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التعريف باألسلوبيتني التعبريية والبنيوية
مع تحليل قصيدة محمود درويش (هو هادئ ،وأنا كذلك)

عمر علي الباروني
جامعة مصراتة  -ليبيا

مقدمة

اللغة وسيلة للتعبير والتفكير ،وبها تستخرج مكنونات الصدور والعقول ،فهي
تعبر عن األفكار الكامنة ،كالخلجات السااكنة ،والفكارو والصاوروذ لايلى يارق العق نياون ن
معقد ،وعلى النقاي مان يلاى فالن المااديين يارون ن الفكار ماا او ا
اللغة
تنظيم ٌّ
عقلي ٌ
ٌ
كا م ملفااوظ ،وماان نااا اختلفاات نظارات الدارسااين فااي تفسااير الظاوا ر اللغويااة ،فانب قاات
على ضوء يلى مدرسة نقدية تعنى باألسلوبية التعبيرية ،وخرق تعنى باألسلوبية البنيوية.
و اايا البسااا ساايتناول -بليج ااا  -التعريااا باألساالوبية التعبيريااة واألس االوبية
البنيويااة ،وماان اام تسلياال مصاايدو مسمااود دروي ا ( ااو ااادأ ،و نااا كاايلى) ،تسلااي
سالوباياا ،يكفااا عان الم مااو األسالوبية الكامنااة وراء كلماتاه وتعبي ارتااه األدبياة ،ومااا
تستويه من جماليات النص األدبي ،ومد وسمت بس اي باسام (التعرياا باألسالوبيتين
ااو ااادأ ،و ن ااا ك اايلى)،
التعبيري ااة والبنيوي ااة م ااة تسلي اال مص اايدو مسم ااود درويا ا
وسيكون السديا مكونا -بعد المقدمة -من ة مباسا:
المبسااا األول -التعريااا بمصا لسي األساالول واألساالوبية ،وبالفاااعر مسمااود الاادروي .
المبسا ال اني -التعرياا باألسالوبيتين التعبيرياة والبنيوياة .المبساا ال الاا -تسليال
مصيدو مسمود دروي ( و ادأ ،و نا كايلى) .ام خاتماة لخاص فيهاا ام النتاا
التي توصلت ليها ،و عقبها بفهرس للمصادر والمراجة.
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المبحث األول

( -1التعريف بمصطلحي :األسلوب واألسلوبية)

األساالول واألساالوبية -فااي اللغااة -مااوخويان ماان جااير واسااد ،ااو (ساالل)،
و"يقااال للسا ر ماان النخياال :ساالول ،وكاال ريا ممتااد فهااو ساالول ،...واألساالول
ال ري توخي فيه ،واألسلول بالضم :الفن ،يقال :خي فا ن فاي سااليل مان القاول،
ي :فا ااانين منا ااه"( .)1وفا ااي ااص ا ا ل يعرفا ااه اللغا ااوي الفرنسا ااي (بوفا ااون) بقولا ااه:
ار مان الفاهرو ،و او يعناي
"األسلول و الرجل"( .)2وماد ناال ايا التعرياا مسا ا كبي ا
ن لكل نسان ريقته الخاصة في التعبير( .)3ويعرفه (فارل بالي) بوناه" :مجموعاة
ماان عناصاار اللغااة الم ا رو عا فايااا علااى المسااتمة و القااارأ"( ،)4وعنااد (ريفاااتير):
"األسلول األدبي و كل فيء مكتول فردي يي مصد"( ،)5ومال (بوفو)" :األسلول
و اإلنسان نفسه"(.)6
فهاايا التعريفااات ومااا فااابهها ا يلسااظ فيهااا فااار كبياار ياايكر ،فهااي ا تخاارج

عن كونها تلى الصورو اللفظياة التاي يعبار بهاا المرسال عان المعناى ،و عان كونهاا

يلى النظم الك مي وتوليفاه للتعبيار عان األفكاار والخيااات ،و عان كونهاا ال ريقاة

المتبعة في الكتابة واإلنفاء.

