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 جبامعة بوعلي سينا، مهدانقسم اللغة العربية وآداهبا ، دكتورا طالب . 3و 2
 

 (3/6/2018؛ تاريخ القبول: 28/11/2017)تاريخ االستالم: 

 امللخّص

 إنّ االنزياح يعر اخلروج عن مقتضى الظّاهر وهذا اخلـروج يظهـر إزاء الـنص علـى نـوعني: إنّـ  إمّـا خـروج علـى         

ام اللغوي نفس ، غري أنّ  ال يتم إال بقصد من الكاتب أو املتكلم ومن االستعمال املةلوف للغة وإمّا خروج على النظ

 التحليلي يف شـعر أيب العـالء املعـري، السـيما يف ديـوان      -هنا، تناول هذا البحت ظاهرة االنزياح باملنهج الوصفي

 العادي؛ مما عاجلنـا  "اللزوميات"؛ ألن  كإرياا ما يستخدم إمكانات اللغة بشكل يالف ملا هو املعتاد يف االستعمال

 ظواهر  اإلبداعية على  ال ة مستويات: الصويت واالستبداي والتركييب. من أبرز النتائج الـل توصـل إليهـا هـذا    

 البحـت هــو أنّ الشـاعر يف املســتوى الصـويت اســتخدم التجـانس الصــويت كـإرياا وكةنّــ  أراد بتلـك اجملانســة إظهــار      

 والدالالت كما أنّ  استعان بظـاهريت التضـمني العروضـي والتـدوير ليخلـق يف     قدرت  الفنية يف تقليب وجو  املعاين 

ــرّي إىل تشــخيص املعــاين           القصــيدة وحــدة اجلــو النفســي والوحــدة العضــوية. يف املســتوى االســتبداي، جلــة املع

ــا االنزيــاح املتمإــل يف التشــبي  ف      تحقــق يفاجملــرّدة وهــو اســتعان باإلضــافة االســتعارية أكإــر مــن أي منــط آخــر أمّ

 استخدام الشاعر املصطلحات النحوية والعروضية مادةا للتشبي  ولعل اإلكإار يف استخدام مإل هـذ  املصـطلحات  

 فتتبـدى يف التشـكيل األسـلويب    ــعلى املستوى التركييب  ــ هو إظهار علم  الواسع يف هذ  العلوم. إنّ ذروة االنزياح

 .والتة ري ها العناصر وتتفاعل لتحقق أكق قدر من اإلدهاشاخلاص حيت شكل الشاعر لوحة فنية، تتمازج في

 

 ةلمات الرئيسكال

 .اللزوميات ،أبوالعالء املعري، االنزياح والتحليل األسلويب
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 مقدمة

 قيمـة  ال حيـت  البليغـة  والصـور  البديعـة  األخيلـة  عـن  املعـق  املقفى املوزون المكال هو الشعر إنّ

 لضجنـاس  صتلف في  املقاصد عن التعبري طريقة نكل مقصد، عن يعبّر مامل في  عنصر أليّ

 العاطفي االنفعاي العنصر وهي منها البدّ الرئيسة العناصر في  نلتمس ألننا ،ىاألخر األدبية

 الشـــعر إ ـــراء يف يســـهم الـــذي والشـــيء الواســـع واخليـــال اجلمـــال إىل والـــتعطشى واملوســـيق

 حتلـيالا  وحيللـ   الشـعر  يقـوّم  فـن  النقد ألنَّ النقد؛ هو االرتقاء درجاتى أقص إىل ب  والوصول

 أمإلتــ  بعــض يف اتســم، ولقــد مشــارب  دبتعــد األديب النقــد يتميــز علمــي. أســاسى علــ قائمــاا

 والنفســــية واالجتماعيــــة بالعلميــــة اآلخــــر بعضــــها يف اتســــم مــــاكو )التة ريــــة( باالنطباعيــــة

 هـذا  عصـرنا  يفى نـر  هلـذا  العلـوم.  كهاتيـ  عـن  ينفصـل  أالّ عليـ   تـب ك النقد ةنّكف والتاريية

 لـضدب  إغفـال  هـو  اإمنـ  األديب نتاجـ   ودراسـة  الشـاعر  سـرية  عن البحت أن األدب نقاد كأدر

 للنقـد  اجلديـدة  الداخليـة  باملنـاهج  نـادوا  السـبب  هلذا االجتماعية، بالعالقات العناية وصارت

 حيت ب  وينتهي النص من ينطلق أن علي  النقد إن وقالوا النص بلسان أو بالنص هتتم والل

 النقـد  يف ةالشـائع  التعـبريات  مـن  أصـبح   الـل  "األسـلوبية"  منها اجلديدة االجتاهات ظهرت

 الـل  اخلصـائص  ببيـان  يهـتمّ  احلـديت،  اللغـوي  الدرس فروع من فرع األسلوبية إن» احلديت.

 متإـل  اخلصـائص  هـذ   وإنّ األديب الـنص  صـاحب  يؤ رهـا  مفـردات  أو مـا،  أديـب  تاباتك متيز

ى علـ  خروجـاا  متإّـل  أيضـاا  وهـي  متعـددة  لغويـة  أمنـاط  بني من بعين  لغوي لنمط األديب اختيار

 عليــ  يتعــارف الــذي االســتعمال كذلــ اللغــة يســتعمل ال األديــب وأن املــةلوف أو الشــائع الــنمط

 حيتضـن  الـذي  النقـدي  اإلطـار  هـو  األسـلوب  علـم  إنّ .(6 م:1998 )جـق،  «اللغـة  مستعملي سائر

 يـرج  استعماالا وصور يبكوترا مفردات للغة املبدع استعمال» يعر فاالنزياح االنزياح قضية

 وقـوة  وإبـداع  تفـرد  مـن  بـ   يتصـف  أن لـ   ينبغـي  مـا  يؤدي أن حبيت ومةلوف عتادم هو عمّا هبا

 غرضـها،  حسـب  أشـعارهم  يف صـبغة  الشـعراء  من طائفة لكل .(7 م:2005 )ويس، «وأسر جذب

 بقيـة  عـن  العـالء  أيب تنفرد مميزات هلا اللزوميات، يف كذلكو بةسلوب صتص منها الك فإن

 مـن  عـال ى مسـتو  يف شعر  جعل  ريةكوف أدبية  قافة من ب  يتمتع وما شخصيت  إنّ الشعراء.

 وخاصـة  الشـاعر  هـذا  أشـعار  يف )االنزياح( الظاهرة هذ  بدراسة قمنا إذن، وشهرة. اهتمام

 التطبيقـي  -الوصـفي  املنـهج  هـو  الدراسـة  هـذ   تابـة ك يف منـهجنا  انكـ  ولقد "اللزوميات" ديوان

 فيـ   اللغويـة  التقنيـات  أسـرار ى علـ  للوقـوف  األديب األسـلوب  يف والبحـت  النظرى عل يقوم الذي
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 عــن  اإلجابـة  إىل البحـت  هــذا  سـعى احلديت. األديب والنقد والنحو البالغة تبكى عل معتمداا

 صــوتياا اللزوميـات  يفــــ  الفـ   لكبشـ  ــــ االنزيـاح  جتليّـات  هــي مـا  .1 وهــي:  رئيســـة أسـئلة  عــدة 

 هــو مــا .3 املعــرّي؟ عنــد املزناحــة لتعــابريا فهــم يتوقــف عنصــر أيّى علــ .2 وتركيبيــاا؟ ودالليــاا

 االنزيـاح  أمنـاط  مجاليـة  هي ما .4 العالء؟ أيب أدب يف االنزياح آليات لدراسة األنسب املعيار

ــا الشــاعر؟ عنــد العــدول مــن الرئيســي والغــرض  أشــكال تتمإــل - فهــي: البحــت فرضــيات أمّ

ــمني الصـــــويت  التكـــــرار  يف الصـــــويت  االنزيـــــاح  الـــــدالي ى املســـــتو  ويف العروضـــــي،  والتضـــ

 بتنــوع وذلــك اللزوميــات يف اجلماليــة التجليــات أهــم اإلضــايف االنزيــاح حتقــق )االســتبداي(

 األسـلويب  االنزياح حظي فقد التركيبى مستو يف أمّا اجلمالية، واألداءات البالغية األغراض

 املعيـار  إنّ - األوفـر.  بالنصـيب  لمـة كال أوصال ومتزيق األلفاظ تشظي من في  مبا )السياقي(

 - العاديـة.  اللغـة  هـو  ـــ  والنحـو  البالغة إىل باإلضافة ــ اللزوميات يف االنزياح لدراسة األنسب

 ال بشـعر ؛  اخلاصـة  املتلقّـي  معرفـة ى علـ  املعرّيى لد املةلوف عن املزناحة التعابري فهم يتوقف

نزيـاح عنـد   لال اجلمـاي  الغـرض  يتلـف  - والنحويـة.  العروضـية  باملصـطلحات  التعرّف سيّما

 . ريكوالتف املتابعةى عل املتلقي حت هو األساس غرض  نكلالشاعر باختالف السياق، 

 البحت خلفية

 بـالغٍ  أ ـر  مـن  لـ   ملـا  واألسـلوبية؛  اللسانية الدراسات جمال يف مهماا حيزاا أخذ االنزياح أنّ مبا

 عـدد  ـــ  نإـراا  أو انكـ  شـعراا  ــ األدباء أعمال درس لقد كلذل األديب، النص مجاليات يلكتش يف

 ال مـا  "لـزوم  ديـوان  يف المكـ ال أفعـال » :الدراسـات  هـذ   لـبعض  عرض يلي فيما الدارسني، من

 الل النتائج من م(2014) الر ن عبد اتب:كال ،«تداولية دراسة ،املعري العالء أليب يلزم"،

ــل ــا توصـ ــذ  يف اتـــبكال إليهـ ــالة هـ ــي الرّسـ ــة أنّ هـ ــا  غلبـ ــي االجتـ ــي -العقلـ ــوان يف املنطقـ  ديـ

ــبب  اللزوميـــات ــاركاإل سـ  املصـــطلحات توظيـــف مجاليـــة» التقريريـــة. األفعـــال اســـتخدام يف إـ

 علـي  مسـبوق،  مهـدي  تـاب: كال «املعرّي العالء أيب لزوميات يف والعروضية والنحوية، الصرفية

 اســتخدام يفيــةك إىل املقــال هــذا اخــتص قــد م(2010اشــوند )كتر ومهــدي نيــا طــاهري بــاقر

 وفيمــا واالســتعارات التشــبيهات قالــب يف ار كــأف عــن للتعــبري املصــطلحات  هــذ مــن الشــاعر

 شفكي أن البحت حاول هنا ومن املعري العالء أيب شعر يف تدرس مل الظاهرة هذ  أنّ أعلم،

 أبعادها. ويستجلي عنها،
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 الديوان يدي بني

 تــبك مــن تــابك يف الجنــد  ممــا والنــوادر الفرائــد فيــ  جنــد للعربيــة مصــدر «اللزوميــات» إنّ

 ديـوان  وهـي  (39 :هــ 1417 )السـامرائي،  اللغويـة.  الإـروة  هبذ  التصرف يف فهم ل  انكو العربية،

 سـر كو وفـتح  ضـم  مـن  األربعـة  بوجوهـ   حـرف  لكـ  ركيـذ  املعجم، حروفى عل مرتب بريك شعر

 حيـاة  متإّـل  وهـي  للحيـاة  ونقـد  واعتبـار  فلسـفة  لّـ  ك بيـ ٍ  ألـف  عشـر  أحـد  حنـو  وحيتوي ونكوس

 (75 :هـ1426 )شرتح، صادقاا. متإيالا وخلق  ووجدان  العالء يبأ عقل

 املصطلح حتديد

 األديب الـنص  تـدرس  الـل  األسـلوبية  الدراسـات  يف وخباصّة املهمّة الظواهر من االنزياح يعد

 من بارزة نة إىل القدماء العرب الدارسون تنب  فقد والعادي للمةلوف خمالفة لغة أن ى عل

 إىل أسـلوب  مـن  املفـاجق  واالنتقـال  األسـاليبب  بـني  املراوحـة  نـة  هي عريبال األسلوب نات

 والتحريـف  واالنتقال والنقل اجملاز منها: عدة مصطلحات الظاهرة هذ  على أطلقوا وقد آخر

 (141 م:2002 )هنداوي، .كذل وغري والعدول وااللتفات والرجوع واالحنراف

 األسلوب وعلم األدب يف االنزياح مفهوم

 عــن التعــبري خــروج يعــر: وهــو (Ecart) الفرنســي للمصــطلح ترمجــة هــو إمنــا االنزيــاح، إنّ

 م:1995 )اليــايف، يبــاا.كوتر وصــياغة ولغــة رؤيــة االســتعمال، يف قياســاا عليــ  املتعــارف أو الســائد

 حـدث  وهـو  املـةلوف،  نسـق   عـن  المكـ ال احنـراف  هو االنزياح» فيقول السد الدين نور أما (92

ــى التعــرف بواســطت  نكــومي وصــياغت ، المكــال يلكتشــ يف يظهــر لغــوي،  األســلوب طبيعــة عل

 .(179 م:1997 الدين، )نور« ذات  األديب األسلوب هو االنزياح اعتبار نكمي بل األديب،

  1وهنك جون عند االنزياح مفهوم
 الناقد عن نتحدث الواقع يف فنحن البالغية اللسانية الشعرية يف االنزياح عن نتحدث عندما

 يف ودور  االنزيـاح  ملفهـوم  الفعلـي  التنظري عند  نالحظ األوىل، بالدرجة وهنك جون الفرنسي

 حيـت  "الشـعرية  اللغـة  بنيـة " تابـ  ك يف االجتـا   هـذا  وهنكـ  جون مإل لقد النص. مجاليات بناء

 البالغيـة  الدراسـات  حقـل  يف اجلـادة  النظريـة  احملاوالت إحدىك 1966 عام تابكال هذا ظهر

                                                      

1. J. Cohen 
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 مالمـح  شـف ك إىل الفرنسـي  األسلويب الناقد هذا ذهب لقد (47 م:1987 )التجديل، والشعرية.

