البنيوية كمنھج قد تناولت النص   

وفي ذلك تنظر  ،وأتخذ منھجھا من الخصائص كالكلية والثبات والع� قات داخل النص شيئا ضروريا

فكان لمنھجھا أن ينطلق من خطوات عملية ھي   . )2())منتھية إلى النص على أنه بنية مغلقة و((...البنيوية 

با�ضافة إلى بعض . )3())كشف على البنيةالوالتجربة على النماذج ثم بناء النماذج من أجل  ،الم�حظة((

وأسبقية الع�قات على ا!جزاء وأسبقية مبدأ التزامن على  ،أو العناصر ،المبادئ كأسبقية الكل على ا!جزاء

  . )4(التعاقب مبدأ

والنص بالجملة بالفروق الجوھرية بينھما،  ،تتضح ع�قة كل من الخطاب  :الجملة بين الخطاب والنص.3

C يسند إلى الذات أو ((وعن القضية في المنطق إذ أنه  ،فمن خصائص الخطاب اخت�فه عن الجملة النحوية

ويعود ذلك  ،كما ھو الحال في الجملة النحوية. )5())المؤسسة أو إلى الصدق المنطقي أو قواعد البناء النحوي

  .إليھا وإلى الع�قات المتبادلة بين الممارسات التي تنسب ،إلى الممارسات الخطابية وغير الخطابية

والجملة . )6())فالنص وحدة خاصة ذات مستوى عال بالنظر إلى الجملة((والنص  ،أما الجملة اللغوية   

رى في اللسانيات الحديثة، أما النص فيقوم بطبيعته على نصوص أخرى تعرف بأنھا وحدة لسانية كب

  .عكس الجملة النحوية) التناص(

  ـــــــــــــــــــ

 211.207المنھج النبوي ص  ،الزواوي بغورة: ينظر .1

 55ص 97-96ع الفكر العربي المعاصرالنص و ممارسته و كلياته، : منذر عياشي .2

 139المرجع السابق ص .3

 139المنھج النبوي ص  ،ي بغورةالزواو: ينظر .4

 208المرجع نفسه ص  .5

 53ص 1ع ليات الحداثةجت) بين الخطاب و النص: (أحمد يوسف .6

  

أو الخطاب  ،ويطرح في الساحة النقدية الحديثة قضية ع�قة النص: السياق بين الخطاب والنص.4

روCن (ياق الخارجي أو الس ،وعزل النص عن محيطه ،نادوا بفصل نو أبرز م ،أو بالمؤلف ،بالسياق

إلى قتل المؤلف وعزله ) روCن بارط(وغيرھم من أصحاب الدراسات البنيوية ودعا ) فوكوCكان(و ) بارط

عن النص وضرورة البحث عن لذة النص في ذاته وفي ع�قاته الغوية الشفافة التي يحققھا و قد تراجع عن 

وھو ما يراه الطرف . )1(و من ا!يديولوجياذلك عندما اعترف بأن النص في حاجة إلى شيء من الذات 

حتى C يتحول النص إلى ال�نص  ،المقابل في حثه على ارتباط النص بالسياق الذي تحدده ثقافة المجتمع

  . )2(وتصبح بذلك شيفرات التلقي فيه مستحيلة

وما يحيط  والخطاب وع�قتھما ببعضھما ،مما يمكننا أن نستخلصه بعد ھذه المراجعة لموضوع النص   

ا على اHخر دون الغوص في مواحد منھكل بھما سنعمد إلى استعمال النص أو الخطاب كمصطلح يدل 
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اختراق لعنصري ((...يعد كما يرى بالمفھوم الغربي الحديث  ،التفاصيل أو في الفروق فالخطاب أو النص

ھو مدونة ك�مية ملفوظة محصورة  أو. )3(..))ومكانه يتجلى فيه ،الزمان والمكان، فھو يحمل زمانه في ذاته

والمكان تنظم فيه عناصره اللغوية بنظام لساني وفق ع�قات مختلفة على مستويات متفاوتة ھذه  ،بالزمان

  .ووجوده المادي ولم C المعنوي ،العوامل تتفاعل لتجسد كينونته

  :الخطاب في نظرية ا�دب)2

واتخذت لذلك موضوع  ،رة ا!دبية للوصول إلى نظرية أدبيةحاولت الدراسات النقدية الحديثة تحليل الظاھ   

 ،وا!سلوبية، فالسميائية ،أو نظريات عديدة أھما البنيوية ،الخطاب كحقل دراسة، فانبثقت منھا اختصاصات

رس الشك�نية والتي وقفت خصما عنيدا في وجه المنھج التاريخي اوكذلك مدرسة الشعرية وقبلھا جميعا مد

 ،فانكبت بذلك على الخطاب بمعزل عن ظروفه الحافة به. )4(ى الفكر النقدي مدة من الزمنالذي سيطر عل

دراك عناصره المتداخلة        والمتعالقة !براز إوحاولت تحليل الخطاب ووصفه بإجراءات عملية قصد 

لخطابات شوء ھذه انأسس انتظامه وخطط تنسيقاته للوصول في ا!خير إلى نظريات معرفية ثابتة تقعد 

 ،ومن ھنا كان لنا أن نتعرف على أھم ا�نجازات المعرفية ،وتحدد كيفياتھا وقوانينھا المستقبلية

والموضوعية المميزة للخطاب ا!دبي بالتعرف على أسسه البنائية، والمرجعية، واللغوية، وكذا ع�قته 

  .  ته المختلفةابمفھوم الشعرية، وصورته في ظل السلوك النقدي وتيار

  ــــــــــــــــــــ

 56ص 1ع ليات الحداثةجتبين الخطاب و النص  ،أحمد يوسف: ينظر .1

 53المرجع نفسه ص: ينظر .2

 67، ص21أسلوبية و تحليل الخطاب ج: نور الدين السد .3

 79ص 1994) ب ط( تونس دار الجنوب – في آليات النقد ا!دبي ،عبد الس�م المسدي:ينظر .4

  

 

  :أسس الخطاب ا�دبي) أ

أو مجموعة وسائل  ،و قاعدة يستند عليھا امن بديھات ا!مور أن لكل شيء أساس :اب ا�دبي والبناءالخط -

أو الخطاب ا!دبي لم ينشأ من فراغ بل ھو صورة حية من تداخل نصوص  ،ساعدته على البروز فالنص

حوارية والتناص، بمصطلحات عديدة كال نوا!وروبيي ،سابقة ونتاج مولد منھا وھو ما أشار أليه الغربيون

في بحوثھا بين          ) جوليا كرستيفا(متعددة ومن ھؤCء  ،ومستويات ،وحددوا لذلك درجات

شحنة من الخصائص ((...وأصبح الخطاب ا!دبي بذلك . )1()باختين(وقبلھا العالم الروسي ) 1967.1966(

بينھا لتعطي لھذا الخطاب كينونة جديدة و  والتي تتفاعل فيما. )2())والحضارية ،والثقافية ،والنفسية ،اللغوية

و دCلية متكاملة يستوقف بھا القارئ قبل الناقد  ،متحركة قابلة للتجديد والتحويل مثخن بسنن ع�مية

بنية الخطاب (وكبرى ) متتاليات ا!لفاظ والجمل(ودرجاته من بنية صغرى  ،با�ضافة إلى بنياته الث�ثة

  .)3()بيبنية الجنس ا!د(وعليا ) ككل
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إن ابرز المحاوCت الجادة في تحديد مكونات الخطاب ا!دبي ما قدمه الدكتور نور الدين السد في محاولة    

، ولقد فصل في خطاطة مكونات الخطاب )ا!سلوبية وتحليل الخطاب(لحصر أھم عناصره في كتابه 

لمكاني والحيز النصي والحيز الحيز ا(، الفضاء )زمن القصة و زمن السرد(النظام الزمني : )4(السردي

الداخلي (، الحوار )مصادرھا والنموذج العاملي(، الشخصية الحكائية )طبيعته ووظائفه(، الوصف )الدCلي

وتفاعل لتشكل مفاصل الخطاب  ،وكلھا تعمل في انتظام ،، إلى جانب الرؤية السردية و تفريعاتھا)والخارجي

  .السردي

، المعجم، التركيب )الحروف، التنغيم، الوزن والقافية(لمواد الصوتية ا. )5(أما الخطاب الشعري فيتضمن

، و يبدو أن تفاعل العناصر في الخطاب الشعري أكثر )المقصدية(، ومستوى الدCلة )النحوي و الب�غي(

ولذلك يرى الدكتور عبد الس�م المسدي أن الخطاب الشعري  ،منھا في الخطاب السردي احيوية ونشاط

  .)6())راكم ا!صوات واللعب بالكلمات وتشاكل التراكيب، ودورية المعنى وكثافته، وخرق الواقعت((يمتازب

  

  ــــــــــــــــــــ

 95ص 2ا!سلوبية و تحليل الخطاب ج ،نور الدين السد: ينظر .1

 13المرجع نفسه ص .2

 288ص10مج 40ج ع*مات..) المنھج ا!سلوبي في النقد( ،يسري موسى الحاج: ينظر .3

 182ص 1ا!سلوبية و تحليل الخطاب ج،نور الدين السد :ينظر .4

 142المرجع نفسه ص: ينظر .5

 16- 7تحليل الخطاب الشعري ص –، نق� عن محمد مفتاح 77ص 2جا!سلوبية و ا!سلوب : عبد الس�م المسدي .6
 

  

ونسق من الدCCت المختلفة وتحورات على اللغة     ،أو الخطاب نظام قائم من الع�قات ،فالنص

وا!يقونات     ،تتجاور فيه ا�شارات ،واستعارات مكثفة، وھو بمثابة فضاء سيمائي واسع ،مجازاتو

وتبنيھا بناءا  ،والفروق الصوتية وھي بذلك كله تعيد ھيكلية نظام القصيدة ،وب�غات التحليل ،والرموز

  .  )1(محكما يتصدى لمريديه

تيار ينزع به نحو عالم ا!دب  ،خطاب تياران قويانيتجاذب ال  :(référent)الخطاب ا�دبي والمرجع  -

وھو ما  ،و يحاور كيانه ليمنحه استق�لية معزولة عن بقية الخطابات ا!خرى ،ليكون له فقط يعبر عن عالمه

ھو ا!دب ذاته C غير، وتيار  ،وأن يكون موضوع ا!دب ،في ك�مه عن ا!دبية) رومان جاكسون(دعا أليه 

وتحميل مضمونه صورا للواقع بمختلف  ،ليوكل له مھمة التعبير عن الفكر ،الواقعأخر ينزع به نحو 

فيكون الخطاب ا!دبي بمثابة وثيقة تاريخية أو اجتماعية أو غير ذلك تبعا للموضوع المحمول  ،تفاع�ته

ن أحد ومساحة يتقاطع فيھا اCثنان يتزن الخطاب بينھما إC أن التطرف م ،وھدنة ،وبين التيارين وفاق

يحوي منذ انط�قته ا!ولى مكوناته ((أو الخطاب ا!دبي  ،التيارين سيعود على الخطاب بالوبال فالنص
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وبذلك يكون العالم أو . )2())المضمونية والتركيبية ويبشر بالقيم التي يكرسھا و يريد تثبيتھا في الواقع الثقافي

شرعيته ووجوده في الواقع ونفھم من ھذا أن  ا�نسان ا�طار المرجعي الذي يستمد منه الخطاب ا!دبي

مطابقة الك�م لمقتضى ((...القدماء اقتنعوا بھذا المبدأ فالجاحظ يري في الخطاب ا!دبي أو خطاب ا!دب 

وفي ذلك يتطابق السياق المقالي بفرعيه العام . )3())مقتضى السياقبالحال والحال المقتضى المثال، والمثال 

والخاص الذي يتناول ظاھرة أدبية مع السياق المقامي بفرعيه السياق الذي  ،دبيةالذي يخص النصوص ا!

((... ليتعدى بعد ذلك مرحلة الواقع إلى إستشراف المستقبل       . )4(والسياق التاريخي) النص(ولد ا!ثر 

  . )5())!ن الخطاب الشعري الحداثي  تنظيرا أو ممارسة بعثا للحياة في أبھى صورھا

وخصوصيته من خ�ل تخصيص الخطاب ا!دبي له  ،ي كل ذلك تعود قضية البحث عن ذاتية ا!دبوف   

دبية !يجب على النص أن يحاول تكوين فضائه الخاص المتميز عن كل الفضاءات ا((وفي ذلك  ،دون غيره

ون النص أو طريقة عرض المضامين أو تناول ھذه المضامين وC يك ،ا!خرى سواء من الجوانب التكوينية

التي تمنح له استق�لية      . )6())مستق� عن النصوص ا!خرى إC إذا كان واعيا بوظائفه وأھدافه

  وC تلك ،أو لم تسعفه الضرورة الملحة ،وخصوصية في مقابل الخطاب ا!دبي التقليدي كنص لم يستطع

  ــــــــــــــــــــ
 الجزائر جامعة قسنطينة 05العدد  ا:داب،، ...)اة من ورق التوتيأمر شعرية ا!نزياح في قصيدة(،حسبن خمري: ينظر .1

 180.179ص 2000
 13الجزائر دون تاريخ ص –اتحاد الكتاب الجزائريين ) دراسة(بنية الخطاب ا!دبي : حسين خمري .2
 41ص 1999 الجزائر المدرسة العليا لVساتذة 13ع  المبرز..)  .التحليل الب�غي وا!سلوبي: (محمد الصغير بناني .3
 28.27المرجع نفسه ص: يتظر .4
 7ص 2000 )ب ط( الجزائر منشورات جامعة قسنطينة) شعر(البرزخ و السكين : عبد S حمادي .5
  36ص) دراسة(بنية الخطاب ا!دبي مقدمة : حسين حمزي .6

وھذا التحول ا!ساسي في النقد الحداثي أدى إلى تحول أساسي في الشعر . )1(الظروف �دراك ذاتيته

تحول جذري أتم فصل عالم النص الشعري عن مرجعية عالم الواقع الفيزيقي،       C ((... وھو  ،عاصرالم

أو يقصد إلى كيت من ناحية، كما C يستطيع  ،اCجتماعي بحيث C يستطيع ا�دعاء بأن الشاعر يريد كذا

موازيا للعالم  ،ي النص الشعريأنه يقيم عالما ف...اتھامه بأنه ينقل عن الواقع نق� حرفيا أو فوتوغرافيا

وبذلك يصبح . )2())وC من حيث اCستھداف ،و لكنه C ينفصل عنه من حيث مواد تشكيلية ،الخارجي

العالم ا!صغر لVدب وھو جھاز ) ((...فينوغرادوف(الخطاب ا!دبي الحداثي بمثابة حسب العالم الروسي 

  .)3())التي تتفاعل بدورھا مع قوانين انتظامھاو ،من الروابط القائمة بين العناصر اللغوية فيه

بكونھا ظاھرة ((واللغويين الغربيين على النظر إلى اللغة  ،وقع إجماع النقاد: الخطاب ا�دبي واللغة -

اجتماعية تؤدي وظيفتھا التواصلية بفضل نظامھا المخصوص فھي كل يقوم على بنى مترابطة العناصر 

ية العناصر بحيث C تحدد وظيفة أي واحد منھا إC بع�قته بالعناصر ھوية كل عنصر وقف على ھوية بق

ون�حظ أن ھذا المفھوم يتأسس على قواعد منھجية حديثة في عالم اللسان، وبھذا تحتل اللغة  .)4())ا!خرى

أو يتمظھر بھا في الواقع والحقيقة  ،بل ھي مادته ا!ساسية التي يتصور ،مكانة مھمة في الخطاب ا!دبي

وتتضح فالخطاب ا!دبي  ،لذلك C يمكن الفصل بينھما أثناء معالجة الخطاب ا!دبي ففيه تحدد حدود اللغة
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ھو في حد ذاته عالم لغوي متكامل، فكأنما ھو اللغة ذاتھا، وقد انحصرت في ذلك السياق المحدد ((...

  .)5())بالنص

أسلوب في ((ذلك يرى بعض النقاد النص  وبه تحيا وتمزج وفي ،إن من عوامل بروز اللغة ھو ا!سلوب   

أو عادية تعذر إدراك طاقتھا  ،اللغة أي ھو حملة من العناصر المفيدة مدسوسة في عناصر غير مفيدة

إن الخطاب ا!دبي فعالية لغوية انحرفت عن ((...ويستطرد ليقول . )6())ا!سلوبية خارج إدراك القارئ لھا

بروح متمردة رفعتھا عن سياقھا اCصط�حي إلى سياق جديد يخصھا وتلبست  ،والتقليد ،مواضعات العادة

والمحركة للغة في الخطاب لتبرز من خ�له في  ،ويقوم ا!سلوب حينئذ بدور القوة الدافعة .)7())ويميزھا

  . صورة غير عادية

  ـــــــــــــــــــ

 12ص) شعر(البرزخ والسكين ، مقدمة عبد S حمادي:ينظر .1

 8ص1998مطبعة الھيئة العامة المجلس ا!على للثقافة ) بين عالم النص و عالم المرجع(نية ا!ست�ب ب: علي البطل .2

 48.47في آليات النقد ا!دبي ص : عبد الس�م المسدي .3

 34المرجع نفسه ص .4

 38ص 1983 لبنان دار الطليعة بيروت 1النقد و الحداثة ط : عبد الس�م المسدي .5

 155الوجه والقفا ص: نق� عن حمادي صمود 219ص 1تحليل الخطاب ج ا!سلوبية و: نور الدين السد .6

 6امي الخطيئة والتفكير صذنق� عن عبد S الغ 219المرجع نفسه ص .7

ومنھا أنه يعيد تشكيلھا بصورة غير مألوفة عند القارئ      ،كما يقوم الخطاب ا!دبي بوظائف إزاء اللغة   

في ) جان كوھين(وعصيان وقد أشار  ،من خ�لھا الخطاب ا!دبي تمنعاويبدى  ،أو المتلقي لھا فتبدو غامضة

أو تغييرھا  ،ھي تفتيت اCستجابة العادية المباشرة للغة((...إلى ھذه الوظيفة بـ ) يةلغة الشعرال ةبين(كتابه 

 الناس فتبدو اللغة المشاعة عند. )1())بحيث يكون توصيل المعنى غير المألوف أو غير المعتاد أمرا ممكنا

) النقد والحداثة(           أو كما يقول الدكتور عبد الس�م المسدي في كتابه  ،والموضوعة بينھم كلغة أخرى

  .وھذا بالطبع ضمن الخطاب ا!دبي البارز. )2())تحويل لموجود((أو )) خلق لغة من لغة((

بول فاليري (لناقد ا!مريكي ھو توظيف فريد لھذه اللغة حتى أن ا ،والخطاب ا!دبي أو الشعر عامة   

وفي جوھره الكمين ھو فن اللغة  ،رى في الخطاب الشعرييوالنقد  ،المھتم بقضايا اللغة) 1871-1946

على حد سواء،  ةوا�بداعي ،وبه تتجدد اللغة وتحيا من جديد لتساير مبدأ التزامن مع الحركة النقدية. )3(ذاته

  .ن تحتل الجزء المادي منهويمكن أ الضرورية للخطاب ا!دبي، ونرى أن اللغة من المقومات ا!ساسية بل

  :الخطاب ا�دبي و الشعرية) ب

في أثناء حديثه عن وظائف ) رومان جاكسون(عند العالم *لقد برز مصطلح الشعرية :أسس الشعرية.1

يراھا ودبي فا!دب C يحقق ا!بدية إC إذا كانت الوظيفة الشعرية ھي المھيمنة على الخطاب ا! .اللغة

وھي خصائص مجردة تصنع  ،في معرفة القوانين التي تنظم وCدة الحدث ا!دبي.) -1939تودوروف(

مفھوم بوصفھا نظرية ا!دب ومفھوم إجرائي بوصفھا : ثم عرفھا بمفھومين. )4(قراءة ھذا الحدث ا!دبي
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الغرب والعرب كما تتضايف مع في ومصطلحاتھا بين النقاد  ،وتتعدد مفاھيم الشعرية. )5(ا!ول والسابق 

نظرية التي تعني بدراسة القوانين (( الـ فھي كما يراھا البعض ،بعض العلوم كا!سلوبية في دراسة ا!دب

وغير متجسد في نص بعينه ومستخلص من تراكم ... أو دراسة ما ھو متعال ،العامة للموضوع ا!دبي

عض ا!وساط النقدية إلى أن مصطلحات الشعرية ، في حين تشير ب)6())النصوص ا!دبية عبر التاريخ

، وغيرھم من القدماء حتى )ھوراس(و ،)أرسطو(و أصولھا عند  ،تتجاوز العشرة، نظرا �متداد مفاھيمھا

 - الشاعرية(، ومن أشھر مصطلحاتھا المعروفة، )عبد القاھر الجرجاني(عند ) النظم(لدى العرب، كمصطلح 

  ).بيوطيقا -علم ا!دب -ا!دبية -مفن النظ-نظرية الشعر- ا!نشائية

  وتعمل عملھا، وقد أنتبه العرب القدامى ،م يضعھا في مرتبة عالية تضاھي فيه نظرية ا!دبيھاالمف هھذ   
  ـــــــــــــــــــ

 155.154م ص2001الكويت المجلس الوطني للثقافة  267ع  عالم المعرفة) يل الجماليضالتف: (شاكر عبد الحميد .1
 57النقد و الحداثة ص: م المسديعبد الس� .2
 121ص 1992 الجزائر المؤسسة الوطنية اCتصال 2العدد  القصيدة) شعرية السبعينات(عن  ،علي م�حي:ينظر .3
 الكويت 2001المجلس الوطني للثقافة 1،ع3،مجالم الفكرع،)الرونق في النقد العربي القديم(جمال محمد مقابلة:ينظر .4

 65ص
  288-287ص 10مج 40ج ع*ماتالمنھج ا!سلوبي في النقد العربي الحديث  ،بشرى موسى الحاج: ينظر .5
 287المرجع نفسه ص .6
  )اللغة و التفكير(في كتابه ) فؤاد مرعي(عند الدكتور ) الجمالية(الشعرية بمصطلح  وردت* 

ود الذي فسر شعرية النصوص بوج) الجاحظ(وحاولوا بيان كيفية بنائھا ومن ھؤCء  ،إلى أھمية الشعرية

وھو محور أفقي ) التخيير أو التأليف(ومحور ) التأليف(وھما محور  ،مبدأين أو محورين مختلفين متقاطعين

أو الصرفي للكلمات، ويأتي عنده  ،فيقصد به المستوى العمودي((ويقصد به النظم، أو التنضيد أما التخيير 

المعاني الخاصة وقد استلھم العالم  أي تخير بعض ا!لفاظ لبعض. )1())تخير اللفظ) بلفظ(مصحوبا عادة 

عملية تقنية قائمة  )Poétique(والشعرية  ،ھذا الرأي ليدعو إلى ا!دبية كموضوع لعلم ا!دب) جاكسون(

للصياغة أي عملية اCختيار بين ا!لفاظ على أساس من التعادل أي  نعلى استحضار الطريقتين ا!ساسيتي

تضاد، وعملية التأليف على أساس من التجاور فيعرض مبدأ التعادل أو ال ،من التشابه وعدمه من الترادف

أو إسقاط محور اCختيار  ،والتركيب ،في محور اCختيار على محور اCختيار على محور التأليف

في ) جان كوھين(أيده في ذلك . )2(ا�ستبدالي على محور التأليف النسقي الذي يعتمد على التجاور المكاني

  ). بنية اللغة الشعرية(في كتابه ، 1979سنة ) السامي الك�م(كتابه 

و بھما يتم التحول الدCلي في الخطاب  ،ار ومبدأ التأليف ھما محور الشعريةيإذا يرى أن مبدأ اCخت   

وھي بذلك C  ،والكلمات ،ليتم بناء جديد لع�قات ا!لفاظ ومن الصور التي تتخللھا ا!صوات. )3(ا!دبي

تتفاعل الشعرية مع اللغة كذلك كما . )4(خارجي بقدر ما تھدف الشعرية إلى تحيقي ذاتيتھاال ءتھدف إلى الشي

إلى أداة أساسية في فك ((يتفاعل الخطاب لكنھا في كل ذلك ھي مصدر اكتساب الخطاب أدبيته فتتحول 

لمواصفة الذي جماح جسارة اللغة بالتالي إخراجھا من الزمن الخطي إلى فلك الزمن الدائري لبعيد عن ا

فغاية الشعرية في ا!خير ھي إبراز إبداعية النص من خ�ل تحقيق . )5())يخول لھا النھوض كجمالية جديدة

ھذه الجمالية ھي . أدبيته التي تقضي في النھاية وبالضرورة إلى الجمالية المقصودة في الخطاب ا!دبي
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كون متصلة بالمسحة الرومانسية في عموم صورھا، أما على المخيلة الجادة فت((الشعرية الفعلية التي تقوم 

وأما أن تكون متصلة بالذات المبدعة بحيث تبدو لغتھا عبارة عن تغيير نابع من ا!عماق لذلك يملك القدرة 

وقد يظن البعض أن الشعرية C تخص . )6())والتواصل والفضاء الدCلي الواسع المتنوع أساسا ،على التأثير

أو  ،أو موسيقي ،   أو نثري ،ذا خطأ واضح، فالشعرية أساس لكل عمل فني شعريإC الشعر وحده وھ

C   (le combinaison)أو التأليف ،والتركيب ،(la sélection)رغم أن مبدأي اCختيار على التشكيلي 

  .)7(يتضحان في بعض الفنون

  ــــــــــــــــــ
 1983الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية !دبية عند الجاحظ،النظريات اللسانية والب�غية وا: محمد الصغير بناني .1

 123.122ص
 389.388نظرية البنائية في النقد ا!دبي ص  ،ص�ح فضل: ينظر .2
 نق� عن محمد الھادي الطربلسي النص ا!دبي وقضاياه 96.93ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد: ينظر .3

  130.121ص
 119ص) محاضرات(مساءCت في الفكر و ا!دب  ،يعبد S حماد: ينظر .4
 12البرزخ والسكين صمقدمة : عبد S حمادي .5
 130ص 2ع القصيدة) عن شعرية السبعينات: (علي م�حي .6
 89ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر ص 2عمجلة اللغة وا�دب)مفھوم الخطاب الشعري عند جاكبسون(،أحمد منور:ينظر .7

       وھي بمعنى الخلق ،)ا�نشائية(الس�م المسدي أن أوفق مصطلح للشعرية ھو يرى الدكتور عبد    

ومتفرعة ا!شكال كلھا تغذي  ،وھي مبادئ متنوعة ،وا�نشاء بكشف المبادئ التي توجد مقوCت ا!دب

  .)1(النظرية ا�نشائية في ا!دب

والمنھجية التقنية يبرز  ،المعرفيةھا توتطورا ،بعد ا�فاضة في ذكر مفاھيم الشعرية :شعرية الخطاب.2

والشعرية يجسد الخطاب ا!دبي  ،فتعالق الخطاب ،وميدان لممارسة الشعرية ،عنصر الخطاب كحقل

ف� تظھر . وينتقل إلى وظائف أخرى C ع�قة لھا با!دب ،المنشود وبغياب عنصر الشعرية يتميه الخطاب

متلقي بإعجاب، فالشعرية تقوم على إبراز سمة ا�بداعية الشعرية إC في الخطاب ا!دبي الذي يتناوله ال

              .الجذاب الذي يشعر به المتلقي التأثروالتي بموجبھا يحصل ذلك التحاس باCنطباع، وذلك  ،المميزة

القارئ للنص ا!دبي تجاوز قدراته �معانھا في ا�صرار على تغيير الع�قات الوظيفية ھذا كما تقف أمام    

والذي بدوره يرشح في  ،والمبدعة ،حاولة من وراء ذلك إلى إعادة التشكيل حتى تبرز دور اللغة الجديدةم

  .)2(الخطاب ا!دبي ا�بداعي

موضوع بحث خاص ((...في ع�قة الشعرية بالخطاب ا!دبي أنھا ھي .) -1939تودروف (يرى و   

الخطاب ا!دبي يتوافر على خصائص تميزه عن أو العمل ا!دبي !ن مفھوم  ،بالخطاب ا!دبي دون ا!دب

على اعتبار النص ا!دبي ھو نص سيطرت فيه الوظيفة ) رومان جاكبسون(ھذا ما يؤكد إصرار . )3())غيره

تأكيدا لما دعا أليه . )4())تركب لذاته في ذاته((ن بقية الوظائف ا!خرى وھو نص عالشعرية للك�م 

والمفاھيم حتى جاء من بعدھم  ،ثم توالت اHراء ،م1917تلفة قبل ثورة الشك�نيون الروس في أعمالھم المخ

الذي أقر بأن الشعرية ) G.Genetteجيرار جينات (ومنھم  ،من قصروا الشعرية على الخطاب دون سواه

وھذه الخصائص C  ،والشكل ا!دبي عنده ليس إC الخصائص النوعية لVدب ،نظرية عامة لVشكال ا!دبية
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، وتوسم جون )5(ومكوناته ا!سلوبية ،تتحقق وتبرز بشكل واضح إC من خ�ل الخطاب ا!دبييمكن أن 

كوين في الخطاب الشعري نوعا من اللغة الممارسة، أما الشعرية ھي حدود ا!سلوب لھذا النوع من 

  .)6(اللغة

ت ا!دبية، إC أن معارفھم لقد أحس العرب النقاد، أو الشعراء منذ القدم بمكانة، وأھمية الشعرية في الخطابا
أبو (لم تصل إلى درجة التقنين والدقة العلمية رغم إحساسھم المرھف لھذا المفھوم، وما اھتمام النقاد بشعر 

في العصر العباسي إC دليل على بحثھم الدؤوب لمعانيه الجديدة، وتحسيناته الشكلية، حتى أطل علينا ) تمام
  . بعض اHراء الجادةو ،د الغربي الحديثالعصر الحديث، فبرزت بتأثير النق

  ـــــــــــــــــــ
 171ا!سلوبية و ا!سلوب ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .1
) شعرية ا�نزياح(، ينظر حسين خمري208،212ص) محاضرات(مساءCت في الفكر وا!دب  ،عبد S حمادي:ينظر .2

  177ص ا:داب
 16ص 2جا!سلوبية وتحليل الخطاب : نور الدين السد .3
 11ص: المرجع نفسه .4
 35ص 2ا!سلوبية و تحليل الخطاب ج ،نور الدين السد: ينظر .5
 36ص 2000مصر  ،ت أحمد درويش، دار غريب القاھرة 2،ج1النظرية الشعرية ججون كوين، :ينظر .6

 ما أورده عبد الس�م المسدي في كتابه ،وإن من ابرز اHراء العربية في تعالق الشعرية بالنص ا!دبي   

أو ا!دبية في النص من اضطراب نظام اللغة ليصبح نظاما  ،وفيه تتجسد الشعرية) مدخل إلى النقد الحديث(

 ،حاتاوالنظم ا!خرى وفق ا!نزي ،وتصبح الشعرية نتيجة من نتائج المفارقات بين نظام التركيب ،خاصا

  .)1(بذاته ى خطاب مميزللغة من خطاب عادي إلوتتقل بھا ا ،وتجاذبات بھا تحصل السمة ا�بداعية

ھل كل النصوص ا!دبية تتوافر فيھا الشعرية؟ ويأتي الجواب من : يمكننا بعد ذلك أن نطرح سؤاC مفاده   

في وضع بعض الخصائص الجوھرية في النص ا!دبي ا�بداعي ) -1936ميشال أريفاي (والباحث  ،العالم

  .)2(ذي الميزة ا!دبية و ھي

 !دبي ليس له مرجع بل ھو ظل المرجعالخطاب ا: غياب المرجع .1

 طفرة في عالم ا�بداع صفهوبانغ�قه على ذاته : اCنغ�ق .2

 )التناص(تمظھر ع�قات نصية بداخله :   (la connotation)ا�يحاء  .3

 وتوزيعات ،والتطور عبر انزياحات ،القدرة على التحول:  (Productivité)ا�نتاجية .4

والنص بذلك  ،وھي صفة رئيسة لدى اللسانيات النصية: (continity) واCستمرارية،ا�صرار .5
وفيه أن كل مرحلة من مراحل النص نقاط اتصال وترابط  ،وترابط محكم بين مكونات ،تواصل

)contact (بنقاط أخرى)3( . 
تلخص تبراز شعريتھا �ومنھجية خاصة في التعامل مع مثل ھذه النصوص  ،كما يقترح بعض النقاد آلية   

  :)4(طوات التاليةفي الخ

 )رسالة شعرية(اعتبار الخطاب ا!دبي ظاھرة توصيلية قبل كل شيء  .1

، !نه يمثل وثيقة محسوسة عن اللغة ديا محسوساشيئا ما بصفتهتحليل عناصر الخطاب ا!دبي  .2
 .)5(والخطاب قائم بالفعل ،التي C يمكن أن تكون مادة للم�حظة المباشرة بل مستوى كائن بالقوة

وما لكل منھما من مظھر دCلي  ،وجانب البنية الصوتية ،اكتشاف الجانب اللغوي محاولة .3
 .وجمالي

 .والطبيعي ،كائنا حيويا يتسع للوصف النفسي وصفھابدراسة توزيعات اللغة الشعرية  .4
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بھذه الكيفية الدقيقة يتم  وتكاملھا ،ومعرفة تنوعاتھا ،مقارنة ا!وضاع المختلفة للخطاب ا!دبي .5
 .وتحقيق جماليته المنشودة ،ى كشف مظاھر الخطاب ا!دبيالتوصل إل
  ـــــــــــــــــــ

 211نق� عن عبد الس�م المسدي مدخل إلى النقد الحديث ص 96ص ،المرجع السابق:ينظر .1
نور الدين :وينظر 26.23ص 1999 ،1ط لبنان بسام البركة المؤسسة الجامعية بيروت.ا!سلوبية ت ،جورج مولينه:ينظر .2

 87.86ص  2سلوبية وتحليل الخطاب جا! ،السد
: نق� عن سعد مصلوح 16.15ص 1999 )ب ط( مصردار غريب القاھرة . ب�غة النص ،جميل عبد المجيد :ينظر .3

  155.154ص 1991 2.1ع 10مج فصولنحواجرومية للنص الشعري 
 397.394نظرية البنائية في النقد ا!دبي ص  ،ص�ح فضل:ينظر .4
، الملتقى الدولي )مداخلة(بين اللغة والخطاب الع�مة اللسانية ) 2003مارس  13-11من (ويلد محمد ا!مين خ:ينظر .5

 03ا!ول حول تحليل الخطاب، جامعة ورقة الجزائر ص

  

  :الخطاب ا�دبي و الفكر النقدي) ج

   :مفاھيم النقد و تياراته.1

ونقدت .. الدراھم وإخراج الزيف منھا النقد والتنقاد، تمييز(( بـ) النقد(ورد في لسان العرب لفظ مصطلح 

والنقد في ھذا . )1(..))و ناقدت ف�نا إذا ناقشته في ا!مر... الدراھم، وانتقدتھا إذا أخرجت منھا الزيف

وبمعنى الك�م للوصول إلى الحقيقة  ،والفرز لبيان الجيد من غير الجيد في ا!شياء ،المفھوم بمعنى الغربلة

والمشارب وحتى  ،وتنوعت بحسب المدارس ،ح فقد تعددت تعاريف النقدالصحيحة أما في اCصط�

  .ةوا!يديولوجي ،اCتجاھات الفكرية

يف، أحمد كمال زكي، ضشوقي وعلى رأسھم  ،مفاھيم تعريفية عديدة لدى النقاد العربولقد شاعت    

والنافذ الذي  ،يل الخاصالتحل أو ،عملية القراءةبوزكي نجيب محمود، وغيرھم التي تتقاطع جلھا في وصفه 

عدي ببو ،يھدف إلى تقدير القيمة الفنية في النصوص ا!دبية، وقرن عبد الس�م المسدي النقد بفلسفة القيم

المشكل الذي  استشارةطبيعة الفعل النقد تقتضي التدرج الجدلي من ((...الوسيلة والغاية معا، ويرى أن 

مكونات الحدث  استقصاءرية عبر الجھاز اللغوي، ثم بفاعلية شع ا�حساسوھو مدار  ،يحتويه النص

توصل إلى الوعي  يبسط منوال المعالجة التبوأخيرا حل المشكل  ،ا�بداعيالذي ھو بؤرة الفعل  ا�نشائي

إلى التشخيص ثم المعالجة كي تتكامل ھوية وھو بذلك يسير بمفھوم النقد من الكشف . )2())بمقومات النص

  .وتتحد معالمه ،النقد

فھو شيء يختلف عن موضوع ا!دب، فليس موضوعه العالم، وإنما ما قيل عن ھذا  ،أما موضوع النقد   

أو ميتا اللغة  ،)ما وراء اللغة(العالم، وعلى ھذا فھو لغة من الدرجة الثانية، أي في المصطلح النقدي الحديث 

و الك�م عن الك�م، كما فسره بعض النقاد أو اللغة الشارحة، وإذا كان ا!دب ھو الك�م عن العالم، فالنقد ھ

وفق مناھج ) النقد التطبيقي(ن، والنقد في كل ذلك كيان مجسد، يبحث في المجردات، أو المجسدات يالغربي

مختلفة، تختلف بإخت�ف التطبيقات، والدراسات ا�جرائية المطبقة على ا!دب، وله مستويات دنيا، تبدأ من 

، ومنه سنجد أن )النص النقدي ا�بداعي(في السمو للوصول إلى مستويات عليا  وتستمر ،القراءة العادية

  :)3(النقد ھو تناول لغوي لمعالجة لغوية فيعتمد بذلك على ع�قتين أساسيتين وھما
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 ع�قة لغته بلغة المؤلف الذي يحلله .1

  ع�قة لغة ھذا المؤلف المنقود بالعالم نفسه .2

  ـــــــــــــــــــ

 425ص) ذ.د.خ(ان العرب المجلة الثالث لس: ابن منظور .1

 16النقد والحداثة ص: عبد الس�م المسد .2

 329نظرية البنائية في النقد ا!دبي ص: ص�ح فضل .3

  

  

  

والتوسع بين اللغتين ينشأ شرارة النقد، فالنقد كما أسلفنا C ينطلق من العالم أو الك�م  ،إن في ذلك التكامل   

  .قد يتصف با�بداعية فوق إبداعية ا!دب إذا توافرت به شروطھا ،ربل من الك�م لينجز ك�ما أخ

والواقع المعاش برزت تيارات نقدية كثيرة جرت معھا النقد لتصله بعلوم  ،في ع�قة النقد بعالم المرجع   

في كتابه ) ستانلي إدغارھايمن(وقد لخصھا الناقد ا!مريكي  ،فكرية متشعبة توحتى بأيديولوجيا ،كثيرة

. )1(دارووين، وماركس، وفرويد،وفريرز،وديوي :في خمسة من العلماء ھم) لنقد ا!دبي ومدراس الحديثةا(

وغيرھا حتى أن بعضھا تفرع  ،والنفسية التحليلية ،والواقعية ا�يديولوجية ،وما يمثلونه من تيارات المادية

ل أكثر بالفكر الفلسفي المحض وغيرھا مما تتص ،وا!سطورية ،والك�سيكية ،وتداخل بتيارات الوجودية

وC يمكن بھذا الصدد أن نسلم بجدواھا في ع�قتھا بالنقد ا!دبي  ،وھناك من اعتبرھا مناھجا قائمة بحد ذاتھا

إذا اعتبرنا أن ھذه التيارات قد سادت فترة من الزمن الماضي وطغت . !نھا قد تصح أكثر في علوم أخرى

ولكننا اليوم C نكاد نرى لھا نفسا طوي�  ،وا!دبية ،ھا الدراسات اللغويةومن ،على معظم الدراسات ا�نسانية

وباعا كبيرا في أوساطنا النقدية بسبب الخصومة التي نشأت بين أنصار ھذه التيارات العتيدة والتيارات 

) روبف�دمير ب(ين الروس عليھا في بداية العشرينات أي من بداية أعمال نيالجديدة بداية من ثورة شك�

وصوC إلى أعمال  ،)ثود وررف(وغيرھم كـ ) جاكسون(وجھود ) دروسوسير(البنائية ومرورا بأعمال 

وإيجاد ضوابط إجرائية في  ،وما ميز ھذا التيار ھو محاولته لوضع أسس موضوعية علمية ،)روCن بارط(

اعدة أو نظرية واحدة مما يؤدي بالضرورة إلى وضع ق ،العملية النقدية بعيدة عن سياقات النص ا!خرى

موحدة للفكر النقدي الحديث !ن من مظاھر الخصومة ما وجھه أصحاب النقد الماركسي للتيار الشك�ني في 

غلوه المفرط في تطبيق مقوCت عقلية منطقية على ا!دب بطريقة تجريدية تؤدي إلى العجز عن التقاط 

ؤلف مجرد صائغ ماھر يضع شيئا دون أن يعرف والنشطة في الخطاب ا!دبي فيتحول الم ،العناصر الحية

كما تجتمع انتقادات أصحاب التيار ا!ول في القول أن النقد الحداثي حاول تخطي . )2(!ي غرض يصلح 

والزج بالنص تحت طائل قوالب جديدة، تضفي عليه شك� متنافرا، فھو بذلك من  ،مراحل عديدة للكاتب

  .)3(أو المنحرفة  ،ةالنقود القاصر
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 94ص 5،1985ط دار الشھاب باتنة الجزائر اوراق في النقد ا!دبي ،ابراھيم رماني: ينظر .1

 339نظرية البنائية في النقد ا!دبي ص ،ص�ح فضل: ينظر .2

  15.14ص: بمرزوق زين الدين، مقاربة نقدية: ، و ينظر47النقد والحداثة، ص ،عبد الس�م المسدي: ينظر .3

  

  

  

  

ھو في الحقيقة صراع بين الزمانية واHنية، إنھما  ،رر عبد الس�م المسدي أن الصراع بين اCتجاھينلقد ب   

  .)1(وما ھو مكون لذاتيته النصية ،)قبله و بعده(وجھان لحقيقة واحدة ما ھو خارج النص 

  :الخطاب ا�دبي والنقد الحداثي.2

لدائم إلى معالجة ا!غراض الفنية التي تمكنه من بأنھا سعي ا!ديب ا ،تبدو الحداثة في مضمون ا!دب   

وC يتقيد  ،فتتجسد في صياغته ا!دبية ابتكار غير مألوف ،والرتيب ،التحرر الدائم من ربقة التواتر المألوف

وعندئذ يصبح لھذا ا!ديب سلطان على الناقد في إجباره على مراجعة معاييره كلما تمرد  ،بأنماط سائدة

، وبذلك يبرز النقد بصورة جديدة تقوم على مفاھيم وضوابط أكثر )2(لى قوانين المواضعة الخطاب ا!دبي ع

ومنه لم تعد لتلك التيارات السابقة  ،لمحاولة ا�مساك بمفاصل ھذا الخطاب المتمرد ،وموضوعية ،دقة

ى إقصائه من مما أدى بھا إل) الخطاب ا�بداعي الحداثي(والقوة على مواجھة ھذا الخصم العنيد  ،القدرة

  .والغموض ،أو محاولة الھجوم عليه بمحاولة الردة ،ركب ا�بداع ا!دبي

الجديدة التي ... والنفسانية ،وا!سلوبية ،في مواجھة ھذا الخصم الحداثي تسلح النقد بمدارس كالبنيوية   

 ،كالجدلية وتدعم بمضامين ،والسميائية ،وا�نشائية ،تأسست بدورھا من تيارات مساعدة كالشك�نية

مثل الحدس  ،وميول فطرية في النقاد أنفسھم ،إلى جانب قدرات فكرية ،والتكوينية وغيرھا ،والجمالية

ھذا الحدس ثمرة ((.وفي موضوع الحدس يقول الدكتور عبد الس�م المسدي  ،والممارسات النقدية المتنوعة

  .)3())في العمل النقدوتجاربه إذ ھو ومضة ذھنية نصيب بھا سوى الطريق  ،كفاءة الناقد

اھتمام النقد بصاحب الخطاب  همر بمسيرة طويلة ميز أن لم يصل النقد الحداثي إلى ھذه المرتبة إC بعد   

وھنا  ،ثم تحول النقد من ا!ديب إلى أدب ا!دباء ،تصل بذلك تاريخ ا!دب بتاريخ صاحب ا!دباا!دبي ف

 ،والعلوم ا!خرى أزداد اCنتباه إلى اللغة ،رنة بين ا!دبولما أزداد الوعي بالمقا .خفت سيطرة التاريخ

وتحول النقد من نصوص ا!دباء المبدعين إلى البحث عن ا!دب في حد ذاته وبدا النقد  ،ومميزاتھا الشعرية

وفي ذلك نرى إنتقاC بطيئا ومھما  .)4(ومتعاطيه ،بين منتجي ا!دب -بالقوة أو الفعل-رصدا للع�قة القائمة 

وحصر المحاور الھامة للنقد في  ،ا من اعتماد المرجع، أو السياق الخارجي كمحور ھام للنقد إلى اعتمادمع

والخارجية المساعدة له في إبراز خصوصيته، وكينونته، التي C تنتمي  ،إطار النص ذاته، وع�قاته الداخلية

  .إلى عالم أخر غير عالم ا!دب
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 119ا!سلوبية و ا!سلوب ص،�م المسديعبد الس:ينظر .1

 13المرجع نفسه ص:ينظر .2

 48النقد والحداثة ص: عبد الس�م المسدي .3

 11.10آليات النقد ا!دبي ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .4

  

وھي  ،أو الشعرية في الخطاب ا!دبي ،مرامي النقد الحداثي في البحث عن ا!دبية، وكما تبرز غايات 

أو القارئ العمدة فوفق  ،أو الخطاب التي C تبرز فيه إC إذا تناولھا قارئ متميز ،ي النصالسمة ا�بداعية ف

ومتعددة  ،وتقنيات مختلفة ،ھذه اCستجابة ينطلق عمل الناقد يتناول النقد الحداثي الخطاب ا!دبي وفق آليات

وعليه  ،وغيرھا كالتفيكية ،ةوبنيوي ،ورمزية ،وشعرية ،أو نظريات النقد الحديث من أسلوبية ،بتعدد مدارس

وا!فقيتين ليكون ھو بمثابة البنية  ،والسطحية ،يحاول النقد رسم خطوط القران بين بنيتي النص العميقة

  البنية السطحية   الخطاب ا!دبي . )1(العمودية عليھا لربط وصالھا 

         لبنية العميقـة                                    ا                                                                    

  البنية النقدية                                                                                                  

التفاعل       فيرصد ما يحدث بينھما عند ،كما يعمل النقد أيضا على تفكيك النص إلى عناصره المكونة له   

والمقاربات  ،حتى تتجلى كل المفارقات ،والضم ،وما يقطع عند اCنفصال، وھذا من طريق العزل

ويھتم بالشكل على حسابه بل يعتبر المضمون ھو  ،وھو C يغفل المضمون كما يدعيه الخصوم. )2(المختلفة

  .)3() ميشال آدم(الشكل كذلك حسب رأي 

أو اHنية في النص ا!دبي ذي ) Diachronie(حداثي اعتماده لمبدأ التزامن إن من أھم مبادئ النقد ال   

وينفي بذلك التاريخ فيتناول ھذا النقد النص             ةوالمحايث ،يفرض عليه الثبات ،البنية النسقية المغلقة

د يستعين وق ،وما ھو في طريق اCكتمال ،أو الخطاب في لحظة من لحظاته السريعة ليرصد ما ھو مكتمل

فيأخذ قلي� من سياقات . )4(أو ظھرت فجوة في فجوات النص ،إذ حصل خلل) Synchronie(بمبدأ التعاقب 

 ،والتصنيفية لتساعده على ترميم شروح التحليل ،والتجريبية ،النص الخارجية مع ممارساته ا!حصائية

. )5(قات أخرى اجتماعية وتاريخية نفسه في وجوب تدعيم الدراسة بسيا) تودورف(وھو ما أكده  ،والممارسة

ومنھم عباس الجراري الناقد المغربي الداعي إلى توافق  ،ثبت ھذا الرأي عند الكثير من النقاد العرب قدو

 ،والمتوافقين معا، C يفترقان في أي عمل نقدي جاد ،المبدأين في منھج متكامل قائم على الجانبين ا!ساسين

   :)6(وقد وصف ھذين الجانبين في، يھدف إلى التقويم والتقييم

  ـــــــــــــــــــ

 15النقد والحداثة ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .1

 39المرجع نفسه ص:ينظر .2

 83ا!سلوبية وا!سلوب ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .3

 127المنھج النبوي ص ،الزواوي بغورة:ينظر .4



 23

 23.19ص 40ع مجلة الفكر العربي المعاصر )تودورف يراجع تودورف:(نق� عن مقال 125المرجع نفسه ص:ينظر .5

 124.119، ص2ع 3مج عالم الفكرمفھوم النقد ا!دبي، ،عمار زعموش:ينظر .6

  

 

 والقواعد التطبيقية للمنھج ،وھو ا!دوات ا�جرائية: مرئي .1

 والمقوCت ،والوعي الشخصي للناقد بالمفاھيم ،والنظري ،وھو الجانب الفكري: 2 مرئي .2

 .وا!حاسيس الذاتية

 ،ووCدة التكوينية كنظرية ،في النقد الحداثي) المقام والمقال(ن أصدق النماذج على تكامل المبدأين إ   

  .وذلك من زواج البنيوية من علم اCجتماع ،)1970-1913لوسيان قولدمان (ومضمون على يد العالم 

) l’approche(قاربة كما ن�حظ على الساحة النقدية بروز بعض المصطلحات النقدية من مثل الم   

ولكن C يجزم  ،منھج C يشك في ص�حه في حد ذاته((...وعنھا يقول المسدي  ،كمصطلح في التحليل

وھو إعادة تقييم لكل المسلمات النقدية  ،)نقد النقد(و يواكبه في ا!فق مصطلح . )1())بخصب نتائجه سلفا

ا ينتھي إلى إيجاد تركيبه كلية لھا تقيد في فھم ومراجعة لجميع المناھج ا!دبية والوقوف منھا موقف نقدي

  .وبحث أصولھا التاريخية ،وتعمل على ترسيخ مقومات النظرية العامة. )2(ا!دب ودراسته

  :ا�سس والتصورات: نظرية ا�سلوب-3

  :علم الب*غة و ا�سلوب) أ

بلغه ھو إب�غا وبلغه يبلغ بلوغا وصل وانتھى، وأ ءبلغ الشي((ورد في لسان العرب !بن منظور     

قيل ((للجاحظ قوله ) البيان والتبيين(وورد ذكر الب�غة بمعنى الفصاحة كما ورد في كتاب . )3())تبليغا

وقيل لليوناني ما الب�غة ؟ قال تصحيح ا!قسام  ،للفارسي ما الب�غة ؟ قال معرفة الفصل من الوصل

وھي معاني تدل على أن . )4())ن اCقتضاب عند البداھةواختيار الك�م، وقيل للرومي ما الب�غة ؟ قال حس

وقوانين التأليف  ،والحرص على معايير ،واCختيار ،الب�غة من العلوم القديمة التي أوكلت أليھا المراقبة

وھي شكل من  ،وھي من العلوم القديمة التي اھتمت بفنون التعبير. التي تأسست عليھا لغة من لغات العالم

وقد نظر أليھا أمين الخولي في . )5(ديمة في تحليل الخطاب كما ينظر إلى المنظرون الغربيونا!شكال الق

وھو علم  ،وھو علم المعني ثم المركبات ،انحصارھا عند العرب  داخل أسوار الجملة فقط فتتناول المفردات

  .)6(فقرة ثم النصودعا بذلك إلى تجاوز الجملة إلى ال ،وھو علم البديع ،البيان ثم تحسينھا الشكلي
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وقد شاع . )1(أو مفھومه مرتبطا بالب�غة القديمة منذ بدايات التفكير ا!دبي في أوربا ،ظل مصطلح ا!سلوب

ولما كانت  ،والخطابة ،في كتبه عن الشعر) ق م 322-384أرسطو (ب عند مصطلح الب�غة قبل ا!سلو

الب�غة قواعد عامة ومعايير ثابتة في الك�م احتاجت إلى قواعد أخرى تصنيفية تسھل الك�م بحسب مراتبه 

لى ومنه انبثقت عند الب�غيين في العصور الوسطى تقسيمات ا!سلوب إ ،الدنيا فكان للVسلوب أن يتكفل بھا

) فرجيل(أو ديوان من دواوين   ،ومثلوا كل مستوى بكتاب) البسيط، المتوسط، السامي(ث�ثة مستويات 

نموذجا لVسلوب السامي وبذلك عرف ما يصطلح عليه بدائرة ) l’eneide  ةا�لياذ(الث�ثة وتعد ملحمته 

تمع ا!وروبي إلى أن جاءت كما ارتبط ھذا التقسيم بتقسيم طبقي اجتماعي في المج) فرجيل في ا!سلوب(

في مقاله ) 1788-1707(الھزة الكبرى التي أحدثت انق�با في عرش الب�غة على يد الكنت دي بوفون 

وبذلك ثم برز ا!سلوب كمصطلح سائد في ). الرجل ھوا!سلوب (والرجل  ،المشھور حول فكرة ا!سلوب

وفي ظل الدراسات اللغوية الحديثة ثم ظھور ما  ،الدراسات ا!دبية بدل الب�غة إلى أن حل القرن العشرين

  .)2(أو ا!سلوبية  ،يسمى بعلم ا!سلوب

ومثلت عندھم منھجا إرشاديا  ،بالمثل أھتم العرب في العصور الوسطى بالب�غة على حساب ا!سلوب   

البيان (وكتاب الجاحظ ) كتاب الصناعيين(تعليميا وتجسد ذلك في آراء أبي ھ�ل العسكري في كتابه 

!بن طباطبا إلى أن ظھرت النظريات التعبيرية في ا!دب فظھر ا!سلوب بمفھوم ) عيار الشعر(و، )والتبيين

ولقد اعترف الدكتور أحمد درويش بقصور الب�غة العربية عن تلبية حاجات . )3(يتصل بطبيعة المؤلف نفسه

وبرر . )4(والقصيدة والرواية ،والقصة ،لحديثا!جناس ا!دبية التي ينتجھا ا!دب العربي المعاصر كالشعر ا

والقيم الفكرية إلى واقع غير مطلق بل قابل للتجربة  ،الدكتور ص�ح فضل قصور الب�غة في تحول اللغة

وتنزل  ،تفقد الب�غة جميع حقوقھا الشرعية((...فإن كل نظرة حديثة لھذا الكون تبدع لغة خاصة بھا وآنذاك

على ) روCن بارط(كما يعلق . )5())التقعيدية النموذجية Cختفاء ا!سس المثالية وتتمزق أطرھا ،عن عرشھا

وفي كل تظل الب�غة مجرد زينة  ،أي حديث اللغة عن نفسھا) الك�م عن الك�م(واصفا إياھا بـ  ،الب�غة

بلورة بعض  أو ا!دب عما ھو طبيعي، إC أنه يعترف للب�غة بفضلھا في ،تراقب بدقة حتى C تخرج اللغة

  .)6(وتبينھا لVسلوب ،ا!شكال الب�غية

تنشط من ا!سلوب علما  تتخذوإ ،ا!سلوبية جواربفي التجدد ا!سلوب استمر فقد أما في عصرنا الحالي    

  .وار الب�غة القديمةجوا!دبية الحديثة فمنحته مكانة لم يحض بھا في  ،ضمن الدراسات اللغويةبه 
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 9مرجع السابق صال:ينظر .4
 152ص 1985، 1، دار اHفاق، بيروت لبنان طعلم ا!سلوب: ص�ح فضل .5
 149المرجع نفسه ص:ينظر .6

ويمكن أن يكون  ،يعتبر ا!سلوب ظاھرة من ظواھر تمييز الخطاب ا!دبي عن بقية الخطابات ا!خرى   

ھي عنصر ا�بداع فيه و يرى ابن أو السمات ا!سلوبية  ،ا!سلوب ھو الخطاب ا!دبي ذاته، إذا كانت السمة
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يقال للسطر من النخيل أسلوب وكل طريق ممتد فھو أسلوب، قال وا!سلوب ((...منظور أن ا!سلوب 

والوجه، والمذھب، يقال أنتم في أسلوب سوء ويجمع أساليب وا!سلوب الطريق تأخذ فيه  ،الطريق

فا!سلوب بالمعنى المادي . )1())أفانين منهأخذ ف�ن في أساليب من القول أي : وا!سلوب بالضم، يقال

وقد تصوره  ،من أبرز عناصر ا!دبو ،والتمييز للبروز ،وبالمعنى المعنوي التفرد ،واCمتداد ،اCستقامة

وھو القالب الذي يفرغ فيه  ،على ھيئة صورة وھيئة للتركيب المنتظمة في تركيب خالص) ابن خلدون(

  .بذلك من السباقين في التنظير لھذه الظاھرة) ابن خلدون(والدقيق معا يعد  ،وبھذا المفھوم القديم. التركيب

بمعنى الريشة، ثم  (Stilus)في اللغات ا!وروبية قد اشتقت من ا!صل ال�تيني  Styleإن كلمة أسلوب    

ات اللغوية وبعدھا إلى التغير ،)المخطوطات(والتخطيط  ،أنتقل عن طريق المجاز إلى المفاھيم تتعلق بالكتابة

  .)2(ا!دبية عند الخطباء 

ثم أزداد دقة وتركيزا على النص ا!دبي ليرتبط C باللغة بل بالوظيفة الشعرية وفي ذلك يقول أحد النقاد    

أو حركة وحدث للوظيفة  ،وھو أخيرا ليس اللغة بل يمكن أن يكون لعبا على النحو ھو نشاط((...الغرب 

عض المعاجم الغربية طبيعة ا!سلوب بعيدا عن نسق النص ا!دبي وبنيتھا على كما تناولت ب. )3())الشعرية 

  . )4(أساس أنھا طريقة للتعبير عن الفكر كما تعبر الفنون ا!خرى كالفنون الجميلة عن أساليبھا المتنوعة 

والتعاريف  ،لقد حاولت الدراسات العربية معرفة طبيعة ا!سلوب إذا تنوعت بين التعريفات التقليدية له   

ومصطفى أمين في  ،الموضوعية المتصلة بعلم اللغة، من صنف ا!ولى يطل علينا ما تناوله علي الجارم

المعنى المصوغ في ألفاظ مؤلفه على صورة أقرب لنيل ((...وھو بمعنى  ،)الب�غة الواضحة(كتابھما 

أسلوب (لى ث�ثة مستويات وقسما ا!سلوب إ )5())الغرض المقصود من الك�م وأفعل في نفس سامعيه

في كونه طريقة ) علية عزت عياد(ومن الصنف الثاني تعريف للدكتورة  ،)علمي، أدبي وأخر خطابي

  .)6(وھو موضوع من الموضوعات التي يبحثھا علماء اللغة ،إنسانية للتعبير عن الذات في مختلف الكتابات

  ـــــــــــــــــــ
 473ص) أ،ب(لسان العرب مج ا!ول : ابن منظور .1

 93،94م ص1998 ،1ط مصر علم ا!سلوب دار الشروق القاھرة ،ص�ح فضل:ينظر .2

3. J.mazaleyrat G. molinié: vocabulaire de la stylistique pres.u.Paris France 1e ED 1989 (P340) 

 O.BLOCH-W.von Wartburg : dictionnaire étymologique. Pres. Univ Paris France 11éme Ed 1996 :ينظر .4

P610  

 16.12م ص 1964 مصر دار المعارف 17الب�غة الواضحة ط: علي الجارم ومصطفى أمين .5

 104ص 1994مصر  رة،معجم المصطلحات اللغوية وا!دبية، المكتبة ا!كادمية، القاھ، علية عزت عياد:ينظر .6

  

ق !ھم المفاھيم الكبرى التي وتحليلھا بمنظور حديث وجب علينا التطر ،وقبل أن نتناول طبيعة ا!سلوب   

  .وجددت معالمه الرئيسة ،طبعت فلسفة ا!سلوب

  :مفاھيم ا�سلوب و تصنيفاته) ب
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وما C يمكن  ،اختلفت مفاھيم ا!سلوب اCصط�حية بين ما يمكن أن نحقق منه عمليا: مفاھيم ا�سلوب.1

  :)1(ص ھذه المفاھيم في ستة وھيوتتلخ ،واCنطباعية المفرطة ،التحقق منه نظرا لنزوعه إلى الذاتية

 ا!سلوب اختيار من قبل الكاتب بين بديلين فأكثر من دCئل التعبير .أ

 ا!سلوب قوقعة مغلقة تضم لبا فكريا له وجود أسبق على الكاتب.ب

 ا!سلوب محصلة خواص ذاتية من الكاتب.ج

وC ،ما ليس شائعا للمعيار يحمل، ومجاوزة بالنسبة ا!سلوب انحراف عن النمط المألوف.د

 .)2(ذا قيم جمالية، فھو خطأ مرادعاديا لكنه 

 وتحتم وجودھا ،ا!سلوب خواص متكاملة تفرض نفسھا في نص ما.ه

ق\د نج\د . ا!سلوب ع�ق\ات لغوي\ة ب\ين عناص\ر نص\ية مكون\ة تس\توعب ھ\ذه الع�ق\ات ال\نص كل\ه.و

عي\\ات لVس\\لوب أطل\\ق عليھ\\ا وتنو ،ض\\من ھ\\ذه الص\\ور المتع\\ددة ا!س\\لوب بع\\ض ا!س\\اليب الفرعي\\ة

وتب\دو كم\ا ل\و  ،أو لغات صغيرة تتميز بتنوعھا((...الدكتور ص�ح فضل بالنظم الصغيرة للتواصل 

  .)3())كانت تنفيذات متعددة لنظم عامة أو لغات مكبرة

  .)4(أو صورتين ھما ،بعد ذلك نلخص المفاھيم السابقة في مفھومين

وبذلك قد يكون سمة في  ،ھر كاللغة والفترة الزمنية والجنس ا!دبيا!سلوب خاصية مشتركة لعدة ظوا: أو2

  .وقد يمثل أسلوب لغة ما، أو أسلوب فترة معينة ،أو أعمال تشكيلية ،نصوص فنية

ومتفردة يدل على حالة فردية بمعنى أن نصا ما قد يكشف عن أسلوبية  ،ا!سلوب خاصية مميزة: ثانيا

  .خاصة في كاتب معين

ك عمل الناقد ليختلف تعامله مع النص في كل حالة، ففي الحالة ا!ولى ينطلق من ا!سلوب يأتي بعد بذل

كنظام عام ينتقل به إلى النص، وفي الحالة الثانية ينطلق من النص نفسه ليتجه نحو النظام العام لVسلوب، 

ه إذ جمع بين كيفيتين ودراسة أسلوب كاتب بعين ،وفي كلتا الحالتين يتناول الناقد أسلوب نوع أدبي معين

  . بطريقة متكاملة

  ــــــــــــــــــ

 14ص البحث ا!سلوبي معاصرة وتراث ،رجاء عيد:ينظر .1

 35ت، أحمد درويش ص 2،ج1جون كوين، النظرية الشعرية، ج:ينظر .2

 475نظرية البنائية في النقد ا!دبي ص: ص�ح فضل .3

 18سلوبي صو ينظر رجاء عيد البحث ا! 474.473المرجع نفسه ص:ينظر .4

  

والتصانيف المتعددة !وجه ا!سلوب إC أننا نجد بعضھم ممن أنكر تمام  ،ھذه المفاھيممن رغم على الو

إذ صور ا!سلوب شيئا بل 1969سنة ) B.Grayجراي(ومن ھؤCء الناقد  ،وجود شيء أسمه ا!سلوب

رى مما جعل ھذه الخواص و إنما نسبت إليه خواص تنتمي إلى نظم أخ((...صفات وليس له دليل وجود 

  .)1())المزعومة تتراكم وتتناقض
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وحاول بعض الباحثين البنائيين  ،دخل ا!سلوب كظاھرة بارزة في نظرية التصنيف: تصانيف ا�سلوب.2

وغيرھا قد تتداخل بينھا  ،وشكلية ،وضع تشكيل خاص قسم ا!سلوب إلى أصناف عدة وفق معايير قولية

  .)2(ا!صناف أو تتباين وھي

 أو الشعر ،تتضح في التأليفات المتنوعة مثل النثر: أشكال ا!سلوب.أ

 أو ا!سلوب الحديث  ،وھي ا!سلوب القديم ،وترتبط بالزمان غالبا: أنماط ا!سلوب.ب

 .مثل أسلوب الك�م أو أسلوب الكتابة أو أسلوب المحاكي: أنواع ا!سلوب.ج

  ...أو الغضب أو الحزن ،مثل أسلوب المدح: إيقاعات ا!سلوب.د

 أو الحياد أو العامية ،أو الھبوط ،مثل الرقي في ا!سلوب: مستويات ا!سلوب.ه

مثل لغات أھل الحرف أو ا!قاليم أو ا!جناس كما ي�حظ أن بعض ا!صناف قد : لغوية ا!سلوب.و

ا كالصنف حازت مكانة ھامة في دراسات الباحثين والنقاد Cرتباطھا با!عمال ا�بداعية ارتباط وثيق

 .الرابع و الخامس

  :مظاھر ومواقف في ا�سلوب) ج

وخاصة في مجال ا!دب وكثرت من حول ظاھرة ا!سلوب  ،والباحثين ،أثار ا!سلوب اھتمام النقاد   

وآراء اختلفت حسب اCتجاھات التي ارتضاھا ھؤCء وقد دار النقاش واحتد حول ع�قات ا!سلوب  ،فلسفات

وبرز النقاش لتتفرع اHراء بعد ثورة الشك�نيين  ،والموضوعية ،ناته ا!سلوبية الماديةومكو ،بعوالم المرجع

والسبق في مناقشة ظاھرة  ،وكان للنقاد الغربيين الفضل ،والنقد القديمة ،الروس على مقاييس ا!دب

ء نظرة ا!سلوب والبشرية لوضع أسس على ا!سلوب قبل الباحثين والنقاد العرب، وسنحاول بذلك إلقا

واجتھادات المدرستين النقديتين الحديثتين، المدرسة الغربية، والمدرسة العربية،  ،موازنة لنرصد فيھا آراء

  .ومدى إسھام كل منھما في إثراء بحث ا!سلوب

  

  ـــــــــــــــــــ

 51الب�غة وا!سلوبية ص: وينظر ھنرث بليش 107ص ، دار الشروق،علم ا!سلوب: ص�ح فضل .1

 14ص: البحث ا!سلوبي: ، و ينظر، رجاء عيد 478.477ص: نظرية البنائية في النقد ا!دبي ،ص�ح فضل: ينظر .2

  

  

  :ا�سلوب في الفكر النقدي الغربي: أو2

أو ظاھرة ا!سلوب ھو العالم اللغوي  ،أن أبرز النقاد الغربيين الذين تفطنوا إلى أھمية الظاھرة ا!سلوبية   

والذي قرن ا!سلوب ) 1788.1707(وھو من اشھر كتاب فرنسا وعلمائھا ،)Buffonالكنت دي بوفون (

ولم يقل أن  ،)le style et de l’homme mêmeإن ا!سلوب من الرجل نفسه (وصرح  ،بذات الكاتب

وھو اعتراف بتبعية . )1(كما شاع ذلك على ا!لسنة  (le style c’est l’homme)ا!سلوب ھو الرجل 
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وحدھا  أن المعاني ھي) بوفون(كما اعتبر أو الطابع الشخصي له،  ،وبمثابة ا�مضاء ا!سلوب إلى صاحبه،

فتتوصل اHراء . )2(ويظھر ا!سلوب حام� �فكار الكاتب وذاتيته وإنطباعيته ،التي تجسم جوھر ا!سلوب

ة والتعبير إلى ا!سلوب في ع�قته باللغ) 1947-1865بالي  شارل(لنجد نظرة الناقد ا!سلوبي السويسري 

ويضع ا!سلوب . )3())القارئ أو ،مجموعة من عناصر اللغة المؤثرة عاطفيا على المستمع((...العاطفي بأنه 

وا!سلوب ھو إدخال بعضھا في تفاعل مع  ،اCستعمال ذاته فكون اللغة مجموعة شحنات معزولة((...بمثابة 

!سلوب في اللغة علم ا!سلوب التعبيري الذي ليولد بعد دور ا. )4())البعض ا!خر كما في مخبر كيميائي

  .يحاول الكشف عن ھذه العناصر ذات الطبيعة العاطفية

وطبيعة ا!سلوب تتراوح بين ربط ا!سلوب باللغة العاطفية كما ھو  ،توالت بعد ذلك آراء كثيرة في مفھوم   

وسائل لغوية تتكشف وفيه أن ا!سلوب أثر عاطفي محدد يحدث في النصوص  ،)seidlerسيدلر(عند 

إذا يرى أنه نغم شخصية الكاتب ونبرة ) بول كلودال(ومنھا ما يقرنه بدور الكاتب فيه من أمثال . )5(للقارئ

خاصة لغوية C تختلط بھا ا!صوات ا!خرى، بل ھو بصمة تحملھا صياغة الخطاب فتكون كالشھادة التي 

أو  ،أو الفني كالشيء الماثل في النص نفسه ،محضكما يقصده البعض على الجانب ا!دبي ال. )C)6 تمحى

ملمح تأثيري عاطفي ومن  اويكاد يكون ذ ،أو التعبير الموجود مسبقا في النص ،ھو عنصر تزيني فقط للفكر

مجال ) بيار جيرو(ويحصر. )7(والمتلقي من دائرة ا!سلوب ،الذي يبعد دور المؤلف) ستاندال(ابرز ھؤCء 

) جون ميري(يري يؤيده في ذلك عبوحدھا وبغطائھا الت ،ع الفني على اللغة ا!دبيةا!سلوب في حيز ا�بدا

  ويعود مرة أخرى .ومتشبعة ،وھذه الوسائل متعددة ،الذي يرى فيه الوسائل الفنية في التعبير ا!دبي

  ـــــــــــــــــــ

  50.49ص 1999 مصر ،الفكر الب�غي الحديث، دار المعرفة الجامعية ،مصطفي الجويني: ينظر .1

 55النقد والحداثة ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .2

 97ص ، دار الشروقعلم ا!سلوب: ص�ح فضل .3

 89ا!سلوبية وا!سلوب ص: عبد الس�م المسدي .4

 97المرجع نفسه ص: ينظر .5

 56النقد والحداثة ص ،عبد الس�م المسدي :ينظر .6

 99ص ، دار الشروقعلم ا!سلوب ،ص�ح فضل :ينظر .7

  

سلوب بالواقع، !ن الواقع C يترجم إبداعا إC من خ�ل ا!سلوب في الخطاب ا!دبي، فا!سلوبية ليقرن ا!

)1(جملة من المذاھب وا�تجاھات ا�بداعية
.   

روCن بارط، رومان جاكسون، (:وھم ،أن ابرز اHراء المھتمة بظاھرة ا!سلوب تجسدت في رواد ث�ثة   

سلوب في مفھوم غامض يمثله بالبذور التي تزرع في ا!رض فيراه بذلك ، فبارط يبرز ا!)ميخائيل ريفاتير

ويقدم . )2(ويختفي عن أنظار القارئ ،ظاھرة تنقل الحالة والمزاح الذاتي للمؤلف بين طيات النص ليستر فيه

رومان جاكسون ا!سلوب كوظيفة شعرية منظمة للخطاب ا!دبي وبذلك يتحقق وفق محورين أساسين ھما 

كما . )3(والتأليف بين ھذه اCختبارات وفق قواعد معينة ،ار بين ا!دوات التعبيرية المتاحة للكاتباCختي
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وتأكيد سواء أكان  ،كل إبراز((...ويرى في ا!سلوب  ،الجمع بين ھذه اHراء كلھا) ميخائيل ريفاتير(يحاول 

. )4())نية اللغوية دون التأثير على معناھاأو جماليا يضاف إلى المعلومات التي تنقلھا الب ،أو عاطفيا ،تعبيريا

وأثرى البحث  ،إلى ھؤCء النقاد اللسانيين قد أغنى) بوفون(وفي كل ذلك نرى أن الفكر النقدي العربي من 

  .وفعالية في العملية ا�بداعية ،في مجال ا!سلوب

  :ا�سلوب و النقد العربي ثانيا

وأدركوا أھميتھا في تحديد الفروق ا!دبية  ،عالم ا!دب تفطن العرب ا!وائل إلى ظاھرة ا!سلوب في  

وأطلقت عليھا أي ظاھرة ا!سلوب بعض المصطلحات التي سادت آنذاك  ،واللغوية في النصوص المكتوبة

) الفرزدق(وبعد إجراء مقارنة بين بيت للشاعر  ،وقد توصل عبد القاھر الحرجاني ،)النظم(ومنھا مصطلح 

ومنه فالفرزدق ذو أسلوب خاص ونظم خاص  ،)الفرزدق(اني اقتدى بأسلوب ا!ول أن الث) للبعيث(وآخر 

إلى أن يتأسس ھذا النظم على علمي النحو والقواعد ثم يتخذ ) عبد القاھر الحرجاني(ودعا  ،يميز م�محه

. )5(والتأليف وحذر كذلك من تسرب البديع في ھذا النظم حتى C يفسده ،لنفسه إبداعا على أساس اCختيار

ختيار ا!لفاظ وتأليف الك�م فاCختيار يتم على إكما يفھم من مقارنته أن ا!سلوب ھو طريقته الخاصة في 

فا!سلوب متبادل  ،والقانون ،الشكل الذي يرتضيه ذوق الكاتب وتأليف الك�م على الوضع الذي يتطلبه العقل

ستمدھا الفنان من ذھنيته ومن نفسه ومن ذوقه ومركب فني من عناصره مختلفة ي((...والمعاني  ،بين ا!لفاظ

  .)6())والعواطف ثم ا!لفاظ المركبة والمحسنات المختلفة ،والصور ،تلك العناصر ھي ا!فكار

  ـــــــــــــــــــ

 50.47ص 1996مصر ا!سلوب بين عبد القاھر وجون ميري، مكتبة اHداب القاھرة  ،شوقي علي الزھرة:ينظر .1

 109.108ص ، دار الشروقلم ا!سلوبع ،ص�ح فضل:ينظر .2

 154ص 1980العرب سوريا اللغة و ا!سلوب، اتحاد الكتاب : نق� عن عدنان بن ذريل 48المرجع السابق ص:ينظر .3

 111المرجع السابق ص .4

 52ا!سلوب بين عبد القادر وجون ميري ص ،شوقي علي زھرة:ينظر .5

 63دCئل ا�عجاز ص : رجانيجاھر القال نق� عن عبد 47الفكر العربي الحديث ص: وينيجمصطفى ال .6

لما جاء به النقد الغربي  وفي ذلك تأييد ،لقد أحسن النقاد العرب بدور الكاتب في تشكيل أسلوبه الخاص   

ومن ا!وائل الذين نظروا فيه الباحث  ،القدامى العرب وإبرز الوجوه المھتمة با!سلوبوتدعيم لما رآه 

وكذا الدكتور . )1(فھو من نفسه وعقله معا ،ى ربط ا!سلوب بصاحب ا!سلوبفي إلحاحه عل) أحمد الشايب(

رأى أن لكل أديب شخصية مستقلة تظھر من خ�ل لغته ) ا!دب وفنونه(عز الدين إسماعيل في كتابه 

أن أسلوب ((...يصرح فيه ) حمري بحري(ويطل علينا مقال لصاحبه . )2(الخاصة ومنه أسلوبه الخاص

أو الكاتب بصفة عامة C يكون كاتبا إC إذا  ،وأن ا!ديب ،وحلقا وشخصية ،اتب نفسه فكراالكاتب ھو الك

  .)3())عبر عن غيره بأسلوبه أي بطريقة تعبيره

كما يقف في الضفة ا!خرى من النقاد المناوئين لفكرة النزوح نحو سياقات النص الخارجية في مقاربة    

وبا!سلوب داخله دون الخوض في غمار التحلي�ت الجانبية التي  ،ا!سلوب بل دعوا إلى اCھتمام بالنص
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مجموعة الطاقات ((... بأنه ومن ھؤCء المسدي عندما يصف ا!سلوب ،تبعد النص إلى مجاCت أخرى

وتقلص التصريح، وھو  ،ا�يحائية في الخطاب ا!دبي وذلك أن الذي يميز ھذا الخطاب ھو كثافة ا�يحاء

وھذا . )4())أو ما اصطلحنا عليه باCستعمال النفعي للظاھرة اللغوية ، )العادي(اب نقيض يطرد في الخط

يؤكد على رسوخ الفكر النقدي الحداثي لدى النقاد العرب والذين ربطوا النقد الغربي بالعربي في محاولة 

  . ا�فادة من مناھجه وقواعده المنھجية

  *:ع*قات ا�سلوب السياقية والنسقية) د

أو أن تھمل مكوناتھا التي تعمل  ،أن تبرر بمعزل عن إمكانياتھا الخارجية) ا!سلوب(مكن للظاھرة C ي   

على بنائھا وفق ع�قات متواشحة و لھذا فقد أولى النقاد أھمية كبرى لما يمكن أن يساعد ا!سلوب على فعله 

أو المقومات  ،ھذه العوامل ويمكننا بذلك تناول ،وحيويته من أجل إبراز ا�بداعية في الخطاب ا!دبي

دور : بتوضيحھا بعد تقسيمھا إلى قسمين رئيسين يتعدد فيھما العناصر السياقية، والتي تحوي في أھمھا

إلى جانب الظروف المحيطة بھما، وعناصر نسقية تحوي ) المخاطب(، والمرسل أليه )المخاطب(المرسل 

  . الخطاب ا!دبياللغة والرسالة، وأھم نظريات علم ا!دب المتعلقة ب

  ـــــــــــــــــــ

 34في آليات النقد ا!دبي ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .1

 49.48بدون تاريخ ص ،الجزائرظاھرة التطور ا!دبي بين النظرية والتطبيق، مطبعة أحمد زبانة  ،بوزينة عبد الحميد:ينظر .2

 15ص 2002الجزائر دار اCستق�ل  475ع ) يدةجر( الشروق اليومي ،)الناقد الذي تزحلق على الكلمات:(حمري بحري .3

 2السنة 9ع الثقافة العربية) ا!سلوب و علم ا!سلوب(نق� عن موريس أبو ناصر  95ا!سلوبية و ا!سلوب ص: عبد الس�م المسدي .4

 46.40ص  1975، 

بمعنى المقال أو  contexteمصطلح النسق بمعنى المقام الذي يحيط بالنص أو ا!سلوب ويقابله   situationينظر إلى مصطلح السياق * 

  .صميم النص أو ا!سلوب

  

  

  : من أھم متعلقات ا!سلوب خارج النص مايلي: )سياقية(أو2 ع*قات خارجية 

أن القنوات التي تؤدي إلى ) 1960-1887اليوسبيزر (ومنھم النمساوي  ،يرى بعض النقاد: أ ـ التواصلية

  :)1(ته ا!سلوبية ھي ث�ثأو ظاھر ،حصر أسلوب الخطاب ا!دبي

 وتعبير المتكلم ،وفكر ،حيث يقوم ا!سلوب بكشف قدرة: قناة المتكلم .1

 )المتلقي(يتمثل ا!سلوب في عملية التأثير وا�قناع عند السامع : قناة السامع .2

 .وا!سلوب ،وفيھا تتفجر الطاقات التعبيرية في اللغة: قناة الخطاب .3

ا!سلوب من جھة أخرى C يخرج عن إطار ((...محيطة !ن كما يمكن إضافة الشروط ا!خرى ال

 .)2())ا!جناس ا!دبية أو ،اCعتبارات التاريخية

وقد اعتبر ا!وروبيين  ،والعصر أمر وارد جدا ،أن التطابق بين ا!سلوب يرى بعض النقاد: ب ـ التعاقبية

 ...)الك�سيكية، الرومانسية(تقييمات زمنية تدل على أساليب خاصة 
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وC تتطابق مع  ،أعتبر ھذه التعيينات مجرد مفاھيم )واسطن ارين – رونيه ويليك(ن يرغم أن العالم

وC يكون العكس  ،ومرد ذلك إلى أن التغير في العصر بصاحبه غالبا بروز أسلوب جديد ،ا!ساليب

  .)3(صحيحا

ولكن ثمة  ،أو المخطوط ،بتتفق معظم الدراسات على أن ا!سلوب جزء من المكتو: )القولية(القراءة ) ج

وھو بمثابة الحديث الذي لو C القراءة لما  ،ترى أن ا!سلوب ھو جزء من القراءة أيضا) افتراضية(نظرة 

  .  )4(برز و ظھر

أو شعريته  ،هوأو رداءت ،والذوق السليم على جمال ا!سلوب ،يمكننا والناقد من أن نحكم بالحدس:الحدس) د

ويرى الدكتور . )5(والتكييف مع النص ،فيه بل ھو قاعدة تساعده على اCستجابةبشرط أن C يتم ا�فراط 

يحدد ا!سلوب بأنه شرارة ((...و ،ووسيلة ننفذ بھا إلى ا!سلوب ،عبد الس�م المسدي أن الحدس طريقة

  . )6())و ُيعبر عنه ،نوعية C ينفذ أليھا الفاحص إC بطريقة الحدس، وھو من أجل ذلك ُيحس

  

  ــــــــــــــــــ

 75ر دراسات في ا!سلوب صزتبوسينق� عن ل 218ص 1ا!سلوبية و تحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .1

2. J.maza Leyrat-G.Molinié : LOC.Cit  P340   

 2السنة 3عزائر الج ،، اتحاد الكتاب الجزائريينالرؤيا، ت عبد القادر بوزيدة، )نية اCجتماعية وا!سلوببال(تيدور ك�نيزاي :ينظر .3

 83.79ص 1983

 53 ص 96،97ع الفكر العربي المعاصر) النص ممارسته و تجلياته( ،منذر عياشي:ينظر .4

 238، ص1993، 4الجزائرط محاضرات في علم النفس اللغوي ديوان المطبوعات الجامعية ،حنفي بن عيسى:ينظر .5

 48النقد والحداثة ص: عبد الس�م المسدي .6

  

  : علقات ا!سلوب من داخل النصتمن أبرز م): نسقية، أفقية(ع*قات داخلية :ثانيا

وتبرز ع�قة اللغة با!سلوب في رواية أصحاب المدرسة ا!دبية الجديدة في فرنسا وعلى رأسھا : اللغة) أ

وتصور اللغة في صورة عين ماء تقع في مكان  ،وترى ھذه المدرسة ،الروائية الفرنسية) ناطالي صاروط(

ا الناس، ويتمثل ا!سلوب في الطريقة التي يختارھا الناس عند اCستسقاء من ھذه العين، كما عام يتردد عليھ

وأسلوب وھما معا  ،، أن الكتابة عبارة عن لغة)درجة الصفر في الكتابة(في كتابه ) روCن بارط(أعتبر 

  .)1(نتيجتان من نتائج الزمان و الشخص

أن جل التيارات التي تعتمد الخطاب مطابقا لVسلوب تنصب  يعتقد الدكتور عبد الس�م المسدي: النص) ب

وخاصة أنھا ترى اللغة الخطاب ا!كبر أما ا!سلوب فھو الخطاب ا!صغر      أو  ،كلھا في مقياس تنظيري

أن النص إن كان وليدا لصاحبه فإن ا!سلوب ھو وليد النص ذاته، لذلك يستطيع ((الخطاب ا!دبي، ويؤكد 

  .)2(...))فصل عن المؤلفا!سلوب أن ين

والتأليف يرى  ،اريلشعرية ومطابقتھا للعملية بين مبدأي اCختل) رومان جاكسون(في تعريف : الشعرية) ج

أما ا!سلوب فيتحدد ((...ونجد الدكتور عبد الس�م المسدي يؤكد ذلك بقوله ،ا!سلوب بنظرة تطابق الشعرية
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Cختبار على جدول التوزيع مما ينشئ انسجاما بين الع�قات بأنه توافق بين عمليتين أي تطابق لجدول ا

وھي ع�قات  ،اCستبدالية التي ھي ع�قات غيابية يتجدد الحاضر منھا بالغائب، والع�قات الركنية

اختبار الكاتب لما من شأنه أن يخرج بالعبارة عن حيادھا ((...ويستطرد ليعرف ا!سلوب بأنه  ،))حضورية

بالمعنى العام ، واللغة الشعرية ظاھرة أسلوبية )3())ا الصفر إلى خطاب يتميز بنفسهوينقلھا من درجتھ

أسلوبا لما تحمله من مفارقات عن معايير اللغة النثرية، والشيء غير العادي في ھذه اللغة يمنحھا للمصطلح 

  .)4(، وھو ميدان علم ا!سلوب)الشعرية(يسمى 

ويدخل ا!سلوب في  ،ات البنية الشاملة !سلوب العمل ا!دبييعد ا!سلوب جزاء من مكون: البنائية) د

وصور التفكير لذلك نجد أن  ،والتي نجد منھا معالم العالم المعروض ،ع�قات تفاعل مع البنى ا!خرى

  .)5(الفروق البنيوية المرھفة والحساسة بين ھذه البنيات ھي ما يثر اھتمام وانشغال النقاد 

وإC ماذا نفسر تراكم الجھود ) ا!سلوب(C يمكننا إC أن نقر بوجود شيء أسمه وفي أخر ھذه المحطة    

وتطبيقا، فا!سلوب قاعدة أساسية لعلم جديد متجدد، ومن  ،والبحوث ا!سلوبية، والتي أنكبت من حوله تنظيرا

  .ومن مقوCت البحث اللغوي الحديث ،العلوم التي أستفادت من التراث الب�غي القديم

  ـــــــــــــــــــ

  48ص 1983 الجزائر ديون المطبوعات) محاضرات(النص ا!دبي من أين وإلي أين؟  ،ىعبد الملك مرتض:ينظر .1
 88ا!سلوبية وا!سلوب ص: عبد الس�م المسدي .2
 58النقد و الحداثة ص: عبد الس�م المسدي .3
  35،36جون كوين، النظرية الشعرية ت، أحمد درويش ص:ينظر .4
 477نظرية البنائية في النقد ا!دبي ص ،ص�ح فضل:ينظر .5
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  ا�سلوبية بين النظرية والتطبيق: الفصل الثاني

 من ا�سلوب إلى ا�سلوبية  .1

 ع*قة ا�سلوب با�سلوبية .أ

  ماھية ا�سلوبية ومعالمھا .ب
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  ا�سلوبية في نظرية ا�يصال.ج

  ا�سلوبية في نظرية ا�دب .د

 بين المنھج والتعبير لوبية و ا�س .2

 تطور المنھج ا�سلوبي  .أ

 إشكا2ت المنھج وقضاياه .ب

  وفعالية التعبير  ا�سلوبي منھجال.ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :من ا�سلوب إلى ا�سلوبية) 1

خلص\\نا ف\\ي الفص\\ل ا!ول إل\\ى أن ا!س\\لوب س\\مة ب\\ارزة، ومق\\وم أس\\اس م\\ن مقوم\\ات الخط\\اب ا!دب\\ي    

ھمية ا!سلوب في تكامل مكوناته المختلف\ة، وتعالقھ\ا ض\من ش\بكة م\ن ا!نس\اق المختلف\ة، المعاصر، وتبرز أ

فيحقق ا!سلوب بھا التفرد، والتميز، وبذلك ي\نعكس إيجاب\ا عل\ى الخط\اب ا!دب\ي المعاص\ر، إC أن\ه C يج\ب 

Cس\تق�ل بذات\ه كيان\ا إنكار ما للب�غة القديمة من فضل في تبني، ورعاية ا!سلوب، وتمكينه شيئا فشيئا من ا

متجددا، وطيعا وقاب� لتطبيق المقوCت العلمية، والعناصر الموضعية، التي تتجلى فيه من خ�ل البح\ث ف\ي 

مكوناتھا الرئيسية التي عمل علم اللغة الحديث، ومنذ مطلع القرن العشرين على استحداثھا خدمة له، وخدمة 

قات ا!سلوب المتشعبة بالمفاھيم النظرية ا!دبية وتفاعلھا معه للروح العلمية، وھو ما سيتضح عند إبراز ع�

تفاع� إيجابيا، وكذا موقعه في نظرية ا�يصال عندما تتحدد العناصر الموضوعية فيه لتتجسد في ش\كل عل\م 

  .ا!سلوب

  : ع*قة ا�سلوب با�سلوبية:أ
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اھرة وس\\مة جلي\\ة، وب\\ارزة ف\\ي رغ\\م م\\ا قدمت\\ه البح\\وث النقدي\\ة م\\ن نظري\\ات ومب\\ادىء ف\\ي ا!س\\لوب كظ\\   

الخطاب ا!دبي ا�بداعي، إC أننا نسجل في أوساط النقد الغربي الح\ديث ارتب\اط ا!س\لوب بالب�غ\ة ارتباط\ا 

الدراسة ا!س\لوبية ص\ارت اHن تس\تأثر ف\ي النق\د الغرب\ي المعاص\ر ((...يتفاوت من اتجاه إلى آخر رغم أن 

ي تتدخل مع الب�غ\ة وتس\تمد بع\ض المف\اھيم، وا!دوات ا�جرائي\ة بمجال خاص بھا له مناھجه، ووسائله الت

   )1())من حقل اللسانيات، ولكن بدون أن تفقد ھويتھا الخاصة، بالذوبان في أحد المجالين السابقين،أوغيرھما

لكننا رغم ذلك C ننكر فضل ا!سلوب على الب�غة القديمة، وفض\ل الب�غ\ة علي\ه، ونظ\را لض\رورة الواق\ع 

نساني، وا!دبي، وطبيعة الب�غة المعيارية التي C تساير ا!ذواق المتحولة، برز ا!سلوب منھا ليعبر عن ا�

C تتس\ع ل\ه مكتب\ة بأكملھ\ا لمعرف\ة ش\عره ب\ل م\ن خ\�ل ) شكس\بير(صاحبه، و!ن معرف\ة حي\اة الكات\ب مث\ل 

، أو أن يح\اول )م1888الي\وت ول\د . س.ت(كما يرى ذلك الناق\د ا!مريك\ي . )2(دراسة أسلوبه الفني المعتمد 

فيكون وظيفة ا!سلوب أن يلط\ف ...ح� وسطا بين الحدث الفردي، والشعور الجماعي ((ا!سلوب أن يكون 

  .)3(..))من حدة ا�نزياح بين المعطى المعيش والمعطى المنقول

  ــــــــــــــــــــ

 104ص 2000شركة النشر والتوزيع المغرب  1سؤال الحداثة في الشعرية العربية القديمة ط: محمد إيوان .1

 294النقد ا!دبي الحديث ص: نق� عن محمد غنيمي ھ�ل 22بوزينة عبد الحميد، ظاھرة التطور ا!دبي ص: ينظر .2

 55النقد والحداثة ص: عبد الس�م المسدي .3

  

  

ع\\ة العلمي\\ة بم\\رور ال\\زمن، وت\\راكم اHراء والدراس\\ات الحديث\\ة ف\\ي مج\\ال ا!س\\لوب، وبع\\د س\\يادة النز   

الص\\ارمة، وھ\\ي نزع\\ة تجزيئي\\ة معملي\\ة جعل\\ت م\\ن ھ\\ذه الدراس\\ات تبتع\\د ع\\ن ا!حك\\ام المس\\بقة، والعام\\ة 

والمجملة، وتنطلق من واقع تجرب\ة مح\ددة، وف\روض علمي\ة قابل\ة للقي\اس، وا�حص\اء، والمراجع\ة، أص\بح 

مض\امينه، وتقنيات\ه ومقومات\ه الناقد C ي\تكلم ع\ن ا!س\لوب كظ\اھرة معروف\ة، أو مجس\دة ق\در م\ا ي\تكلم ع\ن 

وشروط تحقيق ا�بداع في السمة ا!سلوبية، ولھذا بات م\ن الض\روري ابتك\ار مص\طلحات فني\ة موض\وعية 

ثابتة، ومجردة يمكن التحقق منھا، أو يمكن إعادة بنائھا من جديد وفق تقنيات، ومناھج جديدة تساير المرحلة 

اللغ\\ة الحديث\\ة، الت\\ي تنح\\و بھ\\ا نح\\و ال\\روح الموض\\وعية، الحديث\\ة وتكتس\\ب مرجعيتھ\\ا م\\ن مرجعي\\ات عل\\وم 

والعلمية، والتي تتخذ من المنطق العقلي التجريدي، والتصنيفي كقاعدة أساس\ية ومحوري\ة ف\ي البح\ث تس\اير 

ار ب\ين المص\ادر المعجمي\ة ي\من الواضح أننا إذا نتح\دث ع\ن ا!س\لوب فأنن\ا نتح\دث ع\ن اCخت((...المرحلة 

فكان ھذا المؤشر من المؤشرات والمبررات العديدة في وCدة علم . )1())لجمل في لغة معينةالمتنوعة، وبناء ا

وق\د ألتص\ق بالدراس\ات اللغوي\ة، وھ\و ب\ذلك ق\د ((في القرن العشرين ) stylistique(ا!سلوب أو ا!سلوبية 

ب�غي\\ة، وم\\ن أنفص\\ل ع\\ن مفھ\\وم ا!س\\لوب الس\\ابق ف\\ي النش\\أة من\\ذ ق\\رون، وال\\ذي ك\\ان لص\\يقا بالدراس\\ات ال

كما C يمكن أن نقر بذلك عن وفاة ا!سلوب !ن أول . )2())الممكن القول أن ا!سلوب مھاد طبيعي لVسلوبية

م\\ا واجھ\\ت ا!س\\لوبية ھ\\و ض\\رورة تحدي\\د الم\\ادة الك�مي\\ة الت\\ي تص\\لح للدراس\\ة ا!س\\لوبية، وھ\\ي م\\ادة ذات 
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نفسه يعود ) ا!سلوبية(زاوية وجد العلم الجديد مستوى فني معين حتى تكون طيعة لھذه الدراسة، ومن ھذه ال

إلى قاعدة ا!سلوب ليساعده عل\ى تطبي\ق مس\تويات الك\�م المختلف\ة، وھ\و دور ي\راه ال\دكتور أحم\د دروي\ش 

مشابھا لدور ا!سلوب مع الب�غة قديما، لك\ن ال\دور الجدي\د م\ع ا!س\لوبية يق\وم عل\ى أس\اس وص\في، ول\يس 

  .)3(شأن مع الب�غةعلى أساس معياري كما ھو ال

إن من أھم الفروق الجوھرية بين مصطلح ا!سلوب، وا!سلوبية ھي دائرة المعنى التي يحتلھ\ا ك\ل منھ\ا،    

  .)4(:فا!سلوب يحتل دائرة أوسع من ا!سلوبية !نه قد يحتوي كما أسلفنا سابقا خواص أساسية وھي

  ية المعيشة، أو ا!سلوب فن تشكيلي النظام والقواعد العامة حينما نتحدث عن ا!سلوب: أو2

  .الخصائص الفردية التي تميز شيئا عما سواه، كأسلوب كاتب معين: ثانيا

ونخ\\تص ا!س\\لوبية، أو عل\\م ا!س\\لوب بالس\\عي للوص\\ل إل\\ى الوص\\ف، والتقي\\يم العلم\\ي ال\\ذي يح\\دد جمالي\\ات 

  .التعبير على نحو خاص وفي مجال الدراسات ا!دبية واللغوية

  ــــــــــــــــــــ
  20ا!سلوب وا!سلوبية، ص: غراھام ھوف .1

  21ص) معاصرة و تراث(البحث ا!سلوبي  : رجاء عيد .2

  19دراسة ا!سلوب بين المعاصرة والتراث ص ،أحمد درويش:ينظر .3

  20المرجع نفسه ص: ينظر .4

  
  : ماھية ا�سلوبية و معالمھا) ب

معطي\\ات عل\\م اللغ\\ة الح\\ديث، دف\\ع ب\\بعض إن إتح\\اد ا!س\\لوب كظ\\اھرة م\\ائزة ف\\ي الخط\\اب ا!دب\\ي م\\ع    

المنظ\\رين، ورواد النق\\د ا!روب\\ي إل\\ى الجم\\ع بينھم\\ا ف\\ي مص\\طلح يجمعھم\\ا، وتتجس\\د في\\ه علمي\\ة ا!س\\لوب 

وقابليته للدراسة، والتحلي\ل وف\ق من\اھج علمي\ة حديث\ة تتعام\ل معھ\م تع\ام� موض\وعيا بعي\د ع\ن الذاتي\ة، أو 

ولحص\ر ماھي\ة ا!س\لوبية . عدم وضوحه في الكثي\ر م\ن ا!ذھ\انالمحيط رغم عدم استقرار ھذا المصطلح و

ولتحديد معالمھ\ا الرئيس\ية، وج\ب علين\ا إلق\اء نظ\رة لغوي\ة متفحص\ة لمص\در ھ\ذا المص\طلح، وم\ن ث\م بي\ان 

  .مضمونه ا�صط�حي، قبل الخوض في أھم معالمھا، ومسمياتھا، وغاياتھا، ومظاھرھا المختلفة

، )ique -ي\\ة(وCحق\\ة ) style(أس\\لوب : !س\\لوبية م\\ن ج\\ذرين، وھم\\ايتك\\ون مص\\طلح ا: لغDDة وإصDDط*حا

بالبع\د العلم\اني العقل\ي، وبالت\الي  -فيما تخ\تص -فا!سلوب ذو مدلول إنساني ذاتي نسي، وال�حقة تختص ((

عل\م ا!س\لوب : موضوعي، ويمكن في كلتا الحالتين تفكيك الدال ا�صط�حي إلى مدلوليه بم\ا يط\ابق عب\ارة

فا!س\\لوبية ب\\ذلك تمث\\ل البع\\د اللس\\اني العلم\\ي لظ\\اھرة ا!س\\لوب وتتح\\دد . )science du style((()1(أو 

بدراس\\\ة الخص\\\ائص اللغوي\\\ة الت\\\ي بھ\\\ا يتح\\\ول الخط\\\اب ع\\\ن س\\\ياقه ا!خب\\\اري، إل\\\ى وظيفت\\\ه التأثيري\\\ة ((

راك الموض\وعية وھي بذلك من العلوم التحليلية التجريبية، والموضوعية، التي ترمي إل\ى إد. )2())والجمالية

ف\\ي حق\\ل إنس\\اني عب\\ر م\\نھج عق�ن\\ي يكش\\ف البص\\مات الت\\ي تجع\\ل الس\\لوك اللس\\اني ذا مفارق\\ات ((العلمي\\ة 

إذ تتمظھر، وتتمثل ا!سلوبية، أو علم ا!سلوب في دراس\ة لس\انية تقتص\ر عل\ى خدم\ة ا!دب، . )3())عمومية
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كم\ا ي�ح\ظ افت\راق . )4(للسانيات الحديثةفتصف النص أو الخطاب ا!دبي بطرق مستقاة من علم اللسان، أو ا

فقد وصفھا الدكتور عبد الس\�م . النقاد، والباحثين في معاملة ا!سلوبية، والتعريف بھا كعلم أو منھج أو حقل

المسدي، بأنھا علم وصفي في آخر المطاف إC أن ھذا العلم قبل كل شئ يلجأ إلى ظاھرة التفسير في معامل\ة 

محدثة النشوء، ويراھا بعض الباحثين علما، ويظنھا ((وھي عند الدكتور نور الدين السد  .)5(الظاھرة ا!دبية

  .)6())بعضھم منھجا لدراسة الظاھرة ا!دبية، ومنھم من يعتبرھا حق� معرفيا عاديا

  ــــــــــــــــــــ

 34ا!سلوبية وا!سلوب ص: عبد الس�م المسدي .1

 G.mounin : clefs pour la linguistique P168.167، نق� عن 36ص: المرجع نفسه .2

   37ص ا!سلوبية و ا!سلوب: عبد الس�م المسدي .3

  58النقد والحداثة ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .4

 65آليات النقد ا!دبي ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .5

  07ص 1جا!سلوبية و تحليل الخطاب : نور الدين السد .6
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ين إC أن ا!سلوبية تظل كيانا قائما لذاته ينجز أدواته ا�جرائية، وكذا مناھجه ورغم ھذا التباين بين الباحث   

في التعامل مع الظاھرة ا!دبية وفق إنجازات العل\وم ا�نس\انية، واللس\انية الحديث\ة، م\ع ع\دم إغف\ال ال\روابط 

، وب\\ين )الش\كل( المنطقي\ة ب\ين الص\ياغة التعبيري\\ة، وھ\و الجان\ب الفيزي\\ائي م\ن الح\دث اللس\اني، ويقص\\د ب\ه

ن عامة تنزيل عملھم منزله الم\نھج بيولوكان مرمى ا!س((الخلفية الدCلية، وھي الجانب التجريبي المحض، 

الذي يمكن القارئ من إدراك انتظام خص\ائص ا!س\لوب الفن\ي إدراك\ا نق\ديا بم\ا تحقق\ه تل\ك الخص\ائص م\ن 

  . )1())غايات وظائفية

من\\ذر (ب، وال\\ذين اعتب\\روا ا!س\\لوبية مص\\طلحا فني\\ا، وعلمي\\ا، ھ\\و الناق\\د وم\\ن أب\\رز النق\\اد الب\\احثين الع\\ر   

صاحب المقاCت، والدراسات الھامة، والحديثة في علم ا!س\لوب، إذ يفض\ل تغلي\ب الجان\ب العلم\ي ) عياشي

م\\ن أن\\واع الف\\ن يجم\\ع  انوع\\ بوص\\فهعل\\ى الجان\\ب الفن\\ي الض\\روري والمجس\\د ف\\ي الخط\\اب ا!دب\\ي ذات\\ه، 

يرى الدكتور رجاء عيد في تفصيله، أو عدم إغفاله للجانب الذاتي في ا!سلوبية، الت\ي يقص\رھا و. )2(أجناسه

ف\\ي البداي\\ة عل\\ى العل\\م فق\\ط، وخاص\\ة ف\\ي مرحل\\ة اختب\\ار العم\\ل ا!دب\\ي، وق\\د أستش\\ھد بق\\ول الناق\\د والكات\\ب 

جة، الت\ي تتط\ابق م\ع ، فيما مضمونه أننا نبحث في ا!سلوبية، وعند التحليل عن الدليل والح)غراھام ھوف(

فح\ص البني\ة ((الحكم، والوصف، الذي توصلنا إليه، ويعود بعد ذلك إلى دعوة ا!سلوبيين إل\ى الت\وازن ب\ين 

الفن والصورة، وخاصة  نهC غنى للعلم ع ه!ن. )3())اللفظية وبين الصورة ا!دبية في وجھھا ا!شمل وا!عم

  . في ميدان البحث ا!سلوبي

كل ذلك بمثابة القيعة، أو ا!رض المنبسطة التي تتجمع فيھا المياه، والتي تتغذى من جداول  فا!سلوبية في   

متنوع\\ة فتكتس\\ب م\\ن الوص\\ف، والتفس\\ير، والت\\دليل المن\\اھج إل\\ى جان\\ب التف\\رد ف\\ي الص\\يغ، وغلب\\ة الجان\\ب 

ھا ا!ستمرارية، لتضمن لنفس) المبدع والمتلقي(العلمي، وضرورة الجانب الذاتي من طرفي ا!سلوب كليھما 

علم (والدوام، والتحول التي تتطلبه العلوم الحديثة، فتأخذ المرونة كصفة أساسية من العلوم ا!نسانية ا!خرى 

وتأخذ الصرامة، والجدية كصفة أساسية في بعض العل\وم، أو المن\اھج ...) ا�جتماع، علم النفس،علم التاريخ

  .التطبيقية، كا�حصاء وغيره

  ــــــــــــــــــــ

 M.riffateur essai de stylistique structural P14، نق� عن37.36ا!سلوبية و ا!سلوب ص: عبد الس�م المسدي .1

 179ص 196ع  مجلة المعرفة، نق� عن منذ عياشي 31ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد: ينظر .2

   184.181البحث ا!سلوبي ص : رجاء عيد .3
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تتطلب ال\روح العلمي\ة، والبح\ث الموض\وعي الج\اد جھ\دا كبي\را ف\ي معالج\ة   :ا�سلوبية ومباحثھامسميات 

الظواھر المادية، والمعنوية، وC تستقر ھذه البحوث على حال دائم ضمن الحركة المتواصلة، والشك العلمي 

طلحات، والمف\\اھيم الواث\\ب عل\\ى الفك\\ر البش\\ري من\\ذ الق\\دم، ولھ\\ذا C نس\\تغرب أن وج\\دنا العدي\\د م\\ن المص\\

لمضمون واح\د م\رد ذل\ك إل\ى ا�ص\رار المتواص\ل بغي\ة الوص\ول إل\ى حقيق\ة ا!ش\ياء وكنھھ\ا الثاب\ت ال\ذي 

يضمن لھا البقاء، واCستمرار مدة من ال\زمن فيعب\ر بص\ورة ص\ادقة ع\ن م\ادة، وروح الش\يء ذات\ه، فكان\ت 

المؤلفين والباحثين في مجاله، ومن أشھر  ا!سلوبية، أو علم ا!سلوب، ومنذ ظھوره مسميات عديدة باخت�ف

كم\ا تن\اول بع\ض الدارس\ين ، )س\يميولوجيا العم\ل ا!دب\ي(، وآخرون يطلقون علي\ه )فن الشعر(ما ورد منھا 

تح\اول البح\ث ع\ن الم\نھج الم�ئ\م، ) المسميات(، ونجد أن في مجملھا )نظرية ا!دب(قضايا أسلوبية ضمن 

وبع\ض ھ\ذه المس\ميات ارت\بط . )1(صيف، الذي يناس\ب مقوCتھ\ا النظري\ةوالمناسب الذي يضطلع بعملية التو

، وال\ذي أطل\ق عل\ى ا!س\لوبية وم\ن خ�لھ\ا ا!س\لوب )ش\وبنھور(بمصطلحات، ومفاھيم فكرية كما ھو عن\د 

  .)2()طريقة مطلقة لرؤية ا!شياء(بمفھوم ) فلوبير(، وكذا )م�مح العقلية(

اھرة ا!دبية على عنصر ا!سلوب، وكل ما في\ه م\ن محس\نات وتركيب\ات تركز ا!سلوبية أثناء تناولھا للظ   

تركز على اللغ\ة ل\ذاتھا C لم\ا تحمل\ه م\ن دCCت !ن ھ\ذه م\ن الممك\ن إب�غھ\ا ((وC تغفل اللغة بل  ،مختلفة

ي وباللغة الت\ي يوظفھ\ا المؤل\ف يكم\ن ا�ب\داع ا!س\لوبي، وC يكف\. )3())بطرق كثيرة غير طرق اللغة ا!دبية

ا إش\ارة لغوي\ة، تتك\ون م\ن بوص\فھا�حساس، أو الشعور في إبرازه، ثم تحاول البحث في المفردة، ودCلتھ\ا 

الدال، والمدلول، وتركز على الدال، وجانبه الص\وتي ف\ي س\ياقه النص\ي، كم\ا ترك\ز عل\ى الم\دلول، وجانب\ه 

البح\ث ا!س\لوبي ((من طموح\ات وھي بذلك C تھمل جانب التركيب !ن . )4(الدCلي في سياقه النصي كذلك

  .)5())أن يستحوذ على مجاCت ا!داء اللغوي Cستكشاف ما تھيئه ا!نماط، والتراكيب من قيم تغيرية

فتتب\\ع ا!س\\لوبية المف\\ردات، أو الكلم\\ات ف\\ي ال\\نص ا!دب\\ي تتبع\\ا يرص\\د تض\\امنھا، وانس\\ياقھا، وتحاورھ\\ا    

وھي في ذل\ك تبح\ث ع\ن أس\باب ھ\ذا اCختي\ار وش\روطه كم\ا  ليتحقق بھا كلھا ذلك التفرد في النص ا!دبي،

  .تبحث في ع�قته بالتراكيب النسقية المختلفة

  ــــــــــــــــــــ

 146ص ،دار الشروقعلم ا!سلوب ،عبد ص�ح فضل: ينظر .1

 195المرجع نفسه ص:ينظر .2

 20ص 1998 ،4ط لمصرية للكتاب مصروية إلى التشريحية ، للھيئة ايالخطيئة و التفكير من البن: عبد S الغدامي .3

 11ا!سلوبية ص ،جورج مولينه: ينظر .4

 25البحث ا!سلوبي ص: رجاء عيد .5
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ومن خ�لھا  ،ومباحثه التي يتناولھا ،من العلوم الجديدة أن يحدد أطره اعلم بوصفهو ،يحاول علم ا!سلوب   

  :)1(وتتلخص ھذه المباحث في ما يلي ،تتجلى سماته

أو  ،وسائل التغيير المتوفرة ل\دى المؤل\ف ،بوصفھا مجموعة إختيارات مختلفة بين دراسة ا!ساليب، .1

 .الكاتب

 ).نظم أدبية، اجتماعية، نفسية(أو مستويات مختلفة  ،تصنيف ا!ساليب حسب نظم .2

 .ودراسته منذ نشأة التعبير إلى أغراضه المختلفة ،علم وظائف ا!سلوب .3

 .بناء ا!سلوب التركيبي معل .4

 .ونصوص أدبية معينة بطرق النظر عن القواعد العامة ،ب في خطاباتنقد ا!سلو .5

والعامة لعل\م ا!س\لوب م\ن خ\�ل انتقال\ه م\ن مبح\ث إل\ى  ،وترسم النظرة الشمولية ،ومنه تحدد ھذه المباحث

  . وا�جراءات التحليلية ،والنوازع ،ووفق مناھج اختلفت باخت�ف اHراء ،أخر بكيفيات مختلفة

ومختلف\\ة، با�ض\\افة إل\\ى غاي\\ات ا!دب الكب\\رى ف\\ي  ،وأھ\\داف عدي\\دة ،لVس\\لوبية غاي\\ات :يةغايDDات ا�سDDلوب

والمطلق\ة، وب\ذلك تس\عى  ،وتحقيق الجمالية المرج\وة ،أو العمل ا!دبي إلى إدراك غاية الفن ،الوصول با!ثر

ويج\رد  ،، ال\ذي يحل\لا!سلوبية جاھدة وف\ق معطياتھ\ا، وإمكانياتھ\ا المتاح\ة، إل\ى أن تك\ون بمثاب\ة ذل\ك العل\م

الخطاب ا!دبي �دراك الموضوعية العلمية الدقيقة عبر م\نھج عق�ن\ي محك\م ليجع\ل ھ\ذا الخط\اب أداء فني\ا 

كما أنھا تھ\دف إل\ى تمك\ين الناق\د م\ن ا!نم\اط التعبيري\ة . )2(والنفعي ،تأثيريا بعيدا عن وظيفة ا�ب�غ العادي

أو المتلق\ي  ،والعاطف\ة، فتص\ل إل\ى الس\امع ،المؤل\ف !داء الفك\رة ويس\تعملھا المب\دع ،المختلفة، التي يوظفھ\ا

ي\ر عبلتحدث عنده أثرا جماليا، وبذلك تكشف ا!سلوبية عن ب\ذور ا!س\لوب، الت\ي تمك\ن ف\ي أبس\ط أش\كال الت

أو ميتا لغة توجه ا!نظار إليھا وقد تكون  ،لغة((خلق  اإلى جانب ذلك تحاول بمناھجھا وإجراءاتھ. )3(العفوي

ذه اللغة أكثر جذبا من لغة المبدع ذاته، ليكون النص النقدي نصا مقص\ودا لذات\ه، وليك\ون ال\نص ا�ب\داعي ھ

وفراغات ال\نص ا�ب\داعي بحض\ور عم\ل الناق\د ا!س\لوبي ف\ي  ،فتمتلئ فجوات المبدع. )4())مثيرا أسلوبيا له

  .)5(بي نتائج نقدية حقيقةوالخارج نصي ومنه يكون للتحري ا!سلو ،وجھه الذاتي، والموضوعي النصي

  ــــــــــــــــــــ

 140معجم المصطلحات اللغوية وا!دبية ص ،علية عزت عياد:ينظر .1

 15، ص1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .2

 46النقد و الحداثة ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .3

 297ص 10م.40ج ع*مات) المنھج ا!سلوبي في النقد العربي الحديث( :بشرى موسى الحاج .4

 25ا!سلوبية و ا!سلوب ص ،غراھام ھوف:ينظر .5

  

  

ركزت جل البحوث ا!س\لوبية ف\ي الحق\ل النق\دي الح\ديث عل\ى أب\رز الخص\ائص  :السمة ا�سلوبية ودورھا

وC يتأتى ذلك إC من خ�ل التركيز على العناصر  ،والظواھر ا!دبية التي تميز الخطابات ا!دبية عن غيرھا
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والمحورية التي ُيعلم بھا الخطاب ا!دبي فتعرف ب\ه، فش\اعت ف\ي البح\وث ا!س\لوبية مص\طلحات  ،ساسيةا!

