
 

 

ميــــــالي والبحث العلــــــــم العـــــــــوزارة التعلي  

-جلــــــــــجي –ديق بن يحي ـــامعة دمحم الصــــــــــج  
 
 
 
 
 
 

  واللغات اآلدابكليـة 

  العربي األدبقسم 
  

  

  

  

   

  

  االدب العربيفي ذكرة  مقدمة استكماال لمتطلبات نيل شهادة ماستر م

  أدب قديم :تخصص 
  

  

  :  ذستاشراف األإ                                                                       : تينلباإعداد الط
  مختار قندوز                                                                             فاطمة بولحمار

  يسرى بلعويرة
  
  

  :المناقشةاللجنة 
  

  رئيسا  جامعة جيجل  كمال فنينش:األستاذ
  مشرفا ومقرار  جامعة جيجل  مختار قندوز : األستاذ
  مناقشا  جامعة جيجل  عدالن رويدي:األستاذ

  

  2020/2021: السنة الجامعية

  االنزياح التركيبي البالغي في وصف المعارك 
  أبي تمام والبحتري عند



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شكر وتقدیرشكر وتقدیر

  الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضیت ولك الحمد بعد الرضىاللهم لك 

أزكى صالتي وسالمي على خیر خلق اهللا محمد نبینا وحبوب قلوبنا وعلى آله وصحبه 

  أجمعین

  نتقدم بخالص الشكر واإلمتنان و التقدیر إلى األستاذ القدیر

  " مختار قندوز" 

  تمعنا طیلة الوق على قبوله اإلشراف إلتمام هذا اإلنجاز ولصبره

  قدمه لنا من نصائح وتوجیهات قیمة وعلى كل ما

  وال یفوتنا أن نشكر األساتذة أعضاء لجنة المناقشة سلفا لقبولهم مناقشة هذا البحث

  وعلى تخصیص جزء من وقتهم الثمین ألجل تصویبه من الخلل

  طیبةكما نتوجه بالشكر لكل من ساعدنا من قریب أو من بعید ولو حتى بكلمة 

على الوقوف معنا طیلة  العربي األدبكافة أساتذة وموظفي قسم  كما نتقدم بالشكر إلى

  مشوارنا الدراسي

 



 

 

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  هداءهداءاإلاإل

  إلى التي جعل اهللا الجنة تحت أقدامها، والتي 

  غمرتني بعطفها وحنانها وأنارت لي درب حیاتي بحبها

  إلى التي لم تبخل علي یوما بنصیحة

  أو دعوة صالحة 

  حفظها اهللا  أمي الغالیةإلى الصدر الحنون 

  وأطال في عمرها

  إلى الذي رباني على الفضیلة واألخالق 

  به من نائبات الزمانوكان لي درع أمان أحتمي 

  وتحمل عبء الحیاة حتى ال أحس بالحرمان

  وأطال في عمره - رحمه اهللا تعالى  - أبي العزیزإلى 

  إخوتيإلى من عشت وتربیت معهم 

  إلى كل من حمل لي ذرة ود ومحبة في قلبه

  إلى صدیقاتي العزیزات التي تشاركت أجمل اللحظات

  المتواضعإلى كل هؤالء أهدي ثمرة هذا العمل 

  

  

  فاطمة بولحمار                       



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هداءهداءاإلاإل

  إلى التي جعل اهللا الجنة تحت أقدامها، والتي 

  غمرتني بعطفها وحنانها وأنارت لي درب حیاتي بحبها

  إلى التي لم تبخل علي یوما بنصیحة

  أو دعوة صالحة 

   - رحمها اهللا - أمي الغالیة روح إلى 

  إلى الذي رباني على الفضیلة واألخالق 

  به من نائبات الزمانوكان لي درع أمان أحتمي 

  وتحمل عبء الحیاة حتى ال أحس بالحرمان

  وأطال في عمره -  حفظه اهللا - أبي العزیزإلى 

   عبد الرحمانزوجي المستقبلي  إلى

   وأخواتي إخوتيإلى من عشت وتربیت معهم 

  إلى كل من حمل لي ذرة ود ومحبة في قلبه

  إلى صدیقاتي العزیزات التي تشاركت أجمل اللحظات

  المتواضعإلى كل هؤالء أهدي ثمرة هذا العمل 

  

  

  یسرى بلعویرة                                        
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 مقدمة
 

 أ  

  :مقدمة

 إىلللكشــف عــن العناصــر اللغويــة ، اهلادفــة  األديب،بدراســة الــنص  بــاألدبجمــاال معرفيــا مرتبطــا  األســلوبيةتعــد 

و الكشــف عــن  األديبالرئيســي هــو الــنص  األســلوبينياجلماليــة فيــه، فقــد كــان موضــوع الدارســني  اإلبعــادالكشــف عــن 

تشـتغل علـى الكثـري مـن املقـوالت مـن بينهـا متميـزة، وهـي الـيت  أدبيـةتشكله و خروجه من العدم بسمات فنية و  آليات

وف و ميكن بواسـطته التعريـف علـى طبيعـة وهو احنراف الكالم عن نسقه املأل األسلوبيةالظواهر  أهماالنزياح الذي عد 

ال خيـرج عـن احلـد املقبـول، وسـنركز يف حبثنـا يكون مضبوطا  أنذاته بشرط  األسلوب، بل ميكن اعتباره األديب األسلوب

  .هذا على استخراج االنزياح االستداليل لصلته الوطيدة بعلم البالغة العربية

تركيبيـة تصـيب اللغـة  انزياحيـةزيـاح االسـتداليل و الرتكيـيب كظـاهرة هـذا االن أقساموقد حاول االسلوبيون حتديد   

و التعبري، وهـذا مـا جعلـين اخـص دراسـيت هـذه باالنزيـاح املوجـود يف القصـيدتني السـينية  باألسلوبيف نظامها القاعدي 

جـــاء هـــذا البحـــث متـــام باعتبارمهـــا الطـــائيني يف العصـــر العباســـي، و قـــد  أيبو فـــتح عموريـــة و بالضـــبط عنـــد البحـــرتي و 

الشـاعر، و فضـولنا  أسـلوبيف تشـكل االنزياح الرتكييب البالغي، و كذلك الرغبـة يف معرفـة اثـر االنزيـاح  أسلوبلدراسة 

يف النصــوص الشــعرية،  األســلويباللغــة و االســتعمال  ملعرفــة دور االنزيــاح و قيمتــه يف خلــق معــان جديــدة لتحقيــق مجاليــة

الـرتاث البالغـي العـريب  تفحصـه و  أصـول أسـاسذلـك فهـو  إىل إضـافة، اإلبـداعالشعر هـو اخليـال الـذي يـتم فيـه  أنمبا 

و لقــــد جــــاءت إشــــكالية هــــذا البحــــث ملخــــص يف حماولتنــــا معرفــــة معرفــــة بالغــــة . ونتني للطــــائينيذلــــك باعتمادنــــا مــــد

ن خــالل دراســة عينــات مــن شــعرمها تنــدرج العباســي وذلــك مــالشــاعرين وقــوة بيا�مــا يف وصــف شــعر احلــرب يف العصــر 

  : حتت هذه اإلشكالية جمموعة من التساؤالت

    هل استطاع كالمها وصف هذه املعارك بدقة وحماولة نقل احلدث كما هو يف خطا�ا الشعري-

  هل كانت اإلستعارة و التشبيه وسيلتني صادقني لنقل حركات اجليوش-

 ر األحداث املركبة وجعلها تتحرك بني البالغة والواقعوهل كانت الصور البيانية وافية لتصوي-

  .عن هذه التساؤالت خصصنا دراستنا خبطة افتتحناها مبقدمة مهدنا �ا للموضوع و فصلني و خامتة ولإلجابة

حيـث تناولنـا يف : مباحـث أربعـةو حيتـوي علـى " النظـري إطارهاالنزياح يف "بعنوان  األولو قد تطرقنا يف الفصل 

االنزيـاح، الـذي  أنـواعتعـدد مصـطلح االنزيـاح، و امـا الثالـث فتحـدثنا عـن  إىلمفهوم االنزياح، و تطرقنا يف الثـاين  األول

االنزيـــاح الرتكيـــيب البالغـــي و  إىلو تطرقنـــا يف الرابـــع . تفـــرع عنـــه االنزيـــاح االســـتبدايل أو الـــداليل و تبـــني الصـــور البيانيـــة



 مقدمة
 

 ب  

د كـان تطبيقيـا و مسـي باالنزيـاح الرتكيـيب البالغـي عنـد ما فيما خيص الفصل الثاين فقـأتكمن فيه الصورة البيانية الرتكيبية 

ملحـق و تناولنا مدونتني و استخرجنا مناذج مـن قصـيدتني يف وصـف املعـارك و التطبيـق عليهـا،  و خامتـة و  إذالطائيني 

  .قائمة املصادر و املراجع

قــق قــوام هــذه الدراســة كــان علينــا االســتعانة مبجموعــة مــن اعتمــدنا علــى قائمــة مــن املصــادر واملراجــع، وحــىت يتح

الكتــب الــيت هــي عمــاد هــذه الدراســة، حيــث كانــت عــون لنــا يف اإلملــام �ــذا املوضــوع و حســن اختيــار املســار الصــحيح 

  :هلذه الدراسة أمهها

  .شاهني عطية " شرح ديوان أيب متام" -

  .حنا الفاخوري " ديوان البحرتي"-

  .جلون كوهن " الشعرية  بنية اللغة"كتاب -

  .ليوسف أبو العدوس" األسلوبية الرؤية و التطبيق"كتاب -

  .لنور الذين السد" األسلوبية و حتليل اخلطاب"كتاب -

  .ألمحد حممد ويس" االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية"كتاب -

الـذي  البحـث هـو املـنهج الوصـفي التحليلـيهـذا فمنهجنـا يف  هجـا متبعـادراسـة تقتضـي من كل حبـث أو  أنو مبا        

  . الطائيني بطبيعة احلال شعارأيف حاولنا من خالله تبيني االنزياح الرتكييب البالغي 

يكـــون خـــال مـــن الصـــعوبات و العوائـــق تعـــرتض طريقـــه،  أنحبـــث مهمـــا بلغـــت درجتـــه العلميـــة  أليو ال ميكـــن 

طبيعـــة املوضـــوع الـــذي يتمثـــل يف االنزيـــاح : يمـــا يلـــيوجهتنـــا مصـــاعب يف هـــذا البحـــث تـــتلخص ف األســـاسوعلـــى هـــذا 

قلـة املصـادر و املراجـع الـيت تناولـت هـذا  إىل باإلضافةالبالغي الذي مل يدرس و اليت عنيت باجلانب التطبيقي،  الرتكييب

نكون قد و فقنا يف دراستنا هذه و حققنا مـا نصـبوا  أنو رغم هذه الصعوبات ارجوا . املوضوع، و كذلك ضيق الوقت

  .إليه

حبثنـا هـذا  تـوىلالـذي " قنـدوز خمتـار"املشـرف  لألسـتاذعبـارات الشـكر و التقـدير واالمتنـان  بـأمسى أتقدم أخرياو 

 . ا من وقتهإشرافا و توجيها، و منحن



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل األول

  االنزياح في إطاره النظري



االنزياح في إطاره النظري                 الفصل األول                                                          

 

 4 

  :تمهيد

ومـن البـديهي . مفهوم االنزياح الذي حنن فيه اآلن مفهوم جتاذبته وتعلقت بدائرته مصطلحات و أوصاف كثرية"

أن تتفاوت يف ما بينهـا تفاوتـا كثـريا، و لكـن كثر�ـا تلفـت النظـر حقـا، فهـي ليسـت بطارئـة يف الكتـب العربيـة فحسـب، 

،فيعرف االنزياح هو اخلـروج عـن املـألوف، و عليـه سـنحاول مـن خـالل هـذا الفصـل املعنـون 1"بل أ�ا غربية املنشأ أصال

مــه اللغــوي يف املعــاجم العربيــة و املفهــوم االصــطالحي عنــد بعــض إىل التطــرق إىل مفهو " االنزيــاح يف إطــاره النظــري"ب

  .الدارسني 

و ســنحاول أيضــا التطــرق إىل مفهــوم االنزيــاح عنــد العــرب و الغــرب قــدميا و حــديثا، مث تعــدد مصــطلح االنزيــاح     

  .وأنواعه، وأيضا االنزياح الرتكييب البالغي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
، 25،المجلد3كویت، العدداحمد محمد ویس، االنزیاح و تعدد المصطلح، مجلة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقافة و الفنون االدبیة، ال 

  .58م،ص1997
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  مفهوم االنزياح: المبحث األول

  : لغةاالنزياح  : أوال

مــن الفعــل نــزح الشــيء " لقــد تنوعــت املعــاجم الــيت شــرحت مفهــوم االنزيــاح فجــاء يف لســان العــرب البــن منظــور 

  : نازح، أنشد ثعلب: وشيء نزح ونزوح. بعد: ينزح نزحا ونزحا

وقـوم منــازيح، ونزحـت الـدار فهـي تنـزح نزوحـا إذا بعـدت، ك ، فـاتركين، شـتمي إن املذلـة منـزل نـزح عـن دار قومـ

  . قال ابن سيده

   :أبي ذؤيبوقول 

  ح ياز نجرب، يدافعها الساقي، م              وصرّح املوت عن غلب كأ�م 

  . اليت تأيت إىل املاء عن بعد، ونزح به وأنزحه، وبلد نازحوهي  إمنا هو مجع منزاح

  1". جاء من بلد نزيح أي بعيد : املسيحعبد : د ويف حديث سطيحيبع: ووصل نازح

استقى ماءها حىت ينفـذ أو يقـل،  : بعد، والبئر: نزح كمنع وضرب، نزحا ونزوحا"  قاموس المحيطكما ورد يف 

   2". املاء الكدر، والبئر نزح أكثر مائها : والبئر، والنزح، حمركة يف البعد: كأنزحها، ونزحت هي نزحا، فهي نازح ونزوح

، كــإنتزح )بعــد(إذا ) نزحــا(ينــزح وينــزح ) و ضــرب كمنــع(نــزح الشــيء " أن االنزيــاح مــن  تــاج العــروسوجــاء يف 

   3".انتزاحا 

و  قـل ماؤهـا أو نفـذ: نزحـت الـدار، والبئـر: بعد يقال: نزح نزحا ونزوحا" فهو من  معجم الوسيطكما جاء يف 

  . غاب عن بالده غيبة بعيدة: بفالن) حنز (فرغها حىت قل ماؤها أو نفذ : القوم، نزحت أبارهم والبئر وحنوها، نزحا

   4". ابتعد ) انتزح(الشيء أبعده والبئر، نزحها ) أنزح(

                                                           
  . 232-231، ص ص 14، جملد 2004، 3، دار صادر للطباعة والنشر، بريوت، لبنان، ط)ن،ز،ح(ابن منظور، لسان العرب، مادة   1
  . 222، ص م2005حممد بن يعقوب الفريوز أبادي، القاموس احمليط، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، د ط،   2
عبد املنعم خليل إبراهيم وكرمي سيد حممد حممود، دار الكتب العلمية، : ، تح)ن،ز،ح(حممد مرتضى بن حممد احلسيين الزبيدي، تاج العروس، مادة   3

  . 96، ص 7، ج)م2012- ه1433(، 2بريوت، لبنان، ط
  . 913، ص 1والنشر والتوزيع، اسطنبول، تركيا، د ط، د ت، جأمحد حسن الزيات وآخرون، املعجم الوسيط، املكتبة اإلسالمية للطباعة   4
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ذكرها نالحظ أن االنزياح حيمل معىن البعد واملفارقة واالنتقال أي ابتعاد الكلمة عن من خالل املعاجم اليت سبق 

  . معناها احلقيقي وانتقاهلا من معىن إىل آخر

  : اصطالحا االنزياح  :ثانيا

اخلروج " أو ما يقتضيه الظاهر، أو هو  املألوفأمجعت الدراسات األسلوبية على أّن االنزياح هو اخلروج عن 

، 1" عن املعيار لغرض يقصد إليه املتكلم أو جاء عفو اخلاطر، لكنه خيدم النص بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة 

خيدم النص  االنزياحواملعيار املعتمد عليه، فحضور  املألوفج عن املقصود �ذا التعريف أنه يرتبط أساسا باخلرو 

  .بدرجات متفاوتة

خيرج �ا عما هو معتاد  استعماال .إّال استعمال املبدع للغة مفردات وتركيب وصور" مث إّن االنزياح ماهو 

نه يسمح هلذا املبدع ، أي أ2" ومألوف حبيث يؤدي ما ينبغي له أن يّتصف به من تفّرد وإبداع وقوة جذب وأسر 

  .بتجاوز اللغة واالنزياح عن قوانينها اليت حتاول ضبط اخلروج عن املألوف واملعتاد من اللغة نفسها

، وهو املفهوم كذلك الذي أشار إليه يوسف 3" االنزياح يعرف كمّيا بالقياس إىل معيار " أن  بير كيرويرى 

، وهو �ذا جيعل األسلوب ظاهرة ال 4" حيث اعترب األسلوب انزياحا عن قاعدة االستعمال اللغوي " أبو العّدوس 

مفهومه لالنزياح من خالل العالقة بني لغة املعيار واألسلوب  منذر عياشخترج عن مفهوم االنزياح حيث يوّضح 

إنه إما خروج عن االستعمال املألوف للغة، وإّما خروج عن : " على هذا يظهر االنزياح على نوعنياملنزاح، وبناء 

  . ، فيكون االنزياح يف كلتا احلالتني كسرا ملعيار معني ينتج عنه قيمة لغوية ومجالية5" النظام اللغوي نفسه 

جنده متناوال يف عدة جماالت متعددة، فال ولقد عّد الكثري من األسلوبيني االنزياح جوهر اإلبداع وهلذا فإننا 

مفهوم واسع جدا وجيب " إذن  فاالنزياحنكاد جناد كتابا يف األسلوبية أو البالغة أو النحو إّال وقد تطرق إليه، 

، كما يقول جون كوهن، كما حتذر اإلشارة إىل أن هذا األخري هو املنظر األول لالنزياح، فقد قام 6" ختصيصه 

                                                           
  . 180م، ص 2007، 1يوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية والتطبيق، دار املسرية، األردن، ط  1
م، ص 2005-ه1426ن، ، بريوت، لبنا1أمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط  2

7 .  
  .  16م، ص 1986، املغرب، 1حممد الويل العمري، دار توبقال، ط: جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، تح  3
  . 188يوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية والتطبيق، ص : ينظر  4
  . 180املرجع نفسه، ص   5
  . 6جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص   6
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بنية اللغة " وذلك يف كتابه  -كما يقر بذلك الباحث حممد العمري  - ة لنظرية كاملة لالنزياح وأشهرهابصياغة لساني

  ".الشعرية 

  . وقد خرج من هذا البحث بنتيجة مفادها أن الصور البالغية كلها إمنا تعمل خبرقها الدائم لسنن اللغة

لتليها املرحلة التأويلية، فهو ال  .مرحلتها األوىلفاالنزياح يعمل حينئذ هو اآلخر على خرق قوانني اللغة يف 

كثرية لتأويل النص   إمكانياتليكون شعريا ينبغي أن يتبع  االنزياحألّن " خيرق اللغة إّال ليعيد بناءها من جديد 

  1". وتعّدديته 

اخرتاق هذا  ومبا أن للغة نظاما ثابتا متفقا عليه، حتكمه أنساق لغوية صوتية حنوية وصرفية وداللية، فإن

  . النظام وانتهاكه ينتج لنا انزياحا، وهو ما يكسب الّنص مجاليته

مستواها املثايل يف األداء العادي، والثاين مستواها : " ن اللغة إىل مستوينيو وعلى هذا األساس قسم األسلوبي

    2". اإلبداعي الذي يعتمد على اخرتاق هذه املثالية وانتهاكها 

فاملستوى املثايل هو ما أقرت به القواعد النحوية واللغوية، وهو املستوى الذي يهتم به البالغيون يف إقامة " 

واملستوى املنحرف عنه هو املستوى  ،يطلق على املستوى املثايل باملستوى العادي"، أو بعبارة أخرى 3" مباحثهم 

. ما فيه من نقص أو احنرافرفض ورة الفعلية للكالم، وال تالفين اخلاص بأهل البالغة، فهذه األخرية تقف عند الص

   4" بل حتاول استغالله من زاوية فنية، بينما حياول النحو أن يقدم صورة مثالية كاملة للغة 

االنزياح يبحث يف لغة مجيع الشعراء عن العنصر الثابت رغم اختالف لغا�م، " أن   حسن ناظمبينما يرى 

العدول، اليت انبثقت من البالغة القدمية واليت تبنتها / انه يرتبط بثنائية القاعدة ي، بل فهو غري خمتص وال فرد

  : ، وهي الثنائية اليت قامت عليها نظرية االنزياح عند جون كوهن، أو كما يسميها5" األسلوبية فيما بعد 

  . االنزياحاتمما جيعلنا نعترب أن معرفة نوعية املعيار هو مفتاح   L’écart / ، االنزياح   Le norme / املعيار 

                                                           
  . 194م، ص 2007، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، عمان، األردن، 1ج،نور الدين السد، األسلوبية وحتليل اخلطاب   1
  . 268م، ص 1994، مصر، 1حممد عبد املطلب، البالغة واألسلوبية، مكتبة لبنان ناشرون، ط  2
  . 269املرجع نفسه، ص   3
  . 191عبد احلكيم راضي، نظرية اللغة يف النقد العريب، مكتبة اخلاجني، د ط، مصر، ص : ينظر  4
  . 117م، ص 1994، -حلمراء،ا، بريوت 3ركز الثقايف العريب، طامل ،ة يف األصول واملنهج واملفاهيم دراسة مقارن،حسن ناظم، مفاهيم شعرية   5
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اللغة الشائعة أو الطبيعية، أما الشعر فهو لغة الفن أو " هناك من يعترب النثر هو املعيار، وهو حسب كوهن 

   1 ."ن  النثر هو اللغة الشائعة ميكن أن نتحدث عن معيار نعترب القصيدة انزياحا عنه و املصنوعة، ولك

، بل يعترب الشعر مناقضا متاما للنثر لكونه خاليا من االنزياح )الشعر هو نثر موزون(وهو ما جعله يرفض فكرة 

وخيص بذلك النثر العلمي، إذ أن لغته لغة تفتقر إىل ما متتاز به اللغة الفنية من مسات، وإذا وجدنا فيها انزياحا فهو 

  . هي معيار االنزياح قليل بل يكاد يكون منعدما، ولذلك فإ�ا تعد

قدر فكلما حتقق " ومن خالل هذه املفاهيم املختلفة لالنزياح ميكننا اعتبار اللغة الشعرية أرقى مستويات اللغة، 

من احلذف للمعايري اللغوية العادية واالبتعاد عن درجة الصفر يف األسلوب كلما اقرتبت اللغة من جوهر  أكرب

   2". الشاعرية 

  : بأن مصطلح االنزياح يستعمل يف اللسانيات للداللة على معنيني لهادي بوطارنمحمد اكما يوضح 

 "ففي وفصيحهو الداللة على الفجوة بني استعمالني لغويني قدمي وحديث أو بني عامي : المعنى األول ،

يف "  Le roi" تعين امللك بالعربية وبني يف الفرنسية القدمية واليت "  Rei" الفرنسية مثال هناك فرق بني كلمة 

  . الفرنسية احلديثة

 ويعين اخلروج عن أصول اللغة أّما املعىن الثاين هلذا االصطالح فإنه يرتبط بعلم األسلوب : المعنى الثاني

وهلذا املصطلح يف العربية عدة مرادفات، وهذا املفهوم هو املقصود يف . 3" وإعطاء الكلمات أبعادا داللية ال متوقعة 

  . دراستنا هذه

من أهم الظواهر اليت " وما ذكرناه أعاله يؤكد أّن االنزياح هو ظاهرة أسلوبية، من هذا املنطلق عّد االنزياح 

لالحنراف ، ها وتألقها، جصيتها وتوهميتاز �ا األسلوب الشعري عن غريه، ألنه عنصر مييز اللغة الشعرية ومينحها خصو 

ا هلذه الظاهرة من أثر 
ّ
وجيعلها لغة خاّصة ختتلف عن اللغة العادية، وذلك ملا لالحنراف من تأثري مجايل وبعد إحيائي، ومل

   4". يف الّنص الشعري 

                                                           
  . 15جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص   1
  . 7ه، ص 1428، ربيع األول 40إبراهيم بن منظور الرتكي، العدول يف البنية الرتكيبية قراءة يف الرتاث البالغي، جملة أم القرى، العدد   2
ار الكتاب املصطلحات اللسانية والبالغية واألسلوبية والشعرية انطالقا من الرتاث العريب ومن الدراسات احلديثة، د ،حممد اهلادي بوطارون وآخرون  3

  . 156م، ص 2008-ه1428، القاهرة، 1احلديث، ط
  . 43م، ص 2003، األردن، 1موسى سامح ربايعة، األسلوبية مفاهيمها وجتليا�ا، دار الكندي للنشر والتوزيع، ط  4
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يعلو به عما هو متناول يف أوساط  .أرقىفالشعر ال يكسر النمط العادي للغة إّال لكي يعيد بناءها يف قالب مجايل 

العامة واليت تعودت عليه األمساع وتطورت من خالله اللغة لتتميز خبصائص جديدة، فالشاعر مطالب بتجاوز املعاين 

  . مبعان جديدة هلذه الكلمات اإلتيانالقدمية اليت محلتها الكلمات يف سياقات تناوهلا السابقون، وإىل 