 املتداولـة  والطقـوس  املـةلوف  الـنمط  عـن  تـاب كال احنـراف  مبدى بدءاا األساليب بني االختالف

 وال عاديـاا  وال شـائعاا  ليس ما لك هو األسلوب إن» إذ اإلبداعية، نصوصهم سياق يف تابةكال يف

 وحممـود  مقصـود  خطـة  نـ  كول خطـة  إن  أي ملعيار بالنسبة انزياح إن  ...املةلوف ملعيار مطابقاا

ــ  الــنفس تــزنع  مــن  وهنكــ مشــروع بــدأ. (15 م:1986 وهن،كــ) «فنيــاا مجــاالا حيمــل مــادام إلي

 وهنكــ فــراح مقننــاا، معياريــاا علمــاا باعتبارهــا القدميــة البالغــة عنــدها وقفــ  الــل اخلطــوة

 البالغــة تعــد انــ ك بعــدما أصــنافها، مبختلــف االنزياحــات نيبــ كاملشــتر القاســم عــن يبحــت

 وصـل  علـى  العمـل  وهنك فحاول البعض، بعضها عن مستقلة وحدات البالغية الصور القدمية

 (111 م:1994 )نـاظم،  .بينهما ةكمشتر قواسم ونكت متجانسة ووظائف مبستويات الكاألش هذ 

 أن أخــرى جهــة مــن وهنكــ يعتــق ح.باالنزيــا يســمى مــا حتــ  تنضــوي ليــةكال الصــورة فهــذ 

 معيـار  عـن  انزياح عند  الشعر وأن اللغة قوانني من لقانون خرق إال هي ما البالغية الصورة»

 .(109 م:1986 وهن،ك) «اللغة قانون هو

 االنزياح دراسة مستويات

ــاح     ــوم إنّ االنزي ــداعي، حب    »كمــا هــو معل ــة والتجــرؤ عليهــا يف األداء اإلب ــة اللغ ــراق مإالي ــت اخت ي

يفضي هذا االختراق إىل انتهاك الصياغة الل عليهـا النسـق املـةلوف أو املإـاي، أو إىل العـدول      

يـرى جـون    (15م: 2009)رشـيد الـددة،   « يف مستويي اللغـة الصـويت والـدالي عمـا عليـ  هـذا النسـق       

ل كتشـ  كوهن أن الصورة البالغية هـي السـمة احملـددة واجلوهريـة للغـة الشـعرية، وهـي يف ذلـ        ك

تابــ  كوهن يــدرس الصــور يف كــراح  كل نظريــة يف الشــاعرية، لــذلكــاملوضــوع الفعلــي للشــعرية ول

الصــويت والــدالي، فعلــى املســتوى الصــويت     :انطالقــاا مــن مســتويني للغــة   "بنيــة اللغــة الشــعرية "

يدرس النظم ويدرس حتت  الوزن والقافية واجلناس، ويرى أهنا مإل باقي الصور تعمـل يف خـط   

وهن كـ إر، ألهنا صلق يف الشعر التجانس الصويت، أما على املسـتوى الـدالي فيـدرس    س للنكمعا

م: 1986وهن، كـ )التواصـل.   ،التحديـد  ،عدة صور انطالقاا من الوظائف النحويـة الـإالث: اإلسـناد   

إذا كــان قــوام الــنص ال يعــدو أن يكــون يف  »وهــذا مــا أشــار إليــ  أ ــد ويــس عنــدما قــال:    (109

ات، ومجــالا، فــإنّ االنزيــاح قــادر أن جيــيء يف الكــإري مــن هــذ  الكلمــات، وهــذ       النهايــة إال كلمــ 

اجلمل. ورمبا صح من أجل ذلك أن تنقسـم االنزياحـات إىل نـوعني رئيسـيني تنطـوي فيهمـا كـل        

أشكال االنزيـاح. فةمّـا النـوع األول فهـو مـا يكـون فيـ  االنزيـاح جبـوهر املـادّة اللغويـة ممـا نّـا               
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االسـتبداي" وأمّـا النـوع اآلخـر فهـو يتعلّـق بتركيـب هـذ  مـع جاراهتـا يف السّـياق            كوهن "االنزيـاح  

فــنحن يف هــذ   .(111م: 2005)حممــد ويــس، « الــذي تــرد فيــ  فهــذا مــا نــي "االنزيــاح التــركييب" 

االنزياحــات علــى  -املقالــة أمــام  ال ــة مســتويات لدراســة االنزيــاح يف ديــوان "اللزوميــات" وهــي:  

وت: وفيـ  نتحـدث عـن كـل تقنيـة حتـدث يف الـنص املعـري "التما ـل الصـويت"           مستوى حمور الصـ 

ومنها: التكرار مبا في  من التكـرار الصـويت )الصـام  والصـائ ( والكلمـات املتجانسـة وكـذلك        

ــ  مإلمــا قــال كــوهن حالــة خاّصــة مــن التعــارض بــني العــروض          التضــمني الإنــائي والتــدوير؛ ألّن

توى حمور االستبدال: أشاد جـان كـوهن باالنزيـاح االسـتبداي     االنزياحات على مس -والتركيب. 

ويرى عماد  يف االستعارة؛ ألنّها خرق لقـانون اللغـة؛ لكنّـ  ال يقتصـر علـى االسـتعارة وحـدها وإن        

كانـ  حتتـل الرقعـة األوسـع منــ ، وتكلّمنـا عـن التشـبي  ومبــدأ التنـاقض ال سـيّما التـدبيج اللــوين           

االنزياحات على مستوى حمور التركيب: وفيـ  تتبّعنـا    - اللزوميات. بسبب تواتر  وكإرة ورود  يف

مواقــع االنزياحـــات يف أهـــمّ مكوّنـــات هـــذا احملـــور فهـــي: احلـــذف، التقـــدمي والتـــةخري، وانزيـــاح  

 ـــ كما يرا  جان كوهن  ــاألساليب باإلضافة إىل االلتفات ومادام االنزياح هو خروج عن القاعدة 

عيار ما فسنجد أنّ االنزياح يف كل هـذ  احملـاور الإال ـة سـيخالف قاعـدة      أي ال بدّ من خمالفة م

ــدة احملـــددة يف املســـتوى          ــو "العـــروض" والقاعـ ــويت يكـــون املعيـــار هـ ــددة ويف املســـتوى الصـ حمـ

 االستبداي هي "البالغة" والنسق املةلوف يف املستوى التركييب هو "النحو".

 الصويت االنزياح

 داخـل  بينـها  واالنسـجام  لمـات، كال بـني  العجيـب  التناسـق  يف ساسيااأ مالاعا تعتق اتكاحلر إن

 املقصـودين  أو للمـتلقني،  النفسية احلالة مع والتوافق يب،كوالترا األلفاظ دالالت ومع السياق،

 روح مـن  فيـ   ونكـ ي الصـوت،  هـذا  مـن  البليـغ  المكـ ال يف ونكـ ي مـا  مقدارى عل وإن  اخلطاب يف

 التجنـيس  إىل الشـاعر  جلـوء  هـو  الصـويت  االنزيـاح  مـن  املـراد  (221 :دون تـا  )الرافعي، البالغة.

 النســيج  يعــزز  ممــا  غريهــا،  دون احلــروف  بعــض  ريــر كت وهــو  األصــوات(  إيــف ك)ت الصــويت

 الشـاعر  قلـب ى علـ  اسـتحوذت  الـل  األصـوات  مـن  املتلقـي.  مشـاعر  وجيـذب  لقصائد  الصويت

 الشاعر: قولك اخلاء صوت

 ـوالحَاطَنـــــــــــــــ ي خَالِقـــــــــــــــ ي فَعِشــــــــــــــ ُ وَلَــــــــــــــ    

 

 خَوفُـــــــــ ُ قُلـــــــــ ُ لَيتَـــــــــ ُ لَـــــــــم يُحِطنِــــــــــي     

ــى األرض    ــاطُ إِلَــــــــــ ــةٌ تُخَــــــــــ ــدِي خِرقَــــــــــ  جَسَــــــــــ

 

ـــي   ـــمِ خِطنِــــــــــ ـــطَ العَوالِــــــــــ ــا خَائِــــــــــ  فَيَــــــــــ

(3/296ج :م1994 )املعري،   
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 إىل تضــمّ ســوف بالئهــا وعنــد قمــاش، بقطعــة جســد  األخــري البيــ  يف العــالء أبــو شــبّ 

 املقبلــة بنهايتــها ريكوالــتف التةمّــلى علــ تبعــت حســية صــورة وهــي منــها، جــزءاا لتصــبح األرض

 الصــورة هــذ  عــن وللتعــبري التــة ري غايــة الــنفس يف تــؤ ر أنّهــا مــاك األرض، إىل نرجــع حيــت

 حالـة ى علـ  يـدلّ  رارهـا كوت مرات (6) رركت وقد "اخلاء" حرف راركت إىل الشاعر جلة احلسية

ى صـد  هـو  احلـرف  وهذا االختناق لةحا يف الشاعر أن ويبدو اإلبداع حلظة التشاؤمية الشاعر

 الشـواهد  ومـن  إرياا.كـ  وشـقي   وشـعرت  إريااكـ  رتكف روحى صد صاحبها، انتاب  نفسية حالة

 على جرسها سكينع والذي واألصوات احلروف لبعض راركالت على مإالك تقدميها نكمي الل

 :قول  املعىن مع تتناسب إيقاعية وظيفة فتؤدي الشعري النص

 ني وجــــــــــــوههمقــــــــــــوم ذاهــــــــــــبكأنــــــــــــاس 

 

 نــــــــــــهم يف بــــــــــــاطن األمــــــــــــر نســــــــــــناسكول 

 جــــــــــزى اهلل عــــــــــر مؤنســــــــــي بصــــــــــدود   

 

ــاس     ــو إينــــ ــا هــــ ــاش مــــ ــي اإلحيــــ ــيال ففــــ  مجــــ

 صــــــــافني شــــــــيطانا مــــــــن اجلــــــــن مــــــــاردا  

 

ــد  ــاس   كوعنــــــ ــن اإلنــــــــس خنــــــ ــيطان مــــــ  شــــــ

ــذي ســواء الســني، حــرف راركــت املقطوعــة هــذ  يف فــنالحظ   حــرف طريــق عــن رركــيت ال

 األحرف جتاوب إىل أدى مما بي  لك يف فوق فما مرة رار كبت األبيات يتخلل الذي أو الروي،

 منظمـاا  هندسـياا  بنـاء   ل كفشـ  الـروي،  حـرف  مـع  السني حرف يف ممإلة األبيات داخل ررةكامل

( 7) رركـ ت السـني  حـرف  أنّ يتـبني  القـول  هـذا  مـن  وانطالقـا  املقطع، هذا موسيقى على هيمن

 آخرين حرفني رويك السني حرف إىل إضافة جند األول البي  ففي املقطوعة، هذ  يف مرات

 أي، الإالـت  البيـ   يف الدرجـة  بـنفس  ذاكو مرتني السني حرف في  رركفت الإاين البي  يف أما

 :قول  "العني" حرف راركت على فيها اعتمد الل األبيات ومن مرتني. رركت

ــ ــرٍ كـــــــــــــــ ــا وَمُعَاشِـــــــــــــــ  م بَلـــــــــــــــــدَةٍ فَارَقتُهَـــــــــــــــ

 

ــا   ــن أَسَــــــــــــــفٍ دُمُوعــــــــــــ  يَــــــــــــــذَرُونَ مِــــــــــــ

 وَإِذَا أَضَــــــــــــــاعَتنِي اخلُطُــــــــــــــوبُ، فلــــــــــــــن أرى   

 

 لـــــــــــوداد إخـــــــــــوان الصـــــــــــفاء مضـــــــــــيعا 

 خاللــــــــــــــ  توديــــــــــــــع األصــــــــــــــادق للنـــــــــــــــوى    

 

ــا؟    ــي التوديعـــــــــــــ ــىت أودع خلـــــــــــــ  !فمـــــــــــــ

(3/361ج :م1994 )املعري،   

 رركـ رر مثـاين مـرات، ففـي الشـطر األول ت    كنالحظ من خالل هذ  األبيات أن حرف العني م

علي، دموعا( ويف الشطر الإاين تظهـر مـرتني يف حـرف     ل من )معاشر،كمرات وتظهر يف  (3)

مــا نلحــظ يف ك .وأيضــا يف الشــطر األول مــن البيــ  الإالــت وهــي )أضــاعتر(  الــروي )مضــيعا(

إىل  أضـاعتر( إضــافة  أودع، )توديـع،  مـن  لكـ  يف مـرات ( 3) رار حـرف العـني  كـ البيـ  الإالـت ت  

ل مــن هــذ  األصــوات صــوت  كــف»، تّ( )نّ، دّ، لّ إــرة الشــدة والــل تظهــر يف احلــروف التاليــة  ك
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ل منــها احنباســاا ال كــشــديد والصــفة الــل جتمــع بينــها هــي احنبــاس اهلــواء معهــا عنــد خمــرج  

