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امللخص:
اختذ التفكري االسلويب أشكاال خمتلفة من التوجهات احلداثية فهناك االسلوبية
االحصائية وأسلوبية االنزياح واألسلوبية السياقية وأسلوبية السجالت.

وملا كانت البالغة بمعياريتها واألسلوبية بصورها ونصيتها قد أشاحت اهتاممها

عن املتلقي ودوره اإلنتاجي يف التحليل وتلمس مواطن اجلامل؛ لذلك فإن الناقد
الفرنيس هنريش بليت قد ابتكر يف كتابه املوسوم( البالغة واالسلوبية نحو نموذج

سيميائي لتحليل النص) عام 1999أسلوبية جديدة سامها االسلوبية السيميائية

كنموذج بالغي جديد للتحليل يقدم صورة تقريبية لألسلوبية البالغية جامعا
األسلوبية بالسيميائية يف تداوليتها ودالالهتا ،وسنحاول تطبيق هذا األنموذج من

الدراسة االسلوبية عىل خطبة األشباح لإلمام عيل عليه السالم ،بنا ًء عىل املحاور

االتية:

 .1البالغة بني املعيارية والوصفية
 .2األسلوبية ومرجعية التأثري يف اخلطابة
 .3األسلوبية السيميائية يف خطبة األشباح
• انزياح يف الرتكيب
• انزياح يف التداول
• انزياح يف الداللة
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Abstract
The Stylistic thinking takes different forms of modernist trends;
there are stylistic and statistical stylistic deviation and stylistic
contextual and stylistic records. As the rhetoric stylistic unparalleled
views might be interesting for the recipient for their so productive
a role in the explication .So the French critic Heinrich Plate devises
in his book , Rhetoric and Stylistics to a Semiotic Model to Explicate
the text, in 1999, to provide an approximate portrait of the eloquent
stylistics mingling the stylistics with the semiotics in pragmatics
and semantics . The study , here, is to try to apply such a model of
stylistic study to the Khutba Al-Ashbah of Imam Ali ( Peace be upon
him ) based on the following themes:
•
Rhetoric between the normative and descriptive .
•
Stylistic reference and influence in public speaking.
•
Stylistic semiotics in Khutba Al-Ashbah.
o
Shift in composition
o
Shift in pragmatics .
o
Shift in semantics
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البالغة بني املعيارية والوصفية :
تتداخل البالغة باألسلوبية بشكل حمسوس يف النصوص األدبية عىل اختالفها ولقد
حاول النقاد والبالغيون حتديد تصور لساين لعمل كل واحدة منهام ومن هؤالء

الناقد الفرنيس هنريش بليت الذي وجد أهنام ومنذ القدم يقيامن» عالقات وطيدة

تتقلص األسلوبية أحيانا فال تعدو أن تكون جزءا من نموذج التواصل البالغي
وتنفصل أحيانا عن هذا النموذج وتتسع حتى لتكاد متثل البالغة كلها باعتبارها

بالغة خمتزلة»

1

وإذا كانت البالغة يف مفهومها التقليدي ختتلف عن األسلوبية كوهنا أقدم منها
وأهنا هيمنت عىل التفكري الشعري واملنطقي واهتمت باإلقناع واالحتجاج؛ إال إن

كليهام ال تعطيان اهتامما لألثر أو التأثري ،وأهنام تعنيان بإنتاج النصوص ال حتليلها
وأن البالغة قابلة للتطبيق عىل مجيع النصوص القديمة واجلديدة اخلطابية والوعظية
والشعرية والرتاسلية.

وأشار بيريجريو إىل أن علينا» أن ال نيسء الظن باألسلوبية عندما ترغب أن تكون
علام للتعبري وذلك ألهنا بالغة ولكنها بالغة تستند إىل تعريف جديد لوظيفة اللغة
واألدب املصممني كتعبري عن طبيعة اإلنسان وعالقاته مع العامل»

2

وقد ذهب الدكتور سعد مصلوح إىل أن» علوم البالغة تعالج اإلمكانات التعبريية يف

اللغة من جهة قواعدها أما الفحص اللساين األسلويب فموضوعه الكالم واألداء»،3

علام أن البالغة العربية كانت قد أولت عناية كبرية للنصوص املنجزة من ناحية
وصفها وليس إنتاجها.
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أما هنريش بليت فانه حاول توضيح أن البالغة كفن ومنهج هي غريها كعلم،
إهنا» منهج يمس خاصية مالزمة لإلنسان هي الكالم وبصفتها منهجا فإهنا تتميز
بمجموعة من القواعد هذه القواعد ليست مرصوفة بطريقة تعسسفية بل  ..قائمة

عىل أساس منطقي» ،4وأن لكل خطاب بالغي مخسة عنارص هي (تيمة ووظيفة
وانفعال ومرجع ونموذج) وأن اجلنس اخلطايب خمصص» للربهان أو للقضاء ويضم
عددا من األشكال اخلطابية».5

وقد اهتمت البالغة الكالسيكية باخلطاب القضائي واخلطاب االستشاري
واخلطاب االحتفايل ،ومن منطلق البالغة املعيارية األوربية التي هتتم باجلانب

اإلنتاجي ال التحلييل؛ فإن اخلطابات تتعارض وقد يستدعي هذا التعارض تداخل
اخلطايب بالشعري للتأثري واإلقناع بواسطة احللية اللغوية.

ويفيض النظر للبالغة من زاوية شفاهية وكتابية إىل رصد مسألة الكفاءة البالغية

تكون النص ،وأن عىل املتلقي أن يمتلك» أكثر ما يمكن من
أي جمموعة السنن التي ّ
السنن البالغية أو القدرات اجلزئية»

6

ولقد تغريت هذه النظرة التقليدية للبالغة يف ستينيات القرن املايض من قبل باحثني

أملان مثل دوكهورث وكورتيوس ولوسبريك والسبب يعود إىل األمهية املتزايدة
للسانيات التداولية ونظريات التواصل والسيميائيات والنقد اإليديولوجي
والشعرية اللسانية.

7

والبالغة العلمية احلديثة ـ التي من روادها يف فرنسا روالن بارت وجينيت8ـ
أخذت تتمسك بوصف النصوص وحتليلها ال إنتاجها وصارت علام ونظرية وهي
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ال تقترص عىل نسق املقاصد وال الطبيعة املعيارية ،بل هتتم باآلثار السيكولوجية أو
اإليديولوجية عىل املتلقي ثم مرحلة ثانية» ربط اآلثار النصية املستخرجة ببعض
اخلصوصيات البنائية للنص» وثالثا» تارخيية النص املعالج أو الوضعية االجتامعية

للكاتب» 9وصارت بني البالغة والبنيوية ثالث مقاربات مشرتكة هي :الشكالنية
والوظائفية والعقالنية االستنباطية»

10

وباختفاء املعيارية من البالغة وجد هنريش بليت الطريق ممهدا ليستعيض عنها
بالوصفية البالغية م ِ
دخال معها التارخيية والتأويلية وهذا ما أوصله إىل النظرية
ُ
التداولية للنص وعالقة التداولية النصية بمقام اخلطاب ،واهتاممها بمقام احلال

والوظيفة يف التلقي التي كثريا ما اهتمت هبا البالغة العربية قديام..

وإذا كانت البالغة إنتاجا وليست حتليال؛ فان لبناء النص مراحل مخسة بحسب

مراحل تكوهنا الزمني وهي:اإلجياد ـ الرتتيب ـ العبارة ـ الذاكرة ـ اإللقاء

11

ولقد اهتمت البالغة باخلطابة من موقعني مها التقديم أو املقدمة والثناء أو احلمد
فأما مواضع التقديم فتشتمل معنى العجز عن التعبري ومعنى اإلخراج ومعنى
االدعاء ومعنى اإلهداء ومعنى االستدعاء ومعنى التحفيز.

وأما مواضع الثناء واحلمد فتشتمل الثناء عىل األجداد والثناء عىل موضع البهجة

والثناء عىل احلياة البدوية أو الثناء عىل ما هو معارص أو الثناء عىل الزمن القديم
اجلميل ،12وتنبه بليت إىل أن هذه كلها قد غاب عنها الطابع احلجاجي واجلدلية.

أما الرتتيب يف إنتاج النص فطبيعي أو صناعي بفضل تقنية االسرتجاع وم َّثل عىل

ذلك بفرجيل وهومريس وملتون ويف إطار نسق الرتتيب نمت قواعد بنائية بالنسبة
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ملختلف أنامط اخلطاب :اخلطابة والرسائل واملواعظ 13وتأيت بعد اإلجياد والرتتيب

العبارة التي هي فن التعبري اللساين.