أو  ،تتمظھر كسمات أساسية في النصوص ا!دبية فأنصب النقاد من وراء ا!س\لوبية عل\ى كش\ف ھ\ذه الس\مة

وتنتقل السمة من مس\تو ا ظاھرة متفردة في النص ا!دبي تبرز للقارئ وفق مستويات معينة، بوصفھالع�مة 

أو المؤلف لھا بحكم العفوية  ،وقد C ينتبه المبدع ،وتحديد مواقعھا ،إلى آخر بحسب تركيز المؤلف في خطابه

التي يتبناھا في خطابه، ويأتي دور الناقد للكشف عنھا كما قد تتطابق أو تتماثل الس\مة ا!س\لوبية ف\ي ص\ورة 

عدوC عن النمط التعبيري المتواضع علي\ه، والع\دول يك\ون خ\رق ...((فتكون ) écart(أو ا�نزياح  ،العدول

فيكون العدول ا!ول بمثابة خ\رق لعل\م الب�غ\ة، . )1())للقواعد حينا، ولجوءا إلى ما نذر من الصيغ حينا أخر

ويجري تقييمه على أساس أحكام الب�غة المعيارية، وأما العدول الثاني، فھو مھم\ة ا!س\لوبية بوج\ه خ\اص، 

ن\وع م\ن ((ووصفھا بأنھ\ا  ،في ذلك أشار الدكتور عبد الس�م المسدي إلى ھذه الظاھرة أي السمة ا!سلوبيةو

أو الكاتب كما تقتضيه المعايير المقررة ف\ي النظ\ام  ،الخروج على اCستعمال العادي للغة بحيث ينأى الشاعر

  . )2())اللغوي

ي تحدثھا عند القارئ، فكلما كانت غير منتظرة في النص وكما تتجلى قوتھا في النص من حدة المفاجأة الت   

ف\ي نظري\ة ا!س\لوب، ومعن\اه أن ) بمقياس التشبع(أو مقبول في النفس، ويحدث ما أسماه  ،كان لھا وقع قوي

أو سمة أسلوبية تتناسب عكسا مع تواردھا في النص، فكلما تكررت أو ترددت ھذه  ،الطاقة التأثيرية لخاصية

  . )3(ي النص ا!دبي فقدت شحنتھا التأثيريةالسمة ورودا ف

أو ت\دوم ب\دوام  ،أن السؤال الذي يطرح نفسه بخصوص ھ\ذه الس\مة، ھ\و ھ\ل تبق\ى ھ\ذه الس\مة ا!س\لوبية    

وفي أي حال من ا!حوال تتبع ھذه السمة ا!سلوبية تاريخا  ،بأننا C يمكن النقاد العصر؟ وفي ھذا يرى بعض

ي محاول\ة لكتاب\ة ت\اريخ س\مة أس\لوبية س\تؤول إل\ى الفش\ل، فالس\مة غالب\ا، م\ا وأن أ ،وعبر عص\ور مت�حق\ة

  .)4(تتحدد في عصرھا المعين، و تبرز على حساب سمات أخرى حافة بھا

  ــــــــــــــــــــ

 50النقد و الحداثة ص: عبد الس�م المسدي  .1

 169ا!سلوبية و ا!سلوب ص: عبد الس�م المسدي  .2

 49المرجع السابق ص:ينظر .3

 59ا!سلوبية و ا!سلوب ص ،غراھام ھوف:ينظر .4

 

  

  

ن بالسمة ا!سلوبية، وركزوھا أو قصروھا في مصطلح ا�نزياح، واعتبروا ھذا ا!خير من وأھتم ا!سلوبي   

أھم وابرز الظواھر ا!سلوبية التي تلوح في النصوص ا!دبية، والتي يجب دراسته فيھا، وكأنھم لذلك أسسوا 

ومحاول\\ة تحدي\\ده، فنج\\د  ،وبيان\\ه ،، وس\\اھموا ف\\ي أثرائ\\ه)ا�نزي\\اح(عل\\ى ھ\\ذه الظ\\اھرة الخط\\اب ا!دب\\ي 

أو اCنتظ\\ار  ،خيب\\ة اCنتظ\\ار) جاكبس\\ون(، كم\\ا س\\ماه )اللح\\ن المب\\رر(يطل\\ق علي\\ه مص\\طلح ) ت\\ودوروف(
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 ، بع\\دما)الع\\دول(أو  ،)التج\\اوز(وأص\\طلح علي\\ه النق\\اد الع\\رب المح\\دثين ب\\ـ .)l’attente déçue(المكب\\وت 

وق\ديما  ،، إذ تجتم\ع ج\ل اHراء ال\واردة ح\ديثا)بالمج\از العقل\ي(عرفه العرب القدامى في مصنفاتھم الب�غية 

أو تراكيبھا، فيما يخرج عن المألوف، فينتقل الك�م  ،أو أشكالھا ،أو دCلتھا ،على أنه تصرف في ھياكل اللغة

أو التوزيع  ،أو العدول على جدولي اCختيار ،زياحمن السمة ا�خبارية إلى السمة ا!سلوبية، ويجري ھذا ا�ن

ودCليا، وربما صوتيا بدل ألفاظ أخرى، وإع\ادة تركي\ب بع\ض ا!لف\اظ  ،أي في استعمال ألفاظ فريدة معجميا

وبذلك يحدث ا!ثر الجمالي ل\دى المتلق\ي م\ن خ\�ل خصوص\ية الفھ\م . )1(لم يتعارف عليه العام اتركيبا جديد

وازداد اھتم\ام  .)2(ولكن\ه خط\أ مقص\ود ومبي\ت لذات\ه م\ن الخط\أ، انوع\ ما يراه جان كوھنعنده، فا�نزياح ك

ا!س\\لوبيين بھ\\ذه الظ\\اھرة م\\ن انتق\\ال ھ\\ذا اCھتم\\ام إل\\ى المب\\دعين أنفس\\ھم فنج\\د م\\ن أمث\\ال ھ\\ؤCء الش\\اعر 

ش\تى تياراتھ\ا الت\ي تس\عى ب. )3())ملمح\ا م\ن م�م\ح الحداث\ة الش\عرية((الجزائري عبد S حمادي الذي ي\راه 

والمعنوي وتخطي مرحلة أجترار القوالب والمس\كوكات ا!س\لوبية الت\ي  ،ومناھجھا إلى كسر الجمود الشكلي

  .وC الحداثة المنشودة في الخطابات ا!دبية ،C تعكس روح العصر

ل\\م وم\\ن ثم\\ة ع ،C يختل\\ف اثن\\ان ف\\ي فض\\ل الب�غ\\ة القديم\\ة ف\\ي ظھ\\ور ا!س\\لوب : ا�سDDلوبية ب*غDDة حديثDDة

أن ت\زعم للن\اس أنھ\ا ناش\ئة م\ن ع\دم، وأن ك\ل أدواتھ\ا ((أو ا!سلوبية، وC تس\تطيع ھ\ذه ا!خي\رة  ،ا!سلوب

وعلى الرغم . )4())المنھجية، وأصولھا المعرفية، ومصطلحاتھا المجسدة لمفاھيمھا جديدة االتقنية، وإجراءاتھ

مھ\\ا عل\\ى أنق\\اض الب�غ\\ة بفروعھ\\ا الث�ث\\ة م\\ن أن ا!س\\لوبية ف\\رع م\\ن اللس\\انيات إC أنھ\\ا C تنك\\ر فض\\ل قيا

  .)5()البيان، والمعاني، والبديع(

  ــــــــــــــــــــ

  163.162ا!سلوبية و ا!سلوب ص  ،عبد الس�م المسدي:ينظر .1

 186ص) شعرية ا�نزياح في يا أمرأة من ورق التوت( ،حسين حمزي:ينظر .2

 10اھية الشعر صم: عبد S حمادي: ، نق� عن 189ص : المرجع نفسه .3

 10التحليل السميائي في الخطاب الشعري، ص: عبد الملك مرتاض .4

 11المرجع نفسه ص:ينظر .5

  

  

  

بسيطا من نماذج التواصل الب�غي، وتع\ود لتنفص\ل  اأن تكون جزء تتقلص ا!سلوبية أحيانا حتى C تعدو   

ورغم ھذه الع�قة الوطيدة . )1(بيةعن ھذا الجزء، وتتسع حتى تصبح الب�غة نفسھا ب�غة مختزلة في ا!سلو

فا!س\\لوبية ولي\\دة  .ب\\ين الب�غ\\ة وا!س\\لوبية، ف\\إن بع\\ض الب\\احثين يعتبرونھم\\ا ش\\حنتين متن\\افرتين متض\\ادتين

امت\\داد ((والش\\رعي، إذ أعتب\\ر ال\\دكتور عب\\د الس\\�م المس\\دي ا!س\\لوبية بمثاب\\ة  ،الب�غ\\ة، ووريثھ\\ا المباش\\ر

 .)2())ھي لھا بمثابة حبل التواصل، وخط القطبية ف\ي نف\س الوق\ت أيض\ا للب�غة، ونفي لھا في نفس الوقت،

مما أنتھ\ي بھ\ا إل\ى العق\م، والتجم\د، حت\ى مات\ت ف\ي ((...كما يؤكد الدكتور ص�ح فضل على موت الب�غة 
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نھاية القرن التاسع عشر، ولكنھا ما لبثت أن تبعث من جديد تحت اسم علم ا!س\لوب، ال\ذي يجتھ\د الب\احثون 

H3())ن �قامته على أسس بنائية سليمةا(.  

وقد أوردت الناقدة بشرى موسى الحاج، تعليقا لبعض من وصفوا ا!سلوبية بمنظور الب�غة القديم\ة بأنھ\ا    

إفق\ارا لكينونتھ\ا ((...أو ھي وجه من أوجه تحديث الب�غة القديم\ة ب\أن ذل\ك  ،)الخمر القديمة في دنان جديد(

وتورد ب\ذلك مقارن\ة موض\وعية ب\ين الب�غ\ة القديم\ة وا!س\لوبية، فا!س\لوبية . )4())ھاالمعرفية المختصة بذات

تتص\\ف عن\\دھا بالنص\\ية، والوص\\فية، والكلي\\ة، والبعدي\\ة، والكتابي\\ة، أم\\ا الب�غ\\ة القديم\\ة، فھ\\ي تجردي\\ة، 

 ،علم اللغة إلى ومعيارية، وجزئية، وقبلية، وشفاھية، وھي أقرب من علم النحو، أما ا!سلوبية الحديثة أقرب

أو اللس\انيات الحديث\ة عل\ى الب�غ\ة  ،ت\أثير لعل\م اللغ\ة دىويتضح م\ن خ\�ل ھ\ذه المقارن\ة م\. )5(أو اللسانيات

الموروثة، والتي سادت فترات زمنية لم يس\تطع عل\م م\ن العل\وم ا!خ\رى أن يزحزحھ\ا ع\ن عرش\ھا العتي\د، 

لسانيات الحديثة ھ\ذه الب�غ\ة القديم\ة ف\ي ص\ميمھا فأصابت ال ،حتى حلت الھزة العنيفة التي خلخلت أوصالھا

  .الحيوي الذي تتحرك به وتحيا إC وھو ا!سلوب

واعتبرھا  ،عندما وصفھا بعلم اليقين) P.Guiraudبيارجرو (تحولت ا!سلوبية إلى ب�غة حديثة في رأي    

س\لوبية تھ\دف إل\ى إلح\اق القواع\د فإن كل محاولة نقدية أ ،يھتم با!ساليب الفردية الشخصية، لذلك اديدا جنقد

  .)6(منيعا أمام تطور ھذه الب�غة اوحاجز ،حائ� -C محالة-الثابتة بالب�غة الجديدة ستقف 

  ـــــــــــــــــــ

  19ص 1999 )ب ط( أفريقيا الشرق المغرب: الب�غة وا!سلوبية،ت محمد العمري ،ھنريث بليث:ينظر .1

  G.Genette .Larhétrorique restreinte P158.171نق� عن 

 54النقد و الحداثة ص: عبد الس�م المسدي:  52ا!سلوبية وا!سلوب ص: عبد الس�م المسدي .2

 365نظرية البنائية في النقد ا!دبي ص: ص�ح فضل .3

 290ص 10مج 40ج ع*مات، ...)المنھج ا!سلوبي: (بشرى موسى الحاج .4

 68لمسدي، في آليات النقد ا!دبي ص، وبنظر عبد الس�م ا291.290المرجع نفسه ص:ينظر .5

ا!س\\لوب و : نق\\� ع\\ن بي\\ارجيرو 13.12ش\\وقي عل\\ي الزھ\\رة ا!س\\لوب ب\\ين عب\\د الق\\ادر وج\\ون مي\\ري، ص: ينظ\\ر .6

 05ص 1992منذر عياشي، مركز ا!نماء القومي، لبنان . ا!سلوبية، ت

  

أو ا!س\\لوبية  ،س\\لوبالت\\ي توص\\ل إليھ\\ا ال\\دكتور ص\\�ح فض\\ل إذ اعتب\\ر عل\\م ا! ھاوھ\\ي النتيج\\ة نفس\\   

رغم ذلك ل\م على الولكنه . )1())الب�غة الحديثة في دورھا المزدوج كعلم للتعبير، ونقد لVساليب الفردية((...

ن تجربة الب�غة العربية القديمة ت\دعونا إبل ((...ودور الب�غة القديمة في ظھور علم ا!سلوب  ،يغفل فضل

وخل\ص . )2())، وتضعنا أمام نموذج نستھدي ب\ه الي\وم نليد، واCحتضاإلى اCعتماد بطرقنا الخاصة في التو

واCبتع\اد ع\ن  ،والتكي\ف م\ع معطي\ات الب�غ\ة القديم\ة ،إلى دعوة كل الباحثين ف\ي مج\ال ا!س\لوب ل_ض\افة

يمكن إC  فا!سلوبية رغم الثورة العنيفة التي ميزتھا عن الب�غة القديمة، وأساليبھا إC أنھا C .والتقليد ،النسخ

والجھ\ود الكبي\رة الت\ي ق\دمتھا للنق\د  ،وضعتھا الب�غة القديم\ة ،أن تعترف بفضلھا، فلو C القاعدة المتينة التي
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وي\رمم  ،ا!دبي لما استطاع علم اللغة أن يجد لنفسه مكانا يرتاع فيه فيحدد م\ن خ�ل\ه المع\الم ويج\دد القواع\د

  .كب�غة حديثة تجاري الواقع النقدي والفكر السائد ا!سس الموضوعية التي تقوم عليھا ا!سلوبية

   :ا�سلوبية في نظرية ا�يصال.ج

: ف\ي -س\ابقا–أو التواص\ل، والت\ي لخص\ناھا  ،ق عناص\ر ا�يص\الي\تعتمد ا!سلوبية كم\نھج، وعل\م عل\ى تحق

ھ\ي عناص\ر و ،، والقن\اة، ث\م رم\وز ا�يص\ال)المرجع والسياق(والرسالة، والمحيط  ،والمرسل إليه ،المرسل

تقوم بوظائف متعددة، تبرز من خ�ل وظائفھا المتنوعة، كما تبرز منھا الوظيفة الش\عرية للرس\الة كخاص\ية 

أو ا!دبية ترتسم معالمھا في الخطاب ا!دبي ا�بداعي، وتحاول ا!سلوبية اCستفادة م\ن ھ\ذه  ،في علم ا!دب

ا سنرى Cحقا، ومن أبرز ع�ق\ات ا!س\لوبية بھ\ذه وقد تكتفي بإحداھا كم ،العناصر مجتمعة بدرجات متفاوتة

  :العناصر ما يلي

 يأنبثق من ع�قة ا!سلوبية مع المؤلف عل\م ا!س\لوب التعبي\ري عل\ى ي\د أب\ :)المرسل(ا�سلوبية والمؤلف 

، وال\ذي أھ\تم ب\القيم التعبيري\ة الفطري\ة ف\ي الرس\الة )1942.1865ش\ارل ب\الي (ا!سلوبية الناقد السويس\ري 

وس\\نفرد تفص\\ي� لھ\\ذه  ،أو اللغوي\\ة والت\\ي تنب\\ئ ع\\ن عاطف\\ة وع\\ن فك\\ر لدي\\ه وس\\ط الجماع\\ة اللغوي\\ة ،بي\\ةا!د

وعمموھ\\ا عل\\ى النص\\وص ا!دبي\\ة الرفيع\\ة،  ،الع�ق\\ة، ث\\م ج\\اء إتباع\\ه م\\ن ال\\ذين أفاض\\وا ف\\ي ھ\\ذه الع�ق\\ة

  .)3())حب ا!ثرضرب من النقد القائم على التعاطف مع ا!ثر ومع صا((...فا!سلوبية بھذا المنظور 

  ــــــــــــــــــــ

 175ص، دار الشروق علم ا!سلوب: ص�ح فضل .1

 07المرجع نفسه ص .2

 48النقد و الحداثة ص: عبد الس�م المسدي .3

  

  

  

  

ف\\ي ا!نظم\\ة التعبيري\\ة الت\\ي بموجبھ\\ا يتص\\رف ((...كم\\ا أن البح\\ث ا!س\\لوبي ي\\دور ح\\ول البح\\ث   

وC ع\ن  ،ع عن البح\ث ف\ي الحق\ول الدCلي\ة المش\تركةصاحب ا!ثر في لغته الخاصة، دون أن ينقط

) ي بوفوندالكونت (وصاحبه عند  ،حتى أن عملية الربط بين ا!سلوب. )1())الظواھر اللغوية العامة

أدى ب\بعض النق\اد إل\ى فھ\م ا!س\لوبية عل\ى أس\اس ) ا!س\لوب م\ن الرج\ل نفس\ه(في مقولته الشھيرة 

نفسه، مما أدى إلى إع�ن م\وت ا!س\لوبية ف\ي ) المرسل(اتب ربطھا بالعاطفة الشخصية، وبحياة الك

، وإلحاقھا بعل\وم أخ\رى كعل\م ال\نفس )1970.1968(السنوات ا!خيرة من سبعينيات القرن الماضي 

وھو ما أفرز في البحوث ا!سلوبية التي ربطت بين ا!سلوب وصاحبه إل\ى ب\روز . )2(والتاريخ مث�

الذي يحاول من خ�له النقاد تناول سمات أس\لوبية ثابت\ة ) ة الترابطيةالبني(أو  ،)نقد النسبة(مصطلح 

في أثار أدبية لكاتب واحد، ومن خ�ل تك\رار س\مة أس\لوبية ف\ي أكث\ر م\ن إنت\اج واح\د لكات\ب مع\ين 
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أو لغيره  ،ومن خ�لھا تنسب أثار غير معروفة له ،يقوم النقاد أنذاك بنسبة ھذه السمة إلى ھذا الكاتب

ف\\ي كتاب\\ه ) دول\\وفر.ف(أو درج\\ة ت\\ردد الس\\مة الت\\ي تمي\\زه، كم\\ا فع\\ل الناق\\د الغرب\\ي  ،ةبقي\\اس نوعي\\

، وھي منھجية تدرس تفاصيل )روبير شال(مطبقا إياھا على أعمال ) ا!سلوبية والشعرية الفرديتان(

  . )3(ودرجة شعور موجودة في كتاباته ،شكلية متكررة

وص\ف أس\اليب ب -عل\ى س\بيل المث\ال-ين فقام بعض\ھمجارى النقاد العرب سلوك ا!سلوبيين الغربي   

بعض ا!وص\\اف الثابت\\ة والس\\مات ا!س\\لوبية ب\\عمي\\د ا!دب العرب\\ي ط\\ه حس\\ين م\\ن خ\\�ل كتابات\\ه 

، وك\ذا س\مات )الس\ھل الممتن\ع(والتك\رار وأطلق\وا عل\ى أس\لوبه بمص\طلح  ،البارزة، ككثرة ال\روابط

  .ھم كثيروغير ،ا!سلوب في نثر الكاتب مصطفى صادق الرافعي

وC تغف\ل  ،وموض\وعي بالرس\الة ل\ذاتھا ،ونق\دي ،تھتم ا!سلوبية كم\نھج عقل\ي: ا�سلوبية والرسالة

العناصر ا!خرى الفاعلية، فالوظيفة الشعرية التي تبرز من خ�ل الرسالة ھي ف\ي ح\د ذاتھ\ا وظيف\ة 

ن تلتق\\ي الوظ\\ائف فالوظيف\\ة ا!س\\لوبية ھ\\ي وح\\دھا الموجھ\\ة للرس\\الة ا!دبي\\ة ف\\ي ح\\ي((...أس\\لوبية 

ولھ\ذا يتع\ين الق\ول ب\أن ا!داء ا�ب\داعي ...ا!خرى في كونھا موجھة إلى ش\يء خ\ارج ع\ن الرس\الة

  .)4())تستقيم بنيته بالوظائف الخمس في حين تقوم الوظيفة ا!سلوبية بتعديل كثافته

  ــــــــــــــــــــ

 47ص: المرجع السابق .1

 67جورج مولنيه ا!سلوبية ص:ينظر .2

 71.69المرجع نفسه ص:ينظر .3

 49النقد والحداثة ص: عبد الس�م المسدي .4

 

  

والت\ي تك\ون محقق\ة  ،دراسة التراكيب اللغوية الخاص\ة با!دبي\ة((فتصبح ا!سلوبية وع�قتھا بالرسالة في    

أو النص عن العناصر الموجودة في\ه، والت\ي  ،فتقوم بذلك إلى البحث في ھذا الخطاب. )1())في خطاب محدد

ھا تحاول أن تجعل منه خطابا أدبيا في سبيل تحديد خصوصيته من خ�ل القيمة ا!سلوبية !ي\ة تركيب\ه بدور

  .ك�مية لتبني مع تراكيب أخرى ھيكلة النص وبنيته ا!سلوبية

أساس\ا جوھري\ا ف\ي  بوص\فهاھتمت ھذه ا!سلوبية بقطب المرسل إلي\ه، أو المتلق\ي  :ا�سلوبية والمرسل إليه

أو عنص\ر ا�فص\اح  ،مات ا!سلوبية وھي أسلوبية تبحث ف\ي عنص\ر الت\أثير ل\دى المتلق\يفحص وكشف الس

لديه، مم\ا ي\ؤدي إل\ى اCھتم\ام بكيفي\ة تولي\د أث\ر مع\ين ف\ي المتلق\ي وي\تم ھ\ذا التولي\د عب\ر أدوات خاص\ة ف\ي 

ل\ى اCس\تعانة ارتب\اط وثيق\ا ب\إدراك الق\ارئ لھ\ا مم\ا يجبرن\ا ع((الخطاب ا!دبي نفسه، وترتبط ھ\ذه ا!دوات 

ومن\\ه وج\\ب عل\\ى الناق\\د ا!س\\لوبي البح\\ث ع\\ن أحك\\ام مط\\ردة . )2())بالق\\ارئ لنھت\\دي إل\\ى الح\\دث ا!س\\لوبي

ومحكم\\ة ص\\ادرة ع\\ن الق\\ارئ أو مجموع\\ة ق\\راء مم\\ن يعي\\دون تك\\وين ا!س\\لوب طبق\\ا لتج\\اربھم الشخص\\ية، 

كص\فة أساس\ية فري\دة ب\ل يج\ب   وقدراتھم الخاصة على التوقع، والت\ذوق ال\ذي C يمك\ن اCعتم\اد علي\ه دوم\ا



 46

على التحليل ا!سلوبي أن يحاول بأقصى دقة ممكنة تحلي\ل العملي\ات الشخص\ية بالبح\ث التجريب\ي لطبيع\ة ((

وC يمك\\ن أن يس\\لم ھ\\ذا . )3())وC ش\\ك أن ھ\\ذا غي\\ر يس\\ير ،المتلق\\ي وش\\روطه خ\\�ل إع\\ادة تك\\وين ا!س\\لوب

باعتماده على شروط وظروف ذاتية متحولة، وھو ما يدعو التحليل، والبحث التجريبي من الوقوع في الخطأ 

  .إلى اعتماد مقاييس ثابتة تحدد ضوابط القارئ النموذجي

ھ\\ي دراس\\ة اللغ\\ة م\\ن جان\\ب ((...ي\\رى الدكتورعب\\د الس\\�م المس\\دي أن غاي\\ة ا!س\\لوبية ف\\ي ھ\\ذا الجان\\ب    

ب، وكذلك أحكامه التقييمية ھي بمثابة رد فع\ل المتقبل !ن انفعاCت المتقبل، وافتراضاته المتعلقة بنوايا الكات

  .)4())على المنبه المنسوج في المقطع الك�مي

والمرس\ل إلي\ه إC إذا كان\ت  ،C ي\تم التواص\ل ا!س\لوبي ب\ين المرس\ل: ا�سلوبية بين المرسل والمرسل إليه

العناص\ر الممي\زة الت\ي بھ\ا  علم بھدف إلى الكشف ع\ن((...ا بوصفھالقناة سليمة وآمنة بينھما !ن ا!سلوبية 

  والتي بھا يستطيع أيضا أن يفرض  ،يستطيع المؤلف الباث مراقبة حرية ا�دراك لدى القارئ المتقبل

  ــــــــــــــــــــ

 22ا!سلوبية ص: جورج مولنيه .1

 49النقد والحداثة ص: عبد الس�م المسدي .2

  178.177دار اHفاق الجديدة ، ص ،علم ا!سلوب: ص�ح فضل .3

 51المرجع نفسه ص .4

 

  

  

  

وإدراك  ،م\\ل ال\\دھن عل\\ى فھ\\م مع\\ينحعل\\م لغ\\وي يعن\\ي بظ\\اھرة ...وا�دراك، فا!س\\لوبية ،نظ\\ره ف\\ي الفھ\\م

وصل بطري\ق س\ليم  ،والمرسل إليه لما ،لھذا الفھم الذي لوC س�مة وأمانة القناة بين المرسل. )1())مخصص

ضمان التواصل ال\دائم، !ن اCنقط\اع المف\اجئ لھ\ا وأمانة ھذه القناة يتوجب  ،وواضح، وحتى نضمن س�مة

التي تتطلبھ\ا الس\مة  ةأو قد يشوش فھمه للرسالة، بقليل عنصر المفاجأ ،قد يحيد بالمرسل أليه إلى إدراك أخر

  .وظروف خاصة ،ومكان ،ا!سلوبية المرتبطة بزمان

ھاما وفعاC  اأو المرجع جزء ،ارجيتتفق جل البحوث ا!سلوبية على اعتبار السياق الخ: ا�سلوبية والسياق

وشكله، وقد أش\ار عب\د  ،في نجاح التحليل ا!سلوبي، رغم ما يتخلل ھذا التحليل من تركيز على لغة الخطاب

أن جمال ا!سلوب ) دCئل ا�عجاز(وبين في كتابه ) المعنى(ھـ إلى السياق بمعنى  471القاھر الجرجاني ت

توافق الكلم\ات وانس\جامھا، ولك\ن الجم\ال ف\ي جم\ال المعن\ي والفك\رة الت\ي وب�غة الك�م C يكمن أساسا في 

وھ\و م\ا يع\اكس رأي . )2(تس\بب اجتم\اعھم الس\عيد، وأن ا!لف\اظ تق\ف أم\ام ھ\ذه المع\اني موق\ف الخدم\ة فق\ط

، )3())...المع\اني مطروح\ة ف\ي الطري\\ق(...(الج\احظ ف\ي تص\وره المع\\روف للمع\اني ف\ي مقولت\ه المش\\ھورة 

وقبلھ\ا الغربي\ة ع\ن اCھتم\ام  ،وھذا لم يقص الدراسات الحديث\ة العربي\ة ،لى اختيار ا!لفاظ الجيدةوتركيزه ع
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والنفسية الفاعلة في الخطاب ا!دبي،  ،والظروف التاريخية ،بدور السياق بل عمموه على المحيط اCجتماعي

والفكري\ة  ،لتأثيرات اCجتماعيةعزل ا!دب عن ا((يريان أن ) رونيه ويليك، وأوستن وارين(فھذان العالمان 

!ن ا!دب C يس\\تطيع أن يعتم\\د عل\\ى اللغ\\ة وح\\دھا، ناھي\\ك ع\\ن ا!س\\لوب . )4())المباش\\رة أم\\ر غي\\ر ممك\\ن

يقص\ر نفس\ه عل\ى ال\نص ف\ي ح\د ذات\ه، ((...جوھر العمل ا!دب\ي المتمي\ز، ف\التفكير ا!س\لوبي ال\ذي  بوصفه

ة، وأن المبدآ المحرك لنظرية تعريف ا!سلوبية، ھو اعتبار ونفسي ،بعزل كل ما يتجاوزه من مقاييس تاريخية

فيتح\ول . )5())ومضمونه من شأنه أن يح\ول دون النف\اذ إل\ى ص\ميم نوعيت\ه ،أن الفصل بين لغة ا!ثر ا!دبي

التحليل الذي يفصل لغة العمل ا!دبي ا�بداعي عن مضمونه السياقي تحلي� قاصرا بعي\د ع\ن واق\ع التجرب\ة 

يرك\ز عل\ى ال\نص، ويھم\ل ((...حبه، وأحيان\ا يوص\ف ب\التطرف ال\ذي يحي\د ب\ه إل\ى الغم\وض إذ الفنية لص\ا

سياقاته الخارجية، أو يركز عل\ى العل\وم اللس\انية، ويھم\ل العل\وم ا!خ\رى المج\اورة، أو يرك\ز عل\ى م\ا ھ\و 

  .)6())موضوعي، ويترك ما ھو ذاتي

  ـــــــــــــــــــ

 51اثة صالنقد و الحد: عبد الس�م المسدي .1
الق\اھرة مص\ر .مصطفى الصاوي الجويني جماليات المضمون والشكل ف\ي ا�عج\از القرآن\ي، منش\أة المع\ارف:ينظر .2

 146، ص1982
 140النظريات اللسانية والب�غية وا!دبية عند الجاحظ ص: محمد الصغير بناني .3
 1987العربية بيروت لبن\ان  محي الدين صبحي،م حسام خطيب،المؤسسة.نظرية ا!دب، ت: ويليك، أوسن وراين.ر .4

 180ص
 51النقد و الحداثة ص: عبد الس�م المسدي .5
 298ص 10مج 40ج ع*مات، )المنھج ا!سلوبي في النقد العربي الحديث: (بشرى موسى الحاج .6

التكني\\ك ((...مم\\ا أدى ب\\بعض الب\\احثين ف\\ي مج\\ال التحلي\\ل ا!س\\لوبي ا�حص\\ائي إل\\ى إدخ\\ال م\\ا يس\\مى ب\\ـ   

أن ) س\تيفن أولم\ان(واعتب\ر . )1())ن كشرط أساسي في الحساب ا�حصائي للم�مح ا!س\لوبيةالسياقي المقار

جوھريا في مثل ھذه التحاليل ا�حصائية المطبقة على النصوص ا!دبية، فنجد من خ\�ل  االسياق يلعب دور

  :ھماذلك أن معظم ا!سلوبيين بشتى توجھاتھم يميلون إلى تقسيم السياق إلى قسمين أساسيين و

وغيرھ\ا  ،وال\نفس ،سياق يعني بالظروف الخارجية للخطاب ا!دبي م\ن مع\الم الت\اريخ واCجتم\اع −

  . والقوالب الثابتة ،والمعايير ،كا!جناس ا!دبية

سياق أسلوبي، يتضح بكونه نموذج\ا لبن\اء لغ\وي ف\ي ن\ص م\ا، ب\ه عناص\ر لغوي\ة كثي\رة، تتخللھ\ا  −

أو التض\اد،  ،ع\ن العناص\ر اللغوي\ة ا!خ\رى بالتفاع\ل أو عنصر لم يمكن متوقعا، وخارجا ،عناصر

وبذات\ه  ،ب\ه اخاص\ اأس\لوبي افيكون حينئذ أمام منبه أسلوبي قوي، ونج\د بع\د ذل\ك أن لك\ل ن\ص س\ياق

  .)2(ينقسم بدوره إلى فرعين

 والعناص\ر ا!س\لوبية، ويك\ٌون ،أو الخط\اب ا!دب\ي الحاف\ل ب\ا!دوات ،ويمثل الجزء من الرسالة :سياق أكبر

  .أو الفقرة أو النص بذاته ،الجملة

أو متق\ابلتين داخ\ل ھ\ذه الجمل\ة  ،أو عنصر لغوي ما يتكون من كلمتين متض\ادتين ،وھو وحدة :سياق أصغر

  .أو النص ،أو الفقرة
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يف\رز ((...وتنتج السمة ا!س\لوبية ف\ي مفت\رق الس\ياقين، داخ\ل الس\ياق ا!س\لوبي، فينظ\ر لل\نص عل\ى أن\ه    

وسننه الع�مية والدCلية فيكون سياقه الداخلي، ھو المرجع لقيم دCCته حت\ى ك\أن ال\نص ھ\و  ،أنماطه الذاتية

  .)3())معجم لذاته

أو لغ\\ة واص\\فة،  ،، وال\\ذي يق\\وم أو يق\\دم وظيف\\ة ف\\وق لغوي\\ة، أو ميت\\ا لغ\\ة)رم\\وز ا�يص\\ال(أم\\ا عنص\\ر    

مرك\ز عل\ى بع\ض الرم\وز ال\واردة ف\ي فا!سلوبية في جل بحوثھا وإجراءاتھا تقوم على الوصف اCنتقائي ال

أو التن\\\اص              ) écarts(وطاغي\\\ة كظ\\\اھرة ا�نزي\\\اح  ،والحامل\\\ة لس\\\مات وطاق\\\ات أس\\\لوبية ب\\\ارزة ،ال\\\نص

)intertextualité(تت\رك أي عنص\ر لغ\وي نص\ي م\ن دون تحليل\ه C ووص\فه وبي\ان  ،، كما يمكنھا من أن

ومن\ه يتض\ح م\ا ل\دور ھ\ذه العناص\ر الس\الفة ال\ذكر ف\ي . بيينوروده وذلك عن طريق النقاد وا!سلو ،شروط

  .وربما تحديد أنواع ا!سلوبيات النشطة في الساحة النقدية ،بلورة مفاھيم ا!سلوبية

  ـــــــــــــــــــ

 270.269ص  ، دار الشروقعلم ا!سلوب: ص�ح فضل  .1

 51.50النقد والحداثة ص  ،عبد الس�م المسدي:ينظر .2

 52ص المرجع نفسه  .3

  

  

  :ا�سلوبية في نظرية ا�دب.د

واللغوية في أعمالھا المختلفة بغي\ة الوص\ول إل\ى ع\زل ا!دب ع\ن بقي\ة  ،تجتھد الكثير من البحوث النقدية   

العلوم ا!خرى الحافة به، وC يتأتى ھذا الھدف من غير الوصول إل\ى نظري\ات أدبي\ة، وموض\وعية، تس\اعد 

ب بغيره من ھذه العلوم ا!خرى لذلك تقف نظرية ا!دب كبح\ث عقل\ي ف\ي على تقييم الفروع التي تصل ا!د

واختص\ار تراكم\ات نص\وص ا!دبي\ة عب\ر  ،وليس في المجس\د، وتح\اول بلغتھ\ا الواص\فة اخت\زال ،الموجود

وھو ما يبدو من العسير تحقيقه حاليا  ،والمكان ،ومقوCت ثابتة C تتحول بتحول الزمان ،العصور في قواعد

ومنھ\\ا أنھ\\ا . وق\\د ح\\اول الكثي\\ر م\\ن النق\\اد والكت\\اب وض\\ع تع\\اريف ومف\\اھيم لنظري\\ة ا!دب -ق\\لعل\\ى ا!-

وا!فكار القوية والمنسقة والعميقة والمترابطة والمستندة إلى نظرية في المعرفة أو  ،مجموعة من اHراء((...

. س الظ\اھرة ا!دبي\ة بعام\ةووظيفته، وھ\ي ت\در ،وطبيعته ،فلسفة محددة، والتي تھتم بالبحث في نشأة ا!دب

أو  ،إذا C تستطيع ھذه النظرية. )1())من ھذه الزوايا في سبيل استنباط مفاھيم عامة تبين حقيقة ا!دب وآثاره

مھم\ة، لوح\دھا م\ن دون أن تعتم\د عل\ى النق\د التطبيق\ي بمختل\ف تيارات\ه وأوجھ\ه  هھذبمثل المعرفة أن تقوم 

أو ا�ج\راءات العملي\ة ھ\و  ،وم\ن أب\رز ھ\ذه التي\ارات ،ا�جراء النق\دي الذي يمدھا بمقوCت نابعة من ميدان

النقد ا!سلوبي في إطار علم ا!سلوب، وC يمكننا إيضاح خدمة النق\د ا!س\لوبي لنظري\ة ا!دب إC م\ن خ\�ل 

لنق\\د والعملي\\ة ف\\ي ا ،والنظري\\ات العلمي\\ة ،وب\\ين التي\\ارات ،بي\\ان الع�ق\\ات الوطي\\دة الفعال\\ة ب\\ين عل\\م ا!س\\لوب

وتتظ\افر ف\ي م\ا بينھ\ا للوص\ول إل\ى تحقي\ق  ،أو من\اھج تتكاف\ل ،التطبيقي والت\ي تع\يش كلھ\ا ف\ي ش\كل عل\وم
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والفلس\فية الت\ي ش\ھدتھا العل\وم ا�نس\انية  ،والتصدي لكل التحوCت الفكرية ،نظرية أدبية قادرة على الصمود

ودائم  ،والتي ھي في تعالق وتجاذب مستمرعامة، ومن أبرز ھذه المفاھيم، والممارسات، والتيارات ا!دبية، 

ومقاربة الظاھرة ا!س\لوبية م\ا  ،مع ا!سلوبية كعلم جديد يحاول بمناھجه المختلفة مزاحمة أقرانه في معالجة

  :يلي

أو اللس\انيات  ،تتموقع ا!س\لوبية كجس\ر ي\ربط ب\ين عل\م اللغ\ة، ال\ذي يس\ميه بعض\ھم با!لس\نية  :النقد ا�دبي

وا!ھ\داف، وعل\م ا!س\لوب  ،وھما يتناوCن موضوعا واحدا إلى حد ما، ويفترقان ف\ي الم\نھجوالنقد ا!دبي، 

  . )2()النقد ا!دبي (وبطرق أخرى حسية  ،)اللسانيات(يتناول دراسة ا!سلوب بطرق عملية 

  
  ــــــــــــــــــ

 10ص 1984 ،1ط محاضرات في نظرية ا!دب ، دار البعث قسنطية الجزائر: شكري عزيز الماضي .8

  11ا!سلوبية وا!سلوب ص ،غراھام ھوف:ينظر .9

   

  

  

  

وتعتبر علم ا!سلوب ھو الجسر الرابط  ،بذلك تجسدت دعاوى كثيرة ترفض الفصل بين النقد وعلم اللسان   

ويتضح ھذا الربط عند الدكتور عبد الس�م المسدي عندما اعتب\ر ا!س\لوبية بأنھ\ا تص\ب ف\ي  ،الحيوي بينھما

 ،وھي م\ن ناحي\ة أخ\رى تص\ب ف\ي اللس\انيات باھتمامھ\ا ،وقوامھا ،وجودھا ،وبھذا النقد تستمد ،النقد ا!دبي

وتوصف ا!سلوبية في موضوع آخر بأنھا خادمة النق\د . )1(وتركيزھا على الجانب الفني في الظاھرة اللغوية

س\\لوبية بالنق\\د ا!دب\\ي وتتض\\ح ع�ق\\ة ا!. )2())مخ\\دوم عل\\م ا!س\\لوب كم\\ا نعل\\م ھ\\و النق\\د ا!دب\\ي((...ا!دب\\ي 

والتخلي ع\ن الوص\ف المج\رد !ني\ة النص\وص الخاص\ة ھ\ي  ...تالكشف عن الجماليا((بطريقة عملية عند 

فض� عن ارتباط ا!سلوبية بمداخل سياقية تتعلق . الدائرة التي تقرب عمل ا!سلوبيات من دائرة النقد ا!دبي

مم\ا يؤك\د أن اھتم\ام بع\ض . )3())واش\تراطاته المتباين\ة ،بالمؤلف، وظروف إنتاج النص المختلفة، وبالق\ارئ

ولكن\ه ق\د  ،أو ا!س\لوبية ،ا!سلوبيين بالظواھر اللغوية في النص ا!دب\ي يك\ون رھين\ا عل\ى خب\راتھم اللغوي\ة

 ،يكون على حساب استحضار ا!س\س الجمالي\ة مم\ا ي\ؤدي إل\ى ع\دم الت\وازن ف\ي معرف\ة النص\وص اللغوي\ة

  .)4(وغير اللغوية

وابلغ عبارة يمكن من خ�لھا بيان تعالق علم اللغ\ة بالنق\د ا!دب\ي ع\ن طري\ق ا!س\لوبية ھ\و م\ا  ،ن أوجزإ   

يتم في أسعد الحاCت على يد علماء لغة ((...ورد عند الدكتور ص�ح فضل في وصفه للبحث ا!سلوبي بأنه 

فھات\\ان الص\\فتان . )5())مھتم\\ين ب\\اHداب، أو دارس\\ي أدب ق\\د ظف\\روا ب\\بعض المع\\ارف اللغوي\\ة الض\\رورية

بحث\ه بجوان\ب جمالي\ة ذات ت\أثير إنفع\الي اء غن\إا!ساسيتان في البحث ا!سلوبي يمكنان الناقد ا!س\لوبي م\ن 

وأخ\\ر معرف\\ي يث\\ري الجان\\ب الفن\\ي ف\\ي ال\\نص الم\\دروس، وجوان\\ب موض\\وعية عقلي\\ة تس\\اعد عل\\ى ترس\\يم 
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ره من النصوص ا!خرى، ف� غرابة أن تھتم المعارف الموضوعية التي يتقاطع فيھا النص المدروس مع غي

أو الجمالية لتكون كذلك جزءا من البحث ا!دبي الحديث، وقد تتحد ھذه الجمالية  ،ا!سلوبية بالجوانب ا!دبية

ويوح\دھما ث\م يتجاوزھم\ا تج\اوزا  ،يض\مھما اومتك\ام� ليكون\ا مص\طلحا واح\د ،متكافئ\ا دامع ا!سلوبية اتخا

  .)6()ا�نشائية(أو  ،)الشعرية(المصطلح سماه الدكتور المسدي وھذا  ،وفريدا ،رائعا

  ـــــــــــــــــــ

 53النقد والحداثة ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .1

 66في آليات النقد ا!دبي ص: عبد الس�م المسدي .2

 286ص 10مج 40ج ع*ماتالمنھج ا!سلوبي في النقد العربي الحديث، : بشرى موسى الحاج .3

 14.13ص  1997 )ب ط(ا!سكندرية مصر ،النص الشعري و آليات القراءة، منشأة المعارف ،سىفوزي عي:ينظر .4

 131ص ، دار الشروقعلم ا!سلوب: ص�ح فضل .5

 20الخطيئة والتفكير ص ،عبد S القدامي:ينظر .6

 

     

  

العم\ل  وش\عرية ،والغاي\ة الت\ي تس\اعد عل\ى ب\روز أدبي\ة ،ينظر إلى مصطلح الشعرية نظرة الميزة: الشعرية

أن مص\طلح الش\عرية س\اد ف\ي ) ج\ان ك\وھن(ا!دبي، وبالرجوع إل\ى ال\ذاكرة التاريخي\ة بھ\ذا المفھ\وم، ي\رى 

 .في العھ\د الك�س\يكي) القصيدة(أو  ،)الشعر(فقط إذا تحدثنا عن جنس أدبي وھو ) نظم الشعر(القديم بمعنى 

نتق\ل م\ن الموض\وع إل\ى إو ،المص\طلحواCنفع\ال توس\ع ھ\ذا  ،وس\يطرة العاطف\ة ،ولكن وبتطور الرومانس\ية

، وتع\دى إل\ى )القص\يدة(الذات ليشمل ا�حساس الجمالي النابع م\ن ك\ل موض\وع خ\ارج ھ\ذا الج\نس ا!دب\ي 

وبم\\رور ال\\زمن ارت\\بط ھ\\ذا المص\\طلح . )1(وش\\عرية المن\\اظر الطبيعي\\ة ،وش\\عرية الرس\\م ،ش\\عرية الموس\\يقى

ا�بداعي\\ة مي\\داننا ل\\ه م\\ن خ\\�ل أس\\اليبھا فتض\\ايفت  والخطاب\\ات ا!دبي\\ة ،ووج\\د النص\\وص ا!دبي\\ة. ب\\ا!دب

وقد وصف ھذا التداخل بالمشروع بينھما ما دامت المواضيع واحدة . الشعرية مع ا!سلوبية في دراسة ا!دب

ليص\فھا بعل\م ) ج\ان ك\وھين(وا�جراءات تكون واحدة في معظمھا لذلك انتقل مفھوم الشعرية عند  ،)ا!دب(

  .)2(ا!سلوبيةأو  ،ا!سلوب الشعري

ومرجع\ي  ،وا!سلوبية ذلك أن فقه اللغة عل\م معي\اري ،C يمكننا إيجاد تعالق واضح بين فقه اللغة: فقة اللغة

ويق\ف عل\ى مراقب\ة ھ\ذه الق\وانين، وم\ن ثم\ار  ،والقوانين اللغوية ف\ي الص\ياغة م\ن ا!دب ،يستخرج القواعد

، وھ\\و ممارس\ة لفق\\ه اللغ\ة ذات\\ه، مم\ا C يب\\رر وج\\ود اتص\اله بالنق\\د ا!دب\ي م\\ي�د م\ا يس\\مى بالش\رح اللغ\\وي

وب\\ين ا!س\\لوبية عل\\ى أس\\اس أن ا!س\\لوبية عل\\م وص\\في وإنج\\از إب\\داعي ينطل\\ق م\\ن  ،ع�ق\\ات واض\\حة بين\\ه

أو بأخرى،  ،وقد يكون فقه اللغة مساعدا لVسلوبية بطريقة. )3(استيعاب مسبق لخصائص البنية اللغوية للنص

  . )4(عد للنقد ا!دبيوالتي ھي بدورھا علم مسا
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أو ا!لسنية بأنه علم يضع في حسبانه وصف اللغة المجسدة بصورة عام\ة وC  ،يتصف علم اللغة: علم اللغة

وتق\\وم دراس\\ته عل\\ى ا!ش\\كال  ،ق الفردي\\ة ب\\ين ا!ش\\خاصوأو ب\\الفر ،يھ\\تم بخصوص\\ية اCس\\تخدام الف\\ردي

ة ھ\و يع\روف ل\دى الخ\اص والع\ام أن رائ\د ا!لس\نوم\ن الم. )5(وا!نماط العامة الموجودة في ال\درس اللغ\وي

  وكان   ،ونشوء علم اللغة الحديث ،والذي كرست أعماله ظھور ،)1913-1857فردينالد دو سويسر (العالم 

  ـــــــــــــــــــ

 12-08بنية اللغة الشعرية ص : ،نق� عن جان كوھن 92ص 2ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .1

بني\ة : ، نق� عن ج\ان ك\وھن287ص  10مج 40ج ع*ماتالمنھج ا!سلوبي في النقد ا!دبي،  ،بشرى موسى الحاج:رينظ .2

 15اللغة الشعرية ص

 65-63في آليات النقد ا!دبي ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .3

 66المرجع نفسه ص:ينظر .4

 28ص ،البحث ا!سلوبي: رجاء عيد:ينظر .5

  
  

  

ووضع عل\م ا!س\لوب، ال\ذي تأس\س ف\ي  ،، الذي أستلھم أسس علم اللغة)بالي شارل(أحد ت�ميذه النجباء ھو 

وظلت ھذه الع�قة في ت\رابط ب\ين عل\م اللغ\ة . )1(ومقررات علم الب�غة القديم ،حقيقته على علم اللغة الحديث

م اللس\ان وا!سلوبية، تھب به اللسانيات ا!سلوبية ثم\ار بحوثھ\ا وجھ\ود علمائھ\ا، وك\أن ا!س\لوبية بمثاب\ة عل\

فتص\بح ا!س\لوبية حينئ\ذ وجھ\ا م\ن أوج\ه  ،أو الخطاب ا!دبي من وجھة تأثيرية تقبلي\ة ،الذي يدرس الرسالة

وإذا ك\\ان اCھتم\\ام الجم\\الي ھ\\و ج\\وھر البح\\ث ا!س\\لوبي ف\\إن ا!س\\لوبية آن\\ذاك تك\\ون . )2(الجمالي\\ة لVلس\\نية

ويتض\ح ھ\ذا اCھتم\ام الجم\الي ع\ن . )3(يوا!ج\در عل\ى التعري\ف بالخص\ائص النوعي\ة للعم\ل ا!دب\ ،ا!قدر

أو نظ\\ام الكلم\\ة، أو بن\\اء  ،طري\\ق مراقب\\ة اCنحراف\\ات ف\\ي العم\\ل ا!دب\\ي كتك\\رار الص\\وت، أو م�حظ\\ة بني\\ة

أو الغم\\وض  ،أو التأكي\\د ،ترات\\ب مت\\داخل م\\ن الجم\\ل، وك\\ل ھ\\ذه الخط\\وات تخ\\دم وظيف\\ة جمالي\\ة كالوض\\وح

  . )4(وغيرھا

لمناھج الحديثة التي أحدثت ھزة قوية في المعارف ا�نسانية، والفك\ر النق\دي بش\تى تعد البنائية من ا: البنائية

أوجھ\ه المختلف\ة، وق\د أكتس\\ح ھ\ذا الم\نھج الكثي\ر م\\ن العل\وم، وأتص\ل ب\الفكر البش\\ري الح\ديث ليص\ير فك\\را 

من خ�له  واعتمدوھا كمنھج يمكن ين في دراسة الخطاب ا!دبيووسلوكا عمليا شائعا ارتضاه النقاد ا!سلوب

أو  ،وإب\\راز الع�ق\\ات والوظ\\ائف البنائي\\ة في\\ه، كم\\ا تع\\رف البنائي\\ة ،وفح\\ص بني\\ة الخط\\اب ا!دب\\ي ،كش\\ف

عل\\ى ص\\دارة ھ\\ذا ) دو سويس\\ر(أو البنوي\\ة بأنھ\\ا م\\د مباش\\ر م\\ن ا!لس\\نية ويق\\ف الع\\الم السويس\\ري  ،البنيوي\\ة

قطب\\ي ال\\دال لتلف\\ة، وإل\\ى ا�ش\\ارة نظ\\ام م\\ن ا�ش\\ارات المخأنھ\\ا التوج\\ه النق\\دي بوص\\فه اللغ\\ة عل\\ى أس\\اس 

وركائزھ\ا  ،كم\ا نج\د أن م\ن أس\س البنيوي\ة. )5(والمدلول، وھ\ي منطلق\ات أساس\ية ف\ي ظھ\ور الفك\ر البني\وي
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أو البنائي\ة عل\ى  ،الھامة ھي إيمانھا بالبن\اء الواح\د المتكام\ل لVعم\ال ا!دبي\ة، وتق\وم ھ\ذه الخاص\ية الھيكلي\ة

  : )6(عمليتين أساسيتين وھما

 )démontage(ية التفكيك عمل −

 )remontage(إعادة التفكيك  −

فالبنائي\ة  ،وب\روز وظائفھ\ا ،إذا تسير ھاتان العمليتان، وفق لعبة أساسية في اتح\اد العناص\ر ببعض\ھا
  .بذلك تبنى، مخططا مغلقا في ذاتھا

  ـــــــــــــــــــ

 11ا!سلوب بين عبد القاھر وجون ميري ص،شوقي علي الزھرة:ينظر .1

 16ص 1ا!سلوبية و تحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .2

 185نظرية ا!دب ص ،نييليك، أوستن واره ورين:ينظر .3

 186ص ،المرجع نفسه:ينظر .4

 32.31الخطيئة والتفكير ص ،عبد S الغدامي:ينظر .5

  J.Mazaleyrat.G.molinie: vocabulaire de la stylistique OP,C I T,P339:ينظر .6

  

وأطرھا العامة إC أن  ،وا!سلوبية في معالمھا ،والواضحة بين البنيوية ،اCخت�فات الكبيرةعلى الرغم من    

 ،والمفھومي\ة ك\ذلك ،ا�جرائي\ة تبع\ض الفروق\امن رغم على المنھم من يعتبر ا!سلوبية ھي البنيوية ا!دبية 

ة الكل على العناصر المكونة تعني دراسة البنية الكلية للخطاب ضمن مركزية أولي((ومن ضمنھا أن البنائية 

أو الضبط الذاتي للبنية، أما ا!سلوبية فتعني بدراسة البنى اللس\انية المھيمن\ة ف\ي  ،)المحاثية(له، وضمن مبدأ 

  .    )1())النص التي مارست تواترا أدبيا فيه، ومارست تأثيرا في المتلقي

تطبيقي ھو انبثاق أسلوبية جديدة تس\مى با!س\لوبية أن خير ما يبرر ع�قة ا!سلوبية بالبنائية في المجال ال   

تظھ\ر البنائي\ة أثن\اء الممارس\ة ا!س\لوبية عل\ى ش\كل م\نھج  حي\ثالبنيوية على يد بعض الباحثين ا!س\لوبيين 

أو نظري\ة ف\ي المعرف\ة م\ع ع�قتھ\ا ب\العلوم ا!خ\رى  ،أو فك\را ،وليس علم\ا كم\ا تظ\ل ا!س\لوبية فلس\فة ،فقط

  .)2(الحافة بھا

  :ا�سلوبية بين المنھج والتعبير -2

C يمكننا أن نتحدث عن ا!سلوبية، والمنھج الذي تسلكه دون ربطھا بقاعدة التعبير، وما يحوي\ه م\ن م\واد    

حية تساعد على بروز السمات ا!سلوبية الت\ي يل\وح بھ\ا المؤل\ف ف\ي نص\ه ليج\ذب بھ\ا الق\ارئ ويح\رك بھ\ا 

تي تكشف ا!فكار، وتجلي العواطف، وا�نشغاCت، وقب\ل الخ\وض ف\ي حدس الناقد، فتغدو ضالته المفقودة ال

غمار ھذه الفعالية التي يمارسھا التعبير على ا!سلوبية، نشير في البداية إلى الع�قة التاريخية والطبيعية بين 

  .سلوبيمنھج ا!سلوبية والتعبير من خ�ل تتبع مسيرة ا!سلوبية، وقضاياھا المنھجية الطارئة في البحث ا!

  :تطور المنھج ا�سلوبي-أ

تعتبر ا!سلوبية من العلوم اللسانية الحديثة التي تأسس\ت م\ن خ\�ل جھ\ود، وأبح\اث علم\اء كب\ار س\اھمت    

كتاباتھم في إنبثاق ھذا العلم الذي يقوم على أساس منھج علمي تعددت إجراءاته، وتطبيقات\ه بتع\دد توجھ\ات، 
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فردنيال\د (لص\احبه  1915س\نة ) دروس ف\ي اللس\انيات العام\ة(يع\د كت\اب ذ والتيارات الفكري\ة وا�يدلوجي\ة إ

ف\\\ي دراس\\\ته ) Vladimir Proppف�ديمي\\\ر ب\\\روب (وجھ\\\ود الع\\\الم الروس\\\ي) 1913-1857دوسوس\\\ير

، والت\\ي عمق\\ت النظ\\رة العلمي\\ة الدقيق\\ة ف\\ي معامل\\ة ا!عم\\ال وا!ث\\ار ا!دبي\\ة )مروفولوجي\\ا الحكاي\\ة الش\\عبية(

في بنيوية العلوم اCجتماعية، وما ت� ذلك من جھ\ود ) 1908كلودليفي ستروش (ھا أعمال القديمة، ومن بعد

بمثابة الركائز ا!ولى في أنبثاق الفكر ا!سلوبي الحديث للب�غة القديمة، وقد أسھمت المدارس التي أنتشرت 

  فيھا) كسونجا(التي ركزت على الدراسات الفنولوحية، وجھود العالم ) براغ(في أوربا، كمدرسة 

  ـــــــــــــــــــ

 286ص ع*ماتالمنھج ا!سلوبي في النقد الغربي الحديث، : بشرى موسى الحاجح .1

  72.70في آليات النقد ا!دبي ص: عبد الس�م المسدي .2

والمدرس\\ة الفرنس\\ية  ،)ن\\واحي ص\\وتية دCلي\\ة(ومدرس\\ة لن\\دن  ،اللغوي\\ة الش\\كلية) كوينھ\\اجن(مدرس\\ة وك\\ذا 

والم\دارس ا!مريكي\ة المتنوع\ة  ،)1999أندري\ه م\ارتيني ت\ومي س\نة (وعل\ى رأس\ھا  ،)غةنواحي وظيفية لل(

ص\احب الم\ذھب الس\لوكي ف\ي اللغ\ة ) دل\ومفيلب(، إل\ى الع\الم اللس\اني )Franz Boarsفرانزب\واز (بداية م\ن 

ث\\م مدرس\\ة ) Hocotھوكي\\ت (و ،)Harrisھ\\اريس (، الت\\ي اتض\\حت عل\\ى ي\\د أتباع\\ه )التوزيعي\\ة(ومؤس\\س 

والتوليدية التحويلي\ة، وكلھ\ا م\دارس أف\ادت فيم\ا بع\د ا!س\لوبية ف\ي التنوي\ع م\ن  ،ودراستھا البنيوية ،والبالق

  .)1(واتخاذ اتجاھاتھا بشكل أو بآخر  ،إجراءاتھا

واللغوي يحيلنا بالضرورة إلى  ،حديث ساھم في إثراء البحث النقديأو منھج إن تتبع تاريخ ا!سلوبية كعلم   

وبعث الب�غة القديمة من جديد في شكل ھذا العلم، الذي تبلور خ�ل مراح\ل  ،لغرب في إحياءجھود علماء ا

زمنية مت�حقة، وعلى يد رواد كبار ساھموا في دفع ھذا النوع من البحث اللغوي إلى جادة الطريق متطلعين 

ف\ون (ويع\د الع\الم .ي أورب\اأو علم اللغة الح\ديث ف\ ،إلى مستقبل زاھر حتى قبل الھزة التي أحدثتھا اللسانيات

م، أي ف\ي نھاي\ة الق\رن التاس\ع 1875أول من أطلق مصطلح أسلوبية على دراسة ا!سلوب س\نة ) درجبلنتس

وقبلھ\ا  ،)الك\�م(الذي فھم ا!سلوب على أنه ) دوسويسر(وعلى رأسھم  ،ثم تلته بحوث علماء اللغة. )2(عشر

ونظام أفكارھا التي تحمل شخص\ية  ،باللغة في صياغتھا المھتم) 1788-1707دي فون (آراء العالم الكونت 

المش\\ھورة، وتعتب\\ر ج\\ل المص\\ادر الغربي\\ة أن مؤس\\س عل\\م ) ا!س\\لوب م\\ن الرج\\ل(الكات\\ب وص\\احب مقول\\ة 

 traite(في كتابه عن ا!سلوبية الفرنسية ) 1947-1865شارل بالي (ا!سلوب الحديث ھو العالم السويسري 

de stylistique Français ( ھتم\ام يج\ب أن ينص\ب عل\ى اللغ\ة فق\ط  ،م1909سنةCوال\ذي ي\رى في\ه أن ا

وأعقب\ه بكاتب\ه  ،ا وسيلة بين جماعة اجتماعية، وھ\ي تبع\د أو تقص\ي الس\لوكيات الشخص\ية لص\احبھابوصفھ

والعواط\ف الشخص\ية  ،، وفتح به الباب إلى السلوكيات1925سنة )  le langage et la vieاللغة والحياة (

  .)3(ي أسلوبهللكاتب ف
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ومنه انبثقت الدراسات ا!سلوبية المھتمة با!دب لذاته، إذ تضاعفت الدراسات حول ا!س\لوب ف\ي الس\تينات، 

، أعم\\ال 1965س\\نة ) ت\\ودوروف(وازداد اللس\\انيون اطمئنان\\ا إل\\ى ث\\راء البح\\وث ا!س\\لوبية عن\\دما اص\\در 

  .)1(روس مترجمة إلى الفرنسيةالشك�يين ال

ھ\\ا ب\\ين س\\نوات       ؤوثرا ،ومم\\ا يس\\جل ف\\ي مس\\يرة ا!س\\لوبية وف\\ق ھ\\ذه التط\\ورات اللغوي\\ة، ھ\\و ازدھارھ\\ا   

سون وريفاتير وتودوروف، لك\ن م\ا ببفضل جھود علماء ا!سلوب واللغويين من أمثال جاك) 1950-1960(

 ،حتى ظن النقاد أن ا!سلوبية قد زالت من الوجود) 1975-1968(لبثت أن تقھقرت ا!سلوبية بين السنوات 

 ،وأص\الته ف\ي ا!س\لوبية أي ف\ي اس\تعمال المف\ردات والجم\ل ،وذابت في النقد ا!دبي Cھتم\ام النق\اد بالكات\ب

وازدادت تراجع\ا . )2()مؤقت\ا(وتھميش\ھا  ،وغيرھا، وھو ما أدى إلى زوال تداول مفھوم ا!س\لوبية ،والصور

ومفاھيم أخ\رى م\دة خم\س  ،أو تداخلھا بمضامينھا ،أمام مزاحمة علوم أخرى) 1985-1975(بين السنوات 

والس\\يمولوجيا فتحلي\\ل  ،عش\\رة س\\نة م\\ن التحلي\\ل اللس\\اني فم\\رت ا!س\\لوبية م\\ن الش\\عرية إل\\ى الس\\يميائية

 ،والتش\ريحية ،والس\يمياء ،كمرور النقد الغربي في حد ذاته من البنيوية وا!سلوبية إلى التفكيكية. )3(الخطاب

ث\م ب\دأت ش\يئا فش\يئا ف\ي الب\روز م\ن جدي\د بت\أثير ت\راكم . )4(ونقد النقد، ونظريات التلقي إلى تحليل الخط\اب

 ،الدراس\\ات الحديث\\ة ف\\ي الغ\\رب وخفوتھ\\ا ش\\يئا م\\ا، وك\\ان للمدرس\\ة الفرنس\\ية الفض\\ل ف\\ي اتض\\اح ا!س\\لوبية

  .)5(منحيين وفي تطورھا ،واتخذت فيھا ا!سلوبية ،وشك� ،وبروزھا كما

  )المنھجية البنائية( منحنى القاعدة العلمية: أو2

  )علم ا!سلوب(منحنى اCستق�ل في إطار علمي متكامل : ثانيا

ففي المنحى ا!ول اقتربت ا!سلوبية من الطبيعة العلمية التي ميزت جل العلوم السائدة أنذاك وحازت على    

منح\ى الث\اني أض\افت ا!س\لوبية إل\ى جان\ب الموض\وعية العلمي\ة وف\ي ال ،اھتمام اللغويين قبل دارس\ي ا!دب

جوانب جملية تتصل بالصياغة وبالفكرة والعاطفة فتوازنت بين المنحيين، ومع ذلك يظل علم ا!سلوب علما 

من جھة أخرى، ) بيوطيقا(ولعلم الجمال  ،ھائما لدى بعض اCتجاھات النقدية في ظل مجاورته للنقد من جھة

ف\ي أحقي\ة ) ج\ول م\اروزو(بعض رموز ا!سلوب التعبيري وأحد أبرز ت�مذة شارل ب\الي وھ\و رغم نداءات

  وفي وجودھا كعلم ضمن المباحث اللسانية العامة، كما دعا وبارك،الدراسات ا!سلوبية
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واستقرارھا علما لسانيا ونقديا س\نة  ،، قيام ا!سلوبية)Stephen Wolmanستيف أولمان (الباحث ا!لماني 

دي .ف(وكتاب\ات  ،ومحاوCت ،والنسبية في ا�ستقراءات ،في ظل أزمتھا بين الموضوعية اللسانية. م1969

الذي حاول فيه إعط\اء ش\رعية علمي\ة ) وا�نشائية في فرنسا ،ا!سلوبية(وخاصة كتابه ،)F .de loffreلوفر

م، ودعا إلى التوسط بين عق�نية المنھج في العلوم الوضعية وعفوية اCستقراء 1970سنة  للبحوث ا!سلوبية

  .)1(في العلوم ا�نشائية

وعلم\\ا C ينظ\\ر إل\\ى م\\ادة المحت\\وى ب\\ل إل\\ى م\\ادة التعبي\\ر مث\\ل  ،تظ\\ل ا!س\\لوبية ف\\ي أخ\\ر المط\\اف منھج\\ا   

وم عل\\\ى رص\\\د أم\\\اكن الحج\\\اج              وا!ص\\\وات فھ\\\ي ب\\\ذلك تھ\\\تم بش\\\كل المحت\\\وى، وتق\\\ ،الح\\\روف المكتوب\\\ة

)Argumentation (والتركيب\\ات للوص\\ول إل\\ى خاص\\يته ا!دبي\\ة،  ،والتوزيع\\ات ،والمف\\ردات ،ف\\ي الص\\ور

  .)2(وھي بذلك تستوي على مادتين

يفة أو النص بإعادة إنتاجه ثم تلقيه �براز الوظ ،الممارسة العلمية التطبيقية، ويتم بھا تحليل الخطاب ا!دبي -

  .الشعرية

وا!ص\وات  ،تفكيك ا!دوات التي تعمل الوظيفة الشعرية من خ�لھ\ا ف\ي الخط\اب ا!دب\ي، وھ\ي الح\روف -

  . وغيرھا

إن الممارسة العملية النقدية في ظل ا!سلوبية لھي دليل على شرعية وجود ھذا العلم الوليد رغ\م م\ا Cق\اه    

تواض\عة، وC يمك\ن ا�دع\اء ب\أن اعتم\اد ا!س\لوبية عل\ى من تحوCت، وفترات زمنية صعبة في مس\يرته الم

أو نف\ي لكينونتھ\ا ب\ل يج\ب تك\ريس ذل\ك  ،بعض المعطيات، والمستويات اللغوية في علم اللغة لھو إفق\ار لھ\ا

المفھوم، ال\ذي ي\ؤمن بتكام\ل العل\وم، وتظافرھ\ا ف\ي ح\ل الظ\واھر ا�نس\انية، با�ظاف\ة إل\ى أن جھ\ود علم\اء 

  .كرس ترسيم ھذا العلم وتدلل على وجودها!سلوب أنفسھم ت

   :وقضاياهإشكاليات المنھج  .ب

تتخلل المنھج ا!سلوبي بعض ا!شكاCت الت\ي يواجھھ\ا الناق\د ا!س\لوبي عن\د مواجھ\ة ال\نص الم\راد تحليل\ه، 

 ،اوتكتسب ھذه ا!شكاCت أھمية قصوى مما يتطلب على المحلل ا!سلوبي أن يلتزم الحذر أثناء التعامل معھ

  :ومن أھمھا
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أو النقط\ة ا�يجابي\ة ف\ي  ،من أھم إشكاليات البحث ا!سلوبي ھ\و الوق\وف عل\ى نقط\ة البداي\ة  : نقطة البداية

لظ\اھرة ا!دبي\ة، والس\ؤال ال\ذي يط\رح بھ\ذا الص\دد ھ\و م\ا ھ\ي النص ا!دبي، والت\ي بھ\ا نل\ج ون\دخل إل\ى ا

  الخطو ة ا!ولى وا!ساسية في المقاربة ا!سلوبية؟

ا�جابة عن ھذا التساؤل في إثناء حديثه عن السمة ا!سلوبية الممي\زة، إذ ) غراھام ھوف(لقد حاول الناقد    

ومن كلماته والطريقة التي ترتبط بھا ھذه الكلمات . هاعتبر أن نقطة البداية C تكون إC من العمل ا!دبي نفس

ليس ثمة حدود يحض\ر عل\ى طال\ب ا!س\لوب ((...في الخط الكتابي للنص، أو القطعة الكتابية له كما أكد أنه 

ببرزھ\ا ف\ي نف\س ھ\ذا الخ\ط الكت\اب، . )1())تجاوزھا، ولكنه يب\دأ ف\ي ا!ق\ل م\ن نقط\ة إيجابي\ة يمك\ن تح\دديھا

والنقد ا!دبي، في\تم ب\ذلك رص\د العناص\ر اللغوي\ة كالكلم\ات الش\عرية  ،سين ھما علم اللغةوضمن مجالين أسا

والنظر إلى ھذه العناصر اللغوي\ة مجتمع\ة كوح\دة كامل\ة عض\وية بطريق\ة  ،في السياقات ذات، التأثير الفعال

  . )2(أو النص ا!دبي  ،مكونات بناء العملبوصفھا التجريد وبشكل منفصل 

ة البداية في العمل ا!سلوبي، لم تطرح على البحث ا!سلوبي الغربي فحسب ب\ل طرح\ت وبش\دة إن إشكالي   

ولقد رأينا تطابقا نسبيا مع رأي غراھام ھوف عند الدكتور شكري عياد  ،في نظيره العربي عند النقاد العرب

المھ\م عن\ده وعن\د في محض استعراض تجربته العملي\ة ف\ي تحلي\ل النص\وص ا!دبي\ة تحل\ي� أس\لوبيا إذا إن 

والمعالم اللغوية النصية عساھا أن تمكنن\ا م\ن  ،المحلل ا!سلوبي الناجح ھو دائما اCنط�ق من أبرز السمات

  .)3(وعلى فھم أسلوبي موفق ،أو خطوة صحيحة نحو الطريق السليم ،وضع

�يجابي ا!ول، الذي يج\ذب والمثير ا ،وبذلك تكون السمة ا!سلوبية البارزة في النص ا!دبي بمثابة المنبه   

الناقد ليلج من خ�لھا إلى ھذا النص مسلحا بمعارف نقدية أسلوبية، ويمكن أن تك\ون ھ\ذه الس\مات ا!س\لوبية 

كم\ا يمك\ن أن ). انسياق ا!لف\اظ والجم\ل(من خ�ل تتابع الوحدات الخطية ) الشكل(ظاھرة في النص ا!دبي 

، وھذا ما سيوقعنا في إشكال أخر، أC وھو قضية البداية من )عنىالم(تفھم من خ�ل التركيز على المضامين 

، وھي إشكالية عامة طرحت منذ القدم لدى الغرب والع\رب عل\ى ح\د )المدلول(، أو من المعنى )الدال(اللفظ 

سواء، وC نستطيع الحكم بين الوجھين، !ن لكل عمل نقدي مبررات\ه الموض\وعية ف\ي اتخ\اذ أح\د ال\وجھين، 

ال\دكتور ص\�ح فض\ل، ويفض\ل  ي\ذھبومبررة، وف\ي ذل\ك  ،وحاسمة ،تكون ھذه المبررات مقنعةبشرط أن 

  ھدف الدراسات ((...وإذا كان  ،الشكل ا!دبي الخارجي على الشكل الداخلي !نه
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فإن معظمھ\ا يتج\ه لتحقي\ق ھ\ذا الغ\رض م\ن ال\دال إل\ى الم\دلول، أي م\ن  ،ا!سلوبية ھو تحليل الشكل ا!دبي

ن ا!س\لوبيات وC فكره، وخبرت\ه م\ ،وC تصبح عنده حياة المؤلف. )1())الشكل الخارجي إلى الشكل الداخلي

  .إC إذا كانت مجرد وسائل مساعدة في بيان كيفية تشكل عناصر المدلول في ھذا النص المدروس

ومن إشكاليات المنھج ا!سلوبي كذلك ھو تحديد آليته من جھة كونه منھجا وصفيا أم  تفسيريا،  :آلية المنھج

وھو بذلك ينطلق من ال\نص ) الوصفية(ولى وقد اتفقت جل المدارس ا!سلوبية الفاعلة على ارتضاه اHلية ا!

أو بعدي\ة، وھ\و م\ا أتض\ح عن\د أوائ\ل ورواد  ،ويتفاعل مع عناصر أخرى يمكن أن تك\ون قبلي\ة ،ا!دبي ذاته

ووس\\ائل  ،البح\\ث ا!س\\لوبي الغ\\ربيين، فقام\\ت دراس\\اتھم وبح\\وثھم عل\\ى تقري\\ر م�حظ\\ات لغوي\\ة مض\\بوطة

عل\ى عل\م اللغ\ة كأس\اس وقاع\دة !ن  موباعتم\ادھ. )2(راساتھموصفية مع شيء من الطموح نحو الكمال في د

النزعة الحديثة في مناھج البحث، والتي تميل إلى اCقتراب من الطريقة الوصفية التي تنفق مع روح العلم ((

   )3())التجريبي أكثر من ميلھا إلى الطريقة المعيارية التي كانت سائدة في المناھج الك�سيكية

) اCتج\اه التفس\يري(C ينفي تمام لجوء بعض مناصري ا�تجاه الوصفي إلى جوانب تفس\يرية وھذا الحكم    

 Cيفيد و C تنقلب ھذه التحاليل إلى مجرد الكشف التجريدي الجاف الذي C خ�ل الممارسات ا!سلوبية، حتى

ة تس\اعد عل\ى يوجه النقد ا!سلوبي إلى ت\دارك بع\ض النق\ائص بطري\ق إيج\اد مب\ررات منطقي\ة، وموض\وعي

التي C تخلو منھا النصوص ا!دبية الحديثة، وبذلك يتم إغناء ھذه  والظواھر اللغوية، ،تفسير بعض الخوارق

  .وھناك عند ا�قتصار على التوجه ا!ول ،التحاليل، وترميم الفجوات التي قد تظھر ھنا

ج ا!سلوبي من طبيعية علم اللغة الوصفية وعلم اللغة، واستفادة المنھ ،أن ھذا التعالق بين المنھج ا!سلوبي   

  .)4(:الموضوعية يضع ا!سلوبية موازية لعلم اللغة في ث�ث مستويات ھي

  علم اللغة النظري                النظرية ا!سلوبية              
  علم اللغة التطبيقي               البحث ا!سلوبي        ا!سلوبية    علم اللغة       

  منطقة التطبيق                   التحليل ا!سلوبي              
وك�ھم\ا يم\دان  ،ون�حظ أن منطقة التحليل ا!سلوبي في درجة واحدة م\ع منطق\ة التطبي\ق ف\ي عل\م اللغ\ة   

والنظري\\ة ا!س\\لوبية  ،وھ\\ذان ب\\دورھما يم\\دان عل\\م اللغ\\ة النظ\\ري يوعل\\م اللغ\\ة التطبيق\\ ،البح\\ث ا!س\\لوبي

Cف\ي اعتم\اده عل\\ى  ونھك\ذا يتض\ح الم\نھج ا!س\لوبي .ت نظري\ة، تتص\ف بالجمالي\ة ل\دى عل\م ا!س\لوببمق\و

ويحاول كشف ا�بداع بع\د تجس\يده ف\ي أدائ\ه اللغ\وي الص\رف باCعتم\اد  ،أو آلية الوصفية ،المنھج الوصفي

ظ\ور ب�غ\ي وعل\ى مس\ميات ومنظوم\ات وض\عھا ا!س\لوبيين م\ن خ\�ل من ،على ما أستقر من معايير ثابتة

  .)5(حديث

  ــــــــــــــــــ

  142ص ، دار الشروقعلم ا!سلوب: ص�ح فضل .1
 40ا!سلوب وا!سلوبية ص ،غراھام ھوف: ينظر .2
 14دراسة ا!سلوب بين المعاصرة والتراث ص: أحمد درويش .3
 133ص ، دار الشروقعلم ا!سلوب ،ص�ح فضل: ينظر .4
 19البحث ا!سلوبي ص ،رجاء عيد: ينظر .5
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والتركيز على الخصوصيات ا!سلوبية فيه ومن  ،واعتبار النص ا!دبي بمثابة الكل المتكامل ،إغفالمع عدم 

  .)1())يوصف ا!سلوب بشكل كامل ومنظم بحسب المبادئ اللغوية((...ثمة تقوم 

ومنطلق\\ات ض\\رورية ملق\\اة ف\\ي جلھ\\ا عل\\ى كاھ\\ل المحل\\ل  ،للم\\نھج ا!س\\لوبي مقوم\\ات: مقومDDات المDDنھج

لذلك يرى الدكتور ص�ح فض\ل أن م\ن أھ\م مقوم\ات البح\ث ا!س\لوبي ھ\و أتص\اف الباح\ث ب\ـ ا!سلوبي، و

الكفاءة العلمية، ومن قلب غني، ونف\س حساس\ة، وطبيعي\ة ق\ادرة عل\ى اCلتق\اط، واCس\تجابة ل_يقاع\ات ((...

