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  الصورة الكالمية واملعىن
  )مقدمة لدراسة األسلوب(

*(سمري أمحد معلوف. د.أ
∗

( 

:
َّكثر احلديث عن األسـلوب, وتعـددت تعريفاتـه, ولعـل كثـرة هـذا احلـديث  َّ

م عىل مسألة من أعقـد املـسائل التـي تتعلـق هييدأّناجتة عن حماولة الدارسني وضع 
فسه, وطريقة تفكريه, ومـشاعره, وجتربتـه بالنص ومبدعه; ألهنا تتعلق باإلنسان ن

 .ّاحلياتية واللغوية, وهي قضايا خيتلف فيها الناس, بل إهنم ال يتفقون حوهلا
ــسمى  ــا ي ــة األســلوب أو م ــست دراس ّولي ــلوبية(ُ ــن )ّاألس ــأنا م ــل ش ً بأق

ًاألسلوب من حيث تعدد اآلراء, ولكن دراسة األسلوب أوجدت لنفسها غاية  ُّ
َّاؤال ينري الطريق أمام من يتصدى لدراسـة األسـلوبحني طرحت لنفسها تس ْ َُ ّ ً .
ٍذو بعـد تأسيـيس يقـوم مقـام : عبـد الـسالم املـسدي. َّوهذا التساؤل كام يقـول د ُ

َّالفرضية الكلية َِّّ َّما الذي جيعل اخلطـاب األديب الفنـي مـزدوج الوظيفـة (: , وهوُ ِّ َّ
ِّوالغاية; يؤدي ما يؤديه الكالم عادة, وهو إبال ِّغ الرسالة الداللية, ويـسلط مـع َِّ َ ُِّ َّ

ّذلك عىل املتلقي  َ َ ُتأثريا ضاغطا, به ينفعل للرُ ً ِ ًسالة املبلغة انفعاال ما ?ً َّ َ ُ()١(. 
                                                 

 .أستاذ علم املعاين يف جامعة البعث  )∗(
 .٣٦: ّعبد السالم املسدي, ص. األسلوبية واألسلوب, د  )١(
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ُّإن اإلجابة عىل هذا التـساؤل يمكـن أن تتـيح للـدارس تلمـس الطريـق, وهـو  ُ َّ

ِّيبحث يف األسلوب, وحياول أن جيمع جزئياته يف كليات تن َّ هلذا فإن تعريـف و. ظمهتُ
ِّ لألسلوبية يلخص هذا التوجه, فهو يعرف األسلوبية بأهنا)جاكبسون( ُ ُّ ُ َّبحث عام (: ِّّ ٌ

ًيتميز به الكـالم الفنـي عـن مـستويات اخلطـاب أوال, وعـن سـائر أصـناف الفنـون  َّ
ّفهي دراسة للكالم الفني للبحث عن خصائصه املميـزة لـه عـن غـريه مـن . )٢()ًثانيا ُ

 .ًب, وهي متيزه أيضا عن الفنون اإلنسانية; ألهنا تبحث يف خصائصهأنواع اخلطا
ُونحن حني نقرأ ما كتب عن األسلوب يرجـع بنـا الـذهن إىل مـا قرأنـاه يف 
ُتراثنا األديب عن خصائص الكالم الفني, فنتذكر ما قام به علامؤنـا األوائـل مـن  ُ َّ

دقائقها, وصور التعبـري ٍجهود يف هذا املجال, وهم الذين درسوا اللغة العربية ب
هبا, ودفعهم إىل ذلك ما وجدوه يف النص القرآين الكريم مـن خـصائص لغويـة 
ــة للبحــث يف  ــة, وقــد وضــعت هــذه الدراســات مالمــح منهجي ــة عالي وتعبريي

, وتلتقــي دراســاهتم هــذه مــع ُاألســلوب الفنــي ال يمكــن أن يتجاوزهــا دارســه
 .أفكار املعارصين يف كثري من القضايا 

ّبد له من مقدمة تدرس الصورة الكالمية عىل نحـو  ث يف األسلوب الوالبح َّ
عام, ونعنـي بالـصورة الكالميـة الـصيغة اللغويـة الرتكيبيـة التـي حتمـل املعنـى إىل 

 أو أكثـر, ودراسـة الـنص عـىل ةحـدا وقد تكون الصورة الكالمية عبارة وُاملتلقي,
 ,يعـة النـصوص العربيـةأساس الصورة الكالمية يتسق مع دراسات القدامى وطب

دراسة هـذه الـصورة  كام أن. التي تقوم عىل البيت الواحد واآلية الكريمة الواحدة
ُتبني لنا طرائق التعبـري عـن املعنـى, وأهـم املـشكالت والقـضايا التـي تعتـور هـذه  ِّ ُ

 .الصورة من حيث قدرهتا عىل أداء املعنى املقصود أو قصور هذه القدرة
                                                 

 .٣٧: نفسه, ص  )٢(
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ُ الذي عني به دارسو الكالم العـريب, وذلـك ألن أصـل َكان املعنى األصل
ّعملهم كان قائام عىل فهم النص القرآين الكريم, والبحث عن املعاين التي تـدل  ً

ه وتأويـل آياتـه الكريمـة للوصـول إىل مقاصـد عليها ألفاظه, فاجتهوا إىل تفـسري
ــنص ــرية, ورأوا أن ا.ال ــاملعنى كب ــايتهم ب ــت عن ــصيغة ً وكان ــع وراء ال ــى يق ملعن

ُّالكالمية, وأن املعاين الحتد , أما األسـامء فمحـدودة,  وأن املعنـى روح واللفـظ ُ
االسـم بـال (أن  )٢٥٥ − ...(  فذكر اجلاحظ.بدن, وال قيمة لالسم بال معنى

ــى  ــدان واملعــاين يف معن ــى األب ــالظرف اخلــايل, واألســامء يف معن ــى لغــو, ك ٌمعن
ًوال يكـون اللفـظ اسـام إال ... ٌ بدن, واملعنى للفظ روحاللفظ للمعنى. األرواح

ٌوهو مضمن بمعنى, وقـد يكـون املعنـى وال اسـم لـه, وال يكـون اسـم إال ولـه  ٌَّ
ُاألسامء التي تدور بني الناس إنـام وضـعت خلـصائص احلـاالت, وإنـام ...معنى

ا فأمـ. ُولعمـري إهنـا لتحـيط هبـا وتـشتمل. تقع األسـامء عـىل العلـوم املقـصورة
 ويف رأي اجلـاحظ .)٣()العلوم املبـسوطة فإهنـا تبلـغ مبـالغ احلاجـات ثـم تنتهـي

َّأيضا أن املعاين القائمـة يف صـدور النـاس املتـصورة يف أذهـاهنم ِّ, واملتخلجـة يف ً
, وكأهنا معدومة, أما إحياؤها فيكـون بالبيـان الـذي هـو  مستورة خفيةنفوسهم

ِّالداللــة عــىل املعنــى اخلفــي,  ِّدر وضــوح الداللــة وصــواب اإلشــارة, َوعــىل قــ(ِّ ِْ
َّوحسن االختصار, ودقة املدخل, يكون إظهار املعنى فـاملعنى هـو األصـل . )٤()ُ

ُالــذي تبنــى عليــه عمليــة التواصــل بــني النــاس, ولــذلك فــإن فاعليــة الــصورة 
ِّالكالمية تكمن يف أهنا تقدم املعنى للمتلقي, وتعرب عنه ّ. 