. (25 دون تـا: )أنـيس،  « يسمح مبرور  حىت ينفصل العضوان فجةة وحيدث النفس صوتاا انفجاريـاا 

 .يـداا كيـزاا وتة كملعـىن تر ا كبريا مع غربت  عن أهل  وأصدقائ  فتزيد بذلكفهي تنسجم انسجاما 

ان  األحرف الصامتة هلا هذا الدور الوظيفي يف األداء املوسيقي، فإن الصـوائ  الطويلـة   كوإذا 

م     كإر وضوحاا يف إيقـاع الـنص، وت  كون وقعها أك)األلف والواو والياء(، ي رارهـا يعطيهـا بـروزاا يسـ 

رار كـ ومن أمإلة هذا الـنمط الت ، الفضاء اإليقاع بطابعها اخلاص، وهي تةيت يف تنويعات خمتلفة

 .(97م: 1998)عبـاس،  « ان والزمـان كـ هو حرف يـوحي باالمتـداد يف امل  »رار حرف "األلف" وكجند ت

 ما نرا  يف هذا البي :كات السريعة لتعطي إيقاعاا متنوعاا، كتتناوب "األلف" املمدودة مع احلر

ــ  إىل   ــى أين رجعــــــ ــي علــــــ ــاهلف نفســــــ  يــــــ

 

ـــ   ــبالد ومل أهلــــــــ ــذي الـــــــــ ــ كهـــــــــ  داذاببغـــــــــ

 إذا رأيـــــــــــــــــ  أمـــــــــــــــــورا ال تـــــــــــــــــوافقر 

 

 قلـــــــــــــ  اإليــــــــــــــاب اىل األوطــــــــــــــان أدى ذا  

(2/37ج :م1994 )املعري،   

ترتبط بداللة السياق الذي جـاءت فيـ  وصـوت     ــ األلف حتديدااــ  ما هو املعلوم أنّ داللة املدّك

املتلقّي، ويتحقـق   يؤدّي طول املقطع إىل التة ري يف»ن يف املد من الواو والياء مما قيل: كاأللف أم

إـر أ ـراا يف الـنّفس مـن     كهذا يف أصـوات اللـني )األلـف والـواو واليـاء(؛ ألنّهـا أوضـح يف السّـمع وأ        

إذا رأينـــا إىل البيـــ  الإـــاين الحظنـــا أنّ األلـــف قـــد   . (42م: 2005اشـــة، ك)ع« نةكاألصـــوات الســـا

اإلضـــافة إىل رار املتعمــد هلــذا احلــرف حيــدث، ب    كــ ررت تســع مــرات، ونالحــظ أنّ هــذا الت    كــ ت

فقراءة املدّ تإري االنتبا ، وحتمـل داللـة    يل الصويت للصورة السمعية، أ راا يف نفس املتلقّي.كالتش

إافـة األمل الـذي   كاس لكـ إافت  يف البي  الإاين حتديداا مـا هـو إال انع  كيعيها السامع فإطالة املدّ و

األلـف أضـفى علـى البيـ  نوعـاا      لّ مشاعر  وإنّ وجـود  كيعتمل يف صدر الشّاعر والذي يطغى على 

ــنفّس الصــعداء وهــذ  املــدود    كإذ إنّ مــدّ الصــوت  »ســار شــاع يف موســيقاها   كمــن احلــزن واالن  ت

إرية املتنوعة واملصاحبة للـنص إىل منتـها ، إفضـاءات بـآالم الشـاعر داخـل إفضـاء  الظـاهر         كال

لمات  هتـب األبيـات   ك وا ، إنّها موسيقى شجون، صلل  موسيقى العروض، إنّها أنفاس  داخلكبش

ــي، « حيــاة وصــدقاا  لمــات، يعــدّ مصــدراا آخــر مــن   كإنّ التجــانس الصــويت بــني ال  .(67م: 1978)عل

مصــادر خلــق االنزيــاح يف جمــال املوســيقى؛ ألنّ هــذ  التقنيــة جتــذب انتبــا  القــارئ حينمــا يقــوم  

 بقراءة اللزوميات ومن مإل هذا التجانس الصويت قول :  

ــر والتَهجُـــــــــــــــر وَ   هَج ـــــــــــــــر  ُـــــــــــــــمَّ ال اُهجُـــــــــــــ

 

ــاءَ    ــذهِبَ مــــــــ ــر فيُــــــــ  اإلهجَــــــــــارُ كتُهجِــــــــ

(2/101ج :1994 )املعري،   
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ر:  ،كمَنطِقـِ  يف تَهـذِ  ال هتجُـر:  ال االبتعـاد،  يعـر  وهو اهلَجر من اُهجُر:  التـهجري  مـن  وهَجـ 

 يـةيت  الشـاعر  أنّ واملالحـظ  (2/101ج :1994 )املعـري،  .اخلنـا  وهـو  بـاهلُجر  تةتِ ال أي: تُهجِر وال

 مـن  مظهراا يعد املتجانسة لماتكال هبذ  واإلتيان خمتلفة مدلوالهتا نّكل واحد جذرها لماتكب

 قول : أيضاا مإل  ومن الصويت التما ل مظاهر

ــ ُ حِ   كأَلِ ــى مَــــــــــــــن لَــــــــــــ ــي إلَــــــــــــ  مَــــــــــــــةٌكنِــــــــــــ

 

ــ ِ أَلِكأَلِ  ــي إِلَيـــــــــــــ ـــ كنِـــــــــــــ ــي أَلِــــــــــــ  كنِـــــــــــــ

(2/390ج :1994 )املعري،   

ظ ال يسـتبني معناهـا إال إذا شـرحنا مفـردات     جلة الشاعر يف هذا البيـ  إىل اسـتخدام ألفـا   

لّها ففي هذا البيـ  صـعب علـى القـارئ فهـم الداللـة واملعـىن الـذي أراد  أبـو العـالء مـن            كالبي  

ة، كـ واملةل كنِي أي: بلّـغ عنّـي، فاشـتقاق  مـن األلـو     كأَلِ»و" كنِي أَلِكنِي" وأَلِكأَلِخالل اجملانسة بني "

فعـولٌ، واهلمـزة فـاء     كيف املعىن، فليس من  يف اللفظ؛ ألنّ األلو ان من كوهي الرّسالة. وهو وإن 

اجملانســة  كةنّــ  أراد بتلــكو .(2/390ج :1994)املعــري، « ون مقلوبــاا أو علــى التــوهّمكــالفعــل، إال أن ي

نـ   كإار املعرّي من اجلناس يدلّ على متكإظهار قدرت  الفنية يف تقليب وجو  املعاين والدالالت وإ

ان يتالعب باأللفاظ واملعاين. من خالل ما سبق، يتضح أنّ اجلناس مظهـر  كمن املفردات؛ ألنّ  

رار اجللية، وهو نظام صويت دالي، ووسـيلة مـن وسـائل التوصـيل املتميـزة بقـوّة       كمن مظاهر الت

 التة ري واإلحياء وسرعة النفاذ إىل األذن وهو إحدى الصور الشعرية يف اللزوميات.

 العروضي نيالتضم

 الشـعري  البيـ   احتيـاج  وهـو  العـروض  علـم  يف املزناحـة  الظـواهر  مـن  ظاهرة هو التضمني إنّ

 متـام  قبـل  البيـ   وزن متـام  وهـو » بـ ،  إال اكتمالـ   وعـدم  ومعنويـاا  حنويـاا  بعـد   الذي البي  إىل

 جـان  الغريب املعاصر أنّ حني يف .(189م: 1997)علي،  «آخر إىل بي  معىن تةخري هو أو املعىن

م: 1986 )كــوهن، «والتركيــب الــوزن بــني تعــارض العروضــي التضــمني إنّ» قــائالا يعرفــ  كــوهن

ــدّقيق بــاملعىن التضــمني أنّ كــوهن جــان فــيالحظ .(175 ــة حالــة» ال  بــني التعــارض مــن خاصّ

 واختـزال  بينـهما،  التمييـز  يتعـذر  الوقفـة  مـن  نسـقني  بـني  التنـافس  يقوم إذ والتركيب العروض

 .(60م: 1986 )كـوهن،  «الدالليـة  والوقفـة  العروضـية  الوقفة بني تاماا لقاء  سيلتزم التعارض هذا

 أنَّ الشّـاعر ى رأ فمـىت  اخلاصـة  لغتـ   للشـعر  ألنّ فيـ ؛  عيبـاا  يكون ال قد الشعر يف التضمني إنّ

 جيوز فإنّ  املتلقّي، يف تؤ ر مجالية قيمة حتقيق بعد ( الذي بالبي  البي  )تعلق التضمني يف

 والعـروض،  اللغـة  بقـوانني  وحتـدد  تـدرك  أن مـن  أكـق  الشـعرية  اللغة ألنّ لغري ، جيوز ال ام ل 
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 أمعنــا إذا .(69م: 1986 )كــوهن، «عنــ  وانزيــاح للنحــو منــاف الــنظم بــةنّ» كــوهن يقــول ومإلمــا

 القصيدة جسدى عل مسيطر العروضي التضمني من منطاا أنّى نر اللزوميات ديوان يف النظر

 ســـطرين بــني  دالليـــة يبيــة كتر وحـــدة يلــق  الــذي  التضـــمني وهــو  الإنـــائي نيالتضــم  وهــو  أال

 يف أسـلوبية  عينـة  أصـبح  حبيـت  للنظـر  الفـ   لكبشـ  التضـمني  مـن  النـوع  هـذا  ويشـيع  شعريني،

 املعرّي: قال املإال سبيلى عل اللزوميات.

ــرَا ــوَتَرحَال كبِطُــــــــــــــــــــولِ سُــــــــــــــــــ  اكــــــــــــــــــ

 

ــ  ــدِ إِحنَال  كوَتَم ــــــــــــــ ــن بَعــــــــــــــ ــمِــــــــــــــ  اكــــــــــــــ

 بَنِــــــــــــــــــــــي آدَمٍ لَّــــــــــــــــــــــم فَخَب ــــــــــــــــــــــر كتَ 

 

ــن حَالِ   ــمَ اهللُ مِــــــــــــــ ــا عَلِــــــــــــــ ــبِمَــــــــــــــ  اكــــــــــــــ

(2/368ج :1994 )املعري،   

 ألنّ الإـاين؛  البيـ   مبواصلة إال معنا  يتم ال األول البي  إنّ البيتني، هذين يف نالحظ ماك

 وهو الإاين البي  يف متعلّقهما جاء حني يف (كسُرَا )بِطُولِ رواجملرو اجلار يشمل األول البي 

 نكـ ل فعَـل"  فعـولُن  فعـولُن  "فعـولُن  البيـ   وزن متـام  في  األول البي  إنّ آخر مبعىن لَّم"كتَ " فعل

 األسـلويب  الـنمط  هبـذا  الشـاعر  اسـتعان  .املعـىن  ليـتم  الإـاين  البي  يةيت بل املكب ليس املعىن

 قول : أيضاا كذل مإل ومن العضوية والوحدة النفسي اجلو وحدة القصيدة يف ليخلق

 انٍكـــــــــــــــــــــــ بِـــــــــــــــــــــــال مَ زَعَمتُمُـــــــــــــــــــــــو ُ  

 

 واَل زَمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــانٍ أال فَقُولُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا 

ــذا   ــهــــــــــــــــ ــيٌ  كــــــــــــــــ ــ  خَبِــــــــــــــــ  المٌ لــــــــــــــــ

 

 مَعنـــــــــــــــــا  لَيسَـــــــــــــــــ  لَنـــــــــــــــــا عُقُـــــــــــــــــول 

(2/410ج :1994 )املعري،   

 حـني  يف األول البيـ   هنايـة  يف "قولـوا"  بفعل جاء الشاعر أنّى ير البيتني هذين يف الالف 

 الـوزن  أنّ مـع  األول البيـ   يف مـل اكب لـيس  املعـىن  إنّ آخـر  مبعىن التاي البي  يف مبفعول  جاء

 قصـائد   فةغلـب  بالتـدوير ى تسمّى أخر بتقنية يةيت العالء أبا أنّى نر ما إريااك تامّ. البي  يف

 شـطرا   كاشـتر  الـذي  كذلـ  هـو  العروضـيني  تعريـف  يف املدور البي »و النوع، هذا على حتتوي

ي، كاك)الســ  «الإــاين طرالشــ يف وبعضــها األول الشــطر يف بعضــها ونكــي بــةن واحــدة لمــةك يف

 املعري: قول يف كذل ويظهر (430م: 1990

ـــ  ــا وُفِّقــــــــــــــــ  أاَل يَــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــونُ مــــــــــــــــ

 

ـــ   ــ َ قَامُوسَـــــــــــــــــــ ــ َ أَن زَايَلــــــــــــــــــــ  كـــــــــــــــــــــ

 يف العَالــــــــــــــــــــــــ  كوَرأيـــــــــــــــــــــــي لَـــــــــــــــــــــــ  

 

 كـــــــــــــــــــــــــمِ أَن تَلــــــــــــــــــــــــزَمَ نَامُوسَــــــــــــــــــــــــ  

 يقول: أن إىل 

ــي البَيـــــــــــــــدَا    ــإِنَّ الـــــــــــــــوَحشَ فِـــــــــــــ  فَـــــــــــــ

 

 كء  ضَـــــــــــــــــــاهَى سُوسُـــــــــــــــــــهَا سُوسَــــــــــــــــــــ   