تطيع ھ\ذا المحل\ل ب\ذلك يس\. )2())المختلفة، ومعيار الحساسية يعد أيضا في ھذا اللون من البحث معيارا علميا

وموض\وعي، م\ع رف\ض  ،أو زيفھ\ا بمعي\ار علم\ي ،الوصول إلى نتائج يستطيع ھو ذاته التحق\ق م\ن ص\حتھا

اCعتماد الكلي على التذوق الشخصي، الذي يؤدي في الكثير من ا!حي\ان إل\ى أحك\ام قس\رية ومس\بقة، بعي\دة 

وبية، والت\ي لولھ\ا لم\ا أمك\ن أن نص\ف ھ\ذا ة، والت\ي تتطلبھ\ا المن\اھج ا!س\ليملكل البعد عن الموضوعية الع

فالھدف ا!ساسي من البحث ينبغي أن يكون ھو النص C المؤل\ف، ويج\ب أن يترك\ز عل\ى ((البحث بالعلمية 

الت\\أثيرات ا!دبي\\ة ف\\ي اللغ\\ة، والوس\\ائل ا�يجابي\\ة التعبيري\\ة الت\\ي اس\\تعان بھ\\ا الكات\\ب لتحقي\\ق ق\\درة الكلم\\ة، 

  . )3())والمنھج في البحث ا!سلوبي ،قة الجدلية بين الھدفونفاذھا، وبھذا تتحقق الع�

وبمختلف إجراءاته من الجوانب ا�نطباعية بالق\در ال\ذي تس\مح  ،C يمكننا أن نجزم بخلو المنھج ا!سلوبي   

به الروح العلمية السائدة والمسيطرة على طبيعة العلم، حتى نص\ل إل\ى بح\ث أس\لوبي مثم\ر، فق\ل م\ا ت\تمكن 

كما يتوجب على المحل\ل ا!س\لوبي . )4(والمناحي اCنطباعية الذاتية ،ا!سلوبية من تجاوز الجوانب الدراسات

أن يتصف بالشك العلمي الموضوعي، وخاصة في بعض الدراسات ا!سلوبية السابقة، وف\ي بع\ض دعاويھ\ا 

تلف\ة تفي\د التحق\ق أو بعض الكتاب أنفسھم، فتتحول بذلك ا!سلوبية إلى أغراض مخ ،الخاصة ببعض الظواھر

وتنحو  ،من صحة بعض النصوص ومن كتابھا، وبھذا يتحول عمل ا!سلوبية إلى عمل استع�مي في معظمه

  )*البنية الترابطية(و) نقد النسبة(وھو ما أشرنا إليه سابق بمصطلح . )5(ا!سلوبية لوظيفة أخرى

  ـــــــــــــــــــ

 187نظرية ا!دب، ص: رنيه ويليك، أوستن وارتن .1

 168ص دار اHفاقعلم ا!سلوب : ص�ح فضل .2

 173.172المرجع نفسه ص .3

 182ب ص!دنظرية ا ،نيرنيه ويليك، أوستن وار: ينظر .4

 186المرجع نفسه ص: ينظر .5

  الفصل ھذامن  50ينظر في ا!سلوبية ونظرية ا�يصال ص* 

  

  

  

  

الناق\د ا!س\لوبي، والح\دس م\ن عن\د  الحDدسأو ظ\اھرة  ،ا!س\لوبية الفاعل\ة بخاص\ية التطبيقاتتعتد بعض    

وش\فافية ھ\ذا المفھ\وم، وارتباط\ه  ،ص\عوبةم\ن رغم على الالعوامل الواجب توافرھا أثناء التحليل ا!سلوبي، 
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أو ق\درات عقلي\ة خاص\ة ل\دى الناق\د، إC أن\ه يحت\ل موقع\ا ھام\ا ويع\د مقوم\ا  ،أو نفس\ية ،بجوانب فيزيولوجية

أو مدونت\ه عم\� أدبي\ا  ،وخاص\ة إذا ك\ان مي\دان البح\ث ا!س\لوبيأساسا في الكشف ع\ن الس\مات ا!س\لوبية، 

إذا أري\\\\د ل\\\\ه أن يك\\\\ون علم\\\\ا، بھ\\\\ذا الش\\\\كل أص\\\\بح ((...أو قص\\\\يدة ش\\\\عرية مطول\\\\ة، ف\\\\المنھج  ،ض\\\\خما

. )1())وليس ھن\اك م\ن ح\ل س\وى اCختي\ار المس\بق، وC ب\د أن يعتم\د ھ\ذا اCختي\ار عل\ى الح\دس...مستحي�

جانب الذي يتسم بالخصوبة، والثراء في النص ا!دبي، وھو بذلك عنصر مس\اعد والحدس وحده يدلنا على ال

  .على اختصار ما يمكن اختصاره من وقت وجھد قد يستغ�ن في ما C يفيد البحث ا!سلوبي في شيء

الرئيسية التي يستحيل  تمن ا�شكاليا ها!سلوبية وتداخلھا في الوقت نفس التطبيقاتأن تعدد   :المنھج حدود

ھا تحديد الحدود الفاصلة بينھ\ا وب\ين المن\اھج غي\ر ا!س\لوبية، وC يمكنن\ا بھ\ذا الص\دد وص\ف م\نھج موح\د ب

ببعض النقاد إلى اتھام ھذا المنھج بالغموض في خضم ت�ح\م الدراس\ات، إذ أنن\ا  اللدراسة ا!سلوبية، مما حد

عل\ى  -م\ث�–لوبية العربي\ة ھ\ذا ا�ش\كال يق\ر بقص\ور الدراس\ات ا!س\ وس\طنجد ال\دكتور ص\�ح فض\ل ف\ي 

وف\ي مقاب\ل . )2(ونظريات سريعة تفتقد إلى التوجه العلم\ي الراش\د، وإل\ى نف\س علم\ي ناض\ج ،أشتات مبعثرة

 التطبيق\\اتوالت\\ي تتف\\اوت  ،ذل\\ك يمكنن\\ا أن نرص\\د مس\\بقا اCتجاھ\\ات العام\\ة للتحلي\\ل ف\\ي الم\\نھج ا!س\\لوبي

ھنري\\ث (وھ\\ي عن\\د  ،وھ\\و ا!س\\لوب ،س\\ي يجمعھ\\اا!س\\لوبية ف\\ي درج\\ة التركي\\ز عليھ\\ا ووف\\ق مح\\ور أسا

  .)3()بليش

 ا!سلوب كتعبير عن شخصية الكاتب وعقليته وفكره، وھو مفھوم ذو اتجاه تعبيري  −

 وھو ذو اتجاه تأثيري أو عاطفي ،أو المتلقي ،ا!سلوب كأثر في القارئ −

 ا!سلوب كتقليد للواقع، وھو مفھوم محاكاتي −

 مفھوم تأليفي نصي وھو ،ا!سلوب كتأليف خاص للغة −

  .)4(وحاول الدكتور رجاء عيد تلخيص ھذه اCتجاھات في عنصرين أساسيين وھما

  .واCنحصار ضمن ما في النص ا!دبي ،يھتم بتوظيف أدوات لغوية: اCتجاه اللغوي -

  .تجاوز أدوات اللغة إلى عناصر خارج النص ا!دبي: اCتجاه اHخر -

  ـــــــــــــــــــ

 142ص دار الشروق ،علم ا!سلوب :ص�ح فضل .1

 06ص المرجع نفسه:ينظر .2

 35ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج: ، وينظر نور الدين السد53.52الب�غة وا!سلوبية ص ،ھنريث بليث: ينظر .3

 26البحث ا!سلوبي ص ،رجاء عيد:ينظر .4

ل قائمة عل\ى عناص\ر وتتصف ھذه اCتجاھات ضمن ث�ثية جدلية في نظرية ا�يصا ،كما يمكن أن تتضح   

  :)1(وھذه الث�ثية ھي ،والرسالة ،المرسل والمرسل أليه

  )المرسل(أو كاتبه  ،ع�قة ا!سلوب بصاحبه .1

  والمرسل أليه ،مراجعة ا!سلوب مراجعة نصية داخلية بعزلة عن المرسل .2
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ي تكوين وغيرھا ف ،دراسة ا!سلوب في ع�قة النص بالمتلقي، وا�فادة من علم النفس، وعلم اللسان .3

 .قراءة أسلوبية تفيد إنتاج النص من جديد إنتاجا أسلوبيا

حت\ى لتك\اد تتك\اثر ((...وبين ھذه اCتجاھات المختلف\ة تتع\دد التطبيق\ات ا!س\لوبية بتع\دد المش\ارب النقدي\ة    

جه إلى وھذا C ينفي من أن ھذه التطبيقات تنطلق من قاعدة واحدة وتت. )2())بحسب عدد ا!سلوبيين التطبيقين

وتتوحد من أجل الوصول إلى نظرية أسلوبية موحدة نسبيا، وC ي\تم  ،إتجاھات تتقاطع في الكثير من ا!حيان

وتھجينھ\ا تھجين\ا منظم\ا،  ،والتركيز عليھ\ا �دماجھ\ا ،ذلك إC عن طريق وجود نقاط مشتركة بين التطبيقات

أو التض\\اد ب\\ين ھ\\ذه  ،ھم، ب\\ل نف\\وا الفرق\\ةودعموھ\\ا ب\\آرائ ،وق\\د أم\\ن بع\\ض الب\\احثين الغ\\ربيين بھ\\ذه الفك\\رة

ن\\ه C توج\\د اتجاھ\\ات متخالف\\ة ف\\ي أ) Hatzfeldھاتزفيل\\د (ا�تجاھ\\ات ا!س\\لوبية، وف\\ي ذل\\ك ي\\رى الناق\\د 

وC ع\\ن آخ\\ر لغ\\وي، وثال\\ث نفس\\ي، ب\\ل يج\\ب  ،ا!س\\لوبية، ف\\� ينبغ\\ي أن ن\\تكلم ع\\ن عل\\م ا!س\\لوب الجم\\الي

ا لغويا بالنسبة للمادة المستخدمة في أقصى حاCتھا، ونفسيا بالنسبة قد يكتسب طابع((إدماجھا في اتجاه واحد 

للبواع\ث الدافع\ة إلي\ه، وجمالي\ا ب\\النظر إل\ى الش\كل الخ\ارجي للق\ول، والت\\أثير الن\اجم، وجمي\ع ھ\ذه العناص\\ر 

دراس\ة ال\نص ا!دب\ي أس\لوبيا تعتم\د ((وم\ن ھن\ا ف\إن  ،وب\درجات متفاوت\ة. )3())ا!سلوبية حاضرة في النص

فيص\بح . )4())وتجتمع جزيئات ھذا العمل في وحدة فنية متكاملة ،لى مجاCت تطبيقية متعددة ا!بعاد، تحللع

والتھجين الذي ھو أم\ر ض\روري لتنش\يط أدوات الم\نھج ا!س\لوبي، وإجراءات\ه حت\ى يص\بح ق\ادرا  ،التكامل

  . )5(على العطاء والتخصيب

وتتع\\دد  ،تناول\\ه لع\\دة ظ\\واھر متاح\\ة أم\\ام الناق\\د ا!س\\لوبييعت\\د الم\\نھج ا!س\\لوبي ب: قضDDايا وظDDواھر المDDنھج

ادين التحلي\\ل ا!س\\لوبية بحس\\ب اختي\\ارات النق\\اد والمحلل\\ين أنفس\\ھم ب\\ين النص\\وص الس\\ردية ي\\ظ\\واھر وم

وس\\مات أس\\لوبية  ،ظ\\واھرم\\ن وم\\ا ب\\رز فيھ\\ا  ،ومض\\امينھا الفكري\\ة ،والش\\عرية بمختل\\ف مس\\توياتھا اللغوي\\ة

واغرق\ت مس\توياتھا ف\ي  ،وتراكمھا تعددت بذلك مختلف التطبيق\ات ا!س\لوبية ،صمائزة، ولكثرة ھذه النصو

  التعمق 

  ـــــــــــــــــــ

 295.296ص10مج 40ج ع*مات) المنھج ا!سلوبي في النقد العربي الحديث( ،بشرى موسى الحاج: ينظر .1

 72النقد والحداثة ص: عبد الس�م المسدي .2

 )’’Hatzfeld ‘‘estudios de estilistica P29(نق� عن.145ص قدار الشرو ،علم ا!سلوب: ص�ح فضل .3

 77ا!سلوب بين عبد القادر وجون ميري ص: شوقي علي الزھرة .4

 21التحليل السيمائي للخطاب الشعري ص ،عبد الملك مرتاض: ينظر .5

 ومم\ا ي\دعونا إل\ى ،والخوض في غمار ھذه النصوص مما يصعب علينا حصر ھذه التطبيقات عند أصحابھا

  . وا!فكار النقدية التي ألبسوھا لھا ،محاولة اختصار أھم الميادين التي تناولھا ھؤCء المحللون

 مسDDتويات التحليDDلأن أھ\\م م\\ا يمي\\ز ا!س\\لوبية كعل\\م موض\\وعي، وبح\\ث علم\\ي ج\\اد، ھ\\و إعتمادھ\\ا عل\\ى    

ھذه ا!خيرة باللغة كميدان المعروفة، والتي تكاد تطفوا على جل التطبيقات ا!سلوبية، فيتضح أھتمام  اللغوي

) جوزي\ف ميش\ال ش\ريم(وقد بدت ھذه ا!ھمية من خ�ل أعم\ال الباح\ث  ،وخصب للنشاط ا!سلوبي ،حيوي
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وثاني\ا ب\أن ھ\ذا . في مفھومه أوC لVسلوبية على أنھا حوار دائم بين القارئ والكاتب من خ�ل النص ا!دب\ي

كونراد (ويورد بذلك رأي  .)1())جملة، واللفظة، والصوتالنص وال((الحوار يتم على مستويات أربعة وھي 

لتحلي\ل ا!س\لوبي المتمثل\ة ف\ي ال\وزن، والتس\اوق ف\ي ا!لف\اظ، لفي تحديد الوس\ائل )  Conrad bireuxبيرو

) رينه ويليك وأوستن وارين(في تأكيد صريح لما دعا إليه . )2(والتراكيب، وتناسق مكونات في النص ا!دبي

 -ةا�قليمي\\–الغربي\\ة  (عل\\م ا!ص\\وات وتص\\ريفھا حت\\ى نص\\ل إل\\ى ا!لف\\اظ ((...ى الب\\دأ ب\\ـ الل\\ذان وجھ\\ا إل\\

مث\\\ل التراكي\\\ب المقلوب\\\ة أو المعادل\\\ة أو (ث\\\م نرتف\\\ع بع\\\د ذل\\\ك إل\\\ى التراكي\\\ب ) الموض\\\وعة -المھج\\\ورة

م\اد عتإوقد دعم ھذا الراي الدكتور ص\�ح فض\ل ف\ي دعوت\ه الص\ريحة، والموجھ\ة إل\ى . )3()...))المتوازية

أو المستوى الحسي  ،وذلك بتتبع أھم ھذه المستويات فاعتبر المستوى الصوتي ،الطريقة المفيدة في ا!سلوبية

اللغوي ھو أول ھذه المستويات ثم يأتي المستوى الدCلي، وھو مستوى أساسي في تكوين موضوعات العمل 

وق\\ام بتفص\\يل ھ\\ذه . )4(يم\\ا بع\\دوأح\\داث وأش\\ياء، وت\\أتي بقي\\ة المس\\تويات ا!خ\\رى ف ،ا!دب\\ي م\\ن أش\\خاص

المستويات وبيان أھم القضايا والعناصر التي تعالج النص وفق المنظور ا!سلوبي مرتبة ترتيبا تسلسليا يقوم 

  :)5(على الكيفية التالية

 ) نغيمتالنبر، ال(وتكويناتھا الموسيقية  ،ورمزيتھا ،يدرس فيه الحروف: المستوي الصوتي −

 وا!دبي الخاص ،وحدات الصرفية، ووظائفھا في التكوين اللغويخاص بال:المستوى الصرفي −

 والحيوية  ،والتجريدية ،خاص بالكلمات، وخصائصھا الحسية: المستوى المعجمي −

 والجمالية  ،خاص بتأليف، وتركيب الجمل، وخصائصھا الدCلية: المستوى النحوي −

 وا!ساسية  ،ا الثانويةلتحليل تراكيب الجمل الكبرى، والكشف عن خصائصھ: مستوى القول −

  ـــــــــــــــــــ

 07م ص1987، 2ط ن دليل الدراسات ا!سلوبية المؤسسة الجامعية للدراسات بيروت لبنا: جوزيف ميشال شريم .1

 37المرجع نفسه ص:ينظر .2

 181نظرية ا!دب ص: رنيه ويليك، واستن وارين .3

 319نظرية البنائية في النقد ا!دبي ص ،ص�ح فضل:ينظر .4

 323.320المرجع نفسه ص:ينظر .5

وغير المباش\رة، والص\ور المتص\لة با!نظم\ة الخارج\ة  ،خاص بالمعاني المباشرة: المستوى الدCلي −

 ...)علم النفس، وعلم اCجتماع(عن حدود اللغة، 

أو بالدال الجديد الذي ينتج  ،أو ما يسمى باللغة، داخل اللغة ،خاص بالمعنى الثاني: المستوى الزمني −

 .دبيا جديدامدلوC أ

، وأن كن\\ا نفص\\ل بينھ\\ا أثن\\اء التحلي\\ل م\\ع مراع\\اة أھ\\م هنفس\\ وتق\\وم ھ\\ذه المس\\تويات بالعم\\ل ف\\ي الوق\\ت   

C يقوم إC على  ا�ختيار، !ن ا�ختيار والتركيبخصائص، وقوام ھذا التحليل الذي يقوم على أساس مبدأي 

ستوى تركيبي نحوي أين يفضل نمط تركيبي مستوى اللفظ، أو المعجم في تفضيل لفظة ما على أخرى، أو م

تفض\ل بع\ض التعبي\رات المجازي\ة عل\ى أخ\رى، وب\ذلك  إذمعين على نمط أخر، أو عل\ى مس\توى الص\ورة، 
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 ،وص\وC إل\ى الوظيف\ة التأثيري\ة ،وم�محه في النص ا!دب\ي ،يقوم الناقد بتقصي وتتبع مظاھر ھذه ا!ختيار

ھو مظھر ا!دبية، وفيه تتجلى الع�قات الوظيفي\ة ب\ين العناص\ر البنائي\ة ف التركيبوا�ب�غية، والجمالية، أما 

 ،المتجاورة في نسق معين، !براز أھمية ھذه العناصر فيه ليس في ذاتھا، بق\در م\ا تب\رز ت\أثير ھ\ذا التج\اور

م\ن أوج\ه  والتأخير، أو الحذف والذكر، أو غيرھا ،بذلك دCCت التقديم دوالتناسق في السلسلة الخطية، فتتعد

  .والتي تحقق الجانب الجمالي في النص ،ومظاھر ھذا التركيب لتقوم ا!سلوبية بنسج بعض السمات البارزة

 ،ووصف حوار الكاتب ،لقد حاول الدكتور نور الدين السد ا�جتھاد في إيجاد ترتيب أخر لھذه المستويات    

المس\توى : ة، تش\كل بنيت\ه ا!ساس\ية وھ\يالذي يش\مل عل\ى مس\تويات أربع\((والقارئ بالتواصل عبر النص 

إذ بفض\\ل ھ\\ذه المس\\تويات . )1(...))الص\\وتي، والمس\\توى المعجم\\ي، والمس\\توى التركيب\\ي والمس\\توى ال\\دCلي

ن تفص�ن عند التحليل، كما C يمكن ييتوصل الباحث إلى البنية العميقة، والبنية السطحية للنص ا!دبي، واللت

  .، وإبراز خصائصه ا�بداعيةيمجاز عامة في إثراء البحث ا!سلوبإغفال ما لدور الصورة أو ال

ومكونات الخطاب  ،أما في مجال التحليل ا!سلوبي للخطاب السردي، فقد وضع خطاطة صنف فيھا بنيات   

الحي\ز (، والفض\اء )النظام الزمني(الزمن . )2(:السردي والتي تعد من أھم ميادين التحليل ا!سلوبي من خ�ل

، الح\\وار )مص\\ادرھا، أنواعھ\\ا(، الشخص\\يات )الطبيع\\ة والوظ\\ائف(، والوص\\ف )ني، النص\\ي، ال\\دCليالمك\\ا

  .، ثم الرؤية السردية)الخارجي والداخلي(

  ـــــــــــــــــــ

 207ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج: ور الدين السدن .1

  182ص 2المرجع نفسه ج: ينظر .2

   

  

للكاتب المص\ري ) زقاق المدق(لقصة  تهعبد الملك مرتاض في دراسوفي مجال السرد دائما قدم الدكتور    

وعناصر التحليل التي تدرس في مثل ھ\ذه ا!جن\اس وح\ددھا ف\ي ث�ث\ة مس\تويات  ،نجيب محفوظ أھم قضايا

  .)1(الو صف، والتكرار، والتشبيه: وھي

واطن\ه ف\ي الشخص\يات وم ،وقام بدراسة أحصائية شاملة في ھذه المستويات تتناول بھا ضرورة الوص\ف   

والعب\ارات،  ،وا!فك\ار ،وتتناول التك\رار ف\ي ا!لف\اظ ،وموضوعاته وتوزيعاته المختلفة ،والزمان ،وا!ماكن

  .أو الخروج من ھذا الجانب ،والكناية Cستحالة إتمامھما،والمجاز،وأبعد اCستعارة،كما أقتصر على التشبيه

ص السردية، لم تلق أھتماما كبيرا من قبل النق\اد، فل\و أجرين\ا أن الدرسات ا!سلوبية المنصبة على النصو   

والس\\ردية، لوج\\دنا أكتس\\اح الدراس\\ات  ،إحص\\اء لمجم\\ل الدراس\\ات ا!س\\لوبية المھتم\\ة بالنص\\وص الش\\عرية

وأدبية، با�ضافة إلى الحري\ة المتاح\ة  ،الخاصة بنصوص الشعرية للساحة النقدية، لما لھا من إمكانات لغوية

والواق\ع إنفع\اC وتعبي\را  ،شاعر ف\ي التعام\ل م\ع ال\نص الش\عري والخ\روج ب\ه م\ن ع\والم المرج\عللVديب ال

ب\بعض ا!س\لوبيين المھتم\ين بالس\رد إل\ى التعام\ل م\ع  اوصياغة، وھو ما C يتاح للسارد دائما، وھ\ذا م\ا ح\د
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عند التعام\ل م\ع بع\ض  أو اللجوء إلى ا!سلوبية ،منھج تحليل الخطاب الذي يحاكي ا!سلوبية في نقاط كثيرة

وھ\\ي قض\\ايا قليل\\ة ال\\ورود ف\\ي الدراس\\ات ا!س\\لوبية،  ،أو ا!مث\\ال ،والظ\\واھر الس\\ردية كالحكم\\ة ،النم\\اذج

أو ظ\\اھرة أس\\لوبية س\\ردية تس\\اھم ف\\ي مقارب\\ة الشخص\\يات، وبن\\اء  ،واعتب\\رت الحكم\\ة كمس\\توى أس\\لوبي

ي بع\\ض ا!جن\\اس الس\\ردية كالرواي\\ة ولغ\\ة الكتاب\\ة وذل\\ك ف\\ ،ا!ح\\داث، وتحدي\\د ال\\زمن، ومس\\تويات الس\\رد

  . )2(الذھنية

أو ت\داخل  ،)التنDاص(من أب\رز الظ\واھر الت\ي مي\زت بح\وث النق\اد ض\من الم\نھج ا!س\لوبي ھ\ي ظ\اھرة    

ومص\\طلحات كثي\\رة أھمھ\\ا الس\\رقات، أو التض\\مين، أو اCقتب\\اس  ،النص\\وص، ال\\ذي عرف\\ه الق\\دماء بمع\\اني

بفض\\\ل جھ\\\ود النق\\\اد الغ\\\ربيين، وعل\\\ى رأس\\\ھم الباحث\\\ة            وغيرھ\\\ا، لك\\\ن ھ\\\ذه الظ\\\اھرة تم\\\ت واتض\\\حت 

ف\\\ي حواري\\\ة ) ب\\\اختين(مس\\\تفيدة م\\\ن أبح\\\اث الع\\\الم ) م1967-1966(ف\\\ي أبحاثھ\\\ا ب\\\ين ) جولي\\\ا كرس\\\تيفا(

وتط\\ور وح\\ددت ل\\ه  ،وق\\د تبل\\ور ھ\\ذا المص\\طلح. )3(أو الص\\وت المتع\\دد ف\\ي النص\\وص ا!دبي\\ة ،النص\\وص

جي\\رار (و ،)ميش\\ال ريف\\اتير(و) روCن ب\\ارط(نق\\اد آخ\\رين م\\ن أمث\\ال  كيفي\\ات ودرج\\ات، وش\\روط عل\\ى ي\\د

ظ\\اھرة (ھ\\ذا ا!خي\\ر ال\\ذي ق\\دم لھ\\ذه الظ\\اھرة ص\\ورة ومفھوم\\ا طريف\\ا إذ ص\\ورھا ) ب\\ول ف\\اليري(و) جين\\ت

  . أو ا!سد، والذي ھو في ا!ساس مجموعة خراف وكباش مھضومة ،في النص ا!دبي بمثابة الليث) التناص

  ـــــــــــــــــــ

 273.268ص 1989 )ب ط( ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر: تحليل الخطاب السردي  ،عبد الملك مرتاض:ينظر .1

 478.476ص10مج 40ج ع*مات) السردي وا!سلوبي في الرواية العربية( ،سامي الحاج علي:ينظر .2

  وما بعدھا  95ص 2ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .3

  

ونص\\\وص  ،وشخص\\يته، م\\ن أن يتغ\\ذى ب\\آراء ،أو الش\\اعر ،أدع\\ى إل\\ى إب\\راز أص\\الة الكات\\\ب ف\\� ش\\يء

وبين\\وا أنواع\\ه،  ،إل\\ى النق\\د العرب\\ي، فتناول\\ه النق\\اد الع\\رب) التن\\اص(ث\\م أنتق\\ل ھ\\ذا المص\\طلح  )1(اHخ\\رين

واختي\ار،  ع\ن مح\ض إرادة((...وأبرزوا أدواره في الشعر كأن يكون ظاھرة يلجأ إليھا الشاعر  ،ومستوياته

وعلى قارئ النص استحضار المراجع التي يحيل عليھا الشاعر، لكي تستقيم القراءة، ويتم الفھم عل\ى الوج\ه 

  )2())المطلوب

من أبرز الظواھر ا!سلوبية كذلك، والتي اعتنى بھا ا!سلوبيين ھي ظاھرة ا�نزياح، أو العدول عند النقاد    

ك\امن ف\ي ((...�نيين الروس، وإن لم يصرحوا به صراحة بل ھو العرب، وقد برز ھذا المصطلح عند الشك

. )3())مجموعة من مصطلحات ا�جرائية كا!دبية، والوظيفة الشعرية، الشاعرية، والمھيمنة، وخيبة اCنتظار

ھ\ذه . ويعتبر ا�نزياح بمثابة المحور الرئيس\ي لك\ل ا!س\لوبيات، وم\دلول ي\ربط ب\ين اللس\انيات وا!س\لوبيات

  :)4(رة التي تناولت ا�نزياح وفق ث�ثة مستويات وھيا!خي

 ا�نزياح بالنسبة للمعيار .1

 ا�نزياح بالنسبة ل�ستعمال العادي والبسيط للغة .2
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 ا�نزياح بالنسبة للنوع .3

ويمكن أن نشير إلى أن أھمھا تتلخص في  ،اHراء حوله تقد تعددفأما المعيار الذي يقاس عليه ا�نزياح،    

أو معي\ار الس\ياق ال\داخلي  ،لمعي\ار ق\ائم عل\ى النس\يج اللغ\وي الس\ائد، أو النس\يج اللغ\وي المث\الياعتبار ھ\ذا ا

وھن\\اك م\\ن ي\\رى الق\\ارى النم\\وذجي ھ\\و معي\\ار ك\\ذلك ويمك\\ن اعتب\\ار الناق\\د ا!س\\لوبي معي\\ارا وف\\ق  ،لل\\نص

  .ومعارفه النقدية ،تجاربه

ي التحليل ا!سلوبي مع الدكتور ص�ح فضل ومجاCت المنھج ف ،ويمكن في ا!خير أن نلخص أھم قضايا   

  .)5(من خ�ل التركيز على ث�ثة عناصر أساسية متكاملة وھي

 يعالج نصوص التركيز على شفرات اللغة الموظفة: العنصر اللغوي .1

 وھدف الرسالة  ،والتاريخ ،والقارئ ،إدخال عناصر غير لغوية كالمؤلف: العنصر النفعي .2

 .أو الجمالية المنشودة ،على القارئ وأدواره في بروز ا!دبية تأثير النص: العنصر الجملي .3

  .وشرعيته في الوجود ،ومنھا يستمد مصداقيته ،وھي كلھا ميادين حيوية في علم ا!سلوب

  ـــــــــــــــــــ

، 20م ص1988 1مص\ر ط الق\اھرة. التناص في شعر أمل دنقل، مكتبة النھضة المص\رية ،عبد العاطي كيوان:ينظر .1
 )17بيروت لبنان ص.محمد غنيمي ھ�ل، ا!دب المقارن، دار العودة ( عن نق�

 91سؤال الحداثة في الشعرية العربية القديمة ص: يوانإمحمد  .2
 169ص )ب ط(أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، لبنان، المغرب اللغة والخطاب : عمر أوكان .3
 170المرجع نفسه ص: ينظر .4
 132ص دار الشروق ،علم ا!سلوبية ،ص�ح فضل: ينطر .5

  

  :وفعالية التعبيرا�سلوبي  المنھج.ج

من الظواھر الفطرية، والحيوية البارزة في الظاھرة البش\رية، ف\� يس\تطيع ا�نس\ان ) التغيير(يعد عنصر    

أن يشعر بوجوده، وكيان\ه، إC م\ن خ\�ل نق\ل مش\اعره وإنش\غاCته إل\ى اHخ\رين ع\ن طري\ق التعبي\ر، ال\ذي 

ووسائله بتعدد، وتعقد الظاھرة البشرية نفسھا، ولقد أھتم القدماء اليونان، والھن\ود ب\أھم أش\كال  تتعدد أشكاله،

التعبير، والتعبير اللغوي وناقشوا قضاياه الفلس\فية الغيبي\ة فتن\اولوا أص\ل اللغ\ة، وع�ق\ة اللف\ظ ب\المعنى، كم\ا 

واض\ع، وا�ص\ط�ح ف\ي اللغ\ة، إC أن تناول العرب القدماء ع�قة ا�نسان باللغة، وتكلم\وا ع\ن مص\طلح الت

ھذه الجھود أتسمت بالم�حظات السطحية غير الدقيقة، حت\ى ج\اءات الدراس\ات اللغوي\ة الحديث\ة ف\أثرت ھ\ذه 

، وقواع\د موض\وعية دقيق\ة ف\ي تقن\ين، وتص\نيف ھ\ذا  الظاھرة، وحاولت من خ�ل بحوثھا وض\ع مق\وCت،

دب\ي ا�ب\داعي، وكم\ا يل\ي بعي\د ع\ن بقي\ة التغيي\رات ا�بداعي\ة التعبير، وتأسيسه على قواعد تضع التعبير ا!

  .النفعية

  :مفاھيم التعبير وع*قاته

الرؤي\ا يعبرھ\ا : عب\ر((ف\ي قول\ه ) عب\ر(ذك\ر م\ادة ) ھ\ـ711-630(ورد في لس\ان الع\رب !ب\ن منظ\ور :لغة

ه تعبيرھا، والعابر الذي سأل: واستعبره إياھا... عبرا، وعبارة، وعبرھا، فسرھا، وأخبر بما يؤول إليه أمرھا
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: َعَب\َر عم\ا ف\ي نفس\ه((، وقوله كذلك ))ينظر في الكتاب، فيعبره أي يعتبر بعضه ببعض حتى يقع فھمه عليه

َتَكلم : سم الِعْبَرةُ، والِعَباَرةُ، والَعَباَرةُ وَعَبَر عن ف�نا�عيي، فأْعَرَب عنه، و: أْعَرَب، وبين، وَعَبَر عنه غيره

  . )1())َعِبُر عما في الضميرعنه، واللسان يُ 

إذا يتضح للتعبير عند أبن منظور عمليتان متبادلتان تصدران من الشخص حينما يعبر، ويفصح عن شيء    

ما تارة، وتارة أخرى حينما يطلب فھم الشيء وتفسيره في الرؤيا، أو في الكت\اب، والف\رق ب\ين الوظيف\ة م\ن 

  ).وٌعِ◌برَ  َعَبَر،(خ�ل التشديد في وسط الفعل بين 

فالتعبير ھو بيان ما يجول في خاطر الكاتب من أفكار ومشاعر، ومواضيع بلغة واضحة وألف\اظ :  إصط*حا

متينة، وملكة تنمو وتتجدد با�ط�ع والممارسة، فتنقل مواضيع التعبير في شكل أح\داث، واقعي\ة، أو خيالي\ة 

بدءا ) الحركة الصامتة(، أو الحوار، أو ا�يحاء بوساطة أدوات كالكتابة، أو الرسم، أو الخطوط، أو التصوير

  .)2(من صراخ الطفل إلى الكلمة المنطوقة المكتوبة

  ـــــــــــــــــــ

 530.529ص 4لسان العرب مج:ابن منظور .1

  12ص 1990 ،2ط الجزائر عين مليلة.التعبير الفني، دار الھدى ،محمد غازي التدمري:ينظر .2

  

  

  

تص\نيف موح\د لط\رق التعبي\ر، فأجمع\ت ج\ل ھ\ذه المح\اوCت عل\ى تأكي\د  وقد ح\اول بع\ض النق\اد وض\ع   

  .أو صنفين للتعبير ،طريقتين

وي\دل ب\ه  ،ودCلي\ة ،ونحوي\ة ،المعنى المجرد برسائل ص\وتية يربططريقة التعبير باللفظ المجرد، الذي : أو2

Cت النفس\\ية ف\\ي ص\\ورتھا اللف\\ظ عل\\ى المعن\\ى المج\\رد دCل\\ة ذھني\\ة تجريدي\\ة كم\\ا يق\\وم بنق\\ل المعن\\ى، والح\\ا

وال\\وعي خطاب\\ا  ،والعق\\ل ،مروي\\ة يخاط\\ب فيھ\\ا ال\\ذھنالويعب\\ر ع\\ن المش\\اھد المختلف\\ة، والح\\وادث  ،الذھني\\ة

  .)1(موضوعيا جافا

طريقة التعبير بالوصف التي تتجاوز النطاق اللغوي إلى القص، وصيغ الشعر، ويمكن أن نعب\ر عليھ\ا : ثانيا

  .)2(ز وغيرھابواسطة الصورة، والرمز، والمجا

وأضاف بعضھم صنفا آخر، يھتم بالتعبير ع\ن الجان\ب الفك\ري ال\ذي يمك\ن اCنط\�ق منھ\ا لتحدي\د أنم\اط    

وقد ب\دلت مدرس\ة ب\الي جھ\ودا كبي\رة ف\ي تحدي\د ). بيارجيرو(ا!سلوب المؤدية له، وھو رأي ارتضاه الناقد 

  .)3(أنماط ا!سلوب وفق ھذا التصنيف الث�ثي

بير اللغوي كميزة بشرية بعناصر ھامة، ويتعالق معھا تعالقا ضروريا، أنط�قا م\ن كون\ه حال\ة يرتبط التع   

، فيفترق عن )ا!سلوب(، ليتخذ لنفسه قاب� معينا )اللغة(، عبر وسيلة ضرورية )صاحبه(تصدر من ا�نسان 

  :وتتجلى ھذه الع�قات في ما يلي ،غيره من التعابير ا!خرى
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وخاص\ة أن الق\يم  ،رتباط ظاھرة التعبير بذات صاحبه ارتباط وثيقاإحظ بعض الباحثين C:  التعبير وصاحبه

فل\ذلك C ينش\ئ ا!دي\ب عب\ارة م\ا إC إذا  ،الشعورية عند ا!ديب تسبق دائما القيم التعبيرية ف\ي العم\ل ا!دب\ي

). l’expressivitéالتعبيري\ة(نبث\ق مص\طلح إومن ھ\ذا المفھ\وم . )4(عاش ما تدل عليه في شعوره وإحساسه

وھي من المصطلحات التي تستخدمھا ا!سلوبية، وخاصة ا!سلوبية التعبيري\ة الت\ي أس\ھمت ف\ي ھ\ذا المج\ال 

الذي حوصل التعبيرية في فكرة طاقة الك\�م ف\ي حمل\ه لعواط\ف الم\تكلم، ) شارل بالي(بفضل رائدھا ا!ول 

أو الم\تكلم ل\بعض أج\زاء خطاب\ه، فيق\وم  ،اتبومشاعره، ثم عمم ھذا المصطلح بعده ليشمل ظاھرة إبراز الك

وھي بذلك بمثابة الطاقة التي تتوازى فيھا اCنفع\اCت الذاتي\ة م\ع ذب\ذبات . )5(ابتكثيف الدوال خدمة لمدلوCتھ

  )التعبيرية(فجال  والب�غي في الخطاب ا!دبي، ،ا!داء اللغوي

  ـــــــــــــــــــ

 1988 )ب ط( باتن\\ة الجزائ\\ر. دار الش\\ھاب: ة التص\\وير الفن\\ي عن\\د س\\يد قط\\بنظري\\: ص\\�ح عب\\د الفت\\اح الخال\\دي:ينظ\\ر .1

 269ص

 173ص دار اHفاق ،علم ا!سلوب ،ص�ح فضل:ينظر .2

 173المرجع نفسه ص:ينظر .3

 102نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ص ،ص�ح عبد الفتاح الخالدي:ينظر .4

 178ا!سلوبية وا!سلوب ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .5

جال نفساني يدخل في دائرة البحث النفسي الذي يھتم بشخصية ا!ديب وفق مجالي عل\م ال\نفس ا!دب\ي، ھو م

قد تتحول في بع\ض الخطاب\ات ا!دبي\ة إل\ى مفھ\وم، وح\دث فن\ي، ) التعبيرية(إC أنھا . )1(وعلم النفس اللغوي

ا�فص\اح ع\ن حس\ه، أو تأويل\ه ومن ثمة جمالي لدي المتلقي، وناتجة من أدوات م�ئمة يستعملھا الكاتب في 

وخاص\ة إذا ك\ان مؤلف\و ھ\ذه . )2(لVشياء، وعلى ا!س\لوبي فح\ص ھ\ذه ا!دوات الم�ئم\ة ف\ي ھ\ذه الخطاب\ات

وأجزائھ\ا الت\ي تغطيھ\ا  ،واكتش\اف القيم\ة التعبيري\ة ف\ي ك\ل مفاص\لھا ،النصوص ممن يقومون بتعرية اللغ\ة

والعناص\\ر الجمالي\\ة حت\\ى ف\\ي تل\\ك المواض\\يع  ،ق\\اتع\\ادات التوظي\\ف، واCس\\تعمال الي\\ومي، وإب\\راز الع�

وتج\ريم م\ن يتع\رض لھ\ا  ،والمناطق المحرمة، والصعبة في اللغة، والت\ي تع\ود المس\تعملون لھ\ا عل\ى ت\أثيم

  .)3(ويقترب منھا

وق\د يرتق\ي عن\د ا!دي\ب  ،ومشاعره ا�نس\انية ،إن التعبير كظاھرة بشرية يتعلق بصاحبه فينقل أحاسيسه

وض\رورية لل\نص  ،عن مواصفات وتصوير اللغة النفعية ا�ب�غية فيتجه إلى وظائف ھام\ة في صور ترقى

  :ا!دبي ا�بداعي ومنھا

لتعبي\\ر كوس\\يلة للكش\\ف ع\\ن مش\\اعره اأن م\\ن مس\\لمات ا!دي\\ب الفطري\\ة ھ\\و اعتم\\اده ف\\ي : الكشDDف وا�بDDداع

) التركي\ب(، وعلى الترتيب المقص\ود )اCختيار(وأفكاره كاHخرين، إC أن ھذا الكشف قد يقوم على اCنتقاء 

: ا�متاعليسمو بھذا الكشف عن وظيفة ا�ب�غ النفعية إلى وظيفة شعرية، فيتحول الكشف إلى إبداع مقصود 

إن تلقي ھذا التعبير المقصود بذاته عند السامع، يحقق عنده عنص\ر المتع\ة الجمالي\ة م\ن خ\�ل تتب\ع ورص\د 

  .الصور الفنية فيه
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يكمن سر ھذه المتعة، واللذة الجمالية المحققة عند السامع عن طري\ق عنص\ر المخادع\ة، : يرالخداع والتصو

والمفاج\\أة، وك\\ذا التص\\وير الفن\\ي غي\\ر المس\\بوق، وال\\ذي يطع\\م ب\\ه المب\\دع تعبي\\ره، فينق\\ل التجرب\\ة الش\\عورية 

  .بطريقة غير معھودة عند غيره

  ـــــــــــــــــــ

مح\اظرات ف\ي عل\م ال\نفس اللغ\وي : حنف\ي ب\ن عيس\ى: ، وينظ\ر37ت النق\د ا!دب\ي صف\ي آلي\ا ،عبد الس�م المسدي:ينظر .1

 74.73ص 1993 ،1الجزائر ط

 57النقد والحداثة ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .2

  399نظرية البنائية في النقد ا!دبي ص ،ص�ح فضل:ينظر .3

  

  

  

  

  

  

وعب\ارات فق\ط، ولكن\ه ھ\و  ،يس لفظ\افالتعبير ل((أو مخادعة  ،ةئفتتجسد ھذه التجربة في صور مثيرة ومفاج

  .)1())العمل ا!دبي الكامل باعتبار ما يصوره من التجارب الشعورية

وC يتحق\ق إC إذا اعتم\د عل\ى أس\لوب خ\اص، تس\ير  ،أن التنسيق ف\ي التعبي\ر C يكتم\ل: )التناسق(التنسيق 

، تتناسق مع بعضھا البعض وصور، ودCCت كلھا في إيقاعات متنوعة ،جميع عناصره من ألفاظ، وتراكيب

وفي ا!سلوب ھو  ،لتشكل النسق العام الذي يميز ا!سلوب، وينعكس إيجابا على التعبير، فالتناسق في التعبير

أن يھي\\ئ ا!دي\\ب لحظ\\ة التعبي\\ر لVلف\\اظ نظام\\ا، ونس\\قا وج\\وا يس\\مح لھ\\ا ب\\أن تش\\ع ش\\حنتھا م\\ن الص\\ور ((...

الوظائف فإن التعبير C ينفص\ل ع\ن الجان\ب النفع\ي ال\ذي يحض\ر با�ضافة إلى ھذه . )2())والظ�ل وا�يقاع

  . والواقع المشروع ،بالقدر الذي يصل به ا!ديب نصه بالمرجع

من أسس  اوجوھريا يقوم عليه التعبير، والتعبير بدوره يقوم أساس ،تعتبر اللغة عنصرا ھاما  :التعبير واللغة

فا�نسان إذ ينطق ببعض من الكلم\ات، إنم\ا يفع\ل ذل\ك لك\ي ((ووسيلة، ووظيفة من وظائفھا ا!ساسية  ،اللغة

ثم أن اللغة تحدد في كونھا نظام . )3())يعبر أي ينقل العواطف وا!حاسيس، وا!فكار من الداخل إلى الخارج

ت\\ؤدي محت\\وى الفك\\رة الت\\ي تمت\\زج فيھ\\ا العناص\\ر العقلي\\ة، والعناص\\ر العاطفي\\ة ((...م\\ن الرم\\وز التعبيري\\ة 

فدراسة اللغة C تق\وم إC عل\ى استكش\اف تل\ك الع�ق\ات الت\ي تجم\ع . )4())اجتماعيا محضا اة حدثفتصبح اللغ

والع�قات إC من خ�ل  ،وكشف ھذه الروابط ،ومنه C يمكننا إدراك ،وعناصر التعبير ،بين عناصر التفكير

دور اللغة، وقيامھا ) جاكبسون رومان(وفي ھذا الصدد بين العالم اللغوي . )5(والتعبير معا ،النظر في الفكرة

بوظيفة تعبيرية من خ�ل نقلھا للعواطف المختلفة لدى المرسل عبر التغي\رات الص\وتية الحادث\ة ف\ي ك�م\ه، 

 .أو الس\خرية، أو الح\زن ،أو الغض\ب ،وعبر ما يلجأ إليه ھذا المرسل من تركزه وإظھاره انفعاCت التعج\ب
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صل إلى نتائج ھامة ومفيدة إن ھو أھمل الجانب التعبيري المجسد في ومنه C يستطيع الباحث اللساني أن يتو

  .)6(الك�م

  ـــــــــــــــــــ

 75نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ص: ص�ح عبد الفتاح الخالدي .1

 88المرجع نفسه ص .2

 73محاضرات في علم النفس اللغوي ص: حنفي بن عيسى .3

 43النقد والحداثة ص: عبد الس�م المسدي .4

 44المرجع نفسه ص: ظرين .5

ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  2ع اللغة وا�دب) مفھوم الخطاب والشعرية عند رومان جاكسون(أحمد منور :ينظر .6

 87بدون تاريخ ص

  

  

  

  

التعبي\ر ب\دون الم\رور  نستطيع أن نتكلم عنيساھم ا!سلوب في إبراز التعبير باللغة، وC : التعبير وا�سلوب

واللغة، لما لVسلوب من دور فع\ال، وع�ق\ات متداخل\ة م\ع التعبي\ر، فم\دلول ا!س\لوب يتح\دد  ،إلى ا!سلوب

في تفجير الطاقات التعبيرية الكامنة في صميم اللغة بخروجھا من عالمھا اCفتراضي إلى حيز الموجود ((...

ھو إدخال بعضھا في  اللغوي فا!سلوب ھو اCستعمال ذاته، فكأن اللغة مجموعة شحنات معزولة، وا!سلوب

بذلك يؤدي ا!سلوب إلى إبراز التعبير، وطاقات\ه وإخ\راج ھ\ذه اللغ\ة الموظف\ة . )1())تفاعل مع البعض اHخر

والمختلف\\ة داخ\\ل لغ\\ة معين\\ة ھ\\ي عب\\ارة ع\\ن  ،ف\\ي ص\\ورة مبدع\\ة، وعل\\ى ھ\\ذا ف\\إن تل\\ك ا!س\\اليب الموظف\\ة

لع�قات الخارج\ة ع\ن نط\اق اللغ\ة أحيان\ا، مث\ل نظم تعبيرية تتعايش داخل اللغة نفسھا، وتعكس بعض ا((...

واللغ\ة  ،ويمكننا أن نصور ع�ق\ة التعبي\ر با!س\لوب. )2())المستويات الطبقية التي تتخذ ھذا ا!سلوب أو ذلك

  :وصاحبھا في الشكل التالي

  المرجع         –الكفاءة  –الفكرة –ا�حساس )  المواد السياقية(ا!ديب 
  ا!سلوب )           تعبير لغوي(التعبير                                                                     

  ...                                                                الصور   –التراكيب  –ا!لفاظ )    المواد النصية(اللغـة 

  

 : علم ا�سلوب التعبيري

وظيفة : أساسيتين وھما نمة بدور كبير في علم ا!سلوب التعبيري، رغم تأديتھا لوظيفتيقامت الب�غة القدي   

ا قواعد ثابتة تنظم التعبير، ووظيفة كأداة فعالة في النقد ا!دبي، يقوم عل\ى التقي\يم الشخص\ي، وعل\ى بوصفھا

  .سلوبوھو ما أدى، ومع مرور الزمن إلى ظھور اتجاھين في علم ا! .ومعايير ثابتة ،قواعد

والصيغ،  ،وبع�قات الفكر ،ويعتد با!بنية اللغوية ،يقترب من الب�غة عند ا!قدمين: علم أسلوب التعبير: أو2

  .ويستمد قوامته من أسس علم اللغة ،ويرتكز على علم الدCلة ،كما يھتم بالنتائج
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  ـــــــــــــــــــ

 44النقد والحداثة ص: عبد الس�م المسدي .1

 476رية البنائية في النقد ا!دبي صنظ: ص�ح فضل .2

  

  

  

  

  

  

  

  

أو الجماعي، ويتمثل في شكل دراسة توليدية وليست  ،وھو نقد ا!سلوب الفردي: علم ا!سلوب الفردي: ثانيا

  .ويرتبط بالنقد ا!دبي ،لى علم اللغة كذلكعوكما يرتكز . والمقاصد C بالنتائج ،تقعيدية، كما يھتم بالبواعث

ويض\\عانه موض\\وعا لدراس\\ة  ،ل م\\ا س\\بق أن ك\\� ا!تج\\اھين الرئيس\\ين يھتم\\ان با!س\\لوبن�ح\\ظ م\\ن خ\\�   

وا!دب  ،تتك\\ئ عل\\ى تص\\ور جدي\\د لوظيف\\ة اللغ\\ة((...العقلي\\ة للتعبي\\ر اللغ\\وي، ويتخ\\ذ ص\\ورة ب�غي\\ة حديث\\ة 

  )1())وع�قته بالعالم باعتبارھا تعبيرا عن طبيعة ا�نسان،

وال\\ذي أھ\\تم ب\\التعبير الف\\ردي ف\\ي الوس\\ط  ،تعبي\\ري ف\\ي عل\\م ا!س\\لوبوم\\ن أب\\رز ممثل\\ي ھ\\ذا اCتج\\اه ال   

  .)شارل بالي(اCجتماعي الحياتي والحيوي، المدرسة الفرنسية بقيادة العالم اللغوي السويسري 

يعد شارل بالي من مؤسسي ا!سلوبية الحديثة، وھ\و لس\اني سويس\ري ول\د : الفكر ا�سلوبي عند شارل بالي

، وم\\\\ات بھ\\\\ا ف\\\\ي ت\\\\اريخ )س\\\\ابقا(عاص\\\\مة سويس\\\\را  )Genve(بجني\\\\ف ) م1865.02.04(بت\\\\اريخ 

ن أش\ھر المدرس\ين ف\ي أورب\ا م\ 1870ت\وفي س\نة )  jean.Gabriel( بن ج\ون قابري\لإ، )م1947.04.10(

ف\ي اHداب الك�س\يكية، وق\دم رس\الة ) ب\الي(أخ\تص ). Valentine leireinsف\الونتين لري\ان( وأم\ه ،أن\ذاك

) 1893(ودرس بمدرسة اCقتصاد  ،، عاد إلى جنيف)1889.1886(بين سنوات ) Berlin(دكتوراه ببرلين 

ش\\غل منص\\ب أس\\تاذ كرس\\ي ف\\ي ) 1939(إل\\ى س\\نة ) 1913(وم\\ن س\\نة ) 1913.1900(ث\\م ف\\ي الجامع\\ة 

، كما اھتم بالي )فردينالدروسويسر(والمقارنة في اللغات الھندوأوربية بعد أستاذه المشھور  ،اللسانيات العامة

  .)2(، ومن أشھر مؤلفاته)Subjectivité(والموضوعية  ،وقضاياھا اللسانية ،غة الفرنسيةبالل

  م1951، إذ ظھرت الطبعة الثالثة سنة 1902مصنف في ا!سلوبية الفرنسية  −

 م1952، والطبعة الثالثة سمة 1913اللغة والحياة  −

 م1944م، وطبعة ثانية 1932اللسانيات العامة واللسانيات الفرنسية  −

 .)3(م1905مجمل في ا!سلوبية ال −

  ـــــــــــــــــــ
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 15.14ص ، دار اHفاقعلم ا!سلوب : ص�ح فضل .1

 242.241ا!سلوبية وا!سلوب ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .2

 60ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .3

 

  

  

  

  

) فردنال\د دوسوس\ير(قواعده العالم اللغ\وي  ستفاد شارل بالي من معطيات علم اللغة الحديث، الذي أرسىإ   

ف\ي مقولت\ه الش\ھيرة ) دي بوف\ون(ودراسة قضاياھا الشكلية، كم\ا أس\تفاد م\ن فك\ر الكن\ت  ،في اھتمامه باللغة

وأس\\س  ،، وح\\اول المزاوج\\ة ب\\ين الفك\\رين ف\\ي ض\\وء الم\\نھج البني\\وي ليأس\\س قواع\\د)ا!س\\لوب م\\ن الرج\\ل(

يدرس وقائع التعبير اللغوي من ناحية محتواھا ((...علم ا!سلوب التعبيري ، أو )التعبيرية(ا!سلوبية ا!ولى 

  .)1())العاطفي، أي التعبير عن واقع الحساسية الشعورية من خ�ل اللغة، وواقع اللغة غير ھذه الحساسية

  :ويمكن بيان ھذه الع�قة وفق الرسم التخطيطي المبسط التالي

  لغة جديدة)      عناصر عاطفية(واقعة لغوية )     البسيطة(ضعة حساسية شعورية        اللغة المتوا
  مجال اجتماعي ولغوي                                مجال علم ا!سلوب التعبيري             

  

وقد Cحظ شارل بالي أن البعد الوظيفي في اHداب إنما يعود إلى اللغة، وبذلك تتحدد القيم\ة ا�بداعي\ة ف\ي    

ا!دب\\ي م\\ن خ\\�ل تفجي\\ر الطاق\\ات التعبيري\\ة الكامن\\ة ف\\ي ھ\\ذه اللغ\\ة، وذل\\ك عن\\دما تخ\\رج م\\ن عالمھ\\ا  ال\\نص

ب\ه إل\ى  اوھ\ذا م\ا ح\د. )2(اCفتراضي إلى عالم آخر متحق\ق كوج\ود إنج\ازي ي\نم ع\ن س\مات إبداعي\ة مختلف\ة

  .)3(تصنيف الواقع اللغوي في الخطاب ا�بداعي إلى نوعين أساسيين وھما

 لذاته، وغير مشحون بشيء ما ھو حامل −

فتستسقي الكثاف\ة  ما ھو حامل للعواطف، واCنفعاCت، وھو ميدان ا!سلوبية التي تعني بالجانب العاطفي −

 .أو المبدع خطابه في استعماCته اليومية ،الشعورية التي يشحن بھا المتكلم

على اللغة اليومية الحيوية المتبادل\ة وتركيزه  ،إن ما يميز فكر بالي ا!سلوبي في مراحله ا!ولى ھو اھتمامه

لغ\ة تلقائي\ة طبيعي\ة، وغي\ر مقص\ودة، مش\حونة بطاق\ات التعبي\ر  بوص\فھاوف\ي الجماع\ة اللغوي\ة  ،بين الن\اس

تكشف في كل مظھرھا وجھا فكريا، وجھا عاطفيا، ويتف\اوت الوجھ\ان كثاف\ة حس\ب م\ا ((... !نھا اCنفعالية 

وھ\و م\ا يفس\ر دعوت\ه ، )4())طه ا�جتماعي، والحالة التي يكون فيھا للمتكلم من إستعداد فطري، وحسب وس

إل\\ى ب\\احثي ا!س\\لوب باCھتم\\ام بھ\\ذه اللغ\\ة التخاطبي\\ة العادي\\ة ف\\ي دراس\\ة أس\\اليبھا، وب\\التركيز عل\\ى الجان\\ب 

، لع�مات انفعالي\ة بط\رق عدي\دة تب\رز المفارق\ات العاطفي\ة هالوجداني الذي يتجسد عند المتكلم في استعماCت

وا�رادية، والجمالية في ھذه اللغة، وتتمثل ھذه الع�م\ات غالب\ا ف\ي الترج\ي، وا!م\ر، والنھ\ي، واCس\تفھام، 
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وغيرھ\\ا، والت\\ي تعك\\س ف\\ي الغال\\ب مواق\\ف حياتي\\ه، وفكري\\ة، وعاطفي\\ة، ت\\تحكم ف\\ي المف\\ردات، وجم\\ل ھ\\ذه 

  .وذلك ضمن الوسط اCجتماعي الذي ينتمي إليه المتكلم. )5(اللغة
  

  ـــــــــــــــــــ

 17ص ، دار اHفاق علم ا!سلوب : ص�ح فضل .1
  47في آليات النقد ا!دبي ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .2
 31ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد: ينظر .3
 50المرجع السابق ص .4
 32رجاء عيد، البحث ا!سلوبي ص: ، وينظر61.60المرجع نفسه ص:ينظر .5

ھي لغة ليس\ت ف\ي خدم\ة الفك\ر، وC ف\ي خدم\ة الف\ن، ) بالي(أن اللغة التي يقصدھا ويفھم من خ�ل ھذا 

وC تستند إلى المنطق، أو المثل المنطقية العليا في تكوين اللغة، ب\ل ھ\ي حياتي\ه واجتماعي\ة بحت\ة بعي\دة ع\ن 

المطبقة على اللغات  دراساتللاللغة ا!دبية، أو لغة النصوص ا�بداعية ا!دبية، لذلك أولى ھذا ا!خير أھمية 

وفي مرحلة ثانية قد تراجع في  ،ويبدو أن بالي. )1(الشعبية، وللغات التي تمس الطبقات اCجتماعية المستعملة

وبأس\لوبھا المفع\\م  ،والواقعي\ة ،وال\\داعي إل\ى اCھتم\ام باللغ\ة اليومي\\ة ،أواخ\ر بحوث\ه ع\ن ھ\\ذا ال\رأي الموج\ه

وأل\ح عل\\ى دور اللغ\\ة المكتوب\\ة أو  ة اللغ\ات ا!دبي\\ة ا�بداعي\\ة،بطاق\ات التعبي\\ر وأق\\ر بوج\ود وش\\رعية دراس\\

أق\ر و، )2(ا!دبية الراقية في إحتوائھا كذلك على قيم أسلوبية، وإن كانت ھ\ذه الق\يم مقص\ودة م\ن قب\ل المؤل\ف

بوج\\ود عل\\م ا!س\\لوب ا!دب\\ي، كمش\\روع مس\\تقبلي !ن اللغ\\ة ا!دبي\\ة ق\\د تك\\ون غي\\ر مقص\\ودة، ونابع\\ة م\\ن 

  .ذاتية جماعيةانفعاCت 

ومنھ\ا ف\ي اللغ\ة ت\رد ف\ي ا!دب كثي\را كم\ا ت\رد ف\ي الك\�م  ،كما أن الص\فات المثي\رة للعواط\ف ف\ي البيئ\ة   

وعل\ى كتاب\ات  ،وھو ما قام به فع� من خ�ل انكبابه على دراسة الوسائل التعبيرية للغ\ة الفرنس\ية. )3(الشائع

حاول م\ن خ�لھ\ا التأس\يس ) التشوھات القصوى(أسماه وانطلق مما ) فكتور ھوجو(، و)موليير(، و)راسين(

  . )4(لكيفيات تحليل اللغة ا!دبية تحلي� أسلوبيا تعبيريا

وتدعمت قناعات شارل بالي بھذا التوجه الجدي\د نح\و النص\وص ا!دبي\ة ونح\و بع\ض اللغ\ات  ،لقد تعمقت   

س\مات ثابت\ة فيھ\ا كمي\ل ا!لم\ان إل\ى  من بوجود بعض الس\مات الش\كلية الممي\زة للغ\ة م\ا، وھ\يآالمعيارية، ف

والفرنس\ية، إذا ي\رى أن ا!لماني\ة تعب\ر ع\ن تم\ث�ت  ،ظاھرة اCشتقاق، والتركيب، في مقارن\ة ب\ين ا!لماني\ة

وھي قائمة على استخ�ص الم�مح الجوھري\ة، وتض\حي بب\اقي  ،الروح المعقدة بكل تفاصيلھا، أما الفرنسية

ضرورة دراسة ھذه الوقائع من وجھة علم ا!سلوب أيضا !نھا تعبر عن  التفاصيل ا!خرى، ودعا بذلك إلى

قب\\\ل أن تك\\\ون ص\\\فة مج\\\ردة، وثابت\\\ة فجم\\\ع ل\\\ذلك ب\\\ين لغ\\\ة ا!دب، واللغ\\\ة ) واق\\\ع لغ\\\وي(واق\\\ع م�ح\\\ظ 

  .)5(التوصيلية

وأفك\ار، ومواق\ف  ،تشكلت من خ�ل جھود شارل بالي ف\ي عل\م ا!س\لوب، وف\ي توجھ\ه التعبي\ري م�م\ح   

  ة رسمت الخطوط العريضة لھذا الفكر ا!سلوبي، الذي أستفاد منه ت�مذته من بعده، كما أستفادت منه عديد

  ــــــــــــــــــــ

 20ص 1985 1علم ا!سلوب ط ،ص�ح فضل:ينظر .1

 30،32أحمد درويش، دراسة ا!سلوب بين المعاصرة والتراث ص:ينظر .2
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 39!سلوب وا!سلوبية ص، اغراھام ھوف:ينظر .3

 33.32، صالمرجع السابق:ينظر .4

 34ص دار اHفاق  ،علم ا!سلوب: ، وينظر ص�ح فضل61ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .5

  

  

والتطبيقي ف\ي م\ا  ،والمدارس ا!سلوبية ا!خرى، وتتلخص ھذه ا!فكار، والمواقف بشقيھا النظري ،التيارات

  :يلي

 .)1(وليس الك�م ،ا!سلوبي اللسانيجعل بالي اللغة ھي مادة التحليل  −

 .)2(وغيرھا ،والتلفظ ،ومنھا الملفوظ ،)دوسويسر(وصف معطيات ألسنية استمدھا من أستاذه  −

) ا�س\\تنباطية(واق\\ع اللغ\\ة يظھ\\ر عن\\دما يق\\رن وي\\زاوج الباح\\ث ا!س\\لوبي ب\\ين م�حظت\\ه الداخلي\\ة  −

 .بالم�حظة الخارجية الشكلية للنص

والت\\أثيري أي المرس\\ل  ،لتعبيري\\ة اللغوي\\ة م\\ن خ\\�ل محتواھ\\ا التعبي\\ريت\\درس أس\\لوبية العناص\\ر ا −

 .والمرسل إليه

التزام الطريقة ا�ستقصائية �براز الفروق العاطفي\ة، وا�رادة، والجمالي\ة، واCجتماعي\ة، والنفس\ية،  −

 .وتجسيدھا في النص

يخص\ص عل\م ا!س\لوب رد على خصومه الذين اتھموه بأنه يفصل لغة الوجدان عن لغ\ة العق\ل بأن\ه  −

 .)3(التعبيري على ع�قة لغة الوجدان بلغة العقل، وبحث نسبتيھما في تكوين نمط تعبيري معين

والمحمل\\ة بالعناص\\ر العاطفي\\ة فقس\\م  ،باللغ\\ة المش\\حونة -ومن\\ذ الوھل\\ة ا!ول\\ى –أنص\\ب اھتم\\ام ب\\الي  −

ين مق\\وCت الفك\\ر خاص\\ية عاطفي\\ة طبيعي\\ة وھ\\ي رواب\\ط طبيعي\\ة ب\\: الخ\\واص العاطفي\\ة إل\\ى قس\\مين

وا!بني\\ة اللغوي\\ة، وخاص\\ية عاطفي\\ة مستش\\ارة م\\ن قب\\ل فئ\\ات اجتماعي\\ة خاص\\ة تظھ\\ر عل\\ى ا!بني\\ة 

ولغ\\ات الح\\رف  ،أو العامي\\ة ،وھ\\و م\\ا يحي\\ل إل\\ى فك\\رة اللغ\\ات اCجتماعي\\ة ،اللغوي\\ة تغي\\رات خاص\\ة

 .)4(والمھن المختلفة

و التحوي\ل، أو التكثي\ف للعب\ارة الش\ائعة عن\د أ ،تكمن القوة التعبيري\ة ف\ي عملي\ة التع\ديل، أو التجري\د −

 .)5(أو !غراض فنية متنوعة ،المرسل سواء أكان ذلك بسبب الحياة

  

  ـــــــــــــــــــ

 66ص ، دار اHفاقعلم ا!سلوب: ، وينظر ص�ح فضل61ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .1

 52ص ليات الحداثةجت) بين الخطاب والنص(،أحمد يوسف:ينظر .2

إتجاھ\ات البح\\ث ا!س\\لوبي .ش\كري عي\\اد: ، نق\� ع\\ن 62.60ص 1ا!س\لوبية وتحلي\\ل الخط\\اب ج ،ن\\ور ال\دين الس\\د:ينظ\ر .3

 32ص

 21ص ، دار اHفاقعلم ا!سلوب ،ص�ح فضل:ينظر .4

 23المرجع نفسه ص:ينظر .5
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حرك\ات الفك\ر، والش\عور عن\د تجب دراسة الوقائع التعبيرية اللغوية العامة في فترة زمنية معينة تت\رجم  −

 .المتحدثين باللغة، والتأثيرات العفوية الناجمة عند السامعين

ومقارنتھ\ا للغ\ات  ،ال\ذي يتن\اول اللغ\ة المعين\ة وعواطفھ\ا) المق\ارن(أخذ لفك\رة عل\م ا!س\لوب الخ\ارجي  −

والمرس\\ل  ،أخ\\رى حاف\\ة لھ\\ا، وعل\\م ا!س\\لوب ال\\داخلي، ال\\ذي يتن\\اول ع�ق\\ة الفك\\ر بالكلم\\ة عن\\د المرس\\ل

 .)1(إليه

مقابلة بين بنية اللغة المحايدة ذات الدرجة الصفر في التعبي\ر، وبني\ة العب\ارة ) العدول(يرى في ا�نزياح  −

فتح\\دث ت\\أثيرا  ،المش\\حونة ب\\العواطف لت\\وفير الق\\يم التعبيري\\ة، والت\\ي ت\\دخل اللغ\\ة العادي\\ة ف\\ي اض\\طراب

 . )2(عاطفيا

ي التعبي\\ري باختي\\ار م\\نظم عل\\ى مس\\تويات الص\\وت والمعج\\م كم\\ا ينص\\ح ب\\الي أن ي\\تم التحلي\\ل ا!س\\لوب −

أو نبضة من  ،وقضايا المجاز ويرصد جميع الوقائع اللغوية التي تكشف عن حياة فكر ،والدCلة ،والنحو

 . )3(الحساسية

من خ�ل ما سبق يتضح اھتمام ش\ارل ب\الي بالعنص\ر الموض\وعي اللس\اني ف\ي اللغ\ة، وت\أثره بعل\م اللغ\ة    

واللغة إلى عوالم المثالية  ،كبديل عن ا!فكار النقدية السطحية السابقة، التي أبتعدت عن دراسة ا!دب الحديث

وا�نسان، كما يتضح حض\ور البع\د الع\اطفي ف\ي ھ\ذا التحلي\ل  ،الراقية، والتي C تبث بالصلة إلى واقع اللغة

أو  ،أيض\\ا ف\\ي اللغ\\ة الفطري\\ةمم\\ا ي\\دل عل\\ى إيم\\ان ھ\\ذا الرج\\ل بوج\\ود جان\\ب ع\\اطفي، واجتم\\اعي ونفس\\ي 

ومحاول\ة توجيھ\ه توجيھ\ا يقت\رب م\ن  ،وت�ميذه من محاولة ضبط ھذا التيار ،الطبيعية، وھو ما أدى باتباعه

وأجناس\ه، ويعم\ل عل\\ى خدم\ة ھ\ذا ا!دب ع\ن طري\ق أب\راز طاقات\ه التعبيري\\ة  ،اللغ\ة ا!دبي\ة ليتص\ل ب\ا!دب

  .والقيمة الجمالية ،وعية تھدف إلى إبراز المتعةومعالجة عناصره الفنية معالجة موض ،الكامنة

  

  ـــــــــــــــــــ

 21، دار الشروق صعلم ا!سلوب: ، وينظر ص�ح فضل45النقد والحداثة ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .1

 75.73ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد: ينظر .2

 65ص 1ا!سلوبية و تحليل الخطاب ج: وينظر نور الدين السد، 42ص ، دار الشروقعلم ا!سلوب ،ص�ح فضل: ينظر .3
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وتطبيق\\ات ش\\ارل ب\\الي ف\\ي مي\\دان ا!س\\لوب التعبي\\ري الص\\دى الكبي\\ر ف\\ي  ،ك\\ان !عم\\ال :جھDDود أتبDDاع بDDالي

وا�ب\\داعي، وخاص\\ة عن\\د جماع\\ة م\\ن النق\\اد، مم\\ن تتلم\\ذوا عل\\ى يدي\\ه، أو ت\\أثروا بتوجھات\\ه  ،الوس\\ط النق\\دي

Cء م\ن إج\راء تع\دي�ت وإض\افات  ،أن الروح العلمية النقدية، إCوالبحث الجاد ع\ن الموض\وعية مكن\ت ھ\ؤ

والقاع\دة ف\ي انبث\اق عل\م ا!س\لوب  ،ودقيقة على أفكار بالي وأبحاثه والتي كانت بمثاب\ة ا!س\اس ،موضوعية

  :ومن أبرز ھؤCء ،التعبيري

ج\داني للغ\ة ف\ي أس\لوبية ب\الي التعبيري\ة إل\ى ومم\ن حول\وا الجان\ب الو ،)ب\الي(وھ\و تلمي\ذ : مارسيل كريسDو

مفھ\\وم جم\\الي، وأوج\\د الع�ق\\ة ب\\ين الم\\دى ا!س\\لوبي ف\\ي التفكي\\ر الب�غ\\ي، كم\\ا اعتب\\ر ا!س\\لوبية ب�غ\\ة 

أو المؤلف يقوم في  ،، !ن المبدععلم ا�سلوب الممتازإذ يرى كذلك أن العمل ا!دبي ھو مجال . )1(معاصرة

التعبيري\ة ف\ي العم\ل ا!دب\ي اختي\ار واعي\ا إرادي\ا مقص\ودا، ول\يس عفوي\ا لج\ذب  عمله ا!دب\ي باختي\ار الق\وة

كتوج\\ه جدي\\د تزعمت\\ه المدرس\\ة  ا�سDDلوبية ا�دبيDDةالق\\ارئ، والت\\أثير في\\ه، وھ\\و م\\ا أدى إل\\ى ب\\روز مص\\طلح 

ال\ذي أش\رف خ\�ل ث�ث\ين ) برون\و(الفرنسية، ونظر إليه بالي كمشروع مستقبلي، وأبرز ع�متھا وروادھ\ا 

كم\ا تجس\د . )2()اللغ\ة وا!س\لوب(وبح\وث جامعي\ة ح\ول  ،على مجموعة رس\ائل) السربون(عاما في جامعة 

بعن\\\\وان                 ) مارس\\\\يل كريس\\\\و(ھ\\\\ذا المفھ\\\\وم الجدي\\\\د ف\\\\ي ا!س\\\\لوبية التعبيري\\\\ة ا!دبي\\\\ة م\\\\ن خ\\\\�ل كت\\\\اب 

عند أستاذه شارل ب\الي ) لتعبيريةا(ومحاولته الواضحة في تحويل مفھوم . )3(1947سنة ) ا!سلوب وتقنياته(

  .)4()الجمالية(إلى مفھوم آخر ھو 

عكف على دراسة القيم التعبيرية، وح\اول توجي\ه اتج\اه ا!س\لوبية التعبيري\ة ) بالي(من أتباع : جول ماروزو

 عند بالي إلى جانب أدبي جمالي كذلك، وكان اعتماده مركزا عل\ى الكلم\ات، والتك\رار، وا!نم\اط ا�يقاعي\ة،

 ،وس\\مات ب\\ارزة إل\\ى درج\\ة أص\\يلة ،واCس\\تعارة، والمج\\از، وق\\ام بدراس\\تھا دراس\\ة أس\\لوبية كخص\\ائص

حص\ر مي\دان ا!س\لوبية التعبيري\ة ف\ي اللغ\ة ) كريس\و(ورف\ض م\ع زميل\ه ا!ول . )5(وملحوظة عند كاتب م\ا

  .والشعراء ،المحكية التوصيلية بل تعدت بحوثھما إلى النصوص ا!دبية لVدباء

  ـــــــــــــــــــ

 )05ا!سلوبية ص: بياجيرو(، نق� عن 16ا!سلوبية وتحليل الخطاب ص ،نور الدين السد:ينظر .1

 41ص دار الشروق، وينظر 37ص، دار اHفاق علم ا!سلوب ،ص�ح فضل:ينظر .2

 40.39ا!سلوب وا!سلوبية ص ،غراھام ھوف:ينظر .3

 44ا!سلوبية وا!سلوب ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .4

 47.45المرجع السابق ص:ينظر .5

  

  

  

وقريبا لعلم اللغة، ورك\ز عل\ى الق\يم التعبيري\ة  ،وأعتبره أخا ،أھتم ھذا ا!خير بعلم ا!سلوب: ستيفان أولمان

، كم\\ا أدخ\\ل عل\\ى تحلي\\ل ب\\الي ا!س\\لوبي بع\\ض المف\\اھيم ك\\اCنحراف يف\\ي العناص\\ر اللغوي\\ة لل\\نص ا!دب\\
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ين مس\تويات التحلي\ل ا!س\لوبي الت\ي وص\فھا ب\الي، ب\ل ا!سلوبي، وتع\دد المع\اني، وفص\ل فص\� واض\حا ب\

وغيرھا من المستويات . )1(...أعتبرھا بمثابة علوم فرعية منفصلة كعلم أسلوب الصوت، علم أسلوب المعجم

وأتخذھا مقاييس تحليلية فعال\ة، كإيمان\ه ب\المنھج البني\وي، وفائدت\ه ف\ي تتب\ع أص\غر البن\ى  ،التي أمن بھا بالي

  .تساعد على كشف طاقات التعبير أثناء التحليل ا!سلوبي اللغوية التي

ودكتور ف\ي اHداب وأح\د المعجب\ين بفك\ر ب\الي ا!س\لوبي، إذ ح\اول إب\راز وبي\ان  ،لساني فرنسي: بيارجيرو

  :)2(مستويات أسلوبية للقيم التعبيرية في اللغة على النحو التالي

لھجة البيت، لھجة المھ\ن، لھج\ة (وتقابل بالترتيب  ،)عةمنخفضة، متوسطة، رفي(ومستوياتھا ث�ثة : اللھجة -

  .والمزج بينھما يؤدي إلى تنويعات تعبيرية تنتج بتنويعات أسلوبية). الخطب

  ...) القضاء، الجامعة(وأساليبھا  ،وتراكيبھا ،لكل طبقة اجتماعية مفرداتھا: الطبقات -

  .وأساليبه، ومثله ا�قليم ،وتراكيبه ،وجمله ،لكل زمن مفرداته: العصور وا!مكنة -

والح\اCت الص\حية كم\ا ي\رى أن عل\م  ةوا!مزج\ ،ت\رتبط ا!س\اليب ف\ي اللغ\ة با!عم\ار:ا!عمار وا!جناس -

  :وحقق له صنفين أساسيين من علم ا!سلوب وھما ،اللغة أفاد علم ا!سلوب

وس\\ماه  ،يعتن\\ي با!س\\بابال\\ذي يتن\\اول الش\\كل اللغ\\وي ويتص\\ل بالنق\\د ا!دب\\ي كم\\ا : عل\\م ا!س\\لوب الف\\ردي -

  .ا!سلوبية التكوينية

وھ\ي أس\لوبية التحلي\ل  ،أو دراسة المعنى ،ويتعلق بعلم الدCلة ،ا!سلوبية الوصفية أو :علم ا!سلوب ا!دبي-

  .وا!ثر ،أو أسلوبية الظواھر ،ا!كبر

ي الذي يقوم من خ�ل\ه ، ھو ولوعه بالمنھج ا�حصائ)بيار جيرو(وتطبيقات ھذا ا!خير  ،ن ما يميز فكرإ   

عتم\د إكم\ا  بعرض مفصل يحصي فيه ألفاظ، ودCCت المؤلف، ليصل إلى تحديد معجم خاص لھذا المؤل\ف،

  )3(على دCلة تكرار كلمة عنده ليصل إلى كشف علم يوضح نسبة التردد العامة للمفردات

  ـــــــــــــــــــ

 63ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج: ظر نور الدين السد، وين159ص ،دار الشروقعلم ا!سلوب،ص�ح فضل: ينظر .1

ب )          (مص\ر(، زھ\راء الش\رق، الق\اھرة دراسات تطبيقية في الع�قة بين البنية والدCلة ،سعيد حسين بحيري:ينظر .2

 .26صم 1999) ط

  33دراسة ا!سلوب بين المعاصرة والتراث ص ،أحمد درويش:ينظر .3

  

   

  

جال العمل ا!سلوبي، ومحتوى الفكر الب�غي القديم في اش\تمال كليھم\ا عل\ى ف\ن كما حاول مرارا مطابقة بم

  .)1(وفن التركيب ،الكتابة

  :  نتائج وفوائد
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وثم\ار عل\م  ،من خ�ل ھذا الجھد التعبيري الضخم في مجال البحث ا!سلوبي، أورد بعض الباحثين فوائ\د   

والمناھج النقدي\ة ا!خ\رى ف\ي الس\احة النقدي\ة، وق\د  ،وعلم فعال ضمن اCتجاھات ،ا!سلوب التعبيري كمنھج

  :)2(وثماره الدكتور أحمد درويش في ،أجمل ھذا الجھد

 .توسيع مجال البحث في القيم ا!سلوبية المختلفة بعد ما كانت مقتصرة على الصور القديمة −

 .والتحليل إلى مستويات أخرى تعادل مستويات علم اللغة ،اتساع مجال البحث −

 .م باللغة المنطوقة كميدان للبحث ا!سلوبياCھتما −

 .اCھتمام بالمحتوى العاطفي لVسلوب، وعدم انحصاره في القيم الجمالية الثابتة −

 .البحث الدؤوب عن مقوCت نظرية ناتجة من ميدان التطبيق العلمي على أعمال معاصرة −

با�ش\ارة ) عل\م ا!س\لوب(به كما قام الدكتور ص�ح فضل في معرض طرح آراء بالي ا!سلوبية في كتا

كم\ا دع\ا إل\ى المزاوج\ة ب\ين الم\نھج . والب�غي\ة ،إلى كيفية استفادة اللغة العربي\ة م\ن تل\ك التحل\ي�ت اللغوي\ة

باعتبار أن اللغة العربي\ة ذات . )3(الوصفي، والتاريخي Cستج�ء طريقة قيام العربية بالوظائف التعبيرية فيه

إلى ذلك الجان\ب التراث\ي ال\ذي يم\ارس ض\غط عليھ\ا  فلعناصر الك�مية أضعناصر كتابية قوية أقوى من ا

. )4(أكثر من الجانب العفوي، وألمح إلى أننا في حاجة ماسة �عادة النظر في جملة القيم التعبيرية لھ\ذه اللغ\ة

وعلى  ،ويخلص ھذا ا!خير إلى تصور مستقبلي للبحث ا!سلوبي الذي يركز على التأثيرات ا!دبية في اللغة

وب\ذلك يب\رز التكام\ل ب\ين  ،والمفيدة لدى الكاتب لتتمكن الكلمة من تحقيق نفاذھ\ا ،الوسائل التعبيرية ا�يحائية

  .)5(والمنھج في البحث ا!سلوبي ،الھدف

  ـــــــــــــــــــ

 20ا!سلوبية ص: ، نق� عن بيارجيرو45ا!سلوبية وا!سلوب ص ،عبد الس�م المسدي:ينظر .1

 32دراسة ا!سلوب بين المعاصرة والتراث ص ،درويش أحمد:ينظر .2

 60ص 1ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .3

 39ص ، دار اHفاقعلم ا!سلوب ،ص�ح فضل:ينظر .4

 29دراسات لغوية تطبيقية في الع�قة بين البنية والدCلة ص ،سعيد حسين بحيري:ينظر .5
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  )قصائد غجرية(المستويات ا�سلوبية التعبيرية في ديوان :الفصل الثالث                  
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  :توطئـــة

  التعبير في دائرة ا�نا.1

  إيقاع الصوت في الرؤية الذاتية.أ

  المعجم في الغربة والتوترمظاھر  .ب

  الذكرى والحنين أنساق وتراكيب .ج

  التجربة الذاتيةوالد2لة حقول  .د

  في دائرة ا:خرالتعبير .2

  إيقاع الصوت في ا�نت.أ

  المعجم في ا�نتممظاھر .ب

  كيب المعلماترأنساق و.ج

  لمعالد2لة في ال حقول .د

  التعبير الجمالي بالصورة الفنية.3

  التشكيل التصويري في دائرة ا�نا .أ

  التشكيل التصويري في دائرة ا:خر .ب

  خصائص التصوير الجمالي.ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :توطئـــة

 ، حاصل على شھادة دكتوراه الدولة م\ن جامع\ة مدري\دم1947عبد S حمادي من مواليد *: الناص وأعماله

، ألتح\\ق بس\\لك م1980) الش\\عر ف\\ي مملك\\ة بن\\ي ا!حم\\ر(أس\\بانيا، وبأطروح\\ة ) complutense(المركزي\\ة 

يعمل حالي\ا أس\تاذا  م تخصص في ا!دب ا!ندلسي وا!دب ا!سبانوأمريكي،1972التدريس في الجامعة سنة 
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ومترجم  ،وشاعر ،والعلوم ا�نسانية، ويدرس اللغة ا!سبانية، وھو كاتب ،في كلية اHداب) قسنطينة(بجامعة 

  **:ورئيس سابق �تحاد الكتاب الجزائريين، وله في مجال الشعر عدة إصدارت أھمھا

 م1982الھجرة إلى مدن الجنوب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع  −

 م1982العشق يا ليلى، مطبعة دار البعث بقسنطينة  تحزب −

 م1983قصائد غجرية، الشركة الوطنية للكتاب  −

 م1979، مدريد أسبانيا )باللغة ا!سبانية(ان يسنحوار مع ال −

 م 2000) قسنطينة(م، ونشر جامعة 1998البرزخ والسكين، نشر وزارة الثقافة السورية  −

  :كتب كثيرة منشورة ومتداولة أھمھا فله ةأما في مجال الدراسات ا!كاديمي

 م1985مدخل إلى الشعر ا!سباني المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  −

 م1986) قسنطينة(دراسات في ا!دب المغربي القديم، دار البعث  −

 م1994مساءCت في الفكر وا!دب، ديوان المطبوعات الجامعية  −

  :ھتمة با!دب ا!سبانوأمريكي، ومنھاإلى جانب ذلك بعض الدراسات المقارنة الم

س\نة  )جزائري\ة وتونس\ية(بنش\ر مش\ترك ب\ين داري\ن ) ادورب\ابلوني(م\ن الش\اعر الش\يلي ا!كب\ر رابات اقت −

 .م1986م وسنة 1985

 م1983غابa غارسياماركيز، رائد الواقعية السحرية، المؤسسة الوطنية للكتاب  −

  :كما حقق بعض المصادر القديمة ومن أھمھا

د القادر الراشدي القسنطيني، نشر دار الغرب ا�س�مي بيروت عبتحفة ا!خوان في تحريم الدخان،  −

 .م1997لبنان 

 ).قيد ا�نجاز(فكاھات ا!سمار ومذھبات ا!خبار وا!شعار !بن ھذيل الغرناطي ا!ندلسي  −

  ـــــــــــــــــــ

استعمال ھذا المصطلح عند الدكتور عبد الملك مرت\اض،  جاراةاتية في ملرغبة ذ) الشاعر(بدل ) الناص(تعدمنا استعمال مصطلح * 
  .م2001سنة ) التحليل السميائي في الخطاب الشعري(وھو ما Cحظناه في كتاباته وخاصة كتابه ا!خير ) النص(ومقابلته بمصطلح 

، ومس\اءCت )ب ت(، ال\دار التونس\ية للنش\ر)ب\ابلونيرودا(أقترابات من شاعر الشيلي ا!كبر: في أعمال الناص ضمن كتابيه: ينظر**
  1994) ب ط(في الفكر وا!دب، ديوان المطبوعات الجامعية 

ھذه مجمل ا!بح\اث العلمي\ة، وا!دبي\ة، وا�بداعي\ة، الت\ي أنجزھ\ا عب\د S حم\ادي إل\ى غاي\ة نھاي\ة الق\رن    

ا!كاديمية المتخصص\ة، وق\دمت الماضي، وقد تناول الباحثون الجزائريون بعض إنجازاته ببعض الدراسات 

  .كرسائل جامعية، أو نشرت كدراسة في بعض المجاCت، والصحف

وللشاعر بعض اHراء، وا!فكار المتفردة، والتي تصب في قالب التنظير ا!دبي، والنقدي نذكر منھا على    

ع مق\اييس، وم\وازين ، إذ ح\اول وض\)تح\زب العش\ق ي\ا ليل\ى(سبيل المثال ما أورده في مقدمة ديوانه الثاني 

، عن\دما ق\دم )الب\رزخ والس\كين(تقعد للحداثة الشعرية، والمعاصرة للقصيدة العمودية، وفعل ذل\ك م\ع ديوان\ه 

تمھي\\دا ل\\ه ب\\التعرض إل\\ى ماھي\\ة الش\\عر واس\\تعرض في\\ه مف\\اھيم نقدي\\ة ھام\\ة كالمعاص\\رة، والحداث\\ة ا!دبي\\ة، 
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كار، واHراء وا!حكام النقدية ضمن دراساته ا!كاديمي\ة وقد وردت ھذه ا!ف. )1(وع�قتھما بالخطاب التقليدي

كتابة القصيدة ب� مفھوم منطقي عق�ن\ي، وإنم\ا بمفھ\وم ((...كذلك، فھو يرى في أحد مراجعه أن الشعر ھو 

وھ\و ب\ذلك يفص\ل منط\ق العق\ل التجري\دي المعي\اري ع\ن منط\ق اCنفع\ال، أو .)2())منطقي انفع\الي وإيح\ائي

في التجربة الفنية الشعرية، كما يعلق على ا!دب العربي المعاصر في مقابل ا!دب ا!س\باني العاطفة الذاتية 

أدب ل\\يس عل\\ى ش\\اكلة أدبن\\ا العرب\\ي المعاص\\ر ال\\ذي تص\\دق علي\\ه ((...المعاص\\ر ليص\\ف ھ\\ذا ا!دب بأن\\ه 

لم\\س م\\ن خ\\�ل ذل\\ك دع\\وة ص\\ريحة إل\\ى ب\\روز نإذ . )3())!أقصوص\\ة الغ\\راب ال\\ذي ح\\اول تقلي\\د الحجل\\ة

ص في بعض مراجعه، ومصادره ا!كاديمي\ة لخصوصية ا!دب العربي ضمن اHداب العالمية ا!خرى، ويخ

إل\\ى تحدي\\د أھمي\\ة، ووظيف\\ة الخط\\اب الش\\عري المعاص\\ر، وھ\\و ذل\\ك ال\\ذي يس\\تطيع التوفي\\ق ب\\ين معماريت\\ه 

ط\اب، والش\عرية، ، والواقع، أو المحيط، وبذلك يتم أعادة تشكيل الواقع كحد أسمى ف\ي وظيف\ة الخ)صياغته(

فك\أني بالخط\اب الش\عري تكم\ن ش\اعريته ف\ي الح\ديث ع\ن : ((...ما يمليه عليه الواقع من أفكار يقول C في

  .)4())نفسه بغض النظر عن المرسل إليه، أو التحدث إليه عن المسار المرجعي الذي قطعه

دي التسجيلي النفعي ومن أبرز ما للشعر التقلي تهمن ممارس -صراحة –ھذا الحكم ا!خير لم يمنع الشاعر    

) أبت\اه(ومنھ\ا قص\يدة ) الھج\رة إل\ى م\دن الجن\وب(يصور ھذا التوجه ما أورده من قصائد ف\ي ديوان\ه ا!ول 

) ة ا�ص\�حخم\ر(م، و قصيدة أخرى بعن\وان 1972.08.16التي سجل فيھا رثاء بمناسبة وفاة والده بتاريخ 

أ على الريف الجزائري آنذاك، وھ\ي بمثاب\ة ذكري\ات ھام\ة سجلت ا�ص�ح الزراعي الذي طر. 1972سنة 

  .   )5(في مسيرة الناص ومسيرة الوطن الجزائري

  ـــــــــــــــــــ
 16،5م ص2000) ب،ط(البرزخ والسكين، منشورات جامعة قسنطينة الجزائر  ،عبد S حمادي:ينظر .1
 242ص 1985 ) ب،ط(الوطنية للكتاب الجزائر مدخل إلى الشعر ا!سباني المعاصر، المؤسسة: عبد S حمادي .2
 07المرجع نفسه ص .3
 201،200م ص1994 ) ب،ط(مساءCت في الفكر وا!دب، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر: عبد S حمادي .4
  31،27ص1982 ) ب،ط(الھجرة إلى مدن الجنوب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع الجزائر  ،عبد S حمادي:ينظر .5

  

  

الشعرية ل\دى عب\د S  تر ا�بداعايكبوامن ) قصائد غجرية(تعد المجموعة الشعرية الثالثة : ص ومعالمهالن

لما تمتاز به المجموعة الشعرية من طاقات التعبي\ر  -كما أسلفنا في المقدمة-حمادي، وقد وقع عليھا اختيارنا 

ال\زخم المت\دفق م\ن أفك\ار وعواط\ف  Cكتش\اف ھ\ذا مقارب\ة أس\لوبيةالخصبة، والت\ي تحت\اج إل\ى دراس\ة، أو 

  .وصياغة، ولعلمنا المتواضع أنھا لم تدرس بعد رغم أنھا جاوزت العقدين من الزمن نظما، وتأليفا

كان اختيارنا لھا وللوھلة ا!ولى انطباعيا ذاتيا لم يرتكز عل\ى فك\رة مس\بقة، أو م�حظ\ة متفحص\ة، ولك\ن    

حص مقطوعاتھا الشعرية تبين لن\ا م\ا C يتب\ين للمتلق\ي الع\ادي م\ن بعد المراوحة، والتكرار في معالجتھا وتف

ص\احبھا، ونس\قية س\طحية تخ\ص الص\ياغة، والش\كل،  تخ\صذاتي\ة داخلي\ة  تخصائص، وطاقات، وإمكاني\ا

  .وخارجية عمودية تخص الواقع والمحيط
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، تسعى إل\ى ا�بح\ار رأي في ھذه اHونة إذا تمثل له أحدى المغامرات في عالم الشعر) صاحبھا(وللناص    

ر أغ\وار ال\ذات بفي عالم الن\ور لتغ\زو من\اطق الظ\�م المحروم\ة، وم\ن ھن\ا تح\تم علي\ه أن يك\ون بح\ارا تس\

الغرب\ة ف\ي ك\ل والتي ھي ا!نا وا!نتم، متحدين في أقنوم واحد رجاة رغبة حسية أتق\دت بت\وھج التج\اوز، ((

  .)1(...))حرف، وكلمة، وصورة

بع\ض التم\\رد الك\امن ف\\ي ذات\\ه  نھضات فكري\\ة ذاتي\ة حي\\ة تتعام\ل م\\ع الكلم\ة ليس\\تالمب\\دع ممارس\يع\دھا و   

ة تتخط\ى ح\واجز القح\ط إل\ى فزللوصول بھا إلى مغامرة غجرية رافضة لقداسة الظ�م في فلك المورث، وق

  .)2())س�ح مشحون برصاص المستقبل((عالم التحول، وا�ق�ع فيتحول الشعر إلى 

أن يكون بحارا في عالم الش\عر يتح\تم علين\ا أن نك\ون غواص\ين لنس\ير أغ\وار ھ\ذه كما تحتم على الناص    

القابعة منذ عشرين سنة في أعماق الشعر، ونكشف ع\ن ذاتھ\ا، ووس\ائلھا، وطريق\ة ) قصائد غجرية(السفينة 

 من أسرار، وأخطار في عالم لتهحرحاول بيان ما لم يكشف عنه صاحبھا في نإنجازھا من خ�ل الناص كما 

لك\\ي نص\\ل إل\\ى أقص\\ى، وأس\\مى م\\ا حققت\\ه ھ\\ذه المغ\\امرة، ولتس\\ھيل ھ\\ذه المھم\\ة، ) ع\\الم الش\\عر(ا�بح\\ار 

وللضرورة المنھجية يتوجب علينا سلوك طريق الشاعر ومذھبه انط�قا من نقطة الذات الت\ي ھ\ي ا!ن\ا وث\م 

عناص\ر ت\رتبط بھ\ذه ال\ذات  تم في فرعين أساسين يھتم ا!ول منھا بالتعبير في دائرة ا!نا المؤس\س عل\ىاCن

ات أسلوبية بووفق مقار) تجربةوالتوتر، والذكرى وال غربةالمنفردة في صراع الحياة وتتجسد في الرؤية، وال

تعتم\\د عل\\ى مس\\تويات تحليلي\\ة منفص\\لة، أم\\ا الث\\اني يھ\\تم ب\\التعبير ف\\ي دائ\\رة اHخ\\ر، ال\\ذي يت\\رجم ا!ط\\راف 

ا!ن\ت، وا!ن\تم، (م\ن خ�ل\ه وتؤس\س عل\ى عناص\ر تتجس\د ف\ي  ، والت\ي تنطل\ق)ا!نا(ا!خرى المتداخلة مع 

وف\\ـق مس\\تويات تحليلي\\ة مماثل\\ة للف\\رع ا!ول، وي\\أتي الف\\رع ا!خي\\ر، والمكم\\ل للف\\رعين ) والمعل\\م، والعل\\م

  الرئيسيين، وھو 

  ـــــــــــــــــــ

 05م ص1983) ب،ط(قصائد غجرية، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر : عبد S حمادي .1

  06المصدر نفسه ص .2
  

  .لوصول إلى التكامل، والتظافر ا!سلوبي بين ھذه الدوائر الث�ثلالتعبير الجمالي المتصل بالصورة 

ع\ن ج\و ومن\اخ الحرك\ة الش\عرية  ابعي\د) خ\ارج ال\وطن(بما أن ھذه القصائد الشعرية ق\د ارتبط\ت بمك\ان    

ھل تعتبر ھذه المقطوع\ات، أو  :جوھري مفاده ربما الوطن العربي ككل، يطرح سؤاللالسائدة في الوطن، و

  ھذه المجموعة من الشعر المھجري؟

ولق\\د وج\\دنا إجاب\\ة تك\\اد تك\\ون ش\\افية، وكافي\\ة م\\ن ل\\دن ال\\دكتور عيس\\ى الن\\اعوري ال\\ذي ي\\رى أن الش\\عر    

المھجري الذي ساد في الغرب من قبل شعراء مش\ارقة ھ\و ش\عر جدي\د ف\ي أفك\اره، وف\ي أس\اليبه، ل\م يعرف\ه 

أم\ا ا!دب المھج\ري الح\الي، فق\د ((...ر بس\ب م\وت أغل\ب أص\حابه ص\مشرق العربي من قبل، ولكن\ه أنحال

وبھ\ذا . )1())أصبح امتداد لVدب المشرقي الحالي، وC جديد فيه على ا�ط�ق !ن الجدة ماتت م\ع أص\حابھا

اللغ\ة الفرنس\ية الكثي\ر الصدد يعلق عب\د S حم\ادي عل\ى ش\عرية ا!دي\ب الجزائ\ري مال\ك ح\داد ال\ذي كت\ب ب



 82

ويرى إيمانه الشديد بشعره كجوھر في ذات\ه ھ\و ف\ي الحقيق\ة أكب\ر حت\ى م\ن عظم\ة ال\وطن ب\ل م\ن كبري\ات 

 Antonio(القارات، وقد Cحظ إلتقاء شعريته مع شعرية بع\ض الش\عراء ا!س\بان ومھ\م أنطوني\و ماتش\ادو 

machado (نس\\ي ا�نجلي\\زي اوالش\\اعر الروم)إذا أردت أن تك\\ون ش\\اعرا فك\\ن ((...قائ\\ل ال )الل\\ورد بي\\رون

رغ\م ((...إل\ى الق\ول إن\ه ) مال\ك ح\داد( ويخلص عبد S حمادي من شعرية ھ\ذا ا!خي\ر. )2())عاشقا أو شقيا

، بقي في وسع مالك حداد، وغيره من شعراء الجزائر المبعدين ع\ن لغ\ة الغزال\ة، مج\ال ىالمنفومأساة اللغة 

  .)3())قتضى الحنين أن تقال بلغة الصينلذكر كلمة الجزائر حتى ولو أ

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

م السنة 1985 )السعودية( ، دار الفيصل الثقافية، الرياض204ع الفيصلمجلة ) شعر وترجمة ونقد: (منية سمارة محمد الطاھر .1
 37التاسعة ص

 268،267مساءCت في الفكر وا!دب ص : عبد S حمادي .2
 269المرجع نفسه ص .3

  
  

  

  

  

  

  ):خطاب ا�نا (التعبير في دائرة ا�نا .1

حاول الناص في ھذه المجموعة الشعرية تبيان خصائص، ومعالم ھ\ذه اللوح\ات ا�بداعي\ة الموزع\ة عل\ى    

لخص فيھا غايات، وميزات ھذه المجموعة م\ن خ\�ل  ))َل◌ُ ودَ ((...صفحات بيضاء وكان تقديمه لھا بلوحة 

تعكس تعبير الذات التي ھي            ،وعاطفية ،ه كل منھا من تداعيات فكريةوما تحمل ،وصورة ،وكلمة ،كل حرف

حاول نإلى جانب التجارب الشخصية والممارسات الحسية في عالم ا!دب، وع\الم الواق\ع، وس\) ا!نا وا!نتم(

الذاتية يم ھذه اللوحات وفق خطوات تحددھا اCنطباعات سمن خ�ل ھذا السلوك اتخاذ منھجية ترتكز على تق

المسبقة، والتي لمسناھا من خ�ل تفحصنا لمضامين ھذه اللوحات، با�ضافة إلى الم�حظ\ة الش\كلية الخطي\ة 

التي ساعدتنا على فصل ھذه الخطوات في شكل تعابير مختلفة، با�ضافة إلى الفصل الض\روري والمنھج\ي 

الص\عوبة الملموس\ة ف\ي ذل\ك، وھ\ذا  ، رغ\م)الصوت، والمعجم، والتركيب، والدCلة، ثم الص\ورة(لمستويات 

ومحاولة منا Cحتواء ھذه المجموعة واستخ�ص أھم ما يرد فيھا م\ن خص\ائص  ،طبعا لتسھيل ھذه المقاربة
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تعبيرية وفق المستويات السابقة، وأول ھذه المستويات التي ميزت ھذه النصوص ھو جانب الصوت بفرعيه 

  .الخارجي والداخلي

  :ة الذاتيةإيقاع الصوت في الرؤي.أ

ح\افظ عل\ى ال\وزن وا�يق\اع، وغي\ر الش\كل التفعيل\ة ھ\و ش\عر من المعروف لدى الخاص والع\ام أن ش\عر    

م\\ن المض\\مون ال\\داخلي للش\\عر، كم\\ا أن قص\\يدة النث\\ر اس\\تبدلت الموس\\يقى الخارجي\\ة لھ\\ذا  االخ\\ارجي وبعض\\

مس\ناه م\ن خ\�ل اختيارن\ا ل\بعض الشعر بنوع من الموسيقى الداخلية وتخلت ع\ن ال\وزن والقافي\ة، وھ\و م\ا ل

الكشف، الوعد، (اللوحات الشعرية ضمن ھذه المجموعة وتحت إطار التعبير في الرؤية وفي اللوحات وھي 

  .اول ھذه اللوحات وفق قسمين أساسيننتنومنه  ،، التي تترجم ھذا التعبير خاص عند الناص)عبرة، ھمسة

، وھ\ي اللوح\ة الثاني\ة ف\ي المجموع\ة )الوع\د(درج لوح\ة وضمن ھذا ا�طار تن\:إطار الموسيقى الخارجية.1

  :تعكس فيما يبدو آمال الناص، وإيمانه في اCستمرارية، ورؤيته إلى ھذا الوجود إذ يقول

  .)1(ليزداد نبضك أيھا القلب

  ف* تبتئس                   

  فا�رض لم تبتلع بعــد

  .).(.كل شيء                    

  ـــــــــــــــــــ

 09صالديوان  .1

  

  

  :وعند عرض ھذه اللوحة على أوزان الخليل بن أحمد الفراھدي العروضية نجد

  نيل، مفاعلتنن، مفاعولفع

  فعولن فعو                   

  مستفعلن، فاع�تن م

  تفعلن، فا                   

ى العروض\يين الق\\دامى أن ، إذ ي\ر)ال\وافر، المجت\ث(زوج\ة ف\ي بح\رين ھم\ا موم\ن ث\م ف\إن ھ\ذه اللوح\ة م   

لن ومفاعلتن، مف\اعلتن، فع\(، والمتداول عندنا ھو )x2مفاعلتن، مفاعلتن، مفاعلتن (الوافر مبني على الوزن 

x2( ء القدامى أنCكما يرى ھؤ ،)محذوفة السبب ا!خير وإسكان أخرھ\ا ) مفاعلتن(ھي في ا!صل ) فعولن

  : وتوضح كما يلي ،)فعولن(التي تكتب ) مفاعل(بعد الحذف فتصير 

  )فعولن= O ||       ||O ||      ||| O || O|= مفاعلتن (

، وخ\تم الس\طر الث\اني )فع\ولن ب\دل مف\اعلتن(ففي السطر ا!ول نجد أن الن\اص س\بق الف\رع عل\ى ا!ص\ل    

ن مس\تفعلن، ف\اع�ت(وتفاعلي\ه ھ\ي ) المجت\ث(طر الث\اني والثال\ث فھم\ا م\ن س، أمل ال)فعو(ع فربحذف ھذا ال
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x2 ( وھو من البحور قليلة الورود قبل عصور العباسيين، حتى جاء عصر المحدثين فنھضوا به، وأستعذبوه

  .)1(وأكثروا من نظمه

  : رصد التغيرات

داخل عل\ى ) metrical variation(بزحاف ) مفاعيلن(ي�حظ في البحر ا!ول ھو تفعيلة تغيير إن أھم  −

 ).مفاعلتن(بدل ) فعولن(يره بـدب ترتيب ھذا البحر بتصبإسكان ثاني السبب، وكذا قل) مفاعلتن(

 ، وھو زحاف كذلك )متفعلن(بحذف الساكن الثاني ) مستفعلن(لـالتغيير الثاني وقع  −

  :رصد الد22ت الصوتية

م\ن قب\ل  والتع\ود يرى بعض العروضيين أن توظيف الوافر في الشعر بكسبه إيقاعا مركبا يتطل\ب اHلف\ة،   

مضمون ھذه اللوحة نلمس إرتباط ھذا البحر بالرؤية الذاتية في ضمير الناص، تلك الرؤية  من خ�لالقارئ 

ف\� (ي ھ\الشخص\ي، ليص\ل إل\ى الن) اددليز(ولھا، بدافع ا!مر الداخلي صالتي تنطلق من فروع ا!شياء إلى أ

  .)لنوفع(إلى ذات كذلك، والمرتبط بالفرع  هالموج) تبتئس

، ف\التغيير الواق\ع بالفع\ل محص\ور ب\ين )مف\اعيلن(، وتغي\ره )مفاعلتن(ھر ا!صل وبين ا!مر والنھي يتمظ   

) فع\و(ليس\تمر النھ\ي ف\ي ھ\ذه الجمل\ة الش\عرية ب\ـ ) ا!مر والنھي(رض القوة والسلطة، فالتعبيرين الواقعين ب

التعبي\ر ص\ر نية ف\ي ب\روز عئاش\ليؤكد غلق ھذا المجال، وقد أشار شارل بالي إل\ى أھمي\ة ھ\ذه اHس\اليب ا�ن

  ــــــــــــــــــــ

  115ص 1988 6ابراھيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة ا!نجلوالمصرية، القاھرة مصر ط: ينظر .1

  

الش\\عرية ب\\دC م\\ن الس\\طر الجمل\\ة كم\\ا أش\\ار ال\\دكتور ع\\ز ال\\دين أس\\ماعيل إل\\ى أھمي\\ة . )1(الع\\اطفي ف\\ي اللغ\\ة

س\\تطيع الوق\\وف عن\\د نھاي\\ة الس\\طر نأنن\\ا ق\\د  ال\\ذي ي\\رى في\\ه) الش\\عر العرب\\ي المعاص\\ر(الش\\عري ف\\ي كتاب\\ه 

نجد أننا، ومع الجملة الشعرية نعجز عل\ى الوق\وف ف\ي ح\دود الس\طر وق\د فالشعري المقفى، أو غير المقفى، 

تمتد أحيانا إلى خمسة أسطر، أو أكثر، بل ننساق مع الدفقة الش\عورية إل\ى ا!س\طر العدي\دة الت\ي تخ\رج ع\ن 

  .)2(بعدإطار السطر الممتد إلى مدى أ

بينھا، في إطار بحر  التدوير ا الناص علىمأما الجملة الشعرية الثانية، والتي تتكون من سطرين أعتمد فيھ   

د، والطرب لخفته، وC سيما في المسرحيات، كا ينجد أن ھذا البحر من البحور التي تصلح لVناشف) المجتث(

ي إط\ار ھ\ذا التجدي\د الش\كلي، والمض\موني ف\ي ، كما عرف عند البعض، ولكننا ف\)3(أستحسنه أھل العروض

ة اللغوي\ة دالشعر الحديث، C نحكم بالخفة إC من خ�ل ا�يقاع بس\رعة، أو ب\طء ھ\ذا ا�يق\اع، وع�قت\ه بالم\ا

التي تحتوي\ه، فا�يق\اع البس\يط تتحق\ق في\ه الذب\ذبات الزماني\ة عل\ى ش\كل متعاق\ب س\ريع يض\من لن\ا اس\تجابة 

ل لھا بسھولة، وھذا الحكم ينطبق عل\ى البح\ور الص\افية عن\دنا، أم\ا المجت\ث فھ\و م\ن ذوقھا وينفعيتا�نسان ف

ا م\ن ا�نس\ان ال\ذي ألفھ\ا واعت\ادت حاس\ته الس\معية عليھ\ا قوذالبحور المركبة التي تتطلب ذبذباتھا الزمني\ة ت\

و يكتس\ب عب\ارة ع\ن خط\وات تالي\ة للخط\وات الت\ي قطعھ\ا ا�نس\ان وھ\((...ومن ذلك فإن ا�يق\اع المرك\ب 
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، والمرك\ب حال\ة حض\ارية، !ن ال\وعي ب\ا!ول تلق\ائي، و!ن ال\وعي بالث\اني ةالبسيط حالة بدائي...الخبرة به

ومن خ\�ل مطابق\ة الم\ادة اللغوي\ة الش\كلية بمحت\وي ا�يق\اع نج\د أن ھ\ذه الجمل\ة ھ\ي اس\تئناف . )4())معرفي

الصحيح  )مستفعلن، فاع�تن(وافر إلى المجتث ، مع تغير ا�يقاع من ال)...فا!رض(للجملة الشعرية ا!ولى 

ص\احب ت\ردد الش\عر ي) م\تفعلن ف\ا(تغير عروض\ي بثم ) فا!رض لم تبتلع(صحة الحكم الذي أصدره الناص 

  ).كل شيء(في تحديد ھذا الشيء 

  :ويمكننا تمثيل ع�قة الشكل اللغوي با�يقاع لرصد الدCCت الصوتية فيما يلي   

  القوةبتعبير واقع ⇐) فرع من ا!صل...(فعولن )      أمر داخلي(ليزداد                                 

  بالفعل ...⇐ )أصل(مفاعلتن مفاعلين )      ةبتحقيقة ثا(نبضك أيھا القلب   الجملة الشعرية ا!ولى     

  تعبير واقع بالقوة⇐ )صلفرع من ا!..(فعولن فعو)      نھي داخلي(ف� تبتئس                             

  فعلالبتعبير واقع  ⇐ )أصل(ع�تن الن فعمستف  )    ةبتحقيقة ثا(فا!رض لم تبتلع بعد                           
  الجملة الشعرية الثانية     

  ر تردديتعب ⇐ )أصل متغير(متفعلن فا )      حقيقة غير محددة(كل شيء                           

  ـــــــــــــــــــ
 06ص 2الدين السد، ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج نور:ينظر .1
 108،109ص 1981، 3عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة ودار الثقافة، بيروت لبنان ط:ينظر .2
 115،117ابراھيم أنيس، موسيقى الشعر ص: ينظر .3
 152م ص1987 ،1ط) المغرب(لثقافة، الدار البيضاء محاظرات في السيمولوجيا ، دار ا: المرغني دمحم .4

  

ومنه نجد أن التعبير الواقع بالقوة يتساوى مع التعبير الواقع بالفعل في الجملتين الشعريتين ويق\ف التعبي\ر    

المج\ال للوح\ات أخ\رى عس\اھا ت\درك ھ\ذا  حفس\يالمتردد بينھما ليخرج كح\ل نھ\ائي م\ن خ\�ل ھ\ذه اللوح\ة ل

، وھ\ي اللوح\\ة م\ا قب\\ل ا!خي\رة ف\\ي ھ\ذه المجموع\\ة، والت\ي يق\\ول )الكش\\ف(ف\\ي لوح\ة  حثهنبس\ والت\ردد، وھ\\

  :)1(فيھا

  فعولن.فعولن.فعولن.فعولالغبار                  احضت يدي فأسترفن

  //      //    //. فعولن              وار   حومددت نصفي ودار ال

  //    //     ولفع//                 تسلقت كل شعاب الحديث     

  //    //   فعولن  فعول   ومد شعار           (...) وسافر حلمي 

  //ل  فعو//    //     ولفت بوادي السعال الخطايا                

  // فعول فعولن فعولنر                   أي، وسوف ثفويوفلت س

  // ن   فعول//   فعول              فحدق لMفق حلم خصيب      

  //   فعول//  ن فعول             وأسرج وھما وفك الحصار     

   //   فعول//   فعولن فألقيت أن الزمان ت*شى                   

   //   فعولن//    //  (...)            وللعاشقين أستبيح المزار 
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ي طرق\ه معظ\م الش\عراء الق\دماء بنيت ھذه اللوحة على وزن المتقارب ذي الشائع في الشعر العربي، والذ   

وھ\و م\ن ا!وزان الص\افية الت\ي اس\تخدمتھا العربي\ة القديم\ة ف\ي أغ\راض . )2(والمحدثين وإستحس\نوا مس\يقاه

لح\\ديث لوم\\ا يلم\\س م\ن خ\\�ل مض\\امين ھ\ذه ا!س\\طر ھ\\و ن\زوع الن\\اص .)3(الفخ\ر والم\\دح والرث\\اء وغيرھ\ا

، وت�ش\ي ھ\ذا الواق\ع أم\ام أع\ين الن\اص، وھ\ي مع\الم ة أح�مه، وأوھامه للوصول إلى تبددورالداخلي ومحا

ھ\ذا ال\وزن البس\يط،  بك\ورالي\ة لھ\ذا الواق\ع م\ن خ\�ل ثترسم عدم ا�قتناع بالموجود، والتش\بث بالرؤي\ة الم

  :، ومن خ�ل عرض ھذه التفاعيل نلمس مايلي)فعولن(والصافي من تفعيلة واحدة 

 حذف الخامس الساكن      ) عولف)      (فعولن(دخول زحاف القبض بكثرة على  −

 انعدام دخول العلل على ھذا الوزن  −

 )تفعيلة تامة(انعدام ھذا الزحاف على التفعيلة ا!خيرة في السطر  −

 انعدام التدوير العروضي بين ا!سطر  −

  

  ـــــــــــــــــــ 

 83ان صوالدي .1
 88ابراھيم أنيس، موسيقى الشعر ص: ينظر .2
 152سيمولوجيا صمحاظرات في ال: المرغنيمحمد .3

  

  

 ، وقافية واحدة )الراء(إلتزام شبه عام لروي  −

 )بار، الحديثغال(لياء ا قافية اللوحة مردفة با!لف، أو −

رتباطھ\ا ارى ن\المزاحف\ة ل) فع\ول(ولرصد مميزات ھذا التعبير في ظل ھذا الوزن يمكننا أن نتتب\ع تفعيل\ة    

  .، وتتبع صور ھذا التعبيربالمادة اللغوية، والسر الكامن من ورائھا �ج�ء

  :د22ت الصوتيةالرصد 

في ثمانية مواضع على اللوح\ة لت\ربط بأفع\ال معين\ة ص\ادرة م\ن الن\اص كأفع\ال ) فعول(التفعيلة  وردت −

ع\ن نطاق\ه، ويمك\ن تفص\يلھا  ةفعال !فعال خارج\ د أدور صادرة منه، أو تصورات معنوية له أومادية 

 : كما يلي

 فعول ف)        فحذف، وأسرج، وسافر(فعاله  أ) تصور معنوي(الحلم  −

 ن، فعولفعول  ـ فعول         )تسلقت كل ،نفضت(أفعاله   )كيان مادي(الناص  −

 ، فعول، فعولن، عولن فعوللن فعول     )Vفق حلمل ،رأوسوف ث ،الزمان(  ردود أفعال معالمھا  −

  عند المطابقة بين التفعيلة والمادة اللغوية نجد    

  )فعول) (…وساف(ـ ) فعول(ـ وأسر ) فعول) (…فحد(          ملالح

  )فعول(كل  ،ـ ت) فعول(نفضت       الناص   
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  )فعول(حلم  ق،ـ ) فعول(ـ وسو) فعول(ردود أفعال       زمان 

  :وھو ما يفسر الدCCت التالية

روابط، أو الحروف العاطفة مع وجود ھذه ال) فعول(غة يأن التعبير عن الحلم C تكتمل أفعاله في حدود ص   

  ).بدون الحرف ا!خير(ل مبتورا فعل الظ، ف)الفاء، الواو(

، وانتقلت بعد ذلك من )فعول(ه ھذه الصيغة تأما التعبير عن الفعل المادي من قبل الناص بذاته فقدت احتو   

  ).نحويا(لتجمع ضمير الفاعل والمفعول معا ) ت كل(إلى ) نفضت(

ق\ل إل\ى تلتن) فع\ول(فق\د ج\رد م\ن التعري\ف ف\ي ح\دود نف\س الص\يغة ) زمان(ص من مثل أما ما يحيط بالنا  

ن المض\اف ب\يكم\ا فص\لت ھ\ذه الص\يغة . التنكير الذي حكم عليه الناص مسبقا بالت�شي ضمن معنى اللوح\ة

 كير بدل التخصيص، وھو أقل درجة من التعريف،نإلى الت) حلم(، لتنقل )حلم خصيب(والمضاف أليه النكرة 

، فبھ\ذا )…وس\و(، لتنحص\ر عل\ى )وس\وف(وكذا إنحصار ھذه الصيغة في جزء من الفعل المبني للمجھ\ول 

رج م\ن ذات خ\يتقلص التعبير على ھذه اللوحة ليكتفي ببعض، أو جزء من الكلمة عندما يق\ف ف\ي محط\ات ت

  .الناص المحسوسة، ويتقلص في إطار الصيغة المزاحفة عند التعبير عن أفعال الناص

عل\ى س\طح اللوح\ة ھ\و ) فع\ول(المكاني الخطي لھذه الص\يغة والتموضع إن ما يلمس من خ�ل التوزيع،    

بع من لدن الناص، أو من لدن الحلم الذي ينتمي ل\ه، لتتقھق\ر إل\ى نيلھا لصدارة ا!سطر الشعرية عندما تضتف

إل\ى وردودھ\ا ا!فعال، ، وتركن محص�ت ھذه حلمهحشو ھذه ا!سطر عندما يخرج التعبير عن الناص، أو 

زح\اف، أو (ي\ر غينھايات ا!سطر الشعرية لتتجمع في القافية، والروي من دون أن تطرأ عل\ى الص\يغة أي ت

وعندما يتوقف التعبير كل مرة ليعود إلى نسق مش\ابه، وس\ياق آخ\ر ف\ي ) فعولن(، وتبقى على صورھا )علة

وھذا سلوك يش\ابه مس\لك القص\يدة العمودي\ة القديم\ة ، )الفاء أو الواو(طر الثاني بمساعدة بعض الحروف سال

ھ\ي بني\ة ش\املة تت\راص فيھ\ا الجم\ل الش\عرية لتش\كل  )الكش\ف(عند اCنتقال من بيت إلى آخر، إC أن لوحة 

جملة شعرية كبرى ترصد أوجه ھذا الكشف من خ�ل ا!سطر الخطية المتبادلة حجما، والمتماثلة شك� على 

  .)فعول(أو) فعولن(إيقاع 

في مثل ھذه اللوحات، ف\� تحكم\ه إC الدفق\ة  ...) الوافر، المجتث، المتقارب(أما غاية اختيار ھذه ا!وزان    

ھذه الدفقة وتصنع لھا إيقاعا يناسبھا، وفي ذلك  مواكبةالتي تحاول والشعرية التي تنساب مع الجملة الشعرية 

يكش\\ف الس\\ر المع\\ين ال\\ذي دف\\ع ش\\اعرا م\\ن ير ص\\ديق ويعت\\رف أن\\ه ل\\م يس\\تطع أن ش\\ي\\رى ال\\دكتور حس\\ين ب

كل وزن س\را دف\ع الش\اعر بطريق\ة C لالشعراء إلى اختيار ھذا الوزن دون غيره، وإن كان يعتقد جازما أن 

جانب من الموسيقى الصوتية البس\يطة تش\ارك بفعالي\ة ف\ي وجود با�ضافة إلى . )1(شعورية Cختيار وزن ما

ف\\ي ) الح\\روف(تنب\\ع م\\ن بع\\ض ا!ص\\وات  ى، وھ\\ي موس\\يقيع\\انس\\ياق مع\\الم القص\\يدة، وت\\دل عل\\ى الم

  .)2(القصيدة
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ه مع\الم الرؤي\ة ب\الوقوف عل\ى لوح\ات أخ\رى في\ضمن ھ\ذا القس\م ال\ذي نق\ارب : إطار الموسيقى الداخلية.2

ورصد سلوك الموسيقى الداخلية فيھا، وفعاليتھا في الكش\ف ع\ن المي\زات التعبيري\ة عن\د الن\اص فنج\د لوح\ة 

  .)3(، فيقول في ا!ولى)عبرة(وحة ، ول)ھمسة(

  من وراء ا�بتسامة الصفراء

  !!يتقلص ا�مل  

  ة من النظرة المتعاليةبرقوعلى م

  يخيب الرجاء

  بين ا�مل والرجاء تشتق المواعيد...

