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'' شكر وعرفان ''
الحمد اهلل الذي أعانني على اتمام هذه المذكرة ،بفض ل ل ل ل ل ل ما هبني اياه
من علم نعم ،فالشكر كله له.
ال يف تني في هذا المقام أن أتقدم بجزي الشل للكر أللى اة ل للتاذة الدكت رة
''لوصيييغن ة'غ '' التي تابعت م ل لليرة هذا البحذ منذ أن كان برعما أللى اي
ا ل ل ل ل ل ل للتقامته ألاتمامه ،فكانت اة ت التي لم تب

علينا بن ل ل ل ل ل ل للا ح ا ال مين

بإرشادات ا القيم  ،بم اندت ا المعن ي .
أللى ك ا ل للاتذتي الكرام بق ل للم اللر اةد
علم معرف ط ا م اري الد ار ي.

العربي ،على ما قدم ه من

'' اإلهداء ''
عز وجل { :وقضى رُبك أَل ت ْع ُب ُدوا إَل ِا ْياهُ ِوِبالوالِد ْي ِن ِا ْحَساَا
قال ّ
صدق اهلل العظيم
إلى من هي في الحياة حياة ...إلى قمة التض ح ح ح ح ح حححية ىالىفا  ...إلى من

الجنة تحت قدميها ...إلى أمي الحبيبة.

إلى الرجل العظيم الذي أحمل اسحح ححمف ر.ل فإر ...إلى الذي قجم ال م

ىال سححان قن ذ.ر مرهر ....إلى الذي اىنححاني رالع م ىالنجا  ...إلى قرة قيني

أبي الغالي.

إلى من هم سحح ححندي في الحياة إإىتي مراد ،عيَسىىىىى ،هشىىىىام ،ابراهيم،

طيب ،ىمىج أإتي فاتح.

إلى تىأما رىحي ىرفي تا درري ...إلى من س.نتا ق ري أإتاي أ َسمهان،
َسارة.

إلى قمي مختار ىمىجتف َصيرة ى أرنائهم َسارة ،صهيب ،هاجر
إلى ال.ت.ىتة أريج.
إلى من .انىا محطة سح ح ح ح ح ح ححعادتي في الحياة ...إلى نح ح ح ح ح ح ححدي اتي العمر

شهيرة ،رشيدة ،خولة ،وَسام ،عائشة ،مَى.

طي رة ...إلى .ل من
إلى .ل من ّ
إلي يد العىن ...حتى ىلى ر .مة ّ
مد ّ
نسيهم ال م فال ب لن ينساهم ...إلى .ل رف ا الدراسة دىن استهنا .
إلى .ل أفراد قائ تي :بن دَلج ،بوقرن.

دَلل

مقدمة

مقدمة

مقدمة:
رالفررالشعحررالةلش ب رةلألجرلالل
تعتبررالشعرررعالةلمررألم ررظلشعررألش الش ب رةلشعتررالشلت ر لل رلشلكب رلش
ألشحرعالف مررال إرراليررركاعلةلتعر لتاجمات،ررا لألتعا ف،را لألما ت،ررا ليللعررظلتقتصررالشعرررعالةلع ررالشعرررعال
فقطلبللع

لإاص ةلع نثال ألألشعرعا .ل

فاعرررعا ةلع ررالشععمررألظلتبل ررالع ررألشعحررمةلشعجماع ررةلع نص ررألالش ب ررةليلل ح ررتط لش

رر ل

شعتعب ررالعن،ررالب عررةلرررعالةلمحررتإلمالم ألش لشعرررعالةلمررألشن رراملألام ر لألدررالألحررا لألمأل تررا لت ر ث اشل
جماع رالفررالنفحرلةلشعمت قررا لعررلع لبلثنررالعررألشععناصررالشعمرررك ةلفررالاألش ررةلشعحرراالفررألالشعحرراالع األشئررال
ممر ألشعر شألعلمر لتحر طلشعىررأل لع ررالتج ات،رالألمكررامألشعجماع ررةلف ،رالأل ررلشلمررالكراألمألىررألذلمررلكاتنال
تل لعنألشأل''تجليات الشعرية في رواية الساق فوق الساق'' م ألشع شألعل.
ألحررب ليإت اانررالع،ررلشلشعمألىررألذل ررأللد ررةلشع احررا لشعتررالت مح ر لرررعا ةلشعنثررالفررالش ألحرراطل
ش ب رةلع مررالمألشعرررعالةلمصررط قلد ر ظلل ر الفررالشعألد ر لنفحررالياللمألد ررةلشع شاحررةللكم ر لع ،ررال
برراع ألشللعررلع لما نررالمألنكررررلعررألرررا ا لشعرررعالةلفررالشعمفعفررا لشعنثا ررةلشعج شئا ررةلألتب راألتجل ات،ررالل
ألباعتل لفالاألش ةل''الساق فوق الساق''ل م ألشع شألع .ل
ألفررال ررلشلشعصر للاألعنررالش جابررةلعررألم ررظلش ررركاعلا لشعمتع قررةلباعرررعالةلألمررألب ن،رراهلمررا ال
شعرعالة؟لمالمألجالشالن املفالشعاألش ة؟ل لألمال التجل ات،الفالاألش ةل''الساق فوق الساق''؟ل .ل
فاألش ةل''الساق فوق السااق'' رالاألش رةلتتحرظلباعررعالةلممرالتلأل رالمرألحرا لألشن رام لفر م أل
شع ر شألعليحررتإ ظلمح ر أل لشعحررا لع رلعلكلسللعنررالاف تررالمررألإ ر للنق رالعألإبرراالألش صرراع،اليعررالشعمت قررالمألل
شعقاائ .ل

أ

مقدمة
ألد لشنت،جنالشعمرن ،لش حر ألبا لشعرلعل عر لمرألم رظلشعمنرا لشعنق رةلشعمعاصرا لشعترالشحرتقطب ل
شعكث المألشع شاح ألال تمام،الباعبلالفالشعجانر لشعألجر شنالع عرةليللتتنراألللشعرنلالش برالباعألصررل
ألشعتلل للألتكررلعألمكمألجماع تالألم ب تالألشعحما لشعمم لف ا .ل
أللتال تلقالدألشظل لهلشع اشحةلكاألع نالمألنحتع ألبمجمألعةلمألشعماشج لشعتال رالمحراسل
رلهلشع شاحررة لل ررالتمث ر لفررالكتررا للح رألنررارظلمممفررا ظلشعرررعا ةمم لملمررأل ل اشبحررةلمممفررا ظلفررال
شعرر ررعا ةمم لبر ر ر التر رراألا لا لممشعرر ررعا ةلألشعل شثر ررةمم لمرر رراعلبر ررألإ فر ررةلممشعرر ررعالةلشععاب ر رةلماجع ات،ر ررال
ألشبر ر شالت،الشعنصر رلةمم لشعإط ر ر لشعق أل ن ررالممشال ىر راملف ررالع ررألظلشعب ا ررةمملألشعع ر ر لمر رألشعم شاجر ر لشعت ررال
لشلشعمألىألذ .ل
ل
إ متنالفال
لألد لشتبعنالفال لهلشع اشحةلإطةلمن،جلةلنح الع المعقاب،الفالحرب للشتمراظلشعبلرالبتقحر مال
يعررالفص ر ألش ألللنررراعل لمررللمع ألمررا للررألللممشعرررعالةمم لممررالشعفصررللشعثررانالفكرراألتطب ق راللعنررال
ب اشحةلتجل ا لشعرعالةلفالاألش ةل''الساق فوق الساق'' .ل
شعفصررللش أللللألشعمحررمالبمفررا ظلنرا رةلل ررالتطادنررالف رراليعرراليعطررا لمف،ررألظلشعرررعالةلععررةلل
لألشصررط لالألشعرررعالةلعن ر لشععررا لألشععررا لألشررركاعلةلتعرل لتاجمررا لمصررط قلشعرررعالةلألمإ راشلع دررةل
شعرعالةلبا ح ألبلةلألع ظلشعجمال .ل
ممالشعفصللشعثانالفق لكراألماتبطرالباالن راملعرلع لدحرمناهليعرالث ثرةلمبالرالمحاحر ة لش أللل
بعن ر رألشألممشالن ر رراملشع ر ر العامملشع ر ررلعلاص ر ر نالف ر ررالم ر ررظلشعصر ررألالشعب ان ر رةلشعتر ررالرر ررك لشالن ر رراملمر ررألل
''ش حرتعاا لتررب ا لكنا ررة''لممرالشعمبلرالشعثررانالبعنرألشألممشالن راملشعصررألتال(ش قراعا)مملشعرلعلاصر نال
ف ررالشععناص ررالشعص ررألت ةلشعجماع ررةلشعت ررالتعط ررالعألعف ررارلشى ررافةلمألحر ر ق ةلمن ،رراهل''شعتلكر راشا لشعطلب رراا ل
شعجلنرراس لشعح رج '' لع ر تالشعمبلررالشعثاعررالشعررلعللمررللعنررألشألشالن رراملشعتاك بررالشعررلعلاصرر نالمررأل

ب

مقدمة
إ عال''شالعتفا

ظلألشعت إ ا''لألنن،ال لهلشعملكا لبإاتمة لمألج نالف ،الم ظلشعنترائ لشعترالتألصر نال
لشعتق ل

يع ،المألإ لل لهلشعال ةلشعع م ةلشعر قة لألم لال ع لراضلف رالنبرل لعرأل أل رةل رلشلش

ر لألم إرال

شعاألش ة .ل
لألمألشعطب عالمألتعتاضلشعبالالمأللشعر شاسلبعرضلشعصرعألبا

لألدر لألشج،تنرالبعىر،الألشعترال

نررلكالم ررألب ن ،ررالىر ر الشعألدر ر لشعمإص ررال نجررا ل ررلهلشع شاح ررة لألص ررعألبةلشعلص ررألللع ررالبع ررضل
شعمصا الألشعماشج لشعمتإصصةلشعتالتإر ظلشعمألىرألذلعكرألاارظل رلهلشعصرعألبا لعرظلتقررللراجلشلممراظل
اابتنالشعم لةلفالشنجا لألشتماظل لشلشعبلالألشعتألصلليعالشعنتائ لشعمنرأل ليع ،ا .ل
ألالل حعنالفالش إ الياللمألنألجالشعركالألشععافراألع حرتال لممعألصر رلان رةمم لشعترالعرظلتبإرلل
ع نالبنصائل،الألشارا شت،ا لشعتالمألر ن،المألتحاع نالفالشتماظل لشلشعبلالشعمتألشى  .ل

ج

الفصل األول :مفاهيم نظرية.

 .Iفي ال ّشعرية:
 .1مفهوم ال ّشعرية:
 لغة.
 اصطالحا.
 .2ال ّشعرية عند الغرب.
 .3ال ّشعرية عند العرب.
وتعدد ترجماته.
 .IIاشكالية مصطلح ال ّشعرية ّ
باألسلوبية.
 .IIIعالقة ال ّشعرية
ّ
 .IVعالقة ال ّشعرية بعلم الجمال.
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 -Iفي الشعرية:
 .1مفهوم الشعرية:
ظهرت العديد من النظريات األدبية لتبحث في العمل األدبي والقبض على جمالياته ،ومن
بين هذه النظريات ''نظرية الشعرية'' وقد اتجهت كثير من الدراسات الغربية والعربية نحو النظرية
في ماهيتها ،ورغم ذلك ما تزال غامضة ومتعددة وهذا ما دفعنا للبحث عنها.
أ) لغة:
الشعععرّية مصععدر صععناعي مععن الشعععر ،وقععد ورد فععي لسععان العععرب تعري ع

الشعععر فععي مععادة

وش ُعَر َي ْش ُع ُر ِش ْعًار كله علم.
''ش َعَرَ :ش َعَر به َ
َ
والشععر منظعوم القعول ويقعالَ << :ش َععَر الشعاعر ،وهعو ا سعم وسعمي شعاعر لفطنتعه>>( ، )1وفععي
<<
ُ
ايؤِ و شع ُم ا َ ﴿﴾١٠٩
القععرن الك عريم قولععه تعععالىَ :ومااي شعِااك عمعأن هَإِااي اَُت الا َ

>>()2

(سععورة األنعععام

اآلية  )109معناه أي ما يدريكم.
كما يعرفعه صعاحب المعجعم الوسعيط الشععر ب نعه<<:الكعالم المعوزون المقضعي والشععر المنثعور
كعالم بليععس مسعجور يجععري علعى مععنهي الشععر فععي الت ييعل دون الععوزن ،والشعاعر قععال الشعععر ( )
شعراء ،وما شعرت به ،ما فطنت له وماعلمته>>(.)3
''شعرا'' في المعاجم العربية تدل على العلعم والفطنعة وتطلعل علعى الكعالم
ومعنى هذا أن مادة
ً
الم صوص بالوزن والقافية.
 1ابن منظور (أبو الفصل جمال الدين محمد بن مكرم) ،لسان العرب ،مج ،1دار صادر بيروت لبنان ،دط،1997 ،
ص.2274
 2سورة األنعام ،اآلية .109
 3شوقي ضيف ،معجم الوسيط ،مكتبة الشروق الدولية القاهرة ،مصر ،ط  ،2004 ،4ص.484
2
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ب) اصطالحا:
األدبيع عة الغر ّبي ععة والعر ّبيع عة  ،فق ععد وردت
ل ععم يح ععدد تعريف ععا دقيق ععا لمص ععطلح الش عععرّية ف ععي األوس ععاط
ّ
تعععاري

كثي عرة للشعععرية فمصععطلح الشعععرية م عازال غامضععا وم تلط عا مثععل الكثيععر مععن المصععطلحات

دي عة فمععن بععين التّعععاري
النق ّ

الكثي عرة للشعععرية قولععه:

<<

وباطني عة فععي اآلن
هععي مقاربععة ل ع دب مجع ّعردة
ّ

نفسعه ،وسععتتعلل كلمععة الشععرّية بععاألدب كلععه سعواء كعان منظومععا أم
ال صوص باألعمال النثرّية >> )1( .معنى هذا أن الشعرّية
وانمععا نجععدها فععي النثععر أكثععر منهععا فععي الشعععر.

<<

بععل قععد تكعاد تكععون متعلقععة علععى

تكون متعلقة ومنحصرة في الشععر فقعط

الشعععرّية

 Poeticeمصععطلح قععديم حععديث فععي

الوقت ذاته ،ويعود أصل المصعطلح -فعي أول انبثاقعه-إلعى أرسعطو أمعا المفهعوم فقعد تنعور بالمصعطلح
ذاته على الرغم من أنه ينحصر في إطار فكعرة عامعة تعتل ص فعي البحعث ععن القعوانين العلميعة التعي
تحكم اإلبدار ،ويبعدو أننعا نواجعه – معن الجهعة األولعى-مفهومعا واحعدا بمصعطلحات م تلفعة بمصعطلح
واحععد مععن جهععة ثانيععة ،ويظهععر هععذا األمععر فععي التعراث النقععدي الغربععي أكثععر جععالء>> )2(.يعنععي هععذا أن
الشعرّية هو مصطلح قديم عند أرسطو ،فإشكالية تنور المصطلح وتعدد ترجماته أحعدث مشعكلة علعى
الععرغم مععن أن مضععمونه واحععد وهععو البحععث عععن ق عوانين علميععة التععي تحكععم فععي العمععل اإلبععداعي ،فقععد
ظهر هذا اإلشكال في التراث النقدي الغربي أكثر منه في التراث النقدي العربي.

 .2الشعرية عند الغرب:
األدبيعة
احتلععت الشعععرّية حيع از كبيع ار فععي السععاحة
ّ

<<

ففععي الغععرب بععدأت الشعععرّية منععذ العصععور

القديمعة اليونانيعة ،وعلعى أيعة حعال كععان قعد تشعكل مظهعر مشعابه للفكعرة فعي الوقعت نفسعه ،أو حتعى فععي
 -1رشيد بن مالك  ،قاموس مصطلحات التحليل السيميائي للنصوص دار الحكمة (،دط)  ،2001 ،ص .140

 -حسين ناظم ،مفاهيم في الشعرية ،دراسة مقارنة في األصول والمنهي والمفاهيم،المركز الثقافي العربي( ،ط و)،

 ،1994ص.83
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لفية تاري ّية غربية>> ( )1ومن بين العذين اهتمعوا بالشععرية
وقت مبكر ،في الصين والهند وفي إطار ّ
عند الغرب نجد:
أ -الشعرية عند أرسطو :Aristote
وجدت الشعرية في القديم منذ العصور اليونانية وأقدم كتاب يواجهنا هو كتاب أرسطو إذ
يقول:

<<

لقد شغلت الشعرية دارسي النقد األدبي قديما وحديثا ،ولعل أرسطو أول من تناول في

كتابه ''فن الشعر'' هذا الموضور النقدي مبينا مجا ت الشعر التي تتجسد في النص األدبي بكل
مكوناته اللغوية والصوتية والد لية>> )2(.ويقول أيضا:

<<

ومن هذا المنطل سنواجه أقدم كتاب بهذا

الصدد هو كتاب أرسطو ''فن الشعر'' الذي ترجمه العرب القدماء تحت عنوان 'أبوطيقا' ،وتطرل
فيه بصورة

اصة بقدرة الشعر على أن يولد أو يحاكي المواق

اإلنسانية والوقائع ،وفرضيته

األساسية -طوال كتابة الشعرية -هي أن الشعر أكثر فلسفة وصرامة من التاريخ>>.

()3

وبهذا

الصدد يكون أرسطو ميز بين األدب والالأدب.
أن أرسطو قد غير
إذ ّ
م ال

<<

مفهوم الشعرية من مستواها الفلسفي والوصفي إلى تصوير

ر

تماما ول قد انقسم النقاد إلى مجموعتين متقابلتين ،فمن وجهة نظر اولى ،أصبحت الشعرية

مستقلة عن رغبات ومتطلبات المنظر ،وشددت على ماهية الشعر ومن جهة ثانية شددت على ما
يجب أن يفي به الشعر من تلك المتطلبات وأن يتطابل مع مجموعة متصورة مسبقا من األشكال
والموضوعات و أنماط األسلوب والوزن والتنظيم وأنوار المضمون .

>> ()4

ويتضح من الل قول

 _1ينظر :حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة في األصول والمنهي والمفاهيم،المركز الثقافي العربي( ،ط
و) ،1994 ،ص.20
 - 2محمود درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،دار جرير للنشر والتوزيع( ،ط،)1
 ،2010ص.11
- 3ينظر :حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،ص.21
 -4ينظر :المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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أرسطو وتغييره لمفهوم الشعرّي ة أنه كان سببا لتفرر راء النقاد الذين جاؤوا بعده فكل مجموعة
متشبثة بوجهة نظر محددة.
كما ربط أرسطو الفن بالمحاكاة فيقول<< :إن الفن عند أرسطو محاكاة ،والمحاكاة أصال
نظرية أفالطونية )...( ،ويطرح أرسطو المحاكاة بوصفها قانون للفن بشكل عام ،غير أن
ا

تال

بين الفنون يكمن في ال صائص التي تنطوي عليها المحاكاة بشكل منفصل وت تل

المحاكاة ذاتها –حسب أرسطو )...(-كما هو الحال في تشابه محاكاة موفوكليس وأرسطو
فانس>> )1(.لقد جعل أرسطو الفن مرتبط بالمحاكاة ،وجعل منها طبعا ثنائيا وأن ا

تال

القائم بين

الفنون مبنى على السمات وال صائص التي تتبناها المحاكاة.
يمكننععا الق ععول أن الش عععرّية ف ععي الغععرب ظه ععرت أو عن ععد أرس ععطو <<...عمععد إل ععى الس ععير ط ععوة
>> ()2

طوة ،واضعا تعريفات وتقسيمات تحدد شيئا فشيئا موضوعه .

ب -الشعرية عند رومان جاكبسون :Roman Jakobson
يعد ''جاكبسون'' من الذين ساهموا في تطوير األدبية وربطه بموضور الشعرية فهو يرى أن
<<الش عععرّية يمك ععن تحدي ععدها باعتباره ععا ذل ععك الف ععرر م ععن اللس ععانيات ال ععذي يع ععالي الوظيف ععة الش عععرية ف ععي
عالقتهعا مععع الوظععائ

األ ععرى للغععة ،وتهععتم بععالمعنى الواسععع للكلمععة بالوظيفععة الشعععرية،

فحسععب حيععث تهععيمن هععذه الوظيفعة علععى الوظععائ

فععي الشعععر

األ ععرى للغعة،وانما تهععتم بهععا أيضععا ععار الشعععر،
>> ()3

حيث تعطي األولوية لهذه الوظيفة أو تلك على حساب الوظيفة الشعرّية .

 -1ينظر :حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،ص.21
 2مشري بن خليفة ،الشعرية العربية مرجعياتها وابداالتها النصية ،دار حامد للنشر والتوزيع( ،ط،2011 ،)1
ص27
 3بشير تاوريريت ،الشعرية والحداثة بين أفق النقد واألفق النظرية ،دار رسالن للطباعة والنشر والتوزيع
(ط،2008،)1ص.39
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ومن هذه المقولة نستنتي أن الشعرية عند جاكبسون تتل ص في نقاط أساسية وهي:
 الشععرية فععرر معن فععرور اللسعانيات وهععي تععالي الوظيفععة الشععرية وعالقتهععا بالوظعائ

األ ععرى

والععذي يقصععد بهععا البنيويععة واألسععلوبية والسععميائيات وغيرهععا مععن علععوم اللغععة ،كمععا أن الشعععرية
ليست مرتبطة بالشعر فحسب بل حتى بالنثر.
وفي تعري

ر يقول رومان جاكبسون<<الشعرية مرتبطعة بعلعم اللسعانيات معتبع ار أن مجعال

الشعععرية هععو ا سععتعمال ال ععاص للغععة بحيععث ت ععر الكلمععات فيهععا عععن د لتهععا المعجميععة لتععؤدي دو ار
يضعفي علععى العمليععة الشععرية قيمععة فنيععة وجماليععة '')1( .معنعى هعذا أن الشعععرية هعو جععزء
اللسعانيات فاللغعة الشععرية ت عر ععن معدلو تها المعجميعة لتضعي

يتجع أز مععن

قيمعة جماليعة و فنيعة للشععرية ،كمععا

نجد جاكبسون يتحدث عن األدبية وذلك بعبارته الشهيرة <<أن موضعور العلعم األدبعي لعيس هعو األدب
وانمععا األدبيععة  Literarityأي مععا يجعععل مععن العمععل عمععال أدبيععا .وبهععذا يكععون البحععث منصععبا علععى
(األدبيععة) األدب بوصععفه لغععة مععن دون الت مععل فععي التجليععات الفلسععفية والنفسععية والجماليععة واإليدلوجيععة
المنبثقة عنه>> )2( .ويتضح لنا من الل هذا القول إن األدبية تدرس األدب كبنية مغلقة بمععزل ععن
السياقات ال ارجية المحيطة به ،كما قال جاكبسون أن << ...محتوى مفهوم الشععر غيعر ثابعت ،وهعو
يتغي ععر معععع ال ععزمن ،إ أن الوظيفعععة الش عععرية أي الشع ععاعرية  Poéticiteه ععي كمعععا أك ععد الشعععكالنيون،
عنصععر فريععد ،عنصععر

يمكععن ا ت ازلععه بشععكل ميكععانيكي إلععى عناصععر أ ععرى>> )3( .معنععى هععذا أن

مصععطلح الشعععرية هععو مصععطلح غيععر محععدد وغيععر ثابععت فهععو يتغيععر مععع الععزمن ومععع تطععور العصععر،
فالشاعرية عنصر فريد

يمكن حبسه بل بد من ا راجه والكش

 1ينظر ،محمود درباسة ،مفاهيم في الشعرية ،ص.27
2حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية،ص.79
 3مشري بن خليفة ،الشعرية العربية مرجعياتها وابداالتها النصية ،ص.30
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لكن هذا التعري

الذي قدمه جاكبسون قد تععرض للنقعد إذ أن مفهعوم الشععر عنعد جاكبسعون

''هو التشديد على المرسعل لحسعابها ال عاص ،فالشععر لعيس كالمعا عاديعا ،أي أنعه

يحيعل إلعى شعيء

عارجي بقععدر معا يتمحععور حععول مادتعه مؤكععدا بعذلك كثافععة اللّغععة الشععرّية ومععا يعتقعد جاكبسععون هععو أن
<<محتوى مفهوم الشعر غير ثابت ،ويتغير مع الزمن هعذا هعو مفهعوم الشععر عنعد جاكبسعون ،فهعو
يعععر الشعععر كمععا يععر األدبععاء بوصععفه صععيغة كالميععة مفعمععة بشععحنات الشعععور بعوارل الفكععر ،بععل
يعرفععه ب سععلوب جديععد .

>> ()1

كمععا تحععدث جاكبسععون عععن موضععور الشعععرّية << الععذي هععو تمععايز الفععن

اللغععوي وا تالفععه ع ععن غيععره مععن الفنععون األ ععرى ،وعمععا سععواه مععن السععلوك القععولي ،وهععذا مععا يجعععل
الشععرية مؤهلععة لمضععور الصعدارة فععي الد ارسععات األدبيعة ،والشعععرية تبحععث فعي اشععكاليات البنععاء اللغععوي
( )...فهععي تتجععاوزه إلععى سععبرما هععو فععي وضععمني ،ولععذلك فععإن كثيعع ار مععن ال صععائص الشعععرية
يقتصر انتمائها على علم اللغعة وانمعا إلعى مجمعل نظريعة ا شعارات ،أي علعم السعيميولوجيا الععام .

>> ()2

ومععن هععذا يمكننععا القععول أن الشعععرية متمي عزة عععن الفنععون ا

ععرى ،وهععذا مععا جعلهععا تحتععل الصععدارة فععي

الدراسات األدبية فالشعرية على الرغم من أنها تبحث في البناء اللغعوي فعي العنص األدبعي أي معا هعو
ظ ععاهر إ أنه ععا تتج ععاوزه وتبح ععث ف ععي اغع عواره واعماق ععه الم في ععة والض ععمنية ،ل ععذلك فمجم ععل العناص ععر
تنتمي إلى اللغة بل إلى عالم اإلشارات.

الشعرية

وقد فرل جاكبسون بين نوعين لغويين في الشععرّية وذلعك فعي قولعه<< :جعاء مفهعوم جاكبسعون
للشعرية على أسعاس التفريعل بعين فئتعين لغعويتين األولعى لغعة األشعياء وهعي اللغعة النفعيعة التعي نتعامعل
بهععا فععي الحيععاة ،ونعبععر مععن اللهععا علععى األشععياء ،والفئععة اللغويععة األ ععرى هععي مععا وراء اللغععة أو لغععة
اللغععة .