( )1ينظار :اباان منظاور ،جمااال الادين ،لسااان العاارل المساي  ،عاااد بنااءا علااى السارا األول ماان الكلمااة:
يوسا خيا  ،مادم لاه الفاي  :عباد ا الع يلاي ،دار الجيال ،بياروت ،دار لساان العارل المساي ،
بيروت 8041 ،ا8811 -م( 871/3 ،سلل).
( )2ع ام ،مسمد ،األسلوبية منهجا نقديا ،و ارو ال قافة ،دمف 8818 ،م ،ص.84:
( )3ينظر :عياد ،فاكري ،مادخل لاى علام األسالول ،دار العلاوم لل باعاة والنفار ،الرياا ،)8( ،
 88041ا8811 -م ،ص.80:
( )4ع ام ،مسمد ،األسلوبية منهجا نقداياا،ص.81:
( )5ع ام ،مسمد ،األسلوبية منهجا نقداياا ،ص.80:
( )6اااا ،ك ا ار م ،األساالول واألساالوبية ،ترجمااة :كاااظم سااعد الاادين ،دار رفااا عربيااة للصااسافة
والنفر ،بغداد8881 ،م ،ص.18:
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و ما ااا األسا االوبية فيعرفها ااا (جو يا ااا ف ا اريم) بونها ااا" :تسليا اال لغا ااوي ،موضا ااوعه
األس االول ،وف اار ه الموض ااوعية ،وركي ت ااه األلس اانية"( ،)7ويعرفه ااا (المس اادي) بونه ااا:
البسا عن األسس الموضوعية إلرساء علم األسلول( .)8و ي تدرس وما ة التعبير
في اللغة المنظماة مان ناسياة مستوا اا العاا في ،ي :التعبيار عان وماا إلة اإلسسااس
عبر اللغة ،إل
وفعل اللغة في اإلسساس(" ،)9وف مواما التواصال ،و وفا مساتويات
الناو األدبااي"( .)10وعلام األساالول او العلاام الايي ياادرس اإلمكاناات التعبيريااة للغااة،
ي :الوس ااا ل الت ااي يملكه ااا الجه ااا اللغ ااوي نفس ااه ألداء مع ااان تتج اااو األ ا ا ار
األوليااة للكا م( .)11فاألساالوبية ماانه نقاادي ،تاعنااى بااالك م الكلاايذ ولاايا ظلاات تاادور
في فلى اللسانيات كفر من فروعها ،فهي ا تصا النص ا بوسا ل مستمدو مان
اللسانيات السدي ة ،موامها رب الفكر باللغة ،و و ماا جعال األسالوبية تلقاي بظ لهاا
()12
ااو ال األساالوبإلية للنصااوص األدبيااة ين لا "ماان تنظيارات
ا
ن
وت
.
علااى الاانص بكاملااه
ا
مسبقة ،ترق في اللغة األدبية خواص التنو الفردي المتمي في األداء ،بما فيه من
وعي واختيار ،وبما فياه مان انساراا عان المساتوق العاادي الماولوا ،بخا ا اللغاة
العادية ،التي تتمي بالتلقا ية ،والتي يتبادلها األفراد بفكل دا م ير متمي "(.)13
( )7ينظ اار :فا اريم ،جو ي ااا ،دلي اال الد ارس ااات األس االوبية ،الم سس ااة الجامعي ااة للد ارس ااات والنف اار
والتو ية ،بيروت8810 ،م ،ص.31:
( )8ينظاار :عبااد السا م المساادي ،األساالوبية واألساالول نساو بااديل لسااني فااي نقااد األدل ،الاادار العربيااة
للكتال ،ليبيا ،تونس8877 ،م ،ص.34:
( )9ينظاار :جياارو ،بيياار ،األساالوبية ،ترجمااة :منااير عيافااي ،مرك ا اإلنماااء السضاااري للد ارسااات
والترجم ااة والنف اار8880 ،)1( ،م ،ص .10:الع ااار ،س االيمان ،األس االوبية عل اام وت اااري  ،مق ااال
مترجم منت من كتال نظرية األدل المترجم لى األسابانية عان البرتغالياة ،تاوليا :ميتاور مانويال
دي جييار ي سيلقا ،مجلة فصول ،المجلد ( ،)8العدد (8818 ،)1م ،ص.833:
( )10مولينيه ،جورج ،األسلوبية ،ترجمه ومدم له :بسام بركة ،الم سسة الجامعية للدراسات والنفار
والتو ية ،بيروت -لبنان8014 ،)8( ،ه8888 -م ،ص.18:
( )11ينظاار :عياااد ،فااكري ،اللغااة واإلباادا (مبااادأ علاام األساالول العربااي) ،القااا رو ،نترنافااونال،
برس8811 ،)8( ،م ،ص.6-1:
12
عمان1441 ،م ،ص.87:
( )13ينظر :بو العدوس ،يوسا ،األسلوبية (الر ية والت بي ) ،دار المسيروّ ،
( ) ينظاار :عبااد المبسااا ،مسمااد ،التك ارار النم ااي فااي مصاايدو المااديو عنااد سااافظ (د ارسااة ساالوبية)،
مجلة فصول ،الهي ة المصرية العامة للكتال ،القا رو ،المجلد ( ،)3العدد (8813 )1م ،ص.07:
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فاألسلوبية ين "يات ارتبا باألسلول ،ويمكن ن تعاد علام د ارساة األسالول،
و منه دراسة األساليل ،فهاي ت لا علاى جملاة المباادأ والمعاايير الكبارق ،التاي
يس ااتكم ليه ااا ف ااي تمييا ا األس االول وتسليل ااه ،فاألس االوبية ااي الك اال ،واألس االول ااو
الجا ء ،وماان جمااا األساااليل تتكااون األساالوبية فااي تسديااد ا الختااامي"( .)14وا فااى
في ن الدراسات األسلوبية سدي ة العهد في النقد العربي ،فهي مستمدو مان التفاعال
السضاااري مااة الغاارل ،ولكاان اايا ا يعنااي نااه لاام يكاان ناااى باادا ل و مقارب ااات
سلوبية في النقد العربي القديم(.)15
()16