فف\\ي ھ\\ذه اللوح\\ة يب\\رز س\\ياق التعبي\\ر ال\\ذي يكش\\ف خ\\داع وري\\اء وكب\\ر C يس\\فر إC عل\\ى قت\\ل المواعي\\د    

حدة صوتية، أو جملة صوتية واح\دة نج\د أن مادتھ\ا اللغوي\ة تتك\ون كود النظر إلى ھذه اللوحة وإلغائھا، وعن

، أي حروف وحركات C تحمل معن\ى ف\ي ذاتھ\ا، ولك\ن )فونيمات، الصوتم(من توالي عناصر صوتية أولية 

  .)4(بتركيبھا، أي ضم بعضھا إلى بعض تؤدي إلى وحدات ذات معنى

  ـــــــــــــــــــ
 129م ص1998 ،1ط دار السودانية للكتب السودان) bساليبلدراسة (المعلقات السبع : حسن بشير صديقينظر  .1
 130المرجع نفسه ص .2
 11الديوان ص .3
 32اللسانيات العامة وقضايا العربية، دار اHفاق، الجزائر بدون تاريخ ص ،مصطفى حركات:ينظر .4

أو معنى با�ضافة إلى وجود بعض  ،)Signifie(، أو شكل صوتي، ومدلول )Signifiant(تتكون من دال 

!نھا وحدات دالة مكونة من مصوت واحد فالمروفيم C يرتبط بالكلمة ) مرفويمات(الحروف ھي في الحقيقة 

يم\ات نإC أنه يحتوي معن\ى با�ض\افة إل\ى المو) المصوت(جما بل ھو صورة صغرى تشبه الحرف حالدالة 

من طراز آخر وھي عناصر ص\وتية تميزي\ة، أو تأكيدي\ة، أو تعبيري\ة ، وھناك عناصر )النحوية والمعجمية(

وسنحاول بيان خصائص ھ\ذه المس\تويات برص\د أھ\م . )1(وغيرھا برغير قابلة للعد وھي عناصر النغم، والن

  .مميزاتھا الصوتية

  :)المصوتات(مستوي الحروف 

وك\\ذا ) والض\\مة والكس\\رةالفتح\\ة (ھ\\ر، وأوض\\ح ا!ص\\وات تل\\ك الت\\ي تس\\مى بالحرك\\ات القص\\يرة ظأن أ −

إC أنھ\\ا تراجع\\ت أم\\ام . )2()المواعي\\د()...الرج\\اء(، )الص\\فراء(، )ا�بتس\\امة(الطويل\\ة ك\\ألف الم\\د ف\\ي 

 .الحركات القصيرة المسيطرة على اللوحة

وب\\\ين الرخ\\\وة             ...) ت، د، ق، ج(م\\\ن مث\\\ل ) les occlusives(تنوع\\\ت الح\\\روف ب\\\ين ذات الش\\\دة  −

)les fricatives ( م\\\ن مث\\\ل)،ظع،س،ص،ش،ف(والبيني\\\ة ،، C ش\\\ديد Cةھ\\\ي رخ\\\وة، و )les 

sonantes ( من مثل)ل،ن،م،ر،و،ا.( 

 .تنوعت مخارج ا!صوات لھذه الحروف تنوعا كبيرا −

  :من حقائق الجرس الصوتي للحروف
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ير وھما فحرفا ھمس، وص) اCبتسامة، الصفراء(وت اللفظ، ومعناه، ففي صظھر نوع من التجانس بين  −

فالق\اف ) الق\اف، والش\ين(الت\ي يحت\وي عل\ى ص\وت ) قنتش\(، كما ھو واضح كذلك في )السين والصاد(

 ).رخو ومھموس(، والشين )جھورمشديد (

رف آخ\ر زائ\د ك\ان م\ن العس\ر ح\، ول\و احت\وت عل\ى )الظ\اء(احتوت كلمة النظرة على حرف ا�طب\اق  −

 .النطق بھا

تفاوت أصواته رغ\م توعھا يؤدي إلى بروز التعبير بشكل يكية وتنتثراء اللوحة بمختلف ا!صوات الفوين −

 .التوجه الدرامي لفكرة ھذه اللوحة

  ـــــــــــــــــــ

 10الصوتيات والفنولوجيا، دار اHفاق ، الجزائر بدون تاريخ ص: مصطفى حركات .1

 146موسيقى الشعر ص: ابراھيم أنيس .2

  

  

  

  

  :مستوى المرفويمات والمونيمات

  .العنصر إلى ث�ثة أقسام يمكن تقسيم ھذا   

، وھي أصغر الكلمات الت\ي ت\ؤدي دCل\ة معين\ة، وم\ن أھ\م ص\ورھا )les morphèmes(مرفيمات  −

 و/تقلص/يتكون من يـ) يتقلص(على اللوحة 

  مرفيم يدل على المضارعة: الياء

  مرفيم يدل على جذر الفعل :تقلص

  مرفيم يدل على رفع الفعل: الضمة

  ة/قرب/ـيتكون من م) مقربة(وكذا 

  مرفيم يدل على ا!سمية : ميمال

  ر الفعلذمرفيم يدل على ج ):قرب(

  مرفيم يدل على التأنيث: ة

  .)1(يمات إلى قسميننالمو) أندري مارتيه(يقسم 

حتوي على حروف المعاني، وھي عناصر ثابتة، ومحدودة في أي لغة ت :يمات النحويةنالمو . أ

  .ةفي اللوحة السابق) من، و، على، بين(ومنھا 

تحت\\وي عل\\ى ا!س\\ماء، وا!فع\\ال ولھ\\ا ن\\وع م\\ن ا!س\\تق�ل ال\\دCلي : يم\\ات المعجمي\\ةنالمو . ب

 ).ق، مقربةنشتوراء، ا!مل، النظرة، المواعيد، الرجاء، (ومنھا

  :من حقائق المستوى الثاني
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 . )2(ةأكبر حجما من المرفيم عموما وھي تتطابق أحيانا مع الكلمة المكتوب) نيموالم(أن الكلمة  −

فس\ح مج\ال التعبي\ر بع\د يد بم\ا بع\ده لقي\!ن الص\وت م) ا!مل(سكين روى ال�م تيدة بقافية المقور الحض −

 .ذلك

 .Cنعدام التشبع الصوتي في التعبيرالمطلقة غياب القوافي  −

، وھو ما يفسر اللجوء إل\ى )صوتان ساكنان+ حركة قصيرة + صوت ساكن (حضور المقاطع الطويلة  −

 .في وسطھا) الرجاء(في أخر اللوحة و ) المواعيد( التعبير في حالة الوقف

) فنولوجية(ونيماتھا كعناصر خ�فية وظيفة فغياب التجانس الصوتي بين المونميات المعجمية وC تدخل  −

  .للتفريق بينھما، وفيه دCلة على خصوصية الكلمة للتعبير المعين

  ـــــــــــــــــــ

 10،9الصوتيات والفنولوجيا ص: مصطفي حركات .1

  33اللسانيات العامة وقضايا العربية ص: مصطفي حركات .2

، والتك\\رار كم\ا ي\\راه )ا!م\\ل، والرج\اء(وج\ود تك\\رار ص\وتي ف\\ي بع\ض المونيم\\ات المعجمي\ة م\\ن مث\ل  −

معن\ى القص\يدة أنم\ا يثي\ره بن\اء الكلم\ات ((فـالبعض من خصائص القصيدة الحديثة !نه يشع دCلة معينة 

دCل\ة عل\ى تأكي\د الق\وة ) ا!م\ل ، والرج\اء(فتك\رار . )1())اء الكلم\ات كمع\انكأصوات أكثر مما يثي\ره بن\

 .العاطفية لدى الشاعر، وبحثھا عن التعبير الذي يمكنھا من الوصول إلى غايتھا

ھي عناصر صوتية تمييزية، وتعبيرية تشرك مع العناص\ر ) prosodémes: (مستوى الوحدات العروضية

  :)2(ة وھي ث�ثة أقسامالسابقة لتؤدي وظائف فنولوجي

ذات ط\ابع لس\اني ت\ؤدي وظ\ائف نحوي\ة ودCلي\ة، ومادة وش\كل،  ذاتھي ع�مة  :)intonation(لتنغيم ا.أ

نا فع� عن عقلية، وأحوال المتكلم وذلك بالتعبير الحادث في أواخر الكلمات عندما يرفع خبرفالتنغيم الجملي ي

أن النغم\ة الموس\يقية ف\ي ا�نش\اد تختل\ف عن\د اCس\تفھام، المتكلم صوته، أو يخفضه في حاCت خاصة، كم\ا 

إذا انتھ\ى المعن\ى ھ\بط الص\وت، وإذا ك\ان للمعن\ى بقي\ة ص\عد بحيث ارية، بوعند التعجب، وعند الجمل اCخ

  .)3(الصوت، وھكذا

  :ومن خ�ل اللوحة السابقة نجد ما يلي

م\\\\\\\\\\ن وراء ا�بتس\\\\\\\\\\امة 

  الصفراء 

  !!يتقلص ا!مل 

  )     ( جملة صوتية إثباتية ذات مستوى ھابط       النظرة المتعالية وعلى مقربة من

  يخيب الرجاء 

  )    ( جملة صوتية إثباتية ذات مستوى ھابط  )    ق المواعيدنبين ا!مل، والرخاء تش

جمل\\ة ص\\وتية بع�م\\ة التعج\\ب C ت\\دل عل\\ى نغم\\ة ص\\اعدة ب\\ل عل\\ى موق\\ف 
(     )نغمة ھابطة بوي وريد بالقمنفساني أنفعالي   
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   وأھمي\ة ف\ي الص\واتم  ،لو كانت اللغة العربية من اللغات النغمية لك\ان لھ\ذه الص\فة مكان\ة: )Ton(النغمة .ب

)les consonnes(فالنغمة تتصل بلغات خاصة كالصينية والسويدية وغيرھا ،.  

ومع\\اني الكلم\\ات  ،ي\\رى ج\\ل الب\\احثين ف\\ي إيق\\اع اللغ\\ة العربي\\ة أن\\ه C ع�ق\\ة ب\\ين النب\\ر: )accent(النبDDرة .ج

شعري أو السطر ال ،ه ھي تحديد طول المقطعظيفتبل النبر عنصر في الشعر عامة، و -لحسن الحظ-العربية 

من قصره نطقا، مع الدCلة على اCنفعال من خ�ل رصد الكثافة النبرية، والنبر C يقع بالمص\ادفة ف\ي اللغ\ة 

!ن الم\\تكلم مجب\\ور عل\\ى النب\\ر ف\\ي لغت\\ه، واس\\تعماله الي\\ومي كم\\ا يق\\وم بوظ\\ائف أھمھ\\ا، الوظيف\\ة ا�دغامي\\ة 

)F.contranstive ( والوظيفة التميزية)F.distinctive()4(.  

  ــــــــــــــــــ

 38م ص1987)ب ط(البينات ا!سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف مصر : ينالسعد ىمصطف .1

 92م ص1990، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر والعامة محاضرات في اللسانيات التاريخية ،زبير دراقي:ينظر .2

 170الشعر ص وسيقىم: ابراھيم أنيس .3

 94محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة ص: قيرادزبير  .4

ويعم\ل النب\ر  ،فيه من مقاطع مختلفة الك\م) تفعيلة(ويرى ا�يقاعيون أن الشعر العربي شعر كمي تتألف كل  

مع الكم وا�يقاع على إبراز الموسيقى الداخلية، إC أن الدكتور شكري عياد يرى أن النب\ر ف\ي العربي\ة ل\يس 

عند الض\غط  الشعر أو النثرويتضح نبر العربية في . )1(ووجوده إضطرادهة الكلمة مع صفة جوھرية في بني

و بواس\\طة إدغ\\ام الص\\وت أ ،واCرتك\\از عل\\ى عنص\\ر م\\ن عناص\\ر السلس\\لة، وذل\\ك بواس\\طة ارتف\\اع النغم\\ة

  .)2(أو المد) الشدة(

(    ) لش\\عري عل\\ى الش\\كل وعن\\د الق\\راءة الش\\عرية يتموض\\ع البن\\ر ا ،وب\\العودة إل\\ى م\\تن اللوح\\ة الس\\ابقة   

  .تموضعا ثابتا ومتداخ� بين المقاطع

  من وراء ا�بتسامة الصفراء

  !!يتقلص ا�مل  

  من النظرة المتعالية مقربةوعلى 

  يخيب الرجاء

  ق المواعيدنبين ا�مل والرجاء تش...

  .وبالمقارنة نجد نبر ا!سماء أشمل، وأوسع تنوعا من نبر ا!فعال وا!دوات

  :)الظواھر الصوتية(مستوى الوحدات العروضية  من حقائق

 !ن التعبير يقترب من التقرير منه إلى ا�نشاء (    ) النغمة الھابطة  ةسيطر −

وأنتق\ل عب\ر ...) الرج\اء  -ا�بتس\امة(ر وظائف تميزي\ة معتب\رة ب\ل ظ\ل حب\يس بن\ى الكلم\ات بلم يؤد الن −

 ...)يتقلص -مقربة(القراءة الشعرية 

دور ت\ي\ر عبأشمل لتركيز الكثاف\ة النبري\ة عليھ\ا، باعتبارھ\ا مف\اتيح الت) المونيمات المعجمية(نبر ا!سماء  −

 .من حولھا ا!دوات وا!فعال
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قرأ شعرا موزونا، وإنما كان ذلك من توالي بعض نحس كأنما نقرأ النثر فن قد أننا ابراھيم أنيس يرى الدكتور

  .)3(رالمقاطع في حدود ا!سطر المعھودة في بحور الشع

  

  ـــــــــــــــــــ

 55،54ص  1990، 2ط )لبنان( في العروض والقوافي ، دار المناھل، بيروت ،يوسف بكار:ينظر .1

مب\ادئ ف\ي اللس\انيات، دار القص\بة : طال\ب ا�براھيم\ي خول\ة :، وينظ\ر34الصوتيات والفنولوجيا ص ،مصطفى حركات:ينظر .2

 83ص 2000الجزائر 

 175صموسيقى الشعر : ابراھيم أنيس .3

  

  

  .)1(فيقول الناص) عبرة(أما في لوحة 

  دنيانا حليفة ا�غنياء
  ينبھرة للمتطيم

  بل كاشفة ساعد التحدي
  رومين حلركام الم
  )عبادة(قلنا  ...قالوا سنة

  عبادة                   
 ففي ھذه اللوحة تتضح معالم التمرد، ورف\ض واق\ع الحي\اة، وتح\دي ھ\ذه الص\عوبات، كم\ا يتض\ح ص\راع   

ا!ط\\راف م\\ن أج\\ل الس\\يادة والس\\يطرة، وم\\ن خ\\�ل مادتھ\\ا اللغوي\\ة الزاخ\\رة بالمص\\وتات، نج\\د ف\\ي مس\\توى 

  :ما يلي) المصوتات(الحروف 

 )ب.ط.ت.ك.ق.د(من الحروف الشديدة التي ينطلق فيھا الھواء من الرئتين فيصطدم بالحواجز وھي −

توحا قلي� فيحدث نوع م\ن ا�حتك\اك ويكون الحاجز مف ،من الحروف الرخوة التي يسير فيھا الھواء −

 ).ف.ش.س.ع.غ.ح.ھـ(

 )  les sonantes(وھي حروف جرسية ) ي.و.ر.م.ن.ل(أما من الحروف البينية  −

 )و.م.ب.د.ط.ر.ن.ل.ي.ق.غ.ع.ا.ء(أما المجھورة نجد  −

 )ھـ.ف.ص.ت.س.ش.ك.ح(أما المھموسة  −

لبينية على الشديدة !ن التعبي\ر يتطل\ب وبالمقارنة بين حروف الشدة، والرخاوة نجد سيطرة الرخوة وا   

  .في أكثر حاCته ا�فصاح بواسطة المصوتات التي تعبر بسھولة الجھاز النطقي وخاصة في الشعر

فنجد أن ) C تھتز معھا ا!وتار الصوتية(والمھموسة ) تھتز معھا ا!وتار الصوتية(أما بين المجھورة    

  .)2(الظاھرة عامة في معظم اللغاتا!ولى أكبر من الثانية وتبدو أن ھذه 

والتكرار وسيلة م\ن الوس\ائل  ،)عبادة، عبادة، قالوا، قلنا(ي�حظ تكرار لبعض ا!صوات من مثل كما    

  .)3(السحرية السمعية يعتمد على تأثير الكلمة المكررة
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ي\ن، /مترھب/لل(ل ي�حظ نوع من التكرار النسقي داخل بنية الكلمة ذاتھا في ع�قتھا باللواحق من مث   

  .)4()ين/محروم/لل

  ـــــــــــــــــــ

 13الديوان ص .1

 46مصطفى حركات، الصوتيات والفنولوجيا ص:ينظر .2

 30مصطفى السعدني، البنيات ا!سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث ص: ينظر .3

 41المرجع نفسه ص: ينظر .4

  

  

  ...)حليفة، مطية(ية وھندسي فيما يشبه القوافي الداخل ،ي�حظ تكرار صوتي خلفي

  :أما في مستوى المرفيمات والمونيمات نجد ما يلي

 )ا!غنياء، للمترھبين، التحدي، المحرومين(أدوات التعريف في : من المرفيمات والمونيمات النحوية −

 )للمترھبين، لركام(حروف الجر  −

 )دنيانا، قالوا، قلنا(بضمير المتصل  −

 عبارة عن لواحق )نللمترھبين، للمحرومي(ع�مات إعرابية  −

 )بل(أدوات خاصة  −

دنيا، حليفة، ا!غنياء، كاشفة، ساعد، التحدي، ركام، المحرومين، سنة، (با�ضافة إلى مونيمات معجمية  −

 ...).عبادة

 )قالوا، قلنا(مونيمات معجمية وھي أفعال مثل  −

وي\ة ا!خ\رى وعل\ى ن�حظ مم\ا س\بق س\يطرة المونيم\ات المعجمي\ة المس\تقلة دCلي\ا عل\ى المونيم\ات النح −

 .ا!دوات المساعدة

 )عبادة، عبادة، قالوا، قلنا(ن�حظ نوع من التكرار الصوتي في بعض المونيمات المعجمية  −

للمت\رھبين (دون الح\رور ا!خ\رى !ختصاص\ه بالملكي\ة المعب\ر عنھ\ا ) ال\�م(اقتصار مرفيم الجر عل\ى  −

 ).وللمحرومين

(    ) ذي النغم\\ة الھابط\\ة ) دنيان\\ا حليف\\ة ا!غني\\اء(ك\\التنغيم ف\\ي كم\\ا تس\\اھم العناص\\ر الص\\وتية ا!خ\\رى    

والنغمات الھابطة في بقية ا!سطر في الدCلة على الموقف والكثافة الشعورية التعبيرية اليائسة با�ضافة إلى 

  :الذي توزع كما يلي) accent(عنصر النبر 

  )قالوا(، )دنيانا(نبر مزدوج في لفظة    

حليفة، ا!غنياء، مطي\ة، للمت\رھبين، كاش\فة، س\اعد، التح\دي، لرك\ام، المح\رومين، (ا!لفاظ  نبر فردي في   

  ).سنة، عبادة، قلنا
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ون�ح\\ظ أن ظ\\اھرة النب\\ر تك\\اد تك\\ون ظ\\اھرة غي\\ر جوھري\\ة ف\\ي بني\\ة الكلم\\ة، وأن تك\\ون ظ\\اھرة يمك\\ن    

وربم\ا تع\د ظ\اھرة خاص\ة  ،نط\قم�حظاتھا وضبطھا، إذا ھي تساعد في زيادة طول أو المدة الزمني\ة ف\ي ال

  .)1(في النطق عند ا!داء الشعري الجيد

  ـــــــــــــــــــ

 55يوسف بكار، في العروض والقافية ص:ينظر .1

كما يخلص الدكتور نور الدين السد إلى وصف الظاھرة الموسيقية بوحدة بنيوية وظيفية متكاملة في النص    

لص\\رفية، وا!ص\\وات، والتك\\رار، وس\\وى ذل\\ك وجمي\\ع ھ\\ذه الش\\عري وھ\\ي تش\\كيل م\\ن ا!وزان، والص\\يغ ا

  .)1(الخصائص تساھم في تشكيل الموسيقى للنص الشعري

  ):الخارجي والداخلي(ع*قة التعبير با�يقاع الصوتي.3

وال\داخلي لھ\ذه ا!ل\واح  ،يمكننا بعد ذلك الوقوف على أھم الظواھر الص\وتية م\ن خ\�ل ا�ط\ار الخ\ارجي   

  :ير في إطار الرؤية الذاتية كما يليوع�قتھا بالتعب

  : في ا�يقاع الخارجي

أو إع\\ادة ترتي\\ب التفاعي\\ل م\\ع  ،ومحاول\\ة قل\\ب) ال\\وافر، المجت\\ث(التن\\وع ف\\ي توظي\\ف ا�يق\\اع المرك\\ب  −

  ).مستفعلن، مفاعلن/فعولن، فعول (التركيز على الفروع بدل ا!صول 

 ر التعبير في اللوحات ظھور الزحافات بدل العلل كظاھرة اختيارية ت�ئم مظاھ −

اCعتماد على الزحاف في ا�يقاع البس\يط، وتوظي\ف التفعيل\ة المزاحف\ة للتعبي\ر عل\ى أفع\ال الن\اص، م\ع  −

 .اعتمادھا كمنطق، وبداية للحدث الدرامي الصوتي

 .وا!حداث الخارجة عن إرادة الناص ،تخصيص التفاعيل الصحيحة لVفعال −

ع\دد التفاعي\ل لتق\ف اللوح\ة كإط\ار ترص\د علي\ه مظ\اھر الحال\ة  اCعتماد على تساوي حجم ا!سطر ف\ي −

 . وتمزج فيه ا!فعال بالمشاعر

الموسيقى الداخلية ھي الخيط النفسي الذي تنتظم في\ه مجموع\ة م\ن ا�ش\ارات الص\وتية : في ا�يقاع الداخلي

  :ومن خ�ل ھذا المستوى نرصد ما يلي ،والرمزية

 .وعدم التركيز على نوع معين بذاته ،وفي مخارجھا ،التنويع في المصوتات −

 .اCعتماد على التقاب�ت والتجانسات الصوتية في بعض ا!سطر −

 .وثم الفعلية باعتبارھا مفاتيح التعبير ا!ساسية ،التركيز على المونيمات اCسمية −

 والضمائر ،والحروف ،عدم اCھتمام بالمرفويمات النحوية كا!دوات −

أو النب\ر كظ\اھرتين ص\وتيتين ف\ي ا�يق\اع ال\داخلي فس\يطرت النغم\ة الھابط\ة  ،عدم التركيز على التنغ\يم −

  .ولم تكن له كثافة نبرية معتبرة ،على مجريات التنغيم كما توزع النبر عبر ا!سطر والجمل الصوتية

  ـــــــــــــــــــ

 103، ص1نور الدين السد، ا!سلوبية وتحليل الخطاب ج:ينظر .1
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  :لغربة والتوترمظاھر المعجم في ا.ب

والخي\ال، وص\راع الفك\ر  ،وم\ا يتخللھ\ا م\ن ع\والم الحقيق\ة ،بعد اCنط�ق من نقطة الرؤية الذاتي\ة للن\اص   

م\ع أص\وات ) الوع\د والكش\ف(والعقل والعاطفة م\ع ھ\ذه الع\والم ف\ي قوال\ب تعبيري\ة تقاطع\ت فيھ\ا أص\وات 

الخفي\ة م\ع الظ\اھرة الجلي\ة م\ن أج\ل ا�فص\اح  لتنسج لنا كيانا متموجا تتكامل فيه ا!ص\وات) عبرة وھمسة(

ومستويات مادة اللغة ذاتھ\ا،  ،عن مشاعر وأحاسيس ورؤيا الناص في الحياة، نجد أنفسنا منساقين إلى عوالم

مصدر ھذا الصوت ومنبعه لنسبر أغوارھا عسانا أن نقف على إيقاعاتھا المختلفة، وما يمكن أن تمده للقارئ 

الكلم\ة المش\ھرة، وال\دفلى، (ولھ\ذا الش\أن تطف\و عل\ى ھ\ذه النص\وص أل\واح  ،ائفووظ ،من أسرار وع�قات

  ).ومن وحي الغروب ثم التوتر

والتوتر النفساني والجسماني لذات ا!ن\ا ف\ي الن\اص، إذ يق\ول ف\ي الكلم\ة  ،كشواھد على ا�حساس بالغربة   

  .)1(المشھرة 

  م المرتعشة في الخلوة :2ھذه ا

  في الخ*ءتلك ا:مال المضيئة 

  أنھا انتفاضة مسعورة 

  تنعش قلق ا�صابع

  وتخرق ضبابية الحناجر

  وتمطط جحوظ عيون المقابر

  هنھا طيور ربانية تلعق بأجنحتھا ا�تربإ

  !رة للطريقوتعبق بطعنات الكلمة المشھ

  .)2()الدفلى(كما يقول في لوحة 

  الھرب وراء جدران الصمت

  هوالعيش وراء ستارة الس*م

  هلب صغير داخل البحار المقفرالركوب بق

  يكسب ثمر الدفلى المورد في صدارة القضاء

  ـــــــــــــــــــ

 15الديوان ص .1

  17م ن ص .2
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قبل الخوض في غمار ھذا المستوى التالي لمستوى الصوت، يح\ب ا�ش\ارة إل\ى أن اCنتق\ال م\ن مس\توى    

د فھ\و اعتب\اطي، !نن\ا نس\تطيع بالبداھ\ة C يخض\ع !ي قواع\ ،)المعجمي\ة(المصوتات نحو مستوى الوحدات 

التركيب بين صوتين فأكثر للحصول على وحدة معجمية معين\ة، ف\ي مقاب\ل ھ\ذا الحك\م يب\دو أن اCنتق\ال م\ن 

يحتاج إلى قواعد وضوابط معينة وھذا ما يؤدي ) بالتركي(إلى مستوى الجمل ) المعجمية(مستوى الوحدات 

أو  ،وع�قاتھا بالس\ياق ،قش طبيعة الكلمة المعجميةاتوى المعجمي أن ننوفي ھذا المس ،بنا في نھاية المطاف

النسق، فالكلمة المعجمية المجردة تأخذ أشكاC مختلفة حسب تص\ريفھا، ويمك\ن أن تھم\ل ف\ي بع\ض ا!حي\ان 

 أو المعنى المعجمي فيھا، كما يمكنھا أن تتحول إلى كلم\ة نحوي\ة لمج\رد دخولھ\ا ف\ي تركي\ب ،Cنعدام الدCلة

  . )1(الجملة

، !ن الكلمة الواحدة افالكلمة الصامتة تتحول عن طريق التعبير إلى اللفظ لتكتسب حقيقة معينة ومعنى ثابت   

أو  ،ويح\\دد الس\\ياق، واCس\\تعمال ف\\ي ن\\ص خ\\اص أح\\د ھ\\ذه الوج\\وه ،تتح\\دد معانيھ\\ا ف\\ي اس\\تعماCتھا الكثي\\رة

  :ويمكن تمثيل ذلك بما يلي ،ركما تتحول اللغة إلى الك�م عبر التعبي. )2(المعاني

  الك�م /ــ كلمة صامتة          التعبير     ــ  كلمة ملفوظة مسموعة ـ       اللفظ               
  اللغة ـ/الكلمة 

  ــ صورة صوتية مفردة    السياق   ــ  حقيقة حسية          ـ       حركة        سكون  
ھو من العل\وم الت\ي أول\ت أھمي\ة كب\رى للمف\ردة ف\ي أي لغ\ة ) lexicologie(أن علم المفردات المعجمي    

واستخدماتھا، كم\ا أن\ه تبن\ى من\اھج متع\ددة تس\بر أغ\وار وأح\وال الكلم\ة  ،وحاول معرفة طبيعتھا وسلوكاتھا

الت\\ي أسس\\ت عل\\ى  نظريDDة الحقDDول المعجميDDة: وخارج\\ه، وم\\ن ھ\\ذه المن\\اھج ،)النس\\ق(داخ\\ل الس\\ياق ال\\نص 

ن\ي ب\المعنى المعجم\ي ال\وظيفي للكلم\ة، ولق\د أش\اد الكثي\ر م\ن النق\اد بھ\ذه النظري\ة، وم\نھم مظاھر ش\كلية تع

الباحث ا!ستاذ     سالم شاكر الذي اعتبر أن ھذه المحاولة تمثل منھجا ثريا، وخصبا لبناء نظم معجمي\ة ف\ي 

  :ي ھذا المستوى نجدوبالعودة إلى اللوحتين السابقتين ومحاولة تطبيق ھذه النظرية ف. )3(دراسة اللغة

  :)morphèmes grammaticaux()4( حقل الوحدات المعجمية النحوية

) ال�م(تساوت عددا في اللوحتين، ) الباء(، )في(حروف مثل : وھي وحدات ذات قوائم مغلقة تشتمل على   

  ).إن(نواسخ ). ھذه، تلك(للطريق، أسماء أشارة 

  ـــــــــــــــــــ

 38للسانيات وقضايا العربية صمصطفى حركات، ا: ينظر .1

، الملتقى الدولي ا!ول حول تحلي\ل بين اللغة والخطاب ةالع*مة اللساني، )2003مارس  13-11من (محمد ا!مين خويلد:ينظر .2

 03الخطاب، جامعة ورقلة الجزائر ص

 124ص 2000خولة طالب ا�براھيمي، مبادئ في اللسانيات، دار القصبة الجزائر : ينظر .3

  134رجع نفسه صالم:ينظر .4
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  )وتخرق، وتعبق، وتمطط، والعيش(في ) الواو(حروف عطف 

  :)lexèmes(حقل الوحدات الصرفية المعجمية 

وتفريعھا إلى كلمات معرف\ة  ،متناھية، ويمكن رصدھاغير وھي قوائم من الوحدات الصرفية تتصف بأنھا   

  ...).اCHم المرتعشة، الخلوة، اHمال، المضيئة، الخ�ء(

  )إنتفاضة، مسعورة، طيور، ربانية، صغير(ات بدون تعريف كلم

  ...)اCHم، ا!صابع، الحناجر، المقابر، الركوب، الھروب، صدارة، ستارة(كلمات تتشابه وزنا 

  للمضارع) تنعش، تجرف، تمطط، يكسب(كلمات أفعال 

  )وراء، داخل(كلمات أمكنة 

  ...)سعورة، ربانية، المشھرة، المقفرة، المورد، صغيرالمرتعشة، المضيئة، م(ومنھا) صفات(كلمات ا!تباع 

  )في الخلوة، في الخ�ء، بأجنحتھا، بطعنات، للطريق، بقلب، في صدارة(كلمات نسق الجر 

قلق ا!صابع، ضبابية الحناجر، جحوظ عيون المقابر، وراء جدران الصمت (مثل ) ا�ضافة(كلمات التضام 

  ).ثمر الدفلى، صدارة القضاءوراء ستارة الس�مة، داخل البحار، 

  ).وراء(كلمات تكرار 

يمكن بعد ذلك إيجاد الع�قات بين المعاني المعجمية، والمعاني الوظيفية : شبكة المعاني المعجمية والوظيفية

  :في النقاط التالية

  : تحولت بعض المعاني المعجمية من التعدد إلى التحديد بواسطة ما يلي: التحويل

  )ضبابية الجو، ضبابية الحناجر(تين التضام بين كلم  

  )جحوظ عيون ا�نسان، جحوظ عيون المقابر(التضام بين ث�ث كلمات   

  )اCHم الحادة، اCHم المرتعشة(ا�تباع بين كلمتين   

  :وا!فعال ع�قة ترتيبية طاغية بالشكل التالي ،)المعرفة والمنكرة(بين الكلمات : المفارقة

  ).تنعش قلق ا!صابع(رفة فعل      نكرة     مع

  )صدارة، ستارة(تجنيس تنويع  -2، )اHمال، اCHم(س ترتيب يتجن -1وھو نوعان : التجنيس

  : يبرز التوليد كما يلي) الخ�ء، خلوة(عن طريق اCشتقاق : التوليد

  )بنية عميقة(مجرور + مذكر + مفرد + اسم )      بنية سطحية(الخ�ء 

  )بنية عميقة(مجرور + مؤنث + مفرد + اسم      ) بنية سطحية(الخلوة 

  القيمة الخ�فية تكمن في الجنس ⇐

  )ء، داخلورا(فالمستقبل وعلى  ،أقتصر على الحاضر: الحيز

  

   :من خصائص معجم الناص

  :اعتمد تعبير الناص على ما يلي
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 )يكسب، تنعش(اعتماده على أفعال الحضور  −

 )بأل ثم ا�ضافة(والتعريف  ،)امالتض(وا�ضافة  ،اCعتماد على التوصيف −

 والتأكيد  ،واCعتماد على ا�شارة ،عدم اCھتمام بالتكرار −

 إلى معاني أخرى التشعير في الكلمات يعتمد على تحويل المعنى المعجمي −

 توظيف عناويين ا!لواح في أواخر السطور الشعرية −

) تربة، الطري\ق، الھ\روب، البح\ار، وراءالخلوة، الخ�ء، قلق، ا!(الكلمات المفاتيح في موضوع الغربة  −

 .والضياع ،تتقاطع في العزلة

 )المرتعشة، اCنتفاضة، تخرق(الكلمات المفاتيح في موضوع التوتر  −

 )عطف الجملة الفعلية(أشمل من ا!سماء  العطف قبل ا!فعال −

 ).�مال(والغاية ...) الباء(وتحديد الوسيلة ...) في(أفادت حروف الجر الدخول في الشيء  −

  .)1(يقولف) التوتر(أما في لوحة 

  ر في نخاع ا�عضاءحيتواجد التنا

  متراصة على وريد تعلى شكل ضخا

  (...)النجاة 

  يتفجر التحاس با2غتراب

  ىعلى ھيئة التجدر المتلو

  !ي الصمتحفي منا

  هوتطفو نخل !تزھر فجوة ب* قعر

  بقامة مولود في ردم القانابل

  ي عرش الكتمان وتتزاوج الكلمات الجمرية ف

  

  ـــــــــــــــ

  43الديوان ص .1

  

  

  

  :)النحوية والصرفية(حقل الوحدات المعجمية 

، أم\ا )ال\واو(، كم\ا أقتص\ر العط\ف عل\ى )في، عل\ى، الب\اء(ي�حظ في ھذا الحقل سيطرة الحروف الجارة    

  :المعجمات الصرفية فتتوزع كما يلي
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ة، التح\اس، التج\در، المتل\وى، الص\مت، القناب\ل، الكلم\ات، التناحر، ا!عضاء، النجا(وھي ) الـ(كلمات بـ −

 ).الجمرية، الكتمان

 ).متراصة، فجوة، قعر، نخلة(وھي  ،كلمات التنكير −

 .)فجوة، نخلة/التنافر، التحاس(كلمات تتشابه وزنا  −

 للمضارعة) يتواجد، يتفجر، تزھر، تطغو، تتزاوج(كلمات ا!فعال  −

ل، عل\ى وري\د، ب\اCغتراب، عل\ى ھيئ\ة، ف\ي من\احي، ب\� قع\ر، ف\ي نخ\اع، عل\ى ش\ك(كلمات نسق الج\ر  −

 ).بقامة، في ردم، في عرش

نخاع ا!عضاء، شكل ضخمات متراصة، وري\د النج\اة، ھيئ\ة التج\در، من\احي الص\مت، (كلمات التضام  −

 )قامة مولود، ردم القنابل، عرش الكتمان

  )اصة، ضخات مترالتجدر المتلوى، الكلمات الجمرية(كلمات ا!تباع  −

  :شبكة المعاني المعجمية والوظيفية

)                                                   ع\\\\\\رش المل\\\\\\ك، ع\\\\\\رش الكتم\\\\\\ان) (وري\\\\\\د ال\\\\\\دم، وري\\\\\\د النج\\\\\\اة(بالتض\\\\\\ام الثن\\\\\\ائي : التحويDDDDDDل

  انعدام التحويل بالتضام الث�ثي                 ⇐

  )ضخات متراصة(قلة التحويل في ا!تباع المنكر⇐)ات الجمريةالكلمات المكتوبة، الكلم(با�تباع           

  :وھي وا!فعال ونسق الجر ع�قة ترتيبية طاغية) المعرفة والمنكرة(بين الكلمات :  المفارقة

  )با�غتراب+ التحاس+ يتفجر(، )في نخاع+ التنافر + يتواجد (فعل      معرفة        نسق الجر   

  ) ب� قعر+ فجوة + تزھر (ق الجر فعل        نكرة       نس  

  )فجوة، نخلة(تجنيس خلفي  -2) التناحر، التحاس(تجنيس أمامي  -1نوعان : التجنيس

  )أفعال الحضور(أقتصر على الزمان دون المكان : الحيز

  :من خصائص معجم الناص

  :على ما يلي) التوتر(اعتمد تعبير الناص في ھذه اللوحة    

ى نقلھ\\ا بتحوي\\ل المعن\\ى المعجم\\ي ع\\ن طري\\ق التض\\ام الثن\\ائي دون التض\\ام اقتص\\ر تش\\عير الكلم\\ات عل\\ −

 . )التخصيص( الث�ثي، وعلى ا!تباع بالتعريف، والتنكير

 با!فعال ونسق الجر ) التنكير والتعريف(إعادة تشكيل ترتيب نظام المفارقة  −

 غابت صور اCشتقاق، وألفاظ المكان −

 الكلمة تركيز التجنيس اللفظي على أطراف بنية −

 عدم توظيف عنوان اللوحة داخل اللوحة نفسھا  −

 .تتقاطع في ميزة السكون )اCغتراب، الصمت، الكتمان(الكلمات المفاتيح في موضوع الغربة  −

  .تتقاطع في ميزة الحركة، والنشاط )التوتر، التناحر، يتفجر، الجمرية، القنابل(أما التوتر فھي 
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 :الجارة، وفق تشكيل معين على حرفين) الباء في، على،(ا�قتصار على بعض الحروف  −

  ))مضاف إليه(معرفة +  )مضاف(نكرة+ على( –)) مضاف إليه(معرفة )+ مضاف(نكرة + في(

  :ج أنساق وتراكيب الذكرى والحنين

ينتقل تعبير الناص عب\ر ا!ل\واح الش\عرية المتوالي\ة ليق\ف عل\ى محط\ة ال\ذكرى، والحن\ين أح\دى محط\ات    

تع\الق فيھ\ا ذات ا!ن\ا م\\ع مظ\اھر الحي\اة ليول\د م\ن جدي\د تعبي\\ر آخ\ر ي\نم ع\ن فك\رة وعاطف\\ة الخط\اب الت\ي ت

وا�بداع، لتش\ع  ،وتراكيب الخلق ،تتغلغ�ن بنفس الناص، ھذا التعبير الذي تمتزج فيه تراكيب النمط اللغوي

ع�ق\ات الدCل\ة في ا!فق دCCت، وإيحاءات، فتمتزج، وتتزاوج ع�ق\ات التركي\ب م\ع عناص\ر الحض\ورية ب

الغيابية، فالحدث التركيبي داخل ع�قات التجاور مع عناصر أخرى يحتفظ بإيحاء الدCلة ابتداء م\ن اللحظ\ة 

كم\ا C ينفص\ل التركي\ب ع\ن النح\و !ن التع\الق ب\ين ا!لف\اظ س\بيله مع\اني . )1(التي تقارنه فيھا تلك العناصر

ولقد فھم الدكتور .)2(أو ع�قة التعدية في الجملة الفعلية ،ميةالنحو عند تصور ع�قات ا�سناد في الجملة اCس

تمام حسان ھذه الع�قة في معرض شرحه لنظرية النظم عن\د عب\د الق\اھر الجرج\اني الت\ي أسس\ھا عل\ى نظ\م 

المع\\اني النحوي\\ة ف\\ي نف\\س الم\\تكلم لبن\\اء الكلم\\ات ف\\ي ص\\ورة جمل\\ة ث\\م ص\\ياغتھا وف\\ق م\\ا يقتض\\يه المعي\\ار 

، ومھمة النحو ھو دراسة نسبة ھذه )مرفيمات ومونيمات(جملة تتركب من مجموعة كلمات  فكل. )3(النحوي

  .)4(التراكيب المترابطة بع�قات مختلفة

حات اللتركيب دور كبير في بروز الظواھر ا!سلوبية وخاصة في النصوص الشعرية التي تكثر فيھا إنزي   

والت\\أليف  ،وھ\\ذا ق\\ائم عل\\ى مح\\وري اCختب\\ار ،كمعل\\مأو النمط\\ي، ولق\\د ب\\رزت الش\\عرية  ،التركي\\ب المعت\\اد

) الش\عرية(وم\ن دون الخ\وض ف\ي ع�ق\ة ھ\ذه الوظيف\ة  ،والدCلة ،باCعتماد على عناصر المعجم والتركيب

  . وبع�قاته ،والمشاكلة يبرز عنصر التركيب كنظام حامل بأصناف التركيب ،بمصطلح النظم

  ـــــــــــــــــــ

، المؤسس\ة الوطني\ة للكت\اب الجزائ\ر )رس\الة ماجس\تير مطبوع\ة(ورايو، القصص الشعبي ف\ي منطق\ة بس\كرةعبد الحميد ب:ينظر .1

 139ص 1986

 23جميل عبد المجيد، ب�غة النص ص:ينظر .2

 187ص 1979، 2تمام حسان، اللغة العربية معناھا ومبناھا، الھيئة المصرية العامة للكتاب مصر ط: ينظر .3

 77ات العامة وقضايا العربية صمصطفى حركات، اللساني: ينظر .4

أو يدل على أنواع من التراكيب C تدخل في  ،ويفھم التركيب على أنه مصطلح أوسع من مصطلح الجملة   

وكلھ\ا . )1(والتركي\ب ا�س\نادي ،والتركيب المزج\ي، والتركي\ب ا�ض\افي ،عداد الجملة مثل التركيب العددي

وسنعتمد في ھذا المجال طريقة النح\و التركيب\ي ال\وظيفي عن\د . )2(أصناف تركيبية غنية بالع�قات فيما بينھا

ھ\ي ) syntagme prédicatif(زعيم المدرسة الفرنس\ية ال\ذي أعتب\ر التراكي\ب ا�س\نادية ) أندري مارتني(

تراكيب مس\تقلة، : النواة ا!ساسية للجملة، وأقل ما يمكن أن يكون عليه الك�م مفيدا، كما صنف التركيب إلى

. )3()ترتي\ب وتع\ويض وت\�زم(وسنناقش ع�ق\ات التراكي\ب المختلف\ة م\ن . )2(ى تابعة، وأخيرة وظيفيةوأخر
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ح\ين (وأھمھا ما ورد في لوحة  ،والحنين ،ومن ثمة نبرز أھم ظواھر التركيب في ألواح تمثل مجال الذكرى

  .)4(، يقول)مزقي تمثال الذكرى -تھجرني الذكرى 

  إلى ضفاف البحر يتبعني شذاك
  داي تخرج من جيبي مضمختيني

  بذكراك
  أنظر للبحر فأرى على صفحته 

  ركض فوق الزبد تشفاھك 
  تحطم أمام نظراتي الصامتة وت

  !وذراع مائية تمتد نحوي
  تمنيني بالغرق

  في زرقة عينيك فأنصھر كالغراب
  داخل توھجھا و2 أفيق

  مي مجاديف صدركتركع أما
  فتنقذني من الغرق في ليل الغبار

  ك با�شعارتناشددعيني 
  وا�وتار 

  دعيني أسكن ھذي الضفاف 
  وحدي
  ثال الذكرى المعرم تممزقي 

  في ساحة ذاكراتك 
  اقذفيه على صھوة الرياح 

  !كي 2 يعود
  دعيني في قبضة البحر أسبح 

  دعيني في نوبة السكينة أدوي 
  أنا ما رأيت البحر قط

  دعيني أناجي صوته المعطار، 
  !كي أركب رأسي

  ـــــــــــــــــــ

 101خولة طالب ا�براھيمي، مبادئ في اللسانيات ص: ينظر .1
 102،101المرجع نفسه ص: ينظر .2
 77مصطفى حركات، اللسانيات العامة وقضايا العربية ص: ينظر .3
 53،51الديوان ص .4

  :رصد التراكيب وأصنافھا

فأرى، C أفيق، تركع، دعيني يتبعني شذاك، يداي تخرج، أنظر، (من مثل ) ا!ساسية(التراكيب ا!سنادية    

  ...)تمتد، تمنيني، فأنصھر،..، ناشدك، مزقي، اقذفيه، C يعود، شفاھك تركض، تتحطم، ذراع)مكررة(

  )مضمختين، الصامتة، المعرم، قط، الضفاف(التراكيب المستقلة من مثل 

نح\وي، أم\امي، لي\ل ضفاف البحر، جيبي، صفحته، شفاھك، فوق الزبد، أم\ام نظرات\ي، (التراكيب ا�ضافية 

  ...)الغبار، تمثال الذكرى، صھوة الريح، قبضة البحر

م\\ن جيب\\ي، ب\\ذكراك، ف\\ي زرق\\ة، ك\\الغراب، C أفي\\ق، م\\ن الغ\\رق، م\\ا رأي\\ت،        (والوظيفي\\ة  ،التراكي\\ب التابع\\ة

  ...) كي أركب، في ساحة
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  :من خ�ل رصد ھذه ا!صناف التركيبية نجد ما يلي

وتتصف ) جملة فعلية(وا�سناد الفعلي  ،)جملة أسمية(لتراكيب بين ا�سناد ا�سمي تنوعت ا: تراكيب ا�سناد

  : كل منھا بالشكل التالي

   .أنصھر، C أفيق، C يعود) فاعل+ فعل(الجملة ا�سنادية الفعلية 

  .ناشدتك، دعيني، اقذفيه) مفعول به+ فاعل+ فعل(الجملة ا�سنادية الفعلية 

  .يتبعني شذاك) فاعل+ مفعول+ فعل(ة الجملة ا�سنادية الفعلي

  .تركع أمامي مجاديف) فاعل+ تركيب إضافي+ فعل(الجملة ا�سنادية الفعلية 

  .فأري على صفحته شفاھك) مفعول+ تركيب وظيفي وتابع + فاعل+ فعل(الجملة ا�سنادية الفعلية 

  .تمتد، أنا ما رأيت ذراع)) جملة فعلية(مسند+ مسند إليه (الجملة ا�سنادية ا!سمية بالشكل 

  )مضمختين(أحوال : التراكيب المستقلة

  )صامتة، المعرم(صفات 

  )الضفاف(أبدال 

  )قط(ظروف زمان 

  )صھوة الرياح(، )ضفاف البحر(-)اسم+ اسم: (التراكيب ا�ضافية

  )جيبي(-)ضمير+ اسم (
  )فوق الزبد(-)اسم+ ظرف (
  )من، الباء، في، الكاف(حروف جر : التراكيب الوظيفية

  )C، ما(حروف نفي 
  )كي(أدوات نصب 

  )الواو(حروف عطف 
  )بذكراك، كالغراب(أسماء مجرورة : التراكيب التابعة

  )C أفيق، ما رأيت(ألفاظ منفية 
  )كي أركب(أفعال منصوبة 

  :نمثل أھم الع�قات فيما يلي: رصد الع*قات والظواھر التركيبية

وظھ\ر ا�س\ناد  ،الفعلية على صدارة الفعل كمي\زة لھ\ذا ا�س\ناد حافظت التراكيب ا�سنادية: ع*قات الترتيب

  ).أنصھر(في أبسط صورة 

 )يتبعني شذاك، ناشدتك(وتأخر مع الماضي  ،تبادل الفاعل والمفعول الرتبة، فتقدم المفعول مع المضارع −

الب�غي\ون والمفعول، وق\د أطل\ق  ،تخللت فواصل من التراكيب ا!خرى بين الفعل والفاعل، وبين الفاعل −

 .)1(أو ا�حتراز الذي يقع بين عنصرين مت�زمين ،على ھذا الفن با!عتراض

  .حافظ المبتدأ على الصدارة في التراكيب ا�سنادية ا!سمية −
 .تمظھر الخبر في الرتبة الثانية على شكل تركيب أسنادي فعلي −
 .تأخرت التراكيب المستقلة كمكم�ت للتراكيب ا�سنادية الفعلية −
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والمضاف إليه في التركي\ب ا�ض\افي للتعري\ف بواس\طة اCس\م  ،تنوع الت�زم بين المضاف: قات الت*زمع*

  .)مضاف أليه منكر+ مضاف ( المعرف أو الضمير المتصل ولم يظھر ت�زم التخصيص

  .وبين أداة النصب والفعل ،والفعل ،وبين النفي ،والمجرور ،ت�زم منطقي بين الجار −

والتراكي\ب التابع\ة ب\ين عناص\ر التركي\ب  ،والتراكي\ب الوظيفي\ة ،دخلت التراكيب ا�ضافية: *قات التداخلع

  . ا�سنادي الفعلي

 في التركيب ا�سنادي ا!سمي ) المسند(جسدت التراكيب ا�سنادية الفعلية  −

  .أما أھم الظواھر التركيبية في اللوحة −

وتأخير ماحقه التقديم بالقياس المعياري ينطوي على  ،يرى البعض أن تقديم ماحقه التأخير: قديم والتأخيرتال

لكننا نجد أن ھذه الخاصية مرتبطة أيضا بحالة نفسية تبدي . )2(صمفارقة ثقافية تنعكس سلبا وإيجابا على الن

والمجرور وفي  ،، بتقديم الجار)إلى ضفاف البحر يتبعني شذاك(وحقه التأخير من مثل قوله  ،اھتماما للمتقدم

  .التأخير ا، جملة مقول القول حقھ)فدعيني(، )دعيني ناشدتك با!شعار(وفي ) عينيك فأنصھرفي زرقة (

وخلق معادل ل\بعض ا!بع\اد  ،الذي يتعرض له الناص Cستدعاء أكثر من نص شعري قديم:التضمين اللغوي

عروفة للشاعر من قصيدة ا!ط�ل الم) وذراع مائية تمتد نحوي(في مثل قول الناص . )3(الفكرية والشعورية

، فأعتمد الن\اص عل\ى قط\ع )l'ellipse(أو القطع  ،وھي ا�ضمار) التناص(ابراھيم ناجي في آلية من آليات 

  ).وذراع مائية(من قول قديم وعوضھا بـ ) ويد(

  الذي يؤدي وظيفة دCلية على مستوى التركيب، ويؤدي إلى ثراء التعبير وتعدده في مثل : التكرار

  دعيني ـ ناشدتك
  ـــــــــــــــــــ

 173فتح S أحمد سليمان، ا!سلوبية ص: ينظر .1
 207مصطفى السعدني، البنيات ا!سلوبية في لغة الشعر العربي ص: ينظر .2
  235المرجع نفسه ص : ينظر .3

  دعيني ـ أسكن

  دعيني ـ في قبضة البحر

ون مس\\تھدفا التركي\\ز وللدCل\\ة عل\\ى المكن\\ ،وھ\\و وس\\يلة م\\ن وس\\ائل الن\\اص ل_بھ\\ام ف\\ي التعبي\\ر:مارضDDا�

ض\مائر الفاعل\ة المس\تترة ف\ي الموازاة لصغر الضمائر ف\ي حجمھ\ا، ولق\د خ\ص الن\اص نفس\ه ب. )1(والتكثيف

وخص الضمائر المتصلة عند التعبير عن  ،)أنا ما رأيت(، وأظھر الضمير عند النفي )إنصھر، أرى، أسكن(

  ).عيني، جيبييتبعني، د(أو شيئا ينتمي أليه  ،المفعولية الواقعة عليه

أرى، (والمض\ارع  ،والنفي في اللوحة سيطرة ل_ثبات في أفعال منوعة بين الماضي ،بين ا�ثبات: المفارقة

نف\ى فيھ\ا اليقظ\ة ) C أفيق، ما رأيت(وھي تأكيد على حضور الذاكرة، وخص النفي في موضعين  ،)تركض

  .وأكد على الشرود بالذاكرة

ة والمستقلة والتابعة والوظيفية عل\ى س\طح اللوح\ة ح\ول مح\ور واح\د يمثل\ه تدور التراكيب ا�سنادي: التوليد

الوارد في وسط اللوحة، والذي ھو عنوان اللوحة ذاته ليشع ) مزقي تمثال الذاكرة(التركيب ا�سنادي الفعلي 
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 عل\ى جمي\ع أط\راف اللوح\ة ويتق\اطع م\ع تراكي\ب مختلف\ة بواس\طة) الن\واة(ھذا التركيب ا�سنادي ا!ساسي 

وھ\ي تراكي\ب  ،)شذاك، بذكراك، ش\فاھك، عيني\ك، ص\درك، ذاكرات\ك، دعين\ي(في ) الكاف أو الياء(ال�حقة 

  .إلى تمزيقهالمخاطبة تمثل صورا لتمثال الذكرى الذي أمر الناص الذات المؤنثة 

                فنج\\\د فيھ\\\ا التراكي\\\ب ا�س\\\نادية ا!س\\\مية م\\\ن مث\\\ل. )2()ح\\\ين تھجرن\\\ي ال\\\ذاكرة(أم\\\ا ف\\\ي اللوح\\\ة الثاني\\\ة 

  )خضاب تاريخھا يجعلني(، )C واحة من الليمون يعصر(، )C حمامة تطير(

  وھي تراكيب أساسية في قوله

  2 حمامة تطير صوب الجنوب(...) 

  ثلجي المنقار صنبغ

   ىعصر من خدھا رذاذ الخزامي2 واحة من الليمون 

  خضاب تاريخھا الملفوف على عنقي 

   ...يجعلني أعادي

  

  ـــــــــــــــــــ

 124مصطفى السعدني، البنيات ا!سلوبية في لغة الشعر العربي ص: ينظر .1

 29،27الديوان ص .2

  

  

نس\اب حثي\ث، يستس\لم رأس\ي، يأفك\ر، أحق\د، أنطل\ق، (ثم تأتي طائفة من التراكيب ا�سنادية الفعلية من مث\ل 

  :)1(في قوله) أجھش، أرى، فأستنشق

  (...)لما أفكر فيھم 

  ناءفأحقد على ال

  !لما أفكر فيھم

  ا يلعقنيحزفأنطلق كلبا 

  !!الظ*م  يله فظ

  وينساب حثيث الرمل

  على كتفي

  ويتسلم رأسي للضباب 

  مستد2 بعكاز الخرائط 

  فأجھش بالبكاء في كذب المرايا

  أرى وجھا تتسلقه ا�عوام
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  (...)فأستنشق غبار الشلل 

  :في قوله) يعود الشتاء، تھاجر الذاكرة، ينزوي القلب(ويواصل في ابراز التراكيب ا�سنادية الفعلية من مثل

  يعود الشتاء وتھاجر الذاكرة
  مع الطيور الموسمية

  زوي القلب كالعناكبني
  وراء سياج الصمت
  محاو2 ثقب زجاجه

  المظلم ساعة الرحيل
) الملف\وف لم\ا، كلب\ا، حزين\ا، مس\تدC، الموس\مية، المظل\م،(لنجد مجموعة من التراكي\ب المس\تقلة م\ن مث\ل   

ص\وب الجن\وب، ثلج\ي المنق\ار، خ\دھا، رذاذ الخزام\ى، خض\اب تاريخي\ا، ظل\ه، (وتراكيب إضافية من مث\ل 

حثي\\ث الرم\\ل، كتف\\ي، رأس\\ي، بعك\\از الخ\\رائط، ف\\ي ك\\ذب المراي\\ا، غب\\ار الش\\لل، وراء س\\ياج الص\\مت، ثق\\ب 

  .لضمير المتصلوھي كثيرة ومتنوعة تعريفا با�ضافة إلى المعرف أو ا ،)زجاجه، ساعة الرحيل

  )C(نواسخ  -وتراكيب وظيفية تتمثل في

  )الياء، من، على، مع(حروف الجر -                 

  )الفاء، الواو(حروف مختلفة -                 

  ـــــــــــــــــــ

  27الديوان ص .1

  

  )من الليمون(أسماء مجرورة  -وتراكيب تابعة 

  )ا!سمية ا!ولى والثانية الجملة ا�سنادية(جمل منسوخة  -       

  :لتبرز من خ�ل ھذه التراكيب ع�قات بارزة وھامة ومنھا

  )الخبر+ اCسم + C النافية للجنس (ورود التراكيب ا!سمية ا!سنادية على شاكلة : ع*قات ترتيب

  )خبر+ مبتدأ (أو  −

  .الحفاظ على نظام واحد في ترتيب التراكيب ا�سنادية الفعلية −

  من دون تغيير بين رتبة الفاعل والمفعول به) مفعول به+ فاعل+ فعل (أو ) فاعل+ فعل (

اCستفھامية التي حقھ\ا ) لما(وتأخرت التراكيب المستقلة كمكم�ت للتراكيب ا�سنادية الفعلية إC في  −

 .التقديم

:          لش\\\كلتع\\\ددت التراكي\\\ب ا�ض\\\افية ورتب\\\ت ترتيب\\\ا إلزامي\\\ا يص\\\لھا إل\\\ى التعري\\\ف عل\\\ى ا: ع*قDDDة الDDDت*زم

  ).وراء سياج الصمت، خطاب تاريخھا(-)مضاف إليه ثاني+ مضاف إليه أول+ مضاف (

  ) رأسي، حثيث الرمل(-))معرفة(مضاف إليه + مضاف (وبعضھا حافظت على ا�ضافة الثنائية 

  )لما أفكر فيھم؟(وجملة اCستفھام  ،الت�زم بين أداة اCستفھام -
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C حمام\\ة (ف\\ي التركي\\ب ا�س\\نادي اCس\\مي) تطي\\ر(ن التركي\\ب ا�س\\نادي الفعل\\ي الت\\داخل ب\\ي: ع*قDDة التDDداخل

  ).تطير

وح\دة وظيفي\ة (بتركي\ب مك\ون م\ن ) C واح\ة م\ن الليم\ون يعص\ر(التداخل في التركيب ا!سنادي اCسمي  -

  ).من الليمون(-)ووحدة تابعة

) لف\\وف عل\\ى عنق\\ي يجعلن\\ي أع\\اديخض\\اب تاريخھ\\ا الم(الت\داخل المعق\\د ف\\ي التراكي\\ب ا!س\\نادي اCس\\مي  -

تركي\ب اس\نادي (المس\ند +وت\ابع ،تركي\ب وظيف\ي+ تركي\ب مس\تقل)+ تركي\ب إض\افي(المسند إلي\ه [:بالشكل

  .])تركيب اسنادي فعلي ثاني+ فعلي أول 

  :ومن أھم الظواھر الم�حظة ما يلي

 انعدام ظاھرة تقديم ماحقه التأخير −

 C أثر للتضمين اللغوي لنصوص أخرى −

 )لما أفكر فيھم؟(رار اقتصر على ا�ستفھام التك −

 ...)أحقد، أرى(اقتصر إضمار الفاعل الدال على ذات ا!نا في الضمير المستتر مع الفعل المضارع  −

وف\ي الح\\ذف يق\\ول  ،(...)وف\ي فأستنش\\ق غب\ار الش\\لل (...)) لم\ا أفك\\ر ف\\يھم (الح\ذف ف\\ي مث\ل قول\\ه  −

ال\\ذكر، والص\\مت عن\\د ا�ف\\ادة أزي\\د ل_ف\\ادة،  ت\\رك ال\\ذكر أفص\\ح م\\ن((ال\\دكتور مص\\طفى الس\\عدني 

 وتجدك 

 

س\تمد الح\ذف أھميت\ه ف\ي أن\ه C ي\ورد وي .)1())وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن ،أنطق ما تكون إذا لم تنطلق

المنتظ\\ر م\\ن ا!لف\\اظ وم\\ن ث\\م يعم\\ل عل\\ى تفجي\\ر ش\\حنة فكري\\ة ت\\وقظ ذھ\\ن المتلق\\ي وتجعل\\ه يتخي\\ل ھ\\ذا 

  .)2(المقصود

، وس\ط )تھ\اجر ال\ذاكرة(ف\ي التركي\ب ا�س\نادي الفعل\ي ) ال\ذاكرة(ع م\ن الكلم\ة المركزي\ة التوليد ينب −

، وتتق\\اطع م\\ع التراكي\\ب المختلف\\ة داخ\\ل )ح\\ين تھجرن\\ي ال\\ذاكرة(اللوح\\ة لتش\\ع عل\\ى عن\\وان اللوح\\ة 

، س\اعة ...، س\ياج الص\مت...ين\زوي القل\ب ...، لم\ا أفك\ر...، C واح\ة...C حمام\ة(اللوحة م\ن مث\ل

 ...)لالرحي

ومن\\ه نج\\د أن تراكي\\ب الن\\اص المختلف\\ة وظ\\واھره وع�قات\\ه ت\\دلل عل\\ى اعت\\راف التعبي\\ر بغي\\اب ال\\ذاكرة    

وظھ\\ر  ،واقتص\\ر التك\\رار عل\\ى اCس\\تفھام ،والتض\\مين ،أو ذاك\\رة ا!ن\\ا فانع\\دمت ظ\\واھر التق\\ديم ،الشخص\\ية

راكيب ت\داخ� كبي\را واتس\عت الھ\وة الحذف كوسيلة �تمام ما C يستطيع الناص التعبير عنه، كما تداخلت الت

  .بين المسند والمسند إليه أحيانا

وتقاطعات ع�قاته بشكل Cف\ت  ،فقد تعددت مظاھر التركيب) مزقي تمثال الذكرى(أما في اللوحة ا!ولى    

  .مما يوحي بوقوف الذكرى كتمثال شامخ آلم الناص فدعا الذات ا!نثوية إلى تمزيقه

  :ربة الذاتيةد حقول الد2لة والتج
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وأش\كال اCرتب\اط وا!وص\اف ) المعن\ى(والم\دلول  ،)ا�ش\ارة(يعرف عن الدCلة أنھا اCرتباط ب\ين ال\دال    

بينھا وتتعدد ع�ق\ة ال\دال بالم\دلول لتك\ون اعتباطي\ة ف\ي الغال\ب وبعض\ھا طبيعي\ة كم\ا ھ\و ب\ين الرم\ز وب\ين 

د، ولق\د أنتبھ\ا الع\الم دوسوس\ير إل\ى إش\كالية ھ\ذه مدلوله فالماء كما يع\رف عن\د العام\ة رم\ز للص\فاء والتج\د

الثنائية وناقش صور ھذا اCرتباط بمنظور لغوي لساني فأنبثق علم الدCلة الذي يعني بدراسة المعنى، س\واء 

م\ا يتعل\ق بھ\ذا المعن\ي م\ن قض\ايا لغوي\ة، أي أن\ه (( أو على مس\توى التركي\ب  ،على مستوى الكلمة المفردة

ع م\ن ف\روع عل\م ردCلتھا، أو من حي\ث أنھ\ا أداة تعبي\ر عم\ا يج\ول بالخ\اطر، وھ\و ف\ يدرس اللغة من حيث

  . )3())اللغة

عل\ى ) sémantiqueالس\يمانتيك (أول م\ن أطل\ق اس\م ) M.Brealميش\ال ب\a (كما يعتبر العالم الفرنس\ي 

ا العلم وسموه عل\م الدCل\ة ن العرب القدامى ھذوعرف اللغويقد علم  الدCلة، ثم أنتقل إلى اللغة ا�نجليزية، و

  . )4(وليس علم المعنى !ن ھذا ا!خير فرع من فروع علم الب�غة

  ـــــــــــــــــــ

) دCئ\ل ا�عج\از(عب\د الق\اھر الجرج\اني : ، نق\� ع\ن139ات ا!سلوبية في الش\عر العرب\ي الح\ديث صيالبن: مصطفى السعدني .1

 .112ص

  139ص فتح S أحمد سليمان، ا!سلوبية: ينظر .2

 11م ص2001، 1ط) مصر(دراسات في الدCلة والمعجم مكتبة اHداب القاھرة : رجب عبد الجواد ابراھيم .3

 12،11المرجع نفسه ص : ينظر .4

  
  

من مفردات المعجم يشترط فيه أن يكون للمف\ردة معن\ى معجم\ي ق\ائم ) علم الدCلة(ولكي يستفيد ھذا العلم    

  .يه عندما تتركب مع غيرھا من المفردات في نسق التركيبفي نفسھا، ومعنى آخر سياقي نصي تؤد

ودCلتھ\ا ف\ي عل\م الدCل\ة، !ن دراس\ة الكلم\ة تش\كل مرحل\ة  ،لقد اھتمت الدراسات ا!س\لوبية ب\دور الكلم\ة   

وم\ا ھ\ذه  ،ضرورية وأساسية، تمكننا بعد ذلك م\ن معرف\ة خص\ائص الجمل\ة وم\ن ثم\ة ال\نص المع\الج دCلي\ا

والجمل\\ة إل\\ى ال\\نص إC معالج\\ة أس\\لوبية ل\\بعض الظ\\واھر الش\\كلية  ،ة م\\ن مس\\توى الكلم\\ةالدراس\\ة المتص\\اعد

  . والمعنوية للنص المدروس

 ف الحق\وليطريق\ة تص\نوالمناھج الحديثة التي أولت عناية بدراسة عل\م المع\اني ھ\ي  ،إن من أھم الطرق   

وC يص\ح فيھ\ا إغف\ال الس\ياق  ة المعنويةبالقراببط توھي حقول دCلية مبنية على مجموعة كلمات تر الدCلية

والعمودي\ة ب\ين مكون\ات  ،ومن ثمة إدراك جملة الع�قات ا!فقية ،النصي للكلمات التي توضع تحت لفظ عام

المش\\ك�ت (ف\ي كتاب\ه ) ج\ورج مون\ان(،)دوسوس\ير(ھ\ذه الحق\ول، وإب\راز م\ن س\اھم ف\ي ھ\ذا الم\\نھج الع\الم 

  .)1(وأبحاثه في تصنيف المدلوCت) J.trierتربيه .ج(وآراء العالم  ،)النظرية

م وفق منظور أستاذه دوسوسير تقوم على الع�قات الموجودة 1940فقد قام بدراسة علم ) شارل بالي(أما    

. )rapports associatifs()2( للع�قت الترابطيةبين ا!دلة في الحقول الدCلية انط�قا من مفھوم دوسوسير 

في اعتماد المع\ايير ا!ساس\ية ف\ي تص\نيف ھ\ذه ) مونان وتربيه وشارل بالي(ت بين كما اختلفت ھذه الدراسا
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وف\ي تن\اول ج\زء C يس\تھان ب\ه  ،المدلوCت ووجھت إليھا الكثير من النقود رغم إسھامھا الواضح ف\ي أث\راء

فيدين م\ن أھ\م ا الدCلي\ة مس\تن\من الع�قات الدCلية بين الدال والمدلول وسنعتمد على ھذه الطريقة في معالجت

وفي ھذه الدائرة الت\ي تح\يط ب\التعبير  ،النقاط البارزة ونقاط التقاطع بين ھذه الطرق في ھذا المستوى الدCلي

العش\ق (في دائرة ا!نا تحت إطار الموق\ف ال\ذاتي م\ن خ\�ل ث\�ث لوح\ات نص\ية تن\اول فيھ\ا الن\اص لوح\ة 

  .)3(وفي ھذه ا!خيرة يقول ،)حادي الحمار إلى(، و)الھروب داخل السنوات الصوتية(، )تحت ا!ظفار

  !سر أيھا الحمار و2 تعتذر

  ماه الوھندظھرك قد أ نأعلم أ

  ...أعلم ذلك

  ف* تبتئس فأنا خلفك بوزري

  في النھار يلالل جه منذ أن ولنيأعا

  ، حائر، ھائمسائر

  ـــــــــــــــــــ

 42،40ص 1992ن، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر محمد يحياتي: سالم شاكر، مدخل إلى علم الدCلة، ت: ينظر .1

  42المرجع نفسه ص: ينظر .2

 39الديوان ص .3

  في الظ*م، في الوحل

  أدق الطبول، وأصنع المزامير 

  وأغمدة السيوف 

  !للحف*ت

  ھا أنا أشدو على وقع حوافرك

  التي 2 تترك سوى الطريق الطويل

  الذي إذا ما ألتفتنا حسبناه شبحا

  اه ضنناه عصا ا�طفال وإذا ما ركبن

  في النزوات

  أدوسه،  تدوسه و2 نعود لنركبه

  !كما ترى...أنا رائح،

  من الساحل إلى الساحل 

  حيث أشرب وأياك من دموع ا�سماك

  !نأكل من زبد البحر و

  حتى يعود القمر من سفرته
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  !!يعانقنا حزام البحر 

  فنقرأ في ضفته العارية كلمات السارية 

  عين 

  ذرفت 

  !دمعا

  بخ*يا تباح

  !!ا�حرف

  !الخريف قراوأيھا الفقير كأ

  لقد طلع الفجر، فدع الطريق !سر

  ..ر...ر..!رس !يشتريھا نلم

) الموج\ودات، المج\ردات، ا!ح\داث(وھ\ي  ،يمكننا بعد ذلك أن نصنف الحق\ول وف\ق ث�ث\ة حق\ول أساس\ية   

  .تتفرع منھا حقول أخرى تجتمع تحت ألفاظ جامعة

  

 : إلى تنقسم: �حداثا .1

سر، C تعتذر، أعل\م، أدم\اه، أعل\م، C تبت\ئس، أعاني\ه، وق\ع الح\وافر، ول\ج، : أحداث الحركة

أدق، أص\\نع، أش\\دو، C تت\\رك، ألتقين\\ا، حس\\يناه، ركبن\\اه، ض\\نناه، أدوس\\ه، تدوس\\ه، C نع\\ود 

لنركبه، ترى، أشرب، نأك\ل، يع\ود، أن\ام، يعانقن\ا، فنق\رأ، ذرف\ت، باح\ث، س\ر، طل\ع، ف\دع، 

  .، سريشتريھا

 الوھن، بوزري، النزوات، سائر، ھائم، رائح: أحداث سلوكية

 : تنقسم إلى الموجودات .2

 .الحمار، ظھرك، أنا، أنا وأنت، عين، الفقير، أياك، من: حية

الوح\\\ل، الطب\\\ول، المزامي\\\ر، أغم\\\دة الس\\\يوف، عص\\\ا ا!طف\\\ال، الس\\\احل، دم\\\وع : جام\\\دة

 .، أوراق الخريفا!سماك، زبد البحر، القمر، ضفته العارية، دمعا

 : تنقسم إلى المجردات .3

 .ل، في النھار، في الظ�م، الفجر، الطريق الطويليخلفك، الس: الزمانية والمكانية

 .الحف�ت، شبحا، سفرته، كلمات السارية، خ�يا ا!حرف: المعنوية والشكلية

فاف بع\\ض الع�ق\\ات ا!فقي\\ة ومنھ\\ا يمك\\ن استش\\ ،وا!قس\\ام الدCلي\\ة ،ھ\\ذه أھ\\م الل\\وائح الدال\\ة عل\\ى الف\\روع   

  .الدCلية وأھمھا

الكلمات السارية، خ�ي\ا (، )ضفته العارية، زبد البحر) (الحمار، عين(، )الحمار، ظھرك: (ع�قات ا�حتواء

  )حزام البحر، ضفته(،)النھار، الفجر) (ا!حرف



 110

  )ضفته، الساحل(، )سائر، حائر(، )ضنناه، حسبناه: (ع�قات ترادف

  )أدوسه، تدوسه) (أنت، أياك(، )الحمار، الفقير: (قع�قات التطاب

  )أدق، أصنع(، )فدع، يشتريھا(، )أشرب، نأكل : (ع�قات تنافر

الليل، (،)يعانقنا، فنقرأ(،)سائر، حائر، ھائم(،)ركبناه، ضنناه) (ألتقينا، حسبناه) (gardable: (ع�قات تدرج

  ).في النھار

  )C نعود، يعود: (ع�قات تضاد

  :الع�قات العمودية نجدأما أھم 

  .وھي ع�قة شكلية ،)سر، سائر: (ع�قات ا!شتقاق

وھ\ي ) أعاني\ه، ال\وھن) (س\ر، الطري\ق) (فنق\رأ، الكلم\ات الس\ارية(، )أدق طب\ول(سنتغماتية : ع�قات نحوية

Cكلمات ترتبط استعما.  

  

  

س\\ر، (،)اش\\دو، الحف\\�ت(،)مع\\اع\\ين، د(،)القم\\ر، اللي\\ل(،)ركبن\\اه، الطري\\ق(، )أن\\ام، اللي\\ل: (ع�ق\\ات إلت\\زام

  )سر، وقع حوافرك(،)الطريق الطويل

وع�قاتھ\ا الت\ي  ،وع�قاتھا المتش\ابكة، يمكنن\ا أن نمي\ز ط\ابع ھ\ذه المكون\ات ،ومن خ�ل رصد المكونات   

  .ھمةمتعكس بالضرورة طابع التعبير ا!سلوبي للناص فنجد بعض النقاط ال

كمحورين أساسين ) الحمار(وھي  ،وعلى ذات الوسيلة ،ناصاقتصار الموجودات وتركيزھا على ذات ال −

 ،ومظ\\اھر الموق\\ف ال\\ذاتي المح\\دد بمج\\ردات زماني\\ة ومكاني\\ة C تتع\\دى الي\\وم ،ت\\دور م\\ن خ�لھ\\ا ص\\ور

 .والليلة وC تخرج عن نطاق رحلة السفر عبر الطريق الطويل

وأفعال أم\ر  ،)ضية ومضارعةما(تسير ذات الناص مع ذات الحمار في الحركة من خ�ل أفعال مختلفة  −

موجه إلى ذات الحمار لتعايش الحدث ال\درامي م\ع الن\اص، ويب\رز موق\ف المعان\اة كعام\ل مش\ترك ب\ين 

ب\\وزري، الن\\زوات، (والحم\\ار م\\ن خ\\�ل ا!ح\\داث الس\\لوكية الت\\ي اقتص\\رت عل\\ى ذات الن\\اص  ،الن\\اص

 ).سائر، ھائم

التفتنا، حسبناه، أدوس\ه، (من خ�ل بعض المواقف وحركة الذات  ،المشاركة ا�يجابية بين حركة الحمار −

 ).تدوسه، وأياك، ونأكل

م\ن مث\ل  اشتراك ذات الناص مع ذات الحمار في بعض الع�قات الدCلية داخل حقل من الحقول الدCلي\ة −

التقين\\\\ا، (، وع�ق\\\\ة الت\\\\درج )أش\\\\رب، أك\\\\ل(، وع�ق\\\\ة التن\\\\افر )ظنن\\\\اه، حس\\\\بناه(ع�ق\\\\ة الت\\\\رادف 

 ).أدوسه، تدوسه(، وفي ع�قة التطابق )يعود، C نعود(وع�قة التضاد  ،)ا، فنقرأيعانقن(،)حسبناه

) ض\فته، زب\د البح\ر(،)الحمار، ظھرك(بع�قة اCحتواء ) البحر(والذات المساعدة  ،استق�ل ذات الحمار −

 ).كلمات السارية، بخ�يا ا!حرف(وذات أخرى مساعده 
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ق\\ات ا!فقي\\ة إC م\\ن خ\\�ل ظ\\اھرة التك\\رار المجس\\دة ل\\ذات غي\\اب اس\\تق�ل ذات الن\\اص بع�ق\\ة م\\ن الع� −

 ).فأنا، ھا أنا، أنا رائح(الناص التامة الكاملة 

  :أما من خ�ل الع�قات العمودية بين الحقول الدCلية فن�حظ ما يلي

، وع�ق\ة )س\ر، س\ائر(اشتراك ذات الناص مع ذات الحمار في بعض الع�قات من مثل ع�قة ا!شتقاق  −

 ).ركبناه، الطريق(وع�قة ا!لتزام  ،)عين، ذرفت(، )فنقرأ، كلمات السارية( نحوية

غي\\اب بع\\ض الع�ق\\ات ب\\ين الحق\\ول الدCلي\\ة كع�ق\\ة التض\\اد للدCل\\ة عل\\ى اش\\تراك ذات الن\\اص م\\ع ذات  −

 ،)C نع\\ود(واقتص\\ر التض\\اد عل\\ى الجم\\ع ب\\ين ح\\دث مش\\ترك  ،والموق\\ف ،ف\\ي الح\\دث) الحم\\ار(الوس\\يلة 

 .في حقل الحركة) يعود(من القمر وحدث منفرد 

الت\ي تع\دد ) ش\بحا(من مث\ل ) المشترك اللفظي(وذات الحمار في بعض المفردات  ،اشتركت ذات الناص −

 ...).الظل، الخيال(معانيھا إلى 

)      دم\وع ا!س\ماك(وب\ين بع\ض المف\ردات م\ن مث\ل  ،تعميم دCلة بعض ا!لف\اظ ع\ن طري\ق التض\ام بينھ\ا −

 ).يعود القمر من سفرته(، )خ�يا ا!حرف(

الطري\ق لم\ن ) (نأكل من زبد البحر(، )في النھار لولج اللي(والعميقة في  ،وردود بعض الدCCت الدقيقة −

، وھ\\ي دCCت ا تق\\ت خ\\�ل ال\\نص م\\ن خ\\�ل تغيي\\ر مج\\ال اCس\\تعمال ف\\ي ال\\دوال ا!ساس\\ية     )يش\\تريھا

 . وضمھا إلى دوال أخرى ).ولج، نأكل، يشتريھا(

أو من ضمير إلى غيره  ،كما سماھا الب�غيون وھي التحول من معنى إلى أخر) ا�لتفات(ظاھرة بروز  −

ويتضح ذلك في مخاطبة الحمار في بداية اللوح\ة    . )1(أو من أسلوب إلى أخر ثم العودة إلى المعنى ا!ول

ين ف\ي أخ\ر اللوح\ة ث\م إتح\اد المعني\) فأنا خلف\ك ب\وزري(للوصول إلى مخاطبة الذات ) سر أيھا الحمار(

 ).سر لقد طلع الفجر(، والخروج إلى المعنى ا!ول )أدوسه، تدوسه(

والحق\\ول الس\\ابقة أھ\\م المكون\\ات الدCلي\\ة الت\\ي ي\\دور م\\ن خ\\�ل الح\\دث بش\\تى  ،نب\\رز م\\ن خ\\�ل الل\\وائح −

+ لمكان ا+ الذات المتحدة     ) الحمار، أنا، زبد البحر، القمر(في حقول الموجودات نجد : أشكالھا وھي

 الزمان

  الزمان+ المكان       )الليل، الطريق، سفرته(حقول المجردات    

  حالة الذات المنفردة   +حركة الذات المتحدة      )سر، أعانيه، بوزري، سائر، حائر، ھائم(حقول ا!حداث    

  ).الزمان+ المكان + الحركة والحالة (الذات  ⇐   

  .)2(ت الضوئية فيقولأما في لوحة الھروب داخل السنوا

  تتكاثر الطرقات، فيورق في تجاعيد التوسل
  !�ندفاعاالة ضح

  تستنزف المقادير
  تتھاوى أوراق الصدر صفراء

  برعمية
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  الشعائر ثاربر بدقفينام التطحلب وي
  صناديق ا2قتراع ممجوجة ا�ع*نات

  ملطخة بغبار الوحدة
  يزھر شبق التواجد في غليان الرمم

  !المتطاحنة
  ل إلى أھرامات من النفايات تتحو

  وتساقط أوراق ا�عوام
  وينمو تعفن التوسل

  ـــــــــــــــــــ
 219فتح S أحمد سليمان، ا!سلوبية ص: ينظر .1
  25الديوان ص .2

  
  

  (...)على شفاه القصارى 

  !!أھرب داخل سنوات الضوئية

  :والفرعية نجد ،وعند رصد المكونات الدCلية وفق الحقول الرئيسة

  : ل الموجوداتحقو
  .شفاه القصاري: موجودات حية

  الرمم، اھرامات، النفايات، اCع�نات ،صناديق اCقتراع: موجودات جامدة

  : حقل المجردات
  داخل السنوات، الطرقات: الزمانية والمكانية

 تجاعي\\د التوس\\ل، ض\\حالة اCن\\دفاع، المق\\ادير، أوراق الص\\در، التطحل\\ب، دث\\ار: المعنوي\\ة

  .ر الوحدة، شبق التواجد، غليان الرمم، أوراق ا!عوام، تعفن التوسلالشعائر، غبا

  : حقل ا�حداث
 تتكاثر، فيورق، س\تنزف، تتھ\اوى، فين\ام، ويعب\ر، يزھ\ر، تتح\ول، تتس\اقط،: أحداث حركية

  .ينمو، أھرب

  .ة، الضوئيةحناصفراء، برعمية، ممجوجة، ملطخة، المتط: أحداث الحالة

  :والعمودية فھي ،ة ا!فقيةأما أھم الع�قات الدCلي

  ع�قة أفقية      )ملطخة، ممجوجة(،)تتھاوى، تتساقط: (ع�قة الترادف

  ع�قة أفقية     )تجاعيد التوسل، تعفن التوسل(،)فينام، يقبر(،)ينمو، فيورق، فيزھر: (ع�قة التدرج

  أفقية+قة عمودية ع�      )اCع�نات، صناديق اCقتراع(،)التطحلب، تتكاثر: (ع�قة اCلتزام

  ع�قة أفقية      )النفايات، الرمم: (ع�قة اCحتواء

  ع�قة أفقية      )تستنزف، تنمو: (ع�قة التضاد

  ع�قة عمودية       )يورق، أوراق ا!عوام: (ع�قة اCشتقاق

  :نجدوبالعودة إلى ھذه الع�قات الدCلية في تقاطع بعضھا وانحصار بعضھا اHخر في حقول معينة 



 113

ونش\اطه التعبي\ري  ،والتضاد على حقل ا!حداث بما يدل على حركي\ة الموق\ف ،انحصار ع�قة الترادف −

 ).تستنزف، تنمو(، )تتھاوي، تتساقط(

وتف\رع ا!ص\ول إل\ى ف\روع  ،انحصار ع�قة اCحتواء على حقل الموجودات الجامدة بما يدل على تع\دد −

 .التعبير من صورة إلى صورة أخرى تؤدي الغرض ، مما يزيد في نقل)النفايات، الرمم(مماثلة 

مما يؤدي إلى تنوع وتع\دد الدCل\ة ) التطحلب، تتكاثر(التعالق واCلتزام بين حقلي ا!حداث والموجودات  −

 .في التعبير على الحدث الدرامي

لدCل\ة ، مما يؤدي إلى تغيي\ر ا)بورق، أوراق ا!عوام(والموجودات  ،تعالق اCشتقاق بين حقلي ا!حداث −

 ).ا!عوام(بتغير اCستعمال في لفظة 

وحق\\ل  ،ت\\درج ايج\\ابي) ينم\\و، في\\ورق، فيزھ\\ر(أم\\ا ع�ق\\ة الت\\درج فق\\د ظھ\\رت ف\\ي حقل\\ي ا!ح\\داث  −

 ،، تدرج سلبي يجسد تطور الموقف الحرك\ي إيجاب\ا)تجاعيد التوسل، تعفن التوسل(الموجودات المعنوية 

 .وسلبا

وھم\ا  ،)التن\افر، التط\ابق(قات التي ظھرت ف\ي اللوح\ة الس\ابقة من خ�ل ما سبق سجل غياب بعض الع�   

ع�قتان لم يستفيد منھما التعبير لعدم الحاج\ة لھم\ا !ن التط\ابق يحم\ل نوع\ا م\ن التك\رار ال\ذي اس\تغنى عن\ه 

وعوض\ه بالت\درج ال\ذي يخ\دم تط\ور الحال\ة ف\ي  ،النص بع�قة الترادف، أما التنافر فق\د اس\تغنى عن\ه ال\نص

  .الذاتيالموقف 

ول\\م تس\\جل ض\\من حق\\ل الموج\\ودات الحي\\ة الت\\ي  ،أم\\ا ذات الن\\اص المركزي\\ة ف\\ي ھ\\ذا التعبي\\ر فق\\د غاب\\ت   

والتي لم تدخل في أي ع�قة مع المكون\ات ا!خ\رى، فالن\اص اعتم\د تقني\ة  ،)شفاه القصارى(اقتصرت على 

ف\ي ) أھ\رب(ل الجملة اCسنادية ليترك النص في حركته تلقائية C يتخذ من شخصه بؤرة للتعبير إC من خ�

  .أخر النص التي عادت نسبة ھذا النص إلى صاحب ھذا الموقف من غير ا�شارة إليه بضمير بارز

  :التعبير في دائرة ا:خر.2

بع\د اس\تعراض مس\\تويات التعبي\ر ا!س\\لوبية ف\ي الموق\ف ا!ول ال\\ذي ينطل\ق م\\ن ذات الن\اص واھتمامات\\ه    

: أغوار الذات البشرية التي ھي هقف آخر ليخاطب الطرف اHخر ويسبر من خ�لالعديدة يأتي الناص في مو

ا!نا وا!نتم، أو اHخر، ومن خ�ل ھذه الع�قة الوطيدة بين الذات والذات الثانية يمكننا أن نحلل ع�قة الذات 

واء أكان\ت ذات ا!ولى بذوات أخرى تمثل الذات الثانية وتندرج تحت لوائحھا، وسنحاول معالجة كل ذات س\

أو جامدة من خ�ل مستوى معين، لنستشف أھم المميزات ا!سلوبية التي أستأثرت بھا كل ع�ق\ة عل\ى  ،حية

، )ا!ن\تم(وأخرى معجمية في ذات  ،معالجة صوتية) ا!نت(حدا، وللضرورة المنھجية أرتأينا أن نعالج ذات 

  .الماضية) العلم(ة في ذات الجامدة، وأخيرا دCلي) المعلم(وثالثة تركيبية في ذات 

  :إيقاع الصوت في ا�نت.أ
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يتناول ھذا القسم من أقسام التعبير في دائرة اHخر موضوع ع�ق\ة ال\ذات الناص\ة بالك\ائن ا!نث\وي س\واء    

بع\\د ي\\وم (وتن\\درج ف\\ي ھ\\ذا المض\\مار بع\\ض اللوح\\ات الش\\عرية وھ\\ي  ،أم مدين\\ة ،أم ام\\رأة أجنبي\\ة ،أك\\ان أم\\ا

، وھي لوحات تتقاطع في ع�قة الناص )مشارق ا!نوار، العابرة، عشقتھا، القلب الغجري الغفران، المطھر،

بھذا الكائن ا!نثوي الذي يتخذه كمطية للتعبي\ر، واCفص\اح ع\ن فك\ر، وعاطف\ة، وش\عور يخ\تلج الن\اص ف\إذا 

واعج\ا ويعب\ر فيھ\ا إلى الحبيبة ينقل في\ه الن\اص ل الوجدنا نداء موجھ) المطھر(أخذنا على سبيل المثال لوحة 

  عن 

  

  

  .)1(مشاعر خصبة تنتابه فيقول

  مفاعلن، مستفعلن، مستفعلن              ھر فالثميطالنور  :حبيبتي

  مستفعلن                                أغصانه                  

  مستفعلن، مستفعلن، مستفعلن           نه آوالحرف وعد فاركبي شط

  متفاعلن متفاعلن، متفاعلن،                   زليةد ا�له حقيقة أيو

  مْتفاعلن، مْتفاعلنمتفاعلن،             ي أحضانهحفتبرجي واستسم

  متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن ...   ومن الغباوة أن تسافر في مدى...