ورأى أن هذه املراحل اعني( اإلجياد/الرتتيب/العبارة/الذاكرة/اإللقاء) بعضها
متداخلة ويمكن اختزاهلا أو جتزئتها أو االستغناء عنها كام ناقش مبادئ األسلوب

وأنامطه ومستوياته وأهنا مناسبة للتحليل البالغي النيص ومن وجهة نظر البالغة
املعيارية يكون لألسلوب :مناسبة  /مالءمة  /دقة  /وضوح  /زخرفة.

ووفقا لذلك يتحدد مستوى األسلوب كأن يكون بسيطا أو متوسطا أو رفيعا

وأننا نجد األسلوب البسيط يف اللغة العلمية واألسلوب املتوسط يف اخلطابة .أما

األسلوب الرفيع فيكون يف الشعر وأن أثر األسلوب البسيط هو اإلخبار وأثر
األسلوب املتوسط اإلمتاع وأما أثر األسلوب الرفيع فهو التأثري.14
األسلوبية ومرجعية التأثري يف اخلطابة:
لقد رأى بليت يف األسلوبية ما رآه يف البالغة وهو الطابع املعياري يف التحليل كون
األسلوب تعبري عن شخصية الكاتب/املرسل .مما يعني ارهتان األسلوب بالكاتب

ال بالنص و»أن ردة الفعل ضد مفهوم األسلوب من هذا القبيل مفهوم جيعله عبارة

عن إنجاز فردي ينتهي غالبا وبكل بساطة إىل اإلبعاد اخلالص للمرسل /الكاتب

اليشء الذي حيرم النموذج التواصيل من مكون أساس. 15

وأن كون األسلوب» يمثل اختيارا وخاصية فردية ونتيجة املعايري واملواصفات»16فإن

ذلك قد جعل (بليت) جيري تعديال عىل مفهوم األسلوب ال ليهتم باملرسل والسياق
فقط؛ بل واملتلقي أيضا.17
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واقرتح تعريفا للمتلقي وهو أنه» كيان عالئقي يف املفهوم التأثريي كام هو يف املفهوم

التعبريي» 18وهذا ما ُيدخل املتلقي طرفا مهام من ناحية التأثر العاطفي باألسلوب

19

وهذا الرتكيز عىل التواصل وجعل املتلقي يف املقام األول من النموذج البالغي

ليكون النص تابعا ملقصدية األثر يف املتلقي هو رد فعل مضاد عىل النسق البالغي
األوريب القديم الذي مل يكن يأخذ املتلقي بعني االعتبار.

وجدير باإلشارة إىل أن البالغيني العرب مل يغفلوا أثر املتلقي بدءا من برش بن املعتمر
ومرورا بالسكاكي ووصوال إىل حازم القرطاجني ،وقد أعطوا املتلقي حضورا

واهتامما فهذا ابن طباطبا يفتتح كتابه( عيار الشعر) بمخاطبة املتلقي قائال »:فهمت

حاطك اهلل ما سألت أن أصفه لك من علم الشعر والسبب الذي به إىل نظمه
وتقريب ذلك عىل فهمك والتاين لتيسري ما عرس منه عليك وأنا مبني ما سألت عنه
وفاتح ما يستغلق عليك منه».20

وأما عبد القاهر اجلرجاين فال ينسى املتلقي الذي جيعله نصب عينيه وهو خياطبه»

ومجلة ما أردت أن أبينه لك :انه ال بد لكل كالم تستحسنه ولفظ تستجيده من أن

يكون الستحسانك ذلك جهة معلومة وعلة معقولة وان يكون لنا إىل العبارة عن
ذاك سبيل وعىل صحة ما ادعيناه من ذلك دليل» 21واخلطيب القزويني جيعل املتلقي

قبالته ناصحا له وموجها» واعلم انه ليس إذا مل يكن معرفة الكل وجب ترك النظر
يف الكل والن تعرف لعلة يف بعض الصور فتجعله شاهدا يف غريه أحرى من أن تسد
باب املعرفة عىل نفسك وتعودها الكسل واهلوينا»

22

وكان حازم القرطاجني قد ادخل املتلقي طرفا يف اخلطاب البالغي فقال خماطبا
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املتلقي شارحا أحوال القول البالغي »:فإذا أردت أن تقارن بني املعاين وجتعل

تكون املعنى الواحد
بعضها بإزاء بعض وتناظر بينها فانظر مأخذا يمكنك معه أن ّ
وتوقعه يف حيزين فيكون له يف كليهام فائدة فتناظر بني موقع املعنى يف هذا احليز
وموقعه يف احليز اآلخر».23

فندت املدرسة األسلوبية نظرية أن األسلوب حماكاة وآمنت بأنه تأليف خاص
وقد
ْ

للغة وأنه مفهوم حمايث للنص وظهرت لألسلوبية أنواع عديدة ونزعات خمتلفة
منها أسلوبية االنزياح واألسلوبية اإلحصائية وأسلوبية السياق

24

وقد تناول بيريجريو عدة أسلوبيات منها أسلوبية التعبري أو األسلوبية الوصفية

عند بايل التي» هي دراسة القيمة األسلوبية لألدوات التي يستخدمها التفكري ليعرب
عن نفسه» ،25لكنه نقدها من زاوية أهنا» مل جتدد يف النهاية علم األسلوب وهذا
كان أقل فيام خيص تأقلم األسلوبية مع موضوعها من كوهنا استخدمت استخداما

سيئا وجهلت وظائف اللغة وعالقاهتا مع النص فالبنيوية أسست نقدا جديدا
ألسلوبية النصوص قام يف الوقت نفسه عىل حتليل موضوعي لوظائف اللغة وعىل
معايري جديدة للوصف « ،26كام حتدث عن األسلوبية التكوينية أو أسلوبية الفرد
واألسلوبية املثالية عند ليو سبينرتز.

وجدير باإلشارة إىل أن الدكتور سعد مصلوح كان قد ابتدع ما سامها اجلغرافية

عرفها بأهنا» جمال معريف مل حترر له بعد شهادة ميالد بني العلوم
األسلوبية التي ّ
اللسانية..واملكتبة اللسانية العربية حظها من الدرس اجلغرايف جد قليل ومن

الدرس اجلغرايف األسلويب يف حكم العدم»
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واجرتح مصطلح األطلس األسلويب وهو» جمموع اخلرائط ..التي تسجل توزيع
الظواهر األسلوبية عىل خريطة امليدان اللغوي أو املدونة األسلوبية املدروسة»28

وحتدث عن اخلرائط األسلوبية وخطوط التوزيع والكيانات األسلوبية عادا

اجلغرافية األسلوبية من ضمن األسلوبيات املقارنة أو التقابلية لكنه ظل يف تطبيقاته
منشدا إىل األسلوبية اإلحصائية.

وبالعود إىل بليت فانه مل يقتنع بأية نزعة من نزعات األسلوبية فرأى أن أسلوبية
االنزياح معيارية تغيب عنها التداولية وأخذ عىل األسلوبية اإلحصائية اجتاهها

الوضعي وعجزها عن وصف الطابع املنفرد وأنامط العبقرية 29و تربم من األسلوبية
السياقية لريفاتري كوهنا تعتمد املعيار داخل النص وخارجه بمعنى» أن املفارقة ناجتة

عن إدراك عنرص نيص متوقع متبوع بعنرص غري متوقع» 30وعقب عىل أسلوبية
السجالت أهنا مل تطور ومل تعرف امتدادات ملحوظة.31

وبسبب كون البالغة بمعياريتها واألسلوبية بصورها ونص ّيتها قد أشاحتا

باهتامماهتام عن املتلقي ودوره اإلنتاجي يف التحليل وتلمس مواطن اجلامل؛ لذلك
اقرتح هنريش بليت أنموذجا حتليال جديدا جيمع األسلوبية بالسيميائية يف تداوليتها

ودالالهتا لريدم النقص يف التواصل عرب الرجوع إىل املقام اليومي واختالف املقاصد

ومقامات التواصل.