  : ب القدامىاالنزياح عند العر :ثالثا 

يف ظل املعىن " يعترب االنزياح من أهم املفاهيم اليت كان هلا حضور الفت عند علماء العربية فقد عرف 

وجنده يف الصرف ...للعدول والتوسع واالتساع، ففي النحو جند العدول متمثل يف التقدمي والتأخري واحلذف ملفهوميا

خبطاب املذكر مبا خياطب به املؤنث أو العكس، أو خماطبة املفرد مبا خياطب به اجلمع، ويف البالغة جنده يف البديع 

ب القدامى قد مس عدة جوانب من الكالم سواء على املستوى ، وهذا يعين أن االنزياح عند العر 1" والبيان واملعاين 

  . البالغي أو النحو أو غريمها

باب شجاعة العربية، حتدث فيه عن العدول يف احلذف، والتقدمي : وقد عقد ابن جين فصال يف اخلصائص مساه

االتساع والتوكيد، والتشبيه فإّن : يإّمنا ا�از ويعدل إليه عن احلقيقة ملعان ثالثة وه« : والتأخري، وما إىل ذلك يقول

   2 .»عدم هذه األوصاف كانت احلقيقة البتة 

نالحظ أن ابن جين وظف مصطلح العدول هو أقرب ملفهوم االنزياح وربط ا�از مبعان ثالث هي االتساع، 

ال يوجد فيه إبداع وهذا دليل على وقوفه مع الشاعر  حماذياالتوكيد، والتشبيه فلوال توفر هذه العناصر لكان الكالم 

  . رج عن املألوفخالذي 

ح ينقسم يصفاعلم أن الكالم ال"  :يقول يف ذلكضربني  أما عبد القاهر اجلرجاين فهو يصف الكالم عن

والتمثيل ) يةالكنا(فالقسم األول  .ذلك فيه إىل النظميعزى  اللفظ، وقسمتعزى املزية واحلسن فيه إىل قسم : لقسمني

الكائن على حد االستعارة وكل ما كان فيه، على اجلملة، جماز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهر، فما من ضرب من 

   3". هذه الضروب إالّ وهو إذا وقع على الصواب وعلى ما ينبغي، أوجب الفضل واملزية 

                                                           
  .177األسلوبية الرؤية والتطبيق، ص  ،يوسف أبو العدوس  1
  443، 442املرجع نفسه، ص ص   2
، 5أبو فهر حممود حممد شاكر، مكتبة اخلازجي، القاهرة، مصر، ط: ، دالئل اإلعجاز، تحأبو بكر عبد الرمحان بن حممد اجلرجاين عبد القاهر ابن  3

  . 430-429، ص ص م2004



االنزياح في إطاره النظري                 الفصل األول                                                          

 

 10 

ل يف طيا�ا ديث، لكن وظف مصطلحات حتمفقد أدرك عبد القاهر اجلرجاين ظاهرة االنزياح ومل يفصح عنها باحل

  . اخل ...مالمح االنزياح هي االتساع، العدول

ولعل حديث اجلرجاين عن فاعلية االستعارة املفيدة كان قريبا من مصطلح االنزياح األسلويب يف الدراسات " 

   1". األسلوبية املعاصرة 

من اللفظ، حىت خترج من الصدفة الواحدة عدة باليسري أ�ا تعطيك الكثري من املعاين : " وذلك عندما يقول

فإنك لرتى �ا اجلماد حيا ناطقا، واألعجم فصيحا، واألجسام ...من الدرر، وجتين من الغصن الواحد أنواع من الثمر

رونق هلا ما اخلرس، مبنية، واملعاين اخلفية بادية جلية، وإذا نظرت يف أمر املقاييس وجد�ا وال ناصر هلا أعز منها، وال 

ما مل تكنها، إن شئت أرتك املعاين اللطيفة اليت هي من خبايا غري معجبة مل تز�ا، وجتد التشبيهات على اجلملة 

العقل كأ�ا قد جسمت حىت رأ�ا العيون، وإّن شئت لطفت األوصاف اجلسمانية حىت تعود روحانية ال تناهلا إّال 

   2". الظنون  

: وعرفه حيث قال" باب االتساع " تساع يف كتابة العمدة وخصص له بابا مساه وقد حتدث ابن رشيق عن اال

وذلك أن يقول الشاعر بيتا يتسع فيه التأويل، فيأيت كل واحد مبعىن، وإمنا يقع ذلك الحتمال اللفظ، وقوته، واتساع " 

  . خر ظاهرة االنزياحآ، وهذه الظاهرة أي ظاهرة االتساع حتاذي بشكل أو ب3" املعىن 

وترتبط مصطلحات التوسع واالتساع والتغري واالستدالل ارتباطا وثيقا بالتشخيص الذي هو صورة من صور " 

، وانتظار الالمنتظر، وتوقع الالمتوقع، وهو ضرب من ضروب االنزياح األسلويب، ومن هذا املنطلق املألوفاخلروج عن 

فقد متثل هذا االنزياح يف كثري من مناذج الشعر القدمي واحلديث، فمن ذلك خماطبته الطلل، والناقة، والليل، والغراب، 

   4". واحلمام، املكان، والريح، والقلب 

الت ميكن القول أن االنزياح متأصل يف تاريخ الفكر العريب منذ اجلاهلية، فالغرب من خالل هذه االستدال

عليه املعدول واالتساع وغري ذلك من مصطلحات بدل االنزياح والدليل من ذلك هذه املصطلحات موجودة  أطلقوا

  . يف أمهات الكتب العربية

                                                           
  . 178يوسف أبو العدوس، األسلوبية الرؤية والتطبيق، ص   1
  . 33، ص م1998، 1العلمية، بريوت، لبنان، طدار الكتب يف علم البيان، أسرار البالغة  ،عبد القاهر اجلرجاين  2
  . 93، ص 2حمي الدين عبد احلميد، دار اجليل، بريوت، لبنان، د ط، د ت، ج: العمدة يف حماسن الشعر وأدابه ونقده، تح ،قأبو علي احلسن بن رشي  3
  . 93نفس املرجع السابق، ص   4
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  : االنزياح في تاريخ الفكر الغربي:رابعا 

مصــطلح االنزيــاح حــديث النشــأة، إالّ أننــا نلــتمس بعــض معانيــه فيمــا قــال بــه القــدماء مــن  علــى الــرغم مــن كــون

  .البالغيني والنقاد واللغويني والنحاة فإذا عدنا إىل اليونانيني مثال جند أرسطو

اب تنحـوا إىل اإلغـر " ويكمن جهـد أرسـطو يف التمييـز بـني اللغـة املـألوف واللغـة غـري املـألوف ورأى أن اللغـة الـيت 

  1" وتتفادى العبارات الشائعة هي اللغة األدبية 

هـي أوضـح العبـارات،  ةاألصـليوجودة العبارة أن تكون واضحة غري مبتدلة، فالعبارة املؤلفـة مـن األمسـاء : " يقول

تستخدم ألفاظا غري مألوفـة، وأعـين باأللفـاظ غـري املألوفـة  يتولكنها مبتدلة أما العبارة السامية اخلالية من السوقية فهي ال

   2" الغريب واملستعار واملمدود وكل ما ابتعد عن االستعمال 

لغة عادية مألوفة، وأخـرى غـري مألوفـة، رأى بـأن الثانيـة هـي : هنا نالحظ أن أرسطو قد ميز بني نوعني من اللغة

  . عبارات غري املألوفة، وكالمه هنا واضح يالمس االنزياحاللغة الشعرية احلقة، فهو يدعوا إىل توظيف ال

أما فيما يتعلق بالبالغة اليت تلت أرسطو، فإّن البالغيني كـذلك كـانوا يـرون أّن األصـل النظـري للقـول بـاالحنراف 

غيـة، أل�ـا موجود يف البالغة نفسها، فهم يعتقدون أن اللغة األدبية تتجسد يف أكثر ارتقاء باعتمادهـا علـى الصـور البال

اللغــة األدبيـة باجلســد املتحـرك الــذي تبـدو احليــاة " هلـذا راح يشــبه كوينتليـان التكبــري تنتقـل مــن حمـور االنضــباط إىل حمـور 

   3 ."من خالله، واللغة باجلسد الساكن غري املعرب عن شيء من احلياة 

وســا نتيجــة احنصــار كــل اجلهــود يف وقــد عرفــت البالغــة يف صــور�ا الغربيــة خــالل القــرن التاســع عشــر تراجعــا ملم

فأصـــبحت الصـــور البالغيـــة تســـتعمل   .وضـــع املصـــطلحات والتقســـيمات، وحتـــول اخلطـــاب البالغـــي إىل قوالـــب جـــاهزة

" تقــر بــأن  -كمــا يــرى تــودوروف-كــأدوات لوصــف اإلبــداع األديب ولــيس إلنتاجــه، ممــا أدى إىل البحــث عــن نظريــة 

   4 ."د اللسانية، وتلك هي نظرية البعد اليت استكشفها جون كوهن الصور ما هي إالّ خرق لقاعدة من القواع

                                                           
االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية جمد  ،، نقال عن أمحد حممد ويس20، ص م1985علم األسلوب، اهليئة املصرية للكتاب، د ط،  ،صالح فضل  1

  . 81، ص م2005، 1النشر والنثر والتوزيع، ط تللدارسااملؤسسة اجلامعية 
  . 122، ص م1987صناعة الشعر، تر شكري حممد عياد، دار الكتاب العريب، القاهرة، مصر، د ط،  ،أرسطو طاليس  2
  . 82أمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، ص   3
  . 40م، ص 1990، 2ط، الدار البيضاء، املغرب، وت ورجاء سالمة، مطبعة سبعخ، الشعرية، تر شكري املبتزفيتان تودروف   4
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وقــــد أشــــار إىل كــــون الصــــورة خرفــــا للقاعــــدة اللســــانية، وتلــــك هــــي نظريــــة البعــــد أي االنزيــــاح الــــيت : " تــــودروف

   1". استكشفها جون كوهن يف كتابه بنية اللغة الشعرية 

" اللحــــن بالكلمــــات " ت اســــتعماال خاطئــــا مســــي أمـــا يف عصــــر البــــاروك فانتشــــر نــــوع بالغــــي يســـتعمل الكلمــــا

catachresis   " م إىل اإلجنليزيـــة مبعـــىن ســـوء 1955وهـــو أكثـــر بعـــدا مـــن االســـتعارة، ونقلـــه جـــون هوســـكنز عـــام

، فهــذا مثــال ملصــطلح )أركــاد يــا صــوت مجيــل علــى مســامعه( ســيدين يف  ، واستشــهد عليــه بقــول Abusاالســتعمال 

   2." بصري طبق على السمع تطبيقا منحرفا 

ويبـــدو أن فكـــرة االنزيـــاح متأصـــلة يف كتابـــات  ."وهـــذا االحنـــراف هـــو وظيفـــة مـــن وظـــائف االنزيـــاح عـــن املـــألوف

به النثر باملشي والشعر بالرقص ويـرى بـأن فالريي النقدية، فهو يعقد مقارنة بني الشعر والنثر، واملشي والرقص، إذ أنه ش

املشــي وســيلة تقــود إىل غايــة، أمــا الــرقص هــو الوســيلة والغايــة معــا، وهــو شــبه املشــي بــالنثر ألن صــاحبه يســلك أقصــر 

الطرق وأقومها وأقلها عوجا ليصل إىل بغيته اليت يرجوها، ولكن الرقص عكس ذلـك ال حيلـو إال إذا أكثـر القـائم بـه مـن 

والغدوات، وأفـرط يف اللـف والـدوران، حـىت يصـح القـول بـأن اخلـط املسـتقيم هـو سـبيل املاشـي والنـاثر، واخلـط  الروحات

، فهو من خالل هذا التشـبيه يؤكـد علـى توظيـف االحنـراف يف الشـعر واخلـروج  3" املنحرف هو سبيل الراقص والشاعر 

نزيـاح مـدارس واجتاهـات عديـدة، فهـو موجـود وقـد شـاركت كـذلك يف تأصـيل مفهـوم اال .عن املألوف على عكس النثـر

  . عند السريالية، وكذا عند الشكالنية الروسية، ومدرسة براغ ويف البنيوية، ومدرسة النحو التوليدي التحويلي

وقــد ال يعنينــا كثــريا إن تباينــت يف كثــري أو قليــل نظــرات هــذه االجتاهــات واملــدارس إىل مفهــوم االنزيــاح، فــاملفهوم 

  4 ."تأخذ بطرف منه أو بأطراف أ�ا مجيعا 

انزياحـــا عـــن الـــنمط التعبـــريي " فيعـــرف االنزيـــاح بأنـــه متعلـــق باألســـلوب فينظـــر إليـــه بكونـــه  ،أمـــا ميشـــال ريفـــاتري

وإذا كــان األســلوب هــو اخلــروج عــن  .املتواضــع عليــه، وهــو اخلــروج عــن القواعــد اللغويــة، وجلــوء إىل مــا نــدر مــن الصــيغ

ري هــو الكــالم اجلــاري علــى ألســنة النــاس يف اســتعماله العــادي واحليــادي، وهــو التعبــري اثتــريفعــزف  املعيــار فــإن املعيــار يف

                                                           
  .  40ص  تزفيتان، الشعرية، تودورف،  1
  . 43، ص بنية اللغة الشعرية ،جون كوهن  2
  . 84نفسه، ص املرجع   3
  . 90نفسه، ص املرجع   4



االنزياح في إطاره النظري                 الفصل األول                                                          

 

 13 

البســيط الســائر حســب الســنن اللغويــة، وغايتــه التوصــيل واإلبــالغ، وهــو تشــكيل للغــة حمــدودة الفعاليــة، ال �ــيمن فيــه 

   1". الوظيفة الشعرية أو األدبية 

إذ يعتــرب االنزيــاح مــن هــذا املنظــور خاصــية أســلوبية تتعلــق أساســا بــالنمط اللغــوي املتعــارف عليــه، حبيــث يعتمــد 

علــى صــيغ وأســاليب تعبرييــة جديــدة غــري مألوفــة ويقصــد باملعيــار حســبه الكــالم املتــداول بــني عامــة النــاس، إذ أّن لكــل 

ها يف التعبري ويتميز هذا التعبري بالبساطة الـيت �ـدف إىل حتقيـق مجاعة من الناس جمموعة من املعايري اللغوية اليت تستعمل

  . التواصل واإلبالغ

أن كثـــريا مـــن الصـــور واألســـاليب ا�ازيـــة والـــيت كانـــت تعـــد يف مرحلـــة مـــن « : هذلـــك بقولـــ" ريفـــاتري " وقـــد أتبـــع 

لــة ال فــرق بينهـا وبــني االســتعماالت املراحـل خرقــا لنظـام اللغــة وهلــا مزيـة علــى اإلســتعمال العـادي إالّ أّ�ــا أصـبحت مبتذ

    2 .»العادية والقوالب اجلاهزة، اليت كادت تفقد قيمتها األسلوبية لكثرة تكرارها 

يف كثـري مـن الصـور واألسـاليب الـيت  قفهذه تعترب إشـارة صـرحية وواضـحة تعـرب عـن موقفـه، فهـو ال يـرى هـذا اخلـر 

قة معينة، أل�ا حسبه رأيه صارت مثلهـا مثـل الكـالم العـادي، فمـن  يظن كثري من أصحا�ا أ�ا خرقت قواعد اللغة بطري

كثرة ما استخدمت يف سياقات كثرية فقدت قيمتها الفنية واألسلوبية الـيت حتقـق اجلماليـة والفنيـة وصـارت تعـابري جـاهزة 

  . يعمد كثري من الكتاب إىل اعتمادها

  : جون كوهن

ب يف االنزيـاح علـى اإلطـالق، ألنـه بـني مفهـوم االنزيـاح هو أول من خص هـذا املصـطلح، وهـو مـن أهـم مـن كتـ

   3 ."أن االنزياح هو وحده الذي يزود الشعرية مبوضوعها احلقيقي : " حيث قال" بنية اللغة الشعرية " يف كتابه 

إذن ميكن القول بأن مفهوم االنزياح متأصل يف تاريخ النقد الغريب فهو مّر بعدة مراحـل وتطـور عـرب عـدة عصـور 

يصــل إىل الشــكل املعــروف حاليــا، فقــد تطــرق للكثــري مــن القضــايا الشــعرية مــن بينهــا التأكيــد علــى أن الشــعر خيــالف ل

عنــدما حيــدد " واملالحــظ هنــا أن كــوهن  .قــوانني النثــر بــل وينتهكهــا، فكــل تعــدي وجتــاوز، لقــانون اللغــة يســمى انزياحــا

والـذي تكـاد تنعـدم فيـه السـمات الشـعرية وهـو  عليـه حيـدد أيضـا الـنمط الـذي يقابلـه  هيبين نضـريتالذي الشعري النمط 

                                                           
  . 200نور الدين الّسد، األسلوبية وحتليل اخلطاب، ص   1
  . 200، ص املرجع نفسه  2
  . 83بنية اللغة الشعرية، ص  ،جون كوهن  3
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النثــر حســب كــوهن الــذي يعتــرب القصــيدة خروجــا عنــه ليتخــذ منــه معيــارا يف دراســته القائمــة علــى املــنهج املقــارن، والــيت 

  1."تعمل على مواجهة الشعر بالنثر 

ولكــن االنزيــاح حســب كــوهن يكــون يف الشــعر واضــحا أكثــر مــن  بــدأ املقارنــة عنــده قــائم بــني الشــعر والنثــر،مف 

  .النثر

  : رب المعاصرينعاالنزياح عند ال: اخامس

االنزياح مصطلح يتماشى واحلداثة العربية، فرض على النقد كما فرضت على حياة العريب البسيطة أنواع من  إن

  .التكنولوجية سريعة التحول

القدمية روح التجديد اليت كان يفتقدها الشعر احلديث، غري أن البالغة العربية بث االنزياح يف البالغة العربية 

فتجزأ الشعراء احملدثون وكسروا قيود القواعد  .من الثوابت املقدسة، وقواعدها ال تغري كما ال تغري القواعد النحوية

  .خلدمة الصورة املبدعة

  :االنزياح عند إسماعيل عز الدين -1

عز الدين من احلالة النفسية ليحد باالنزياح مّدعيا بأنه صيغة انفعالية غريبة عن  إمساعيل ينطلق هو االلتفات

على االنزياح الذي هو يف رأيه نوع من نقل الشيء  2 اللغة العربية، وظاهرة الولع مبفردات جديدة مفضال االلتفات

  . من مكانه نفسيا، يبقى حتديد املصطلح غامضا مع أنه يقرب دالليا من التوسع والتفسح والعدول

  : االنزياح عند كمال أبو ديب -2

الذهين عن  خرج هذا الناقد عن مسلك النقاد العرب الذين واكبوا النقدية اجلديدة يف فرنسا، واعتمدوا مرجعها

املنهج البنيوي، أي  اثر يفطريق النقل والرتمجة، إنه حاول التجريب يف شكله النقدي حىت يبلور أدواته النقدية وتقنياته 

يدرس القصيدة من خالل عالقة املنهج ببنيتها العميقة من ناحية وخالل السعي إلبراز مدى جتانس العناصر الداللية 

                                                           
  . 27، ص م 2004أميمة الرواشد، شعرية االنزياح دراسة يف جتربة حممد علي مشس الدين الشعرية، منشورات أمانة عمان الكربى، د ط،   1
  . 291م، ص 1967نازك املالئكة، قضايا الشعر املعاصر، مكتبة النهضة، بريوت،   2
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عية فيه للتدليل على قيمة النص اجلمالية إنه يعتمد مفهوما بديال للبنية، أالّ وهو احلركات اليت والرتكيبية واللغوية واإليقا

   1. تركز القصيدة

    2هو العدول : االنزياح عند النويهي -3

الشعري، شان املثقفني العرب املطلعني على اآلداب ] إليوت[كان النويهي من خالل كتابه، مؤيد موقف 

ضرورة أساسية يسمي النويهي  االقرتاباإلجنليزية، فكان مبدأ إليوت اقرتاب لغة الشعر من لغة الكالم العادي، ويرى 

  : سدي القائلاالنزياح عدوال كما سنستنتجه من دراسة بيت جاهلي للجميع األ

  ولو أصابت لقالت وهي صادقة         إن الرياضة ال تنصبك للشيب

يرى النحاة يف البيت خطأ حنويا تركيبيا، غري أن النويهي يلومهم على قساو�م النقدية ويرى يف تركيب البيت 

بصدقه املطابق للكالم احلديث الذي كّسر بناء اجلملة بالقطع والبرت ، يفاجئ مفاجئعدوال، كما يسميه، إنه عدول 

البالغيني العرب الذين عاجلوا اجلناس التام والناقص، ومل يلتفتوا إىل تكرار  إمهالواالنقطاع والتكرار، ويتعجب من 

تسمية األشياء اليت  احلرف كما فعله االجنليز حيث وضعوا هلذه الظاهرة الصوتية مصطلحا وهو حماكاة األصوات أو

  .عند نشوء االنزياح الصويت بتكرار احلرف الواحد) ن كوهنو ج(أشار إليها 

كانت تسميته له عدوال، مع أنه ال يعترب رائدا ولكنه عّد  إن مالحظات النويهي جديرة بتحديد االنزياح ولو

  .من الدين أخذوا موقفا خاصا من اخلطأ النحوي

  ) درويشأسيمة (االنزياح في رأي  -4

لاللتحاق بالشعرية العاملية،  جهدهمما تالحظ أسيمة درويش هو أن الشعراء العرب املعاصرين يبذلون قصارى 

يف نصوصهم فإّ�م ال يفقدون تبدالت منهم، وقد اندرجوا فعال يف هذه الثقافة العاملية، ولو وقعت  نالرومانسيو حىت 

طابعهم الشعري العريب املوروث من الذاكرة اجلماعية، يظل نسق الكتابة الذي يؤرخ للذات الكاتبة ضمن الشخصية 

الثقافية العربية على الرغم من انزياحاته األسلوبية والفكرية، التحول الكبري إذن جرى على مستوى النظرية الشعرية 

  . الشاعر لدوره وعالقته مباضيه وحاضره والتوجه الشعري وفهم

                                                           
  198، القاهرة، ص 3العدد  ،198- 4جملد  ،فصول ،النص ،أبو ديب كمال، السلطة   1
  . 1971ص ،دت، 3ط، القاهرة، النويهي، قضية الشعر اجلديد  2
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يقع  حسب ممارسات عديدة، بفضل حذف العناصر واالنزياح  ،وتفجريه ،رأيهايف  ،إن خرق النص الشعري

  : الذي يقسم إىل ثالثة أنواع كما تراها أسيمة درويش ،الداليل

 .انزياح الكلمة عن معناها األصلي املعجمي - 

 .املعروفانزياح املدلول عن سياقه  - 

 . انزياح الرموز عن داللتها وتوليد دالالت مستجدة - 

اللغوي داخل القول الشعري اخلاص، فالعالقات وشبكتها هي األساس يف حترير  إنتاجهاالقصيدة جتدد 

   1. القصيدة من ضغط العناصر اخلارجية

ا الباحثون والنقاد عن تقول أسيمة درويش يف هذا املضمار أن املسميات تباينت واملصطلحات اليت عرب �

ب تبادل املواقع، الداللة األساسية والثانوية، اخللخلة احلسية والداللة األمامية يمثل بالتغيالداليل قضية االنفصال 

فالقارئ جيابه املعىن املخزون يف وعيه اجلماعي للكلمة، يتعامل معها بوصفها إشارة توحي، وتبعث ... الداللة اخللفية

خارج ذا�ا يف ذاكرة القارئ، وبذلك تتحول عملية البث املباشر للمعىن الصريح من سطوح النص إىل إثارة شيء على 

املح    :الذي حيتوي الداللة يف قول الشاعر االنفصامأتينا على ذكر ... لتصبح بثا مباشرا وغري حمدود ،ذهن القارئ

  2.ا�جي جنمة - كلمة

  . الذي كثريا ما يستعمل يف السينما باالنقطاعيسمي كوهن هذه التصويرية 

كأن أسيمة درويش تعين بأن االنزياح يسكن يف الكلمة وال يسكن يف الصورة، هذا تأثري مباشر بالبنيويني 

إن " الغربيني عامة وبكوهن خاصة، إذ أ�ا تكلمت عن الكلمات احلرة كما ذكرها كوهن يف بنية اللغة الشعرية، قائال 

فاقدة كل عالمات  .تصف جيدا أشكاال معينة من الشعر املعاصر حيث تبدو الكلمات - ةكلمات متحرر - عبارة 

وأن غياب الفعل خاصة جيرد الصرح اللغوي من األساس الذي يدعمه، إن الكلمات تتابع وحنن  .االرتباط الرتكييب

   3. جنهل العالقة الرابطة

                                                           
  . 227،228 ص ، صم1992، 1قراءة يف شعر أدونيس، دار اآلداب، ط ،درويش أسيمة، مسار التحول  1
  . 229، ص نفسهاملرجع   2
  . 178بنية اللغة الشعرية ، ص   3



االنزياح في إطاره النظري                 الفصل األول                                                          

 

 17 

إذ تتمكن يف آن  - كالطيور–ات قدرة مزدوجة وهي ذ" تشبه أسيمة درويش الكلمات احلرة بالطيور احمللقة 

- الصخر-املاء-األشياء(إىل أشجار وأعشاش أخرى  االنطالقومن  ،من اهلجوم طويال يف عش حتضن فيه بيضها

   1" ...والتعدد باالحتمالتلك الكلمات املشحونة ) الضوء- األفاق-امللك-الريح

  : االنزياح في الحقل البالغي: سادسا

إّن نظرة البالغيني إىل ظاهرة العدول عن املطابقة أو االلتفات كما اشتهر عندهم، فإ�م وقفوا عند هذا الباب 