>> ()3

وهععذا يعنععي أن جاكبسععون قععد عمععد علععى التفريععل بععين اللغععة العاميععة التععي نتعامععل بهععا مععع

 1بشير تاوريريت ،الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي واألفق النظرية ،ص.42
 2المرجع نفسه،الصفحة نفسها .
 3المرجع نفسه،الصفحة نفسها.
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اإلبداعية الغير مباشرة كما نجد جاكبسون يقدم تعريفا موج از للعناصعر المكونعة للحعدث
الحياة ،واللّغة
ّ
<<
يوج ععه رس ععالة إل ععى المرس ععل إلي ععه ولك ععي تك ععون الرس ععالة فاعل ععة ،فإنه ععا
اللس ععاني كالتع عالي :إ ّن المرس ععل ّ

تقتضععي بمبععادذ ذي بععدء سععيال تحيععل عليععه وهععو يععدعى أيضععا المرجععع ،باصععطالح غععامض نسععبيا،
سععياقا قععابال ألنععه يدركععه المرسععل إليععه وهععو إمععا أن يكععون لفظيععا وقععابال ألن يكععون كععذلك ،وتقتضععي
الرسع ععالة بعع ععد ذلع ععك سع ععننا مشع ععتركة كليع ععا أو جزئيع ععا ،بع ععين المرسع ععل والمرسع ععل إليع ععه وتقتضع ععي الرسع ععالة
أ يرا،اتصا ( )...وتتمثل في الم طط التالي:
 سيال Context
 رسالة message


اتصال contact

مرسل ...adresse

مرسل إليه adresse

 سنن . code

>> ()1

ومنععه قععد قسععم جاكبسععون الوظععائ

علععى أسععاس عناصععر إذ يععرى <<كععل عامععل مععن العوامععل

الستة المكونة للحعدث اللسعاني تلعد وظيفعة لسعانية ،حيعث ميعز جابكسعون بعين سعت وظعائ

للغعة هعي:

الوظيفععة المرجعيععة ،ا نفعاليععة ،اإلفهاميععة ،التنبيهيععة ،ا نعكاسععية الشعععرّية>>( ،)2ولتوضعيح الفكعرة أكثععر
سنقوم بوضع م طط جاكبسون:

<<

 مرجعية Référential
 انفعالية ...Emative

شعرية Poetic
 انتباهية Phatic

1
2

حسن ناظم ،مفاهيم شعرية ،دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهيم ،ص.90
بشير تاوريريت ،الشعرية والحداثة بين افق النقد األدبي واألفق النظرية ،ص.43
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 ميتاليسانية .Metalinguistic

>>()1

نالح ععظ تواج ععد تط ععابل ب ععين م ط ععط العوام ععل المكون ععة للح ععدث اللس ععاني ،و طاط ععة الوظ ععائ
اللسانية ،فكل عامل من العوامل الستة لديه وظيفة لسعانية ،كمعا أن جاكبسعون قعد ركعز اهتمامعه علعى
الوظيفعة الشعععرية فهععي وظيفععة موجععودة فععي كععل أنعوار الكععالم فبععدونها تصععبح اللغععة ميتععة سععكونية فهععي
التي تد ل الحياة والحيوية للغة.
فقععد نص ععب جاكبسععون جععل اهتمام ععه فععي نظرياتععه إلععى اللغ ععة بقولععه<< :يركععز جاكبسععون ف ععي
نظريته على وظائ

اللغة ،اصة الوظيفة الشعرّية ألن تنور األجناس الشععرّية و صوصعياتها يععود

إلى مساهمة الوظائ

اللغوية مع الوظيفة الشعرية المهيمنة ،وذلك في نظام هرمعي متنعور .فالوظيفعة

الشعرية عنده ت ترل حدود األجنعاس( )...شععرية جاكبسعون مرهونعة بالوظيفعة الشععرية التعي نسعتطيع
العثور عليها في ال طابات كافة>> .)2( .كما لم يتحدث جاكبسعون ععن <<عناصعر التواصعل والوظيفعة
الشعرية فحسب بل نراه تحدث عن قضايا أ رى من صوصيات الشعرية ،كقضعية الغمعوض واللغعة
الشعععرية والصععورة والموسععيقى والقافيععة>> )3( .ويظهععر مععن ععالل هععذا القععول إن الشعععرية

تتشععكل مععن

عنصر التواصل والوظيفة فقط وانما تتكون من مجموعة من العناصر.
يقول''جاكبسون'' عن اصية الغمعوض<< :أن الغمعوض اصعية دا ليعة فعال تسعتغني عنهعا
كل رسالة تركز على ذاتها ،وبا تصار فانه زم للشعر ،وينعتي هعذا الغمعوض معن تالحعم النصعوص
الحديثة بالنصوص القديمعة فعالنص الشععري هعو عبعارة ععن مفعردات قديمعة تلعتحم فيمعا بينهعا عالقعات
جديدة ومبتكرة ،ومن هنا ت تي الغرابة في الشعر>>)4(.الغمعوض معن وجهعة نظعر جاكبسعون هعي اللغعة

 1حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،ص.91
 2مشري بن خليفة ،الشعرية العربية مرجعياتها وابداالتها النصية ،ص.30
 3بشير تاوريريت ،الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي واألفق النظرية ،ص.47
 4المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
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التي يجب كسر قوانينها الموجعودة فعي كعل النصعوص الشععرية ،فقعد اعتبرهعا جاكبسعون ركيعزة أساسعية
يجععب توفرهععا فععي كععل نععص شعععري ،وهععذا الغمععوض ينععتي تالحععم المعععاني الجديععدة مععع مفععردات قديمععة
فتورثت الغرابة منهما وقد اهتم جاكبسون بالحركة اإلقاعية الموسيقية فكان:

<<

من المهتمعين بالحركعة

النغميعة (اإليقععار) فععي القصععيدة و سععيما فععي د ارسعاته األسععلوبية ،فالموسععيقى فععي تصععوره هععو كالشعععر
ّ
لععيس لععه هععد

ارجهععا وانمععا هععدفها بععدا لها فهععي تعبععر عععن نفسععها فقععط .وهععي كمععا يقععول هاشللفي

الفكرة الموسيقية غاية في ذاتها وليس وسيلة للتعبير عن مشاعر واألفكار .

>> ()1

فالقافية كانعت جعزءا

أساسيا موسيقيا ويتضح من هذا <<أن العنصعر الموسعيقى يشعكل هعدفا فعي حعد ذاتعه وهعو لعيس طعر
أو عنصععر ليسععاهم فععي التعبيععر عععن المشععاعر واألفكععار ،أمععا القافيععة بالنسععبة لععه هععي تك عرار لععبعض
الفونيمععات ،فتتبععع بالضععرورة عالقععة د ليععة بععين الوحععدات التععي تجمعهععا والفععرل بععين الصععن

الشععكلي

والتطبيععل النحععوي( )...وهععذا مععا ي ع من جماليععة الشعععر ويسععاعد الععذاكرة علععى حفظععه ،ومععن هنععا ي ع تي
اإليقععار .

>> ()2

ويقصععد مععن هععذا كلععه أن جاكبسععون قععد ركععز علععى القافيععة بوصععفها عمععود اإليقععار فععي

الشععر فاإليقعار يلععب دو ار أساسعيا فعي اكتمعال الد لعة ومعنح القصعيدة اتسعاقا وانسعجاما وايقاععا يشععكل
الشعرية .ومنه <<فالشعرية عند جاكبسون قد ت سسعت فعي فضعاء لسعاني وفعي شععرية لسعانية وأسعلوبية
وسيميولوجية بامتيعاز بعل هعي شععرية بنيويعة أحيانعا أ عرى .

>> ()3

تععد الشععرية عنعد جاكبسلون <<هعي

الصععة مجموعععة مععن الماهيععات الجزئيععة المرتبطععة بعععالم الشعععر ،هععي اتحععاد بععين عناصععر التواصععل
والغموض واللغة والصورة والموسيقى>>.

()4

اذن الشعرية من وجهة نظره هي عبارة عن جزيئات المرتبطة والمشكلة للعالم الشعري.

 1ينظر :بشير تاوريريت ،الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي واألفق النظرية ،ص.48
 2ينظر :المرجع نفسه ،ص .49
 3ينظر :المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .
 4ينظر:المرجع نفسه ،الصفحة نفسها .
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الفصل األول
 الشعرية عند تودوروأعطى تودورو

:Todorov

عدة تعريفات لمصطلح الشعرية إذ أن <<الشعرية عند تودورو

تحدد معن

ععالل جميععع نتاجععه فععي النقععد التنظيععري والتطبيقععي وت سيسعه لموضععور الشعععرية فععي النصععوص األدبيععة
وينبععع أساسععا مععن المفهععوم اإلج ارئععي لل طععاب األدبععي و صائصععه ومكوناتععه البنيويععة والجماليععة ،وقععد
اعتمععد فععي تحليلععه لل طععاب األدبععي علععى عطععاءات المععنهي البنيععوي>> )1( .تتضععح مععن ععالل اإلنتععا
الفكري لتودورو

وت سيس لموضور الشعرية في النصوص األدبية أنه مرتبط ارتباطا وثيقعا بالمنهعا

البنيععوي <<فقععد اعتمععد فععي تحليلععه لل طععاب األدبععي علععى عطععاءات المععنهي البنيععوي ،فعبععر عععن ذلععك
بقولععه '' :نسععتطيع تجميععع قضععايا التحليععل األدبععي فععي ثالثععة أقسععام بحسععب ارتباطهععا بععالمظهر اللفظععي
مععن الععنص أو التركيبععي أو الععد لي>>(. )2إذن فععإن تععودورو

قععد ربععط مفهععوم ال طععاب األدبععي بثالثععة

مظاهر وهي :النصية والداللية والتركيبية.
استقر فهم فاليري على الشعرية من منطل ا ر لكلمة شععر حيعث يقعول<< :يبعدو لنعا أن اسعم
(شعععرية) ينطبععل عليععه إذ مععا فهمنععاه بععالعودة إلععى معنععاه ا شععتقاقي أي اسععما لكععل مععا لععه صععلة بإبععدار
الكتععب أو ت ليفهععا حي ععث تكععون اللغععة

-فععي ن واحععد -الجععوهر والوسععيلة،

بععالعودة إلععى المعنععى

الضععيل الععذي يعنععي مجموعععة مععن القواعععد أو المبععادذ الجماليععة ذات الصععلة بالشعععر .

>> ()3

أن مفهععوم الشعععرية الواسععع الععذي توصععل إليععه فععاليري هععو نفسععه الععذي انطلععل منععه تععودورو
الشعرية لديه اسما لكل صلة باإلبدار عامة.

 1نقال عن :بشير تاوريت ،الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي األفق النظرية،ص .34
 2المرجع نفسه ،ص .35 ،34
3حسن ناظم ،مفاهيم شعرية ،ص.19
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الفصل األول
إذ أن تودورو

قد <<حصر مصطلح الشعرية في مدلو ت ثالثة وهي:

 أوال :أي نظرية دا لية ل دب. -ثانيا :ا تيار إمكانية من اإلمكانيات األدبية ،أي ات اذ المؤل

طريقة كتابية ما.

 ثالثلللا :تتصععل الش عععرية بالش ععفرات المعياريععة الت ععي تت ععذها مدرس ععة أدبي ععة مععا م ععذهبا له ععا ،أيمجموعة القوانين العملية التي تست دم إلزاميا.
واسععتنادا عل عى هععذه المقععو ت

>> ()1

نسععتطيع أن نقععول الشعععرية

تتحععدد بنععور أدبععي معععين فهععي

تععدرس انطالقععا منعه مععع ا تيععار طريقععة الكتابععة وتشععكل هععذه الطريقععة معععايير تت ععذها مدرسععة أدبيععة معا
وهذه المعايير إلزامية للمؤل

في ابداعه ،ما يؤكد عليعه تعودورو

فعي كتابعه<< :أن العمعل األدبعي

يمثععل دومععا موضععور الشعععرية فمععا نسععتنطقه هععو صععائص هععذا ال طععاب النععوعي الععذي هععو ال طععاب
األدب ععي .

>> ()2

معن ععى ه ععذا ان ععه ل ععيس ك ععل عم ععل أدب ععي فيع عه ش عععرية وانم ععا تتش ععكل م ععن مجموع ععة م ععن

ال ص ععائص المجع ععردة فع ععي ال ط ععاب األدبع ععي وهع ععذه األ يع عرة تحقع ععل األدبيع ععة ،تتحعععدد الشع عععرية <<عنع ععد
تودورو

في ا نتقال من لغة التصريح إلى لغة التلميح ومعن األسعلوب المباشعر إلعى األسعلوب الغيعر

مباشر إذن الشعرية تتحقل انطالقا من األدب نفسه فهو مجرد تحويعل معن طعاب إلعى طعاب ومعن
نص إلى نص ،غير أن هذا التحول يجب أن ي ذ بعين ا عتبعار مسع لة األجنعاس األدبيعة وعالقتهعا
ببعضععها الععبعض ،كمععا أن هععذا التحععول وا نتقععال ي ضععع إلععى قععانون جديععد مغععاير عععن القععانون القععديم
ألن التععاريخ األدبععي هععو تععاريخ متجععدد ومتغيععر فهععو

يعععر الثبععات فهععو م تل ع

مععن عصععر إلععى

ععر>> ،)3(.ومعنععى هععذا أن الشعععرية بعععد أن كانععت صعريحة ومباش عرة انتقلععت وتحولععت إلععى لغععة غيععر

 1ينظر :حسن ناظم مفاهيم الشعريّة ،ص.19
 2ينظر بشير تاورير ت ،الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي واألفق النظرية ،ص.36
 3ينظر  :المرجع نفسه ،ص.37 ،36
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الفصل األول

مباش عرة ومعقععدة أي أن الشعععرية تتحقععل مععن وجععود األدب نفسععه وذاتععه وهععذا التحععول يمععس األجنععاس
األدبية وعالقتها ببعضها البعض وعليه فقد افترضت قانون جديد ألنه متغير
كما ذهب تودورو

يعر الثبات.

إلى الصة <<أن الشعرّية تقوم أساسا على اصية البحعث األدبيعة فعي

ال طععاب األدبععي ففععي منع ى تععام عععن سععائر ال طابععات األ ععرى كالفلسععفية والتاري يععة وا جتماعيععة ...
إلععخ إنععه البحععث عععن أدبيععة اللغععة فععي صععورتها انزياحيععه ،بععل البحععث عععن الشعععرية
المحع ععدود( )...إنهع ععا مقاربع ععة لبع ععاطن الع ععنص

ظع ععاهره .

>> ()1

تعتععر بسععلطة

معنع ععى هع ععذا أن الشع عععرّية ظع ععاهرة متعلقع ععة

ومتربطة بعنصرين اإلنزياح لذلك نجدها متعلقة بمضمون النصوص

بظاهرها.

د -الشعرية عند جان كوهين :Jean Cohen
كما كان لجان كوهين نظرة في مفهومعه للشععرّية <<فقعد تع ثر فعي ت سعيس لعلعم الشععرية بمبعدأ
''المحايثة'' في صورته اللسانية فهو أراد أن تكون علميعة معن حيعث اسعتثماره لمبعادذ لسعانية ،فالمبعدأ
الذي أصبحت فيه اللسانيات علما أي مبدأ المحايثعة اي تفسعير اللغعة باللغعة نفسعها ،كمعا اعتمعد علعى
اصع ععية ا نزيع ععاح فع ععي الشع عععر ألن الشع عععر حسع ععب تصع ععوره هع ععو<< :علع ععم ا نزياحع ععات اللغويع ععة ''

>> ()2

ونالحظ من هذا أن الشعرية عند جان كعوهين ترتكعز علعى مبعادذ محايثعة ليجعلهعا أكثعر منهعا علميعة
كم ععا اعتم ععد ف ععي د ارس ععته عل ععى ا نزي ععاح ف ععي الش عععر ،وي ععرى ك ععوهين << الت ععدا ل ب ععين حقع عل الش عععرية
واألسععلوبية

يجععب أن ي عوهم القععارذ بفك عرة التماثععل بينهمععا فثمععة فععرل بععين األسععلوبية والشعععرية()...

فاألسععلوبية تعنععى بد ارسععة صععائص أو ق عوانين نععص ادبععي مععا امععا الشعععرية فهععي نظريععة ا دب التععي
تعن ععى بد ارس ععة القع عوانين العام ععة لل ععنص األدب ععي

>>.

( ،)3فالش عععرية واألس ععلوبية ي تلف ععان ع ععن بعض ععهما

ويظهر الفرل واضحا من الوهلة األولى عند ا طالر على كل حقعل منهمعا ،ويعرى كعوهين أن الشععر
 1ينظر :بشير تاورير ت ،الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي واألفق النظرية،
 2المرجع نفسه ،ص .49،50
 3المرجع نفسه ،ص .50
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عععن النثععر فععي قولععه << :الشعععرية هععي العععالم الععذي يجعععل مععن الشعععر موضععوعا لععه وان كانععت

اللغععة قابلععة للتحليععل علععى مسععتويين اثنععين ،الصععوتي والععد لي فععإن الشعععرية يتعععارض مععع اللغععة النثريععة
من الل صائص موجودة في هذين المسعتويين )...( ،انطالقعا معن التععاريض العذي يقيمعه كعوهين
بين الشعر والنثر ،يصل كوهين إلى تحديد مفهوم مركزي عنده ،هو مفهعوم (االنزيلا ) ،حيعث يمكعن
أن تعد القصيدة انزياحا قياسيا إلعى اللغعة العاديعة ،ويت عذ ا نزيعاح عنعد كعوهين طابععا تعميميعا ،حيعث
يقععوم بسععحبه علععى كععل مكونععات القصععيدة>> )1(.يقصععد بهععذا أن الشعععر ي تل ع

عععن النثععر مععن ععالل

صائص موجودة في كل مسعتوى وهعذا التععارض نعتي عنعه مفهعوم جديعد ومركعزي قدمعه كعوهين وهعو
ا نزيععاح ،وهععذا األ يععر

يكععون علععى مسععتوى واحععد وانمععا يكععون شععامال علععى كععل مسععتويات اللغععة،

الصورة ،ا يقار ،القافية ،اللغة ...إلخ .تحدث كوهين كذلك عن <<لغة الشعر التي تستعمل مبعدأ معن
المب ععادذ اللس ععانية ،غي ععر أن ععه ف ععي لغ ععة الش عععر

يكتف ععي با نزي ععاح ،إذ ب ععد م ععن وج ععود قابلي ععة إع ععادة

بنائها( )...فاللغعة المن ازحعة هعي لغعة عليعا ،لغعة تتسعم بعالغموض ألن معرفعة المعيعار العذي تنعزاح عنعه
اللغة الشعرية ليس أم ار سهال سعيما إذ معا ارتعبط األمعر بفتعرات متباينعة معن تعاريخ اللغعة>> )2(.تطعرل
كععوهين إلععى قضععية ا نزيععاح فععي الشعععر فهععو يععرى أن لغععة الشعععر

تكتفععي با نزيععاح فقععط بععل تتعععدى

إلعى وجعود قابليعة إععادة بنائهعا ،ولهعذا أطلعل عليهعا كعوهين باللغعة العليعا ألنهعا عبعارة ععن انحع ار
القاعدة (القواعد والقوانين) وهذا ا نح ار

اتص

ععن

بالشاعرية وهي تتسم بالغموض.

ومنه فقد حدد جان كوهين للشعرية ثالثة أنماط مستند إلى مستوى التحليل اللغعوي :الصعوتي
والد لي جدولها كاآلتي:

 1بشير تاورير ت ،الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي واألفق النظرية ،ص.51 ،50
 2المرجع نفسه ،ص.52 ،51
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الفصل األول
السمات الشعرية
الصوتية

الداللية

الجنس
 -قصيدة نثرية

-

+

 -نثر منظوم

+

-

 -شعر كمل

+

+

 -نثر كامل

-

-

نسععتنتي مععن هععذا الجععدول أن العنصععر الصععوتي يهععيمن علععى الشعععر ف عي حععين أن العنصععر
العد لي موجععود فعي النثععر ،الفعرل بععين الشعععر والنثعر فععي تصعور كععوهين <<ليسعت مسع لة وزن أو إيقععار
ألن اإليقار يوجد في النثعر ،وبعين النثعر واإليقعاعي والعوزن اإليقعاعي

يوجعد أي فعرل علعى ا طعالل

،وتبعععا لععذلك يقتععرح كععوهين ان يكععون التميععز بععين الشعععر والنثععر لغويععا .

>> ()1

ومنععه يجععب التمييععز بععين

الشعر والنثر لغويا ألن لغة النثر هي لغة الطبيعة ولغة الشعر هي لغة الفن.
وهكععذا يتضععح أن الشعععرية عنععد <<كععوهين هععي شعععرية أسععلوبية تقععوم علععى منطععل ا نزيععاح،
انزيععاح لغععوي يمععس ثععالث مسععتويات التركيبععي والصععوتي والععد لي ،مععع تظععافر المسععتويين الصععوتي
والعد لي فعي الحكععم علعى شعععرية النصعوص ،حيععث لعم يسععتند إلعى التمييععز بعالنثر مععع القصعيدة اسععتنادا
إلى الوزن بل استنادا إلى التظافر هذين المستويين (الصوتي والد لي) .

>> ()2

1

بشير تاوريريت ،الشعرية والحداثة بين أفق النقد األدبي واألفق النظرية ،ص .55 ،54

 2ينظر المرجع نفسه ،ص .56
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الفصل األول
ونل ص ما سبل أن:

 شعرية ''أرسطو'' هي محاكاة و تعني بالضرورة محاكعاة الواقعع فوتوغرافيعا أو تقييعد الشعاعر
باألحعداث كمعا جعاءت فعي الواقعع وانمعا هعي إعطعاء رؤيعة جماليعة فالمحاكعاة عنعد أرسعطو هعو
األدب بحد ذاته.
 شعرية ''جاكبسون'' هي فرر من فرور اللسانيات وهي تعالي الوظيفة الشععرية معع الوظعائ
األ رى ،فهو علم قائم بحد ذاته بعيدا ععن السعياقات المحيطعة بعالنص ،كمعا يعرى فعي القافيعة
والسع ععجع والجنع ععاس  ...اضع ععافة إلع ععى الصع ععورة الشع عععرية التع ععي تجسع ععدها الرمع ععوز والتشع ععبيهات
والموسيقى فهي ادوات تحقل للنص شاعريته.
 أما شاعرية ''تودورو '' تتحدد أساسا على اشتغالها على صائص ال طاب ا دبعي بعيعدة
ع ععن ال طاب ععات األ ععرى ذات البععععد التعععاري ي والفلس ععفي ،فالشععععرية عن ععده

ته ععتم بع عاألدب

الحقيقي ،وانما يتجاوزه إلى األدب الممكن أو المتوقع.
عر
 أمععا ''كللوهين'' فالشعععرية عنععده هععي انزيععاح وهععي العععدول وا نحع ا

عععن المعععاني القاموسععية

التي تضفي علعى العنص صعفة الشعاعرية ممعا بجعلهعا لغعة من ازحعة تتسعم بعالغموض فهعي لغعة
مبهمة ترهل المتلقي للوصعول إلعى المعنعى الحقيقعي للد لعة ،ومعا يميعز لغعة النثعر ععن الشععر
هو لغويتها.
 .3الشعرية عند العرب:
الشعرية مفهعوم غعامض فهعو يتشعكل معن عناصعر موجعودة دا عل العنص األدبعي <<ولهعذا فعإن
إسععتقراء الت عراث النقععدي عنععد العععرب القععدماء يععوفر للباحععث تصععو ار واضععحا عععن مفهععوم الشعععرية عنععد
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النقععاد العععرب مععن ععالل نظ عراتهم إلععى الععنص األدبععي>> )1( .فقععد اعتمععدوا فععي تعريفععاتهم علععى مفهععوم
الشعرية عند أرسطو الذي اعتمعد علعى الت يعل والمحاكعاة فعي موضعور بحثعه ععن الشععرية ونعذكر معن
النقاد العرب الذين اعتمدوا على م يلة أرسطو هما :عبد القاهر الجرجاني وحازم القرطاجني.
أ -عبد القاهر الجرجاني:
يعتبر عبد القاهر الجرجاني من أهم النقاد الذين تناولوا مس لة الشعرية فقعد <<فقعد تنعاول عبعد
القهععار الجرجععاني الععدور البعاهر لالسععتعارة والكنايععة فععي لغععة ا بععدار الفنععي وبشععكل ععاص فععي الشعععر
النضعروب البالغععة مععن المجععاز والتلمععيح واشععارة و كنايععة وتوريععة والحععاء وتععريض تشععكل منبععا رئيسععا
للشعرية ،فهي التي تجعل من الشعر شع ار له صوصعيته وطبيعتعه الفنيعة>> )2(.معنعى هعذا أن معظعم
الظ عواهر البالغيععة هععي ضععروب وهععي التععي تشععكل المنبععع الرئيسععي للشعععرية وهععي التععي تمععنح للشعععر
قيمتععه الفنيععة ،وهععذه الضععروب البالغيععة عنععد الجرجلللاني <<تجسععد نظريتععه المسععماة بععالمعنى والمعنععى
المعنععى ،تلععك النظريععة التععي تقععرر وجععود مسععتويين للغععة ،فالمسععتوى األول هععو المسععتوى المباشععر الععذي
يقرر أمر ما ،أو يشير إلى حقيقة ما

ي تل

فيها اثنان ،وأما المستوى الثاني هو المسعتوى األدبعي

والشعععري الععذي يقععوم علععى اإلنفعععال والجمععال والفععن وهععو الععذي يجعععل مععن الشعععر شععع ار وبهععذا يعنععى
الشعرية>> ،)3( .يقول الجرجاني <<أما نظم الكالم فليس األمر فيه كذلك ألنك تقتفي فعي نظمهعا ثعار
المععاني وترتبهععا علععى حسععب ترتعب المعععاني فععي الععنفس ( )...فيقعول :لععيس الغععرض بععنظم الكععالم ،إن
توالت الفاظها في النطل ،بل تناسعقت د لتهعا تالقعت معانيهعا علعى الوجعه العذي افتضعاه العقعل .

>> ()4

معنى هذا أن الكلمة عند الجرجاني تنتي بعد ترتيب الحرو  ،وهذه الكلمة تق

 1محمود دراب سة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،ص.17
 2المرجع نفسه ،ص .20
 3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهيم ،ص.26
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بناء علعى ترتيعب المععاني فعي العنفس وهعذا الترتيعب للمععاني يقتضعي اقتفعاء أثعار المععاني ،فينعتي نظعم
الكلم كما أن النظم

تنظر إلى اللفظ بحد ذاته فاأللفعاظ تتمعايز ععن بعضعها العبعض بمالئمعة معنعى

اللفظ بالمعنى الذي يليه بمراجحة والعقل ،كما تدل نظرية النظم الجرجاني<<تدل باطنيعا علعى تهمعي
الوزن والقافية في الشعر ،فضال عن أن الجرجاني يصعرح بعذلك ،فلعيس بعالوزن معا كعان الكعالم كالمعا
و به كل كالم ي ار من الكالم أي أنه ليس للوزن مد ل في ذلك>> )1( .معنى هعذا أن الجرجعاني قعد
أهمل الوزن والقافية في الشعر واعتبرها غير مهمة فقد عمل على اسقاطهما.
كمعا لجع الجرجعاني<<لتوضعيح شععريته إلعى التمييعز بعين معنيعين معا هعو عقلعي وت يلعي ،يحعدد
األول ب نععه المعنععى الععذي يجععري مجععرى األدلععة والفوائععد ويصععفه ب نععه ثابععت وص عريح يحكععم عليععه لععيس
للشعععر فععي جععوهره وذاتععه نصععيب ويعلععل حكمععه هععذا بقولععه إن الشععاعر يععورد معععاني معروفععة( )...أمععا
المعنى الت يلي ب نه الذي

يمكن أن يقال أنه صدل وانما اثبته ثابت ،وما نفاه منفي .

>> ()2

فيتضععح لنععا مععن ععالل هععذا القععول أن الجرجععاني قععد ميععز بععين مسععتويين مععن اللغععة ،المسععتوى
المباشر ويقصد به الكالم الععادي العذي ي تلع

فيعه اثنعان ،أمعا المسعتوى الثعاني هعو األدبعي اإلبعداعي

العذي يقععوم علعى جماليععة اللغععة الشععرية ،ويقععول أيضعا <<الكععالم علععى ضعربين :ضععرب انعت تصععل فيععه
إلى الغرض بد لة اللفظ وحده ( )...وضرب

ر أنت

تصل منه إلعى الغعرض بد لعة اللفعظ وحعده

ولكن يدلك على معناه الذي يقتضيه موضوعه في اللغعة ثعم تجعد لعذلك المعنعى د لعة ثانيعة تصعل بهعا
إلى الغرض ومذار هذا األمر على الكناية وا ستعارة والتمثيل .

>> ()3

 1حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهيم ،ص.26
 2المرجع نفسه،الصفحة نفسها.
 3محمود درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،ص.20
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ومنه فإن الكالم عند الجرجاني يقوم على ضربين وكل ضرب م تلع
ععر

األول تفهمععه مععن ععالل اللفظععة وحععدها ،وضععرب

ععن اآل عر فالضعرب

تصععل إلععى معنععاه الحقيقععي إ بععالعودة علععى

اللفظ الذي يقودك إلى د لته الثانية وهذا ما نجده في األغلب في الكناية وا ستعارة.
كم ععا ج ععاء الجرجللللاني بمصعععطلح الللللنظم للتفريعععل ب ععين م ععا هعععو شععععري وغيعععر شععععري بقولعععه
<<وإلكتشععا

ق عوانين الشعععرية العربيععة وذلععك بععالنظر إلععى الععنص باعتبععار مجموعععة مععن البنععى

قيمععة

إلحداها .

>> ()1

ب -الشعرية عند حازم القرطاجني:
مفهوم الشعرية في تصور حازم القرطاجني هي التي << تقوم على الت يل ،وهذا المصطلح يععود
أصال إلى الفالسفة المسلمين العذين تنعاولوا هعذا المصعطلح معن عالل ارتباطعه بعالملتقى )...( ،حقيقعة
الشععر انمععا هععو الت ييعل والمحاكعاة>> )2( .إذن أسععاس المعععاني الشعععرية عنعده تقععوم علععى الت يععل الععذي
يقععوم عليععه الشعععر ،ويقععول أيضععا <<أن الت يععل هععو ق عوام المعععاني الشعععرية وا قنععار هععو ق عوام المعععاني
ال طبية( )...فغاية الشعر عنعده احعداث األثعر المرغعوب فعي نفعس المتلقعي بواسعطة الت يعل العذي هعو
وسععيلة إلععى غععرض معععين هععو الفعععل ،وهععذا الفعععل قععد

يكععون مطابقععا للحقيقععة>> )3( .فالت يععل عنععده

يعتبععر اساسععا فععي الشعععر وا قنععار هععو قعوام المعععاني فععي ال طععب ،فغايتععه ا ساسععية هععو تععرك أثععر فععي
نفسية المتلقي ،فالشعرية حسب القرطلاجني <<كعالم معوزون مقفعى معن شع نه أن يحبعب إلعى العنفس معا
قصد تحبيبها إليها ،ويكره إليها ما قصد تكريهه ( )...فا سعتغراب والتعجعب حركعة للعنفس اذا اقترنعت
بحركتها ال يالية قوى انفعالها وت ثرها .