  مْتفاعلنمتفاعلن، متفاعلن،               !ومرايا دربك لوثت نيرانه 

  :ي�حظ أن ھذه اللوحة اعتمدت على بحرين صافين وھما: ةالخارجيإطار الموسيقى .1

  )x6متفاعلن(، والكامل بتفعيلة )x6مستفعلن(بتفعيلة  الرجز

وك\\ذا الس\\طر الثال\\ث، وظھ\\رت ف\\ي ھ\\ذه الجمل\\ة الش\\عرية  ،الرج\\ز اخ\\تص بالس\\طر ا!ول والث\\اني بت\\دوير -

 رف الثاني الساكن فظھر ما يسمى بالزحافحذف الح) مستفعلن(وھي في ا!صل  ،)مفاعلن(الفرعية صيغة 

  ).métrical variation(الخبن 

) مس\تفعلن(فص\ارت ) متف\اعلن(ل\ـ  ا�ض\مار الكامل اختص ببقية اللوحة الشعرية، وقد ظھر كذلك زح\اف -

  .في ث�ثة مواضع

ص\\يغة  ف\\ي الكام\\ل، ول\\و C ظھ\\ور) متف\\اعلن(، ف\\ي الرج\\ز تط\\ابق )مس\\تفعلن(بالمقارن\\ة البس\\يطة نج\\د أن 

  )مفاعلن(

لقلن\\ا أن الكام\\ل ھ\\و رج\\ز، ) متف\\اعلن(ف\\ي البداي\\ة لقلن\\ا أن الرج\\ز ھ\\و كام\\ل، كم\\ا أن ل\\وC ظھ\\ور ص\\يغة 

  : وبالمطابقة بين المادة اللغوية والتفعيلة نجد ما يلي

 ،وھم\\ا الرج\\ز ،والف\\ارق ب\\ين وزن\\ين متش\\ابھين ،ونقط\\ة البداي\\ة ،ھ\\ي ب\\ؤرة اللوح\\ة): مف\\اعلن(حبيبت\\ي  −

  .والكامل

 والكامل ،ونقطة الفصل بين الرجز ،ھي بؤرة ثانية): متفاعلن مـ(ويد ا�له  −



 115

   :والتي تبرز لنا طبيعة التعبير ومنھا ،يمكننا من خ�ل ذلك إيجاد بعض الع�قات في ھذه اللوحة

 ـ تعبير عن حقيقة إنسانية ) فرع من أصل مستفعلن(ــ مفاعلن ) حقيقة غامضة(حبيبتي  −

 )القدرة(ـ تعبير عن حقيقة إيمانية ) أصل من أصل( ــ متفاعلن ) بتةحقيقة ثا(يد ا�له  −

 ـ تعبير عن حقيقة غيبية) فرع من أصل متفاعلن(ــ مْتفاعلن ) حقيقة فرعية(أحضانه  −

 ـ تعبير عن حقيقة غيبية ) فرع من أصل متفاعلن(ــ مْتفاعلن ) حقيقة فرعية(نيرانه  −

  ـــــــــــــــــــ

  81الديوان  ص .1

القدماء على نق\ل آدابھ\م فإنه بحر الرجز ذو إيقاع بسيط ساعد على نقل العواطف ا�نسانية كما ساعد ه عليو

أنفسھم، ويعبرون عن ع\واطفھم الت\ي تج\يش ف\ي ص\دورھم، وع\ن أخيل\تھم  عنالشعبية، وإعتمدوه ليروحوا 

ام\ل الس\باعي ھ\و ك\ذلك وا�يعاز الموجه للحبيبة، كما أن بحر الك ،الذي وظفه الناص للوصف. )1(وصورھم

واقت\رب ) عك\س الخب\ر(أو الناص على حمل التعبي\ر با�نش\اء  ،من ا�يقاعات البسيطة التي ساعدت الشاعر

وھو ما يعكس رأي البعض في أن ھذا البح\ر أج\ود ف\ي الخب\ر  ،والس�سة في التعبير ،شيئا فشيئا من الليونة

نوع\\ا ف\\ي مس\\تويات التعبي\\ر ب\\ين التعبي\\ر ع\\ن الحق\\ائق وب\\ذلك نج\\د ت. )2(من\\ه ف\\ي ا�نش\\اء، وأق\\رب إل\\ى الش\\دة

وأخيل\ة تتعل\ق  ،وھ\ي تص\ورات ،ا�نسانية وھي مشاعر وعواطف ذاتية، وب\ين التعبي\ر ع\ن الحق\ائق الغيبي\ة

بالفكر، والحقائق ا�يمانية تنبع من قناعات ذاتية لدى الناص وكل ھذه التعابير تتوافق مع ا�يقاعات الصوتية 

  ). المواد اللغوية(�ل ا�فصاح بالمواد الحاملة التي تبرز من خ

وھ\و يتتب\ع  ،، نجد أنفسنا أمام معاناة الن\اص الداخلي\ة)بعد يوم الغفران(ولتكن  ،إذا انتقلنا إلى لوحة أخرى   

  .)3(ولكن ھيھات أن ينال ذلك إذ يقول في بعض مقاطعھا ،والقرب ،يبغى التداني) المجھولة(أثار

  .فعول، فعولن، فعولن، فعولن، فعولنغلق الرجاء       كتبت على بابھا بعد

  .فعولن، فعولن، فعول، فعولنبأني سأمضي وأحمل جرحي          

  فعول، فعولن، فعول، فعول، فعولل الشفق         طعبرت وحيد على 

  لن، فعو                           المنتحر                        

  : إلى أن يقول

  .فعولن، فعولن، فعولن، فعولني بوحل التسكع              جبينوغاصت 

  .عولنفعولن، فعول، فعولن، فعو، فعول، ف  -تھدل شعري-ي طفوسال التغرب في مع

  .فعولن، فعول، فعولنففاضت أظافر قلبي                        

  :ويقول

  .لن، فعولن، فعوللن، فعو:فعولن، فعومل             حي بجبينقطيم أنا لم أعفر 

  .، فعولننفعول                ھموم الخرائط            

  .فعول، فعولن، فعولن            فصرت مع الدرب حلما       
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  .فعول، فعولن، فعولن، فعولنتغازله معطيات الوثائق                   

  ـــــــــــــــــــ

 129ابراھيم أنيس، موسيقى الشعر ص: ينظر .1

 68المرجع نفسه ص: رينظ .2

 67الديوان ص .3

  

بح\\ر عل\\ى بع\\د ع\\رض ھ\\ذه ا!س\\طر الش\\عرية عل\\ى أوزان الخلي\\ل العروض\\ية ي�ح\\ظ نظ\\م ھ\\ذه اللوح\\ة    

ن م\السابقة، إC أن الف\رق الش\كلي يك) الكشف(ستخدمه الناص في لوحة االمتقارب ذي ا�يقاع الصافي الذي 

 ،المدروس\ة س\الفا) الكش\ف(والتي وردت ف\ي لوح\ة  ،اويةفي اخت�ف أحجام ھذه ا!سطر عن ا!حجام المتس

ومتح\دة ف\ي  ،ومختلفة في الشكل ،وھو ما يوحي بأن التعبير في ھذه اللوحة تشكل وفق جمل شعرية متنوعة

  :البحر، ومما ي�حظ على ھذه اللوحات الفرعية ما يلي

  .ما سبقوقد استعملھا الناص في) فعول(ـ ) فعولن(في تفعيلة القبض ظھور زحاف  −

  .ولم يستعملھا الناص فيما سبق) فعو(ـ ) فعولن(في تفعيلة الحذف ظھور علة  −

وھ\و م\ا ل\م يظھ\ر ف\ي نف\س البح\ر عن\د لوح\ة  ،)المنتح\ر، الوث\ائق(ظھور التس\كين عل\ى ح\رف ال\روي  −

  .وھي قواف مقيدة وليست مطلقة) الكشف(

  )المنتحر -فق(لوحة الفرعية ا!ولىفي ال) لنو -فع(ـ ) فعولن(فصل التفعيلة إذ ظھور تدوير عروضي  −

  .في اللوحة الفرعية الثالثة) لن:فعو(ـ ) لم:أنا(ظھور تدوير عروضي بين  −

  :وا�يقاع الصوتي نجد بعض الدCCت ومنھا ،وعند المطابقة بين المادة اللغوية التي تحوي التعبير

أو الض\رب أي ف\ي  ،الع\روض وذلك C يكون إC ف\ي ،)فعو(فتنقل إلى ) فعولن(على الحذف دخول علة  −

أو العجز، وعند توفي\ق ھ\ذه القاع\دة م\ع اللوح\ة نج\د أن ھ\ذه القاع\دة ينطب\ق عل\ى اللوح\ة  ،نھاية الصدر

، لكن\ه C ينطب\ق عل\ى اللوح\ة الفرعي\ة التالي\ة عن\د قول\ه )فعولن فعو(ـ ..) فق المنتحر(..الفرعية ا!ولى 

بمعنى أن الجملة بين المعترضين فصلت فص� قاطعا ) فعو ـ فعول فعولن ـ(ـ ..) طفي ـ تھدل شعري(..

عوض أن تك\ون ھ\ذه الجمل\ة وقف\ة أو محط\ة س\ريعة  هوالثالث الموالي في الخط نفس ،بين السطر الثاني

 .في النثر العادي أو استئناف الك�م ،للمرور

ع\ن أداة الج\زم أضطر الناص إل\ى فص\ل الض\مير الم\تكلم ) لن:فعولن، فعو(أي ) لم:قطيم أنا(وفي قوله  −

فلجأ إلى الت\دوير داخ\ل الس\طر نفس\ه وھ\ي ظ\اھرة ل\م نلحظھ\ا ) لن:فعو(والنفي في صيغة وزنية واحدة 

 .فيما سبق

 :بأفعال صادرة من ذات الناص المحسوسة ومنھا) فعول(ارتباط الصيغة المزاحفة  −

 .وھي ظاھرة ملحوظة فيما سبق..) كتبت، عبرت، فصرت(

 .بأعضاء حسية تابعة للناص) فعولن(ارتباط الصيغة الصحيحة  −
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  )جبيني، شعري، جرحي(

 

 

رغ\م التنوي\ع ف\ي رويھ\ا ويع\د ھ\ذا ) الخرائط، الوثائق(ظھور القافية المقيدة ذات الروي الساكن في مثل  −

م\ن م\\ا  %90الش\عرية الحديث\ة الت\ي ك\\ادت تطغ\ى عليھ\ا القافي\ة المطلق\ة بنس\بة  ةم\ن المي\زات الموس\يقي

 .)1(يبدعه الشعراء

ومما سبق يتضح المسلك التجدي\دي ال\ذي يس\لكه تعبي\ر الن\اص ف\ي ھ\ذه اللوح\ة وال\ذي ارتف\ع ع\ن تأدي\ة  −

وت\\رتبط بص\يغ عروض\ية C تتع\دى الزح\اف إل\ى ص\\يغ  ،وأوص\اف تكش\ف ع\ن حال\ة عاطفي\ة ،مظ\اھر

 وا�لحاح الش\ديدين ،والتدوير العروضي داخل السطر الشعري لتعكس المعاناة ،أخرى تعاملت مع العلل

 ،وھو بذلك يتركز على ا!ساس الصوتي الموح\د ،وصراع الھموم ،من قبل الناص Cنف�ت من الھزيمة

فاع\ل، (تض\اف أليھ\ا التفاعي\ل ) متف\اعلن(أو ،)مس\تفعلن(أو ،)فع\ولن(والمؤسس على تفعيل\ة واح\دة ھ\ي 

داھا باعتبارھ\ا م\ن ال\نظم عل\ى أح\) التفعيل\ة(والتي C تخلو قص\يدة ف\ي الش\عر الح\ر ) مفاعيلن، فاع�تن

 .)2(خمس تفاعيل أساسية

م\\ن ض\\من اللوح\\ات الت\\ي تن\\درج ض\\من إط\\ار التعبي\\ر ف\\ي دائ\\رة ا!ن\\ت لوح\\ة : إطDDار الموسDDيقى الداخليDDة.2

  .)3(التي يقول فيھا...) !عشقتھا(

  لوجھك أم �ند2ع الجبال

  تعالى الصراخ ؟

  فكم في جرابي من ا2غتراب

  أقمت دخي* 

  لجحودكتبت بأق*م صدرك رفض ا

  ورقمت في الزند سجن الطفولة

  بكينا طوي*، ع*م ألتقينا؟

  وعدنا لماض من ا�غنيات

  !!حرام على المرء أن يعبد الرب بين الصخور

  سيبعث ليل الحصار صھي*

  إلى أن يقول 

  أنا 2 أطوف كي تعتلي قامتي في الشوارع 

  ـــــــــــــــــــ

 281ابراھيم أنيس، موسيقى الشعر ص: ينظر .1
 352المرجع نفسه ص: ينظر .2
 35الديوان ص .3
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   ه�ھديك وصل الخصوب جئتو2 

  انخذال ا�حبهعشقتك بعد 

  -أرحل –وھا أنا مئزرك الواقي 

  فخبيه عن أعين المغرضين

  ومدي لنا راحة الت*قي

قى و بالعودة إلى الموسيقى الخارجية نجد أن ھذه اللوحة نظمت على بحر المتق\ارب الص\افي، إC أن الموس\ي

الداخلي\ة الناجم\\ة م\ن ب\\روز بع\\ض ا!ص\وات ع\\ن أص\\وات أخ\رى تجت\\دب الق\\ارئ إليھ\ا لمحاول\\ة استكش\\اف 

  :وعلى مستوى المصوتات البسيطة نجد أن ما يلي ،وأسرارھا التعبيرية ،دواخلھا الصوتية

الص\\\راخ، الص\\\ھيل، ص\\\درك، (ومنھ\\\ا الص\\\اد ف\\\ي ) الس\\\ين، الص\\\اد، ال\\\زاي(ب\\\روز أص\\\وات الص\\\فير  −

 ).لحصار، الخصوبةالصخور، ا

جراب\\ي، (الش\\دة، الجف\\اف والجم\\ود ف\\ي : ومع\\اني كلماتھ\\ا ومنھ\\ا ،محاك\\اة ص\\وتية م\\ن بع\\ض ا!ص\\وات −

 ...).الخصوبة، ا!حبة، خبيه، راحة،(، وبعضھا دل على الليونة )الجحود، الجبال

 )الواقي دخي�، طوي�، صھي�، الت�قي،(تكرار بعض ا!صوات والمقاطع مع استبدال بعض مصوتاتھا  −

 )الصراخ، ا!غنيات، والخصوبه، ا!حبه(التنويع في حرف الروي  −

 )فخبيه، ومدي(تكرار متوال على مستوى بعض ا!صوات المشددة  −

 .يشبه القافية الداخلية) تعتلي، قامتي(تجنس ھندسي خلفي  −

  :أما في مستوى المونيمات والمرفويمات الدالة، نجد بعض الظواھر ومنھا

 )ك/ت/ت، عشق/ت، جئ/ت، أقم/ت، رقم/كتب(مرفيم الضمير  −

 ) ك/ك، مئزر/ك، عشقت/ك، صدر/لوجه(مرفيم ضمير الخطاب  −

 )نا/نا، عد/نا، ألتقي/بكي(مرفيم ضمير الجماعة  −

  :وفي بعض ا!دوات نجد

 .ووظيفة وتتشابه صوتا ،وھي تختلف معنى) أم، كم، وC، وھا( −

ان\دCع، انخ\ذال، الص\خور، الجح\ود، الحص\ار، (مث\ل وكذلك على مستوى المونيمات المعجمية ا!سمية م\ن 

  )).خلفي تجنيس صوتي(الصراخ، تتشابه في ا!صوات 

الص\اعد ف\ي بع\ض  التنغ\يمكما تعمل بعض الظواھر الصوتية ا!خرى في أبراز الجان\ب ا�يق\اعي ومنھ\ا    

أو النف\ي      ،يس\تند إل\ى ا�ثب\ات) (  وا!كثري\ة منھ\ا ذات تنغ\يم ھ\ابط )(   ) ع\�م، ألتقين\ا(الجمل ا�س\تفھامية 

والكثاف\ة فق\د اقتص\ر ف\ي ا!غل\ب  ،أما النبر) Cجئت أھديك وصل الخصوبة(، )وعدنا لماضي من ا!غنيات(

وھ\ي ظ\اھرة غالب\ة عل\ى أوائ\ل اللوح\ة م\ن مث\ل  ،...)أو الواو ،حرف المد با!لف الطويلة(على النبر بالمد 
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وت\\وزع نب\\ر  ،)الطفول\\ة، الجح\\ود، الص\\خور، الخص\\وبة(او م\\ن مث\\ل وب\\الو ،)الجب\\ال، الص\\راخ، اCغت\\راب(

مس\يطرا عل\ى نب\ر ) مدي(وفي أخر اللوحة  ،)أطوف(وفي وسط اللوحة  ،)رقمت(التشديد في أواخر اللوحة 

  .المد

م\\ن أب\\رز م\\ا يس\\تخلص م\\ن نت\\ائج ح\\ول ا�يق\\اع الص\\وتي الخ\\ارجي : ع*قDDة ا�يقDDاع بDDالتعبير عDDن ا�نDDت.3

  :ا ا�طار المحدود نجد ما يليوالداخلي في ھذ

تغيير التعبير شك� بعدا توزعت مادته اللغوية توزيعا منتظما على إيقاعات خارجية معينة، توسعت  −

وھ\\و م\\\ا رأين\\اه ف\\\ي لوح\\\ة              ،أو أخ\\رى ممل\\\ؤة ،مادت\\ه اللغوي\\\ة وتوزع\\ت لتش\\\كل فراغ\\ات بيض\\\اء

 .ر بتغيير الموقفوھو ما يدل على اضطراب التعبي ،)بعد يوم الغفران(

والزحافات كما أجتھد الناص في توزيع  ،وع�قته با!نت إلى مستوى العلل ،انتقل التعبير عن الذات −

ومنھ\ا قط\ع الس\طر الش\عري قب\ل  ،ھذه العلل توزيعا أعاد به قلب بعض المفاھيم ا�يقاعية المعروف\ة

 ).فعو(بـ ) عروضيا(انتھائه 

ة المزاحف\ة، وتوزيعھ\ا بش\كل تتص\در في\ه الح\دث الش\عري انحصار أفعال الن\اص ف\ي ح\دود الص\يغ −

 ).فعولن، فعول(وتنطلق منھا ليكتمل التعبير في حدود الصيغة الصحيحة كما ورد في 

م\\ع اللج\\وء إل\\ى ) الس\\ين، الص\\اد(التركي\\ز ف\\ي الموس\\يقى الداخلي\\ة عل\\ى مص\\وتات ذات إيق\\اع ق\\وي  −

 .ري مع القوة السمعية المناسبةمحاكاة ا!صوات بعض ا!لفاظ المقاربة للحدث التعبي

أو ع\\ن ذات ا!ن\\ت        ) ت\\اء الفاع\\ل(العناي\\ة ب\\بعض المرفويم\\ات الدال\\ة، والت\\ي تعب\\ر ع\\ن ذات الن\\اص  −

 ).ضمير الجماعة(أو عن ع�قة ا!نا با!نت  ،)كاف الخطاب(

 ،اميةالجمل\\\ة اCس\\\تفھ(والنغم\\\ات الص\\\اعدة  ،)الجم\\\ل الش\\\رطية(ع\\\دم اCكت\\\راث بالنغم\\\ات الثابت\\\ة  −

أو النفي الجملي بواس\طة النغم\ات الھابط\ة للدCل\ة عل\ى اس\تمرار  ،والحفاظ على ا�ثبات) والتعجبية

 .حالة التي تنتاب الناص عن التعبير في ھذا الموقف

واقتص\ار نب\ر التش\ديد عل\ى بع\ض ا!س\طر  ،توزيع شبه عام لنبر المد على مساحة اللوحة الص\وتية −

 .ا!خيرة الشعرية

يتض\ح العم\ل الش\عري بمثاب\ة الك\ل المتكام\ل ال\ذي تتض\افر في\ه الموس\يقى الش\عرية الخارجي\ة م\ع وبذلك    

وطاق\ة  ،والص\ور ،والمع\اني ،وع�ئ\ق ا!ص\وات ،الموسيقى الشعرية الداخلية لتخ\دم إيق\اع الجمل\ة الش\عرية

عن موسيقى الش\كل ) ثرقصيدة الن(وقد تستقل فيھا موسيقى الشعر الحر  ،الك�م ا�يحائية، ھذه كلھا موسيقى

  . )1(وا�يقاع الداخلي الحديث ،المنظوم لتستأثر بالموسيقى

  ـــــــــــــــــــ

 197ص 1996، 1محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر، الشركة العالمية للكتاب، بيروت لبنان ط: ينظر .1
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وا!لف\\اظ  ،يختل\\ف ب\\اخت�ف اللغ\\ة) يق\\اعا�(ھ\\ذا ا�يق\\اع ال\\ذي يب\\دو أش\\ق بكثي\\ر م\\ن ت\\وفير ال\\وزن، !ن\\ه    

 ،والخي\\ال ،والعاطف\\ة ،ف\\الفكر. (( )1(المس\\تعملة ذاتھ\\ا، ف\\ي ح\\ين C يت\\أثر ال\\وزن با!لف\\اظ اللغوي\\ة المس\\تعملة

  .)2())وجرس الكلمات ھي مكونات الحقيقة العميقة الصادقة

  :مظاھر المعجم في ا�نتم.ب

وما تتع\الق ب\ه ب\ذات ا!ن\ا للن\اص  ،ت المتصلة بالذات ا!نثويةبعد استعراض إيقاع الصوت في دائرة ا!ن   

في شكل أصوات خارجية وداخلية تتقاطع فيما بينھا لتبرز أساليب التعبير الموظفة في ا!لواح السابقة، ننتقل 

وم\\ا يمك\\ن أن تنبئن\\ا ب\\ه م\\ن مظ\\اھر التعبي\\ر  ،أو الم\\ادة اللغوي\\ة الحامل\\ة لھ\\ذه ا!ص\\وات ،إل\\ى مج\\ال المعج\\م

  .وما تشعه ھذه المعجمات من إيحاءات مختلفة ،والوظيفية ،لمختلفة وفق شبكة من المعاني المعجميةا

وحكم\ا إنس\انيا يرجح\ه الن\اص إل\ى ا!ط\راف ا!خ\رى  ،لترس\ما موقف\ا إنفعالي\ا) الوCدة، قص\يدا(تأتي لوحتا 

لوح\\ة الفرعي\\ة ا!ول\\ى يق\\ول ف\\ي ال) !قص\\يد(وال\\ذوات الم\\ذكرة، فف\\ي لوح\\ة  ،الممزوج\\ة بال\\ذوات المؤنث\\ة

  .)3(والثانية

  ..سادتي ..أوانسي..سيداتي

  أنا أبحث في سفرتي المثيرة

  مسافة التعاسة 

  لةيح القبضأتيت بالوثيقة �ف: لذا

   !محالر قطعوأ                   

  !!وألعن التتر                   

  فإن سركم وجودي، أو داسكم حضوري

  فإنني عزمت أن أنقل الخبر

  بار حجرائم ا�                  

  تشيد الدمار                  

  بقبضة من نار                  

  سلمتكم أوراقي  (...)اليوم يا رفاقي 

  فزحزحوا القناع عن عورة التتار

  وكلت أمري متاعب ا�سفار

  �كذب عليكم كذبة ا�حبار

  ـــــــــــــــــــ

 374ص 1998ا!سلوب في المقالة عند ا�براھيمي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر  عبد الحميد بوزينة، بناء: ينظر .1

 09دار اHفاق بدون تاريخ الجزائر ص: الشعر الحر غير الموزون: مصطفى حركات .2

 73،71الديوان ص .3
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  فلتسمحوا لي يا رفقة ا�شعار

  في عالم بخير، تقوده ا�فكار

  مساجده بخير          

  ئسه بخيركنا          

  بيعاته تتار          

  مراقصه بخير          

  أحزانه بخير          

  (...)وعصائب ا�رھاب           

لقد أبرز الناص دور الكلمة في مثل ھذه ا!لواح من خ�ل بوصفھا نمط\ا مادي\ا يحم\ل جانب\ا موس\يقيا يق\ع    

�C مختلف\ة، فيراف\ق الص\وت الص\ورة المادي\ة وظ\ ،ويتحرك ب\ه اللس\ان، فتش\ع إيح\اءا ب\المعنى ،على ا!ذان

وھ\ي ص\فة تش\ترك . )onomatopée()1أنوماتوبي\ا (وھو ما يطل\ق علي\ه الص\وتيون  ،والمعنوية لھذه الكلمة

  .فيھا جل اللغات

والوح\دات  ،نج\د أن ال\نص حاف\ل بالوح\دات المعجمي\ة النحوي\ة الحق\ول المعجمي\ة الش\كليةودائما بمنظور    

والمعن\وي  ،ية التي تتداخل في شكل حقول لتنسج ش\بكة م\ن الع�ق\ات تب\رز التعبي\ر الش\كليالمعجمية الصرف

  : المعجمي المحدد بالسياق النصي وفق ما يلي

  : حقل الوحدات النحوية وأھمھا

، وال\واو ...)أتي\ت، عزم\ت(، التاء )سيداتي، رفاقي، وجودي(في ) الياء(،)أنا(ضمائر منفصلة ومتصلة  −

 ).سركم(، كم ...)تسمحوازحزحوا، فل(في 

 )فلتسمحوا(، الفاء في )وأقطع، وألعن(حروف عطف الواو في  −

 ...)ياء النداء... إن، أن، ال�م التعليل، إلى، في،(أدوات متفرقة  −

  :حقل الوحدات الصرفية وأھمھا

 )، ا!فكارالمثيرة، القبيلة، الرحم، التتر، الخبر، الدمار، القناع، التتار(وھي ) الـ(أسماء معرفة بـ  −

 )نار(أسماء مذكرة  −

 )جرائم ا!حبار، متاعب ا!سفار، كذبة ا!حبار، رفقة ا!شعار، عصائب ا�رھاب(أسماء التضام  −

 )بالوظيفة، بقبضة، من نار، عن عورة، في عالم، بخير(أسماء نسق الجر  −

  ـــــــــــــــــــ

  234اني المعاصر صبمدخل إلى الشعر ا�س: عبد S حمادي .1

  

مس\\اجده،  -ا!خب\\ار، ا!س\\فار، ا!ش\\عار، ا!فك\\ار -ال\\دمار، التت\\ار -الوثيق\\ة، القبيل\\ة(أس\\ماء تتش\\ابه وزن\\ا   −

 ).كنائسه
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 ).سيداتي، سادتي(، )أكذب، كذبة(أسماء إشتقاق  −

 )بخير(أسماء مكررة  −

 أتيت، أفضح، أقطع، ألعن، عزم\ت، تش\يد، س\لمتكم، تزحزح\وا، وكل\ت، أك\ذب، فلتس\محوا،(ألفاظ للفعل  −

 .متنوعة زمنيا...) تقوده

والوظائف الطافية على سطح ھ\اتين  ،يمكن بعد ذلك رصد أھم الع�قات:شبكة المعاني المعجمية والوظيفية

  :اللوحتين الفرعيين وفق الخصائص التالية

، وعاد أدراجه إل\ى )أنا(إلى ضمير المنفصل ) سيداتي(انتقل ا�ضمار من ضمير المتكلم المتصل : ا�ٌضمار

كظ\اھرة تعب\ر ع\\ن ذات الن\اص، وخل\ص إل\\ى ض\مير الف\اعلين الموج\\ه  ،)وج\\ودي(ير الم\تكلم المتص\ل ض\م

  )زحزحوا، فلتسمحوا(للذوات ا!خرى 

أما المنكرة فجرت ) أنقل الخبر، !فضح القبيلة(طابع المفعولية ) الـ(ا!سماء المعرفة بـعلى سيطر : المفارقة

  ).من نار(نسق حرف الجر ب

عتم\د عل\ى التض\ام الثن\ائي ب\ل ق\ام بتحدي\د المعن\ى المعجم\ي داخ\ل ال\نص تحدي\دا ل\م يتح\ول ب\ه لم ي: التشعير

، )مس\\افة التعاس\\ة(، إC ف\\ي ش\\واھد قليل\\ة م\\ن مث\\ل )ج\\رائم ا!حب\\ار، متاع\\ب ا!س\\فار(المعن\\ى إل\\ى الغم\\وض 

  ..).سيداتي، أونسي، يا رفاقي(مثل ) ألفاظ خطابية(بعض ا!لفاظ ذات طابع خطابي عام ظھور و

نوع الناص أزمنة ا!فعال المضارعة المنصوبة ب�م التعليل، والمض\ارعة المرفوع\ة وب\ين الماض\ية  :الحيز

كما اقتصر الزمان على حاضر ال\ذات م\ع  ،الموجة للذوات ا!خرى) فزحزحوا(، ثم أفعال ا�يعاز )سلمتكم(

  ).اليوم(الذوات 

وعلى التجن\يس الخلف\ي ) وثيقة، القبيلة، ا!خبار، ا!سفارال(اعتمد ھذا ا!خير على تجنيس التنويع : التجنيس

الت\ي ) س\يداتي، س\ادتي(وعلى تجن\يس التولي\د ب\ين ) أكذب، كذبة(وعلى تجنيس ا�شتقاق ) مساجده، كنائسه(

  : تحلل إلى

  مؤنث +تركيب إضافي + جمع +ـ أسم ) بنية سطحية(سيداتي 

  مذكر+تركيب إضافي + جمع +ـ أسم ) بنية سطحية(سادتي 

  . ن في التجنيسكمفالقيمة الخ�فية ت

  :اعتمد الناص في تعبيره السابق على ظواھر معينة وأھمھا: من خصائص معجم الناص

واقتص\اره عل\ى النب\رة الخطابي\ة الموجھ\ة لل\ذوات  ،انعدام التشعير في كلمات اللوحة عدا بعض النم\اذج −

 ).ا!نتم(

 .وتوجيه ايعازات اHخرين با!مر في الحاضروالمضي  ،اقتران أفعال الناص بزمان الحضور −

وم\ن  ،ثم فص\لھا ع\نھم بالض\مير المنفص\ل ، )اتصال الذات واHخرين(اCعتماد على ا�ضمار المتصل  −

 .ثمة العودة أليھم
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بع\د التفص\يل ) سركم، يا رفاقي، فلتس\محوا(والذات المذكرة في خطاب اHخر  ،الجمع بين الذات المؤنثة −

س\\يداتي، س\\ادتي، (وھ\\ي  ،ومن\\ه ترتس\\م بع\\ض الكلم\\ات كمف\\اتيح ف\\ي خط\\اب ا!ن\\تم) س\\ادتي، س\\يداتي(

 ).أوانسي، رفاقي، يا رفقة

واص\طباغ التض\ام بالس\لبية ف\ي تأدي\ة التش\عير  ،...)أقطع الرحم(اعتماد ا!سماء المعرفة على المفعولية  −

 ).جرائم ا!حبار، كذبة ا!حبار، متاعب ا!سفار(

ت ا!نتم المذكرة والمؤنثة إلى خطاب ذات ا!نتم ع\ن طري\ق المدني\ة إذ يق\ول ف\ي ومن الخطاب المباشر لذوا

  .)1(مقاطع من اللوحة الفرعية الخامسة والسادسة والسابعة

  ضفافھا دماء ..مدينتي يا غربتي

  وتعلمون كلكم لم قصرت في البكاء 

  مدينتي مھجورة ا:باء وا�بناء

  ت دماءيأزھارھا قد سق

  دماءجدرانھا قد طلبت 

  ....دماء، دماء، دماء

  يا زمنا تباح فيه إراقة الدماء

  مدينتي مياھھا تداس في الممر 

  بغرفة التفتيش تعاني ا�ستنطاق

  !!أو كذبوا.. صدقوا 

  ـــــــــــــــــــ

  78،75الديوان ص .1

  

  

  

  

  

  

  :إلى أن يقول

  يا رفقتي ذبيحة مدينتي 

  ومليحتھا في كل شارع طريحة 

  ء عالم الدمارلذا طلقتكن يا نسا

  ومزيف حقيقة الوثيقة 



 124

  ھل أتاك يا مدينتي حديث ھذا العصر؟... 

  فعلى من تصبين مراشف الغضب؟

  أنا كفرت برب النفط والنسب 

  وبزمن الك*م، قررت تمثيل حضوري 

  .أمام جمعية الرفق با�نسان

 !فأرفق يا ج*د عصرنا بھذا الحيوان

والح\دود ب\ين ال\ذات الناص\ة  ،لتعب\ر الفواص\ل) مدينتي(كلمة المركزية وفي ھذه اللوحات الث�ثة تتقاطع ال   

وحروفھا على سطح ھذه اللوحات لتعطف بالواو مواق\ف الن\اص إزاء المدين\ة  ،وذات ا!نتم، وتوزيع أدواتھا

ا، يا يا زمن(وللزمان الغاشم ) يا غربتي، يا رفقتي(، ولتوجه نداء لھا )ومليحتھا، وتعلمون كلكم(وإزاء ا!نتم 

وكلھ\ا وأح\داث س\اعدت عل\ى رب\ط ووص\ل ) على من تصبين؟(، ولتستفھم عن ردود فعلھا من الواقع )ج�د

ھ\\ذا الخ\\يط ل\\وC ھ\\ذه الوقف\\ات  .وذات ا!ن\\تم ،ب\\ين ال\\ذات الناص\\ة) الص\\وتي والمعجم\\ي(ذل\\ك الخ\\يط النفس\\ي 

  :صنف ھذه الوحدات كالتاليوالتي تشكل مادته لما كان له وجود محسوس وتت ،المعجمية الصرفية المتنوعة

نساء عالم (وأسماء  ،وبين أسماء ،..)مدينتي، غربتي، جدرانھا، مياھھا، عصرنا(تضام بين أسماء وضمائر 

  )…الدمار، جمعية الرفق، ج�د عصرنا، إراقة الدماء، حديث ھذا العصر

قصرت، أتاك، قد (، )تباحتعلمون، تداس، (وتنويع بين أفعال الحضور والمضي المعلومة والمبنية للمجھول 

وتتش\ابه ف\ي ا!وزان ب\\ين  ،موجھ\ة إل\ى ال\ذات ا!خ\رى) ص\دقوا، ك\\ذبوا(، أفع\ال أم\ر )…طلب\ت، ق\د س\قيت

بغرف\\ة التفت\\يش، ف\\ي ك\\ل ش\\ارع، ب\\رب ال\\نفط، ب\\زمن (، وأنس\\اق ج\\ر لمج\\رورات مض\\افة )ذبيح\\ة، طريح\\ة(

وك\ل ھ\ذه ا!ص\ناف تتق\اطع ف\ي  .)م\دينتي دماء، إراق\ة ال\دماء،(وألفاظ تكرار تصور سلبية الموقف ) الك�م

  : شبكة من الع�قات تتضح كما يلي

وعل\ى درج\ة أق\ل بالتض\ام  ،)مدينتي، رفقت\ي(اعتمد التعريف على التضام بين ا!سماء والضمائر : المفارقة

  ).جمعية الرفق، حقيقة الوثيقة(بين ا!سماء 

  )…ذبيحة، طريحة، مزيف، يا زمنا،دماء، (كما وظفت النكرات للتعبير عن المأساة الذاتية 

ف\ي تعبي\ر ع\ن ) الحي\وان(ومنھ\ا  ،نقلت بعض ا!لفاظ من العرف العام إلى العرف الخاص بالناص: التشعير

ھ\ل ات\اك       (ف\ي ) م\دينتي(للتعبير عن ھجران النس\اء ب\الط�ق كم\ا نقل\ت لفظ\ة ) الوثيقة(الذات ا�نسانية وكذا 

س\\ورة (ويتناص\\ص م\\ع  ،ل\\ى معن\\ى معجم\\ي آخ\\ر يتص\\ل بخط\\اب الق\\رآنإ) ي\\ا م\\دينتي ح\\ديث ھ\\ذا العص\\ر؟

وإلى ردم وبناء متواص\ل  ،فتتحول الكلمة الشعرية في النص الجديد إلى موت وإنبعاث في آن واحد) الغاشية

  .)1(النزاع

ووظ\ف أفع\ال المض\ارع  .)قصرت، كفرت، قررت، طلق\تكن(أفعال المضي بخص الناص ذاته ا!نا : الحيز

للدCلة عل\ى قيام\ه ) تعلمون، مياھھا تداس، تصبين، وصدقوا، كذبوا(ومنھا المدينة  ،لذوات ا!خرىوا!مر ل
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مع غياب عنصر المكان ال\ذي أغن\ت عن\ه لفظ\ة ) ا!نا(بواجبه وتوكيله المسؤولية لمن ھو خارج ھذه الذات 

  .أغناء كبيرا) مدينتي(

، وتجن\\يس وزن ب\\ين )الغض\\ب، النس\\ب(وي\\ع وتجن\\يس تن ،)أرف\\ق، الرف\\ق(ظھ\\ر تجن\\يس إش\\تقاق : التجنDDيس

  ).مدينتي، غربتي(، وتجنيس لواحق )ذبيحة، طريحة، جدرانھا، أزھارھا(

  : ومنه تبرز بعض الخصائص المعجمية في ھذه المقاطع من مثل

 .والذات ا!نتم للتعبير عن علة الموقف ،كمحور صراع بين الذات ا!نا) مدينتي(وفوق لفظة  −

 .والسلوك المتخذ من طرفه مسبقا ،من خ�ل أفعال المضي للتعبير عن الحكمتجسيد مواقف الناص  −

 ).ا!نتم(للذات ) صدقوا، كذبوا، أرفق(وتوجيه النصح  ،اCعتماد على أفعال ا!مر لتصوير الموقف −

 .اCعتماد على التجنيس اللفظي بشتى صوره �براز مظاھر الفعل في المدينة وا!نتم −

  :لمأنساق وتراكيب المع. ج

اتخذ الناص من المعلم المادي الماثل أمام عينيه وسيلة تعبير عن الص\مود، والتح\دي، ووقف\ة ھام\ة ل\ربط    

وف\ي ھ\ذا المض\مار ج\اءت أنس\اق التراكي\ب ف\ي أح\دى  ،)اHخ\ر(الحاضر بالماضي، وكذا ربط ا!نا با!نتم 

  ).رسالة من باريس(، و)شيالم�ك الوح( الوحاته ماثلة على الموقف شك�، ومضمونا، ومنھا لوحت

  .)2(ففي ھذه ا!خيرة يقول 

  !!لو تعلمين  !أماه

  لو شاھدت  !أماه

  !كعادته -السين –ينجر 

  تتوجه ا�وساخ

  !وحذلقة معھودة

  لو رأيت !أماه

  ينجر ب* أنين يسحب نحو الغرق

  ـــــــــــــــــــ

 07، ص)شعر(البرزخ والسكين  ،عبد S حمادي: ينظر .1

  58،55الديوان ص .2

  على مشھد منه اختطفت !أماه

  من أين؟ وإلى أين؟ وحتى متى؟ وكيف متى؟

  !بطاقة سرك، وأخبار ليلى؟

  متى تنسحب؟

  ل سيادة كل القوانينھتم

  أتظن أن في عنقي الفجيعة؟
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  أوجئت أنسف قوس الخديعة؟

  ودعني أقص الحقيقة؟ !تمھل

  !تريد الحقيقة ؟ أم جزء الحقيقة؟

  حقيقة  جئتك �حمل ما تبقى من

  !!فما أراھا بالخطيئة

  أم ھل تجاھلت أعماق الوثيقة؟

  !دع سبيلي سأبول

  لو شاھدت !أماه

  من قريب... من بعيد

  فوق محياه خارطة الموز

  !!والقھوى 

  يجر مكنسة، ويغمس أنفه 

  في المزابل 

  :إلى أن يقول

  لو حضرت  !أماه 

  أشرأب عنق تحت ردم تھالك

  يعول، يرفش، يخدش، ينھش

  !السنوات با�ظافريقلع 

  دع طريقي أيھا الثعلب المستبد...

  فلن أقص لك الحقيقه !!أنا عائدا

، إل\ى ال\ذات ا!خ\رى ا!نثوي\ة المح\ددة )ا!ن\ا(إن أول ظاھرة تبرز على سطح ھذه اللوحة ھو خطاب ال\ذات 

 +فع\ل: (فعل\ي وتركي\ب إس\نادي ،ومن\ادى مق\رون ب\التمني ،)ي\ا(المقرون\ة بالن\داء مح\ذوف ا!داة ) أم\اه(في 

  .على الشكل التالي) فاعل

  ).تركيب إسنادي فعلي+ تركيب إسنادي فعلي (أو  ،)تركيب إسنادي فعلي+ لو + منادى (

  )أماه لو تعلمين(وبقي ا!ول على حاله  ،إذ تنوع التركيب ا�سنادي الفعلي الثاني

  لو شاھدت// 

  لو رأيت// 

  لو حضرت // 

  :ھمةمكال التالية الوي�حظ بروز ذات ا!نا في ا!ش

  .)دعني، دع سبيلي، دع طريقي(ذات ا!نا ) + ذات المعلم(المسند إليه ) + فعل أمر(المسند 
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  .)اختطفت، جئت) (ذات ا!نا(المسند إليه ) + فعل ماضي(أو المسند 

  .)أنا عائد) (خبر(المسند ) + ذات ا!نا(المسند إليه 

  .)جئتك، !حمل ما، لن أقص الحقيقة) (ذات اHخر) + (ذات ا!نا(المسند إليه ) + أفعال(المسند 

  :ھمةمأما ذات المعلم فقد تمظھرت في ا!شكال التالية ال

  )ينجر ب� أنين)(ينجر السين(-)ذات المعلم(المسند إليه ) + الفعل(المسند 

  )جه ا!وساخوتت(-)فواعل(المسند إليه ) +ذات المعلم) + (الفعل(المسند 

  )تجاھلت أعماق(-)ذات اHخر)+ (ذات المعلم(المسند إليه  ) +الفعل(المسند 

  :ھمتين وھماموذات المعلم نجد ع�قتين  ،)ا!نا(وبالمقارنة بين الذات 

  )دعني، دع طريقي(-)ذات ا!نا)(المفعول)+ (ذات المعلم(المسند إليه ) + أفعال(المسند 

  )جئتك(-)المعلم ذات)(المفعول) (ذات ا!نا(المسند إليه ) + أفعال(المسند 

  : وع�قات فرعية وھي

  )ينجر السين(-)ذات المعلم(المسند إليه ) + أفعال(المسند 

  )اختطفت(-)ذات ا!نا(المسند إليه ) + أفعال(المسند 

  )أنا عائد(-)الخبر(المسند ) + ذات ا!نا(المسند إليه 

ھا عل\ى س\طح اللوح\ة، كم\ا تعالق\ت ذات وعليه فإن لكل ذات تراكيب إسنادية فعلية، أو أسمية مستقلة ب\ذات   

  ).مفعوCت(وتموقعت كمتعديات بعد المسند إليه  ،ا!نا بذات المعلم في أھم التراكيب ا�سنادية الفعلية

ومرتبطة بذات ا!نا في تراكيب إسنادي فعلي مبني على  ،فھي ذات مستقلة عن ذات المعلم) أماه(أما ذات    

بتراكيب إس\نادية  التعويضوكذلك ع�قة  ،والمنادة ،بين النداء الت�زمع�قة  وأقتصر على ،)يا أماه(أسلوب 

  :فعلية متنوعة بعد التمني بالشكل

  أماه لوتعلمين                   

  1تعويض -لوحضرت  // ت�زم      

        2تعويض  -لو رأيت   //             

بح\روف ) الج\ر(غ\ى عليھ\ا ط\ابع الوظيف\ة النس\قية فق\د ط) وح\دات وظيفي\ة(وبخصوص التراكيب الوظيفي\ة 

  ).لو(وأداة التمني ) أين، كيف، متى(الجر ووظيفة إنفعالية سياقية بحروف ا�ستفھام 

  :ومن أھم الظواھر على ھذه التراكيب ما يلي

ص\ورة وتغييره ف\ي ك\ل موق\ف ل\ي�ئم ال ،دCلة على تطور التعبير...) أماه، لو(المعتمد في تراكيب : التكرار

  .والمظھر الجديدين

والح\ذف أص\دق تعبي\ر م\ن  ،)كي\ف ومت\ى؟...من أين؟، إلى أي\ن؟،(في التراكيب الوظيفية ا�نفعالية : الحذف

 ،التعبي\\ر أحيان\\ا، وي\\رى ال\\بعض أن الح\\ذف ظ\\اھرة لغوي\\ة ب\\ارزة ف\\ي اللغ\\ة العربي\\ة ي\\ؤدي البح\\ث ف\\ي أبنيت\\ه
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وغيرھ\ا دCل\ة عل\ى ...) ل\و تعلم\ين(ذف ف\ي قول\ه وك\ذلك الح\. )1(وصوره إلى الكش\ف ع\ن أس\رار التركي\ب

  . حذف أمر ھام تأتي تفاصيله عند استعراض بقية ا!سطر لتحقيق عنصر المفجأة في التعبير

وفي\\ه تق\\ديم الج\\ار والمج\\رور عل\\ى التركي\\ب ) عل\\ى مش\\ھد من\\ه أختطف\\ت(ف\\ي مث\\ل قول\\ه : التقDDديم والتDDأخير

 ،ي المعلم إزاء الحادث الواقع على الذات، وقد أكد الباحثون الجددلدCلة على أھمية الفعل السلبي فلا�سنادي 

وغي\ر  ،والقدامى على أھمية ھذه الظاھرة عند حدوث الفائدة المرجوة ف� تستطيع تقسيم ھذا التقديم إلى مفي\د

  .)3()التعقد(وھو ما يطلقون عليه مصطلح  ،ويرفضون التقديم الذي يؤدي إلى إخ�ل نظم الك�م. )2(مفيد

) الن\واة(من التراكيب ا�سنادي ا!ساس\ي ) خبر+متبدأ (أو ) فاعل+ فعل(تنطلق التراكيب ا�سنادية : التوليد

  :على الشكل) أنادي أماه(وعند تحليل البنية العميقة التركيبية يتحول إلى  ،)أماه(في قوله 

لرسالة المرس\لة م\ن ب\اريس عب\ر ، ومن ھذا التركيب تولدت تراكيب ا)أماه(المفعول + المسند إليه+ المسند(

  .اللوحة

  ـــــــــــــــــــ

 226سعيد حسين بحيري، دراسات لغوية تطبيقية في الع�قة بين البنية والدCلة ص:ينظر .1

 207المرجع نفسه ص: ينظر .2

 206فتح S أحمد سليمان، ا!سلوبية ص: ينظر .3

 

  

  

  

  

  .بباريس) أيفل( في وصف برج. )1(فيقول) الم�ك الوحشي(أما في اللوحة 

  م*ك بوحشية شرعية

  مد أظافر قلبه في عيون الك*ب المعبودةغي

  ةبوليھزأ من خوار الريح وعواء المنابر المس

  يطأ بقوة التمرد الجفاف الملتف في خرق المحافل 

  نحوته من حديدميھشم التماثيل بنظرة 

  الكلمة المسعورة

  !عنف الجدران ھو الصمت

  !الببغاواتھر من الرھبة أوجه فتك

  !2 ينحني للعبادة

  طويل بقامة أعوام الجوع

  شرود بمنطق أمواج الكفاح
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  ملحمة مخبؤة في توقد الخطوات

  زمن الط*ق 2 محالة قادم 

  !خبئي حيث شئت دفتر الع*قة الزوجية

  م*ك بوحشية التحدي

  يعقر لMطفال كلمات المغفرة

  تتخثر روائح الخلود في أسنانه

  اسي الفتلحنتتحول إلى مقبض 

  الميعاد فيفرز أغنية

  :إلى أن يقول

  يمتص الوشم جراحات الذكرى

  )الكيخوطية(وينھك الصداع استقامة التماثيل 

  زمن الزيف وركوب الو2ئم

  ينھار تحت رحمة م*ك وحشي الوثب

  فيتمدد الزيتون والسنابل 

  (...)على موائد العائدين 
  ـــــــــــــــــــ

  61،59الديوان ص .1

م�ك بوحشية (وتقرير سلوكاته  ،أول ظاھرة تبرز على صدارة ھذه اللوحة ھي توصيف الناص للمعلم إن   

ث\م توال\ت التراكي\ب ا�س\نادية ) المس\ند+ المس\ند إلي\ه (في قالب تركيب إسنادي أس\مي عل\ى ش\اكلة ) شرعية

نادي اCس\مي المرك\ب م\ن ، ثم الع\ودة إل\ى التراكي\ب ا�س\)يھزأ، يطأ، يھشم(من مثل ) فاعل+ فعل (الفعلية 

والتأكيد في توصيف ھذا المعل\م،  ،لدCلة على التعددل) عنف الجدران ھو الصمت(أسمين  نإسناديي نتركيبيي

طويل بقام\ة، ش\رود (و ،)ينتكفھر، وC ينح(وھما  ،وآخرين إسمين متوالين ،ثم يعود الناص بتركيب فعليين

أو بتوابع\ه  ،، لعدم الحاجة له !ن كل حدث يأتي سيقترن به)لمذات المع(إذ حذف بينھما المسند إليه ) بمنطق

وإل\ى ذك\رى ) خبئ\ي(ويختم الناص ھذه الوقفة بخطاب يعود فيه إلى ذك\رى ال\ذات المؤنث\ة بتركي\ب إس\نادي 

  ).قادم -C محالة-زمن الط�ق (الزمن في تركيب إسنادي أسمي 

بتركي\ب إس\نادي أس\مي ش\به ) م\�ك بوحش\ية التح\دي(يعود بعد الوقفة إلى ذات المعلم، ومن حيث أنطلق    

لينقل بھا ) فاعل+فعل(لتتوالى التراكيب ا�سنادية الفعلية ) شرعية، التحدي( التعويضمكرر اعتمد فيه على 

فيتم\دد (ومتعاطفين  ،وصفاته، ثم يختم اللوحة بتركيبين إسناديين مختلفين) ذات المعلم(سلوكات ھذا الوحش 

  ).بل على موائد العائدينوالسنا ،الزيتون

لقد أظھرت التراكيب ا�سنادية بنوعيھا سلطسة على اللوحة مم\ا أدى إل\ى إنع\دام دور التراكي\ب ا�ض\افية   

  من 
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م\ن  )التابع\ة(و) الوح\دات الوظيفي\ة(والتراكي\ب الوظيفي\ة  ،)غ\اواتببالأوجه (، )عواء المنابر المسلوبة(مثل 

أمام المواقع الش\اھدة، والحاض\رة، والمتحرك\ة، م\ع التراكي\ب ا�س\نادية ) بنظرة، من جديد، من الرھبة(مثل 

، وم\\ع التراكي\\ب ا�س\\نادية )C ينحن\\ي للعب\\ادة) (تكفھ\\ر م\\ن الرھب\\ة(، )يط\\أ بق\\وه(، )يھ\\زأ م\\ن خ\\وار(الفعلي\\ة 

، وھي ظاھرة )م�ك بوحشية(، )ملحمة مخبؤة في توقد الخطوات(، )شرود بمنطق(، )طويل بقامة(ا!سمية 

) المبت\دأ(وح\ذف المس\ندات إلي\ه  ،رزة في النص أدت إلى ضمور المفعوCت مع التراكيب ا�سنادية الفعليةبا

  .في التراكيب ا�سنادية ا!سمية فكادت ھذه الظاھرة أن تكون ت�زما سائدا على سطح اللوحة

  : ومن الظواھر التركيبية التي طرأت على أنساق ھذه اللوحة ما يلي

دCل\ة عل\ى (...)) عل\ى موائ\د العائ\دين (الح\ذف ف\ي التراكي\ب ا�س\نادي ا!س\مي ا!خي\ر : الحذف والتقطيDع

وعل\ى س\طح اللوح\ة،  ،استمرار الحالة في ذات المعلم إلى ا!بد مادام ھذا الم�ك جاثم\ا عل\ى س\طح ا!رض

 -ن الط\�قزم\(،)ھو الص\مت -عنف الجدران(والفصل فشاھده في التركيب ا!سنادي ا!سمي  ،أما  التقطيع

  . فالجملة ا!ولى تقطيع بضمير الفصل، والثانية تقطيع بالجملة اCعتراضية) قادم -C محالة

والتحق\ق ف\ي ذات المعل\م م\ن  ،للدCل\ة عل\ى التأكي\د) ھ\و(وقد اعتمد في التركيب ا!ول عل\ى ض\مير الفص\ل 

أو  ،دCل\\ة عل\ى تحق\\ق الف\\راقوالمس\ند إلي\\ه ال ،خ\�ل جم\\وده وص\مته، وف\\ي الجمل\\ة اCعتراض\ية ب\\ين المس\\ند

  .الھروب من ذات ھذا المعلم

  

  

والمفعول بتراكي\ب  ،اقتصر تقديم ما حقه التأخير في التراكيب ا�سنادية الفعلية بين الفاعل: التقديم والتأخير

،        ..)خبئ\\ي حي\\ث ش\\ئت دفت\\ر(، )تكفھ\\ر م\\ن الرھب\\ة أوج\\ه(، )يط\\أ بق\\وه، الجف\\اف(وتابع\\ة م\\ن مث\\ل  ،ةي\\وظيف

وھ\\ي ظ\\اھرة تعبيري\\ة تب\\رز ص\\فات الح\\دث، وغايات\\ه قب\\ل وقوع\\ه عل\\ى ال\\ذوات ..) عق\\ر لVطف\\ال كلم\\اتي(

  ).المفعوCت(ا!خرى 

المفارقة ف\ي التركي\ب تنب\ع م\ن إثب\ات ا!ش\ياء، ونفيھ\ا ب\أدوات خاص\ة، والمفارق\ة ف\ي ال\نص ب\ين       : المفارقة

والتركيب  ،)ينحني(يبية بين التركيب ا�سنادي الفعلي ، ھي مفارقة ترك..)طويل بقامة( ≠ )C ينحني للعبادة(

  .)طويل= C ينحني(فتؤول المفارقة إلى إتحاد المعنى بين النفي وا�ثبات  ..)طويل(ا�سنادي ا!سمي 

م\�ك ذو وحش\ية (والفعلي\ة م\ن تركي\ب أساس\ي ن\ووي  ،تنطلق التراكيب ا�سنادية بنوعيھا ا!س\مية: التوليد

  :ن كل لفظة في ھذا التركيب تراكيب أخرى على الشكل، لتتفرع م)شرعية

  ).تراكيب إسنادية إسمية(...م�ك    طويل بقامة، شرود بمنطق 

  .)تراكيب إسنادية فعلية( بوحشية   يغمد، يطأ، يھشم، تكفھر، C ينحني، يعقر، يفرز، يمتص

... ، كلم\\ات المغف\\رة، زم\\ن الزي\\فش\\رعية   ع\\واء المن\\ابر المس\\لوبة، زم\\ن الط\\�ق، دفت\\ر الع�ق\\ة الزوجي\\ة

  ).وھي تراكيب إضافية(

  :حقول الد2لة في العلم.د
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وقف الناص من خ�ل بعض ا!لواح وقفة تقدير وإعجاب بأع�م الشعر والث\ورة وخاص\ة ش\عراء أس\بانيا    

ص\احب أول  *)م1936-1898(الش\اعر ا!س\باني الكبي\ر ) غارس\يالوركا(وعل\ى رأس\ھم  ،وأمريكا الوس\طى

والثورية، وحاول الناص  ،ولقد تأثر الناص بأعماله وتوجھاته ا!دبية .)كتاب القصائد( 1920يوان له سنة د

تمرير خطاب إلى الذات ا!خرى عن طريق الوقوف على العلم إذ يقول ) إلى غارسيالوركا(من خ�ل لوحة 

  .)1(في ھذه اللوحة

  ھنا تجردني، على مقربة منك

  ثمرنا ھنا أمام عينيك اللتين أ

  (...)زيتونة غجرية 

  ھنا تجدني قريبا من عينيك 

  ملطخا بإحمرار الثورة

  معفرا برمال الصحاري القصية 

  ـــــــــــــــــــ

، المؤسس\ة الوطني\ة للكت\اب الجزائ\ر )م\دخل إل\ى الش\عر ا!س\باني المعاص\ر(ينظر في حياة العل\م ض\من كت\اب، عب\د S حم\ادي، * 

 .وما بعدھا 63ص 1985

  63ديوان صال .1

  رسول شعبي بزھرة بدوية خزامية

  !الومضات

  بصھوة بربرية تقيد المسافات

  رسول قومي بسوسنة عربية 

  ذاوية القبسات 

              ***  

  أخي طال المدى 

  !يا أبن أمي فاض ا�سى

  *بغين ا�طلس الجبدماؤنا في 

  قد أينعت ثمراتھا القدسية 

  وصلصة رصاص النور نضدت لحنا

�Mعلى جبين السھوب السندسية ت!  

  أيضا اوضحايا ثورتي البرية استحالو

  يعانق ا�ف*ك السماوية 

  !يا أبن من عض الزمان ركابھم: أخي
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  جئتك اليوم وحيدا من ذرى ا�وراس 

  وأحراش البراري

  حام* عزة شعب ندر الثورة 

  !!في حقل الزمان 

  جئت �نفض غبار النسيان عن عينيك : فدريكو

  أندلسية: رشق على لحدك زھرة سميتھاجئت �

                ***  

  جئتك اليوم �حمل رفاة أغانيك 

  الغجرية، وأحرقھا في معبد ثورتنا النارية 

  أخي جئت �حملك إلى شعبي 

  إلى من أنبت الشمس في ظ*م ا�ماسي 

  بعيدا عن أعين الدماء (...) إلى ھناك  

  قرابة نخلة شماء ابعيد

  ك* مك*2 بالم*حن البدوية �شيد لك ھي

  أخي أنھض وعجل

  أ2 ترى صوب جنوب السراب

  -الھقار–شبح ذرى 

  لتبارك قدومك(...) ھيا 

  معاھد الثوار

وبتتبع الطريقة السالفة في رصد المكونات الدCلية التي تعتمد على القرابة المعنوية وعلى السياق النص\ي    

  : وھي) ألفاظ عامة(رئيسة تتكون من حقول فرعية  داخل حقل دCلي واحد نرصد ث�ثة حقول

  :ويتفرع إلى ث�ثة حقول فرعية وھي: حقل الموجودات

  )ا!وراس، فدريكو، الھقار(ونجد به : حقل ا!ع�م

،    )مك\ررة ع\دة م\رات(، رسول شعبي، رسول قومي، أخ\ي )مكررة(عينيك : حقل الموجودات الحية

  .شعبييا أبن أمي، ضحايا، يأبن من، إلى 

زيتونة، عرين\ك، برم\ال الص\حاري، بزھ\رة، بسوس\نة، دماؤن\ا، ثمراتھ\ا، : حقل الموجودات الجامدة

ا!ف�ك، ذرى ا!وراس، أحراش الب\راري، نخل\ة، ھ\يك�، لح\دك، رص\اص الن\ور، الش\مس، معاھ\د 

  .الثوار

  :ويتفرع إلى حقلين أساسين وھما:حقل المجردات
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ن\\ا أم\\ام، قريب\\ا، الزم\\ان، الي\\وم، ھن\\اك، بعي\\دا، قراب\\ة، جن\\وب ھن\\ا، مقرب\\ة، ھ: حق\\ل الزم\\ان والمك\\ان

  .السراب، المسافات، ظ�م ا!ماسي

إحمرار الثورة، المدى، ا!سى، جب\ين ا!طل\س، حن\ين الس\ھوب، رك\ابھم، : حقل المجردات المعنوية

شبح ذرى عزة شعب، الثورة، حقل الزمان، غبار النسيان، رفاة أغانيك، معبد ثورتنا، أعين الدماء، 

  .الھقار، قدومك

  :ويتفرع إلى حقلين أساسين وھما: حقل ا�حداث

ملطخا، معفرا، القصية، خزامية الومضات، بربرية، عربية، ذاوي\ة القبس\ات، : حقل الھيئة والصوت

الغ�ب، القدسية، صلصة، لحنا، السندسية، البرية، السماوية، وحيدا، حام�، النارية، شماء، البدوية، 

  .لم�حن، مكل�غجرية، ا

، تقي\\د، أثمرت\\ا، أينع\\ت، نض\\دت، ت\\V!، أس\\تحالوا، يع\\انق، ع\\ض، جئت\\ك )مك\\ررة(تج\\دني : حقDDل الحركDDة

جئت !نفض، سميتھا، !حمل، وأحرقھا، !حملك، أنبتت، !شيد لك، أنھ\ض، وعج\ل، إC ت\دري، ). مكررة(

  .لتبارك،ھيا

  

  

  

  :بعض النقاط الھامة وھي وللوھلة ا!ولى يمكن عن طريق الم�حظة الشكلية رصد

وا!ح\داث، ف\\ا!ولى  ،م\\ن حقل\ي الموج\ودات) جئت\ك(، )أخ\ي(، )عيني\ك(تك\رار بع\ض ا!لف\اظ م\ن مث\\ل  −

وعلى ع�قة ھذا الن\اص ب\ه، والثاني\ة  ،والثانية خاصة بذات العلم ليكون شاھدا عينيا على وقوف الناص

 ).ذات الناص وذات المعلم(تشھد على وفاء وتعلق الذاتين 

وھ\ي مع\الم م\ن ذات الن\اص  ،)ا!وراس، الھق\ار(اعتمد على التصريح بالمع\الم الطبيعي\ة : قل ا�ع�مح −

      ) الھق\ار(و ،)عن\د الن\اص(، فا!وراس ھ\ي الث\ورة )الوركايفدريكو غارس(يعود إليھا لربط ع�ئقه بالعلم 

 .ھو تاريخ الوطن

) ھن\ا، قريب\ا، ھن\اك، بعي\دا(يكون فيھا الناص والمكان على مختلف الوضعيات التي  ،اعتمد حقل الزمان −

 .وظ�مه ،كما اعتمد الزمان على ا�ط�ق وعلى اليوم بنھاره

وتعدى  ،)ذرى ا!وراس، برمال الصحاري(وشمالھا  ،مظاھر الطبيعية، جنوبھاالحقل الموجودات حفل ب −

 ).الشمس(إلى ا!ف�ك 

ليزي\\د التعبي\\ر ) ا�ض\\افة(والمج\\از رب\\ط التض\\ام  ،ةرب\\ط في\\ه الن\\اص ب\\ين الحقيق\\: حق\ل الموج\\ودات المعنوي\\ة

  ).رفاة أغانيك) (أعين الدماء(، )احمرار الثورة(شساعة واحتواء 
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الت\ي تعلق\ت ) ملطخ\ا، معف\را، وحي\دا(وصور الھيئ\ة ) أفعال متنوعة(حفل حقل ا!حداث بصور الحركة  −

ث\ورة ذات الن\اص، وث\ورة العل\م بذات الناص، وبينت شدة الوفاء والتعلق، وصور ا!صوات الدالة عل\ى 

  ..).النارية، صلصة، لحنا(

  :أما أھم الع�قات الدCلية ا!فقية داخل الحقول نجد

جب\\ين ا!طل\\س، جب\\ين (، )ثمراتھ\\ا، زيتون\\ة(، )الزم\\ان، الي\\وم(، )ا!ف\\�ك، الش\\مس(ع�ق\\ة اCحت\\واء  −

 ).ھيك�، لحدك(، )السھوب

 ).عربية، غجرية بربرية،) (ا!وراس، الھقار(ع�قة التنافر  −

 ).تتبذر، أنب(، )الزمان، اليوم، ظ�م ا!ماسي(، )ھنا أمام، ھناك، بعيد(ع�قة التدرج  −

 ).الم�حن، لحنا(، )مقربة، قريبا، قرابة(ع�قة اCشتقاق  −

،           )البدوي\\\ة، البري\\\ة(ونج\\\د من\\\ه . )1(والت\\\رادف ھ\\\و م\\\ا اختل\\\ف لفظ\\\ه واتف\\\ق معن\\\اه: ع�ق\\\ة الت\\\رادف −

 ).السماوية، شماء(، )بي، رسول قوميرسول شع(

 )أخي، يا أبن أمي(ع�قة التطابق  −

  ـــــــــــــــــــ

 263ص 1990، 2ط) الجزائر(، دار البعث، قسنطية 2ھداية السالك إلى القمة بن مالك ج: ينظر صبحي التميمي .1

 

 )ھيا، عجل(ع�قة التضايف  −

 )ملطخا، مكل�(ع�قة  التضاد  −

Cلية العمودية بين الحقول فنجدأما أھم ع�قات الد:  

 )عرينك، معاھد الثورة) (دماؤنا، احمرار الثورة) (المدى، المسافات، القصية(ع�قة الترادف  −

 )الزمان، حقل الزمان) (دماؤنا، أعين الدماء(ع�قة احتواء  −

 )املطخا، دماؤن(،)ضحايا، لحدك(، )رصاص النور، صلصة النارية) (أينعت، ثمارھا(ع�قة ت�زم  −

 )جئتك، قدومك(ع�قة تنافر  −

  :وبالعودة إلى الع�قات ا!ولى نجد ما يلي

غابت ع�قة اCحتواء في حقل ا!حداث !ن تعبير الناص منع تداخل أح\داث الحرك\ة والص\وت والھيئ\ة  −

فيما بينھا بل وقف على كل حركة، وكل صوت، وكل ھيئة، لتتخذ من ذواتھا صورا C تك\رر ب\ل تتع\دد 

 .ات الناص على العلمبتعدد وقف

ا!وراس، (اعتم\د التن\افر عل\ى حق\\ل ا�ع\�م، وحق\ل الھيئ\ة، �حتف\\اظ ھ\ذه المكون\ات بماھيتھ\ا الطبيعي\\ة  −

 ) البربرية، عربية، غجرية(وماھيتھا القومية ) الھقار
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وك\ذا عل\ى ت\درج الفع\ل نح\و  ،)وضعيات متع\ددة(اعتمد التدرج على التدرج الزماني، والتدرج المكاني  −

 ).أينعت، ثمراتھا(أو إلى غاياته  ،)بذر، أنبتت(تطور ال

 ).رسول شعبي، رسول قومي(، )السماوية، شماء(اعتمد الترادف على التوصيف ا�يجابي  −

للتأكي\\د إل\\ى ) أخ\\ي، ي\\ا أب\\ن أم\\ي(انتق\\ل التعبي\\ر عب\\ر ث�ث\\ة ع�ق\\ات م\\ن التط\\ابق ف\\ي الموج\\ودات الحي\\ة  −

وھو في سياق ال\نص ت\�زم ب\ين  ،)ملطخا، مكل�(التضاد ثم ) ھيا، عجل(التضايف في بعض الحركات 

 ).الثورة واCستق�ل(

وتلتھ\ا المكون\ات  ،عل\ى ج\ل الع�ق\ات) جامدة، وأع\�م(سيطرت المكونات الدCلية في حقل الموجودات  −

الدCلية في حقل ا!حداث ثم المكونات الدCلية في حقل المجردات كعوام\ل مس\اعدة عل\ى رب\ط الموج\ود 

 .قق بالھيئة، والصورة، والحركةالمح

  :أما في الع�قات العمودية الثانية بين حقول فنجد ما يلي

 ).الزمان، حقل الزمان(وتجسيد الزمان  ،)دماؤنا، أعين الدماء(عمل اCحتواء على تشخيص الموجود  −

 ) عرينك، معاھدة الثورة(، )دماؤنا، احمرار الثورة(عمل الترادف على تعميم المعنى  −

 .والعلم ،بين الذات) جئتك، قدومك(التنافر على التجاذب  عمل −

ملطخ\ا، (وتحدي\د الم\ادة  ،)أينع\ت، ثمارھ\ا(، )ض\حايا، لح\دك(تنوعت وظائف ال\ت�زم ب\ين بل\وغ ال\ذات  −

 ).رصاص النور، صلصة(وتحديد الحاسة ) دماؤنا

تي طفت على سطح اللوحة وا�تجاھات الدCلية ال ،ون�حظ من خ�ل ھذا الرصد، والمقارنة بعض الظواھر

  :وميزت تعبير الناص ومنھا

) نض\دت لحن\ا(وم\ن ص\وره  ،ول الكلم\ة الخ\اص إل\ى م\دلول ع\املوھو عندما يتح\ول م\د: )1(التعميم الد2لي

  ).لحنا(واستعملت ھنا بمعنى محسوس  ،فالتنضيد خاص بالجمادات عندما ترتب على أشكال معينة

فكلم\ة ) رس\ول ق\ومي(، )رس\ول ش\عبي(ي ف\ي بع\ض ا!نس\اق م\ن مث\ل وترتق\ ،تقوى الدCلة: الرقي الد2لي

رس\\ول تق\\رن ف\\ي ا!ذھ\\ان بص\\احب الرس\\الة الس\\ماوية لك\\ن الن\\اص وظفھ\\ا توظيف\\ا راقي\\ا لتتع\\دى وظيف\\ة 

  .إلى وظيفة صاحب الرسالة اليقينية) المبعوث(

فلفظ\ة ) اتھ\ا القدس\يةثمر(تحويل بعض المدلوCت العامة إلى م\دلوCت خاص\ة م\ن مث\ل : التخصيص الد2لي

  .وقد قرنھا الناص بالثمرات ،وغيرھا ،والدين ،تقرن بما ھو أبدي C يزول وC يذبل، كالثورة) قدسية(

فنق\ل ھ\ذا ) جئ\ت !رش\ق عل\ى لح\دك زھ\رة س\ميتھا أندلس\ية(بالزھرة في قول\ه ) أندلسية(كما خصص لفظة 

  .المعنى القومي ليقرنه بالنبات ذي الطابع العام والشامل

وھو من الشعراء ) 1973(وتوفي سنة ) 1904(وھو شاعر شيلي ولد سنة ) بكائية إلى نيرودا(أما في لوحة 

يق\ول )*. أشعار القطبان، مسكن ف\ي ا!رض(الذين أعجب بھم الناص بعد المتنبي وله دواوين شعرية أھمھا 

  .)3(والشخصية ،في مقطع حافل بأع�م الطبيعية

  دغال عيرك الصبر يا أرض ا�يمن س



 136

  !)ا�ندين(يا روابي 

   )شويتماتيشو ( تاعيا مرتف

  !يا أكتاف كوبا المحترقة

  ويا أفران النحاس النارية 

  ويا قرى أندلسية متناثرة 

  ي الليل البھيم؟فراع يك

  من سيرفع لحن الشعر لقمة

  ـــــــــــــــــــ

 97،96في الدCلة والمعجم ص تعبد الجواد ابراھيم، دراسا: ينظر .1

دي\وان المطبوع\ات، الجزائ\ر ) دارونب\ابليو(اقترح\ات م\ن ش\اعر الش\يلي ا!كب\ر : ينظر في ترجمة الشاعر ضمن كتاب عب\د S حم\ادي* 

  39،11ص

 48،46الديوان ص  .2

  ية؟دللجوع، وا�ب

  لن يعود ولن يموت 

  ولن يعود الحب يھفو من شفاه

  )ماريسمبرا( و )ماريسول(

  ولن يعود خبز الفقراء

  وأحر قلباه

  ا�عداء كولن يدرس العمر تحت سناب

  !أين أنت  !يرودان

  -لوركا-ھل استجبت لنداء 

  !مع شعاع الفجر

  -وتمان-ت للقاء برك مأ

  مع أطيار الشبيبة؟

  أم عثرت في حفرة النوم ا�خير 

  فقبلت الھزيمة 

  :وعند رصد الحقول السابقة نجد أھمھا في

  تيشو، كوبا، ماريسول، ماريسميرا، نيرودا، لوركا غارسيا اCندين، ماتشو: أع*موتنقسم إلى : الموجودات

  .وتمان                               

  يا أرض ا!دغال، يا روابي، يا مرتفعات، يا أكتاف، يا أفران النحاس، : موجودات جامدة

  .يا قرى، سنابك ا!عداء، حفرة النوم، لقمة للجوع، خبر الفقراء                  
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  الصبر، لحن الشعر، ا!بدية، الحب، وأحر قلباه، العمر، لنداء، شعاع، للقاء، : معنويةوتنقسم إلى : داتالمجر

  .أطيار الشبيبة، الھزيمة                                

  الليل، الفجر، أين أنت : الزمان والمكان      

  لن يموت، يھفو، لن يدرس، ھل  ،)مكررة(سيعرك، سيرفع، لن يعود : الحركةوتنقسم إلى : ا�حداث

  .استجبت، أم ركبت، أم عثرت، فقبلت                             

  .المحترقة، النارية، متناثرة، البھيم، ا!خير: الھيئة والصورة     

  :من خ�ل ھذا الرصد نجد ما يلي

لش\\عر ا!س\\باني وم\\نھم      وأس\\ماء أع\\�م ا...) ا!ن\\دين، ماتشوبتش\\ور(حق\\ل ا�ع\\�م حاف\\ل بأس\\ماء المك\\ان  −

 .المذكور في اللوحة السابقة، وماريسول، وماريسمرا، ووتمان) لوركا(

المس\بوقة بالن\داء كمع\الم ب\رزت عل\ى ) جبال، قرى، أف\ران(حافل بالجمادات الطبيعية : حقل الموجودات −

 .الصورة

 ).أين أنت(ولم يحدد المكان  ،والفجر ،اقتصر على الليل: حقل الزمان −

الص\\بر، الح\\ب، وأح\\ر قلب\\اه، لح\\ن (عل\\ى حق\\ل المج\\ردات المعنوي\\ة ا�حس\\اس ال\\ذاتي بمكون\\ات غل\\ب  −

 ..)الشعر

والج\واب مجس\د ب\النفي ف\ي       ،)م\ن س\يفعل(ال المسبوق باCستفھام بغلب على حقل ا!حداث طابع اCستق −

 .لدCلة على استحالة عودة المعبر عنه في زمان اCستقبال). لن يفعل(

 .)المحترقة، النارية، متناثرة(ير الثورة والنشاط على الصورة والھيئة غلبت تعاب −

  :أما أھم الع�قات ا!فقية نجد

 .)المحترقة، النارية(، )يا روابي، يا مرتفعات(الترادف  −

 .)لقمة الجوع، خبز الفقراء(اCحتواء  −

 .)لن يعود، لن يموت(التضاد  −

 .)لنداء، للقاء(التدرج  −

  :مودية الدCلية نجدأما أھم الع�قات الع

  .)الليل، البھيم(، )الحب، فقبلت(الت�زم  .1

  .)حفرة النوم، لن يعود(الترادف  .2

  .)حفرة النوم، ا!بدية(التضاد  .3

  : والحقول نرصد درجة السيطرة، ونوعية اCرتباط بين الحقول كما يلي ،بالمقارنة بين الع�ئق
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داخ\\ل الحق\\ل الفرع\\ي ف\\ي (وف\\ق ت\\رادف داخل\\ي ) الموج\\ودات، ا!ح\\داث(الت\\رادف ب\\ين حقل\\ين أساس\\يين  .1

، وت\\رادف خ\\ارجي ب\\ين )المحترق\\ة، الناري\\ة(،)ي\\ا رواب\\ي، ي\\ا مرتفع\\ات)     (الموج\\ودات وا!ح\\داث

 ).حفرة النوم، لن يعود(الموجودات       وا!حداث 

                وفق ت�زم خارجي بين المجردات وا!حداث  ) المجردات، ا!حداث(الت�زم بين حقلين أساسيين  .2

 ).الليل، البھيم(، )الحب، فقبلت(                 

تض\اد خ\ارجي، وتض\اد ) حف\رة الن\وم، ا!بدي\ة)    (الموجودات، المجردات(التضاد بين حقلين أساسيين  .3

 ).لن يعود، لن يموت(داخل الحقل الفرعي لVحداث 

 .اCحتواء في داخل حقل الموجودات .4

 .رداتالتدرج في داخل حقل المج .5

، إذا يربط )وخارجي ،ترادف داخلي(ومنه يرتب الترادف كوظيفة أساسية، وأكثر نشاطا من الع�ئق أخرى 

بين حقول الجوامد، والھيئة، والحركة، فتتجسد ھ\ذه المكون\ات كص\ور ف\ي خدم\ة التعبي\ر، وف\ي ت\دعيم حق\ل 

  :ا�ع�م ا!ساسي على الشكل

  )ماتشويشو(ـ دعم    العلم  ، يا مرتفعات)دينا!ن(الجامد ـ يا روابي ـ دعم   العلم 
  )اكتاف كوبا(الھيئة ـ المحترقة ـ دعم   العلم 

  )من شفاھماريسول، والمارسميرا(الحركة ـ لن يعود الحب ـ دعم   العلم  
  ) نيرودا(الجامد ـ في حفرة النوم ـ دعم   العلم 

لقم\\ة الج\\وع،       (تخرج\\ا م\\ن حق\\ل الموج\\ودات  أم\\ا ع�ق\\ة اCحت\\واء، والت\\درج، فكانت\\ا ع�قت\\ين بس\\يطتين ل\\م
  :وتدعم ھذه ا!خيرة حقل ا�ع�م وفق الشكل) لنداء، للقاء(، )خبز الفقراء

  )!؟المحھول من العاقل(الجامد ـ لقمة الجوع ـ دعم    من سيرفع لقمة الجوع
  )!؟ة ع�م مجھولأ(الجامد ـ خبز الفقراء ـ دعم    لن يعود خبز الفقراء 

  د ـ لنداء  ـ دعم    لوركاالمجر
  المجرد ـ للقاء ـ دعم    وثمان

  :التعبير الجمالي بالصور الفنية. 3

عد المعالجة اللغوية وفق مستويات الص\وت، والمعج\م، والتركي\ب، والدCل\ة ف\ي إط\ار التعبي\ر ف\ي دائ\رة ب   

ط�قا من مصدر ذات ا!نا الناصة، ا!نا ودائرة اHخر تندرج فيه خطابات ا!نتم، وا!نت، والمعلم، والعلم ان

من خ�ل الصور الخيالي\ة الفني\ة الت\ي تعك\س الجان\ب ا!دب\ي  التشكيل الفنييطفو الجانب الجمالي متمث� في 

كما تعكس البعد الفكري، والواقعي، والنفسي لذات الناص، ولھذا التعبير بروز كبير في لوحات ھ\ذا ال\ديوان 

  .ومضمونا ،ھذه الصور المختلفة شك�من خ�ل إيقاع ) قصائد غجرية(

وقبل الخوض في رصد أھم الصور وتصنيفاتھا نشير إلى أن ھذه المعالجة ستتم وفق التقسيم المعتمد على    

التعبير في دائرة ا!نا والتعبير في دائرة اHخر مركزين على توارد ھذه الص\ور، وطبيعتھ\ا بمنظ\ور ح\ديث 

القديمة التي اعتمدھا الب�غيون القدامى، ولقد أش\ار اب\ن منظ\ور ف\ي لس\ان  بعيد عن الصور الشكلية الب�غية

المصور، وھو ال\ذي ص\ور : ((يقول في أسماء S تعالى. )1()صور(العرب إلى ما يشير للصورة وفي مادة 

جمي\\ع الموج\\ودات، ورتبھ\\ا ف\\أعطى ك\\ل ش\\يء من\\ا ص\\ورة خاص\\ة، وھيئ\\ة مف\\ردة يتمي\\ز بھ\\ا عل\\ى إخت�فھ\\ا 
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كما قال  ..وقد صوره فتصور، ،وصور ،وصور ،والجمع صور... الصورة في الشكل : ابن سيدة...وكثرتھا

الصورة ترد في ك�م العرب على ظاھرھا، وعلى معن\ى حقيق\ة الش\يء، وھيئت\ه، وعل\ى معن\ى ((ابن ا!ثير 

  . )2( ))أما التصور فله معنى آخر)) صفته

  ـــــــــــــــــــ
 473م ص1990، 1ط) لبنان(، دار صادر بيروت ) ر(لمجلد الرابع لسان العرب، ا: ابن منظور .1

 74ص نظرية التصوير الفني عند سيد قطب: ص�ح عبد الفتاح الخالدي .2

  

  

أو الكات\ب، ث\م  ،وإنفع\ل بھ\ا الش\اعر ،يرتبط بمرور الفكر بالصور الطبيعية الواقعية التي سبق أن شاھدھا   

  .شكل فنيفي التعبير  أختزلھا في ذھنه، فيقوم بإبرازھا أثناء

والصورة في ا!دب تستعمل في العادة للدCلة على كل ما له صلة بالتعبير الحسي، وتطلق أحيان\ا مرادف\ة    

ل�ستعمال ا�ستعاري للكلمات، واستعمال الص\ورة ھ\ذا اCس\تعمال ح\ديث ف\ي ا!دب، والنق\د، والب�غ\ة !ن 

ف\\ي ) الص\\ورة(للدCل\\ة عل\\ى بع\\ض م\\ا ت\\دل علي\\ه كلم\\ة ) ةا�س\\تعار(الع\\رب الق\\دامى ك\\انوا يس\\تعملون لف\\ظ 

كالتش\بيه والمج\از (اCستعمال الحديث، ويتسع مدلولھا حيث يشمل مدلول بعض العناصر، أو بع\ض ا!لف\اظ 

كم\\ا أن م\\دلول الص\\ورة يش\\مل أيض\\ا عب\\ارة ا!س\\لوب ف\\ي التعبي\\ر، والخي\\ال ال\\ذي يك\\ون العاطف\\ة ) والكناي\\ة

ر بذلك عم� أدبيا كام� باعتبار ما يصوره من تجارب شعورية، ول\يس م\ا تحمل\ه فبرز التعبي. )1(ويصورھا

  .من ألفاظ وعبارات فقط

وف\ق نظري\ات  ،لقد تناول نقاد الغرب مف\اھيم الص\ورة، وتع\ددت أص\نافھا بتع\دد الم\ذاھب ا!دبي\ة الفكري\ة   

يين، والبرناسيين، وغيرھم، وتتحدد الرومانتيكين، والرمزالك�سيكيين، ووخلفيات فلسفية محددة عند  ،معينة

أن الص\ورة ) ج\ان ب\ارتليمي(في التعبير ا!دب\ي إذا ي\رى  اوجمالي ا،ھذه المفاھيم في كون الصورة جانب فني

إل\ى  ةالت\ي تعن\ي، وتت\رجم ف\ي ال�تيني\) Farma(كمبدأ أساسي في التعبير ا!دبي ھي مصدر جم\ال، فكلم\ة 

وتناولوا الص\ورة وف\ق ھ\ذه المف\اھيم  ،النقاد العرب بالتيار الغربي الوافدكما تأثر . )2(الصورة وتعني الجمال

  :)3(المتعددة إC أنھم صنفوھا إلى مفھومين أساسيين

  .يقف عند حدود الصورة الب�غية الشكلية في التشبيه والمجاز: المفھوم ا!ول −

 .صورة بصفھا رمزاحديث ينظر إلى الصورة الب�غية بوصفھا صورة ذھنية، و: المفھوم الثاني −

والدراسات الحديث\ة مع\الم تتض\ح ف\ي ذل\ك  ،ومنه اتخذت الصورة وفق المفھوم الثاني، وفي إطار اCتجاھات

يق\ف الع\الم المحس\وس ف\ي مق\دمتھا، فأغل\ب ((اللغوي الذي يكونه خيال الفنان م\ن معطي\ات متع\ددة  التشكيل

الت\ي يق\دمھا . )4()) والعقلي\ة، النفس\يةن الص\ور الصور مستمدة من الحواس إلى جانب م\ا C يمك\ن إغفال\ه م\

  .الشاعر أحيانا في صور حسية

  ـــــــــــــــــــ
 75المرجع السابق ص: ينظر .1
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م 1981، 2ط) لبن\ان(، دار ا!ن\دلس بي\روت رب\ي حت\ى أواخ\ر الق\رن الث\اني ھج\ريالصورة في الش\عر الع ،علي البطل: ينظر .2

 30ص

 15المرجع نفسه ص: ينظر .3

 30سه صالمرجع نف .4

 

     

  

نفھم مما سبق أن الصورة الحديثة قد انتقلت من المفھوم الق\ديم ال\ذي يعتم\د عل\ى رص\د الع�ق\ات الش\كلية    

الطبيعية من خ�ل عناص\ر التش\بيه، واCس\تعارة، والكناي\ة، وعناص\ر الب\ديع بمع\زل ع\ن الجوان\ب النفس\ية، 

التش\بيه، (إلى مفھوم حديث يعتمد عل\ى ھ\ذه العناص\ر والفكرية، والشعورية للشاعر، ولغايات ا�قناع العقلي 

، لك\\ن ف\\ي أش\\كال تعبيري\\ة ش\\عرية تنق\\ل إحس\\اس الش\\اعر إل\\ى المتلق\\ي، فتب\\رز إنفعال\\ه )اCس\\تعارة، وغيرھ\\ا

إظھ\ار ا!بع\اد الخفي\ة م\ن وراءھ\ا، ، وم\ن وتخاطب ذھنه لغايات أخ\رى بعي\دة ع\ن ا�قن\اع العقل\ي، وقري\ب

ونشاطا دؤوبا ف\ي توظي\ف  ،والغموض، والتشويش مما يحدث في المتلقي سعيا وربما الوصول إلى التمويه،

  .لية، والذھنية، والشعورية، والنفسية في إدراكھاقالقدرات الع

  :التشكيل التصويري في دائرة ا�نا.أ

وعولج\\ت وف\\ق مس\\تويات الص\\وت  ،والت\\ي ص\\نفت ف\\ي دائ\\رة ا!ن\\ا ،م\\ن خ\\�ل تص\\فحنا للوح\\ات ال\\ديوان   

والدCل\\ة رص\دنا أص\نافا عدي\\دة م\ن الص\ور الت\\ي ت\واردت عل\ى أس\\طح ھ\ذه اللوح\\ات  ،والتركي\ب ،والمعج\م

  :ومنھا

ھي صور خلعت على ا!شياء المادي\ة، والمعنوي\ة المج\ردة بع\ض ): Personnification( شخصيةتصور 

رف اCس\تعارة الصفات، والمشاعر ا�نس\انية الحي\ة، بطريق\ة اCس\تعارة ف\ي منظ\ور الب�غ\ة القديم\ة، إذا تع\

. )2(وھي تمنح ا!سماء الم�ئمة لما C يمكن أن يسمى. )1(بأنھا وضع الكلمة للشيء مستعارة من موضع آخر

على التشبيه بين غير المتشابھات، فتقوم على ع�قة C منطقية، وعب\ث ) اCستعارة(كما تؤسس ھذه ا!خيرة 

ذا النوع، أو الصنف إلى إنشاء جدول بياني يلجأ إلى وسنعمد في ھ. )3(بالحدود، وخلط بين الفكر، وا�حساس

  .الرصد الكمي، والكيفي !ھم ھذه الصور، وع�قتھا بالتعبير، وبعناوين ھذه ا!لواح

  إيحاءات التعبير  طريقة التشخيص  الصورة الشخصية  اللوحة
  ...................... الوعد

  
  ......................ھمسة

  
  .....................الكشف
  .....................الكشف

  ..............الكلمة المشھرة
  ......................التوتر

  ........ي تمثال الذكرىقمز
  ........ي تمثال الذكرىقمز
  

  )ءيشا!رض لم تبتدع بعد كل (
  
ق ش\\\\\ب\\\\\ين ا!م\\\\\ل والرج\\\\\اء تن(

  )المواعيد
  )نفضت يدي فاستراح الغبار(
  )...وسافر حلمي(
  )تمطط جحوظ عيون المقابر(
  )على وريد النجاة..يتواجد (
  )إلى ضفاف النھر يتبعني شذاك(
  )دعيني في قبضة البحر(
  

  ص الجامد تشخي
  

  باCستعارة المكنية 
  

........//........  

........//........  

........//........  

........//........  

........//........  

........//........  
  

انع\\دام فع\\ل ا�ب\\ت�ع دCل\\ة عل\\ى ا!م\\ل 
   به والوعد
  إحباط في ذات الناص  ھمسة

  
  الكشف في الذات بالحركة وفعلھا 

  الكشف عن الذات بالتأمل 
  الكلمة ثورة في الواقع المادي والمعنوي 

  فعل التوتر في واقع الذات وحياته 
  إتحاد الذات مع الذكرى

الھ\\روب م\\ن ال\\ذكريات واCستس\\�م إل\\ى 
  سلطة الطبيعة
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  .......حين تھجرني الذاكرة
  .......حين تھجرني الذاكرة

  
الھ\\\\\\\روب داخ\\\\\\\ل س\\\\\\\نوات 

  ية ئوضال

  )يعصر من خدھا.. C واحة(
  )ياافأجھش بالبكاء في كذب المر(
  )فينام التخاطب(

........//........  

........//........  
  

........//........  

  العودة إلى الذكرى من خ�ل الطبيعة 
  زلة والمعاناة الذاتية الع
  

  رؤية الواقع بمنظور سلبي وراكد

  ـــــــــــــــــــ

 154م ص1997، 1ط) لبنان(دار الكتاب العلمية بيروت  ،أحمد حسين بسيح) تعليق(احمد بن فارس، الصاحبي : ينظر .1
 24علي البطل، الصورة في الشعر العربي ص: ينظر .2
 156ص 1983، 3ط )لبنان(ا!ندلس بيروت مصطفى ناصف، الصورة ا!دبية دار : ينظر .3

أن ما يميز ھذه الصور الشخصية في تواردھا ھو انتقال الناص عبر المشاھد الطبيعية الجامدة، والمع\اني    

المجردة إلى التعبير عن انفعاCت النفس السلبية إزاء الواقع فكانت ھذه الصور بمثابة مشاھد حسية يبث فيھا 

ت لتساھم في بروز الحدث الدرامي، فاعتمد على عنص\ر اCس\تعارة ل\ربط الع�ق\ات الناص ا!فعال، والصفا

بين ا!شياء الخارجية المنفصلة، والمشاعر، وا!فكار الداخلية الباطنة، لذا تعد مبدأ جوھريا، وف\ي ذاك ي\رى 

  .)1(أن أعظم شيء في الشاعر أن يكون سيد اCستعارات !نھا ع�مة العبقرية) أرسطو(

  :وھي صور تجسد الفكرة المجردة في أشكال مادية محسوسة وأھمھا: جسيديةصور ت

  إيحاءات التعبير  طريقة التشخيص  الصورة الشخصية  اللوحة
  ........................الكشف

  
  ........................الكشف
  .........................التوتر

  ............تمثال الذكرى قىمز
  ............كرىتمثال الذ قىمز

  ...........حين تھجرني الذاكرة
  

  ...........حين تھجرني الذاكرة
  ..الھروب داخل سنوات الصوتية

  
   ..يةئوضالھروب داخل سنوات ال
  ..يةئوضالھروب داخل سنوات ال

  )تسلقت كل شعاب الحديث(
  
  )فأيقنت أن الزمان ت�شى(
  )يتفجر التحاس باCغتراب(
  )راكمضمختان بذك...يداي(
  )في ساحة ذاكرتك(
خط\\\اب تاريخھ\\\ا الملف\\\وف (

  )على عنقي
  )تستنزف المقادير(
ص\\\ناديق اCقت\\\راع ملطخ\\\ة (

  )بغبار الوحدة
  )تساقط أوراق ا!عوام(
  )وينمو تعفن التوسل(

جس\\\\\\\يد المعن\\\\\\\ى ت
  باCستعارة المكنية 
.......//........  
.......//........  
.......//........  
.......//........  
.......//........  

  
.......//........  
.......//........  

  
.......//........  
.......//........  

  ا�حاطة بأنواع ا�فصاح والتعبير
  

  )الضياع(الخروج عن إطار الزمان 
  الغربة والعزلة الذاتية

  التورط وسلطة الذكرى
  سلطة الذكرى
  سلطة الذكرى

  
  ا�حساس بالفناء وقرب النھاية 

  حساس بالفتور والعزلةا�
  

  ا�حساس بمسابقة الزمن وتسارعه
  ا�ذCل والمھانة جراء الموقف

  

) الزم\ان، ا�حس\اس، ال\ذاكرة(ي�حظ من خ\�ل ھ\ذا الج\دول لج\وء الن\اص إل\ى تجس\يد المع\اني المج\ردة    

زم\ان الس\لبي ع\ن للتعبير عن مظاھر الغربة، وتصوير الحالة النفسية من خ\�ل ال\ذاكرة ا!ليم\ة، وموق\ف ال

!نھا مجسدة ف\ي واقعھ\ا، ولج\أ إل\ى الخي\ال  ،طريق اCستعارة دائما، كما ن�حظ عدم ارتباطه بالطبيعة الحية

. )2())الذي يبدو عصيا بين العقل، والمادة فيجعل الخ\ارجي داخلي\ا، وال\داخلي خارجي\ا((الفني فكسر الحاجز 

طاقات الخيالية، والتشكيلية، وا!داء الجمالي بتحط\يم الح\دود بذلك تقوم اCستعارة في خدمة الخيال بإظھار ال

  .ولو كانا منفصلين فتقوم بدور التشخيص، أو التجسيد ،فيدمج الطرفان في صورة واحدة حتى ،والفواصل

         وھ\\ي ص\\ور تجريدي\\ة C تخاط\\ب إC ال\\ذھن، فتنق\\ل ا!ش\\ياء المحسوس\\ة إل\\ى أخ\\رى معقول\\ة، : صDDور حسDDية

إلى أخرى معقولة مج\ردة أكث\ر منھ\ا، فتلج\أ إل\ى التص\وير الحس\ي، فيب\رز ا�حس\اس البص\ري،  أو المعقولة

  . )3(سلوكاتي، والعقليالوالسمعي، والشمي، والذوقي، واللمسي، والحراري، والحركي، و
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  ـــــــــــــــــــ

 126،121مصطفى ناصف، الصورة ا!دبية ص: ينظر .1

 27ص نفسهالمرجع  .2

 1997) مص\\ر(، دار الثقاف\\ة للنش\\ر والتوزي\\ع الق\\اھرة 1اوي، الص\\ورة الفني\\ة ف\\ي ش\\عر مس\لم ب\\ن الولي\\د جعب\\د S التط\\:ينظ\ر .3

 26ص

ويعتب\\ر ال\\بعض أن التص\\وير ب\\الحواس ھ\\و مي\\زة ف\\ي ا!دب لتع\\اون ك\\ل الح\\واس، وك\\ل الملك\\ات ف\\ي إث\\ارة 

اس\ة م\ا بم\دركات الح\واس ف\ي ش\كل وص\ف م\دركات ح فتتراس\ل. )1(العواطف ا!خ�قي\ة والمع\اني الفكري\ة

. )2(حاس\\ة أخ\\رى، وھ\\ذا النق\\ل الب\\ارع وس\\يلة ف\\ي إب\\راز ا!ث\\ر النفس\\ي الواح\\د ف\\ي ذات الش\\اعر، أو الن\\اص

  :وبالعودة إلى اللوحات نرصد ما يلي

  إيحاءات التعبير  طريقة التشخيص  الصورة الشخصية  اللوحة
  .......................ھمسة

  ..............الكلمة المشھرة
  

  .........تمثال الذكرى قيمز
  

  ........حين تھجرني الذاكرة
  

الھ\\\\\\\روب داخ\\\\\\\ل س\\\\\\\نوات 
  ية ئوضال

  )من وراء ا�بتسامة الصفراء(
تل\\\\\ك اHم\\\\\ال المض\\\\\يئة ف\\\\\ي (

  )الخ�ء
وت\\\\\\\\تحطم أم\\\\\\\\ام نظرات\\\\\\\\ي (

  )الصامتة
وينس\\\اب حثي\\\ث الرم\\\ل عل\\\ى (

  )كتفي
تتھ\\\\\\\\\\\اوى أوراق الص\\\\\\\\\\\در (

  )صفراء

  )......صورة لونية(تلوين المجرد 
  ).....صورة لونية(ضاءة المجرد إ

  
  ).سمعية(إنطاق المجرد أو إسكاته 
  )..سمعية(تراسل النظر مع السمع 

تراس\\\ل (تص\\\وير س\\\معي للملم\\\وس 
  )السمع والحركة
  ).....صورة لونية(تلوين الملموس 

  الخداع والمراوغة
  دCلة على ا!مل والتطلع إلى المستقبل 

  
  الخضوع وا�ستس�م للذكرى 

  
  س بالفتور وا�نھزاما�حسا

  
  ا�حساس بالفشل وانقضاء ا!جل  

  
لقد ربط الناص أحاسيسه، ومشاعره المختلفة بسلوكات المعاني المجردة، والملموسة، فأكسب بعضھا ألوان\ا، 

وك\ل ھ\ذه المظ\اھر اعتم\دت عل\ى ). حركاتھ\ا(أو أشعة، وبعض\ھا اHخ\ر ص\متا، وأخ\رى ناجم\ة ع\ن فعلھ\ا 

لتساھم في بروز ) السمع والحركة(، )النظر والسمع( ابعض الصفات ببعضھا بعض الوصف المأسوي، فقرن

  .ا!ثر النفسي الواحد والموحد

أخرى ساھمت بدرجة أقل في الكش\ف ع\ن اCنفع\ال، والفك\رة، والش\عور،  اأورد الناص صور: صور أخرى

  :ومن ھذه الصور

: من مثل التشبيهلنثرية اعتمد فيھا على عنصر وھي صور خيالية تكسوھا العبارة التقريرية ا: صور تقريرية

ينق\\ل فيھ\\ا تح\\دي ھ\\ذه ال\\دنيا للض\\عفاء، وانحيازھ\\ا لVغني\\اء فش\\بھھم ) عب\\رة(ف\\ي لوح\\ة ) رك\\ام المح\\رومين(

  .بالركام

شبه فيھا الكلمة باCنتفاضة التي تقل\ب الم\وازين ف\ي ) الكلمة المشھرة(في لوحة ) إنھا انتفاضة مسعورة( −

  .ليم وھي كلمة حق أولت لغير الحقواقع الحياة ا!