                                                 
 .٢٦٣ – ٢٦٢: , ص١رسائل اجلاحظ, ج  )٣(
 .٧٥: , ص١البيان والتبيني, اجلاحظ, ج  )٤(
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نــى وراء الــصيغة الكالميــة يف الفكــر فكــرة البحــث عــن املعقــد أصــبحت و

اللغوي العريب أصل الدراسات اللغوية بفروعها كلها, وجتىل ذلك يف الدراسـات 
ّوميــز . النحويــة والبالغيــة وتفــسري النــصوص الــشعرية وغريهــا مــن الدراســات

بني مصطلحات البحث فيام وراء الصورة الكالميـة مـن أجـل الدارسون القدامى 
وهذا ما نجده عند ابـن فـارس اللغـوي  ,هذه الصورةلدارس حتديد طبيعة العمل 

املعنى, ( الذي أرجع أمر معرفة معاين العبارات إىل ثالثة أمور هي )٣٩٢ − ... (
ــل ــسري, والتأوي ــا )والتف ــإن املقاصــد هب ــاظ وإن اختلفــت ف ــذه األلف , ورأى أن ه

فسري والتأويل  وهذا التقارب دفع ببعض اللغويني إىل جعل املعنى والت.)٥(متقاربة
وجعل بعضهم التفسري خمتصا بداللة املفردات أمـا التأويـل فهـو . )٦(بمعنى واحد
ورأوا أن التفسري طريقه السامع واالتباع; ألنه يبحث يف مدلوالت . )٧(لبيان املعنى

 .)٨(األلفاظ, أما التأويل فهو استنباط; ولذلك يتعلق بالدراية
 داللـة ِّموضـحنيد من هذه املصطلحات َّوقد بني هؤالء الدارسون املقصو

أو . )٩(ًواشـتقوه أحيانـا مـن اإلظهـار. ُفأما املعنى فهـو القـصد واملـراد ٍّكل منها;
ويدل قيـاس اللغـة عـىل أن املعنـى هـو القـصد الـذي . )١٠(ظهور اليشء وبروزه

. ِّهـذا معنـى الكـالم ومعنـى الـشعر: ُيقال. ُربز ويظهر يف اليشء إذا بحث عنهـَي
 الـيشء :ُفـرياد بـاملعنى عـىل ذلـك. )١١(َّربز مكنون مـا تـضمنه اللفـظـُذي يأي ال

                                                 
 .١٤٦:  ص,٢ والربهان, ج,٣١٢: الصاحبي, ص  )٥(
 .اللسان, أول  )٦(
 .١٦ – ١٥:  ص,٤تفسري القرطبي, ج  )٧(
 .١٥٠:  ص,٢الربهان, الزركيش, ج  )٨(
 .٣١٢: الصاحبي, ص  )٩(
 .١٤٨ ,١٤٦:  ص,٤معجم مقاييس اللغة, ج   )١٠(
 .١٤٩ – ١٤٨: نفسه, ص  )١١(
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  أما الفالسفة فقد ربطـوا بـني املعنـى والـصورة الذهنيـة,.)١٢(ُالذي يفيده اللفظ

ّإن املعاين هي الصور (: الذي قال)٦٨٤ −... (ّ حازم القرطاجني ّوهذا ما بينه
 .)١٣()األعياناحلاصلة يف األذهان عن األشياء املوجودة يف 

ِّوربطــوا كــذلك بــني عمليــة إدراك مــا لــه وجــود خــارج الــذهن وحــصول 
ِّالــصورة الذهنيــة, ورأوا أن اللفــظ املعــرب عــن الــصورة الذهنيــة احلاصــلة عــن  ُ

َّاإلدراك يقيم تلك الصورة يف أفهام السامعني وأذهاهنم ُ)١٤(. 
ُّوتـدل . )١٥(يل التفـص يعني فإنه الذي يقع عىل الصورة الكالميةوأما التفسري

. )١٧(فهو راجع إىل معنى الكـشف واإلظهـار. )١٦(الكلمة عىل بيان يشء وإيضاحه
ِّوقد يرجع معناه إىل إطالق املحتـبس, ولـذلك كـان تفـسري اآليـة يعنـي أن املفـرس  ُ َُ
ُيكــشف عــن اآليــة وقصــصها ومعناهــا, ويعنــي كــشف املغلــق مــن املــراد بلفظــه,  َُ َ

َوآل  .)١٩( وأما التأويـل فـآخر األمـر وعاقبتـه.)١٨(ًوإطالقا للمحتبس عن الفهم به
ُوآل األمـر إىل كـذا صـار, واملـراد بـه. )٢٠(رجع: يؤول أي ُ  نقـل ظـاهر اللفـظ عـن َ

 .)٢١(ُوضعه األصيل إىل ما حيتاج إىل دليل لواله ما ترك ظاهر اللفظ
                                                 

 .٣١٤ – ٣١٢: الصاحبي, ص  )١٢(
 .١٨: منهاج البلغاء, ص  )١٣(
 .١٩ – ١٨: انظر منهاج البلغاء, ص  )١٤(
 .٣١٤: نفسه, ص  )١٥(
 .٥٠٤:  ص,٤املقاييس, ج  )١٦(
 .١٤٧:  ص,٢الربهان, الزركيش, ج  )١٧(
 .نفسه  )١٨(
 .٣١٤الصاحبي,   )١٩(
 .أول: لسان العرب, مادة  )٢٠(
 .٣٣:  ص,١ والنهاية يف غريب احلديث واألثر, ج,١٤٨:  ص,٢الربهان, الزركيش, ج  )٢١(
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َّوقد أثر هذا الفهم للمعنى وطرائق الوصول إليه يف الدراسات التـي جعلـت 

الكالم العريب, فاجتـه الدارسـون إىل البحـث عـن املعنـى وراء الـصيغة موضوعها 
تفسري مفرداهتا فالصورة الكالمية حتتاج إىل . اللغوية, وذلك ملعرفة مقاصد الكالم

ملعرفة الدالالت املقصودة, واالنتقال إىل معرفة معنى الرتكيب اللغـوي, وحماولـة 
ان البحـث عـن املعنـى يـدفعهم إىل  وكـ.ُّمعرفة مقاصده وتأويله للتعمـق يف معنـاه

يحـاولون اسـتنباط مـا وراء فالنظر يف عالقات األلفاظ داخل الرتكيـب اللغـوي, 
من ذلك مـا ذكـره ابـن احلاجـب . ُالعبارة من دالالت خفية قد ال تظهرها األلفاظ