خصص له بليت القسم الثالث من الكتاب حتت عنوان(نموذج أسلويب
وهذا ما ّ

جديد للتحليل السيميائي) وهذا النموذج هو انزياح عن معيار التواصل اللساين

وشكل من أشكال صورية التواصل بناء عىل حرية الفكر اللساين.
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وهذا الشكل من األسلوبية الذي اقرتحه بليت سنختاره لنطبقه عىل عينة نقدية
منطلقني من إمكانية استرشاف أي نمط من أنامط األسلوبية أو أحقية أي باب من

أبواب األسلوبيات املعارصة يف تطبيقه عىل األجناس األدبية الرتاثية منها واملعارصة.
وستكون خطبة األشباح لإلمام عيل عليه السالم هي األنموذج البالغي اإلجرائي
الذي نخضعه للتطبيق ولعل من أسباب اختيارها أهنا تعد من جالئل خطبه عليه

السالم إذ أن سبب قوهلا إن سائال كان قد سأله عليه السالم أن يصف اهلل حتى

كأنه يراه عيانا فغضب عليه غضبا شديدا وقال اخلطبة ،32ناهيك عن متتع اخلطبة
بالكثافة املجازية اللغوية من مضامني وعبارات بام خيدم مقاييس الفحص والرصد
الكمي تكثيفا وحتليال واستشهادا.

وملا كان السطر وحدة قياس فإن احتواء اخلطبة عىل مئة وسبعة وثامنني سطرا

سيجعل عملية حتديد كثافة الرصد ممكنا عرب قسمة عددية الشواهد عىل الطول

الكمي للخطبة.

األسلوبية السيميائية يف خطبة األشباح:
إذا كان هنريش يستمد مرشوعية هذا األنموذج من أسلوبية االنزياح؛ فإنه كان قد

اشتغل يف الوقت نفسه عىل املستوى التداويل كونه» يعيد تشغيل نسق الصور البالغية
القديمة هذا النسق الذي يستند إىل مبدأين مها االنزياح واألثر االنفعايل»،33

حماوال تطوير نتائج توصل إليها باحثون مثل تودوروف وليش باجتاه حتسني أسلوبية
االنزياح 34ومضيفا مكونا تداوليا للوظائف النصية لألسلوب نازعا منزع ميخائيل

باختني من ناحية االهتامم باحلوار والطابع الديالوجي للمقوم النيص.
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وقبل الرشوع بالتطبيق التحلييل يتوجب علينا إعطاء عرض تفصييل ألجزاء اخلطبة

عىل وفق الرؤية التي تبناها بليت لفن اخلطابة oratio /وقد وجد أن كل خطبة

تضم أربعة مراحل هي:

املقدمة أو املدخل :وعليها أن جتعل القارئ املستمع منتبها متقبال ومرحبا ويتم ذلك

وغريه بفضل مواضع التقديم ..

وهي يف خطبة األشباح تتجسد يف تنبيه املستمع نحو محد اهلل تعاىل وتعداد صفاته

سبحانه ومواضع قدرته عز وجل عىل عباده ،فهو املنان واألول واآلخر والرادع
واجلواد وهذا ما جيعل القارئ أو املستمع منتبها متقبال ،وعدد سطور هذه املرحلة

اثنا عرش سطرا وتبدأ (احلمد هلل الذي ال يرضه املنع واجلمود وال يكديه اإلعطاء
واجلود  ،إذ كل معط منتقص سواه ،وكل مانع مذموم ما خاله ،وهو املنان بفوائد

النعم ،وعوائد املزيد والقسم ،عياله اخلالئق ،ضمن أرزاقهم ،وقدر أقواهتم ،وهنج

سبيل الراغبني إليه والطالبني ما لديه وليس بام سئل بأجود منه بام مل يسأل ،األول
الذي مل يكن له قبل  ،فيكون يشء قبله  ،واآلخر الذي ليس له بعد  ،فيكون يشء

بعده ،والرادع أنايس األبصار عن أن تناله ،أو تدركه ،ما اختلف عليه دهر فيختلف

منه احلال ،وال كان يف مكان)

35

الرسد :وهو من وجهة نظر بليت يعني احلكي عن توايل الوقائع ويطلب فيه أن تقدم
الوقائع للقارئ أو املستمع بطريقة خمترصة واضحة ومقبولة..

ويف خطبة األشباح يتم حتديد أسباب اخلطبة وما الذي حتكيه للمستمع وقد تم

توظيف ضمري اخلطاب لتوجيه األذهان وتنبيهها عىل مكامن علم اهلل تعاىل وكيف
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أن معرفته وسعت كل يشء وما الذي افرتاه املفرتون من الكاذبني وقد اشتملت
عىل اثنني وثالثني سطرا ومنها قوله عليه السالم( ولو وهب ما تنفست عنه معادن
اجلبال وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللجني والعقيان ونثارة الدر وحصيد

املرجان ما اثر ذلك يف جوده وال أنفد سعة ما عنده ولكان عنده من ذخائر األنعام ما

ال تنفده مطالب األنام ألنه اجلواد الذي ال يغيضه سؤال السائلني وال يبخله إحلاح

امللحني)..

36

االحتجاج :وهو الربهان ويتفرع أحيانا إىل تربير اجيايب وتربير سلبي ويمكن أن
ينطبع هذا اجلزء من اخلطاب باملوضوعية واالنفعال تبعا للتأثري الذي يرغب
اخلطيب يف أحداثه.

ويف اخلطبة نجد االحتجاج قد جاء يف مواضع عدة منها موضع الربهنة عىل قدرة

اهلل سبحانه وتعاىل بخلق السامء وخلق املالئكة وخلق األرض ودحوها عىل املاء
وتقدير األرزاق واحلياة واملوت .وقد شغلت سطورها ما نسبته النصف تقريبا من
اخلطبة كلها إذ متثلت يف مئة واثنني وثالثني سطرا بام يؤكد أن االحتجاج هو مقصود

اخلطبة ومطلبها األساس ومبتغاها األصيل ومنها قوله عليه السالم (:قدَّ ر ما خلق

فاحكم تقديره ودبره فألطف تدبريه ..وكيف وإنام صدرت األمور عن مشيئته
املنشئ أصناف األشياء بال روية فكر آل إليها وال قرحية غريزة اضمر عليها وال

جتربة أفادها من حوادث الدهور وال رشيك أعانه عىل ابتداع عجائب األمور فتم

خلقه بأمره وأذعن لطاعته وأجاب إىل دعوته37)..
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لذلك تشكّلت الفكرة يف النهاية وتضم عادة ملخصا موجزا للربهنة املقدمة ودعوة

لالنفعال مثل الرمحة والغضب ..

وقد توجهت خامتة خطبة األشباح نحو دعاء اهلل تعاىل والتوسل إليه لكسب رضاه

ورمحته فهو سبحانه خري متأمل وهو أهل املناجاة وخري مسؤول .وقد جاءت بلسان
املتكلم اخلاشع الذليل املوحد الطالب للرضا والعفو وقد شغلت مساحتها احد

عرش سطرا ومنها قوله عليه السالم (:اللهم أنت أهل الوصف اجلميل والتعداد
الكثري أن تؤمل فخري مؤمل وان ترجو فأكرم مرجو اللهم وقد بسطت يل ما ال امدح

به غريك ...فهب يل يف هذا املقام رضاك وإغننا عن مد األيدي إىل سواك انك عىل

كل يشء قدير)

38

ومن املنطلق األسلويب الذي يرى» أن املرجع أو املضمون يف عملية اإليصال اللساين

مثال يتكون من الفكرة كام يتكون الرمز من اللغة والناقل من هواء املحيط احلامل

ملوجات سمعية أرسلها الصوت واستقبلتها اإلذن» 39تقوم فرضية النظرية موضع
الرصد عىل الصورة البالغية التي هي الوحدة اللسانية التي تشكل انزياحا لسانيا
ناجتا إما عن انزياح يف الرتكيب أو انزياح يف التداول أو انزياح يف الداللة لتُنتِج لنا

صور ًا فيها سامت سيميائية ..وليغدو فن العبارة نسقا من االنزياحات اللسانية.

فإذا كان مستوى الرتكيب  syntaxهو املستوى اللساين األول؛ فإن علم الرتكيب

هو املستوى اللساين الثاين ويكون التداول هو املستوى اللساين الثالث للنص األديب.
وتشتغل الرتاكيب عىل علم املعاين بينام تقوم الداللة عىل علم البيان وأما التداول

فيستند عىل املقام ومقتىض احلال.ولكل انزياح من هذه االنزياحات صور بالغية
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فالرتكيب له صورة سميوتركيبية نامجة من حضور نموذج نحوي وللداللة صورة

سميوداللية ناجتة عن نموذج للواقع وللتداول صورة سميوتداولية متأتية من
حضور نموذج تواصيل 40وبناء عىل ما تقدم سنقف عند هذه األصناف الثالثة من
االنزياحات:

أوال  :االنزياح يف الرتكيب :
يتحقق هذا النوع من االنزياح باخلروج عن النموذج النحوي مما يو ِّلد صورا لسانية

يسميها هنريش بليت الصور املورفولوجية امليتامورف والتي» تستخلص بدورها

من عمليات االنزياح اخلمس املذكورة « 41وهي الزيادة والنقص والتعويض وتبادل
البدائل والتعادل أو الرتديد.