   2. طويال، فذهبوا إىل أن االلتفات عدول عن مبحث املطابقة الذي �ض به النحاة واللغويني

لنحوية، بينما أصحاب النظرة البالغية ومن مث فإن هؤالء قد أدركوا أن املستوى املألوف يف اللغة خيضع للنظرة ا

أساسا من  ديتول: " هو مألوف ألن االحنراف اللغوي فيقررون أن املستوى الفين ال ميكن أن يتحقق إالّ بتجاوز كل ما

اخلروج عن األطر املرسومة كلغة وخمالفة العرف املرتضى، واجلور على النظم النحوية والصرفية دون اإلخالل بالبىن 

   3 ."ة للغة األساسي

ومعىن القول أن طريق البالغيني قد غاير طريق النحويني، فإذا شغل النحويون مبستوى األداء العادي، فإن 

البالغيني قد عدلوا عن هذه املثالية وأدركوا أن لغة األدب قد تتحول من النمط املألوف يف اللغة إىل صور منحرفة 

ي، وهكذا حرص البالغيون دائما على التذكري باملستوى العادي للغة، هو معروف يف النظام النحو  تقوم على خرق ما

أصل املعىن، أصل الكالم، رعاية األصل، وهو يف نظرهم بالرغم من ذلك خيلو من أي قيمة : والتنبه له يف مثل قوهلم

اللفظ مقتضى احلال، مما  فنية، ويعد مبحث علم املعاين يف البالغة العربية أساسا لرعاية املستويني معا، ألن فيه يطابق

يدخل يف املستوى العادي، كاإلعالل والتصحيح واإلعراب، أما أبواب املعاين فيمتنع فيها إجراء الكالم على األصل، 

وهي أبواب تقوم على أساس العدول يف اللغة، وكانت وسيلة البالغيني يف معظم هذه األبواب هو التقدمي والتأخري، 

   4 ....التنكري والتعريف

                                                           
  . 259-258ص أسيمة درويش، مسار التحوالت، ص  1
  . 55م،ص2006ه،1426ة، دار جرير للنشر والتوزيع، عمان األردن، ة العدول عن املطابقة يف العربياهر ظحسني عباس الرفايعية،   2
  . 23م، ص 2004-ه1425طه وادي، مكتبة اآلداب، القاهرة، : تح: فتح اهللا أمحد سليمان، األسلوبية مدخل نظري ودراسة تطبيقية  3
  . 270، 269م، ص ص 1994، 1، مكتبة لبنان، طعبد املطلب، البالغة واألسلوبيةحممد   4
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إذا عدنا إىل الرتاث فإننا جند أن أبا عبيدة قد التفت إىل ظاهرة االنزياح بكثرة، كما عرفت عندهم أما 

مثال مكان صيغة اجلمع، وكانت مدونة آيات بينات من  حيث يشري إىل توظيف صيغة املفرد ،"العدول " مبصطلح 

  .1"خيرجكم طفال": فمثال يف قوله عزوجل ،الذكر احلكيم

: جاء لفظة لغة واحدة الذي له مجع منه ووقع معىن هذا الواحد على اجلميع، فقال تعاىل أنه جماز مايرى  و

  .بدال من أطفاال" خيرجكم طفال "

واهللا الذي  ":إىل صيغة املاضي يف قوله تعاىل عند العدول عن صيغة املضارع ةأبو عبيدوعلى هذا النحو يقف 

   2..."رض بعد مو�ا كذلك النشوربه األ فأحييناميت  ارسل الرياح فتثري سحابا فسقناه اىل بلد

  : قول الشاعرك" نفعل " وضع ميف " فعلنا " والعرب قد تضع ) سوقهنف( –) فسقناه(فيقول وجماز 

  3مين وما يسمعوا من صاحل دفنوا إن يسمعوا ريبة طاروا �ا فرحا      

االلتفات  أن ولعل ابن األثري قد أوىل مسألة االلتفات عناية كبرية، إذ عاب على الزخمشري ما ذهب إليه من

كذلك كانت ": عادة أسلوبية عند العرب، إذ سئلوا عن االنتقال من الغيبة إىل اخلطاب ومن اخلطاب إىل الغيبة، قالوا

املعىن يستدعي اللفظ، فهو يؤكد أن  .4"ميان كما يقالعادة العرب يف أساليب كالمها وهذا القول هو عكاز الع

ويستجلبه حىت عليه ويصبح كل منهما يستدعي األخر، كما أن الغرض املوجب الستعمال هذا النوع من الكالم ال 

ا جيري على وترية واحدة، وإمنا هو مقصور على العناية باملعىن املقصود، وذلك املعىن يتشعب شعبا كبريا ال تنحصر وإمن

ابن األثري على اجلانب النظري بل ذهب إىل تأكيد ما  رأي، ومل يقتصر 5يؤتى �ا على حسب املوضوع الذي ترد فيه 

وااللتفات يف يكثر دورانه يف الكتاب املقدس  االلتفاتالكرمي، حيث يرى بأن  القرآنذهب إليه باألمثلة التطبيقية من 

احة، وفضال عن ذلك خيلص الكالم من تكراراته ومينحه الطالوة واحلالوة الكالم يتقنه فقط العارفون بالبالغة والفص

  : كاكيسبتعبري القدماء، يقول ال

                                                           
1
  .5سورة الحج، اآلیة   
 

2
  .9سورة فاطر، اآلیة  
3
  .151قواعد سزكین،مؤسسة الرسالة ،ص :،تح2أبو عبیدة بن معمر المثني ،مجاز القرأن ،ج  

4
  .408م،ص1997ه،1،1419محمد عریضة،دار الكتب العلمیة، بیروت،لبنان،ج: شاعر، تحضیاء الدین ابن األثیر ،المثل السائر في أدب الكاتب و ال 

5
  . 409المرجع نفسھ، ص  
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 إىلرون منه، ويرون الكالم إذا انتقل من أسلوب ثالتفاتا عند علماء املعاين والعرب يستكومسي هذا النقل  ..."

  .1"ادخل يف القبول عند السامع وأحسن نظرية لنشاطه  أسلوب

وكما ذكرنا أن الالحنو يشكل دائما العنصر األكثر إثارة بالنسبة ملتلقي الشعر، وكلما ابتعد الشاعر عن البنيات 

إىل دائرة الشعرية، هلذا راح بعض النقاد يقيسون درجة هذه الشعرية مبدى القدرة  النحوية اجلاهزة كلما انتقل خبطابه

فإذا مل يكن عند الشاعر توليد معىن وال اخرتاعه أو : " القريواينعلى االبتعاد عن املألوف، حىت قال ابن رشيق 

استظراف لفظ وابتداعه أو زيادة فيها أجحف فيه غرية من املعاين، أو نقص مما أطاله سواء من األلفاظ أو صرف 

، وهو يعين �ذه العبارة أن الشاعر إذا مل تكن 2" معىن إىل وجه عن وجه أخر، كان اسم الشاعر عليه جمازا ال حقيقة 

بابتكار عنده القدرة على التصرف يف املعاين بكل براعة، أو التمكن من اللعب باللغة ومراوغتها كيفما شاء، سواء 

 إنقاصألفاظ جديدة أو توليد معىن من معىن أخر، أو زيادة املعاين اليت نقصت عند غريه، أو عكس ذلك مبعىن 

الزائدة عند الشعراء اآلخرين، فهذا الشاعر املرسل ال يرتقي أبدا إىل مصاف الشعراء احلقيقيني، ألن الشعر  املعاين

   :وكما يعرفه ابن خلدون

هو الكالم البليغ املبين على االستعارة واألوصاف املفصل بأجزاء متفقة يف الوزن والروي، مستقل كل جزء " 

   3 ".ه اجلاري على أساليب العرب املخصوصة بهمنها يف غرضه ومقصده عما قبله وبعد

عن كونه نثر، فحينما قّسم ابن  مما يبعده واإلحياءاتو�ذا فإن للشعر خصائص متيزه وجتعله مثقل بالدالالت 

اعلم أن لسان العرب وكالمهم على فنني يف الشعر املنظوم وهو الكالم : " والنثر حددمها بقولهخلدون إىل فين النظم 

   4." ويف النثر وهو الكالم غري املوزون ...املوزون املقفى

حيث انصب اهتمامهم على " الشعر صناعة " ، أو أن "صناعة الكالم "وهكذا جاء تركيز القدماء على فكرة

 -عندهم- على أشكال اآلخرين يف استخدام األلفاظ، وهلذا كانت املعاين بالنسبة للشاعر  حاملنزا اجلانب الفردي 

. ل صناعة مثله مثل اخلشب للنجارة والفضة للصباغةكمبثابة املادة املوضوعة والشعر فيها كان كالصورة، كما يوجد يف  
5  

                                                           
1
  .296،بیروت ،لبنان،ص1عبد الحمید ھنداوي ،دار الكتب العلمیة ،ط: أبو یعقوب یوسف بن محمد علي السكاكي ، مفتاح العلوم ،تح   

  . 116، دار اجليل للنشر والتوزيع والطباعة، د ط، د ت، بريوت ، لبنان، ص 1ونقده، ج وآدابهأبو احلسن بن رشيق القريواين، العمدة يف حماسن الشعر   2
  . 573لبنان، د ت، ص  بريوت،، دار العلم للجميع، د ط، 1عبد الرمحان بن حممد ابن خلدون، املقدمة، ج  3
  . 566، ص املرجع نفسه  4
  . 65دار الكتب العلمية، د ط، بريوت، لبنان، ص –حممد عبد املنعم خفاجي : الفرج، قدامة بن جعفر، تح أيب  5



االنزياح في إطاره النظري                 الفصل األول                                                          

 

 20 

  : ودائما يف باب املعاين يقّسم عبد القاهر اجلرجاين املعاين إىل قسمني

ما أثبته  إن و صدفال ميكن أن يقال انه  :ليييقوم أساسا على احلق والصدق، وقسم ختي: قسم عقلي" 

    " سيما وتبويبا ، ويرى أن القسم الثاين كثري املسالك، ال يكاد حيصر إال تقريبا وال حياط به تق1" ثابت وما نفاه منفي 

هذا األخري هو ا�از، فما حسن الكالم يف معظمها إن إن شعرية اجلرجاين تقوم إذن أساسا على النظم وسر 

د قواعد التعبري املتعارف هو خمتلف، وذلك اخلروج يتم عرب إفسا مل نقل كلها تعود إىل اخلروج بالتعبري املألوف إىل ما

  2. عليها

من فكرة  النقاد والبالغيني القدامى يتمحور حول فكرة عدم تناهي املعاين النابغة أساساكما كان تركيز هؤالء 

دوام اإلبداع واستمراره، إّال أن هناك نفر من النقاد يذهب للقول بأن القدماء قد استنفذوا كل املعاين ومل يرتكوا شيئا 

   3. للمتأخرين

  4 ."بالسرقات األدبية " فع ملا عرف يف النقد العريب كان هذا االعتقاد كما يقول أحسن عباس أحد الدوا و

إن النقد العريب نظر إىل الشعر على أنه تراث مجاعي ومل يكن ينظر إىل الشعر : ويضيف مصطفى ناصف قائال

ومن هنا ظهرت املسألة املعروفة  ...وزهري بن أيب سلمى والنابغة واألعشى وذي الّرمة وغريهم ألقيسأنه تراث امرؤ 

   5. باسم السرقات

مهما يكن للسرقات األدبية من إساءة إىل النقد العريب وكذا إىل الشعر، إّال أنه من جانب أخر ال يناقض  و

الشاعر  يؤخدهاألنه قد تكون تلك السرقة اليت  6 .من ربط مبحث السرقات بإعالء شأن األصالة والتحديد واإلبداع

قدمي عدول أو احنراف، ومن مثة فإنه من املمكن أن ينظر إليها نظرة فنية، وعلى أ�ا جمال من  آخر الشاعر حمدث عن

   7. جمايل اإلبداع لدى املتأخر

                                                           
  .267، ص اجلرجاين، أسرار البالغةعبد القاهر   1
2
  . 52م، ص 2008، 1فتیحة كحلوش، بالغة المكان قراءة في مكانیة النص الشعري، دار االنتشار العربي، بیروت، لبنان، ط  

  . 25ص ، زياح يف الرتاث النقدي والبالغيس، االنيأمحد حممد و   3
  . 39م، ص 1986حسان عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، دار الشروق، د ط، عمان، إ  4
  . 100صطفى ناصف، نظرية املعىن يف النقد العريب، دار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع، ص م  5
  . 28أمحد حممد ويس، االنزياح يف الرتاث النقدي والبالغي، ص   6
  . 27املرجع نفسه، ص   7



االنزياح في إطاره النظري                 الفصل األول                                                          

 

 21 

غ حركات التجديد يف الشعر ومن خالل ما ذكر سالفا نستشف بأن االنزياح كمصطلح قد واكب ظهوره بزو 

ومواكب حلركة اإلبداع األديب منذ العصر اجلاهلي، جتلت صوره عند الشعراء العريب، إّال أنه كفكرة ضارب يف تارخينا 

بني لغة احلديث اليومي ولغة الشعر بذوق فطري، فكل واحد منهم حياول أن جيد  ااجلاهليني أنفسهم حينما ميزو 

هر اجلرجاين يورد عبد القا: لنفسه أسلوبا خاصا يتميز به عن أقرانه من الشعراء، فيخرج بذلك عما هو مألوف مثال

  ": ذي الّرمة " قول 

  له غريب                      أجنبه املساندة واملثاالارقت وشعر قد 

  فبت أقيمه وأقد منه                           قوايف ال أريد هلا مثاال

ولكنه ال يريد أن غاء إىل الشعر فيميزون جيدة من رديئه، صيعين الشاعر هنا �ذا القول أنه ممن حيسنون اإل

   1 ."ال أحذوها على شيء مسعته : ينظم على منواله أو كما يشرحه عبد القاهر اجلرجاين، فالشاعر يريد أن يقول

  وظيفة االنزياح: سابعا

ترى املدارس النقدية احلديثة أن املفاجأة هي الوظيفة السياسية لالنزياح وذلك من باب االهتمام باملتلقي، ألن 

" النص، وقد أكد النقاد على أمهيتها منذ القدم ومن ذلك قول أرسطو  وإنتاجاملتلقي يشارك املؤلف يف تشكيل املعىن 

اهات النقدية احلديثة دور عنصر املفاجأة يف إغناء النص الدهشة هي أول باعث على الفلسفة كما أدركت االجت

األديب، ومن مث إثارة اجلمال لدى املتلقي، وتتحقق املفاجأة يف االنزياح عن طريق اجلمع بني األشياء املتنافرة وخلق 

   2". عالقات جديدة تلفت االنتباه 

ويوسع  ،ركة وانسيابا ألنه يشد انتباه القارئوجيعله أكثر ح .كما أن االنزياح خيلق الشاعرية يف النص األديب

فالثاين جعل ) شبت أظفارهانإذا امليتة أ(خيتلف متاما عند قول الشاعر ) ال تنفع التمائم عند املوت(خميلته كقولنا 

القارئ أو السامع يتخيل تلك الصورة الشرسة ألنه كحيوان مفرتس وألن الشاعر أسند انتساب األظافر وليس صفا�ا 

وهذا جماز عقلي وهو استعارة حتديدا وأصبح انزياحا، ولعل قيمة االنزياح يف أنه يرمز إىل صراع قار بني اللغة 

                                                           
  . شاكرحممد تح، حممود  ،عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز  1
   . 60م، ص2013، 1، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طسلوبية االنزياح يف شعر املعلقاتعبد اهللا خضر حممد، أ  2
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أما االنزياح فهو احتيال على  .واإلنسان، وهو عاجز أن يسلم بكل طرائقها، وهي عاجزة أن تستجيب لكل حاجاته

   1. نفسه لسد قصوره وقصورها معا

جمددا، فتكشف من  إحكامها إمكانيةضا أنه يؤدي إىل تغيري القواعد وجتديدها ومن مث ومن وظائف االنزياح أي"

خالهلا عالقات لغوية جديدة تصطدم ما تعود عليه الذوق والروتني، فهو نتيجة وما االنزياح إال نتيجة الحتياج الناس 

من األلفاظ، وما  ادخروهيسعهم ما  والتجارب يف حيا�م، وال ها�موذلك حني تتزاحم املعاين يف أذ .يف التعبري

  2 ."تعلموه من كلمات 

نقول أن من أبرز وظائف االنزياح هو خلق عنصر املفاجأة وجتديد القواعد اللغوية لدى القارئ وال ميكن إنكارها هلذه 

  . الظواهر من تأثري نفسي وفكري على املتلقي

  االنزياح وتعدد المصطح: ثانيالمبحث ال

  : االنحراف: أوال

واليت يبدو أ�ا شاعت أكثر من غريها، وهذا املصطلح موجود  Déviationاالحنراف هو الرتمجة للمصطلح 

  . يف اللغتني الفرنسية واإلجنليزية غري أنه أكثر ورودا يف اإلجنليزية

 ،"ايل واملنحرف املث: " عقد عبد احلكيم راضي فصال كامال يف كتابه نظرية اللغة يف النقد العريب حتت عنوان

األساس يف حبث اللغة األدبية لذا فإن " هو  االحنرافحيث يستخدم مصطلح االحنراف دون غريه، إذ يشري إىل أن 

   3. "وكيفا اعنه كم االحنرافتعيينه أمر البد منها، كما أن تعيني األصل خطوة ضرورية لتعيني 

املذكورة بكثرة يف الدراسات العربية احلديثة فهو لذا فإن مصطلح االحنراف يعد واحدا من املصطلحات 

لذلك جنده يرتدد بصورة مكثفة يف الدراسات النقدية  .مصطلح حديث النشأة شأنه يف ذلك شأن مصطلح االنزياح

  . اللغوية احلديثة عكس مصطلح العدول الذي تعود جذوره إىل املوروث النقدي العريب القدمي

بدال من املصطلحات األخرى، جند صالح فضل  االحنرافعتمدت مصطلح ومن الدراسات احلديثة اليت ا

يف أغلب تأليفاته، ولكنه أشار إىل أن هناك من حبث هلذا املصطلح عن معادل " االحنراف " الذي اختار مصطلح 

                                                           
  . 112م، ص2014، 1، عامل الكتب احلديث، طسلوبية يف النقد العريب املعاصرأيوب جرجس العطية، األ: ينظر  1
  . 61ص ، لوبية االنزياح يف شعر املعلقاتعبد اهللا خضر حممد، أس  2
  . 210ي، نظرية اللغة يف النقد العريب، مكتبة اخلاجني، مصر، د ط، د ت، ص ضكيم راعبد احل  3
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قد عقد فصله "األسلوبية مفاهيمها وجتليا�ا"، كما جند موسى سامح ربابعة يف كتابه 1" العدول " بالغي قدمي وهو 

، حيث عاجل فيه إشكالية مصطلح االحنراف يف الدراسات العربية "االحنراف مصطلحا نقديا : " الثالث حتت عنوان

النص الشعري، وخيتم يف دراسة  االحنرافاحلديثة والقدمية مث وضح العالقة بني االحنراف واملعيار، لينتقل إىل ظاهرة 

   2. الدراسات العربية احلديثة والقدميةنصه باحلديث عن إشكالية املصطلح يف 

ملا خيفيه مصطلح االحنراف من احلياء " ليخلص إىل أنه قد حدث حتول عن مصطلح االحنراف إىل االنزياح 

   3. هلذا عمد بعض الباحثني للتفتيش عن أمساء أخرى تصف ظاهرة اخلروج عن املألوف .األخالقي السليب

  . ياح، هذا الذي شاع بشكل واضح يف الدراسات النقدية العربية احلديثةوارتكز اهتمامهم على مصطلح االنز 

فمنهم من رأي أن االحنراف يكون على املستوى البنيوي : كما قد انقسم القائلون باالحنراف إىل قسمني

والنحوي للجملة، أي أنه التغيري بناء اجلملة ومكونا�ا، ومن مظاهر هذا التغيري، تقدمي بعض ألفاظ اجلملة على 

 تزال الشكوك تثار حول إمكانية حتديد نظام وال"بعض لغرض حتقيق غاية األديب اليت يرمي إليها من خالل نصه، 

يكون يف مستوى متطلبات العلم، ويرقى يف الوقت نفسه إىل مستوى معايري الفن، وحنن نسمع يف أحيان   لإلبداع

، مبعىن أنه توجد هناك 4 "كثرية تأكيدات باستحالة اجلمع بني نظام مؤسس علميا وبني إهلام املبدع وخياله املتوثب 

فاللغة الشعرية ليست نوعا " ، قد تغري الثانية يف مقومات األوىل وعناصرهاةحنرافيإلغة معيارية وتقابلها لغة شعرية أو 

االرتباط الوثيق بينهما، الذي يتمثل يف حقيقة أن اللغة املعيارية هي  إنكارمن اللغة املعيارية، وإن كان هذا ال يعين 

يت ينعكس عليها التحريف اجلمايل املعتمد للمكونات اللغوية للعمل، أو بعبارة أخرى االنتهاك املعتمد اخللفية ال

   5.لقانون اللغة املعيارية

ونستنتج مما سبق أن فكرة االحنراف قد ثارت حول الرتب النحوية اليت متدنا بالبعد اجلمايل يف تركيب الكالم، 

ف يف الرتب النحوية كقاعدة لالحنراف باملعىن إىل معان راقية تعلو عّما ألف وقد أكد قسم أخر على ضرورة االحنرا

الستكشاف ما �يئه األمناط والرتاكيب من قيم  "بني الكتاب واألدباء وبقية املتلقني ممن معان متداولة ومألوفة، ومنه 

                                                           
  . 63، ص م1992  فس، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم الن  1
  . 43، صموسى سامح ربابعة، األسلوبية مفاهيمها وجتليا�ا  2
  . 44املرجع نفسه، ص   3
  . 55خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة واألسلوبية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، ص   4
  . 55ص ، دراسات األسلوبيةأمحد حممد ويس، االنزياح من منظور ال  5
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ام حروف الربط ودالالت األصوات تعبريية، ويكون ذلك بواسطة املتابعة واملالحظة للمفردة واجلملة وكيفية استخد

    1"اللغوية ومن خالل ذلك كله ميكن رصد مفارق تؤدي يف كثري من األحيان إىل اإلمياء بدالالت معينة أو اإلحياء �ا 

إّال غاية األديب أو الشاعر اليت يسعى إليها من خالل االحنراف الذي يشمل  واإلحياءاتوما هذه الدالالت 

 املستويات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية، مبعىن أن الوحدات اللغوية ضمن تركيب معني تلعب دورا مزدوجا

  . وذلك باعتبارها عناصر يف النظام األسلويب والداليل من جهة أخرى

حنراف يهدف إىل توافق تركيب اجلملة مع املعىن املراد بغية حتقيق التواصل بني املرسل القول أن االوزبدة  

 أنميكن  «هذا االحنراف  إنواملستقبل أو بني املبدع واملتلقي، وليس كما يظنه البعض أنه جوار على نظام اللغة، بل 

وكيف انه يتيح لنا حتديد املدى والكيفية اليت  ...نظاما، وان مل يكن موافقا لسنن النحاة يف رتبهم احملفوظة ...ميثل

، فاالحنراف الداليل إذن حيدث كنتاج لالحنراف اللغوي ال 2"مسات احنرافية  من تتضح من خالهلا لغة الشاعر مبا فيها

  . الداليل الذي يعد من مسات األدب والشعر باالحنرافيعد متاديا أو جورا على القوانني النحوية وإمنا متهيدا ملا يعرف 

  : العدول: ثانيا

إّن هذا املصطلح قدمي كثري الورود يف كتب النقد والبالغة، أي الكتب الرتاثية بصفة عامة انطالقا من سيبويه 

صطفى الّسعدين اخل، وقد اعتمده الكثري من احملدثني نذكر منهم م...وابن جّين مرورا بعبد القاهر اجلرجاين وابن األثري

غري أن "  L’écart" وعبد اهللا صولة وعبد السالم املسدي، الذي أكّد على أّن مصطلح االنزياح يقابل يف األجنبية 

املرتمجني وجدوا صعوبة يف ترمجة هذا املصطلح إىل العربية ألنه غري مستقر يف صورته، لذلك مل يرضى به الكثري من 

   3). العدول(يف حني جلأ البالغيون والنحويون إىل إحياء لفظة غريبة قدمية وهي  علماء األسلوب ورّواد اللسانيات،

أن العدول احلادث يف الصياغة مبعىن " االنتهاك " فالعدول هو رصد احنراف الكالم عن نسقه املألوف، أو هو 

، فالعدول ال اإلبداعيةإىل اللغة النفعية املعيارية هو اخلروج عن النمط التقليدي لبناء اجلملة، أو خروجا عن اللغة 

يء عليه بعد العدول إمكان وجود وجه آخر لرتتيب الكالم، لكن يكون ذا قيمة ومغزى إال إذا احتمل الوجه الذي جي

فأي تغري يف النظام "  .وحتقيق داللة ،ما هو أصلي إىل استخدام الفرع لزيادة معىنعاملبدع يف عمله األديب ينحى 

                                                           
  . 56من منظور الدراسات األسلوبية، ص  االنزياحويس،  حممد أمحد  1
  . 58مي والتأخري ومباحث الرتكيب بني البالغة واألسلوبية، ص خمتار عطية، التقد  2
  . 124م، ص 2006، لبنان، 5عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، دار الكتب اجلديدة، ط  3
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، وذلك على أساس أن 1" يرتتب عليه بالضرورة تغري الداللة وانتقاهلا من مستوى إىل مستوى آخر الرتكييب للجملة 

اخللفية الومهية وراء الصياغة الفنية واليت ميكن أن يقيسوا إليها عملية " هذا النظام الرتكييب األصلي للجملة ميثل 