  : يف أماليه فيام أماله عىل قول الشاعر يف املفصل)٦٤٦ − ... (
ــــاك حــــي ــــر إن أب ــــا ق َّي َُّ ــــدَّ ٍخويل ــة عــىل األمحــاق ُ ــت خائف ــد كن ِق ً ُ(*) 

ِّفقد مجع بني اإلعراب املبني للمعنى, ومعنى الـصورة الكالميـة, واسـتنبط 
بـدل أو : ّحـي خويلـد(: فقـال. مجاليات التعبري الذي دلت عليـه هـذه الـصورة

ُأنني كنت أرى : َّوكان واسمها وخربها خرب إن, ومعناه ,»أباك«عطف بيان من 
ّ خمايل تدل عىل أنه يلد ولدا أمحق, وقد حتقق بوالدته من أبيك ً ومثل ذلك . إياكُّ

ّأنت أمحق; ألن ذلك يشعر بتحقق ذلـك فيـه: أبلغ من أن يقول أي كـان ذلـك . ُ
وإدراك . من دعـوى احلمـق فيـه اآلن فهذا أبلغ. ًمعروفا من أبيك قبل أن يلدك

ُ يف الغالب تدرك بالقوة التـي هذه املعاين ال يكاد حيصل بالتعبري, وإنام هي أمور
  .)٢٢()جعلها اهللا تعاىل يف أهل هذا اللسان

ومل يكتفوا بذلك بل حاولوا وهم يبحثون عـن مقاصـد الكـالم أن يـضعوا 
ّالصيغة الكالمية يف حيزها الواقعي, فتخيلوا مقام الكالم  سامعه ّأن يتثبت بغية ّ

 نمطه برز مقـام الكـالم يف ًمعناه, ويفهم مقصده, فإذا أراد أن يصوغ كالما عىل
                                                 

ُقد كنت خائفه: (عند الكاتب ويف املصادركذا ورد   (*)  .املجلة =  وهو الصواب)ْ عىل اإلمحاقَ
 .٤٤٣:  ص,١أمايل ابن احلاجب, ج  )٢٢(
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ــة املناســبة للمقــام  ــه دلــيال عــىل طريقــة اســتعامله, فــأدى الــصورة الكالمي ًذهن

ًأن يكون نوعـا مـن تعلـيم طالـب العلـم  يعدو وهذا الذي قاموا به ال. وللقصد
مـن . ري عـىل الوجـه احلـسنـطريقة استعامل األسلوب العـريب يف صـياغة التعابـ

ًزيـدا, وعمـرا«: كذلك ما ذكره سـيبويه يف قولـ َذلـك أنـك رأيـت (. »َ, ورأسـهً َّ
ُرجال يرضب أو يشتم ِ ُ ِ ِ أو يقتل, فاكتفيت بام هو فيه من عمله أن تلفظ له بعملـه ً َ َ َ ُُ

ٍزيدا, أي أوقع عملك بزيد: َفقلت ِِ َ َ َ ْ َ ًأو رأيت رجال يقول. ً ِأرضب رش النفـوس : َ ُّ َّ ُ ِ
ًزيدا, أو رأيت رجال حيدث حديثا: َفقلت ُ ِّ ًَ ُ ً َ فقطعه فقلتَ ُ َ َ َُ ٌأو قدم رجل . َحديثك: َ َ ِ َ

َمن سفر فقلت َاستغنيت عن الفعل بعلمه أنه مستخرب. َحديثك: ٍ َ َّ َ()٢٣(. 
وكانــت وســيلتهم للوصــول إىل املعنــى الــذي تؤديــه صــورة الكــالم طرائــق 

 اسـتنبط حيـث  يف كتابـه معـاين القـرآن,)٢٠٧− ... (متعددة منها ما فعله الفـراء 
ــن قو ــى م ــاىلاملعن ــه تع  M N O P Q RS T  U VWz}: ل

َ بأن بني مواضع الفصل بني اجلمل]٧: البقـرة[  بذلك بداية اجلملة وهنايتهـا; أظهر و َّ
ُاخلـتم«انقطع (: ُليدرك قارئ اآلية عالقات املعاين داخل الرتكيب اللغوي, فقال َ« 

ِوعىل سـمعهم«: عند قوله ْ إضـامر , ولـو نـصبتها ب»عـىل« بــ»اوةشِالغـ«ُ ورفعـت .»َ
 طريقة يف فهم املعنى حني »الغشاوة» وأوضح بنصب .)٢٤()ً لكان صوابا»وجعل«

 »ّاجتامع الكالم وداللة أوله عىل آخره«, فأشار إىل رضورة َّتتغري الصورة الكالمية
َّليحسن اإلضامر, فإذا قدر فعل مضمر وجـب أن تكـون هنـاك قرينـة دالـة يف أول  ٌُ ِّ ُ

َقد أصاب فالن املـال, فبنـى (:  كقولك حيسن اإلضامرُالكالم عىل املضمر, وإال مل ٌ
َالدور والعبيد واإلماء واللباس احلسن; فقد ترى البناء ال يقع عىل العبيـد واإلمـاء  َ َِّ َ ُّ

                                                 
 .٢٥٣:  ص,١كتاب سيبويه, ج  )٢٣(
 .١٣:  ص,١معاين القرآن, الفراء, ج  )٢٤(
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ُوال عىل الدواب وال عىل الثياب, ولكنه من صفات اليسار فحسن ملا عـرف ّ ِّ َّ()٢٥( .

ُقـصود, فحـسن اإلضـامر, ولـوال ّوقد دلت صورة الكالم يف بدايتها عىل املعنـى امل
قد (:  كام يف قولك.ُ ال حيسن اإلضامرئذّهذه القرينة مل يتضح مقصود الكالم, وحين

ُأعتقت مباركا أمس وآخر اليوم يا هذا; وأنت تريد َ ُِ ً َواشرتيت آخر اليوم; ألن هذا : ُ ُ
َخمتلف ال يعرف أنك أردت ابتعت َ()٢٦(. 