وإذا كانت الوحدة املورفولوجية وحدة لسانية مرجعية؛ فإهنا انزياح داخل الكلمة

وخارجها يف إطار املجال االنكلوسكسوين خطيا( زيادة /نقص /تعويض /تبادل/

تعادل) 42ويتم متثل هذه الصور يف اللهجات االجتامعية من ناحية موقع الكلمة التي
تلعب دورا يف الصور البالغية

43

وهذا ما عرفته البالغة القديمة يف علم املعاين من انزياحات لسانية تدخل يف

الرتكيب ومن ذلك مثال التعريف والتنكري أو احلذف واإلظهار والتقديم والتأخري

والفصل والوصل ..

وقد ذهب د .حممد عبد املطلب اىل أن املدلوالت تتعدد بالنسبة للدال الواحد من

سياق إىل آخر 44وأن كل عملية لسانية جتري عىل مستوى لساين سيو ِّلد صورا بالغية
وما يتبعها من صور فونولوجية وموروفولوجية والبد أن» تعمل أنامط العمليات
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اللسانية حينئذ كأنامط حتويلية إهنا حتول املعيار اللساين األويل النحوية إىل معيار

ثانوي البالغة».45

وبقدر ما تكون املستويات والعمليات اللسانية متنوعة يكون فيها كذلك من
االنزياحات الناجتة عن التأليف اللساين . .ويف اخلطبة موضع الرصد نجد أن

الضامئر تتناوب فتبتدئ اخلطبة بضمري الغياب ثم ضمري اخلطاب ثم الغائب املؤنث

للسامء ثم ضمري الغائب املذكر للمالئكة ثم الغائب املؤنث لألرض ،ثم ضمري
الغائب املذكر آلدم ثم ضمري الغائب للذات اإلهلية وختتم بمناجاة الذات اإلهلية(

انك عىل كل يشء قدير)

وهناك انزياحات أخرى عىل مستوى املطابقة وااللتفات واإلفراد والتثنية كإفراد

خلق املالئكة واألرض والسامء وآدم والتثنية بالشمس والقمر( فأجرامها يف مناقل

جمرامها وقدر سريمها يف مدارج درجهام ) والليل والنهار( ليميز بني الليل والنهار

هبام ...ومل ترجتلهم عقب الليايل واأليام)

وحيتوي النموذج السميوتركيبي للصور عىل ثالثة أقسام :قسم خيرتق املعيار

بالزيادة والنقصان وقسم يعادله بالتكرار والرتديد وقسم يضاده بالتبادل للبدائل.

وسنقوم من خالل اجلدول اإلحصائي اآليت بتوضيح الصور التي انزاحت عن

تركيبها النحوي يف اخلطبة وأخذت بعدا تركيبيا سيميائيا أو صورة سميوتركيبية
فيها املوجه النوعي لالنزياح يتكون من سلسلة لسانية للغة الطبيعية بالزيادة
والنقصان أو بالتكرار أو بالتضاد وسنضع خطا حتت اللفظة املقصودة متييزا هلا عن
سائر العبارة أو اجلملة :
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الزيادة والنقصان

التكرار والرتديد

التضاد (تبادل البدائل)

الذي ال يفره املنع واجلمود وال من فلز اللجبن والعقيان
يكديه اإلعطاء واجلود

األول الذي مل يكن
له قبل /اآلخر الذي
ليس له بعد
معادن اجلبال /
أصداف البحار

وليس بام سئل بأجود منه بام
مل يسأل

ذخائر األنعام/
مطالب األنام

وهنج سبيل الراغبني إليه
والطالبني ما لديه

األول الذي مل يكن له قبل
فيكون يشء قبله
واآلخر الذي ليس له بعد
فيكون يشء بعده

ونثارة الدر واملرجان

الذي ابتدع اخللق عىل غري
مثال امتثله

فام دلك القران /وما
كلفك الشيطان

فصار كل ما خلق حجة له
ودليال عليه

الذي ابتدع اخللق /
وال مقدار احتذى

والرادع أنايس األبصار عن أن
تناله أو تدركه

والءم بقدرته ..ووصل
أسباب قرائنها

وان كان خلقا صامتا /
فحجته بالتدبري ناطقة

ما اختلف عليه دهر فيختلف
منه احلال

وجزأوك جتزئة املجسامت
بخواطرهم

بتباين أعضاء خلقك
 /وتالحم حقاق
مفاصلهم

ولكان عنده من ذخائر األنعام
ما ال تنفده مطالب األنام

انك أنت اهلل

وكأنه مل يسمع تربؤ
التابعني من املتبوعني

ال يغيضه سؤال السائلني وال
يبخله إحلاح امللحني

مما ليس يف الكتاب عليك
فرضه ..وأئمة اهلدى أثره
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ووجهه لوجهته

فأقام من األشياء
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دون االنتهاء إىل غايته

متضادها  /قرائنها
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دون الغيوب اإلقرار بجملة ما املنشئ أصناف األشياء
جهلوا من الغيب املحجوب
لتدرك منقطع قدرته ..يف
عميقات غيوب ملكوته

وما غشيته سدفة ليل
أو ذر عليه شارق هنار

ومل يعرتض ريث املبطئ وال وذلل للهابطني بأمره
الصاعدين بأعامل
أناة املتلكئ
خلقه

فرجعت إذ جبهت

فرقها أجناسا خمتلفات

فالتحمت عرى
ارشاجها ..وفتق بعد
االرتتاق أبواهبا

لتجري يف كيفية صفاته
..متخلصة إليه سبحانه

بدايا خالئق احكم صنعها
وفطرها عىل ما أراد
وابتدعها

ليميز بني الليل والنهار
هبام

ال ينال ..كنه معرفته خاطرة
من تقدير جالل عزته

وقدر سريمها يف مدارج
درجهام

التي أحدثها آثار صنعته
وأعالم حكمته

مال هبم فروج فجاجها
..وبني فجوات تلك
الفروج

وارانا من ملكوت قدرته
وعجائب ما نطقت به آثار
حكمته
اعرتاف احلاجة ..بمساك
قدرته ما دلنا باضطرار قيام
احلجة له عىل معرفته

فحجته بالتدبري ناطقة وداللته
عىل املبدع قائمة
املحتجبة لتدبري حكمتك
مل يعقد غيب ضمريه عىل
معرفتك

فالتحمت عرى ارشاجها
وفتق بعد االرتاق صوامت
أبواهبا
من ثبات ثابتها ومسري
سائرها

أنشاهم عىل صور خمتلفات
وأقدار متفاوتات

عزيمة إيامهنم ..عىل معاقد
يقينهم

وهبوطها وصعودها
نحوسها وسعودها
ومل ترحتلهم عقب
الليايل واأليام
ومل ترم الشكوك
بنوازعها عزيمة إيامن
ومل تعرتك الظنون عىل
معاقد يقينهم

ذخرية ليوم فاقتهم
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إذ شبهوك بأصنامهم ونحلوك
حلية املخلوقني بأوهامهم

وال قدحت قادحة اإلحن
فيام بينهم

وقطعهم اإليقان به إىل الوله انقطاع اخللق إىل
املخلوقني
إليه

من ساواك بيشء من خلقك
فقد عدل بك

ومل يستعظموا ما مىض..,
ولو استعظموا ذلك

تنزلت به حمكامت آياتك
ونطقت عنه

نظم بال تعليق ..والحم
صدوع

وما اعتقبت عليه
أطباق الدياجري
وسبحات النور
عزيمة إيامهنم  /مل
تعرتك الظنون

حجج ببناتك
قدر ما خلق فاحكم تقديره
ودبره فألطف تدبريه

عن مشيئته املنشئ أصناف
األشياء

ومنهم من هو يف خلق
الغامم الدلح /ويف
عظم اجلبال الشمخ

مل تثقلهم /مل ترحتلهم

إال إىل مواد من قلوهبم غري
منقطعة من رجائه وخمافته

فحنوا بطول الطاعة
اعتدال ظهورهم

وال جتربة أفادها من حوادث
الدهور وال رشيك أعانه عىل
ابتداع عجائب األمور

شموخ انفه وسمو غلوائه

يف مقاوم الطاعة
مناكبهم..يف أمره
رقاهبم

أذعن لطاعته وأجاب دعوته

قد ذاقوا حالوة معرفته
ورشبوا بالكأس الروية من
حمبته

وجعل ذلك بالغا
لألنام ورزقا لألنعام

وناط هبا زينتها من خفيات
درارهيا ومصابيح كواكبها
ورمى مسرتقي السمع بثواقب
شهبها
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األبصار عن أن تناله أو
تدركه