>> ()4

1
2
3
4

مشري بن خليفة ،الشعرية العربية ،مرجعياتها وابداالتها النصية ،ص.14
محمود درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،ص.21
ينظر :المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهيم ،ص.31
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فبذلك يقر القرطجعاني أن العوزن والقافيعة عنصعران أساسعيان فهمعا اللعذان يحعددان اثرهمعا فعي
نفسعية المتلقعي إمعا الجعذب أو النفعر فلقرطعاجني يعطععي أهميعة كبيعرة للمتلقعي فيقعول<< :يضعع المتلقععى
عنصع ار رئيسععيا فععي مقاربععة الشعععر ،ليبعععث عنصععر الت ع ثير فيععه مععن ععالل الت يععل ،ويلععم يكععن الت يععل
منحص ع ع ار فع ععي عمليع ععة التلقع ععي بع ععل إنع ععه مع ععع المحاكع ععاة ( )...الشع عععر ت يع ععل ومحاكع ععاة والت ييع ععل .

>> ()1

العملي عة الشعععرّية ،فيقععول
فالقرطععاجني أعطععى للمتلقععي قيمععة ولععم يهمشععه فهععو يعععد طععر أساسععي فععي
ّ
القرطاجني عن الت يل <<الت يعل أن تتمثعل للسعامع معن لفعظ الشعاعر الم يعل أو معانيعه أو أسعلوبه أو
نظامه وتقوم في ياله صورة أو صور ينفعل لت يلها أو تصعورها ،أو تصعور شعيء

عر بهعا انفععا

معن غيععر رويععة>> )2( .ويتضععح لنععا مععن ععالل هعذا القععول أن المحاكععاة والت يععل عنصعران أساسععيان فععي
الشعر ،بل وربط الت يل صو ار وعلى هذا األساس ينفعل لها.
إن <<جهعود حلازم القرطلاجني إلقامعة علعم الشععر ،حيعث أن الشععرية عنعده ليسعت طبععا و
وزنععا و قافيععة وانمععا هععي محاكععاة وت يععل واغ عراب وق عوانين>> )3( .فتعري ع

القرطععاجني للشعععرية يتميععز

بالدقععة ،فبقععي محافظععا علععى ال اصععية الذاتيععة للشعععرية وهععي الععوزن والقافيععة ،وأضععا

إليهععا اصععية

عامة وهي التخيل في الشعر الذي يثير تعجب واغرابا في نفسية المتلقي أو السامع.
ج -كمال أبو ديب:
يعد كمال أبو ديب من أهم نقاد العرب الذين تناولوا الشععرية بإسعهاب بمنظعور جديعد ،نجعد
شععرية أبللو ديللب <<تسععتند إلعى الفجععوة :مسععافة التعوتر ،التععي هعي فاعععل أساسععي فعي التجربععة اإلنسععانية
ب كملهععا ،ويحععددها ب نهععا الفضععاء الععذي ينش ع مععن اقحععام مكونععات الوجععود ،أو اللغععة أو ألي عناصععر
تنتمي ( )...لذا يرى كمال أو ديب أن الشعرية صيصة عالئقيعة ،أي أنهعا تجسعد فعي العنص لشعبكة
1
2
3

حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة في األصول والمنهج والمفاهيم ،ص.32 ،31
محمود درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،ص.22
مشري خليفة ،الشعرية العربية ،مرجعياتها وابداالتها النصية ،ص.14
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من العالقات التعي تنمعو بعين مكونعات أوليعة سعمتها األساسعية ان كعال منهمعا يمكعن أن يقعع فعي سعيال
ععر دون أن يكععون شعععريا ،لكنععه فععي السععيال الععذي تنش ع فععي هععذه العالقععات ،وفععي حركتععه المت ارسععبة
( )...يتحول إلى فاعلية لل للشعرية ومؤشر على وجودها>> )1( .تتشكل الشعرية معن مجموععة معن
العالق ععات ف ععي م تلع ع

الس ععياقات ول ععيس ف ععي مكوناته ععا ،وم ععن ث ععم ه ععذه العالق ععات با تالفه ععا تؤس ععس

للشعععرية ،فالشععرية عنععد كمللال أبللو ديللب <<تعنععي التضععاد أو الفجععوة أي مسععافة التععوتر ،تلععك المسععافة
الناتج ع ععة ع ع ععن اللغ ع ععة المترس ع ععبة واللغ ع ععة المبتكع ع عرة م ع ععن حي ع ععث ص ع ععورها الش ع عععرية ،ومكوناته ع ععا األولي ع ععة
وتركيبهعا>>( ، )2نجعد أن كمعال أبعو ديععب أعطعى للشععرية اسعم الفجعوة أو مسععافة التعوتر التعي هعي نتععا
العالقععة بععين اللغععة العاديععة واللغععة اإلبداعي عة ا دبيععة المبتك عرة ،فالشعععرية هععي <<وظيفععة مععن وظععائ
العالقععة بععين البنيععة العميقععة والبنيععة السععطحية ،وتتجلععى هععذه الوظيفععة فععي عالقععات التطععابل المطلععل أو
النسبي بين هتين البنيتين ،فحيث يكون التطابل مطلل تنعدم الشعرية وحين تنش

ل لة وتغعاير بعين

البنيتععين>> )3( .وفععي هععذا الصععدد يقععول كمععال أبععو ديععب <<أن اسععت ذام الكلمععات ب وضععاعها القاموسععية
المتجمعععدة

ين ععتي الشععععرية ،بع ععل ينتجهعععا ال عععرو  ،هع ععو لعععل لهعععا أسع ععما أو ديع ععب الفجعععوة :مسع ععافة

التععوتر>>( ، )4يتبععين م ععن ععالل ه ععذا القععول أن كم ععال أبععو ديععب يقص ععد بععالفجوة :مس ععافة تععوتر ،وه ععي
ال رو عن الد

ت القاموسية المعجمية المتجمدة التي

تنتي الشعرية.

د -الشعرية عند ابن سينا:
تنعاول ابلن سللينا لد ارسعته لمصععطلح الشععرية فنجعده يقععول <<أن السعبب المولعد للشعععر فعي قععوة
ا نسان ،شيئان :أحدهما ا لتذاذ بالمحاكاة( )...والسعبب الثعاني حعب النعاس للتع لي

وا لحعان طبععا،

 1مشري خليفة ،الشعرية العربية ،مرجعياتها وابداالتها النصية  ،ص.32
 2محمود درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،ص.24
 3المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 4كمال ابو ديب ،في الشعرية ،مؤسسة االبحاث العربية ،بيروت ،لبنان( ،ط ،1987 ،)1ص .38
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ثععم قععد وجععدت األوزان مناسععبة ل لحععان ،فمالععت إليهععا األنفععس وأوجععدتها ،فمععن هععاتين العلتععين تولععدت
الشععرية وجعلععت تنمععو يسععي ار يسععي ار تابععة للطبععار>> )1( .ويتضععح لنععا مععن ععالل هععذا القععول ان السععبب
وراء وجود الشعر يعود إلى سعببين رئيسعيين فالسعبب األول يععود أن النعاس يت عذون بالمحاكعاة إلتعذاذ،
أما السبب الثاني حب الناس ل وزان واأللحعان فمعن هعذين السعببين أوجعدت الشععرية غايتهعا وانتشعرت
في كل واحد منهم ويضي

أيضا (انبعثت الشععرية معنهم بحسعب غريعزة كعل واحعد معنهم وفريحتعه فعي

اصيته وبحسب لقعه وعادتعه>>، )2( .يععر ابعن سعينا الشععر<<بكونعه كعالم م يعل مؤلع
موزونععة ومتسععاوية وعنععد العععرب مقفععاة وهععو بهععذا التعري ع

معن اقعوال

يجعععل الت يععل أو والععوزن ثانيععا همععا ق عوام

الشععر ،أمععا القافيعة فهععي اصعية الشعععر العربععي>> ، )3( .وربعط ابععن سعينا الشعععر بالت يعل وذلععك بقولععه
<<ذلك أن الشعر إنما المراد فيه الت ييل ،فالت ييل هو الطاقعة المركزيعة المولعدة ب حعداث اللعذة والنشعوة
والدهشة عند المتلقي>> ، )4( .يتبين لنعا معن عالل القعول إن ابعن سعينا قعد تع ثر بعالفهم ا رسعطو العذي
اربط شعره بالت ييل فالت ييل عنده هو الطاقة الكامنة والمدعمة لصناعة الشعر ،فاللعذة والنشعوة سعمة
أساسية لتحقيعل الت يعل عنعد المتلقعي للعمعل ا بعداعي ،يضعي

ايضعا <<اللعذة

تتكعون إ معن عالل

ألوان المجاز الم تلفة اتي يتشكل منها الشعر ،فالمجاز والتشبيه وا سعتعارة هعي المكونعات ا ساسعية
للشع عععرية>> ، )5( .ن ع ععرى أن ابع ععن سع ععينا رب ع ععط الت ييع ععل بضع ععرورة البالغع ععة العربيع ععة كالمجع ععاز والتشع ععبيه
وا ستعارة ن هذه الضعروب تعطعي تشعبيه الشعيء و تنقلعه كمعا هعو فهعو يشعير أن اللعذة تكمعن فيمعا
هعو غيععر حقيقعي وغيععر واقعععي فهعي

تطععابل الواقععع فهعي ليسععت تقليعدا حرفيععا لععه .يقعول فععي موضععور

 1حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة في االصول والمنهج والمفاهيم ،ص.12
 2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
Https//:www.diwanalaradb.com 3
 4محمود درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،ص.19
 5المرجع نفسه،الصفحة نفسها.
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ر <<أما المحكايات فثالثعة :تشعبيه اسعتعارة وتركيعب>> )1( .فمصعطلح المحاكلا عنعد ابلن سلينا هعو
التصديل وذلك بترك أثر في ايقار المتلقي ونفسيته.

بمعنى التشبيه الذي غاية الت ييل

ه -الشعرية عند أدونيس:
ا تل

ادونيس عن باقي النقاد في نظريته للشعرية فقعد تناولهعا <<معن عالل اللغعة ،المجازيعة

التي تتجسد في النص األدبي ،بحيث تجعل منه نصا متعدد الت ويالت وا حتما ت نتيجة الغمعوض
الفنععي الععذي يتجسععد فيععه>> )2(.يتضععح مععن ععالل هععذا القععول أن الشعععرية أدونععيس تتمثععل فععي تلععك اللغععة
المجازيععة التععي تجعععل الععنص غععامض و اضععع لعععدة تع ويالت ويقععول ايضععا <<الجماليععة الشعععرية تكمععن
باألحرى في النص الغامض المتشابه ،أي الذي يحتمل ت ويالت م تلفة ،ومعاني متعددة .

>> ()3

فالمالحظ هن أن السر الحقيقي وراء جمالية النصوص هو ذلك الغموض العذي تحملعه اللغعة
المجازيعة فالمجععاز لعه سععحر ومحاسعن تحمععل ععدة تع ويالت م تلفعة تمنحهععا للقعارذ أو السععامع ليصععبح
نصا شعريا ،حيث ينحر النص معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي.
ومعا يمكننععا قولععه فعي ا

يععر أنععه علعى الععرغم مععن ععدم وجععود نظريععة متكاملعة ناضععجة لتحديععد

مفهوم الشعرية عند العرب إ أننعا
كمععا أننععا

ننكعر وجودهعا فعي التعراث العربعي النقعدي بععدة تسعميات متععددة

ننكععر جهععود النقععاد القععدمى الععذين كععانوا وراء انطععالل النقععاد العععرب المحععدثين الععذين ا ععذوا

دراساتهم بعين ا عتبار للتحليل واستنباط قواعد الشعرية منهم.
وفيما يلي جدول يوضح ورود مصطلح الشعرية بعدة تسميات من قبل النقاد العرب:

 1محمود درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،ص19
 2المرجع نفسه ،ص.24
 3المرجع نفسه ،ص.26
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التسمية

القائل بها

المقولة

النظم

عبد القاهر الجرجاني

''تععو ي معععاني النحععو فيمععا بععين

الت ييل

حازم القرطاجني

الت يل والمحاكاة

ابن سينا

شعرية الفجوة :مسافة التوتر

كمال ابو ديب

معع ععاني هع ععذه الكلع ععم'' وفع ععي قع ععول
ععر ''لععيس غيععر تععوحي معععاني
النح ع ع ع ععو واحكام ع ع ع ععه فيم ع ع ع ععا ب ع ع ع ععين
الكلم''

()1

''إذا المعتب ععر ف ععي حقيق ععة الش عععر
انمعا هعو ت ييعل ومحاكعاة'' وقولعه
''ان الت يي ععل ه ععو قع عوام المع ععاني
الشعرية''

()2

''الشععر انمعا المعراد بعه الت ييععل''
وقولع ع ععه ايضع ع ععا ''السع ع ععبب المولع ع ععد
للش ع ع ع ع ع ع ع ع عععر ش ع ع ع ع ع ع ع ع ععيئان :الل ع ع ع ع ع ع ع ع ععذة
والمحاكاة''

()3

''ان الشعععرية تسععتند إلععى الفجععوة:
مس ععافة الت ععوتر الت ععي ه ععي فاععععل

 1حسن ناظم ،مفاهيم شعرية ،دراسة مقارنة في االصول والمنهج والمفاهيم ،ص .31
 2محمد درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،ص.21
 3المرجع نفسه ،ص.19
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أساسع ععي فع ععي التجربع ععة ا نسع ععانية
ب كملها''

()1

اللغة المجازية

''اللغع ع ع ع ععة المجازيع ع ع ع ععة( )...التع ع ع ع ععي

ادونيس

تجع ع ع ع ع ععل من ع ع ع ع ععه نص ع ع ع ع ععا متع ع ع ع ع ععدد
الت ويالت نتيجعة الغمعوض الفنعي
الذي يتجسد فيه''

()2

 -IIإشكالية مصطفح الشعرية وتعدد ترجماته:
األدبيععة الحديثععة الغر ّبيععة والعر ّبيععة ،بسععبب
ما ازلععت الشعععرّية تثيععر جععد واسعععا فععي الد ارسععات
ّ
اشععتباك معانيهععا وتنععور معارفهععا وغموضععها <<فجملععة التّسععميات الم تلفععة للشعععرّية والتععي وردت انفععا
تشععير إلععى فوضععى فععي المصععطلح ،ولعععل هععذه التّسععميات وأن ا تلفععت لفظععا فهععي متماثلععة مععن حيععث
المعنى .

>> ()3

فق ععد ا تلع ع

النق ععاد ف ععي وض ععع تس ععمية للش عععرية <<كم ععا ا تلع ع

النق ععاد الع ععرب المح ععدثون ف ععي

تسععميتها ومفهومهععا ،فقععد وصععفها محمععود الععولي وبععن سععالمة والمسععدي بالشعععرية ،فععي حععين اسععماها
توفيل بكار وحمادي صمود باإلنشائية ،وكذلك بالشاعرية عند سعيد علو  ،بينمعا تسعمى عنعد جعابر
عصععفون بعلععم األدب>> )4( .اضع

إلععى ذلععك هنععاك تسععميات أ ععرى لهععذا المصععطلح ويتمثععل فععي <<د.

لدون الشمعة  Poeticsإلعى بعو بطيعل ،وحسعين العواد بويتيعك و د .علعي الشعرر نظريعة الشععر ،ود.
 1مشري بن خليفة ،الشعرية العربية ،مرجعياتها وابداالتها المصية ،ص.14
 2محمد درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،دراسات في النقد العربي القديم ،ص.24
 3المرجع نفسه،ص.16
 4ينظر المرجع نفسه ،ص15
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عبد العزيز فن الشعر ،وفن النظم لفالح صدام ا معارة وعبعد الجبعار محمعد علعي ،والفعن

اإلبداعي وا بعدار لعدكتور جميعل نصعي  ،وعلعم األدب لعدكتور جعابر عصعفور .

>> ()1

يتضعح لنعا معن

الل هذه األمثلة أن لمصطلح الشعرية الكثير من ا سماء.
إن << اشكالية المصطلح يبدو محيرة في نقدنا العربي ،وربما يكون النقد الغربي متجعاو از إلعى
حد ما لهذه ا شكالية منذ أرسطو حين سمي كتابه بع(( )Pôètikcفن الشععر) أو (فعي الشععرية) كمعا
هو شائع اآلن في النقد الغربي ،وقد جاءت من بعده محعاو ت تحمعل المصعطلح ذاتعه ،أمعا فعي تراثنعا
النقدي فإننا نواجه –كما اسلفت-مصعطلحات م تلفعة وربمعا نواجعه المصعطلح نفسعه (الشععرية) إ أن
مفهومها م تل

عمعا تعنيعه الشععرية بمعناهعا الععام )2( .ويقصعد بهعذا ان مصعطلح الشععرية لعه مععاني

م تلفة عند النقاد العرب عكس ما تعنيه بمعناها العام.
فالشعععرية <<مفهععوم غععامض يتشععكل مععن عناصععر موجععودة دا ععل الععنص األدبععي وأشععياء ععار
ال ععنص األدب ععي تجس ععد مع ععا مفه ععوم الش عععرية ذل ععك المفه ععوم ال ععذي يجع ععل م ععن العم ععل ا ب ععداعي عم ععال
ابداعيا>> )3( .معنى هذا أن الشعرية مفهوم غعامض فهعو صععب القعبض عليعه والتعريع

بعه والتععر

علععى تقنياتععه ،فمصععطلح الشعععرية لععه عععدة معععاني متعععددة<< ،الش ععرية تتضععمن معععاني متعععددة ،غيععر
متساوية من حيث الحضور النقدي ،واذا انطلقنا من المفهوم العام للشعرية ،مع أنها قعوانين ال طعاب
األدبععي منععذ ارسععطو علععى الوقععت الحاضععر ،فإننععا سععنجد النقععاد العععرب القععدامى قععد اسععت دموا الشعععرية
بعدة مفاهيم بحيث طرحت بوصعفها علمعا موضعوعه الشععر. ...

>> ()4

معنعى هعذا أن تحديعد مصعطلح

و مفهعوم للشعععرية أمععر صععب ألن الشعععرية متعععددة المعععاني منعذ القععديم إلععى يومنعا الحاضععر وهععذا مععا
 1ينظر حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،ص.16 ،15
 2ينظر :المرجع نفسه،ص.11
 3محمود درابسة ،مفاهيم في الشعرية ،ص.16
 4مشري بن خليفة ،الشعرية العربية مرجعياتها وابداالتها النصية ،دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع( ،ط،)1
 ،2010ص.23
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يفسر تعدد تسميات الشعرية وا تالفهعا <<وقعد وردت فعي النقعد العربعي القعديم ،ععدة مصعطلحات قريبعة
من المفهوم العام للشعرية مثل ''صناعة الشععر'' أو ''نظعم الكعالم'' أو ''عمعود الشععر'' أو ''األقاويعل
الشع عععرية'' .

>> ()1

ي تل ع ع

<<فاللفظة (الشعرية)

مفهع ععوم الشع عععرية فع ععي النصع ععوص السع ععابقة التع ععي ورد فيع ععه هع ععذا المصع ععطلح
تمتلك مقومات ا صالح فهي غير مشعبعة بمفهعوم مععين كمعا أنهعا لعم تكعرس

تماما في النصوص النقدية العربية القديمة ،فضال ععن النصعوص المترجمعة ععن أرسعطو والنصعوص
التي شرحت كتابه (فعي الشععرية) ،ولهعذا
القديمة .

>> ()2

يمكننعا أن نععدها مصعطلحا نعاج از ولدتعه الكتابعات العربيعة

يتبن لنا من عالل هعذا القعول ان مشعكل وضعع مفهعوم مععين للشععرية أمعر صععب فعال

يمكن اصطالحها ووضع مفهوم معين لها وبذلك فهو مصطلح لم تلد الكتابات العربية القديمة.
وسيوضععح الم طععط التععالي كععل مععا سععبل ذكعره مععن ا ععتال

فععي الترجمععة والتعريععب لمصععطلح

الشعرية <<ومن المناسب وضع الترجمات المتعددة لمصطلح  Poeticsفي م طط توضيحي يسعمح
بععالنظرة المتماثلععة التععي تلقععي الضععوء علععى مععدى ا ععتال

الترجمععة والتقريععب بمص ععطلح ()poetics

أجنبي واحد ،كما ت كد صالحية ترجمته  Poeticsإلى الشعرية من الل انتشارها .

>> ()3

 1مشري بن خليفة ،الشعرية العربية مرجعياتها وابداالتها النصية ،ص..23
 2حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،ص.12
 3المرجع نفسه ،ص.17
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Poetics

()1

الشعرية

اإلنشائية

الشاعرية

فن النظم

علم األدب

فن الشعر

نظرية الشعر

بويطيقا

بوتيك

الفن ا بداعي/ا بدار

-1محمد الولي حسين -1توفيل حسين بكار -1سعيد علو
-2محمد العمري

-2المسيدي

-2الفذاني

-1جابر عصفور -1جميل نصي

-2مجيد الماشطة -2محمد ير -2محمد ير -2علية عياد
البقاعي

-3شكري الكبحوت

-3فهد العكام

-4رجاء بن سالمة

-4الطيب البكو

-5كاظم جهاد

-5حسين العزي

-6المسدي

-6حمادي صمود

-7سامي سويدان
-8أحمد مطلوب
1

-1فالح األمارة -1يوئيل عزيز -1علي الشرر  -1لدون الشمعة -1حسين الواد

حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة في االصول والمنهج والمفاهيم ،ص.18
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 -IIIعالقة الشعرية باألسفوبية:
علوبية فععي ت سععيس مشععروعها ،مععن مبععدأ أساسععي وهععو أن الوصع
تنطلععل الشعععرّية ا سع ّ

اللّسععاني غيععر كععا

علوبية لتحديعد ال صعائص الفنيعة فعي كعل نعص أدبععي إذ
لتحديعد صوص ّعية كعل نعص إبعداعي ،فجعاءت الشععرّية ا س ّ
اللغويعة التعي يتحعول
عنعى بد ارسعة ال صعائص
نجد <<أن
ّ
األسلوبية هعي م عاض العذي فجعر الشععرّية الحديثعة وهعي تُ َ
ّ
>> ()1
علوبية
ال طععاب عععن سععياقه اإل بععاري إلععى وظيفععة الت ثيرّي عة و
الجماليعة  .يتّضععح مععن هععذا القععول إن الشعععرّية ا سع ّ
ّ

ِّمتُ َها األساسية هي تحويل ال طاب اللغوي من الواقع العادي الذي يشتمل عليه النص إلى الواقع األسعلوبية التعي
سَ
تععؤثر فععي المتلقععي وتعطيععه جماليععة وميعزه اصععة ،فالعالقععة بععين الشعععرية وا سععلوبية <<تععدرس ضععمن نطععال منحنععى
أسلوبي معين ،ويتمثل هذا المنحى باألسلوبية التعي تقعرر أن ماهيعة األسعلوب تتحعدد بنسعيي العروابط بعين الطعائفتين
التعبيعريتين فععي ال طععاب األدبععي وهمععا طاقعة ا

بععار وطاقععة التضععمين .

>> ()2

مععن عالل هععذا القععول يتضععح لنععا أن

شعرية جاكبسون درست ضمن نطال منحى أسلوب معين الذي يحدد أن األسلوب ما هي إ نسيي من العالقعات
بين طائفيتن اعبيريتين وهما اإل بار والتضمين ،األ بعار وهعي المعلومعات التعي ينتقلهعا المتلقعي للتعبيعر والتضعمين
هو النص ذاته ار عن ما حيط به (السياقات ال ارجية) ،وقد وضع جاكبسون وجهته نحو ما سعماه <<المنحنل
االسلللفوبي وذل ععك م ععن ععالل تحدي ععد الوظيف ععة الش عععرية واس ععتغالله للمعطيع عين اللس ععانيين :مح ععور ا

تب ععار ومح ععور

التع لي >> )3( .ونجععد أن الوظيفععة الشعععرية عنععد جاكبسععون تتميععز مععن ععالل تلععك العالقععة التععي تقععوم علععى معطي عين
لسانيين وهما ا

تبار والت لي

بالمعطى األول ذات طابع ا تياري تقعوم علعى عمليعة التجعاور أمعا المعطعى الثعاني

الت ليفي ويقوم على عملية التركيب للغة.
وقد قيل أ ّن <<جاكبسون قد بعدل كلمعة األسلفوب بكلمعة وظيفلة شععرية صعطدامه بحقيقعة تعتل ص فعي أن
دراسة ا سعلوب غيعر ممكنعة معادام كعل العنص ينطعوي علعى تركيبتعه ال اصعة والفعذة حعي يسعتمد العنص كعل فعاليتعه

 1حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة واصول ومفاهيم ،ص.37
 2المرجع نفسه،الصفحة نفسها.
 3المرجع نفسه،الصفحة نفسها.
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الت ثيريععة مععن ه ععذه التركيبععة وسععو
األسلوبية
ّ

>>()1

ي ععؤدي هععذا الطععرح إل ععى عععد إمكانيععة قي ععام د ارسععة علميععة تص ععنيفية تسععتند إل ععى

 ،فيتضح لنا من عالل هعذا القعول أن جاكبسعون قعد شعكك فعي وظيفعة األسعلوبية ألنعه فعي نظعره أنهعا

ما دام كل نعص لديعه تركيبعة اصعة وهعذه األ يعرة تعؤثر فعي العنص وعليعه فعإن هعذا ال لعل يعؤدي إلعى ععدم إمكانيعة
د ارسععة وتطبيععل األسععلوبية بطريقععة علميععة مطلقععة ومععن هنععا يتضععح
األ يرة إحدى مجا ت األولى ،فا سلوبية وص

<<

أن الشعععرية تشععمل األسععلوبية بوص ع

هععذه

ل صائص القعول فعي العنص معن دون العنايعة بعالمتلقي كمعا أنهعا

تقتصر على الشفرة من دون سيال ،وعلى العكعس تسععى الشععرية إلعى د ارسعة الشعفرة لت سعيس السعيال
هععذا أن العالقععة بععين الشعععرية وا سععلوبية هععي عالقععة دائمععة ،فهمععا حبععل موصععول

>>()2

ويعنعي

ينقطععع عتبععار أن األسععلوبية

احدى مجا ت الشعرية ،فاألسلوبية تدرس بنية وتركيب القول من النص دون إعطاء أهمية للمتلقي.

 -IVعالقة الشعرية بعفم الجمال:
علوبية
دبيعة ،فكمعا الشععرّية لهعا عالقعة بال طابعات واألس ّ
تعتبر الشعرّية ّسمة اصة تميعز بعين األعمعال ا ّ
واللّسععانيات فعلععم الجمععال لعه حصععة فيهععا ،بععل يععذهب بعععض النقععاد إلععى تسععمية الشعععر بمصععطلح ''الجماليللة'' ألنهععا
تشععترك مععع الشعععرية فععي عنصععر الجمععال الععذي يميععز النصععوص الجيععدة مععن الرديئععة ،وعلععى الععرغم مععن <<كععون هععذه
العالقععة ضععرورة ملحععة إ أن الشعععرية لععم تفحععص هععذه العالقععة فحصععا دقيقععا بععل اكتفععت باإلشععارة إليهععا ،أمععا علععى
عاوزت الوصع
مستوى إجرائها في صعلب الشععريات فعال نعثعر تقريبعا علعى محاولعة تج ا

المحعض إلعى تحديعد جماليعة

النصععوص األدبيععة واطععالل ا حكععام القديمععة عليهععا>> )3( .ومنععه نسععتنتي مععن هععذا القععول أن العالقععة بععين األسععلوبية
والجمالية هي حتمية إ أن بعض من درس الشععرية لعم يعطهعا حقهعا ولعم يفحعص العالقعة بينهمعا فحصعا دقيقعا بعل
اكتفوا باإلشارة إليها ،وأما على مستوى دراستهما في عمل الشعر فهي لم تتجاوز حعد الوصع

فعي تحديعد جماليتعه

في النصوص األدبية ،فقد <<شهدت البحوث لشعرية نموا متزايدا فعي العقعود األ يعرة ،ترتعب علعى طبيععة التحعو ت

 1حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة واصول ومفاهيم،
 2المرجع نفسه ،الصفحة نفسها.
 3المرجع نفسه ،ص.41

ص.38
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في نظرية اللغعة معن ناحيعة ،وعلعى تظعافر األفكعار الجماليعة المنبثقعة ععن تجربعة صعبة للمعذاهب األدبيعة والمنعاهي
البحثي ععة الحديثعععة معععن ناحيعععة أ عععرى ،وبهعععذا يبعععدو سعععيال الحعععديث ععععن الشععععرية وعلع ععم الجمعععال موصعععو
ينقطععع>> )1(.يتضععح مععن ععالل هععذا القععول أن الشعععرية شععهدت تطععو ار او ت ازيععدا و اصععة فععي العقععود ا

يك ععاد

يعرة ،والتععي

ترتعب عنهععا تحعو ت فععي اللغععة هعذه مععن جهععة ،وتعدا ل األفكععار والجماليععة المنبثقعة مععن المععذاهب والمنعاهي هععذا مععن
جهة ا رى ،وبهذا يظهر لنا مدى أهمية الجمال وارتباطه القوي بالشعرية.
وأ يع ار ظهععرت الجماليععة كفععرر مععن علععم الجمععال الفلسععفي وأصععبح <<يوصع
شعععرّية ولكععي نعععد أي تحليععل س عواء كععان بنيويععا أم  ،ناجحععا ومثمععر،

اشععتراطا بععد منععه لنجععاح أي

بععد مععن تفسععير القيمععة الجماليععة لل طععاب

األدبععي ،واذا مععا فشععل التحليععل فععي ايجععاد ذلععك التفسععير فإنععه يبععرهن فععي الوقععت نفسععه علععى عععدم جععدواه>> )2( .فعلععم
الجمال أصبح ضرورة شععرية لنجعاح أي نعص شععري فالجماليعة فهعي التعي تعطعي قيمعة فعي أي تحليعل بنيعوي كعان
ناجحا واذا فشل التحليل في تفسير قيمته الجمالية في أي طاب أدبي فإنه يبرهن على عدم جدواه.
يرى <<''جاوس  ''Jaussأن السلوك الجمالي الممتع نظفر به عبر ثالثة سبل:
 -1إما عبر السبيل المتبع الذي يبدر عالما مثل عمله ال اص الشعري.
 -2واما عبر التلقي الذي يستثمر الفرصة المواتية لتجديد تصوراته الدا لية وال ارجية للواقع.
 -3وامععا بانفتععاح التجربععة الذاتيععة علععى الععذوات األ ععرى وتقبععل الحكععم الععذي يفرضععه العمععل والتمععاهي مععع الععنظم
القارة.