شف صـورة الكـالم والوصـول إىل ًوهنج آخرون يف الشعر منهجا آخر لكـ
َّفالحظــوا أن الكــشف عــن املعنــى يتطلــب إيــضاح معــاين املفــردات مقاصــده, 

والرتاكيب التي صيغت منها صورة الكالم, وأن املعنى ال يظهر بسبب صـعوبة 
ُ أما الصورة عىل نحو عـام فـيمكن أن يـستنبط معناهـا ,أجزاء الصورة الكالمية

 يف رشح ديـوان )٢٩١ _(لـك مـا جـاء بـه ثعلـب ّبعد معرفة جزئياهتا, مثـال ذ
 :زهري بن أيب سلمى, فقد رشح بيت زهري

ٍشـــــياه راتعـــــات بقفـــــرة: فقــــال َ ْ َ ِ ٌ ـــسائله  ٌ ـــان حـــو م ْبمـــستأسد القري ٍّ ُُ ِ ِ َِ ْ ْ ُِ ُ َ ِ 
جماري : ُوالقريان. َّالذي طال وتم: واملستأسد من النبت. احلمري: الشياه هاهنا(

ٌّ قريِّاملياه إىل الرياض, الواحد ُّوحو. َ َّالنبات يرضب إىل السواد : ُ َّ....()٢٧(. 
وتراه يف بعض املواضع يكشف عن املعنى بالبحث عن جوانب من أصـل 
. املعنى املقصود, فيضيف إىل الكالم ما يساعد عىل فهم معنى الصورة الكالمية

 :جاء ذلك يف رشحه بيت زهري
ــا ــوحش جــاء غالمن ــي ال ــا نبغ ُفبين َُ َِّ ْ َ ُّيـــدب  ُ ْ وخيفـــي شخـــصه ويـــضائلهَِ ُ ُ َ ْ َ ْ 

                                                 
 .١٤− ١٣:  ص,١, جمعاين القرآن, الفراء  )٢٥(
 .١٤:  ص,١, جنفسه  )٢٦(
 .١٣١: رشح ديوان زهري بن أيب سلمى, ثعلب, ص  )٢٧(
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ّنبغي(: فقال َ َّيصغره لئال يفزع الصيد: ُويضائله. نبتغي ونطلب: ُ َ ُ َ ُِّ()٢٨(. 

ويف موضع آخر يرى أن صورة الكـالم جـاءت يف صـيغة حتتـاج إىل إعـادة 
صياغة وإىل نقل الصورة الشعرية إىل صورة نثرية فيام نسميه أصل املعنى الـذي 

 :من ذلك ما قاله يف رشح بيت زهري. المية املنطوقةيقع وراء الصيغة الك
ــم ــصيداء كله ــي ال ــألت بن ــال س ُه ََّّ ُ َِّ َ َ َ ُبـــأي حبـــل جـــوار كنـــت أمتـــسك  َ َ ُ ٍ ِ ِ َ ِّ ِ 

َّسلهم كيف كنت أفعـل فـإين كنـت أسـتوثق وال أتعلـق : يقول(قال ثعلب  ُِ َ ُ ُّ
ٍإال بحبل متني أن ُ كان حبل قومك وهو عهدهم هلكوا فيه أي حني (*)ٍ . غـدرواُ

َّملــا اســتجرت بكــم جحــدتم جــواري وضــعفتم احلبــل الــذي كــان قويــا : يقــول َ َُ ُ ِْ ُ
 .)٢٩()ُوهلكتم يف العداوة

 يف رشح ديوان املتنبي من طريقة ثعلـب )٦١٠ −... (وقد أفاد العكربي 
 هذه فمزج يف رشحه بني البحث عن معـاين املفـردات ومعـاين النحـو فـيام سـامه

ة الــصورة الكالميــة للوصــول إىل مقاصــد الكــالم  وإعــادة صــياغ»اإلعــراب«
 .)٣٠(بالبحث عن أصل املعنى النثري للصياغة الشعرية

א−٢ א  :א
ّتنبه الدارسون القدامى إىل أن الصورة الكالمية جيـب أن تكـون واضـحة, 

صور وقادرة عىل نقل املعنى املقصود من غري قصور, وكان مرجعهم يف ذلك الـ
ن العـرب الفـصحاء األبينـاء, ورأوا أن مـن خيـرج عـن عـالكالمية التي نقلوها 

ُصياغاهتم قد يستطيع أن يفهم املتلقي ما يريد, ولكنه يفعل ذلـك بلغـة خارجـة 
                                                 

 .١٣٠: , صرشح ديوان زهري بن أيب سلمى, ثعلب  )٢٨(
 .املجلة=  ...)ُإذا كان حبل قومك: (قتيبةبن الجاء يف املعاين الكبري   (*)

 .١٨٠ – ١٧٩: , صنفسه  )٢٩(
 .٩٨:  ص,١ديوان أيب الطيب املتنبي, برشح العكربي, ج  )٣٠(
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ًعن جهتها, وكأنه يعرب بلغة مغايرة للغة العربية, فليس األمر وقفا عىل اإلفهام,  ّ ُ

ًن الفهـم صـحيحا, وتكـون الـصورة بل هو إفهام بأسلوب عـريب سـليم; ليكـو
ًالكالميــة أكثــر وضــوحا ودقــة َّ  حــني نقــل كــالم وقــد أشــار اجلــاحظ إىل ذلــك. ً

ٍكل من أفهمك حاجته مـن غـري إعـادة وال (: العتايب يف البالغة, وهو الذي قال ِ َ َ َ ََ ْ ُّ
ٍحبسة وال استعانة فهو بليغ َ ُّوالعتـايب : (ّوعلق اجلاحظ عىل هـذا بـأن قـال. )٣١()ُ َّ

َ زعم أن كل من أفهمـك ححني ْ َ ََّ ْجتـه فهـو بليـغ مل يعـن أن كـل مـن أفهمنـا مـن اَّ ْ َ َِ َ َ َّ َّ ِ ْ ٌ َ
َمعارش املولدين والبلديني قصده ومعناه, بالكال َ ِّ َ ََّ ُ ِ ِم امللحون واملعدول عن جهتِ َ ِ ِ ه, ِ

ِواملرصوف عن حقه, أنه حمكوم له بالبالغة ٌ َّ َوإنام عنى العتايب إفهامك العرب...ِّ َ َ ُّ َّ 
ِحاجتك عىل جماري كالم العرب الفصحاء ُ َ َ َ َ()٣٢(. 

ّولذلك امتدح الدارسون, ومـنهم اجلـاحظ الـصور الكالميـة التـي تـؤدي 
 أهنم " الكالم "عىل وجهه املقصود, وفهم اجلاحظ من كالم العرب عىل املعنى 

ِيمدحون احلذق والرفـق, والـتخلص إىل حبـات القلـوب, وإىل إصـابة عيـون ( َِّ ُّ َّ َ ِّ َ
َّأصــاب اهلــدف, إذا أصــاب احلــق يف اجلملــة: ويقولــون. ملعــاينا ومــن ذلــك ... َ

ِفالن يفل احلز, ويصيب املفصل, ويضع اهلناء مواضع النقب: ُقوهلم َ ُ ٌُّ َ ُ ُ َِ ِِ َ َُّ َّ()٣٣(. 
ًعــىل أن هــذا الوضــوح املطلــوب يف الــصورة الكالميــة يتطلــب شــيئا مــن  ُ

ًالصياغة الفنيـة التـي ال تقـدم املعنـى غفـال ُ ِّ  فيكـون مثـل الكـالم اليـومي الـذي ُ
ُيتداوله الناس يف أحاديثهم, بل ال بد من أن حيوجك هـذا الكـالم إىل أن تطلبـه  َّ

َومــن املركــوز يف الطبــع أن الــيشء إذا نيــل بعــد (بــالفكرة وحتريــك اخلــاطر لــه,  ِ َّ
, َّإليه, ومعاناة احلنني نحوه, كـان نيلـه أحـىل وباملزيـة أوىلَّالطلب له واالشتياق 