ص\ور فيھ\ا الن\اص غب\ار الطري\ق ) إذا م\ا ركبن\اه ض\نناه عص\ا ا!طف\ال(و ،)إذا ما ألتقينا حسبناه شبحا( −

بالشبح للدCلة على الرعب، والخوف من ال�حقين، والحم\ار كعص\ا أطف\ال للتعبي\ر ع\ن حقارت\ه، وذلت\ه 

  ).إلى حادي الحمار(وذلك في لوحة 

  وبھا كناية عن ) حين تھجرني الذاكرة(في لوحة ) بغصن ثلجي المنقار.. C حمامة: (مثل لمجازالكناية وا
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  ـــــــــــــــــــ

 8مصطفى ناصف، الصورة ا!دبية ص: ينظر .1

، وينظ\ر عل\ي 95ص) بدون تاريخ(مصطفى السعدي، التصوير الفني في شعر محمود حسن اسماعيل، المعارف ا!سكندرية : ينظر .2

 32ص... الصورة في الشعر العربي: البطل

ي ترمز إليه الحمامة امتد إلى بياض منقارھا، وانتفى بوجود ذبياض المنقار للدCلة على أن الس�م ا!بيض ال

فالس\كن للبي\ت، ول\يس للض\فاف، وق\د )) دعين\ي أس\كن ھ\ذه الض\فاف((والمجاز في قوله . النفي قبل الصورة

  .للتطلع إلى ا!فق الواسع أكتفى الناص بالضفة !نھا أنسب مكان

أدت إل\ى ا�بھ\ام ع\وض الكش\ف، فل\م تع\ط م\دلوC مباش\را، ول\م تس\عف ف\ي اس\تخ�ص معن\ى :صور وھمية

  :ومن أمثلتھا على ا!لواح. )1(فھي بذلك توحي بالغامض من زوايا النفس، وتشع بغير المحدد فيھا ،محدد

  .بين الضباب، والحناجر ف� ع�قة) تخرق ضبابية الحناجر: (في الكلمة المشھرة

  .ف� ع�قة بين الذراع، والماء) وذراع مائية تمتد نحوي: (في مزقي تمثال الذكرى

   .ف� ع�قة بين ا�نصھار، والغراب) فأنصھر كالغراب(                            

  .ف� ع�قة بين الرأس، والضباب) يستسلم رأسي للضباب: (في حين تھجرني الذاكرة

 ،تتزاوج الصور الجزئية مع بعضھا فتنتج صورة مركبة بمعنى ليس ھو الصورة الواحدة منھا: مركبةصور 

فتت\داخل الص\ور الجزئي\ة بمختل\ف . )2(بل ھو نتيجة لمعنيين في إتصالھما، وفي ع�قاتھما الواح\دة ب\ا!خرى

  : أصنافھا في تكوين صورة أخرى مركبة ومنھا قوله في

: تتكون ھ\ذه الص\ورة المركب\ة م\ن ث\�ث ص\ور وھ\ي) الجمرية في عرش الكتمان تتزاوج الكلمات: (التوتر

   .استعارة مكنية) تتزاوج الكلمات(صورة تشخصية 

  .استعارة تصريحية) الكلمات الجمرية(صورة حسية 

  .استعارة مكنية) عرش الكتمان(صورة  تجسيدية 

فتنق\ذنى (ن ھذه الصورة من صورة تشخص\ية تتكو) فتنقذنى من الغرق في ليل الغبار: (مزقي تمثال الذكرى

  .أي المجاديف) من الغرق

  )الغبار، ليل(تشبية بليغ وإضافي) ليل الغبار(صورة تقريرية 

  :يتكون من) تركع أمامي مجاديف صدرك(وفي قوله 

  .استعارة مكنية) تركع أمامي مجاديف(صورة تشخصية 

  .)النھود= اديف المج(استعارة تصريحية ) مجاديف صدرك(صورة تجسيدية 

  :يتكون من) فأنطلق كلبا يلعق ظله: (حين تھجرني الذاكرة

   .تشبيه بليغ) فأنطلق كلبا(صورة تقريرية 

  .استعارة مكنية) يلعق ظله(صورة تجسيدية 

  :يتكون من) ينزوي القلب كالعناكب(أو قوله 
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  .استعارة مكنية) ينزوي القلب(صورة تشخصية 

  ـــــــــــــــــــ
 113مصطفى السعدني، التصوير الفني في شعر محمود حسن اسماعيل ص: ينظر .1
  99المرجع نفسه ص: ينظر .2

  .تشبيه) كالعناكب(صورة تقريرية 

  : تتكون من) تتھاوى أوراق الصدر صفراء برعمية: (الھروب داخل السنوات الضوئية

  .استعارة مكنية) تتھاوى أوراق الصدر(صورة تجسدية 

  .مكنيةاستعارة ) ةصفراء برعمي(صورة حسية 

وھي صور خيالية تعتمد على تھويل الصورة، والمشھد أمام القارئ �دراك مدى التماثل بين : صور وصفية

  .الحقيقة، والخيال للتعبير عن غاية نفسية ومنھا

نقل فيھا ا�حساس المعنوي المج\رد إل\ى إحس\اس م\ادي ملم\وس زاد ) ھذه اCCم المرتعشة: (الكلمة المشھرة

  .نى تھوي�، وماثل المعنوي مع الماديالمع

والرمز ھو صورة أكثر تجريدا من الص\ورة نفس\ھا تب\دأ م\ن الط\رف الحس\ي ل\ه ث\م ينم\و ف\ي : صور رمزية

  :ومن الصور الرامزة نجد. )1(السياق، فتتنوع الدCCت الخصبة

لكنھ\ا تحم\ل لف\ظ ) ةالكناي\(وھ\ي ص\ورة تقريري\ة ) بغص\ن ثلج\ي المنق\ار..C حمام\ة: (حين تھجرني الذاكرة

  .والراحة الكبرى ،الحمامة إلي ترمز إلى الس�م ا!بيض

وھ\ي ص\ورة تس\جيدية لكنھ\ا  ،)ص\ناديق اCقت\راع ملطخ\ة بغب\ار الوح\دة: (الھروب داخل السنوات الض\وئية

  .والتغيير ،التي ترمز إلى حرية الرأي أي حرية التعبير) صناديق اCقتراع(تحمل لفظ 

  :ري في دائرة ا:خرالتشكيل التصوي. ب

أشرنا في دائرة ا!نا إلى أن الصورة الفني\ة م\ن اب\رز ا!دوات الش\عرية الت\ي يوظفھ\ا الن\اص ف\ي ص\ياغة    

تتجس\د ا!حاس\يس، وتش\خص الخ\واطر، وا!فك\ار، وتنكش\ف رؤيت\ه الخاص\ة ع\ن ((تجربته الشعرية، ففيھ\ا 

لص\ورة ف\ي إع\ادة تش\كيل ھ\ذا الواق\ع، بالق\در ال\ذي وبذلك تتضح ا. )2())الع�قات الخفية، والحقيقة في عالمه

تكتسب به خصائصھا الذاتية، فيصبح لھا واقع خاص، وتتحول ا!شياء إلى عناصر جديدة !نھا عناصر في 

عقلي\ة تنتم\ي  ةوھي ب\ذلك تركيبي\. )3(مناخ جديد، وبنية جديدة تتجسد، وتتشخص فيھا كل الملكات، والحواس

عالم الواقع، ويجد بعض النقاد صعوبة في تفسير الصورة بوصفھا تركيبي\ة غريب\ة إلى عالم الفكرة أكثر من 

معقدة أحيانا، قد تبدو أكثر تعقيدا ف\ي الش\عر، ول\ذا يب\دو تحدي\د طبيعتھ\ا أم\را محفوف\ا بكثي\ر م\ن الص\عوبات 

وي\رى . )4())وربما كان ھذا ھو السر في تعدد م\ا قي\ل حولھ\ا م\ن تعريف\ات، وك\ذلك تع\دد من\اھج دراس\تھا((

الدكتور نور الدين السد أن انتقال الصورة في بناء القص\يدة يص\بح ب\� معن\ى إذا ل\م تس\اھم ھ\ي ب\دورھا ف\ي 

  : ويضمنھا عنصرين وھما ،وفي التماسك العضوي لھا ،البناء الكلي العام للقصيدة

  ـــــــــــــــــــ
 144المرجع السابق ص: ينظر .1
 85ر محمود حسن اسماعيل صالتصوير الفني في شع: مصطفى السعدني .2
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 86المرجع نفسه ص: ينظر .3
 54الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ص : عبد S التطاوي .4

  
 وھي خصائص المظاھر الواقعية : المادة الحياتية −

  .)1(فكر الكاتب ومواقفه ومثله

الفني\ة وف\ق الج\دول مختلف\ة م\ن الص\ور  وبالعودة إلى اللوحات الشعرية في إطار دائرة اHخر نرص\د أن\واع
   :الموالي

  إيحاءات التعبير  طريقة التشخيص  الصورة الشخصية  اللوحة
  .............قصيد

  ............قصيد

  .رسالة من باريس

  ..الم�ك الوحشي 

  ...الم�ك الوحشي

  ..الوركايإلى غارس

  ..الوركايإلى غارس

  ..الوركايإلى غارس

  ..رودانيإلى  ائيةبك

  )داسكم حضوري(

  )وده ا!فكارقت(

  )ھا الثعلب المستبديدع طريقي أ(

  )C ينحني للعبادة(

  )غفرةميعقر لVطفال كلمات ال(

  )دماؤنا في جبين ا!طلس(

  )يا أبن من عض الزمان ركابھم(

  )بعيد عن أعين السماء(

  )يا أكتاف كوبا المحترقة(

  تشخيص المجرد

//  

  تشخيص الملموس

//  

//  

//  

  تشخيص المجرد

  وستشخيص الملم

//  

  عدم المباCة بالطرف اHخر

  ير العالم إلى ا!فضليتغبعد وال

  ا�عجاب بنھر السين 

  فليا�عجاب ببرج أ

  فليا�عجاب ببرج أ

  اCفتخار با!مجاد

  التأثر بظروف الطرف اHخر

  العودة إلى الوطن بذكريات اHخر

  لموطن اHخر االوقوف تقدير

لواح نلمس تشخيصا للملموس المادي، وللمجرد المعنوي إذ فع\ل من خ�ل ھذه الصور، وعلى مختلف ا!   

والحرص  ،، وبصفات الحذر)داسكم، تقوده، عض، يعقر(الناص ھذه العناصر بسلوكات السطوة، والسيطرة 

  .فوظف اCستعارة المكنية في أغلبھا ثم اCستعارة التصريحية) الثعلب المستبد، أعين(

  :واليترصد في الجدول الم: صور تجسدية

  إيحاءات التعبير  تجسيد طريقة ال  التجسيديةالصورة   اللوحة
  ............ھرطالم

  ............عشقتھا

  ...بعد يوم الغفران

  ...بعد يوم الغفران

  ...بعد يوم الغفران

  .............قصيد

  ..الوركايإلى غارس

  ..الوركايإلى غارس

  ..الوركايإلى غارس

  )حقيقة أزلية ا�له ديو(

  )م في جرابي من ا!غترابفك(

  )كتبت على بابھا بعد غلق الرجاء(

  )وفاضت جبيني بوحل التسكع(

  )سال التغرب في معطفي(

  )مسافة التعاسة.. أنا أبحث (

  )جئت !نفض غبار النسيان(

  )نيك أثمرتا زيتونةيعأمام (

  )C حمل رفاة أغانيك(

  تجسيد المجرد بالمجاز 

  تجسيد المجرد باCستعارة 

//  

//  

//  

//  

  تجسيد المجرد بالتشبيه

  تجسيد الملموس باCستعارة

  تجسيد المجرد بالتشبيه

  ا�يمان بالقدرة على التطھير

  الشوق إلى الحبيب

  اليأس من اللقاء

  الضياع والبحث عن البديل

  الضياع والبحث عن البديل

  الضياع والبحث عن البديل

  ا�شادة وبعث ذكرى اHخر 

  ا�شادة بمواقف اHخر

  والوفاء له ا�شادة بأعمال اHخر

  

  ـــــــــــــــــــ

 66،65م ص1986، )ب ط(الجزائر  نور الدين السد، القضية الجزائرية عند بعض الشعراء العرب المؤسسة الوطنية للكتاب: ينظر .1
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لضياع الشوق، ا�شادة، ا(في أحاسيس  ،نلمس تنوع ا�يحاءات الموجھة إلى اHخر ،من خ�ل ھذا الرصد   

كما اعتمد ھذا التجسيد على عناصر مختلفة كالمجاز، والتشبيه، واCس\تعارة المكني\ة، وھ\ي ظ\اھرة ) واليأس

  .لم يعتمدھا في الدائرة ا!ولى

  :تظھر من خ�ل الجدول التالي: صور حسية

  إيحاءات التعبير  تصويرطريقة ال  الحسيةالصورة   اللوحة
  رسالة من باريس

  رسالة من باريس

  

  �ك الوحشيالم

  

  إلى غارسالوركا

  )ينجر ب� أنين..السين(

ول، ي\\\\\رفش، ع\\\\\ش\\\\رأب عن\\\\\ق، يإ(

  )يخدش، ينھش

  ..)تتخثر روائح الخلود في(

  )عنف الجدران ھذا الصمت(

  )ملطخا باحمرار الثورة(

  صورة سمعية 

  صورة حركية

  

  ةشميصورة 

  صورة سمعية

  ةصورة لوني

  إبراز القوى الخفية في اHخر

  الظاھرة في اHخرسلطة الإبراز 

  

  دية اHخروحشية وأب إبراز

  إبراز صمود اHخر 

  إبراز تاريخ الذات أمام اHخر

  
السين، ب\رج إفي\ل، (ھذه الصور الحسية احتكمت إلى الذھن، فتنوعت المظاھر الحسية للملموسات المادية    

فعاCت\\ه الطارئ\\ة، ويربطھ\\ا ، أم\\ام الط\\رف اHخ\\ر ليقاب\\ل الن\\اص ذات\\ه م\\ع ذات اHخ\\ر ليب\\رز ان)ذات الن\\اص

بتاريخه وفكره الحاضر، وي�حظ في ھذه الصور غياب تراسل ھذه الحواس Cنفصال كل حاسة بعنصر من 

  .عناصر الصورة المنفردة

  :تسجل ورود بعض الصور الواردة ضمن ھذه اللوحات ومنھا: صور أخرى

  :تتضمنھا بعض اللوحات مثل: صور تقريرية

فالحيوان ھ\و ذات الن\اص ف\ي ص\راعه م\ع الحي\اة رغ\م كون\ه ) عصرنا بھذا الحيوان فأرفق يا ج�د: (قصيد

  .أحد المخلوقات البشرية C غير وبصورة استعارة تصريحية

تأكيد من الناص عل\ى النھاي\ة، والفن\اء بع\د الم\وت ف\ي ) أم عثرت في حفرة النوم ا!خير: (بكائية إلى نيرودا

  .موصوف، وھي كناية عن )حفرة النوم(القبر 

بواس\\طة الكناي\\ة ع\\ن ذات\\ه  ،تأكي\\د عل\\ى ھوي\\ة الن\اص أم\\ام الط\\رف اHخ\\ر) رس\\ول ش\\عبي: (إل\ى غارس\\الوركا

  .بتوضيح مھمته

  :أدت إلى ا�بھام عوض التوضيح، وا�بانة ضمن بعض ا!لواح: صور غامضة

  C ع�قة بين ا!ق�م والصدر) كتبت بأق�م صدرك: (عشقتھا

  C ع�قة بين وصل والخصوبة) وصل الخصوبةوC جئت أھديك (         

  C ع�قة بين القرى واليراع) يا قرى أندلسية كيراع في الليل البھيم: (بكائية إلى نيرودا
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  :صور بالغة الخيال أدت إلى التھويل الوصفي ومنھا:صور وصفية

دى حدوده حدود ذات الناص، اعتمدت الصورة على التشبيه البليغ الذي تتع) وھا أنا مئزرك الواقي: (عشقتھا

وسلوكاته، وحدود، وظيفة المئزر الواقي المعروفة إلى معاني، ودCCت أخرى قد يصل بھا الناص إلى تبني 

  .الطرف اHخر

المعانقة أفقية، وإذا زادت في دCلتھا أص\بحت عمودي\ة مم\ا يزي\د ) يعانق ا�ف�ك السماوية: (إلى غارسالوركا

  .تهمن تھويل الموقف ومبالغ

أن كل ما في الكون رمز، وك\ل م\ا يق\ع ف\ي متن\اول ) شارل بودلير(يرى زعيم مبدأ الفن للفن : صور رمزية

ولذلك ن\رى أن الن\اص ق\د . )1(الحواس رمز يستمد قيمته من م�حظة الكاتب، أو الفنان لما بين يدي الحواس

) غارس\يالوركا، ني\رودا(بش\رية ، ورم\وز ...)نھ\ر الس\ين، ب\رج أفي\ل،(وقف على عدة رموز طبيعية ومنھ\ا 

  :ومن بين الصور التي تضمنت ھذه الرموز

ص\\ورة رمزي\\ة اس\\تعار فيھ\\ا ص\\فة الم�ئك\\ة ونس\\بھا لب\\رج أفي\\ل )م\\�ك بوحش\\ية ش\\رعية: (الم\\�ك الوحش\\ي

  .بفرنسا، ليقرن سكونه الم�ئكي بوحشية من خ�ل ا!ثر الذي خلفه في نفس الناص

صورة رمزية استعار فيھا لفظة الثعلب لينسبھا إلى نھر ) الثعلب المستبد دع طريقي أيھا: (رسالة من باريس

  .السين ليقرن ھدوء المعلم بمكر الثعلب

لقد لجأ الناص إلى تركيب الصور الجزئية المختلفة للحص\ول عل\ى ص\ور أخ\رى، وق\د طف\ت  :صور مركبة

  :ھذه الظاھرة على مجمل ا!لواح في ھذه الدائرة نرصد أھمھا في

  :تتكون من) النور طھر، فالثمي أغصانه: (رالمطھ

  .تشبيه بليغ) النور طھر(صورة تقريرية 

  .استعارة مكنية) فألثمى أغصانه(صورة تجسيدية 

  :تتكون من) سيبعث ليل الحصار صھي�: (عشقتھا

  .)سيبعث ليل الحصار(صورة تجسيدية 

  .)صھي�(.....صورة سمعية 

  :تتكون من) ففاضت أظافر قلبي: (بعد يوم الغفران

  .)ففاضت أظافر(صورة تجسيدية 

  .)أظافر قلبي(صورة تشخصية 

  :تتكون من) أخي يا أبن أمي فاض ا!سى: (الوركايإلى غارس

  .)أخي يا أبن أمي(صورة تقريرية 
  .)فاض ا!سى(صورة تجسيدية 

  ـــــــــــــــــــ
 76ص 2العدد  اللغة وا�دب مجلة  ،)الرمز في الشعر العربي الحديث(ابراھيم رماني، : ينظر .1

  :خصائص التصوير الجمالي. ج
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أھم الصور الفنية الواردة ضمن دائرتي ا!نا، واHخر، والوقوف على أھم المظاھر  نامن خ�ل استعراض   

التعبيرية الجزئية التي تستشف من خ�ل تحليل ھذه الصور، وبيان إيحاءاتھا يمكننا آنذاك اس\تخ�ص بع\ض 

  :ية الخاصة بجوانب التصوير الجمالي في ھذه ا!لواح، وأھم ھذه الخصائص ما يليالسمات ا!سلوب

عدم اCھتمام با!سطورة رغم كونھا تعبيرا شعريا حديثا يكشف عن الذات، وعن دCCت، وقيم جمالي\ة،  −

 .ھمة ضمن الصور الرامزةموقد أستغنى عنھا الشاعر ليحتل الرمز مكانة 

يه، والكناية، والمجاز، وقد خصص الن\اص معظمھ\ا للص\ور التقريري\ة الت\ي عدم ا�ھتمام بعناصر التشب −

 .توحي في الغالب بدCCت شبه عميقة

اعتمد الن\اص ف\ي التش\كيل الفن\ي للص\ورة عل\ى وس\ائل فعال\ة، ومنھ\ا التش\خيص، والتجس\يد، والتجري\د،  −

 ).Fancyالوھم (، وعلى ا�بھام الذي لم يصل إلى درجة )صورة مركبة(والتداخل 

س\\\يطرت الص\\\ور الشخص\\\ية، والتجس\\\يدية عل\\\ى الص\\\ور ا!خ\\\رى ف\\\ي اعتمادھ\\\ا عل\\\ى اCس\\\تعارة  −

)métaphore ( ،ھميتھا ف\ي البن\اء الفن\ي، بنوعيھا! Cويق\ول ال\دكتور مص\طفى ناص\ف ع\ن وما ذلك إ

يرھا C نغالي إذا ذھبنا إلى أن القصيدة تعتم\د اعتم\ادا جوھري\ا ف\ي س\((العمل ا!دبي دور اCستعارة في 

 )1())على نمو بعض اCستعارات وتداخلھا

نفسية للناص، ودلت على مشاعره، وأفكاره الخاصة كما عبرت عن آف\اق  عبرت جل الصور على آفاق −

  .فنية من خ�ل رصانة ا!سلوب، والتنويع بين عناصر اCستعارة، والتشبيه، والمجاز، والكناية

، ومص\ادر حياتي\ة )الثورة، الشھداء، ال\دماء(ر وطنيةاستلھم الناص صوره من مصادر الطبيعة، ومصاد −

 ).شعراء أسبانيا الكبار( -ا!ع�م-خاصة بالناص، ومصادر علمية

عن\د فونت\اني، ال\ذي يراھ\ا مبتك\رة ف\ي ) صورة ا�بت\داع(تطابقت صور التجسيد، والتجريد مع مصطلح  −

) ليل\ة خض\راء(كص\ورة ) تعارةاCس\(الوحدات الموظفة داخل الص\ورة، ول\يس ف\ي ش\كلھا، أو ع�قاتھ\ا 

 .)2()م�رميه(عند ) فكرة منتجة(، أو صورة )رامبو(عند الشاعر الفرنسي 

عند فونتاني، وھ\ي ص\ورة مع\ادة، ومس\تعملة ف\ي ) صور اCستعمال(تطابق صور التقرير مع مصطلح  −

 .)3(، ويعني بھا الحب المدنس)راسين(عند ) شعلة شديدة السواد(كصورة  ،وحداتھا وأشكالھا

تتقاطع الصور الفنية في دائرة ا!ن\ا م\ع الص\ور الفني\ة ف\ي دائ\رة اHخ\ر ف\ي نق\اط عدي\دة وأھمھ\ا النق\اط  −

الس\\الفة ال\\ذكر، وتفت\\رق ف\\ي بع\\ض العناص\\ر التحديدي\\ة البس\\يطة، كب\\روز ذات ا!ن\\ا ف\\ي ال\\دائرة الثاني\\ة        

حي\اتي بع\دما طغ\ى عليھ\ا ط\ابع في صورة أكث\ر ص\مودا، وتح\ديا، وتكيف\ا م\ع الواق\ع ال) خطاب ا!خر(

  ـــــــــــــــــــ
 236الصورة ا!دبية ص: مصطفى ناصف .1
 66جون كوين، النظرية الشعرية ص: ينظر .2
 67المرجع نفسه ص: ينظر .3

  
 

  

  .اليأس، واCستس�م في مخاطبة الذات نفسھا

ك الت\ي تت\آلف م\ع ونقف في ا!خير مع رأي الدكتور محمد محمود، والذي عرف الص\ورة الناجح\ة بأنھ\ا تل\

غيرھا من الصور الجزئية ا!خرى المكونة للنص الشعري، ومع السياق العام لھذا النص، وھي ب\ذلك ولي\دة 
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ال\ذي ي\رى أن الش\عور ل\يس ش\يئا ھين\ا ) ھ\ويلي(الشعور، والعقل في آن واحد، وC نب\الغ إذا ذھبن\ا م\ع رأي 

  .)1(يضاف إلى الصور الحسية، وإنما الشعور ھو الصورة ذاتھا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

 111،109محمد حمود، الحداثة في الشعر العربي المعاصر ص: ينظر .1

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 خاتمــــة

 )ائد غجري\ةص\ق(لقد سعينا ومن خ�ل ھذا المنھج ا!سلوبي الوقوف على مظاھر التعبير في ھذه المدونة    

ا�يقاعي\\ة، واللفظي\\ة، والتركيبي\\ة، والمقص\\ودة، وأتبعناھ\\ا بمقارب\\ة  بطريق\\ة الكش\\ف، والرص\\د !ھ\\م المواق\\ف

جمالية تصورية للبحث عن التكامل اللغوي، وا!دبي في ھذا الخط\اب، وق\د س\اھمت المس\تويات ا!ول\ى ف\ي 
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رصد مختلف الع�قات الشكلية التي أظھرت طبائع التعبير لدى الناص كما كشفت البنى التصورية التالية لھا 

إيحاءات التعبير المختلفة، والمرتبطة بسياقات خارجية، أو ذاتية ضمنھا الناص في خطاب\ه اختلف\ت ب\ين عن 

مظاھر الفكر، والعاطفة، والشعور، وعبرت عن واقع اجتماعي، وتاريخي، وكلھا عوامل خارجية، وداخلي\ة 

ته عل\ى أن يف\ارق م\ألوف ساعدت، ولو بقليل في تحقيق ذلك اCنسجام، والت�ؤم داخل ھذا الخط\اب، وس\اعد

القول واCنتماء إلى عالم ا�بداع ا!دبي رغم الفترة المتقدمة التي ولد فيھا ھذا العم\ل، وك\ان Cب\د لن\ا م\ن أن 

ندخل إلى عالم ھذه المدونة من خلفية نظري\ة حاولن\ا م\ن خ�لھ\ا التط\رق إل\ى بع\ض المف\اھيم النظري\ة الت\ي 

بيع\ة الخط\اب، وع�قت\ه ب\النص، وخلص\نا رغ\م اCخت�ف\ات البس\يطة، اختلفت م\ن حولھ\ا اHراء، فتناولن\ا ط

والدقيقة بين المصطلحين إلى اعتبار النص، والخطاب مادتين أساسيتين قد تتطابق\ان ف\ي المفھ\وم ويص\بحان 

مادة واحدة وبنية أساسية تحمل عدة قيم لغوية، وأدبية تعكس الكثير من الجوانب الجمالية، وخاصة إذا أقترن 

خطاب، أو النص بالشعرية كمبدأ أساسي لكل عمل فني شعري، أو نثري، إC أننا آثرن\ا اس\تعمال مص\طلح ال

كمص\در لھ\ذا ) الن\اص(بالنظر إلى المستويات اللغوية الت\ي اعتم\دناھا ف\ي التطبي\ق، وك\ذا مص\طلح ) النص(

عرية م\\ن خ\\�ل ال\\نص، وھ\\ذا C يمن\\ع بالض\\رورة ب\\روز ال\\نص كخط\\اب أدب\\ي س\\يطرت علي\\ه الوظيفي\\ة الش\\

إبرازنا لبعض الظواھر الفنية في تعبير الناص، فرصدنا إيحاءات التعبير، وتتبعن\ا دCCت\ه م\ن خ\�ل تحلي\ل 

المظ\\اھر اللغوي\\ة وم\\ا تتص\\ف ب\\ه م\\ن خص\\ائص اCس\\تمرار، وا�نزي\\اح، والتح\\ول، والتواص\\ل، والتعالق\\ات 

. المختلفة بين العناصر، والمكونات اللغوية  

لنھاية إلى اعتبار ا!سلوب مقوما، وفعاC في إبراز ھذه الشعرية من خ�ل اختبارات الناص وخلصنا في ا   

وتركيباته، وإيقاعاته، وإيحاءاته، وكذا انحرافات ا!سلوب، وع�قاته الش\فافة بالعوام\ل الخارجي\ة، والداخلي\ة 

 Cتجن\\ي ثمارھ\\ا إ Cت\\تم ھ\\ذه الخط\\وات، و Cف\\ي ظ\\ل عل\\م ا!س\\لوب، أو الفاعل\\ة، والمتفاعل\\ة ف\\ي ال\\نص، و

ا!سلوبية، والتي حاولنا إبراز ع�قاتھا با!سلوب كمبدأ أساسي تنطلق منه، فتتبعنا خطوات ھذا اCنط�ق في 

تحدي\\د ماھي\\ة ا!س\\لوبية كعل\\م ح\\ديث، يھ\\دف ف\\ي ا!خي\\ر إل\\ى غاي\\ة واح\\دة وھ\\ي إب\\راز الس\\مات الش\\ك�نية،         

و ھما معا عن طريق الوص\ف، والتقي\يم العلم\ي الموض\وعي ال\ذي يح\دد أو الذاتية الشخصانية للكاتب، أ    

.جماليات التعبير، ويقعد لھا  

إن توظيف علم ا!سلوب التعبيري في إبراز الطاقات التعبيرية الكامنة للغة س\واء أكان\ت لغ\ة طبيعي\ة، أو    

طة بتعبير الن\اص م\ن خ\�ل لغة مقصودة لذاتھا ساھم في الكشف عن بعض، وأھم السمات الشك�نية المتراب

.عوالم المرجع الخارجي، والذاتي النفسي، وعن طريق المستويات اللغوية التي اعتمدناھا في ھذا الكشف  

:ومن أبرز النقاط المسجلة   

الرج\ز (، و)المجت\ث وال\وافر(اCعتماد على ا!وزان الممزوجة، والطاغية عل\ى ح\د س\واء وب\دورھا −

ازت في دCCتھا، وإيقاعاتھا مع إيقاعات ال\ذات الناص\ة ف\ي إنفعاCتھ\ا والتي تو) والكامل والمتقارب

 .المختلفة الذاتية، والمتصلة بذوات أخرى
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دخول بعض التفعي�ت المزاحفة كإيقاع\ات أساس\ية عل\ى ا!ل\واح، ومح\اور نقل\ت إيق\اع اللوح\ة م\ن  −

 .بحر إلى آخر

قب\\ل الن\\اص، واقتص\\ارھا ف\\ي بع\\ض اCعتم\\اد عل\\ى الزحاف\\ات أكث\\ر م\\ن العل\\ل كاختب\\ار إرادي م\\ن  −

 .اللوحات على أفعال الناص، أما التفعي�ت الصحيحة فكانت لVحداث الخارجة عن إرادته

التنويع في المصوتات، وفي مخارجھا، وصفاتھا، وعدم التركيز على نوع معين مع وجود نوع م\ن  −

 .المحاكاة الصوتية

ات الداخلية فظھرت القمة الھابطة المتصلة بالعب\ارة عدم اCھتمام بظواھر النبر، والتنغيم في ا�يقاع −

 .المثبة، أو المنفية لتصاحب مظاھر التعبير الكاشف على حاCت معينة

، وتن\\وع أش\\كالھا، وأوض\\اعھا، وأزمنتھ\\ا م\\ع )الفعلي\\ة واCس\\مية(التركي\\ز عل\\ى الوح\\دات المعجمي\\ة  −

مل مساعدة في ربط أحداث حصر الوحدات النحوية في بعض الحروف، والظروف، وا!سماء كعوا

 .التعبير

 .عدم اCلتفاف لظواھر النحت، أو ا!شتقاق، وظھور التكرار، وفي صور مفردات، أو جمل −

اCعتماد على ا�ضمار المستتر، أو ا�ضمار ا�ض\افي للوص\ول ف\ي ھ\ذا ا!خي\ر إل\ى رب\ط ا!لف\اظ  −

 .بذات الناص، أو بذوات أخرى بارزة

 .لتضام بين المتنافرات لتحويل المعنى المعجمي إلى معنى آخراعتماد التشعير على خاصية ا −

اCعتم\\اد عل\\ى التركي\\ب ا!س\\نادي الفعل\\ي ث\\م اCس\\مي، وأقتص\\ار التراكي\\ب المس\\تقلة، وا�ض\\افية  −

 والوصفية، والتابعة على تأدية وظائف مساعدة تتصل بعوالم الوصف والتحديد 

كظ\\اھرة التق\\ديم، والت\\أخير، أو الح\\ذف ف\\ي  إتض\\ح الع\\دول، أو ا�نزي\\اح م\\ن خ\\�ل بع\\ض الظ\\واھر −

بع\\ض المكون\\ات ا!ساس\\ية للجم\\ل أو الت\\داخ�ت المعق\\دة ب\\ين التراكي\\ب ا!س\\نادية لتك\\وين تراكي\\ب 

 .أخرى

التنوي\ع ب\ين حق\\ول الموج\ودات، وا!ح\داث، والمج\\ردات، ودخولھ\ا ف\ي ع�ق\\ات متش\ابكة عمودي\\ة،  −

ة الت\رادف، وبع\ض ا�تجاھ\ات الدCلي\ة ك\التعييم، وأفقية مم\ا أدى إل\ى ب\روز بع\ض الع�ق\ات كع�ق\

 .والتخصيص الدCليين

إل\ى ح\ادي (والع\ودة إل\ى المعن\ى ا!ول ف\ي أل\واح معين\ة  ،بروز ظاھرة ا�لتفات من معنى إلى أخر −

وم\ن  ،، والتي حول فيھا الخطاب من الذات ا!خرى إل\ى ال\ذات الناص\ة)الحمار، إلى غارسيا لوركا

 .خرى، وھي ظاھرة لم يغفلھا الب�غيون القدامىثمة إلى الذات ا!

:أما المستوى الثاني، والخاص بالصورة، والتعبير، بواسطتھا فقد سجلنا ما يلي  

 .توظيف أنواع التصوير المختلفة لصور تسجيدية −
 .شخصية، حسية، تقديرية، وھمية، مركبة، رمزية −
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ن خ�لھ\\ا ظھ\\رت الص\\ور ب\\روز ص\\ورة ا�س\\تعارة كمق\\وم أساس\\ي ف\\ي عملي\\ات التص\\وير، وم\\ −
 .التسجيدية

 .إغفال جانب ا!سطورة وتعويضھا بالرمز −
 .تنوع مصادر التصوير من طبيعة بشرية، وتاريخية، وغيرھا −

وك\\ل ھ\\ذه الخص\\ائص الش\\ك�نية س\\اھمت بق\\در كبي\\ر ف\\ي الكش\\ف ع\\ن طبيع\\ة التعبي\\ر، ودCCلت\\ه الذاتي\\ة    

.المرتبطة بالناص، وبعوالمه  

يد تسجيلھا بالقسم التطبيقي وھي صعوبة أختيار المقطوعات، أو اللوحات الشعرية التي وھناك م�حظة أر   

تص\لح لمس\توى م\\ن مس\تويات الص\\وت، أو المعج\م، أو التركي\\ب، أو الدCل\ة، وم\\ا ذل\ل ھ\\ذه الص\عوبات ھ\\و 

ي ھي الرجوع إلى مقدمة الناص التي عبر فيه عن خصائص ھذه المجموعة، وأھمھا أنھا تعبر عن الذات الت

بقصائد ا!نا، وقسم ث\اني بقص\ائد : ا!نا، وا!نتم، فإھتدينا إلى تقسيم ھذا الفصل إلى قسمين أساسين قسم يھتم

فكان\\ت المراجع\\ة، والمطالع\ة المعنوي\\ة دل\\ي� ع\\ن نس\\بة مقطوع\ة أو لوح\\ة إل\\ى قس\\م م\\ا دون ) ا!خ\\ر(ا!ن\تم 

وبة، وثراء ھ\ذه اللوح\ة ف\ي جان\ب مع\ين م\ن وكانت المراجعة السطحية الشكلية دلي� أخر على خص. اHخر

، وم\ن خ\�ل ھ\ذا التقس\يم المنھج\ي الض\روري وف\ق قس\مين )الصوت، المعج\م، التركي\ب، الدCل\ة(الجوانب 

ض\م لوح\ات، أو مقطوع\ات كتب\ت كلھ\ا ف\ي ) التعبير في دائرة ا!ن\ا(القسم ا!ول : رئيسيين، وجدنا بالصدفة

القسم الثاني التعبير في دائرة ا!خر، ضم لوحات كتبت بين أس\بانيا،  أما). 1980-1976(أسبانيا بين سنوات

مم\\ا يت\\رجم أن التعبي\\ر ا!ول ارت\\بط بالمك\\ان الواح\\د، ) 1982-1973(ويوغس\\�فيا  وب\\اريس ب\\ين س\\نوات 

والفترة الزمنية الت\ي توس\طت الفت\رة ف\ي القس\م الث\اني، وھ\و م\ا يتط\ابق م\ع الرؤي\ة، وا!فك\ار، وال\دCCت، 

شاعر، واCنفعاCت الذاتية التي كشفت من خ�ل مظاھر التوتر والغربة، والحنين، والذكرى، والمواق\ف والم

.الذاتية  

كما كشف القسم الثاني عن حاCت، وعواطف، ومشاعر تعالق\ت فيھ\ا ال\ذات الناص\ة م\ع ال\ذوات ا!خ\رى    

ة متع\ددة، وفت\رات زمني\ة شاس\عة، ث\م شك�، ومضمونا عبر مح\اور مكاني\) ا!نت، وا!نتم، والمعلم، والعلم(

تبلورت ھذه المفاھيم جماليا في مستوى الصورة من خ\�ل الس\مات التعبيري\ة فيھ\ا، وف\ي ك\ل قس\م لتتض\افر 

الص\\ورتان م\\ع ا�يقاع\\ات، والتراكي\\ب، والم\\واد اللغوي\\ة، وال\\دCCت المختلف\\ة ف\\ي بن\\اء ال\\نص بن\\اء متك\\ام� 

.ا!طراف  

ن التجربة الشعرية موقف المعجب الذي قد يزوغ به الھوى ع\ن قص\د، أو أنن\ي فھل تراني وقفت م: وبعد   

رصدت ھذه الظاھرة الشعرية بصدق أسلوبي، وموضوعية نقدية، وحسب ھذه الدراسة إنھ\ا حاول\ت ال_م\ام 

بأطراف التجربة الشعرية التي قبعت على رفوف المكاتب سنوات عدي\دة، رغ\م م\ا يتخل\ل ھ\ذه الدراس\ة م\ن 

زCت غير مقصود !ننا C ندعي الكمال، وC الكفاءة النقدية القدة التي قد تتوافر عند أع�م النقدھفوات،   
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  :توطئـــة

 ، حاص�ل عل�ى ش�ھادة دكت�وراه الدول�ة م�ن جامع�ة مدري�دم1947عبد  حمادي م�ن موالي�د *: الناص وأعماله

، ألتحق بسلك التدريس م1980) الشعر في مملكة بني ا&حمر(طروحة بأو ،أسبانيا) complutense(المركزية 

بجامع��ة  أس��تاذا وأمريكي، يعم��ل حالي��اندلس��ي وا&دب ا&س��بانم تخص��ص ف��ي ا&دب ا&1972ف��ي الجامع��ة س��نة 

ومت�رجم ورئ�يس  ،وش�اعر ،والعلوم ا4نسانية، ويدرس اللغة ا&س�بانية، وھ�و كات�ب ،في كلية ا1داب) قسنطينة(

  :**صدارت أھمھاإالكتاب الجزائريين، وله في مجال الشعر عدة  4تحاد سابق

 م1982نية للنشر والتوزيع الھجرة إلى مدن الجنوب، الشركة الوط −

 م1982تحزب العشق يا ليلى، مطبعة دار البعث بقسنطينة  −

 م1983قصائد غجرية، الشركة الوطنية للكتاب  −

 م1979، مدريد أسبانيا )باللغة ا&سبانية(ان يسنحوار مع ال −

 م 2000) قسنطينة(م، ونشر جامعة 1998ة السورية البرزخ والسكين، نشر وزارة الثقاف −

  :كتب كثيرة منشورة ومتداولة أھمھافله  ةمجال الدراسات ا&كاديمي أما في

 م1985مدخل إلى الشعر ا&سباني المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر  −

 م1986) قسنطينة(دراسات في ا&دب المغربي القديم، دار البعث  −

 م1994مساءAت في الفكر وا&دب، ديوان المطبوعات الجامعية  −

  :ومنھا ،ذلك بعض الدراسات المقارنة المھتمة با&دب ا&سبانوأمريكيإلى جانب 

م 1985سنة  )جزائرية وتونسية(بنشر مشترك بين دارين ) ادوربابلوني(من الشاعر الشيلي ا&كبر رابات اقت −

 .م1986وسنة 

−  Dم1983غارسياماركيز، رائد الواقعية السحرية، المؤسسة الوطنية للكتاب غاب 

  :ض المصادر القديمة ومن أھمھاكما حقق بع

د الق�ادر الراش�دي القس�نطيني، نش�ر دار الغ�رب ا4س�Eمي بي�روت عبتحفة ا&خوان في تحريم الدخان،  −

 .م1997لبنان 

 .)قيد ا4نجاز(فكاھات ا&سمار ومذھبات ا&خبار وا&شعار &بن ھذيل الغرناطي ا&ندلسي  −

  ـــــــــــــــــــ

اس�تعمال ھ�ذا المص�طلح عن�د ال�دكتور عب�د المل�ك مرت�اض،  ج�اراةلرغبة ذاتي�ة ف�ي م) الشاعر(بدل ) الناص( تعدمنا استعمال مصطلح* 
  .م2001سنة  )التحليل السميائي في الخطاب الشعري(ناه في كتاباته وخاصة كتابه ا&خير ظوھو ما Aح) النص(ومقابلته بمصطلح 

، ومس�اءAت ف�ي )ب ت(، ال�دار التونس�ية للنش�ر)ب�ابلونيرودا(ا&كبر يلياعر الشأقترابات من ش: في أعمال الناص ضمن كتابيه: ينظر**
  1994) ب ط(الفكر وا&دب، ديوان المطبوعات الجامعية 

إل��ى غاي��ة نھاي��ة الق��رن عب��د  حم��ادي وا4بداعي��ة، الت��ي أنجزھ��ا  ،وا&دبي��ة ،ھ��ذه مجم��ل ا&بح��اث العلمي��ة   

وق�دمت  ،ن بع�ض إنجازات�ه ب�بعض الدراس�ات ا&كاديمي�ة المتخصص�ةوقد تناول الب�احثون الجزائري�و ،الماضي

  .والصحف ،أو نشرت كدراسة في بعض المجاAت كرسائل جامعية،
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والتي تصب ف�ي قال�ب التنظي�ر ا&دب�ي، والنق�دي ن�ذكر منھ�ا عل�ى  ،وا&فكار المتفردة ،وللشاعر بعض ا1راء   

، إذ حاول وض�ع مق�اييس، وم�وازين تقع�د )زب العشق يا ليلىتح(سبيل المثال ما أورده في مقدمة ديوانه الثاني 

، عندما ق�دم تمھي�دا ل�ه )البرزخ والسكين(للحداثة الشعرية، والمعاصرة للقصيدة العمودية، وفعل ذلك مع ديوانه 

والحداث��ة ا&دبي��ة، وعEقتھم��ا  ،كالمعاص��رةنقدي��ة ھام��ة ب��التعرض إل��ى ماھي��ة الش��عر واس��تعرض في��ه مف��اھيم 

وا1راء وا&حك�ام النقدي�ة ض�من دراس�اته ا&كاديمي�ة ك�ذلك، فھ�و  ،وقد وردت ھذه ا&فك�ار .)1(لتقليديبالخطاب ا

 انفع�الينما بمفھوم منطقي إكتابة القصيدة بE مفھوم منطقي عقEني، و((...يرى في أحد مراجعه أن الشعر ھو 

أو العاطف�ة الذاتي�ة ف�ي  ،اAنفع�الوھو ب�ذلك يفص�ل منط�ق العق�ل التجري�دي المعي�اري ع�ن منط�ق .)2())وإيحائي

ليص�ف ھ�ذا المعاصر التجربة الفنية الشعرية، كما يعلق على ا&دب العربي المعاصر في مقابل ا&دب ا&سباني 

أدب ليس على شاكلة أدبنا العربي المعاصر ال�ذي تص�دق علي�ه أقصوص�ة الغ�راب ال�ذي ح�اول ((...ا&دب بأنه 

خEل ذل�ك دع�وة ص�ريحة إل�ى ب�روز خصوص�ية ا&دب العرب�ي ض�من ا1داب لمس من نإذ  .)3())!تقليد الحجلة

ة، ووظيفة الخطاب الشعري إلى تحديد أھميومصادره ا&كاديمية  ،ص في بعض مراجعهلالعالمية ا&خرى، ويخ

أو المح�يط، وب�ذلك ي�تم أع��ادة  ،، والواق�ع)ص�ياغته(ب��ين معماريت�ه  قي�فالمعاص�ر، وھ�و ذل�ك ال�ذي يس�تطيع التو

فكأني ((...: يقولما يمليه عليه الواقع من أفكار  A فيوالشعرية،  ،الواقع كحد أسمى في وظيفة الخطاب تشكيل

الشعري تكمن شاعريته ف�ي الح�ديث ع�ن نفس�ه بغ�ض النظ�ر ع�ن المرس�ل إلي�ه، أو التح�دث إلي�ه ع�ن بالخطاب 

  .)4())قطعهالمسار المرجعي الذي 

للش�عر التقلي�دي التس�جيلي النفع�ي وم�ن أب�رز م�ا  تهمن ممارس� -راحةص –ھذا الحكم ا&خير لم يمنع الشاعر    

الت�ي ) أبت�اه(ومنھ�ا قص�يدة ) الھجرة إلى مدن الجن�وب(يصور ھذا التوجه ما أورده من قصائد في ديوانه ا&ول 

س�نة ) ص�Eح4ة اخم�ر(م، و قص�يدة أخ�رى بعن�وان 1972.08.16بت�اريخ سجل فيھ�ا رث�اء بمناس�بة وف�اة وال�ده 

وھ�ي بمثاب��ة ذكري�ات ھام��ة ف��ي  ،آن��ذاكس�جلت ا4ص��Eح الزراع�ي ال��ذي ط�رأ عل��ى الري��ف الجزائ�ري  .1972

     .)5(مسيرة الناص ومسيرة الوطن الجزائري

  ـــــــــــــــــــ
 16،5م ص2000) ب،ط(الجزائر البرزخ والسكين، منشورات جامعة قسنطينة  ،عبد  حمادي:ينظر .1
 242ص 1985 ) ب،ط(الجزائرالمؤسسة الوطنية للكتاب شعر ا&سباني المعاصر، مدخل إلى ال: عبد  حمادي .2
 07المرجع نفسه ص .3
 201،200م ص1994 ) ب،ط(الجزائروعات الجامعية بمساءAت في الفكر وا&دب، ديوان المط: عبد  حمادي .4
  31،27ص1982 ) ب،ط( جزائرال الھجرة إلى مدن الجنوب، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ،عبد  حمادي:ينظر .5

  

  

الش�عرية ل�دى عب�د   تر ا4ب�داعايكب�وام�ن ) قص�ائد غجري�ة(تعد المجموعة الش�عرية الثالث�ة : النص ومعالمه

لم�ا تمت�از ب�ه المجموع�ة الش�عرية م�ن طاق�ات التعبي�ر  -كما أسلفنا في المقدم�ة-ا نا اختيارھحمادي، وقد وقع علي

Aكتش��اف ھ��ذا ال��زخم المت��دفق م��ن أفك��ار وعواط��ف  مقارب��ة أس��لوبيةأو  ،الخص��بة، والت��ي تحت��اج إل��ى دراس��ة

  .وتأليفا ،أنھا لم تدرس بعد رغم أنھا جاوزت العقدين من الزمن نظماوصياغة، ولعلمنا المتواضع 
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أو مEحظ�ة متفحص�ة، ولك�ن بع�د  ،انطباعيا ذاتيا لم يرتكز على فكرة مسبقةولى &كان اختيارنا لھا وللوھلة ا   

م��ن الع��ادي مقطوعاتھ��ا الش��عرية تب��ين لن��ا م��ا A يتب��ين للمتلق��ي وح��ة، والتك��رار ف��ي معالجتھ��ا وتفح��ص المرا

والش��كل،  ،ص��احبھا، ونس��قية س��طحية تخ��ص الص��ياغة تخ��صذاتي��ة داخلي��ة  توإمكاني��ا ،خص��ائص، وطاق��ات

  .وخارجية عمودية تخص الواقع والمحيط

إلى ا4بحار ف�ي أحدى المغامرات في عالم الشعر، تسعى  رأي في ھذه ا1ونة إذا تمثل له) صاحبھا(وللناص    

الت�ي ھ�ي ((ر أغوار ال�ذات بعالم النور لتغزو مناطق الظEم المحرومة، ومن ھنا تحتم عليه أن يكون بحارا تس

الغربة ف�ي ك�ل ح�رف، وكلم�ة، وا&نا وا&نتم، متحدين في أقنوم واحد رجاة رغبة حسية أتقدت بتوھج التجاوز، 

  .)1())...وصورة

بعض التمرد الكامن في ذاته للوصول  نھضالمبدع ممارسات فكرية ذاتية حية تتعامل مع الكلمة ليستيعدھا و   

 ،القحط إلى عالم التح�ول حواجز طىختة تفزفي فلك المورث، وقلقداسة الظEم بھا إلى مغامرة غجرية رافضة 

  .)2())سEح مشحون برصاص المستقبل((وا4قEع فيتحول الشعر إلى 

كما تحتم على الناص أن يكون بحارا في عالم الشعر يتحتم علينا أن نكون غواصين لنسير أغوار ھذه السفينة    

ريقة إنجازھا من القابعة منذ عشرين سنة في أعماق الشعر، ونكشف عن ذاتھا، ووسائلھا، وط) قصائد غجرية(

ع�الم (وأخطار في عالم ا4بح�ار  ،من أسرار لتهحرفي حاول بيان ما لم يكشف عنه صاحبھا نخEل الناص كما 

ولتس�ھيل ھ�ذه المھم�ة، وللض�رورة المنھجي�ة  ،وأس�مى م�ا حققت�ه ھ�ذه المغ�امرة ،لك�ي نص�ل إل�ى أقص�ى) الشعر

ف�رعين أساس�ين تم في اAنمن نقطة الذات التي ھي ا&نا وثم  انطEقايتوجب علينا سلوك طريق الشاعر ومذھبه 

عل�ى عناص�ر ت�رتبط بھ�ذه ال�ذات المنف�ردة ف�ي ص�راع الحي�اة بير في دائ�رة ا&ن�ا المؤس�س يھتم ا&ول منھا بالتع

ات أسلوبية تعتمد على مستويات تحليلي�ة بووفق مقار) تجربةوالتوتر، والذكرى وال غربةوتتجسد في الرؤية، وال

، والت�ي )ا&ن�ا(داخل�ة م�ع منفصلة، أما الثاني يھتم بالتعبير في دائرة ا1خر، الذي يت�رجم ا&ط�راف ا&خ�رى المت

مس�تويات تحليلي�ة وف�ـق ) ا&ن�ت، وا&ن�تم، والمعل�م، والعل�م(تنطلق من خEله وتؤسس على عناص�ر تتجس�د ف�ي 

  وھو  ،والمكمل للفرعين الرئيسيين ،مماثلة للفرع ا&ول، ويأتي الفرع ا&خير

  ـــــــــــــــــــ

 05م ص1983) ب،ط(الجزائر للكتاب قصائد غجرية، المؤسسة الوطنية : عبد  حمادي .1

  06نفسه ص المصدر .2
  

  .والتظافر ا&سلوبي بين ھذه الدوائر الثEث ،لوصول إلى التكامللالمتصل بالصورة التعبير الجمالي 

عن جو ومناخ الحركة الشعرية الس�ائدة  ابعيد) خارج الوطن(بمكان  ارتبطتالشعرية قد  القصائدبما أن ھذه    

أو ھ��ذه  ،ھ��ل تعتب��ر ھ��ذه المقطوع��ات :ا ال��وطن العرب��ي كك��ل، يط��رح س��ؤال ج��وھري مف��ادهربم��لو ،ف��ي ال��وطن

  المجموعة من الشعر المھجري؟
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وكافية من لدن الدكتور عيسى الناعوري الذي يرى أن الش�عر المھج�ري  ،ولقد وجدنا إجابة تكاد تكون شافية   

وفي أساليبه، لم يعرفه المش�رق العرب�ي  ،ارهالذي ساد في الغرب من قبل شعراء مشارقة ھو شعر جديد في أفك

أم�ا ا&دب المھج�ري الح�الي، فق�د أص�بح امت�داد ل�Sدب ((...ر بسب موت أغل�ب أص�حابه صمن قبل، ولكنه أنح

وبھ�ذا الص�دد يعل�ق عب�د   .)1())وA جديد فيه عل�ى ا4ط�Eق &ن الج�دة مات�ت م�ع أص�حابھا ،المشرقي الحالي

الكثي�ر وي�رى إيمان�ه الش�ديد بش�عره الجزائري مالك حداد الذي كتب باللغة الفرنسية حمادي على شعرية ا&ديب 

كجوھر في ذاته ھو في الحقيقة أكبر حتى من عظمة الوطن بل من كبريات القارات، وقد Aح�ظ إلتق�اء ش�عريته 

ي نس��اوالش��اعر الروم) Antonio machado(نطوني��و ماتش��ادو ا&س��بان ومھ��م أ اءش��عرية بع��ض الش��عر عم��

عب��د  ويخل��ص  .)2())إذا أردت أن تك��ون ش��اعرا فك��ن عاش��قا أو ش��قيا((...القائ��ل  )بي��رونالل��ورد (ا4نجلي��زي 

، بق�ي ف�ي وس�ع مال�ك ىالمنف�ورغ�م مأس�اة اللغ�ة ((...نه إإلى القول  )مالك حداد( ھذا ا&خير ةمن شعريحمادي 

ل لذكر كلمة الجزائر حتى ول�و أقتض�ى الحن�ين الغزالة، مجا لغةن وغيره من شعراء الجزائر المبعدين ع ،حداد

  .)3())أن تقال بلغة الصين

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

م الس�نة 1985 )الس�عودية( ، دار الفيص�ل الثقافي�ة، الري�اض204ع الفيص:لمجل�ة ) شعر وترجم�ة ونق�د: (منية سمارة محمد الطاھر .1
 37صالتاسعة 

 268،267مساءAت في الفكر وا&دب ص : عبد  حمادي .2
 269المرجع نفسه ص .3

  
  

  

  

  

  

  :)خطاب ا�نا (التعبير في دائرة ا�نا .1

ومع�الم ھ�ذه اللوح�ات ا4بداعي�ة الموزع�ة عل�ى  ،بي�ان خص�ائصتالش�عرية  حاول الن�اص ف�ي ھ�ذه المجموع�ة   

ل وميزات ھذه المجموعة من خEل ك ،لخص فيھا غايات ))َل◌ُ ودَ ((...صفحات بيضاء وكان تقديمه لھا بلوحة 

تعك��س تعبي�ر ال��ذات الت��ي ھ��ي            ،وعاطفي��ة ،وم�ا تحمل��ه ك��ل منھ�ا م��ن ت��داعيات فكري�ة ،وص��ورة ،وكلم��ة ،ح�رف
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حاول م�ن نوعالم الواقع، وس� ،إلى جانب التجارب الشخصية والممارسات الحسية في عالم ا&دب) ا&نا وا&نتم(

الذاتي��ة  وف��ق خط��وات تح��ددھا اAنطباع��ات يم ھ��ذه اللوح��اتس��خ��Eل ھ��ذا الس��لوك اتخ��اذ منھجي��ة ترتك��ز عل��ى تق

المسبقة، والتي لمسناھا من خEل تفحصنا لمضامين ھذه اللوحات، با4ضافة إلى المEحظة الشكلية الخطية التي 

س��اعدتنا عل��ى فص��ل ھ��ذه الخط��وات ف��ي ش��كل تع��ابير مختلف��ة، با4ض��افة إل��ى الفص��ل الض��روري والمنھج��ي 

، رغم الصعوبة الملموسة في ذلك، وھذا طبع�ا )، ثم الصورةيب، والدAلةالصوت، والمعجم، والترك(لمستويات 

أھم ما يرد فيھ�ا م�ن خص�ائص تعبيري�ة  واستخEصھذه المجموعة  Aحتواءومحاولة منا  ،لتسھيل ھذه المقاربة

وفق المستويات السابقة، وأول ھذه المستويات التي ميزت ھذه النصوص ھو جان�ب الص�وت بفرعي�ه الخ�ارجي 

  .داخليوال

  :إيقاع الصوت في الرؤية الذاتية.أ

وغي��ر الش��كل  ،ح��افظ عل��ى ال��وزن وا4يق��اعالتفعيل��ة ھ��و ش��عر والع��ام أن ش��عر  م��ن المع��روف ل��دى الخ��اص   

للشعر، كما أن قصيدة النث�ر اس�تبدلت الموس�يقى الخارجي�ة لھ�ذا الش�عر من المضمون الداخلي  االخارجي وبعض

ت ع�ن ال�وزن والقافي�ة، وھ�و م�ا لمس�ناه م�ن خ�Eل اختيارن�ا ل�بعض اللوح�ات بنوع من الموسيقى الداخلية وتخل�

الكش�ف، الوع�د، عب�رة، (وف�ي اللوح�ات وھ�ي الشعرية ضمن ھ�ذه المجموع�ة وتح�ت إط�ار التعبي�ر ف�ي الرؤي�ة 

  .اول ھذه اللوحات وفق قسمين أساسيننتنومنه  ،عند الناص ، التي تترجم ھذا التعبير خاص)ھمسة

وھي اللوحة الثانية في المجموعة تعكس  ،)الوعد(وضمن ھذا ا4طار تندرج لوحة :ى الخارجيةإطار الموسيق.1

  :ورؤيته إلى ھذا الوجود إذ يقول ،وإيمانه في اAستمرارية ،فيما يبدو آمال الناص

  .)1(ليزداد نبضك أيھا القلب

  فA تبتئس                   

  فا�رض لم تبتلع بعــد

  .).(.كل شيء                    

  ـــــــــــــــــــ

 09صالديوان  .1

  

  

  :وعند عرض ھذه اللوحة على أوزان الخليل بن أحمد الفراھدي العروضية نجد

  نيلاع، مفلتنن، مفاعولفع

  فعولن فعو                   

Eن متمستفعلن، فاع  

  تفعلن، فا                   
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العروض�يين الق�دامى أن ال�وافر ، إذ ي�رى )الوافر، المجت�ث(ن ھما زوجة في بحريمفإن ھذه اللوحة م ثم ومن   

، كم�ا )x2لن ومفاعلتن، مفاعلتن، فع(عندنا ھو  المتداولو ،)x2مفاعلتن، مفاعلتن، مفاعلتن (مبني على الوزن 

محذوفة الس�بب ا&خي�ر وإس�كان أخرھ�ا بع�د الح�ذف ) مفاعلتن(ھي في ا&صل ) فعولن(يرى ھؤAء القدامى أن 

  : ، وتوضح كما يلي)فعولن(التي تكتب ) مفاعل(ير فتص

  )فعولن= O ||       ||O ||      ||| O || O|= مفاعلتن (

وختم السطر الث�اني بح�ذف  ،)فعولن بدل مفاعلتن(ففي السطر ا&ول نجد أن الناص سبق الفرع على ا&صل    

وھو من ) x2مستفعلن، فاعEتن (وتفاعليه ھي  )المجتث(طر الثاني والثالث فھما من س، أمل ال)فعو(ع رفھذا ال

قبل عص�ور العباس�يين، حت�ى ج�اء عص�ر المح�دثين فنھض�وا ب�ه، وأس�تعذبوه وأكث�روا م�ن البحور قليلة الورود 

  .)1(نظمه

   :رصد التغيرات

داخ�ل عل�ى  )metrical variation(بزح�اف  )نليمف�اع(Eح�ظ ف�ي البح�ر ا&ول ھ�و تفعيل�ة يتغيير ن أھم إ −

 ).مفاعلتن(بدل ) فعولن(بـيره دوكذا قلب ترتيب ھذا البحر بتص ،بإسكان ثاني السبب) نمفاعلت(

 وھو زحاف كذلك  ،)متفعلن(بحذف الساكن الثاني ) مستفعلن(لـير الثاني وقع غيالت −

  :رصد الد22ت الصوتية

م�ن قب�ل  والتع�ود ،يرى بعض العروضيين أن توظي�ف ال�وافر ف�ي الش�عر بكس�به إيقاع�ا مركب�ا يتطل�ب ا1لف�ة   

ف�ي ض�مير الن�اص، تل�ك الرؤي�ة مضمون ھذه اللوحة نلمس إرتباط ھذا البح�ر بالرؤي�ة الذاتي�ة من خEل القارئ 

ف�E (ي ھ�الشخص�ي، ليص�ل إل�ى الن) اددلي�ز(ولھا، ب�دافع ا&م�ر ال�داخلي ص�أالتي تنطلق من ف�روع ا&ش�ياء إل�ى 

  .)نلوفع(إلى ذات كذلك، والمرتبط بالفرع  هالموج )تبتئس

، ف��التغيير الواق��ع بالفع��ل محص��ور ب��ين )لنمف��اعي(وتغي��ره  ،)مف��اعلتن(وب��ين ا&م��ر والنھ��ي يتمظھ��ر ا&ص��ل    

ليؤك�د ) فعو(ليستمر النھي في ھذه الجملة الشعرية بـ ) ا&مر والنھي(رض القوة والسلطة، فالتعبيرين الواقعين ب

  ــــــــــــــــــــصر التعبير نية في بروز عئاشساليب ا4نغلق ھذا المجال، وقد أشار شارل بالي إلى أھمية ھذه ا1

  115ص 1988 6ا&نجلوالمصرية، القاھرة مصر طابراھيم أنيس، موسيقى الشعر، مكتبة : ينظر .1

  

الشعرية ب�دA م�ن الس�طر الش�عري الجملة كما أشار الدكتور عز الدين أسماعيل إلى أھمية  .)1(العاطفي في اللغة

طر الشعري المقفى، أو عند نھاية السستطيع الوقوف نيرى فيه أننا قد الذي  )العربي المعاصر الشعر(في كتابه 

ف�ي ح�دود الس�طر وق�د تمت�د أحيان�ا إل�ى خمس�ة  الشعرية نعجز على الوق�وفومع الجملة  ،نجد أننافغير المقفى، 

ن إط�ار الس�طر الممت�د إل�ى الت�ي تخ�رج ع� رية إل�ى ا&س�طر العدي�دةوبل ننساق مع الدفقة الشعأسطر، أو أكثر، 

  .)2(مدى أبعد
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بينھ�ا، ف�ي إط�ار بح�ر  الت�دوير ا الناص عل�ىموالتي تتكون من سطرين أعتمد فيھ ،أما الجملة الشعرية الثانية   

والط�رب لخفت�ه، وA س�يما ف�ي المس�رحيات، ك�ا  ،دينجد أن ھذا البحر من البحور التي تصلح لSناش�ف) المجتث(

في الشعر والمضموني  ،التجديد الشكلي اكما عرف عند البعض، ولكننا في إطار ھذ، )3(أستحسنه أھل العروض

ة اللغوية التي تحتويه، دوعEقته بالما ،أو بطء ھذا ا4يقاع ،الحديث، A نحكم بالخفة إA من خEل ا4يقاع بسرعة

ذوقھا يت�س�تجابة ا4نس�ان ففا4يقاع البس�يط تتحق�ق في�ه الذب�ذبات الزماني�ة عل�ى ش�كل متعاق�ب س�ريع يض�من لن�ا ا

وينفعل لھا بسھولة، وھذا الحكم ينطبق على البحور الصافية عندنا، أما المجت�ث فھ�و م�ن البح�ور المركب�ة الت�ي 

ا م�ن ا4نس��ان ال�ذي ألفھ��ا واعت��ادت حاس�ته الس��معية عليھ�ا وم��ن ذل�ك ف��إن ا4يق��اع قوذتتطل�ب ذب��ذباتھا الزمني�ة ت��

البس�يط حال�ة ...للخط�وات الت�ي قطعھ�ا ا4نس�ان وھ�و يكتس�ب الخب�رة ب�هعبارة عن خط�وات تالي�ة ((...المركب 

وم��ن خ��Eل  .)4())حض��ارية، &ن ال��وعي ب��ا&ول تلق��ائي، و&ن ال��وعي بالث��اني معرف��ي، والمرك��ب حال��ة ةبدائي��

 مطابق��ة الم��ادة اللغوي��ة الش��كلية بمحت��وي ا4يق��اع نج��د أن ھ��ذه الجمل��ة ھ��ي اس��تئناف للجمل��ة الش��عرية ا&ول��ى

الصحيح صحة الحكم الذي أص�دره  )مستفعلن، فاعEتن(، مع تغير ا4يقاع من الوافر إلى المجتث )...رضفا&(

ك�ل (ص�احب ت�ردد الش�عر ف�ي تحدي�د ھ�ذا الش�يء ي) م�تفعلن ف�ا( عروض�ي تغي�ربث�م ) فا&رض لم تبتلع(الناص 

  ).شيء

  :فيما يليالشكل اللغوي با4يقاع لرصد الدAAت الصوتية تمثيل عEقة  ويمكننا   

  القوةبتعبير واقع ⇐) فرع من ا&صل...(فعولن      ) أمر داخلي(ليزداد                                 

  بالفعل ...⇐ )أصل(مفاعلتن مفاعلين      ) ةبتحقيقة ثا(نبضك أيھا القلب   الجملة الشعرية ا&ولى     

  القوةبتعبير واقع ⇐ )فرع من ا&صل..(فعولن فعو  )    ينھي داخل(فE تبتئس                             

  فعلالبتعبير واقع  ⇐ )أصل(عEتن الن فعمستف      )ةبتحقيقة ثا(فا&رض لم تبتلع بعد                           
   الجملة الشعرية الثانية    

  ر تردديتعب ⇐ )أصل متغير(ا متفعلن ف    )  حقيقة غير محددة(كل شيء                           

  ـــــــــــــــــــ
 06ص 2الدين السد، ا&سلوبية وتحليل الخطاب ج نور:ينظر .1
 108،109ص 1981، 3ن اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، دار العودة ودار الثقافة، بيروت لبنان طعز الدي:ينظر .2
 115،117ابراھيم أنيس، موسيقى الشعر ص: ينظر .3
 152م ص1987 ،1ط )المغرب(فة، الدار البيضاء احاظرات في السيمولوجيا ، دار الثقم: المرغني دمحم .4

  

ويق�ف التعبي�ر  تينومنه نجد أن التعبير الواقع بالقوة يتس�اوى م�ع التعبي�ر الواق�ع بالفع�ل ف�ي الجملت�ين الش�عري   

ساھا تدرك ھ�ذا الت�ردد، المجال للوحات أخرى ع حفسينھائي من خEل ھذه اللوحة ل لالمتردد بينھما ليخرج كح

  :)1(والتي يقول فيھا ،، وھي اللوحة ما قبل ا&خيرة في ھذه المجموعة)الكشف(في لوحة  نبحثهس ووھ

  فعولن.فعولن.فعولن.فعولالغبار                  احضت يدي فأسترفن

  //      //    //. فعولن              وار   حومددت نصفي ودار ال

  //    //     فعول//                 ديث     تسلقت كل شعاب الح
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  //    //   فعولن  فعول   ومد شعار           (...) وسافر حلمي 

  //ل  فعو//    //     ولفت بوادي السعال الخطايا                

  // فعول فعولن فعولنر                   أي، وسوف ثفويوفلت س

  //ن    فعول//   فعول              فحدق لIفق حلم خصيب      

  //   فعول//  ن فعول             وأسرج وھما وفك الحصار     

   //   فعول//   فعولن فألقيت أن الزمان تAشى                   

   //   فعولن//    //  (...)            وللعاشقين أستبيح المزار 

الش�ائع ف�ي الش�عر العرب�ي، وال�ذي طرق�ه معظ�م الش�عراء الق�دماء  ت ھذه اللوح�ة عل�ى وزن المتق�ارب ذييبن   

التي استخدمتھا العربية القديم�ة ف�ي أغ�راض الفخ�ر الصافية وھو من ا&وزان  .)2(مسيقاه والمحدثين وإستحسنوا

لح��ديث ال��داخلي لوم��ا يلم��س م��ن خ��Eل مض��امين ھ��ذه ا&س��طر ھ��و ن��زوع الن��اص .)3(والم��دح والرث��اء وغيرھ��ا

وتEشي ھ�ذا الواق�ع أم�ام أع�ين الن�اص، وھ�ي مع�الم ترس�م ع�دم  ،وأوھامه للوصول إلى تبدد ،Eمهة أحورومحا

والص�افي م�ن  ،ھ�ذا ال�وزن البس�يط بك�ورالي�ة لھ�ذا الواق�ع م�ن خ�Eل ثبالرؤي�ة الموالتشبث  ،ا4قتناع بالموجود

  :، ومن خEل عرض ھذه التفاعيل نلمس مايلي)فعولن(تفعيلة واحدة 

 حذف الخامس الساكن      ) فعول(     ) فعولن(بكثرة على قبض الدخول زحاف  −

 انعدام دخول العلل على ھذا الوزن  −

 )تفعيلة تامة(انعدام ھذا الزحاف على التفعيلة ا&خيرة في السطر  −

 ا&سطر  العروضي بينوير انعدام التد −

  

  ـــــــــــــــــــ 

 83ان صوالدي .1
 88ابراھيم أنيس، موسيقى الشعر ص: ينظر .2
 152محاظرات في السيمولوجيا ص: المرغنيمحمد .3

  

  

 وقافية واحدة  ،)ءالرا(إلتزام شبه عام لروي  −

 )بار، الحديثغال(لياء ا أو ،قافية اللوحة مردفة با&لف −

رتباطھ�ا ا رىن�المزاحف�ة ل) فع�ول(ولرصد ممي�زات ھ�ذا التعبي�ر ف�ي ظ�ل ھ�ذا ال�وزن يمكنن�ا أن نتتب�ع تفعيل�ة    

  .وتتبع صور ھذا التعبير ،والسر الكامن من ورائھا 4جEء ،بالمادة اللغوية

  :د22ت الصوتيةالرصد 

مادي�ة في ثمانية مواضع على اللوحة لتربط بأفعال معينة صادرة من الناص كأفعال ) فعول(التفعيلة  وردت −

 : ا يليلھا كميويمكن تفص ،عن نطاقه ةفعال &فعال خارج د أدور أو تصورات معنوية له أو ،صادرة منه
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 فعول ف    )    فحذف، وأسرج، وسافر(أفعاله  ) تصور معنوي(الحلم  −

 ن، فعولفعول  ـ فعول         )تسلقت كل ،نفضت(أفعاله   )كيان مادي(الناص  −

 عولن فعولفعول، فعولن، ، لن فعول     )Sفق حلمل ،رأوسوف ث ،الزمان(  ردود أفعال معالمھا  −

  المادة اللغوية نجد    عند المطابقة بين التفعيلة و

  )فعول) (…وساف(ـ ) فعول(ـ وأسر ) فعول) (…فحد(         م لالح

  )فعول(كل  ،ـ ت) فعول(نفضت       الناص   

  )فعول(حلم  ق،ـ ) فعول(ـ وسو) فعول(ردود أفعال       زمان 

  :وھو ما يفسر الدAAت التالية

أو الح�روف العاطف�ة  ،م�ع وج�ود ھ�ذه ال�روابط) فعول(غة يود صأن التعبير عن الحلم A تكتمل أفعاله في حد   

  ).بدون الحرف ا&خير(ل مبتورا فعل الظ، ف)الفاء، الواو(

بع�د ذل�ك م�ن  وانتقل�ت، )فع�ول(ھ�ذه الص�يغة  هتاحتوأما التعبير عن الفعل المادي من قبل الناص بذاته فقدت    

  ).نحويا( عول معافلتجمع ضمير الفاعل والم) ت كل(إلى  )نفضت(

قل إلى التنكي�ر تلتن) فعول(فقد جرد من التعريف في حدود نفس الصيغة ) زمان(ما يحيط بالناص من مثل  أما  

ن المض�اف والمض�اف ب�يكم�ا فص�لت ھ�ذه الص�يغة . الذي حكم عليه الناص مسبقا بالتEشي ضمن معنى اللوحة

وھ��و أق��ل درج��ة م��ن التعري��ف، وك��ذا  ،ص��يصكي��ر ب��دل التخنإل��ى الت) حل��م(، لتنق��ل )حل��م خص��يب(ألي��ه النك��رة 

، فبھ�ذا ي�تقلص )…وس�و(، لتنحص�ر عل�ى )وس�وف(إنحصار ھذه الصيغة في جزء من الفع�ل المبن�ي للمجھ�ول 

رج م�ن ذات الن�اص خ�أو ج�زء م�ن الكلم�ة عن�دما يق�ف ف�ي محط�ات ت ،التعبير على ھ�ذه اللوح�ة ليكتف�ي ب�بعض

  .د التعبير عن أفعال الناصويتقلص في إطار الصيغة المزاحفة عن ،المحسوسة

عل�ى س�طح اللوح�ة ھ�و ) فع�ول(المك�اني الخط�ي لھ�ذه الص�يغة والتموض�ع  ،إن ما يلم�س م�ن خ�Eل التوزي�ع   

أو م�ن ل�دن الحل�م ال�ذي ينتم�ي ل�ه، لتتقھق�ر إل�ى  ،بع م�ن ل�دن الن�اصنالشعرية عندما تيلھا لصدارة ا&سطر ضتف

إل�ى وردودھ�ا  ،وت�ركن محص�Eت ھ�ذه ا&فع�ال ،حلم�هأو  ،صحشو ھذه ا&سطر عندما يخرج التعبي�ر ع�ن الن�ا

أو  ،زح�اف(ي�ر غيوال�روي م�ن دون أن تط�رأ عل�ى الص�يغة أي ت ،ف�ي القافي�ةنھايات ا&س�طر الش�عرية لتتجم�ع 

ف�ي وس�ياق آخ�ر  ،إل�ى نس�ق مش�ابهوعن�دما يتوق�ف التعبي�ر ك�ل م�رة ليع�ود ) فعولن(، وتبقى على صورھا )علة

وھذا سلوك يشابه مسلك القصيدة العمودية القديم�ة عن�د  ،)الفاء أو الواو(بعض الحروف طر الثاني بمساعدة سال

ھ�ي بني�ة ش�املة تت�راص فيھ�ا الجم�ل الش�عرية لتش�كل جمل�ة  )الكش�ف( اAنتقال من بي�ت إل�ى آخ�ر، إA أن لوح�ة

E عل�ى إيق�اع والمتماثل�ة ش�ك ،شعرية كبرى ترصد أوجه ھذا الكشف من خEل ا&سطر الخطي�ة المتبادل�ة حجم�ا

  ).فعول(أو) فعولن(

 ف�ي مث�ل ھ�ذه اللوح�ات، ف�E تحكم�ه إA الدفق�ة ...) ال�وافر، المجت�ث، المتق�ارب(ھ�ذه ا&وزان  اختيارأما غاية    

يناس�بھا، وف�ي ذل�ك  ھذه الدفقة وتص�نع لھ�ا إيقاع�ا مواكبةالتي تحاول والشعرية التي تنساب مع الجملة الشعرية 
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م�ن الش�عراء  اويعترف أنه لم يستطع أن يكشف السر المعين الذي دف�ع ش�اعرصديق  يرشيرى الدكتور حسين ب

دف�ع الش�اعر بطريق�ة A ش�عورية  اك�ل وزن س�رلن ك�ان يعتق�د جازم�ا أن إإلى اختيار ھ�ذا ال�وزن دون غي�ره، و

ق مع�الم الموسيقى الصوتية البسيطة تش�ارك بفعالي�ة ف�ي س�ياجانب من وجود با4ضافة إلى  .)A)1ختيار وزن ما

  .)2(في القصيدة) الحروف(تنبع من بعض ا&صوات  ىموسيقوھي  ،يوتدل على المعان ،القصيدة

ورصد  ه معالم الرؤية بالوقوف على لوحات أخرىفيضمن ھذا القسم الذي نقارب : إطار الموسيقى الداخلية.2

 ،)ھمس�ة(ن�د الن�اص فنج�د لوح�ة وفعاليتھ�ا ف�ي الكش�ف ع�ن المي�زات التعبيري�ة ع ،سلوك الموسيقى الداخلية فيھا

  .)3(، فيقول في ا&ولى)عبرة(ولوحة 

  من وراء اKبتسامة الصفراء

  !!يتقلص ا�مل  

  ة من النظرة المتعاليةبرقوعلى م

  يخيب الرجاء

  بين ا�مل والرجاء تشتق المواعيد...

ل�ى قت�ل المواعي�د وإلغائھ�ا، ففي ھذه اللوحة يبرز سياق التعبير الذي يكشف خداع ورياء وكبر A يس�فر إA ع   

أو جمل�ة ص�وتية واح�دة نج�د أن مادتھ�ا اللغوي�ة تتك�ون م�ن ت�والي  ،ح�دة ص�وتيةكووعند النظر إلى ھذه اللوحة 

ولك�ن بتركيبھ�ا، أي  ،A تحمل معنى في ذاتھ�ا، أي حروف وحركات )فونيمات، الصوتم(عناصر صوتية أولية 

  .)4(ضم بعضھا إلى بعض تؤدي إلى وحدات ذات معنى

  ـــــــــــــــــــ
 129م ص1998 ،1ط السوداندار السودانية للكتب ) Yساليبلدراسة (المعلقات السبع : حسن بشير صديقينظر  .1
 130المرجع نفسه ص .2
 11الديوان ص .3
 32صبدون تاريخ اللسانيات العامة وقضايا العربية، دار ا1فاق، الجزائر  ،مصطفى حركات:ينظر .4

أو معن�ى با4ض�افة إل�ى وج�ود بع�ض  ،)Signifie(وم�دلول  ،أو ش�كل ص�وتي ،)Signifiant(تتكون من دال 

&نھا وحدات دالة مكون�ة م�ن مص�وت واح�د ف�المروفيم A ي�رتبط بالكلم�ة ) مرفويمات(الحروف ھي في الحقيقة 

يم�ات نإA أن�ه يحت�وي معن�ى با4ض�افة إل�ى المو) المص�وت(جما بل ھ�و ص�ورة ص�غرى تش�به الح�رف حالدالة 

أو تعبيرية غير  ،أو تأكيدية ،، وھناك عناصر من طراز آخر وھي عناصر صوتية تميزية)حوية والمعجميةالن(

وسنحاول بيان خصائص ھذه المستويات برصد أھم مميزاتھ�ا . )1(وغيرھا ربوالن ،قابلة للعد وھي عناصر النغم

  .الصوتية

  :)المصوتات(مستوي الحروف 

 الطويل�ةوك�ذا  )الفتحة والضمة والكس�رة(سمى بالحركات القصيرة وأوضح ا&صوات تلك التي ت ،ھرظأن أ −

إA أنھا تراجعت أمام الحركات القص�يرة . )2()المواعيد()...الرجاء(، )الصفراء(، )ا4بتسامة(كألف المد في 

 .المسيطرة على اللوحة
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ة             وب����ين الرخ����و...) ت، د، ق، ج(م����ن مث����ل ) les occlusives(تنوع����ت الح����روف ب����ين ذات الش����دة  −

)les fricatives ( من مث�ل)،ظع،س،ص،ش،ف(، والبيني�ة، A ش�ديد ،ھ�ي رخ�وة Aةو )les sonantes( 

 ).ل،ن،م،ر،و،ا(من مثل 

 .تنوعت مخارج ا&صوات لھذه الحروف تنوعا كبيرا −

  :من حقائق الجرس الصوتي للحروف

ير وھم�ا فوص� ،حرف�ا ھم�س) لص�فراء، ااAبتس�امة(ومعن�اه، فف�ي  ،وت اللفظصظھر نوع من التجانس بين  −

شديد (فالقاف ) القاف، والشين(ي يحتوي على صوت الت )قنتش(، كما ھو واضح كذلك في )السين والصاد(

 ).رخو ومھموس(، والشين )جھورم

رف آخر زائد كان من العس�ر النط�ق حولو احتوت على  ،)الظاء(احتوت كلمة النظرة على حرف ا4طباق  −

 .بھا

تف�اوت أص�واته رغ�م تيكية وتنوعھ�ا ي�ؤدي إل�ى ب�روز التعبي�ر بش�كل تمختلف ا&صوات الفوينثراء اللوحة ب −

 .ھذه اللوحةفكرة لالتوجه الدرامي 

  ـــــــــــــــــــ

 10بدون تاريخ صالجزائر الصوتيات والفنولوجيا، دار ا1فاق ، : مصطفى حركات .1

 146موسيقى الشعر ص: ابراھيم أنيس .2

  

  

  

  

  :والمونيماتمستوى المرفويمات 

  .يمكن تقسيم ھذا العنصر إلى ثEثة أقسام   

ومن أھ�م ص�ورھا عل�ى  ،وھي أصغر الكلمات التي تؤدي دAلة معينة ،)les morphèmes(مرفيمات  −

 و/تقلص/يتكون من يـ) يتقلص(اللوحة 

  مرفيم يدل على المضارعة: الياء

  مرفيم يدل على جذر الفعل :تقلص

  الفعلمرفيم يدل على رفع : الضمة

  ة/قرب/يتكون من مـ) مقربة(وكذا 

  مرفيم يدل على ا&سمية : ميمال

  ر الفعلذمرفيم يدل على ج ):قرب(

  مرفيم يدل على التأنيث: ة
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  .)1(يمات إلى قسميننالمو) ندري مارتيهأ(يقسم 

ومح�دودة ف�ي أي لغ�ة  ،وھ�ي عناص�ر ثابت�ة ،حتوي على ح�روف المع�انيت :يمات النحويةنالمو . أ

  .في اللوحة السابقة) و، على، بينمن، (ومنھا 

وا&فع���ال ولھ���ا ن���وع م���ن ا&س���تقEل ال���دAلي  ،تحت���وي عل���ى ا&س���ماء: يم���ات المعجمي���ةنالمو . ب

 ).ق، مقربةنشتوراء، ا&مل، النظرة، المواعيد، الرجاء، (ومنھا

  :من حقائق المستوى الثاني

 . )2(ةنا مع الكلمة المكتوبأكبر حجما من المرفيم عموما وھي تتطابق أحيا) نيموالم(أن الكلمة  −

 .فسح مجال التعبير بعد ذلكيد بما بعده لقي&ن الصوت م) ا&مل(سكين روى الEم تيدة بقافية المقحضور ال −

 .Aنعدام التشبع الصوتي في التعبيرالمطلقة غياب القوافي  −

ج�وء إل�ى ، وھ�و م�ا يفس�ر الل)ص�وتان س�اكنان+ حرك�ة قص�يرة + صوت ساكن (حضور المقاطع الطويلة  −

 .في وسطھا) الرجاء(في أخر اللوحة و ) المواعيد(التعبير في حالة الوقف 

) فنولوجي�ة(ونيماتھ�ا كعناص�ر خEفي�ة وظيف�ة فوA ت�دخل المعجمية غياب التجانس الصوتي بين المونميات  −

  .وفيه دAلة على خصوصية الكلمة للتعبير المعين ،للتفريق بينھما

  ـــــــــــــــــــ

 10،9الصوتيات والفنولوجيا ص: حركاتمصطفي  .1

  33اللسانيات العامة وقضايا العربية ص: مصطفي حركات .2

والتكرار كم�ا ي�راه ال�بعض  ،)ا&مل، والرجاء(بعض المونيمات المعجمية من مثل  فيوجود تكرار صوتي  −

لم�ات كأص�وات معن�ى القص�يدة أنم�ا يثي�ره بن�اء الك((ـف�من خصائص القصيدة الحديثة &نه يشع دAلة معينة 

دAل�ة عل�ى تأكي�د الق�وة العاطفي�ة ل�دى ) ا&م�ل ، والرج�اء(فتك�رار  .)1())أكثر مما يثيره بناء الكلمات كمعان

 .وبحثھا عن التعبير الذي يمكنھا من الوصول إلى غايتھا ،الشاعر

ر ري�ة تش�رك م�ع العناص�يوتعب ،زي�ةيھ�ي عناص�ر ص�وتية تمي) prosodémes( :مستوى الوحدات العروض:ية

  :)2(السابقة لتؤدي وظائف فنولوجية وھي ثEثة أقسام

نحوي��ة ودAلي��ة، ذات ط��ابع لس��اني ت��ؤدي وظ��ائف وم��ادة وش��كل،  ذاتھ��ي عEم��ة  :)intonation( لتنغ::يما.أ

عن�دما يرف�ع ف�ي أواخ�ر الكلم�ات المتكلم وذلك بالتعبير الح�ادث وأحوال  ،نا فعE عن عقليةخبرفالتنغيم الجملي ي

ا4نشاد تختلف عند اAس�تفھام، وعن�د ، كما أن النغمة الموسيقية في خاصةفي حاAت  هأو يخفض ،المتكلم صوته

 ،إذا انتھى المعنى ھ�بط الص�وت، وإذا ك�ان للمعن�ى بقي�ة ص�عد الص�وتبحيث ارية، بوعند الجمل اAخ ،التعجب

  .)3(وھكذا

  :ومن خEل اللوحة السابقة نجد ما يلي

جمل��ة ص��وتية بعEم��ة التعج��ب A ت��دل عل��ى نغم��ة ص��اعدة ب��ل عل��ى موق��ف   من وراء ا4بتسامة الصفراء 
  (     )نغمة ھابطة بوي وريد بالقمنفساني أنفعالي 
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  !!يتقلص ا&مل 

  )     ( جملة صوتية إثباتية ذات مستوى ھابط       وعلى مقربة من النظرة المتعالية

  يخيب الرجاء 

  )    ( جملة صوتية إثباتية ذات مستوى ھابط      )ق المواعيدنوالرخاء تش، بين ا&مل

   وأھمي��ة ف�ي الص��واتم  ،ص�فة مكان�ةل�و كان��ت اللغ�ة العربي��ة م�ن اللغ�ات النغمي��ة لك�ان لھ��ذه ال :)Ton(النغم:ة .ب

)les consonnes(فالنغمة تتصل بلغات خاصة كالصينية والسويدية وغيرھا ،.  

-ومعاني الكلمات العربية  ،يرى جل الباحثين في إيقاع اللغة العربية أنه A عEقة بين النبر: )accent(النبرة .ج

أو السطر الشعري م�ن قص�ره  ،تحديد طول المقطعه ھي ظيفتبل النبر عنصر في الشعر عامة، و -لحسن الحظ

نطقا، مع الدAلة على اAنفعال من خEل رص�د الكثاف�ة النبري�ة، والنب�ر A يق�ع بالمص�ادفة ف�ي اللغ�ة &ن الم�تكلم 

) F.contranstive(مجبور على النبر في لغته، واستعماله اليومي كما يقوم بوظائف أھمھا، الوظيفة ا4دغامية 

  .)F.distinctive()4(لتميزية والوظيفة ا

  ــــــــــــــــــ

 38م ص1987)ب ط(البينات ا&سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث، منشأة المعارف مصر : ينالسعد ىمصطف .1

 92م ص1990الجزائر المطبوعات الجامعية ، ديوان والعامة محاضرات في اللسانيات التاريخية ،زبير دراقي:ينظر .2

 170الشعر ص وسيقىم: ابراھيم أنيس .3

 94محاضرات في اللسانيات التاريخية والعامة ص: قيرادزبير  .4

ويعمل النب�ر م�ع  ،فيه من مقاطع مختلفة الكم) تفعيلة(شعر كمي تتألف كل ويرى ا4يقاعيون أن الشعر العربي  

العربي�ة ل�يس ص�فة شكري عي�اد ي�رى أن النب�ر ف�ي على إبراز الموسيقى الداخلية، إA أن الدكتور الكم وا4يقاع 

عن��د الض��غط  الش��عر أو النث��رويتض��ح نب��ر العربي��ة ف��ي . )1(ووج��وده دهارض��طإف��ي بني��ة الكلم��ة م��ع جوھري��ة 

) الش�دة(الص�وت و بواس�طة إدغ�ام أ ،واAرتكاز على عنصر من عناصر السلسلة، وذلك بواسطة ارتفاع النغم�ة

  .)2(أو المد

تموض�عا  )    (البنر الشعري عل�ى الش�كل  عوضملقراءة الشعرية يتوعند ا ،وبالعودة إلى متن اللوحة السابقة   

  .ثابتا ومتداخE بين المقاطع

  من وراء اKبتسامة الصفراء

  !!يتقلص ا�مل  

  من النظرة المتعالية مقربةوعلى 

  يخيب الرجاء

  ق المواعيدنبين ا�مل والرجاء تش...