خرق الفجاج يف آفاقها
وأقام املنار للسالكني
عىل جواد ُطرقها
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ثم خلق سبحانه إلسكان
سمواته  ..من ملكوته

مل يفكهم من ربقته زيغ وال
عدول وال وين وال فتور

وقسمها عىل الضيق
والسعة

مأل هبم فروج فجاجها وحشى وعدل حركاهتا بالراسيات وقدر األرزاق فكثرها
من جالميدها وذوات الشم وقللها
هبم فتوق أجوائها
من صياخيدها
تردع األبصار عن بلوغها
فتقف خاسئة عىل حدودها

انشأ هلا ناشئة سحاب

تسبح جالل عزته ..يف اخللق
من صنعه

قرنا فقرنا

أهل األمانة عىل وحيه ومحلهم
إىل املرسلني ودائع أمره وهنيه

وبلغ املقطع عذره ونذره

الشكر والصرب من
غنيها وفقريها

وفتح هلم أبوابا ذلال ..ونصب
هلم منارا

ومهاهم كل نفس هامة
وال اعرتضته عارضة

وخلق اآلجال فأطاهلا
وقرصها
وقدمها وأخرها

ضامئر املضمرين ونجوى
املتخافتني

وجعله خاجلا الشطاهنا
وقاطعا ملرائر اقراهنا

وغيابات الغيوب

رجم الظنون وعقد
عزيامت اليقني

فهمد بعد نزقانه و َل َبد بعد
زيفان وثباته

ومهس األقدام ..غلف
األكامم

ما الق من معرفته بضامئرهم
..وهيبة جاللته يف أثناء
صدورهم

استفرغتهم أشغال عبادته
ووصلت حقائق اإلنسان
بينهم وبني معرفته

ومل ينفد طول الرغبة إليه مادة
ترضعهم وال أطلق عنهم
عظيم الزلفة ربق خشوعهم
فيخالفوا عن رجاء رهبم ومل
جتف لطول املناجاة اسالت
ألسنتهم

ليبتيل من أراد
بميسورها ومعسورها
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وال تعدو عىل عزيمة جدهم
بالدة الغفالت وال تنتضل يف
مهمهم خدائع الشهوات

ال يقطعون أمد غاية عبادته
وال يرجع هبم االستهتار بلزوم
طاعته
إال وعليه ملك ساجد أو ساع
حافد

أن تؤمل فخري مؤمل

وحمط األمشاج من
مسارب األصالب

ترج فأكرم مرجو
وان َ

وما تسفي األعاصري
بذيوهلا وتعفو األمطار
بسيوهلا

وال اثني به عىل أحد سواك
..ولكل مثن عليه من أثنى
عليه

وتزداد عزة رهبم يف قلوهبم
عظام

مثوبة من جزاء أو عارفة
من عطاء

تلتطم اواذي أمواجها
وتصطفق متقاذفات اثباجها

وهذا مقام من أفردك
بالتوحيد

ومل ينم وميضه يف كنهور ربابه
ومرتاكم سحابه

خرقت أقدامهم ..نفذت
يف خمارق

فلام سكن هياج املاء من حتت وال شع ّبتهم مصارف
اقتسمتهم
أكنافها ومحل شواهق اجلبال  ..الريب وال
ّ
اخياف اهلمم
عىل أكتافها

متر به درر اهاضيبه ودفع
شآبيبه

فهي تبهج بزينة رياضها
وتزدهي بام ألبسته من ريط
أزاهريها ..من نارض أنوارها
اختار ادم عليه السالم خرية
من خلقه وجعله أول جبلته
واسكنه جنته
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يف كثبان الرمال
ومستقر ...شناخيب
اجلبال
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واعلمه أن يف اإلقدام عليه
التعرض ملعصيته واملخاطرة
بمنزلته

مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته
ويصل بينهم وبني معرفته

ووصل باملوت أسباهبا وجعله
خاجلا الشطاهنا وقاطعا ملرائر
اقراهنا
وما ضمته اكنان القلوب
وغيابات الغيوب

وحس كل حركة ورجع
كل كلمة وحتريك كل شفة
ومستقر كل نسمة
بل نفذ فيهم علمه وأحصاهم
عده ووسعهم عدله ..مع
تقصريهم عن كنه ما هو أهله
وعدلت بلساين عن مدائح
اآلدميني والثناء عىل املربوبني
املخلوقني

يف هذا املقام رضاك وإغننا عن
مد األيدي إىل سواك
منتقص سواه ..مذموم ما
خاله
وهو املنان بفوائد النعم
وعوائد املزيد والقسم

ضمن أرزاقهم وقدر أقواهتم
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ما اثر يف جوده وال أنفد سعة
ما عنده
ويب فاقة ال جيرب مسكنتها إال
فضلك وال ينعش من خلتها
إال منك وجودك

ما مل حييطوا به علام وسمى
تركهم التعمق فيام مل يكلفهم
البحث عن كنهه رسوخا
وفرقها أجناسا خمتلفات يف
احلدود..واهليئات

ونظم بال تعليق رهوات
فرجها والحم صدوع
انفراجها ووشج بينها وبني
أزواجها وذلل..حزونة
معراجها

وامسكها من ان متور يف خرق
اهلواء بأيده وأمرها ان تقف
مستسلمة ألمره

تردع األبصار عن بلوغها
فتقف خاسئة عىل حدودها
أنشاهم عىل صور خمتلفات
وأقدار متفاوتات

ال ينتحلون ما ظهر يف اخللق
من صنعه وال يدعون أهنم
خيلقون شيئا معه مما انفرد هبا
عباد مكرمون
وما سكن من عظمته وهيبة
جاللته
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ومتكنت من سويداء قلوهبم
وشيجة خيفته
ومل ختتلف يف مقاوم الطاعة
مناكبهم ومل يثنوا إىل راحة
التقصري يف أمره رقاهبم

قد اختذوا ذا العرش ذخرية
ليوم فاقتهم ويمموه عند
انقطاع اخللق ..برغبتهم

فخضع مجاح املاء املتالطم
لثقل محلها وسكن هيج
ارمتائه إذ وطئته بكلكلها وذل
مستخذيا إذ متعكت عليه
بكواهلها

بعد اصطخاب أمواجه ساجيا
مقهورا ويف حكمة الذل منقادا
أسريا

وفرقها يف سهوب بيدها
واخادهيا وعدل حركاهتا
بالراسيات من جالميدها
التي تقرص مياه العيون عن
روابيها وال جتد جداول األهنار
ذريعة إىل بلوغها
ألف غاممها بعد افرتاق ملعه
وتباين قزعه
اخرج به من هوامد األرض
النبات ومن زعر اجلبال
األعشاب
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وأسكنته جنته وارغد فيها أكله

وبفرج أفراحها غصص
اتراجها

عقابيل فاقتها وبسالمتها
طوارق آفاهتا
وناشئة الغيوم ومتالمحها
ودرور قطر السحاب يف
مرتاكمها

واخلالصة ملا انتهى إليه اجلدول أعاله يف رصده الكمي القيايس لسيميائية البناء
الرتكيبي يف اخلطبة توضح ما يأيت:

أن الصور الرتكيبية وامليتاتركيبية قد أتت من العمليات التي متس مكونات اجلمل
فأما بالزيادة والنقص أو بالتبادل والتكرار أو بالتضاد وتبادل البدائل.

أن أكثر االنزياحات نسبة كانت لصالح الزيادة والنقصان التي حرفت الصور
الرتكيبية لتكون تراكيب سميوتركيبية توجه القارئ أو املستمع إىل الصوت أو

الداللة أو الرتكيب.

أن التعادالت الرتكيبية للتامثل والتعويض قد جاءت يف املرتبة الثانية بنسبة الصور
السميوتركيبية التي ضمتها اخلطبة.

أن الرتديد والتعادل بصفة خاصة والصور التكرارية كانت أقل تنوعا ولكنها أكثر
638
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تواجدا من مظاهر التضاد وتبادل البدائل.
ثانيا  :االنزياح يف الداللة:
يكون االنزياح أنموذجا تواصليا بالتعويض واإلبدال جمازا أو استعارة أو كناية

وهذا ما يولد صورا سميوداللية يراها هنريش بليت أكثر تعقيدا يف النحو الثاين

وهو ما يقابل املعاين الثواين أو معنى املعنى يف البالغة العربية مما كان قد اهتم به

علم البيان.