                                                 
 .١١٣:  ص,١البيان والتبيني, ج  )٣١(
 .١٦٢ – ١٦١:  ص,١نفسه, ج  )٣٢(
 .١٤٧: , ص١نفسه, ج  )٣٣(
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َّفكان موقعه من النفس أجل وألطف, وكانت به أضن وأشغف َّ()٣٤(. 
َوفنية الكـالم هـذه ال تعنـي التعقيـد والتعميـة, وتعمـد ُ مـا يكـسب املعنـى ُّ

ًغموضا مرشفا له وزائدا يف فضله, بل تعني أن يكون حتريك الفكـرة عـىل قـدر  ً ِّ ً
ين مثـل اجلـوهر يف , فاملعـاين اجلليلـة كـام قـال اجلرجـا)٣٥(يرفع من شأن الكـالم

 .)٣٦(َّالصدف ال تربز لك إال بعد أن تشقه عنه
ًأما التعقيد املذموم فيجيء من عدم ترتيب اللفظ ترتيبا حتـصل بـه الداللـة 
عىل الغرض حتى احتاج السامع إىل أن يطلب املعنـى باحليلـة ويـسعى إليـه مـن 

 : ومن أمثلة ذلك قول املتنبي.)٣٧(غري الطريق
َولــذا اســم أغطيــ ْ َ ُ ُمن أهنا عمـل الـسيوف عوامـل  ُة العيــون جفوهنــاِ َِ ِ َِ َُّ َّ ْ)٣٨( 

 يف الوسـاطة التعقيـد املفـرط يف )٣٦٦ − ... (  استهجن القايض اجلرجـاينوقد
ٍبعض شعر املتنبي, من غري أن يكون له داع, ومن غري فائدة داللية عىل معنـى رشيـف 

 :)٣٩( املتنبي يف بعض شعرهٍأو خمرتع وراء الصورة الكالمية املعقدة, وذلك كقول
ْوفاؤكام كالربع أشـجاه طاسـمه ُ َُ َِّ َ ْبأن تسعدا والدمع أشجاه سامجه  )٤٠(ِ ُ ُُ ِ ْ َّ ُِ ْ)٤١( 

ُوربام كان أمر الغمـوض أبعـد مـن ذلـك, فقـد يلـبس كـالم الـشاعر حـني  ُِ
ّتعمي عىل املقصودًيف شعره ألفاظا يستعمل   )٣٧٠ − ...(, وهذا ما دعا اآلمدي ُ

                                                 
 .١٢٦: أرسار البالغة, ص  )٣٤(
 .١٢٧: انظر أرسار البالغة, ص  )٣٥(
 .١٢٨: املرجع السابق نفسه, ص  )٣٦(
 .١٢٩:  ص,انظر  )٣٧(
 .١٢٩: وأرسار البالغة, ص,٢٦٧:  ص,٣ديوانه, ج  )٣٨(
 .٩٠ :انظر الوساطة, ص  )٣٩(
 .دارس: طاسم  )٤٠(
 .٩٠:  والوساطة, ص,٢١٨:  ص٣ديوان املتنبي, ج  )٤١(



<ÐÚ‚e<íée†ÃÖ]<íÇ×Ö]<ÄÛ¥<í×¥{‚×]<<)TT(<ðˆ¢]<)P( ١٠٦٤
 :َّوقف عند قول أيب متامإىل أن يت

ُنــسج املــشيب لــه ُ ََ َ َ ًمغــدفاًفاعــاِلَ َ ْ ًيققا  )٤٢(ُ َ ِفقنع مذرويه)٤٣(َ َِ ََ ْ َ َّ ونصفا)٤٤(ََّ َ(*) 
ِنظــــر الزمــــان َّ ُ َ َإليــــه قطــــعَ َّ َ ًنظـــــر الـــــشفيق حتـــــرسا  َدونــــهِ ُّ ََ َ ِ َّ ُّوتلهفـــــا َ ََ َ 

أي ( »ُنظـر الزمـان إليـه«وكان ذلك من أجل فهم البيت الثاين, فقول أيب متام 
َنظره بالشيب قطع دونه نظر الشفيق عـن أن ينظـر إليـه فيتحـرس عليـه أو يتلهـف,  َّ َ َ َ َ َُ َ َ َ َ ََ َّ َ َ ُْ َّ َِ َّ

َّ خفيفة فثقلها ليستوي لـه الـوزن, وقـد جيـوز أن يكـون أراد »قطع دونه«وإنام أراد 
ِالتثقيل, أي أن الشفيق الذي كان يديم النظر إليه ويواص ُ َُ َّ َ ًله إعجابا به َّ ُ ال يمأل صارُ

ُّطرفه ملا شاب حترس ٍ آسـف عليـه, ال ًا, كلام نظر إليه أعـرض عنـه إعـراضُّ وتأسفًاَّ
َّإعــراض بغــضة وشــناءة, فجعــل ذلــك اإلعــراض عنــه يف أوقاتــه تقطيعــا للنظــر  ً ْ ٍ ٍَ َ َْ ِ

ُّ لقد أدت الصورة الكالمية إىل هذه التـأويالت والـتمحالت ألن صـانع .)٤٥()إليه َّ
ُذه الصورة صاغها بطريقة ال تتيح لسامعها أن يدرك املعنى املقصود عىل وجهه, ه

ِّبد له من أن يلتف عىل الصورة الكالمية ليسترشف مقصد املتكلم  بل ال َّ. 
إن مثل هذه التأويالت تتسق وما يف بعض الشعر مـن تعقيـد مفـرط جتعـل 

ىل نقـل الفكـرة التـي ًأمـا إذا كـان الـشاعر قـادرا عـ. الكالم غري واضح الداللـة
يريدها يف صورة كالمية تقوم عىل وضع الكالم يف مواضعه, وعدم التداخل يف 

ً مقصودا التاُدالالت األلفاظ, والبعد عن الغموض الذي يكون يف بعض احل
ِّ فإن املتلقي ال يكون يف حاجة إىل كد الذهن من أجل الوصول إىل املعنى, ,لذاته ُ

                                                 
َمرسل: مغدف  )٤٢( ُ. 
 .أبيض يقق, شديد البياض: يقق  )٤٣(
 .ْنيَتفرعا األلي: املذروان  )٤٤(

 املجلة= س, وهو األليق باملعنى هنا ناحيتا الرأ: ِواملذروان  (*)
 .٢١٦ – ٢١٥:  ص,٢السيد أمحد صقر, ج: املوازنة, حتقيق   )٤٥(
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ِّويتجه إىل ما خيلفه  ُ  .املعنى من أثر يف النفسَّ

ُّفإذا ما قرأنا بعض شعر عمرو بن معدي كرب الزبيدي, وهو من الشعراء 
َّاملخرضمني أدهشتنا تلك الصور الكالمية التي يصوغ هبا معانيه بـام تتـصف بـه 
ِّمن تناسب واتساق, ومن داللة عىل املعنى من غري التفاف عليه, وكأهنا واملعنى 

