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  تقديم
   ...والعاقبة للمتقين، وال عدوان إال على الظالمين، وبعدالحمد اهللا رب العالمين،   

 أسـلوبه ، ولكل فرد    أسلوبها سمة عامة لكل شيء في الحياة، فلكل جماعة          باألسلوإن  

 شـاعر أسـلوب   لكـل ، بل إن )شعراً أو نثراً( في التعبير  أسلوبهفي الحياة، وهكذا لكل أديب      

  . دون غيرهاختص بهتعرف به عليه؛ ألنه يتميز بسمات يخاص به تستطيع أن ت

 باعتبارها نصوصاً ذات    األدبية في النصوص    األسلوبدراسة  وقد بدأ االهتمام يتزايد ب    

  .األصلبنية لغوية في 

ولما كان النحو يمثل طبيعة التركيب في الصياغة، فقد اهتم الباحثون فـي األسـلوب               

بالبينات النحوية اللغوية التي تمثل في بعض جوانبها ربط التركيب بـاألغراض والمعـاني،              

الذين وظفوا ما في النحو من إمكانيات تركيبية الكتشاف نظرية          وكان من أوائل علماء العرب      

، فاكتشف جوانب خصبة في التراكيـب مـن         )عبد القاهر الجرجاني   (لغوية في فهم األسلوب   

  ).النظم(خالل نظريته التي أطلق عليها 

 دراسـة  إلىوقد نال التراث النقدي اهتماماً كبيراً من الدارسين المعاصرين، الذين سعوا       

لتفكير اللغوي عند النقاد العرب القدماء من خالل قضايا لم تدرس قط علـى أنهـا قـضايا                  ا

أسلوبية، فنشأ من خالل بحثهم درس لغوي منظم، اهتم باللغة بصفتها مادة للبحث فـي هـذا                 

 التي قامت عليها الدراسـات النقديـة        األسسالعلم، فبحث في إمكانيات اللغة التعبيرية وشكل        

 األسـلوب  وأثرها وتميزها، وإدراك قيمـة       األساليبذلك أسهم في مناقشة قيمة      اللغوية، وكل   

  . الشعري على وجه الخصوص، وما يتمتع به من قدرة على التأثير في المتلقين

 والنقاد العرب القدامى في معالجة بعض القـضايا حـول           األدباءوقد أسهم عدد غير قليل من       

، إنما هي معالم واضـحة لهـا دور   األسلوبكل قضايا   ، وهذا ال يعني أنهم قد بحثوا        األسلوب

  .)1(األسلوبيةفي الدراسات ) ما(

وإذا أردنا تتبع األفكار األسلوبية عند علمائنا القدماء سنجد أن كثيراً منهم قد أسهم فيها               

أحمد بن يحيـى    (، وثعلب   )هـ276(، وابن قدامة    )هـ255ت  (بسهم من حيث أفكار الجاحظ      

، )هـ388ت  (، والخطابي   )هـ388ت  (، واآلمدي   )هـ296ت  (لمثنى  ، وابن ا  )هـ291ت  

ـ 421(، والمرزوقي   )هـ415(، وقاضي القضاة الهمذاني     )هـ403(وابن جني    ، وابـن   )هـ

ـ 471ت (، وعبد القاهر الجرجـاني    )هـ463ت  (رشيق القيرواني    ت (، والزمخـشري  )هـ

ـ 606ت  (، والفخر الرازي    )هـ538 ، )هـ637ت  ( األثير   ، وابن )هـ626(، والسكاكي   ) ه

                                        
 .11: م، ص2007، 1يوسف أبو العدوس، دار المسيرة، عمان، ط. د. ، أ)الرؤية والتطبيق(األسلوبية ) 1(
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ـ 749ت  (، والعلوي   )هـ711ت  (، وابن منظور    )هـ684ت  (وابن حازم القرطاجني     ، )هـ

   .)1()هـ911ت (، والسيوطي )هـ808ت (وابن خلدون 

 وجدت مجاالً طيباً في الدراسات القديمـة، التـي          األسلوبوعلى ذلك يتضح أن كلمة      

 ا المفهوم ضيقاً   وآخر، وتفاوت هذ   أسلوبن  استدعت تفهم مدلول الكلمة عند البحث المقارن بي       

  .آخر إلىواتساعاً من باحث 

 التواصل بين ما قدمه علماؤنا القدماء ومـا         عملية تؤكد أن    األسلوبيةودراسة مباحث   

 ،أسهم فيه المحدثون قائمة من حيث مباحث حسين المرصفي، ومـصطفى صـادق الرافعـي              

لي، التي تؤكد أن االستفادة من القديم قائمـة         وأحمد حسن الزيات، وأحمد الشايب، وأمين الخو      

  . )2(الحديثة  في الوقت نفسه مما ورد من الغرب مع مطلع النهضةاإلفادةمع 

، حالوا دراسة   واألسلوبية األسلوبوقد نُشرت كتب ومقاالت عديدة لعلماء عرب حول         

 إلىوع، يضاف    من جميع جوانبه متأثرين بما كتب عند الغربيين في هذا الموض           األسلوبهذا  

، ودراسات تطبيقية لألفكار النظرية التـي طرحـت         األسلوبية في   المقاالتذلك ترجمة بعض    

عبد السالم المسدى، ومحمد عبـد الهـادي الطرابلـسي،    : ، ومن هؤالء الكتاب  األسلوبحول  

 صمود، وعدنان بن ذريل، وشكري عياد، وصالح فـضل، وكثيـر            وحماديوسعد مصلوح،   

  .)3(غيرهم

 األسـلوبية  فـي الغـرب فـي الدراسـات          األسلوبيةسهم عدد كبير من علماء      وقد أ 

  . )4(كان لهم دور فعال في إرساء هذه الدراسات اللغوية النقديةوالمعاصرة، 

  األسلوب يتألف من الكلمات فالجمل والعبارات، فهو معان مرتبة قبـل أن تكـون              إن

 العلماء في مناهج البحـث العلمـي،   ة، بينو حق مشترك بين البيئات المختلف، وهمنسقةألفاظاً  

  . )5( وغيرهم كثيراألدبي واللغويون في الفن واألدباء

 كما ورد في لسان العرب هو السرط من النخيل، وكل طريق ممتد، فهـو               واألسلوب

 من القـول،  أساليبأخذ فالن في    : الفن، يقال :  بالضم واألسلوب المذهب،   أوالطريق أو الوجه    

  . )6(هأفانين من: أي

                                        
. ية، د ، والبالغة واألسلوب  24 -11: األسلوبية، يوسف أبو العدوس، ص    : لمعرفة ما أسهم فيه هؤالء راجع       )1(

 .37 -9: م، ص1994، 1محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان، ط

 .3:محمد عبدالمطلب، ص. ية، د، والبالغة واألسلوب26-24: األسلوبية، يوسف أبوالعدوس، ص: راجع  )2(
 .29 -27: راجع األسلوبية، يوسف أبو العدوس، ص  )3(

 .32 -30: المرجع السابق، ص  )4(

 .41 -40: م، ص1976، 7الشايب، مكتبة النهضة المصرية، طراجع األسلوب، أحمد    )5(

 ).سلب( مادة 473: ، ص1لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بيروت، م   )6(
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 ال نـستطيع    إننا فإننا ال نستطيع، بل      لألسلوبوإذا أردنا أن نحدد تعريفاً واحداً شامالً        

 تعريف موحد مقبـول مـن قبـل         إلى لألسلوب للوصول     من التعريفات  التوليف بين مجموعة  

 وإلى طبيعة استخدامنا لمـصطلحه، ممـا        األسلوب شمولية مفهوم    إلىالجميع، وكل ذلك يعود     

أسـلوب  : ضبابية تجعل من الصعب الحديث عنه كشيء واحـد، فـنحن نقـول            يضفي عليه   

، وأسلوب إنشائي، وأسلوب تعجب، وأسلوب نداء، وأسـلوب تـصويري، وأسـلوب             إخباري

  . )1(مباشر، وأسلوب حر، وأسلوب ركيك، وأسلوب قوي، فهي كلمة مطاطية

ألسنة كثيرة فـي     تتردد على    األيامصارت حقاً مشاعاً هذه     ) أسلوب(وعلى ذلك فكلمة    

 منهج البحـث،    بيئات متعددة بدالالت متنوعة، كما أنها تستخدم في بعض الحاالت للداللة على           

  . )2(أسلوب البحث العلمي: ، فيقالوقد ترادف كلمة منهج

 يحفل بحفاوة كبيرة في مجال الدراسات اللغويـة         األسلوبوعلى الرغم من ذلك يظل      

 فـي الحـديث عـن       األسـلوب التي اهتمت بالبحث في     )3( وغيرها، وقد حفلت الكتب    واألدبية

 المختلفة والتي ذكرها النحاة القدماء والمحدثون في أثناء حديثهم عن طـرق          األسلوبتعريفات  