 -2التعريف بالشاعر محمود درويش
ايعد الفاعر مسمود دروي مان بار الفاعراء الفلسا ينيين والعارل ،اعارا
كوسااد دباااء المقاومااة ،والتسماات مصااا دا بالقضااية الفلس ا ينية ،ستااى سااماا بعضااهم
بفاعر الجرل الفلس يني ،وفيما يوتي تعريا مفصل بالفاعر:
مولده ونشأته :ولاد الفااعر مسماود درويا فاي ( )83ماارس عاام (8808م) ،فاي
مريااة البااروو فااي الجلياال بفلس ا ين ،ون ا ل مااة عا لتااه لااى لبنااان فااي نكبااة 8801م،
وعاااد لااى فلسا ين متخفايااا ليجااد مريتااه مااد دماارت ،فاسااتقر فااي مريااة الجدياادو فاامالي
ربي مريته البروو.
حياتههه العلميههة :تاام تعليمااه اابتاادا ي فااي مريااة دياار األسااد بالجلياال ،وتلقااى تعليمااه
ال انوي في مرية كفر ياسيا.
( )14ينظ اار :م اااني س االيمان ،األس االول واألس االوبية ،ض اااءات س ااول المفه ااوم والمس ااددات ،مجل ااة
فكار ،عمان ،العدد (1444 ،)866م ،ص.88:
( )15ينظر :مسمد ع ام ،األسلوبية منهجا نقديا ،ص.1:
( )16ينظر :الموسوعة الفلس ينية ،صدار ي ة الموسوعة الفلس ينية ،)8( ،دمفا 8810 ،م.
والموامة اإللكترونية اآلتية:
http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/20/
https://www.arageek.com/bio/mahmoud-darwish
_http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=1260efcay308342730Y1260efcahttp://www.al-ayyam.ps/ar
page.php?id=1260efcay308342730Y1260efca
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حياتهههه الوظيفيهههة :انضاام دروي ا لااى الس ا ل الفاايوعي اإلس ا ار يلي فااي فلس ا ين،
ارر ومترجم ااا ف ااي ص ااسيفة ااتس اااد ،ومجل ااة الجدي ااد ،الت ااابعتين للسا ا ل،
وعم اال مس ا ا
و صبو فيما بعد مفرفا على تسرير المجلة ،كما افترى في تسرير جريدو الفجر.
حياته السياسية :اعتقل ك ر من مرو من مبل السل ات اإلس ار يلية ،مناي عاام (8868م)ذ
بساابل نفااا اته و موالااه السياسااية ،وفااي عااام (8871م) توجااه لااى موسااكو ،ومنهااا
لى القا رو ،وانتقل بعد ا لى لبنان ،سياا تارس مركا األبسااا الفلسا ينية .فاغل
منصل ر يس تسرير مجلاة فا ون فلسا ينية ،كماا تارس راب اة الكتاال والصاسفيين
الفلس ا ينيين ،و سااس مجلااة الكرماال ال قافيااة فااي بيااروت ،عااام (8818م) .وانتخاال
عضا ااوا فا ااي اللجنا ااة التنفيييا ااة لمنظما ااة التسريا اار الفلس ا ا ينية ،عا ااام (8811م) ،ا اام
اار للاار يس ال ارساال ياساار عرفااات .كتاال ع ا ن ااسااتق ل الفلس ا يني ،الاايي
مستفا ا
ااعلن في الج ا ر عام (8811م) ،واستقال مان اللجناة التنفييياة بعاد خماس سانواتذ
استجاجا على تومياة اتفاا وسالو .عااد درويا عاام (8880م) لاى فلسا ين ليقايم
في رام ا  ،بعد ن تنقل في عدو ماكن ،كبيروت ،والقا رو ،وتونس ،وباريس.
مؤلفاتهههه :بااد كتابااة الفااعر فااي المرسلااة اابتدا يااة ،وعاارا كوسااد دباااء المقاومااة،
ولدروي ما ي يد على ين ديوانا من الفعر والن ر ،باإلضاافة لاى مانياة كتال،
ومااد تاارجم فااعرا لااى عاادو لغااات ،و ااارت مصاايدته (عااابرون فااي كا م عااابر) جاادا
داخ اال الكنيس اات .نف اار رخ اار مص ااا دا بعنا اوان ( ن اات من ااي اآلن ي اارى) ،ي ااوم ()87
يونيو /س يران (1447م) ،ومد انتقد فيها التقاتل الفلس يني .من دواوينه :عصاافير
ب ا جنسااة .و ار ال يتااون .صاادما ي ا تموت اوا .عاف ا ماان فلس ا ين .العصااافير
تموت في الجليل .مديو الظل العالي .سالة سصار .ا تعتير عما فعلت.
الجهههوا واألوسهههمة :سص اال درويا ا عل ااى ع اادو جا اوا  ،منه ااا :ج ااا و ل ااوتس ع ااام
(8868م) ،وجااا و البساار المتوس ا عااام (8814م) ،ودرو ال ااورو الفلس ا ينية عااام
(8818م) ،ولوس ااة وروب ااا للف ااعر ع ااام (8818م) ،وج ااا و اب اان س ااينا ف ااي ااتس اااد
الس ااوفيتي ع ااام (8811م) ،وج ااا و لين ااين ف ااي ااتس اااد الس ااوفيتي ع ااام (8813م)،
وجا و األمير ك وس ( ولندا) عام (1440م) ،وجا و العويس ال قافية مناصفة مة
الفاعر السوري دونيس عام (1440م).
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وفاته :توفي دروي فاي  8سا س (1441م) ،بالواياات المتسادو ،ار خضاوعه
لعملية جراسية للقلل بمرك تكساس ال باي فاي يوساتن ,ودفان فاي  83سا س،