رغبة يف خلق صورة فنية متميزة، تكون مبثابة منبهات ، وتكون من دوافع املبدع للعدول ال2" العدول يف هذه الصياغة 

  .داللية تستقطب إليها اهتمام املتلقني أو السامعني

ويشمل العدول مجيع العناصر اللغوية املكونة للنتاج األديب، مبعىن أنه يشمل احلرف والكلمة واجلملة، ما يؤدي 

" عن النمط املألوف يف االستعمال إبداعية يف اخلروج  حيث ميثل ذلك مسة" إىل عدول يف املعىن والداللة بالضرورة 
، ة، فاخلروج عن املألوف يشمل مجيع عناصر الرتكيبة اللغوية وبعناصرها كافة، من حرف، وأداة، واسم وفعل، ومجل3

  . من الكالمفكل عدول يشمل هذه املكونات يؤدي إىل عدول داليل خيالف ما ألف ....وعبارة، ونص

هذا باب ما جاء معدوال عن حده " وأفرد له بابا مسّاه " العدول " سيبويه يف الكتاب مصطلح وقد استعمل 

   4". معدوال عن حّده  املذكر من املؤنث كما جاء

  : وأعطى أمثلة كثرية عن ذلك منها قول الشاعر

  حلقت حالق �م على أكسائهم     ضرب الرّقاب وال يهم املغنم

  5. ة وإّمنا يريد بذلك املنية أل�ا تلحققمعدول عن احلال"  قفحال" 

باب يف العدول " جنده يذكر مصطلح العدول وعقد له بابا بعنوان " اخلصائص" وكذلك ابن جّين يف كتابه 

، لذلك أصبح يستعمل مصطلح العدول يف السياقات 6" هو أثقل منه لضرب من االستخفاف  عن الثقيل إىل ما

فإّن العدول عن املبتذل إىل الكالم العايل الطبقة، واليت : " منها ما استعمله ابن سينا يف قوله الرتاثية،اللغوية والبالغّية 

  7".يقع فيها أجزاء هي نكت نادرة هي يف األكثر بسبب التزيني ال بسبب التبيني

تعزى  قسم ال: اعلم أن الكالم الفصيح ينقسم إىل قسمني:"كما استعمل عبد القاهر اجلرجاين، أيضا يف قوله

الكناية واالستعارة والتمثيل الكائن على : فالقسم األول. املزية واحلسن فيه إىل اللفظ، وقسم يعزى ذلك فيه إىل اللفظ

                                                           
  . 57خمتار عطية، التقدمي والتأخري ومباحث الرتاكيب بني البالغة واألسلوبية، ص   1
  . 133، ص نفسهملرجع ا  2
  . 134، ص نفسهاملرجع   3
  . 270عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلنجي، د ط، القاهرة، ص : ، تح3أبو بشر عمر بن عثمان بن قنرب سيبويه، الكتاب، ج  4
  . 273نفس املرجع السابق، ص   5
-ه1421ار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، عبد احلميد هنداوي، منشورات حممد علي بيضون، د: ، تح2أبو الفتح عثمان ابن جين، اخلصائص، ج  6

  . 262م، ص 2001
7
  .39م، ص 2002بي، سوریا، قدي و البالغي، اتحاد الكتاب العراحمد محمد ویس، االنزیاح في التراث الن  
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فاجلرجاين هنا يستخدم  1."على اجلملة، جماز واتساع وعدول باللفظ عن الظاهرةكان فيه  حد االستعارة وكل ما

  .ويعين به خروج اللفظ عن الظاهرة كسابقيهاملصطلح  

زيد يف : إىل بعض حنو قولهالعدول عن بعض احلروف "كثري مصطلح العدول حتت عنوان   ابنيف حني يذكر 

على الفرس، لكن إذا أزيد استعمال ذلك يف غري هذين املوضعني مما يشكل استعماله عدل فيه  وعمر و الدار

  2."األول

حاول عبد السالم املسدي لفت االنتباه إىل ضرورة إحياء مصطلح العدول يف  وانطالقا من هذه الدراسات 

  3.، غري أنه مل يستعمله بل استعمل مصطلح االنزياح"األسلوبية واألسلوب"كتابه 

يف كتابه اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي، بدال " العدول"أما عبد احلميد أمحد هنداوي فقد وظف مصطلح 

كثرة وروده عند البالغني القدماء �ذا اللفظ كما أنه أدق يف التعبري عن "األخرى املعربة عنه باعتبار من املصطلحات 

  4".هذه الظاهرة

  :االنزياح:ثالثا 

عد هذا املصطلح من املصطلحات الشائع استعماهلا لدى األسلوبيني والنقاد العرب، حيث جاء يف املرتبة الثانية بعد ي

على أن املفهوم ذاته قد ميكن أن نصطلح عليه بعبارة  Ecartوعبارة االنزياح ترمجة حرفية لفظ  "مصطلح االحنراف 

فمصطلحات االنزياح  5." التجاوز أو أن حنيي له لفظة عربية استعملها البالغيون يف سياق حمدد وهي عبارة العدول

  .قد تعددت وتنوعت واختلفت ترمجته وذلك من باحث إىل آخر

  :تهاكاالن: رابعا 

أن مصطلح االنتهاك مصطلح جنده كثري الورود والتناول يف الدرس األسلويب، وذلك من طرف الدارسني 

إن  " :يف قوله ونيسأدوالنقاد، رغم ما حيمله من اللبس والشبهة ماال يستطيع مصطلح آخر أن حبمله، إذا أشار إليه 

                                                           
1
  . 430، 429م، ص ص 1992ه، 1413، مصر، 3محمود شاكر، دار المدني، ط  :عبد القاھر الجرجاني، دالئل اإلعجاز، تح  

2
  .35ص كاتب والشاعر، دب الحمد بن األثیر، المثل السائر في أضیاء الدین نصر هللا بن م  

3
  .45سلوبیة، ص ، االنزیاح من منظور الدراسات األاحمد محمد ویس  

4
  .145م، ص 2008، 1عبد الحمید احمد ھنداوي، االعجاز الصرفي، االعجاز الصرفي في القرآن الكریم، عالم الكتب الحدیث، ط   

  . 162عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، ص   5
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فتحدث عن انزياح ...لقيس وعمر وبن أيب ربيعةا امرؤيف شعرمها يعين  دبناجي مااالنتهاك، أي تدنيس املقدسات وهو 

  1. " حقل املقدس

مل يقصد به االنزياح اللغوي اليت بقدر ماهو انزياح وخروج وجتاوز العرف االجتماعي  ونيسفاالنتهاك عند أد

  .السائد

مقابال ملصطلحات االنزياح كما صرح أيضا أمحد حممد ويس أنه رغم أن االنتهاك ورد لدى بعض الباحثني 

واالحنراف والعدول إال أنه خيلص يف األخري إىل نتيجة مفادها أن االنتهاك مصطلح مل يكن ذو بعد فين وغري جدير 

  .بأي معىن مجايل

  :الخرق:خامسا 

ن خيلو م لقد كان هذا املصطلح كثري التناول من طرف النقاد العرب، فإذا اطلعنا على الدرس النقدي جنده ال

إن الشعر خرق مستمر للقواعد واملقاييس، وكدا عند حممد مفتاح يف "  استعمال هذا املصطلح، فقد ورد عند ادونيس

  2 ." لتجاوز عند جنيب العويفل فاورد اخلرق مرادو (...) قوله أن الشعر يقوم على خرق العادة املعرفية والتعبريية 

الشعر، يف حني اعتربه مهد مفتاح طريقة من طرائق التعبري فاملالحظ أن ادونيس قصر مفهوم اخلرق على إذن 

وليس جمرد خرق لقاعدة من قواعد اللغة، ليشتمل بذلك املعرفة اإلنسانية عامة، كما عارضهما جنيب العويف الذي 

  .يرى بأن اخلرق مرادف ملصطلح التجاوز

العيد يف كتا�ا القول الشعري، وأيضا كما هو احلال عند املسدي يف كتابه النقد واحلداثة، وكذلك عند ميىن 

  . يف أثر اللسانيات يف النقد العريب احلديثالزيدي توفيق 

  

  

  

  

                                                           
  . 61أمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، ص   1
  . 62أمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، ص   2
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  : اإلزاحة: سادسا

، وهذا املصطلح حسب االنزياحمن املصطلحات اليت حتمل معىن أو مفهوم  Déplacementاإلزاحة 

يعترب يف نظرية فرويد من آليات الدفاع، فحني خيفق اإلنسان يف  نفساينمفهوم  أصله ": أمحد حممد ويس - رأي

   1 ."دافع أصلي يضطر إىل استبداله بشيء آخر، وهذا التعديل أو التحويل يطلق عليه اسم اإلزاحة  إشباعحتقيق أو 

من علم  فقد انتقل هذا األخري فيما بعدلذلك فجذور هذا املصطلح نابعة من علم النفس كحقل معريف 

". أساطري مزاحة عن معناها األصلي  التخيليأن كل األدب : " لنفس إىل النقد وقد استخدمه نور ثروب فراي بقولها

2   

إن النظرية التقليدية جتعل االستعارة تبدو فحسب  ": كما ورد أيضا مصطلح اإلزاحة عند ريتشاردز يف قوله

   3 ".إزاحة للكلمات وتبديال هلا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 50أمحد حممد ويس االنزياح من منظور الدراسة األسلوبية، ص   1
  . 58املرجع نفسه، ص   2
  . 58املرجع نفسه، ص   3
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  أنواع االنزياح : لثالمبحث الثا

  . ختتلف رؤى كل باحث وتتعدد نظرته إىل االنزياح وهذا االختالف والتعدد ولد تقسيمات متنوعة له

فأما األول فهو الذي يتعلق جبوهر املادة اللغوية والثاين فريتبط أساسا : ومنه من قسمه إىل نوعني رئيسيني

  . باالنزياح الرتكييب بالرتاكيب واجلمل يف سياق ما، وهو ما يصطلح عليه

  ) الداللي: (االنزياح االستبدالي :أوال

إذا ما حتدثنا عن املستوى االستبدايل أو الداليل فإننا نتحدث عن الصور البيانية عامة واالستعارة بوجه خاص، 

يل صورته عند أل�ا تعد اجلوهر الذي ال قائمة للشعرية بدو�ا، فهي متثل دورا هاما يف بناء االنزياح عموما لتشك

الشاعر، إذ يعتمد هذا األخري إىل استخدامها ليثري الداللة ويعمق املعىن حيث يعمل على إخراج األلفاظ من معناها 

خرق " األصلي إىل معان أخرى، ومتثل االستعارة عماد هذا النوع من االنزياح، وقد عرفه جون كوهن من منطلق أنه 

، وهو وحده الذي يزود الشعرية )صورة بالغية(أن ندعوه كما تدعوه البالغة  لقانون اللغة أي انزياحا لغويا ميكن

جمال التعبريات ا�ازية التصويرية من تشبيهات  «، وبذلك ميثل االنزياح الداليل جماال واسعا وهو 1"مبوضوعها احلقيقي 

واليت من منطلقها يصرح الشاعر خبياله بعيدا وجيسد هذا اخليال على نصه حيث خيرج عن  2»واستعارة وغريها 

أي الذي ميلك ثقافة واسعة وفهما خلفايا  3»فكل كتابة حقيقية هي هجرة يف اللغة وسفر يف الكلمات  «املألوف، 

  . النص ومجاليته هو القارئ الكفء ليتمكن بذلك من مقارنة املعاين املقصودة

كما أن االستعارة تعترب أساس االنزياح ونعين �ا هنا االستعارة املفردة حصرا، تلك اليت تقوم على كلمة 

واحدة، تستعمل مبعىن مشابه ملعناها األصلي وخمتلف عنه، وهي ما جند هلا متثيال يف بيت فالريي الذي أورده جون  

السطح يف سياق القصيدة يعين البحر أما احلمائم فتعين هذا السطح اهلادئ الذي متشي فيه احلمائم، إذ أن " كوهن، 

السفن، غري أن هذا البيت لو كتب �ذه األلفاظ، ملا كانت فيه أية شاعرية وميثل هذا عند كوهن خرقا لقانون اللغة 

 املعىن حيث يتم فيه استبدال املعىن احلقيقي املعجمي للكلمة باملعىن ا�ازي اإلحيائي أي من املعىن املفهومي إىل

                                                           
  . 42جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، ص   1
  . 119ص ، ، علم األسلوب مبادئه وإجراءاتهصالح فضل  2
  . 70حممد األمني سعيدي، شعرية املفارقة يف القصيدة اجلزائرية املعاصرة، دار فيسرا، د ط، د س، ص   3
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االنفعايل فهو يسميه انزياح لغوي ميكن أن ندعوه كما تدعوه البالغة صورة بالغية تشمل كل من االستعارة، ا�از 

   1".املرسل، التشبيه 

فهذا النوع من االنزياح متعلق جبوهر املادة اللغوية، فهو خيتص باأللفاظ والكلمات وهو أسلوب من أساليب 

االستعارة عماده وهذا ال ينفي وجود طرق وألوان بالغية أخرى كا�از والكناية  األداء غري املباشر وتعد

  . اخل...والتشبيه

  : االنزياح التركيبي :ثانيا

وحيدث مثل هذا االنزياح من خالل طريقة يف الربط بني الدوال بعضها ببعض يف العبارة الواحدة أو يف 

ة عامة والشعرية خاصة خيتلف عن تركيبها يف الكالم العادي أو النثر الرتكيب والفقرة، غري أن تركيب العبارة األدبي

العلمي، ألن العبارة الشعرية حتمل يف كل عالقة من عالقا�ا قيمة مجالية، فاملبدع احلق هو من ميتلك القدرة على 

التقدمي والتأخري، فالفاعل تشكيل اللغة مجاليا مبا يتجاوز إطار املألوفات، وأكثر شيء ميثل هذا النوع من االنزياح هو 

أما يف االنزياح الرتكييب يكون هناك ) مفعول به+فاعل+فعل(يف العربية مثال يكون تاليا لفعله وسابقا مفعوله غالبا 

تقدمي الفاعل على الفعل أو تقدمي املفعول به على الفاعل وبالتايل يتم خرق القوانني وهنا يكمل اجلمال، كما أن 

  1. افة تدخل حتت إطار هذا النوع من االنزياح أل�ا عدول عن األصلظاهرة احلذف واإلض

إذن نالحظ أن االنزياح الرتكييب خيتص بالرتاكيب النحوية أكثر شيء وهناك تقسيم أخر لالنزياح جنده عند 

غيل قائم على أسلوبية االنزياح ولكنه يشتغل يف الوقت نفسه على املستوى التداويل فهو يعيد تش) هزيش بليث(

   2:وقد جاء على ثالثة أصناف) االنزياح واألثر االنفعايل: (الصور البالغية القدمية وهذا التنسيق يستند إىل مبدأين مها

  ). ودالال�ا ظأي العالقة بني األلفا(انزياح يف الرتكيب  - أ

  ). أي يف العالقة بني النص واملرسل واملتلقي(انزياح يف التداول  - ب

  ). أي العالقة بني األلفاظ واستعماال�ا(ة انزياح الدالل - ج

  : أما التقسيم الثالث فهو يصنف االنزياحات إىل مخسة أنواع وفق املعايري اليت تتبع يف حتديد االنزياح وهي

                                                           
  . 120أمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية، ص  1
  . 104، ص ية يف النقد العريب املعاصرأيوب جرجيس العطية، األسلوب  2
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ميكن تصنيفها تبعا لدرجة انتشارها يف النص كظواهر حملية  :زياحات الشاملةضوعية واإلننزياحات المو اإل/ أ

موضعية أو شاملة، فاالستعارة مثال توصف بأ�ا انزياح موضعي، أما االنزياح الشامل فيؤثر على النص بأكمله ومثاله 

  . معدالت التكرار الشديدة االرتفاع أو االخنفاض

  .ا لعالقتها بالنظام العام للغةتبع: نزياحات اإليجابيةواإلنزياحات السلبية اإل/ ب

ميكن تصنيفها طبقا للعالقة بني القاعدة والنص فاالحنراف  :نزياحات الخارجيةاإلنزياحات الداخلية واإل/ ج

  . الداخلي مثال إدخال مقطع شعري يف نص نثري واالحنراف اخلارجي كورود القصة كلها شعرا واألصل أن تكون نثرا

وذلك تبعا للمستوى اللغوي الذي : ياقية والصوتية والمعجمية والنحوية والدالليةنزياحات الخطية الساإل/ د

  . تعتمد عليه

يب يف الوحدات اللغوية، وذلك تبعا لتأثريها على مبدأي االختيار والرتك :نزياحات التركيبية واالستبداليةاإل/ ه

بدالية مثل وضع املفرد مكان اجلمع، أو الصفة نزياحات الرتكيبية االختالف يف تركيب الكلمات، أما االستومثال اإل

 1. مكان املوصوف، أو اللفظ الغريب بدل اللفظ املألوف

ومما سبق نستنتج أنه رغم تعدد تلك التقسيمات وتنوعها لدى الباحث، إّال أن أي نوع من تلك التقسيمات 

  . يضفي على النصوص األدبية والشعرية طابعا مجاليا خاصا

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 182،183بية الرؤية والتطبيق، ص ص يوسف أبو العدوس، األسلو   1
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  : االنزياح التركيبي البالغي: المبحث الرابع

براعة الشاعر يف استعمال عبارات متعددة وخمتلفة عن املألوف منها املركبة، ويتمثل يف تغريات فنية وتكمن 

حسب قدرة الشاعر على استعمال االستعارة والتشبيه، وهو ما عرب عنه بالعدول  الغوي تضفي عليه مجاال

، وبوضع عبارات غري مألوفة، تتمثل يف االنزياح الرتكييب البالغي وهي االستعارة صطلحاتوغريه من امل...واخلرق

  : التمثيلية والتشبيه التمثيلي ومنه سنعرض املفاهيم التالية

  االستعارة : أوال

  : لغة -1

: ةجاء يف معجم لسان العرب البن منظور هي مصدر الفعل استعار، وانطالقا من القاعدة الصرفية الفاعل

تفيد الطلب، أي طلب العارة، ) عار(إن زيادة السني والتاء على األصل : نقول) كل تغيري يف املبىن تغيري يف املعىن(

شبه املداولة والتداول يف الشي : والعارة ما تداولوه بينهم، وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه، واملعاورة والتعاور

   1. يكون بني اثنني

  2" املتداول : املستعار: " كما ورد يف قاموس احمليط

أعرته : منسوبة إىل العارة وهو اسم من اإلعارة يقال" وبالبحث عن معىن العارية يف �ذيب اللغة جند أ�ا 

   3". أطعت إطاعة وطاعة: الشيء أعريه إعارة وعارة كما قالوا

أ�ا ترد يف معاجم احمليط يف اللغة ولسان العرب،  نالحظ عندما حبثنا عن املعىن اللغوي لكلمة االستعارة

  . مأخوذة من األصل اللغوي عور بينما ترد يف معجم التهديب من األصل عار

  : اصطالحا -2

لقد حظيت االستعارة اهتمام البالغيني منذ نشأ�ا وحىت وقتنا احلديث، فقد عملوا على دراستها وتعريفها، 

وبيان عالقتها بغريها من الصور البالغية األخرى، وكل منهم يتناوهلا مبنظوره اخلاص، واظهار حسنها، وبيان بالغتها، 

                                                           
  . 618دار صادر للطباعة والنشر، د ت، مادة عور، ص . د ط، بريوت ،4العرب، جابن منظور، مجال الدين حممد بن مكرم، لسان   1
  .حممد حسن أل يسن، د ط، علم الكتب، د ت، مادة عور :، حتقيق2ابن عباد، الصاحب امساعيل، احمليط يف اللغة، ج  2
القاهرة، الدار املصرية للتأليف والرتمجة، د ت، مادة  الدكتور عبد احلليم النجار، د ط،: ، حتقيق�3ديب اللغة، جاألزهري، أبو منصور حممد بن أمحد،   3

  . عار
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تعليق العبارة على غري ما وضعت له يف " وإن كانت الصورة يف مضمو�ا واحدة لدى اجلميع، فهي يف رأي الرماين 

  1" أصل اللغة على جهة النقل لإلبانة 

ستعارة نقل العبارة من موضع استعماهلا يف أصل اللغة إىل غريه اال" أما أبو هالل العسكري فريى أيضا أن 

لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرح املعىن وفضل اإلبانة عنه أو تأكيده واملبالغة فيه، أو اإلشارة إليه بالقليل من 

   2". اللفظ وحتسني املعرض الذي يربز فيه

رة ما اكتفى فيها باالسم املستعار عن األصل ونقلت العبارة إمنا االستعا: " أما القاضي اجلرجاين يعرفها قائال

وجعلت يف مكان غريها ومالكها تقريب الشبه، ومناسبة املستعار له للمستعار منه، وامتزاج اللفظ باملعىن حىت ال 

  6". يوجد بينهما منافرة، وال يتبني إلحدامها إعراض عن األخر 

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء، فتدع أن تفصح بالتشبيه وتظهره، : " رةأما عبد القاهر اجلرجاين فيعرف االستعا

، نالحظ أن عبد القاهر اجلرجاين عّرف االستعارة أ�ا إيراد تشبيه 3"وجتيء إىل اسم املشبه به فتعريه املشبه وجتريه عليه 

  . شيء بأخر وبيان

نقل الكلمة أو العبارة من : د، وهومن خالل تعريفات السابقني لالستعارة تبني أ�ا تصب يف قالب واح

موضعها إىل أخر، وإعطائها دالالت جديدة مل تكن تكسبها يف األصل اللغوي، ويف ذلك أيضا نقل للمعىن من لفظ 

  . إىل لفظ ومن عبارة إىل أخرى، وذلك لغرض التوضيح والتوسع واملبالغة يف التشبيه

  : التمثيل: ثانيا

  : لغة -1

هذا مثله و مثله كما يقال شبهه :" التشبيه والتسوية  يقال: مبعىن) م، ث، ل(ر جاء يف لسان العرب جد

هو مثله يف كذا وكذا فهو مساوله يف : هو مثله على اإلطالق، فمعناه أنه يسّده، وإذا قيل: وشبهه مبعىن ،فإذا قيل

                                                           
، )5(حممد خلف اهللا أمحد وحممد زغلول سالم، ط : الرماين، علي بن عيسى، النكت يف إعجاز القرآن ضمن ثالث رسائل يف إعجاز القرآن، حتقيق  1

  .  85م، ص 2008القاهرة، دار املعارف، 
علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، د ط، بريوت، : الصناعتني، الكتابة والشعر، حتقيق: بن سهللعسكري أبو هالل ااحلسن بن عبد اهللا   2

  . 268م، ص 1986املكتبة العصرية، 
  . 67ص  عجاز،بن عبد الرمحان حممد، دالئل اإلاجلرجاين، عبد القاهر   3
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مرتادفتني ملعىن واحد وهو  أي جيعلهما) بالكسر(واملثل ) بالفتح(، وهو بذلك يساوي بني املثل 1"جهة دون جهة 

  . املساواة

األشباه : واملثالث...شبه الشيء يف املثال والقدر واخللقة): " بالكسر(ويف معجم احمليط يف اللغة جند أن املثل 

  2".والنظائر والتمثيل تصوير الشيء 

  : اصطالحا -2

ه حدودا فاصلة، فمرة ميس التشبيه قد تنوعت وتعددت أراء البالغيني يف حتديد مفهوم التمثيل، ومل جيعلوا ل

  . ومرة أخرى ميس الكناية، وثالثا خيتص باالستعارة التمثيلية أو التشبيه التمثيلي

والتمثيل واالستعارة من التشبيه، إّال أ�ما : " فنجد ابن رشيق يعده ويصنفه من التشبيه، يتضح ذلك يف قوله

  3".بغري أدائه وعلى غري أسلوبه 

  . فهذا األخري يعترب التمثيل هو التشبيه ولكنه مغاير له يف األداء واألسلوب

تعدية احلكم من جزئي إىل أخر للمشا�ة بينهما، وأنه أيضا مما ال يفيد اليقني إالّ : " أما السكاكي فيعرفه بأنه

   4". إذا علم بالقطع أن وجه الشبه هو علة احلكم 

أن تراد اإلشارة إىل معىن فيوضع : " التمثيل قسما من أقسام الكناية فعرفوه بأنهويورد ابن األثري أن قوما عدوا 

أي منزه من العيوب : لفظ ملعىن آخر، ويكون ذلك مثاال للمعىن الذي أريدت اإلشارة إليه كقوهلم فالن نقي الثوب

."5   

وهو ينكر عليهم، ألنه يرى أن الكناية كلها متثيل، وأن هذا التمثيل يكون أشد مناسبة وأكثر وضوحا عندما 

  . ترد الكناية على طريق اللفظ املركب

  . وهو بذلك خيلط بني الكناية والتمثيل وال جيد فرقا بينهما

                                                           
  . 610، مادة مثل، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج  1
  .  150ص  يط يف اللغةاحمل: ابن عباد، الصاحب امساعيل  2
  . 280ص  ،يف حماسن الشعر وأدابه ونقده ، العمدةالقريواين أبو علي احلسن بن رشيق  3
  . 504، بريوت، دار الكتب العلمية، دت، ص 1نعيم زرزور، ط: السكاكي، أبو يعقوب يوسف، مفتاح العلوم، تعليق  4
  . 176، ص شاعر، نصر اهللا بن أيب الكرم، املثل السائر يف أدب الكاتب والثريابن األ ضياء الدين  5
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والتشبيه الذي هو األوىل بأن يسمى  فينبغي أن تعلم أن املثل احلقيقي: " ويقول أيضا عبد القاهر اجلرجاين