ــةمَنُ فِـــــــــــــــــــــــي   ــدِ واَل تَـــــــــــــــــــــ  احلِنـــــــــــــــــــــ

 

 كفَاعُوسَـــــــــــــــــــــ كسِ مِـــــــــــــــــــــن وَطئـــــــــــــــــــــ 

(2/383ج :1994)املعري،    
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ــهاك فهــي القصــيدة، آخــر إىل ــاا ل ــة تقريب ــدوير لكالشــ هبــذا مبني ــني واضــح والت ــة ب  تفعيل

 الشـطرين  بـني   كاشـتر  "وفقـ "  لمـة كف األول البي  يف "القاف" حبرف تنتهي الل "مفاعيلُن"

 ألنـ   كوذلـ  وليونـة  لضحلـان  وانسـياباا  عذبـة  ائيـة غن البيـ   سبكأ التدوير أن املالحظ والشيء

 أســلوبية ظـاهرة ى نـر  القصـيدة  هـذ   يف الواضـح  التـدوير  إىل باإلضـافة  نغماتـ .  ويطيـل  ميـد  

 قبـل  حـرف  مـن  إـر كأ القصـيدة  أبيـات  مـن  بيـ   لكـ  آخـر  يف القافية نظام التزام  وهيى أخر

 القصـيدة  هـذ   يف تـف كي مل الشـاعر  أنّ نالحـظ  ماكو يلزم" ال ما "لزوم نّا  ما وهذا الروي،

 الـروي  قبـل  أحـرف  بإال ة التزام ى يسمّ ما وهو أيضاا، والواو" "السني قبلها التزم بل افكبال

 هـذ   مإـل  ابتـدعوا  الـذين  الشـعراء  من وهو افكوال والسني الواو الترتيب:ى عل احلروف وهذ 

 تعقيـدات  مـن  وليزيـد  الواسـع  علمـ   ليظهـر  كذلـ  يف يتعمّـد  ةنّـ  كو الفريـدة  األسـلوبية  الظاهرة

  العاديني. الشعراءى مستو عن ورفعها لزوميات ،

  االستبدايل االنزياح

 مـن  النـوع  هذا عماد االستعارة ومتإل اللغوية املادة جبوهر متعلقاا االنزياح ونكي النوع هذا يف

 واحــدة. لمــةك علــى تقــوم الــل كتلــ حصــراا، املفــردة االســتعارة هــو هنــا واملقصــود االنزيــاح،

 الإـاين  مدلولـ   انكـ  إذا إال شعرية استعارة لك ليس  أنّ  ركبالذ واجلدير (111م: 2005 )ويـس، 

 (205م: 1986 وهن،ك) معني. دالي جمال إىل منتمياا

 االستعارة

إنّها انتقـال مـن اللغـة ذات اللغـة املطابقـة إىل اللغـة       »وهن االستعارة الشعرية بقول : كوقد عرّف 

الم معــني يفقــد معناهـا علــى مســتوى اللغــة األوىل،  كــقــال يتحقــق بفضــل اسـتدارة  اإلحيائيـة، انت 

قـد تفطـن النقـاد القـدماء ألمهيتـها       .(205م: 1986 وهن،كـ )« ألجل العإور علي  يف املستوى الإـاين 

البالغية ووظيفتها يف إيصال املعىن املراد تبليغ ، فهـا هـو القاضـي اجلرجـاين يـوحي بـةن يعـول        

)اجلرجـاين،  « وسع والتصرف، وهبا يتوصل إىل تزيني اللفظ وحتسـني الـنظم والنإـر   الت»عليها يف 

ــا ــرن مبقتضــا     »و .(428: دون ت ــار معجمــي تقت ــان يف مركهــي اختي ــلمت ــاا   ك ــاا داللي ب لفظــي اقتران

منطقـي. ويتولـد عنـ  بالضـرورة مفارقـة دالليـة، تـإري         ـــ أو عـدم انسـجام    ـــ ينطوي علـى تعـارض   

ــة مــن مفاجــةة للمتلقــي        لــدى املتلقــي شــعوراا   ــة الداللي ــ  املفارق بالدهشــة والطرافــة، فيمــا حتد 

جلـة املعـرّي يف صـور  إىل تشـخيص      .(187م: 1993)مصلوح، « مبخالفتها االختيار املنطقي املتوقع

 س من خالهلا نفسيت  احلزينة القلقة على حنو ما نرى يف قول :كاملعاين اجملرّدة وهو يع
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ــنَّفس   ــرَامٌ عَلَـــــــى الـــــ  اخلَبيإـــــــة بينُهـــــــا  حَـــــ

 

ــناا      ــوء حمســ ــزيَ السُّــ ــى جتــ ــنِ اجلِســــمِ حَتّــ  عَــ

(3/225ج :م1994 )املعري،   

 املعـاين  صـفات  مـن  احلقيقـة  يف ليسـ   وهـي  "اخلبيإـة"  بصـفة  "الـنفس"  وصـف  الشاعر إنّ

 لـ   يـا  وأيضـاا:  رو ،كـ وم وفسـاد  ركم ذو خبت: ذو ولد قول : مإل اإلنسان صفة هي بل اجملرّدة

 قـد  خبيـت  بإنسـان  الـنفس  شخّص العالء أبا نّكل اخللق وسيء ركامل إريك أي خبيت: رجل من

 املعـرّي  وظّـف  وقـد  بالسـيئات  افـةهم كي بـل  سـبون كي ما احملسنني جيزي ال فهو م ،كح يف ظلم

 عمد الشاعر أنّى نر ما إريااك وحد . اهلل أفعال من احملاسبة أنّى عل يدكللتة التشخيص هذا

 يف إريةكـ  وهـي  املشـب   كوتـر  بـ   املشـب   حـذف  حبيـت  االسـتعارية  الصـور  مـن  نوع توظيف إىل

 منها: بعض ركذ إىل نعمد سوف والل املعري، شعر

 لُ هــــــــذا التُّـــــــربُ أَعضَــــــــاءَ بَــــــــادِنٍ كســـــــية 

 

ــالِجُ    ــا وَدَمَــــــــــــ ــالٌ لَهــــــــــــ ــورَثُ أَحجَــــــــــــ  وَتُــــــــــــ

(1/308ج :م1994)املعري،    

نسـان عمومـاا وألصـق  بـالتراب،     ل الل هي نة من نات اإلكفقد استعار هنا الشاعر صفة األ

داللـة عليـ  وهـو     كنـ  تـر  كر املشب  وهو التـراب وحـذف املشـب  بـ  وهـو اإلنسـان ول      كقد ذ كون بذلكفي

ل مـن  كـ   فجعـل  كل، فهذ  الصورة االستعارية زادت البي  مجـاال لشـدة اتسـاق أسـلوباا وجـودة سـب      كاأل

افة إىل هذا النـوع مـن االسـتعارات، لديـ  نـوع      تب هبا هذا البي  وباإلضكيقرأ يتةمل يف الطريقة الل 

إري مــن كــآخــر مــن االســتعارة وهــو اإلضــافة االســتعارية وهــو اســتعان هبــذا النــوع مــن االســتعارة يف       

 قصائد  يف اللزوميات وهو يعر إضافة إحدى لوازم املشبّ  ب  إىل املشبّ  مإل قول :

ـــ  ــلٌ كمَــــــــادَامَ فِــــــــي الفَلَـــــ ــر يخُ أَو زُحَــــــ  املِــــــ

 

ــرّ يَلــــــــــتَطِمُ    فَــــــــــال  ــابُ الشَّــــــــ ــزَالُ عُبَــــــــ  يَــــــــ

(3/94ج :م1994)املعري،    

 معنــوي أمــر وهــو الشّــر شــبّ  والشــاعر الشّــرّ" "عبــاب يــبكتر هــو البيــ  هــذا يف والشــاهد

 أي: البحــر وعبــاب "العبــاب" هنــا وهــو لوازمــ  مــن شــيء إىل وأشــار البحــر حــذف مث بــالبحر

 نظـرة  يعـرض  يـب كالتر هبـذا  وهـو  ل  ترشيح م""يلتط فعل رُكوذِ واصطخاب  البحر موج ارتفاع

 األسـاطري  إىل إشـارة  زحل أو املريخك بكواك فيها دام ما الشر موطن عند  فاألرض سوداوية

 االنزيـاح  منـاذج  ومـن  والشـر  واحلـرب  للنحس بكوك بةهنما إليها ترمز ان ك الل واخلرافات

 قول : املعرّي عند اإلضايف

 يـــــــلُ عِـــــــزَّةٍونُ الفَتَـــــــى فِـــــــي رَهطِـــــــ ِ نَكـــــــوَ

 

ــمُ    ــ ُ حَســــــ ــدَّهرِ لَــــــــيسَ لَــــــ  عَلَــــــــى أَنَّ دَاءَ الــــــ

(3/67ج :م1994)املعري،    
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كيــب اإلضـايف أي: "داء الــدّهر" والسـياق يقتضــي توافـق املضــاف إليــ     حـدث االنزيــاح هنـا يف التر  

مــع املضــاف يف املعــىن والداللــة، كــةن تقــول "كتــاب الطالــب" فاملضــاف يتناســب مــع املضــاف إليــ  يف    

ملعىن والداللة، وعند حدوث عدم انسجام أو منافرة بني املضاف واملضـاف إليـ ، فـإن الـنص يـرج      ا

إن انزيـاح اإلضـافة يف    .عن داللت  وحيتاج إىل داللة معنويـة يتناسـب فيهـا املضـاف مـع املضـاف إليـ        

تتناســب قــول الشــاعر "داء الــدّهر"، يشــكل خرقــاا واضــحاا للمعــىن الــدالي، ذلــك أن لفظــة "دهــر" ال      

كـــل مــن لفـــظ "داء" و"الــدهر" لـــ  جمــال حمـــدد يف    فمعجميــاا مــع الـــدّهر فنقــول مـــإال "داء الرّجــل"     

ــة، واجلمــع أدواء،    -كمــا هــو املعلــوم   -االســتعمال، فالــداء  معنــا  احلقيقــي املعجمــي هــو املــرض والعلّ

ح عـن احلقيقـة إىل اجملـاز    والسؤال املهـمّ: مـا هـو سـرّ االنزيـا     والدّهر حقيقت  مدّة احلياة الدنيا كلّها، 

يرجـع مصـدرها   ميإـل البيـ  السّـابق الزنعـة التشـاؤمية الـل يعيشـها الشـاعر، والـل          يف هذا البي ؟ 

إىل النوائب الل مر هبا الشاعر واألحداث الـل عايشـها يف وقتـ  وعصـر  وهـي الـل جعلتـ  يسـخط         

شـاعر وجتربتـ  مـع الـدهر هـي الـل       على هذا الزمان وينعت  مبختلف النعـوت؛ مبعـىن آخـر إنّ رؤيـة ال    

قادتــ  إىل هــذا التشــكيل الفــر والــدهر عنــد  ال يــزال مفطــوراا علــى اهلــم، وهــو يعكــس لنــا معاناتــ        

 وى.كالنفسية وغربت  الزمانية الل تتناسب مع نزعت  التشاؤمية وميل  إىل الش

 التشبي 

 والصــرفية والنحويــة ةالعروضــي املصــطلحات اســتخدام لزومياتــ  يف األســلوبية الظــواهر مــن

نــرى أنّ املعــري يــةيت بتشــبيهات نــادرة مــةخوذاا   مــا إريااكــ آخــر مبعــىن التشــبي  لطــريف مــادةك

مادهتا من علم العروض والنحو والصرف وهذا يدلّ على شدة ولع  إىل هذ  العلوم مإل قول  

 هذا البي :

ــانِ،     ــرياا فِـــــــي الزَّمَـــــ ــدَوتُ أَسِـــــ  ةَنَّركـــــــغَـــــ

 

 بضُـــــــهَا لَـــــــيسَ يُبسَـــــــطُ   عَـــــــروضُ طَوِيـــــــلٍ قَ  

(2/311ج :م1994 )املعري،   

 إىل إشــارة )طويــل( لمــةكو البيــ  مــن األول الشــطر يف جــزء آخــر هــو البيــ  عــروض إنّ

 البحر هذا الشاعر ويتميز مفاعيلن( )فعولن مها التفعيلتنيى عل يبر الذي العروضي البحر

 مصــاب الــذي الطويــل ربــالبح الــنفس ن.كالســا اخلــامس حــذف وهــو )مقبوضــة( اســتعمال 

 تشـبي   وهـو  وخـاص  نـادر  بتشـبي   الشـاعر  يـةيت  آخـر  تشـبي   ويف نـادر.  تشبي  القبض بزحاف

 يقول: حيت املعتلّ بالفعل نفس 

ــيَ قَدميَــــــــةٌ     ــةَ )قَــــــــالَ( وَهــــــ ــ ُ علّــــــ  أُعلِلــــــ

 

 لَّهُــــــــــــــم إبراؤُهَــــــــــــــاكأَعيَــــــــــــــى األطِبّــــــــــــــةَ  

(1/65ج :م1994 )املعري،   
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ــة قوامــ  التشــبي  هــذا إنّ ــةإبد حال ــة اعي ــاء يعيشــها الشــاعر هبــا حيــسّ ممتع  إنشــاد أ ن

 ممتــع وهــو نعرفــ  الــذي التشــبي  الكأشــ ســائر عــن خمتلــف التشــبي  هــذا إنّ إذن القصــيدة؛

