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اثين عشر عامًا تقريباً، وذلك عندما بدأ اهتمامي ابللسانيات اإلدراكية منذ 
اللسانيات اإلدراكية عن مبحث )االستعارة(، وقد  يف تبوقعت عيين على ما ك  

االستعارة، فقد كان  حوله اللسانيات اإلدراكية تأدهشين التصّور اجلديد الذي طرح
 ا. عرفت ه يف الدراسات البالغية قدميها وحديثهأَلِفت ه و خمتلفاً عن التصّور الذي  

يقارن بني تصور علماء عن االستعارة دفعين إىل كتابة حبث هذا اإلعجاب 
، وقد ح ّكم البحث وأجيز للنشر يف جملة ةاللسانيات اإلدراكيالبالغة العربية وتصور 

أعدت  نشر البحث ضمن و  ،هـ قبل أن تتوقف عن الصدور 1429الدرعية عام 
 كتايب )توظيف أدوات البالغة يف النص املعاصر(. 

وأييت هذا الكتاب امتداداً لذلك االهتمام ابلدراسات اإلدراكية، حيث أحاول 
هنا أن أسّلط الضوء على استفادة الدراسات البالغية من هذه الرؤى اإلدراكية، وهو 

 بـ )البالغة اإلدراكية(. اآلن  ما ي عرف  

حظيت الدراسات اإلدراكية منذ ظهورها بعناية فائقة عند عدد كبري من  لقد
الباحثني، ويف جماالت علمية خمتلفة، سواء أكان ذلك عرب اجلهود التنظريية أو عرب 

ومع هذه األعمال التطبيقية اليت صاحبت هذه التنظريات أو "األعمال التطبيقية. 
جماالت حبث كالسيكية قاربت لغة اخلطاب تلتها اقرتح ابحثون آخرون إعادة النظر يف  

وبالغته وأسلوبه، وإعادة تناول كل ذلك من زاوية أخرى هي الزاوية الذهنية املعرفية، 
فظهرت بذلك... البالغة املعرفية، الشعرية املعرفية، األسلوبية املعرفية، التداولية 
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اد "البالغة . ويعد العاملان جورج الكوف ومارك ترنر من أهم رو )1("املعرفية
 . )2("اإلدراكية

مستضيئة  Cognitive Rhetoric اإلدراكيةلقد ظهرت البالغة 
، وساعية إىل تطبيق رؤاها يف دراسة بالغة اخلطاب اإلدراكيةإبجنازات اللسانيات 

أييت   .ثالثة فصول، وهو ما ستحاول هذه الصفحات احلديث عنه من خالل  اإلنساين
ليتحدث عن )التأطري واالختيار اإلنساين(، حيث ترى اللسانيات الفصل األول منها  

 اإلدراكية أننا ندرك اللغة من خالل أطر معرفية تؤثر على قراران واختياران. وقد حاولت  
التأطري يف اختالف رأي  أتثريتطبيقيًا من خالل الكشف عن ، مث عرض ذلك نظريً 

 صرين حول مقاييس الفصاحة.علماء البالغة الرتاثية عن رأي النقاد املعا

وأييت الفصل الثاين ليتحدث عن )االستعارة والبعد الفكري(، ويعرض هذا 
إىل   ويشري الفصل  االستعارة بنية ذهنية ال يستغين عنها التفكري اإلنساين،    كونالفصل  

سان يف قناعات اإلن  إثر ذلك  وأتثريهاأحياانً ابجلوانب الفكرية والثقافية،    أتثّر استعاراتنا
 وأفكاره، وقد عرضت  هذا تطبيقياً من خالل اخلطاب اإلعالمي الوطين السعودي.

(، األسلوبيةأما الفصل الثالث فقد تناولت فيه )ثنائية الشكل واخللفية وجتلياهتا  
قوم على هذه الثنائية عدد من الدراسات اإلدراكية، مثل النحو اإلدراكي يحيث 

نظريً البالغة اإلدراكية، وقد حاولت إيضاح هذا واألسلوبية والشعرية اإلدراكية و 

 
، د.عمر بن دمحان. حبث منشور يف جملة اخلطاب، (بعض من مشاريع البالغة املعرفية، مارك ترنر أمنوذجا) (1)

 .111م، ص 2016، منشورات خمرب حتليل اخلطاب، جامعة مولود معمري، تيزي أوزو، اجلزائر، 21عدد 
 .112( انظر: السابق ص 2)
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منوذج تطبيقي يعرض كيف ميكن االستفادة من ذلك يف القراءة وشفعت ذلك أب
 البالغية.