>> ()3

ونسععتني مععن ععالل قععول جععاوس أن الجمععال عنععده يوجععد فععي ثععالث م ارحععل ،إمععا عبععر المنععتي الععذي ينععتي
عمال أدبيا ،أو عبر التلقى الذي ينتظر فرصة مناسبة لتحديد العمل األدبي من الل تصعوراته للقعراءة ،أو إمعا أن
تصبح الذات منفتحة عن الذوات األ رى ،وتقبل أي انتقاد يفرضه العمل.
 1صالح فضل ،بالغة الخطاب وعلم النص ،الشركة المصرية العالمية للنشر( ،ط ،1996 ،)1ص.65
 2ينظر :حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة المقارنة في األصول والمنهج ،ص.41
 3صالح فضل ،بالغة الخطاب وعلم النص ،ص.64
31

الفصل األول
ويععرى تععودورو

مفاهيم نظرية
أن <<معالجععة قععانون الجمععال غيععر مسععتبعدة نهائيععا فهععي علععى األقععل موجععودة فععي الراويععة

ويتصعل بمعا يسعما ب ع (اللرى فللي القصلة) ،ومنهعا نسعتطيع الحكعم علععى العمعل بمقيعاس مسعت ر معن معرفعة الععرؤى
والسارد لكعي يعنجح العمعل ويكعون جمعيال ،يجعب عليعه ان
أي تغييععر مبععر ار>> )1( .يتضععح مععن قععول تععودورو

يغيعر وجهعة نظعره طعول الحكايعة ،و بعد معن أن يكعون

أن قععانون الجمععال موجععود فععي الروايععة ويتصععل بالقصععص مععن

ععالل الععرؤى ومععن ععالل هععذه األ يعرة تسععتطيع الحكععم علععى العمععل ا دبععي ألن السععارد لكععي يععنجح يجععب أن يكععون
لعمل األدبي جميال أن

يغير وجهة نظره طوال الحكاية وان حدث أن غيره يجب أن يكون مبررا ،فالشععرّية منعذ

أرسطو شغلت الفكر النقدي <<فشغلت الشعرية الفكر النقدي في العالم منذ أرسطو ،وماتزال تحتعل موضععا مركزيعا
في أنظمة نقدية وجمالية كاملة .

>> ()2

إ ًذا يعتبععر ارسععطو هععو مععن أقلععب الععدنيا والعععالم بشعععريته لععذلك فهععي مععن ذلععك ا زل تحتععل موضعععا ومكانععة
عاليعة فععي النقععد والجمعال ،فالتطععابل بععين الشعععرية والجماليعة امععر صعععب <<فالشعععرية قعادرة علععى أن تبععرهن وجودهععا
مععن ععالل عناصععر تحققهععا ،بينمععا

تسععتطيع وكمععا قععال جاكبسععون أن نحععدد الجماليععة مععن ععالل عناصععرها غيععر

القارة .

>> ()3

نستنتي ان الفصل بين الشعرية والجمالية أمر مسعتحيل لكعن كعذلك تطابقهعا أمعر صععب ،فالشععرية يمكنهعا
أن تبرهن قدرتها على دراسة نص من الل عناصر تحققها ،أمعا الجماليعة

تسعتطيع اثبعات ذلعك معن حكعم بعدئي

وحدسي.

1
2
3

ينظر :حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة المقارنة في األصول والمنهج ،ص.41
كمال ابو ديب ،في الشعرية ،ص16
ينظر :حسن ناظم ،مفاهيم الشعرية ،دراسة مقارنة في االصول والمنهج والمفاهيم ،ص.42
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الفصل الثاني:
الشعرية في رواية '' الساق فوق الساق ''.
 تجلّياتّ

شعرية االنزياح:
ّ

.I

 .1مفهوم االنزياح:
 لغة.
 اصطالحا.
.II

الداللي:
االنزياح ّ
أ .االستعارة.
ب .التّشبيه.

.III

الكناية.
ج.
ّ

الصوتي (اإليقاعي):
االنزياح ّ
أ .التّكرار.

ب .الطّباق.
السجع.
جّ .
الجناس.
دّ .
.IV

االنزياح التّركيبي:
أ .االلتفات.
ب .التّقديم والتّأخير.

الفصل الثاني

.I

تجليات الشعرية في رواية <<الساق فوق الساق

>>

شعرية اال نزياح:
ّ
يعد اإلنزياح من أهم الظواهر التي يتميز بها األسلوب الشعري عن غيرر ألنره عنصرر يميرز

اللغررة الشررعرّية ويعطيهررا خصوصررياتها ليجعر منهررا لغررة خاصررة تختلررة عررن اللّغررة العاديررة و لر بمررا
فيها من تأثير جمالي وايجابي في النص كله.

 .1مفهوم اإلنزياح:
أ) لغة:
يتحدد مفهوم اإلنزياح لغة في معجم <<لسان العرب

>>

البرن منظرور علرن أنرهَّ << :
{زْي ْرْ زاح

وتباع ررد و حأز ْحتوررهو وأ احز حح ررهو غي ررر وف رري
حأن ررا و ّانر ر ّزاح ه ررب ّ
وح ررا حو حزحي ي
وح ررا حو ززوي ي
ال ّشرريَ حزْي يح ررا حي ر زرزْي وْ حو وزوي ي
يْ وفي حديث كعب برن مالر :
ت زعحلتَّهو ّ
التّه يبّ :
اح ْ
الزْي وْ هاب الشيَ نقو  :قد َّاز ْح ح
ت وهي تحزز و
فز ح
زاح عني الباط أي از و هب وأزاح األمر :قضا

>>()1

وجاَ فري أسراس البالغرة للزمخشرري ّأنره<< :حن حرزح حنحزح ز
رت البز ْر حرر و بز ْررر حن ورزويح :قليلرة المراَ و
ح
ز
يخ :من بالد بعيدة .
اح :بعد واْب ي حمحن زار و
وحا و ْانتححزحح ْإنتحز ي
بلد حن ززيح :وقد حنحزحح ون وز ي

>> ()2

ب) اصطالحا:
مفهوم اإلنزياح هو مفهموم عسير فهو يشك أحد التصورات األساسرية لسسرلوبية وقرد عررة
أنرره <<انح رراة الكررالم عررن نسررقه المررألوة وهررو حرردث لغرروي يظهررر فرري تشرركي الكررالم وصررياغته
ويمك ررن بواس ررطته التع ر ّررة إل ررن طبيع ررة األس ررلوب بر ر يمك ررن اعتب ررار االنزي رراح ه ررو األس ررلوب األدب رري
1

ابن منظور لسان العرب طبعة مراجعة ومصححة بمعرفة نخبة من األسات ة المتخصصين المجلد 04

األحرة( ر ز س) دار الحديث القاهرة  2003ص.445 444
 2ابو قاسم جار هللا محمود بن عمر أحمد الزامخشي ،اساس البالغة ،نح :محمد باسل عيون السّود ،المجلد الثاني،
دار الكتب العلمية بيروت لبنان ،ط ،2010 ،2ص.261
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اترره .

>> ()1

وعرررة كرر ل

<<

>>

ّإنمررا يعررز إلررن ''دي سوسررير'' فرري تميررز بررين اللغررة والكررالم ب عتبررار

الكرالم مجموعررة اإلنزياحررات الفرديررة الترري يضررعها مسررتعملو اللغرة ثررم تطررور المفهرروم فرري كنررة اللغررة
تحدد بوصفها انزياحا .
األدبية التي ّ

>> ()2

معنررن ه ر ا أن اإلنزيرراح خاصررية اسررلوبية تميررز ك ر أديررب عررن ْخررر فاللغررة تو ححر حرد ْد مررن خررال
نظام معين تخضع له ك أشكا التعبير التي يقوم المبدع فيها بكسرر الرتابرة المعتراد عليهرا بأسرلوب
ممتع ومفاجئ لتخرق أفق توقع القارئ فتحدث في نفسه الدهشة واالستمتاع الفني.
استعم ابن سينا <<مصطلْ العدول ال ي استعمله المحدثون أيضا بداللة اإلنزياح وقد
أرجع غاية العدو إلن التزيين بقوله :لعدو عن المبت

إلن الكالم العالي الطبقة التي فيها أجزاَ

هي نكت نادرة هو في األكثر بسبب التزيين ال بسبب التبين وهو ما يعني أن وظيفة العدو في
األكثر جمالية دون أن تقدم الوظيفة التبينية

>> ()3

ويتضْ لنا من خال أن ابن سينا مثله مث

البقية ال ين استعملو مصطلْ العدو بداللة اإلنزياح وأن العدو هو اإلبتعاد عن الكالم المبت
السوقي وارجاحه إلي كالم عالي الطبقة المزّين وه ا ما أعطا الكالم أكثر جمالية تأثيرية.
ونجد أحمد محمد ويس يقو عن اإلنزياح <<استعما المبدع للغة مفردات وتراكيرب وصرو ار
عمررا هررو معترراد وم رألوة بحيررث يزررمدي مررا ينبغرري لرره أن يتصررة برره مررن تفرررد
اسررتعماال ال تخرررج برره ّ
وابداع وقوة ج ب وأسر>> )4( .يظهر لنا من خال ه ا التعريرة أن اإلنزيراح هرو الحرد الفاصر الر ي
ويحبيز ْن الكالم العادي بين الكالم األدبي فاإلنزياح يعتمد علن لغرة فنيرة أدبيرة تصردر مرن حمحل حكر زة ابداعيرة
 1نور الدين السد ،االسلوبية وتحليل الخطاب ،دراسة في النقد العربي الحديث ،ج ،1دار هومة ،الجزائر( ،ط)،
ص.175
 2يوسف وغليسي ،إشكالية المصطلح في الخطاب النقدي العربي الجديد ،الدار العربية للعلوم ،الجزائر ،ط،1
 ،2008ص.205
 3سفيان بوعنينيبة ،اإلنزياح اللغوي عند ابن سينا وابن رشد،مجلة البحوث والدراسات اإلنسانية،العدد ،11
 ،2015ص.49
 4أحمد محمد ويس ،اإلنزياح في منظور الدراسات األسلوبية ،مؤسسة اليمامة الصحفية ،الرياض ،ط ،1ص.80
39

تجليات الشعرية في رواية <<الساق فوق الساق

الفصل الثاني

>>

يمس إحساس المتلقن كما يتميز بألفاظ مختارة معراني مبتكررة وقرد
فيخاطب الوجدان فيسعن إلن أن ّ
يحتاج إلن فهمه إعما العق والتركيز في الفهم.
أما نظرة كوهن إلن اإلنزياح كونه <<خاصية أسلوبية لب ارعرة الشرك الشرك الشرعري فري قرو
االشررياَ واعررادة صررياغتها وتل ر إسررتجابة أوليررة لرردافع الشررعر واقمترره فرري اللغررة ( )...كمررا قررا أنهررا
حقيقترره وق ررد تكررون نص رريب الش رراعر م ررن الحريررة>> )1( .معن ررن هرر ا الق ررو أن اإلنزيرراح ه ررو هررو لر ر
اإلنح رراة والعرردو عررم اإلسررتعما العررادي للّغررة واعطارهررا صرريغة فنيررة جماليررة فهرري حقيقررة الشررعر
واللّغة وحرّية الشاعر في النصريْ عن مشاعر بدون فواص .
أن مصررطلْ ''اإلنزيرراح'' قررد شرراع وانتشررر بررين العديررد مررن البرراحثين المعاص ررين ال ر ين
يبرردو ّ
لر إلررن إخررتالة وم حسر حرمحياتز حها برراختالة النقرراد ال ر ين

اطلعررو علررن الد ارسررات النقديررة الغربيررة ممررا أد

تعاملوا معه منهم <<لفاليري (التجاوز) وبالي (الخطأ) لسربينزر (اإلنحرراة) تيرري (الكسرر) كروهن
(اإلنتهررا ) بر رارت (الفض رريحة) تودوروة(الشر ر و ) أ ارغ ررون (الجنررون) ولعر ر هر ر ا التع رردد ه ررو ف رري
الواقع إعالن عن خيبة القبض علن مفهوم كلي وشام لإلنزياح>>.

()2

وقد <<تحدث المسدي عن ه التسميات المختلفرة لمصرطلْ اإلنزيراح فوضرع لكر مصرطلْ
أصله الفرنسي وصاحبه ويظهر ه ا في المخطط التالي:
<<اإلنزياح

L’ecart

لفاليري

الشناعة

Le scandal

لبارت

اإلنحراة

La dviatian

ليسبينزر>>

.

>> ()3

 1خيرة حمرة العين ،شعرية اإلنزياح دراسة جمال العدول ،ص.126
 2ينظر :المرجع نفسه ،ص.125
 3ينظر :عبد السالم المسدي ،األسلوبية واألسلوب ،الدار العربية للكتاب ،تونس ،)1977( ،ص .101 ،99
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>>

يتضررْ لنررا مررن خررال هر اإلسررتنتاجات السررابقة أن مفهرروم اإلنزيرراح يعنررن اإلبتعرراد والخررروج
عررن األص ر والعرردو عنرره وأن إخررتالة مسررمياتها مث ر  :العدددولا اإلنح درالا الشددناعةا الف دديحةا
التجاوز  ...إلخ ماهي إال مصطلحات مختلفة لكن مفهومها واحد وهو الخرروج عرن المرألوة ولكرن
يبقرن مصرطلْ اإلنزيداح هررو األكثرر إنتشرا ار وشرريوعا مرن سرابقته فكلهرا مصررطلحات تخررج اللغرة إلررن
حق أكثر ثراَ وتكسر الرتابة فتثير الدهشة والمفاجأة في نفسية المتلقي كما تحرر المبدع مرن القيرود
وفني.
التي كانت تكبله وتعيق افكار حفوب ْع ود حها جمالي ّ
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>>

الداللي:
اإلنزياح ّ
الداللي من أهم اإلنزياحات التي أولت اهتماما كبي ار من قب
يعد اإلنزياح ّ

البالغيين

واللسانيين والمختصين في األسلوب لكثرة التعابير المجازية التي أعطت للنص وب ْع يدا خياليا واسعا
لد المتلقن ومما هو معروة أن البالغيون قد قسموا البالغة إلن ثالث أنواع :علم المعاني علم
البيان وعلم البديع ومنه ف ن اإلنزياح الداللي موجود في علم البيان ال ي يتألة من عدة مباحث
وهي :التشبيها اإلستعارةا الكناية.
والبيان <<لغة :الظهور والوضوح تقو بأن الشيَ يبين إ ا ظهر.
واصطالحا كما هو :علم يعرة به ايراد المعنن الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة من
تشبيه واستعارة ومجاز مرس وكناية .

>> ()1

ومن ه
الساق

>>

األنواع سوة نحاو دراستها كأسلوب انزياح داللي في رواية <<الساق فوق

ألمين الزاوي حيث سنرصد ك االنزياحات الداللية فيها من تشبيه واستعارة وكناية مع

اإلستشهاد بأمثلة موجودة داخ الرواية.
أ -اإلستعارة:
اإلستعارة وهي << ما كانت عالقته تشبيه معنا بما وضع له والمراد بمعنا  :ماعني به أي:
ما استعم فيه فلم يتناو ما استعم فيما و ز
ض حع له وأن تضمن التشبيه به نحو :حزْي يد أح حس يد و حأحرْيتو وه
و
اسدا الستحالة تشبيه الشيَ بنفسه>> )2( .معنن ه ا التعرية أن االستعارة
حس يدا ونحو :ورأيت به ي
أح

 1جالل الدين بن محمد بن عبد الرحمن بن عمر بن أحمد بن محمد الخطيب القزويني ،االيضاح في علوم
البالغة ،المعاني والبيان والبديع ،دار الكتب العلمية ،بيروت (ط ،2010 ،)2ص.5
 2المرجع نفسه ،ص.70
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>>

هي خروج اللفظة من داللتها الحرفية إلن دالالت أعمق وأوسع تدفع القارئ إلن البحث عن تل
المعاني التي تقة وراَ النص واإلستعارة هي قسمان:
<<

أ-

صِّرحح فيها بلفظ المشبه به دون المشبه.
تص ّ
ريحية :وهي ما و

ب-

ة فيها الم ّشبه به حوورزمحز له بشيَ من لوازمه.
مكنية :وهي ما وح ز ح
ّ

وه

اد ْفتو حها في رواية <<الساق فوق الساق
صح
بعض اإلستعارات التي ح

>>

>> ()1

وهي في األمثلة

اآلتية إ يقو :
 المثال :1<<

ات زيارة فتحت له قلبها المجروح .

>> ()2

حيث شبه الكاتب القلب بشيَ سه الفتْ كالباب بحيث كر المشبه وهو القلب وح ة
المشبه به وهو الباب وتر الزما من لوازمها وهو ''الفتْ -فتحت ''-علن سبي األستعارة المكنية
 المثال :2<<ك ه ا العالم المتوتر جع عمي ادريس يغرفة في البولتي

.

>> ()3

في ه ا المثا شبه الكاتب لفظة البولتي وهي باللغة الفرنسية والتي تو ْعحنن بالسياسة ف كر
المشبه وهو البولتي البحر الهارج وح ة المشبه به وهو البحر وتر قرينة الزمة دالة عليه وهو
''الغرق'' علن سبي اإلستعارة المكنية.

 1علي الجارم ومص طفى أمين ،البالغة الواضحة البيان ،والمعاني والبديع ،المكتبة العلمية
بيروت(،ط،2002،)1ص.71
 2أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.40
 3المصدر نفسه ،ص.42
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>>

 المثال :3<<حيث نز أولن زخات رصاص القصة اإلستعماري .

>> ()1

شبه الكاتب الرصاص بالمطر ف كر المشبه ''الرصاص'' وح ة المشبه به ''المطر'' وتر
الزمة من لوازمها وهي الزخات علن سبي اإلستعارة المكنية.
 المثال :4<<
يرن الخالخ
وحين ّ

رن حزينا .
ي ّ

>> ()2

حين شبه أمين الزاوي رنين الخلخا

الحزين باإلنسان ف كر المشبه ''الخلخا '' وح ة

المشبه به ''اإلنسان الكارن الحي'' وتر قرينة الزمة دالة عليه وهي '' الحزن'' علن سبي
اإلستعارة المكنية.
 المثال :5<<خلخالها الفضي برنينه المثير وهو يرتجة حو قدمها .

>> ()3

شبه الكاتب الخلخا الفضي ورنته باإلنسان ال ي يرتجة من شدة البرد ف كر المشبه
''رنين الخلخا '' وح ة المشبه به ''اإلنسان'' وتر قرينة من الزمة دالة عليها وهي ''يرتجة'' علن
سبي اإلستعارة المكنية.

1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.64
 2المصدر نفسه ،ص.77
 3المصدر نفسه ،ص.79
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 المثال :6<<ولدت مدارس جديدة في الفن التشكيلي  ...إلخ .

>> ()1

في ه ا المثا شبه الكاتب المدارس باألطفا المولودين حديثا فح ة المشبه به وهو ''
المولود الجديد'' بقية الزمة من لوازمها وهو ''ولدت'' علن سبي اإلستعارة المكنية فقد ابرزت
اإلستعارة حالة الكاتب من حبه لرارحة القهوة التي تحم سح ار فهي طريق اإلبداع للفنون واألشعار
والسياسة.
 المثال :7<<تحم سح ار غريبا في أريجها ويجعل سجين ه الجا بية العطرية .

>> ()2

صرح الكاتب في ه ا المثا بالمشبه به '' السحر السجين'' وح ة المشبه وهي ''القهوة''
وتر الزمة من لوازمها وهي ''األريج الجا بية العطرية'' علن سبي اإلستعارة التصريحية فللقهوة
رارحة تجعل مفتونا بسحرها وتج ب بأريجها وبروعة م اقها.
 المثال :8<<يبدو أن طالبة جامعية أكلت عقل الصغير .

>> ()3

فالكاتب شبه العق الصغير بشيئ يصلْ أكله وتر الزمة من لوازمها وهو ''االك '' علن
سبي اإلستعارة المكنية.

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.93
 2المصدر نفسه ،ص.92
 3المصدر نفسه ،ص.95
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 المثال :9<<
الم حعَّنن .
علن الرغم من قلبها المكسور و

>> ()1

شبه الكاتب القلب بالزجاج سريع الكسر فح ة المشبه به وهو ''الزجاج'' وتر القرينة
اللفظية الدالة عليه وهي ''الكسر'' علن سبي اإلستعارة المكنية.
 المثال :10<<رفرفت أجنحة السعادة .

>> ()2

شبه الكاتب السعادة بالطارر ال ي يرفرة بجناحيه فح ة المشبه به وهو ''الطارر'' وتر
قرينة دالة عليها وهي ''أجنحة'' علن سبي اإلستعارة المكنية.
فالكاتب أراد أن يوص مد سعادة الجميع وفرحهم بقدوم عمي ادريس إلن القرية فالسعادة
تحيط بهم كالطارر ال ي يجو في السماَ فرحا بجناحيه وحريته.
 المثال :11<<بلعت عمتي ميمونة لسانها .

>> ()3

في ه ا المثا شبه الكاتب ''اللسان'' كشيَ يمكن بلعه كاألك مثال ف كر المشبه وهو
''اللسان'' وح ة المشبه به وهو ''األك '' وتر الزمة من لوازمها وهو ''البلع'' علن سبي اإلستعارة
المكنية.

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.97
 2المصدر نفسه  ،ص.123
 3المصدر مفسه ،ص.144
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 المثال :12وقوله أيضا <<نظرت إلن عيني زهرة كانت ضاحكتين بحزن .

>> ()1

ه الصورة البالغية في غاية الروعة والدقة حيث شبه الكاتب العيين باإلنسان الضاح
ال ي لديه فم ف كر المشبه وح ة المشبه به وهو '' اإلنسان'' وتر قرينة لفظية الدالة ''ضاحكتين''
علن سبي اإلستعارة المكنية كأن الكاتب أراد أن يصة لنا مد حزن زهرة إ ظهر ل في عينها
بدقة واختصار.
اللّ ان مزجتهما بضح وحزن فصور شعورها في ه الصورة المجازّية ّ
 المثال :13<<مطر خفية يسقط بخج ينعش الروح .

>> ()2

في ه ا المثا استعار الكاتب لفظة ''الخج '' من اإلنسان وهو المشبه بيه وهو مح وة
ونسبها إلن المطر الخفية وهو المشبه الم كور في المثا علن سبي االستعارة المكنية فالكاتب
يصة لنا حالت المطر وهي في فص الخرية فهي تسقط خجلة بقدومها بعد أن كانت غاربة بين
فص الصية وه الصورة تعبيرية مجازية في غاية الروعة.
 المثال :14<<يعود علن متن كرسي متحر ترن عجالته أنينا حزينا .

>> ()3

استعارة الكاتب لفظة ''ترن األنين'' من اإلنسان المريض وهو المشبه به وهو مح وة
ونسب ه ا األنين إلن العجالت وهو المشبه علن سبي اإلستعارة المكنية فه

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.158
 2المصدر نفسه  ،ص.159
 3المصدر نفسه ،ص.163
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بالحزن وفقدان األم بلعيش بعد أن كان يسير علن قدمية معاة فعاد بعد ه ا علن كرسي متحر
عجالته ترن من األلم والحزن والمرض كالمريض المحطم.
 المثال :15<<وجدت البلدية قد غرست أعمدة كهربارية .

>> ()1

شبه الكاتب األعمدة الكهربارية باألشجار التي تغرس ف كر المشبه وهو ''األعمدة
الكهربارية'' وح ة المشبع به وهي ''األشجار'' وتر قرينة لفظية دالة عليه وهي '' الغرس'' علن
سبي اإلستعارة المكنية.
 المثال :16<<كانت الشمس خجولة والرياح ال تتوقة عن اللعب بالتراب .

>> ()2

شبه الكاتب ''الشمس الرياح'' بالطف ال ي يخج وال ي يحب اللعب بالتراب ف كر المشبه
''الشمس الرياح'' وح ة المشبه به وهو الطف وتر قرينة لفظية دالة عليه وهو ''الخج
علن سبي اإلستعارة المكنية وه

اإلستعارة رارعة والسر في ل

اللعب''

أن الكاتب عمد إلن وصة

الشمس والرياح بتل األوصاة واستعارتها من الطف الخجو المدل ال ي يحب اللعب بالتراب وال
يريد التوقة عنه وهو تجسيد وتشخيص رارع.
 المثال :17<<ويبلعها اللي

.

>> ()3

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.195
 2المصدر نفسه ،ص.196
 3المصدر نفسه ،ص.206
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شبه الكاتب اللي بالكارن الحي ال ي يستطيع البلع ف كر المشبه وهو ''اللي '' وح ة المشبه
به وهو ''الكارن الحي سواَ إنسان أو حيوان'' وتر الزمة من لوازمها علن سبي

اإلستعارة

المكنية.
 المثال :18<<يحاو أن يف أسرار الكتابة وهو فرح به .

>> ()1

شبه الكاتب الكتاب بالحب المعقد عسير الف

ف كر المشبه وهو ''الكتابة'' وح ة المشبه

به وهو ''الحب '' وتر قرينة لفظية دالة وهي ''يف '' علن سبي اإلستعارة المكنية.
 المثال :19<<واشعر بجسد ي وب في األرض يا البشير .

>> ()2

شبه الكاتب الجسد بقطعة ثلج ت وب في األرض ف كر المشبه وهو ''الجسد'' وح ة المشبه
به ''الثلج'' وتر قرينة لفظية دالة وهو ''ي وب'' علن سبي اإلستعارة المكنية.
 المثال :20<<الثورة تستعر .

>> ()3

شبه الكاتب الثورة باإلنسان ال ي يخج ويستعر ف كر المشبه وهي ''الثورة'' وح ة المشبه
به وهو'' اإلنسان'' وتر قرينة لفظية دالة وهي ''تستعر'' علن سبي اإلستعارة المكنية.

 1ا أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.22
 2المصدر نفسه ،ص.16
 3المصدر نفسه ،ص.43
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 المثال :21<<الثورة تستعر ...تأك األخضر واليابس .

>> ()1

في ه ا المثا شبه الكاتب الثورة بالنار التي تلتهم ك شيَ تجد أمامها ف كر المشبه وهي
''الثورة'' وح ة المشبه به وهي ''النار'' وتر قرينة لفظية دالة وهي ''تأك األخضر واليابس'' علن
سبي اإلستعارة المكنية.
 المثال :22<<وسقطت من لسانه األغنية التي ظ يرددها من سنين .

>> ()2

شبه الكاتب األغنية كأنها شيَ يسقط كالمطر من السماَ ف كر المشبه وهي ''األغنية''
وح ة المشبه به ''مثال المطر'' وتر قرينة لفظية دالة عليه وهي ''السقوط'' علي سبي اإلستعارة
المكنية.
 المثال :23<<سقطت الشمس بسرعة من السماَ .

>> ()3

في ه ا المثا شبه الكاتب الشمس ''بالمطر'' ف كر المشبه وهو ''الشمس'' وح ة المشبه
به وهو ''المطر'' وتر الزمة من لوازمها ''سقطت'' علن سبي اإلستعارة المكنية.
 المثال :24<<صوت صراصير اللي التي بدأت تتباد رسار الغرام بينها .

>> ()1

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.43
 2المصدر نفسه  ،ص.65
 3المصدر نفسه ،ص.107
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امية فيما بينهما
شبه الكاتب صوت صراصير اللي
بالعاشقين اللّ ان يتبدالن الرسار الغر ّ
ّْ
ف كر المشبه وهم ''الصراصير'' وح ة المشبه به وهما ''العاشقين'' وتر قرينة لفظية دالة عليه
وهي ''تباد الرسار الغرامية'' علن سبي اإلستعارة المكنية وه اإلستعارة رارعة.
 المثال :25<<ومأساة الحرب التي تطحن األطفا

.