ومل جيعل بليت التشبيه من ضمن االنزياحات الداللية ربام ألن درجته ليست بالقدر
الذي عليه املجاز الذي كان قد أواله اهتامما كبريا إذ قال »:ومن بني الصور الداللية

األكثر أمهية هناك صور التعويض التي دأب الناس عىل تسميتها جمازات»

46

واملجاز مركب لفظي ناتج عن انزياح نحوي بني الفعل والفاعل أو املفعول أو

الصفة أو املوصوف أو املضاف أو املضاف إليه ،وكان عبد القاهر اجلرجاين قد وجد

أن» القول يف املجاز هو القول يف االستعارة ألنه ليس هو بيشء غريها وإنام الفرق أن
املجاز أعم من حيث أن كل استعارة جماز وليس كل جماز استعارة»  47و» أن ليست

االستعارة نقل اسم عن يشء إىل يشء ولكنها ادعاء معنى االسم ليشء» 48ويضم
املجاز بحسب بليت ثالثة عنارص:

املعوض) يكون استعارة أو كناية أو جمازا مرسال يرمز له ب(
عبارة تعوض غريها ( ِّ
د )1

:املعوض املرموز له ب (د) 2
عبارة عوضت
َّ
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القرينة املرموز إليها ب( ق) وهي تشري إىل وجود جماز
وتشري العالقة بني( د 1ود ) 2إىل البعد االبدايل للمجاز والعالقة بني ق ود 1إىل

البعد الرتكيبي لكن العالقة( د1ود) 2هي التي تصنف صور املجاز

49

أما الكناية فإهنا» مثل االستعارة تتحقق عىل مستويات لسانية خمتلفة وتنتج عىل

سبيل املثال كناية مسمية أو مكملة» ،50وجتمع الكناية عددا من التعويضات القائمة

عىل املجاورة التي تعرف يف األسلوبية املعيارية باسم املجاز املرسل.

وجتدر اإلشارة إىل أن بيريجريو قد وجد أن حتليل جاكوبسون لالستعارة والكناية

جيعل منهام مشرتكات بالتامثل والتجاور». 51

وكان هنريش بليت قد تنبه اىل اختالف تودوروف وهنري وديبوا يف حتديد املجاز

واالستعارة والكناية .وحدد أن للنظرية نمطني :عملية التشابه التي يعوض فيها

يشء بمعادلة كتعويض فتاة باخليزران يف التثني ،ويفرتض تعويض املجاورة عالقة
اسنادية بني د 1مثل رشاع ود 2باخرة ونتيجة هذه العمليات هي جمازات التشابه أي
االستعارات وجمازات التجاور أي الكنايات ومجيع املجازات تابعة هلذين الصنفني

األساسيني

52

ويرشح هنريش بليت أهم ظواهر التعويض القائم عىل املجاورة تعويض +عام +

خاص والعكس ينتج كناية خمصصة كيل  +جزئي وقد تكون الكناية معجمة ناجتة

من اجتامع اجلزئي بالكيل واملفرد باجلمع والنوع باجلنس أو تكون الكناية رمزية
وهي أكثر أمهية من الكناية ألنه تنتقل من املجاورة إىل التداول مما يولد الصور
النصانية أو امليتانص التي هي نقطة وصل بني نظرية األسلوب ونظرية االجناس
640
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وتسمى صورة الزيادة النصانية استطرادا وهو يكمن يف العدول عن القيمة الرئيسية
وإدخال قيامت إضافية قليلة االرتباط بالقيمة الرئيسية حتدد بنية ترتيب النصوص

53

واذا كانت» الداللة السياقية هي التي تربز أوارص القربى بني املعاين املختلفة

للامدة اللغوية وجتعل من املعاين املبددة نظاما دالليا تنصهر فيه املعاين التي تبدو
فيه خمتلفة» ،54فان االنزياحات املتحققة عىل مستوى الداللة يف خطبة األشباح

قد اختذت شكل جمازات متوزعة بني االستعارة والكناية وهذا ما يوضحه اجلدول
اآليت:

الصور االستعارية

الصور الكنائية

ما اختلف عليه دهر

قمرها أية ممحوة من ليلها

ال يفره املنع واجلمود

ريث املبطئ  /أنا املتلكئ

ما تنفست عنه معادن اجلبال

خطرات الوساوس

ضحكت عنه أصداف البحار

عرانني انوفها

اجلواد الذي ال يغيضه سؤال

اسالت ألسنتهم

السائلني
وال يبخله إحلاح امللحني

ورمى مسرتقي السمع
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ارمتت األوهام لتدرك منقطع قدرته

يوم فاقتهم

حاول الفكر املربأ من خطرات

مصارف الريب

الوساوس أن يقع عليه يف عميقات
غيوب ملكوته

وتوهلت القلوب

اخياف اهلمم

ال تبلغه الصفات وهي جتوب
مهاوي

ُأرساء إيامن

صدف الغيوب
حجته بالتدبري ناطقة

شموخ أنفه

فالتحمت عرى ارشاجها

سمو غلوائه

وفتق بعد االرتتاق صوامت أبواهبا

كظة جريته

مل تثقلهم مورصات اآلثام

زيفان وثباته

مل ترجتلهم عقب الليايل

عرانني أنوفها

مل تعرتك الظنون عىل مقاعد يقينهم

أول جبلته
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وال قدحت قادحة اإلحن فيام بينهم

متحميل ودائع رساالته

وال سلبتهم احلرية

مسارق ايامض اجلفون

مل تطمع فيهم الوساوس

مد األيدي إىل سواك

فتقرتع برينها عىل فكرهم

قادحة اإلحن

ومتكنت من سويداء قلوهبم وشيجة

ورشبوا بالكأس الروية

مل يفكهم من ربقته زيغ وال عدول

ترغوا زبدا

خضع مجاح املاء املتالطم لثقل محلها

بعاع ما استقلت به

خيفته

وال ونى

وسكن هيج ارمتائه إذ وطئته
بكلكلها

إذ متعكت عليه بكواهلها
محل شواهق اجلبال الشمخ البذخ
عىل أكتافها

سحاب حتيي مواهتا
متضخت جلة املزن فيه
643
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التمع برقه يف كففه
مل ينم وميضه يف كنهور ربابه
أسف هيدبه
قد
َّ
متريه اجلنوب درر اهاضيبه
فلام ألقت السحاب برك بوانيها
وحضنت عليه أمواج البحار
وما ضمته اكنان القلوب
وما أصغت السرتاقه مصائخ
األسامع

وما تسفي األعاصري بذيوهلا
تعفو األمطار بسيوهلا
وما اوعبته األصداف
غشيته سدفة الليل
ذر عليه شارق هنار

644

أ.د .نادية هناوي سعدون

وما اعتقبت عليه أطباق الدياجري
وال اعرتضته عارضة ..وال اعتورته
..ماللة وال فرتة

الرجيج الذي تستك منه األسامع
تصطفق متقاذفات اثباجها
وال جتد األهنار ذريعة إىل بلوغها
واخلالصة ملا انتهى إليه اجلدول أعاله يف رصده الكمي القيايس لسيميائية البناء
الداليل يف اخلطبة توضح ما يأيت:

أن أغلبية الصور السميوداللية كانت استعارية بأنواعها املكنية والترصحيية .
إن الصور التي اختذ فيها االنزياح الداليل صيغة الكناية قد وردت يف ألفاظ غريبة
ذات فصاحة بالغة لتقوية عامل االحتجاج والتوصيل.

تأرجحت الصور التي نتجت عن االنزياح عىل مستوى الداللة بني حموري التجاور
والتجاوز لتولد جماال للتدليل بصفات جمازية ذات صور سميوداللية هلا طابع مجايل

يرنو عىل النمط املرجعي والعالقات السياقية.
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ثالثا  :االنزياح يف التداول:
حيرض هذا النوع من االنزياح كأنموذج ملرجعيات الواقع ليولد صورا تداولية

ناجتة عن سد الفراغات وملء الفجوات» وختتلف مجاليات الصور التداولية أيضا
يف كون الذي يضطلع املتلقي بملئه يتولد عن تناقض بني الكفاءة التواصلية العادية
وكفاءة االنزياح وتظهر عملية التلقي يف شكل قراءات متعددة للنص األديب :خطيا
/مرجعيا  /تواصليا»

55

وأشار بليت نقال عن جينيت أن الصور تؤدي إىل فجوة بني اللغة الواقعية لغة
الشاعر ولغة حمتملة ..وأن عىل املتلقي أن يمألها ببينات لسانية موافقة للمعيار،56

وتتحقق الكفاءة البالغية حني يكون لالنزياح مقام تواصيل هتيمن عليه الوظيفة
االقناعية ويف أدناه نموذج بليت الوظيفي لصور األسلوب حيث وظيفة البالغة

اإلقناع:57

مقام التواصل

الوظيفة

يومي ال بالغي وال شعري

إخبار
إقناع

بالغي
شعري

مقصود لذاته

ناقص

وظيفة غري تامة

وانطالقا من هذا التوجس بإزاء النزعات األسلوبية أجته بليت نحو البالغة فوجد
أهنا تنحو نحو األثر التداويل والتواصيل منذ القدم وذلك يف ثالثة أشكال:
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املقصدية الفكرية وتضم مكونا تعليام ومكونا احتجاجيا وهي ليست منفصلة عن

بعضها :

ـ هيتم الغرض التعليمي بإخبار املتلقي بواقع ما ،دون استدعاء العواطف ويتواله
اجلانب اإلخباري من اخلطاب.

