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 امللخّص

ن  هذا املضمار، فقام الباحثو يفِ تب األخرك الرصني مقارنة بالإنّ الصحيفة السجادية تتّسم باألسلوب األديب

ايا امل. من أهم قضكل كبش  حنوه دهم بالغته و ن مل يستوعب جهوكتاب الشريف، لكشرح هذا اللثرية كبدراسات 

االنزياح بية أسلوبيات،  من أبرز األسلو بية، و ضع عناية الباحثني هي الدراسات األسلوالبالغة احلديثة اليت تقع مو

 املعيار. خروج عن املألوف وى اليت اعتمدت عل

 معاجلة نص الصحيفة السجادية من خالل دراسة مناذج من أدعية اإلمام السجاد  هذه املقالة إىلى تسع

 اعها: الصوتية، والنحوية، واملعجمية، والداللية.  االنزياح بأنوأسلوبية أساس ى عل

 يفف فيها مناذج من اخلروج عن املألو لّ مجاليات االنزياح حيث كعب  يفة تستواخلتام تستنتج بأنّ الصح يف و

املوضوع للتعبري ى هذه امليزات االنزياحية نفسها، أضفت صور إحيائية عل البالغة والصوت واملعجم و و أطر النحو 

 .عن البعد اجلمايل اخلفي يف النص ولفتت انتباه القارئ

 

 لمات الرئيسيةكال

 .االنزياح املعجمي، االنزياح النحوي، االنزياح الداليل، الصحيفة السجادية  الصويت، االنزياح
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 ةمقدم

ارها هي خطّة شاملة لصياغة كامل أفكت عاهتا و ضو ع مو تنو يفإنّ الصحيفة السجادية 

السياسي  األديب و النهج العلمي و لتقين ظالله يف احلياة و يفته كحر صورة اإلنسان القرآين و

خماطبة اهلل  و ب املناجاة أسلوى ز علكاألدعية ير يففنهجه  لإلمام زين العابدين 

أسلوبه الرشيق  تلّحيعلومه و أديب خاص لعرض  بأسلوكيستعني بالدعاء  و تعاىل سبحانه و

إقامة حتليالت ى هذا أفضل دليل عل ن وهذا املضمو يفمقارنة بنظرائه  انة مرموقةكماملميز 

راسة تاب القيّم دكإلّا أنه يبدو مل يقم باحث بدراسة هذا ال .ل مضمونه وغرضهكثرية حو

 دقيقة علمية مستنري ا الدراسات األسلوبية. 

ثري من الباحثني هي ظاهرة كب اليت لفتت انتباه الاملقاربات احلديثة يف علم األسلومن 

 التعبري. يفل عن النمط  العدو التباعد عن املعيار و االنزياح هو  االنزياح، و

 خلفية البحث

التحليل  يفرها  دو أسلوبية االنزياح و»ها: أسلوبية االنزياح من يفدراسات متعددة  كهنا

حملمد هادي مرادي « ب منظّري انزياحية األسلوى الردّ عل»غين هاشم، مقالة  ملري« النصي

غريها من  آلفرين زارع، و« االنزياحأسلوبية رمي من خالل كاإلعجاز البياين للقرآن ال»و

 يف الصحيفة السجادية. ن مل يتم مثل هذه الدرساتكاملقاالت يف هذا اجملال، ل

أدعيته من منظار  دراسةب م فتقو والصحيفة السجادية ى فهذه املقالة إطاللة جديدة عل

ى يف هذا السياق اعتمدنا عل لالنزياح، و« هن وكجان »أساس تقسيم ى ب، عل انزياحية األسلو

سلوبية األ»و يس حملمد و« بية االنزياح من منظور الدراسات األسلو»تاب كمصادر متعددة منها 

املنهج األسلويب، ى عل س. اعتمد يف هذا البحث العدو ألبو « بية األسلو»و للمسدي« ب األسلو و

استخدمنا  كذلكالبنية العميقة و حتليل النص للوصول إىلى ألن الدراسة األسلوبية قادرة عل

ى حماولتنا عل التحليلي ملعاجلة الظواهر األسلوبية يف النص؛ وتنصبّ -أيضا املنهج الوصفي

االنزياح عن املألوف يف الصحيفة؟ هل  كالنتيجة املتوفاة: هل هنا األسئلة التالية للتوصّل إىل

 ؟ ما اهلدف من االنزياح؟ املعىنى يؤثر االنزياح عل
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 االنزياح؟ ما هو 
تسميات خمتلفة، وهذا االختالف ناتج عن االختالف  ماملفهوهذا ى ن عل بيو طلق األسلوأ

الذي مسّاه « Lecart»م هو  وم املصطلح نفسه، فاملصطلح الفرنسي هلذا املفهويف مفه

«ز التجاو»منها ِ مصطلحات أخر ك، هنا«االنزياح»فالريي 
1
م  هذا املفهوى أطلق سبيتزر عل و 

«االحنراف»
2
«كاالنتها»هن  وك و 

3
«خيبة االنتظار»ن اإلجنليزي  بسوكسّماه جا و 

4
س،  العدو  )أبو 

 .(164 -100صص دون تا،؛ املسدي، 177ص ،2010

ألنه يعّد  ؛دة جو الدارسون مصطلح االنزياح على باقي املصطلحات املو قد فضّل الناقدون و و

االنزياح خروج  و .(56ص ،2005يس،  )حممد و« Ecort»فقّة للمصطلح الفرنسي  مو ترمجة دقيقة و

م، فيظهر هذا اخلروج بأشكال ما يقتضيه الظاهر لغرض قصد إليه املتكل عن املألوف أو 

ي،  خرقًا للمعيار النحو استخدام ا ملا ندر من الصيغ أو  اعد، أو  ن خرقًا للقو خمتلفة، فقد يكو

 .(175ص ،2010س،  العدو أبو  ؛ 57 ص ،1999 )بليت، ي  ع باالنزياح النحو قد يسمى هذا النو و

 يفانات املبدع كألن االنزياح يربز إم ؛تلقّيامل اصل بني املبدع و التو»يتميّز أسلوب االنزياح بـ

لّ ما فيها من كاملتلقّي ب اللغة، إليصال رسالته إىل يفامنة كاستعمال الطاقة التعبريية ال

ف املعتاد ليحقّق ما يريده من أهداف ب عن منط األداء املألو ح األسلوالقيم اجلمالية، فيزنا

علينا أن ندقّق يف أن  ، و(105ص ،2012قامسي،  و)مرادي « يب العاديكصيلها التر يعجز عن تو