  .النقد اللغوي واألدبي

 الالتيني للكلمـة التـي      األصل عند الغرب، فهي مشتقة من       "style"أما لفظة أسلوب    

 للتطور الداللي، ففي بداية القـرن       "Stylistics" سلوباأل، ولقد خضع مصطلح     "القلم"تعني  

ر حـده   ، ولذلك وجدنا أن كل منظِّ     األسلوبية، وصار فيما بعد يدل على       األسلوبكان يدل على    

 يـدل علـى      هذا المصطلح  ي زمنه أو بحثه هو شخصياً، فأصبح      وفق التحوالت التي طرأت ف    

، وأغلب اختالفات العلماء    واألسلوبية،  سلوباأل: قائمتينأكثر من ثمانين مفهوماً، اندرجت في       

، ولذلك سنجد أن    األسلوبية أكثر انضباطاً من     األسلوب ألن علم    ؛األسلوب ال في    األسلوبيةفي  

 األسلوب، وبعضهم يرى أن     (selection)، أو االنتقاء    (choice) حده باالختيار    العلماءبعض  

  ).انحراف، انزياح(قوة ضاغطة، أو مفارقة 

، فيجـدر أن    واألسلوبية األسلوب كنا نتحدث عن     إذا، وهكذا   إضافة أنه   آخرونويرى  

نمـا هـو عـالم      ليلحظ جمالياته، ليس أسلوبياً، وإ    نفرق بينهما، فمن حلل النص تحليالً لغوياً        

 يقـف   األسـلوب أسلوب، وعلى ذلك فمصطلح أسلوبية يختلف عن مصطلح أسلوب؛ ألن علم            

 هـي   األسلوبيةأساليبه، بينما   بعلم  ال إلىيات التحليل وصوالً    عند تحليل النص بناء على مستو     

   .)4( النص بناء على مناهج النقدأساليب نقد إلىالتي تتجاوز النص المحلل 
                                        

 .23: م، ص2007، 1سامي محمد عبابنة، عالم الكتب الحديث، ط. التفكير األسلوبي، د: راجع   )1(

 .7: البدراوي زهران، دار المعارف، مصر، ص.  دأسلوب طه حسين في ضوء الدرس اللغوي الحديث،   )2(

 .114 -29: التفكير األسلوبي، ص: لمزيد من المعلومات، راجع   )3(

 .37 -35: يوسف أبو العدوس، ص. د. ، أ)الرؤية والتطبيق(األسلوب : راجع   )4(
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 الواحد باختالف الناظمين وبمقدرتهم على التصرف، وقد جاء عـن           األسلوبويختلف  

 هـو   األسـلوب  أو،  "ياتهم الرجال صور لشخـص    أساليب "أو،  " هو الرجل  األسلوب"المحدثين  

 الكاتب من ناحية التحليل الشكلي يغطي بنيـات لغويـة           أسلوب بعينه، وهذا يعني أن      اإلنسان

 األلفـاظ  يختار مـن خاللهـا       ترك معه فيها غيره، فلكل كاتب خطة      وخصائص تركيبية ال يش   

تتفق وما  وفقاً لخطته، فيضعها داخل تراكيبه بالصورة التي         ألفاظهالخاصة به، ويتصرف في     

  . )1(أسلوبهيريد، وتترب الداللة على اختيار ألفاظه ومراعاة التصرف داخل 

 علم لغوي يبحث في الوسائل اللغويـة        األسلوب الخالف فإننا نقول إن علم       يكنومهما  

، فتميزه عـن غيـره،      والشفوية خصائصه التعبيرية    األدبي أوالتي تكسب الخطاب االعتيادي     

   .)2( علمية لغويةوتدرس الظاهرة بمنهجية

 كما تبين لنا سابقاً يرتبط ارتباطاً شديداً بالنظام اللغـوي فـي الـنص،               فاألسلوبإذن  

:  هي نص أدبي ال يتجزأ، وأقسام لكل قسم خواصـه، وهـي     األسلوبوعلى ذلك فإن عناصر     

   .)3(والفقرة والعبارة....) التشبيه واالستعارة والكناية (الكلمة، والجملة، والصورة 

غوية في سياق النص لها نظامهـا       النص نظام مغلق، وبنية مكتفية بذاتها، فالبيئات الل       ف

 وجـوده   الّها، ولذلك ال سبيل سوى التعامل مع هذه اللغة؛ ألن النص يسكن اللغة ويفرض             ودو

ها تنميق كلمات، أو تزويق أداء، بل تتشابك لغة النص اإلبداعيـة            عليها وفيها، وال تجعل هدف    

   .)4(عالقات على امتداد ساحته اللغويةمن تشابك ال

  :األسلوبوقد تشكلت مدرستان لدراسة 

  . اللغةأسلوبية التعبيرية، وهي األسلوبية -1

  .أدبية أسلوبية الفردية، وهي األسلوبية -2

ائفها داخل النظام    البنى ووظ  أو الحدث اللساني،    أو اللغة،   إطار عن   األولىوال تخرج   

 أو النقد األدبي، وتبتعد عن المعيارية       إلى نقد لألسلوب، وبذلك تنسب       فهي األخرى أمااللغوي،  

  .  )5(التقريرية

                                        
 .22، 21: السابق   )1(

بي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،      األسلوبية في النقد العربي الحديث، فرحان بدري الحر          )2(

 .16: م، ص2003، 1بيروت، ط

 .53: األسلوب، أحمد الشايب، ص   )3(
  .172 -171: رجاء عيد، منشأة المعارف باإلسكندرية، ص. القول الشعري، د   )4(

 .17 -16: األسلوبية في النقد العربي الحديث )5(
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، منذ القدم يلحظ معنـاه ناحيـة شـكلية           األسلوبوعلى ذلك فالذي يعني بحثنا هذا أن        

 المتكلم، وأن جميع التعريفات لألسلوب تطلـق علـى الجانـب            أداءخاصة، أعني بها طريقة     

   . )1( اللغويةأوات اللفظية دارسيه منذ أرسطو يبحث العبارعرف اللفظي، وأنه في 

الكلمة والعبارة عن الجملة    : ، كما حددها البدراوي زهران، فهي     األسلوبأما عناصر   

  .  )2(المفيدة والنص بتمامه

  :، ومنهااألسلوبيوقد استخدم بعض الباحثين المناهج اللغوية في التحليل 

 في نظام اللغـة، والمـنهج       المتاحة اإلمكاناتبعاد، واسترجاع   المنهج السياقي، واختبار االست   

  .اإلحصائي

 للنص مـن خـالل      األسلوبي تحديد الملمح    إلى يحاول الوصول    اإلحصائي واألسلوب

الكم، وهي تقوم على إبعاد الحدس لصالح القيم العددية، فقوام عملها يكون بإحصاء العناصـر               

  .اللغوية في النص

 بوجـه   األسـلوب  علم   إلى اإلحصائيةالباحثين دخول الدراسة    وقد استحسن كثير من     

عام، باعتباره يدخل في أي علم، ويعد أحد المعايير الموضـوعية التـي يمكـن باسـتخدامها                 

 ألنه يـدرس    ؛األسلوبي أداة فعالة في الدرس      فاإلحصاء،  )3( وتمييز الفروق  األساليبتشخيص  

  .)4(االنزياحات، ثم يالحظها ويقيسها ويؤولها

على العالقة القائمة بين معـدالت التكـرار للعناصـر          ) ما( يعتمد في نص     فاألسلوب

الصوتية والمعجمية والنحوية، ومعدالت تكرار نفس هذه العناصر في قاعدة متصلة بـه مـن               

 الذي يحقق بعداً موضوعياً، يمكن بواسـطته        لإلحصاءناحية السياق، ولذلك فإن أهمية خاصة       

، أو التمييز بين السمات والخصائص اللغوية التـي يمكـن           لألساليب سيةاألساتحديد المالمح   

  .)5( والسمات التي ترد في النص وروداً عشوائياًأسلوبيةاعتبارها خواص 

عاً فـي اللغـة     وي انتشاراً وش  األكثر يهتم بالوقوف على الظواهر اللغوية       اإلحصاءن  إذ

، اإلحـصائي حديثه عن أهمية المنهج       في سياق  )6( عمايرة إسماعيلالواحدة، ويوضح الدكتور    

                                        
 .19: صأسلوب طه حسين في األيام، ) 1(
 .20: السابق )2(

 .152: يوسف أبو العدوس، ص. د. األسلوبية، أ )3(

 .20: األسلوبية في النقد العربي الحديث، ص )4(

، 207: م، ص 1992صالح فـضل، مؤسـسة مختـار، القـاهرة،          . ، د )مبادئه وإجراءاته (علم األسلوب    )5(

 .152: يوسف أبو العدوس، ص. د. األسلوبية، أ

: م، ص 2002،  3إسماعيل عمايرة، دار وائل للنشر، عمان، ط      . د. تشرقون والمناهج اللغوية، أ   المس: راجع )6(