ـ ويتمثل الغرض احلجاجي يف جعل موضوع اخلطاب ممكنا بالرجوع إىل العقل
باحلجة وباالستقراء واالستنباط.

ـ ويتعلق الغرض األخالقي بتعليم املجتمع يف جمال األخالق.
املقصدية العاطفية املعتدلة :إثارة االنفعال عند املستمع وهلا مكونان املكون الغائي

واملكون غري الغائي فأما غرض املكون الغائي فهو الظفر باقتناع اجلمهور بواسطة
االيطوس  ( ethosهو استعطاف املستمع والتأثري فيه) ،58وأما غرض املكون

غري الغائي فهو املتعة اجلاملية للجمهور وغياب العزم أو النية كامن يف إحالة النص

عىل نفسه (الفن للفن)  .وإذا كان املكون األول موجودا يف النصوص األخالقية
والتعليمية ،فإن الثاين موجود يف أدب املدح وليس التكسب

59

مقصدية التهييج وتكمن يف البحث عن االنفعاالت العنيفة كاحلقد واألمل واخلوف

التي تسيطر عىل اجلمهور وهذا ما يسمى بالباطوس  ( pathosهتييج وقتي انفجار

عاطفة ما) وفيه النصوص القضائية أو اجلنس االستشاري (هناية اخلطبة هي التي

تؤدي إليه كام تؤدهيا أحيانا بدايتها)60وهذا موجود يف أدب الرتاجيديا ولذلك البد
من أن تتالقى األسلوبية الوظيفية بالتداولية يف القرن العرشين وبحسب أصناف
األسلوب العام والعلمي والصحفي واليومي والرفيع

61
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وإذا كان النص الشعري حيتوي عىل عنارص شعرية وإخبارية؛ فان اهليمنة ينبغي

أن تكون للوظيفة الشعرية وقد وضع بليت لذلك خمططا توضيحيا حيث الكفاءة
البالغية دائرة تتألف من أجزاء واقرتح اآليت :

رضورة وجود علم عام للنص ال خيص النصوص األدبية وحدها بل خيص دراسة

غريها من النصوص.

الفكرة املتضمنة يف أن كل نص هو بشكل ما بالغة أي أنه يمتلك وظيفة التأثري

فالبالغة متثل منهجا للفهم النيص مرجعه التأثري.

62

فقوله عليه السالم(:ضمن أرزاقهم) حتتمل قراءات منها مرجعية أي انه سبحانه

ألنه خلقهم فلذلك هو يعرف ما قدر هلم من احلياة ونصيبهم فيها وكفاءة التلقي

تقتيض سد فراغ تكلمة اجلملة ضمن أرزاقهم يف هذه احلياة وليس يف اآلخرة ألن
احلياة هي دار املتاع والعمل واآلخرة دار القرار واحلساب ،وقوله( قدَّ ر أقواهتم )

أي انه سبحانه فصل معنى األرزاق آنفا فخصصها يف املعاش وحددها بام يضمن

البقاء وهي األقوات فانتفت بقيت النعم من القصد كنعمة األبناء أو الصحة أو
غريها من النعم واحلذف فيها ( يف احلياة الدنيا) ألن املتلقي سيعرف ذلك وسيمأل

الفجوة هنا.

وألجل توضيح صور االنزياح التي تعمل عىل مقام التداول فإننا سنوزعها ـ بناء

عىل وجهة نظر تداولية ـ بني أربع خانات هي مقصد بالغي  /مقصد إخباري/
مقصد شعري /مقصد عاطفي :
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مقصد
إبالغي(إقناع)

مقصد
إخباري(تفكري)

مقصد شعري
(مجال)

مقصد
عاطفي(إمتام)

فانظر أهيا
السائل

مل تتناه يف العقول
فتكون يف مهب
فكرها مكيفا
وال يف روايات
خواطرها فتكون
حمدودا مرصفا

إن تؤمل فخري
ترج
مؤمل وإن َ
فأكرم مرجو

فاقترص عىل ذلك

اللهم وقد بسطت
يل فيام ال امدح به
غريك وال اثني به
عىل احد سواك

واستضئ بنور
هدايته

ودبره فألطف
تدبريه

وال تقدر عظمة
اهلل سبحانه
عىل قدر عقلك
فتكون من
اهلالكني

فام دلك القران قدر ما خلق
فاحكم تقديره
عليه فائتم به

اللهم ولكل مثن
عىل من أثنى عليه
مثوبة من جزاء

إن من شبههك
بتباين أعضاء
خلقك ..مل يعقد
غيب ضمريه عىل
معرفتك
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وما كلفك
الشيطان علمه

ثم خلق سبحانه
إلسكان سمواته
..خلقا بديعا من
مالئكته

كذب العادلون
ويب فاقة إليك ال
جيرب مسكنتها إال بك إذ شبهوك
فضلك وال ينعش بأصنامهم
من خلتها إال منك ونحلوك حلية
املخلوقني
وجودك
بأوهامهم

فان ذلك
منتهى حق اهلل
عليك

وكأنه مل يسمع
تربؤ التابعني
من املتبوعني إذ
يقولون( تاهلل ان
كنا لفي ضالل
مبني إذ نسويكم
برب العاملني)

وجزأوك جتزئة
املجسامت
بخواطرهم

واعلم ان
الراسخني يف
العلم

بل عباد مكرمون
( ال يسبقونه
بالقول وهم بأمره
يعملون)

وقدروك عىل
اخللقة املختلفة
القوى بقرائح
عقوهلم

لو استعظموا ذلك انك أنت اهلل
لنسخ الرجاء منهم
شفقات وجلهم

من ساواك بيشء
من خلقك فقد
عدل بك
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فاهبطه بعد التوبة اللهم أنت أهل
ليعمر أرضه بنسله الوصف اجلميل
وليقيم احلجة عىل
عباده
وقدر األرزاق..
ليبتيل من أراد
بميسورها
ومعسورها

هو القادر الذي
إذا ارمتت األوهام
لتدرك منقطع
قدرته..لتناول
علم ذاته ردعها

العادل بك كافر
بام تنزلت به
حمكامت آياتك

بل تعاهدهم
فهب لنا يف هذا
املقام رضاك وإغننا باحلجج عىل
عن مد األيدي إىل ألسن اخلرية من
أنبيائه
سواك
وقد رجوتك دليال ومل يبارش قلبه
عىل ذخائر الرمحة اليقني بأنه ال ند
لك
وكنوز املغفرة

معرتفة بأنه ال ينال اللهم وهذا
بجور االعتساف مقام من أفردك
بالتوحيد الذي هو
لك ومل ير مستحقا
هلذه املحامد
واملامدح غريك
وال مقدار احتذى انك عىل كل يشء
قدير
عليه من خالق
معهود كان قبله
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ما دلنا باضطرار
قيام احلجة له عىل
معرفته
صار كل ما خلق
حجة له ودليال
عليه
وتزداد عزة رهبم
يف قلوهبم عظام
وإذ يفرتض األثر التداويل والتواصيل وجود هذه األنواع من املقصديات فانه يقر
بتعدد القراءات أيضا ومن خالصة اجلدول أعاله تتضح االستنتاجات اآلتية :

أن اغلب الصور التداولية كانت تقوم عىل مقصدية فكرية تتلوها مقصديت اخلطاب
والتهييج مع القليل من املقصدية العاطفية.

أن الصور السميوتداولية نتجت عن سد القارئ للفجوات التي أوجدها االحتجاج
واالستفهام باعتباره شبه سؤال واحلرية باعتبارها شبه شك واالعرتاف وشبه
االعرتاف واالمتياز وشبهه.