د أثر  جو س، أي وكالع ية وكيب النحوأخطاء التراكيب  انزياحات ليس هلا تأثري أسلو كهنا

 .(190ص ،2010س،  العدو ؛ أبو 58ص ،1999)بليت، د انزياح  جو ن و أسلويب دو

بشيء جديد، واحلرص على من غايات االنزياح لفت االنتباه، ومفاجأة القارئ أو السامع 

عدم تسرّب امللل إليه، ويعدّ االنزياح حيلة مقصودة جلذب انتباه القارئ. ومن أهداف الكاتب 

الذي قد ال يتحقّق إلّا عن طريق االنزياح؛  ،عند جلوئه إىل االنزياح، البعد اجلمايل يف األدب

بأن االحنراف عن املعيار  «علم اللغة والدراسات األدبية»يف كتابه « برند شبلنر»كما قال 

وقد عدّ  .(65ص ،1987)شبلنر، املوجود، ألغراض مجالية حمدّدة تبدو مقبولة يف النظرة األوىل 

                                                      

1. Labus 

2. Ladeviation 

3. Leviol 

4. Deceived expection 
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الكثري من األسلوبيني االنزياح جوهر اإلبداع، وقد تزناح الرسالة املعطاة عن النمط األصلي 

ز اللغة األدبية من اللغة أن تتضمن بعض املالمح املوسيقية اليت متتا األوىل:بطريقتني: 

املعيارية، وتتمثل يف التكرار والسمات اإليقائية البارزة يف النص. الثانية: تتمثل يف اجملموعة 

من العوامل اليت تتجسّد يف النظام اللغوي واخلروج عن األصل اللغوي أو خمالفة أصول اللغة، 

 .(9-7صص ،1379ي كدكين، )شفيعممّا يبطل التوقع لدِ القارئ وله أثر بالغ يف النص 

 اع االنزياح أنو

صلها إىل مخسة عشر  قد قسّم النقاد واألسلوبيون االنزياح إىل أقسام متعددة حىت أو

انزياح ا، وهي: االنزياحات التركيبية واالستبدالية، واالنزياحات املوضعية والشاملة، واالنزياحات 

ابية، واالنزياحات الصوتية، واخلطية، جيالداخلية واخلارجية، واالنزياحات السلبية واإل

 .(182ص ،2010)أبو العدوس، والصرفية، والنحوية، والداللية، واملعجمية، وغريها من االنزياحات 

 وحنن يف عملنا نتطرّق إىل دراسة االنزياحات املعجمية والصوتية والنحوية والداللية.

 . االنزياح الصويتأ

 ي واحلروف واأللفاظ املتناسبة مع املضمون واملعىنإنّ توظيف النظام الصويت االنزياح

املتلقي تأثري ا بارز ا. الداللة الصوتية ترتبط بعالقة بني ى المه علكلّ أديب ليؤثر كهو غاية 

تتفق مع جرس  ، ما مساه ابن جنّي بداللة لفظية، وإنّه يعتقد بأن دقة املعىنالصوت واملعىن

تقارب املعاين، فنالحظ  ري يف األصل الواحد يؤدي إىلاحلرف املختار، وأن التقدمي والتأخ

الشدة والضيق يف تقلبات )ح ج ر( واملالينة يف تقلبات )س م ل( والعظمة يف تقلبات  معىن

هذه املعاين نتيجة خلصائص هذه األصوات  .(279-277صص ،1980)النعيمي، ( ي)خ ش 

 اخلاص به. املعىن ل صوت إىلكوداللتها، فيؤدي 

 (ال غُربَةِ هَاجَرَ إ لَى ب لَادِ)ضوح هذه الداللة يف عبارة الصحيفة السجادية: تظهر بو

من األصوات اجملهورة « الدال، والباء، واجليم، والالم، والغني»فأصوات  .(62)الدعاء الثاين: 

ألنّ اهلجرة من األمور الصعبة،  ؛اهلجرة ة وهي تالئم معىنكوفيها ملمح من القوة واحلر

ان آخر، فأصوات األلفاظ يف هذه العبارة كم ان إىلكة من مكاحلر اهتا حتتاج إىلواهلجرة ذ

ألنّ األصوات  ؛يبكهذا التر إىل« يثرب»لم عن لفظ مدينة ك، فانزاح املتتعبّر عن هذا املعىن

 املقصود. ال تالئم املعىن املوجودة يف اللفظة األوىل
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وَإ سْرَافِيلُ )، يصف ملك إسرافيل هكذا: أو عندما بدأ دعائه الذي يصلي فيه على املالئكة

صَرْعَى رَهَائِن   يَنْتَظِرُ مِنْكَ ال إ ذ نَ، وَحُلُولَ ال أَمْر ، فَيُنَبّهُ ب النّف خَةِ صَاحِبُ الصّور ، الشّاخِصُ الّذِي

هناك جمموعة من األصوات الصفريية )الصاد والسني( يف هذه  .(69)الدعاء الثالث:  (ال قُبُور 

بارة، اليت تعطيها مسة القوة والوضوح السمعي، فتلتفت االنتباه، وتصوّر للمتلقي صورة الع

 القيامة وتستعيد له نفخة الصور.

أتباع ى لمات ومعانيها، عندما يصلي علكالعالقة االنفعالية بني أصوات الِ نر كذلك

 تَقِيه مْ صَلَاةً... إ لَى يَوْم  الدّين ... االلّهُمّ وَصَلّ عَلَى التّاب عِنيَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَ) الرسل ويقول:

يف هذه العبارة من الدعاء  .(77)الدعاء الرابع:  (طَوَار قَ اللّيْل  وَالنّهَار  إ لّا طَار قاً يَط رُقُ ب خَيْر 

ألنّ التتابع الصويت  ؛الداخليةى استخدم ألفاظ )طوارق، طارق، يطرق( فأحدث املوسيق

جانب صوت الراء الذي من  إىل« القاف»و« الطاء»خمة املتمثلة يف ألصوات املطبقة املف

 إىل« الطرق والقرع» القوة والشدة، ويوحي معىن رار، يعرب عن معىنكصفاته اجلهر والت

لم بدل هذه األلفاظ، لفظ كذهن السامع ويصور له هذه االستعارة اجلميلة، وإن يوظف املت

 الم.كيف الى س واملوسيقومشتقاته، ال جيري هذا اجلر« احلوادث»