152- 156. 
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 منذ أوائل القرن الماضي،     اإلحصاءأن الباحثين الغربيين عكفوا على خدمة لغاتهم عن طريق          

فعاد ذلك على لغاتهم بالفوائد الكثيرة، وبخاصة في المجال التعليمي والمعجمي، ففي المعـاجم              

م عام، وهذا متخصص، أمـا      ، فهذا معج  اإلحصائيتيسر ألصحابها أن يصنفوها وفق المنهج       

، اإلحـصائي  من خالل العمل     العربيةعلى الصعيد التعليمي فإن المجال ما زال مفتوحاً لخدمة          

  . العلمية السليمةاألصول لألجيال وفق العربيةوتقديم 

 فـي دراسـة اللغـة       اإلحصائيأهمية االعتماد على المنهج     )1(صالح فضل . ويؤكد د 

 ولذلك فإن بعض علماء اللغة قد قدم تحديدات دقيقة لهذا المنهج،            اعتماداً على معدالت التكرار؛   

هـو الرسـالة التـي تحملهـا        ) ما( قول   أسلوبالذي يرى أن    ) بلوشن(ويضرب لنا مثالً بـ     

بخاصة عندما تكون مختلفة عن     : معدالت تكرار التوزيع واحتماالت تحوالت خواصه اللغوية      

  .غة في جملتهاتلك الخواص التي لها نفس المالمح في الل

 إال أن بعض العلماء قد حـذروا        اإلحصائيوعلى الرغم من االهتمام المتزايد بالمنهج       

 عن أدبية   األدبي؛ ألنه يبتعد بالنص     األدبيةمن هذا المنهج وخاصة عند تطبيقه على النصوص         

، فالـدارس   واإلمتاعالصياغة وشعرية النص، وال تقدم للقارئ، خصائص النص، وهي التأثير           

 والصفات والضمائر والظـروف وحـروف       واألسماء األفعال يعتني بإحصاء عدد     إلحصائيا

رقميـة  إلى طبيعة   الجر وأدوات الربط وغيرها، إال أن ذلك يخرج النص عن طبيعته اللغوية             

  .)2(األدبيخالصة، وهذا ما يخرج الدراسة من صحيح البحث 

، اإلحـصائي  المـنهج    أهميةمن  المحاذير التي يرى أنها تقلل      )3(ويحدد بعض الباحثين  

 بلغة غريبة عنه، فالبيانـات العدديـة        األدبسيطرة الكم على الكيف، وهذا يغلف       : ومن أهمها 

 عدم مراعاة التأثير الـسياقي      إلىي  ، وهذا يؤد  األدبية األعمالتضفي دقة زائفة وخادعة على      

 واإليقـاع ات العاطفيـة    النغم:  مثل اإلحصائي، مع العلم أن هناك مسائل ال تنقاد للبحث          للنص

  .المركب

أن هذه التحفظات ال تقلـل مـن شـأن المـنهج            )4(إسماعيل العمايرة / ويؤكد الدكتور 

 الباحث اللغوي، ويذكر جملة من المحاذير التي البد مـن           إليها التي ينبغي أن يتنبه      اإلحصائي

مـن وجـود    د  أنه من الصعب على الباحث تناول النصوص بكاملها، بل الب         : مراعاتها، ومنها 

 ألن ما يمثل جزءاً من البالد ال يمثل جزءاً آخر، وقد تختلف البيئات              عينة تمثل الواقع اللغوي؛   
                                        

، أكتوبر، نوفمبر،   1، ع 4صالح فضل، مجلة فصول، م    . من الوجهة اإلحصائية في الدراسات األسلوبية، د       )1(

 .13: م، ص1983ديسمبر، 

 .153 -152: يوسف أبو العدوس، ص. د. األسلوبية، أ )2(

 .154 -153: السابق )3(

 .157 -156: المستشرقون والمناهج اللغوية، ص )4(
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ـ    الثقافي أوغوية باختالف الواقع السياسي     لال  معـين مـن   عو، كذلك من الخطأ االعتماد على ن

تمـد الباحـث    لتمثيل الواقع اللغوي في جملته، وكذلك ال يع       ) اإلذاعة أوكلغة الصحافة   (القول  

على كاتب معين له توجه خاص، فتأتي نتائجه مغايرة لسواها لو لم يحصل هذا التحيـز لهـذا     

  .الكاتب

 لـه مـن     اإلحـصائي وعلى الرغم من كل التحديات التي سبق ذكرها، فإن المـنهج            

، فهو يساعد في مشكالت أدبية خالصة كـالتحقق مـن           إغفالها التي ال يمكن     الجوانب اإليجابية 

 صاحبه، ويساعد كذلك على البحث عـن دالالت         إلى) ما( المؤلف، ونسبة نص أدبي      شخصية

 باألرقـام في النص، كما يقدم هذا المنهج بيانـات دقيقـة ومحـددة             ) ما(تكرار ورود ظاهرة    

مفردات معجمية معينة، نـوع  : والنسب لسمة أو أكثر من السمات اللغوية المتعددة، والتي منها       

 مجازات، أو   أول الكلمات المستخدمة، استخدام تراكيب أو تشبيهات        الجمل، طول الجمل، طو   

  .)1( نوع معينأو النقص في استخدام صيغ معينة أو استعارات معينة، الزيادة أوكنايات 

 باالهتمام بالظواهر النحوية، فأخـذت      لألسلوب اإلحصائيةوقد بدأت بعض الدراسات     

ها بالنسبة لعدد الكلمات فـي الجمـل، وألنهـا           للصفات، ومعدالت  األفعال نسبة   - مثالً -تقيس

لكترونيـة لـضبط العمليـات       الحاسـبات اإل   اآلن فإن بوسعها أن تـستخدم       إحصائيةعمليات  

  .، واستخالص النتائج الدقيقة منهااألسلوبيالرياضية، وإجراء التحليل 

ـ         لألسلوب اإلحصائيةوفي كل العمليات     ث  البد أن يدخل في هذه العمليات السياق بحي

وظيفة النسبة بين معـدالت التكـرار لعناصـره الـصوتية           "إنما هو   ) ما( نص   أسلوبيصبح  

  .)2("والنحوية والمعجمية، ومعدالت تكرار مثل هذه العناصر طبقاً لقواعد السياق المشابه

  : الدكتور سعد مصلوح في كتابيهاإلحصائيومن الذين طبقوا المنهج 

  .م2002، 3الم الكتب، ط، ع)إحصائيةدراسة لغوية  (األسلوب -

 اإلنـسانية  البحـوث ، عـين للدراسـات،      )إحـصائية  أسـلوبية دراسة   (األدبي في النص    -

  .م1993، 1واالجتماعية، ط

 (.Aبوزيمـان  .  أاأللمـاني  طبق سعد مـصلوح معادلـة العـالم    األولففي الكتاب 

Busemann(   الثـاني  ، وفي الكتـاب األلماني األدب، الذي كان أول من طبقها على نصوص 

  .جونسون.  اقترحه وإحصائيطبق مقياس 

  : أسلوبية دالئل لغوية إلى للوصول اإلحصائي التي طبقت المنهج األبحاثومن 

                                        
، ومن الوجهة اإلحصائية في الدراسات األسـلوبية،        154،  153: يوسف أبو العدوس، ص   . د. األسلوبية، أ  )1(

 .138 -137: ص

 .138:  السابق، ص)2(
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  .، إسماعيل أحمد المهجري)رمق( التلذذ بالموت في سبيل الحياة، قراءة في قصيدة -

عبـد  . ، د )والحديث بين النقد العربي القديم   (ولما قضينا من منى كل حاجة       ) أبيات( روافد   -

  .الرحمن بن محمد القعود

  .محمد العبد.  سمات أسلوبية في شعر صالح عبد الصبور، د-

  .دراسة موجزة تطبيقية، أسماء السقيلي: األسلوبية نظرية -

 على شاعرين من شعراء المقاومـة       )بوزيمان(وسأقوم في هذا البحث بتطبيق معادلة       

 بينهما، وقد وقع االختيار علـى       األسلوبيةلمعرفة الفروق    الفلسطينية في قطاع غزة      اإلسالمية

  . الرجل والمرأةأسلوبيشاعر وشاعرة، ليكون التفريق بين 

وقد اخترت أدب امرأة لمقارنته بأدب رجل للتأكد من أن مؤثر الجنس يمثل فرقاً عند               

 وهـي نـاتج قـسمة       ،)ن ف ص  (، ذلك أن سعد مصلوح الحظ أن        )بوزيمان(تطبيق معادلة   

في مقابل ميل   ) أدب المرأة (يرتفع عند النساء     -  وسنتحدث عنها الحقاً   -األفعاللى  لصفات ع ا

  .)1( االنخفاض عند الرجالإلىواضح 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        
 .82: ،  عالم الكتب، ص)دراسة لغوية إحصائية(األسلوب  )1(
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  )1(معادلة بوزيمان
 المختلفة هي ما يشغل بال الباحثين فـي مجـال النقـد    األساليبإن مسألة التمييز بين  