>> ()2

إستعارة مكني ة حيث شبه الكاتب الحرب بالطاحونة التي تطحن القمْ أو ما شبه ل ف كر
المشبه وهو ''الحرب'' وح ة المشبه به وهو ''الطاحونة'' وتر القرينة اللفظية الدالة وهي'' :تطحن''
فاإلستعارة هنا أبرزت حالة الحزن والمأساة التي يعيشها األطفا جراَ الحرب وما تخلفه من حزن
شديد من خال دراستنا لإلستعارة في ه

الرواية وجدنا أن اإلستعارة المكنية أكثر حضو ار من

يحية حيث يكون أكثر تأثير وتفاعال في نفس المتلقن.
التصر ّ
فاإلستعارة بالغة كبيرة <<فسر بالغة اإلستعارة ال يتعد

هاتين الناحيتين :األولن تألية

ألفاظه والثانية إبتكار مشبه به بعيد عن األ هان فبالغتها من ناحية اللفظ أن تركيبها يد علن
تضمنه الكالم من تشبيه
تناسي التشبيه ويحمل عمدا علن تخي صورة جديدة تنسي روعتها وما
ّ
خفي مستور .

>> ()3

والمعروة عن البالغيين وباحثي األسلوب أن اإلستعارة تشير إلن دور هام في توليد معان
جديدة وتنوع الداللة مما يتر أثر مميز في نفسية المتلقي فلإلستعارة قيمة تأثيرية رارعة فهي
تج به وترسخ في هنه قدرتها علن التغيير لسفكار واألحوا من حيث اإلبتكار وروعة الخيا

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.110
 2المصدر نفسه ،ص.40
 3ينظر :علي الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة،ص.98
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>>

فمجا اإلبداع فيها فسيْ فاالستعارة في جوهرها خرق للغة العادية إ ا ادت إلن كسر ل الروتين
المعتاد عليه في النصوص وتوسيع معانيه فب ل

استطاع التشكي اإلستعاري هنا في اكساب

النص النثري خاصية جمالية تأثيرية في نفس المتلقي وه ا ما جر في رواية '' الساق فوق الساق
'' من ايص ا الفاظ وكلمات معبرة عن المشاعر ال ي يريد ايصالها إلن القارئ والغاية منها هي
التشخيص والتجسيد عادة.

ب-التشبيه:
إن ه ا النوع من الصور هو وجه من وجو علم البيان وفن من فنون البالغة ويقصد به
<<التقريب بين الموصوة والصورة الواصفة رغم انفصالها في األص

فعندما تكون أمام

مصطلحين لهما معنن واحد وفيهما عبارة لم تقم علن تشبيه ف ن تجد العبارة الثانية أكثر ايضاحا
من األولن وأشد مبالغة في المعنن المراد>>.

()1

ك ل <<التشبيه بيان أن شيرا أو أشياَ شاركت

غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاة أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة .

>> ()2

أما القزويني يقو << معنن التشبيه في اإلصطالح

فعلم أنه مما اتفق العقالَ عن شرة

قدر وفخامة أمر في فن البالغة وأن تعقيب المعاني به يض ز
ة قوواها في تحري النفوس إلن
اع و
و ح
إفتخار .
يا
المقصود بها مدحا كانت أو َّما أو

>> ()3

نالحظ أن ك ه التعريفات تمدي إلن معنن واحد هو أن التشبيه ربط شيَ أو شيرين أو
أكثر في صفة معينة من الصفات

 1أمين أبو الليل ،علوم البالغة والمعاني والبيان والبديع ،دار البركة للنشر والتوزيع ،عمان األردن(،ط،)1
 ،2008ص.49
 2على الجازم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،ص.21
 3الخطيب القزويني ،االيضاح في علوم البالغة ،ص.164
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 -1وللتشبيه أركان أربعة اساسية وهي:
<< المشبه :وهو ما يراد الحاقة بغير والتشبيه به.
 المشبه به :وهو ما يراد أن يلحق المشبه به في بعض صفاته.
 أداة التشبيه :وهي اللفظة الدالة علن التشبيه ويكون رابطا بين المشبه والمشبه به
وغالبا ما يكون ه

األداة حرفا (كالكاة) و(كأن) األولن تتوسط الطرفين أما

الثانية فتتصدر الجملة غالبا لتقع ب المشبه وقد تكون أسماَ ك ر ر ''مث '' أو ''شبه''
كر ر ''يشبه'' أو ''يماث ''.

أو ''مثي '' وقد تكون أفعاال

 وجه الشبه :وهو الوصة المشتر بين الطرفين ويسمن ''الجامع'' وغالبا ما يكون
مح وفا يد عليه كر للطرفين وما بينهما مت تماث أو تشابه.

>> ()1

سنحاو رصد التشبيهات الموجودة في رواية ''الساق فوق الساق''
 المثال :1<< كان عمي ادريس مثي ار لهن من خال حجم قدميه الصغيرتين اللتين تشبهان قدمي دمية
بالستيكية .

>> ()2

في ه ا المثا شبه الكاتب قدمي عمي ادريس بقدمي دمية بالستيكية ف كر المشبه وهو
''قدميه الصغيرتين'' والمشبه به ''الدمية البالستكية'' أداة التشبيه ''تشبيهان'' وجه الشبه في
مفصل'' فكال من القدمين يشتركان في صفة واحدة وهي الحجم الصغير.
الصغر وهو '' تشبيه
َّ

 1عطية مختار ،علم البيان والبالغة والتشبيه في الملحقات السبع دراسة بالغية ،دار الوفاء للنشر والتوزيع،
اإلسكندرية(،د.ط)،2004 ،ص .28
 2أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.10
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 المثال :2<<كان كالطير ال يأك إال مقدار ثمرة وال يشرب إال مقدار رشفة منقار .

>> ()1

شبه الكاتب خلدون بالطير ال ي ال يأك كثي ار ف كر المشبه وهو ''خلدون'' ولكن عوض
بفع ماض ناقص ''كان'' والمشبه به هو ''الطير'' وأداة التشبيه '' الكاة'' ووجه الشبه بينهما في
<<
الم ْر حس ْ ما كرت فيه األداة .
قلة األك والشرب وهو تشبيه وم زر حس ْ فالتشبيه و

>> ()2

 المثال :3<<ال أحد خاب ظنه في ليلة البررين أنها شبيهة بليلة القدر .

>> ()3

شبه الكاتب ليلة البررين بليلة القدر فالمشبه هو ''ليلة البررين'' والمشبه به '' ليلة القدر''
وأداة التشبيه هي لفظة '' شبيهة'' أما وجه الشبه بينهما هو '' اإلستجابة'' فك من ليلة البررين
وليلة القدر كأنه يوم مقدس يستجيب اهلل فيه دعوات الناس وب ل يتهافت الناس للدعاَ والتضرع هلل
عز وج ّ لعله يستجيب لدعواتهم ويبعث لهم ما يتمنون وهو تشبيه وم ْر حس ْ .
 المثال :4<<أسرع جدي حمديس والم ياع كعادته في أ نه وهو يصرخ في الجميع ويدور مخيمات
الالجرين يتبعه عويشة كظله الثاني .

>> ()4

في ه ا المثا المشبه هو ''عويشة'' المشبه به ''الظ '' وهو لجدي حمديس أداة التشبيه
''الكاة'' ووجه الشبه هو االتباع والسير مع جدي حمديس كظله فهو لصيق به.
1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.17
 2علي الجازم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،ص.25
 3أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.21
 4المصدر نفسه ،ص.28
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 المثال :5<<نسيت إسم سارة وصرت أنادها بمريقما ...فهي تشبه السنونوة .

>> ()1

''م زرْي حق حما'' المشبه به ''السنونوة'' أداة تشبيه هو
شبه الكاتب مريقما بالسنونوة المشبه هو و
لفظة ''تشبه'' وأما وجه الشبه ه و الشك ألن اسم مريقما هو اسم طارر ''الخطافة'' فكال من سارة
والسنونوة يشبهان بعضهما في الشك والحرية.
 المثال :6<<كانا يتشابهان كالقطرني ماَ في بحة الصوت وفي بياض الوجه ولون شعر اللحية .

>> ()2

شبه والد وجد بقطراني ماَ فالمشبه هنا مح وة وعوض بفع ناقص وهو ''كانا''
كال منهما
والمشبه به هو قطرة ماَ أداة التشبيه ''الكاة'' أما وجه الشبه في ''الصفاَ والتطابق'' ف ّ
يتشابهان كثي ار في الشك وبحة الصوت ولون الشعر فهما نسختان لعملة واحدة.
 المثال :7<<لسانها سليط كأنما قو َّد من فحيْ أفعن .

>> ()3

شبه اللسان بفحيْ ا الفعن فالمشبه هو ''اللسان'' والمشبه به ''فحيْ األفعن'' أداة التشبيه
هو ''كأن'' وأما وجه الشبه هو السم ال ي يخرج من اللسان القات فكالهما يتشابهان في ل السم
ال ي يخرج من لسانها.

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.29
 2المصدر نفسه ،ص.30
3المصدر نفسه ،ص .47
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 المثال :8<<أعود في اليوم التالي كالقط ال ي يراقب سمكة في مقالة أو في سلة .

>> ()1

شبه الكاتب نفسه ب القط ال ي ي هب نظر الثاقب نحو السمكة الموجودة في المقالة
فالمشبه هو'' أنا''وهو مح وة فهمو ضمير مستتر المشبه به هو ''القط'' أداة التشبيه ''الكاة''
وجه الشبه ''في المراوغة والمراقبة بدون تحر نحو المقالة أو السلة'' .فالكاتب ربط ها ين
التشبيهين بصفة واحدة وهي المراقبة بح ر وبقوة وبنظرها الثاقب.
 المثال :9<<كان والدي يظهر كالنسر بين الفينة واألخر

.

>> ()2

شبه والد ''بالنسر'' ف كر المشبه وهو ''الوالد'' و المشبه به ''النسر'' وأداة التشبيه ''
الكاة'' أما وجه الشبه بينهما هي السرعة الخاطفة التي يتميزان بهما .
 المثال :10<<فقد كان للجنين ال ي وك ْنتوهو صوت يشبه صوت نباح الجرو .

>> ()3

في ه ا المثا المشبه هو ''الجنين'' والمشبه به هو ''الجرو'' أما أداة التشبيه فهي لفظة
''يشبه'' ووجه الشبه بينهما هو ل الصوت المبحوح الرقيق ال ي يسمع من بعيد وهو تشبيه رارع
فهو دقيق مضبوط.

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.51
 2المصدر نفسه ،ص.69
 3المصدر نفسه ،ص.73
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 المثال :11<<سحبتني في طريقها كالفأر كي ارافقها .

>> ()1

شبه الكاتب الولد بالفأر ف كر المشبه وهو مح وة فهو ضمير متص وهو ياَ المتكلم أي
أنا المشبه به ''الفأر'' أداة التشبيه ''الكاة'' أما وجه الشبه بينهما هو ل الحجم الصغير ال ي
يتسطيع التسل في أي مكان حتن دون أن يعير انتبا أي أحد لحجمه الصغير.
 المثال :12<<القهوة صالة .

>> ()2

المشبه في ه ا المثا هي ''القهوة'' المشبه به هي ''الصالة'' وه ا تشبيه بليغ <<فالتشبيه
البليغ ما ح فت منه األدة ووجه الشبه>> )3( .فقد شبه الكاتب القهوة بالصالة التي تصلن في وقت
معين ومحدد وك ل القهوة تقدم في وقت محدد ومضبوط.
 المثال :13<<سمت ل من أختي سارة التي تشبه األنبياَ .

>> ()4

شبه الكاتب سارة باألنبياَ لصدقها وعدم ك بها فالمشبه هي'' :سارة'' المشبه به هم:
''األنبياَ'' أداة التشبيه ''تش به'' وأما وجه الشبه هما الصدق التام الخالي من أي ك بة تشوبه.
 المثال :14<< كانت تعام عمي ادريس كطفلها المدل

.

>> ()1

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.83
 2المصدر نفسه ،ص.93
 3علي الجزم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،ص.25
 4أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.105
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المشبه في ه ا المثا عمي ادريس المشبه به ''الطف '' أداة التشبيه ''الكاة'' وجه الشبه
هو الدال والغنج والدلع فقد شبه الكاتب عمي ادريس بالطف المدل ال ي تغنجه أمه وتفع له أي
شيَ ألنه ولدها المدل .
 المثال :15<<تز ابي كالسبع من الجب

.

>> ()2

المشبه هو ''أبي'' المشبه به ''السبع'' أداة التشبيه ''الكاة'' وجه الشبه بينهما هي تل
الشجاعة والقوة.
 المثال :16<<عمتي ميمونة ال تخلة وقتها كالساعة الرمضانية .

>> ()3

الرمضانية التي تكي الوقت بالدقيقة والثانية وترفع وقت اإلفطار دون
شبه الكاتب بالساعة
ّ
زيادة ب

بوقت معين المشبه ''العمة ميمونة'' المشبه به ''الساعة الرمضانية'' أداة التشبيه

''الكاة'' ووجه الشبه بينهما هي الدقة واحترام الوقت بالثانية.
 المثال :17<<ارتفع شخير عمتي ميمونة كصوت محر ديزي قديم .

>> ()4

المشبه هي ''العمة ميمونة'' المشبه به ''محر '' أداة التشبيه ''الكاة'' وجه الشبه
الصوت المزعج ال ي يوقظ النارم.
 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.111
 2المصدر نفسه ،ص124
 3المصدر نفسه ،ص.130
 4المصدر نفسه ،ص.137
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 المثال :18<<القبور الغير منظمة ينام الموتن بفوضن تشبه فوضن نوم العارلة .

>> ()1

المشبه هو ''القبور المشبه به ''العارلة'' أداة التشبيه ''تشبه'' وجه الشبه هي الفوضن
العارمة التي يكونون بها الجميع متداخ في بعضه البعض.
 المثال :19<<اتابع كالثعلب زهرة بعين جارعة .

>> ()2

الشبه في ه ا المثا هو ضمير مستتر تقدير أنا المشبهه به ''الثعلب'' أداة التشبيه هي
''الكاة'' وجه الشبه هي المراوغة والحيلة والمراقبة بعين ثاقبة دون التحر بساكن.
 المثال :20<<بكاَ الرج كزل از الجبا

.

>> ()3

شبه الكاتب بكاَ الرجا كزل از الجبا
التشبيه ''الكاة'' وجه الشبه هي تل

المشبه هو ''الرج '' المشبه به هو ''الجبا '' أداة

القوة والصبر لديهما ف ا ما بكن الرج يوما فهو كزل از

ال ي يشق الجب فهو قلي ما يحدث.
 المثال :21<<وقامت ترقص كالمجنونة رافعة عباَتها .

>> ()4

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.144
 2المصدر نفسه ،ص.152
 3المصدر نفسه ،ص.152
 4المصدر نفسه ،ص.166
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شبه الكاتب ميمونة بالمجنونة المشبه مح وة تقدير هي''ميمونة'' المشبه به ''المجنونة''
أداة التشبيه ''الكاة'' وجه الشبه في ''الرقص الجنوني البهلواني المضح ''.
 المثال :22<<كانت تشهق وتشهق كالطفلة ضاعت منها يد أم حنون في الزحام .

>> ()1

المشبه في ه ا المثا هو مح وة وهو ضمير مستتر تقدير هي ''ميمونة'' المشبه به
''طفلة'' أداة التشبيه ''الكاة'' وجه الشبه هو البكاَ والصوت العالي علن ضياع شيَ عزيز.
 المثال :23<<سر كالرمانة المقفلة علن حبوبها من جميع الجيهات .

>> ()2

المشبه هو ''السر'' المشبه به'' الرمان'' أداة التشبيه ''الكاة'' وجه الشبه في االقفا
المحكمة والسرّية التامة.
 المثال :24<<لون عينه قطعة من سماَ في ساعة قيلولة صيفية .

>> ()3

في ه ا المثا تشبيه حيث ش به الكاتب لون العينين بالسماَ فالمشبه هو ''لون العينين''
المشبه به ''السماَ'' أداة التشبيه ''مح وفة'' وجه الشبه يكون في تل الصفاَ الموجودة في ساعة
القيلولة في الصية وه ا تشبيه ممكد <<فالتشبيه الممكد هو ما ح فت فيه األداة .

>> ()4

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.200
 2المصدر نفسه ،ص.209
 3المصدر نفسه  ،ص .10
 4على جازم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،ص.25
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>>

 المثال :25<<الك ب عس حر .

>> ()1

شبه الكاتب الك ب بالعس

لحالوته وحتن وان كان الك ب حرام المشبه

الحر و ل

''الك ب'' المشبه به ''العس '' وه ا التشبيه بليغ لغياب األداة ووجه الشبه.
 المثال :26<<اللغة قطار سحري إلن جسد الم أرة .

>> ()2

شبه الكاتب اللغة بقطار سحري المشبه هو ''اللغة'' والمشبه به '' القطار السحري''
وح ة األداة ووجه الشبه بينهما وهي سرعة اإلنتقا .
 المثال :27<<ه الفتاة نار قنبلة موقوتة .

>> ()3

في ه ا المثا المشبه واحد وهي ''الفتاة'' والمشبه به إثنان ''النار والقنبلة الموقوتة'' وه ا
التشبيه بليغ ح فت األداة ووجه الشبه.
 المثل :28<<ووجه أمي يتدورة ويأخ شك القمر ليلة الرابعة عشر .

>> ()4

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.11
 2المصدر نفسه ،ص.39
 3المصدر نفسه ،ص.53
 4المصدر نفسه ،ص.72
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في ه ا النمو ج نجد تشبيها حيث شبه الكاتب وجه األم بالقمر في ليلته الرابعة عشر ووجه
الشبه بينهما هو ''الشك الدارري'' وه ا التشبيه ممكد حيث غابت فيه األداة.
 -2بالغة التشبيه:
تنشأ بالغة التشبيه من أنه ينتق ب من الشيَ نفسه إلن شيَ طرية يشبهه أو بارعة
ورة بالبا
الخ ْ
تمثله وكلما كان ه ا االنتقا بعيدا قلي و
طح

أو ممتزجا بقلي أو كثير من الخيا

التشبيه أروع إلن النفس ف ا قلت :فالن يشبه فالن في الطو ( )...لم يكن له

كان

التشبيهات أثر

للبالغة لظهور المشابهة وعدم احتياج العثور عليها إلن براعة وجهد أدبي لخلوها من الخيا
<<وه ا الضرب من التشبيه يقصد به البيان وااليضاح وتقريب الشيَ إلن الفهم .

>> ()1

وبعد اطالعنا علن ه

الرواية واستخراج معظم التشبيهات نستنتج أن أمين الزاوي قد

استعم التشبيه بقوة في روايته ''الساق فوق الساق'' مما زاد المعاني قوة ووضوحا فلبالغة التشبيه
روعة وجما

وموقع حسن في النصوص النثرية والشعرية فهو يزيد المعاني ورزف حع ية ووضوحا

ويكسبها جماال وفضال ويكسوها شرفا ونبال فالكاتب عمد إلن استعمالها لما لها من قوة في
التصوير والتمثي والمحاكاة والتشخيص والتجسيد ويد ه ا علن قوة وقدرة الكاتب واتساع مخيلته
وسموها مما لها أثر فني لد القارئ والسامع بوجه الخصوص.
ج -الكناية:
هي لفظة <<أ زورْي حد به الزم معنا مع جواز ارادة معنا حينر
طوي القامة

1
2

>>()2

ك ل '' :فالن طوي النجاد'' أي:

فالكناية<<تعد من أهم مباحث البيان التصالها اتصاال وثيقا بخطابات العرب

على الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،ص.61
الخطيب القزويني ،االيضاح في علوم البالغة ،ص.241
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وكالمهم وتكون بتر التصريْ بالشيئ إلن مساوية في اللزوم

>>

أو بمعنن ْخر هي لفظة اريد به

ملزوم معنا الوضعن .

>> ()1

معنن ه ا أن الكناي ة من أهم األساليب البالغية التي تحتاج إلن مشاركة فعالة من المتلقن
فمن خال التعريفين يتضْ لنا أن ال كناية تحتاج إلن اعما العق ألن المعنن المقصود به في
الكالم هو غير مصرح به أي يجب أن يتوص القارئ إلن المعنن الثاني أي ''معنن المعنن''
<<
المكني قد يكون صفة وقد يكون
ن
ف
أقسام
ثالث
إلن
عنه
المكني
عتبار
با
وتنقسم الكناية
ّ
ّ
ّ

نسبة .
موصوة وقد يكون ّ

>> ()2

وه بعض الكنايات التي استخرجناها من رواية ''الساق فوق الساق'' وهي كاآلتي:
 المثال :1قوله <<يعضعض علن تفاحة الحياة باسنان قوية .

>> ()3

في ه ا المثا كناية عن ص فة التشبيه فالكاتب انزاح بالداللة من معنا الحقيقي إلن
المعنن المجازي للتأثير علن المتلقن وتقريبه من معاناة البشر في العيش في ه

الحياة ومحاولة

المقاومة والتشبث فيها رغم قساوتها وصعوبة العيش فيها.
 المثال :2<<أخبار الحرب ساخنة .

>> ()4

قد جاَت ه الكناية التعبيرية عن مد

حداثة أخبار الحرب التي مازالت ساخنة وجديدة

وحديثة التي لم تخمد نارها بعد.

 1ينظر عطية مختار ،علم البيان وبالغة التشبيه في المعلقات السبع دراسة بالغية ،ص129
 2على الجارم ومصطفى أمين ،البالغة الواضحة ،ص.115،116
 3أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.16
 4المصدر نفسه ،ص.26
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>>

 المثال :3<<عاريا أشعر بالحرية المطلقة أشعر بال وبان في الهواَ والضوَ .

>> ()1

ه ا النمو ج جاَ كناية عن موصوة إ جاَت ه

الكناية معبرة عن حرية ه ا الطف

وهو عار وا يشعر بالخفة والمرونة في الهواَ والضوَ فاالحساس ال ي يصله وهو عار احساس
رارع وحقيقي.
 المثال :4في قوله << ز ْرب السياسة وخروة الس اجة .

>> ()2

وصة الكاتب مصالي الحاج بصفتين متناقضتين وهي الحيلة والبراَة وه

الكناية فيه

براعة ألنه عبر عن ال كاَ والغباَ في نفس الحالة وعلن المتلقن هنا أن يكون كيا وأن ويعم عقله
للفكر حتن يتوص إلن المعنن المنشود وبدقة.
 المثال :5<<لسان يمنْ العس مد ار ار والسم علن السواَ .

>> ()3

كناية عن صفة اللسان فقد جاَ الكاتب به

العبارة القوية والبليغة ليعبر عن مد

اللسان وحلوته وفي نفس الوقت م اررته إ أنه يمنْ العس والسم من نفس اللسان.
 المثال :6<<مربن يسي له اللعاب .

>> ()1

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.28
 2المصدر نفسه ،ص .37 ،36
 3المصدر نفسه ،ص.47
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>>

كناية عن صفة حالوة المربن ا أنه وبمجرد النظر إليه واكله يسي اللعاب من الفم من
شدة حالوته وطيبته فالكاتب استعم معان في قمة البراعة والروعة لتخدم النص من خال اسلوب
الكناية.
 المثال :7<<بحر في الدين .

>> ()2

استعم الكاتب في ه ا النمو ج كناية غاية في الدقة وهي صفة الرج المتدين والمثقة
فهو زاد معرفي وديني واسع وهي كناية عن موصوة.
 المثال :8<<وجد الالجرون في عويشة ساعدا متينا .

>> ()3

استخدم الكاتب في ه ا المثا كناية عن صفة الشجاعة ا كان الالجرون يجدون في
عويشة ل الرج الشجاع ال ين يتكلون عليه في المواقة الصعبة.
 المثال :9<<فقدت عمتي ك شهية في الحياة .

>> ()4

كناية عن موصوة فالكاتب يعبر عن مد

حزن العمة التي فقدت الشهية في العيش

واكما حياتها فهو يعبر عن ما يجو في خاطرها بعبارات رارعة ودقيقة ومعبرة عن حالة الحزن
واليأس الشديدين ال ي أصابها.
 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.50
 2المصدر نفسه ،ص.55
 3المصدر نفسه ،ص.66
 4المصدر نفسه ،ص.77
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 المثال :10<<نوم المالركة في احضان الشياطين .

>> ()1

تعتبر ه الكناية عن قوة التصادم والحب بين الخير والشر أو بين البراَة والحيلة فالكاتب
استعم ه

حب الطف لعمته التي كانت تشبه الشيطان في تصرفاتها

الكناية ليعبر عن مد

ولكن رغم ل كان يشعر بدةَ في حضنها الشيطاني.
 المثال :11<<الثورة تأك أبنارها بأسنان أبنارها .

>> ()2

استخدم الكاتب في ه ا المثا

كناية عن صفة الغدر والخيانة خاصة خيانة الوطن

واألصدقاَ فا للخيانة طعم مر وضربته موجعة ومملمة.
 المثال :12<<كانت عينا مغرورقتين بالدمع الساخن .

>> ()3

هنا

كناية عن صفة شدة الفرح ال ي مآل عيني الوالد ال ي فرح بأخ الحرية واستقال

الجزارر فالكاتب يصة لنا مد

فرح األب وامتالَ عينيه بدموع االنتصار واالستقال ال ي طالما

انتظر بفارغ الصبر.
 المثال :13<<فتاة جميلة تخطة عقو جميع شباب قرية قصر المورو .

>> ()1

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.86
 2المصدر نفسه ،ص.119
 3المصدر نفسه ،ص.125
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لقد جاَت ه

الكناية لتصرح وتعبر عن مد

جما ه

>>

الفتاة الفاتنة إ أنها قد اخ ت

وخطفت عقو الشباب فالكاتب أعطن أحسن تعبير عن صفة الجما ومد تعلق شباب القرية بها
من خال الكناية وه ا اإلنزياح قد لفت انتبا القارئ وشوقه إلن رميتها والتمتع بجمالها.
 المثال :14<<العلماَ قلوبهم من حجر ودمامهم من سمق .

>> ()2

في ه ا المثا يوجد كناية عن شدة القساوة فالكاتب رسم لنا صورة مجازية فنية يعبر بها
عن حالة قلوب العلماَ ومد

قساوتهم المتحجرة التي ال تحم أي رة عطة أو حنان تجا

اآلخر وهي هنا تقصد أخاها ال ي سلم علن أخيه بجفاَ و هب للمكتبة حيث ملفاته وكتبه.
 المثال :15<<
ة في عمي ادريس شخص ْخر مليرا بالجروح .
او ْكتو زش ح

>> ()3

كناية عن الحزن وقساوة ما عاشه ويعيشه فتل ال كريات التي عاشها تركت في قلبه ندوبا
وْثار ال تشفن فهي في روحه و اكرته من هو ما أر وما عاش.
 المثال :16<<كان يعلم مد هشاشة أحاسيسه .

>> ()4

في ه ا المثا توجد كناية عن صفة الضعة ال ي مس األحاسيس إ اصبْ غير قادر علن
التحم والصبر فهو هش طري وقاب للتلة واالنكسار في أي لحظة.
 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.131
 2المصدر نفسه ،ص.144
 3المصدر نفسه ،ص.160
 4المصدر نفسه ،ص.186
68

الفصل الثاني

تجليات الشعرية في رواية <<الساق فوق الساق

>>

ونستنتج من ك ما سبق أن الكناية هي إحد األساليب البالغية التي تحتاج إلن مشاركة
فعالة من المتلقي آلن المعنن الحقيقي وراَ الكناية غير مصرح به وعلن القارئ والمتلقي ال كي أن
ويعم عقله وفكر ليجد معنن المعنن األساسي وراَ المعنن الظاهر وهنا تكمن الشعرية في الكناية
آلن المعنن الخفي ال يقدم في طبق من هب ب علن المتلقن مشاركة المبدع ليص إلن المعنن
الحقيقي فالكناية تعد من ألطة اساليب البالغة وأدقها فهي أبلغ من الحقيقة والتصريْ وتعتبر من
األساليب البيانية القوية والبليغة.
وخالصة ه ا المبحث ال ي تجسد في االنزياح الداللي وال ي انقسم إلن استعارة وتشبيه
وكناية والمالحظ فيها أن االستعارة قد طغت بشك كبير علن الرواية أكثر من غيرها من الصور
األخر كما تمث في ه ا المبحث من خال التشبيه بأنواعه والكناية بأنواعها فك ه
البالغية شكلت انزياحا دالليا جماليا خاصا.
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>>

 .IIIاإليقاعي):
اإليقاعية زلرواية ما تعنن دراسة موسيقاها الداخلية وك ما من
الصوتية و
البنية
ّ
ّ
إن دراسة ّ
ّ
نغما في األ ن وأث ار في النفس <<واإليقاع مصطلْ مشتق أصال من اليونانية بمعنن
شأنه أن وي ْح زد ح
ث ي
الجريان والتدفق

>>()1

ال في مقاربة
الصوتية من أبرز البنيات
فالبنية
الجمالية التي تساهم اسهاما فع ي
ّ
ّ
ّ

نفسية
الخطابات األدبية من خال تل العناصر
الصوتية الملحونة المنسجمة التي تعبر عن ما في ّ
ّ
الكاتب أو األديب.
وه الموسيقن الداخلية للنثر تدخ ضمن ما يسمن ''علم البديع'' ا هو <<علم يبحث في
طرق تحسين الكالم وتزيين األلفاظ والمعاني بألوان بديعية من الجما اللفظي والمعنوي وسمي
بديعا ألنه لم يكن معروفا قب وضعه

>> ()2

ومعنن ه ا أن البديع هي تل

العناصر الصوتية

نغمية ومن أهم <<األساليب التي
الجمالية التي تعطي األلفاظ والدالالت والمعاني اضافة
موسيقية ّ
ّ
ويعالجها علم البديع:
الجناس.
ّ -1
 -2الطّباق.
السجع.
ّ -3
 -4المقابلة.
 -5التكرار.