نالحظ هذه الدقة يف توظيف األلفاظ واألصوات املتالئمة مع املعىن املقصود يف استعاذته 

اللّهُمّ إ ينّ أَعُوذُ ب كَ مِنْ هَيَجَانِ ال حِرْص ، وَسَوْرَةِ ال غَضَب ،... ) األخالق: وءمن املكاره وس

من األصوات « إحلاح الشهوة»يف تركيب « احلاء»فـ .(112)الدعاء الثامن:  (وَإ ل حَاح  الشّهْوَةِ

 فوظّف .احللقية واملهموسة، اليت تدلّ على التعلق والتمسك، خاصة يف األمور اخلفية والباطنية

ألن صوت الصاد هلا صفة الصفري، اليت تدل على األمور  ؛«إصرار»إلمام هذه اللفظة بدل ا

وات احللقية واملهموسة اليت خترج من اجلهاز اخلارجية والظاهرية، يف حني )احلاء( من األص

الصويت دون االحتكاك وقبض الصوت، فتعلّقه بالروح والنفس أكثر من صوت الصاد، فانزاح 

واألصوات اليت فيها، إىل صوت أكثر مالئمة مع مقتضى حال الدعاء « إصرار»اإلمام من كلمة 

 .(85ص ،1391، آخرون)زارع و

الداخلية، هي الصوائت بنوعيها القصرية وهي ى م يف املوسيقمن األمور اليت هلا دور ها

(، فنالحظ بأن اإلمام يف مطلع يسرة، والطويلة وهي حروف املدّ )ا، و، كالضمة والفتحة وال

لِيَسْكُنُوا فِيهِ مِنْ حَرَكَاتِ  خَلَقَ لَهُمُ اللّيْلَ) دعائه عند الصباح واملساء يصف خالقه بأنّه:

ثرة الصوائت القصرية خاصة الفتحة، كف .(92)الدعاء السادس:  (اتِ النّصَب التّعَب  وَنَهَضَ
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األلفاظ املستفادة، فال يقول  عىنم وافقتى ة وأزالت الثبات، وهذه املوسيقكسببّت احلر

أصوات  ى ، بل خيتار ألفاظ تنطوي علكأو أمثال ذل« نوا فيه من أعمال النهاركليس» اإلمام

ون كفهذه اللفظة بسبب « الليل» الداللة يف لفظة كنقيض تلِ ، ونرة واجلهدكتعبّر عن احلر

 لمة.كال ون والراحة اللتني تنسجمان مع معىنكالس ون يف وسطها توحي معىنكالس

الصحيفة السجادية مملوءة من هذه الدالالت املوسيقية اليت تنسجم مضمون الدعاء، 

ان اإلمام ناجحاً يف توظيف كفاظ. ووإيقاع األلى ان النظام الدعائي املوسيقكألن من أر

 حاله وأسلوب الدعاء.ى انزياحاته اليت تالئم مقتض

 . االنزياح املعجميب

يف االستخدام اللغوي وخمالفة التوقع واخلروج عن األصل  تتمثّل االنزياحات املعجمية

لطة اللغوي، أو خمالفة أصول اللغة أو خمالفة العرف العريب، واألسلوب، اختيار واع  لس

اختيار مفردة بدل ى ما توفّره اللغة من سعة وطاقات، وحمور االختيار يبين على لم علكاملت

امنة كواالختيارات مثرية للدالالت ال .(217و 216صص ،2010)أبو العدوس،  ِمفردة أخر

 اره. كلم وأفكواملعربة عن رؤية املت

ارات اللغوية، فاإلمام يهتم الصحيفة السجادية مبا أهنا نص أديب، الختلو من هذه االختي

ما يهتم ببناء األلفاظ اجلديدة كيب اخلاصة بالدعاء وأسلوبه، كباختيار األلفاظ والترا

 واملزناحة عن النظام اللغوي، لتميّز نصه عن سائر النصوص.

يب املزناحة كوالترا أللفاظا الم وظّفكإنّ اإلمام بدل استخدام األلفاظ املتداولة يف ال

ى حسب مقتضِ املقصود فحسب، بل هلا دالالت أخر  املعهودة اليت مل تؤد املعىنعن املعايري

املدينة املنورة  رّمة إىلكة املكمن م رم كيف هجرة الرسول األ قوله كحاهلا، 

وَمَسْقَطِ ال غُربَةِ، وَمَحَلّ النّأ ي  عَنْ مَوْطِن  رَحْلِهِ، وَمَوْضِع  ر جْلِهِ،  وَهَاجَرَ إ لَى ب لَادِ))يثرب(: 

)الدعاء  (وَاسْتِنْصَاراً عَلَى أَهْل  ال كُف ر  ب كَ رَأ سِهِ، وَمَأ نَس  نَف س هِ، إ رَادَةً مِنْهُ لِإ عْزَاز  دِين كَ،

بدل اسم مدينة يثرب، « بالد الغربة وحمل النأي عن املوطن»ييب كفإنه رجّح تر .(62الثاين: 

من لفظ  عوضاً« ومسقط رأسه، ومأنس نفسهموطن رحله، وموضع رجله، »يب كواختار ترا

الداللة الصوتية املوجودة يف كرمة. هلذه الفقرة عدة دالالت أسلوبية، منها صوتية كة املكم

يب كان والتراكرار صيغة اسم املك، الصوت احلاصل من تاليت أشرنا إليها آنفاً« بالد الغربة»

 الم. كيف الى داث اجلرس واملوسيقإحى لم علكاملتوازنة يف الفقرة، واجلناس تعني املت
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يب بدل األلفاظ املتداولة، يعرب عن شدة الصعوبة كمنها داللة معنوية، فتوظيف هذه الترا

واملشقة يف سبيل اهلجرة سواء من ناحية باطنية، أو من ناحية ظاهرية، فإنه حتمل املشاق 

 فر. كأهل الى عل للدين واستنصاراً واآلالم إعزازاً

أي خروج عن أصول اللغة إىل تراكيب تناسب مقتضى احلال، يف  ،لظاهرةنالحظ هذه ا

اللّهُمّ وإ ن  كَانَتِ ال خِيَرَةُ لِي )خماطبة اإلمام، سبحانه وتعاىل وشكواه من اعتداء األعداء: 

فَصَلّ  وَمَجْمَع  ال خَصْم  الِانْتِقَام  مِمّنْ ظَلَمَن ي إ لَى يَوْم  ال فَصْل  عِنْدَكَ فِي تَأ خرِي  ال أَخْذِ لِي وَتَرْكِ