، Literary Style األدبي واألسلوب، Scientific Styleعلمي  الاألسلوب: النحوي، وخاصة

 بـين   أو بين ما هو عاطفي انفعالي، وما هو ذهنـي عقالنـي،             األدبي األسلوبأو التمييز في    

 نسائي، وقد حفلت كتب النقد العربية باستقصاء ما ورد فـي هـذه              وأسلوبأسلوب ذكوري،   

  .رسين ألساليب العربيةالمسألة من أقوال تجعل منها تحدياً أمام الدا

من ) األدبلغة  (فبعض الباحثين عالج     آخر،   إلىوقد اختلف بحث هذه المسألة من ناقد        

خالل المنظور اللغوي، وآخرين من خالل منظور أدبي وذلك باستخدام معـايير موضـوعية              

 من خالل منظور لغوي باستخدام      األدبمختلفة، ولكننا في هذا البحث سنحاول أن ندرس لغة          

  .اإلحصائيمعيار واحد وهو القياس الكمي 

إن أحد مظاهر التعبير الرئيسية أن يجيء الفعل مقابل الصفة، بل إن الشعر بوصـفه               

ل والصفات، وهـذا يعـد خاصـية        افعجمالً شعرية أو بما فيه من جمل شعرية يعتمد على األ          

  .أسلوبية

 تشخيصاً كميـاً    باألدوتعرف المعادلة التي تستخدم لقياس هذه الخصائص، وتشخص         

، الـذي كـان   (A. Busemann)بوزيمان .  أاأللماني العالم إلى نسبة )بوزيمان(باسم معادلة 

  .األلماني األدبأول من اقترحها وطبقها على نصوص من 

 هـو   : بالحدث، والثـاني   التعبير :وتقوم هذه المعادلة على دراسة ذات طرفين، أولهما       

بر عن حدث وبالتالي الكلمات التي تعبر عن صفة مميـزة            الجمل التي تع   أو بالوصف،   التعبير

  . كيفياًأولشيء ما؛ أي تصف هذا الشيء وصفاً كمياً 

، وعـدد  األول النـوع  إلـى ويتم حساب هذه النسبة بإحصاء عدد الكلمات التي تنتمي    

 على المجوعة الثانيـة، ويعطينـا       األولى خارج قسمة المجموعة     إيجادكلمات النوع الثاني، ثم     

 األولى خارج القسمة قيمة عددية تزيد وتنقص تبعاً للزيادة والنقص في عدد كلمات المجموعة            

، فكلمـا زادت    األسلوبعلى المجموعة الثانية، وتستخدم هذه القيمة باعتبارها داالً على أدبية           

                                        
، 73: م، ص 2002،  3سعد مصلوح، عالم الكتب، القاهرة، ط     . ، د )دراسة لغوية إحصائية  (األسلوب  : راجع )1(

ولما قضينا من منـى كـل   ) أبيات(، وروافد www.alworsha.com) مقال(والتلذذ بالموت في سبيل الحياة     

ر صالح عبد الـصبور،  ، وسمات أدبية في شعwww. Alukah.net) مقال(حاجة بين النقد القديم والحديث 

م، ونظرية األسلوبية، دراسة نظريـة تطبيقيـة، أسـماء          1981، أكتوبر،   1، ع 2محمد العبد، مجلة فصول، م    

  .www.alhassan.wsالسقيلي 
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 تفاعل الشاعر مـع     إلىرمز  ي) الحدث( ألن الفعل    ؛األدبي األسلوب إلىع اللغة أقرب    ابط كان

 األسلوب إلىما نقصت كان أقرب      بها، وإلى درامية النص نفسه، وكل      امين النص، وانفعاله  مض

  .)1(العلمي

 والصفات، وأن تطبيقهما    األفعال غموض مصطلحي    األلمانوقد الحظ بعض الباحثين     

 يوقع في كثير من الحيرة واالرتباك، مما يؤثر على انـضباط            األلمانيةعلى النصوص اللغوية    

وضوعيته، وهذا ينطبق بصورة أكبر على اللغة العربية، إذ إن اسم الفاعل واسـم              المقياس وم 

 المشبهة تعمل عمل الفعل، وهي صفات، ومن ثم فإن تحديد هذه الكلمات هل              والصفةالمفعول  

 كاألفعـال  ناقصة الحـدث،     األفعال أن بعض    إلى باإلضافةهي حدث أم وصف يبدو مشكلة،       

؛ ولحل هـذه المـشكلة فإننـا        )ال المقاربة، وأفعال المدح والذم    كان وأخواتها، وأفع  (الناقصة  

 بدالً من قضايا الحدث، وعدد الصفات بدالً من قضايا الوصف، وبـذلك             األفعالسنستخدم عدد   

  :تكون المعادلة على الشكل التالي

  األفعالعدد 
  = الوصف إلىنسبة الفعل 

  عدد الصفات

= حيـث ن     ()ن ف ص  (ون في العربية    ، وستك VARوتسمى باالنجليزية اختصاراً    

  ). الصفةإلىصفة، أي نسبة الفعل = فعل، ص= نسبة، ف

وسيشمل اإلحصاء في الجانب التطبيقي بالنسبة لألفعال على جميـع األفعـال التـي              

تتضمن التعبير عن الحدث، أما األفعال التي تدل على الزمن ونقص فيها الحـدث، كاألفعـال                

األفعـال الجامـدة   : خارج اإلحصاء، وبذلك يخرج مـن اإلحـصاء       الناقصة، أو الجامدة فهي     

  .وأفعال المقاربة، ويدخل في اإلحصاء ما سوى ذلك) كاد وأخواتها وكان وأخواتها(والناقصة 

 الجملـة المتعلقـة     نـسبة  أو)  االسمية أوالفعلية  (أما الصفات فقد أخرجنا منها الجملة       

 عمليـة صر قابلة في ذاتها للتنصيف مما يعقد         وذلك ألن هذه الجمل تشتمل على عنا       بمحذوف؛

ـ       األخرى األنواع جميع   اإلحصاء وبذلك يدخل في     اإلحصاء ؤول  من الـصفات، كالجامـد الم

 اإلشـارة بالمشتق، كالمصدر الواقع صفة، واالسم الموصول بعد المعرفة، والمنسوب، واسـم            

  .الواقع بعد معرفة

 في الكالم، ويمكن رد هذه      ) ف ص  ن( انخفاض   أو ارتفاع   إلىوهناك مؤثرات تؤدي    

  :إلىالمؤثرات 

  . الصياغةإلى مؤثرات ترجع -

  . المضمونإلى مؤثرات ترجع -

                                        
 ).مقال(ولما قضينا من منى كل حاجة ) أبيات(، وروافد 74: األسلوب، سعد مصلوح، ص )1(
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  :، وذلك كما يلي)ن ف ص( أما الصياغة فتؤثر على -1

  .، في مقابل انخفاضها في الكالم المكتوب)ن ف ص(يمتاز بارتفاع  الكالم المنطوق -

  . في النصوص الفصحى ترتفع في اللهجات مقابل انخفاضها-

  . ترتفع في النصوص الشعرية مقابل انخفاضها في النثر-

  :لي، وذلك كما ي)شعراً ونثراً(القول  باختالف فنون )ن ف ص(وتختلف 

  . العلميةاألعمال مقابل األدبية األعمال ترتفع في -

  . مقابل النثر الصحفياألدبي ترتفع في النثر -

  . الحكايات الشعبية والقصص والروايات المؤلفة ترتفع في قصص الجنيات مقابل-

  ).المسرحي مثالً( ترتفع في الشعر الغنائي مقابل الشعر الموضوع -

 كمـا   )ن ف ص  (علـى     القصصية والروائية فتؤثر   األعمالأما طريقة العرض، وخاصة في      

  :يلي

لك فـي    في الفقرات السردية والوصفية أقل في حديث النفس، وأقل من ذ           )ن ف ص  ( قيمة   -

  .الحوار

  . الحوار والمونولوج المتناثر تحتل مكاناً وسطاً بيناألحاديث -

  . أقل في المونولوج منها في الحوار)ن ف ص( -

 كان السرد علـى لـسان   إذا، منها )على لسان شخص ما( كان السرد    إذا أعلى   )ن ف ص  ( -

  .المؤلف نفسه

  : أما المضمون، فأهم المؤثرات من خالله ما يلي-2

  . عالية في الطفولة والشباب، وينخفض في الكهولةاً قيم)ن ف ص(فتسجل : العمر -

 انخفاضـها   إلى االرتفاع عند النساء مقابل ميل واضح        إلى )ن ف ص  ( قيمة   تميل:  الجنس -

عند الرجال، وبهذا نستطيع تطبيق هذه المعادلة على قياس أدب المرأة ومقارنته بنظيره عنـد               