  .بر ا&فعال وا&دواتوأوسع تنوعا من ن ،وبالمقارنة نجد نبر ا&سماء أشمل

  :)الظواھر الصوتية(من حقائق مستوى الوحدات العروضية 
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 &ن التعبير يقترب من التقرير منه إلى ا4نشاء  (    )النغمة الھابطة  ةسيطر −

وأنتقل عبر الق�راءة  ...)الرجاء  -ا4بتسامة( ر وظائف تميزية معتبرة بل ظل حبيس بنى الكلماتبلم يؤد الن −

 ...)يتقلص -قربةم(الشعرية 

دور م�ن ت�ي�ر عبعليھا، باعتبارھ�ا مف�اتيح التأشمل لتركيز الكثافة النبرية ) المونيمات المعجمية(نبر ا&سماء  −

 .حولھا ا&دوات وا&فعال

قرأ شعرا موزونا، وإنم�ا ك�ان ذل�ك م�ن ت�والي بع�ض نحس كأنما نقرأ النثر فن قد أننا ابراھيم أنيس يرى الدكتور

  .)3(ا&سطر المعھودة في بحور الشعر المقاطع في حدود

  

  ـــــــــــــــــــ

 55،54ص  1990، 2ط )لبنان( في العروض والقوافي ، دار المناھل، بيروت ،يوسف بكار:ينظر .1

مب��ادئ ف��ي اللس��انيات، دار القص��بة : طال��ب ا4براھيم��ي خول��ة :، وينظ��ر34الص��وتيات والفنولوجي��ا ص ،مص��طفى حرك��ات:ينظ��ر .2

 83ص 2000الجزائر 

 175موسيقى الشعر ص: ابراھيم أنيس .3

  

  

  .)1(فيقول الناص) عبرة(أما في لوحة 

  دنيانا حليفة ا�غنياء
  ينبھرة للمتطيم

  ساعد التحديبل كاشفة 
  رومين حلركام الم
  )عبادة(قلنا  ...قالوا سنة

  عبادة                   
ي ھ��ذه الص��عوبات، كم��ا يتض��ح ص��راع وتح��دورف��ض واق��ع الحي��اة،  ،فف��ي ھ��ذه اللوح��ة تتض��ح مع��الم التم��رد   

نجد في مستوى الحروف  ،ا&طراف من أجل السيادة والسيطرة، ومن خEل مادتھا اللغوية الزاخرة بالمصوتات

  :ما يلي) المصوتات(

 )ب.ط.ت.ك.ق.د(من الحروف الشديدة التي ينطلق فيھا الھواء من الرئتين فيصطدم بالحواجز وھي −

ن�وع م�ن ا4حتك�اك  فيح�دثويك�ون الح�اجز مفتوح�ا قل�يE  ،فيھ�ا الھ�واء يسيرمن الحروف الرخوة التي  −

 ).ف.ش.س.ع.غ.ح.ـھ(

 )  les sonantes(ة يرسجروف حوھي ) ي.و.ر.م.ن.ل(أما من الحروف البينية  −

 )و.م.ب.د.ط.ر.ن.ل.ي.ق.غ.ع.ا.ء(أما المجھورة نجد  −

 )ھـ.ف.ص.ت.س.ش.ك.ح(أما المھموسة  −
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على الشديدة &ن التعبير يتطلب ف�ي والبينية  والرخاوة نجد سيطرة الرخوة ،وبالمقارنة بين حروف الشدة   

  .عبر بسھولة الجھاز النطقي وخاصة في الشعرتأكثر حاAته ا4فصاح بواسطة المصوتات التي 

فنج�د أن ) A تھت�ز معھ�ا ا&وت�ار الص�وتية(والمھموس�ة ) تھتز معھا ا&وت�ار الص�وتية(أما بين المجھورة    

  .)2(أكبر من الثانية وتبدو أن ھذه الظاھرة عامة في معظم اللغاتا&ولى 

والتك�رار وس�يلة م�ن الوس�ائل  ،)ق�الوا، قلن�اعب�ادة، عب�ادة، (يEحظ تكرار لبعض ا&صوات من مث�ل كما    

  .)3(السحرية السمعية يعتمد على تأثير الكلمة المكررة

ي�ن، /بھ�رمت/ل�ل(تھا ف�ي عEقتھ�ا ب�اللواحق م�ن مث�ل يEحظ نوع من التكرار النسقي داخل بنية الكلمة ذا   

  .)4()ين/محروم/لل

  ـــــــــــــــــــ

 13الديوان ص .1

 46الصوتيات والفنولوجيا ص ،مصطفى حركات:ينظر .2

 30ات ا&سلوبية في لغة الشعر العربي الحديث صينبال ،ينمصطفى السعد: ينظر .3

 41المرجع نفسه ص: ينظر .4

  

  

  )...ةطيحليفة، م(ندسي فيما يشبه القوافي الداخلية وھ ،يEحظ تكرار صوتي خلفي

  :يلي أما في مستوى المرفيمات والمونيمات نجد ما

 )ين، التحدي، المحرومينبھرا&غنياء، للمت(أدوات التعريف في : من المرفيمات والمونيمات النحوية −

 )ين، لركامبھرللمت(حروف الجر  −

 )دنيانا، قالوا، قلنا(بضمير المتصل  −

 عبارة عن لواحق )لمحرومينلين، بھرللمت(إعرابية  عEمات −

 )بل(أدوات خاصة  −

دنيا، حليفة، ا&غني�اء، كاش�فة، س�اعد، التح�دي، رك�ام، المح�رومين، س�نة، (با4ضافة إلى مونيمات معجمية  −

 .)...عبادة

 )قالوا، قلنا( مثل وھي أفعالمونيمات معجمية  −

ا&خرى وعلى ا&دوات  قلة دAليا على المونيمات النحويةنEحظ مما سبق سيطرة المونيمات المعجمية المست −

 .المساعدة

 )قالوا، قلنا عبادة، عبادة،(نEحظ نوع من التكرار الصوتي في بعض المونيمات المعجمية  −

ين بھرللمت��(&ختصاص��ه بالملكي��ة المعب��ر عنھ��ا دون الح��رور ا&خ��رى ) ال��Eم(اقتص��ار م��رفيم الج��ر عل��ى  −

 .)لمحرومينلو
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والنغمات )    ( ذي النغمة الھابطة ) دنيانا حليفة ا&غنياء(الصوتية ا&خرى كالتنغيم في تساھم العناصر كما    

الھابطة في بقية ا&سطر في الدAلة على الموقف والكثافة الشعورية التعبيرية اليائسة با4ضافة إلى عنصر النبر 

)accent (الذي توزع كما يلي:  

  )قالوا(، )يانادن( لفظةنبر مزدوج في    

ين، كاشفة، ساعد، التحدي، لركام، المحرومين، س�نة، بھرحليفة، ا&غنياء، مطية، للمت( ا&لفاظنبر فردي في    

  .)عبادة، قلنا

كون ظاھرة يمكن مEحظاتھا تي بنية الكلمة، وأن تكاد تكون ظاھرة غير جوھرية ف ربونEحظ أن ظاھرة الن   

ع�د ظ�اھرة خاص�ة ف�ي النط�ق عن�د توربما  ،دة طول أو المدة الزمنية في النطقساعد في زيات يوضبطھا، إذا ھ

  .)1(ا&داء الشعري الجيد

  ـــــــــــــــــــ

 55في العروض والقافية ص ،يوسف بكار:ينظر .1

وح�دة بنيوي�ة وظيفي�ة متكامل�ة ف�ي ال�نص بالظاھرة الموسيقية  وصفص الدكتور نور الدين السد إلى لكما يخ   

وس��وى ذل��ك وجمي��ع ھ���ذه  ،والتك��رار ،وا&ص��وات ،ل م��ن ا&وزان، والص��يغ الص��رفيةيھ��ي تش��كالش��عري و

  .)1(ھم في تشكيل الموسيقى للنص الشعرياالخصائص تس

  ):الخارجي والداخلي(عAقة التعبير باKيقاع الصوتي.3

لھ��ذه ا&ل��واح  وال��داخلي ،الوق��وف عل��ى أھ��م الظ��واھر الص��وتية م��ن خ��Eل ا4ط��ار الخ��ارجيذل��ك بع��د يمكنن��ا    

  :كما يلي الذاتيةوعEقتھا بالتعبير في إطار الرؤية 

  : في اKيقاع الخارجي

أو إع�ادة ترتي�ب التفاعي�ل م�ع التركي�ز  ،ومحاولة قلب) الوافر، المجتث(التنوع في توظيف ا4يقاع المركب  −

  ).مستفعلن، مفاعلن/ فعولن، فعول(على الفروع بدل ا&صول 

 لل كظاھرة اختيارية تEئم مظاھر التعبير في اللوحات ظھور الزحافات بدل الع −

م��ع  ف��ة للتعبي��ر عل��ى أفع��ال الن��اص،زاحوتوظي��ف التفعيل��ة الم ،اAعتم��اد عل��ى الزح��اف ف��ي ا4يق��اع البس��يط −

 .وبداية للحدث الدرامي الصوتي ،كمنطق ھااعتماد

 .وا&حداث الخارجة عن إرادة الناص ،تخصيص التفاعيل الصحيحة لSفعال −

− Aكإطار ترصد عليه مظاھر الحالة وتمزج في عدد التفاعيل لتقف اللوحة عتماد على تساوي حجم ا&سطر ا

 . فيه ا&فعال بالمشاعر

ذي تن�تظم في�ه مجموع�ة م�ن ا4ش�ارات الص�وتية الموس�يقى الداخلي�ة ھ�ي الخ�يط النفس�ي ال�: في اKيقاع ال:داخلي

  :ومن خEل ھذا المستوى نرصد ما يلي ،والرمزية

 .وعدم التركيز على نوع معين بذاته ،وفي مخارجھا ،نويع في المصوتاتالت −
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 .سات الصوتية في بعض ا&سطرناجاAعتماد على التقابEت والت −

 .مفاتيح التعبير ا&ساسية باعتبارھاوثم الفعلية  ،اAسميةالتركيز على المونيمات  −

 ائروالضم ،والحروف ،فويمات النحوية كا&دواتربالم اAھتمامعدم  −

ر كظاھرتين صوتيتين في ا4يقاع ال�داخلي فس�يطرت النغم�ة الھابط�ة عل�ى بأو الن ،عدم التركيز على التنغيم −

  .ةتبرولم تكن له كثافة نبرية مع ،ر عبر ا&سطر والجمل الصوتيةبمجريات التنغيم كما توزع الن

  ـــــــــــــــــــ

 103ص ،1ا&سلوبية وتحليل الخطاب ج ،نور الدين السد:ينظر .1

  

  

  

  

  :ة والتوتربالغرالمعجم في  مظاھر.ب

والخيال، وصراع الفكر والعقل  ،وما يتخللھا من عوالم الحقيقة ،بعد اAنطEق من نقطة الرؤية الذاتية للناص   

) عبرة وھمسة(مع أصوات ) الوعد والكشف(ت فيھا أصوات عاطقوالعاطفة مع ھذه العوالم في قوالب تعبيرية ت

انا متموجا تتكامل فيه ا&صوات الخفية مع الظاھرة الجلية من أجل ا4فصاح عن مشاعر وأحاسيس لتنسج لنا كي

ومس�تويات م�ادة اللغ�ة ذاتھ�ا، مص�در ھ�ذا الص�وت  ،قين إل�ى ع�والماورؤيا الن�اص ف�ي الحي�اة، نج�د أنفس�نا منس�

 ،للقارئ م�ن أس�رار وعEق�ات ر أغوارھا عسانا أن نقف على إيقاعاتھا المختلفة، وما يمكن أن تمدهبعه لنسبومن

ث��م  ، وال��دفلى، وم��ن وح��ي الغ��روبالكلم��ة المش��ھرة(الش��أن تطف��و عل��ى ھ��ذه النص��وص أل��واح  اولھ��ذ ،ووظ��ائف

  .)التوتر

والت�وتر النفس��اني والجس��ماني ل�ذات ا&ن��ا ف�ي الن��اص، إذ يق�ول ف��ي الكلم��ة  ،كش�واھد عل��ى ا4حس�اس بالغرب��ة   

  .)1(المشھرة 

  ي الخلوة م المرتعشة ف24ھذه ا

  تلك ا4مال المضيئة في الخAء

  مسعورة  انتفاضةأنھا 

  ا�صابعتنعش قلق 

  وتخرق ضبابية الحناجر

  وتمطط جحوظ عيون المقابر

  هنھا طيور ربانية تلعق بأجنحتھا ا�تربإ

  !رة للطريقوتعبق بطعنات الكلمة المشھ

  .)2()الدفلى(كما يقول في لوحة 
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  الھرب وراء جدران الصمت

  هوراء ستارة السAم والعيش

  هالركوب بقلب صغير داخل البحار المقفر

  يكسب ثمر الدفلى المورد في صدارة القضاء

  ـــــــــــــــــــ

 15ص الديوان .1

  17ص م ن .2

  

  

  

م�ن مس�توى  اAنتق�الإل�ى أن  ا4ش�ارةقبل الخ�وض ف�ي غم�ار ھ�ذا المس�توى الت�الي لمس�توى الص�وت، يح�ب    

A يخض��ع &ي قواع��د فھ��و اعتب��اطي، &نن��ا نس��تطيع بالبداھ��ة  ،)المعجمي��ة( المص��وتات نح��و مس��توى الوح��دات

التركي�ب ب�ين ص�وتين ف�أكثر للحص�ول عل��ى وح�دة معجمي�ة معين�ة، ف�ي مقاب��ل ھ�ذا الحك�م يب�دو أن اAنتق�ال م��ن 

يحتاج إلى قواعد وضوابط معينة وھذا ما يؤدي بنا ) بالتركي(إلى مستوى الجمل ) المعجمية(مستوى الوحدات 

أو النسق،  ،وعEقاتھا بالسياق ،قش طبيعة الكلمة المعجميةاوفي ھذا المستوى المعجمي أن نن ،افطفي نھاية الم

فالكلم�ة المعجمي�ة المج�ردة تأخ��ذ أش�كاA مختلف�ة حس��ب تص�ريفھا، ويمك�ن أن تھم�ل ف��ي بع�ض ا&حي�ان Aنع��دام 

   .)1(ة نحوية لمجرد دخولھا في تركيب الجملةأو المعنى المعجمي فيھا، كما يمكنھا أن تتحول إلى كلم ،الدAلة

&ن الكلم�ة الواح�دة  ،اومعن�ى ثابت� فالكلمة الصامتة تتحول عن طريق التعبير إلى اللفظ لتكتس�ب حقيق�ة معين�ة   

أو  ،ويح��دد الس��ياق، واAس��تعمال ف��ي ن��ص خ��اص أح��د ھ��ذه الوج��وه ،تھا الكثي��رةAتتح��دد معانيھ��ا ف��ي اس��تعما

  :ويمكن تمثيل ذلك بما يلي ،ل اللغة إلى الكEم عبر التعبيركما تتحو .)2(المعاني

  الكEم /اللفظ       ـ كلمة ملفوظة مسموعةــ       التعبير          ــ كلمة صامتة               
  ـ اللغة/الكلمة 
  حركة        ـ         حقيقة حسية ــ     السياق    ــ صورة صوتية مفردة       سكون  

ھ��و م��ن العل��وم الت��ي أول��ت أھمي��ة كب��رى للمف��ردة ف��ي أي لغ��ة ) lexicologie(ن عل��م المف��ردات المعجم��ي أ   

ر أغوار وأح�وال الكلم�ة داخ�ل بستواستخدماتھا، كما أنه تبنى مناھج متعددة  ،عتھا وسلوكاتھايوحاول معرفة طب

مظ�اھر ش�كلية التي أسس�ت عل�ى  نظرية الحقول المعجمية :وخارجه، ومن ھذه المناھج ،)النسق(السياق النص 

سالم      ومنھم الباحث ا&ستاذ ،تعني بالمعنى المعجمي الوظيفي للكلمة، ولقد أشاد الكثير من النقاد بھذه النظرية

وب�العودة . )3(وخص�با لبن�اء نظ�م معجمي�ة ف�ي دراس�ة اللغ�ة ،مثل منھجا ثرياتشاكر الذي اعتبر أن ھذه المحاولة 

  :المستوى نجد ان ومحاولة تطبيق ھذه النظرية في ھذإلى اللوحتين السابقتي

  :)morphèmes grammaticaux()4( حقل الوحدات المعجمية النحوية
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) ال�Eم(تس�اوت ع�ددا ف�ي الل�وحتين، ) اءب�ال(، )ف�ي(حروف مث�ل : مل علىتوھي وحدات ذات قوائم مغلقة تش   

  ).إن(نواسخ ). ھذه، تلك(للطريق، أسماء أشارة 

  ـــــــــــــــــــ

 38اللسانيات وقضايا العربية ص ،مصطفى حركات: ينظر .1

ول ح�ول تحلي�ل &، الملتق�ى ال�دولي اب:ين اللغ:ة والخط:اب ةالعAم:ة اللس:اني ،)2003م�ارس  13-11م�ن (محمد ا&مين خويلد:ينظر .2

 03الخطاب، جامعة ورقلة الجزائر ص

 124ص 2000 الجزائربة مبادئ في اللسانيات، دار القص ،خولة طالب ا4براھيمي: ينظر .3

  134المرجع نفسه ص:ينظر .4

  

  )وتمطط، والعيش ق،تعبتخرق، وو(في  )الواو(حروف عطف 

  :)lexèmes(المعجمية الصرفية حقل الوحدات 

ھ�ا إل�ى كلم�ات معرف�ة عوتفري ،متناھي�ة، ويمك�ن رص�دھاغي�ر وھي قوائم من الوحدات الصرفية تتصف بأنھ�ا   

  ...).مال، المضيئة، الخEءلوة، ا1خاA1م المرتعشة، ال(

  )إنتفاضة، مسعورة، طيور، ربانية، صغير(كلمات بدون تعريف 

  ...)ا&صابع، الحناجر، المقابر، الركوب، الھروب، صدارة، ستارة ،اA1م(تشابه وزنا تكلمات 

  ارعضللم )تنعش، تجرف، تمطط، يكسب(أفعال  كلمات

  )وراء، داخل(كلمات أمكنة 

  ...)عورة، ربانية، المشھرة، المقفرة، المورد، صغيرس، مضيئةة، المعشالمرت(ومنھا )تصفا(كلمات ا&تباع 

  )الخEء، بأجنحتھا، بطعنات، للطريق، بقلب، في صدارة في الخلوة، في(ر الجكلمات نسق 

ران الص�مت ج�دراء وقلق ا&صابع، ض�بابية الحن�اجر، جح�وظ عي�ون المق�ابر، (مثل ) ا4ضافة(كلمات التضام 

  ).مر الدفلى، صدارة القضاءثارة السEمة، داخل البحار، ست وراء

  .)وراء(كلمات تكرار 

الوظيفي�ة والمع�اني  ،ب�ين المع�اني المعجمي�ةق�ات Eيمكن بعد ذلك إيج�اد الع: ظيفيةوشبكة المعاني المعجمية وال

  :في النقاط التالية

  : يلي اسطة ماالمعجمية من التعدد إلى التحديد بوني اتحولت بعض المع :التحويل

  )ضبابية الحناجر ،ضبابية الجو(ام بين كلمتين ضتال  

  )جحوظ عيون المقابر ،جحوظ عيون ا4نسان(ام بين ثEث كلمات التض  

  )ةعشتاA1م المر ،اA1م الحادة(ا4تباع بين كلمتين   

  :التاليبالشكل وا&فعال عEقة ترتيبية طاغية  ،)كرةنالمعرفة والم(بين الكلمات : المفارقة

  .)تنعش قلق ا&صابع( معرفة     نكرة     فعل 
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  )صدارة، ستارة(س تنويع يتجن -2 ،)ا1مال، اA1م(س ترتيب يتجن -1 نوعانوھو : التجنيس

  : رز التوليد كما يلييب) الخEء، خلوة(اAشتقاق عن طريق : التوليد

  )عميقة نيةب( رمجرو+ مذكر + مفرد + اسم      ) نية سطحيةب( الخEء

  )نية عميقةب( رمجرو+ مؤنث + مفرد + اسم      ) نية سطحيةب(الخلوة 

  مة الخEفية تكمن في الجنسيالق ⇐

  )داخل ء،ورا(فالمستقبل وعلى  ،أقتصر على الحاضر: الحيز

  

   :من خصائص معجم الناص

  :اعتمد تعبير الناص على ما يلي

 )يكسب، تنعش(اعتماده على أفعال الحضور  −

 )بأل ثم ا4ضافة( والتعريف ،)امتضال(وا4ضافة  ،يفصد على التواAعتما −

 والتأكيد  ،واAعتماد على ا4شارة ،عدم اAھتمام بالتكرار −

 إلى معاني أخرى التشعير في الكلمات يعتمد على تحويل المعنى المعجمي −

 ر السطور الشعريةخالواح في أو&توظيف عناويين ا −

 )ة، الطري�ق، الھ�روب، البح�ار، وراءب�رتالخل�وة، الخ�Eء، قل�ق، ا&(رب�ة الكلمات المف�اتيح ف�ي موض�وع الغ −

 .والضياع ،تتقاطع في العزلة

 )تخرق ،المرتعشة، اAنتفاضة(الكلمات المفاتيح في موضوع التوتر  −

 )عطف الجملة الفعلية(أشمل من ا&سماء  العطف قبل ا&فعال −

 .)الEم(والغاية  )...الباء(لوسيلة وتحديد ا...) في(حروف الجر الدخول في الشيء  أفادت −

  .)1(يقولف) التوتر(أما في لوحة 

  ر في نخاع ا�عضاءحيتواجد التنا

  متراصة على وريد تعلى شكل ضخا

  (...)النجاة 

  يتفجر التحاس با2غتراب

  ىعلى ھيئة التجدر المتلو

  !ي الصمتحفي منا

  هوتطفو نخل !تزھر فجوة بA قعر

  ابلبقامة مولود في ردم القان

  وتتزاوج الكلمات الجمرية في عرش الكتمان 
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  ـــــــــــــــ

  43ص الديوان .1

  

  

  

  :)النحوية والصرفية(حقل الوحدات المعجمية 

أم�ا ، )ال�واو(، كم�ا أقتص�ر العط�ف عل�ى )اءب�ف�ي، عل�ى، ال(الح�روف الج�ارة  ةيEح�ظ ف�ي ھ�ذا الحق�ل س�يطر   

  :المعجمات الصرفية فتتوزع كما يلي

، التج��در، المتل��وى، الص��مت، القناب��ل، الكلم��ات، سالتن��احر، ا&عض��اء، النج��اة، التح��ا(وھ��ي  )ال��ـ(ب��ـكلم��ات  −

 ).الجمرية، الكتمان

 .)ر، نخلةعمتراصة، فجوة، ق(وھي  ،كيرنكلمات الت −

 .)فجوة، نخلة/سالتنافر، التحا(كلمات تتشابه وزنا  −

 للمضارعة) و، تتزاوجغيتواجد، يتفجر، تزھر، تط(كلمات ا&فعال  −

ر، بقام�ة، ع�ي، ب�E قحفي نخاع، على شكل، على وريد، باAغتراب، على ھيئة، ف�ي من�ا(ر الجمات نسق كل −

 ).في ردم، في عرش

ي الص�مت، قام�ة حنخاع ا&عضاء، شكل ضخمات متراصة، وريد النجاة، ھيئة التجدر، منا(كلمات التضام  −

 )ل، عرش الكتمانبانمولود، ردم الق

  )، ضخات متراصةوى، الكلمات الجمريةالتجدر المتل(كلمات ا&تباع  −

  :شبكة المعاني المعجمية والوظيفية

)                                                   ع�������رش المل�������ك، ع�������رش الكتم�������ان() وري�������د النج�������اة ،وري�������د ال�������دم(ام الثن�������ائي تض�������بال: التحوي:::::::ل

  ام الثEثيتضانعدام التحويل بال                 ⇐

  )ضخات متراصة(التحويل في ا&تباع المنكر قلة⇐)الكلمات الجمرية ،الكلمات المكتوبة(تباع با4          

  :وھي وا&فعال ونسق الجر عEقة ترتيبية طاغية )المعرفة والمنكرة(كلمات لبين ا:  المفارقة

  )اببا4غتر +سالتحا+ يتفجر(، )في نخاع+ التنافر + يتواجد (ر الجنسق        معرفة       فعل  

  ) بE قعر+ فجوة + تزھر (ر الجنسق       نكرة        فعل   

  )نخلة ،فجوة(تجنيس خلفي  -2) اسحالت ،رحالتنا(تجنيس أمامي  -1نوعان  :التجنيس

  )أفعال الحضور(أقتصر على الزمان دون المكان : الحيز

  :من خصائص معجم الناص
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  :ا يليعلى م) التوتر(اعتمد تعبير الناص في ھذه اللوحة    

اقتصر تشعير الكلمات على نقلھا بتحويل المعنى المعجمي عن طريق التضام الثنائي دون التض�ام الثEث�ي،  −

  .)التخصيص( كيرنوالت ،وعلى ا&تباع بالتعريف

 ال ونسق الجر &فعبا) التنكير والتعريف(إعادة تشكيل ترتيب نظام المفارقة  −

 وألفاظ المكان ،غابت صور اAشتقاق −

 التجنيس اللفظي على أطراف بنية الكلمةتركيز  −

 عدم توظيف عنوان اللوحة داخل اللوحة نفسھا  −

 .تتقاطع في ميزة السكون )اAغتراب، الصمت، الكتمان(الكلمات المفاتيح في موضوع الغربة  −

  .تتقاطع في ميزة الحركة، والنشاط )ر، يتفجر، الجمرية، القنابلحالتوتر، التنا(أما التوتر فھي 

 :على حرفين، وفق تشكيل معين الجارة) اءبفي، على، ال(تصار على بعض الحروف ق4ا −

  ))مضاف إليه(معرفة +  )مضاف(نكرة+ على( –)) مضاف إليه(معرفة )+ مضاف(نكرة + في(

  :كيب الذكرى والحنيناترو أنساقج 

حن��ين أح��دى محط��ات وال ،عل��ى محط��ة ال��ذكرىليق��ف عب��ر ا&ل��واح الش��عرية المتوالي��ة ينتق��ل تعبي��ر الن��اص    

ن غEلتغينم عن فكرة وعاطف�ة ت� آخرالخطاب التي تتعالق فيھا ذات ا&نا مع مظاھر الحياة ليولد من جديد تعبير 

ع ف�ي ا&ف�ق ش�تلوا4ب�داع،  ،وتراكي�ب الخل�ق ،اللغ�ويبنفس الناص، ھذا التعبير الذي تمتزج فيه تراكيب ال�نمط 

م��ع عناص��ر الحض��ورية بعEق��ات الدAل��ة الغيابي��ة، التركي��ب ت وتت��زاوج عEق��ا ،فتمت��زج ،وإيح��اءات ،دAAت

ارن�ه قفالحدث التركيبي داخل عEقات التجاور مع عناصر أخرى يحتفظ بإيحاء الدAلة ابتداء من اللحظ�ة الت�ي ت

معاني النح�و عن�د تص�ور  هيلبستعالق بين ا&لفاظ &ن الكما A ينفصل التركيب عن النحو  .)1(فيھا تلك العناصر

ولق�د فھ�م ال�دكتور تم�ام حس�ان ھ�ذه .)2(أو عEق�ة التعدي�ة ف�ي الجمل�ة الفعلي�ة ،اAسميةملة جفي ال ا4سنادعEقات 

التي أسس�ھا عل�ى نظ�م المع�اني النحوي�ة ف�ي شرحه لنظرية النظم عند عبد القاھر الجرجاني  ضالعEقة في معر

فك�ل جمل�ة تترك�ب  .)3(يقتضيه المعي�ار النح�ويلبناء الكلمات في صورة جملة ثم صياغتھا وفق ما نفس المتكلم 

، ومھم�ة النح�و ھ�و دراس�ة نس�بة ھ�ذه التراكي�ب المترابط�ة بعEق�ات )مرفيمات ومونيم�ات(من مجموعة كلمات 

  .)4(مختلفة

ح�ات اللتركيب دور كبير في بروز الظواھر ا&سلوبية وخاص�ة ف�ي النص�وص الش�عرية الت�ي تكث�ر فيھ�ا إنزي   

والتأليف باAعتم�اد  ،وھذا قائم على محوري اAختبار ،أو النمطي، ولقد برزت الشعرية كمعلم ،التركيب المعتاد

بمص��طلح ) الش��عرية(وم��ن دون الخ��وض ف��ي عEق��ة ھ��ذه الوظيف��ة  ،والدAل��ة ،ص��ر المعج��م والتركي��بناعل��ى ع

   .وبعEقاته ،أصناف التركيببكلة يبرز عنصر التركيب كنظام حامل اوالمش ،مالنظ

  ـــــــــــــــــــ
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 1986 الجزائ�ر ، المؤسسة الوطني�ة للكت�اب)رسالة ماجستير مطبوعة(القصص الشعبي في منطقة بسكرة ،عبد الحميد بورايو:ينظر .1

 139ص

 23بEغة النص ص ،جميل عبد المجيد:ينظر .2

 187ص 1979، 2ط مصر المصرية العامة للكتاب ھيئةال ،اللغة العربية معناھا ومبناھا ،تمام حسان: ينظر .3

 77اللسانيات العامة وقضايا العربية ص ،كاتحرمصطفى : ينظر .4

أو ي�دل عل�ى أن�واع م�ن التراكي�ب A ت�دخل ف�ي  ،ويفھم التركيب على أنه مصطلح أوسع من مصطلح الجمل�ة   

وكلھ��ا . )1(والتركي��ب ا4س��نادي ،والتركي��ب ا4ض��افي زج��ي،والتركي��ب الم ،ع��داد الجمل��ة مث��ل التركي��ب الع��ددي

مد ف�ي ھ�ذا المج�ال طريق�ة النح�و التركيب�ي ال�وظيفي عن�د نعتوس�. )2(غنية بالعEق�ات فيم�ا بينھ�اية بأصناف تركي

ھي النواة  )syntagme prédicatif( سنادية4زعيم المدرسة الفرنسية الذي أعتبر التراكيب ا) ينأندري مارت(

تراكي�ب مس�تقلة، وأخ�رى : إلىركيب ا&ساسية للجملة، وأقل ما يمكن أن يكون عليه الكEم مفيدا، كما صنف الت

برز نومن ثمة  .)3()ترتيب وتعويض وتEزم(من وسنناقش عEقات التراكيب المختلفة . )2(تابعة، وأخيرة وظيفية

 - ن تھجرني الذكرىحي(ورد في لوحة  ام ھاأھمو ،والحنين ،أھم ظواھر التركيب في ألواح تمثل مجال الذكرى

  .)4(قولي، )ي تمثال الذكرىقمز

  إلى ضفاف البحر يتبعني شذاك
  يداي تخرج من جيبي مضمختين

  بذكراك
  أنظر للبحر فأرى على صفحته 

  ركض فوق الزبد تشفاھك 
  أمام نظراتي الصامتة تحطم وت

  !وذراع مائية تمتد نحوي
  تمنيني بالغرق

  في زرقة عينيك فأنصھر كالغراب
  داخل توھجھا و2 أفيق

  ديف صدركمجامي تركع أما
  من الغرق في ليل الغبارفتنقذني 

  ك با�شعارتدعيني ناشد
  وا�وتار 

  دعيني أسكن ھذي الضفاف 
  وحدي
  ثال الذكرى المعرم تممزقي 

  في ساحة ذاكراتك 
  اقذفيه على صھوة الرياح 

  !كي 2 يعود
  دعيني في قبضة البحر أسبح 

  وي دعيني في نوبة السكينة أد
  ا ما رأيت البحر قطنأ

  معطار، ي صوته الجدعيني أنا
  !كي أركب رأسي

  ـــــــــــــــــــ
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 101مبادئ في اللسانيات ص ،خولة طالب ا4براھيمي: ينظر .1
 102،101المرجع نفسه ص: ينظر .2
 77اللسانيات العامة وقضايا العربية ص ،مصطفى حركات: ينظر .3
 53،51الديوان ص .4

  :وأصنافھا رصد التراكيب

، A أفي�ق، ترك�ع، دعين�ي رىبعني ش�ذاك، ي�داي تخ�رج، أنظ�ر، ف�أتي(من مثل ) ا&ساسية(التراكيب ا&سنادية    

  ...)تمتد، تمنيني، فأنصھر،..ك تركض، تتحطم، ذراعھشفا، ، ناشدك، مزقي، اقذفيه، A يعود)مكررة(

  )، الصامتة، المعرم، قط، الضفافنمضمختي(التراكيب المستقلة من مثل 

أم�امي، لي�ل نح�وي،  ،اھك، ف�وق الزب�د، أم�ام نظرات�ييب�ي، ص�فحته، ش�فجالبح�ر، ض�فاف (التراكيب ا4ض�افية 

  )...قبضة البحرصھوة الريح، الذكرى،  ثالالغبار، تم

كي        رق، ما رأيت، قة، كالغراب، A أفيق، من الغرزيبي، بذكراك، في جمن (ة يوالوظيف ،التراكيب التابعة

  ...) أركب، في ساحة

  :يلي من خEل رصد ھذه ا&صناف التركيبية نجد ما

Kوتتص�ف ) جمل�ة فعلي�ة(وا4س�ناد الفعل�ي  ،)جملة أس�مية(تنوعت التراكيب بين ا4سناد ا4سمي : سنادتراكيب ا

  : كل منھا بالشكل التالي

   .أنصھر، A أفيق، A يعود) فاعل +فعل(الجملة ا4سنادية الفعلية 

  .ذفيهناشدتك، دعيني، اق) مفعول به +فاعل +فعل(الجملة ا4سنادية الفعلية 

  .يتبعني شذاك) فاعل +مفعول +فعل(الجملة ا4سنادية الفعلية 

  .تركع أمامي مجاديف) فاعل+ تركيب إضافي+ فعل(الجملة ا4سنادية الفعلية 

  .ي على صفحته شفاھكأرف )مفعول+ وتابع  ظيفيوتركيب + فاعل +فعل(الجملة ا4سنادية الفعلية 

  .ذراع تمتد، أنا ما رأيت)) جملة فعلية(مسند+ إليه مسند (الجملة ا4سنادية ا&سمية بالشكل 

  )مضمختين(وال حأ: التراكيب المستقلة

  )صامتة، المعرم( صفات

  )الضفاف( أبدال

  )قط(ظروف زمان 

  )صھوة الرياح( ،)ضفاف البحر(-)اسم+ اسم: (التراكيب اKضافية

  )يجيب(-)ضمير+ اسم (
  )فوق الزبد(-)اسم+ ظرف (
  )اء، في، الكافبمن، ال( حروف جر: التراكيب الوظيفية

  )A، ما(ف نفي وحر
  )كي(أدوات نصب 

  )الواو(حروف عطف 
  )بذكراك، كالغراب(سماء مجرورة أ: التراكيب التابعة
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  )A أفيق، ما رأيت(ألفاظ منفية 
  )كي أركب(أفعال منصوبة 

  :مثل أھم العEقات فيما يلين: رصد العAقات والظواھر التركيبية

وظھ�ر ا4س�ناد ف�ي  ،ة لھذا ا4س�ناديزحافظت التراكيب ا4سنادية الفعلية على صدارة الفعل كم: تيبعAقات التر

  .)أنصھر(بسط صورة أ

 )يتبعني شذاك، ناشدتك(وتأخر مع الماضي  ،تبادل الفاعل والمفعول الرتبة، فتقدم المفعول مع المضارع −

البEغي�ون والمفع�ول، وق�د أطل�ق  ،ن الفاع�ليب ا&خ�رى ب�ين الفع�ل والفاع�ل، وب�يكتخللت فواصل من الترا −

 .)1(الذي يقع بين عنصرين متEزمين زتراحأو ا4 ،على ھذا الفن با&عتراض

  .حافظ المبتدأ على الصدارة في التراكيب ا4سنادية ا&سمية −
 .تمظھر الخبر في الرتبة الثانية على شكل تركيب أسنادي فعلي −
 .تراكيب ا4سنادية الفعليةتأخرت التراكيب المستقلة كمكمEت لل −

اAس�م والمض�اف إلي�ه ف�ي التركي�ب ا4ض�افي للتعري�ف بواس�طة  ،تن�وع ال�تEزم ب�ين المض�اف :عAقات ال:تAزم

  .)مضاف أليه منكر+ مضاف ( ھر تEزم التخصيصظالمعرف أو الضمير المتصل ولم ي

  .لنصب والفعلا أداةوبين  ،والفعل ،وبين النفي ،والمجرور ،تEزم منطقي بين الجار −

والتراكي��ب التابع��ة ب��ين عناص��ر التركي��ب  ،في��ةظيوالتراكي��ب الو ،ل��ت التراكي��ب ا4ض��افيةدخ: Aق::ات الت::داخلع

  . ا4سنادي الفعلي

 في التركيب ا4سنادي ا&سمي ) المسند(جسدت التراكيب ا4سنادية الفعلية  −

  .الظواھر التركيبية في اللوحةأھم  اأم −

ماحق�ه التق�ديم بالقي�اس المعي�اري ينط�وي عل�ى وت�أخير  ،لبعض أن تقديم ماحقه الت�أخيريرى ا: قديم والتأخيرتال

تب�دي لكننا نج�د أن ھ�ذه الخاص�ية مرتبط�ة أيض�ا بحال�ة نفس�ية  .)2(صنعكس سلبا وإيجابا على النتمفارقة ثقافية 

والمج�رور وف�ي  ،الج�ار، بتق�ديم )إلى ضفاف البح�ر يتبعن�ي ش�ذاك(وحقه التأخير من مثل قوله  ،اھتماما للمتقدم

  .التأخير ا، جملة مقول القول حقھ)فدعيني(، )ارشعدعيني ناشدتك با&(وفي ) في زرقة عينيك فأنصھر(

ل ل�بعض ا&بع�اد داع�ل�ق مخو ،أكث�ر م�ن ن�ص ش�عري ق�ديم Aس�تدعاء الناصالذي يتعرض له :التضمين اللغوي

م�ن قص�يدة ا&ط�Eل المعروف�ة للش�اعر ) ت�د نح�ويوذراع مائي�ة تم(في مثل قول الناص . )3(الفكرية والشعورية

، فأعتم�د الن�اص عل�ى قط�ع )l'ellipse(أو القط�ع  ،ي ا4ض�مارھ�و) التن�اص(ابراھيم ناجي في آلي�ة م�ن آلي�ات 

  ).وذراع مائية(من قول قديم وعوضھا بـ ) ديو(

  عدده في مثل ؤدي إلى ثراء التعبير وتيو ،على مستوى التركيبلية دA ةفظيالذي يؤدي و: التكرار

  دعيني ـ ناشدتك
  ـــــــــــــــــــ

 173ا&سلوبية ص ،فتح  أحمد سليمان: ينظر .1
 207البنيات ا&سلوبية في لغة الشعر العربي ص ،ينمصطفى السعد: ينظر .2
  235المرجع نفسه ص : ينظر .3
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  أسكندعيني ـ 

  البحر ةضبقفي دعيني ـ 

Kلة على المكنون مستھدفا التركيز والتكثيف ،ي التعبيرف ل[بھاموھو وسيلة من وسائل الناص :مارضاA1(وللد( .

إنص�ھر، أرى، (ض�مائر الفاعل�ة المس�تترة ف�ي البنفس�ه موازاة لصغر الضمائر ف�ي حجمھ�ا، ولق�د خ�ص الن�اص 

وخص الضمائر المتصلة عند التعبي�ر ع�ن المفعولي�ة الواقع�ة  ،)أنا ما رأيت(وأظھر الضمير عند النفي  ،)أسكن

  ).تبعني، دعيني، جيبيي(أو شيئا ينتمي أليه  ،عليه

أرى، (والمض�ارع  ،ف�ي أفع�ال منوع�ة ب�ين الماض�ي ل[ثب�اتوالنفي في اللوح�ة س�يطرة  ،ا4ثباتبين : المفارقة

فيھ�ا اليقظ�ة  ىنف�) A أفي�ق، م�ا رأي�ت(وھي تأكيد على حضور ال�ذاكرة، وخ�ص النف�ي ف�ي موض�عين  ،)تركض

  .وأكد على الشرود بالذاكرة

ح��ول مح��ور واح��د يمثل��ه والمس��تقلة والتابع��ة والوظيفي��ة عل��ى س��طح اللوح��ة ت��دور التراكي��ب ا4س��نادية : تولي::دال

ليش�ع  ذات�ه وال�ذي ھ�و عن�وان اللوح�ة ،الوارد في وس�ط اللوح�ة) ي تمثال الذاكرةزقم(التركيب ا4سنادي الفعلي 

تراكيب مختلفة بواسطة الEحقة  معتقاطع يعلى جميع أطراف اللوحة و) النواة(ھذا التركيب ا4سنادي ا&ساسي 

وھي تراكي�ب تمث�ل ص�ورا  ،)عينيدصدرك، ذاكراتك، عينيك، شذاك، بذكراك، شفاھك، (في ) الياء وأالكاف (

  .إلى تمزيقهالمخاطبة الذي أمر الناص الذات المؤنثة  ىلتمثال الذكر

A (           من مثل     اكيب ا4سنادية ا&سمية فيھا التر جدنف .)2()ي الذاكرةنرجحين تھ(أما في اللوحة الثانية 

  )خضاب تاريخھا يجعلني(، )A واحة من الليمون يعصر( ،)حمامة تطير

  وھي تراكيب أساسية في قوله

  2 حمامة تطير صوب الجنوب(...) 

  ثلجي المنقار نصبغ

   ىعصر من خدھا رذاذ الخزامي2 واحة من الليمون 

  عنقي  خضاب تاريخھا الملفوف على

   ...يجعلني أعادي

  

  ـــــــــــــــــــ

 124مصطفى السعدني، البنيات ا&سلوبية في لغة الشعر العربي ص: ينظر .1

 29،27الديوان ص .2

  

  

، يستس��لم رأس��ي، حثي�ثس��اب نيأفك��ر، أحق�د، أنطل��ق، (ي طائف�ة م��ن التراكي��ب ا4س�نادية الفعلي��ة م��ن مث�ل ت��أتث�م 

  :)1(في قوله) أجھش، أرى، فأستنشق
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  (...)ا أفكر فيھم لم

  ناءفأحقد على ال

  !لما أفكر فيھم

  ا يلعقنيزحفأنطلق كلبا 

  !!الظAم  يله فظ

  وينساب حثيث الرمل

  على كتفي

  ويتسلم رأسي للضباب 

  مستد2 بعكاز الخرائط 

  فأجھش بالبكاء في كذب المرايا

  أرى وجھا تتسلقه ا�عوام

  (...)فأستنشق غبار الشلل 

  :في قوله )القلبينزوي يعود الشتاء، تھاجر الذاكرة، (اكيب ا4سنادية الفعلية من مثلويواصل في ابراز التر

  يعود الشتاء وتھاجر الذاكرة
  مع الطيور الموسمية

  زوي القلب كالعناكبني
  وراء سياج الصمت
  محاو2 ثقب زجاجه

  المظلم ساعة الرحيل
) ن��ا، مس��تدA، الموس��مية، المظل��م، الملف��وفلم��ا، كلب��ا، حزي(لنج��د مجموع��ة م��ن التراكي��ب المس��تقلة م��ن مث��ل   

ث ي�ثحظل�ه،  ،، خضاب تاريخيامىزاخال دھا، رذاذخب الجنوب، ثلجي المنقار، صو(وتراكيب إضافية من مثل 

، س�اعة هثقب زجاج� الرمل، كتفي، رأسي، بعكاز الخرائط، في كذب المرايا، غبار الشلل، وراء سياج الصمت،

  .أو الضمير المتصلافة إلى المعرف ضبا4 اريفوھي كثيرة ومتنوعة تع ،)الرحيل

  )A(نواسخ  -وتراكيب وظيفية تتمثل في

  )الياء، من، على، مع(حروف الجر -                 

  )الفاء، الواو(حروف مختلفة -                 

  ـــــــــــــــــــ

  27الديوان ص .1

  

  )من الليمون(أسماء مجرورة  -وتراكيب تابعة 

  )الجملة ا4سنادية ا&سمية ا&ولى والثانية(جمل منسوخة  -       
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  :التراكيب عEقات بارزة وھامة ومنھاھذه برز من خEل تل

  )الخبر+ اAسم +  جنسA النافية لل(ورود التراكيب ا&سمية ا&سنادية على شاكلة : عAقات ترتيب

  )خبر+ مبتدأ (أو  −

  .الفعليةسنادية 4الحفاظ على نظام واحد في ترتيب التراكيب ا −

  ير بين رتبة الفاعل والمفعول بهغيمن دون ت) مفعول به+ فاعل+ فعل (أو ) فاعل+ فعل (

اAس�تفھامية الت�ي حقھ�ا ) لم�ا(س�نادية الفعلي�ة إA ف�ي 4وتأخرت التراكيب المستقلة كمكم�Eت للتراكي�ب ا −

 .التقديم

          :زامي���ا يص���لھا إل���ى التعري���ف عل���ى الش���كلالتراكي���ب ا4ض���افية ورتب���ت ترتيب���ا إل تتع���دد: عAق:::ة ال:::تAزم

  .)وراء سياج الصمت، خطاب تاريخھا(-)مضاف إليه ثاني+ مضاف إليه أول +مضاف (

  ) ث الرمليثحرأسي، (-))معرفة(مضاف إليه + مضاف (ية ئانضھا حافظت على ا4ضافة الثبعو

  )م؟أفكر فيھ لما(وجملة اAستفھام  ،التEزم بين أداة اAستفھام -

  ).A حمامة تطير(سنادي اAسمي4في التركيب ا) تطير(سنادي الفعلي 4التداخل بين التركيب ا: عAقة التداخل

وحدة وظيفية ووحدة (بتركيب مكون من  )A واحة من الليمون يعصر(التداخل في التركيب ا&سنادي اAسمي  -

  ).من الليمون(-)تابعة

 )يجعلن��ي أع��ادي عنق��يخض��اب تاريخھ��ا الملف��وف عل��ى (اAس��مي  ناديالت��داخل المعق��د ف��ي التراكي��ب ا&س�� -

تركي�ب اس�نادي فعل�ي (المس�ند +وت�ابع ،يف�يظتركيب و +تركيب مستقل )+تركيب إضافي(المسند إليه [:بالشكل

  .])تركيب اسنادي فعلي ثاني+ أول 

  :اھر المEحظة ما يليوومن أھم الظ

 انعدام ظاھرة تقديم ماحقه التأخير −

 لتضمين اللغوي لنصوص أخرىA أثر ل −

 )لما أفكر فيھم؟(التكرار اقتصر على ا4ستفھام  −

 ...)أحقد، أرى(مع الفعل المضارع المستتر الفاعل الدال على ذات ا&نا في الضمير  إضماراقتصر  −

يق�ول ال�دكتور وفي الحذف  ،(...)وفي فأستنشق غبار الشلل (...)) لما أفكر فيھم (الحذف في مثل قوله  −

 أزيد ل[فادة، وتجدك  فادة4اترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عند (( ينسعدالى مصطف

 

س�تمد الح�ذف أھميت�ه ف�ي أن�ه A ي�ورد وي .)1())م م�ا تك�ون بيان�ا إذا ل�م ت�بنأت�و ،أنطق ما تكون إذا ل�م تنطل�ق

ل ھ��ذا المنتظ��ر م��ن ا&لف��اظ وم��ن ث��م يعم��ل عل��ى تفجي��ر ش��حنة فكري��ة ت��وقظ ذھ��ن المتلق��ي وتجعل��ه يتخي��

  .)2(المقصود
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، وس�ط اللوح�ة )تھاجر الذاكرة(سنادي الفعلي 4في التركيب ا) الذاكرة(التوليد ينبع من الكلمة المركزية  −

، وتتق�اطع م�ع التراكي�ب المختلف�ة داخ�ل اللوح�ة م�ن )ن تھجرن�ي ال�ذاكرةح�ي(عن�وان اللوح�ة على ع شلت

 ...)، ساعة الرحيل...، سياج الصمت...زوي القلب ني...، لما أفكر...، A واحة...A حمامة(مثل

عل��ى اعت��راف التعبي��ر بغي��اب ال��ذاكرة  لنج��د أن تراكي��ب الن��اص المختلف��ة وظ��واھره وعEقات��ه ت��دلومن��ه    

 الح�ذف وظھ�ر ،اAس�تفھامواقتصر التكرار على  ،والتضمين ،أو ذاكرة ا&نا فانعدمت ظواھر التقديم ،الشخصية

ب�ين المس�ند ه، كما تداخلت التراكيب تداخE كبيرا واتسعت الھ�وة نص التعبير عكوسيلة 4تمام ما A يستطيع النا

  .والمسند إليه أحيانا

فت مما Aوتقاطعات عEقاته بشكل  ،فقد تعددت مظاھر التركيب) تمثال الذكرى يقمز(أما في اللوحة ا&ولى    

  .تمزيقه مثال شامخ آلم الناص فدعا الذات ا&نثوية إلىتالذكرى كيوحي بوقوف 

  :الد2لة والتجربة الذاتية حقولد 

وا&وص�اف بينھ�ا  اAرتب�اطوأشكال ) المعنى(والمدلول  ،)ا4شارة(بين الدال  اAرتباطيعرف عن الدAلة أنھا    

في الغالب وبعضھا طبيعية كما ھو بين الرمز وبين مدلوله فالم�اء  اعتباطيةالمدلول لتكون بعدد عEقة الدال توت

ر إلى إشكالية ھذه الثنائي�ة ون�اقش ص�ور يسوسدوالعالم لقد أنتبھا عند العامة رمز للصفاء والتجدد، و كما يعرف

مس�توى الكلم�ة  ، س�واء عل�ىىھذا اAرتباط بمنظور لغوي لس�اني ف�أنبثق عل�م الدAل�ة ال�ذي يعن�ي بدراس�ة المعن�

، أي أن�ه ي�درس اللغ�ة م�ن حي�ث ةوي�م�ا يتعل�ق بھ�ذا المعن�ي م�ن قض�ايا لغ(( أو على مستوى التركي�ب  ،المفردة

  . )3())ع من فروع علم اللغةرفھو وما يجول بالخاطر، عدAلتھا، أو من حيث أنھا أداة تعبير 

عل�ى عل�م  ) sémantiqueيك نتالس�يما(أول من أطل�ق اس�م ) M.Brealميشال بD (كما يعتبر العالم الفرنسي 

ن العرب الق�دامى ھ�ذا العل�م وس�موه عل�م الدAل�ة ول�يس وعرف اللغويقد الدAلة، ثم أنتقل إلى اللغة ا4نجليزية، و

  . )4(علم المعنى &ن ھذا ا&خير فرع من فروع علم البEغة

  ـــــــــــــــــــ

) دAئ��ل ا4عج��از(عب��د الق��اھر الجرج��اني : ، نق��E ع��ن139ات ا&س��لوبية ف��ي الش��عر العرب��ي الح��ديث صي��البن: مص��طفى الس��عدني .1

 .112ص

  139ا&سلوبية ص ،ح  أحمد سليمانفت: ينظر .2

 11م ص2001، 1ط) مصر(دراسات في الدAلة والمعجم مكتبة ا1داب القاھرة : رجب عبد الجواد ابراھيم .3

 12،11المرجع نفسه ص : ينظر .4

  
  

من مفردات المعجم يشترط فيه أن يكون للمفردة معنى معجم�ي ق�ائم ف�ي ) علم الدAلة(ولكي يستفيد ھذا العلم    

  .فسھا، ومعنى آخر سياقي نصي تؤديه عندما تتركب مع غيرھا من المفردات في نسق التركيبن

ودAلتھ��ا ف��ي عل��م الدAل��ة، &ن دراس��ة الكلم��ة تش��كل مرحل��ة  ،لق��د اھتم��ت الدراس��ات ا&س��لوبية ب��دور الكلم��ة   

ة سوما ھذه الدرا ،لياخصائص الجملة ومن ثمة النص المعالج دAضرورية وأساسية، تمكننا بعد ذلك من معرفة 
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والجملة إلى النص إA معالجة أسلوبية لبعض الظواھر الشكلية والمعنوية لل�نص  ،المتصاعدة من مستوى الكلمة

  . المدروس

 ف الحق�وليتص�ن ةطريق�والمن�اھج الحديث�ة الت�ي أول�ت عناي�ة بدراس�ة عل�م المع�اني ھ�ي  ،أھ�م الط�رقمن ن إ   

الس�ياق  إغف�الوA يص�ح فيھ�ا  بالقراب�ة المعنوي�ةبط تل�ى مجموع�ة كلم�ات ت�روھي حقول دAلي�ة مبني�ة ع الدAلية

مودية بين مكونات ھذه عوال ،يةفقا& اتدراك جملة العEقإومن ثمة  ،النصي للكلمات التي توضع تحت لفظ عام

 ،)ي�ةظرالمش�كEت الن(ف�ي كتاب�ه ) ج�ورج مون�ان(،)ريسوس�دو(براز من ساھم في ھذا المنھج العالم إالحقول، و

  .)1(ف المدلوAتنيصتوأبحاثه في ) J.trierتربيه .ج(وآراء العالم 

ر تقوم على العEقات الموجودة بين يم وفق منظور أستاذه دوسوس1940فقد قام بدراسة علم  )شارل بالي(أما    

كم�ا  .)rapports associatifs()2( للعEق�ت الترابطي�ةر يمفھ�وم دوسوس� م�نا&دلة في الحقول الدAلية انطEق�ا 

ف��ي اعتم��اد المع��ايير ا&ساس��ية ف��ي تص��نيف ھ��ذه  )مون��ان وتربي��ه وش��ارل ب��الي(ختلف��ت ھ��ذه الدراس��ات ب��ين ا

وفي تن�اول ج�زء A يس�تھان ب�ه م�ن  ،ووجھت إليھا الكثير من النقود رغم إسھامھا الواضح في أثراءAت والمدل

النق�اط ا الدAلي�ة مس�تفيدين م�ن أھ�م ن�ريقة ف�ي معالجتالعEقات الدAلية بين الدال والمدلول وسنعتمد على ھذه الط

وفي ھذه الدائرة التي تحيط ب�التعبير ف�ي دائ�رة  ،ونقاط التقاطع بين ھذه الطرق في ھذا المستوى الدAلي البارزة

، )ف�ارظا& العش�ق تح�ت(ھا الناص لوح�ة فيا&نا تحت إطار الموقف الذاتي من خEل ثEث لوحات نصية تناول 

  .)3(ا&خيرة يقول ھذهوفي  ،)مارحإلى حادي ال(و، )داخل السنوات الصوتية الھروب(

  !سر أيھا الحمار و2 تعتذر

  ماه الوھندظھرك قد أ نأعلم أ

  ...أعلم ذلك

  فA تبتئس فأنا خلفك بوزري

  في النھار يلالل جه منذ أن ولنيأعا

  ، حائر، ھائمسائر

  ـــــــــــــــــــ

 42،40ص 1992الجزائر محمد يحياتين، ديوان المطبوعات الجامعية : ى علم الدAلة، تمدخل إل ،سالم شاكر: ينظر .1

  42المرجع نفسه ص: ينظر .2

 39الديوان ص .3

  في الظAم، في الوحل

  ع المزامير صنول، وأبأدق الط

  مدة السيوف غوأ

  !للحفAت

  على وقع حوافرك وھا أنا أشد
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  التي 2 تترك سوى الطريق الطويل

  فتنا حسبناه شبحاالذي إذا ما ألت

  وإذا ما ركبناه ضنناه عصا ا�طفال 

  في النزوات

  أدوسه،  تدوسه و2 نعود لنركبه

  !رىتكما ...أنا رائح،

  من الساحل إلى الساحل 

  حيث أشرب وأياك من دموع ا�سماك

  !نأكل من زبد البحر و

  حتى يعود القمر من سفرته

  !!يعانقنا حزام البحر 

  لمات السارية فنقرأ في ضفته العارية ك

  عين 

  ذرفت 

  !دمعا

  بخAيا تباح

  !!ا�حرف

  !الخريف قراوأيھا الفقير كأ

  لقد طلع الفجر، فدع الطريق !سر

  ..ر...ر..!رس !يشتريھا نلم

تتفرع ) الموجودات، المجردات، ا&حداث(وھي  ،ف الحقول وفق ثEثة حقول أساسيةنيمكننا بعد ذلك أن نص   

  .ألفاظ جامعة تحتمنھا حقول أخرى تجتمع 

  

  :تنقسم إلى :�حداثا .1

ول�ج، أدق،  ر،سر، A تعتذر، أعلم، أدماه، أعلم، A تبتئس، أعانيه، وقع الح�واف :أحداث الحركة

ركبه، ترى، نعود لنأدوسه، تدوسه، A  ع، أشدو، A تترك، ألتقينا، حسيناه، ركبناه، ضنناه،صنأ

  .شتريھا، سرير، طلع، فدع، س، باحث، أشرب، نأكل، يعود، أنام، يعانقنا، فنقرأ، ذرفت

 الوھن، بوزري، النزوات، سائر، ھائم، رائح: أحداث سلوكية

 : تنقسم إلى الموجودات .2
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 .الحمار، ظھرك، أنا، أنا وأنت، عين، الفقير، أياك، من: حية

الس�احل، دم�وع ا&س�ماك،  ،الوحل، الطبول، المزامير، أغم�دة الس�يوف، عص�ا ا&طف�ال: جامدة

 .حر، القمر، ضفته العارية، دمعا، أوراق الخريفزبد الب

 : تنقسم إلى المجردات .3

 .ل، في النھار، في الظEم، الفجر، الطريق الطويليخلفك، الس: الزمانية والمكانية

 .الحفEت، شبحا، سفرته، كلمات السارية، خEيا ا&حرف: المعنوية والشكلية

اف بع�ض العEق�ات ا&فقي�ة الدAلي�ة ش�فومنھا يمكن است ،سام الدAليةوا&ق ،وائح الدالة على الفروعلھذه أھم ال   

  .وأھمھا

، خEي�ا الكلم�ات الس�ارية(، )ض�فته العاري�ة، زب�د البح�ر) (الحم�ار، ع�ين(، )الحمار، ظھرك( :عEقات ا4حتواء

  )حزام البحر، ضفته(،)النھار، الفجر() ا&حرف

  )ضفته، الساحل( ،)سائر، حائر(، )ضنناه، حسبناه: (عEقات ترادف

  )أدوسه، تدوسه( )أنت، أياك(، )الحمار، الفقير( :قباطعEقات الت

  )عصنأدق، أ(، )ھايرتفدع، يش(، )أكل نأشرب، ( :عEقات تنافر

الليل، في (،)عانقنا، فنقرأي(،)ائر، ھائمحسائر، (،)ركبناه، ضنناه) (ألتقينا، حسبناه) (gardable( :عEقات تدرج

  ).النھار

  )A نعود، يعود( :ضادعEقات ت

  :أما أھم العEقات العمودية نجد

  .وھي عEقة شكلية ،)سر، سائر( :عEقات ا&شتقاق

وھي كلمات  )، الوھنأعانيه) (الطريق ،سر) (فنقرأ، الكلمات السارية(، )ولبطأدق (سنتغماتية  :نحويةعEقات 

  .بط استعماAتتر

  

  

طري�ق الس�ر، (،)اش�دو، الحف�Eت(،)ع�ين، دمع�ا(،)القمر، الليل(،)لطريقركبناه، ا(، )أنام، الليل: (عEقات إلتزام

  )سر، وقع حوافرك(،)طويلال

وعEقاتھا التي تعكس  ،يز طابع ھذه المكوناتمالمتشابكة، يمكننا أن نوعEقاتھا  ،ومن خEل رصد المكونات   

  .ھمةمبالضرورة طابع التعبير ا&سلوبي للناص فنجد بعض النقاط ال

كمح�ورين أساس�ين ) الحم�ار(وھ�ي  ،الوس�يلة وعل�ى ذات ،الن�اص الموجودات وتركيزھا عل�ى ذاتر ااقتص −

والليل�ة  ،ومظاھر الموقف الذاتي المحدد بمجردات زماني�ة ومكاني�ة A تتع�دى الي�وم ،تدور من خEلھا صور

 .وA تخرج عن نطاق رحلة السفر عبر الطريق الطويل
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وأفع�ال أم�ر  ،)ماض�ية ومض�ارعة(حرك�ة م�ن خ�Eل أفع�ال مختلف�ة الحمار في الذات تسير ذات الناص مع  −

ترك ب��ين ش��ش الح��دث ال��درامي م��ع الن��اص، ويب��رز موق��ف المعان��اة كعام��ل مياع��موج��ه إل��ى ذات الحم��ار لت

، ئرب�وزري، الن�زوات، س�ا(والحمار من خEل ا&حداث السلوكية التي اقتصرت عل�ى ذات الن�اص  ،الناص

 ).ائمھ

، ه، حس�بناه، أدوس�التفتن�ا(وحرك�ة ال�ذات م�ن خ�Eل بع�ض المواق�ف  ،بين حركة الحمارالمشاركة ا4يجابية  −

 .)تدوسه، وأياك، ونأكل

م�ن مث�ل  راك ذات الناص مع ذات الحمار ف�ي بع�ض العEق�ات الدAلي�ة داخ�ل حق�ل م�ن الحق�ول الدAلي�ةتاش −

يعانقن�ا، (،)، حس�بناهالتقين�ا(درج ، وعEقة الت�)أشرب، أكل(، وعEقة التنافر )ظنناه، حسبناه(ترادف العEقة 

 ).أدوسه، تدوسه(، وفي عEقة التطابق )يعود، A نعود(وعEقة التضاد  ،)فنقرأ

) ، زب�د البح�رتهض�ف(،)الحم�ار، ظھ�رك( اAحت�واءبعEق�ة ) البح�ر(دة عاس�وال�ذات الم ،Eل ذات الحم�ارقاست −

 ).كلمات السارية، بخEيا ا&حرف(مساعده  أخرىوذات 

Eل ظ�اھرة التك�رار المجس�دة ل�ذات الن�اص خEل ذات الناص بعEقة من العEقات ا&فقية إA من غياب استق −

 ).حئارفأنا، ھا أنا، أنا (التامة الكاملة 

  :أما من خEل العEقات العمودية بين الحقول الدAلية فنEحظ ما يلي

، وعEق�ة )س�ر، س�ائر(تقاق اشتراك ذات الناص مع ذات الحم�ار ف�ي بع�ض العEق�ات م�ن مث�ل عEق�ة ا&ش� −

 ).ناه، الطريقبرك(وعEقة ا&لتزام  ،)ذرفت ،عين(، )فنقرأ، كلمات السارية(نحوية 

الدAلية كعEقة التضاد للدAلة على اشتراك ذات الناص م�ع ذات الوس�يلة  غياب بعض العEقات بين الحقول −

 نف�ردموح�دث  ،)A نع�ود(ترك ش�م واقتصر التضاد على الجم�ع ب�ين ح�دث ،والموقف ،في الحدث) الحمار(

 .في حقل الحركة) عودي(من القمر 

تع�دد  الت�ي) ابحش�(م�ن مث�ل ) المش�ترك اللفظ�ي(وذات الحم�ار ف�ي بع�ض المف�ردات  ،اشتركت ذات الن�اص −

 ...).الظل، الخيال(معانيھا إلى 

     ) &س��ماكدم��وع ا(المف��ردات م��ن مث��ل وب��ين بع��ض  ،ف��اظ ع��ن طري��ق التض��ام بينھ��ا&ليم دAل��ة بع��ض ام��عت −

 ).سفرتهيعود القمر من (، )خEيا ا&حرف(

الطري�ق لم�ن ) (نأك�ل م�ن زب�د البح�ر(، )ف�ي النھ�ار لولج اللي�(والعميقة في  ،وردود بعض الدAAت الدقيقة −

ولج، (    ير مجال اAستعمال في الدوال ا&ساسية غي، وھي دAAت ا تقت خEل النص من خEل ت)ھايرتيش

 . وضمھا إلى دوال أخرى .)ھايرتشينأكل، 

أو من ضمير إلى غي�ره أو  ،التحول من معنى إلى أخركما سماھا البEغيون وھي ) ا4لتفات(ظاھرة  بروز −

    ويتض�ح ذل��ك ف��ي مخاطب��ة الحم�ار ف��ي بداي��ة اللوح��ة .)1(إل��ى المعن��ى ا&ول ةم�ن أس��لوب إل��ى أخ��ر ث�م الع��ود



 119

ث�م إتح��اد المعني��ين ف��ي أخ��ر اللوح��ة ) ا خلف��ك ب��وزريفأن��(للوص��ول إل��ى مخاطب�ة ال��ذات ) س�ر أيھ��ا الحم��ار(

 .)سر لقد طلع الفجر(والخروج إلى المعنى ا&ول  ،)أدوسه، تدوسه(

ش�تى أش�كالھا بوالحقول السابقة أھم المكونات الدAلية التي يدور م�ن خ�Eل الح�دث  ،نبرز من خEل اللوائح −

 الزمان+ المكان + المتحدة الذات     ) القمر الحمار، أنا، زبد البحر،(في حقول الموجودات نجد  :وھي

  الزمان+ المكان       )الليل، الطريق، سفرته(حقول المجردات    

  حالة الذات المنفردة   +حركة الذات المتحدة      )سر، أعانيه، بوزري، سائر، حائر، ھائم(حقول ا&حداث    

  ).الزمان+ المكان + الحركة والحالة (الذات  ⇐   

  .)2(ما في لوحة الھروب داخل السنوات الضوئية فيقولأ

  تتكاثر الطرقات، فيورق في تجاعيد التوسل
  !Kندفاعاالة ضح

  تستنزف المقادير
  تتھاوى أوراق الصدر صفراء

  برعمية
  الشعائر ثاربر بدقفينام التطحلب وي

  صناديق ا2قتراع ممجوجة اKعAنات
  ملطخة بغبار الوحدة

  ي غليان الرممبق التواجد فشيزھر 
  !طاحنةتالم
  ول إلى أھرامات من النفايات حتت

  وتساقط أوراق ا�عوام
  وينمو تعفن التوسل

  ـــــــــــــــــــ
 219فتح  أحمد سليمان، ا&سلوبية ص: ينظر .1
  25الديوان ص .2

  
  

  (...)على شفاه القصارى 

  !!أھرب داخل سنوات الضوئية

  :والفرعية نجد ،ول الرئيسةوعند رصد المكونات الدAلية وفق الحق

  : حقول الموجودات
  .شفاه القصاري: موجودات حية

  الرمم، اھرامات، النفايات، اAعEنات ،صناديق اAقتراع: موجودات جامدة

  : حقل المجردات
  داخل السنوات، الطرقات: الزمانية والمكانية

الش�عائر،  ر، التطحلب، دثارتجاعيد التوسل، ضحالة اAندفاع، المقادير، أوراق الصد: المعنوية

  .غبار الوحدة، شبق التواجد، غليان الرمم، أوراق ا&عوام، تعفن التوسل
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  : حقل ا�حداث
ينمو،  تتكاثر، فيورق، ستنزف، تتھاوى، فينام، ويعبر، يزھر، تتحول، تتساقط،: أحداث حركية

  .أھرب

  .ئيةة، الضوحنابرعمية، ممجوجة، ملطخة، المتطصفراء، : أحداث الحالة

  :العمودية فھيو ،أما أھم العEقات الدAلية ا&فقية

  عEقة أفقية      )ملطخة، ممجوجة(،)تتھاوى، تتساقط: (عEقة الترادف

  عEقة أفقية     )تجاعيد التوسل، تعفن التوسل(،)برقفينام، ي(،)ينمو، فيورق، فيزھر: (عEقة التدرج

  أفقية+عEقة عمودية       )نات، صناديق اAقتراعاAعE(،)التطحلب، تتكاثر: (عEقة اAلتزام

  عEقة أفقية      )النفايات، الرمم: (عEقة اAحتواء

  عEقة أفقية      )تستنزف، تنمو: (عEقة التضاد

  عEقة عمودية       )ورق، أوراق ا&عوامي: (عEقة اAشتقاق

  :حقول معينة نجد فيار بعضھا ا1خر وبالعودة إلى ھذه العEقات الدAلية في تقاطع بعضھا وانحص

ونش�اطه التعبي�ري  ،والتض�اد عل�ى حق�ل ا&ح�داث بم�ا ي�دل عل�ى حركي�ة الموق�ف ،انحصار عEقة الت�رادف −

 ).تستنزف، تنمو(، )تتھاوي، تتساقط(

وتف�رع ا&ص�ول إل�ى ف�روع  ،الموج�ودات الجام�دة بم�ا ي�دل عل�ى تع�ددحق�ل انحصار عEقة اAحت�واء عل�ى  −

 .قل التعبير من صورة إلى صورة أخرى تؤدي الغرضن، مما يزيد في )ايات، الرممالنف(مماثلة 

مما يؤدي إلى تنوع وتعدد الدAلة ف�ي ) التطحلب، تتكاثر(تعالق واAلتزام بين حقلي ا&حداث والموجودات ال −

 .التعبير على الحدث الدرامي

، مم�ا ي�ؤدي إل�ى تغيي�ر الدAل�ة )&ع�وامب�ورق، أوراق ا(والموج�ودات  ،اAشتقاق بين حقل�ي ا&ح�داث قتعال −

 .)ا&عوام(بتغير اAستعمال في لفظة 

وحق�ل الموج�ودات  ،ت�درج ايج�ابي) ينمو، فيورق، فيزھ�ر(أما عEقة التدرج فقد ظھرت في حقلي ا&حداث  −

 .وسلبا ،ايجابإ، تدرج سلبي يجسد تطور الموقف الحركي )تجاعيد التوسل، تعفن التوسل(المعنوية 

 م�اوھ ،)التن�افر، التط�ابق(خEل ما س�بق س�جل غي�اب بع�ض العEق�ات الت�ي ظھ�رت ف�ي اللوح�ة الس�ابقة من    

ال�نص  عن�ه الذي استغنىا التعبير لعدم الحاجة لھما &ن التطابق يحمل نوعا من التكرار مد منھيعEقتان لم يستف

ي يخ�دم تط�ور الحال�ة ف�ي الموق�ف وعوض�ه بالت�درج ال�ذ ،الت�رادف، أم�ا التن�افر فق�د اس�تغنى عن�ه ال�نص ةبعEق

  .الذاتي

ولم تسجل ضمن حقل الموجودات الحي�ة الت�ي اقتص�رت  ،أما ذات الناص المركزية في ھذا التعبير فقد غابت   

تدخل في أي عEقة مع المكونات ا&خرى، فالن�اص اعتم�د تقني�ة ليت�رك ال�نص  موالتي ل ،)القصارى فاهش(على 
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في أخ�ر ال�نص الت�ي ) ھربأ(اAسنادية شخصه بؤرة للتعبير إA من خEل الجملة  في حركته تلقائية A يتخذ من

  .عادت نسبة ھذا النص إلى صاحب ھذا الموقف من غير ا4شارة إليه بضمير بارز

  :التعبير في دائرة ا4خر.2

مات�ه العدي�دة بعد استعراض مستويات التعبير ا&سلوبية في الموقف ا&ول الذي ينطلق من ذات الناص واھتما   

ا&ن�ا : أغ�وار ال�ذات البش�رية الت�ي ھ�ي هر م�ن خEل�بس�ييأتي الناص في موق�ف آخ�ر ليخاط�ب الط�رف ا1خ�ر و

ولى &وا&نتم، أو ا1خر، ومن خEل ھذه العEقة الوطيدة بين الذات والذات الثانية يمكننا أن نحلل عEقة الذات ا

أو  ،ھ�ا، وس�نحاول معالج�ة ك�ل ذات س�واء أكان�ت ذات حي�ةحلوائبذوات أخرى تمثل الذات الثانية وتندرج تحت 

، ح��داأھ��م الممي��زات ا&س��لوبية الت��ي أس��تأثرت بھ��ا ك��ل عEق��ة عل��ى  ستش��فجام��دة م��ن خ��Eل مس��توى مع��ين، لن

، وثالث�ة )ا&ن�تم(وأخ�رى معجمي�ة ف�ي ذات  ،معالجة ص�وتية) ا&نت(وللضرورة المنھجية أرتأينا أن نعالج ذات 

  .الماضية) العلم(دAلية في ذات  االجامدة، وأخير) المعلم(ت تركيبية في ذا

  :إيقاع الصوت في ا�نت.أ

 أك�ان ءاسوبالكائن ا&نثوي الناصة يتناول ھذا القسم من أقسام التعبير في دائرة ا1خر موضوع عEقة الذات    

بع�د ي�وم الغف�ران، (ية وھ�ي وتن�درج ف�ي ھ�ذا المض�مار بع�ض اللوح�ات الش�عر ،مدين�ة مأ ،أجنبي�ة ام�رأة مأ ،أما

، وھي لوحات تتقاطع في عEقة الناص بھ�ذا الك�ائن )ق ا&نوار، العابرة، عشقتھا، القلب الغجريرھر، مشاطالم

وشعور يختلج الناص ف�إذا أخ�ذنا عل�ى س�بيل  ،وعاطفة ،واAفصاح عن فكر ،كمطية للتعبير ا&نثوي الذي يتخذه

  إلى الحبيبة ينقل فيه الناص لواعجا ويعبر فيھا عن  اھجلوجدنا نداء مو) ھرطالم(المثال لوحة 

  

  

  .)1(ه فيقولباتمشاعر خصبة تن

  مفاعلن، مستفعلن، مستفعلن              ھر فالثميطالنور  :حبيبتي

  مستفعلن                                أغصانه                  

  تفعلن، مستفعلنمستفعلن، مس           نه آوالحرف وعد فاركبي شط

  متفاعلن متفاعلن، متفاعلن،                   د اKله حقيقة أزليةيو

  مْتفاعلن، فاعلنمتْ متفاعلن،             ي أحضانهحفتبرجي واستسم

  متفاعلن، متفاعلن، متفاعلن    ...ومن الغباوة أن تسافر في مدى...

  مْتفاعلنفاعلن، متفاعلن، مت              !ومرايا دربك لوثت نيرانه 

  :يEحظ أن ھذه اللوحة اعتمدت على بحرين صافين وھما: ةإطار الموسيقى الخارجي.1

  )x6علنامتف(، والكامل بتفعيلة )x6مستفعلن(بتفعيلة  الرجز
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ظھرت في ھ�ذه الجمل�ة الش�عرية الفرعي�ة و، الثالثكذا السطر و ،بتدوير الرجز اختص بالسطر ا&ول والثاني -

الخ�بن  ح�ذف الح�رف الث�اني الس�اكن فظھ�ر م�ا يس�مى بالزح�اف )مس�تفعلن(وھي في ا&ص�ل  ،)مفاعلن(صيغة 

)métrical variation(.  

ف�ي ) مس�تفعلن(فص�ارت ) متف�اعلن(ل�ـ  ا4ضمار ذلك زحافك ظھرالكامل اختص ببقية اللوحة الشعرية، وقد  -

  .ثEثة مواضع

  )مفاعلن(في الكامل، ولو A ظھور صيغة ) متفاعلن(، في الرجز تطابق )مستفعلن(بالمقارنة البسيطة نجد أن 

لقلنا أن الكام�ل ھ�و رج�ز، وبالمطابق�ة ) متفاعلن(أن الرجز ھو كامل، كما أن لوA ظھور صيغة بداية لقلنا الفي 

  : بين المادة اللغوية والتفعيلة نجد ما يلي

  .والكامل ،وھما الرجز ،متشابھين والفارق بين وزنين ،ونقطة البداية ،ھي بؤرة اللوحة): مفاعلن(حبيبتي  −

 والكامل ،ونقطة الفصل بين الرجز ،ھي بؤرة ثانية): متفاعلن مـ( ا4لهويد  −

   :ة التعبير ومنھاطبيعوالتي تبرز لنا  ،بعض العEقات في ھذه اللوحة إيجاديمكننا من خEل ذلك 

 قيقة إنسانية ـ تعبير عن ح) فرع من أصل مستفعلن(ــ مفاعلن  )حقيقة غامضة(حبيبتي  −

 )القدرة(ـ تعبير عن حقيقة إيمانية ) أصل من أصل( فاعلن تــ م) حقيقة ثابتة( ا4لهيد  −

 غيبيةـ تعبير عن حقيقة ) فرع من أصل متفاعلن(فاعلن تْ ــ م) حقيقة فرعية(أحضانه  −

 غيبية ـ تعبير عن حقيقة ) فرع من أصل متفاعلن( مْتفاعلنــ ) حقيقة فرعية(نيرانه  −

  ـــــــــــــــــــ

  81الديوان  ص .1

الق�دماء عل�ى نق�ل آدابھ�م بحر الرجز ذو إيقاع بسيط ساعد عل�ى نق�ل العواط�ف ا4نس�انية كم�ا س�اعد فإنه عليه و

ويعب��رون ع��ن ع��واطفھم الت��ي تج��يش ف��ي ص��دورھم، وع��ن أخيل��تھم  أنفس��ھم، ع��نوإعتم��دوه ليروح��وا  الش��عبية،

ز الموجه للحبيبة، كما أن بحر الكامل السباعي ھو ك�ذلك م�ن وا4يعا ،الذي وظفه الناص للوصف .)1(وصورھم

واقت�رب ش�يئا ) عك�س الخب�ر(أو الن�اص عل�ى حم�ل التعبي�ر با4نش�اء  ،ا4يقاعات البسيطة التي ساعدت الش�اعر

وھو ما يعكس رأي البعض في أن ھذا البحر أج�ود ف�ي الخب�ر من�ه ف�ي  ،والسEسة في التعبير ،فشيئا من الليونة

وھ�ي وبذلك نجد تنوعا في مس�تويات التعبي�ر ب�ين التعبي�ر ع�ن الحق�ائق ا4نس�انية . )2(وأقرب إلى الشدة ا4نشاء،

وأخيل�ة تتعل�ق ب�الفكر، والحق�ائق  ،وھ�ي تص�ورات ،لغيبي�ةمشاعر وعواطف ذاتية، وب�ين التعبي�ر ع�ن الحق�ائق ا

ا4يقاعات الصوتية التي تبرز من خEل مع بع من قناعات ذاتية لدى الناص وكل ھذه التعابير تتوافق نا4يمانية ت

  ). مواد اللغويةال(ا4فصاح بالمواد الحاملة 

وھ�و يتتب�ع  ،، نج�د أنفس�نا أم�ام معان�اة الن�اص الداخلي�ة)ع�د ي�وم الغف�رانب(ول�تكن  ،لوحة أخرىإذا انتقلنا إلى    

  .)3(ض مقاطعھايقول في بع إذولكن ھيھات أن ينال ذلك  ،والقرب ،ى التدانيغيب) المجھولة(أثار

  .فعول، فعولن، فعولن، فعولن، فعولنكتبت على بابھا بعد غلق الرجاء      
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  .فعولن، فعولن، فعول، فعولنبأني سأمضي وأحمل جرحي          

  فعول، فعولن، فعول، فعول، فعولل الشفق         طعبرت وحيد على 

  لن، فعو                           المنتحر                        

  : يقولإلى أن 

  .فعولن، فعولن، فعولن، فعولني بوحل التسكع              جبينوغاصت 

  .لنعو، ففعول ،، فعول، فعولن، فعونفعول  -تھدل شعري-ي طفوسال التغرب في مع

  .فعولن، فعول، فعولنففاضت أظافر قلبي                        

  :يقولو

  .لن، فعولن، فعولن، فعول:فعولن، فعول             محي بجبينقطيم أنا لم أعفر 

  .، فعولننفعول                ھموم الخرائط            

  .فعول، فعولن، فعولن            فصرت مع الدرب حلما       

  .فعول، فعولن، فعولن، فعولنتغازله معطيات الوثائق                   

  ـــــــــــــــــــ

 129اھيم أنيس، موسيقى الشعر صابر: ينظر .1

 68المرجع نفسه ص: ينظر .2

 67الديوان ص .3

  

بح�ر المتق�ارب عل�ى ھذه اللوح�ة  نظمالعروضية يEحظ الخليل بعد عرض ھذه ا&سطر الشعرية على أوزان    

 اخ�تEفن ف�ي م�السابقة، إA أن الف�رق الش�كلي يك) الكشف(الناص في لوحة  ستخدمهاي الذي فذي ا4يقاع الصا

وھ�و م�ا ي�وحي  ،المدروس�ة س�الفا )الكش�ف(دت في لوحة روالتي و ،ساويةتھذه ا&سطر عن ا&حجام الم حجامأ

ومم�ا ومتح�دة ف�ي البح�ر،  ،ومختلف�ة ف�ي الش�كل ،بأن التعبير ف�ي ھ�ذه اللوح�ة تش�كل وف�ق جم�ل ش�عرية متنوع�ة

  :يEحظ على ھذه اللوحات الفرعية ما يلي

  .ا الناص فيما سبقھوقد استعمل) فعول(ـ ) فعولن(في تفعيلة القبض ظھور زحاف  −

  .ولم يستعملھا الناص فيما سبق) فعو(ـ ) فعولن(في تفعيلة ذف حلاظھور علة  −

) الكشف(وھو ما لم يظھر في نفس البحر عند لوحة  ،)المنتحر، الوثائق(ظھور التسكين على حرف الروي  −

  .يدة وليست مطلقةقم قوافوھي 

  )المنتحر -فق(في اللوحة الفرعية ا&ولى) لنو -فع(ـ ) فعولن(تفعيلة فصل الإذ  يظھور تدوير عروض −

  .في اللوحة الفرعية الثالثة) لن:فعو(ـ ) لم:أنا(ظھور تدوير عروضي بين  −

  :وا4يقاع الصوتي نجد بعض الدAAت ومنھا ،وعند المطابقة بين المادة اللغوية التي تحوي التعبير
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ف�ي  أو الض�رب أي ،وذل�ك A يك�ون إA ف�ي الع�روض ،)فع�و(ل إل�ى فتنق�) فع�ولن(عل�ى الح�ذف دخول علة  −

ينطبق على اللوحة الفرعية  ه القاعدةمع اللوحة نجد أن ھذ القاعدة هأو العجز، وعند توفيق ھذ ،نھاية الصدر

دل طفي ـ تھ(..نه A ينطبق على اللوحة الفرعية التالية عند قوله ك، ل)فعولن فعو(ـ ) ..فق المنتحر..(ا&ولى 

 ،بمعنى أن الجملة بين المعترضين فصلت فصE قاطعا بين السطر الثاني) فعو ـ فعول فعولن ـ(ـ ) ..شعري

اس�تئناف  وأ ،ع�وض أن تك�ون ھ�ذه الجمل�ة وقف�ة أو محط�ة س�ريعة للم�رور هنفس�الخط والثالث الموالي في 

 .في النثر العادي الكEم

طر الن�اص إل�ى فص�ل الض�مير الم�تكلم ع�ن أداة الج�زم ض�أ )ل�ن:فع�ولن، فع�و( يأ) ل�م:قط�يم أن�ا(وفي قوله  −

ھ�ا فيم�ا نلحظي ظ�اھرة ل�م ھ�وه ير داخل السطر نفسوفلجأ إلى التد) لن:فعو(النفي في صيغة وزنية واحدة و

 .سبق

 :بأفعال صادرة من ذات الناص المحسوسة ومنھا )فعول(المزاحفة  ارتباط الصيغة −

 .يما سبقوھي ظاھرة ملحوظة ف ..)كتبت، عبرت، فصرت(

 .اء حسية تابعة للناصأعضب) فعولن(ارتباط الصيغة الصحيحة  −

  )يحرجي، شعري، جبين(

 

 

يھ�ا ويع�د ھ�ذا م�ن ورغم التنويع في ر) الخرائط، الوثائق(في مثل  وي الساكنرظھور القافية المقيدة ذات ال −

ا يبدع��ه م�� م��ن %90س��بة الش��عرية الحديث��ة الت��ي ك��ادت تطغ��ى عليھ��ا القافي��ة المطلق��ة بن ةمي��زات الموس��يقيال

 .)1(الشعراء

 ،ومما سبق يتضح المسلك التجديدي الذي يسلكه تعبير الناص في ھذه اللوحة والذي ارتفع عن تأدية مظاھر −

وترتبط بصيغ عروضية A تتع�دى الزح�اف إل�ى ص�يغ أخ�رى تعامل�ت  ،وأوصاف تكشف عن حالة عاطفية

م�ن قب�ل الن�اص  ينوا4لح�اح الش�ديد ،تعكس المعان�اةوالتدوير العروضي داخل السطر الش�عري ل� ،مع العلل

والمؤس�س عل�ى  ،وھو ب�ذلك يترك�ز عل�ى ا&س�اس الص�وتي الموح�د ،وصراع الھموم ،من الھزيمة AنفEت

) ع�ل، مف�اعيلن، ف�اعEتناف(تض�اف أليھ�ا التفاعي�ل ) متف�اعلن(أو ،)مس�تفعلن(أو ،)فع�ولن(تفعيلة واحدة ھي 

 .)2(من النظم على أحداھا باعتبارھا خمس تفاعيل أساسية) لةيفعالت(الحر  والتي A تخلو قصيدة في الشعر

م��ن ض��من اللوح��ات الت��ي تن��درج ض��من إط��ار التعبي��ر ف��ي دائ��رة ا&ن��ت لوح��ة : إط::ار الموس::يقى الداخلي::ة.2

  .)3(التي يقول فيھا...) !عشقتھا(

  Kند2ع الجباللوجھك أم 

  تعالى الصراخ ؟

  فكم في جرابي من ا2غتراب
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  مت دخيA أق

  كتبت بأقAم صدرك رفض الجحود

  د سجن الطفولةنورقمت في الز

 ،Aم ألتقينا؟عبكينا طويA  

  غنيات�وعدنا لماض من ا

  !!بين الصخور ربد اليعبحرام على المرء أن 

  صھيAسيبعث ليل الحصار 

  إلى أن يقول 

  أنا 2 أطوف كي تعتلي قامتي في الشوارع 

  ـــــــــــــــــــ

 281موسيقى الشعر ص ،ابراھيم أنيس :ينظر .1
 352المرجع نفسه ص: ينظر .2
 35الديوان ص .3

  

   ه�ھديك وصل الخصوب جئتو2 

  هانخذال ا�حبعشقتك بعد 

  -لحأر –أنا مئزرك الواقي وھا 

  عن أعين المغرضين يهفخب

  لنا راحة التAقي يومد

ي، إA أن الموس�يقى فر المتق�ارب الص�ابح� نظم�ت عل�ىو بالعودة إلى الموسيقى الخارجي�ة نج�د أن ھ�ذه اللوح�ة 

الداخلية الناجمة من بروز بعض ا&صوات عن أصوات أخرى تجتدب القارئ إليھا لمحاولة استكش�اف دواخلھ�ا 

  :يلي وعلى مستوى المصوتات البسيطة نجد أن ما ،وأسرارھا التعبيرية ،الصوتية

، ص�درك، الص�خور، ھيلالص�راخ، الص�(ومنھا الص�اد ف�ي ) السين، الصاد، الزاي(بروز أصوات الصفير  −

 .)الحصار، الخصوبة

ود، حجرابي، الج(الشدة، الجفاف والجمود في : ومعاني كلماتھا ومنھا ،محاكاة صوتية من بعض ا&صوات −

 ...).، راحة،يهالخصوبة، ا&حبة، خب(، وبعضھا دل على الليونة )الجبال

 )خيE، طويE، صھيE، التEقي، الواقيد(ا ار بعض ا&صوات والمقاطع مع استبدال بعض مصوتاتھرتك −

 )ه، ا&حبهت، والخصوباغنيالصراخ، ا&(وي لرع في حرف ايالتنو −

 )ومديبيه، خف( شددةالمتكرار متوال على مستوى بعض ا&صوات  −

 .يشبه القافية الداخلية )تعتلي، قامتي(تجنس ھندسي خلفي  −
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  :بعض الظواھر ومنھايمات والمرفويمات الدالة، نجد نأما في مستوى المو

 )ك/ت/ت، عشق/ت، جئ/ت، أقم/ت، رقم/كتب(مرفيم الضمير  −

 ) ك/ئزرك، م/ك، عشقت/ك، صدر/لوجه(مرفيم ضمير الخطاب  −

 )نا/نا، عد/نا، ألتقي/بكي(مرفيم ضمير الجماعة  −

  :في بعض ا&دوات نجدو

 .ووظيفة وتتشابه صوتا ،وھي تختلف معنى) أم، كم، وA، وھا( −

ان��دAع، انخ��ذال، الص��خور، الجح��ود، الحص��ار، (يم��ات المعجمي��ة ا&س��مية م��ن مث��ل نى المووك��ذلك عل��ى مس��تو

  )).خلفي تجنيس صوتي(الصراخ، تتشابه في ا&صوات 

الصاعد في بعض الجمل  التنغيمكما تعمل بعض الظواھر الصوتية ا&خرى في أبراز الجانب ا4يقاعي ومنھا    

وع�دنا (    أو النف�ي  ،يس�تند إل�ى ا4ثب�ات (  )ا&كثرية منھ�ا ذات تنغ�يم ھ�ابط و)(   ) Eم، ألتقيناع(ا4ستفھامية 

ر ب�والكثافة فق�د اقتص�ر ف�ي ا&غل�ب عل�ى الن ،أما النبر) أھديك وصل الخصوبة تAجئ(، )تيانلماضي من ا&غ

الجب��ال، (وھ��ي ظ��اھرة غالب��ة عل��ى أوائ��ل اللوح��ة م��ن مث��ل  ،...)أو ال��واو ،ح��رف الم��د ب��ا&لف الطويل��ة(بالم��د 

وتوزع نبر التشديد في أواخر  ،)الطفولة، الجحود، الصخور، الخصوبة(وبالواو من مثل  ،)الصراخ، اAغتراب

  .على نبر المد امسيطر) يمد(وفي أخر اللوحة  ،)وفطأ(وفي وسط اللوحة  ،)رقمت(اللوحة 

وال�داخلي اع الصوتي الخ�ارجي ستخلص من نتائج حول ا4يقيمن أبرز ما  :عAقة اKيقاع بالتعبير عن ا�نت.3

  :في ھذا ا4طار المحدود نجد ما يلي

ة، توس�عت ن�يمعتغيير التعبير شكE بعدا توزعت مادته اللغوي�ة توزيع�ا منتظم�ا عل�ى إيقاع�ات خارجي�ة  −

            وھ���و م���ا رأين���اه ف���ي لوح���ة  ،أو أخ���رى ممل���ؤة ،مادت���ه اللغوي���ة وتوزع���ت لتش���كل فراغ���ات بيض���اء

 .التعبير بتغيير الموقف اضطرابوھو ما يدل على  ،)نبعد يوم الغفرا(

والزحاف�ات كم�ا أجتھ�د الن�اص ف�ي توزي�ع  ،وعEقته با&نت إلى مستوى العل�ل ،انتقل التعبير عن الذات −

ومنھ�ا قط�ع الس�طر الش�عري قب�ل  ،المعروف�ةا4يقاعي�ة المف�اھيم  ضقل�ب بع�ب�ه ھذه العلل توزيع�ا أع�اد 

 .)فعو(بـ ) عروضيا( انتھائه

الصيغة المزاحفة، وتوزيعھا بشكل تتصدر فيه الحدث الشعري وتنطلق  ددوحانحصار أفعال الناص في  −

 ).فعولن، فعول(في  منھا ليكتمل التعبير في حدود الصيغة الصحيحة كما ورد

م�ع اللج�وء إل�ى محاك�اة ) ادص�الس�ين، ال(التركيز في الموسيقى الداخلية على مصوتات ذات إيقاع قوي  −

 .لحدث التعبيري مع القوة السمعية المناسبةلعض ا&لفاظ المقاربة ا&صوات ب

       ع��ن ذات ا&ن��ت  أو) ت��اء الفاع��ل(والت��ي تعب��ر ع��ن ذات الن��اص  العناي��ة ب��بعض المرفويم��ات الدال��ة، −

 ).ضمير الجماعة(أو عن عEقة ا&نا با&نت  ،)كاف الخطاب(
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) ي�ةبعجتوال ،الجملة اAس�تفھامية(والنغمات الصاعدة  ،)الجمل الشرطية(عدم اAكتراث بالنغمات الثابتة  −

أو النفي الجملي بواسطة النغمات الھابطة للدAلة على استمرار حالة التي تنت�اب  ،والحفاظ على ا4ثبات

 .الناص عن التعبير في ھذا الموقف

&س�طر واقتص�ار نب�ر التش�ديد عل�ى بع�ض ا ،عل�ى مس�احة اللوح�ة الص�وتيةلنب�ر الم�د توزيع ش�به ع�ام  −

 .ةا&خير الشعرية

الموس��يقى الش��عرية الخارجي��ة م��ع في��ه وب��ذلك يتض��ح العم��ل الش��عري بمثاب��ة الك��ل المتكام��ل ال��ذي تتض��افر    

وطاقة الك�Eم  ،والصور ،والمعاني ،وعEئق ا&صوات ،الموسيقى الشعرية الداخلية لتخدم إيقاع الجملة الشعرية

الش�كل المنظ�وم ع�ن موس�يقى ) قصيدة النثر(يھا موسيقى الشعر الحر وقد تستقل ف ،ا4يحائية، ھذه كلھا موسيقى

  . )1(وا4يقاع الداخلي الحديث ،لتستأثر بالموسيقى

  ـــــــــــــــــــ

 197ص 1996 ،1لبنان ط للكتاب، بيروت العالمية، الشركة المعاصرمحمد حمود، الحداثة في الشعر العربي : ينظر .1

  

وا&لفاظ المس�تعملة  ،اللغة باختEفختلف ي) ا4يقاع(ق بكثير من توفير الوزن، &نه بدو أشيھذا ا4يقاع الذي    

رس الكلم�ات ج�و ،والخي�ال ،والعاطف�ة ،ف�الفكر(( . )1(ذاتھا، في حين A يتأثر الوزن با&لف�اظ اللغوي�ة المس�تعملة

  .)2())ھي مكونات الحقيقة العميقة الصادقة

  :المعجم في ا�نتممظاھر .ب

وما تتعالق به ب�ذات ا&ن�ا للن�اص ف�ي  ،ستعراض إيقاع الصوت في دائرة ا&نت المتصلة بالذات ا&نثويةبعد ا   

ننتق�ل إل�ى لتبرز أساليب التعبير الموظف�ة ف�ي ا&ل�واح الس�ابقة، فيما بينھا ة وداخلية تتقاطع يشكل أصوات خارج

أن تنبئنا به من مظاھر التعبير المختلفة وف�ق  وما يمكن ،أو المادة اللغوية الحاملة لھذه ا&صوات ،مجال المعجم

  .ھذه المعجمات من إيحاءات مختلفةتشعه وما  ،والوظيفية ،شبكة من المعاني المعجمية

وحكم��ا إنس��انيا يرجح��ه الن��اص إل��ى ا&ط��راف ا&خ��رى  ،لترس��ما موقف��ا إنفعالي��ا) ال��وAدة، قص��يدا(ت��أتي لوحت��ا 

  .)3(يقول في اللوحة الفرعية ا&ولى والثانية )!قصيد(كرة، ففي لوحة والذوات المذ ،الممزوجة بالذوات المؤنثة

  ..سادتي ..أوانسي..سيداتي

  أنا أبحث في سفرتي المثيرة

  مسافة التعاسة 

  لةيح القبضأتيت بالوثيقة �ف: لذا

   !محالر قطعوأ                   

  !!وألعن التتر                   

  ضوريفإن سركم وجودي، أو داسكم ح
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  فإنني عزمت أن أنقل الخبر

  بار حجرائم ا�                  

  تشيد الدمار                  

  بقبضة من نار                  

  سلمتكم أوراقي  (...)رفاقي  اليوم يا

  القناع عن عورة التتارحوا فزحز

  لت أمري متاعب ا�سفاركو

  بارح�كذب عليكم كذبة ا�

  ـــــــــــــــــــ

 374ص 1998، بناء ا&سلوب في المقالة عند ا4براھيمي، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر بوزينةعبد الحميد : ينظر .1

 09دار ا1فاق بدون تاريخ الجزائر ص: الشعر الحر غير الموزون: مصطفى حركات .2

 73،71الديوان ص .3

  فلتسمحوا لي يا رفقة ا�شعار

  في عالم بخير، تقوده ا�فكار

  بخير همساجد          

  ه بخيرسكنائ          

  بيعاته تتار          

  بخير همراقص          

  أحزانه بخير          

  (...)وعصائب اKرھاب           

مل جانبا موسيقيا يقع عل�ى حنمطا ماديا ي بوصفھالقد أبرز الناص دور الكلمة في مثل ھذه ا&لواح من خEل    

وظAE مختلف�ة، فيراف�ق الص�وت الص�ورة المادي�ة والمعنوي�ة  ،اللسان، فتشع إيحاءا بالمعنى ويتحرك به ،ا&ذان

  .جل اللغاتفيھا وھي صفة تشترك . )onomatopée()1يا بنوماتوأ(الصوتيون وھو ما يطلق عليه  ،لھذه الكلمة

والوح��دات  ،النحوي��ةالوح��دات المعجمي��ة بنج��د أن ال��نص حاف��ل  الحق��ول المعجمي��ة الش��كليةودائم��ا بمنظ��ور    

والمعن�وي  ،خل ف�ي ش�كل حق�ول لتنس�ج ش�بكة م�ن العEق�ات تب�رز التعبي�ر الش�كلياالمعجمية الص�رفية الت�ي تت�د

  : النصي وفق ما يليالمعجمي المحدد بالسياق 

  : حقل الوحدات النحوية وأھمھا

، وال�واو ف�ي ...)عزمت أتيت،(، التاء )سيداتي، رفاقي، وجودي(في ) الياء(،)أنا(ضمائر منفصلة ومتصلة  −

 ).سركم(، كم ...)زحزحوا، فلتسمحوا(

 )فلتسمحوا(، الفاء في )وأقطع، وألعن(حروف عطف الواو في  −
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 ...)اء النداءي... ، إلى، في،ليلإن، أن، الEم التع(أدوات متفرقة  −

  :حقل الوحدات الصرفية وأھمھا

 )ر، الخبر، الدمار، القناع، التتار، ا&فكارتتال حم،المثيرة، القبيلة، الر(وھي ) الـ(معرفة بـ  ءأسما −

 )نار(أسماء مذكرة  −

 )بار، رفقة ا&شعار، عصائب ا4رھابحبار، متاعب ا&سفار، كذبة ا&حجرائم ا&(أسماء التضام  −

 )بالوظيفة، بقبضة، من نار، عن عورة، في عالم، بخير(أسماء نسق الجر  −

  ـــــــــــــــــــ

  234اني المعاصر صبى الشعر ا4سمدخل إل: عبد  حمادي .1

  

 ).مساجده، كنائسه -، ا&فكارا&خبار، ا&سفار، ا&شعار -الدمار، التتار -الوثيقة، القبيلة(أسماء تتشابه وزنا   −

 .)سيداتي، سادتي(، )أكذب، كذبة(أسماء إشتقاق  −

 )بخير(أسماء مكررة  −

، فلتس��محوا، ، تزحزح��وا، وكل��ت، أك��ذبن، عزم��ت، تش��يد، س��لمتكمع��أتي��ت، أفض��ح، أقط��ع، أل(ألف��اظ للفع��ل  −

 .متنوعة زمنيا )...تقوده

والوظ�ائف الطافي�ة عل�ى س�طح ھ�اتين  ،يمكن بعد ذل�ك رص�د أھ�م العEق�ات:شبكة المعاني المعجمية والوظيفية

  :وفق الخصائص التاليةاللوحتين الفرعيين 

، وع�اد أدراج�ه إل�ى )أن�ا(لمنفص�ل إل�ى ض�مير ا) س�يداتي(انتقل ا4ضمار من ضمير المتكلم المتص�ل : اKٌضمار

ن ذات الناص، وخلص إلى ضمير الفاعلين الموج�ه لل�ذوات كظاھرة تعبر ع ،)وجودي(ضمير المتكلم المتصل 

  )زحزحوا، فلتسمحوا(ا&خرى 

رت ج�فأم�ا المنك�رة  )ح القبيل�ةض�أنقل الخب�ر، &ف(طابع المفعولية ) الـ(ا&سماء المعرفة بـعلى سيطر : المفارقة

  ).من نار(رف الجر حنسق ب

معن�ى اله ب�ديد المعنى المعجمي داخل النص تحديدا ل�م يتح�ول حبتام الثنائي بل قام تضلم يعتمد على ال: التشعير

بع�ض ظھ�ور ، و)مس�افة التعاس�ة(، إA في شواھد قليلة من مث�ل )بار، متاعب ا&سفارحجرائم ا&( الغموضإلى 

  ...)سيداتي، أونسي، يا رفاقي( مثل) ةألفاظ خطابي(ا&لفاظ ذات طابع خطابي عام 

المض�ارعة المرفوع�ة وب�ين الماض�ية ووبة ب�Eم التعلي�ل، ص�ة ا&فع�ال المض�ارعة المنن�ن�وع الن�اص أزم :الحيز

كم�ا اقتص�ر الزم�ان عل�ى حاض�ر ال�ذات م�ع  ،الموج�ة لل�ذوات ا&خ�رى )فزحزحوا(، ثم أفعال ا4يعاز )سلمتكم(

  ).اليوم(ذوات ال
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الخلف�ي وعل�ى التجن�يس ) الوثيق�ة، القبيل�ة، ا&خب�ار، ا&س�فار(ھذا ا&خير عل�ى تجن�يس التنوي�ع اعتمد : التجنيس

التي تحلل ) سيداتي، سادتي(وعلى تجنيس التوليد بين ) أكذب، كذبة(وعلى تجنيس ا4شتقاق ) هسكنائمساجده، (

   :إلى

  مؤنث +تركيب إضافي + جمع +ـ أسم ) نية سطحيةب(سيداتي 

  مذكر+تركيب إضافي + جمع +ـ أسم  )طحيةنية سب(سادتي 

   .ن في التجنيسكمة تفيEخمة اليفالق

  :اعتمد الناص في تعبيره السابق على ظواھر معينة وأھمھا: من خصائص معجم الناص

واقتص��اره عل��ى النب��رة الخطابي��ة الموجھ��ة لل��ذوات  ،انع��دام التش��عير ف��ي كلم��ات اللوح��ة ع��دا بع��ض النم��اذج −

 ).ما&نت(

 .والمضي وتوجيه ايعازات ا1خرين با&مر في الحاضر ،فعال الناص بزمان الحضوراقتران أ −

وم�ن ثم�ة  ،منفص�لالضمير الب ھمثم فصلھا عن ، )ا1خرينواتصال الذات (اAعتماد على ا4ضمار المتصل  −

 .العودة أليھم

بع�د التفص�يل ) واس�ركم، ي�ا رف�اقي، فلتس�مح(وال�ذات الم�ذكرة ف�ي خط�اب ا1خ�ر  ،الجمع بين الذات المؤنثة −

س�يداتي، س�ادتي، أوانس�ي، (وھ�ي  ،في خطاب ا&ن�تمكمفاتيح ومنه ترتسم بعض الكلمات ) سادتي، سيداتي(

 ).رفاقي، يا رفقة

ة ف��ي تأدي��ة التش��عير بيالتض��ام بالس��ل واص��طباغ ،...)أقط��ع ال��رحم(اعتم��اد ا&س��ماء المعرف��ة عل��ى المفعولي��ة  −

 ).&سفاربار، متاعب احبار، كذبة ا&حجرائم ا&(

إذ يق�ول ف�ي ومن الخطاب المباشر ل�ذوات ا&ن�تم الم�ذكرة والمؤنث�ة إل�ى خط�اب ذات ا&ن�تم ع�ن طري�ق المدني�ة 

  .)1(من اللوحة الفرعية الخامسة والسادسة والسابعةمقاطع 

  ضفافھا دماء ..مدينتي يا غربتي

  البكاء  يوتعلمون كلكم لم قصرت ف

  مدينتي مھجورة ا4باء وا�بناء

  ت دماءيھا قد سقأزھار

  جدرانھا قد طلبت دماء

  ....دماء، دماء، دماء

  يا زمنا تباح فيه إراقة الدماء

  مدينتي مياھھا تداس في الممر 

  بغرفة التفتيش تعاني اKستنطاق

  !!أو كذبوا.. صدقوا 
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  ـــــــــــــــــــ

  78،75الديوان ص .1

  

  

  

  

  

  

  :إلى أن يقول

  ة بيحيا رفقتي ذمدينتي 

  كل شارع طريحة ومليحتھا في 

  لذا طلقتكن يا نساء عالم الدمار

  ومزيف حقيقة الوثيقة 

  ھل أتاك يا مدينتي حديث ھذا العصر؟... 

  الغضب؟ ففعلى من تصبين مراش

  والنسب  طفنأنا كفرت برب ال

  وبزمن الكAم، قررت تمثيل حضوري 

  .أمام جمعية الرفق با�نسان

 !يا جAد عصرنا بھذا الحيوان فأرفق

والحدود بين الذات الناصة وذات  ،فواصلاللتعبر ) مدينتي(تقاطع الكلمة المركزية تفي ھذه اللوحات الثEثة و   

 وإزاءوحروفھ�ا عل�ى س�طح ھ�ذه اللوح�ات لتعط�ف ب�الواو مواق�ف الن�اص إزاء المدين�ة  ،ا&نتم، وتوزيع أدواتھا

، )ي�ا زمن�ا، ي�ا ج�Eد(اشم غوللزمان ال) يا رفقتييا غربتي، (، ولتوجه نداء لھا )ھا، وتعلمون كلكمتومليح(ا&نتم 

ت عل�ى رب�ط ووص�ل ذل�ك الخ�يط دوكلھا وأحداث ساع )ين؟صبتعلى من (ولتستفھم عن ردود فعلھا من الواقع 

لوA ھ�ذه الوقف�ات المعجمي�ة الص�رفية ھذا الخيط  .ذات ا&نتمو ،بين الذات الناصة )المعجميوالصوتي (النفسي 

  :ف ھذه الوحدات كالتاليتصنمادته لما كان له وجود محسوس وت والتي تشكل ،المتنوعة

نس�اء ع�الم ( ءوأس�ما ،ءوب�ين أس�ما ،..)مدينتي، غربتي، ج�درانھا، مياھھ�ا، عص�رنا(تضام بين أسماء وضمائر 

  )…الدماء، حديث ھذا العصر إراقةة الرفق، جEد عصرنا، يالدمار، جمع

قص�رت، أت�اك، ق�د (، )تعلم�ون، ت�داس، تب�اح(والمبني�ة للمجھ�ول وتنويع بين أفعال الحضور والمضي المعلومة 

ذبيح�ة، (وتتشابه في ا&وزان بين  ،موجھة إلى الذات ا&خرى) صدقوا، كذبوا(، أفعال أمر )…طلبت، قد سقيت
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وألف�اظ ) بغرفة التفت�يش، ف�ي ك�ل ش�ارع، ب�رب ال�نفط، ب�زمن الك�Eم(جر لمجرورات مضافة  وأنساق، )طريحة

وكل ھذه ا&ص�ناف تتق�اطع ف�ي ش�بكة م�ن العEق�ات  .)دماء، إراقة الدماء، مدينتي(ة الموقف بيلتكرار تصور س

  : تتضح كما يلي

وعلى درجة أقل بالتض�ام ب�ين  ،)مدينتي، رفقتي(اعتمد التعريف على التضام بين ا&سماء والضمائر : المفارقة

  ).جمعية الرفق، حقيقة الوثيقة(ا&سماء 

  )…ذبيحة، طريحة، مزيف، يا زمنا،دماء، (تعبير عن المأساة الذاتية كما وظفت النكرات لل

ف�ي تعبي�ر ع�ن ) الحي�وان( ومنھ�ا ،بالن�اصنقلت بعض ا&لفاظ م�ن الع�رف الع�ام إل�ى الع�رف الخ�اص : التشعير

      ھ��ل ات��اك (ف��ي ) م��دينتي(ع��ن ھج��ران النس��اء ب��الطEق كم��ا نقل��ت لفظ��ة للتعبي��ر  )الوثيق��ة(ال�ذات ا4نس��انية وك��ذا 

) اش�يةغس�ورة ال(م�ع  صويتناص� ،إلى معنى معجمي آخر يتصل بخطاب القرآن )ھذا العصر؟حديث  يا مدينتي

  .)1(وإلى ردم وبناء متواصل النزاع ،فتتحول الكلمة الشعرية في النص الجديد إلى موت وإنبعاث في آن واحد

المض�ارع ووظ�ف أفع�ال  .)كنقص�رت، كف�رت، ق�ررت، طلق�ت(أفع�ال المض�ي بخص الن�اص ذات�ه ا&ن�ا : الحيز

للدAل�ة عل�ى قيام�ه ) ن، وص�دقوا، ك�ذبوايتعلم�ون، مياھھ�ا ت�داس، تص�ب(ومنھا المدين�ة  ،وا&مر للذوات ا&خرى

ه لفظ�ة عن�م�ع غي�اب عنص�ر المك�ان ال�ذي أغن�ت ) ا&ن�ا(ھو خ�ارج ھ�ذه ال�ذات  نملبواجبه وتوكيله المسؤولية 

  .أغناء كبيرا) مدينتي(

ذبيح�ة، (وتجنيس وزن ب�ين  ،)ب، النسبضالغ(وتجنيس تنويع  ،)أرفق، الرفق(إشتقاق  ظھر تجنيس: التجنيس

  ).مدينتي، غربتي(وتجنيس لواحق  ،)طريحة، جدرانھا، أزھارھا

  : ومنه تبرز بعض الخصائص المعجمية في ھذه المقاطع من مثل

 .ن علة الموقفوالذات ا&نتم للتعبير ع ،كمحور صراع بين الذات ا&نا) مدينتي(وفوق لفظة  −

 .سبقاموالسلوك المتخذ من طرفه  ،تجسيد مواقف الناص من خEل أفعال المضي للتعبير عن الحكم −

 ).ا&نتم(للذات ) صدقوا، كذبوا، أرفق(وتوجيه النصح  ،على أفعال ا&مر لتصوير الموقف اAعتماد −

 .ة وا&نتماAعتماد على التجنيس اللفظي بشتى صوره 4براز مظاھر الفعل في المدين −

  :كيب المعلماترو أنساق. ج

ووقف�ة ھام�ة ل�ربط  ،والتح�دي ،ل أم�ام عيني�ه وس�يلة تعبي�ر ع�ن الص�مودث�اتخذ الناص من المعل�م الم�ادي الما   

نساق التراكيب في أحدى لوحاته أوفي ھذا المضمار جاءت  ،)ا1خر(وكذا ربط ا&نا با&نتم  ،الحاضر بالماضي

  .)رسالة من باريس(و ،)المEك الوحشي( اومنھا لوحت ،مضموناو ،لة على الموقف شكEثما

  .)2(ففي ھذه ا&خيرة يقول 

  !!لو تعلمين  !أماه

  لو شاھدت  !أماه

  !كعادته -السين –ينجر 
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  تتوجه ا�وساخ

  !وحذلقة معھودة

  لو رأيت !أماه

  قأنين يسحب نحو الغر Aينجر ب

  ـــــــــــــــــــ

 07، ص)شعر(رزخ والسكين الب ،عبد  حمادي: ينظر .1

  58،55الديوان ص .2

  على مشھد منه اختطفت !أماه

  من أين؟ وإلى أين؟ وحتى متى؟ وكيف متى؟

  !بطاقة سرك، وأخبار ليلى؟

  متى تنسحب؟

  ل سيادة كل القوانينھتم

  أتظن أن في عنقي الفجيعة؟

  قوس الخديعة؟ فت أنسئأوج

  ودعني أقص الحقيقة؟ !تمھل

  !الحقيقة؟ تريد الحقيقة ؟ أم جزء

  �حمل ما تبقى من حقيقة  جئتك

  !!فما أراھا بالخطيئة

  أم ھل تجاھلت أعماق الوثيقة؟

  !لدع سبيلي سأبو

  لو شاھدت !أماه

  من قريب... من بعيد

  فوق محياه خارطة الموز

  !!وى ھوالق

   هر مكنسة، ويغمس أنفيج

  في المزابل 

  :إلى أن يقول

  لو حضرت  !أماه 

  الكھتأشرأب عنق تحت ردم 

  ش، ينھشخدش، يفرييعول، 
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  !قلع السنوات با�ظافري

  لب المستبدثعدع طريقي أيھا ال...