وكــل ذلــك يف صــيغة فنيــة , وصــول إىل قلــب الــسامعروح واحــد يتــساندان لل
 :)٤٦(قال يف بعض شعره. مجيلة

ًدار لعمــــرة إذ تريــــك مفلجــــا ََّ َ ُ َ ْ ٌَ ُ َ ِعـــذب املذاقـــة واضـــح األلـــوان  )٤٧(ِ َ َ َِ ِ َ َْ َ 
ـــرصا ًخ ِ ـــرده وبياضـــه)٤٨(َ ـــشبه ب ُ ي َ ُ ُ َ ُ َّ ُُ ْ ــــور القحــــوان  َ ــــالثلج أو بمن ِب ُ َِّ ِّ ُ ِ ِ)٤٩( 

ـــــة ـــــم مدام ـــــأن طع ٍوك َ ُ َ ـــــَّ َّجبلي ـــــافور  ٍةَ ـــــسك والك ـــــانبامل ِوالرحي َّ 
تساءل عمرو بن معدي كرب يف أبيـات سـبقت هـذه األبيـات عـن الـديار 

ٍالتي يراها, وقد أنكرها بسبب تغري  اعرتى مالحمها, لكنه بعـد التـساؤل يـوحي ُّ
ِّلنا بأنه تعرفها بإحساسه قبل أن يتعرفها بحسه, فهي دار  َّ  وأتى بكلمة. »عمرة «َّ

ثـم ربـط . »دار لعمـرة«َّة ليدلنا عىل أن صورة الدار التي رآها إنام هي  نكر»دار«
بني الدار وصاحبتها, فالدار ليست املقصودة بـل مـن يـسكنها, وأتـى بـالظرف 

, ثـم يرسـم لنـا صـورة تلـك »ِّاذكر تلك املرأة يف هذه الـديار«:  فكأنه يقول»إذ«
ًتم بوصـف فمهـا صـورة وهيـ. ُاملرأة فيتحدث عن تفاصيل مجاهلا كام كـان يراهـا

 .ً ولونا ورائحةًوطعام
                                                 

 .١٧٠: ديوانه, ص  )٤٦(
َّاملفلج   )٤٧( َ  .باعد ما بني األسنان والفلج ت,الثغر: ُ
ُاخلرص, البارد  )٤٨( ِ َ. 
 .األقحوان: القحوان  )٤٩(
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ــابع الــصفات  عــذب املذاقــة, واضــح األلــوان, «والواضــح يف أســلوبه تت

 ومزجه الصورة التشبيهية بالصفات التي أوردهـا, فالتحمـت الـصورة »ًخرصا
ِّيشبه برده وبياضـه بـالثلج أو بمنـور القحـوان«ّبالصفات املتعددة, فهذا الفم  َّ ُ« ,

َّد منهــا مًالطعــم واللــون معتمــدا عــىل الطبيعــة التــي اســتورة بــني ومجــع يف الــص
وكثرت يف األبيات احلذوف من أجل أن يرتك للسامع فرصـة . عنارص الصورة

فإضـافة ملـا ذكرنـاه مـن . إمتام النـسق اللغـوي, وكأنـه يـرشكه يف صـناعة املعنـى
 ُ الذي يمكن أن نتصوره عىل أنـه خـرب خـاص»كأن«حذف نجد أنه حذف خرب 

, ألن »قلـب« ويف هـذا »طعـم فمهـاكأن طعم مدامة جبليـة «ال عام, فكأنه أراد 
ثـم . الفـم املدامـة بطعـم  طعـمهَّشبُيـُاملعروف أن يشبه طعم الفـم باملدامـة ال أن 

 عــىل أنــه مــرتبط بــصفة »باملــسك والكــافور والرحيــان«: يمكــن النظــر إىل قولــه
ــه أراد  ــة وكأن ــة«حمذوف ــة جبلي ــم مدام ــأن طع ــس ممزوُك ــة بامل ــافور ــج ك والك

ُواملالحظ إتقان الشاعر التعبري عن املعنى بوضع الكالم يف مواضعه  .»والرحيان
ــة  ــيم اجلاملي ــة عــىل املعنــى ومجــع عنــارص الطبيعــة والق ــار األلفــاظ الدال ّواختي
 .االجتامعية للمرأة يف عرصه من أجل أن يوصل إىل السامع مقصده من الكالم

ُّشعر وما مر سابقا من أبيات تدل عىل التمحل يف ونلحظ الفرق بني هذا ال ُّ ً َّ
َّإيصال املعنى املقصود, وما ذلك إال ناتج عن اختيار األلفاظ الدالة عىل املعاين,  َّ ٍ ٌ
ٌوالصياغة الرتكيبية القائمة عىل أن املعنـى واضـح يف ذهـن الـشاعر, والرتكيـب  َّ

َريقـة أيب متـام يف بعـض وليست طريقة هذه الـصياغة ط. ٌمتناسق عىل قدر املعنى
شعره, وهو الذي كانت املعـاين تـزدحم يف ذهنـه فيـصوغها بالـصورة الكالميـة 

 .)٥٠(ّالتي تتأتى له
                                                 

 .٤٢٠:  ص,١املوازنة, ج  )٥٠(
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א−٣ א  :א

ًملا كانت الصورة الكالمية تعبريا عن املعنى فإهنـا بـذلك تـدل يف صـياغتها 
املتلقـي, فهـي وسـيلة املبـدع عىل التجربة التي ينقلها من صاغ هذه الـصورة إىل 

لنقل أفكاره, وحني تكون جتربة املبدع عميقة يف احلياة ويغـوص هبـا إىل جـوهر 
األشياء , ويمتلك القدرة عىل التعبري عن هـذه التجربـة فـإن الـصورة الكالميـة 

ُجتربة عميقة وتصاغ بطريقة توحي بتفاصيل التجربة التي عاشها  تأيت معربة عن
ــدع ــإ. املب ــذلك ف ــدع ول ــدى املب ــشعورية ل ــة وال ــة احلياتي ــة بــني التجرب ن العالق

وإذا مل تـستطع الـصورة الكالميـة نقـل جتربـة والصورة الكالمية عالقة امتزاج, 
 .املبدع عىل نحو سليم فإهنا الريب تكون صورة كالمية قارصة

 وهــو )٤٧١ −... (ىل ذلــك اإلمــام عبــد القــاهر اجلرجــاين إوقــد أشــار 
أرسار «تشبيه مهـا تـشبيه اجلملـة وتـشبيه التفـصيل يف كتابـه يدرس نوعني من ال

اجلملـة أسـبق إىل النفـوس مـن التفـصيل, وأنـك جتـد (, حيث رأى أن »البالغة
ــالنظر األول  ــرى ب ــك ت ــصيل, ولكن ــة إىل التف ــصل بالبدهي ــسها ال ت ــة نف الرؤي

وهذا األمر مـداره . )٥١()الوصف عىل اجلملة ثم ترى التفصيل عند إعادة النظر
ّىل التأمل والتعمق يف التجربة التي يعيشها اإلنسان يف كل تفاصيل احلياة التي ع