  . مدار الجانب التطبيقي في هذا البحثالرجال، وهذا ما سيكون
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   والرجلالمرأة بين األسلوب
 الرجـل  أسـلوب  يمكن أن تستخدم للتفريق بـين  )بوزيمان(سبق أن ذكرنا أن معادلة    

 ترتفع قيمتها عند المرأة؛ ألن خطاب المرأة ولغتهـا بـشكل            )ن ف ص  ( المرأة؛ ألن    وأسلوب

  االنخفـاض؛  إلـى  عنده   )ن ف ص  (ميل  ل الرجل الذي ت   طفة واالنفعال مقاب   العا إلىعام يميل   

ألنه أكثر بعداً من المرأة عن العاطفة واالنفعال، وقد اخترت للمقارنة شاعرين مـن شـعراء                

  .)2(ابتسام صايمة: عرةا، والش)1(هشام غانم: المقاومة الفلسطينية، وهما الشاعر

  : الشعري عند الرجل والمرأةوباألسلتبرز قضيتان مهمتان عند دراسة وإزاء هذا االختيار 

 اآلخـر  متعددة، فالبعض يؤيد وجوده، والبعض  آراء النسوي الذي تدور حوله      األدب أولهما   -

  .يرفضه من منطلق المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة

 العاطفة واالنفعال في الحديث عن قـضايا المقاومـة          إلىميل  ي ثانيهما أدب المقاومة، الذي      -

  . والتحريرواالستشهاد

، فقد أخذ هذا المصطلح ينتـشر بـشكل         )3() النسوي األدب(، وهي   األولىأما القضية   

 والبحـوث  من خالل المقـاالت الـصحفية والدراسـات          واألدبية الثقافية   األوساطالفت بين   

  . في المعاهد والجامعاتاألكاديمية، وكذلك في الندوات والدروس األكاديمية

 إلى، فإن هذا االعتراف سيدعونا      )أدب نسوي (فنا بوجود   لو اعتر : ويقول المعارضون 

، وخالل  اإلبداعية أو   ةالفسيولوجي، وال يوجد لهذا التقسيم مبرراته       )أدب ذكوري (القول بوجود   

إنهـا ال ترتـاح     : م، قالت 2003 فريدة النقاش صيف عام      الكاتبةحوار عن هذا الموضوع مع      

                                        
م، بلدته األصلية حتـا،     1967 قطاع غزة عام     -ليد مدينة رفح   الشاعر هشام عثمان محمود غانم، من موا        )1(

حاصل على دبلوم في إدارة األعمال، متزوج وله خمسة أوالد، اعتقل أربع مرات، وأمضى ما يقـرب مـن                   
 .سنتين في سجون االحتالل، شارك في العديد من المسابقات واألمسيات والندوات الشعرية

م، متزوجة، حصلت علـى     1969ني صايمة، من مواليد مدينة غزة عام         الشاعرة ابتسام مصطفى عبد الغ      )2(
بكالوريوس اللغة العربية وآدابها من الجامعة اإلسالمية، تعمل مديرة لمؤسسة نساء من أجل فلسطين ومكتـب          
مؤسسة فلسطين للثقافة، ورئيسة تحرير نشرة نساء من أجل فلسطين، ومراسـلة لمجلـة فلـسطين المـسلمة                  

 عضو مجلس إدارة منتدى أمجاد سابقاً، ومؤسسة الثريا لالتصال واإلعالم، لهـا العديـد مـن             والبراق، وهي 
 .القصائد والمشاركات في أمسيات وندوات شعرية

 -هل يؤدي الخطاب النسوي بالضرورة إلى خطاب ذكوري، محمد فورتي، مركز األخبـار            : مقال: راجع )3(
سوي والهيمنة الذكورية، علي ياسين، شـبكة الـزوراء         األدب الن : ، ومقال www.amanjordan.org -أمان

 صورة من قريب، فاطمـة أحمـد حـافظ،          -، والخطاب النسوي المعاصر   www.alzawraa.netاإلعالمية  
  .www.Islamweb.netالشبكة اإلسالمية 
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 إلـى نني أشتم منه رائحة االعتذار، كما أنه يلمح          أل  النسوي؛ األدبمطلقاً لتعبير أو اصطالح     

  . الذي تكتبه المرأةاألدب مصطلح إطالقدونية ضمنية، وهي تفضل 

 كان  العربية النسوي لم يكن وليد اللحظة، بل إن المرأة          باألدبولكننا نقول إن االهتمام     

زك المالئكـة التـي     نا: ، ويكفي أن نذكر هنا، الشاعرة     األدبلها الريادة في كثير من مجاالت       

كانت أول من أبدع قصيدة التفعيلة في الشعر العربي الحديث، كما أنها أبدعت كتاباً رائعاً فـي   

نختلف حول المـصطلح،    إننا ال   : ، ولذلك فإننا نقول   )قضايا الشعر المعاصر  ( وهو   األدبيالنقد  

لحات تـدور حـول      الذي تكتبه المرأة، كلها مصط     األدب أوفاألدب النسوي، أو أدب المرأة،      

  . التي تكتبها النساء سواء أكانت مواضيعها عن المرأة أم الاألدبية األعمالجميع 

رات التنازع التاريخي الذي يهيمن علـى الخطـابين النـسوي           تولن ندخل هنا في مها    

قضية الحجاب، أو   :  الحديث في قضايا فرعية مثل     إلىوالذكوري، الذي يدفع الخطاب النسوي      

في صدام مع المنطـق     ) المرأة( تحريرها من العبودية للرجل؛ ألن هذا يجعلها         وأعمل المرأة   

 إلـى  المساواة الـساذجة، هـي أقـرب     إلىاألبوي لتقديم نقيضه؛ ألن سعي المرأة بكل قوتها         

قرار بأنها مواطن   عي المرأة للمساواة الكاملة إال إ     االعتراف بالتهميش واستالب الحقوق، فما س     

  . معاناتها معاناة الزنوج والملونين في الغربهامشي وثانوي تشبه

وما دمنا نؤكد على الفروق الفردية لألديب الواحد بشخصيته الخاصـة، وخـصائص             

، فإن األجدر أن نعترف باألدب النسوي؛ ألن المرأة تعيش ضمن           اآلخرينأدبه، واختالفه عن    

شها الرجل، وتزيـد علـى      نفس الظروف والمعطيات السياسية واالجتماعية والثقافية التي يعي       

  .الرجل أنها تتميز بمعاناة خاصة، ولها مشكالتها التي تهتم بها دون الرجل

 األدب يعكس خـصائص     الوطني األدب النسوي جزء ال يتجزأ من       فاألدبوعلى هذا   

 األدب( تداول هذا المـصطلح      إلىالوطني العام، وليس حلقة منفصلة عنه، وأعتقد أننا بحاجة          

 الثقافيـة عزز من شعور المرأة بدورها في المجتمع، ومن دورها في الحركـة             ؛ كي ن  )النسوي

  .واألدبية

 أننا سنجد في فلسطين شعراء وشاعرات، أدباء وأديبـات          ومما يؤيد ويؤكد هذا الرأي    

يتسابقون جميعاً في رفد حركة المقاومة باألشعار التي تـستنهض الهمـم، وتـسجل تـاريخ                

المقاومة، وال يمكنه بحال أن نفرق بين شاعر وشاعرة من حيث كونه رجالً، وكونها امـرأة،                

المنتديات الثقافية في أرضنا الحبيبة نجد أن       بل إنهما ومن خالل األمسيات الشعرية التي تقيمها         

المرأة تقف لتلقي شعرها على قدم المساواة مع الرجل، ويتلقاها الجمهور بترحاب ظاهر؛ ألنها              

تشارك الرجل في مقاومته للمحتل بالكلمة الصادقة، إال أن طبيعة األشياء التي تحتم أن يختلف               

يدة رثاء، فإن هناك فروقاً في األسـلوب بـين          الفرد الواحد في أسلوبه بين قصيدة مدح وقص       

  .الرجل والمرأة البد أن ترصدها وأن تحدد مالمحها، وسنحاول من خالل هذا البحث بيان ذلك
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 للوصـول لتعريـف أدب      ةالمقاوم المقاومة، سنتحدث عن تعريف      أدبوبالحديث عن   

 أقامتها المجلـة العربيـة      المحجوبي في ندوة المقاومة التي    . المقاومة، فالمقاومة كما عرفها د    

األسعد . قاومة االحتالل، أما أ   مبأنها بمثابة رد فعل ضد الهيمنة واالستبداد، ك       )1(اإلنسانيةللعلوم  

 هو المحـيط    ن مجاله الحيوي، والمجال الحيوي لإلنسان     فيعرف المقاومة بأنها دفاع الكائن ع     

يوي؛ عي دفاعي عن المجال الح    والمجتمع والتشكيالت االجتماعية، والمقاومة هي رد فعل طبي       

 من الكائنات الحية، ويتخذ رد الفعل أشـكاالً متعـددة           أي عن مكونات بيئتنا ومحيطنا بوصفنا     