>> ()3

 1مجدي وهبة وكمال مهندس ،معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب ،مكتبة لبنان ،بيروت ،ط،1974 ،1
ص.200
 2الخطيب القزويني ،االيضاح في علوم البالغة ،ص.5
 3ينظر :المرجع نفسه ،ص.60
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أ -التكرار:
ي عد التكرار من الظواهر الجمالية التي يعتمدها األدباَ والشعراَ في كتاباتهم أو أشعارهم
فهو ظاهرة لغوية من حيث اعتمادها علن الكلمات والجم البسيطة أو المركبة وهو اعادة المبدع
لعبارة أو لجملة أو لحرة أكثر من مرة لغرض ما في نفسية الكاتب أو الشاعر وقد عرفه القاضي
الجرجاني في كتابه التعريفات بأنه<< :عبارة عن االتيان بشيَ مرة بعد أخر

>>()1

البغدادي في قوله <<ان التكرار هو أن يكون المتكلم اللفظ الواحد بالفظ أو المعنن

>>()2

وشاركه الرأي
لكن ما غاب

علن اه ين لتعريفين أنهما قد اقتص ار تكرار علن الكلمة فقط وه ا تعرية يعوز إلن الدقة ألن
التكرار ال يقتصر علن اللفظ بحد اته وانما يشم جميع مستويات الكالم.
كما نجد أن التكرار قد وردت في القرْن الكريم ولكن ليست بصيغة (التكرار) وانما
وردت بصيغة ''كرتين'' كما قا تعالن <<ثوحم ارجع البصر ك ّرتين ينقلب إلي البصر خاسرا وهو
حسير >>( )3ونجد أن معنن كرتين تعني :رجعتين أي رجعة بعد رجعة وهي اإلعادة أو التكرار.
 -1تكرار ال مير:
إن بنية الضمير تمث احد

البنن األساسية في تركيب الخطاب الرواري كما أن تكرار

الضمير بأنواعه (المتكلم المخطاب الغارب) يثري الخطاب من حيث وظارة الضمارر في ه
الرواية '' الساق فوق الساق'' موجودة بكثرة ووجدنا علن سبي المثا مايلي:

 1القاضي الجرجاني ،التعريفات ،تح :نصر الدين تونسي ،شركة القدس للتصوير ،القاهرة ،ط،2007 ،1
ص.113
 2عبد القادر البغدادي ،خزانة األدب ولب لباب العرب ،ت ح عبد السالم محمد هارون ،ج ،1الهيئمة المصرية
العامة للكتاب مصر ،ط ،1997 ،2ص.361
 3سورة الملك ،اآلية (.)04
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الضمير المكرر
ضمير المتكلم ''أنا''
وضمير الغارب ''هو هم هن''

>>

التكرار
الرواية كانت مزيج مختلط بين
الضمير المتكلم والغارب علن
حد سواَ

عمد الكاتب إلن تكرار ضمير المتكلم ''أنا'' داخ متن الرواية إ تكمن أهمية ضمير
المتكلم في كونه خاصية اللغة الشعرية وه ا ما أشارة إليه يمنى العيد <<إنه يقرب التعبير من النطق
ويومي إليه مباشرة وان كان يلجأ في الصياغة إلن ما يجعله مباشر>> ( .)1و ب عتبار أن بط
الرواية هو نفسه السارد فقد تكرر ضمير ''أنا'' وه ا ما أعطن برو از لسنا ولل ات التي تثبت
حضورها وتشعر بالقوة والثقة التي وي ْس حم وع صوتها داخ النص ألنه لو لم ي كر الكاتب ه ا الضمير
لشعر القارئ بنقص موجود داخ النص وك ل بالنسبة لتكرار الضمير الغارب من خال استرجاع
الكاتب للماضي وحنينه إلن أيام الصبا وجع القارئ يتخي معه تل الشخصيات الغاربة والحاضرة
بقوة في الرواية.

1

يمنى العيد ،في القول الشعري ،دار توبقال للنشر ،الدار البيضاء ،المغرب ،ط ،1987 ،1ص.14
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 -2تكرار الكلمة (اللفظ):
تعتبر الكلمة من بين األشكا التي تجسد حضورها في ظاهرة التكرار فهي وحدة فعالة في
تحقيق اإلتساق واإلنسجام بين وحدات النص بهدة احداث تأثير لد

القارئ ويمث الجد التالي

تواتر الكلمات في متن الرواية:
الرواية

الساق فوق الساق

الكلمة المكررة

عدد مرات التكرار

 -الثروة

 37 -مرة

 -البكاَ

 18 -مرة

 -القهوة

 67 -مرة

 -النساَ

 72 -مرة

 -الرجا

 76 -مرة

 -اإلستقال

 22 -مرة

 -إمرأة

 52 -مرة

 -الحب

 16 -مرة

 -اليهودية

 8 -مرات

 -جسد

 25 -مرة

 -النار

 18 -مرة

 -الخلخا

 34 -مرة

 -تضح

 25 -مرة

-جدول تكرار الكلمة -
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نستنتج أن أمين الزاوي قد كرر بعض األلفاظ التي رْها أنها تشك الجزَ األساسي في
موضوع الرواية فمثال تكرار كلمة ''الثورة''  37مرة هو تكرار أثر في المعنن العام للرواية ألن كلمة
مفتاحي ة وتشكي أساسي في مقدمة الرواية إ ربط الثورة بالمرأة والتي كان لها حظ
الثورة هي كلمة
ّ
األسد في الرواية فقد كرت  52مرة إ قا أمين الزاوي في مقدمة روايته :
<<قب ك شيَ:
في الثورة ال مقدس وال قديس
في الثورة نحتاج فقط إمرأة

>>()1

كما كان لكلمة ''الرج '' التي كررت  76مرة نصيب طاغ في الرواية فالرجا هم جنود
الثورة وعمود اإلستقال فهم الساعد المتين لتحقيق الحرية واإلنتصار كما لن ينسن الكاتب ''القهوة''
فقد كرها  67مرة فقد ارتبطت الثورة بالقهوة فهي ظلهم وأنيسهم فهي سحر ينتظر ك صباح
ليحم له أسرار وأريج رارحته يص أنة ك مار فالكاتب رغم حديثه عن الثورة والحروب إال أنه
خصص جزَا للحديث ووصة تل الحبة السمراَ التي هو يعشقها

<<

فهي طريق اإلبداع والشهرة

فمن يعشق القهوة يعشق النساَ والموسيقن>> (.)2
إ ن الغاية من تكرار الكلمة (اللفظ) هي تفسير للحالة النفسية المسيطرة علن الكاتب
هن القارئ نحو اكتشاة المعاني المنشودة وراَ

والنص وتسليط الضوَ علن األساس منها وتحري
ظاهرة التكرار.

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.7
 2ينظر :المرجع نفسه ،ص.93 ،92
75

تجليات الشعرية في رواية <<الساق فوق الساق

الفصل الثاني

>>

 -3تكرار الجملة:
كا نت الجملة في التراث العربي تستعم مثلها مث مصطلْ (الكالم) دون التفريق بينهما
ومنهم من فرق بينهما ورأي أن ك من ه ين المصطلحين يختص بداللة معينة ولكن <<لم يكن
اإلتفاق واضحا بين الدارسين علن تعرية واحد للجملة يشم جميع جوانبها سواَ قديما أم حديثا
وحتن الغربيون أنفسهم لم يتفقوا علن تعرية واحد لدرجة أن أحدهم هب إلن قو
حوالي مرتي تعرية مختلة

للجملة>>

>>()1

نجد في ه

بأنه<<

يوجد

الرواية حضور لتكرار الجم ل ا تعتبر

الجملة جزَ تكميليا لظاهرة التكرار ويمث الجدو اآلتي تواتر الجم (العبارات) في رواية ''الساق
فوق الساق'' علن المحو اآلتي:
الرواية

الساق فوق الساق

العبارات المكررة

عدد مرات التكرار

وس عليها
 -حخ ْم حسة حو ْخ وم ْ

 10 -مرات

 -بقالية اإلستقال

 8 -مرات

 -استراحة اإلستقال

 6 -مرات

-

 -مرتين

رب السياسة

 -خروة الس اجة

 -مريتن

 -رنين خلخالها

 23 -مرة

 -الحركة الوطنية

 8 -مرات

 -مربن المشمش

 3 -مرات

 1محمد يزيد سالم ،جهود الدارسين المحدثين في دراسة الجملة العربية مذكرة لنيل شهادة الماجستير في األدب
واللغة العربية تخصص اللسانيات واللغة العربية ،جامعة محمد خيضر بسكرة2015-2014 ،م ،ص.07
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وس عليها'' في أسطر الرواية فهي بمثابة
لقد كرر الرواري أمين الزاوي عبارة '' حخ ْم حسة حو ْخ وم ْ
نقطة اإلرتكاز فكأن الكاتب يحاو إلن لفت انتباهنا ومد

إعجابه به

األرملة المثيرة الفاتنة

الصامدة التي رغم تقلبات الزمن ومع تقلبات الزمن ومما لحقهما من حزن ومأساة ومصارب فهي
بقيت قوية وثابتة ومحافظة علن جمالها وجسدها لتضع ساقاي فوق الساق وتنظر إلن أيامها وهي
وس عليها''
تمر وتنتظر ل الحبيب الغارب ه سيعود؟ وعليه نلخص أن عبارة '' حخ ْم حسة حو ْخ وم ْ

()1

هي من العبارات التي تكررت بكثرة في رواية '' الساق فوق الساق'' .
كما كرر عبارتي '' بقالية األستقال واستراحة اإلستقال ''  8مرات لسولن أما الثانية 6
مرات ليمكد ل نا مد سعادة أه القرية بوجود ه ين المكانين في ه القرية النارية فهي نقلة مفيدة
بالنسبة لهم فقد أصبْ لهم مكان يستريحون ويجتمعون ويتجا بون أطراة الحديث فيما بينهم وبقالية
صغيرة تريْ أه

القرية من التنق

إلن القر

المجاورة الرريسية القتناَ حاجياتهم اليومية

اإلستهالكية لكن ه ا في ظاهر أما باطنه فهو أعمق فه

البقالية ماهي إال مشروع ليختبئ فيه

''ادريس'' وراَ عجز وشلله الدارم محاوال منهم مس فراغه واستعادة ضحكاته وتعليقاته الساخرة علن
الجميع ويتجلن ل

قوله <<هك ا وجد عمي ادريس نفسه يقضي نهار من الصباح حتن ساعات

متأخرة من اللي ( )...لقد اصبحت بقالية االستقال خال شهر وجهة الجميع القتناَ ما يحتاج
إليه

>>()2

كما نجد في مقطع سردي ْخر تكرار عبارة '' رب السياسة'' ''وخروة الس اجة'' فك من
العبارتين قد تكررتا مرتين وهي تعبير عن حيلة ودهاَ مصالي الحاج ال ي يلعب الدورين معا

 1أمين الزاوي ،رواية الساق فوق الساق ،ص.09
 2المصدر نفسه ،ص.169 ،168
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ب كاَ فهو ال ي دوخ المستعمر و ل في قوله
رب سياسة وخروة س اجة

<<

>>

رب السياسة وخروة س اجة ( )...وح مابين

>>()1

كما نجد في عدة مقاطع قد كرر عبارة ''رنين خلخالها''  23مرة وه ا الرنين يعود إلن العمة
ميمونةالتي كانت تعشق خلخالها وتعتني به وتلمعه دون أن تنزعه من رجلها حتن أن رنة خلخالها
كان يعبر عن حزنها أو فرحها فرنة الخلخا يختلة ب ختالة مزاجها فهو يثير الرجا ويغيظ
النساَ << تعتني عمتي ميمونة بتلميع خلخالها مرتين في األسبوع ( )...وتزيته كي يحافظ علن رنته
التي تدوخ الرجا وتغيظ النساَ وتثير اسرلة لد الصغار>>(.)2
ونجد في مقطع سردي ْخر تك ار ار لعبارة ''مربن المشمش'' وهي تحم دالالت تعود به إلن
الحنين إلن تل

الحياة الطفولية أيام كانو يسرقون مربن المشمش ويغمسون أصابعهم في ل

البوقا الزجاجي أو الجرة الطينيةة عن غفلة من جدتهم ف كريات الطفولة وأحضان العارلة بقيت
معلقة في هن السارد خاصة بعد فقدان ال اكرة للجدة فيقو في ل <<جدتي التي بدت عليها ْثار
فقدان ال اكرة ومرض السكر ( )...وتوقفت عن اعداد مربن المشمش>>(.)3
ُّعد بمثابة مرْة
فيتضْ من ه ا كله ّ
أن العبارة تساهم في تغ ية ايقاع الخطاب النثري فهو ي ح
عاكسة لل حالة النفسية للرواري عن طريق الكشة عن األفكار المراد ايصالها فتكرار العبارة حيِّرد في
صورة جملة تحكم وترابط ووحدتها فيهدة من ورارها أن يوجه الرواري الرواية في اتجا معين أو
موقة ممكد <<ألن العبارة المكررة ينبغي أن تكون من قوة التعبير و جماله ومن الرسوخ واالرتباط
بما حولها بحيث تصمد أمام ه

الرتابة

>>()4

ومنه نستنتج أن ظاهرة التكرار اللغوي في رواية

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.37 ،36
 2المصدر نفسه ،ص.83 ،82
 3المصدر نفسه ،ص.100
 4نازك المالئكة ،قضايا الشعر المعاصر ،مطبعة دار لتضامن بغداد ،ط ،1965 ،1ص.286 ،285
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''الساق فوق الساق'' جاَت كتنسيق جمالي للغة الروارية حيث ساهمت بشك كبير في تزويد اللغة
داللية حيث أعطن للرواية بعدا انفعاليا ووجدانيا وجماليا تأثيريا للرواية وللقارئ.
بطاقة
ايحارية ّ
ّ
 -4تكرار الشخصيات:
األساسية للرواية بصيغة خاصة والخطاب السردي بصفة عامة فمن
تمث الشخصية الركيزة
ّ
السردية تتشك وتتضْ مالمْ الرواية وبها تتكون احداثها
خال تفاعالتها مع باقي المكونات
ّ
فالشخصية <<هي ما يتحدد لمقصود ب اته باستخدام اللّفظ الدالة عليه وهو ال يحتاج إلن معونة
مسمياته وشارة خاصة بها وافية الداللة عليها وحدها
لفظية أو معنوية ألنه علم مقصور علن
ّ

>>()1

إ ن أسماَ الشخصيات ال تأتي في الروايات صدفة أو اعتباطا وانما تأتي لتوحي بداللة مقصودة.
يوجد الكثير من التعريفات اإلصطالحية للشخصية الروارية ومن بين تل

التعريفات نجد

من وي حعِّرفوها <<المعاني الشارعة للشخصية هو مجم السمات والمالمْ التي تشك طبيعة الشخص
أو الكارن الحي أو هي تشير إلن الصفات الخلقية والمبادئ األخالقية>>( )2معنن ه ا أن الشخصية
هي تل

المواصفات الجسمانية التي تشك أي كارن حي اضافة إلن المبادئ األخالقية .ل ل

سنحاو أن نركز علن أهم الشخصيات المكررة في رواية ''الساق فوق الساق'' ومد

تأثير ك

شخصية في ه الرواية وه ا الجدو يمث تواتر الشخصيات وهي علن النحو اآلتي:
الرواية
الساق فوق الساق

الشخصية المكررة

عدد مرات التكرار

 -جدي (حمديس)

 124 -مرة

 -جدتي (تامولت)

 38 -مرة

 1حنى نصر الحي ،قاموس األسماء العربية والمعربة وتفسير معانيها ،دار الكتب العلمية ،بيروت لبنان ،ط،3
ص.135 ،134
 2ابراهيم فتحي ،معجم المصطلحات األدبية ،المؤسسة العربية للناشرين المتحدين( ،وط) ،1869 ،ص،210
.211
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 -أبي (عبد البار)

 46 -مرة

 -أمي (غنوجة)

 33 -مرة

 -عمتي ميمونة

 187 -مرة

 -عمي ادريس

 107 -مرة

 -عويشة

 75 -مرة

 -سكينة

 12 -مرة

 -مجيد

 21 -مرة

 -زهرة

 17 -مرة

 -بوطش (البزاق)

 19 -مرة

 -سارة

 11 -مرة

 -سيدي الشيخ (عبد الحميد)

 25 -مرة

 -اليامنة

 09 -مرات

 -مصالي الحاج

 32 -مرة

>>

وعليه نستنتج من ه ا كله:
أن الشخصية ال كورية طاغية في الرواية أكثر منها من الشخصية النسوية حيث تكرار
الشخصيات الم كورية في رواية '' الساق فوق الساق''  449مرة أما الشخصية النسوية في ه
الرواية  307مرة.
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فق أعطن الرواري لك شخصية صورة روارية معبرة عنه وقد قدمها وحاو اعطارنا صورة
خارجية وداخلية عن ك شخصية فصور الرواري الشخصيات كاآلتي:
 الجد (حمديس) :لقد كر الرواري بعض مالمْ الجد في قوله <<مالمْ الفرح بدت واضحةعلن جبهته العريضة ولون لحيته الحمراَ التي تمي

نحو البياض قليال

>>()1

ووصفه

<<يشبه جدي صورة الرجا ال ين الملحمة المعلقة علن صدر غرفته وكأنه واحد منهم>>(.)2
 جدتي (تامولت) :يقو الرواري عن الجدة وصفا معنن اسمها <<تامولت معنا المرأة شديدةالبياض وكانت تتباها بلون بشرتها ال تتعرض لشمس وال ريْ أو غبار

>>()3

ووصة

شخصيتها قارال <<جدتي إمرأة غيورة لقد كانت تغار حتن من اسم ميمونة ال ي اطلقة جدي
علن ابنته ه >>(.)4
 -أبي :األب هو القدوة ألبناره والشجاعة وفي ه

الرواية صور لنا الكاتب شخصية األب

المجاهد في قوله <<كان والدي يظهر كالنسر بين الفينة واألخر

وبشك خاطة ال تر

منه إال زرقة عينيه تحت ضوَ الشمعة أو الكانكي كال رب المتلهة لنهش شيَ ما>>(.)5
 -أمي (غنوجة) :تمث األم هنا تل

األم الحنون البشوشة الصامتة <<ألمي غنوجة هالة

عجيبة تحيط بعينيها ولها صمت يثير االحترام وصوت ال يسمع لكنه وازن ومثير
لإلعجاب ال تشبهها إمرأة أخر في حشمتها وترددها و كارها الصامت
الكاتب ه

>>()6

فصور لنا

األم المربية التي تخاة الفضيحة والتي تقوم بعملها بأكم وجه دون أي

تقصير منها.
 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.32
 2المصدر نفسه ،ص.90
 3المصدر نفسه ،ص.47
 4المصدر نفسه ،ص.52
 5المصدر نفسه ،ص.69
 6المصدر نفسه  ،ص.30
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 -عمتي ميمونة :تمث

>>

الشخصية الركيزة األساسية في الرواية بصفة خاصة والخطاب

السردي بصفة عامة فمن خال تفاعالتها مع باقي المكونات السردية تتشك وتتضْ
مالمْ الرواية وبها تتكون أحداثها.
ورأينا أن شخصية ميمونة هي الشخصية األكثر تك ار ار في الرواية باعتبارها هي المحر
األساسي ألحداث الرواية حيث نجد الكاتب في روايته يقدم لنا البطلة في عدة مواضيع فتمنحها تارة
داخليا لشخصيتها ويظهر ل في قوله <<عمتي ميمونة ...وحدها
وصفا
خارجيا وتارة أخر
صفا
ي
و ي
ي
ي
إمرأة غريبة األطوار شارفت علن الثالثين ولكنها تتحر بطاقة مراهقة في الرابعة عشرة فاتنة
و كية وجريرة لسانها سليط كأنها حق ود من فحيْ أفعن لسان يمنْ العس مد ار ار والسم علن السواَ
وفي اللحظة نفسها ال تفارق الضحكة فمها وال اإلبتسامة مالمْ عينيها الواسعتين الجميلتين
المغريتين

>>()1

وقوله أيضا << عمتي ميمونة كانت مهووسة بالعناية بجسدها تهتم كثي ار بسالفها

ويتتة شعر حواجبها وشعر ابطها ك يوم خميس وتقلم اظافرها مرة ك أسبوعين ال تخطو من
البيت إال إ ا تسوكت وتعطرت ( )...إن لها من الحرص علن جمالها ما ال تملكه أنثن أخر في
القرية

>>()2

لقد استطاع السارد فعال من خال

التكرار ان يعكس لنا دور البطلة ويظهر لنا

شخصيتها.
 عمي ادريس :شخصية مهيمنة في الرواية فقد لعب دو ار أساسيا في تحريتكررت شخصية ادريس عدة مرات فادريس األمير الضاح

أحداثها فقد

المسافر المحب للنساَ من

ك الجنسيات وأشار الرواري واصفا ايا بقوله <<عبر عمي ادريس حياته ضاحكا ملكا
كان رجال جميال متفارال ( )...لون عينيه كقطعة من السماَ في ساعة قيلولة صيفية

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.47
 2المصدر نفسه ،ص .86
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الفصل الثاني
كان أمير في ك

>>

شيَ ( )...ال أحد يشبه عمي ادريس وال هو شبيه بأحد فريد

فصيلته>>(.)1
 عويشة :رج غريب جاَ إلن القرية وال أحد يعرة من يكون؟ اطلق عليه اسم (عويشة)من قب العم ادريس لكن وجدو وقدمو إلن القرية لم يكن بمحض الصدفة فهو جاَ ليقوم
بمهمة وي هب وقد كرر الرواري شخصية عويشة عدة مرات وأشار إليه الرواري قارال <<وجد
عويشة عند مدخ قرية صر المورو وعثر عليه ات صباح باكر يغط في نوم عميق ممددا
تحت شجرة التين العريقة ( )...أطلق عليه عمي ادريس ه ا االسم عويشة>>(.)2
 مصالي الحاج :شخصية تاريخية وهو سياسي جزارري وزعيم التيار االستقاللي ممسسنجم شما إفريقيا ثم حزب الشعب ثم حركة انتصار الحريات الديمقراطية وه ا ما يتجلن
في قوله <<لمصالي الحاج تأثير غريب علن ك من يتحدث إليه فمن مالمْ وجهه يسطع
نور خاص وفي مشيته وحركات يد اليمنن وهي تمسد علن لحيته الطويلة لحية األنبياَ
( )...رج الكريزما رج مابين رب السياسة وخروة الس اجة

>>()3

وفي األخير الحظنا ومن خال تناولنا لتكرار الشخصيات في رواية ''الساق فوق الساق''
الحظنا وجود شخصيات تاريخية ومنها دينية .ومنه نستنتج مما أن التكرار هو سمة من السمات
األسلوبية وهو أحد أهم عناصر التبليغ فهي وسيلة فعالة في توضيْ المعاني وترسيخها في
األ هان وتوصيلها إلن المتلقن فهي المعاني ظاهرة تساهم في تحقيق اإلنسجام والتماس النصي.

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.11 ،10
 2المصدر نفسه  ،ص.62
 3المصدر نفسه ،ص.37
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>>

ب -الطّباق:
وهو محسن بديعي معنوي ويضية جمالية صوتية داخ النص ال سيما إ ا كان النص
شع ار ويقو

القزويني عنه<<المطابقة وتسمن بالطّباق

المتضادين أي معنين متقابلين في الجملة

>>()1

التضاد أيضا
و
ّ

وهي :الجمع بين

ويعرفه ''عبد العزيز عتيق'' بقوله <<الجمع بين

الضدين أو بين الشيَ وضد في الكالم أو بيت شعر كالجمع بين اسمين متضادين من مث :
النهار واللي

والبياض والسواد والحسن والقبْ

>>()2

ويعرفه ''أحمد الهاشمي'' بقوله <<هو الجمع

بين لفظتين متقابلتين في المعنن وهما قد يكونان اسمين أو فعلين أو حرفين أو مختلفين

>>()3

كما أن التطابق قد ورد في القرْن الكريم في عدة سور ن كر منها واحدة قوله تعالن<<وتحسبهم
أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ات اليمين و ات الشما

>>()4

وللطباق أنواع وهي:
<<
صرح فيها باظهار الضدين.
 -مطابقة االيجاب :وهي ما و

السلب :وهي ما لم ويصرح فيها باظهار الضدين وابهام التضاد وهو أن يوهم لفظ
 مطابقة ِّالضد أنه ضد مع أنه ليس بضد
يتضْ لنا من ك ه

>>()5

التعارية السابقة أن الطباق يشتم علن ك شيَ وضد وهو ال

يأتي تلقاريا وب حي ْع حمد الكتاب أو الشعراَ باالتيان به ويقصدون قصدا فالطباق من الوسار الفنية
وفنية وألنه باألضداد تتضْ
التي يعتمد عليها ال وكتاب في كتاباتهم فهي تضنية لمسة
جمالية ّ
ّ
 1الخطيب القزويني ،اإليضاح في علوم البالغة ،ص.255
 2الدكتور عبد العزيز عتيق ،علم البديع في البالغة العربية ،دار النهضة العربية ،بيروت -لبنان ،ص.77
 3الهاشمي ،جواهر البالغة (في المعاني والبيان والبديع) ،تح محمد الونجي ،مؤسسة المعارف ،بيروت ،ط،4
 ،2008ص.424
 4سورة الكهف ،اآلية .17
 5ينظر :عبد العزيز عتيق ،علم البديع ،ص.79،78
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>>

المعاني وجدنا للطباق حضو ار مكثفا في رواية ''الساق فوق الساق'' وسنحاو تبيين ل من خال
الجدو التالي:
الطباق

المثال
 عمي ادريس من ه الفرة السعيدة حتن
في لحظات التعاسة.

 السعيدة /التعاسة.

نوعه
 -ايجابي.

()1

 يضية /ينقص.

سمانا أو ينقص
سبعا
ي
 فيضية عليها ي

 -ايجابي.

منها خمسا.

()2

 تأك األخضر واليابس.

()3

 لسان يمنْ العس  ...والسم علن
سواَ.

 األخضر  /اليابس.

 -ايجابي.

 العس  /السم.

 -ايجابي.

()4

 العق ثقيال والقلب خفيفا.

()5

 بين األزقة الضيقة والمداخ
المثيرة.

والمخارج

 ثقيال /خفيفا.

 -ايجابي.

 المداخ  /المخارج.

 -ايجابي.

()6

 خرجت في الباحة تداعب الكبار
والصغار والنساَ والرجا .

()7

سلبا.
 ولم بترها ل ال
ايجابا وال ي
ي

 الكبار /الصغار

 -ايجابي.

النساَ /الرجا .

 -ايجابي.

سلبا.

ايجابا /ي
ي

()8

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.10
 2المصدر نفسه ،ص.12
 3المصدر نفسه ،ص.43
 4المصدر نفسه ،ص.47
 5المصدر نفسه ،ص.48
 6المصدر نفسه ،ص.50
 7المصدر نفسه ،ص.57
 8المصدر نفسه ،ص.56
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>>

يفرق وال يجمع.
 العلم ّ

()1

 يفرق /يجمع.

 -ايجابي.

 كان عويشة ينتق

بين جناح الرجا

 جناح النساَ /جناح

 -ايجابي.

والنساَ علن حد سواَ.

الرجا .

()2

صغير
يا
 ... واطمرن علن الجميع
وكبيرا.

 صغيرا /وكبي ار

 -ايجابي.

()3

 نوم المالركة في احضان الشياطين.

 المالركة /الشياطين.

()4

 وأبدأ في عد النم الصاعد والهابط.

 -ايجابي.

()5

 الصاعد /الهابط.

 فيغضن دون أن يبين عن غضبه ودون
أن يخفيه.

 -ايجابي.

()6

 يبين /يخفيه.

 تداعب ...الصغير بقصد أو بغير
قصد.

 -سلبي.

()7

 فهم أربع إناث وأربعة كور.
 أكر الحياة وأحب الموت.
 يخطة عق
لها.