 العلـم  هـذا  مـن  اصـذ  وهـو  العـروض  إىل ولعـ   شـدة ى نـر  حنـن  أيضـاَ  التعرّف. وإزالة باإلبداع

 يقول: حيت للتشبي  مادة

ـــ   ــرء  مِــــ ــاسِ بُـــــ ــنَ النَّـــــ ــدِي مِـــــ ــقَامِهِمُبُعـــــ  ن سِـــــ

 

 وَقُـــــــــــــربُهُم لِلحِجَـــــــــــــي وَالـــــــــــــد ينِ أَدوَاءُ 

ـــطَاءَ يـُدرِ  ك  ــا إِيــــــــ ـــرِدَ لَــــــــ ــ ِ أُفـــــــــ ــالبَيــــــــ  ـ ُكــــــــ

 

ــواءُ   ــي اللَّفــــــــــظِ إقــــــــ ــنَادَ واَل فِــــــــ  واَل سِــــــــ

(1/60ج :م1994)املعري،    

 وهو العروض، مواد من "اإليطاء" مبصطلح الإاين البي  يف جاء لقد الشاعر أنّ يبدو ماك

 واختلــف اللفظــان اتفــق فــإذا واحــد، بيــ  غــري بينــهما ولــيس ومعناهــا القافيــة لفــظ رركــيت أن

 وجتريـد  قافيـة  إردافكـ  "الـروي"  قبـل  حيـدث  عيـب  لك وهو و"السناد": اإليطاء. نكي مل املعىن

ــ ك وهــذا القــوايف إعــراب اخــتالف هــو واإلقــواءى أخــر ــوب مــن ل ــة. عي ــري،  القافي  :1994)املع

 :قول  حنو على الدهر وأ الزمان شب  فقد (1/60ج

ــدهر  ــ   كالـــــــ ــن بـــــــ ــوي وحنـــــــ ــاعر املقـــــــ  الشـــــــ

 

ــوع    ــوض ومرفــــــ ــل خمفــــــ ــل الفواصــــــ  مإــــــ

(2/526ج :م1994)املعري،    

 االغتــراب علــى الدالــة األلفــاظ أهــم مــن ســبق فيمــا انكــ الــذي الــدهر الشــاعر شــب  فقــد

 واءاإلقـ  اسـتعمل  بشـاعر  شبه  ديوان  يف راراتكالت من بريك عدد على استحوذ الذي الزماين

 علـى  يسـتقر  ال فيـ   واإلنسـان  الـدهر  مإـل  أخـرى،  تـارة  ويفضـ   تـارة  البيـ   هـذا  روي فريفع

 العلـوم.  هـذ   يف الواسـع  علمـ   إظهـار  هو املصطلحات هذ  مإل استخدام يف إاركاإل ولعل حال

 يف االســـتخدام لزومياتـــ  يف إريةكـــ مبـــرات نشـــهدها الـــلى األخـــر األســـلوبية الظـــواهر مـــن

 والصـرفية  النحويـة  املصـطلحات  بإتيـان  التشـبي   مـن  النوع هذا يف ابتدع وهو لالتمإي التشبي 

 قول : مإل أيضاا والعروضية

ــرَفٍ  كقَصَِّــــــرتَ أَن تُــــــدرِ ــاءَ فِــــــي شَــــ  العَليَــــ

 

ــزُ    ــا الرَّجَــــــ ــق بِهَــــــ ــم يَلحَــــــ ــائِدَ لَــــــ  إِنَّ القَصَــــــ

(3/94ج :م1994)املعري،    
 النقــاد يعتــق  وال قصــيداا يعــدّ ال الــذي بــالرّجز الشــخص هــذا مإــل حــال املعــري شــبّ  قــد

 السّـابق.  مكـ للح التعليـل ى جمـر  جـار  أنّـ   مـا ك مقام  لتقصري بالقصائد يلحق مل حبيت شعراا

 يقول: حيت البيتني هذين يف نرا  قصائد  أ ناء العالء أبو ب  جاء الذي للتمإيل آخر منوذج
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ــدُو   ــاا حَاسِـــــــ ــغَّرَ انـــــــ ــرَع  كإِذَا صَـــــــ ــا تُـــــــ  فَلَـــــــ

 

 تَفغُـــــــــــرُ كدُّنيَا بِسَـــــــــــعدِوَالـــــــــــ كلِـــــــــــذَلِ 

ــنيَ وَحَســـــــــــــــبُنَا     ــا وَالل جَـــــــــــــ ــإِنَّ الإ رَيَّـــــــــــــ  فَـــــــــــــ

 

 ل هُـــــــــــــنَّ مُصَـــــــــــــغَّرُ كبِهَـــــــــــــا وَسُـــــــــــــهَيلَاا   

(2/60ج :م1994)املعري،     

تعمــل الصــورة يف البيــ  الإــاين علــى اســتإارة وعــي املتلقــي حبيــت مــارس الشــاعر نوعــاا مــن   

ما، نرى أنّ الشـخص إذا أراد أن يهجـو شخصـاا آخـر      اإلبداع على املعجم الإقايف واللغوي. غالباا

ن أبو العـالء يرفضـ  ويـةيت باألنـاء )الإريـا، اللجـني، والسـهيل(        كحوّل ان  إىل التصغري، ول

 ان آخر يقول:كبرية ورفيعة رغم أنّهن على زنة التصغري. ويف مكالل هلا رتبة ومزنلة 

 ال تـــــــــــــــــــــــــــدنُوَنَّ مِــــــــــــــــــــــــــــنَ الن سَــــــــــــــــــــــــــــا 

 

ــبَّ   ــإنَّ غِـــــــــــــــــــ ــرُّ ء  فـــــــــــــــــــ  األريِ مُـــــــــــــــــــ

ـــ    ــاء  تَخــــــــــــــــــ ــلُ البَــــــــــــــــــ ــاءُ مِإــــــــــــــــــ  وَالبَــــــــــــــــــ

 

 ــــــــــــــــــــــفِضُ للـــــــــــــــــــــدّناءَةِ أو تَجُـــــــــــــــــــــرُّ 

(2/121ج :م1994)املعري،    
 الرجـال  من يريد انكو املرأةى عل القساوة شديد انك الشاعر أنّ البيتني، هذين من يبدو

 يـةيت  أنّـ   ىنـر  كلذل للدناءة مصدر النساء أنّ نظر  وجهة ومن انكاإلم قدر منهنّ يبعدوا أن

 احلــرف الإــاين: والبــاء احكــالن األول: )البــاء اجلــارّة بالبــاء النســاء تشــبي  وهــو نــادر بتشــبي 

ــاء بعــدها، اإلســم ةكــحر جيــرّ اجلــارة البــاء حــرف أنّ مــاكو اجلــار(  إىل الرجــال تقــود والنسّ

 ةالبالغيـ  مقدرتـ   إظهـار  املصـطلحات  هـذ   مإـل  اسـتخدام  يف القول ملخص ة.كواملهل الدناءة

   قافت . وسعة ار كأف وعمق والفنية

 التناقض ومبدأ الداللية البنية

إن مبدأ التناقض يفترض وجـود تنـافر بـني املسـند واملسـند إليـ  علـى مسـتوى الصـفات، فإننـا إذا           

اللون يف األمإلـة اآلتيـة احتضـار أبـيض وريـاح سـوداء       كـ أطلقنا صفة شيء مـادي علـى شـيء معنـوي     

ــة فهنالــ   كدالي فــاملنطقي أن نســتعمل  فــنالحظ خاصــية اخلــروج الــ    كلمــة "أ ــر" لضشــياء امللون

ــاح الســوداء  :نــها غــري قابلــة للــون مإــل عبــارة   كأشــياء ماديــة ل  فمبــدأ  (81-80 م:2000وهن، كــ) الري

أصـوات األجـراس    :التناقض موجود بـني الريـاح الـل ال لـون هلـا وبـني اللـون األسـود فعنـدما نقـول          

اللغـوي فـإن النفـي إطالقـا مـن تعريـف املتضـمنات، يظـل حمتويـا علـى           فمـن ناحيـة التصـور    »زرقاء 

 .(83م: 2000وهن، كـ )« يعـر أن لـ  لونـا آخـر     كاملتضمن فإن ننفي عن املسند إلي  لوناا مـا، فـإن ذلـ   

إرياا مــا نــرى أنّ املعــرّي نظــم ونســج قصــائد  واســتخدم األلــوان يف األشــياء الــل ال لــون هلــا يف     كــ

بصفات لونية متخالفة ما بني احلقيقة والفهم وعبّر عـن أسـلوب  بلمسـات فنيـة     دبّجها  كالواقع لذل
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إرياا يف قصـائد . والتـدبيج اللـوين، لـون     كـ ساحرة، إذن التدبيج اللوين هو الظاهرة التنافرية نراها 

لّم األلـوان )األ ـر، واألبـيض، واألسـود..(     كمن ألوان التعـبري يف علـم البـديع، حيـت يسـتخدم املـت      

فنن بديعيٌ، يسـتخدم فيـ  الشـاعر األلـوانَ اسـتعارةا أو توريـةا أو       »نايةا عن معىن يقصد  فهو كو توريةا

 ومن أمإلة التدبيج اللوين قول : .(236م: 1999)التوجني، « نايةا، ليدلّ على املعىن املقصودك

 لَــــــــــــذَّةَ سَــــــــــــاعَةٍ، فَةَخَــــــــــــذتَهَا كجاءَتـــــــــــ 

 

ــارِ   ــوَادِ العَـــــــــ ــارِ لَـــــــــــم تَحفَـــــــــــل سَـــــــــ  بِالعَـــــــــ

(2/241ج :م1994)املعري،    

 وفعـال  قـوالا  اإلنسـان  بـ   يعـري  مـا  وهـو  للـون  قابلـة  الـل  األشياء من ليس العار أنّ نعلم ماك

 أيضـاا  دالالتـ   ومـن  واألمل بـاحلزن  ليـوحي  املعهـودة  إهلاماتـ   لـ   فاألسـود  لـون؟  لـ   ونكي يفكو

 العـار  يناسـب  األسود ألنّ ود؛باألس لونياا "العار" الشاعر وصف كلذل الدنيئة واألخالق القتامة

 يلي: ما أيضاا مناذج  ومن احلزن.و اهلم إىل ويؤدّي الدنيئة األخالق من ونكي الذي

ــ ــرَاء  يُمطِرُنَــــــا   كــــ ــذَابُ مِــــــنَ اخلَضــــ  ادَ العَــــ

 

ــوَ  ــجَراا كـــــــ ــا ضَـــــــ ــو تَحتَنَـــــــ  ادَتِ األَرضُ تَرغُـــــــ

(2/151ج :م1994)املعري،    

ــ  النــاس. لكــ المكــ نتجــاوز فــال أرزق الســماء إنّ نقــول عنــدما ــة، الدرجــة إنّ  أو احليادي

 ميإل هذا فإن «أخضر السماء» فنقول: املعري ابتدع ماك نبتدع أن نكول للتعبري صفر الدرجة

 قول : يف اآلسي نبات وخضرة السيف خضرة بني مجع حني املعري يقول ماك أسلوبياا حد اا

 وَشُـــــــــــربُ الفَنَـــــــــــاء  بِخُضـــــــــــرِ الفِرِنـــــــــــدِ   

 

 س هــــــــــــــــــ نَّ الفَنـَــــــــــــــــــاةَنَّ عَلَـــــــــــــــــى أَكـــــــــــــــــ 

(1/98ج :م1994)املعري،    

ــبّ شــجر الفنــا األ ــر علــى ريــاحني اآلســي        شــبّ  دمــاء املنايــا علــى خضــرة الســيوف حبَ

اخلضراء، فهل السيف أخضر اللون حقيقة؟ إنّ املعري مبساعدة االنزياح يف اللون لقـد مجـع   

 . بني االضداد على حنو مجاي من خالل الصراع القائم يف نفس 

  ييبكالتر االنزياح

 االنزياح، يتحقق ما فبمجرد الداللة إليها تستند الل يزةكالر هو النحو إن» وهن:ك جون قال

ى ويـر  الفهـم  قابليـة ى وتتالشـ  اجلملـة  تذوب لماتكال وتطابق ترتيب قواعد عن معينة، بدرجة

ى نـر  وقد اإلعرابية هاتكحر تعينها مما إركأ اخلاصة مواقعها تعينها األلفاظ بني العالقة بةنّ

 الفضــلة قبــل والفعــل الفعــل، قبــل إليــ  واملســند احملــد د قبــل احملــدَّد تــزنل لمــاتكال نظــام بــةن

 .(180م: 1986وهن، ك) «القلبى يسمّ القاعدة هذ  عن احنراف وأي ملة(ك)امل
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  التةخريو التقدمي

 شيء عن بعين  شيء قدمت ونكل كذل وليس األسلوبية، امليزات أهم من والتةخري التقدمي يعد

 ونكــي مــا ألن وتــةخري، تقــدمي مــن اخلــرق هــذا يلعبــ  الــذي واجلمــاي الــدالي للــدور بــل آخــر

 :يقـول  إذ وهن"،كـ " كذل إىل أشار وقد أخرى لغة يف األصل ونكي قد ، مإال ما لغة يف تقدمياا

 صــائصخ أي عليــ  تترتــب ال هنــا ومــن عــادي، شــيء الصــفة تقــدمي مــإال، اإلجنليزيــة ففــي»

 املنتجة، األسلوبية اخلاصة عن املسئولة هي إذن ذاهتا يف الصفة موقعية فليس  ... أسلوبية،

 من للجملة وقع ما ليس هذا لك يف يإرينا والذي .(220م: 1986وهن، ك) «عادية" "غري وهناك بل