المقاومة المسلحة أو الثورة، أو تتخذ أشكاالً من مقاومة الالعنف، وقد تكـون المقاومـة               : منها

تتخـذ طابعـاً إسـالمياً، أو       ذات أفكار أيديولوجية مستمدة من إطارها الفكري وتراثها، وقد          

ة معينة، ففي فلسطين مثالً بدأت المقاومة بداية         ماركسياً، وهذه جميعاً محكومة ببيئ     علمانياً، أو 

إسالمية، وقضية المقاومة قضية حياتية لن تنتهي في يوم من األيام، فالـصراع بـين الحـق                 

 من أجل قيم الحـق والخيـر   والباطل والخير والشر مستمر إلى ما ال نهاية، لذلك فإن النضال          

  .سيستمر

المعتدى عليـه رد العـدوان عـن    محاولة ولما كانت المقاومة بمفهومها اللغوي تعني   

 نفسه، فإن أدب المقاومة هو األدب الذي يصف حالة التصدي للمعتدي الغازي، وقد تركز في              

جانبيـة   آثـار     قضية اغتصاب فلسطين، وما نتج عنه مـن        الفترة األخيرة أدب المقاومة حول    

  .)2( وحروب الكيان الصهيوني ضد العربكالعدوان الثالثي على مصر

 األدب المعرفي فيها فـإن      األفقوإذا كانت المقاومة شرف الحياة ودليل حيوتها وتجدد         

 علـى    غار إكليل وينمو في بيئاتها ويتغذى من نسقها يشكل         المقاومةالرفيع الذي يعزز موقع     

  .)3( المنتمي ألمة قضية عادلة ومبادئ سامية الحقاإلبداعمفرق هامة 

، اإلنـسانية عـن القـضايا      المقاومة بمقدار ما هو مسؤول       األمة مسؤول عن    فاألدب

ومسؤول عن المقاومة ودعمها واستمرارها وتمجيد بطوالتها واستلهام تضحياتها بمقدار ما هو            

  .مسؤول عن شرف الكلمة

معبر عن العمل من أجل تفجيـر الطاقـات          ال األدبوعلى ذلك فإن أدب المقاومة هو       
وليست العنـصرية     الشمولية اإلنسانية المعبر عن وجهة النظر      األدب للمواجهة، إنه    االيجابية

الفرديـة خـالل   ) األنا( عنلتعبيرا النضالي، إنه ليس أو الملتزم أو الثوري األدبالضيقة، إنه   

                                        
: ن، صـيف  ، السنة العـشرو   76، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية، جامعة الكويت، ع       )ندوة العدد (المقاومة   )1(

 . وما بعدها151: م، ص2002

 .www.paldf.netأدب المقاومة، عائشة أبو صالح، شبكة فلسطين للحوار  )2(

، نقالً عن مجلـة الكاتـب       www.basaernews.comالمقاومة واألدب، علي عقلة عرسان، مجلة بشائر         )3(

  .م2005، 67، 68، ع22العربي، سنة 
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ـ   ذلك لتحقيق رغباتها، بل هو أعمق من        هايعس الواعيـة بـذاتها وذوات     ) األنـا (ن   للتعبير ع
  .)1( من جماعتها لتحقيق أهداف مشتركةاآلخرين

  :إذن فأهم خصائص أدب المقاومة
  . التعبير عن الذات الجمعية والهوية-
  . والحروب واالضطهاد والقهرالشعبية الحق على تجاوز األزمات  إنه أدب الوعي-
  . الوعي باآلخر العدواني، وكشف أخطائه وأخطاره-
  . إنه أدب إنساني من حيث هو دعوة لتقوية الذات في مواجهة اآلخر، وليس دعوة للعدوان-

 منهـا   مختلفـة  موضـوعات    تناولوتتنوع موضوعات التعبير في أدب المقاومة في        
 أو الحـرب    حالـة  الثقة بالنفس في     إذكاءأو  ،  العدواني اآلخرموضوعات البطولة في مواجهة     

 التمسك بالهوية واالفتخار بأيام االنتصارات، أو اإلعالء من شان          إلى  الدعوة أواالستعداد لها؛   
  .القوة

 الذين فُقدوا علـى     أبطالهم على    من المراثي تعبيراً عن حزن األدباء      األعمالوال تخلو   
 التـي تتغنـى     األعمال، وهي تلك    )القدسيات(أرض المعركة، وهناك ما يمكن أن نطلق عليه         

  .بالقدس
 تعـضيد   إلـى  وال تبرز الخطأ بل تدعو       األسباب هو الكلمة التي تبحث عن       أدب المقاومة إذن  

  . العدوانياآلخرالذات في مواجهة 
من أجل ذلك كان اختيار أديبين من أدباء المقاومة الفلسطينية، الذين انـصرفت كـل               

 فـي   األسـد  أدب المقاومة المعبر عن روحها المقاوم، فكان للـشهداء نـصيب             إلىأشعارهم  
 رثاء، وخاصة إمام المجاهدين الشيخ أحمد ياسين هذا المجاهد ذو الشخصية المتميزة             أشعارهم

، ورمزيتها في تأسيس حركة مقاومة إسالمية       اإلسالميعبر تاريخها الجهادي الطويل وبعدها      
على أرض فلسطين، كل هذا يعطيه رمزية واسعة، والذي يزيد من حالة الحضور والدهشة أن               

فـي  صيب بها في مقتبل عمره، والكرسي المتحرك الذي ظل رمزاًً للعجـز             حالة الشلل التي أ   
إن الشاعرين اللذين اخترهما    . عيون الناس، صار رمزاً لعجزنا وتقصيرنا أمام همته وصموده        

 الرسائل الثقافية التي    أهم وهذه هي    اإلنساني األدب إلىجعال من االستشهاد طريقاً للوصول      قد  
  .)2(يضعها على دفتر أولوياته أن المقاومةيمكن ألدب 

، والذي انقـسم    ن على شعر الرثاء عند الشاعري     )بوزيمان(وقد حاولت تطبيق معادلة     
إلى رثاء شهداء، ورثاء مدن، وهذا النوع من شعرهم شعر مقاومة توضح قيمـة االستـشهاد                

ـ               اء والشهداء لدى أبناء الشعب الفلسطيني، وكانت عينات الدراسة عن الشاعر هشام فـي رث

                                        
  .www.ofouq.comقادر، مجلة أفق الثقافية، المقاومة في األدب، حسام عبد ال )1(
، رأفت أحمـد صـالح، مجلـة فلـسطين          )فصل جديد في أدب المقامة    (من الشيخ القعيد إلى الشيخ الشهيد        )2(

 .www.fm-m.comالمسلمة، 
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مـد عثمـان     ومح ، وعماد ، وطارق ، وشيخ االنتفاضات، والياسينية   ،ويبقى الخالدون : الشهداء
  ).بغداد(اء المدن فكانت من نصيب ، ورثاء، أما رث)الزعيم(

أما الشاعرة ابتسام فكانت عينات الدراسة في رثاء الشهداء؛ قم يا عماد، وداعاً شيخنا،              
  . أما رثاء المدن فتعب الزمان، لهذا أحببناكمعاد الصدى، حنين، ال ترحلوا، وتركتنا،

وإنما أكثرنا من عينات رثاء الشهداء في مقابل رثاء المدن؛ ألنها األكثر فيمـا أنتجـه            
  . من أدب مقاومةالشعراء

  : الصفة على النحو التاليإلىوكما أسلفنا تحسب نسبة الفعل 
  األفعالعدد 

  =ن ف ص 
  عدد الصفات

  :اآلتية عن النتائج اإلجمالية اإلحصاءاتوقد أثمرت 
  .الشاعر هشام غانم في رثاء الشهداء: أوالً

  .7,1:  ويبقى الخالدون-1
  .7:  شيخ االنتفاضات-2
  .6,7:  الياسينية-3
  .5,6:  طارق-4
  .5,57:  عماد-5
  .5:  محمد عثمان الزعيم-6
  .4:  رثاء-7

  :أما في رثاء المدن
  .7,08: بغداد -

 :ام صايمة في رثاء الشهداءالشاعرة ابتس: ثانياً
  .11,3:  قم يا عماد-1
  .7,6:  وداعاً شيخنا-2
  .6,25:  عاد الصدى-3
  .6:  حنين-4
  .5,5:  ال ترحلوا-5
 .4,75:  وتركتنا-6
  .3,1:  لهذا أحببناكم-7

  :أما في رثاء المدن
  .8:  تعب الزمان-
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رية للـشاعرين نـصل    في كل قصيدة شع)ن ف ص (من نتائج حساب النسبة الكلية، أي قيمة        
  : عدة نتائج نوجزها فيما يليإلى
 أن القصائد الشعرية المذكورة، كتبت في معظمها باللغة الفصحى وهي ليست لغة منطوقـة               -