 بقصد /بغير قصد.

()8

 -ايجابي.

()9

عمتي التي ال عق

()10

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.17
 2المصدر نفسه ،ص.63
 3المصدر نفسه ،ص.71
 4المصدر نفسه ،ص.86
 5المصدر نفسه ،ص.87
 6المصدر نفسه ،ص.90
 7المصدر نفسه ،ص.99
 8المصدر نفسه ،ص.113
 9المصدر نفسه ،ص.133
 10المصدر نفسه ،ص.135
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 -ايجابي.

 الحياة /الموت.

 -سلبي.
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 ال يهمها الرارْ وال الغادي.

 عق  /ال عق .

 -ايجابي.

 الرارْ /الغادي.

 -سلبي.

 ير  /وال ير .

 -ايجابي.

 يمنة /ويسرة.

 -ايجابي.

 بيض /سود.

 -ايجابي.

()5

 صباحا/ليال.

 -ايجابي.

()6

 نور /الجه .

 -سلبي.

 مباشر/غير مباشر.

 -ايجابي.

()1



كان ير وهو ال ي ال ير .

 التفت الحارس يمنة ويسرة.
 أيام بيض وأخر سود.

()2

()3

()4

 يسلكان طريقهما إلن البقالة صباحا أو
وهما عاردان منها ليال.

 العلم نور والجه عار.

 كانت تصله يوميا بشك مباشر أو غير
مباشر.
 في

>>

()7

أيام

وقرحها.

عسرها

ويسرها

 عسرها /يسرها.

فرحها

 فرحها /قرحها.

()8

 حي /ميت.

 كان الجميع كما في مأتم لشخص ال
هو حي وال هو ميت.
 أق بقلي

 -ايجابي.

 -ايجابي.

()9

أو أكثر بقلي .

 أق  /أكثر.

()10

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.136
 2المصدر نفسه ،ص.162
 3المصدر نفسه ،ص.165
 4المصدر نفسه ،ص.169
 5المصدر نفسه ،ص.169
 6المصدر نفسه ،ص.179
 7المصدر نفسه ،ص.213
 8المصدر نفسه ،ص.219
 9المصدر نفسه ،ص.208
 10المصدر نفسه ،ص.14
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>>

إ ن ورد الطباق في مواضع كثيرة في رواية ''الساق فوق الساق'' فتجلن في أجم الصور
وتأثير ممي از في نفسية المتلقن و ل
يا
طابعا
البالغية ليعطي للرواية
ي

من خال تمازجه بين نوعي

ايقاعية رارعة إ أن <<جما المطابقة في مث
الس ّلبي) فقد كانت حركة
تناغمية و ّ
ّ
الطباق ّ
(اإليجابي ّ
ه

الحالة أن ترشْ بنوع من أنواع البديع يشاركها في البهجة والرونق

>>()1

فالطباق فنا بديعيا

خالصا له تأثير الخاص المتميز ويتجلن ه ا التأثير في أنه يجمع بين األضداد فيخلق صو ار
هنية ونفسية في القارئ وبه قد يكون ه ا الفن البديعي قد اضاة بصمة بالغية بديعية ات طابع
له تأثير الخاص في رواية ''الساق فوق الساق'' ولكي تتضْ لنا األمور أكثر سن كر مثا حو
الطباق ونحلله ونستنتج الصورة الجمالية فيه مثال في قوله<< :فأيام عسرها ويسرها فرحها و
قرحها

>>

هنا

طباقين في ه ا المثا وهو طباق اإليجاب ويتمث في األضداد التالية :عسرها≠

يسرها فرحها ≠ وقرحها كما نعرة أن باألضداد تتضْ المعاني ففي ه ا المثا قد جمع الرواري
ه

األمثلة كي يفسر لنا مد

حيوية العمة ميمونة التي عرفت زطوا حياتها في الفرح والحزن

والشدة واللين برنين خلخالها فقد اضحت ه األضداد مد قوة تأثير العمة ميمونة في قرية قصر
المورو وه ا مازاد الرواية نوعا من التناغم الصوتي وخروج الرواري أمين الزاوي من لغة مألوفة
عادية إلن لغة إبداعية فنية.
السجع:
جّ -
موسيقية داخ النص وبالتحديد في النثر
اللفظية التي لها اضافة
البديعية
وهو من الفنون
ّ
ّ
ّ
<<
السجع في النثر
فهو توافق الفاصلتين من النثر علن حرة واحد وه ا هو معنن قو السكاكيّ :

كالقافية في الشعر

>>()2

ومنه<<السجع وهو :تواطم الفاصلتين من النثر علن حرة واحد( )...كقوله

 1عبد العزيز عتيق ،علم البديع ،ص.82
 2أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.215
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ون هلل حوحق يار -13-حوحق ْد حخحل حق وك ْم
تعالن<< حمال وك ْم ال تحْر وج ح

طوحايا
أح ْ
ر ]>>-14-نوح :اآليتان 14ا[13

>>()1

>>

معنن ه ا أن

السجع موجود في النثر وال يختص الشعر فالشعر فيه القافية وهي شبيهة بالسجع.
ومن حسن السجع وبالغته أنه له شرط أساسي فيه وهو في قو القزويني<<و حشرط حسن
السجع اختالة قرينته في المعنن كما مر
ّ

>>()2

أي أنه كلما كان االختالة في المعنن كلما كان

السجع باليغا وقد قي <<أنه ال يقا  :في القرْن اسجاع وانما يقا  :فواص
ّ

>>()3

الس جع ويخص النثر وحد فهو بالضرورة وارد في رواية ''الساق فوق الساق'' وال
وبما ّ
أن ّ
أظن أن أمين الزاوي سوة يتر اإليقاع الموسيقي يفوقه وال يطبقه في روايته ل ل سيوة نحاو
نبين ل من خال استخراج األمثلة التي اعتمدها في ل :
أن ّ
المثال


السجع

عبر عمي ادريس حياته ضاحكا ملكا.

 كان رجال جميال متفارالي.

()4

 -رجالي /جميالي /متفارالي.

()5

 خوفا علن عقله وقلبه ولغته ودينه.

 -عقله /قلبه /لغته /دينه.

()6

 لم تعد تخفيه ال شوارعها وال ناسها وال غربامها
وال نقابيوها.

 -ضاح يكا /مل يكا.

 -شوارعها/

ناسها/

نقابيوها.

()7

 مسقيا في سط كبير في يوم صيفي ساخن
جهنمي.

()1

 1ينظر :الخطيب القزويني ،االيضاح في علوم البالغة ،ص.296
 2الخطيب القزويني االيضاح علم البالغة ،ص.297
 3المرجع نفسه ،ص.298
 4المصدر نفسه ،ص.10
 5المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
 6المصدر نفسه ،ص.18
 7المصدر نفسه ،ص.39
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غربامها/
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 وحملته من بعدها نساَ كثيرات مممنات تقيات
ومحترمات.

()3

 أر عمتي ميمونة هادرة مضطربة صغيرة

ممزوجة

تنعشني.

باريج

القهوة

فتدوخني

()5

 -مضطربة /صغيرة /خارفة.

لغتهن ويخاصمهن ويصالحهن

ويعاتبهن وال يجرحهن.

 -ثقيال /قاتال.

()7

حلمي برميت

اشتقت إليها.

يعاتبهن /يجرحهن.

()6

 كان غيابه ثقيال وقاتال.
 لقد اكتم

 تدوخني /تنعشني. -لغتهم/يخاصمهن/

 يتكلم بمث

 فص

 -عصرها /نشرها /وطيها.

()4

 بمرق

 هي ل

 -مممنات /تقيات /محترمات.

()2

 يساعدهن أيضا في عصرها ونشرها وطيها.

خارفة.

>>

التي

بشم رارحت

 -رميت  /رارحت .

()8

علن مقاس .

 -ل  /مقاس .

()9

الخرية شعرني الخرية دارما وكك

سنة بالخوة.

()10

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.43
 2المصدر نفسه  ،ص.58
 3المصدر نفسه ،ص.63
 4المصدر نفسه ،ص.84
 5المصدر نفسه ،ص.90
 6المصدر نفسه.122 ،
 7المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
 8المصدر نفسه ،ص.142
 9المصدر نفسه ،ص.143
 10المصدر نفسه ،ص.147
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يصالحهن/
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 كنا نحن األطفا الصغارنحب أن نلعب أدوار
الكبار.

>>

 -الصغار /الكبار.

()1

 مطابخنا لغ ارنا ووالرمنا.

 -مطابخنا /لغ ارنا /ووالرمنا.

()2

 بكاَ الرجا كزل از الجبا .

 -الرجا  /الجبا .

()3

ولها رعشتها

 للمراسالت األولن عطرها

 -عطرها /رعشتها /سهرها.

وسهرها.

()4

 وجدتها غارمة وحزينة مث قلبي وكأنما تستعد
للسقوط فوق راسي عدت أدراجي.

 -قلبي /راسي /أدراجي.

()5

 -باردة /جامدة.

 تكاد تكون صماَ باردة جامدة.

()6

 لقد كان سيدي الشيخ ( )...ميمونة متعبدا

 -متهجعا /متخشعا.

متهجعا متخشعا.

()7

 وهي المرأة التي عرفت طوا
عسرها ويسرها فرحها وقرحها.

حياتها في

قرحها.

()8

 بدأت البرودة تنز مطر خفية يهط .

 -حياتها /عسرها /يسرها /فرحها/

()9

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.153
 2المصدر نفسه  ،ص.153
3المصدر نفسه ،ص.166
 4المصدر نفسه ،ص.172
 5المصدر نفسه ،ص.185
 6المصدر نفسه ،ص.187
 7المصدر نفسه ،ص.209
 8المصدر نفسه ،ص.219
 9المصدر نفسه ،ص.220
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>>

يتضْ لنا من خال ه ا الجدو أن السجع ورد بكثرة في رواية أمين الزاوي ''الساق فوق
الساق'' وكما نعلم أن السجع مرتبط بالنثر فقد طبق الرواري ل في روايته وكما لحظنا اختالة
السجع من حيث الطو والقصر فقد مزج الرواري بين الشكلين (الطو والقصر) ضمن أحسن
السجوع وهي <<الشجعة القصيرة قليلة األلفاظ ألنه كلما حقحلت األلفاظ كان أحسن لقرب الفواص ولي
أ ن السامع وه ا الضرب من الضروب من أوعر السجوع وأندرها وال يكاد استعماله إال ناد ار أما
الطوي فهو أسه تناوال فهي تطو في األلفاظ وتق فيه السجوع
فنأخ مثا علن ل

>>()1

في السجع في قوله <<مطابخنا أغ يتنا والرمنا

>>

ففي ه ا المثا

نالحظ توافق فاصلتين علن حرة واحدوهو النون مع اختالة ك ّسجع منها في المعنىهنا يكمن
سر جماله وبالغته في اختالة معانيه.
وحلحةي
ومنه ف ّن السجع يمث الميزة الغالبة علن األساليب النثرية الرفيعة فهو أسلوب فني و
ايقاعيا يج ب أ ن السامع كما زاد في التعابير قوة
بالغية جمالية فقد اضاة للرواية جرسا
موسيقيا و ّ
ّ
وتأثي ار ووضوحا.
د -الجناس:
الجناس من المحسنات البديعية اللفظية وهو <<تشابه اللفظين في النطق واختالفهما في
المعنن

>>()2

أو هو <<اتفاق كلمتين في الهيرة واختالفهما في المعنن

>>()3

معنن ه ا أن الجناس

يعتمد أصال علن تشابه الكلمات في تألية الحروة دون االهتمام بالمعنن ووجدنا أن الفن من
البديع اللفظي له اسماَ مختلفة <<فمنهم من اسما (تجنيسا) واآلخر اطلق عليه اسم (المجانس)
 1ينظرhttp//elbassair.net/ :
 2عبد العزيز عتيق ،علم البديع ،ص.205 ،198
3عبد الرحمان سيبان ،عبد الرحمن شهين و عبد الفالح حجازي ،المختار في األدب والنصوص والبالغة ،د ط،
المعهد التربوي الوطني الجزائري ،1986 ،1965 ،ص..233
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>>

أو (الجناس) أو (المجانسة) والمقرر في كتب البديع أن الجناس و التجنيس والمجانسة والتجانس
كلها ألفاظ مشتقة من الجنس

>>()1

وقد قسم الجناس إلن قسمين أساسين هما <<تام وغير تام

فالجناس التام :هو ما اتفق فيه اللفظان في اربعة أمور وهي :أنواع الحروة وأعدادها وهيرتها
الحاصلة من الحركات والسكنات وترتيبها أما الجناس غير التام:وهو ما اختلة فيه اللفظان في
واحد من األربعة السابقة التي يجب توفرها في الجناس التام

>>()2

وبما أن الجناس منقسم إلن

قسمين تام وغير تام فه ا األخير موجود بكثرة في رواية ''الساق فوق الساق'' فتشابهت الكلمات في
الرواية ال يعني تشابهها في المعنن ب يكون اختالة وهنا تكمن جمالية ه الظاهرة التي سوة
نقدم أمثلة عليها وهي كاآلتي:
المثال
 بوطش
الجديان.

العريان

بالو

عليه

الجناس

نوعه

 -العريان /الجديان.

 -غير تام.

()3

 مع الكثير من اآليات القرْنية()...
والحكم الفلسفية بالعربية والعبرية.

 -العربية  /العبرية.

()4

 -ردفان /خدان.

 رقاصة مثيرة لها سيقان شهية ولها
ردفان وخدان.

 -غير تام.

 -غير تام.

()5

ب /حب.
 -وح ّ

 لم يدر عمي ادريس كية سقط في

 -غير تام

 1بالل سامي ،حمود الفقهاء ،سورة الواقعة ،دراسة اسلوبية ،قدمت هذه الرسالة استكماال لمتطلبات الحصول على
درجة الماجستير في تخصص اللغة العربية ،كلية األدب والعلوم ،جامعة الشرق األوسط2012/2011 ،م،
ص.112
 2عبد العزيز عتيق ،علم البديع ،ص.196
 3أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.09
 4المصدر نفسه ،ص.13
 5المصدر نفسه ،ص.24
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يج ِّ
ب وحب مصالي الحاج.
 ك

يدخ

فرن

بالتدقيق والتوثيق.

()1

 -التدقيق /التوثيق.

خزينة الحركة
()2

 ه المرأة غريبة عجيبة.

()3

 جرت من لحظة واقفة مابين الحرب
والحب.

 -غير تام.

 -غريبة /عجيبة.

 -غير تام.

 -الحرب /الحب.

 -غير تام.

()4

 نسيني الجميع حافيا عاريا

 -حافيا /عاريا /غارقا.

أنا

 -غير تام.

الحلزون العاري ( )...غارقا في
صراخي.

 بدت

()5

دخالته

ومشبوهة.

وخرجاته

 -مشوشة  /مشبوهة.

مشوشة

 -غير تام.

()6

عمت خفَّت.
 الكارثة إ ا َّ

()7

 تسحب منهم مابقي في الرأس من
مخ أو ومْ.

عمت /خفَّت.
َّ -

 -غير تام.

 -مخ /وم ّْ.

 -غير تام.

()8

 -يستعدو /يسعدوا.

 علن الفالحين أن يستعدو أو

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.37
 2المصدر نفسه ،ص.43
 3المصدر نفسه ،ص.56
 4المصدر نفسه ،ص.70
 5المصدر نفسه ،ص.73
 6المصدر نفسه ،ص.75
 7المصدر نفسه ،ص.82
8المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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يسعدوا.

()1

 في ه ا األخير نبرة غريبة قريبة.

()2

 كلما مر أمامها أو جلس في
مجلس.
 أك
ْخر.

 -غريبة /قريبة.

 -غير تام.

 -جلس /مجلس.

 -غير تام.

()3

 -الرفيق /الصديق.

لحم الرفيق والصديق له طعم

 -غير تام.

()4

 -الجد  /الغد.

 يعتقد بأن األرض هي العرض وهي
الجد وهي الغد.

 -غير تام.

()5

 -باردة /جامدة.

 حركات ساقها التي طالما ارتجفت

 -غير تام.

وتعرت تكاد تكون صماَ باردة
جامدة.

()6

 -صبر /صابر.

 مع ل صبر صابر ولم يتناز ولم
يعترة.

()7

 وهي المرأة التي عرفت طوا

 -عسرها /يسرها

في أيام عسرها ويسرها

 -فرحها /قرحها.

حياتها

 -غير تام.

فرحها وقرحها.

()8

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق  ،ص.104
 2المصدر نفسه ،ص.109
 3المصدر نفسه ،ص.111
 4المصدر نفسه ،ص.119
 5المصدر نفسه ،ص.127
 6المصدر نفسه ،ص.200
 7المصدر نفسه ،ص.215
 8المصدر نفسه ،ص.219
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>>

والمالحظ من خال ه ا الجدو أن الجناس موجود بكثرة في رواية أمين الزاوي مما خلق
للرواية صوتيا ر َّ
جميال يسمع صدا وتل
نانا
ي

األ ن بسماعه وه ا ما جع رواية ''الساق فوق

الساق'' نتميز عن غيرها ومنه ف ن وظيفة الجناس<<تتضاعة لتقوية الممثر الصوتي وتحاو أن
تجع منها قطعة موسيقية مركزة تثبت في ال هن وال اكرة لمجرد سماعها وال سيما انها صيغة
ضمن اإليقاع السجعي

>>()1

كما الحظنا طغيان الجناس غير تام علن الجناس التام حف حوْق ْع الجناس في ه الرواية كان في
غاية الروعة والسحر البالغي فهو يعطي للمعنن قوة ولسلفاظ جزالة ويسكب في أ ن المتلقي
اللفظية التي تخلق موسيقن داخلية
البديعية
موسقن رارعة ساحرة وه ا ما جعلها من المحسنات
ّ
ّ
األدبي ففي قوله في المثا التالي <<جاَت من لحظة واقفة مابين الحرب والحب
داخ النص ّ

>>

ففي ه ا المثا جناس غير تام فالحرب والحب يتشابهان في النطق ولكن المعنن يختلة وه ا هو
الجناس األصلي ال ي تتشابه الكلمات فيه في الهيرة وتختلة في المعاني فتخلق ب ل

صوتًّا

نانا في الرواية.
موسيقيا ر ّ
ّ

 1خالد كاظم حميدي الحمداوي ،أساليب البديع في نهج البالغة دراسة في الوظائف الداللية والجمالية ،أطروحة
قدمها إلى مجلس كلية اآلداب في جامعة الكوفة ،جامعة الكوفة2011 ،م ،ص.78
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>>

 .IVاإلنزياح التركيبي:
من أهم المباحث التي يحدث فيها اإلنزياح نجد المبحث التركيبي حيث تتجلن فيه
اإلنزياحات من خال ظواهر لغوية متعددة ويمكن تصنية المبحث التركيبي ضمن ما يسمن
بعمل المعاني وهو <<وهو علم يعرة به أحوا اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضن الحا
وفاره بغرض بالغي يفهم ضمنا من السياق وما يحيط به من القرارن
يطابق بها مقتضن الحا

هي تل

>>()1

يقصد بأحوا اللفظ التي

اإلنزياحات التي تتباد بعض العوام
الوص

كالتقديم والتأخير الح ة االلتفات الفص

مع

...إلخ وسنحاو

والمواقع فيما بينها
الوقوة علن وه

الظواهر التركيبية في رواية ''الساق فو الساق'' مع اإلستشهاد بمثا لك ظاهرة والسعي إلن
معرفة هدة وغرض الكاتب من ه اإلنزياحات.
أ -اال لتفات:
الجمالية فهي <<تعين علن تحوالت مختلفة في
األسلوبية
يعد االلتفات من أهم السمات
ّ
ّ
الخطاب كاإلنتقا من الغيبة إلن الخطاب أو العكس أو التحو في األزمنة من الفع المستقب
إلن األمر أو العدو عن الفع الماضي إلن أمر أو اإلخبار عن الفع الماضي بالمستقب
العكس

>>()2

أو

إ ن من خال ه ا القو يمكن اعتبار ه التحوالت التي تحدث في الخطاب هي تل

األقسام الثالثة التي تحدث في االلتفات ومنه سنسعن إلن اظهار ما وجد منها في رواية ''الساق
فوق الساق'' مع التمثي لها في ك قسم:

 1الخطيب القزويني ،االيضاح في علوم البالغة ،ص.04
 2عبد ال باسط محمد الزيود ،من دالالت اإلنزياح التركيبي وجمالياته في قصيدة ''الصقر'' ادونيس ،مجلة دمشق،
المجلد  ،23العدد األول ،2007 ،ص.176
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 -1القسم األول<< :في الرجوع من الغيبة إلن الخطاب أو من الخطب إلن الغيبة

>>

>>()1

 الرجوع من الغيبة إلى الخطاب:
 المثال األول :قو الرواري في روايته<< :لقد توزع غالبية أبناَ القرية من الجي الجديد علنمدن الدنيا العلم يفرق وال جمع يا صاحبي

>>()2

أسلوب االلتفات وا ضْ في ه ا المثا ة ل

من خال حديثه عن أبناَ قريته التي فرقهم

العلم باستعماله الضمير الغارب المستتر ''هو'' في ك من (توزع) ثم التفت إلن صاحبه ووجه إليه
الخطاب مباشرة في السطر األخير من خال أداة النداَ والمناد (ياصاحبي) ألحدات التواص .
المثال الثاني<< :كانت رغبتها الوحيدة أن تدفنه بيديها تعرة إليها في واحدة من أسفار إلنمكناس وكانت تقو له'' :أريد أن أعيش مع لشيئ وحيد'' ( )...أريد كي أدفن
علي التراب بيدي وأشعر بجسد

أحب أن أرد

>>()3

في ه ا المثا االلتفات واضْ و ل حين تحدث الكاتب عن رغبة زوجة خلدون بعد وفاة
زوجها و ل بدفنه ولقد أشار إليها ضمير الغارب ''هي'' في ك من األفعا (كانت رغبتها تدفنه
كانت تقو ) ثم التفت الكاتب مخاطبا الميت (خلدون) بلسان زوجته ووجهت له الخطاب مباشرة في
األسطر األخيرة من خال

القو ومن خال

كاة المخاطبة (مع

أريد

أدفن

علي

بجسد ).
 المثال الثالث<< :كان أبي هو اآلخر قد نف صبر وهو ينتظر أن يسمع من عياش هالجملة'':أطلب منكم سيدي يد أختكم للزواج علن سنة اهلل ورسوله>>(.)1

 1عبد العزيز عتيق ،علم البديع ،ص.164
 2أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.17
 3المصدر نفسه ،ص.16
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>>

نالحظ وجود التفات واضْ يتمث في الرجوع من الغيبة إلن الخطاب حيث استعم الكاتب
الرجوع إلن الغيبة م ن خال حديثه عن والديه وانتظار لقو عياش ويظهر ل من خال استعماله
لضمير الغارب ''هو'' من األفعا التالية (كان نف صبر هو) ليلتفت إلن خطاب عياش مباشرة
ليطلب يد ميمونة من األب ويظهر فع المخاطب في األسطر األخيرة من المثا .
 المثال الرابع<< :قا جدي وهو يأخ عمي ادريس بين راعيه في ضمة طويلة '':اآلن أريدان أموت لقد اكتم حلمي برميت بشم رارحت التي اشتقت إليها

>>()2

في ه ا المثا التفات يبدو من خال وصة ردة فع الجد لما أر ابنه من زمن طوي
فاستعم الكاتب ضمير الغارب ''هو'' وهو ما ممث في األفعا التالية (قا

هو

راعيه اكتم )

ليلتفت مباشرة مخاطبا ابنه ادريس من خال كاة المخاطب ل في األسطر األخيرة من المثا
ليحدث التواص بينهما.
 المثال الخامس << :كانت زهرة معهم اقتربت منهم أسرعت زهرة الستقبالي لكن األطفاأحاطو بيها قارلن'' :أنت مطلقة ثالث منه ال يجوز أن تسكني معه

>>()3

االلتفات هنا واضْ في ه ا المثا وهو الرجوع من الغيبة إلن الخطاب فالكاتب تحدث عن
زهرة وكية كانت تتصرة فاستعم ضمير الغارب ''هي'' في األفعا اآلتية (كانت اقتربت
اسرعت بها) لي هب مسرعا ومخاطبا ضمارر المخاطبة (انت تسكني).
 -2القسم الثاني<< :في الرجوع عن الفع المستقب إلن فع األمر وعن فع الماضي إلن
فع األمر

>>()1

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.198
 2المصدر نفسه ،ص.142
 3المصدر نفسه ،ص.158
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>>

 الرجوع عن الفعل المستقبل إلى فعل األمر:
 المثال األول :قا الكاتب في روايته''الساق فوق الساق'' <<حيث علمت عمي ميمونة بأننيسأكون في المستقب األعوام القادمة رساما ( )...يدخ البيت دون استر ان وال موعد وال
هم يحزنون :اسمع يابوطش البزاق

>>()2

نالحظ في ه ا المثا وجود التفات يتمث في الرجوع عن الفع المستقب إلن فع األمر
ردة فع العمة ميمونة عندما علمت أنه
وقد استعم الكاتب للرجوع عن المستقب عندما فسر ّ
سيكون في المستقب رساما ووجدنا استعم سين المستقب في قوله (سأكون) ليلتفت بعدها إلن
فع األمر وهو واضْ في السطر األخير من المثا

(اسمع) مما ساهم في خلق لغة فنية

انزياحية.
 المثال الثاني<< :له ا الهروب أو االنسحاب حكايته سأقصها علي إ ا وحد جد ال ييرقد تحت التراب( )...ادفع بي الكرسي إلن البيت

>>()3

في ه ا المثا التفات الفع المستقب إلن فع األمر وقد استعمله الكاتب للرجوع عن
المستقب عندما كان يحدث العم عن اسباب هروب وانسحاب عويشة من العرس وأنه سيحكي له
غدا فاستعم افعا وظرة يد علن المستقب (سأقصها غدا) ليلتفت بعدها إلن فع األمر في
السطر األخير في قوله (ادفع).

 1عبد العزيز عتيق ،علم البديع ،ص.147
 2أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.94
 3المصدر نفسه ،ص.206
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>>

 الرجوع عن الفعل الما ي إلى فعل األمر:
 المثال األول<< :استعدت عمتي ميمونة مكانتها وحضورها في القرية وكأنها لم تغادرالمكان دقيقة واحدة ( )...اسمعوا ها أنا أعود إ بيت والدي

>>()1

في ه ا المثا نجد اسلوب االلتفات الرجوع من الفع الماضي إلن فع األمر في قوله
(استعادت عمتي ميمونة) حيث استعم الكاتب فع ماضي ليبين لنا أن العمة ميمونة رغم ما
مرت به إال أنها في مدة قصيرة استعادت مكانتها في القرية إ أكد لنا الكاتب ل باعطارها األمر
في قولها (اسمعوا) فأمرت جميع أه القرية والبيت أن يستمعوا إليها صاغين أنها عادت إلن بيت
والدها وله ا االلتفات مكن الكاتب من ايصا احساسه للمتلقن.
 المثال الثاني<< :شعرت به وقد جن جنونه وهو يراني في خلوة مع زهرة وهي فرحة بوجوديإلن جانبها قا له األطفا بصوت واحد'' :اتركه إنه مع زوجته''

>>()2

في ه ا المثا االلتفات واضْ للرجوع من الفع الماضي إلن فع األمر حين وصة
الكاتب شعور بأخيه كية جن جنونه حين رْ مع زهرة لوحدهما باستعم األفعا الماضية الدالة
عليه (شعر جن قا ) والتفت مباشرة إلن اعطاَ األطفا األمر ألخيه بأن يتركه وشأنه مع زوجته
في قولهم (اتركه) وه ا االلتفات جع الكاتب يستطيع أن يوص احساسه للمتلقن.
<<
البزاق يتزوج ثم بدأ يمحو رسم
رد أخي بصوت حاد '':حتن بوطش
 المثال الثالثّ :ّ

البيت بيتنا أنا وزهرة من علن األرض بقدميه بحنق وأمرني أن أعلن طالقي علن الفور
من زهرة'' :طلقها بالثالث''

>>()3

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.83
2المصدر نفسه ،ص.157
 3المصدر نفسه ،الصفحة نفسها.
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نالحظ في ه ا المثا وجود التفات من الرجوع عن الفع الماضي إلن فع األمر لقوله
(رد أخي بدأ يمحو أمرني) وكلها أفعا ماضية تد علن أفعا أخيه الحادة القاسية نحو إ
ّ
التفت إليه ْم ار أن يطلق زهرة في قوله (طلقها بالثالث).
 -3القسم الثالث<<:في األخبار عن الفع
الماضي

ال ماضي بالمستقب

وعن المستقب

بالفع

>>()1

 االخبار عن الفعل الما ي بالمستقبل:
 المثال األول << :ما إن بلغت الرابعة عشرة من عمرها حتن تهافت الخطاب عليها منشباب القر المجاورة ب إن بعضهم جاَ يطلب يدها من مدينة تلمسان كانت جدتي فرحة
ألنها سترتاح وبسرعة من وجودها المنغص لل اكرة

>>()2

نجد في ه ا المثا االلتفات باالخبار عن الماضي بالمستقب عندما أخبرنا الكاتب ع عمته
ميمونة عندما كانت في سن الرابعة عشرة وكية تهافت عليها الخطاب فقد عبر عن ل بأفعا
في زمن الماضي (بلغت تهافت جاَ كانت) واالنزياح ه ا وقع عندما التفت الكاتب إلن
المستقب ليكم بقية الخبر فقا (ألنها سترتاح وبسرعة من وجودها) لغاية االستمرار.
 المثال الثاني<<:فالبنت بك ماوهبت من جسد جمي ولسان حلو فتنة وقد بدأت تثير كثيرمن الحكايات في جلسات حمام النساَ ( )...ورب اعلم بما ستأتي به األيام

>>()3

ن جد االلتفات باالخبار عن الماضي بالمستقب في ه ا المثا عندما أخبرنا الكاتب عن
جما جسد البنت وحلو لسانها ال ي أثار فتنة في القرية بين نسارها ومجالس شبانها فقد استعم

 1عبد العزيزي عتيق ،علم البديع ،ص.147
 2أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.54،53
 3المصدر نفسه ،ص.55
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فيها زمن الماضي بقوله (وهبت بدأت) ثم التفت الكاتب إلن المستقب ليكم لنا لخبر فقا (ورب
أعلم بما ستأتي به األيام).
 المثال الثالث<< :وكان يتنبأ أيضا بسقوط الثلج ال ي كان حين نزوله تصاب القرية قصرالمورو واالنحناَ بشل شبه تام>>()1االلتفات واضْ في ه ا المثا .
 -المثال الرابع<< :كنت أعتقد أنها تقصد ل

شعرت بحزن علن جدي وأيضا بخوة من

فقدان عادة شرب قهوة العصر ( )...لم افكر يوما بأن جدي سيموت

>>()2

نجد في ه ا التفات واخبا ار عن الفع الماضي بالمستقب وه ا واضْ في بداية السطر إ
ي خبرنا عن اعتقاد وشعور وخوفه من فقدان جد مستقبال ا ا مات ل ل استعم فيها زمن الماضي
شعرت) ثم التفت مباشرة إلن فع المستقب قوله (سيموت) ليكم لنا خبر خوفه
ت
و
بقوله ( وك ْن و
واعتقاد وحزنه.
 -المثال الخامس:

<<

نسي عمي ادريس اعاقته واستعاد ضحكاته وتعليقاته الساخرة علن
لقد ّ

الم َّزحية التي سيأكلها ات يوم إ ما
الجميع انطالقا من عياش وربطة عنقه الممزقة و و
جاع

>>()3

نلمس في ه ا المثا التفات واضْ واخبار عن الفع الماضي بالمستقب وقد عبر عن
ل

بافعا في زمن الماضي (نسي استعاد  ...إلخ) واإلنزياح وقع عندما التفت الكاتب إلن

المستقب ليكم بقية الخبر فقا (سيأكلها ات يوم إ ما جاع) بغية االستمرار.