ّتتــصل بــام يــسمعه أو يــشمه أو يتذوقــه, فإنــه يعــاود النظــر فــيام تتلقــاه حواســه  ُ
 وال يقترص األمـر عـىل .ّليكتشف تفاصيل األشياء ويتبني عالقاهتا وخصائصها

ًلـب كـذلك, جتـد اجلمـل أبـدا هـي فـاألمر يف الق(املشاهدة وما نسمعه ونتذوقه 
ًالتي تسبق إىل األوهام وتقع يف اخلاطر أوال, وجتد التفاصيل مغمورة فـيام بينهـا 

 .)٥٢()وتراها ال حترض إال بعد إعامل للروية واستعانة بالتذكر
                                                 

 .١٤٧: أرسار البالغة, ص  )٥١(
 .١٤٧: نفسه, ص  )٥٢(
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فنجد أن الصورة الكالمية التي تعتمـد التـشبيه ختتلـف مـن حـال اجلملـة إىل 

يقع القياس بني أمرين يشرتكان يف صفة واحدة,  حال التفصيل, ففي حال اجلملة
مثل أن يشرتكا يف اللون, أو الشكل كاخلد والورد أو التفاح, واختيار العالقة بـني 

أما يف التفصيل فإن صانع الصورة الكالميـة . ّاألمرين ال حيتاج إىل التأمل والتفكر
 . بني الطرفنيحيتاج إىل نوع آخر من االختيار قائم عىل التدقيق يف العالقة

ومن أمثلة ذلك ما جاء يف شـعر لعنـرتة العبـيس وامـرئ القـيس, وكالمهـا 
ًيشبه بالنار, ولكن نجد بينهام تفاوتا يف نقل التجربة يتجىل يف التفصيل اللطيـف 
ًالذي نقلته إلينا الصورة الكالمية فدل عىل جتربة أكثر عمقا لدى الـشاعر الـذي 

 .ى املعنلاعتمد هذه الطريق يف نق
 :)٥٣(قال عنرتة

ــــريه ــــي غ ــــابع ال يبتغ ُيت ْبــأبيض كــالقبس امللتهــب  ُ َ 
 :)٥٤( امرؤ القيسوقال

ِمجعـت ردينيـا كـأن ســنانه ُ ُ ِسنا هلب مل يتصل بـدخان  َ َّ ٍ َ َ 
َّتني شعلة النار إال أن الثاين قصد إىل تفـصيل لطيـف, ومـر يفاملشبه به يف الب

 بد مـن التوقـف يأيت عىل البدهية بل الفصيل ال تاألول عىل حكم اجلمل, وهذا ال
ّوالتثبت والرتوي للوصول إليه, فاألول شبه الـسنان بـشعلة النـار إال أن الثـاين  ّ

 .)٥٥(خان وهذا جيعلها أكثر صفاءددقق يف التشبيه, وجعل النار ال تتصل بال
إن هذا النوع من الصور الكالمية قائم يف األساس عـىل االختيـار, فـصانع 

                                                 
 .١٣: ص, م١٨٩٣ ديوانه, مطبعة اآلداب, بريوت,  )٥٣(
 .١٦٢: , ص٢٠٠٤, ٢املصطاوي, دار املعرفة, بريوت, طديوانه, عناية ورشح, عبد الرمحن   )٥٤(
 .١٥٠ – ١٤٩: أرسار البالغة, ص  )٥٥(



<{<îßÃ¹]æ<íéÚøÓÖ]<ì…ç’Ö]<JÍç×ÃÚ< ١٠٦٩
ع أن يصوغ فكرته بالصورة الكالمية التي تعرب عن جتربته الرسيعة النص يستطي

أو املعمقة بالصورة الكالمية التي تناسب هذه التجربـة, لكـن التجربـة املعمقـة 
حتتاج إىل تفكري أكثر, وانتقـاء لعبـارات الـصورة الكالميـة أدق, وصـياغة هلـذه 

 .الصورة الكالمية بام يتسق وعمق التجربة
א−٤  :א

َّ عىل معنى ما, ولكن قارئ الكالم حيمـل يبدو ظاهر الصورة الكالمية داال
ُهذه الصورة عىل معان قد تبدو أحيانا بعيدة عن املراد من الظـاهر ً وهنـا تظهـر . ٍ

ًقضية تأويل الصورة الكالمية اعتامدا عىل النـسق اللغـوي وقـرائن األحـوال أو 
ُصول إىل املعنى املراد, كام تظهر قضية أخرى هي الفرق تأويلها من خارجها للو

بــني األســلوب العــام الــذي يــنظم الكــالم يف لغــة مــا مــن اللغــات واألســلوب 
 . صانع النصهاخلاص الذي يعتمد

 ي, ففيـهِّ للمعـر»زجـر النـابح«ٍولعل أوضح مثال عىل ذلك ما جاء يف كتاب 
ٍعـان ومحلهـا املبـدع نفـسه عـىل  من الصور الكالمية التي أوحى ظاهرهـا بمالكثري

ًمعان أخرى أرادها معتمدا يف ذلك عىل طرائق خمتلفة منها ما يتصل بأسلوب اللغة  ٍ
ًالعام, ومنهـا مـا هـو تفـسري خـاص للكـالم يبـدو أحيانـا أن الـصورة الكالميـة ال 

ًوكأن صانع النص يقر ضمن. حتتمله ُّ  بأن هذه الصورة الكالمية قارصة عن التعبري اُ
ملعنى الذي قصده أو أن فيها مـن اللـبس املقـصود مـا جيعلهـا غـري معـربة عـام عن ا

 :من ذلك تأويل أيب العالء قوله. رصح به صانعها من املعنى الذي أراده
ْعليــــك العقــــل فافعــــل ـــــشوار  رآه مــــاَ ـــــشتار ال ـــــو م ِمجـــــيال فه ّ ًُ ُ 

ــــوراة حكــــامو ــــن الت ــــل م ــــــا يف   ًال تقب ــــــإن احلــــــق عنه َّف ــــــوارَّ  ِت
رة الكالمية يف هذين البيتني توحي بأن املقصود هو العودة إىل العقل إن الصو
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 ولكن املعـري أراد . وإن كان يف الكالم متويه بذكر التوراة بدل الدينال إىل الدين,

 قائمـة عـىل األسـلوب ,ّأن يدفع عن نفسه هذه التهمة, فلجـأ إىل مرجعيـة للداللـة
ُشياء وهي مرادة يف املعنـى, كاألمكنـة ُأن اجلمل حتذف منها أ(اللغوي العام فذكر 

ّواألزمنة واألنباء املتعلقة ببعض الشخوص دون بعض , واملحذوف هنـا مـا يـأيت )ُ
فـاملعنى كـام . لأي األمور التي جيب أن يلـزم فيهـا اإلنـسان العقـ. بعد لزوم العقل
عليك بالعقل تستعمله يف بيعـك ورشائـك وطلـب املـصلحة : (يرى صانع النص

 وقـد ذهـب هـذا املـذهب يف توجيـه .)ٍّل ما يرى فعله من بـر وصـدقة وفعلنفسك
 .الصورة الكالمية من غري قرينة حالية أو لفظية توحي هبذا التوجيه

فـإن أبـا العـالء دافـع عـن رضورة لـزوم العقـل العقل مدار األمر  وملا كان
 ًمستفيدا من القرآن الكريم لكيال ينازعه يف كالمه أحد فخاطب املعـرتض عـىل

مروا أن ُ أٍ أبعقولk l mn z }أخربنا عن قوله تعاىل (: كالمه بقوله
َّأمـا عـدم األخـذ بـالتوراة فـشأن آخـر, فقـد بـني أبـو . )َّيتدبروه أم بغري عقول ?