 تحييد التقابل بـين اللغـة المنطوقـة واللغـة           إلىفي مجاالت االستعمال اليومي، وهذا أدى       
ن ف  (الرتفـاع   ين   فقدان مؤثرين موجه   إلى هذا   أدىالمكتوبة، وبين الفصحى واللهجات، وقد      

 ارتفاع  إلى الرجولي فأدى    واألسلوب النسوي   األسلوب وهو   آخرلمؤثر  ، وأفسحا المجال    )ص
عند هشام، وهذا ما يـدل علـى أن أسـلوب           ) ما( عند ابتسام في مقابل انخفاض       )ن ف ص  (

  . الرجلأسلوب إليه  العاطفة واالنفعال بعيداً عن أسلوب التقرير الذي يميلإلىالمرأة يميل 
ابتسام في القـصائد     عند الشاعرين، وإن كان بشكل أكبر عند         )ن ف ص  ( ارتفاع معدالت    -
) الـشهيد (عند ابتسام، وذلك تبعاً لقرب أو بعد الشخص         ) قم يا عماد  (عند هشام، و  ) الياسينية(

عماد عقـل    الشيخ أحمد ياسين، والشهيد   : هيدينالمرثي من الشاعر، وقد أثر استشهاد كال الش       
في الشاعرين تأثيراً كبيراً، إال أن الشيخ مع ما له من مكانة مرموقة في نفوس جميـع أفـراد                   

تفوق مكانة جميع الشهداء إال أنه يبقى شيخاً كبيراً في العمر مقعـداً، كـان               الشعب الفلسطيني   
الً من أبطـال    الجميع يدرك أن أيامه معدودة على الحياة الدنيا، أما الشهيد عماد عقل فكان بط             

 في نفوس الجميع، ولذلك كان استشهاده فاجعة بمعنى         شبان الذين كان لهم مقام بارز     المقاومة ال 
اض نخفمالت إلى اال   عند ابتسام بميلها العاطفي واالنفعالي و      )ن ف ص  (الكلمة فارتفعت قيمة    

  .عند هشام بما عنده من انضباط عاطفي
 وعنـد   )الياسـينية (: لشيخ أحمد ياسين عند هشام وهـي       وبالمقارنة بين قصيدتين قيلتا في ا      -

 أعلى من قيمتها عنـد      )ابتسام( عند   )ن ف ص  ( قيمة، سنجد أن    )وداعاً شيخنا (: ابتسام، وهي 
 إلى، وهذا يدل بوضوح على ميل الشاعرة لالنفعال في مقابل ميل واضح من الشاعر               )هشام(

  . التقريرإلىانخفاض االنفعال والميل 
  وهما عند هشام   ،د عقل  عما ن قيلتا في الشهيد   ا ذكرناه سابقاً سنقارن بين قصيدتي      ولتعزيز م  -
بـين الـشاعر   ) ن ف ص (، سنجد أن الفرق كبير بين قيمة        )قم يا عماد  ( ، وعند ابتسام  )عماد(

، وهذا يدل داللة واضحة على ما سبق أن         )11.3(، وعند ابتسام    )5.57( والشاعرة فعند هشام  
بدو واضحاً في مقابـل      العاطفة واالنفعال بشكل ي    إلىرة تميل في أسلوبها     ذكرناه من أن الشاع   

  .الشاعر
:  ال تشكل فرقاً كبيراً فهي عند الشاعر هـشام         )ن ف ص  ( أما في رثاء المدن فنجد أن قيمة         -
، وهذا يدل على بروز الموضوعية والعقالنية في شـعر          )8(: ، وعند الشاعرة ابتسام   )7.08(

  . الحركية والعاطفية في شعر الشاعرة ابتسامهشام في مقابل بروز
 في مقابـل انخفـاض      )ابتسام( في شعر    )ن ف ص  ( من الواضح أن هناك ارتفاعاً في قيمة         -

 عماد عقل عنـد كـال   في رثاء الشهيد )ن ف ص  (، كذلك ارتفاع قيمة     )هشام(القيمة في شعر    
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ف الموضـوعية عنـد كـل       الشاعرين عن قيمتها عند باقي الشهداء، بالرغم من تشابه الظرو         
ن ف ( ارتفـاع أو انخفـاض قيمـة      إلىالشهداء، إال أن قرب أو بعد الشاعر من الشهيد يميل           

 االرتفـاع لميـل   إلـى  تميل )ن ف ص(يد كانت قيمة  ، فكلما كان الشاعر قريباً من الشه      )ص
ن (قيمـة    الحركية والعاطفية، وكلما ابتعد الشاعر عن الشهيد تميل          إلىالشاعر في هذه الحالة     

  . الموضوعية والعقالنيةإلى االنخفاض لميل الشاعر إلى )ف ص
 عند الشاعرين في رثائهما للشهيد عماد عقـل وانخفاضـها عنـد             )ن ف ص  ( ارتفاع قيمة    -

ن الشهيد عماد عقل استشهد قبل الشيخ أحمد ياسـين           للشيخ يدخل فيه مؤثر العمر، إذ إ       رثائهما
 )ن ف ص  ( ألن قيمـة     في رثاء الـشيخ؛   ) ن ف ص  (ة   انخفاض قيم  إلىبسنوات، وهذا أدى    

 االنخفـاض فـي   إلى االرتفاع في الطفولة والشباب، ثم يتجه إلىترتبط بمراحل العمر، فيميل    
بعد ترتيبها تاريخياً يكشف فـي  ) ما( في أعمال مؤلف   )ن ف ص  (الكهولة، ومن ثم فإن قياس      

المتأخرة مـن العمـر بالنـسبة لنتـاج          انخفاضها في نتاج المراحل      إلىالعادة عن وجود ميل     
  .المراحل المتقدمة منه

ومن هنا نستنتج أن الشاعرين قد تمتعا باالستقرار العاطفي واالنفعال الهادئ أو بعبارة             
أخرى نستنتج بروز الموضوعية والعقالنية على حساب الحركية والعاطفيـة فـي القـصائد              

   .إليهمامرحلة عمرية متقدمة بالنسبة  التي قيلت في األولى عنها في القصائد األخيرة
 حساب المدى في شعر الشاعرين، والمدى يتم حسابه عن طريق طرح            اآلنوسنحاول  

  :من أعلى قيمة لدى الشاعر، وهي كما يلي) ن ف ص(أقل قيمة 
  .3.1:  المدى في شعر هشام-
  .8.2:  المدى في شعر ابتسام-

، )7.08(رثاء المدن، فالمدى عند هشام      في شعر رثاء الشهداء، أما في       هذا المدى هو    
  .)8(: أما عند ابتسام

 إلـى  تميل   )ن ف ص  ( من أن قيمة     إليه تثبت ما ذهبنا     إليهاوهذه النتيجة التي توصلنا     
 انخفاضها عند الرجل، وهذه النتيجـة يكـون         إلىاالرتفاع عند المرأة، في مقابل ميل واضح        

 فإن   مقارنته بنظيره عند الرجال، أما بالنسبة للعمر،        للنساء، عند  األدبيوارداً في قياس النتاج     
 عند )ن ف ص  (عمر الشاعرين يكاد يكون متقارباً، ولذلك فإن مؤثر العمر ال يؤثر في ارتفاع              

  .ابتسام عنه عند هشام
، ارتفاعاً أو انخفاضاً إنما هـو نـسبي، ولـيس         )ن ف ص  ( قيمةينبغي أن نالحظ أن     

ودة بالنصوص التي تتم مقارنتها، ويكتسب داللته في حدود هذه          مطلقاً، وعلى هذا فداللته محد    
  .)1(المقارنات

                                        
 .82: ، ص)دراسة لغوية إحصائية(األسلوب  )1(
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- 3 -  

  سمات أسلوبية للفعل عند الشاعرين
إن الفعل له أهمية خاصة في تحديد السمات األسلوبية للمبـدع، وال شـك أن القيمـة                 

 عنـد  العددية للفعل تظل عاجزة عن التوصيف الشامل الدقيق لخصائص االسـتخدام اللغـوي          

، حتى يسندها الكشف عن مدى تميزه من الشعراء، أو على األقل عن مدى نجاحه               )ما(شاعر  

  .في توظيف الفعل للتعبير عن قيم أسلوبية مختلفة

والشاعران في هذا البحث يعتمدان على الفعل في إبداع المعنـى سـواء باسـتخدامه               

  .استخداماً حقيقياً أو استخداماً مجازياً

  : استخدام الفعل المضعف، ومن أمثلة ذلكإلىان  يميل الشاعر-أ

  ):الياسينية( طلّق، تخرج، صلّى، أشك، يقول في : استخدام هشام غانم-

  سين هـذا الحـر طلَّـق عيـشنا        يا

  تخـرج جيـشنا   ) أرقمنـا ( دار   من

  صلَّى صالة الفجر لم يخشَ الـردى      

  هل كان مـشلوالً؟ أشـك وال أرى       
  

  بارليصاهر األمجاد في اسـتك      

 )1(سـنوار منهم عماد العقل مع     

  ليعود نحو الحي فـي إصـرار      

  ، ويبقى الشك في أفكـاري     شلال
  

  ):شيخنا... وداعاً ( تلملم، تجدد، يشتد، تقول في : استخدام ابتسام-

 !!.هذي المحن

 .دوماً تلملم شملنا

  .دوماً تجدد عزمنا

  !هذا األلم

  .دوماً يجدد شوقنا عبر الزمن

   كلماحروفيعانق 

  .يشتد فيك تلهف نحو المكان

 المضعفة عند كال الشاعرين يعطي التعبير قيمة أسـلوبية واضـحة،            األفعالفاستخدام  