 غـيري ت أو قـوة  مـن  تضـفي   ومـا  تـة ري،  مـن  جبماليتـها  فينا توقع  ما بل النحو، لنظام خمالفة،

 التقـدمي  أسـلوب  عـق  املةلوفـة  اللغوية واألنظمة األطر اتبكال أو لّمكاملت يرق عندما» للداللة،

 بعــداا مباحإــ  إىل يضــيف أن لــ  فيتــاح بــ ، اخلاصــة األوليــة دالالتــ  المــ ك يتجــاوز والتــةخري،

 تـةخري   أو آخـر ى علـ  جـزء  بتقـدمي  الداللـة  إبـراز ى علـ  بقدرتـ   يتميّـز  المكال يبكتر يف مجالياا

 قـد  أحيانـاا  الشـعر  طبيعـة  أنّ هـي  إليهـا  االنتبـا   جيـب  الـل  النقطـة . (664: 1437)جمـاز،   «عن 

 ألنّ كوذلـ  النإـر،  يف هـو  مـا ك ليس الشعر يف يبكالتر ألنّ بري؛ك حدٍّ إىل املهمة هذ  من تسهل

 ريـة حب يسـمح  ال مما وحنومها الداخليةى واملوسيق بالوزن تتعلقى أخر لعوامل يضع الشعر

 يف حســن عبــاس ويقــول عــادي، نإــري يــبكتر يف انــ ك لــو مــاك اجلمــل عناصــر تنقــل ةكــحر

 والتـةخري  التقـدمي  وجـوب  مـن  أحيانـاا  الشـعرية  األوزان تقتضـي   ملا نظر بغري» اجلائز: التقدمي

 النإـر  يف مـا ك األمـران  جلـاز  الشـعري  الـوزن  نـراع  مل فلـو  علي ، واحملافظة وحد  الوزن ملراعاة

 قول : مإل الفعل،ى عل الفاعل يقدّم املعرّي أنّى نر ما إريااك .(1/492ج دون تا:)حسن،  «أيضاا

ــرائم   ــتصّ اجلــــــــــــــــ ــاكاهللُ يقــــــــــــــــ  لّهــــــــــــــــ

 

 ويعيـــــــــــــدها يف حنـــــــــــــر مـــــــــــــن ذا دأبـــــــــــــ  

(1/291ج :م1994)املعري،    

 الشــاعر يقــول أن واألصــل )يقــتصّ( الفعــلى علــ )اهلل( الفاعــل قــدّم املعــري أنّى نــر مــاك

 الدنيئــة لفعلتـ   اإلنسـان  سـيعاقب  الـذي  هـو  تعـاىل  اهلل أنّ لريينـا  الفاعـل  دّمفقـ  اهلل( )يقـتصّ 

 احلــدث،ى علــ فيــ  يــدكالتؤ ونكــي ال البيــ  هــذا يف أنّى يــر األســلويب القــارئ إنّ آخــر مبعــىن

 أو احلدث هذا حيدث فيمن انك الطويل اجلدل نكول أحد، في  حيادل ال واقع قائم فاحلدث

 قول : منها أيضاا إريةك اللزوميات واندي يف وأمإلت  علي  يقدر

ــرٍ    ــى خَطَــــــــ ــا ُ عَلَــــــــ ــدَمُ دُنيــــــــ ــرءُ يَقــــــــ  املَــــــــ

 

 ر ِ مِنــــــــــ ُ وَيَنآهــــــــــا عَلَــــــــــى سَــــــــــخَطِكبِــــــــــال 

(2/322ج :م1994)املعري،    
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ى علـ  دنيـا   املـرء  )يقـدم  الشـاعر  قـال  لـو  الدرجـة  بـذات  مفهومـاا  ونكسي املعىن أنّ كش ال 

 اإلنيـة  باجلملة يبني،كالتر الكب سيصل للمتلقي إيصال  الشاعر يريد الذي فاخلق خطر(،

 نكــول فحسـب،  النـاس  إىل اخلــق هـذا  إيصـال  جمــرد لـيس  الغـرض  نكــول الفعليـة  باجلملـة  أو

 جلـة  كلذل األمر؛ خطورة إىل والتنبي  والتحذير للتة ري ةساسك اخلق استخدام أراد الشاعر

ــ  الفاعــل؛ تقــدمي إىل ــاة ر كــالو بــاخلطر املقصــود هــو )املــرء( ألنّ  مــا لكــو واملصــائب واملعان

 هـذا  أمإلـة  مـن  التنويـ .  هـذا  قـوة  مـن  قلـل  لرمبا الفعل بعد ما إىل أخّر  ولو دنيا  يف سيالقي

 قول : أيضاا النمط

ــلٌ وَرَعٌ   اهللُ يَشــــــــــــــــــهَدُ أَن ــــــــــــــــــي جَاهــــــــــــــــ

 

ــهَادِي     ــرَاري وَإِشـــــــ ــاسُ إِقـــــــ ــرِ النَّـــــــ  فَليَحضُـــــــ

(3/351ج :م1994)املعري،    

 ســيق إنّمــا المكــال وإنّ ر،كبالــذ املتعمــد الغــرض هــو "اهلل" املقــدّم أنّى علــ دليــل والتقــدمي

 جـزء  أيّى علـ  فيهـا  يـز كتر ال فعليـة  توليديـة  مجلـة  انـ  كل اهلل" "يشـهد  اجلملـة  ان ك ولو ألجل 

ى علـ  يـز كبتر اخلق نقل هنا الشاعر قصد نكول غري، ال اإلخبار هو وهدفها املعىن أجزاء من

 املعـىن  السـامع  كفيـدر  اجلزء كذل قدّم كلذل ب  واهتمام  عنايت  ظهاروإل "اهلل" وهو الفاعل

 هـي  التقـدمي ى مسـتو  يف األسـلوبية  الظواهر من يد.كالتو لغرض مقدّم فاعل هو فاهلل اجلديد

ــل املتعلّقــان واجملــرور اجلــار تقــدمي ــ  بالفع ــوان يف إريكــ وهــو علي ــاكل اللزوميــات؛ دي  نــةيت نن

 يتعلّـق  بـل  بـاملعىن  يتعلّق لغرض دائماا ونكي ال الشعر يف تقدمي لك نّأل ؛املعىن يف تؤ ر بشواهد

 قول : النمط هذا ومن المكالى مبوسيق أو ليةكالش بالبنية يتعلّق لغرض

 فَتاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى زَارِعٌ وَفَتاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دَارِعٌ 

 

 لَــــــــــــا الــــــــــــرَّجُلنَيِ غَــــــــــــدَا فَــــــــــــامتَرَى   ك 

 فَهَــــــــــــــــــــــــذَا بِعَــــــــــــــــــــــــنيٍ وَزَايٍ يَــــــــــــــــــــــــرُوح   

 

ــادٍ   كوَذَا  ــؤُوبُ بِضَــــــــــــــــــــــــــ  وَرَايَــــــــــــــــــــــــــ

(1/93ج :م1994)املعري،    

 لــيس التقــدمي هــذا يف والغــرض ""يــروح بفعــل متعلّقــان وجمــرور جــار وَزاي" "بعَــنيٍ فقولــ :

 هو املقدّم أنّى عل دليل وَزاي" "بعَنيٍ التقدمي بل ليةكالش البنية أو الوزن مراعاةى عل حمصوراا

 أن دون التقـدمي  هـذا  نـؤخر  أن نسـتطيع  األننّ ألجل ؛ سيق المكال وإنّما ركبالذ املتعمّد الغرض

 يَـرُوح  فَهَـذَا " يقـول:  أن انـ  كبإم انكـ  الشـاعر  إنّ آخـر  مبعـىن  الـوزن  يف اخللـل  إىل البي  يؤدّي

 فَعُـول"  فَعُـولُن  فَعُـولُن  "فَعُـولُن  املتقـارب  هـو  البيـ   هـذا  يف اختـار   الـذي  البحـر  ألنّ وَزَايٍ" بِعَنيٍ

 مـن  الـوزن.  حيـت  من يساوي المهاكو "بِعَنيٍ" تفعيلة مع صتلف ال "يَرُوحُ" تفعيلة أنّ يعر فهذا

 قول : يف الفاعلى عل ب  املفعول تقدمي االنزياح، من النمط هذاى عل الدالة النماذج
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 شـــــــــــفِ ِكلَقَــــــــــد رَجَّـــــــــــ ِ اهللَ النفــــــــــوسُ لِ  

 

ــا تَرجَّـــــــــ ِ      ــةعطَى أنفُسَـــــــــاا مَـــــــ ــوراا فَـــــــ  أُمُـــــــ

(1/262ج :م1994)املعري،    

 املةلوفــة املإاليــة صــورت  يف النحــو يفترضــ  الــذي األصــل بيــان الســتخداما هــذاى يســتدع

ــ  )لقــد  قولنــا يف املتحققــة  اهلل لــيخصّ  كذلــ عــن  عــدل املعــري  أنّ غــري اهلل( النفــوس  رجّ

 عند : التقدمي صور ومن الفاعلى عل ب  املفعول وقدّم بالرجاء

 م فَتَــــــــيكـــــــ مُ القـــــــدميُ و كـــــــ لِخالقِنـــــــا احلُ 

 

ـــ    ــبٌ وعيشـــــــ ــقٌ رحــــــــ ــ  خلــــــــ ــنلــــــــ  كتُ ُ ضَــــــــ

(2/340ج :م1994)املعري،    

 لغرض املبتدأ الشاعر أخر فقد واضح انزياح القدميُ( مُكاحلُ )لِخالقِنا الشاعر قول ففي

 احلصر. يفيد التةخري حق  ما تقدمي المكال هذا مإل يف وهو التخصيص

 األسلوب يف االنزياح

 (53ش: 1373)صـفوي،   الشـعر  يف اللغـة  مـن  حـواري  لـون  اسـتخدام  هـو  االنزياح من النمط هذا

 )السـياقي(  األسـلويب  االنزيـاح  بـني  متيـز  نكـ ت مل القدميـة  البالغـة  أنّ إىل هنـا  اإلشارة جتدر

 المكوال langue اللغة  نائية يف سوسور مع عرف التمييز هذا أنّ غري االستبداي، واالنزياح

parole، ّأو تـوب، كم هو فيما حتدث أو المكال قانون صرق منافرة هو السياقي االنزياح ألن 

 قصــائد  مــن إريكــ يف االنزيــاح هبــذا الشـاعر  اســتعان (119م: 1994 )نــاظم، منقــول. أو حاضـر 

 تصنع املعرّيى لد األدائي النسق إنّ حارّاا. فضاء شعر  يف يلق أن استطاع التقنية هذ  ومع

 الـل  يليةكالتشـ  هرةظـا  هـو  اإلبـداعي  األداء هـذا  أهـم  ومن اللغوي وزاد  الشاعر  قافة قوام 

 يف الشـعرية  اللغـة  يـذيب  الـذي  يل"ك"التشـ   قافـة  إىل لمـة كال  قافـة  مـن  القصـيدة  حتوّل تسبب

 التنسـيق  مبجـرد  اإلبـداع  مـن  النوع هذا يف الشاعر يعتر ال (171م: 2006)التالوي،  أخر. فنون

 ســابكإ إىل ةباإلضــاف القـراءة  طريقــة حيـدد  الــذي يلكبالتشـ  يعــتر وإمنـا  الشــعرية، لماتـ  كل

 الصـورة  مـن  وجـزءاا  يلية،كالتشـ  التجربـة  من حقيقياا جزءاا لتصبح خاصاا فنياا نسقاا الصفحة

 (172م: 2006)الـتالوي،   املوسـيقية.  والصـوتية  ريـة كوالف النفسـية  معطياهتا لكب ليةكال الشعرية

 زيــقومت األلفــاظ تشــظي ومنــها يلكالتشــ نــة إلضــفاء خمتلفــة وســائل إىل العــالء أبــو جلــة

 حنـو  الـنص  يـدفع  الـذي  الـدالي  االنفجـار  شظايا إىل هو ما التشظي هذا إن»و لمةكال أوصال

 «الشــاعر وجـدان ى علـ  اسـاهتا كوانع الصـدمة  عنـف  ويـقز  الـدرامي  والتـوتر  واإلحيـاء  إيـف كالت

 قول : كذل ومن (139م: 2006)حسّونة، 
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ــرا  ــونَ الإـــــــــــــــــــــــ ــو آدمٍ يَطلُبُـــــــــــــــــــــــ  بَنُـــــــــــــــــــــــ

 

ـــ    ــا وَعِنـــــــــ ــدَ الإ رَيَّــــــــــ ــرىءَ عِنــــــــــ  دَ الإَّــــــــــ

 فَتاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى زَارِعٌ وَفَتاــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى دَارِعٌ  

 

 لَــــــــــــا الــــــــــــرَّجُلنَيِ غَــــــــــــدَا فَــــــــــــامتَرَى   ك 

 فَهَــــــــــــــــــــــــذَا بِعَــــــــــــــــــــــــنيٍ وَزَايٍ يَــــــــــــــــــــــــرُوح   

 

ــادٍ وَرَا  كوَذَا  ــؤُوبُ بِضَــــــــــــــــــــــــــ  يَــــــــــــــــــــــــــ

(1/93ج :م1994)املعري،    

 وزاي" "عـني  ومهـا:  أوصـاهلما  ممزقـة  لمـتني كب األخـري  البيـ   يف املعـرّي  جاء نالحظ، ماك