بيـد , )٥٦(العالء أنه مل يكن يقصد الدين بل التوراة نفسها ملا فيهـا مـن التحريـف
امل العقل يف البيع والرشاء وغري أن الناظر يف هذا التوجيه يتساءل ما صلة استع

 .َّذلك بعدم األخذ بام يف التوراة ألهنا كتاب حمرف
ّ يموه, وحيرف الصورة الكالمية عن دالالهتـا  أنادأرال ريب أن أبا العالء 

ًالظاهرة إىل دالالت أخرى, معتمـدا عـىل مـاهو خـارج النـسق اللغـوي, فـأدى 
ٍذلك إىل متحل يف التأويل تأباه الصورة  إن : وهذا يـدفع بنـا إىل القـول. الكالميةّ

القــرائن التــي تــضبط الــدالالت يف  يعتمــد عــىل  أنبــد مــن توجيــه الــصورة ال
  .الصورة الكالمية

                                                 
 .١٠١ – ٩٨: زجر النابح, أبو العالء املعري, ص  )٥٦(
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إن الصورة الكالمية مصطلح يدل عىل الصيغة اللغوية املنجزة سـواء أكانـت 
ُّا واحدا أو أكثر, وتعد هذه الصورة بام حتمله ًتركيبا لغوي ُ مـن معنـى أسـاس معرفـة ً

وحني نتعرف . طريقة صانع النص أو الكالم يف صوغ النص; فبها يعرب عن أفكاره
الصور الكالمية التي يستعملها فإننا نكون قد وصلنا إىل طريقته اخلاصة يف التعبري 
ُّأو إىل أسلوبه, وال ريب أن ما بحثناه يف هذه املقالة يعد مقدمة عامـة لدراسـة هـذه  ُ

 .ب أن تعقبها أبحاث أخرى يف املوضوع ذاتهالصورة جي
@ @

Éua‹¾aë@Š†b—¾a@ @

@ @

 .بي, القاهرةنريرت, مكتبة املت: , عبد القاهر اجلرجاين, حتقيقأرسار البالغة − 
, عبد السالم املسدي, دار سعاد الصباح, الكويت. , داألسلوبية واألسلوب − 

 .١٩٩٣ , ٤ط
قـدارة, دار عـامر األردن, فخر صالح سليامن . د: , حتقيقأمايل ابن احلاجب − 

 .١٩٨٩دار اجليل, لبنان, 
حممد أبوالفضل إبراهيم, مطبعة : , الزركيش, حتقيقالربهان يف علوم القرآن − 

 .م١٩٧٢, ٢ى البايب احللبي, مرص, طعيس
 ., اجلاحظ, حتقيق, عبد السالم هارون, دار اجليل, دار الفكر, لبنانالبيان والتبيني − 
ثالثة, مصورة عن طبعة دار الكتـب املـرصية, دار الطبعة ال, تفسري القرطبي − 

 .م١٩٦٧اتب العريب للطباعة والنرش, الك
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كـامل . , برشح العكربي, ضبط النص وصـححه, دديوان أيب الطيب املتنبي − 

 .م١٩٦٧ , ١الكتب العلمية, بريوت, ططالب, دار 
, عنايــة ورشح عبــد الــرمحن املــصطاوي, دار املعرفــة, ديــوان امــرئ القــيس − 

 . م٢٠٠٤ , ٢, طبريوت
 .م١٨٩٣مطبعة اآلداب بريوت,  ,)كذا( ةديوان عنرت − 
, حتقيق ورشح عبد السالم حممد هـارون, مكتبـة اخلـانجي, رسائل اجلاحظ − 

 .)ت.د(, دار اجليل للطباعة والنرش, مرص
, مجـع وحتقيـق الـدكتور أجمـد , أبـو العـالء املعـري)مقتطفـات( زجر النابح − 

 .م١٩٨٢, ٢ العربية بدمشق, ط اللغةالطرابليس, مطبوعات جممع
, ثعلــب, نــسخة مــصورة عــن طبعــة دار رشح ديــوان زهــري بــن أيب ســلمى − 

 .م١٩٦٤ية للطباعة والنرش, القاهرة  م, الدار القوم١٩٤٤الكتب سنة 
شـعر عمــرو بــن معـدي كــرب الزبيــدي, مجعـه ونــسقه, مطــاع الطرابيــيش,  − 

 .م١٩٨٥ , ٢ اللغة العربية بدمشق, طمطبوعات جممع
, وسنن العربية يف كالمها, ابن فارس, حتقيـق الـسيد بي يف فقه اللغةالصاح − 

 .م١٩٧٧ مطبعة عيسى البايب احللبي, أمحد صقر,
م حممد هارون, عامل الكتب, بريوت , حتقيق ورشح عبد السالكتاب سيبويه − 

 ).ت.د(
 .)ت.د(, , ابن منظور , دار صادرلسان العرب − 
 , عـامل نجـايت, وحممـد عـيل النجـار, حتقيق أمحد يوسف معاين القرآن للفراء − 

 .م١٩٨٠ , ٢الكتب, بريوت, ط
, ابن فارس, حتقيق وضبط عبد السالم حممد هـارون, معجم مقاييس اللغة − 

 .١٤٠٢تب اإلعالم اإلسالمي, مركز النرش, مك
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 ورساج األدبــاء , حــازم القرطــاجني, حتقيــق حممــد احلبيــب منهــاج البلغــاء − 

 .م١٩٦٦س ة, دار الكتب الرشقية, توناخلوج
املوازنــة بــني شــعر أيب متــام والبحــرتي, حتقيــق الــسيد أمحــد صــقر, مكتبــة  − 

 .اخلانجي القاهرة, مصورة عن طبعة دار املعارف
, ابــن األثــري, حتقيــق حممــود الطنــاحي, النهايــة يف غريــب احلــديث واألثــر − 

  .م١٩٧٩ ,٢لزواوي, دار الفكر بريوت طوطاهر ا
يض اجلرجاين, حتقيـق ورشح حممـد أبـو , القاالوساطة بني املتنبي وخصومه − 

 ,١ املطبعــة العــرصية, بــريوت طوي,االفــضل إبــراهيم وعــيل حممــد البجــ
 .م٢٠٠٦

*   *   * 