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.104
 2المصدر نفسه ،ص.109
 3المصدر نفسه ،ص.169
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 االخبار عن المستقبل بالفعل الما ي:
 -المثال األول<< :سنخبر ب ل الحقا انتهن قرار محكمة الثورة

>>()1

في ه ا المثا ت جسد االلتفات عندما استعم أمين الزاوي افعا المستقب (سنخبر  ...الحقا)
ليخبرنا عن شيئ سيتحقق في المستقب وه ا االلتفات في التعبير هو عبارة عن انزياح.
 المثال الثاني<< :ثم يرد عمي ادريس ''سيلحقن بي علن متن باخرة الرحلة القادمة رومياتكثيرات

>>()2

تجسد االلتفات في ه ا المثا عند استعما الكاتب افعا تد علن المستقب في قوله
(سيلحقن بي الرحلة القادمة) ليحدثنا علن ما سيحدث في المستقب وه ا التفات وانزياح رارع.
 المثال الثالث<< :من سيخطة قلب هبشراسة أك الفريسة دون دم وال موت

الجميلة ويهرب بها بعيدا كي يحتضنها ويأكلها

>>()3

ما نالحظ في ه ا المثا المقدم وجود التفات واضْ وتسام إ استعم فيه زمن المستقب
(سيخطة) ليتر لنا تسام وفضو عم من سيخطة قلب وعق ه الفتاة الجميلة ومن ه ا ال ي
سيتل بأكلها وافتراسها.
إ ن المالحظ في ه

الرواية أن الكاتب استعم أسلوب االلتفات بكثرة في روايته وبه ا

االستعما غرض وغاية تكمن في ج ب اهتمام القارئ وتشويقه ألن االنحراة لنسق انتقا الكاتب
الكالمي والخطابي من صيغة إلن صيغة ليس انتقاال استطراديا أو عاديا وانما الغاية منه هو

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.46
 2المصدر نفسه ،ص.144
 3المصدر نفسه ،ص.131
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تشغي ملكة المتلقن ال هنية وجعله يبحث عن ه ا التغيير في النسق اللغوي ألنه قلما ينتبه القارئ
إلن ه ا التغيير الطارئ في النص المقدم أمامه.
ومنه تستنتج أن األسلوب االلتفاتي هو وسيلة الغناَ النص دالليا وجماليا وجع المتلقي
مشدودا للنص وه ا ما يبعث في النص حيوية دارمة في اطار التواص بين النص والمتلقي.
ب -التقديم والتأخير:
إن التقديم والتأخير من أبرز الظواهر اللغوية في االنزياح التركيبي يمي إليه الكاتب أو
الشعراَ بهدة القصر أو التخصيص أو االهتمام بأمر المتقدم أو تقديم الحكم فعنصر التقديم
التركيبية في
االنسيادية
والتأخير يمث <<عامال مهما في اثراَ اللغة الشعرّية واغناَ التحوالت
ّ
ّ
النصوص مما يجعله أكثر حيوية ويبعث في نفس القارئ الحرص علن مداومة النظر التركيب
بغية الوصو إلن الداللة ب

الدالالت الكامنة وراَ ه ا االختالة أو االنتها

والش و بلغة

كوهين>>(.)1
ونجد العديد من دالالت التقديم والتأخير في رواية ''الساق فوق الساق'' سن كر منها ما
تيسر لنا من األمثلة:
 تقديم الخبر على المبتدأ:
 -المثال األول :قا الكاتب في رواية ''الساق فوق الساق'' <<أين السي مجيد؟

>>()2

في ه ا المثا حدث تقديم وتأخير تمث في تقديم الخبر علن المبتدأ وجوبا ألن الخبر اسم
استفهام التي تكون وجوبا في بداية الجملة.

 1عب د الباسط محمد الزيود ،من دالالت االنزياح التركيبي وجماليات في قصيدة ''الصقر'' ألدونيس ،ص.164
 2أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.201
107

تجليات الشعرية في رواية <<الساق فوق الساق

الفصل الثاني

>>

 المثال الثاني :قوله<<له سلطة>>(.)1قدم الكاتب في ه ا المثا الخبر ال ي جاَ شبه جملة (له) والمبتدأ (سلطة) فقد خصص
الكاتب لفظة سلطة لسيدي الشيخ عبد الحميد فهو حافظ للقرْن ومتعبد ل ا له سلطة علن القرية
واهلها بكالم اهلل ال ي يملكه.
 المثال الثالث<< :عليها غبار>>(.)2في ه ا المثا قدم الكاتب الخبر علن المبتدأ ال ي جاَ شبه جملة (عليها) علن المبتدأ
فر ليلة زفافه تركا
ال ي جاَ نكرة (غبار) فهو يتحدث عن المقهن ال ي جاَ يدير عياش ال ي ّ
وراَ عروسة حزينة ومقهن مغلق وكراسي مغبرة.
<<
وبروحي حش حفا حفةي تحوم فوق رأس اليامنة>>(.)3
 المثال الرابع :قولهّ

نالحظ في ه ا المثا

المقدم أمامنا تقديم الخبر شبه جملة (بروحي) وتأخير المبتدأ

(شفافة) فالكاتب يصة لنا حا روحه بعد تناوله الغليون وكية أصبْ خفية الوزن وروحه تحوم
فوق رأس اليامنة وهي تغني.
 تقديم المفعول به على الفعل والفاعل:
<<
لت''>>(.)4
 -المثال األول :قو الكاتب في روايته وعمتي؟ ''ق و

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.209
 2المصدر نفسه ،ص.208
 3المصدر نفسه ،ص.203
 4المصدر نفسه ،ص.205
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(قلت) بغرض التخصيص أي أنه
قد الكاتب المفعو به (عمتي) عن الفع والفاع نحو
و
خص القو أو الكالم بالعمة ميمونة ف هو يتسار ما مصير عمته ميمونة من مغادرة حف الزفاة
دون سابق إن ار وبدون سبب وي حكر.
 المثال الثاني :قوله<<تعجبني وتثيرني حركات أنام عمتي ميمونة>>(.)1 في ه ا المثا يوجد تقديم وتأخير يخص تقديم المفعو به عن الفع والفاع فالمفعو بههو ضمير متص

في الفع

المفعو به ضمير متص

(تعجبني تثيرني) فالمفعو به
بالفع

تقدم علن الفاع

ألن

فالكاتب يتحدث عن اعجابه وحبه لحركات عمته

المجنونة والصبيانية.
 -مثال الثالث<< :استقبلتها أمي غنوجة ببرودة بادية

>>()2

نالحظ في ه ا المثا تقدم المفعو به علن الفاع (استقبلتها) والتي جاَت ضمير متص
بالفع فيتقدم المفعو به وجوبا بالكاتب يصة لنا ردة فع أمه غنوجة من استقبا عمة األرملة
التي استقبلتها ببرودة بادية علن وجهها.
 -4تقديم الفاعل على الفعل:
قو الكاتب في ه ا المثا في رواية ''الساق فوق الساق'' << حم ْن سيخطة قلب ه

الجميلة

ويهرب بها بعيدا  ...وال اي اَ وال ألم>>(.)3
(م ْن) والغرض من ل
في ه ا المثا نقدم الفاع علن الفع ح

التعجب فالكاتب يتسار

ويتعجب عن من سيخطة قلب ه الفتاة الجميلة ويهرب بها بعيدا ويفترسها دون دم أو اي اَ.

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.99
 2المصدر نفسه.79 ،
 3المصدر نفسه ،ص.131
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>>

>>()1

في ه ا ال مثا نالحظ تقديم وتأخير وه ا التقديم يمس الفاع (الغليون) علن الفع (انطفأ)
فالكاتب يخبرنا علن نفا الغليون وانطفاَ واحساسه بالراحة والخفة بعد تناوله ه

السيجارة

العجيبة.
نستنتج من ك

األمثلة المقدمة والمستخرجة من ه

الرواية أن التقديم والتأخير من

الظوا هر األبرز في المستو التركيبي إ تالعب الكاتب في تحوي األفعا واألسماَ وتحريكها من
أماكنها ولكن له ا التحوي والتقديم والتأخير عام ْخر لها أسبابها وأثارها المترتبة عنها وقد لجأ
الكاتب في ل من أج تقوية المعنن ألنه يجوز له ماال يجوز لغير وله ا وجدنا ه ا النمط موجود
ومنزاح في رواية ''الساق فوق الساق'' علن الرغم من قلة وجود ألن الكاتب كان في مقام السرد
وك ا استعماله للغة بسي طة بعيدة عن التصوير والمجاز وطبعا ه ا الخرق من تقديم وتأخير لم يكن
له أي جانب سلبي يخ بالمعنن ب إن ه ا النمط من اإلنزياح التركيبي أضاة خصارص علن
جمالية.
فنية
ّ
التعبير ألن الغاية منه في معظم األحيان تكون ّ
سنقدم مخطط يمث أبرز اإلنزياحات الموجودة والمقدمة في رواية ''الساق فوق الساق'' أمين
الزاوي:

 1أمين الزاوي ،الساق فوق الساق ،ص.203
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التشبيه
اإلنزياح الداللي

اإلستعارة
الكناية
الطباق

أسلوب اإلنزياح

اإلنزياح اإليقاعي

الجناس

التكرار
السجع
االلتفات
اإلنزياح التركيبي
التقديم والتأخير
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خاتمة:
بعد خوضنا رحلة شاقة وشيقة في هذا ببحذ

توصذلنا لبذج لةلذة ةذن بنتذاتي بتذي اناذردها

علج شكل نقاط وهي:
 تلاذذد زنايذذاد بذذدزبي فذذي برو يذذة ةذذن خذذلل كاذذتعارر و بتذذي كانذو بكناية فوبد

ةعاني لديدر ااهة

حاض ذرر بقذذور و بتشذذبي

في تشكيل بصورر بشعرية بدى برو تي.

 -كةا تلاد زناياد بصوتي عند برو تي ةن خلل عتةاده علج تنوعذا

صذوتية كذابتكرر

بطباق بالع و بلناس وهي عناصر عبر عن بحاد برو تي ووصف حابت بنفاية.
 بعذذا بتكذذرر دور أاااذذيا فذذي رو يذذة أةذذين بذذاوف لا أاذذعن فذذي بكشذذف عذذن بحابذذة بنفاذذيةبلرو تذذي وتحقيذذق يقذذا د خذذل بذذنب فعذذو بةكابذذة ةذررر عاكاذذة بةذذا يذذدور فذذي ا
أن قد ظعر عبر عدر ةاتويا
تكرر بشخصيا

بتي كان

برو تذذي لا

أهةعا :تكرر بضةير بكلةذة بلةلذة بعبذارر وهنابذض أيضذا
حاضرر بقور.

 -يعتبذر بطبذاق و باذلع و بلنذاس ةذن بعناصذذر زيقاعيذة بتذي ضذذاف

بلرو يذة حاذا ةواذذيقيا

بلاا أان بااةع كةا اد في بتعابير قور وتأكير ووضوحا.
 -تللج زناياد بتركيبي في رو يذة '' باذاق فذوق باذاق'' ةذن خذلل زتفذا

و بتقذدين و بتذأخير

وهذذا يخيذذر بذذن يكذذن حاضذذر بكك ذرر فذذي رو يت ذ فقذذد قذذل اذذتعةال برو تذذي بعذذا بعنصذذر ين
برو ت ذذي ك ذذان ف ذذي ةق ذذان با ذذرد كة ذذا أن بضتذ ذ كانذ ذ

با ذذيطة وو ض ذذحة ز تحت ذذا لب ذذج تق ذذدين

وتأخير.
 -عتةذذد بكاتذذا علذذج اذذلوا زبتفذذا

بذذاف ةيذذا بضذذة بكاتذذا بعدوبذ ةذذن صذذيضة لبذذج أخذذرى

وةن اةن لبج اةن بيكشف بنا عن قدرت في تلاوا يحد .
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بشعرية ةاد نة بعدر عناصر عدر لعل

ةن بلضذة بعاديذة بضذة بد عيذة رقيذة ةعطذرر

فذذي أورق برو يذذة فبعذذا تحقق ذ

بلةابيذذة فذذي برو يذذة عبذذر تذذد خل ببيذذان ببذذديع و كيقذذا

و زناياد فبعاه بعناصر صنع

بلرو ية شعريتعا بخاصة.

 -وةن كان

هاه بعناصر ةن أهن بنتاتي بتي توصل

لبيعا في دراتنا بلشعرية وقد

اعينا لاهدين لبج تةان هاه بدراة و كحاطة بعا ةن كل لانا ويبقج أبو ا هاه
بدراة ةفتوحا أةان كل ةن أكار

تةاة هاه بظاهرر ين ةلال و اع وقابل كضافا

تخدن بلضة.
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ملحق

التعريف بـ أمين الزاوي:
أةين باوف ةن ةو بيد  25نذوفةبر  1956ببلذدر ةاذيردر بوزيذة تلةاذان حيذ

تلقذج درواذ

كبتد تية قبل أن ياول درات بكانوية بشعيد بدكتور بن ارلا بقلا ةدينة تلةاان كذن ينتقذل لبذج
لاةعذذة وهذذرن بيتحصذذل علذذج شذذعادر بلياذذانس ةذذن ةععذذد بلضذذة و يدا بعربذذي ةةذذا أهل ذ واذذاعده
بإلبتحذذاق بلاةعذذة دةشذذق بينذذال شذذعادر بذذدكتوره فذذي يدا عذذن أطروحت ذ حذذول ةوضذذو « :صذذورر
بةكقف في رو ية بةضرا بعربي.
ت ذذوبج يا ذذتاا ب ذذاوف ع ذذدر ةناص ذذا ة ذذن أا ذذتاا يدا بةض ذذاربي و بترلة ذذة بكلي ذذة

دا

بلاةعذذة وهذذرن ك ذذن ةذذدير قصذذر بكقافذذة بذذوهرن بيتذذو ةذذدير عاةذذا بلةكتبذذة بوطنية ويشذذتضل حابيذذا
أا ذذتاا بلاةع ذذة بلات ذذر بةركاي ذذة ف ذذي ة ذذادر يدا بةق ذذارن كة ذذا يش ذذرف عل ذذج ةلةوع ذذة ة ذذن طلب ذذة
بةالاتير و بدكتوره.
هذو كاتذذا رو تذي بذ عذدر ةفبفذذا

فذذي بقصذة و برو يذذة ةذن أبراهذذا :و يلذيء بةذذو لةتذذد د

كيذذف عبذذر طذذاتر فينذذيقس ببحذذر بةتواذذط بتذذرس صذذعيل بلاذذد باذذةاء بكاةنذذة برعشذذة رتحذذة
ينكج يصذحو بحرير وبيةذة يكاايا شذار لبلذيس حذادف بتيذوس أو فتنذة بنفذوس ..و بذ رو يذا
أخرى كتبعا أصل بابلضة بفرناية ةن أهةعا :لغفذاءر ةيةذوا بخضذو

بضذاور حذرس بناذاء نذاس

بعط ذ ذ ذ ذذور كقاف ذ ذ ذ ذذة ب ذ ذ ذ ذذدن سدرا ذ ذ ذ ذذةط غرف ذ ذ ذ ذذة بع ذ ذ ذ ذذارء بةدنا ذ ذ ذ ذذة يع ذ ذ ذ ذذودف تةنط ذ ذ ذ ذذيط يخي ذ ذ ذ ذذر (.)1

/1 https://www.abjjad.com/author/2243624960امين-الزاويbooks/
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ملخص الرواية:
''الســـاق ـــوق الســـاق'' رو يذذة لاتريذذة تذذدور أحذذد كعا حذذول عاتلذذة تعذذي
''قصر بةورو'' بتي اذةي
وشت

علذج لذدهن يول كانذ

فذذي قريذذة اذذةعا

عاتلذة ياذودها بحذا لز أن بحذرا قذد فذرقعن

لةععن فأبطال برو ية هن يخو ن عبد بنور وأدريس و بعةة ةيةونة.
يخذذو ن هةذذا شخصذذيتان ةختلفتذذان فعبذذد بنذذور هذذو يخ يكبذذر بعذذادو و بةلاهذذد بةناضذذل

باف بن يتردد بحظة في بتضحية بروح فد ء بوطن أةذا دريذس شخصذية ةعاكاذة تةاةذا بشخصذية
أخي فعو بةلقا بايةير بضاحض بةرد بطفوبي حتج بعد تعرض بظذروف قااذية وتعديذده بذابةو
وتعرضذذ بلشذذلل بذذن تتضيذذر طباعذذ

فكذذان رل ذذل ةحبذذا بلاذذفر وبلناذذاء وككيذذر بحكايذذا

أةذذا بعة ذذة

ةيةونذذة يككذذر شخصذذية بذذارار فذذي برو يذذة فعذذي بةذرأر يرةلذذة بلةيلذذة بةكيذرر بتذذي كذذان خلخابعذذا ز
يفارق قدةيعا حتج في بحظا
تاول

تعااتعا لز أن بقدر و بحظ بعذاكر بذن يحابفاهذا فعذي بتذي ظنذ

ةذن رلذل تقذي حذافظ بلقذررن بتاذتفيق ا

عةذذيل بكذذن اذذرعان ةذذا اذذتعاد

أنعذا

صذباد علذج وقذع قتلذ ةذن طذرف بكذو ر ينذ كذان

عافيتعذذا بتقذذع فذذي ح ذذا شذذخب كذذان أهذذل بقريذذة يظنون ذ ةلنونذذا

ويشذذبعون بابناذذاء بيتركعذذا فذذي بيلذ عةرهذذا وحيذذدر ةصذذدوةة و ضذذعة اذذاقا فذذوق اذذاقا تنتظذره رةلذذة أن
يعود لبيعا.
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قائمة المصادر والمراجع

قائمة المصادر والمراجع:
 -1المصادر:
 -1القرآن الكريم.
 -2أمين زاوي ،الس ا ف قوف الس ا ف ،قو روي رهيل الع ال ،ا ف ،م ااوراي

ا

ا

،

(ط.2016 ،)1
 -2المراجع:
 .1ارراايم قتحو ،م،جم الم ااطتح ي ايةريل ،المهسا اس اال ال،رريل لت

ا ارين المتحةين،

(وط).1869 ،
 .2ارن م ظور (أرو ال

ا ا ااع جم ع الةين محمة رن مكرم) ،لسا ا ا ا ن ال،ر  ،م  ،1ةار

ةر ريروي لر ن ،ةار الريض ء ،الجزائر.1997 ،
 .3ارو ق س ا اام ج ر اهلل محموة رن عمر أحمة الزمخ ا ا اري ،اسا ا ا ال الرلحل ،مد محمة
السوة ،المجتة ال و ،ةار الكت
ر سع عيون ّ

ال،تميل ريروي لر ن ،ط.2010 ،2

 .4أحمة محمة ويال ،اال زي ح قو م ظور الة ارس ا ا ا ا ي ايسا ا ا ااتوريل ،مهس ا ا ا اسا ا ا اال اليم مل
ال ح يل ،الري ض ،ط.1
 .5أمين أرو التيع ،عتوم الرلحل والم ،و والري ن والرةيع ،ةار الرركل لت ا اار والتوزيع،
عم ن ايرةن( ،ط.2008 ،)1

.6

الق ضو الجرج و ،الت،ري ي ،تمد
الق ارة ،ط.2007 ،1

119

ر الةين تو سو ،ركل القةال لتت وير،

 .7اله اامو ،جواار الرلحل (قو الم ،و والري ن والرةيع) ،تم محمة الو جو ،مهسا اس اال
الم ،ر  ،ريروي ،ط.2008 ،4
 .8ر ا ا ا ا ااير ت وريريي ،ال ا ا ا ا اا،ريل والحةا ل رين أقف ال قة وايقف ال ظريل ،ةار رسا ا ا ا االن
لتطر عل وال ر والتوزيع (ط.2008،)1
 .9جلع ال ااةين رن محم ااة رن عر ااة الرحمن رن عمر رن أحم ااة رن محم ااة الخطيا ا
القزوي و ،االيضاا ح قو عتوم الرلحل ،الم ،و والري ن والرةيع ،ةار الكت

ال،تميل،

ريروي (ط.2010 ،)2

.10

حس ا ا ااين ظم ،م ايم قو ال ا ا اا،ريل ،ة ارس ا ا اال مق ر ل قو اي ا ا ااوع والم ه

والم ايم ،المركز ال ق قو ال،ررو( ،ط و).1994 ،
 .11ح ى

ر الحو ،ق موال ايسم ء ال،رريل والم،ررل وت سير م ،يه  ،ةار الكت

ال،تميل ،ريروي لر ن ،ط.3
 .12خيرة حمرة ال،ين، ،ريل اال زي ح ةراسل جم ع ال،ةوع ،مهسسل حم ةة لتةراس ي
الج م،يل وال ر والتوزيع ،ةار الي زوري ،الطر،ل ايولى.2011 ،
 .13ر ااية رن م ل  ،ق موال م ااطتح ي التحتيع الساايمي ئو لت

ااوح ةار الحكمل،

(ةط).2001 ،

.14

ا ااوقو ضا ااي  ،م،جم الوسا اايط ،مكترل ال ا ااروف الةوليل الق ارة ،م ا اار ،ط ،4
.2004

.15

االح قض ااع ،رلحل الخط
(ط.1996 ،)1
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وعتم ال ح ،ال ااركل الم ا اريل ال ،لميل لت اار،

 .16عرة الرحم ن سااير ن ،عرة الرحمن ااهين وعرة ال لح حج زي ،المخت ر قو
اية

وال

ا ا ا ا ا ا ااوح والرلح اال ،ة ط ،الم،ه ااة الترروي الوط و الجزائري،1965 ،

.1986

.17

عرة الس االم المساااةي ،ايساااتوريل وايساااتو  ،الةار ال،رريل لتكت  ،تو ال،

(.)1977
 .18عرااة ال،زيز عتيف ،عتم الرااةيع قو الرلحاال ال،ررياال ،ةار ال هضا ا ا ا ا ا ا اال ال،ررياال،
ريروي-لر ن.
 .19عرة الق ةر الرغةاةي ،خ از ل اية

ول

لر

ا رون ،ج ،1الهيئل الم ريل ال ،مل لتكت

ال،ر  ،ي ح عرة الس ا ا ا االم محمة
م ر ،ط.1997 ،2

 .20عطيل مخت ر ،عتم الري ن والرلحل والت ريه قو الم،تق ي السرع ةراسل رلحيل،
ةار الوق ء لت ر والتوزيع ،اإلسك ةريل( ،ة.ط).2004 ،
 .21عتو الج رم وم ا ا ا ا ا ا ااط ى أمين ،الرلحل الواضاا ا ا ا ا ااحل الري ن ،والم ،و والرةيع،
المكترل ال،تميل ريروي( ،ط.2002،)1

.22

كم ع ارو ةي  ،قو ال ،ريل ،مهسسل االرح ث ال،رريل ،ريروي ،لر ن( ،ط،)1
.1987

 .23محموة ةرارساال ،م ايم قو ال اا،ريل ،ة ارسا ي قو ال قة ال،ررو القةيم ،ةار جرير
لت ر والتوزيع( ،ط.2010 ،)1
 .24م ا ااري رن ختي ل ،ال ا اا،ريل ال،رريل مرج،ي ته وارةاالته ال
والتوزيع( ،ط.2011 ،)1
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ا اايل ،ةار ح مة لت ا اار

 .25م ااري رن ختي ل ،ال اا،ريل ال،رريل مرج،ي ته وارةاالته ال

اايل ،ةار ومكترل الح مة

لت ر والتوزيع( ،ط.2010 ،)1
 .26ز الملئكل ،قض ي ال ،ر الم،

ر ،مطر،ل ةار لتض من رغةاة ،ط.1965 ،1

 .27ور الةين السااة ،االسااتوريل وتحتيع الخط  ،ة ارساال قو ال قة ال،ررو الحةيث ،ج،1
ةار اومل ،الجزائر( ،ط).
 .28يم ى ال،ية ،قو القوع ال اا،ري ،ةار تورق ن لت اار ،الةار الريضا ا ء ،المغر  ،ط،1
.1987
 .29يوسا ا ا ا

وحتيس ا ا ااو ،ح ا ا ااك ليل الم ا ا ااطتم قو الخط

ال قةي ال،ررو الجةية ،الةار

ال،رريل لت،توم ،الجزائر ،ط.2008 ،1
 -3األطروحات والرسائل الجامعية:
 .30رلع س ا ا ا مو ،حموة ال قه ء ،سا ا ااورة الواق،ل ،ة ارسا ا اال اسا ا ااتوريل ،قةمي ا الرس ا ا ا لل
استكم ال لمتطتر ي الح وع عتى ةرجل الم جستير قو تخ ح التغل ال،رريل ،كتيل
اية

وال،توم ،ج م،ل ال رف ايوسط2012/2011 ،م.

 .31خ لة ك ظم حميةي الحمةاوي ،أس ا ا لي

الرةيع قو ه الرلحل ة ارسا اال قو الوظ ئ

الةالليل والجم ليل ،أطروحل قةمه حلى مجتال كتيل اآلةا

قو ج م،ل الكوقل ،ج م،ل

الكوقل2011 ،م.
 .32محمة يزية س ا ا ا لم ،جهوة الةارس ا ا اين المحة ين قو ة ارسا ا اال الجمتل ال،رريل م كرة ل يع
ه ةة الم جستير قو اية

والتغل ال،رريل تخ ح التس ي ي والتغل ال،رريل ،ج م،ل

محمة خيضر رسكرة2015-2014 ،م.
 -4المجالت:
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 .33سا ا ا ا ا ا ا ي ن روع ي يرل ،اال زي ح التغوي ع ة ارن س ا ا ا ا ا ااي وارن ر ا ا ا ا ا ااة ،مجتل الرحوث
والةراس ي اإل س يل ،ال،ةة .2015 ،11
 .34عرة الر سا ا ا ا ااط محمة الزيوة ،من ةالالي اال زي ح التركيرو وجم لي ته قو ق ا ا ا ا اايةة
''ال قر'' اةو يال ،مجتل ةم ف ،المجتة  ،23ال،ةة ايوع.2007 ،
 -5المواقع ال لتررويية:
.http//elbassair.net/ .35
.Https//:www.diwanalaradb.com .36
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