ى علـ  كبذل فتحقق ضُرن هو من  واملقصود وراء" "ضاد الإاين الشطر ويف عِزن هو من  واملقصود

 لزوميات  يف األسلوبية الظواهر من والتشظي. كالتماس بني مفارقة البصري يلكالتش مستوى

 قول : كذل ومن األجبدية باحلروف مستعيناا هدف  لتحقيق الغامضة األلفاظ استخدام

 ســــــــــ رَتكإن بَــــــــــاء  لَـــــــــ   الصَّبـــــــــــرُ يُوجَــــــــــدُ  

 

ـــ ُ بِسُـــــــــــ كلَ  ـــاء  مَفقُــــــــــــودُ كنـَّـــــــــ  ونِ البـَـــــــــ

 وَيُحمَـــــــــدُ الصَّـــــــــابِرُ املُـــــــــوفَى عَلَـــــــــى غَـــــــــرَضٍ 

 

 ال عَــــــــاجِزٌ بِعُــــــــرَى التَّقصِــــــــريِ مَعقُـــــــــودُ    

(1/414ج :م1994)املعري،    

 يشـب   الـذي  أسـلوبية  يف عنـا   مـا  لنتفهم وإمعان روية فضل إىل حنتاج البيتني هذين ففي

 الباء ونكبس أما املر، الشجر عصارة يعر الصق يف الباء سركب أن  فةراد واأللغاز، األحاجي

 يقول: آخر بي  ويف (292م: 2005)العبهري،  التجلّد. يعر

ــا بَــــــــنيَ آدَم     ــلَ حَبــــــــلُ النَّســــــــلِ مَــــــ  تَوَاصَــــــ

 

ــاءُ     ــاميَ بَـــــــــ ــل بِلَـــــــــ ــم يُوصَـــــــــ ــي وَلَـــــــــ  وَبَينِـــــــــ

(1/54ج :م1994)املعري،    

 حبلـ   نكـ ول النسـل...  يف النـاس  رغـب  يقول: لغزٌ، وهذا اح،كالن والباءُ: شخص،ال والالم:

 القائل: قول معىنى عل اح،كالن يف لزهد  عند  انقطع

 وَمَـــــــــا الـــــــــدَّهرُ أهـــــــــلٌ أَن تُؤمّـــــــــل عِنـــــــــدَ  

 

ــلِ   ــ ِ إِلَـــــــــى النَّســـــــ  حَيَـــــــــاةٌ وَأَن يُشـــــــــتَاقَ فِيـــــــ

 
 

 

(1/54ج :م1994)املعري،   

 والعلميـة  اللغويـة  الشـاعر   قافـة ى علـ  ويدلّ بةسلوب  وصتص الشاعر يبدعها أبيات كوهنا

  قال: ماك واحد بي  يف مؤنّإة أو رةكمذ لهاك مفردات تزاحم إىل اللجوء منها

 راتُ عَبِيــــــــــــــــــــــــدٌكاملُــــــــــــــــــــــــذَ كللمَلِيــــــــــــــــــــــــ

 

ــوَ  ــاءُ  كذاكــــــــــــــــــ ــاتُ إِمَــــــــــــــــــ  املؤَنَّإــــــــــــــــــ

ــالُ املُنِيــــــــــــــفُ وَالبَــــــــــــــدرُ وَالفَــــــــــــــر      فَاهلِلَــــــــــــ

 

ــرَى    ــبحُ وَالإَّــــــــــ ــدُ وَالصُّــــــــــ ــاءُ قَــــــــــ  وَاملَــــــــــ

ــارُ وَالنَّإـــــــــــــــ   ــا وَالشَّــــــــــــــمسُ وَالنّــــــــــــ  وَالإ رَيّــــــــــــ

 

 ـــــــــــــرَةُ وَاألَرضُ وَالضُّــــــــــــحَى وَالسَّــــــــــــمَاءُ 

ــا لِرَب ـــــــــــــــكهَـــــــــــــــذِ    ــا كل هَـــــــــــــ ــا عَـــــــــــــ  مَـــــــــــــ

 

ــ   مَـــــــــاءُكاحلُ كفِـــــــــي قَـــــــــولِ ذَلـــــــــ   كبَـــــــ

(1/68ج :م1994)املعري،    

رات منـها  ك، فاملـذ لـ   كيقول املعرّي يف هذ  األبيات: مجيع األشياء خَلقٌ هلل تعاىل ومِلـ »

رة، والإـاين مـن   كلـها مـذ  كبيـتني أوهلمـا مـن أشـياء      كاإلماء، مث أتبع ذلكالعبيد واملؤنإات ك
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وهذا األسـلوب بـديع يف نوعـ  حبيـت خمالفـة ملـا        .(1/68ج :1994)املعري، « لها مؤنّإةكأشياء 

 هو معتاد. 

  احلذف

قول عبد القاهر اجلرجاين يف هذا وهو من الظواهر األسلوبية اللغوية الل توسع الداللة. ي

 كلطيـف املةخـذ، عجيـب األمـر شـبي  بالسـحر، فإنـ        كبـاب دقيـق املسـل   »الباب، إن احلـذف  

أنطـق مـا    كر والصم  عن اإلفادة أزيدُ لإلفادة، وجتـد كر أفصح من الذكالذ كترى ب  تر

واحلـذف هـو    .(170م: 1978 )اجلرجـاين،  «ون بيانـا إذا مل تـن  كـ ون إذا مل تنطق، وأمتّ ما يكت

ييب للغـة،  كيب اللغوي، هذا اإلسقاط ل  أمهيت  يف النظام التـر كإسقاط ألحد عناصر التر»

يـب، املعـدول هبـا عـن مسـتوى التعـبري العـادي،        كإذ يعد من أبرز املظاهر الطارئـة علـى التر  

، يف كوتتنـوع مظــاهر احلـذف وصتلــف مـن ســياق آلخـر، تبعــا ملالبسـات هــذا الســياق أو ذا     

ق )الــنص(، هــذا التنــوع يعطــي للحــذف قيمتــ  التعبرييــة ويبعــت علــى دالالت      كــاألســياق  

ــر  ــل      كجديـــدة، ويشـ ــاحة إىل التةويـ ــ  مسـ ــن خـــالل إعطائـ ــيل، مـ ــة التوصـ ــارئ يف عمليـ القـ

إرية منها وضوح الداللة، احلت على كون احلذف لعلل كوي .(257م: 2005)حممود، « والتقدير

 أمر مطلوب و...

  ِ فَهـــــــــــوَ مُحتَجِــــــــــــبٌ اهللُ ال رَيـــــــــــبَ فِيــــــــــــ 

 

ــبــــــــــادٍ و  ــ  جَــــــــــذبَا كــــــــ  لٌّ إلَــــــــــى طَبــــــــــعٍ لَــــــــ

(1/138ج :م1994)املعري،    

 األبصـار   كـ تدر ال الـذي  احملتجـب  ،تعـاىل  اهلل وجـود ى علـ  دكـ يؤ املعـري  إنَّ البي ، هذا يف

 عنــد وتعيينــ  تعــاىل اهلل معرفــة بســبب بــادٍ( هــو) إليــ  املســند فحــذف األبصــار كيــدر وهــو

 القول: هذا ومإل اجلميع.

 يمٌكـــــــــــــــــقُلــــــــــــــــتُم لَنَــــــــــــــــا خَــــــــــــــــالقٌ حَ   

 

 ذَا نَقُـــــــــــــــــولُكــــــــــــــــ قُلنَــــــــــــــــا صَــــــــــــــــدَقتُم    

(2/410ج :م1994)املعري،    

 إىل حاجـة  وال معـروفٌ  اخلـالق  ألن خـالق(  )هو إلي  املسند حذف املعري إن نالحظ، ماك

ــاك . ر كـــذ ــة، اجلملـــة مـــن األول نكالـــر حيـــذف مـ  الإـــاين نكالـــر حيـــذف أن نكـــمي االنيـ

 لـو  يؤديـ   ممـا  أبلغ دور  احلذف كذل يلعب إذ القاعدة، عن انزياحاا كبذل  ااحمد )املسند(،

 املعرّي: قول كذل ومن ر،كذُ انك

 ذِبٌ يُقَــــــــــــــالُ وال نَمِـــــــــــــــيمٌ كــــــــــــــ فَــــــــــــــال  

 

 واَل غَلَــــــــــــــــــــطٌ يُخَــــــــــــــــــــافُ وال غِلَــــــــــــــــــــاطٌ 

(2/314ج :م1994)املعري،    
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 اجلملـة،  قيمة تحددتل خق أي قال لو منيم؟ وال بعد العالء أبو يقول أن يريد عسا  ماذا

 لكـ  ألن خق ؛ ملكي مل العالء أبو رة،كالف بعدت وقد العبارة، توضح يفكو رة،كالف واتضح 

 مـن  أفصـح  ،كالتـر  بـ   تـرى  ك"فإنـ  :القـاهر  عبـد  قـول  ركنـذ  وهنـا  يريـد،  مما تعبرياا أقل قول

 فقولـ   .عـال ف حالـ   إىل كنقلـ  العالء أبا أن القاعدة، عن اخلروج هذا مجال يف والسر ر"كالذّ

 من أبلغ حذفها حال يف األخبار هذ  لك أليس  و.. وموجود يفسَد يُسمَع، يقال، :مإال حيتمل

ــد وجودهــا، ــ باحلــذف. وصــل  نكــول رة،كــالف وصــل  لق ــر مــا إريااك  حيــذف الشــاعر أنّى ن

 :قول  بالصفة عن  وعق املوصوف، في  حذف ومما حملّ  بصفة ويةيت املوصوف

ــريَة ال ــاظِرُ ُأعمَــــــــــى البَصِــــــــ ــ ِ نَــــــــ   يَهدِيــــــــ

 

ــإذ   ــادِ  كـــــ ــاا هـــــ ــن عَصـــــ ــ ِ مِـــــ ــى لَدَيـــــ  لّ أَعمَـــــ

(2/4ج :م1994)املعري،    

 أن ولــو (ىأعمــ امــرئ أو شــخص أو رجــل أي:ى وأعمــ البصــريةى )أعمَــ القــول مــن فـاملراد 

 وهـذا  املوصوفة، الذات هلذ  ونكست اخلسارة أن األذهان إىل لتبادر املوصوف، ركذ الشاعر،

 شــاعراا بوصــف  وهــو اللزوميــات يف ورود  إــرك أمــر موصــوف بــدل الصــفة ةنيابــ أي التنــاوب

 .احلال عن املعقة الصفة ركذ كلذل باألحوال، بل بالذوات يهتم ال فيلسوفاا

 )العدول( االلتفات

 و يقــاا ارتباطــاا ويــرتبط الــنص، داخــل اجلميلــة البالغيــة األســاليب مــن أســلوب االلتفــات إنّ

 قلمـا  معـان  بلطـائف  مواقعـ   يـتص  قـد  النوع وهذا» يكاكالس فقال اللغوي، االنزياح بظاهرة

 بشـق  موقعـ   اخـتص  ومـىت  والعلماء، الفن هذا يف واملهرة للحذاق أو بلغائهم ألفراد إال تتضح

 أرفـع  القبـول  عنـد   ووجـد  ونشـاط  هـزة  زيـادة  السامع وأورث ورونق هباء فضل سا ك كذل من

 ألن» ري؛كوالــتف املتابعــةى علــ فيحإــ  الســامع يف يــؤ ر توااللتفــا .(96: 1990ي، كاك)الســ «مزنلــة

ــ انكــ أســلوب إىل أســلوب مــن نقــل إذا المكــال  وإيقاظــاا الســامع لنشــاط تطريــة أحســن كذل

 أســلوب تنــوع ولقــد .(29م: 2009)الزخمشــري،  «واحــد أســلوبى علــ إجرائــ  مــن إليــ  لإلصــغاء

 التنوع: هذا ومن مجالية ناصرع الفر البناء إىل ليضفي اللزوميات ديوان يف االلتفات

 خقية إىل إنشائية مجلة من االلتفات -

 الشاعر: قول يف ويتمإّل الديوان من إريةك مواضع يف االلتفات من النوع هذا ورد

 تَحَلّــــــى بِةَســــــنَى احلَلـــــــيِ واحتَلِبِــــــي الغِنَـــــــي   

 

ـــ    ــن أمإَالِـــــ ــلُ مِــــــ ــعتُ  كفةفضــــــ ــرُ الشُّــــــ  النَِّفَــــــ

(1/291ج :م1994)املعري،    
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 أيضاا: اومإله

ــاا    ــر خَائِفَـــــ ــم وأَفطِـــــ ــم أو صُـــــ ــر وَصُـــــ  أَفطِـــــ

 

ـــطَارُ    ـــ ُ إفــــــــــ ــا لـَـــــــــ ـــَةِ مَـــــــــ ـــومُ املَنِيــــــــــ  صَـــــــــــ

(2/97ج :م1994)املعري،    

 هـذا  عـن  يعـدل  نـ  كل اإلنشـائية،  باجلملـة  أو األمـر  بصـورة  األول الشـطر  يف الشـاعر  لمكيت

 مـن  االلتفـات  فهـو  االلتفـات  مـن  اآلخـر  النـوع  أمّا الإاين. الشطر يف اخلقية باجلملة اخلطاب

 قول : مإل الغائب إىل املخاطب

ــ      ــدَوا بِهَديِـــ ــبيلِ العَقـــــلِ تُهـــ ــي سَـــ ــذُوا فِـــ  خُـــ

 