بمدينة رام ا  ،في مصر رام ا ال قافي.
المبحث الثاني -التعريف باألسلوبيتين التعبيرية والبنيوية
ل اام تتف ااكل األس االوبية السدي ااة ف ااي نظري ااة س االوبية واس اادو ،م ااة نه ااا تس ااتمد
معايير ااا ماان النظريااة اللغويااة السدي ااة ،وتتعاماال مااة المسااتويات المختلفااة للمكونااات
اللغوية والك مية التي ارتها يا النظرية وتعاملت معها ،فنسن نجد يا األسلوبية
تتكون من مجموعة من األسلوبيات ،م ل :األسلوبية البنيوية ،واألسالوبية التعبيرياة،
واألسا ا االوبية التكوينيا ا ااة ،واألسا ا االوبية الفرديا ا ااة ،واألسا ا االوبية الوظيفيا ا ااة ،و ير ا ا ااا ما ا اان
جراءاتهاا ،وماد تبتعاد فاي بعضاها
األسلوبيات ،وكلها سالوبيات ماد تلتقاي فاي بعا
اآلخاار( ،)17وبناااء علااى مااا تقاادم سااوساول التعريااا باألساالوبية التعبيريااة واألساالوبية
البنيوية ،وكيفية تعامل كل منهما مة النص ،وتلمس ما بينهما من فرو .
 .1األسلوبية التعبيرية:
يرتب مص لو األسالوبية التعبيرياة ،وكايلى مصا لو األسالوبية الوصافية ،بعاالم
اللغة السويسري (فارل بالي) 8807 -8161م( .)18وتقوم نظرية فارل بالي على دراسة
ما سماا المستوق العا في للغة ،و ي تهادا لاى د ارساة القايم التعبيرياة الكامناة و الم اارو
فااي الك ا م ،وفااارل يقااا علااى نسااو خاااص مااام اللغااة المن ومااةذ لااي سظ الع مااة
التي يمكن ميامها بين المستوق العا في والوجداني والصيغة التي يصل فيها(.)19
( )17القرعان ،فاي  ،مساضارات مساا الب اة العربياة واألسالوبية ،برناام الادكتوراا ،بقسام اللغاة
العربية ،كلية اآلدال ،جامعة اليرموى ،سنة 1448م.
( )18ينظاار :دروي ا  ،سمااد ،األساالول واألساالوبية (ماادخل فااي المص ا لو وسقااول البسااا ومنا جااه)،
مجلا ااة فصا ااول ،الهي ا ااة المص ا ارية العاما ااة للكتا ااال ،القا ااا رو ،المجلا ااد ( ،)1العا اادد (8810 ،)8م،
ص .61 -60:وربابعااة ،موسااى ،األساالوبية (مفا يمهااا وتجلياتهااا) ،دار الكناادي للنفاار والتو يااة،
ربد -األردن1443 ،)8( ،م ،ص .84:وبوسو  ،رابو ،اللسانيات وتسليل النص ،عالم الكتل
عمان -األردن1447 ،)8( ،م ،ص.37:
السديا ،ربد -األردن ،جدا ار للكتال العالميّ ،
( )19ينظر :ابان يريال ،عادنان ،األسالوبية ،مجلاة الفكار العرباي ،بياروت ،العادد (8811 ،)11م،
ص .114:واب اان يري اال ،ع اادنان ،اللغ ااة واألس االول (د ارس ااة) ،مج ااداوي للنف اار والتو ي ااة،)1( ،
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فليا كان موماا الفافقة يسات ير عباارو م ال :ياا للمساكين! فالن نااى ع ماة
ساالوبية يمكاان ن تقااوم ماان خ ا ل التسلياال بااين الفاافقة والتعجاال واإليجااا  ،ويمكاان
اكتفاااا المستااوق العااا في للتصااغير ماان خ ا ل ارتااه للرمااة و للضااعا ،ك اايلى
تبين المستوق العا في لفعل األمر من خ ل السيا والمتعلقات المسي ة باه
يمكن ّ
()20
ومومعهااا منااه  .و اايا يعنااي ن اللغااة ا تعباار عاان الفكاار ا ماان خ ا ل مومااا
وجداني ،ي ن الفكرو المعبار عنهاا بوساا ل لغوياة ا تصاير ك ماا ا بعاد مرور اا
بمسالى وجدانية ،كاألمل ،و الترجي ،و الصبر ،و النهي ،ل (.)21
وا تمام فارل بالي بالمستوق العا في جعله ا يهاتم بالجوانال الجمالياة ،وا
يعتني بصاسل الخ ال -ي :الم لا ،-وتركي ا على اللغاة المن وماة صارفه عان
اا تمااام باللغااة األدبيااة ،وتصاانيفه لامكانااات الكامنااة و الم ااارو فااي اللغااة فاادا لااى
د ارسااة القااوو التعبيريااة فااي لغااة الجماعااة ،دون ا تمااام بالت بيقااات الفرديااة لهااا ،وكاال
اايا جعاال د ارسااته األساالوبية د ارسااة لغويااة ا د ارسااة دبيااة( .)22ففااارل بااالي ين ااو
ار د األسلوبية اللغوية الجماعية الوصفية ،وكتاباته في يا المجال -التي بد ت مني
ير فاي ك ياار مان الماادارس األسالوبية ،التااي جااءت بعاادا،
سانة 8841م -ساد ت تااو ا
()23
وعلى نسو خاص تلى التي تو رت بالن عة الوصفية في منهجه .
 .2األسلوبية البنيوية(:)24
ارتب األسلول ارتبا ا و يقا بالدراسات الخاصة باالبسوا اللغوياة ،التاي ماام
بهااا (دوسوسااير) ،ان مااا ماان تفريقااه بااين اللغااة  Langueوالك ا م  .Paroleوالد ارسااات
1446م ،ص .831:وربابعا ااة ،موسا ااى ،األسا االوبية (مفا يمها ااا وتجلياتها ااا) ،ص .84:وبوسا ااو ،