أن مقدمة اخلطبة وخامتتها محلت النسبة األعظم من الصور التداولية والسميوداللية
يف إطار مقصديتي اإلقناع باخلطاب والتهييج باإلمتام أما املقصدتني اإلخبارية بالفكر
والشعرية باجلامل فقد جاءتا عىل سبيل التدليل واالحتجاج والتوسل واملناجاة.
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وجدير باإلشارة أن األمثلة التي أوردناها عن مقاييس التحديد لالنزياحات عىل

مستوى الرتكيب والداللة والتداول ال تعني أننا قد استخراجنا مجيع حاالت
االنزياح يف اخلطبة ..إذ يبقى القصد من وراء ما وقفنا عنده من أمثلة هو إعطاء

ملحة عن الطريقة التي ينبغي العمل هبا من أجل حتليل كامل ملرشوع هنريش بليت
يف األسلوبية السيميائية..وعىل رضوب خمتلفة من النصوص اإلبداعية.

اخلامتة:
لقد أخذت البالغة العلمية احلديثة تتمسك بوصف النصوص وحتليلها ال إنتاجها
علم ونظري ًة وهي ال تقترص عىل نسق املقاصد وال الطبيعة املعيارية ،بل هتتم
وصارت ً

باآلثار السيكولوجية أو اإليديولوجية عىل املتلقي ربط اآلثار النصية املستخرجة
ببعض اخلصوصيات البنائية للنص.

بام ّأن البالغة إنتاج وليست حتليل فان لبناء النص مراحل مخسة بحسب مراحل
تكوهنا الزمني وهي:اإلجياد ـ الرتتيب ـ العبارة ـ الذاكرة ـ اإللقاء  ،وهبذا ّ
فإن هذه
املراحل اعني( اإلجياد/الرتتيب/العبارة/الذاكرة/اإللقاء) بعضها متداخلة
ويمكن اختزاهلا أو جتزئتها أو االستغناء عنها.

 َّإن خطبة األشباح لإلمام عيل عليه السالم هي األنموذج البالغي اإلجرائي الذي

نخضعه للتطبيق ولعل من أسباب اختيارها أهنا تعد من جالئل خطبه عليه السالم
إذ إن سبب قوهلا إن سائال كان قد سأله عليه السالم أن يصف اهلل حتى كأنه يراه

عيانا فغضب عليه غضبا شديدا وقال اخلطبة ،ناهيك عن متتع اخلطبة بالكثافة
653

األسلوبية السيميائية منهجا للتحليل البالغي خطبة األشباح أمنوذجا

املجازية اللغوية من مضامني وعبارات بام خيدم مقاييس الفحص والرصد الكمي

تكثيفا وحتليال واستشهادا ،وملا كان السطر وحدة قياس فإن احتواء اخلطبة عىل مئة
وسبعة وثامنني سطرا سيجعل عملية حتديد كثافة الرصد ممكنا عرب قسمة عددية

الشواهد عىل الطول الكمي للخطبة.

 -يف خطبة األشباح يتم حتديد أسباب اخلطبة وما الذي حتكيه للمستمع وقد تم

توظيف ضمري اخلطاب لتوجيه األذهان وتنبيهها عىل مكامن علم اهلل تعاىل وكيف
أن معرفته وسعت كل يشء وما الذي افرتاه املفرتون من الكاذبني وقد اشتملت عىل
اثنني وثالثني سطرا.

 -ومما جتدر اإلشارة إليه أن األمثلة التي أوردناها عن مقاييس التحديد لالنزياحات

عىل مستوى الرتكيب والداللة والتداول ال تعني أننا قد استخرجنا مجيع حاالت
االنزياح يف اخلطبة ،إذ يبقى القصد من وراء ما وقفنا عنده من أمثلة هو إعطاء ملحة

عن الطريقة التي ينبغي العمل هبا من أجل حتليل كامل ملرشوع هنريش بليت يف
األسلوبية السيميائية..وعىل رضوب خمتلفة من النصوص اإلبداعية.
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 -23منهاج البلغاء ورساج البلغاء صنعة أيب احلسن حازم القرطاجني684هـ تقديم وحتقيق حممد
احلبيب ابن اخلوجة  ،املطبعة الرسمية ،تونس14 /1966 ،ـ 15
 -24ينظر :البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص57 /
 -25األسلوبية ،بيريجريو .73/
 -26م .ن.69/ /
 -27يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية آفاق جديدة 172 /ـ173
-28م .ن178 /
 -29ينظر :البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص60 /
 -30م .ن60 /
 -31م .ن64 /
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 -32ينظر:هنج البالغة  ،رشحه اإلمام األكرب الشيخ حممد عبده وخرج مصادره الشيخ حسني
االعلمي ،اجلزء األول ،رشكة االعلمي للمطبوعات ،بريوت لبنان ،طبع بإرشاف العتبة احلسينية
املقدسة ،الطبعة الثانية 188 /2011 ،ـ .209
 -33البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص 65 /
 -34م .ن65 /
 -35هنج البالغة 188 /
 -36م .ن189 /
-37م .ن192 /ـ193
 -38م .ن208 /
 -39األسلوبية ،بيريجريو.99 /
 -40ينظر :البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص66 /
 -41م .ن76 /
 -42م .ن-76 /
 -43م .ن77 /
 -44ينظر :البالغة واألسلوبية ،د .حممد عبد املطلب ،دار نوبار للطباعة ،القاهرة.220 /نسخة
بصيغةpdf
 -45البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص 68/
 -46م .ن 81 /
 -47دالئل اإلعجاز462 /
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 -49البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص 81 /
 -50م .ن 93 /
 -51األسلوبية ،بيريجريو94 /
 -52ينظر :البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص82 /ـ83
 -53ينظر :م .ن98 /ـ99
 -54ظواهر أسلوبية يف القران الكريم  ،الدكتور عمر عبد اهلادي عتيق ،عامل الكتب احلديث،
اربد ـ األردن ،طبعة أوىل135 /2010 ،ـ136
 -55البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي لتحليل النص104 /
 -56ينظر :م .ن103 /
 -57م .ن101 /
 -58ينظر  :م .ن /هامش املرتجم  25:ـ26
 -59م .ن26 /ـ27
 -60م .ن27 /
 -61م .ن56 /
 -62ينظر :م .ن24 /
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قائمة املصادر و املراجع:
األسلوبية ،بيريجريو  ،ترمجة د .منذر عيايش،
دار احلاسوب للطباعة ،طبعة ثانية.1994 ،
نسخة بصيغة pdf

حممد زغلول سالم ،رشكة فن الطباعة ،القاهرة
.1956 ،
يف البالغة العربية واألسلوبيات اللسانية آفاق
جديدة،د .سعد عبد العزيز مصلوح ،جلنة

التأليف والتعريب والنرش ،جامعة الكويت،
اإليضاح يف علوم البالغة املعاين والبيان
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والبديع  ،اخلطيب القزويني،د.ط ،د.ت .
منهاج البلغاء ورساج البلغاء صنعة أيب احلسن
البالغة واألسلوبية ،د .حممد عبد املطلب ،دار
حازم القرطاجني684هـ تقديم وحتقيق حممد
نوبار للطباعة ،القاهرة .نسخة بصيغةpdf
احلبيب ابن اخلوجة  ،املطبعة الرسمية ،تونس،
البالغة واألسلوبية نحو نموذج سيميائي 1966
لتحليل النص ،هنريش بليت ،ترمجة د .حممد
هنج البالغة ،رشحه اإلمام األكرب الشيخ حممد
العمري  ،أفريقيا الرشق ،املغرب.1999 ،
عبده وخرج مصادره الشيخ حسني االعلمي،
نسخة بصيغة pdf
اجلزء األول ،رشكة االعلمي للمطبوعات،
دالئل اإلعجاز ،تأليف الشيخ اإلمام أيب بكر بريوت لبنان ،طبع بإرشاف العتبة احلسينية
عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين املقدسة ،الطبعة الثانية .2011 ،
النحوي ت 471او 474هـ  ،قرأه وع ّلق عليه
حممود حممد شاكر ،الرشكة الدولية للطباعة،
القاهرة ،الطبعة اخلامسة. 2004 ،
ظواهر أسلوبية يف القران الكريم  ،الدكتور
عمر عبد اهلادي عتيق ،عامل الكتب احلديث،
اربد ـ األردن ،طبعة أوىل.2010 ،
عيار الشعر  ،حممد بن أمحد بن طباطبا العلوي،
حتقيق وتعليق دكتور طه احلاجري ودكتور

659