ــيمِنِ رَاجٍ    ــريَ املُهَـــــــــــ ــوَن غَـــــــــــ ــا يَرجُـــــــــــ  وَلَـــــــــــ

(1/322ج :م1994)املعري،    

 يف وجــاء )خــذوا( فعــل يف يظهــر الــذي املخاطــب بالفعــل األوّل الشــطر يف جــاء املعــرّي إنَّ

 يف دور هلـا  اخلطـاب  مـن  األضرب هذ  أنّ ومعلوم يرجُوَن( )وال الغائب بالفعل الإاين الشطر

ــوين ــ . الســةم  ودفــع  الســامع  يف للتــة ري  اخلطــاب  تل  حــول  رشــيق  ابــن  تعريــف  أخــذنا  إذا عن

 بـني  التنويـع  يشـمل » عنـد   فااللتفـات  العـدول  مـن  نوعاا "االعتراض" نقبل أن استطعنا االلتفات

 «والتتمــيم والرجــوع االعتــراض معــاين يشــمل مــاك ،معــىن إىل ىنمعــ مــن واالنتقــال الضــمائر

 مــن الاكشــ االعتــراض ظـاهرة  نالحــظ أن اننــاكبإم التعريـف،  هلــذا ووفقــاا .(20م: 1998)طبـل،  

 قول :ك االلتفات الكأش

ـــالقَــــــقُ  ــبَ  ـــــ ـــال ريــــ ــا أرَيب  ـــــ  مــــــزنولٌ فمــــ

 

ــم     ــعِ السَّــــــ ــاء  رَفِيــــــ ــى ارتِقَــــــ ــعُودِ كإِلَــــــ  مَصــــــ

(2/7ج :م1994)املعري،    

 للغافــل التنبيــ  هــو االعتــراض هــذا مــن والغــرض المكــ يف المكــ اعتــراض فهــو ريــبَ" "ال

 مإـل  ومـن  اخـتالف  وال اضـطراب  يف لـيس  أي صـحت   يف ارتياباا يوجب ما في  ليس أنّ  مبعىن

  الشاعر: قوال االنزياح هذا

ــرَبَن   مِــــن دَم أبــــيَضٍ  -مَــــا عِشــــ َ   -ال تَشــ

 

ــنَ     ــودِ يلُحــــــــــــ ــبِطٍ وال ســــــــــــ ــادسَــــــــــــ  جعــــــــــــ

(3/350ج :م1994)املعري،    

 أورد فحـني  األمر؛ أمهية إىل التنبي  هو منها والغرض اعتراضية مجلة عش " "ما فجملة

 سيبلّغ  هامّاا أمراا كهنا بةنّ ليشعر قليالا يتوقّف أن السّامع من أراد االعتراضية اجلملة هذ 

 االعتراضية. اجلملة هذ  بعد إيا 
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 ائجالنت

 مح األسلوبية املزناحة فقد توصلنا إىل نتائج ندرجها يف النقاط التالية:بالنسبة للمال

 دون احلــروف بعــض تكريــر يعــر فهــو الصــويت راركــالت اســتخدام يف املعــرّي أكإــر قــد .1

 يف مجاليتــ  وتكمـن  اللزوميـات  ديــوان يف أسـلوبياا  ملمحـاا  التقنيـة  هــذ  أصـبح   حيـت  غريهـا، 

 املتلقي. مشاعر بوجذ للقصائد الصويت النسيج تعزيز

 أوجـ   مـن  وجهـاا  يكـون  أن قبل وصوتية فنية ظاهرة اللزوميات ديوان يف اجلناس شكّل .2

ى املوســـيق مـــن نوعـــاا قصـــائد  يف أحـــد   ومجاليـــة فنيـــة كظـــاهرة املعـــرّي واســـتعمل  البــديع 

 املفردات. من ن كمت إظهار وإمّا النص يف التنويع إمّا اجملانسة تلك من والغرض والتنغيم

 اجلــو وحــدة القصــيدة يف ليخلــق أيضــاا العروضــي التضــمني بظــاهرة الشــاعر اســتعان .3

 التقنيـتني  هـاتني  بـني  ميـزج  أي بالتـدوير  العروضـي  التضـمني  يسـتخدم  مـا  إريااكـ  وهـو  النفسي

 إيإـار  هـو  التضـمني  الستخدام الرئيس الغرض إنّ النص. سطور بني وتال اا ليةك بنية وخلق

 العروضية.ى عل ليةالدال الوقفة الشاعر

 باشــتغال للّفظــة يســمح الــذي الــداّلي بـالتنوعّ  يتميــز منــط هــو "يـاإلضافــ االنزيـاح " إن .4

 التمإيلـي،  التشـبي   إىل باإلضـافة  للـنّص  وفنّية مجالية ويعطي املعىن يإري ممّا حمل من أكإر

 عنصـر ك ةوالعروضـي  والصـرفية  النحويـة  املصطلحات استخدام إىل جلة الشاعر أنّى نر حيت

 هـذ   مإـل  اسـتخدام  يف الـرئيس  الغـرض  منـ .  املسـتعار  أو بـ   املشب  يف الرئيسة العناصر من

  قافت . وسعة ار كأف وعمق والفنية البالغية مقدرت  إظهار هو التشبي  يف املصطلحات

اوزت جتـ  بةشكاهلا يف اللزوميـات  إرياا يف االنزياح اللوينكالل نراها املفارقة اللفظية إن بنية  .5

للواقع املتشـظي مبـا فيـ  مـن تناقضـات كـبرية        املعرّيدالالهتا املعجمية إىل إحياءات كشف  عن رؤية 

 .مل تعد األساليب املباشرة قادرةا على اإلحياء هبا، حمقّقاا بذلك خصوصيت  األسلوبية

ـــ االنزيــاح ذروة إنّ .6 ـــ ييبكالتــرى املســتوى علــ ـ  اصاخلــ األســلويب يلكالتشــ يفى فتتبــد ـ

 اإلدهـاش  مـن  قـدر  قكأ لتحقق وتتفاعل العناصر فيها تتمازج فنية، لوحة الشاعر لكش حيت

 والتة ري.

 العنايــة إظهــار يف دور  لــ  انكـ و اللزوميــات يف البــارزة السّـمات  مــن والتــةخري التقـدمي  .7

 املعــىن وتقويــة االختصــاص،ك مهمّــة بالغيــة دالالت وأفــاد إليــ ؛ املتلقّــي انتبــا  ولفــ  باملقــدّم،

 واالهتمام. والعناية يد ،كوتو
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 اخلطاب جيعل أن خالل  من الشاعر استطاع أسلوبية نة فهو باحلذف، يتعلق وفيما .8

 الشـعرية  حنـو  ب  وانزاح واإلطناب امللل عن باخلطاب نةى مما للتةويل، أوج  من إريكل قابالا

ــ  عوالــدف املتلقــي انتبــا  جــذب يف تــة ري  إىل باإلضــافة ؛واإلجيــاز  مــن مقصــود هــو ملــا بتخيل

 احملذوف. دالالت

 مـن  والعدول االعتراض الصيغي، التحوّل منها: اللزوميات يف خمتلفة الكأش لاللتفات .9

 املعــىن تقويــة االنزيــاح مــن الــنمط هلــذا الــرئيس الغــرض كمــنوي اخلطــاب إىل الغيبــة ضــمري

 اخلطاب. إىل الغيبة من بالكالم يعدل كان حني خاصّة األسلوب يف والتلوين
  



112   1439ربيع ، األول، العدد الرابعة عشر، السنة علمية محكمة امجلة اللغة العربية وآدابه 

 

 

 صادر واملراجعامل

 تبة األجنلو املصرية.كمصر: م ،2ط  .موسيقى الشعر م(.1952أنيس، إبراهيم ) .1

جمّلـة دراسـات سـيميائية    «. وهنكـ نظرية االنزياح عند جـون  »م(. 1987التجديل، نزار ) .2

 .1العدد  ،. املغربأدبية لسانية

 ر احلديت.كالقاهرة: دار الف. شعر العريبيلية يف الكالقصيدة التشم(. 2006التالوي، حممد ) .3

 تب العلمية.كبريوت: دار ال ،2ط . املعجم املفصل يف األدبم(. 1999التوجني، حممد ) .4

 ندرية: دار الدعوة. كساإل. األسلوب والنحوم(. 1988جق، حممد عبداهلل ) .5

 دار املعرفة. حممد رشيد رضا. بريوت:تصحيح . دالئل اإلعجازم(. 1987اجلرجاين، عبدالقاهر ) .6

. حتقيـــق أبـــو الفضـــل الوســاطة بـــني املتـــنيب وخصــوم   (. دون تـــاالقاضـــي ) ،اجلرجــاين  .7

 تبة العصرية. كعلي البيجاوي. بريوت: منشورات امل ؛إبراهيم

 . مصر: دار املعارف.3. الطبعة يـالنحو الواف(. دون تاحسن، عباس ) .8

هاين حازم الصلوي، ديوان: صناعة األحياز يف شعر »م(. 2007حسّونة، حممد إناعيل ) .9

ــال املغــر" منوذجــاا    ــى ضــفة يف خي ــة اإلســالمية )سلســلة الدراســات    «. "عل ــة اجلامع جمل

 (.العدد األول.اإلنسانية

. بـريوت: دار  8. ط إعجـاز القـرآن والبالغـة النبويـة     (.دون تاالرافعي، مصطفى صادق ) .10

 تاب العريب.كال

بغداد:  .طاب النقدي والبالغي عند العرباالنزياح يف اخل .م(2009رشيد الددة، عباس ) .11

 دار الشؤون الإقافية العامة. 

 خليل مةمون، بريوت: دار املعرفة. تعليق. شافكتفسري الم(. 2009الزخمشري، حممود بن عمر ) .12

 .52. العدد جملة اللغة العربية األردين. «مع املعري يف اللزوميات»هـ(. 1417السامرائي، ابراهيم ) .13

 . عني للدراسات والبحوث اإلنسانية واالجتماعية.يف النص األديبم(. 1993سعد مصلوح ) .14

 .البايب احلليب ىمصطف، القاهرة: 2ط . مفتاح العلومم(. 1990ر )كي، يوسف بن أيب بكاكالس .15

 .506العدد  ،جملة املعرفة. «شاعرية أيب العالء املعري يف لزوميات (. »ـه1426شرتح، عصام ) .16

 هران: نشر جشم .ط ،1ج . از زبانشناسي ب  ادبيات هـ(.1373ورش )كصفوي،  .17

 ر العريب. ك. القاهرة: دار الفأسلوب االلتفات يف البالغة القرآنيةم(. 1998طبل، حسن ) .18

منشورات دمشق: . دراسة، خصائص احلروف العربية ومعانيهام(. 1998عباس، حسن ) .19

 تاب العرب.كاحتاد ال



  113 )على أساس نظرية جان كوهن( أسلوبية االنزياح في ديوان "اللزوميات" ألبي العالء المعّري

 

. فلسـطني:  اعي يف لزوميات أيب العـالء املعـري  النقد االجتمم(. 2005العبهري، ميسون ) .20

 جامعة النجاح الوطنية يف نابلس.

 . مصر: دار النشر للجامعات.التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللةم(. 2005اشة، حممود )كع .21

 دار الشروق. القاهرة:. موسيقي الشعر العريب قدمي  وحديإ م(. 1997علي، عبد الرضا ) .22

 دار الطباعة احملمدية.القاهرة: . رير بني املإري والتة ريكالت م(.1978علي، عز الدين ) .23

الـدار  وحممد العمـري.   ؛. ترمجة حممد الوايبنية اللغة الشعريةم(. 1986وهن، جان )ك .24

 .دار توبقال للنشرالبيضاء: 

ـــــــــــــــــــــــــــــ .25 ــش  . اللغــة العليــا، النظريــة الشــعرية   م(. 2000ـ )ــ  ،2 ط ،ترمجــة أ ــد دروي

 دمشق: اجمللس األعلى للإقافة.

ييب )التقدمي والتةخري( يف خطب هنـج  كاالنزياح التر(. »ـه1437وآخرون ) ؛جماز، خبتيار .26

 . 671-655، صص4 ، العدد11السنة  جملّة اللغة العربية وآداهبا،«. البالغة

دار  :ليبيـا  .الغزل يف شعر بشار بن برد دراسة أسـلوبية م(. 2005حممود، عبد الباسط ) .27

 والتوزيع والتجهيزات العلمية. طيبة للنشر

زينـب   ؛مـنري املـدين   ؛. حتقيـق سـيّدة حامـد   شرح اللزوميـات  .م(1994املعرّي، أبو العالء ) .28

 تاب.كوفاء األعصر، القاهرة: اهليئة املصرية العامة لل ؛القوصي

 ط .يممفاهيم شعرية، دراسة مقارنة يف األصول واملنهج واملفاهم(. 1994ناظم، حسن ) .29

 .ي العريبـز الإقافكبريوت: املر ،3

 اجلزائر: دار هوم. ،1. ج األسلوبية وحتليل اخلطابم(. 1997نور الدين، السد ) .30

 ،رميكــي يف القــرآن الـاإلعجــاز الصرفــ م(. 2002هنــداوي، عبــد احلميــد أ ــد يوســف )   .31

 ية.تبة العصركبريوت: امل .لمةكالتوظيف البالغي لصيغة ال ،دراسة نظرية تطبيقية

 املؤسسة اجلامعية.بريوت: . االنزياحم(. 2005ويس، أ د حممد ) .32

 تاب العريب.ك. دمشق: منشورات احتاد الأطياف الوج  الواحدم(. 1995ي، نعيم )ـالياف .33