فإنّه بسبب  .(153)الدعاء الرابع عشر:  ( دَائِم  عَلَى مُحَمّد  وَآلِهِ، وَأَيّدْن ي مِنْكَ ب ن يّة  صَادِقَة  وَصَبْر 

« وم الفصل وجممع اخلصمي»مقتضى الدعاء الذي يتكلم عن الظاملني وظلمهم، اختار تركيىب 

التركيبني حيمالن معىن أكثر من معىن يوم القيامة، كما أن  ، فإن هذين«يوم القيامة»بدل 

يعبّر عن « يوم الفصل وجممع اخلصم»تكرار املعىن الواحد عن طريق الترادف املعنوي يف 

أفكار اإلمام والعقائد اإلسالمية بالنسبة إىل يوم القيامة الذي يرِ فيه كل نفس نتيجة عمله 

 اح يعرب عن رؤيته ويرسم للمخاطب ميزات يوم القيامة.وفعله، فاإلمام عن طريق هذا االنزي

الم اإلمام، كيف ى يف اللغة عند العرب القدام ان متداوالًكنالحظ العدول عما  كذلك

مَا تُحْصِي عَلَيْنَا كَتَبَةُ أَعْمَالِنَا تَوْبَةً مَق بُولَةً  وَاجْعَل  خِتَامَ): فإنه يقول يف دعائه خبوامت اخلري

جاء  .(128)الدعاء احلادي عشر:  (بَعْدَهَا عَلَى ذَنْب  اجْتَرَحْنَاهُ، وَلَا مَعْصِيَة  اق تَرَف نَاهَا نَالَا تُوقِفُ

جاء « أوقف»مضارع أوقف. يقول الزجاجي بالنقل عن ثعلب: إن « تُوقِفُنَا»يف النسخ املشهورة 

الثاين: جعل املرأة هلا الم عي ا عن احلجة، وكالم العرب مبعنيني: األول: انقطاع عن الكيف 

 ذنبه أي اطّلعت عليه.ى سوارا من الوقف وهو عاج. وجاء يف الصحاح للجوهري: وقفته عل

: أوقف فالن عن األمر كقولك« عن»الم إال حبرف واحد وهو كيف ال« أوقف»ومل جيئ 

 .(460، ص2ج ،)ابن املعصوم املدين، دون تاان فيه: أقلع عنه كالذي 

تاب اإلصالح كأحد هذه املعاين، إال أنه جاء يف ى الم اإلمام علكبق فال نستطيع أن نطا

له  بأن هذا املعىنى وال خيف ،«ته هباكب ذنوبه: مبعىنى عل أوقفت فالناً» يت بأنكالبن الس

، 2ج ،)ابن املعصوم املدين، دون تاره بسببه كتوبّخنا مبا ن متام املناسبة لقول اإلمام إي ال

 لعرف األديب تعدّ انزياحاًل ، خمالفتهالم املعصوم كو ا املعىنوإن تناسب هذ .(460ص

اجلمال  الم ويؤدي إىلكما ال يتوقع يف الى ألنه يفاجئ املخاطب عل ؛الم العربكيف  لغوياً

 األديب يف النص. 
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 . االنزياح النحويج

علم النحو علم معياري، ومصدر اجلمال يف النحو هو الدقة يف االلتزام بقواعده 

ون مصدر اجلمال كعيارية، يف حني، األدب تنعدم فيه القالبية املعيارية اليت لعلم النحو، ويامل

يب خرج كل تركف .(183ص ،2010العدوس،  )أبوالقواعد والقوالب الثابتة ى فيه هو اخلروج عل

 ييب.كعن القواعد املعتادة وأصول اجلمل املعهودة هو انزياح حنوي أو تر

ينتج عن عيوب يف نظرية النحو، بل  فهوم االنزياح النحوي المأنّ ى يز علكالبدّ من التر

ل ما خالف كهذا االنزياح يتعلق ب جيب أن حيمل قيم ا مجالية مبا يتجاوز إطار املألوف.

 ر مناذج منهاكموقعه يف النص حسب النظام اللغوي النحوي ويتمثل يف أمور خمتلفة نذ

 .(69ص ،2011ر،  دادبو )زارع و

بل إذا حققّ  ؛ل حذف انزياح اكن ال يعدّ كيبة، احلذف، لكضمن االنزياحات التريدخل »

تظهر  .(125ص ،2005يس،  و )حممد« يب اكمحل قيمةً مجاليةً يعدّ انزياح ا تر مفاجأة أو  غرابة و

كُل  ذلِكَ كانَ ولَمْ تَزَل ، )ل:  حيث حيصي آالء اهلل مث يقو الم اإلمام كظاهرة احلذف يف 

« كانَ ولَمْ تَزَل »الم، خرب كفحذف من ال .(404)الدعاء السادس واألربعون:  (ال تَزالُ كآئِنٌ و وهُ و

عدم قدرة  ثرة نعمائه وك ضعني بيان عظمة اهلل و ال املوكر اخلرب يف كل عن ذ سبب العدو و

« زال»يستعمل  ألنه ال ؛هنا تامة، خطأ« كانَ ولَمْ تَزَل »إذا ظننت  إحصاء آالئه وى اإلنسان عل

طي،  السيو ؛ و100ص ،ن تا ر، دو )ابن عصفوثر النحاة كل أ قوى اليت مضارعها يزال، إالّ ناقصة عل

 ،1386ب،  يعقو ؛ و279، ص1ج ،1386ابن عقيل،  ؛ و236، ص1ج ،1412ين،  األمشو ؛ و368، ص1ج ،1998

ان ك»م جواز حذف اخلرب يف عد هو  ، و دة يف النحو انزاح اإلمام عن القواعد املعهو و .(543ص

ألنه أفصح  ؛الم اإلمام زين العابدينكعه يف  قو حجتنا يف صحة هذا احلذف و»و« وزال

 .(240، ص6ج ،)ابن املعصوم املدين، دون تا« العرب يف زمانه

آخر بغية إحداث تأثري فنّي، منها  ب إىل ال االنزياحات النحوية االنتقال من أسلوكمن أش

اَعْظَمُ،  اللَّهُم  لكِنْ سُل طانُكَ) له  الضمري املفرد يف قو إىل ضمري املثىناالنتقال من ال

)الدعاء ( تَنْقُصَ مِنْهُ مَعْصِيَةُ ال مُذ ن بنيَ مُ مِنْ اَن  تَزيدَ فيهِ طاعَةُ ال مُطيعنيَ، اَو مُل كُكَ اَدْو و