  هفلن أقص لك الحقيق !!أنا عائدا

ا&نثوي�ة المح�ددة ف�ي ل�ى ال�ذات ا&خ�رى إ، )ا&نا(ظاھرة تبرز على سطح ھذه اللوحة ھو خطاب الذات  لن أوإ

على ) فاعل +فعل: (سنادي فعليإوتركيب  ،يمنتبال قرونادى مومن ،)يا(ة بالنداء محذوف ا&داة قرونالم) أماه(

  .تاليالشكل ال

  ).تركيب إسنادي فعلي+ سنادي فعلي تركيب إ(أو  ،)تركيب إسنادي فعلي+ لو +  ىمناد(

  )أماه لو تعلمين( هوبقي ا&ول على حال ،إذ تنوع التركيب ا4سنادي الفعلي الثاني

  لو شاھدت //

  لو رأيت //

  ت لو حضر //

  :ھمةمويEحظ بروز ذات ا&نا في ا&شكال التالية ال

  .)دعني، دع سبيلي، دع طريقي(ذات ا&نا ) + ذات المعلم( هليإ ندسالم) + فعل أمر(المسند 

  .)اختطفت، جئت) (ذات ا&نا( هليإ ندسالم) + فعل ماضي(أو المسند 

  .)أنا عائد) (خبر(المسند ) + ذات ا&نا(المسند إليه 

  .)قص الحقيقةن أجئتك، &حمل ما، ل) (ذات ا1خر) + (ذات ا&نا(المسند إليه ) + أفعال(المسند 

  :ھمةمأما ذات المعلم فقد تمظھرت في ا&شكال التالية ال

  )نينينجر بE أ)(ينجر السين(-)ذات المعلم(المسند إليه ) + الفعل(المسند 

  )جه ا&وساخوتت(-)فواعل(المسند إليه ) +ذات المعلم) + (الفعل(المسند 

  )تجاھلت أعماق(-)ذات ا1خر)+ (ذات المعلم(المسند إليه ) + الفعل(المسند 

  :ھمتين وھمامعEقتين نجد وذات المعلم  ،)ا&نا(وبالمقارنة بين الذات 

  )دعني، دع طريقي(-)ذات ا&نا)(المفعول)+ (ذات المعلم(المسند إليه ) + أفعال(المسند 

  )جئتك(-)ذات المعلم)(المفعول() ا&ناذات (د إليه المسن) + أفعال(المسند 

  : وھيوعEقات فرعية 

  )ينجر السين(-)المعلمذات (المسند إليه ) + أفعال(المسند 

  )اختطفت(-)ذات ا&نا(المسند إليه ) + أفعال(المسند 

  )أنا عائد(-)الخبر(المسند ) + ذات ا&نا(المسند إليه 

أو أسمية مستقلة بذاتھا على سطح اللوحة، كما تعالق�ت ذات ا&ن�ا  ،ادية فعليةكل ذات تراكيب إسنلفإن  عليهو   

  ).مفعوAت(وتموقعت كمتعديات بعد المسند إليه  ،يةفعلبذات المعلم في أھم التراكيب ا4سنادية ال
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عل�ى  ومرتبطة بذات ا&نا ف�ي تراكي�ب إس�نادي فعل�ي مبن�ي ،فھي ذات مستقلة عن ذات المعلم) أماه(أما ذات    

بتراكي�ب إس�نادية  التع�ويض عEق�ة وك�ذلك ،ةداوالمن� ،ب�ين الن�داء ال�تEزموأقتصر على عEقة  ،)يا أماه(أسلوب 

  :فعلية متنوعة بعد التمني بالشكل

  أماه لوتعلمين                   

  1تعويض -  لوحضرت //     تEزم 

        2تعويض  -لو رأيت    //            

بح�روف الج�ر ) الج�ر(ى عليھا ط�ابع الوظيف�ة النس�قية غفقد ط) وحدات وظيفية(يب الوظيفية وبخصوص التراك

  ).لو(وأداة التمني ) أين، كيف، متى(ووظيفة إنفعالية سياقية بحروف ا4ستفھام 

  :ومن أھم الظواھر على ھذه التراكيب ما يلي

ف�ي ك�ل موق�ف ل�يEئم الص�ورة  هي�رغيتو ،ي�رالتعبور تط�دAل�ة عل�ى ...) أم�اه، ل�و(المعتمد في تراكي�ب : اررالتك

  .والمظھر الجديدين

لح�ذف أص�دق تعبي�ر م��ن او ،)كي�ف ومت�ى؟...م�ن أي�ن؟، إل�ى أي�ن؟،(ف�ي التراكي�ب الوظيفي�ة ا4نفعالي�ة  :الح:ذف

وص�وره  ،التعبير أحيانا، ويرى البعض أن الحذف ظاھرة لغوية بارزة في اللغة العربية يؤدي البحث ف�ي أبنيت�ه

وغيرھ�ا دAل�ة عل�ى ح�ذف أم�ر ھ�ام ...) لو تعلم�ين(وكذلك الحذف في قوله  .)1(ف عن أسرار التركيبإلى الكش

   .تفاصيله عند استعراض بقية ا&سطر لتحقيق عنصر المفجأة في التعبير يأتت

وفيه تقديم الجار والمج�رور عل�ى التركي�ب ا4س�نادي  )طفتتعلى مشھد منه أخ(في مثل قوله : التقديم والتأخير

والق�دامى  ،وق�د أك�د الب�احثون الج�دد ،اء الحادث الواق�ع عل�ى ال�ذاتزعل السلبي في المعلم إفلدAلة على أھمية الل

 .)2(وغي�ر مفي�د ،التق�ديم إل�ى مفي�دھ�ذا ة ف�E تس�تطيع تقس�يم وج�رعلى أھمية ھذه الظاھرة عن�د ح�دوث الفائ�دة الم

  .)3()التعقد(ما يطلقون عليه مصطلح وھو  ،ويرفضون التقديم الذي يؤدي إلى إخEل نظم الكEم

ف�ي ) النواة(من التراكيب ا4سنادي ا&ساسي ) خبر+متبدأ (أو ) فاعل +فعل(تنطلق التراكيب ا4سنادية : التوليد

  :شكلالعلى ) أنادي أماه(تحول إلى يوعند تحليل البنية العميقة التركيبية  ،)أماه(قوله 

ھ�ذا التركي�ب تول�دت تراكي�ب الرس�الة المرس�لة م�ن ب�اريس عب�ر م�ن و ،)أم�اه(المفع�ول + المسند إليه+ المسند(

  .اللوحة

  ـــــــــــــــــــ

 226دراسات لغوية تطبيقية في العEقة بين البنية والدAلة ص ،سعيد حسين بحيري:ينظر .1

 207ص نفسهالمرجع : ينظر .2

 206فتح  أحمد سليمان، ا&سلوبية ص: ينظر .3
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  .بباريس )أيفل(في وصف برج . )1(فيقول) Eك الوحشيالم(أما في اللوحة 

  مAك بوحشية شرعية

  مد أظافر قلبه في عيون الكAب المعبودةغي

  ةبوليھزأ من خوار الريح وعواء المنابر المس

  التمرد الجفاف الملتف في خرق المحافل  ةوأ بقيط

  نحوته من حديدميھشم التماثيل بنظرة 

  المسعورةالكلمة 

  !ھو الصمت عنف الجدران

  !ھر من الرھبة أوجه الببغاواتفتك

  !2 ينحني للعبادة

  طويل بقامة أعوام الجوع

  شرود بمنطق أمواج الكفاح

  في توقد الخطواتملحمة مخبؤة 

  زمن الطAق 2 محالة قادم 

  !خبئي حيث شئت دفتر العAقة الزوجية

  مAك بوحشية التحدي

  يعقر لIطفال كلمات المغفرة

  لخلود في أسنانهتتخثر روائح ا

  اسي الفتلنحتتحول إلى مقبض 

  الميعاد فيفرز أغنية

  :إلى أن يقول

  يمتص الوشم جراحات الذكرى

  )الكيخوطية(وينھك الصداع استقامة التماثيل 

  زمن الزيف وركوب الو2ئم

  ينھار تحت رحمة مAك وحشي الوثب

  فيتمدد الزيتون والسنابل 

  (...)على موائد العائدين 
  ـــــــــــــــــــ
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  61،59ديوان صال .1

م�Eك بوحش�ية (وتقري�ر س�لوكاته  ،إن أول ظاھرة تبرز على صدارة ھذه اللوحة ھي توصيف الن�اص للمعل�م   

م توالت التراكيب ا4سنادية الفعلي�ة ث) المسند+ المسند إليه (في قالب تركيب إسنادي أسمي على شاكلة ) شرعية

 نت�ركيبييالمرك�ب م�ن  اAس�مي 4س�ناديا، ث�م الع�ودة إل�ى التراكي�ب )شميھزأ، يطأ، يھ(من مثل ) فاعل+ فعل (

يف ھ�ذا المعل�م، ث�م يع�ود ص�والتأكي�د ف�ي تو ،لدAل�ة عل�ى التع�ددل) عنف الجدران ھ�و الص�مت(أسمين  نإسناديي

إذ ) طويل بقام�ة، ش�رود بمنط�ق(و ،)ينحتكفھر، وA ين(وھما  ،سمين متوالينإوآخرين  ،الناص بتركيب فعليين

أو بتوابعه ويخ�تم الن�اص  ،يقترن بهس، لعدم الحاجة له &ن كل حدث يأتي )ذات المعلم(حذف بينھما المسند إليه 

وإل�ى ذك�رى ال�زمن ف�ي تركي�ب ) خبئ�ي(تركيب إس�نادي بفيه إلى ذكرى الذات المؤنثة عود يھذه الوقفة بخطاب 

  ).قادم -A محالة-زمن الطEق (إسنادي أسمي 

بتركيب إسنادي أسمي شبه مكرر ) مEك بوحشية التحدي(ومن حيث أنطلق  ،ة إلى ذات المعلميعود بعد الوقف   

ينقل بھ�ا س�لوكات ل) فاعل+فعل(تراكيب ا4سنادية الفعلية لتتوالى ال) ، التحديشرعية( التعويضاعتمد فيه على 

 ،د الزيت�وندفيتم�(متع�اطفين و ،اللوح�ة بت�ركيبين إس�ناديين مختلف�ين ، ثم يخ�تموصفاته) ذات المعلم(ھذا الوحش 

  ).والسنابل على موائد العائدين

  ة على اللوحة مما أدى إلى إنعدام دور التراكيب ا4ضافية من سلقد أظھرت التراكيب ا4سنادية بنوعيھا سلط  

مث�ل م�ن  )التابع�ة(و) الوحدات الوظيفي�ة(والتراكيب الوظيفية  ،)غاواتببالأوجه (، )عواء المنابر المسلوبة(مثل 

م�ع التراكي�ب ا4س�نادية الفعلي�ة  ،والمتحرك�ة ،والحاض�رة ،أمام المواق�ع الش�اھدة )، من جديد، من الرھبةةنظرب(

طوي�ل (، ومع التراكيب ا4سنادية ا&سمية )A ينحني للعبادة) (تكفھر من الرھبة(، )بقوهأ يط(، )وارخيھزأ من (

وھ�ي ظ�اھرة ب�ارزة ف�ي ال�نص ، )مEك بوحش�ية(، )اتملحمة مخبؤة في توقد الخطو(، )شرود بمنطق(، )ةامبق

ف��ي التراكي��ب ) المبت��دأ(وح��ذف المس��ندات إلي��ه  ،أدت إل��ى ض��مور المفع��وAت م��ع التراكي��ب ا4س��نادية الفعلي��ة

  .على سطح اللوحة اكون تEزما سائدتت ھذه الظاھرة أن دا4سنادية ا&سمية فكا

  : ه اللوحة ما يليومن الظواھر التركيبية التي طرأت على أنساق ھذ

دAل��ة عل��ى  )(...)عل��ى موائ��د العائ��دين (الح��ذف ف��ي التراكي��ب ا4س��نادي ا&س��مي ا&خي��ر : الح::ذف والتقطي::ع

 ا وعل�ى س�طح اللوح�ة، أم� ،ما عل�ى س�طح ا&رضجاثاستمرار الحالة في ذات المعلم إلى ا&بد مادام ھذا المEك 

A  -زم��ن الط��Eق(،)ھ��و الص��مت -عن��ف الج��دران(س��مي فش��اھده ف��ي التركي��ب ا&س��نادي ا& لص��فوال ،التقطي��ع

  . تقطيع بالجملة اAعتراضيةلجملة ا&ولى تقطيع بضمير الفصل، والثانية اف) قادم -محالة

Eل خ�والتحقق ف�ي ذات المعل�م م�ن  ،لدAلة على التأكيدل) ھو(وقد اعتمد في التركيب ا&ول على ضمير الفصل 

أو الھ�روب م�ن  ،والمسند إليه الدAل�ة عل�ى تحق�ق الف�راق ،اضية بين المسندوفي الجملة اAعتر ،جموده وصمته

  .ذات ھذا المعلم
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والمفع�ول بتراكي�ب  ،علي�ة ب�ين الفاع�لفاقتصر تقديم ما حقه الت�أخير ف�ي التراكي�ب ا4س�نادية ال :التقديم والتأخير

        ،)..ي حي��ث ش��ئت دفت��رئ��بخ( ،)تكفھ��ر م��ن الرھب��ة أوج��ه( ،)ق��وه، الجف��افأ بيط��(م��ن مث��ل  بع��ةوتا ،ةي��وظيف

وات ا&خ�رى ذوغاياته قب�ل وقوع�ه عل�ى ال� ،تبرز صفات الحدث وھي ظاھرة تعبيرية )..ر لSطفال كلماتعقي(

  ).وAتفعالم(

A (والمفارقة في النص بين        ،فيھا بأدوات خاصةنو ،المفارقة في التركيب تنبع من إثبات ا&شياء: المفارقة

والتركي�ب  ،)ينحن�ي(ھ�ي مفارق�ة تركيبي�ة ب�ين التركي�ب ا4س�نادي الفعل�ي  ،..)طوي�ل بقام�ة( ≠ )ينحن�ي للعب�ادة

  .)طويل= A ينحني(فتؤول المفارقة إلى إتحاد المعنى بين النفي وا4ثبات  ..)طويل(ي ما4سنادي ا&س

م��Eك ذو وحش��ية ( والفعلي��ة م��ن تركي��ب أساس��ي ن��ووي ،تنطل��ق التراكي��ب ا4س��نادية بنوعيھ��ا ا&س��مية: التولي::د

  :لفظة في ھذا التركيب تراكيب أخرى على الشكلكل ، لتتفرع من )شرعية

  ).تراكيب إسنادية إسمية(...قامة، شرود بمنطقبطويل    مEك  

  .)تراكيب إسنادية فعلية( طأ، يھشم، تكفھر، A ينحني، يعقر، يفرز، يمتصي يغمد،  بوحشية 

وھ�ي ... (ف�رة، زم�ن الزي�فغزمن الطEق، دفتر العEقة الزوجي�ة، كلم�ات الماء المنابر المسلوبة، وع  شرعية 

  ).افيةضتراكيب إ

  :الد2لة في العلم حقول.د

ير وإعج�اب ب�أعEم الش�عر والث�ورة وخاص�ة ش�عراء أس�بانيا ق�دوقف الناص من خ�Eل بع�ض ا&ل�واح وقف�ة ت   

صاحب أول ديوان  *)م1936-1898(الكبير  الشاعر ا&سباني) غارسيالوركا(وعلى رأسھم  ،وأمريكا الوسطى

وحاول الناص من خEل ، والثورية ،ا&دبيةولقد تأثر الناص بأعماله وتوجھاته  .)كتاب القصائد( 1920له سنة 

ع�ن طري�ق الوق�وف عل�ى العل�م إذ يق�ول ف�ي ھ�ذه تمري�ر خط�اب إل�ى ال�ذات ا&خ�رى ) إلى غارسيالوركا(لوحة 

  .)1(اللوحة

  قربة منكھنا تجردني، على م

  ھنا أمام عينيك اللتين أثمرنا 

  (...)زيتونة غجرية 

  ھنا تجدني قريبا من عينيك 

  حمرار الثورةإملطخا ب

  ة صيالصحاري القمعفرا برمال 

  ـــــــــــــــــــ

 1985الجزائ�ر ب ، المؤسس�ة الوطني�ة للكت�ا)مدخل إلى الش�عر ا&س�باني المعاص�ر(ينظر في حياة العلم ضمن كتاب، عبد  حمادي، * 

 .وما بعدھا 63ص

  63الديوان ص .1
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  ة خزاميةيدوبسول شعبي بزھرة ر

  !الومضات

  بصھوة بربرية تقيد المسافات

  ة عربية نسول قومي بسوسر

  اوية القبسات ذ

              ***  

  المدى  لأخي طا

  !يا أبن أمي فاض ا�سى

  Aبغين ا�طلس الجبدماؤنا في 

  قد أينعت ثمراتھا القدسية 

  ضدت لحنانوصلصة رصاص النور 

  !ت�I على جبين السھوب السندسية

  أيضا اوضحايا ثورتي البرية استحالو

  يعانق ا�فAك السماوية 

  !يا أبن من عض الزمان ركابھم: أخي

  من ذرى ا�وراس  اجئتك اليوم وحيد

  وأحراش البراري

  حامA عزة شعب ندر الثورة 

  !!في حقل الزمان 

  فض غبار النسيان عن عينيك ن�جئت : فدريكو

  أندلسية: سميتھاجئت �رشق على لحدك زھرة 

                ***  

  جئتك اليوم �حمل رفاة أغانيك 

  ية رھا في معبد ثورتنا الناقالغجرية، وأحر

  أخي جئت �حملك إلى شعبي 

  إلى من أنبت الشمس في ظAم ا�ماسي 

  بعيدا عن أعين الدماء (...) إلى ھناك  

  قرابة نخلة شماء اعيدب

  Aحن البدوية م�شيد لك ھيكA مك2A بال
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  أخي أنھض وعجل

  صوب جنوب السراب ىأ2 تر

  -الھقار– ىذر بحش

  مكلتبارك قدو(...) ھيا 

  معاھد الثوار

وبتتبع الطريقة السالفة في رصد المكونات الدAلي�ة الت�ي تعتم�د عل�ى القراب�ة المعنوي�ة وعل�ى الس�ياق النص�ي    

  : وھي) ألفاظ عامة(ل حقل دAلي واحد نرصد ثEثة حقول رئيسة تتكون من حقول فرعية داخ

  :ويتفرع إلى ثEثة حقول فرعية وھي: حقل الموجودات

  )ا&وراس، فدريكو، الھقار(ونجد به : عEم&حقل ا

    ،)مك�ررة ع�دة م�رات(ش�عبي، رس�ول ق�ومي، أخ�ي رس�ول ، )مك�ررة(عيني�ك : حقل الموج�ودات الحي�ة

  .بن من، إلى شعبيأضحايا، ي ،يا أبن أمي

زيتون��ة، عرين��ك، برم��ال الص��حاري، بزھ��رة، بسوس��نة، دماؤن��ا، ثمراتھ��ا، : حق��ل الموج��ودات الجام��دة

معاھ��د  ا&ف��Eك، ذرى ا&وراس، أح��راش الب��راري، نخل��ة، ھ��يكE، لح��دك، رص��اص الن��ور، الش��مس،

  .الثوار

  :ويتفرع إلى حقلين أساسين وھما:حقل المجردات

ھنا، مقربة، ھنا أمام، قريبا، الزمان، اليوم، ھناك، بعيدا، قرابة، جنوب السراب، : قل الزمان والمكانح

  .المسافات، ظEم ا&ماسي

ا&سى، جبين ا&طلس، حنين السھوب، ركابھم، ع�زة  المدى، إحمرار الثورة،: حقل المجردات المعنوية

الھق�ار،  ىانيك، معبد ثورتنا، أعين الدماء، ش�بح ذرشعب، الثورة، حقل الزمان، غبار النسيان، رفاة أغ

  .قدومك

  :ويتفرع إلى حقلين أساسين وھما: حقل ا�حداث

ت، قبس�ااوي�ة الذ، خزامي�ة الومض�ات، بربري�ة، عربي�ة، ص�يةا، القرملطخ�ا، معف�: حقل الھيئة والصوت

الناري�ة، ش�ماء، البدوي�ة، ي�دا، ح�امE، حدسية، صلصة، لحنا، السندسية، البري�ة، الس�ماوية، وقالغEب، ال

Eحن، مكلEغجرية، الم.  

). مك�ررة(، جئت�ك ضتS&، أستحالوا، يع�انق، ع�ضدت، ن، أثمرتا، أينعت، تقيد، )مكررة(تجدني : حقل الحركة

  .بتت، &شيد لك، أنھض، وعجل، إA تدري، لتبارك،ھيانحمل، وأحرقھا، &حملك، أ&تھا، ي، سم&نفضجئت 
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  :رصد بعض النقاط الھامة وھيالشكلية  ةمكن عن طريق المEحظوللوھلة ا&ولى ي

وا&حداث، فا&ولى والثاني�ة  ،من حقلي الموجودات) جئتك(، )أخي(، )عينيك(تكرار بعض ا&لفاظ من مثل  −

والثاني�ة تش�ھد عل�ى  ،وعلى عEقة ھذا الناص ب�ه ،العلم ليكون شاھدا عينيا على وقوف الناصبذات خاصة 

 ).ذات الناص وذات المعلم(ذاتين وفاء وتعلق ال

وھي معالم من ذات الن�اص يع�ود  ،)ا&وراس، الھقار(اعتمد على التصريح بالمعالم الطبيعية : حقل ا4عEم −

ھ�و       ) الھق�ار(و ،)عن�د الن�اص(، فا&وراس ھي الثورة )الوركايفدريكو غارس(إليھا لربط عEئقه بالعلم 

 .الوطنتاريخ 

كم�ا ) ھنا، قريبا، ھناك، بعي�دا(والمكان على مختلف الوضعيات التي يكون فيھا الناص  ،اعتمد حقل الزمان −

 .وظEمه ،ق وعلى اليوم بنھارهEطا4اعتمد الزمان على 

وتع�دى  ،)ا&وراس، برم�ال الص�حاري ىذر(وش�مالھا  ،جنوبھ�ا ،مظاھر الطبيعي�ةالحقل الموجودات حفل ب −

 ).الشمس(إلى ا&فEك 

ليزي�د التعبي�ر شس�اعة  )ا4ضافة(والمجاز ربط التضام  ،الناص بين الحقيقةفيه ربط : معنويةحقل الموجودات ال

  ).رفاة أغانيك) (أعين الدماء(، )احمرار الثورة( واحتواء

التي تعلقت بذات ) ايدحا، ورا، معفخطلم(وصور الھيئة ) أفعال متنوعة(حفل حقل ا&حداث بصور الحركة  −

الناري�ة، (وث�ورة العل�م  ،ورة ذات الناصثالدالة على ا&صوات  رالتعلق، وصووبينت شدة الوفاء و ،الناص

  ..).صلصة، لحنا

  :أما أھم العEقات الدAلية ا&فقية داخل الحقول نجد

 ،)ين الس�ھوبجب�جبين ا&طلس، ( ،)ثمراتھا، زيتونة( ،)الزمان، اليوم( ،)ا&فEك، الشمس( اAحتواءعEقة  −

 ).ھيكE، لحدك(

 .)بربرية، عربية، غجرية) (ا&وراس، الھقار(تنافر عEقة ال −

 ).تتبذر، أنب(، )الزمان، اليوم، ظEم ا&ماسي( ،)ھنا أمام، ھناك، بعيد(عEقة التدرج  −

 ).المEحن، لحنا( ،)مقربة، قريبا، قرابة(عEقة اAشتقاق  −

رسول (          ، )وية، البريةالبد(ونجد منه . )1(ختلف لفظه واتفق معناهاوالترادف ھو ما : عEقة الترادف −

 ).السماوية، شماء(، )شعبي، رسول قومي

 )أخي، يا أبن أمي(عEقة التطابق  −

  ـــــــــــــــــــ

 263ص 1990، 2ط )الجزائر(، دار البعث، قسنطية 2ھداية السالك إلى القمة بن مالك ج: التميمي بحيصينظر  .1

 

 )ا، عجليھ( فعEقة التضاي −
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 )لطخا، مكلEم(عEقة  التضاد  −

  :أما أھم عEقات الدAلية العمودية بين الحقول فنجد

 )عرينك، معاھد الثورة) (دماؤنا، احمرار الثورة) (يةصالمدى، المسافات، الق(عEقة الترادف  −

 )الزمان، حقل الزمان) (دماؤنا، أعين الدماء(عEقة احتواء  −

 )ملطخا، دماؤنا(،)لحدك ،ضحايا(، )يةرصاص النور، صلصة النار( )ثمارھا، أينعت(عEقة تEزم  −

 )جئتك، قدومك(تنافر عEقة  −

  :وبالعودة إلى العEقات ا&ولى نجد ما يلي

وت والھيئة فيم�ا صغابت عEقة اAحتواء في حقل ا&حداث &ن تعبير الناص منع تداخل أحداث الحركة وال −

A تك�رر ب�ل تتع�دد بتع�دد  اص�ور لتتخ�ذ م�ن ذواتھ�ا ،وكل ھيئة ،وكل صوت ،بينھا بل وقف على كل حركة

 .وقفات الناص على العلم

) ا&وراس، الھق�ار(الطبيعية  بماھيتھا4حتفاظ ھذه المكونات  ،وحقل الھيئة ،ا4عEم لعلى حقالتنافر اعتمد  −

 ) البربرية، عربية، غجرية(ومية قال وماھيتھا

وك�ذا عل��ى ت��درج الفع��ل نح��و  ،)ددةوض��عيات متع��(والت��درج المك��اني  ،اعتم�د الت��درج عل��ى الت��درج الزم�اني −

 .)أينعت، ثمراتھا(لى غاياته إ أو ،)أنبتتر، بذ(التطور 

 ).رسول شعبي، رسول قومي(، )السماوية، شماء(يف ا4يجابي صاعتمد الترادف على التو −

 فيللتأكيد إل�ى التض�ا) أخي، يا أبن أمي(انتقل التعبير عبر ثEثة عEقات من التطابق في الموجودات الحية  −

الث��ورة (وھ�و ف�ي س�ياق ال�نص ت�Eزم ب�ين  ،)Eملطخ��ا، مكل�(ث�م التض�اد ) لج�ھي�ا، ع(ف�ي بع�ض الحرك�ات 

 ).واAستقEل

وتلتھ��ا المكون��ات  ،عل��ى ج��ل العEق��ات) جام��دة، وأع��Eم(س��يطرت المكون��ات الدAلي��ة ف��ي حق��ل الموج��ودات  −

وام�ل مس�اعدة عل�ى رب�ط الموج�ود كعدات رالدAلية في حق�ل ا&ح�داث ث�م المكون�ات الدAلي�ة ف�ي حق�ل المج�

 .والحركة ،والصورة ،المحقق بالھيئة

  :بين حقول فنجد ما يلي ثانيةأما في العEقات العمودية ال

 ).الزمان، حقل الزمان(وتجسيد الزمان  ،)دماؤنا، أعين الدماء(على تشخيص الموجود  اAحتواءعمل  −

 ) عرينك، معاھدة الثورة(، )رةالثو احمراردماؤنا، (عمل الترادف على تعميم المعنى  −

 .والعلم ،بين الذات) جئتك، قدومك(عمل التنافر على التجاذب  −

) ملطخا، دماؤنا(وتحديد المادة  ،)، ثمارھاأينعت(، )ضحايا، لحدك(نوعت وظائف التEزم بين بلوغ الذات ت −

 ).رصاص النور، صلصة(وتحديد الحاسة 

الدAلي�ة الت�ي طف�ت عل�ى س�طح اللوح�ة وا4تجاھ�ات  ،الظ�واھر والمقارنة بعض ،ونEحظ من خEل ھذا الرصد

  :وميزت تعبير الناص ومنھا
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) نض��دت لحن��ا( هوم��ن ص��ور ،ول الكلم��ة الخ��اص إل��ى م��دلول ع��املوھ��و عن��دما يتح��ول م��د: )1(التعم::يم ال::د2لي

  ).لحنا(واستعملت ھنا بمعنى محسوس  ،فالتنضيد خاص بالجمادات عندما ترتب على أشكال معينة

فكلم�ة رس�ول ) رسول قومي(، )رسول شعبي(ي في بعض ا&نساق من مثل قوترت ،تقوى الدAلة: رقي الد2ليال

إل�ى ) المبع�وث(وظيف�ة  ىتع�دتلراقي�ا الرس�الة الس�ماوية لك�ن الن�اص وظفھ�ا توظيف�ا بص�احب تقرن في ا&ذھان 

  .وظيفة صاحب الرسالة اليقينية

فلفظ��ة  )س��يةقدثمراتھ��ا ال(ن مث��ل م��ام��ة إل��ى م��دلوAت خاص��ة تحوي��ل بع��ض الم��دلوAت الع: التخص::يص ال::د2لي

  .وقد قرنھا الناص بالثمرات ،وغيرھا ،والدين ،تقرن بما ھو أبدي A يزول وA يذبل، كالثورة) قدسية(

فنقل ھذا المعنى ) جئت &رشق على لحدك زھرة سميتھا أندلسية(بالزھرة في قوله ) أندلسية(كما خصص لفظة 

  .بالنبات ذي الطابع العام والشاملالقومي ليقرنه 

الش�عراء  نوھ�و م�) 1973(وت�وفي س�نة ) 1904(وھو شاعر شيلي ول�د س�نة ) بكائية إلى نيرودا(أما في لوحة 

ول ف�ي قي. *)أشعار القطبان، مسكن في ا&رض(وله دواوين شعرية أھمھا  المتنبيالذين أعجب بھم الناص بعد 

  .)3(يةوالشخص ،عEم الطبيعيةأمقطع حافل ب

  عيرك الصبر يا أرض ا�دغال يمن س

  !)ا�ندين(يا روابي 

   )شويتماتيشو ( تاعيا مرتف

  !يا أكتاف كوبا المحترقة

  ويا أفران النحاس النارية 

  ويا قرى أندلسية متناثرة 

  ي الليل البھيم؟فراع يك

  من سيرفع لحن الشعر لقمة

  ـــــــــــــــــــ

 97،96في الدAلة والمعجم ص تسادرا ،عبد الجواد ابراھيم: ينظر .1

دي��وان المطبوع��ات، الجزائ��ر ) دارونويب��ابل(اقترح��ات م��ن ش��اعر الش��يلي ا&كب��ر : ينظ��ر ف��ي ترجم��ة الش��اعر ض��من كت��اب عب��د  حم��ادي* 

  39،11ص

 48،46الديوان ص  .2

  ية؟دللجوع، وا�ب

  لن يعود ولن يموت 

  يعود الحب يھفو من شفاهولن 

  )ماريسمبرا( و )ماريسول(

  ولن يعود خبز الفقراء
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  وأحر قلباه

  ا�عداء كولن يدرس العمر تحت سناب

  !أين أنت  !يرودان

  -لوركا-ھل استجبت لنداء 

  !مع شعاع الفجر

  -وتمان-ت للقاء برك مأ

  ة؟بيبمع أطيار الش

  أم عثرت في حفرة النوم ا�خير 

  لت الھزيمة بفق

  :وعند رصد الحقول السابقة نجد أھمھا في

  شو، كوبا، ماريسول، ماريسميرا، نيرودا، لوركا غارسيا يتشوت، مااAندين :عAمأوتنقسم إلى : الموجودات

  .مانتو                               

  يا أفران النحاس،  ،مرتفعات، يا أكتافيا يا روابي،  ،يا أرض ا&دغال: موجودات جامدة

  .، لقمة للجوع، خبر الفقراءقرى، سنابك ا&عداء، حفرة النوما ي                  

  ع، للقاء، ر قلباه، العمر، لنداء، شعاحدية، الحب، وأبا&الصبر، لحن الشعر، : معنويةوتنقسم إلى : المجردات

  .يبة، الھزيمةبأطيار الش                                

  الليل، الفجر، أين أنت : الزمان والمكان      

  ، لن يموت، يھفو، لن يدرس، ھل )مكررة(رك، سيرفع، لن يعود عسي :الحركةوتنقسم إلى : ا�حداث

  .استجبت، أم ركبت، أم عثرت، فقبلت                             

  .ھيم، ا&خيربالمحترقة، النارية، متناثرة، ال: الھيئة والصورة     

  :من خEل ھذا الرصد نجد ما يلي

     الش��عر ا&س��باني وم��نھم  أع��Eموأس��ماء ) ...ن، ماتشوبتش��ورا&ن��دي(حق��ل ا4ع��Eم حاف��ل بأس��ماء المك��ان  −

 .مانتووماريسمرا، وماريسول، و، المذكور في اللوحة السابقة )لوركا(

وقة بالن��داء كمع��الم ب��رزت عل��ى بالمس��) جب��ال، ق��رى، أف��ران(حاف��ل بالجم��ادات الطبيعي��ة : حق��ل الموج��ودات −

 .صورةال

 ).أين أنت(ولم يحدد المكان  ،والفجر ،اقتصر على الليل: حقل الزمان −

 ..)ه، لحن الشعربالقر حالصبر، الحب، وأ(الذاتي بمكونات  ا4حساسغلب على حقل المجردات المعنوية  −

ف��ي      والج�واب مجس��د ب�النفي  ،)م�ن س��يفعل( باAس�تفھامالمس��بوق  الباAس�تقغل�ب عل�ى حق��ل ا&ح�داث ط��ابع  −

 .عنه في زمان اAستقباللدAلة على استحالة عودة المعبر ). لن يفعل(
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 .)ة، النارية، متناثرةقالمحتر(على الصورة والھيئة والنشاط بت تعابير الثورة لغ −

  :أما أھم العEقات ا&فقية نجد

 .)ة، الناريةقالمحتر(، )ي، يا مرتفعاتبروا اي(الترادف  −

 .)لقمة الجوع، خبز الفقراء(اAحتواء  −

 .)لن يعود، لن يموت(التضاد  −

 .)اء، للقاءلند(التدرج  −

  :أما أھم العEقات العمودية الدAلية نجد

  .)الليل، البھيم(، )الحب، فقبلت(التEزم  .1

  .)حفرة النوم، لن يعود(الترادف  .2

  .)حفرة النوم، ا&بدية(التضاد  .3

  : ونوعية اAرتباط بين الحقول كما يلي ،والحقول نرصد درجة السيطرة ،بالمقارنة بين العEئق

داخ��ل الحق��ل الفرع��ي ف��ي (وف��ق ت��رادف داخل��ي ) دات، ا&ح��داثوج��والم(ين أساس��يين الت��رادف ب��ين حقل�� .1

       وترادف خارجي بين الموجودات ،)المحترقة، النارية(،)يا روابي، يا مرتفعات(     )الموجودات وا&حداث

 ).حفرة النوم، لن يعود( وا&حداث

                 زم خارجي بين المجردات وا&حداث وفق تE) المجردات، ا&حداث(التEزم بين حقلين أساسيين  .2

 ).الليل، البھيم(، )الحب، فقبلت(                 

وتضاد داخل  ،تضاد خارجي) حفرة النوم، ا&بدية(    )المجرداتدات، وجوالم(التضاد بين حقلين أساسيين  .3

 ).لن يعود، لن يموت(الحقل الفرعي لSحداث 

 .موجوداتفي داخل حقل ال اAحتواء .4

 .داخل حقل المجردات يالتدرج ف .5

، إذا ي�ربط )وخ�ارجي ،ت�رادف داخل�ي( أخ�رىوأكثر نش�اطا م�ن العEئ�ق  ،ومنه يرتب الترادف كوظيفة أساسية

وف��ي ت��دعيم حق��ل  ،تتجس��د ھ��ذه المكون��ات كص��ور ف��ي خدم��ة التعبي��رف ،والحرك��ة ،والھيئ��ة ،ب��ين حق��ول الجوام��د

  :ا4عEم ا&ساسي على الشكل

  )ماتشويشو(العلم  ـ دعم    ، يا مرتفعات)ا&ندين(العلم دعم    د ـ يا روابي ـالجام
  )اكتاف كوبا(العلم ـ دعم   الھيئة ـ المحترقة 

  )من شفاھماريسول، والمارسميرا( العلمـ دعم   الحركة ـ لن يعود الحب  
  ) نيرودا(العلم ـ دعم   الجامد ـ في حفرة النوم 

خب�ز       لقم�ة الج�وع، (لتدرج، فكانتا عEقتين بسيطتين لم تخرجا من حقل الموجودات وا ،أما عEقة اAحتواء
  :وتدعم ھذه ا&خيرة حقل ا4عEم وفق الشكل) لنداء، للقاء(، )الفقراء

  )!؟المحھول من العاقل(لقمة الجوعمن سيرفع   ـ دعم  الجامد ـ لقمة الجوع 
  )!؟ة م مجھولEعأ(الفقراء  لن يعود خبز   ـ دعم الجامد ـ خبز الفقراء 

  لوركا ـ دعم   المجرد ـ لنداء  
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  وثمان ـ دعم   المجرد ـ للقاء 
  :التعبير الجمالي بالصور الفنية. 3

ار التعبي�ر ف�ي دائ�رة ا&ن�ا ط�والدAلة في إ ،والتركيب ،والمعجم ،عد المعالجة اللغوية وفق مستويات الصوتب   

والعلم انطEق�ا م�ن مص�در ذات ا&ن�ا الناص�ة، يطف�و  ،والمعلم ،وا&نت ،نتمودائرة ا1خر تندرج فيه خطابات ا&

بي كما تعك�س دمن خEل الصور الخيالية الفنية التي تعكس الجانب ا& التشكيل الفنيالجانب الجمالي متمثE في 

قص��ائد (وان ولھ��ذا التعبي��ر ب��روز كبي��ر ف��ي لوح��ات ھ��ذا ال��دي ،ل��ذات الن��اصوالنفس��ي  ،وال��واقعي ،البع��د الفك��ري

  .ومضمونا ،من خEل إيقاع ھذه الصور المختلفة شكE) غجرية

يم المعتم�د عل�ى س�ر إلى أن ھذه المعالج�ة س�تتم وف�ق التقنشيوقبل الخوض في رصد أھم الصور وتصنيفاتھا    

ث بعيد وطبيعتھا بمنظور حدي ،د ھذه الصوررتواالتعبير في دائرة ا&نا والتعبير في دائرة ا1خر مركزين على 

القدامى، ولق�د أش�ار اب�ن منظ�ور ف�ي لس�ان الع�رب عن الصور الشكلية البEغية القديمة التي اعتمدھا البEغيون 

المص�ور، وھ�و ال�ذي ص�ور جمي�ع : (( تع�الىيق�ول ف�ي أس�ماء  .)1()ص�ور(إلى ما يشير للص�ورة وف�ي م�ادة 

اب�ن ...يتميز بھا عل�ى إختEفھ�ا وكثرتھ�ا وھيئة مفردة ،الموجودات، ورتبھا فأعطى كل شيء منا صورة خاصة

كم��ا ق��ال اب��ن ا&ثي��ر  ..،وق��د ص��وره فتص��ور ،وص��ور ،وص��ور ،والجم��ع ص��ور... الص��ورة ف��ي الش��كل : س��يدة

أم�ا )) وعل�ى معن�ى ص�فته ،وھيئت�ه ،وعل�ى معن�ى حقيق�ة الش�يء ھ�ا،الصورة ترد في كEم العرب على ظاھر((

   .)2( ))التصور فله معنى آخر

  ـــــــــــــــــــ
 473م ص1990 ،1ط) لبنان(، دار صادر بيروت  )ر(لسان العرب، المجلد الرابع : ابن منظور .1

 74ص ظرية التصوير الفني عند سيد قطبن: صEح عبد الفتاح الخالدي .2

  

  

أو الكات�ب، ث�م  ،نفع�ل بھ�ا الش�اعرإو ،يرتبط بم�رور الفك�ر بالص�ور الطبيعي�ة الواقعي�ة الت�ي س�بق أن ش�اھدھا   

  .شكل فنيفي فيقوم بإبرازھا أثناء التعبير  ،ھا في ذھنهأختزل

 طل�ق أحيان�ا مرادف�ةتوالصورة في ا&دب تستعمل في العادة للدAلة عل�ى ك�ل م�ا ل�ه ص�لة ب�التعبير الحس�ي، و   

والبEغ��ة &ن  ،والنق��د ،يث ف��ي ا&دبدلEس��تعمال ا4س��تعاري للكلم��ات، واس��تعمال الص��ورة ھ��ذا اAس��تعمال ح��

ف�ي اAس�تعمال ) الصورة(للدAلة على بعض ما تدل عليه كلمة ) ا4ستعارة(امى كانوا يستعملون لفظ العرب القد

كم�ا ) والكناي�ة والمج�از هبيتش�كال(أو بعض ا&لفاظ  ،الحديث، ويتسع مدلولھا حيث يشمل مدلول بعض العناصر

فب�رز . )1(العاطف�ة ويص�ورھا أن مدلول الصورة يشمل أيضا عبارة ا&س�لوب ف�ي التعبي�ر، والخي�ال ال�ذي يك�ون

 Eأدبيا كام Eوليس ما تحمله من ألفاظ وعبارات فقط ،ما يصوره من تجارب شعورية باعتبارالتعبير بذلك عم.  

 ،وفق نظريات معينة ،وتعددت أصنافھا بتعدد المذاھب ا&دبية الفكرية ،رب مفاھيم الصورةغلالقد تناول نقاد    

د ھ��ذه دح��توت ،وغي��رھم ،نيوالبرناس��ي ،والرم��زيين ين،يكنتالروم��اكEس��يكيين، والوخلفي��ات فلس��فية مح��ددة عن��د 
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ن الص�ورة كمب�دأ أ) ج�ان ب�ارتليمي(ف�ي التعبي�ر ا&دب�ي إذا ي�رى  اوجمالي� ا،المفاھيم في كون الصورة جانب فني

لص�ورة إل�ى ا ةالEتيني�وتت�رجم ف�ي  ،الت�ي تعن�ي) Farma(أساسي في التعبير ا&دبي ھي مصدر جم�ال، فكلم�ة 

وتناولوا الصورة وف�ق ھ�ذه المف�اھيم المتع�ددة إA  ،تأثر النقاد العرب بالتيار الغربي الوافدكما . )2(وتعني الجمال

  :)3(أنھم صنفوھا إلى مفھومين أساسيين

  .يقف عند حدود الصورة البEغية الشكلية في التشبيه والمجاز :المفھوم ا&ول −

 .ھا رمزاصفوصورة ب ،ھا صورة ذھنيةوصفرة البEغية بحديث ينظر إلى الصو :المفھوم الثاني −

والدراس�ات الحديث�ة مع�الم تتض�ح ف�ي ذل�ك  ،وف�ي إط�ار اAتجاھ�ات ،اتخذت الص�ورة وف�ق المفھ�وم الث�انيومنه 

يق��ف الع��الم المحس��وس ف��ي مق��دمتھا، فأغل��ب ((الفن��ان م��ن معطي��ات متع��ددة اللغ��وي ال��ذي يكون��ه خي��ال  التش��كيل

الت��ي يق��دمھا  .)4()) والعقلي��ة ،النفس��يةم��ن الص��ور  إغفال��هواس إل��ى جان��ب م��ا A يمك��ن الص��ور مس��تمدة م��ن الح��

  .الشاعر أحيانا في صور حسية

  ـــــــــــــــــــ
 75ص السابقالمرجع : ينظر .1

 30م ص1981، 2ط) لبنان(، دار ا&ندلس بيروت ربي حتى أواخر القرن الثاني ھجريالصورة في الشعر الع ،علي البطل: ينظر .2

 15المرجع نفسه ص: ينظر .3

 30المرجع نفسه ص .4

 

     

  

أن الص�ورة الحديث�ة ق�د انتقل�ت م�ن المفھ�وم الق�ديم ال�ذي يعتم�د عل�ى رص�د العEق�ات الش�كلية  م�ا س�بقنفھم م   

 ،يع بمع��زل ع��ن الجوان��ب النفس��يةب��دوعناص��ر ال ،والكناي��ة ،اAس��تعارة، وهبيتش��الطبيعي��ة م��ن خ��Eل عناص��ر ال

التش�بيه، (ولغاي�ات ا4قن�اع العقل�ي إل�ى مفھ�وم ح�ديث يعتم�د عل�ى ھ�ذه العناص�ر  ،للش�اعر والشعورية ،والفكرية

فتبرز إنفعال�ه وتخاط�ب  ،حساس الشاعر إلى المتلقيإ، لكن في أشكال تعبيرية شعرية تنقل )اAستعارة، وغيرھا

وربم�ا الوص�ول  ،راءھ�افية م�ن وخإظھار ا&بعاد ال، ومن وقريب ،ذھنه لغايات أخرى بعيدة عن ا4قناع العقلي

 ،لي�ةقات العدروظي�ف الق�وب�ا ف�ي تؤونش�اطا د ،ما يحدث في المتلق�ي س�عياموالتشويش  ،والغموض ،إلى التمويه

  .والنفسية في إدراكھا ،الشعوريةو ،والذھنية

  :التشكيل التصويري في دائرة ا�نا.أ

 ،ولجت وفق مستويات الصوت والمعجموع ،والتي صنفت في دائرة ا&نا ،من خEل تصفحنا للوحات الديوان   

  :والدAلة رصدنا أصنافا عديدة من الصور التي تواردت على أسطح ھذه اللوحات ومنھا ،والتركيب

والمعنوي��ة المج��ردة بع��ض  ،ت عل��ى ا&ش��ياء المادي��ةع��ھ��ي ص��ور خل): Personnification( شخص::يةتص::ور 

ع�رف اAس�تعارة بأنھ�ا تديم�ة، إذا في منظ�ور البEغ�ة القوالمشاعر ا4نسانية الحية، بطريقة اAستعارة  ،الصفات

كم�ا . )2(وھ�ي تم�نح ا&س�ماء المEئم�ة لم�ا A يمك�ن أن يس�مى .)1(وضع الكلمة للشيء مستعارة من موض�ع آخ�ر
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وعب��ث  ،فتق��وم عل��ى عEق��ة A منطقي��ة ،عل��ى التش��بيه ب��ين غي��ر المتش��ابھات) اAس��تعارة(ؤس��س ھ��ذه ا&خي��رة ت

أو الص�نف إل�ى إنش�اء ج�دول بي�اني يلج�أ إل�ى  ،وسنعمد في ھذا النوع. )3(وا4حساس ،الفكر وخلط بين ،بالحدود

  .وبعناوين ھذه ا&لواح ،وعEقتھا بالتعبير ،والكيفي &ھم ھذه الصور ،الرصد الكمي

  إيحاءات التعبير  طريقة التشخيص  الصورة الشخصية  اللوحة
  ...................... الوعد

  
  ......................ھمسة

  
  .....................الكشف
  .....................الكشف

  ..............الكلمة المشھرة
  ......................التوتر

  ........ي تمثال الذكرىقمز
  ........ي تمثال الذكرىقمز
  

  .......حين تھجرني الذاكرة
  .......حين تھجرني الذاكرة

  
الھ�������روب داخ�������ل س�������نوات 

  ة يئوضال

  )ءيشا&رض لم تبتدع بعد كل (
  
ق ش�����ب�����ين ا&م�����ل والرج�����اء تن(

  )المواعيد
  )نفضت يدي فاستراح الغبار(
  )...وسافر حلمي(
  )تمطط جحوظ عيون المقابر(
  )على وريد النجاة..يتواجد (
  )إلى ضفاف النھر يتبعني شذاك(
  )دعيني في قبضة البحر(
  
  )يعصر من خدھا ..A واحة(
  )يااذب المرفأجھش بالبكاء في ك(
  )ام التخاطبنفي(

  تشخيص الجامد 
  

  باAستعارة المكنية 
  

........//........  
........//........  
........//........  
........//........  
........//........  
........//........  

  
........//........  
........//........  

  
........//........  

دAل��ة عل��ى ا&م��ل  انع��دام فع��ل ا4ب��تEع
   به والوعد

  ھمسة إحباط في ذات الناص 
  

  الكشف في الذات بالحركة وفعلھا 
  الكشف عن الذات بالتأمل 

  الكلمة ثورة في الواقع المادي والمعنوي 
  ر في واقع الذات وحياته تفعل التو

  ذات مع الذكرىحاد الإت
الھ��روب م��ن ال��ذكريات واAستس��Eم إل��ى 

  سلطة الطبيعة
  إلى الذكرى من خEل الطبيعة  العودة

  العزلة والمعاناة الذاتية 
  

  رؤية الواقع بمنظور سلبي وراكد

  ـــــــــــــــــــ

 154م ص1997 ،1ط) لبنان(دار الكتاب العلمية بيروت  ،أحمد حسين بسيح) تعليق( حبيالصا ،احمد بن فارس: ينظر .1
 24الصورة في الشعر العربي ص ،ي البطللع: ينظر .2
 156ص 1983 ،3ط )لبنان(الصورة ا&دبية دار ا&ندلس بيروت  ،مصطفى ناصف :ينظر .3

والمع�اني  ،الن�اص عب�ر المش�اھد الطبيعي�ة الجام�دة انتق�الأن ما يميز ھذه الصور الشخصية في تواردھ�ا ھ�و    

ة يب�ث فيھ�ا النفس السلبية إزاء الواقع فكان�ت ھ�ذه الص�ور بمثاب�ة مش�اھد حس�ي انفعاAتالمجردة إلى التعبير عن 

فاعتمد على عنصر اAستعارة لربط العEق�ات ب�ين  ،والصفات لتساھم في بروز الحدث الدرامي ،الناص ا&فعال

وف��ي ذاك ي��رى  ،وا&فك��ار الداخلي��ة الباطن��ة، ل��ذا تع��د مب��دأ جوھري��ا ،والمش��اعر ،ا&ش��ياء الخارجي��ة المنفص��لة

  .)1(ت &نھا عEمة العبقريةأن أعظم شيء في الشاعر أن يكون سيد اAستعارا) أرسطو(

  :وھي صور تجسد الفكرة المجردة في أشكال مادية محسوسة وأھمھا: صور تجسيدية

  إيحاءات التعبير  طريقة التشخيص  الصورة الشخصية  اللوحة
  ........................الكشف

  
  ........................الكشف
  .........................التوتر

  ............لذكرىتمثال ا قىمز
  ............تمثال الذكرى قىمز

  ...........حين تھجرني الذاكرة
  

  ...........حين تھجرني الذاكرة
  ..الھروب داخل سنوات الصوتية

  
   ..يةئوضالھروب داخل سنوات ال

  )تسلقت كل شعاب الحديث(
  
  )فأيقنت أن الزمان تEشى(
  )باAغترابس يتفجر التحا(
  )مضمختان بذكراك...دايي(
  )في ساحة ذاكرتك(
خط���اب تاريخھ���ا الملف���وف (

  )على عنقي
  )ف المقاديرنزتست(
ة خ���طلم اAقت���راعص���ناديق (

  )بغبار الوحدة
  )تساقط أوراق ا&عوام(

 المعن�������ىجس�������يد ت
  باAستعارة المكنية 

........//.......  
.......//........  

...........//....  
.......//........  
.......//........  

  
.......//........  
.......//........  

  
.......//........  

  ا4حاطة بأنواع ا4فصاح والتعبير
  

  )الضياع(الخروج عن إطار الزمان 
  الغربة والعزلة الذاتية

  التورط وسلطة الذكرى
  سلطة الذكرى
  سلطة الذكرى

  
  ا4حساس بالفناء وقرب النھاية 

  ا4حساس بالفتور والعزلة
  

  ا4حساس بمسابقة الزمن وتسارعه
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  ة جراء الموقفنا4ذAل والمھا  ........//.......  )وينمو تعفن التوسل(  ..يةئوضالھروب داخل سنوات ال
  

للتعبي�ر ) الزمان، ا4حساس، ال�ذاكرة(يEحظ من خEل ھذا الجدول لجوء الناص إلى تجسيد المعاني المجردة    

وموق��ف الزم��ان الس��لبي ع��ن طري��ق  ،م��ةيEل ال��ذاكرة ا&لخ��ن وتص��وير الحال��ة النفس��ية م�� ،ع��ن مظ��اھر الغرب��ة

ولجأ إلى الخيال الفني فكسر  ،&نھا مجسدة في واقعھا ،اAستعارة دائما، كما نEحظ عدم ارتباطه بالطبيعة الحية

ب��ذلك تق��وم . )2())الخ��ارجي داخلي��ا، وال��داخلي خارجي��اوالم��ادة فيجع��ل  ،ال��ذي يب��دو عص��يا ب��ين العق��ل((الح��اجز 

Aوا&داء الجم�الي بتحط�يم الح�دود والفواص�ل ،والتش�كيلية ،ستعارة في خدمة الخيال بإظھار الطاقات الخيالي�ةا، 

  .أو التجسيد ،ولو كانا منفصلين فتقوم بدور التشخيص ،فيدمج الطرفان في صورة واحدة حتى

          ،خ��رى معقول��ةفتنق��ل ا&ش��ياء المحسوس��ة إل��ى أ ،وھ��ي ص��ور تجريدي��ة A تخاط��ب إA ال��ذھن :ص::ور حس::ية

 ،ا4حس��اس البص��ريفيب��رز  ،فتلج��أ إل��ى التص��وير الحس��ي ،إل��ى أخ��رى معقول��ة مج��ردة أكث��ر منھ��اول��ة عقأو الم

  . )3(والعقلي ،كاتيلوسالو ،والحركي ،والحراري ،واللمسي ،والذوقي ،والشمي ،والسمعي

  ـــــــــــــــــــ

 126،121الصورة ا&دبية ص ،مصطفى ناصف: ينظر .1

 27ص نفسهمرجع ال .2

 26ص 1997) مصر( ، دار الثقافة للنشر والتوزيع القاھرة1الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ج ،عبد  التطاوي:ينظر .3

وكل الملكات في إثارة العواطف  ،كل الحواس لتعاونعتبر البعض أن التصوير بالحواس ھو ميزة في ا&دب يو

 ،الحواس ف�ي ش�كل وص�ف م�دركات حاس�ة م�ا بم�دركات حاس�ة أخ�رى تراسلفت. )1(ا&خEقية والمعاني الفكرية

وب�العودة إل�ى اللوح�ات . )2(أو الن�اص ،وھذا النقل البارع وسيلة في إبراز ا&ثر النفسي الواح�د ف�ي ذات الش�اعر

  :نرصد ما يلي

  إيحاءات التعبير  طريقة التشخيص  الصورة الشخصية  اللوحة
  .......................ھمسة

  ..............كلمة المشھرةال
  

  .........تمثال الذكرى قيمز
  

  ........حين تھجرني الذاكرة
  

الھ�������روب داخ�������ل س�������نوات 
  ية ئوضال

  )من وراء ا4بتسامة الصفراء(
تل�����ك ا1م�����ال المض�����يئة ف�����ي (

  )الخEء
رات��������ي نظوت��������تحطم أم��������ام (
  )ةتامصال
وينس���اب حثي���ث الرم���ل عل���ى (

  )كتفي
تتھ�����������اوى أوراق الص�����������در (

  )صفراء

  )......صورة لونية(لوين المجرد ت
  ...)..لونيةصورة (المجرد  إضاءة

  
  .)سمعية(إنطاق المجرد أو إسكاته 
  ..)سمعية(تراسل النظر مع السمع 

تراس���ل (للملم���وس تص���وير س���معي 
  )السمع والحركة
  .....)صورة لونية(تلوين الملموس 

  الخداع والمراوغة
  دAلة على ا&مل والتطلع إلى المستقبل 

  
  لخضوع وا4ستسEم للذكرى ا

  
  ا4حساس بالفتور وا4نھزام

  
    لا&ج وانقضاء ا4حساس بالفشل

  
أو  ا،فأكسب بعض�ھا ألوان� ،والملموسة ،ومشاعره المختلفة بسلوكات المعاني المجردة ه،لقد ربط الناص أحاسيس

ر اعتم�دت عل�ى الوص�ف وك�ل ھ�ذه المظ�اھ .)حركاتھ�ا(وأخرى ناجمة عن فعلھا  ،وبعضھا ا1خر صمتا ،أشعة

لتس�اھم ف��ي ب�روز ا&ث��ر ) الس�مع والحرك��ة( ،)النظ��ر والس�مع( افق�رن بع��ض الص�فات ببعض��ھا بعض� المأس�وي،

  .النفسي الواحد والموحد
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ومن  ،والشعور ،والفكرة ،اAنفعالأخرى ساھمت بدرجة أقل في الكشف عن  اأورد الناص صور: صور أخرى

  :ھذه الصور

: م�ن مث�ل التش�بيهرية النثرية اعتمد فيھ�ا عل�ى عنص�ر ييالية تكسوھا العبارة التقروھي صور خ :صور تقريرية

  .كامروانحيازھا لSغنياء فشبھھم بال ،نقل فيھا تحدي ھذه الدنيا للضعفاءي )عبرة(في لوحة ) كام المحرومينر(

تقلب الموازين في واقع التي  باAنتفاضةبه فيھا الكلمة ش )الكلمة المشھرة(في لوحة ) مسعورة انتفاضةإنھا ( −

  .الحياة ا&ليم وھي كلمة حق أولت لغير الحق

صور فيھا الناص غبار الطريق بالشبح ) إذا ما ركبناه ضنناه عصا ا&طفال(و ،)إذا ما ألتقينا حسبناه شبحا( −

ف�ي  كوذلت�ه وذل� ،والحم�ار كعص�ا أطف�ال للتعبي�ر ع�ن حقارت�ه ،حق�ينEوالخوف من ال ،للدAلة على الرعب

  .)إلى حادي الحمار(حة لو

  وبھا كناية عن ) ھجرني الذاكرةت نحي(في لوحة ) جي المنقارلث غصنب ..حمامة A: (مثل الكناية والمجاز

  ـــــــــــــــــــ

 8الصورة ا&دبية ص ،مصطفى ناصف: ينظر .1

، وينظ�ر عل�ي 95ص )ون ت�اريخب�د(ا&س�كندرية  فارع�الم ،التصوير الفن�ي ف�ي ش�عر محم�ود حس�ن اس�ماعيل ،مصطفى السعدي: ينظر .2

 32ص ...الصورة في الشعر العربي: البطل

 بوج�ود وانتف�ىي ترمز إليه الحمامة امت�د إل�ى بي�اض منقارھ�ا، ذللدAلة على أن السEم ا&بيض البياض المنقار 

تف�ى وليس للضفاف، وقد أك ،فالسكن للبيت)) سكن ھذه الضفافأعيني د((والمجاز في قوله  .النفي قبل الصورة

  .مكان للتطلع إلى ا&فق الواسعسب الناص بالضفة &نھا أن

 ،معن�ى مح�دد اس�تخEصتسعف في ولم  ،مباشرافلم تعط مدلوA  ،عوض الكشف ا4بھامأدت إلى :صور وھمية

  :ومن أمثلتھا على ا&لواح. )1(وتشع بغير المحدد فيھا ،سفھي بذلك توحي بالغامض من زوايا النف

  .والحناجر ،فE عEقة بين الضباب) ضبابية الحناجر قرخت( :في الكلمة المشھرة

  .والماء ،فE عEقة بين الذراع) وذراع مائية تمتد نحوي: (في مزقي تمثال الذكرى

   .والغراب ،فE عEقة بين ا4نصھار )فأنصھر كالغراب(                            

  .والضباب ، عEقة بين الرأسفE) ستسلم رأسي للضبابي(: في حين تھجرني الذاكرة

بل  ،الصور الجزئية مع بعضھا فتنتج صورة مركبة بمعنى ليس ھو الصورة الواحدة منھا جوازتت: صور مركبة

صور الجزئية بمختلف أص�نافھا الخل افتتد. )2(وفي عEقاتھما الواحدة با&خرى ،ھو نتيجة لمعنيين في إتصالھما

  : وله فيفي تكوين صورة أخرى مركبة ومنھا ق

: ث��Eث ص��ور وھ��يتتك�ون ھ��ذه الص��ورة المركب��ة م�ن ) الكلم��ات الجمري�ة ف��ي ع��رش الكتم��ان تت��زاوج: (الت�وتر

   .استعارة مكنية) الكلمات تتزاوج(شخصية تصورة 

  .استعارة تصريحية) الكلمات الجمرية(صورة حسية 

  .استعارة مكنية) عرش الكتمان(صورة  تجسيدية 
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نى من ذفتنق(شخصية تتتكون ھذه الصورة من صورة ) نى من الغرق في ليل الغبارذفتنق: (مزقي تمثال الذكرى

  .أي المجاديف )الغرق

  )ليل ،الغبار(وإضافية بليغ تشبي) ليل الغبار(صورة تقريرية 

  :يتكون من) أمامي مجاديف صدرك عترك(وفي قوله 

  .مكنيةاستعارة ) أمامي مجاديف عترك(شخصية تصورة 

  .)ھودنال= المجاديف (استعارة تصريحية ) اديف صدركمج(صورة تجسيدية 

  :يتكون من) عق ظلهلفأنطلق كلبا ي: (حين تھجرني الذاكرة

   .تشبيه بليغ) فأنطلق كلبا(صورة تقريرية 

  .مكنية استعارة) عق ظلهلي(صورة تجسيدية 

  :يتكون من )القلب كالعناكبينزوي (أو قوله 

  .كنيةم استعارة) القلب ينزوي(شخصية تصورة 

  ـــــــــــــــــــ
 113التصوير الفني في شعر محمود حسن اسماعيل ص ،مصطفى السعدني: ينظر .1
  99المرجع نفسه ص: ينظر .2

  .تشبيه) كالعناكب(صورة تقريرية 

   :تتكون من) تتھاوى أوراق الصدر صفراء برعمية: (سنوات الضوئيةالالھروب داخل 

  .رة مكنيةاستعا) ھاوى أوراق الصدرتت(صورة تجسدية 

  .مكنيةاستعارة ) صفراء برعمية(صورة حسية 

والمش�ھد أم�ام الق�ارئ 4دراك م�دى التماث�ل ب�ين  ،وھي صور خيالية تعتمد على تھويل الص�ورة :صور وصفية

  .والخيال للتعبير عن غاية نفسية ومنھا ،الحقيقة

رد إل�ى إحس��اس م�ادي ملم��وس زاد نق��ل فيھ�ا ا4حس��اس المعن�وي المج��) ھ��ذه اAAم المرتعش�ة: (الكلم�ة المش�ھرة

Eل المعنوي مع الماديثوما ،المعنى تھوي.  

والرم��ز ھ�و ص��ورة أكث�ر تجري��دا م�ن الص��ورة نفس�ھا تب�دأ م��ن الط�رف الحس��ي ل�ه ث��م ينم�و ف��ي  :ص:ور رمزي:ة

  :ومن الصور الرامزة نجد. )1(فتتنوع الدAAت الخصبة ،السياق

لكنھا تحمل لفظ الحمامة ) الكناية(وھي صورة تقريرية ) لمنقارثلجي ا صنبغ..A حمامة: (حين تھجرني الذاكرة

  .والراحة الكبرى ،إلي ترمز إلى السEم ا&بيض

وھي صورة تس�جيدية لكنھ�ا تحم�ل  ،)صناديق اAقتراع ملطخة بغبار الوحدة: (الھروب داخل السنوات الضوئية

  .يرغيوالت ،بيرالتي ترمز إلى حرية الرأي أي حرية التع) صناديق اAقتراع(لفظ 

  :التشكيل التصويري في دائرة ا4خر. ب
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وظفھ��ا الن��اص ف��ي ص��ياغة يني��ة م��ن اب��رز ا&دوات الش��عرية الت��ي فف��ي دائ��رة ا&ن��ا إل��ى أن الص��ورة ال نارش��أ   

ع��ن  ةالخاص��وا&فك��ار، وتنكش��ف رؤيت��ه  ،وتش��خص الخ��واطر ،تتجس��د ا&حاس��يس((يھ��ا فتجربت��ه الش��عرية، ف

وب��ذلك تتض��ح الص��ورة ف��ي إع��ادة تش��كيل ھ��ذا الواق��ع، بالق��در ال��ذي  .)2())قيق��ة ف��ي عالم��هوالح ،العEق��ات الخفي��ة

صبح لھا واقع خاص، وتتح�ول ا&ش�ياء إل�ى عناص�ر جدي�دة &نھ�ا عناص�ر ف�ي يف ،الذاتية ھاسب به خصائصتتك

إل�ى  يم�نتة تعقلي ةتركيبيوھي بذلك . )3(والحواس ،شخص فيھا كل الملكاتتتو ،وبنية جديدة تتجسد ،مناخ جديد

ھا تركيبي�ة غريب�ة معق�دة وص�فويجد بعض النقاد صعوبة في تفسير الصورة ب ،عالم الواقععالم الفكرة أكثر من 

وربم�ا ك�ان ((أمرا محفوفا بكثير من الصعوبات في الشعر، ولذا يبدو تحديد طبيعتھا  اقد تبدو أكثر تعقيد ،أحيانا

وي�رى ال�دكتور ن�ور ال�دين . )4())ت، وكذلك تعدد مناھج دراس�تھاھذا ھو السر في تعدد ما قيل حولھا من تعريفا

أن انتق��ال الص��ورة ف��ي بن��اء القص��يدة يص��بح ب��E معن��ى إذا ل��م تس��اھم ھ��ي ب��دورھا ف��ي البن��اء الكل��ي الع��ام الس��د 

  : ويضمنھا عنصرين وھما ،تماسك العضوي لھاالي وف ،للقصيدة

  ـــــــــــــــــــ
 144المرجع السابق ص: ينظر .1
 85التصوير الفني في شعر محمود حسن اسماعيل ص: طفى السعدنيمص .2
 86المرجع نفسه ص: ينظر .3
 54الصورة الفنية في شعر مسلم بن الوليد ص : عبد  التطاوي .4

  
  وھي خصائص المظاھر الواقعية :المادة الحياتية −

  .)1(فكر الكاتب ومواقفه ومثله

مختلف��ة م��ن الص�ور الفني��ة وف��ق الج��دول  1خ��ر نرص�د أن��واعوب�العودة إل��ى اللوح��ات الش��عرية ف�ي إط��ار دائ��رة ا
   :الموالي

  إيحاءات التعبير  طريقة التشخيص  الصورة الشخصية  اللوحة
  .............قصيد

  ............قصيد

  .رسالة من باريس

  ..المEك الوحشي 

  ...المEك الوحشي

  ..الوركايإلى غارس

  ..الوركايإلى غارس

  ..الوركايإلى غارس

  ..رودانيإلى  يةائبك

  )داسكم حضوري(

  )وده ا&فكارقت(

  )ھا الثعلب المستبديدع طريقي أ(

  )A ينحني للعبادة(

  )غفرةميعقر لSطفال كلمات ال(

  )دماؤنا في جبين ا&طلس(

  )يا أبن من عض الزمان ركابھم(

  )بعيد عن أعين السماء(

  )يا أكتاف كوبا المحترقة(

  تشخيص المجرد

//  

  تشخيص الملموس

//  

//  

//  

  تشخيص المجرد

  تشخيص الملموس

//  

  عدم المباAة بالطرف ا1خر

  ير العالم إلى ا&فضليتغبعد وال

  ا4عجاب بنھر السين 

  فليا4عجاب ببرج أ

  فليا4عجاب ببرج أ

  اAفتخار با&مجاد

  التأثر بظروف الطرف ا1خر

  العودة إلى الوطن بذكريات ا1خر

  لموطن ا1خر االوقوف تقدير

وللمج�رد المعن�وي إذ فع�ل  ،وعلى مختل�ف ا&ل�واح نلم�س تشخيص�ا للملم�وس الم�ادي ،ن خEل ھذه الصورم   

والح�رص  ،وبص�فات الح�ذر ،)داسكم، تق�وده، ع�ض، يعق�ر(والسيطرة  طوة،الناص ھذه العناصر بسلوكات الس

  .اAستعارة التصريحيةثم فوظف اAستعارة المكنية في أغلبھا ) الثعلب المستبد، أعين(

  :ترصد في الجدول الموالي :صور تجسدية
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  إيحاءات التعبير  تجسيد طريقة ال  تجسيديةالالصورة   اللوحة
  ............ھرطالم

  ............عشقتھا

  ...بعد يوم الغفران

  ...بعد يوم الغفران

  ...بعد يوم الغفران

  .............قصيد

  ..الوركايإلى غارس

  ..الوركايإلى غارس

  ..كاالوريإلى غارس

  )حقيقة أزلية لها4 ديو(

  )فكم في جرابي من ا&غتراب(

  )كتبت على بابھا بعد غلق الرجاء(

  )تسكعبوحل الجبيني وفاضت (

  )سال التغرب في معطفي(

  )مسافة التعاسة.. أنا أبحث (

  )ئت &نفض غبار النسيانج(

  )نةزيتو تارمك أثينيعأمام (

  )A حمل رفاة أغانيك(

  ز تجسيد المجرد بالمجا

  تجسيد المجرد باAستعارة 

//  

//  

//  

//  

  تجسيد المجرد بالتشبيه

  تجسيد الملموس باAستعارة

  تجسيد المجرد بالتشبيه

  ا4يمان بالقدرة على التطھير

  الشوق إلى الحبيب

  اليأس من اللقاء

  الضياع والبحث عن البديل

  الضياع والبحث عن البديل

  الضياع والبحث عن البديل

  خر 1كرى اة وبعث ذدا4شا

  ا4شادة بمواقف ا1خر

  والوفاء له ا4شادة بأعمال ا1خر

  

  ـــــــــــــــــــ

 66،65م ص1986 ،)ب ط(الجزائر  ة الجزائرية عند بعض الشعراء العرب المؤسسة الوطنية للكتابضيالق ،نور الدين السد: ينظر .1

  

الش�وق، ا4ش�ادة، الض�ياع (ف�ي أحاس�يس  ،خ�رإل�ى ا1 ةھنلمس تنوع ا4يحاءات الموج ،من خEل ھذا الرصد   

وھ�ي ظ�اھرة ل�م  ،واAس�تعارة المكني�ة ،كما اعتمد ھذا التجسيد على عناصر مختلفة كالمجاز، والتش�بيه) واليأس

  .يعتمدھا في الدائرة ا&ولى

  :تظھر من خEل الجدول التالي: صور حسية

  إيحاءات التعبير  تصويرطريقة ال  الحسيةالصورة   اللوحة
  الة من باريسرس

  رسالة من باريس

  

  المEك الوحشي

  

  إلى غارسالوركا

  )ينجر بE أنين..السين(

ول، ي�����رفش، ع�����ش����رأب عن�����ق، يإ(

  )يخدش، ينھش

  ..)تتخثر روائح الخلود في(

  )عنف الجدران ھذا الصمت(

  )ملطخا باحمرار الثورة(

  صورة سمعية 

  صورة حركية

  

  ةشميصورة 

  صورة سمعية

  ةصورة لوني

  وى الخفية في ا1خرإبراز الق

  سلطة الظاھرة في ا1خرالإبراز 

  

  دية ا1خروحشية وأب إبراز

  إبراز صمود ا1خر 

  إبراز تاريخ الذات أمام ا1خر

  
في�ل، إالس�ين، ب�رج (فتنوع�ت المظ�اھر الحس�ية للملموس�ات المادي�ة  ،ھذه الصور الحسية احتكمت إل�ى ال�ذھن   

ويربطھ�ا بتاريخ�ه  ،الناص ذاته مع ذات ا1خر ليبرز انفعاAته الطارئ�ة، أمام الطرف ا1خر ليقابل )ذات الناص

اسل ھ�ذه الح�واس Aنفص�ال ك�ل حاس�ة بعنص�ر م�ن عناص�ر رالحاضر، ويEحظ في ھذه الصور غياب ت هوفكر

  .الصورة المنفردة

  :تسجل ورود بعض الصور الواردة ضمن ھذه اللوحات ومنھا: صور أخرى

  :مثلللوحات تضمنھا بعض ات :صور تقريرية
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فالحيوان ھو ذات الناص في صراعه م�ع الحي�اة رغ�م كون�ه أح�د ) فأرفق يا جEد عصرنا بھذا الحيوان: (قصيد

  .المخلوقات البشرية A غير وبصورة استعارة تصريحية

لقبر اء بعد الموت في افنوال ،ةياھتأكيد من الناص على الن) أم عثرت في حفرة النوم ا&خير( :إلى نيرودا ائيةبك

  .وفصووھي كناية عن م ،)حفرة النوم(

بواسطة الكناية عن ذاته بتوض�يح  ،تأكيد على ھوية الناص أمام الطرف ا1خر) رسول شعبي( :إلى غارسالوركا

  .مھمته

  :انة ضمن بعض ا&لواحبوا4 ،ھام عوض التوضيحبأدت إلى ا4: صور غامضة

  والصدر A عEقة بين ا&قEم) كتبت بأقEم صدرك( :عشقتھا

  A عEقة بين وصل والخصوبة) وA جئت أھديك وصل الخصوبة(         

  راعيA عEقة بين القرى وال) ھيمبراع في الليل الييا قرى أندلسية ك( :ودانيرإلى  ئيةبكا

  

  

  :إلى التھويل الوصفي ومنھاأدت صور بالغة الخيال :صور وصفية

، ذات الن�اص ه ح�دودتع�دى ح�دودتورة على التشبيه البلي�غ ال�ذي اعتمدت الص) زرك الواقيئوھا أنا م( :عشقتھا

ودAAت أخ�رى ق�د يص�ل بھ�ا الن�اص إل�ى تبن�ي  ،ى معانيلروفة إعزر الواقي المئالم ةوظيف ،وحدود ،وسلوكاته

  .الطرف ا1خر

مم�ا يزي�د م�ن وإذا زادت في دAلتھا أصبحت عمودية  ،قة أفقيةناعالم) يعانق ا4فEك السماوية( :إلى غارسالوركا

  .غتهمبالتھويل الموقف و

أن ك�ل م�ا ف�ي الك�ون رم�ز، وك�ل م�ا يق�ع ف�ي متن�اول ) ودليرب�ش�ارل (الفن للف�ن يرى زعيم مبدأ : صور رمزية

ن�رى أن الن�اص ق�د  ل�ذلكو. )1(أو الفن�ان لم�ا ب�ين ي�دي الح�واس ،قيمته من مEحظ�ة الكات�ب دالحواس رمز يستم

وم�ن ) الوركا، ني�روداس�يغار(ورموز بش�رية  ،...)ھر السين، برج أفيل،ن(وقف على عدة رموز طبيعية ومنھا 

  :بين الصور التي تضمنت ھذه الرموز

صورة رمزية استعار فيھا صفة المEئك�ة ونس�بھا لب�رج أفي�ل بفرنس�ا، )مEك بوحشية شرعية( :المEك الوحشي

  .ليقرن سكونه المEئكي بوحشية من خEل ا&ثر الذي خلفه في نفس الناص

صورة رمزية اس�تعار فيھ�ا لفظ�ة الثعل�ب لينس�بھا إل�ى نھ�ر ) دع طريقي أيھا الثعلب المستبد( :رسالة من باريس

  .السين ليقرن ھدوء المعلم بمكر الثعلب

وق�د طف�ت ھ�ذه  ،لقد لجأ الناص إلى تركيب الصور الجزئية المختلفة للحصول على صور أخ�رى :صور مركبة

  :ذه الدائرة نرصد أھمھا فيالظاھرة على مجمل ا&لواح في ھ

  :كون منتت) النور طھر، فالثمي أغصانه: (ھرطالم
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  .تشبيه بليغ) ھرطور نال(صورة تقريرية 

  .استعارة مكنية) لثمى أغصانهأف(صورة تجسيدية 

  :تكون منت) ث ليل الحصار صھيEبعسي( :عشقتھا

  .)ث ليل الحصارعسيب(صورة تجسيدية 

  .)صھيE(.....صورة سمعية 

  :تكون منت) ظافر قلبيأففاضت ( :يوم الغفران بعد

  .)ففاضت أظافر(صورة تجسيدية 

  .)أظافر قلبي(شخصية تصورة 

  :تكون منت) أخي يا أبن أمي فاض ا&سى( :الوركايإلى غارس

  .)أخي يا أبن أمي(صورة تقريرية 
  .)فاض ا&سى(صورة تجسيدية 

  ـــــــــــــــــــ
 76ص 2العدد  اللغة وا�دب مجلة  ،)في الشعر العربي الحديثالرمز ( ،ابراھيم رماني: ينظر .1

  :خصائص التصوير الجمالي .ج

والوق�وف عل�ى أھ�م المظ�اھر  ،وا1خ�ر ،دائرت�ي ا&ن�اور الفنية الواردة ض�من صأھم ال نامن خEل استعراض   

ن�ذاك اس�تخEص بع�ض وبي�ان إيحاءاتھ�ا يمكنن�ا آ ،شف من خEل تحلي�ل ھ�ذه الص�ورستالتعبيرية الجزئية التي ت

  :وأھم ھذه الخصائص ما يلي ،السمات ا&سلوبية الخاصة بجوانب التصوير الجمالي في ھذه ا&لواح

وقد ، وقيم جمالية، وعن دAAت ،رغم كونھا تعبيرا شعريا حديثا يكشف عن الذاتعدم اAھتمام با&سطورة  −

 .امزةھمة ضمن الصور الرملرمز مكانة اأستغنى عنھا الشاعر ليحتل 

خص�ص الن�اص معظمھ�ا للص�ور التقريري�ة الت�ي وق�د  ،والمج�از ،والكناي�ة ،ع�دم ا4ھتم�ام بعناص�ر التش�بيه −

 .عميقة هبشAت Aتوحي في الغالب بد

 ،والتجري��د ،والتجس��يد ،ومنھ��ا التش��خيص ،وس��ائل فعال��ة ىاعتم��د الن��اص ف��ي التش��كيل الفن��ي للص��ورة عل�� −

 ).Fancyالوھم (ذي لم يصل إلى درجة وعلى ا4بھام ال ،)صورة مركبة(والتداخل 

) métaphore(والتجسيدية على الصور ا&خرى في اعتمادھا على اAستعارة  ،سيطرت الصور الشخصية −

دور اAس�تعارة ف�ي ع�ن ال�دكتور مص�طفى ناص�ف  يق�ولووما ذلك إA &ھميتھا ف�ي البن�اء الفن�ي،  ،بنوعيھا

قص��يدة تعتم��د اعتم��ادا جوھري��ا ف��ي س��يرھا عل��ى نم��و بع��ض ھبن��ا إل��ى أن الذإذا  A نغ��الي((العم��ل ا&دب��ي 

 )1())اAستعارات وتداخلھا

وأفك�اره الخاص�ة كم�ا عب�رت ع�ن آف�اق  ،ودل�ت عل�ى مش�اعره ،نفسية للناص عبرت جل الصور على آفاق −

  .والكناية ،والمجاز ،والتشبيه ،والتنويع بين عناصر اAستعارة ،Eل رصانة ا&سلوبخفنية من 
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، ومص�ادر حياتي�ة )الث�ورة، الش�ھداء، ال�دماء(ومص�ادر وطني�ة ،الطبيع�ة م�ن مص�ادر هاص ص�ورم النھاستل −

 .)شعراء أسبانيا الكبار( -ا&عEم-خاصة بالناص، ومصادر علمية

ال��ذي يراھ��ا مبتك��رة ف��ي  ،عن��د فونت��اني) عداص��ورة ا4بت��(والتجري��د م��ع مص��طلح  ،تطابق��ت ص��ور التجس��يد −

عن�د ) ليل�ة خض�راء(كص�ورة ) اAس�تعارة(أو عEقاتھ�ا  ،ليس في شكلھاو ،الوحدات الموظفة داخل الصورة

 .)2()مEرميه(عند ) فكرة منتجة(، أو صورة )رامبو(الشاعر الفرنسي 

ومس�تعملة ف�ي  ،ةوھ�ي ص�ورة مع�اد ،عن�د فونت�اني) ص�ور اAس�تعمال(التقري�ر م�ع مص�طلح تطابق ص�ور  −

 .)3(المدنس الحبويعني بھا  ،)راسين(عند ) شعلة شديدة السواد(كصورة  ،وحداتھا وأشكالھا

تتقاطع الصور الفنية في دائرة ا&نا مع الصور الفنية في دائرة ا1خر في نقاط عديدة وأھمھا النق�اط الس�الفة  −
خط�اب (       كب�روز ذات ا&ن�ا ف�ي ال�دائرة الثاني�ة  ،وتفترق في بعض العناصر التحديدي�ة البس�يطة ،الذكر
  ـــــــــــــــــــوتكيفا مع الواقع الحياتي بعدما طغى عليھا طابع  ،وتحديا ،دافي صورة أكثر صمو) ا&خر
 236ص الصورة ا&دبية: مصطفى ناصف .1
 66النظرية الشعرية ص ،جون كوين: ينظر .2
 67المرجع نفسه ص: ينظر .3

  .اليأس، واAستسEم في مخاطبة الذات نفسھا

ة بأنھا تلك التي تتآلف مع غيرھا حعرف الصورة الناج والذي ،حمودمع رأي الدكتور محمد م ونقف في ا&خير

 ،ومع السياق العام لھذا ال�نص، وھ�ي ب�ذلك ولي�دة الش�عور ،المكونة للنص الشعري ا&خرىمن الصور الجزئية 

ا يض�اف إل�ى ن�يھال�ذي ي�رى أن الش�عور ل�يس ش�يئا ) ھ�ويلي(رأي ذھبن�ا م�ع عقل في آن واحد، وA نب�الغ إذا الو

  .)1(وإنما الشعور ھو الصورة ذاتھا ،الصور الحسية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ـــــــــــــــــــ

 111،109ص في الشعر العربي المعاصر الحداثة محمد حمود،: ينظر .1



  اتمــــةخ

 )ائد غجري�ةص�ق(لقد سعينا ومن خ ل ھذا المنھج ا�سلوبي الوقوف على مظاھر التعبير في ھذه المدون�ة    

بطريق��ة الكش��ف، والرص��د �ھ��م المواق��ف ا-يقاعي��ة، واللفظي��ة، والتركيبي��ة، والمقص��ودة، وأتبعناھ��ا بمقارب��ة 

الخط�اب، وق�د س�اھمت المس�تويات ا�ول�ى ف�ي جمالية تصورية للبحث عن التكامل اللغوي، وا�دبي في ھ�ذا 

رصد مختلف الع قات الشكلية التي أظھرت طبائع التعبير لدى الناص كما كشفت البنى التصورية التالية لھا 

عن إيحاءات التعبير المختلفة، والمرتبطة بسياقات خارجية، أو ذاتية ضمنھا الناص ف�ي خطاب�ه اختلف�ت ب�ين 

الشعور، وعبرت عن واقع اجتماعي، وتاريخي، وكلھا عوامل خارجي�ة، وداخلي�ة مظاھر الفكر، والعاطفة، و

ساعدت، ولو بقليل في تحقيق ذلك اAنسجام، والت ؤم داخل ھذا الخط�اب، وس�اعدته عل�ى أن يف�ارق م�ألوف 

لن�ا م�ن أن القول واAنتماء إلى عالم ا-بداع ا�دبي رغم الفترة المتقدمة التي ولد فيھا ھ�ذا العم�ل، وك�ان Aب�د 

ندخل إلى عالم ھذه المدونة من خلفي�ة نظري�ة حاولن�ا م�ن خ لھ�ا التط�رق إل�ى بع�ض المف�اھيم النظري�ة الت�ي 

اختلف�ت م�ن حولھ�ا اEراء، فتناولن��ا طبيع�ة الخط�اب، وع قت�ه ب��النص، وخلص�نا رغ�م اAخت ف�ات البس��يطة، 

سيتين ق�د تتطابق�ان ف�ي المفھ�وم ويص�بحان والدقيقة بين المصطلحين إلى اعتبار النص، والخطاب مادتين أسا

مادة واحدة وبنية أساسية تحمل عدة قيم لغوية، وأدبية تعكس الكثير من الجوانب الجمالية، وخاصة إذا أقترن 

الخطاب، أو النص بالشعرية كمبدأ أساسي لكل عمل فني شعري، أو نثري، إA أنن�ا آثرن�ا اس�تعمال مص�طلح 

كمص�در لھ�ذا ) الن�اص(ت اللغوي�ة الت�ي اعتم�دناھا ف�ي التطبي�ق، وك�ذا مص�طلح بالنظر إلى المستويا) النص(

ال��نص، وھ��ذا A يمن��ع بالض��رورة ب��روز ال��نص كخط��اب أدب��ي س��يطرت علي��ه الوظيفي��ة الش��عرية م��ن خ�� ل 

إبرازنا لبعض الظواھر الفنية في تعبير الناص، فرصدنا إيحاءات التعبي�ر، وتتبعن�ا دAAت�ه م�ن خ� ل تحلي�ل 

ر اللغوي��ة وم��ا تتص��ف ب��ه م��ن خص��ائص اAس��تمرار، وا-نزي��اح، والتح��ول، والتواص��ل، والتعالق��ات المظ��اھ

  . المختلفة بين العناصر، والمكونات اللغوية

وخلصنا في النھاية إلى اعتبار ا�سلوب مقوما، وفعاA في إبراز ھذه الشعرية من خ ل اختبارات الن�اص    

وكذا انحرافات ا�سلوب، وع قاته الش�فافة بالعوام�ل الخارجي�ة، والداخلي�ة وتركيباته، وإيقاعاته، وإيحاءاته، 

الفاعل��ة، والمتفاعل��ة ف��ي ال��نص، وA ت��تم ھ��ذه الخط��وات، وA تجن��ي ثمارھ��ا إA ف��ي ظ��ل عل��م ا�س��لوب، أو 

ق في ا�سلوبية، والتي حاولنا إبراز ع قاتھا با�سلوب كمبدأ أساسي تنطلق منه، فتتبعنا خطوات ھذا اAنط 

تحدي��د ماھي��ة ا�س��لوبية كعل��م ح��ديث، يھ��دف ف��ي ا�خي��ر إل��ى غاي��ة واح��دة وھ��ي إب��راز الس��مات الش��ك نية،             

أو الذاتي��ة الشخص��انية للكات��ب، أو ھم��ا مع��ا ع��ن طري��ق الوص��ف، والتقي��يم العلم��ي الموض��وعي ال��ذي يح��دد 

  .جماليات التعبير، ويقعد لھا

يري في إبراز الطاقات التعبيرية الكامنة للغ�ة س�واء أكان�ت لغ�ة طبيعي�ة، أو إن توظيف علم ا�سلوب التعب   

لغة مقصودة لذاتھا ساھم في الكشف عن بعض، وأھم السمات الشك نية المترابطة بتعبي�ر الن�اص م�ن خ� ل 

  .عوالم المرجع الخارجي، والذاتي النفسي، وعن طريق المستويات اللغوية التي اعتمدناھا في ھذا الكشف



  :ومن أبرز النقاط المسجلة 

الرج�ز (، و)المجت�ث وال�وافر(اAعتماد على ا�وزان الممزوجة، والطاغي�ة عل�ى ح�د س�واء وب�دورھا −

والتي توازت في دAAتھا، وإيقاعاتھا مع إيقاع�ات ال�ذات الناص�ة ف�ي إنفعاAتھ�ا ) والكامل والمتقارب

 .المختلفة الذاتية، والمتصلة بذوات أخرى

فعي ت المزاحف�ة كإيقاع�ات أساس�ية عل�ى ا�ل�واح، ومح�اور نقل�ت إيق�اع اللوح�ة م�ن دخول بعض الت −

 .بحر إلى آخر

اAعتم��اد عل��ى الزحاف��ات أكث��ر م��ن العل��ل كاختب��ار إرادي م��ن قب��ل الن��اص، واقتص��ارھا ف��ي بع��ض  −

 .اللوحات على أفعال الناص، أما التفعي ت الصحيحة فكانت لMحداث الخارجة عن إرادته

ي المصوتات، وفي مخارجھا، وصفاتھا، وعدم التركيز على نوع معين مع وجود ن�وع م�ن التنويع ف −

 .المحاكاة الصوتية

عدم اAھتمام بظواھر النبر، والتنغيم في ا-يقاعات الداخلية فظھرت القمة الھابطة المتص�لة بالعب�ارة  −

 .المثبة، أو المنفية لتصاحب مظاھر التعبير الكاشف على حاAت معينة

، وتن��وع أش��كالھا، وأوض��اعھا، وأزمنتھ��ا م��ع )الفعلي��ة واAس��مية(كي��ز عل��ى الوح��دات المعجمي��ة التر −

حصر الوحدات النحوية في بعض الحروف، والظروف، وا�سماء كعوامل مساعدة في ربط أح�داث 

 .التعبير

 .عدم اAلتفاف لظواھر النحت، أو ا�شتقاق، وظھور التكرار، وفي صور مفردات، أو جمل −

اد على ا-ضمار المستتر، أو ا-ض�مار ا-ض�افي للوص�ول ف�ي ھ�ذا ا�خي�ر إل�ى رب�ط ا�لف�اظ اAعتم −

 .بذات الناص، أو بذوات أخرى بارزة

 .اعتماد التشعير على خاصية التضام بين المتنافرات لتحويل المعنى المعجمي إلى معنى آخر −

اكي��ب المس��تقلة، وا-ض��افية اAعتم��اد عل��ى التركي��ب ا�س��نادي الفعل��ي ث��م اAس��مي، وأقتص��ار التر −

 والوصفية، والتابعة على تأدية وظائف مساعدة تتصل بعوالم الوصف والتحديد 

إتضح العدول، أو ا-نزياح من خ ل بعض الظواھر كظاھرة التقديم، والتأخير، أو الحذف في بعض  −

 .تراكيب أخرى المكونات ا�ساسية للجمل أو التداخ ت المعقدة بين التراكيب ا�سنادية لتكوين

التنوي��ع ب��ين حق��ول الموج��ودات، وا�ح��داث، والمج��ردات، ودخولھ��ا ف��ي ع ق��ات متش��ابكة عمودي��ة،  −

وأفقي�ة مم��ا أدى إل��ى ب�روز بع��ض الع ق��ات كع ق�ة الت��رادف، وبع��ض ا-تجاھ�ات الدAلي��ة ك��التعييم، 

 .والتخصيص الدAليين



إل�ى ح�ادي (عن�ى ا�ول ف�ي أل�واح معين�ة والع�ودة إل�ى الم ،بروز ظاھرة ا-لتفات من معنى إلى أخ�ر −

وم�ن  ،، والتي حول فيھا الخطاب من الذات ا�خ�رى إل�ى ال�ذات الناص�ة)الحمار، إلى غارسيا لوركا

 .ثمة إلى الذات ا�خرى، وھي ظاھرة لم يغفلھا الب غيون القدامى

  :أما المستوى الثاني، والخاص بالصورة، والتعبير، بواسطتھا فقد سجلنا ما يلي

 .توظيف أنواع التصوير المختلفة لصور تسجيدية −
 .شخصية، حسية، تقديرية، وھمية، مركبة، رمزية −
ب��روز ص��ورة ا-س��تعارة كمق��وم أساس��ي ف��ي عملي��ات التص��وير، وم��ن خ لھ��ا ظھ��رت الص��ور  −

 .التسجيدية
 .إغفال جانب ا�سطورة وتعويضھا بالرمز −
 .ھاتنوع مصادر التصوير من طبيعة بشرية، وتاريخية، وغير −

وك��ل ھ��ذه الخص��ائص الش��ك نية س��اھمت بق��در كبي��ر ف��ي الكش��ف ع��ن طبيع��ة التعبي��ر، ودAAلت��ه الذاتي��ة    

  .المرتبطة بالناص، وبعوالمه

وھناك م حظة أريد تسجيلھا بالقسم التطبيقي وھي صعوبة أختيار المقطوعات، أو اللوحات الشعرية التي    

م، أو التركي��ب، أو الدAل��ة، وم��ا ذل��ل ھ��ذه الص��عوبات ھ��و تص��لح لمس��توى م��ن مس��تويات الص��وت، أو المعج��

الرجوع إلى مقدمة الناص التي عبر فيه عن خصائص ھذه المجموعة، وأھمھا أنھا تعبر عن الذات التي ھي 

بقصائد ا�نا، وقس�م ث�اني بقص�ائد : ا�نا، وا�نتم، فإھتدينا إلى تقسيم ھذا الفصل إلى قسمين أساسين قسم يھتم

فكان��ت المراجع��ة، والمطالع��ة المعنوي��ة دل��ي  ع��ن نس��بة مقطوع��ة أو لوح��ة إل��ى قس��م م��ا دون ) �خ��را(ا�ن��تم 

وكانت المراجعة السطحية الشكلية دلي  أخر على خصوبة، وث�راء ھ�ذه اللوح�ة ف�ي جان�ب مع�ين م�ن . اEخر

وف�ق قس�مين  ، وم�ن خ� ل ھ�ذا التقس�يم المنھج�ي الض�روري)الص�وت، المعج�م، التركي�ب، الدAل�ة(الجوانب 

ض�م لوح�ات، أو مقطوع�ات كتب�ت كلھ�ا ف�ي ) التعبير في دائ�رة ا�ن�ا(القسم ا�ول : رئيسيين، وجدنا بالصدفة

أما القسم الثاني التعبير في دائرة ا�خر، ضم لوحات كتبت بين أس�بانيا، ). 1980-1976(أسبانيا بين سنوات

ن التعبي��ر ا�ول ارت��بط بالمك��ان الواح��د، مم��ا يت��رجم أ) 1982-1973(ويوغس�� فيا  وب��اريس ب��ين س��نوات 

والفترة الزمني�ة الت�ي توس�طت الفت�رة ف�ي القس�م الث�اني، وھ�و م�ا يتط�ابق م�ع الرؤي�ة، وا�فك�ار، وال�دAAت، 

والمشاعر، واAنفعاAت الذاتية التي كشفت من خ ل مظاھر التوتر والغربة، والحنين، وال�ذكرى، والمواق�ف 

  .الذاتية

م الثاني عن حاAت، وعواطف، ومش�اعر تعالق�ت فيھ�ا ال�ذات الناص�ة م�ع ال�ذوات ا�خ�رى كما كشف القس   

شك ، ومضمونا عبر مح�اور مكاني�ة متع�ددة، وفت�رات زمني�ة شاس�عة، ث�م ) ا�نت، وا�نتم، والمعلم، والعلم(

لتتض�افر  تبلورت ھذه المفاھيم جماليا في مستوى الصورة م�ن خ� ل الس�مات التعبيري�ة فيھ�ا، وف�ي ك�ل قس�م

الص��ورتان م��ع ا-يقاع��ات، والتراكي��ب، والم��واد اللغوي��ة، وال��دAAت المختلف��ة ف��ي بن��اء ال��نص بن��اء متك��ام  

  .ا�طراف



فھل تراني وقفت من التجربة الشعرية موقف المعجب الذي قد يزوغ به الھ�وى ع�ن قص�د، أو أنن�ي : وبعد   

دية، وحسب ھذه الدراس�ة إنھ�ا حاول�ت الOم�ام رصدت ھذه الظاھرة الشعرية بصدق أسلوبي، وموضوعية نق

بأطراف التجربة الشعرية التي قبعت على رفوف المكاتب س�نوات عدي�دة، رغ�م م�ا يتخل�ل ھ�ذه الدراس�ة م�ن 

  ھفوات، زAت غير مقصود �ننا A ندعي الكمال، وA الكفاءة النقدية القدة التي قد تتوافر عند أع م النقد
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