متثيال لبعده عن التشبيه الظاهر الصريح، ما جتده ال حيصل لك إال من مجلة من الكالم أو مجلتني أو أكثر، حىت إن 

   1". التشبيه كلما كان أوغل يف كونه عقليا حمصنا كانت احلاجة إىل اجلملة أكثر 

فارقة بني التشبيه التمثيلي والتمثيل، فالتشبيه الذي ينتزع فيه وجه  يتبني من التعريف السابق أنه مل يضع حدودا

  . الشبه من متعدد هو ما أطلق عليه مصطلح التشبيه التمثيلي

  االستعارة التمثيلية : ثالثا 

  : اصطالحا -

، 2معناه األصلياالستعارة التمثيلية تركيب استعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشا�ة مع قرينة مانعة من إرادة 

فقد جاء لدى عدد من البالغيني السابقني واألدباء، من مثل عبد القاهر اجلرجاين الذي مل يوردها حتت هذا العنوان، 

، إّال أنه يتحدث عنها يف عدة مواقع، وحتت عناوين خمتلفة )االستعارة التمثيلية(أي مل يرد يف كتابيه مصطلح 

وأّما التمثيل الذي يكون جمازا �يئك به على حّد االستعارة، فمثاله قولك : " ليقو ) التمثيل باالستعارة(فيسميها 

  . 3) "أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى: (للرجل يرتدد يف الشيء بني فعله وتركه

وهو شرح تلخيص مفتاح العلوم، جند االستعارة التمثيلية حتت عنوان ا�از  ،تفتازاين للويف كتاب املطول 

أ�ا ختتلف عن االستعارة يف املفرد بأن وجه الشبه منتزع من " عرفها بالتمثيل على سبيل االستعارة، فبني املركب، وقد 

متعدد وحاصله أن تشبه إحدى الصورتني املنتزعتني من متعدد باألخرى، مث يدعي أن الصورة املشبهة من جنس 

  4".طابقة على الصورة املشبه �ا الصورة املشبه �ا، فيطلق على الصورة املشبهة اللفظ الدال بامل

وهذا " فيجري فيها االستعارة التمثيلية مث يضيف ) إين أراك تقدم رجال وتؤخر أخرى(وميثل على ذلك بعبارة 

ألنه قد ذكر املشبه به، وأريد ) على سبيل االستعارة(، ألن وجهه منتزع من متعدد )يسمى التمثيل(ا�از املركب 

                                                           
  . 86، ص ازعجإلعبد الرمحان، دالئل ااجلرجاين عبد القاهر   1
  . 97البالغة الواضحة، البيان واملعاين والبديع، دار املعارف، د ط، د ت، ص : علي اجلارم، مصطفى أمني  2
  . 69-68ص عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص  3
، ص م2001، بريوت، دار الكتب العلمية، 1عبد احلميد هنداوي، ط: املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، حتقيق ،د التفتازاينسعد الدين مسعو   4

604.  
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على : "من غري تقييد بقولنا) وقد يسمى التمثيل مطلقا. (ه بالكلية، كما هو طريق االستعارةاملشبه وترك ذكر املشب

   1". سبيل االستعارة 

تركيب استعمل يف غري ما وضع له، لعالقة املشا�ة مع قرينة مانعة من ارادة معناه : " وهي يف جواهر البالغة

تزعة من متعدد، وذلك بأن تشبه إحدى صورتني منتزعتني من األصلي، حبيث يكون كل من املشبه واملشبه به هيئة من

  ....أمرين أو أمور بأخرى مث ندخل املشبه يف الصورة املشبه �ا، مبالغة يف التشبيه

يضرب ملن فرط يف حتصيل أمر يف زمن ميكنه احلصول عليه فيه، مث طلبه يف زمن ) الصيف ضيعت اللنب: (حنو

   2". ال ميكنه احلصول عليه فيه 

إن االستعارة التمثيلية تشبيه حالة حبالة أخرى، حذف املشبه مبالغة يف التشبيه وبقي : وبذلك نستطيع القول

فحذفنا املشبه ) أنت ترقم على املاء(املشبه به، مثل ذلك قولنا ملن جيهد نفسه يف أعمال ال فائدة منها، وال أثر هلا 

ملشبه به وهو حال من يرقم على املاء ال يستفيد من عمله شيئا، وهو حال املخاطب وما يقوم به من أعمال، وبقي ا

  . وال يرتك أي أثر على املاء، ويف ذلك إجياز يف اللفظ ومبالغة يف التشبيه، وإيضاح للفكرة

  : التشبيه: رابعا

  : لغة -1

الشبه والشبه والشبيه، املثل واجلمع أشباه، وأشبه الشيء بالشيء ماثله، : " قال مجال الدين ابن منظور

   3". التمثيل، وشبهه إيّاه وشبهه به مثله، واملتشا�ات املتماثالت : والتشبيه

ماثله، : ه وأشبههاملثل، مجع أشباه، وشا�: الشبه بالكسر والتحريك، وكأمري: "كما عرفه الفريوز أبادي بقوله

   4". مثله : أشبه كل منهما األخر حىت التبسا، وشبهه إياه وبه تشبيها: وتشا�ا واشتباها

  . من خالل هذين التعريفني اللغويني جند أن أصل لفظة التشبيه يف اللغة يرجع إىل املماثلة جبميع صيغه وأحواله

  

                                                           
  .604، املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، ص التفتازاينسعد الدين مسعود   1
  . 266-265ص، ص م1996، دمشق، دار القلم، 1، ط2عبد الرمحن حسن حنيكة، امليداين، البالغة العربية أسسها وعلومها وفنو�ا، ج  2
  . 503، دت، ص 1، مادة شبه، دار صادر بريوت، ط3مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج  3
  . 1247، دت، ص 1بريوت، طالفريوز أبادي، القاموس احمليط، مادة الشبه، دار صادر،   4
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  : اصطالحا -2

، 1" العقد على أن أحد الشيئني يسد مس األخر يف حس أو عقل التشبيه هو : " وقد عرفه الرماين بقوله

  . فالرماين من خالل تعريفه هذا أنه يوهم إمكانية املطابقة بني املشبه واملشبه به

  : كما عرفه أبو هالل العسكري فقال

د جاء يف الوصف بأن أحد املوصوفني ينوب مناب األخر بأداة التشبيه، ناب منابه أو مل ينب، وق: التشبيه" 

   2". الشعر وسائر الكالم بغري أداة التشبيه 

  . فنالحظ على هذا التعريف أنه أغفل الكالم عن ركن رئيسي ودعامة أساسية من دعائم التشبيه وهي األداة

صفة الشيء مبا قاربه وشاكله، ومن جهة واحدة أو جهات  : التشبيه: " كما حده ابن رشيق القريواين بقوله

   3". كثرية ال من مجيع جهاته، ألنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إياه 

فإن رشيق هنا فقد أضاف ميزة جديدة يف خضم جهود أهل العلم يف حترير معىن التشبيه من خالل ذكره 

ال تعدد وجوه الشبه، غري أن إضافته جاءت مبتورة نوعا ما من حيث أنه اقتصر على تشبيه املفرد مبفرد أو الحتم

  . متعد

التشبيه أن تثبت هلذا املعىن من معاين ذلك، أو : وعرفه أيضا شيخ البالغيني عبد القاهر اجلرجاين بقوله" 

النور، يف أنك تفصل �ا بني احلق والباطل، كما حكما من أحكامه، كإثباتك للرجل شجاعة األسد، للحجة حكم 

، فاملالحظ على هذا التعريف أنه يبني وظيفة التشبيه وعمله أكثر مما يدل على حقيقته 4" يفصل بالنور بني األشياء 

  . وحده

  

  

                                                           
، 3حممد خلف اهللا أمحد، ود، حممد زغلول سالم، دار املعارف بالقاهرة، ط: أبو احلسن علي بن عيسى الرماين، النكت يف إعجاز القرآن، مجع وحتقيق  1

  . 80م، ص 1976
علي بن حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة  :، حتقيق-الكتابة والشعر–احلسن بن عبد اهللا بن مهران العسكري أبو هالل، الصناعتني   2

  . 239م، ص 1986-ه1406، 1العصرية بريوت، ط
  . 468، ص 1أبو علي احلسن بن رشيق القريواين، العمدة، ج  3
  . 87ت، ص ، د1حممود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني، ط:الشافعي، أسرار البالغة، بتعليقعبد القاهر أبو بكر اجلرجاين النحوي   4
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  : التشبيه التمثيلي:  خامسا

هو ما ال يكون وجه الشبه فيه أمرا بينا بنفسه بل حيتاج يف : يرى عبد القاهر اجلرجاين أن التشبيه التمثيلي

حتصيله إىل تأول وصرف عن الظاهر ألن املشبه غري مشارك للمشبه به يف حقيقة وجه املشبه الظاهري وجنسه بل يف 

  . مقتضاه والزمه

فإن احلالوة وجه شبه ظاهري فقط ألن املشبه به وهو العسل ) ةألفاظ فالن كالعسل يف احلالو (فإذا قلت 

فإنه ال يوصف باحلالوة على سبيل احلقيقة ولذا " األلفاظ " يوصف باحلالوة على سبيل احلقيقة خبالف املشبه وهو 

فالذي يشبه حيتاج إىل التأول بإرادة ما تستلزمه احلالوة من قبول النفس للشيء وحسن وقعه فيها، وال كذلك احلسي، 

األدهم بالغراب يف السواد يرى السواد يف املشبه كما يراه يف املشبه به دون أن حيتاج إىل تأول بصرف اللفظ عن 

  . ظاهره

ونلخص أن التشبيه التمثيلي عند عبد القاهر حمصور يف كل تشبيه كان وجه الشبه فيه عقليا سواء أكان مفردا 

   1. أم مركبا

وأعلم :" التمثيلي عنده ما كان وجه الشبه فيه مركبا عقليا غري حقيقي، حيث يقول  وأما السكاكي فالتشبيه

  . أن التشبيه مىت كان وجهه وصفا غري حقيقي وكان منتزعا من عدة أمور خص باسم التمثيل

  : كالذي يف قوله

  صرب على مضض احلسو                               د فإن صربك قاتله

  2سها                                    إن مل جتد ما تأكله فالنار تأكل نف   

فقد شبه احلسود املرتوك بالنار اليت ال متد باحلطب فيسرع فيها الفناء، مع علمك بتطلبه إياها، وأن يصل 

  . إليها، إذ ذاك مقام أن متنعه ما ميد حياته ليسرع فيه اهلالك، وأنه كما ترى منتزع من عدة أمور

 

  

                                                           
  . 92عبد القاهر اجلرجاين، أسرار البالغة، ص    1
  . 579م، ص 1995- ه1415، 1يوسف شكري فرحات، دار اجليل بريوت، ط: ابن املعتز، ديوانه بشرح الدكتور   2
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 :تمهيد 

الصور الفنية اليت حتمل الكثري من لبالغة، حيث تشمل العديد من تعترب اللغة العربية هي لغة اجلمال وا             

، فمن الصعب يف مثل هذا املقام أن تتوقف عندها مجيعا، إذ اليت هلا مكانتها يف الشعر العريب الصور اجلمالية املميزة

ولكنها بالطبع ختتلف يف تتضح أمهية الصور الفنية يف الشعر، فهو يقوم على الصورة اليت هي وسيلة التعبري فيه، 

، مثل االستعارة، والتشبيه بأنواعه حيث يتم التمييز بني االستعارة والتشبيه من خالل أركا�ما اليت متيز كل االستخدام

، فالصور �ما إال أن األسس اليت حكمتهما تقليديا كانت ثابتةاواالختالفات يف وجههما و منطلق طرف عن اآلخر

وليميز  ،مؤلفا�م ليعربوا عن أفكارهم بطريقة غري مباشرةكتبهم و   الفنية البالغية تشمل على مجيع األنواع ليتناولو�ا يف

خلروجهم عن املألوف واالبتكار واإلبداع يف شي غري عادي  أساليبهم عن األدباء اآلخرين وإلظهار مهار�م اللغوية

اليت عاشها يف  اءت نتيجة احلقبةاليت ج ، فلقد وظف الطائيني الصور الفنية عديدة ومتنوعةيرونه أنه غري مألوف 

رة ما يعرف باالستعاأو ، إذ يتنب فيهما االنزياح الرتكييب البالغي كل منهما ، هلذا قمنا باختيار مناذج لالعصر العباسي

  .التمثيلية والتشبيه التمثيلي 
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  : عند أبي تمام االستعارة التمثيلية: األولالمبحث 

  : تكمن االستعارة يف قصيدة فتح عمورية أليب متام

  أين الرواية بل أين النجوم وما                  صاغوه من زخرف فيها ومن كذب

  1إذا عدت وال غرب بنبع ليست    وأحاديثا ملفقة                         تخرصا 

  : يقصد الشاعر هنا يف هاذين البيتني

أين روايتكم عن كتبكم ؟ بل أين تلك النجوم اليت افرتيتم : ن املنجمني ويقولالشاعر يسخر ويستهزأ مأن 

عليها، ونسبتم إليها ما أذعتموه من أكاذيب قدمتموها يف عبارات منمقة خادعة وتدعوا القوة، وإن أخبارهم هذه 

نوع من الشجر اهلش  أي(وال غرب ) أي شجرة الصلب(هراء ال قيمة هلا، وأن كالم املنجمني كالم ملفق ليس بنبع 

  .واملعىن أن أحاديث املنجمني ال هي قوية وال هي ضعيفة، أي ال تصلح لشيء) الضعيف

إذ مثل كالمهم الفارغ امللفق وأحاديثهم الكاذبة ) ليس بنبع إذا عدت وال غرب(: حيث استعار يف قوله

" املنجمني " وترك املشبه به " بطالن الكالم وعدم جدواها وقيمتها " املزخرفة اليت ال معىن هلا، وحذف املشبه وهو 

 على سبيل االستعارة التمثيلية،  فاستعار التمثيل الذي خلق صورة أثرت إىل املتلقي من خالل متثيل الذات يف

  .الصورة

  2في صفر األصفار أو رجب  مجفلة             عنهنعجائبا زعموا األيام 

فذكر األشهر اهلجرية وهي أشهر احلرم، فالطائي عظمها، وسخر من املنجمني أل�م جعلوا للنصر أوقاتا 

  . وللهزمية أوقاتا وأن السيوف ال تظفر يف صفر أو رجب بنصر

فإن تعظم الروم هلذه اخلرافات اليت يؤمنون �ا، واستهزاء الشاعر بأ�ا عبارة عن أصفار ال قيمة هلا، حيث شبه 

�ا هربت مسرعة فانكشف ما  حيدقبالنعام إذا أحست باخلطر ) عنهنجمفلة زعموا األيام : (احنصار األيام عنها بقوله

وصرح باملشبه به وهي ) زعموا األيام جمفلة عنهن(حتتها، فحذف املشبه وهي احلروب وترك قرينة دالة عليها وهي 

                                                           
1
  . 18م، ص 2003-ه1424، 3شرح دیوان أبي تمام، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: ششاھین عطیة  

2
  . 18شاھین عطیة، شرح دیوان أبي تمام، ص   
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واستعارها بتلك األيام على سبيل االستعارة التمثيلية، فاستعار ) يف صفر األصفار أو رجب: (أشهر احلرم يف قوله

  . قليةالتمثيل والذي خلق صورة ع

   1فتح تفتح أبواب السماء له             وتبرز األرض في أثوابها القشب                       

أبواب السماء  يقصد الشاعر يف هذا البيت بأنه فتح أنصاف السماء وعدى برضى اهللا تعاىل، ففتح له          

والسرور الذي حيصل للمرأة عند انتقاهلا لبيت زوجها، بالغيث والرمحة، فاألرض تتزين بأثوا�ا اجلديدة، وحلل النصر 

، حيث حذف املشبه النصر، )أثوا�ا القشب...تفتح أبواب السماء:( وهي يف كامل زينتها الزاهية، استعار الشاعر

 على وترك قرينة دالة عليه وهي تفتح له أبواب السماء وذكر املشبه به وهي أثوا�ا القشب بألوا�ا الزاهية وهي تعبري

  .على سبيل االستعارة التمثيلية ، واليت رمست صورة عقلية وجدانية.الفرح والسرور بالنصر 

  2يا يوم وقعة عمورية انصرفت               منك المنى حفال معسولة الحلب                     

  . الناقة اليت امتأل ضرعها باللنب شبه حتقيق األماين بالنصر على األعداء بصورة: منك املعىن حفال معسولة احللب

  .تعظيما هلا، ملا حصل �ا من أمنيات) يا يوم: (كما نادى يف قوله

فقد أصبحت واقعا وكان �ا السرور واهلناء، فضروع األنعام اململؤة باحلليب الطازج الكثري الذي يسر أهلها 

ر املشبه وهي مدينة عمورية وحذف املشبه به ، ذك)احللب....انصرفت(وتدوم احلياة من خالهلا، استعار يف قوله 

على سبيل االستعارة التمثيلية، الذي استعاره التمثيل الذي خلق صورة . وترك قرينة دالة عليها وهي احلليب) الناقة(

  . وجدانية

  3أم لهم لو رجوا أن تفتدى جعلوا     فداءها كل أم برة وأب 

يقصد الشاعر يف هذا البيت أن جيسد أمهية مدينة عمورية للروم، وأن هذه البلدة كانت أمهم جتمعهم 

  . وبآبائهموتضمهم كما تضم األم أوالدها، فلوا استطاعوا ال فتدوا خرا�ا بأمها�م الاليت ولد�م 

                                                           
1
  . 18ص شاھین عطیة،شرح دیوان أبي تمام،  

2
  .18المرجع نفسھ،ص  

3
  . 19المرجع السابق، ص   
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رك قرينة تدل عليه وهي حنان األم حذف املشبه، مدينة عمورية وت، )جعلوا فداءها كل أم برة وأب: (راستعار الشاع

حية واألب، اليت تدل على احلنان والتضاألم البارة  ن أجل مدينتهم وذكر املشبه به وهيوعطاءها يف قوله أن تفرتي؛ م

  . حتضان على سبيل االستعارة التمثيلية اليت رمست صورة عقلية حسية وجدانيةوالعطف واإل

  1مخض البخيلة كانت زبدة الحقب       حتى إذا مخض اهللا السنين لها       

  . واصل املخض يف اللنب يقال خمضت الوطب أي سفاء اللنب خمضا إذا حركته لتخرج الزبده

البخيلة، كانت زبدة  احلقب مجع حقبة وهي فرتة طويلة من الدهر غري حمددة، ومعىن هذا البيت أن خمض

ض اللنب ببطء ح عمورية باملرأة البخيلة اليت ختيستطيع أن يفتاحلقب، شبه طول السنني يف أن تنجب رجال شجاع 

  . حىت ختفي أكرب قدر من الزبدة

وما جنته طول السنني تلك ) خمض اهللا السنني هلا: (وقد استعار للثراء وكثرة األموال والنعمة اليت تنعم �ا قوله

  . برويه وحبرص لتخرج ما فيه من الزبدة تبالغ يف حتريك اللنب وتبدل اجلهدمبخض اللنب وخمض البخيلة 

يلة وحذف ة حيث ذكر املشبه به وهي خمض البخاستعارة متثيلي) خمض اهللا السنني هلا خمض البخيلة: (ويف قوله

  . وهو احلليب وترك قرينة دالة عليه الزبدة وهي نتيجة ملخض احلليب، فاستعار التمثيل الذي خلق صورة عقليةاملشبه 

  2ر المؤمنين بها                 للنار يوما ذليل الصخر والخشب ميلقد تركت أ

فقد أوقعت �ا وغادر�ا : يصف الشاعر الدمار الذي أصاب مدينة عمورية بعد أن فتحا املعتصم، حيث قيل

هجرها أهلها، فاستوحشت ساحتها وميادينها اليت أكلتها النريان، فذلك أمام سطو�ا صالبة الصخر، فمهدمة، 

واخلشب كما وصف احلرائق اليت صاحبت املعارك وصفا دقيقا وجسدها جتسيدا، فقال خماطبا أمري املؤمنني املعتصم 

معركة تأكله النار، بعد أن كان مبثابة حصن باهللا القائد العام للمعارك، إنك تركت الصخر واخلشب يومها وقودا لل

فحذف املشبه وترك قرينة دالة عليه وهي خذالن ) للنار يوما ذليل الصخر واخلشب: (مدينة عمورية، فاستعار يف قوله

جيش الروم وا�ياره واستسالمه، وترك املشبه به وهو حصن املدينة الذي تأكله النريان على سبيل االستعارة التمثيلية، 

  .فخلق صورة عقليةوالذي استعار التمثيل 

  

                                                           
1
  . 19ص  شرح دیوان أبي تمام،: شاھین عطیة  

2
  . 19المرجع نفسھ، ص   
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   1رمى بك اهللا برجيها فهدمها               ولو رمى بك غير اهللا لم يصب              

ولو كان قتالك لغرض غري نصرة دين اهللا مل  ،بكنصرة دين اهللا فكان اهللا هو الذي رمى املعىن أن قتالك كان ل

النصر تنصر عليهم ومل تصبهم واستطاع تدمري دولة الكفر ألنه كان مع اهللا ولو اعتمد على غري اهللا ملا حتقق هذا 

  . القائد ورعايته، مصحوبا بنيته الصاحلة اخلالصة املمزوجة بالتوكل على اهللا العزيز القوياملبني، وذلك كان �مة 

حيث حذف املشبه وهو السالح، وترك قرينة دالة عليها هو ) فهدمهابرجيها رمى بك اهللا : (ستعار بقولهوا

، على سبيل االستعارة التمثيلية، وأدت هذه االستعارة إىل )فهدمهابرجيها (الفعل رمى، وصرح باملشبه به وهي القلعة 

  . خلق صورة عقلية روحية

   2ا زبطريا هرقت له              كأس الكرى ورضاب الخرد العربلبيت صوت                        

ثغور احلسان جاء هذا البيت مبعىن أن الكأس الذي يتلذذ به يف شرابه ملأواه الذي يستمتع به يف نومه، وإىل    

للملذات، وأعراضه عن النساء، إىل معاناة عند لقاء إهراقه إذ أن الاليت يتوددن له فيسقينه من رضا�ن ملؤانسته 

  .الوغى األعداء، وآالمه يف معارك اجلهاد وما يتوقعه املقاتل يف ساحة 

من خالل حذف املشبه ومها اخلمر والنساء، وترك قرينة دالة ...) س هرقت له كأ: (حيث استعار بقوله

مبعىن التلذذ واالستماع، على سبيل االستعارة ) هرقت له(وصرح باملشبه به وهو الفعل الرضاب عليهما وهي الكأس،

  . فخلقت هذه االستعارة صورة روحية نفسيةالتمثيلية، 

   3عداك حر الثغور المستضامة عن          برد الثغور وعن سلسالها الحصب                         

يف السة احلسناوات، وأن الشاعر شبه الريق شدة احلرب وحرار�ا قد صرفت املعتصم عن جم أنمبعىن         

  .عندما مير بني أسنا�ن بالنهر اجلاري على احلصباء فيكون سلسال نظيفا، أي أل بك أو صرفكثغور احلسان 

اليت يتوقع أن خيرتق منها األعداء البالد، وما يقع من آالم وقهر منهم على ساكنيها، ثغور  ما جيري يف

  . �نن رضااحلسان وعثغور معهم حيث صرفه ذلك عن االستماع بربد بنخوتك هلم ووقوفك صفا 

                                                           
1
  . 20المرجع نفسھ، ص   

2
  . 20ص شاھین عطیة،المرجع نفسھ،  

3
  . 20المرجع نفسھ، ص   
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، فحذف املشبه وهو النساء، وترك قرينة دالة عليه )وعن سلساهلا احلصببرد الثغور : (استعار الشاعر يف قوله

رة روحية ، على سبيل االستعارة التمثيلية، فرمست هذه االستعارة صو حر الثغوروهي سلساهلا، وصرح باملشبه به وهي 

  . وعقلية ووجدانية

  1حتى تركت عمود الشرك منقعرا          ولم تعرج على األوتاد والطنب 

حىت تركت : حيث خاطبه بأنك استهدفت دعامة حصون دولة الروم فحطمته وتركته يتخبط بالرتاب بقوله

، فمدينة عمورية ملجأ الروم فيهالقاه أرضا فا�ارت بذلك على من عمود الشرك منقعرا أي أنه حطم عمود اخليمة وأ

  . ففتحها وحرقها وحطمها، فشل بذلك قدرة الروم على القتال فقتل منها الكثري. ومأواهم وخمزن أرزاقهم

، حذف املشبه وهو اخليمة وترك قرينة دالة عليها )قعراحىت تركت عمود الشرك من: (يف قولهاستعار الشاعر 

  . وهي عمود، وذكر املشبه به الفعل منقرع على سبيل االستعارة التمثيلية؛ واليت رمست بدورها صورة عقلية

  والحرب مشتقة المعنى من الحرب توفلس               لما رأى الحرب رأى العين     

  2ب فعزه البحر ذو التيار والعب                  غدا يصرف باألموال جريتها     

أن احلرب اليت فيها الثوران والغضب وصرف األموال زبطريا على  توفلس الذي غارعندما رأى قائد الروم الذي 

ليكف عن ال املعتصم احلرب عنه بإرسال األموال واهلدايا تبعات : أن يصرف جربتها أيتوفلس قد وصلت إليه، أراد 

  . عدات القتال اليت تتواىل كالسيول اجلارفةمبالرجال و غطى توفلس حربه، إال أن املعتصم ردها عليه وكان كالبحر 

و اجليش وترك قرينة دالة عليه ، حيث حذف املشبه وه)بفعزة البحر ذو التيار والعب: (ولهاستعار الشاعر يف ق