السلطان »مها  ور شيئان وكاملذمع أنّ « مِنْهُ فيهِ و»له  فأفرد الضمري يف قو .(471اخلمسون: 

ألن  ؛ضمري املفرد ن انزاح عن هذا الضمري إىلكل« منهما فيهما و»ل  حقّه أن يقو و« كاملل و

ا  لُُه َأَحقُّ َأْن يُ ْرُضوه إْن َكانُو َرُسو ﴿اللاُه و :له تعاىل من باب قو  احد، فهو و مبعىن كاملل السلطان و
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 .(329، ص7ج ،ن تا )ابن املعصوم املدين، دورضا أحدمها رضا اآلخر  ألنّ ؛(62/بة )التو ُمْؤِمِنيَن﴾

 .طَاعَتِكَ هَبْ لِيَ ال أُنْسَ ب كَ وَب أَوْلِيَائِكَ وَأَهْل ) المه الذي يدعو فيه:كنظري هذا االنتقال، 

 احلادي)الدعاء  (ي إ لَيْه مْ حَاجَةًلَهُ عِنْدِي يَداً، وَلَا ب  وَلَا تَجْعَل  لِفَاج ر  وَلَا كَافِر  عَلَيّ مِنّةً، وَلَا

ئان يور شكمع أنّ املذ« إليهم»وأمجعه يف قوله « له»فأفرد الضمري يف قوله  .(215والعشرون: 

الضمري  ن انزاح عن هذا الضمري إىلكل« هلما وإليهما»وحقّه أن يقول، « افركفاجر و»ومها 

رة كمري واجلمع مفهوم من اقتضاء النلضا افر، مثّ مجعكألنّ الفاجر أمشل ويعمّ ال ؛املفرد

 الم.كالنفي للعموم، وعدم املطابقة هذا، يعدّ من االنزياحات النحوية يف ال يف سياق

لالزمة النصب على احلالية وأهنا ا من األمساء« كافّة» يعتقد كثري من النحويني على أهنا

م املتأخرين ومن ال تقع كافة يف كال»خمتصة مبن يعقل، كما قال الرضي يف شرح الكافية 

وقد يقول هبذا الكالم ابن  .(215، ص1ج ،)األسترآبادي، دون تا« يوثق بعربيته مضافة غري حال

 إذ يردّ جتويز الزخمشري احلالية من الفاعل ومن املفعول يف قوله تعاىل: ؛هشام يف املغين

 ،1386)ابن هشام، مبن يعقل  ويقول إن كافّة خمتصة (208/)البقرة ُخُلوا ِفي السِّلِم كافاة ﴾﴿ادْ 

 .(220، ص2ج

يف الدعاء  ن نالحظ يف الصحيفة السجادية العدول عن هذه القاعدة يف قوله كل

ب ال إ حْسَانِ مُس يئَهُمْ، وَأُعْر ضُ ب التّجَاوُز  عَنْ ظَالِمِه مْ،  واجْعَل ن ي اللّهُمّ أَجْز ي) جلريانه:

الم خالف ما كهذا ال .(253)الدعاء السادس والعشرون:  (تِه مْحُسْنَ الظّنّ فِي كَافّ وأَسْتَعْمِلُ

ى افّة من األمساء الالزمة النصب علكون كزعم النحويون نظري الرضي وابن هشام يف 

وما العجب إال من الرضي، حيث مل »ن القواعد املعهودة يف النحو، ع اًاحلالية، ويعدّ احنراف

 .(165، ص4ج ،)ابن املعصوم املدين، دون تا «املذهبانته يف كعبارة الصحيفة مع مى يقف عل

لقد توسّع البالغيون يف ظاهرة االنزياح عن األصل فيشتمل االنزياح مجيع تأويالت »

النحويني يف معاجلتهم للشواذ، إن كان له أثر بارز يف إثراء املعىن، وقد قاسوا االنزياح عن 

كصياغة أفعل  ،(184ص ،2010العدوس، )أبو « األصل املفترض عند النحاة يف حتليالهتم

 مَا أَنَا ب أَل وَم  مَن  اعْتَذَرَ إ لَيْكَ فَقَب ل تَ): التفضيل من املبين للمفعول ومن ذي الزيادة، كقوله 

وهذا مما « المه»يف هذا الكالم أفعل التفضيل من « ألوم»إن  .(134)الدعاء الثاين عشر:  (مِنْهُ

فضيل املفعول على غريه، وإن كان القياس كونه للفاعل، فانزاح استعمل فيه اسم التفضيل لت

اإلمام عن القاعدة العامة إىل ما ليس يف االستعمال، إلحداث التوازن بني هذه العبارة والعبارة 
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 وَمَا أَنَا ب أَظ لَم )وما بعدها، وهي  (فَغَفَرْتَ لَهُ مَا أَنَا ب أَعْصَى مَنْ عَصَاكَ)وهي  ،قبلها اليت ما

 حلفظ املوسيقى وجرس الفقرة. (عَلَيْهِ مَنْ تَابَ إ لَيْكَ فَعُدْتَ

اللّهُمّ ) ونظري هذه الصورة املزناحة عن القواعد املعهودة قوله يف مكارم األخالق:

 (ىأَرْضَ أَزْكَى، وَاسْتَعْمِل ن ي ب مَا هُوَ وأَنْطِق ن ي ب ال هُدَِ، وَأَل ه مْن ي التّق وَِ، وَوَفّق ن ي لِلّتِي هِيَ

أي استعملين للعمل الذي هو أشدّ إرضاء لك، أو أعظم األعمال  .(198)الدعاء العشرون: 

يف كل من هذين « أرضى»فاستعمال  .(387، ص3ج ،)ابن املعصوم املدين، دون تااملرضية عندك 

فألنه املعنيني غري قياسي، فأما األول فإنه من ذي الزيادة، وقياسه من الثالثي، وأما الثاين 

 مبعىن املفعول وقياسه للفاعل.

نغفل عن املوسيقى احلاصلة من وقوع هذا الوزن يف الفواصل، ولو استعمل لفظ  ينبغي أن ال

وَفّق ن ي »آخر بدل هذا، لفقدت الفقرة موسيقاها وجرسها، كما كان حذف املوصوف يف عبارة 

وفّقين »م، فكانت العبارة يف األصل دليل آخر على حفظ املوسيقى يف الكال« أَزْكَى لِلّتِي هِيَ

لكن عدل اإلمام عن النطق هبا إىل « للحالة أو اخلصلة اليت هي أزكى احلاالت أو اخلصال

عدم بيان املوصوف وحذفه حلفظ املوسيقى إىل جانب التعبري عن عظمة املوصوف وفخامته، 

 ولو ذكر املوصوف ملا حصلت هاتان الداللتان الصوتية والداللية.