رابو ،اللسانيات وتسليل النص ،ص.11:
( )20ينظر :دروي  ،سمد ،األسلول واألسلوبية ،ص.61:
( )21ينظر :بن يريل ،عدنان ،األسلوبية ،ص .111:وبوسو  ،رابو ،اللسانيات وتسليل النص ،ص.18:
( )22ينظاار :درويا  ،سمااد ،األساالول واألساالوبية ،ص .61:وبوسااو  ،اربااو ،اللسااانيات وتسلياال
النص ،ص.11:
( )23ينظر :دروي  ،سمد ،األسلول واألسلوبية ،ص.61:
( )24وتسمى يضا األسلوبية الوظيفية .ينظر :ابن يريل ،األسلوبية ،ص.111:
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اللغويااة تركا علااى اللغااة ،وعلاام األساالول يركا علااى رمااة اسااتخدامها و دا هااا(،)25
وميمة التفرمة بين اللغة والك م تكمن في التنبه لى وجود فر باين د ارساة األسالول
بوصاافه امااة كامنااة فااي اللغااة بااالقوو ،يساات ية الم لااا اسااتخراجها لتوجيههااا لااى
دا معين ،وبين دراسة األسلول الفعلي في ياته ،ي :ن ناى فرماا باين مساتوق
اللغة ،ومستوق النص(.)26
وما ااد خا ااي ا اايا التفري ا ا سا ااماء ومص ا ا لسات مختلفا ااة فا ااي فا اارو المدرسا ااة
البنيوياةذ ف ا(روماان جاكبسااون) دعاا لااى التفريا بااين ال ناا ي (رما  -رساالة) ،وركا
في تسليله على الج ء ال اني منها ،دون ن يهمل األولذ ألنه يعتقد ن الرسالة ي
التجسيد الفعلي للم ج بين راا يا ال نا ي ،و او ما ج عبار عناه جاكبساون ساين
ساامى ساادق د ارساااته سااول اايا القضااية :مواعااد الفااعر وفااعر القواعااد ،و ااو يعنااي
بقواعااد الفااعر د ارسااة الوسااا ل التعبيريااة الفااعرية فااي اللغااة ،ويعنااي بفااعر القواعااد
دراسة الفعالية الناتجة من وضة يا الوسا ل موضة الت بي (.)27
لق ااد تص ااور جاكبس ااون خري ااة تجس اايدية توض ااو الم ارس اال الت ااي تم اار به ااا
الرس ااالة ب ااين المرس اال (الم ااتكلم و الم ل ااا) والمس ااتقبإلل (الس ااامة و الق ااارأ) ،اايا
الخري ااة مكونااة ماان :المرساال ،والناماال (الهاواء الساماال للصااوتيات المرساالة ماان الفاام
لااى األين ،و الكتابااة المسااجلة لهااا) ،والرسااالة (المرجااة = المستااوق) ،و(الفاافرو =
اللغ ااة) ،والنام اال ،والمس ااتقبل( .)28وك اال اتص ااال بف ااري لغ ااوي يسم اال بالض اارورو اايا
مبافر و ير مبافر ،والوساا ل اللغوياة التاي ياتم بهاا
ا
العناصر ،سواء كان اتصاا
التوصيل تختلا تبعا لعوامل ك يرو ،ولكان تبقاى لهاا بعا ال وابات التاي تاتسكم فاي
يكل البنااء اللغاوي ،ويمكان ن تكاون مفتاساا لاه ،و ايا ال وابات يساميها جاكبساون:
الموص ا ت ،و مغي ارات الساارعة ،وماان بينهااا تقساايم الضااما ر لااى ضااما ر المااتكلم
( )25ينظر :ربابعة ،موسى ،األسلوبية (مفا يمها وتجلياتها) ،ص.8:
( )26ينظر :دروي  ،سمد ،األسلول واألسلوبية ،ص.61:
( )27ينظر :ابن يريال ،عادنان ،اللغاة واألسالول (د ارساة) ،ص .873 ،808-804:ودرويا  ،سماد،
األسلول واألسلوبية ،ص .61:وربابعة ،موسى ،األسلوبية (مفا يمها وتجلياتها) ،ص.81-81:
( )28ينظر :دروي  ،سمد ،األسلول واألسلوبية ،ص.66-61:
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والمخا ل والغا ل ،اليي يلتقي مة تقسيم ي لوظا ا اللغة ،يتم ل في الوظيفة
التعبيرية ( ناا الماتكلم) ،والوظيفاة التو يرياة ( نات المخا ال) ،والوظيفاة الي نياة ( او
الغا ل) ،ويلتقي -يضاا -ماة تقسايم اي فاي العمال األدباي ،يتم ال فاي :الم لاا
( نا) ،والقارأ ( نت) ،والفخصيات ( و) ،ويرتب يلى -في النهاية -بميول بعا
اايا الموصا ا ت و مغيا ارات الس اارعة دون
األجن اااس األدبي ااة ل ااى اس ااتعمال بعا ا
ار يا كا ااان البنيوي ااون م ااد تا ااابعوا الخا ااي العا ااام ل سا االوبية
بعض ااها اآلخا اار( .)29و خيا ا ا
التعبيريااة عنااد فااارل بااالي ،وتااابعوا -يضااا -الماانه الوصاافي عناادا ،فاالنهم ت فااوا
نقصااا ومعاات فيااه مدرسااة بااالي سااين مصاارت ا تمامهااا علااى اللغااة المن ومااة ماان ناسيااة،
وسين سجمت عان وضاة تصاوراتها اللغوياة موضاة الت بيا مان ناسياة خارق(.)30
ولعل من بر وجه اافت ار بين األسلوبيتين ما يوتي(:)31
 ن التعبيري ااة تابع ااة لل اايات ،و نه ااا تس ااتعين بغير ااا ،والبنيوي ااة تكتف ااي بنفس ااها ع اان
ير ا ،ووظيفتها تنت من الداخل دون اعتماد عوامل خارجية.