لدال على القوة ومدى عظمة القائد، على سبيل االستعارة التمثيلية، عزة البحر، وصرح باملشبه به وهو التيار ا وهي

  . فرمست هذه األخرية صورة عقلية

  3عن غزو محتسب ال غزو مكتسب  وقور به            هيهات زعزعت األرض ال 

ن نيهم الثبات فضال عن النصر، إذ إن فعل جيش املعتصم �م مبثابة تزلزل األرض ممبعىن أنه بعد عن أما

العدل واألمان لتلك الشعوب، حمتسبا ذلك هللا رب  مل يأت طامعا بأمواهلم بل إلرسال حتتهم، ذلك ألن هذا القائد

                                                           
1
  . 20، ص شاھین عطیة، المرجع نفسھ  

2
  . 20ص المرجع نفسھ،  

3
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، وذلك كأن األرض اليت بقوله زعزعت األرض الوقور به أي بتوفلس وقواتهالعاملني فنصره على طغا�م الطامعني، 

  . إشارة إىل سحقهم وا�يارهموذلك محلتهم واستقروا عليها قبل القتال، قد تصدعت بعده حتتهم فابتلعتهم، 

، حيث حذف املشبه وهو الزلزال، وترك قرينة دالة عليه )زعزعت األرض الوقور به: (استعار الشاعر يف قوله

وهي الدالة على القوة يف املعركة، على سبيل االستعارة التمثيلية فرمست األرض هي الفعل زعزعت، وصرح باملشبه به و 

  . هذه االستعارة صورة عقلية

  1إن األسود اسود الغاب همتها       يوم الكريهة في المسلوب ال السلب 

ن النزاع أكل الفريسة ال سلب ثيا�ا، فنجد املعتصم شجعايف هذا البيت يبني أن مهة األسود وغايتها من 

وجنده الذين قصدهم املعتصم توفلس  بواسل مهتهم رفيعة وغايا�م نبيلة، وقصد باملسلوب ال السلب بعودته إىل

  . بالتأديب ال التطلع إىل أمواهلم أو هداياهم، أو ما آلت إليه أمواهلم كغنائم بعد النصر

املشبه اجلنود، وترك قرينة دالة  ، فحذف)إن األسود أسود الغاب مهتها يوم الكريهة: (استعار الشاعر يف قوله

  . عليه اهلمة، وذكر املشبه به أسود الغاب على سبيل االستعارة التمثيلية واليت رمست صورة عقلية

  تجثوا الرجال به صغرا على الرّكب ائمة في مأزق لجب             والحرب ق

  2كم نيل تحت سناها من سنا قمر            وتحت عارضها من عارض شنب                

ظلها من جارية تضيء   قوله هذا جتثو اجلال على الركب يصف عواقب هذه احلرب بأ�ا كثريا ما سبيت يف يفو       

من حسن    الشتعال احلرب اليت كانت سببا يف النيل) كم نيل حتت سناها من سنا قمر(كالقمر حسنا، ويف قوله 

  . اجلواري السبايا اللوايت كاألقمار، إذ أن الشتغال احلرب سنا النار، وللجواري احلسان سنا القمر

يه تدل عل، حذف املشبه اجلواري، وترك قرينة )سنا قمر نا�ا منكم نيل حتت س: (ار الشاعر يف قولهاستع

لشدة مجاهلن، على سبيل االستعارة التمثيلية، فرمست بذا�ا صورة وجدانية سنان القمر، وذكر املشبه به و النيل 

  . شعورية

                                                           
1
  . 21نفسھ، ص شاھین عطیة ، المرجع   

2
  .21المرجع نفسھ،ص  
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 ملا جيري يف ظل احلرب وخالهلا وحتت أهواهلا من النيل من برد) وحتت عارضها من عارض شنب(ويف قوله 

أي ) سنا قمر وحتت عارضها(عوارض أسنان اجلواري السبايا، إذ ما يثار من الدخان والغبار للسقف بقوله رضاب 

  . السبايا والرتويح عندهن ءأ�ا تتألأل حسنا كالقمر واالستمتاع بالنسا

حيث حذف املشبه احلرب وترك قرينة تدل عليه حتت ) وحتت عارضها من عارض شنب: (شاعراستعار ال

ارضها، وذكر املشبه به وهو عارض شنب وذلك من اجل الرتويح والتسلية، على سبيل االستعارة التمثيلية فرمست ع

  . صورة وجدانية

  1كم كان في قطع أسباب الرقاب بها        إلى المخدرة العذراء من سبب

سيب من سبب يف فتحها و ويقصد يف هذا البيت الشعري أنه كم كان يف قطع رقاب جيش املدينة املدافع عنها 

إىل املخدرة (وقوله . نسائها إىل عروق الرقاب، إذ شبهها باألسباب أي احلبال اليت تكون السبب يف ربط جهتني

كو�ا منعتها  و ، إذ شبه مدينة عمورية وحصو�ا وأسوارها باملرأة املخدرة اليت ال يتطلع أحد على مفاتنها، و )العذراء

  . العذراء عصية على األعداء باملرأة

، وترك قرينة دالة عليه )احلبل(حذف املشبه اخليط ) إىل املخدرة العذراء من سبب: (استعار الشاعر يف قوله

وهي الفعل قطع، وذكر املشبه به وهي املخدرة العذراء، وهي املرأة العذراء، على حساب االستعارة التمثيلية، فرمست 

  . صورة عقلية وجدانية

  2حجبها رجعت        أحق بالبيض أبدانا من الحجببيض إذا انتضيت من 

يف األعداء فيصفها بالبياض إذا سلت من أغمادها، وهكذا وصف نساء الروم حيث يكرر فعل السيوف 

ببياض األبدان وكأ�ا سيوف يف املعارك، وإن سلها مع العودة �ذه الغنائم أوىل للسيوف من بقائها يف أغمادها، 

  . والدفاع عن الوطن....من ديارهم لنصرة أهل فالرجال الذين هبوا 

، فحذف املشبه املعركة، وترك قرينة تدل عليه البيض )أبدانا من احلجب...تانتضيبيض إذا (استعار الشاعر 

  . أبدانا، وذكر املشبه به بيض ملعان السيف، على سبيل االستعارة التمثيلية، واليت رمست صورة عقلية

  

                                                           
1
  21شاھین عطیة،المرجع نفسھ،ص  

2
  21المرجع نفسھ،ص  
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  1بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها                  تنال إال على جسر من التعب 

أي أنه ال يسرتيح إال بقضاء ما عليه من واجبات الدولة، دون النظر إىل ما حيصل له من املتاعب، ويف ذلك 

  . عن اجلد واحلرص

ا هذا السلطان يف تدبري امللك والرعية اليت يعاين منه واآلالميتجشمها، فالوسائل اليت يسلكها، واملتاعب اليت 

ليتمكن من العدل بينهم واإلحسان إليهم، ليعرب بعد ذلك كله إىل راحة الضمري، ورجاء مرضاة اهللا تعاىل اليت وصفها 

  . بالراحة الكربى، فالذي يعاين مشاق العبور ليصل بعد ذلك إىل بيته ويهنأ بالعيش مع عياله فيسرتيح من عنائه

ر قرينة تدل عليه الفعل تعب، ، وذك، فحذف املشبه اإلنسان)التعبإال على جسر من : (شاعراستعار ال

  . على سبيل االستعارة التمثيلية، فرمست بدورها صورة عقلية وصرح باملشبه به اجلسر الذي يسلكه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  . 21ص  المرجع نفسھ،  
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  :التشبيه التمثيلي عند أبي تمام : المبحث الثاني 

  لقد نال التشبيه اهتماما كبريا من طرف اللغويني و البالغيني، وحاولوا وضع عدة تعريفات له، فقد ورد       

  :يف قصيدة فتح عمورية أليب متام مرات عديدة وذلك يف قول الشاعر

  1والعلم في شهب األرماح المعة          بين الخميسين ال في السبعة الشهب                 

يقصد الشاعر يف هذا البيت أنه بني حشود اجلند كالشهب هي العلم احلقيقي، ال خرافات املنجمني فيما         

وهو ما هم  عليه علماء  )الشمس، والقمر وزحل واملشرتي و املريخ و الزهرة وعطارد(يستنبطونه من الشهب السبعة 

  .أول البيت وباهلجاء يف آخره الرومان و ملوكهم، الختالف العائدة، إذ جاء باملديح يف

  املشبه وهو الزمان والشبه به الشهب وحذف األداة ووجه الشبه هنا هو اللمعان كأ�ا النجوم يف السماء المعة 

  .كما أنه مل يذكر األداة ويف ذلك يتجلى التشبيه التمثيلي على سبيل غري احلقيقي

  

  2يقله وسطها صبح من اللهب     غادرت فيها بهيم الليل وهو الضحى                 

  يصف هنا الشاعر أنه قد جعل فيها ظالل الليل امللبد كأنه قد جعل فيها ظالل الليل امللبد كأنه الضحى       

وقد تبدد ظالمه بتأجج هلب النريان وسط املدينة فكان لشدته أنواره كإشراقة مشس الضحى فاملشبه هنا الصبح و 

الشبه هنا هو اإلنارة وقوة اإلضاءة يف كل منها كما حذف األداة وشبه صورة بصورة على  املشبه به هو اللهب ووجه

 .سبيل التشبيه التمثلي 

  3حتى كأن جالبيب الدجى رغبت             عن لونها وكأن الشمس لم تغب              

حيث شبه الدجى وهي املشبه يقصد الشاعر هنا أن تفسري إضاءة النار املشتعلة كأن الشمس مل تغب،         

واملشبه به اإلنسان بلبس اجلالبيب وهي املالبس الواسعة الفضفاضة اليت تكون يف هيئتها واسعة وقد رغبت اي 

سئمت وملت من مالبسها فغري�ا إىل مالبس بيضاء بدال من مالبسها السوداء، وقد بدت عمورية مضيئة ومنرية  

                                                           
1
  18شاھین عطیة، شرح دیوان أبي تمام، ص  

2
  19المرجع نفسھ، ص  

3
  19المرجع نفسھ،ص 
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ان واضائتها، حيث استخدم الشاعر أداة التشبيه كأن ووجه الشبه هنا هو كأن مشسها مل تغب وذلك من شدة النري 

  .اإلنارة ذلك على سبيل التشبيه التمثيلي

  1تصرح الدهر تصرح الغمام لها                عن يوم هيجاء منها طاهر جنب                   

يعين الشاعر أن الدهر تكشف كما يتكشف الغمام عن السماء، ويعين بطاهر جنب أي أن هذا اليوم طاهر         

ألن ما فعل فيه مندوب إليه فهو طاهر من هذا الوجه، كما صرح عن يوم من األهوال واملعارك لقهر الظلم والطغيان 

وم وملا أصا�م من القهر، حيث شبه هنا الشاعر الدهر  فكان جزاؤه يوما طاهر للمسلمني للفتح اجلليل، وجنبا للر 

بتصريح الغمام، فالدهر مشبه واملشبه به الغمام، واألداة حمذوفة ووجه الشبه هو طهارة هذا اليوم على سبيل التشبيه 

   .التمثيلي و مثلها صورة حسية بصرية جمسدة 

  2إال تقدمه جيش من الرعب   لم يغز قوما ولم ينهض إلى بلد                          

يصف هنا الشاعر بشجاعة املعتصم بأنه كان دائم الغزو واحلروب وهو يقود جيشا ضخما يزرع الرعب         

جيشا يقاتل يف صفوف اخلليفة بل جعله يتقدم تلك الصفوف، ) الرعب(واخلوف يف نفوس األعداء، فهو جعل 

استغىن على األداة ووجه الشبه هنا غري حيث شبه اجليش بالرعب فاملشبه هو اجليش واملشبه به هو الرعب، كما أنه 

ظاهري ولكن وجود مؤشرات دالة عليه كتقدمه وذلك يدل على الشجاعة والبسالة، كل ذلك على سبيل التشبيه 

 .التمثيلي

  3إن األسود أسود الغاب همتها           يوم الكريهة في المسلوب ال السلب                

لبيت يبني أن جنود اخلليفة املعتصم يف معركتهم ضد الروم، ال تكون مهتهم يف أسالب فأبو متام يف هذا ا          

األعداء و متاعهم بل جل مهتهم يف جنود الروم و االرتواء من دمائهم يف ساحات الوغى فشبههم باألسود اليت 

يلتفت إىل متاع من تسكن الغاب وهو الشجر امللتف، وفيها يتخد األسدبية ومسكنه، ومن عادة األسد أنه ال 

يفرتسهم بل كل طلبته يف املفرتس، فهي صورة الئقة باألسود اليت ليست من بين البشر، وإن ذكرها ملدح بين البشر 

  .من جند املعتصم

                                                           
1
  . 19شاھین عطیة،شرح دیوان أبي تمام،ص  

2
  . 20المرجع نفسھ، ص  

3
  . 21المرجع نفسھ، ص  
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الشاعر شبه جنودا اخلليفة املعتصم وهو املشبه باألسود اليت تسكن الغاب وهو املشبه به وحذف األداة ووجه          

  .الشجاعة والتمسك بالصفات النبيلة الشبه هنا 

  1تسعون ألف كآساد الشرى نضجت           جلودهم قبل نضج التين والعنب                 

حيث أنه وصف هذه املعركة شد�ا وصعوبتها وضخامة ) تسعون ألف كآساد الشرى :(يقصد الشاعر يف قوله        

اجليوش فقد بني ذلك يف تسعون ألف وهو ضخامة العدد إذ شبه اجليش باألسود الشجعان، فاملشبه غري مذكور 

) نضجت جلودهم قبل نضج التني والعنب  (ولكن هناك ما يدل عليه وهو العدد أي تسعون ألف، ويف قوله أيضا 

هنا قارن حادثة ملك الروم وجنده حبادثة بدر حينما عنذب اهللا املشركني وأحرقهم، وبدل جلودهم عند نضجها 

ليذوقوا شدة العذاب، فشبه عذاب املشركني بالعذاب الذي حلق ملك الروم وجنده، فالشاعر أحسن إسقاط هذه 

مية الروم وهنا الشاعر أحدث مقارنة، املشبه به أساد الشرى واستعمل أداة التشبيه على هز ) حادثة بدر(احلادثة 

أي نضجت من ) جلودهم قبل نضج التني والعنب: (الكاف ،ووجه الشبه هنا الصرب والتحمل للعذاب حيث قال

مثيلي لتعدد وجه احلر ومها فاكتهما ينضجان يف فصل الصيف ومشهورتان يف تلك البالد إذ يتجلى هنا التشبيه الت

 .الشبه على سبيل الغري حقبقة 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  21حنا الفخوري، المرجع نفسھ، ص  
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  :البحترياالستعارة التمثيلية عند : ثالثالمبحث ال     

  :تكمن االستعارة التمثيلية يف القصيدة املنسية للبحرتي 

  1صنت نفسي عما يدنس نفسي         و ترفعت عن جدا كل جبس                   

البيـت انـه يفتخــر بنفسـه حيـث انـه حفـظ نفسـه مــن كـل سـيء إليـه و يلـوث مسعتـه ،فقــد يقصـد الشـاعر يف هـذا 

صـنت نفسـي عمـا يـدنس نفسـي و ترفعـت عـن حـدا  (حيـث اسـتعار يف قولـه .ترفع عن طلب العطـاء مـن اجلبـان اللئـيم 

و جـبس حذف املشبه وهو اإلنسان و ترك قرينة يدل عليه صنت نفسي عما يدنس و صرح باملشبه بـه وهـ) كل جبس

  .وهو اجلبان اللئيم على سبيل االستعارة التمثيلية، فاستعار التمثيل و الذي خلق صورة عقلية

   2و تماسكت حين زعزعني الده        ر التماسا منه لتعسي و نكسي                   

  .قوي و عزم راسخأن يذلين و يقهرين لذليت لكنين متاسكت أمام عوادي الدهر و قابلتها خبلق  قد أراد الدهر

فحذف املشبه وهو اإلنسان و ترك قرينـة دالـة عليـه وهـي الفعـل ) و متاسكت حني زعزعين الدهر(حيث استعار 

متاسكت ،وصرح باملشبه به زعزعين الدهر على سبيل االستعارة التمثيليـة ،فاسـتعارة التمثيـل و الـذي خلـق صـورة عقليـة 

  .صورة أخرى أثرت على املتلقي من خالل متثيل الذات يف

  3بلغ من صبابة العيش عندي        طففتها األيام بتطفيف بخس                 

يقصد الشاعر هنا انه وصل إىل مراده وهو حزين فقد إىل وطنه،و الشوق إليه للحيـاة �نـاء ،فاأليـام وشـت بـه و 

ليـه طففتهـا و صــرح باملشـبه بـه األيــام حـذف املشــبه الفـرس و تـرك قرينـة دالــة ع) طففتهــا األيـام(اسـتعار . جعلتـه رخـيس

  .اليت أطاحت به و غريت جمرى حياته على سبيل االستعارة التمثيلية فاستعار التمثيل الذي خلق صورة وجدانية 

  4حضرت رحلي الهموم فوجه       ت إلى ابيض المدائن عنسي                   

                                                           
1
  . 1152،دت، ص3دیوان البحتري، دار الجیل، بیروت، المجلد:حنا الفاخوري   

  . 1152المرجع نفسھ ، ص  2
  . 1153، صالمرجع نفسھ  3
  . 1154،صالمرجع نفسھ  4
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ت أحزانــه ملقتــل اخلليفــة املتوكــل ووزيــره ممــا جعلــه يف يبــني الشــاعر ســبب رحيلــه حيــث كثــرت اهلمــوم عليــه و كثــر 

ضيق من العيش ، فدفعه ذلـك اىل توجيـه ناقتـه للمدينـة البيضـاء ليسـري عـن نفسـه مـا بداخلـه مـن األحـزان وهـذا داللـة 

حضـرت رحلـي اهلمـوم فوجهـت إىل (على النقاء و الصـفاء ، الشـاعر يـتلمس فيهـا راحـة الـنفس و البـال و اسـتعار بقولـه

حــذف املشــبه وهــو اإلنســان و تــرك قرينــة دالــة عليــه حضــرت رحلــي اهلمــوم و صــرح باملشــبه بــه ابــيض ) يض املــدائنابــ

املدائن و هي الدالة على األحزان و هي ترحل على الناقلـة علـى سـبيل االسـتعارة التمثيلية،الـذي اسـتعارة التمثيـل الـذي 

  .الذات يف الصورة  خلق  صورة عقلية الذي أثرت على املتلقي من خالل متثيل

  1تنيهم الخطوب التوالي     و لقد تذكر الخطوب و تنسىذكر ا               

فالشاعر يرى أن الدهر احـدث معانـات فهـو يعـاين يف معيشـته و مقتـل املتكـل ووزيـره دفعتـه لتـذكر مصـري هـؤالء 

) اذكـــر تنـــيهم اخلطـــوب التـــوايل (القـــوم ،فـــال عجـــب فـــان املصـــائب منهـــا مـــا يـــذكرك و منهـــا مـــا ينســـيك حيـــث اســـتعار 

حــذف املشــبه وهــو الفــرس و تــرك قرينــة دالــة عليــه الفعــل اذكــر تنــيهم و صــرح باملشــبه بــه اخلطــوب التــوايل علــى ســبيل 

  .االستعارة التمثيلية ،فاستعارة التمثيل و الذي خلق صورة عقلية 

  2د عرسلو تراه علمت أن الليالي        جعلت فيه مأثما بع                

يصــف الشــاعر ايــوان كســرى الــذي مــن يــراه يــوقن أن األيــام و الليــايل قــد جعلــت احلــزن مســاه بعــد آن كانــت ال 

و ) اإلنسـان(حـذف املشـبه ايـوان كسـرى أو ) إن الليـايل جعلـت فيـه مأمثـا بعـد عـرس:(تفارقه األفـراح ، اسـتعار يف قولـه 

سان مهموم و صرح باملشبه به جعلت فيه مأمثا بعد عـرس مبعـىن حـزن ترك قرينة دالة عليه وهي الليايل اليت تعرب عن اإلن

  .بعده أفراح على سبيل االستعارة التمثيلية ،فاستعار التمثيل و الذي خلق صورة وجدانية عقلية 

   3و المنايا مواثل و انوشر       وان يزجى الصفوف تحت الدرفس                

ف اللقــاء ،و يظهــر فيهــا انوشــروان و هــو يوجــه جنــوده و يــدفعهم حتــت و قــد شــخص الشــاعر فيهــا املــوتى و عنــ

  حذف املشبه وهو باالنسان و ترك قرينة تدل عليه املنايا ) املنايا مواثل و انوشروان:(استعار الشاعر يف قوله .رايته

الـذي خلـق صـورة و صرح باملشبه به و هو مواثل و انوشروان على سـبيل االسـتعارة التمثيليـة ،فاسـتعار التمثيـل و 

  .وجدانية شعورية عقلية
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  . 1154حنا الفاخوري،دیوان البحتري، ص   
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  1و عراك الرجال بين يديه      في خفوت منهم و إغماض جرس              

حيــث تــدور رحــى املعركــة بــني املقــاتلني يف ســكون و هــدوء و صــوت خفــي ،يكــاد الشــاعر صــوت جرســا خافتــا 

ملشبه و هـي املعركـة و تـرك قرينـة دالـة عليهـا و حذف ا) و عراك الرجال بني يديه:(مبهما ال وضوح فيه استعار يف قوله 

عراك و صرح باملشبه به الرجال بني بني يديـه تـدل علـى قـوة القائـد و حتكمـه يف اجلـيش علـى سـبيل االسـتعارة التمثيليـة 

  .،فاستعار التمثيل الذي خلق صورة عقلية

  2ستصف العين أنهم جد أحيا            ء لهم بينهم إشارة خر              

يقصـد الشـاعر أن القائـد وجـه اإلشـارة إىل اجلـيش حيـث اهـتم �ـم و انـه مسـؤول عـنهم بإعطـائهم رمـوز و إبقـاء 

) تصـف العـني أ�ـم جـد إحيـاء(اسـتعار . على حيا�م و سالمتهم، وهو من شدة املعركة و الفـوز، و عجـزه عـن الكـالم

ني و صـرح باملشـبه بـه جـد إحيـاء داللـة عـن سـالمتهم حذف املشبه و هو القائد و ترك قرينة دالة عليه وهي تصـف العـ

من املعركة و الفـوز �ـا علـى سـبيل االسـتعارة التمثيلية،فاسـتعار التمثيـل الـذي خلـق صـورة عقليـة أثـرت علـى املتلقـي مـن 

  .خالل متثيل الذات يف الصورة

   3أفرغت في الزجاج من كل قلب       فهي محبوبة إلى كل نفس             

الشاعر يف هذا البيت أن الشاعر يصف امللك بعيشته الرغيدة، و انه يستمتع بشربه للخمـر الـذي أخـاله يقصد 

حـذف املشـبه وهــو ) أفرغــت يف الزجـاج مـن كـل قلــب(مـن قلـب النخلـة، وهــو يرفـه عـن نفسـه، اســتعار الشـاعر يف قولـه 

من كل قلب يعين أن ذلك الشراب الـذي خيـرج اإلنسان و ترك قرينة دالة عليه الفعل أفرغت و صرح باملشبه به الزجاج 

  .على سبيل االستعارة التمثيلية، فاستعار التمثيل الذي خلق صورة عقلية . من سيقان النخيل
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  :عند البحتري التشبيه التمثيلي: المبحث الرابع

  :يتجلى التشبيه التمثيلي يف بعض أبيات قصيدة السينية للبحرتي كاأليت

  1كأن الزمان أصبح محمو        ال هواه مع األخس األخس                      

الشــاعر هنــا يف هــذا البيــت يصــور الزمــان بــان هــواه أصــبح رديئــا ســيئا ال يســتطيع حتملــه، و أيضــا صــور نفســية 

التشـبيه مـن خـالل الشاعر و القسوة اليت يعاين منها، و األخس يقصد �ا الشـاعر هنـا شـيء رديء و سـيء، اسـتخدم 

يف تصـويره للزمـان و الـذي هـو املشـبه إذ شـبهه لشـيء حممـول ، و الزمـان ال يوصـف بـاحملمول علـى ) كأن(أداة التشبيه 

  .سبيل احلقيقة، و الذي يعترب تشبيه متثيلي

  2حلل لم تكن كأطالل سعدي         في قفار من البسابس ملس                      

و يــذكر الساســان ملــوك الفــرس حبيــا�م . ر معــرب يتأســى عــن اجلــدود العــاثر بــالطول الــدائرةيف هــذا البيــت الشــاع

البهــو ، و مــا كــان هلــم فيــه مــن ســلطان، كمــا يقــارن بــني هــذه (اهلنيئــة يف ظــل اإليــوان، و عيشــتهم الرغيــدة يف أ�ــائهم

فوقفوا عليهـــا و بكوهـــا، و فـــاض األطـــالل الساســـانية الضـــخمة و بـــني األطـــالل البدويـــة الـــيت شـــغلت شـــعراء اجلاهليـــة،

شعرهم بالتغين �ا و ترديد ذكراها، فكأمنا يقول أن مثل هذه األطالل هي اليت جيب أن تشـغل الشـاعر فيعـوج عليهـا و 

يستنطقها أخبار الظاعنني ال أطالل القفار البسابس الـيت مل يكـن هلـا أن تشـغل الشـعراء ذلـك االنشـغال، فالشـاعر هنـا 

حللــل،و املشــبه بــه أطــالل ســعدي و اســتخدم األداة الكــاف و هنــا يظهــر لنــا التشــبيه التمثيلــي علــى ذكــر املشــبه وهــي ا