 االنزياح الداليل .د

ألنه  ؛ِثر من وقوعه يف املستويات األخركالداليل، أِ قد يقع االنزياح األديب يف املستو

أساس االنزياح، فاالستعارة، ى أمرن املستويات اللغوية؛ فتقوم معظم مباحث البالغة عل

ليت وضعت هلا غري املعاين اى ناية ما هي إال أنواع من االنزياح، ألهنا جاءت علكواجملاز، وال

 .(187ص ،2010)أبو العدوس، أصال 

إذ إهنا  ؛العناصر اهلامة يف أسلوب الدعاء نم التصاوير الفنية املتمثلة يف االستعارة

الم، اليت تعدّ من العناصر األساسية يف الدعاء؛ والصحيفة كتنشئ حاالت الباطنية يف ال

 اوز املعاين العقلية والوصول إىلالسجادية مفعمة من هذه التصاوير الفنية املزناحة لتج

 املعاين احلسية والوجدانية.

فَخَالَف نَا عَنْ طَر يق  أَمْر هِ، ورَكِبْنَا مُتُونَ زَجْر هِ، ) :لفة أوامر اهلل تعاىلاخم منها تصويره

شبّه الذهاب يف طريق إنه  .(49)الدعاء األول:  (يُعَاج ل نَا ب ن ق مَتِهِ فَلَمْ يَبْتَدِرْنَا ب عُقُوبَتِهِ، وَلَمْ

ر الزجر أي املنع وهو من كظهر الفرس، مث ذى وب علكبالر املخالفة هلل سبحانه وتعاىل
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التحيت هلا، إلحداث  املعىن السطحي لأللفاظ للوصول إىل لوازم املشبه؛ فتجاوز املعىن

 ن طريق االستعارة املصرحة.عالتصوير الفين الذي حتقّق 

وت الرعد يف السحاب بصوت دويّ جوف الفرس عند ص همن أبدع هذه التصاوير تشبي

االنزياحية  .(70)الدعاء الثالث:  (ق  اعِقُ ال بُرُو اِذا سَبَحَتْ ب هِ حَفيفَةُ الس حاب  ال تمَعَتْ صَو و): ركضه

ليس  تتعلق بالفرس الذي يركض و« ر حفيفة املرو»إذ  ؛«حفيفة الس حاب»يف هذه العبارة تتجلّى يف 

رة املزناحة عندما ندرك  تضاعف مجال هذه الصو ت الرعد، و ، بل السحاب له صوللسحاب

 ممّا أدِّ إىل روعة النص ورشاقته.« الس حاب  سَبَحَتْ و»التالئم احلاصل من اجلناس يف 

يف الصحيفة السجادية رغم تغيّر العالقات املتواجدة بني األلفاظ يف احملور االستبدايل، 

اهلل   ملعاين املتداولة يف النظام اللغوي املعياري، فإمام البلغاء عندما يدعونواجه معان، فوق ا

تَرُد  ب هِ الن هيضَ، )طلب الغيث، يطلب أن يزنل غيثًا خماطباً له:  تعاىل لالستسقاء و سبحانه و

مال بني اجل يتجلّى يف هذه العبارة التالئم و .(191)الدعاء التاسع عشر:  (تَجْبُرُ ب هِ ال مَهيضَ و

د يف البنية العميقة. فاإلمام يالئم بني  ل إىل املعىن املقصو صو الو املفردات يف البنية السطحية و

ل عن املعىن  نرِ عدو« ال مَهيضَ» فقًا للجناس املضارع، لكن يف مفردة و« ال مَهيضَ الن هيضَ و»

ر، فاستعار له  املكسو النبات املنكسر للقحط بالعظم السطحي إىل املعىن التحيت فشبّه 

ازم املستعار ترشيح ا. فكذلك ظهر  من لو قرنه بذكر اجلرب الذي هو  لفظ املهيض تصرحي ا و

 التالئم بني املفردات يف حني ال خيفى اجلمال احملدث إثر االنزياح يف النص.

)الدعاء  (عْناقِهاأ ال مَذَلَّةِ عَلى كُ ن ري ضَعَتْ لَهُ ال مُلُو يا مَنْ و) عند تضرعّه: وكقوله 

ذلّهم له تعاىل كارهني  ك و شبّة اإلمام اهليئة املنتزعة مِن إخبات امللو .(476الواحد واخلمسون: 

قعت يف أعناقها النريان. يسبق يف كالم العرب  مضطرين مبا ينتزع من حال الثريان إذا و و

اهلل تعاىل على خملوقاته،  للتعبري عن سلطة« يا من قهر امللوك» أو« قاهر امللوك»تعابري كـ

الذي خيتصّ  ــ« وضع النري على العنق»لكن بيان هذا املضمون يف صورة هذه االستعارة أي 

انزياح عمّا عرف العرب يف ما قبل، وتعدّ استعارة بديعة للتعبري عن هذا املضمون،  ــ بالثور

أكثر خطوراً  راً و أظهر حضو ن رة األعيان احلسية، ليكو فإنه صوّر املعاين العقلية إىل يف صو

 يف الذهن.

التجاوز عن معناه املعجمي إىل دالالت أخرِ، مع  ح ا عن املألوف ونزياا حققت الكناية

فينقل الكالم من »يظهر هذا االنزياح ضمن العالقات األفقية،  االحتفاظ بداللتها األصلية و

 .(149ص ،2005يس،  و )حممد «اجلمال حيز نفعي حمدود يف رحاب غري حمدود من التأثري و
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من ألطف كنايات سيد الساجدين ما جاءت يف دعائه إذا تضرّع يف طلب العفو عن عيوبه، 

تُرَابَ ال أَرْض  طُولَ  سَجَدْتُ لَكَ حَتّى تَتَفَقّأَ حَدَقَتَايَ، وَأَكَل تُ) يقول خماطبا سبحانه وتعاىل:

)الدعاء  (ر ي، وذَكَرْتُكَ فِي خِلَال  ذَلِكَ حَتّى يَكِلّ لِسَان ي...عُمُر ي، وَشَر بْتُ مَاءَ الرّمَادِ آخِرَ دَهْ

من الكنايات اليت ختتص هبذا « أكل تراب األرض وشرب ماء الرماد»فـ .(166السادس عشر: 

اإلمام، فإنّه جتاوز اإلطار املألوف يف كالم العرب، بل يف األدب العريب البليغ للتعبري عن 

عن  قد أبرز له عدم عذوبة الطعام وهناءة الشراب طوال حياته، تلوحياًمشاعره وأحاسيسه، ف

 طريق الكناية وجاوزت األلفاظ عن معانيها احلقيقية إىل املعاين الكنائية. 