 ن التعبيرية ا تعبر عن الفكر ا من خ ل موما وجداني ،ولم تعتن بصاسل
الخ ال (الم لا) ،والبنيوية ا تمت بالجانل الوجداني العا في وبالم لا معا.

 ن التعبيريااة ا تماات باللغااة المن ومااة ،و ملاات اللغااة األدبيااة ،والبنيويااة ا تماات
باللغة المن ومة واللغة األدبية معا.

 ن التعبيرية ا تمت بدراسة القوو التعبيرية في لغة الجماعة ،ولم تهتم بالت بيقاات
الفرديااة لهااا ،والبنيويااة ا تماات بد ارسااة لغااة الجماعااة ،وا تماات بالت بيقااات الفرديااة

لها.

( )29ينظر :دروي  ،سمد ،األسلول واألسلوبية ،ص.66:
( )30ينظر :دروي  ،سمد ،األسلول واألسلوبية ،ص.66:
( )31القرعان ،فاي  ،مساضارات مساا الب اة العربياة واألسالوبية ،برناام الادكتوراا ،بقسام اللغاة
العربية ،كلية اآلدال ،جامعة اليرموى ،سنة 1448م.
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المبحث الثالث -تحليل قصيدة محمود درويش (هو هادئ ،وأنا كذلك)
" او إلادأٌ ،و نا كيلى
يست إلسي فايا بليمون
فرل مهوو
و ا
المغاير بيننا.
الفيء
يا او
ا
ا
ومخ َّ ا
او يرتدي م لي ،مميصا واسعا ا
ص اسا المساء.
و نا الةا ،م لها ،ا
نظر إلخلسة،
او ا يراني سين ا
ينظر خلسة،
نا ا اراا سين ا
و ادأٌ ،و نا كيلإلى.
يسو ال الجرسون في ا،
سو ال الجرسون في ا...
تعب ار بيننا،
م َّةٌ
سوداء ا
ا
فوجس فروو ليلها،
ّ
ويجس فروو ليلها ...
ُّ
نا ا مول لها:
السماء اليوم صافيةٌ
ا
و ك ار رمة.
السماء اليوم صافيةٌ.
و ا يقول لي:
ا
و المر ُّي وال ار ي
نا المر ُّي وال ار ي.
سر ا إل
اليسرق
ِّ
ى إلرجلي ا
اليمنى.
يسرى رجلها ا
دندن لسن ا نية،
ا
( )32ينظاار القصاايدو فااي :درويا  ،مسمااود ،دياوان (ا تعتااير عمااا فعلاات) ،ريااا
والنفر1440 ،)1( ،م ،ص.11-17:
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يدندن لسن ا نية امفابهة.
ا ِّ
افك ار :ل و المرروا بصر فيه نفسي؟
إل
عينيه،
م نظر نسو
ولكن ا رااا ...
ى المقهى على عجل.
فوتر ا
ف ّكر :ارَّبَّما و مات ٌل ،و ارّبما
عابر مد َّ
ظن ني مات ٌل
و ٌ
ا ،و نا كيلى!".
و خا إل ٌ
حول النص:
يتمرك ا ا ا اايا الا اانص سا ااول الع ما ااة المتجا اايرو با ااين (األنا ااا واآلخا اار) :نا ااا=
الفاعر ،واآلخر= و .ومد اختار الفاعر عنوانا واضاسا لنصاه ،و او ( او اادأ،
و ن ااا ك اايلى) ،و اايا العنا اوان م ااد تك اارر ما ارو واس اادو  -ي اار البداي ااة -ف ااي ال اانص .م ااا
الصورو المسورية و الكلمة المفتاسية في يا الانص فهاي مولاه( :م اة ساوداء تعبار
بيننا) ،سيا تجساد فاي ايا الصاورو الخا ا باين الفااعر وعادوا ،ولعال ايا العادو
نااا (اإلس ا ار يلي)ذ ألن اايا المص ا لو/التعبياار -م ااة سااوداء تعباار بيننااا -يسااتعمل
في اللغة العبرية كناية عن نفول خ ا باين ا ناين .وماد يكاون اآلخار او (الانفس
الداخليااة المتصااارعة فااي بقاتهااا الداخليااة والخارجيااة) ،و اايا الصااورو بنااى الفاااعر
عليها نصه بوكمله ،سيا تدور سولها كل األسداا.
أسلوبيًّا :عند تسليل النص نجد فيه عدو منال سلوبية ،منها:
تحليل النص
ًّ
 .اان ي ااال ف ااي الفع اال الماض ااي (ظ اان) ،فق ااد تك اارر الفع اال المض ااار من ااه خمس ااة
وعفرين مرو ،م جاء بالفعل الماضي (ظن)ذ ليتوافا ماة معناى (ا راا)ذ ألن ايا
الفعل جاء بعد اختفاء اآلخر.
ل .اان يال بالسيا ،سيا استعمل الفاعر السيا اللغوي في عدو مواضة ،منها:
 سيا كلمة ( ادأ) في موله ( :و ادأ ،و نا كيلى) = و نا كيلى ادأ.
 سيا كلمة (خا ا) في موله ( :و خا ا ،و نا كيلى) = و نا كيلى خا ا.
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 سيا عبارو ( و ي الة صسا المساء) مبل موله( :ونا الة م له صسا المساء).
 سيا عبارو (و ك ر رمة) من موله( :السماء اليوم صافية).
 سيا عبارو ( نا رتدي مميصا واسعا ومخ ا) مبل موله ( :و يرتدي ...مخ ا).
فالسيا يدل على تم يل وتفبيه ما م بين (األنا) وال ا( و)ذ فكال منهماا خاي
مااا يخااص اآلخاار ،ستااى يخفااي نفسااه عاان صاااسبهذ ألن ك ا ا منهمااا ي ارماال اآلخاار،
فك ما في سالة خوا واض رال.
 في موله( :فوجس فروو ليلهاا  +ويجاس فاروو ليلهاا) ان ياال ،سياا يباد الفااعر القصايدو
بيكر اآلخر ،م يعقبه بالسديا عن نفساهذ لكناه ناا ماد خاالاذ فايكر نفساه مبال
اآلخر ،م رجة بعد س رين كبدايته ،م رجة فيكر نفسه ،م يختمها كما بد .
 اان يال في يكر الكلمة المعربة (الجرسون) مرتين.
 اان يال في مخالفة الضمير في (فيه) الميكر بدل الم نا العا د على (المررو).
 ااستبدال في المسور العمودي (يستسي) – ( فرل).
 تكرار الضمير ( نا) و( و) في لل األس ر ،مة تغيير وتو ية الضامير ( او)
في بع األس رذ ألجل المقارنة بين الفاعر واآلخرذ ولكن التغيير في تو يعه
يوسي باض رال نفسية الفاعر ،وعدم استق ارراذ خوفا من عدوا اليي يرصدا.
 مجيااا الساايا األصااغر-و ااو ااسااتعارو -فااي مولااه( :فااوجس فااروو ليلهااا ،ويجااس
فروو ليلها).
فااساام األول (فااروو) نس ا صااغر ،وااساام ال اااني (ليلهااا) تضاااد ،و انس اراا،
و العنصر ير المتومة ،والوسدو األسلوبية ،و السادا األسالوبي فاي العباارتين :ااسام
األول +ااساام ال اااني +والقااارأ ا يمكنااه الفصاال بااين م بااي العبااارو ،وعنااد ال ارب
بينهما ينفو األسالول ،ود فاة القاارأ تنات عان الفاعور بوجاود مركال اسامي مبناي
على التضاد بين ااسمين ،ويم ل ريفاتير وسدو السيا األصغر بالمعادلة اآلتية:
نسق أصغر+مخالفة/تضاد = مسلك أسلوبي/وجه أسلوبي(.)33
( )33ينظر :البكري ،ار  ،األسلوبية عند ميفال ريفاتير:

100

مجلة شمالجنوب

العدد الثاني عشر

ديسمبر 1028

وم اال اايا النس ا األصااغر فااي مولااه ( :ساارى رجلااي اليساارق ،يساارى رجلااه
اليمنى)ذ فبينهما تضااد ،وكاان األصال ن يسارى رجلاه (اليسارق) ا (اليمناى)ذ فهاو
يتابعه في لل فعالهذ لكنه نا خالفه .تكارار بعا الكلماات فاي نهاياة األسا ر،
م اال :خلسااة وخلسااة ،فااي ا وفااي ا ،ليلهااا وليلهااا ،صااافية وصااافية ،ال ار ااي وال ار ااي.
وم ل يا التكرار يوسي بدمة المتابعة والمرامبة بين (األنا واآلخر) مما ي يد الخاوا
في داخل كل منهما.
واستخدام الفاعر ل ن يال فاي ايا القصايدو ،يرجاة لاى الجانال العاا في

القل ا الاايي يعيفااهذ بساابل مساص ارو العاادو لااه ،ورصااد تسركاتااه وسااكناته ،و ااو مااا

ي عجا ااه ويربكا ااه ،سيا ااا صا ااور اآلخا اار بصا ااورو مصا اااص الا اادماء ،صا اااسل الهويا ااة

اله ميااة ،التااي يغ يهااا بااالمظهر الخااارجي ،وا تاانعكس صااورته فااي الم ارروذ فيصاال
األمر بالفاعر لى اللجوء لاى الهارلذ فيتارى لاه المقهاى .والملساوظ علاى القصايدو

نهااا تبااادل دوار بااين ( ااو و نااا) ،فصاالت بينهمااا الق ااة السااوداء ،وكااون اايا مااول

برصد الفاعر عدوا ،ورصد العدو ياا ،وماد خاي كال منهماا يخفاي نظ ارتاه وسركاتاه

عا اان اآلخا اار .فالتقنيا ااة العاما ااة فا ااي ا اايا القصا اايدو مبنيا ااة علا ااى ال نا يا ااة ( ا ااو و نا ااا)
والتصرفات المررتية المريبة التي تتخللها.

الخاتمة

بعا ااد التعريا ااا بكا اال ما اان األسا االول والسا االوبية ،وبالفا اااعر مسما ااود دروي ا ا ،

وباألساالوبيتين :التعبيريااة والبنيويااة ،وتسلياال مصاايدو ( ااو ااادأ ،و نااا كاايلى) ،يمكاان
تلخيص م النتا

البس ية في اآلتي:

 ن األسلول واألسلوبية لفظتان متفقتان في الجير اللغوي ،مفترمتان في الوظيفة،
فاألسلول نم معين للفخص ،واألسلوبية منه نقدي ليلى النم .
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 ن علم األسلوبية علم سديا المنفو ،وفد لينا من األدل الغربي.
 ن ناااى فرمااا بااين األساالوبية التعبيريااة واألساالوبية البنيويااة ،كمااا جاااء فااي نايااا
البسا.
ن للفاعر مسمود دروي بداعات ودفقات فعرية يمكن دراستها من كال الجوانال
األدبية ،بما فيها الدراسة األسلوبية.