  .سبيل احلقيقة

  فكأن الجرماز من عدم االن        س و إخالله بنية رمس                        

  3رسلو تراه علمت أن الليالي             جعلت فيه مأثما بعد ع                        

يقصــد الشــاعر باجلرمــاز البهــو العظــيم  الــذي خــال مــن ســاكنيه و كأنــه قــرب، ولــو رأيتــه ألدركــت مــن منظــره بــأن 

الدنيا مبصائبها و كوارثها قد صريته بعد أن كان سكن امللوك احلافل باألفراح إىل مكان مـوحش كأنـه مـأمث وهـو رغـم مـا 

  .ق بعظمة القوم و أصالتهم تارخييا ورقيها فنا و عمراناعليه من بؤس و تداعي و �دم، فهو صابر متماسك  ينط

                                                           
1
   . 1153دیوان البحتري، ص: حنا الفاخوري 
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  . 1155المرجع نفسھ، ص 
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 شــبه الشـــاعر هنــا اجلرمـــاز و الــذي يقصـــد بـــه البهــو العظـــيم باملــأمث الـــذي خيلـــو و يفــرغ مـــن األفــراد بعـــد العـــرس،

ووجـه الشــبه هنـا هـو فــراغ اجلرمـاز و عــدم اإلنـس و إخاللـه و كأنــه مـأمث بعــد عـرس علــى ) كــأن(فاسـتخدم أداة التشـبيه 

  .سبيل التشبيه التمثيلي يقصد به احلقيقة

                                    1و كأن اإليوان من عجب الصن          عـة جـوب فـي جنـب ارعـن جلـس    

فالشـــاعر أعجـــب . اإليــوان يقصـــد بـــه �ـــوا لـــه ســـقف ولــه ثـــالث جـــدران يقـــع بـــني الغـــرف و جيلــس فيـــه كبـــار القـــوم    

وهـو إمنـا يتحسـر علـى حالـه هـو فمـا اإليـوان . باإليوان و عظمة بناءه و ال شيء األسى و احلسرة على ما أل إليه حاله

 . إال صورة لنفس الشاعر املتهدمة املليئة باألسى و احلسرة

هنا شبه اإليـوان وهـو املشـبه و املشـبه بـه هـو اجلـوب أي الـرتس واسـتخدم األداة كـأن، ووجـه الشـبه هنـا   لشاعرا

  .من عجب الصنعة داللة على صمته و عظمته وهي توحي بالقوة وكل ذلك تشبيه متثيلي على وجه غري احلقيقة

  2ا بلغت آخر حسيفكأني أرى المراتب القو             م إذا م                    

هنا يربز البحرتي شاعرا ال يهمه من كل ما رأى إال أنه مظهر حي يهز النفـوس الشـاعرة احلساسـة ، فهـو يـرى يف       

خميلته رؤى اخلياالت السعيدة، فرياه جملـال رافـال حبلـل النعـيم واحلريـر، معرفـا مبظـاهر السـعادة عـال بشـرفاته املرتفعـة كأ�ـا 

قــدس، بــل خييــل إليــه علــى أجنحــة هــذا احللــم أن القصــر ملــيء كمــا كــان مبراتــب القــوم وأنبـــاء فــوق جبــل رضــوى أو ال

الطبقـات املختلفــة، شــبه الشــاعر هنــا رؤيتــه للمراتــب بــآخر أحاسيســه فاملشــبه هنــا املراتــب واملشــبه بــه القــوم ووجــه الشــبه 

  .حققيقي األحاسيس استخدم أداة التشبيه كأن، علىى سبيل التشبيه التمثيلي على وجه

  3وكأن الوفود ضاحين حسرى               من وقوف خلف الزحام وخنس                   

الشـاعر هنـا يقصــد بـأن القصــر غاصـا بـالوفود أي بالرســل الـيت تقــف خلـف بعضـها صــفوفا حاسـرة واضــحة   و         

بـــارزة، وراء الرخـــام متـــأخرين، شـــبه الشـــاعر الوفـــود أي املبعـــوثني وهـــو املشـــبهن واملشـــبه بـــه هـــو احلســـرى واســـتخدم أداة 

ا يتجلـى التشـبيه التمثيلـي لتعـدد وجـه الشـبه       علـى التشبيه كأن ووجه الشـبه هنـا وقـوفهم خلـف الزحـام وخـنس وهنـ

  .سبيل احلقيقة

  

                                                           
1
  . 1159حنا الفاخوري ، دیوان البحتري، ص 
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  . 1161نفسھ،صالمرجع  
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  1وكأن القيان وسط المقاصي               ر يرجعن بين حوو لعس                        

يقصــد الشــاعر هنــا بالقيــان مجــع قينــة وهــي اجلاريــة املغنيــة وهــذا معنــاه الظــاهري يف احلــديث أيضــا وهــم وســـط         

  اصري مجع مقصرة وهو جناح أو غرفة كبرية يف القصر، أما احلوو فهو امحرار يضرب إىل سواد يف الشفة واللعساملق

  هو سواد يعلو شفة املرأة البيضاء، شبه هنا الشاعر القيان أي اجلواري وهو املشبه أما املشبه به فهو حمذوف وترك

تجلـى التشـبيه التمثيلـي يف هـذا البيـت، وذلـك لتعـدد ووجـه الشـبه قرينة دالة عليه املقاصري واسـتخدم أيضـا األداة كـأن لي

  .حوو لعس

  2وشك الفراق أول أمسوكأن اللقاء أول من أم                س و                        

ويقصــد بــأن هــذا اجلــو املثــري للنظــر الالفــت لالتبــاه، كأنــه يــوحي بــأن انقضــاءه كــأن مــن يــوم أو اثنــني ال غــري، مث 

  .ر على تلك الديار البائدة اليت امتألت بالفرح مدة طويلة، لكنها اآلن أصبحت موطنا للحزن واألسىيتحس

شبه الشاعر اللقـاء بـأول أمـس فاملشـبه اللقـاء واملشـبه بـه أول أمـس واسـتعمل األداة كـأن، أمـا وجـه الشـبه يقصـد 

يتمثل لنا التشبيه التمثيلـي وذلـك لتمثيـل  به الشاعر قصر الوقت كذلك األمر مع الفراق حيث شبهه بأول أمس أيضا،

  .صورة بصورة

  :كما يتجلى التشبيه التمثيلي يف بعض املقاطع الشعرية املختلفة من قصائده

  3كالبدر أفرط في العلو، وضوءه                   للعصبة السارين جد قريب               

للمحتــاجني، ويف نفــس الوقــت لــه مكانــة عاليــة ال يصــل إليــه الشــاعر يف هــذا البيــت يصــف املمــدوح أنــه قريــب 

أحــد مــن أقرانــه، حيــث شــبه الشــاعر املمــدوح بالبــدر الــذي يضــيء وينــري علــى النــاس يف عتمــة الظلمــات إذ أنــه اســتغىن 

 علــى األداة ووجــه الشــبه هنــا االرتفــاع والقــرب يف أن واحــد وهــذا واضــح يف البيــت علــى ســبيل التشــبيه التمثيلــي والــذي

  .يرسم صورة حقيقية فهو ميثل معىن رائعا 

  4وجدت نفسك من نفسي بمنزلة                  هي المصافاة، بين الماء والراح                

                                                           
1
  . 1161حنا الفخوري، دیوان البحتري،ص 

2
  . 1161المرجع نفسھ،ص 

3
  . 249المرجع نفسھ،ص 

4
  . 442حنا الفاخوري، دیوان البحتري، ص  
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البحــرتي هنــا شــبه امتــزاج نفســه بــنفس منزلــة حمبوبتــه بصــورة امتــزاج املــاء والــراح، أي متثيــل صــورة بصــورة، والصــورة        

متــوافقني هــي املتمثلــة يف حالــة إمتــزاج وتركيــب والــذي يعتــرب وجــه الشــبه وهــذا علــى ســبيل التشــبيه  احلاصــلة بــني شــيئني

  .التمثيلي، ويراد به معىن غري حقيقي 

  1وتراه في ظلم الوغى، فتخاله                 قمر يكر على الرجال بكوكب             

شبه الشاعر صـورة الفـارس املمـدوح كأنـه حيمـل سـيف المـع يـدافع بـه يف الظـالم، واملشـبه بـه صـورة القمـر يشـق         

ظلمة الفضاء ويتصـل بـه كوكـب مضـيء، وهـذه الصـورة كليـة فالشـاعر قصـد الكـل ولـيس جـزء مـن البيـت، ووجـه الشـبه 

مضـيء يلـوح بشـيء متأللـئ يف وسـط الظـالم يتضـح متعدد ومتكون من عدة أشياء وهو الصورة املركبـة مـن ظهـور شـي 

  .هنا التشبيه التمثيلي، ويراد به معىن غري حقيقي 

  2هو بحر السماح و الجود فازدد                منه قربا تزدد من الفقر بعدا                

وأعطــى لنــاس نصــيحة ) احاجلــود، والســم(يف هــذا املوضــع شــبه الشــاعر املمــدوح بــالبحر الــذي يفــيض بــاخلريات        

باالقرتاب منه حىت يبتعد عن الفقر، وقد اشرتك املمدوح والبحر يف صفة اجلود واليت هي وجه الشبه وهكـذا فإنـه صـورة 

  .يراد �ا غري احلقيقة على سبيل التشبيه التمثيلي 

  3فإذا األسنة خالطتها خلتها                فيها خيال كوكب في ماء               

والــيت تعتــرب مــن أفعــال الظــن، وقــد وظفهــا واســتعملها لبنــاء الصــورة ) خلتهــا(البحــرتي هنــا اســتعان بــأداة التشــبيه        

التشبيهية، حيث أعطته احلرية التامة يف التصور مما جعل معىن التشبيه واضـحا، شـبه األلسـنة مجـع سـنان وهـو املشـبه بـه 

 املتدرعني علـى دورهـم املصـقولة، فـأدى علـى انعكـاس خيـال كواكـب خبيال الكواكب، وقد انعكست صورة األسنة بني

على سطح املاء جبامع النقاء والصفاء  أي بني املشبه بـه واملشـبه يف الـدروع وسـط املـاء، وهنـا يتجلـى التشـبيه التمثيلـي، 

  .وهي صورة يراد �ا معىن غري حقيقي 

  4كالصبح فاض على نجوم الغيهب       يتراكمون على األسنة في الوغى                       

                                                           
1
  . 81المرجع نفسھ، ص  

2
  . 713المرجع نفسھ، ص  

3
  . 11المرجع نفسھ، ص   

4
  . 82 حنا الفاخوري ، دیوان البحتري، ص  
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الشاعر يف هذا البيـت أشـار إىل الفتنـة الـيت جـاءت نتيجـة اخلـالف بـني األمـني واملـأمون فأصـبح األمـراء واخللفـاء         

يتزامحــون يف وســط ميــدان املعركــة، وســيوفهم تشــع أي تلمــع، فيختفــي العــدو مــن أمــامهم ببــزوغ الفجــر وانتشــار ضــوءه 

  لصبح حني يفيض على جنوم الغيهب ختتفي النجوم، املشبه هنا األسنة يف الوغى، واملشبه به ا

واســتخدم األداة الكــاف، ووجــه الشــبه هنــا هــو هيئــة شــيء عظــيم خيفــي الطــرف األخــر إذا بــان فهــو شــبه صــورة بصــورة 

  .وذلك يتجلى لنا التشبيه التمثيلي يف هذا البيت ويراد �ذا املعىن احلقيقي 

  1وع التصابي من خدود الخرائدشقائق يحملن الندى، فكأنه              دم              

شــبه النــدى بالــدموع، واملعــروف أن الــدموع هــي الــيت تشــبه بقطــرات النــدى، واملشــبه بــه الشــاعر يف هــذا البيــت        

يف خدود اخلرائد واخلدود أعطتها اللون األمحر، وقد مشلت علـى نقطـة بيضـاء هـذا متـازج وتركيـب ومـن ) دموع التصايب(

تشـــري يف ذاكرتنـــا صـــورة شـــقائق النعمـــان، وقــد نبـــع منهـــا رائحـــة العطـــر وهـــذا التشـــبيه قـــائم علـــى هنــا نـــدرك بالشـــم الـــيت 

التجسيد الذي شبه التصايب ففي هذا البيت يقصد عيون املمدوح وهنا يتجلى التشبيه التمثيلي ويراد به املعـىن احلقيقـي 

  .يف ذهن املتلقي 

  2يد الخليفة لما سال واديها              كأنها حين لجت في تدفقها                         

الشاعر هنا شبه تدفق مياه الربكة لتدفق يد اخلليفة، وذلك ألنه ذو كرم وجود وهو السبب يف إنشاء هـذه الربكـة  

فكــان لـه مــا أراد  كمـا اســتخدم األداة كـأن ووظــف التشـبيه وذلــك أن يـد اخلليفــة مثـل تــدفق امليـاه يف عطائهــا وسـخائها

  .التشبيه التمثيلي من 

  3كأن سناها بالعشي لشربها               تبلج عيسى حين يلفظ بالوعد                     

الـــذي دام وطـــال المعـــا ) الســـنا(شـــبيه التمثيلـــي يف هـــذا البيــت حـــني شـــبه الشـــاعر بـــرق الســحاب أي يتجلــى الت

وأيضــا  ن الــربق أقــوى مــن بريــق ابتســامة املمــدوحممــدوحا عنــدما وعــد، وأن ملعــا) تــبلج(طــوال الليــل، وذلــك حــني تبســم 

  .أي الوفاء بالوعد، ويراد به املعىن احلقيقي ) حني يلفظ بالوعد(األداة كأن ووجه الشبه هنا هو 

  

                                                           
1
  . 623المرجع نفسھ، ص   

2
  . 2420المرجع نفسھ ، ص   

3
  . 759المرجع نفسھ، ص    
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  1وكأنك العباس نبل خليقة                وعلو هم في بني العباس                     

عبــارة بــين العبــاس، وأشــار أيضــا إىل نبــل أخالقــه الكرميــة العاليــة أشــار الشــاعر إىل نســب املمــدوح وأطلــق عليــه 

فــالبحرتي يف هــذا البيــت يفتخــر بــأخالق املمــدوح والــيت هلــا مكانــة رفيعــة املســتوى بــني قبيلــة بــين العبــاس فشــبه املمــدوح 

  .لي واملشبه به بشيء مجيل ورفيع وذلك لنبل خلقه ووجه الشبه علو مكانته ، على سبيل التشبيه التمثي

  2بصريمة كالسيف هز غراره               ماضي الجنان به طويل الساعد                      

يقصد الشاعر بالصرمية العزمية أو القطيعة إذ شـبهها بالسـيف، كمـا وصـف املمـدوح بطويـل السـاعد الـذي ميلـك 

األداة الكــاف ووجــه الشــبه هنــا طويــل  عزميــة كبــرية مثــل الســيف فاملشــبه هــو الصــرمية واملشــبه بــه الســيف وقــد اســتخدم

  .الساعد داللة على قوة العزمية  على سبيل التشبيه التمثيلي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
1
  . 1776حنا الفاخوري، الدیوان البحتري، ص  

2
  . 595المرجع نفسھ، ص   
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  :الملحق

  تمام الشاعر  يأبالتعريف ب: أوال

أبو متام هو حبيب بن أوس الطائي صليبة، ومولده بقرية يقال هلا جاسم، وقال قوم هو حبيب بن تدوس 

أوس، وكانت والدته سنة تسعني ومائة، ويف أخبار الصويل أيضا حدثين عون بن حممد الكندي النصراين، فغري فصري 

قرأت على أيب متام شيئا من شعره يف سنة سبع وعشرين ومائتني، ومسعته يقول مولدي سنة تسعني ومائة، : قال

، وانكر بعضهم نسبته إىل قبيلة طي، مولد أيب سنة مثانني ومائة: ورويت روايات أخرى يف تاريخ والدته فإبنه متام يقول

وقد اختلف الباحثون يف هذه النسبة واعتربوا أن هذا االهتمام بنسبه له ما يربره يف جمتمع شديد التحرج يف األنساب، 

ويف ظين أن هذه الشكوك اليت حامت حول نسبه قد جند أّ�ا تستند إىل : " يقول حمقق شرح الصويل لديوان أيب متام

قيقة، ويف ذلك الوقت الذي كان اإلهتمام بالنسب حيتل مكانة بارزة يف بناء ا�تمع وأعراقه اإلجتماعية، شيء من احل

فالبد إذن أن يكون هلذا الشك ما يربره، وإّال فما الداعي إلطالقه ؟ وملاذا اختذ خصومه من هذا الشك مادة 

سبه من اختالف خصومه الذين كانوا يعمدون إىل  ويرى حممد جنيب البهتييت أن تشكيك الناس يف ن ،"هلجائهم له 

ولكين بعد هذا كله ال أرتاب يف أن أيب متام عنصرا أجنبيا إّال أنه " كل ما ميكن النيل منه فيفعلونه وانتهى إىل القول 

   1". يف الثقافة وليس يف الدم 

وى املتحمسني له، بينما مييل ويعد دعبل بن علي من أشهر املتحاملني على أيب متام، كما يعد الصويل من أق

األمدي إىل النصفة حىت وإن مل حتز أحكامه على الرضا واالستحسان من قبل أنصار أيب متام واملتعصبني له قدميا 

  . وحديثا

بدأت موهبة أيب متام الشعرية تنفتق باكرا مليله إىل هذا الفن الكالمي، حدث عبد اهللا بن حممد بن عبد 

كنت جالسا عند ديك احلب فدخل عليه حدث، فأنشده شعرا عمله، فأخرج ديك احلب من : املالك الزبيدي قال

يا فىت تكسب �ذا واستعن به على قولك فاخرج سألته : حتت مصاله درجا كبريا فيه كثري من شعره فسلمه إليه، وقال

س وفيه أدب وله قرحية عنه فقال هذا فىت من أهل جاسم، ويذكر أنه من طيء يكىن أبا متام، وامسه حبيب بن أو 

   2. وطبع

  
                                                           

  . 07م، ص 1989، 1السيد حممد ديب، الغموض يف شعر ايب متام، دار الطباعة احملمدية، القاهرة، ط  1
  . 19، ص 2وفيات األعيان وأبناء الزمان، ج ،خلكانابن   2
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  :  وفاته وأثاره

عين : حدثين حممد بن موسى، قال: " توىف أبو متام باملوصل سنة إحدى وثالثني ومائتني، روى الصوىل قال

احلسن بن وهب بأىب متام، وكان يكتب حملمد بن عبد املالك الزيات فواله بريد املوصل، فأقام �ا سنة، ومات يف 

  1.  سنة إحدى وثالثني ومائتني، ودفن باملوصلمجادى األوىل

ويف خرب أخر أن وفاته كانت سنة اثنني وثالثني ومائتني، وقيل غري هذا من التواريخ، حيث قيل يف مجادى 

  .األوىل سنة مثان وعشرين، وقيل سنة تسع وعشرين ومائتني رمحه اهللا تعاىل

قبة، قلت ورأيت قربه باملوصل خارج باب امليدان على  وبين عليه أبو �شل ابن محيد الطوسي: قال البحرتي

   2. هذا قرب متام الشاعر: حافة اخلندق، والعامة تقول

و بعد وفاته رثاه خلق كثري من األدباء والشعراء، وقد خلف الطائي متاما ابنه، وكان شاعرا ومن ذلك ما 

  : أنشده حممد بن عبد امللك وهو وزير

  لما ألم مقلقل األحشاء           نبأ اتى من أعظم األنباء 

  3 قالوا حبيب قد ثوى فأحببتهم      ناشدتكم ال تجعلوه الطائي      

   :الشيص وقال فيه عبد اهللا بن أيب

  يا حفرة الطائي أي امرئ          أثويت منه في ثرى الرمس

  شعاره   أنت ولم تشعري             بأنه أشعر ذي نفس

  4 حكمة         كانت شفاء النفس باألمسكم بين أثنائك من 

أما آثاره، فهو شاعر مؤلف، اعتىن باختيار منتقيات شعرية يف خمتلف العصور األدبية اليت سبقته، فكان 

كان أبو متام مستهرتا بالشعر : " بذلك أول شاعر غىن بالتأليف، وكان أول من نبه إىل تأليفه األمدي إذ يقول

                                                           
  . 119-115 ص ، ص1980، 3حممد عبدو عزام، منشورات دار األفاق اجلديدة، بريوت، ط: الصويل أبو بكر حممد حيي، أخبار أيب متام، تح  1
  . 274-272 ص الصويل، أخبار أيب متام، ص  2
  . 184، ص 3الزمان، جأبناء اء نبابن خلكان، وفيات األعيان وأ  3
  . 275الصويل، أخبار أيب متام، ص   4
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عمره بتخريه ودراسته، وله كتب اختيارات فيه مشهورة ومعروفة، فمنها االختيار القبائلي مشغوفا به، مشغوال مدة 

األكرب، اختار فيه من كل قبيل قصيدة، وقد مر على القبائل، ومل يورد فيه كبري شيء للمشهورين ومنها اإلختيار الذي 

  . تلقط فيه حماسن شعر اجلاهلية واإلسالم

نتهى إىل إبراهيم ابن هرمة، ومنها اختيار تلقط فيه أشياء من الشعراء املقلني وأخذ من كل قصيدة شيئا حىت ا

والشعراء املغمورين غري املشهورين، وبوبه أبوابا، وصدره مبا قيل يف الشجاعة، وهو أشهر اختياراته ويلقب باحلماسة، 

املشهورين وغريهم من القدماء  ومنها اختيار املقطعات، وهو مبوب على ترتيب احلماسة إّال أنه يذكر فيه أشعار

   1. واملتأخرين، ومنها اختيار جمرد يف أشعار احملدثني

  : مؤلفات أبي تمام

وقد عىن السيد : " تتابع العلماء يف عدها والكالم عنها، ومن ذلك ما قال األستاذ عمر فروخ يف كتابه

  : ومنها 2" حمسن األمني بتعداد هذه املؤلفات وبأقوال مؤرخي األدب فيها، ويف أمثاهلا عناية فائقة 

  : ديوان الحماسة أو غياب الحماسة أو الحماسة الكبرى/ 1

د اهللا بن طاهر وايل خراسان، وكان يقيم يف نيسابور، ومدحه، مث عاد وشيكا، ويف أثناء زار أبو متام عب

رجوعه اعرتضه الثلج عند مدينة هدان، وكان الشتاء يف ذلك العام شديدا، فمال إىل صديق له هناك امسه أبو الوفاء 

يب وفاء بن سلمة خزانة كتب قيمة، بن سلمة ريثما يذوب الثلج، فيستطيع أن يتابع سريه إىل العراق، وكان عند أ

فانصرف إليها أبو متام، ومجع منها دواوين الشعر اليت من بينها كتاب احلماسة وغريه فيما قيل، وقد اختار أبو متام يف 

حنو سبعمائة ومثانني قطعة لنحو أربعمائة ومخسة وستني شاعرا من الشعراء املقلني والسيما " ديوان احلماسة " 

قلني، واملكثرين واملشهورين، نهم سوى ا�اهيل، واختار أبو متام يف احلماسة مقاطع جلميع الشعراء املاملغمورين م

واملغمورين، والقدماء واحملدثني، وإّن كان جل اهتمامه باملقلني املغمورين القدماء، أّما املشاهري فضمت احلماسة منهم 

اجلاهليني، وحسان واخلنساء والفرزدق واألخطل ومجيل بن معمر يف املهلهل وطرفة وعمرو بن كلثوم وعنرتة والنابغة يف 

 ...اإلسالميني وأبا العتاهية والعباس بن األحنف ومسلم بن الوليد مث بكر بن النطاح املعاصر أليب متام من احملدثني

اهلجاء  النسيب) احلكمة(احلماسة املراثي، األدب : وتنقسم احلماسة عشرة أبواب هي عشرة فنون من الشعر

                                                           
  . 52-51صاألمدي، املوازنة، ص   1
  .103، ص 1986، 2عمر فروخ، أبو متام شاعر اخلليفة حممد املعتصم باهللا، دار لبنان للطباعة والنشر، بريوت، ط  2
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مذمة ) النكت والفكاهة واألمحاض وا�نون(السري والنفاس، امللح ) الوصف احلسي(األضياف واملديح، الصفات 

  . النساء

وهو أطول األبواب وأمهها يف هذا " احلماسة " وقد مسي أبو متام هذا ا�موع كله باسم الباب األول منه 

" م شهرة، غطت على شهرة كل جمموع أخر شبيه له، فإذا قلنا اليوم ا�موع القيم، واشتهر كتاب احلماسة أليب متا

فإننا نعين ديوان احلماسة أليب متام، وقد دل ديوان احلماسة هذا على سعة إطالع أيب متام وغزارة " ديوان احلماسة 

منه يف شعره، ومن  علمه بالشعر وحسن ذوقه يف اإلختيار حىت قيل إن أبا متام كان يف اختياره لديوان احلماسة أشعر

   1. أوجه األمهية لديوان احلماسة أننا جند فيه أشعارا ال نعرفها يف مكان أخر

ولقد عّد السيد حمسن األمني شروح ديوان احلماسة، فوجدها أربعة وثالثني شرحا، بعضها شروح عامة  

للهجرة، ومنها أيضا شروح  502للهجرة، وشرح اخلطيب التربيزي املتويف سنة  421كشرح اإلمام املرزوقي سنة 

خاصة تتناول أوجها معينة من هذا الديوان القيم، فهناك املبهج يف شرح أمساء رجال احلماسة البن جين، ومنها رسالة 

  . يف ضبط أعالم األماكن يف ديوان حلماسة أليب هالل العسكري

  : الحماسة الصغرى وتعرف أيضا باسم الوحشيات/ 2

ورتبه على عشرة أبواب، وهي أبواب ) أي القدماء(من شعر الشعراء العرب  مجع أبو متام هذا الكتاب