فهو يعبر عن القوة، ويدل على شدة الحدث الذي يتحدثان عنه، كيف ال؟، وهما يتحدثان علـى                 

  .حةاستشهاد اإلمام أحمد ياسين، وهذا ما يعطي األسلوب قيمة انفعالية واض

  : توالياً ملحوظاًاألفعال وقد تتوالى -ب

  ):عماد( قال هشام غانم في -
                                        

المجاهد يحيى السنوار المعتقل في     : سنوارم،  24/11/1993الشهيد عماد عقل استشهد بتاريخ      : عماد العقل  )1(

 .سجون االحتالل والمحكوم عليه بعدة مؤبدات
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  خذا ما تشاء ودع لنا سنن الجهـاد       

   الهــوىاًإن الجبــان يعــيش عبــد
  

  واكتب وصاياك الكريمة يا عمـاد       

  والحر يفنى في هوى رب العبـاد      
  

  ):قم يا عماد( قالت ابتسام في -

  .قم رغم هذا الليل واسحق كل باطل

  .علم الدنيا الكفاحقم 

  .سطر لهذا الشعب تاريخ األوائل

  .قم وامح زيف العابثين

  .نونكفكف الدمع الحقم 

خذ، تشاء، دع، اكتـب، يعـيش،       : األفعالتوالت  ) عماد(فمن الواضح أن في قصيدة      

  .قم، اسحق، علم، سطر، امح، كفكف): قم يا عماد(يفنى، وفي قصيدة 

 طابع درامي، فهـي حركـة        أنها ترسم مشهداًً ذا    هذه األفعال والذي يتضح من توالي     

قم ثم اسحق، قم ثـم علـم،        ): قم يا عماد  (خذ ودع واكتب، وفي     : متطورة متجددة، ففي عماد   

سطر، قم وامح، قم كفكف، فهي ترسم حركة متطورة متجددة، وتعبر عن االنتقال من حركـة                

تواصـلية بـين الحركـات      إلى حركة أخرى ليست منقطعة عن سابقتها، بل تعبر عن عالقة            

فاسحق، وعلم، وسطر، وامح، وكفكف ال يمكن أن تتم إال بعد قم، ونالحظ في هذا التوالي من                 

األفعال التعبير بفعل األمر، فمعظم األفعال المستخدمة في هذين المقطعين هي أفعال أمر ترسم              

  .شاعرينلشخصية تقع موقعاًَ حسناً في نفس ال) رثاء(صورة واضحة للحدث الذي هو 

قم علـم، قـم     : في مثل ) قم يا عماد  (ونالحظ أيضاً إهمال حرف العطف وخاصة في        

  .كفكف، وذلك تأكيداً لإلحساس بتغير الحدث

، كالمقابلة بين المضارع والماضي     األزمنةفي صنع مقابلة بين     ) الفعل(تغل الشاعران    ويس -ج

  ):طارق(في قول هشام في 

ــاً  ــتْ طارق ــوان رب ــة اإلخ   كلي

ــاًوا ل ــذكر طارق ــة العــشاق ن   هف
  

  فمضى ليهدي بالمكارم كلَّ ضـال       

  بدراً تألأل فـي ديـاجير الليـالْ       
  

  ).نذكر، تألأل(و) ربتْ، ليهدي(حيث نجد المقابلة بين 

  ):وتركتنا(وقول ابتسام في 

  .وتركتنا

  .يا ليث غزة وحدنا

  .ترقى إلى العليا بعزة

  .قد غاب بعدك فجرنا
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  .قد غاب فينا نجم غزة

  ).تركتنا، غاب، وترقى(يث نجد المقابلة بين ح

 ويبرز دور الفعل في استخدامه على المستوى المجازي في التجـسيد والتـصوير، مثـل                -د

  ):شيخنا.... وداعاً (، حيث قالت ابتسام في )الكون يبكي(

  - سيدي–الكون خلفك سار يبكي 

  .ومالئك الرحمن ممن ودعك

  :وتقول

  .اءأواه يا فجراً تسربل بالدم

  :وتقول

  عانق حروفي كلما

  .يشتد فيك تلهفٌ نحو المكان

  .واجعل حنينك يمتطي رحل األمان

  :وتقول

  يرنو بقلب واجف

  .لرغيف خبز ينتظر

  :وقال هشام غانم

ــدها ــب وح ــع للكتائ   المجــد يرك

  حن الرصاص إلى الجهاد ولم يعـد      

  المجد يرفع كـل أصـحاب العـال       

ــا ــدين تقودن ــى شــموع الخال   تبق
  

  الحقيقة ما عـداها باطـل     هذي    

  غير البنادق بالحماس تواصـل    

  نحو األعالي بالرعـاع أسـافل     

  ووسـائل معـالم   فهي المـسار    
  

  :ويقول

  هــااقزرع الحمــاس وأينعــت أور

ــواهرا ــه ج ــاس فأنبتت   زرع الحم
  

  وغدا لها ثمر يرام على المـدى        

  ذهبا يـشع ولؤلـؤا وزمـردا      
  

  :ويقول

  ولقد رأيت النيـل يـركض هائمـاً       

  نفــىتنتحــر الفــضيلة والواليــوم 
  

  ويجرى بأرض داسها الجـالد      

  لينوب عنها البغـي واإلفـساد     
  

وهكذا يسهم الفعل في التجسيم والتصوير، ليكشف قـيم الوضـوح وقابليـة الـشيء               

 تعـانق،   والحـروف  يتسربل بالدماء،     الكون رجالً يبكي، والفجر إنساناً     لإلبصار، فقد أصبح  

، أما الشموع فهي    يحنالرصاص   يركع   ن ترنو، والمجد إنساناًً    له عيو  بللقوالحنين يمتطي، وا  
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 والثمـار، ذهبـاً     األوراق فتنبت وتزدهر بدل     األرضالتي تقود، والحماس شجرة تغرس في       

  . يجري، والفضيلة امرأة يائسة تنتحر مصر فيركض هائماًًزمرداً، أما نيلولؤلؤاً و

عنى االسم الواقع بعده تبعاً للفعل       استطاع أن يغير م    لألفعال ومن استخدام هشام   -هـ

  :الذي يستخدمه، يقول

  وملوكنا لبسوا الخرائط في دالل    شهداؤنا رسموا الخرائط بالدما

 هي المتعارف عليه من خرائط ترسم، أما الثانية فهي المالبس التـي             األولىفالخرائط  

  .من لبسوا) العامي(أخذت معناها 

ين قد استعمال الفعل المـضارع أكثـر مـن           الكمي وجدنا أن الشاعر    وباإلحصاء -و

استخدامهم للفعل الماضي، أما األمر فأقلها استخداماً؛ وذلك ألن المضارع يقـوم باستحـضار              

الحدث وكأنه ما زال ماثالً للعيان، وخاصة أن القصائد التي درسناها هي قصائد رثـاء يلجـأ                 

مدينة وكأنـه ال يـصدق أنـه        و   وظيفة استحضار المرثي سواء كان شهيداً أ       إلىفيها الشاعر   

  .أصبح من الماضي

 يمكن أن ) شعراً ونثراً (  على األعمال األدبية   )بوزيمان(وأخيراً أقول إن تطبيق نظرية      

الفروق األسلوبية بين مبدع ومبدع، وفي بحثنا اتضح الفرق واضحاً جلياً           ) ما(صورة  يوضح ب 

رين قد تعرضا لمـؤثرات متـشابهة،   ، مع أن الشاع)الشاعر والشاعرة(بين أسلوبي الشاعرين   

اختلفـا فـي درجـة      أنهمـا   فهما من نفس العمر تقريباً، وقاما برثاء نفس الشهداء تقريباً، إال            

االنفعال، فالشاعرة قد اتضح أن درجة انفعالها أعلى من الشاعر، وهذا أمر طبيعي، والحظنـا               

ة الدراسـة األسـلوبية للفعـل       أن درجة انفعالها بدأت تنخفض بتقدمها في العمر، أما من ناحي          

 استخدام المـضارع أكثـر مـن        فالحظنا تقاربهما إلى حد بعيد في استعمال الفعل مجازياً، أو         

  . وهذا ألنهما كما أسلفت يعيشان نفس المؤثراتالماضي؛
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