اللّهُمّ اف لُل  ب ذَلِكَ عَدُوّهُمْ، وَاق لِمْ ) من أقوِ كناياته دعائه على أعداء اجملاهدين يف سبيل اهلل:

 .(258)الدعاء السابع والعشرون:  (وَثَائِقَ أَف ئِدَتِه مْ ارَهُمْ، وَفَرّقْ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِحَتِه مْ، وَاخْلَعْأَظ فَ عَنْهُمْ

أي ال عين ا وال « ترك اهلل شعر ا وال ظفر ا ال»سبق يف كالم العرب هذا اللعن على العدو: 

ذا، فيطلب قلم أظفارهم عنهم، أي قطع يد ا، لكن اإلمام عبّر عن هذا املعىن بقول أمجل من ه

أيدي األعداء عن اجملاهدين وإقبال اهلزمية والفشل منهم، وهذا كناية عن قطع اليد وعدم 

القدرة يف اإلضرار هبم. فال يكتفي اإلمام هبذه الكناية فحسب، بل مأل كالمه بكنايات متتابعة 

كناية « وَثَائِقَ أَف ئِدَتِه مْ وَاخْلَعْ»إزالة قدرهتم، وقوله الذي يكنّى عن « اف لُل  ب ذَلِكَ عَدُوّهُمْ» كقوله:

 عن وقوع اهلول والرعب يف قلوهبم عن أهل اإلسالم. 

 عناهم إذ انزاح الكالم عن ؛ب االنزياح الداليل آخر من ضرو ربض إنّ اجملاز املرسل

زياحية تظهر يف كالم رة االن احلقيقي إىل املعىن اجملازي بعالقاته املختلفة. فمثل هذه الصو

 .(489)الدعاء الثالث واخلمسون:  (يب... ف حَمَتيْن ذُنُوأرَب  ) ل يف مطلع دعائه: حيث يقو اإلمام 

فإنه يف البنية السطحية أسند اإلفحام إىل الذنوب للعالقة السببية وهو االحنراف عن املعىن 

عذر. يضاعف   اقته للتكلّم حبجة أوعظمها وعدم ط إسكات املتكلم لكثرة ذنوبه و هو  التحيت و

مجال هذا االنزياح أن نعلم بأنه خيفى يف هذا الكالم، انزياح آخر مع توظيف لفظة 

، فتحمل هذه اللفظة معىن السواد، والفحم )نوع من الوقود( يف «أسكتتين»بدل « أفحمتين»

ذاهتا سبب االحتراق نفسه، وكالمها تناسب معىن الذنوب وألنّ الذنوب باطنها أسود، والذنوب 

 «.أسكتتين»يف النار ويف األصل هي وقود النار، وال يوجد مثل هذه الداللة يف لفظة 

ن إىل اإلمكانات التعبريية يف إشراب احلرف معىن حرف آخر، أو  تنبّة البالغيو»كذلك، 

« ف، أي استعمال بعضها مكان بعض حلرو ل عن حرف إىل آخر يف باب تضمني العدو 
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مسألة العدول يف »وقد عدّ ابن جين  .(188ص ،2010س،  العدو  وأبو ؛ 164ص ،ن تا ، دو)املسدي

ألهنا تفاجئ  ؛(435، ص2ج ،دون تا )ابن جين،« احلروف من األبواب اللطيفة والطريفة يف اللغة

 يتوقعه يف الكالم. املتلقي مبا ال

، منها يف دعائه ألهل رة التضمني يف كثري من عبارات الدعاء لإلمام السجاد  نرِ صو

دِل  لَهُ أَصَغ رْ شَا نَهُمْ يف قَل ب هِ، و و هُ فَقَل ل هُمْ يف عَيْن هِ، عَدُو كَ و ذا صآف  عَدُوإفَ)ل:  حيث يقو ؛الثغور

الغلبة له عليهم  النصر و أي، أجعل الكرّة و .(260)الدعاء السابع والعشرون:  (ال تُدِل هُمْ مِنْهُ مِنْهُمْ، و

يتعدِّ بنفسه، كما « اإلدالة»الغلبة هلم عليه. يف هذه العبارة مفردة  النصر و ال جتعل الكرة و و

ل: ندال  منه حديث أيب سفيان يقو يدالون علينا مبعىن الغلبة، و قال ابن األثري: ندال عليهم و

 .(141، ص2ج ،ن تا )ابن األثري، دويغلبنا أخرِ  يدال علينا: أي نغلبه مرة و عليه و

االنتصار،  التعدّي بالالم، لتضمينه معىن ل من التعدّي بنفسه إىلفانزاح يف الفعل األو

 اجملاهد ليتضمّن معىن يد اإلدالة للغازي وكتأ كفائدة ذل و«. انتصر له مديلًا منهم و»أي 

 )ابن املعصومأصله ى بل جاء به عل« ال تدهلم منه و»له  يأت بالالم يف قو ك مللذل لمتني وكال

 .(262، ص4ج ،ن تا املدين، دو

ر يف ختام هذا املقال، بأن مثرة هذه االنزياحات واالحنرافات عن النظام كحقيق بأن نذ

سر املعارف، وإدخال املخاطب يف اجلو غري املتوقع لديه، ليلفت انتباهه كاللغوي املعياري هو 

ر كالف من اتأثريهبل يبدأ املخاطب مباشرة، ى يب املزناحة ال تؤثر علكاملضمون، فالترا إىل

انزياحاته وفهمه من وراء  كاحلواس، فيتذوّق املخاطب من درى س علكوالوجدان، مث ينع

 .(9ص ،1380)شريي،  األلفاظ والتعابري

 

 النتيجة

. هذا ثق أثر بني أيدينا من أهل بيت رسول اهلل  أو إنّ الصحيفة السجادية أمجع و

النماذج األدبية ى الدعاء فحسب، بل يعدّ هذا األثر من أعلة يف  ن أسو وكتاب القيم ال يكال