احلماسة الكربى نفسها، ويبدو أن احلماسة الصغرى، قصائد طوال ووهم السيد حمسن األمني مرة فجعل الوحشيات  

  . كتابا مستقال غري احلماسة الصغرى

  :الفحول كتاب الفحول أو كتاب فحول الشعراء أو كتاب اختيار شعراء/ 3

  . هذا ا�موع مقاطع من شعر الشعراء اجلاهليني واملخضرمني واإلسالميني على األنواع، وينتهي بابن هرمة    

  :كتاب االختيار من شعر القبائل/ 4

  .ويسميه السيد حمسن األمني االختيار القبائلي األكرب، ويذكر أنه رآه، ولعله كتاب االختيارات من شعر الشعراء     

  

                                                           
  . 108شاعر اخلليفة حممد املعتصم باهللا، ص : عمر فروخ، أبو متام  1
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  :االختيار القبائلي األصغر /5

  . اختار فيه أبو متام مقاطع من حماسن أشعار القبائل، ومعظمه لغري املشهورين 

  :اختيار المقطعات/ 6

وهو مبوب على ترتيب احلماسة، وفيه أشعار املشهورين وغري املشهورين من القدماء واملتأخرين، وهو يبدأ  

  . بأشعار الغزل

  1. كتاب جمرد يف أشعار احملدثني  /7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 108 خ، أبو متام شاعر اخلليفة حممد املعتصم باهللا، صعمر فرو   1
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  لبحتري التعريف با: ثانيا 

هو أبو . أحد أشهر الشعراء العرب يف العصر العباسي): م898-م821) (ه284- ه206(البحرتي 

الشمال الشرقي من حلب، ظهرت موهبته الشعرية منذ صغره، انتقل  إىلعبادة الوليد بن عبيد بن حيي، ولد يف منبج 

 محص ليعرض شعره على أيب متام، الذي وجهه وأرشده إىل ما جيب أن يتبعه يف شعره، انتقل إىل بغداد عاصمة إىل

املتوكل واملنتصر واملستعني واملعتز املتوكل، كما كانت له صالت وثيقة مع وزراء : الدولة فكان شاعرا يف بالط اخللفاء

قادة اجليوش، بقي على صلة وثيقة مبنبج وظل يزورها حىت وفاته، خلف يف الدولة العباسية وغريهم من الوالة واألمراء و 

ديوانا ضخما، أكثر ما فيه يف املديح وأقله يف الرثاء واهلجاء، وله أيضا قصائد يف الفخر والعتاب واالعتذار واحلكمة 

  . عوالوصف والغزل، كان مصورا بارعا، ومن أشهر قصائده تلك اليت يصف فيها إيوان كسرى والربي

الوليد بن عبيد بن حيي البحرتي، كنيته أبو عبادة، وهو ميين قحطاين من ناحية أبيه عدناين من ناحية أمه، 

ودرس فيها علوم الدين واللغة واألدب، وملا أنس من موهبته الشعرية تفتحا رعاها حبفظ  - قرب حلب- ولد يف منبج

  . أشعار األقدمني والتدرب على النظم

يد بن عبيد بن مشالل بن جابر، وقد لقب بالبحرتي نسبة إىل أحد أجداده وهو حبرت بن هو أبو عبادة الول

   1.عتود

ه مبنبج وهي بلدة بالشام بني حلب والفرات ونشأ �ا نشأة عربية خالصة وبدأ ينظم الشعر  206ولد سنة 

  .  بعد اتصاله بأيب متام الطائيصغريا، واحب البحرتي علوه احللبية وشب �ا يف كثري من قصائده، لكنه مل يشتهر إالّ 

وملا استوثق من قوة شاعريته ميم شطر بغداد عاصمة اخلالفة اإلسالمية آنذاك، ومدح ابن الزيات وزير اخلليفة 

الواثق، ومل يتصل باخلليفة أو ميدحه بل مدح ابنه املتوكل حني أصبح خليفة من بعده وبني خاقان، وقدم يف مدحهما 

  . صائده، أجاد البحرتي يف أكثر أنواع الشعر وإن امتاز بالوصف، لكنه قصر يف اهلجاءأجود شعره وأحسن ق

قيل للبحرتي . و من مميزات شعره حسن الديباجة وقرب معانيه يف النفس وسهولة األلفاظ وعدم التكلف

  " جيده خري من جّيدي وسيئي خري من سيئه : " أيهما أشعر أنت أم ابو متام ؟ فقال

  

                                                           
  . 5ص ، دت،3ا�لد، بريوت، لبنان، حنا الفاخوري، ديوان البحرتي، دار اجليل  1
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  : حياته الشعرية

ملا أراد صقل موهبته الشعرية و�ذيبها، رحل إىل محص، حيث كان أبو متام، فعرض عليه شعره، واتصل به 

فإذا ...يا أبا عبادة، ختري األوقات، وأنت قليل اهلموم، صفر من الغموم: " يتعلم منه، وكان أول ما قال له أبو متام

رشيقا، وأكثر فيه من بيان الصبابة، وتوجع الكآبة، وخلق األشواق، ولوعة  أردت النسب فاجعل اللفظ رقيقا، واملعىن

الفراق، وإذا أخذت يف مدح سيد ذي أياد، فأشهر مناقبه، وأظهر مناسبه، واجعل شهوتك لقول الشعر الذريعة إىل 

استحسنه العلماء  حسن نظمه، فإن الشهوة نعم املعني، ومجلة احلال أن تعترب شعرك مبا سلف من شعر املاضني، فما

   1". فاقصده، وما تركوه فاجتنبه 

  : أدبه

وديوان شعر كبري فيه مدح ورثاء وفخر وعتاب، وخري ما فيه الوصف، كان " كتاب احلماسة " للبحرتي 

  .مدحه وسيلة تكسب وأسلوبه فيه تقليديا، وقد امتاز بالصفاء والتلقائية والعذوبة واالئتالف بني الطبيعة والصنعة

  : ه وأخالق البحتريصفات

كان البحرتي على أدبه وفضله ورقته من أوسخ خلق اهللا ثوبا وأخبلهم على نفسه وغريه، وكان كما يروى عنه 

يتشادق ويتزاور يف مشيته جانبا والقهقرى، ويهز رأسه مرة ومنكبيه أخرى، : بعض خصومه من أبغض الناس إنشادا

ما لكم ال تقولون أحسنت ؟ هذا : مث يقبل على املستمعني قائال ! أحسنت واهللا: ويشري بكمه عند كل بيت ويقول

واهللا ما ال حيسن أحد أن يقول مثله، ولكنه كان منصفا يعرتف بالفضل ألهله وال يدعي ما ليس له، قال بعض الناس 

  . ما ينفعين هذا القول وال يضر أبا متام: فقال. أنت أشعر من أيب متام: وقد مسع شعره

كلت اخلبز إالّ به، ولوددت أن األمر كما قالوا، ولكين واهللا تابع له، أخذ منه الئذ به، نسيمي يركد واهللا ما أ

    2.... !عند هوائه، وأرضي تنخفض عند مسائه 

  

  

                                                           
  .21، دت، ص4شوقي ضيف، العصر العباسي الثاين، دار املعارف،ط  1
   . 9، ص حنا الفاخوري،ديوان البحرتي  2
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  :شاعر الوصف

كان البحرتي يف وصفه شاعر اخليال اخلصب، والصفاء واجلالل، أّما موضوعات وصفه فمرجعها إىل الطبيعة 

وأّما أسلوبه يف وصفه فيختلف بني البداوة واحلضارة، وقد استمد البحرتي من احلضارة بعض الرتابط والعمران، 

الفكري، والتصويري وحسن التأليف بني أركان التشبيه واستمد من البداوة ماديتها املسيطرة، ونقلها الصادق، 

حرتي من مشاهد الربيع، واملطر واألزهار وجتسيدها التضخيمي، ومل يغرق يف التعقيد والزخرفة البديعية، وصف الب

والذئب واألسد والفرس، أما الربيع فقد جعله مهرجان الوجود وشخص كل ما فيه وابرز فيه يقظة الطبيعة ووصف 

نقل والتأمل، ورجل البناء الالبحرتي من العمران بركة املتوكل وإيوان كسرى، البحرتي شاعر البداوة واحلضارة ورجل 

  1. الوصفي الفين والصناعة البديعية اجلميلة وشاعر الغنة الساحرة

  : خصائص شعر البحتري

تتجلى مكانة البحرتي بني الشعراء العباسيني يف التزامه بأصول الصناعة الشعرية، ونظمه على عناصرها 

   2. ، ومتام الصنعةالرئيسية اليت هي جودة اللفظ، وإصابة الغرض، وصحة التأليف

ودراسة مذهبه الشعري بكل نواحيه . مل يكن البحرتي مقّلدا وال متصنعا، بل كان مبدعا عازفا بأصول تلك الصناعة

  .يتطلب بالغة، وخربة جبوهر الكالم، وذوقا يف قراءة الشعر

به أو تعقيده جتنب الغموض والتعقيد يف الشعر، فكل من تعرض لشعره بالنقد نفى عنه غموض أو إسها -1

بالفلسفة، إذ مل مينطق شعره حىت ال خيرج به عن الشعرية، وإن جاء شيء من ذلك فقريب وشائع، فالشعر يف نظره 

  : لغة، املشاعر ال لغة العقل قال

  كّلفتمونا حدود منطقكم        والشعر يعني عن صدقة كذبه

  والشعر لمح تكفي إشارته         وليس بالهدر طولت خطبه

  

                                                           
   . 10، ص املرجع نفسه  1
  . 5ص  م،2003، 3شاهني عطية، شرح ديوان البحرتي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط  2
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حماكاة القدماء يف الصياغة الشعرية، فهو مل يفارق عمود الشعر بأصوله اليت منها شرف املعىن وجزالة اللفظ   -2

   1. واإلصابة يف الوصف

تغري اللفظ املالئم، فهو يوافق بني اللفظ واملعىن حىت ينسال معه سلسا كاملاء وتزيد معانيه على صفحته، كما ال   -3

أو يقرتب من غريب الشعر، وإمنايتحذر يف نظمه ما تقارب مأخذه وجرسه، فال حيدث ذلك  يكثر من ألفاظ البداوة

  : عنده تنافرا يف التأليف يقول

  ومعان لوفّصلتها القوافي            هجنت شعر جزول ولبيد

  وركبن اللفظ القريب فأدركن        به غاية المراد البعيد

ي ديباجة مجيلة قوامها البالغة ومتكن اخلاطر واستواء الطريقة، ترى فيها جند رونق أسلوبه وديباجته، فللبحرت   -4

املعىن يزداد �اء وحسنا كلما نظرت فيه، وأكثر ما نرى تلك الديباجة يف الوصف، حيث تبدو الصور الئقة مبا 

  : وضعت له وغري منافرة، لننظر إليه وهو يبدع صورة املتوكل يف حربه ضد جنود املوت

  

  ضاه السيوف حشاشة        يجود بها، والموت حمرا أظافره صريح تقا

  : مؤلفاته

  : وأخريا البد أن خنتم الكالم عن الشاعر مبا ترك لنا من أثر تشهد له بالسبق وهي

احلماسة، وقد عارض �ا أستاذه أبا متام يف كتابه املسمى باحلماسة أيضا، وقد مجع فيه البحرتي خمتارات من  - 1

  .اجعلها يف مائة وأربعة وسبعني بابا، ضمنها املعاين الشعرية الواردة يف الشعر املتقدمنيأشعار احلرب 

  . ولكنه مل يصل إلينا" معاين الشعر " وللبحرتي كتابا أخر امسه  - 2

وأهم أثاره ديوانه الذي مل جيمع يف زمنه، فقام أبو بكر الصويل فجمعه ورتبه حبسب حروف اهلجاء، وهو الذي  - 3

 . 2له ونشرح عويصه خدمة هلذه األمةتقدم 

                                                           
   .6، ص نفسهاملرجع   1
  . 6نفس املرجع السابق، ص   2
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  خاتمةال

  :هيإىل بعض النتائج األساسية  ناتوصلومن خالل دراستنا هلذا املوضوع 

 .الغريب من قبل انبثاق الدراسات األسلوبية أن البدايات األوىل لالنزياح كانت حاضرة يف الفكر العريب و -

اخلـــروج عـــن االنزيــاح هـــو املصـــطلح الكفيــل بـــالتعبري عـــن معــىن  أناملصـــطلح  إشــكاليةيف اظهـــر البحـــث  -

  .املألوف

االنزيــاح البالغــي يســتخدم لدراســة بالغــة الرتكيــب و شــعرية اللغــة ، و �ــذا التصــور فهــو صــاحل لدراســة لغــة -

   .األخرىلدراسة النصوص  مناسبة أكثرالنصوص الشعرية 

جتلـى مفهــوم االنزيــاح يف الــرتاث العـريب القــدمي بصــفة ملفتــة مضــمنا مصـطلحات تعــادل هــذا املصــطلح مثــل -

  ....اإلزاحةالعدول ، االحنراف ،:

ال يعتــرب كــل خــروج عــن املــألوف انزياحــا مــا مل حيقــق مســة مجاليــة مبعــىن انــه لــيس كــل انزيــاح يعتــرب خاصــية -

  . أسلوبية

مل تســتقل بــه  أ�ــا، غــري لريفــاتري األســلوبيةيف ظــل الدراســات  مفهــوم االنزيــاح قــد تطــور أنعلــى الــرغم مــن -

مفهوم االنزيـاح بعـدا خاصـا و طـوره حـىت  أعطىمع جون كوهن الذي  ذروتهبلغ  أن إىل ،مفهوم شامل ألنهوحدها 

  .ا فيما يسمى باالنزياحإذ حاول رسم صورة إمجالية للصورة البالغية و حصرهارتبط بامسه 

و يضـــم ضـــمنه االســـتعارة و ) االســـتداليل(االنزيـــاح الـــداليل  املســـتوى األول :ينقســـم االنزيـــاح إىل قســـمني_

  .يتعلق برتاكيب العبارات  تمثل يف االنزياح الرتكييب وهو ماالتشبيه و املستوى الثاين ي

  .االنزياح سبيل حتقيق اللغة الفنية لغة الشعر و األدب-

أدى توظيـــف ظـــاهرة االنزيـــاح الرتكيـــيب البالغـــي يف شـــعر أيب متـــام و البحـــرتي إىل تقويـــة لغتهمـــا الشـــعرية و  -

ابتعادمهــا عــن الكــالم العــادي و املــألوف ،ممــا أدى للوصــول إىل صــورة بالغيــة فنيــة تركيبيــة ، و إضــفاء ملســة مجاليــة 

 .خاصة
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  : قائمة المصادر و المراجع

  برواية ورش عن نافعالقرآن الكريم 

  المصادر: أوال

  .، دت3ا�لد، بريوت، لبنان، حنا الفاخوري، ديوان البحرتي، دار اجليل .1

  .م2003-ه1424، 3شرح ديوان أيب متام، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، ط: شاهني عطية .2

  

 المراجع: ثانيا 

، 40إبراهيم بن منظور الرتكي، العدول يف البنية الرتكيبية قراءة يف الرتاث البالغي، جملـة أم القـرى، العـدد  .1

  .ه1428ربيع األول 

-ه1415، 1يوســـــف شـــــكري فرحـــــات، دار اجليـــــل بـــــريوت، ط: تـــــز، ديوانـــــه بشـــــرح الـــــدكتورابـــــن املع .2

  . م1995

  . 2ابن خلكان، وفيات األعيان وأبناء الزمان، ج .3

حممد حسـن أل يسـن، د ط، علـم الكتـب، : ، حتقيق2ابن عباد، الصاحب امساعيل، احمليط يف اللغة، ج .4

  .د ت، مادة عور

دار صــــادر للطباعــــة . ، د ط، بــــريوت4رم، لســــان العــــرب، جابــــن منظــــور، مجــــال الــــدين حممــــد بــــن مكــــ .5

  .والنشر، د ت

، دار اجليــل للنشــر والتوزيــع 1أبــو احلســن بــن رشــيق القــريواين، العمــدة يف حماســن الشــعر وآدابــه ونقــده، ج .6

  . والطباعة، د ط، د ت، بريوت ، لبنان

حممـد خلـف اهللا أمحـد، ود، : أبو احلسن علي بن عيسى الرماين، النكـت يف إعجـاز القـرآن، مجـع وحتقيـق .7

  .م1976، 3حممد زغلول سالم، دار املعارف بالقاهرة، ط

عبـد احلميـد هنـداوي، منشـورات حممـد علـي بيضـون، : ، تـح2أبو الفتح عثمان ابن جين، اخلصائص، ج .8

  . م2001-ه1421دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
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ـــو بشـــر عمـــر بـــن عثمـــان بـــن قنـــرب ســـيبويه، الكتـــاب، ج .9 ـــد الســـالم حممـــد هـــارون، مكتبـــة : تـــح ،3أب عب

  .اخلنجي، د ط، القاهرة

  .، القاهرة3، العدد 198- 4أبو ديب كمال، السلطة ، النص، فصول، جملد  .10

  .قواعد سزكني،مؤسسة الرسالة:،تح2أبو عبيدة بن معمر املثين ،جماز القرأن ،ج .11

حمـي الـدين عبـد : ، العمـدة يف حماسـن الشـعر وأدابـه ونقـده، تـح القـريواين  أبـو علـي احلسـن بـن رشـيق .12

  . 2احلميد، دار اجليل، بريوت، لبنان، د ط، د ت، ج

عبـد احلميـد هنـداوي ،دار الكتـب : أبو يعقوب يوسف بن حممد علي السـكاكي ، مفتـاح العلـوم ،تـح  .13

  .،بريوت ،لبنان1العلمية ،ط

دار الكتـــب العلميـــة، د ط، بـــريوت، –املـــنعم خفـــاجي حممـــد عبـــد : أيب الفـــرج، قدامـــة بـــن جعفـــر، تـــح .14

  .لبنان

  .م1986إحسان عباس، تاريخ النقد األديب عند العرب، دار الشروق، د ط، عمان،  .15

أمحـد حسـن الزيــات وآخـرون، املعجــم الوسـيط، املكتبـة اإلســالمية للطباعـة والنشــر والتوزيـع، اســطنبول،  .16

  . 1تركيا، د ط، د ت، ج

  .م2002زياح يف الرتاث النقدي و البالغي، احتاد الكتاب العزيب، سوريا، امحد حممد ويس، االن .17

ـــة للدراســـات والنشـــر  .18 أمحـــد حممـــد ويـــس، االنزيـــاح مـــن منظـــور الدراســـات األســـلوبية، املؤسســـة اجلامعي

  . 2005-ه1426، بريوت، لبنان، 1والتوزيع، ط

لــــس الــــوطين للثقافــــة و الفنــــون امحــــد حممــــد ويــــس، االنزيــــاح و تعــــدد املصــــطلح، جملــــة عــــامل الفكــــر، ا� .19

  .م1997، 25،ا�لد3األدبية، الكويت، العدد

أرســطو طــاليس، صـــناعة الشــعر، تـــر شــكري حممــد عيـــاد، دار الكتــاب العـــريب، القــاهرة، مصـــر، د ط،  .20

  . م1987

الــدكتور عبـد احللـيم النجــار، د ط، : ، حتقيـق3األزهـري، أبـو منصـور حممــد بـن أمحـد، �ــديب اللغـة، ج .21

  . الدار املصرية للتأليف والرتمجة، د ت، مادة عار القاهرة،

أميمة الرواشد، شعرية االنزياح دراسة يف جتربة حممـد علـي مشـس الـدين الشـعرية، منشـورات أمانـة عمـان  .22

  .م 2004الكربى، د ط، 

  .م2014، 1أيوب جرجس العطية، األسلوبية يف النقد العريب املعاصر، عامل الكتب احلديث، ط .23
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تــان، الشــعرية، تــر شــكري املبخــوت ورجــاء ســالمة، مطبعــة ســبع، الــدار البيضــاء، املغــرب، تــودروف تزفي .24

  .م1990، 2ط

  .، دت1، مادة شبه، دار صادر بريوت، ط3مجال الدين ابن منظور، لسان العرب، ج .25

  .م1986، املغرب، 1حممد الويل العمري، دار توبقال، ط: جون كوهن، بنية اللغة الشعرية، تح .26

علــي بــن : ، حتقيــق-الكتابــة والشــعر–اهللا بــن مهــران العســكري أبــو هــالل، الصــناعتني  احلســن بــن عبــد .27

  . م1986-ه1406، 1حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية بريوت، ط

، 3حسن ناظم، مفاهيم شعرية ،دراسـة مقارنـة يف األصـول واملـنهج واملفـاهيم ، املركـز الثقـايف العـريب، ط .28

  .م1994، -حلمراءبريوت ،ا

حســــني عبــــاس الرفايعيــــة، ظــــاهرة العــــدول عــــن املطابقــــة يف العربيــــة، دار جريــــر للنشــــر والتوزيــــع، عمــــان  .29

  .م2006ه،1426األردن، 

  . م1992، 1درويش أسيمة، مسار التحول، قراءة يف شعر أدونيس، دار اآلداب، ط .30

، 1عبـد احلميـد هنـداوي، ط: قيقسعد الدين مسعود التفتازاين، املطول شرح تلخيص مفتاح العلوم، حت .31

    .م 2001بريوت، دار الكتب العلمية، 

، بـريوت، دار الكتـب العلميـة، 1نعيم زرزور، ط: السكاكي، أبو يعقوب يوسف، مفتاح العلوم، تعليق .32

  . دت

  . م1989، 1السيد حممد ديب، الغموض يف شعر ايب متام، دار الطباعة احملمدية، القاهرة، ط .33

  .، دت4العباسي الثاين، دار املعارف،طشوقي ضيف، العصر  .34

  . م1992صالح فضل، بالغة اخلطاب وعلم النفس، سلسلة عامل املعرفة، الكويت،   .35

  .م1985صالح فضل، علم األسلوب، اهليئة املصرية للكتاب، د ط،  .36

حممــد عبــدو عــزام، منشــورات دار األفــاق اجلديــدة، : الصــويل أبــو بكــر حممــد حيــي، أخبــار أيب متــام، تــح .37

  .1980، 3ريوت، طب

حممــــد عريضـــة،دار الكتــــب : ضـــياء الــــدين ابـــن األثــــري ،املثـــل الســــائر يف أدب الكاتـــب و الشــــاعر، تـــح .38

  .م1997ه،1،1419العلمية، بريوت،لبنان،ج

  . عبد احلكيم راضي، نظرية اللغة يف النقد العريب، مكتبة اخلاجني، مصر، د ط، د ت  .39
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ــــد احلميــــد امحــــد هنــــداوي، االعجــــاز الصــــريف،  .40 االعجــــاز الصــــريف يف القــــرآن الكــــرمي، عــــامل الكتــــب عب

  .م2008، 1احلديث، ط 

  . ، دار العلم للجميع، د ط، بريوت، لبنان، د ت1عبد الرمحان بن حممد ابن خلدون، املقدمة، ج .41

، دمشـق، دار 1، ط2، امليـداين، البالغـة العربيـة أسسـها وعلومهـا وفنو�ـا، جبنكـةعبد الرمحن حسن ح .42

  . م1996القلم، 

  . ، لبنان5بد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب، دار الكتب اجلديدة، طع .43

أبـو فهـر حممـود حممـد : أبـو بكـر، دالئـل اإلعجـاز، تـح عبد القاهر ابن عبـد الرمحـان بـن حممـد اجلرجـاين .44

  . م2004، 5شاكر، مكتبة اخلازجي، القاهرة، مصر، ط

حممــود حممــد شــاكر، مكتبــة :البالغــة، بتعليــق عبــد القــاهر أبــو بكــر اجلرجــاين النحــوي الشــافعي، أســرار .45

  . ، دت1اخلاجني، ط

، 1عبــــد القــــاهر اجلرجــــاين، أســـــرار البالغــــة يف علــــم البيــــان، دار الكتـــــب العلميــــة، بــــريوت، لبنـــــان، ط .46

  . م1998

ه، 1413، مصــــر، 3حممــــود شــــاكر، دار املــــدين، ط : عبــــد القــــاهر اجلرجــــاين، دالئــــل اإلعجــــاز، تــــح .47

  .م1992

  . 1مد، أسلوبية االنزياح يف شعر املعلقات، عامل الكتب احلديث، إربد، األردن، طعبد اهللا خضر حم .48

  .البالغة الواضحة، البيان واملعاين والبديع، دار املعارف، د ط، د ت: علي اجلارم، مصطفى أمني .49

حممـد : علي بن عيسى الرماين، النكت يف إعجاز القرآن ضمن ثالث رسـائل يف إعجـاز القـرآن، حتقيـق .50

  . م2008، القاهرة، دار املعارف، )5(اهللا أمحد وحممد زغلول سالم، ط خلف 

، 2عمـــر فـــروخ، أبـــو متـــام شـــاعر اخلليفـــة حممـــد املعتصـــم بـــاهللا، دار لبنـــان للطباعـــة والنشـــر، بـــريوت، ط .51

1986.  

ـــة اآلداب، : تـــح: فـــتح اهللا أمحـــد ســـليمان، األســـلوبية مـــدخل نظـــري ودراســـة تطبيقيـــة .52 طـــه وادي، مكتب

  . م2004-ه1425القاهرة، 

فتيحــة كحلــوش، بالغــة املكــان قــراءة يف مكانيــة الــنص الشــعري، دار االنتشــار العــريب، بــريوت، لبنــان،  .53

  . م2008، 1ط

  .حممد األمني سعيدي، شعرية املفارقة يف القصيدة اجلزائرية املعاصرة، دار فيسرا، د ط، د س .54
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