101

مجلة شمالجنوب

العدد الثاني عشر

ديسمبر 1028

المصادر والمراجع
 بوسااو  ،اربااو :اللسااانيات وتسلياال الاانص ،عااالم الكتاال السااديا ،ربااد -األردن،
عمان -األردن1447 ،)8( ،م.
جدا ار للكتال العالميّ ،
 جي ا اارو ،بيي ا اار :األس ا االوبية ،ترجم ا ااة :من ا ااير عياف ا ااي ،مركا ا ا اإلنم ا اااء السض ا اااري
للدراسات والترجمة والنفر8880 ،)1( ،م.
 دروي ا ا  ،سما ااد :األسا االول واألسا االوبية (ما اادخل فا ااي المص ا ا لو وسقا ااول البسا ااا
ومنا جاه) ،مجلاة فصاول ،الهي اة المصارية العاماة للكتاال ،القاا رو ،المجلااد (،)1
العدد (8810 ،)8م.
 دروي ا  ،مسمااود :دي اوان (ا تعتااير عمااا فعلاات) ،ريااا ال اريس للكتاال والنفاار،
(1440 ،)1م.
 ابن يريل ،عدنان :األسلوبية ،مجلة الفكر العربي ،بيروت ،العدد (8811 ،)11م.
 اباان يرياال ،عاادنان :اللغااة واألساالول (د ارسااة) ،مجااداوي للنفاار والتو يااة،)1( ،
1446م.
 ربابعااة ،موسااى :األساالوبية (مفا يمهااا وتجلياتهااا) ،دار الكناادي للنفاار والتو يااة،
ربد -األردن1443 ،)8( ،م.
 سليمان ،ماني :األسلول واألسلوبية ،ضااءات ساول المفهاوم والمساددات ،مجلاة
فكار ،عمان ،العدد (1441 ،)866م.
 فاريم ،جو يااا :دلياال الد ارسااات األساالوبية ،الم سسااة الجامعيااة للد ارسااات والنفاار
والتو ية ،بيروت8810 ،م.
 عب ااد المبس ااا ،مسم ااد :التكا ارار النم ااي ف ااي مص اايدو الم ااديو عن ااد س ااافظ (د ارس ااة
ساالوبية) ،مجلااة فصااول ،الهي ااة المص ارية العامااة للكتااال ،القااا رو ،المجلااد (،)3
العدد (8813 )1م.
عمان1441 ،م.
 بو العدوس ،يوسا :األسلوبية (الر ية والت بي ) ،دار المسيروّ ،
 ع ام ،مسمد ،األسلوبية منهجا نقديا ،و ارو ال قافة ،دمف 8818 ،م.
 الع ااار ،سااليمان :األساالوبية علاام وتاااري  ،مقااال متاارجم منت ا ماان كتااال نظريااة
األدل المتاارجم لااى األساابانية عاان البرتغاليااة ،تااوليا :ميتااور مانوياال دي جييااار
ي سيلقا ،مجلة فصول ،المجلد ( ،)8العدد (8818 ،)1م.
101

التعريف باألسلوبيتين التعبيرية والبنيوية

 عيا ا اااد ،فا ا ااكري :اللغا ا ااة واإلبا ا اادا (مبا ا ااادأ علا ا اام األسا ا االول العربا ا ااي) ،القا ا ااا رو،
نترنافونال ،برس8811 ،)8( ،م.
 عياد ،فكري :مدخل لاى علام األسالول ،دار العلاوم لل باعاة والنفار ،الرياا -
السعودية ،ال بعة األولى 88041 ،ا8811 -م.
 القرعااان ،فاااي  :مساضارات مسااا الب ااة العربيااة واألساالوبية ،برنااام الاادكتوراا،
بقسم اللغة العربية ،كلية اآلدال ،جامعة اليرموى ،سنة 1448م.
 المساادي ،عبااد الس ا م :األساالوبية واألساالول نسااو بااديل لسااني فااي نقااد األدل،
الدار العربية للكتال ،ليبيا ،تونس8877 ،م.
 ابن منظور ،جمال الادين :لساان العارل المساي  ،عااد بنااءا علاى السارا األول
من الكلمة :يوسا خيا  ،مدم له الفي  :عبد ا الع يلاي ،دار الجيال ،بياروت،
دار لسان العرل المسي  ،بيروت 8041 ،ا8811 -م.
 الموسوعة الفلس ينية ،صدار ي ة الموسوعة الفلس ينية ،)8( ،دمف 8810 ،م.
 موليني ااه ،ج ااورج :األس االوبية ،ترجم ااه وم اادم ل ااه :بس ااام برك ااة ،الم سس ااة الجامعي ااة
للدراسات والنفر والتو ية ،بيروت -لبنان8014 ،)8( ،ه8888 -م.
 اااا ،كا ار م :األساالول واألساالوبية ،ترجمااة :كاااظم سااعد الاادين ،دار رفااا عربيااة
للصسافة والنفر ،بغداد8881 ،م.
المواقع اإللكترونية:
 http://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2014/9/201-/
 https://www.arageek.com/bio/mahmoud-darwish2 http://www.al-yyam.ps/ar_page.php?id= 1260efcay308342730Y1260efcahttp://www.alayyam.ps /ar_page.php?id=1260efcay308342730Y1260efca
 http://nashiri.info/critiques-and-reviews/critiques-and-analyses/587-o-.html


101