 ننا اإلشارة إىلكاالنزياح، ميأسلوبية ناه يف جلالم واألدب؛ وطبقاً ملا عاكي نوادر ال مبا حيتو

 الم املوجز:كصلنا إليه يف هذا ال أهم ما و

م يف قالب ها اإلماكإن الصحيفة السجادية مملوّة باملعاين واملعارف اجلميلة اليت سب .1

 األلفاظ والتصاوير الفنية املتجلية يف الصور االنزياحية.
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 بني العصر احلديث، له تاب الشريف رغم البعد الزماين الشاسع بينه وكهذا ال .2

رة عامة  بصوسلوبية استعداد ذايت ملسايرة معطيات العصر احلديث يف إطار األ

 رة خاصة. االنزياح بصو و

واعها الصوتية، والنحوية، واملعجمية، والداللية يف الصحيفة، تتجلّى غايات االنزياح بأن .3

منها تأدية معان  داللية تكون أعمق وأبلغ وأشد تأثري ا على النفوس يف حالة اخلروج على 

 قواعد اللغة وضوابطها فإنّ عملية االنزياح تؤثر يف القائل والنص واملخاطب.

لتالئم واجلناس والسجع بني املفردات يتحقق البعد اجلمايل يف األدعية عن طريق ا ال .4

فحسب، بل توظيف األصوات واأللفاظ واجلمل يف مكاهنا احلقيق على حسب مقتضى 

 حال الدعاء من أهداف االنزياح. 

التصاوير الفنية واالنزياحات الداللية مبا أهنا أوسع مستويات اللغة من ناحية انزياحية،  .5

ألهنا  ؛وضح من االستعمال احلقيقي لأللفاظتؤدي وظائفها التعبريية بدرجة أقوِ وأ

تتعدِ املعاين العقلية إىل املعاين احلسية، وتعرب عن مواطن مجالية خفية يف النص عن 

 طريق االستعارات واجملاز والكناية.

ء جديد عن طريق يشدّ انتباه القارئ أو السامع ومفاجأته بش يهدف االنزياح إىل .6

المه كعدول اإلمام عن بعض هذه القواعد يف كفة،  اخلروج عن قواعد النحو املألو

 الم. كسر ما يعرف يف ال كالذي يؤدي يف النهاية إىل
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 صادر واملراجعامل

 القرآن الكرمي. 

 مطبعة سبهر.  :هرانطجواد فاضل،  مجة. ترالصحيفة السجادية .1

د  حممو قيق. حتاألثر النهاية يف غريب احلديث ون تا(.  ابن األثري. مبارك بن حممد )دو .2

 ت: دار إحياء التراث العريب. بريو ،طاهر أمحد الزادي حممد الطناحي و

القاهرة:  حممد علي النجار، قيقحت .اخلصائصابن جين، أبو الفتح عثمان )دون تا(.  .3

 املكتبة العلمية.

اري  أمحد عبد الستار اجلو قيق. حتاملقرّب (.ن تا )دو ر، علي بن مؤمن ابن عصفو .4

 ري، بغداد: مطبعة العاين. جلبوعبداهلل ا و

حميي الدين عبداحلميد.  حممد قيقحت .شرح ابن عقيل(. ش1386) ابن عقيل، عبداهلل .5

 . هران: انتشارات ناصر خسروط

. قم: رياض السالكني يف شرح صحيفة سيد الساجدين(. ن تا )دو ابن املعصوم املدين .6

 سالمي.النشر اإل

 قيق. حتمغين اللبيب عن كتب األعاريبش(. 1386ابن هشام األنصاري، مجال الدين ) .7

 هران: مؤسسة الصادق للطباعة والنشر. طاحلميد، حممد حميي الدين عبد

 املسرية. عمان: دار ،2ط . التطبيق األسلوبية الرؤية وم(. 2010سف ) س، يو العدو  أبو .8

ف يرد شيهامش س .شرح الكافية يف النحو(. )دون تا ن حممدي، رضي الديآبادستراأل .9

 .حياء اآلثار اجلعفريةاملكتبة املرتضوية إلطهران: ، اجلرجاين

حاشية الصبان على شرح اإلمشوين على (. هـ1412) ين. علي بن حممد الشافعياإلمشو .10

 . قم: انتشارات زاهدي. ألفية بن مالك

حممد العمري. املغرب: أفريقيا  مجةتر .بية األسلو البالغة وم(. 1999) بليت، هنريش .11

 .الشرق

اإلعجاز البياين للقرآن الكرمي من خالل أسلوبية م(. 2011ر، ناديا ) دادبو و ؛زارع، آفرين .12

، 5 آداهبا، العدد . جملة الدراسات يف اللغة العربية و(تطبيقية -صفية دراسة و)االنزياح 

 .84-51صص

)با تأكيد بر دعاِ  سجاديهحتليل آوايي در صحيفه ش(. 1391)آخرون و ؛زارع، آفرين .13

 . 91-71، صص1قرآن وحديث، العدد   ةجمل .ستعاذه(ا
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ت: دار الكتب  . بريوامع امع يف شرح مجع اجلو مهع اهلوم(. 1998طي، عبدالسالم ) السيو .14

 العلمية.

حممود جاد الرب، الرياض:  مجة. ترعلم اللغة والدراسات األدبيةم(. 1987) شبلنر، برند .15

 الدار الفنية للنشر والتوزيع.

 .هران: انتشارات ط .موسيقي شعرش(. 1379) يعي كدكين، حممد رضاشف .16

 ة. جملهاِ زبان أديب نقش آشنايي زدايي در آفرينشش(. 1380) شريي، علي أكرب .17

 .17-8صص ، 59، العدد يآموزش زبان وادب فارس

ب  الردّ على منظّري انزياحية األسلوم(. 2012) قامسي، جميد و ؛مرادي، حممدهادي .18

 .123-105صص ،5. فصلية إضاءات نقدية، العدد (نقدية رؤية)

ت: انتشارات  بريو. بية االنزياح من منظور الدراسات األسلوم(. 2005يس، أمحد ) حممد و .19

 جمد. 

 نس: الدار العربية للكتاب. تو ،3ط . األسلوب األسلوبية و(. ن تا املسدّي، عبدالسالم )دو .20

. العراق: ت اللهجية والصوتية عند ابن جينالدراسام(. 1980) النعيمي، حسام سعيد .21

 منشورات وزارة الثقافة واإلعالم.

هران: انتشارات ط. اإلعراب الصرف و و  عة النحو سو موش(. 1386ب، إميل بديع ) يعقو .22

 استقالل. 

 