قد قمت إبجراء تعديالت يسرية على هذه البحوث لتتناسب مع   وأشري إىل أين
األول قلياًل عن نشرها السابق، حيث ن شر الفصل  ت  ختلفاطبيعة الكتاب، حيث 

)قراءات معاصرة لقضاي يف الرتاث مؤمتر كلية اللغة العربية جبامعة القصيم    كتابضمن  
، ون شر الفصل الثاين اخلاص ابالستعارة 2019 -1440اللغوي واألديب والبالغي( 

 . 2017،  100ضمن عدد جملة فصول عن )اإلدراكيات(، العدد  

صت على تقدمي تصّور وقد حاولت  اجلمع بني التنظري والتطبيق، حيث حر 
شرح املفهوم األساسي الذي يقوم عليه الفصل، الذي ينظري ال اللسانيات اإلدراكية

فعرضت مفهوم ـ)التأطري( يف الفصل األول، ومفهوم )االستعارة( اإلدراكي يف الفصل 
 الثاين، ومفهوم )الشكل واخللفية( يف الفصل الثالث.

كما حرصت  على أن أقدم مناذج حتليلية تطبيقية تكشف كيفية االستفادة من 
هذا املفاهيم اإلدراكية يف الدراسة البالغية، حيث تضّمن كل فصل قراءة بالغية 

لكشف عن سبل االستفادة العملية التحليلية لإدراكية لنص أو جمموعة من النصوص  
 من املفاهيم املطروحة يف الدرس البالغي.

وقبل اخلتام أشري إىل أين حرصت على تيسري العرض النظري والتطبيقي، 
وابتعدت قدر اإلمكان عن ضّخ املصطلحات العلمية اجلديدة اليت قد تعيق القارئ 

كان تركيزي منصباً على عرض األفكار بشكل ميّسر   فقدعن التواصل والفهم اجليد،  
 ن أن يقرأ ويفهم ويستفيد.ميّكن َمن ال ميلك خلفية سابقة عن اإلدراكيات م
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وال أجد يف اخلتام إال توجيه الشكر لكل من مّد يل يد العون ابلتوجيه أو 
االقرتاح أو التقومي، وأخص ابلذكر الصديق والزميل األستاذ الدكتور إبراهيم عبدالعزيز 

 قراءة مسوّدة البحث ببعض ملحوظاته القيمة.عد  ب  شّرفينزيد الذي  

وأن يكتب ما بذلوه  أل أن ينفع هبذا الكتاب قارئه وكاتبه،وهللا تعاىل أسهذا، 
إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصلى  من جهد يف كتابته أو قراءته يف موازين أعماهلم،

 هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.

 د.إبراهيم الرتكي

 سان فرانسيسكو

 2019سبتمرب  
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  الفصل األول:

 ختيار اإلنساني التأطير واال
 –  مقاييس الفصاحة بني الرتاث واملعاصرة أمنوذجا  –
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النظر يف أثر )التأطري( على القرار واالختيار اإلنساين، وقد حياول هذا البحث 
عرض ذلك بشكل نظري عّرف فيه مبفهوم التأطري يف اللسانيات اإلدراكية، مث قام ب

ل اختالف القدامى واملعاصرين حو  علىاملفهوم عمليًا  أثر هذا الكشف عنحاول 
تحّدث يمن خالل ثالثة مباحث، . وقد تناول البحث موضوعه مقاييس الفصاحة

الغي، وذلك عند البالغيني املبحث األول منها عن مقاييس الفصاحة يف الرتاث الب
عرض ما قالوه وما وضعوه من قواعد تضبط فصاحة الكلمة ياملتأخرين حتديداً، و 

عرض املبحث الثاين املوقف النقيض الذي اختذته بعض الدراسات النقدية يوالكالم. و 
املعاصرة من مقاييس الفصاحة يف البالغة الرتاثية، متناوال أبرز االنتقادات اليت أخذهتا 

املبحث الثالث ليقرأ املوقفني،  أييتهذه الدراسات املعاصرة على هذه املقاييس. مث 
موقف القدامى وموقف املعاصرين من الفصاحة، يف ضوء مفهوم التأطري الذي طرحته 
اللسانيات اإلدراكية، حيث عّرف هذا املبحث بداية مبفهوم )التأطري(، ونظر يف كيفية 

  تفسري التباين بني الوجهتني القدمية واملعاصرة.االستفادة من هذا املفهوم يف

لفظ يف ضوء إطار عام ي عّد هذا اللفظ جزءًا منه، وبدون هذا إننا نفهم كل 
. اإلطار ال ميكن فهم معىن اللفظ، حيث إن هناك منظومة ذهنية ترتبط بداللة اللفظ

اللة اللفظ. فمثاًل يف ضوء إطار أمشل يسهم يف حتديد دإن هذا يعين أبن كل لفٍظ ي فهم  
لفظ )دواء( يفهم يف ضوء إطار )الصحة واملرض(، ولفظ )سلعة( ي فهم يف إطار )عملية 

  .البيع والشراء(
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ومن املستحيل حسب اللسانيات اإلدراكية تصّور معىن اللفظ دون إطاره 
وال يؤدي اإلطار إىل فهم معىن اللفظ فقط، وإمنا هو يؤثر كذلك يف طبيعة ،  اإلدراكي

وهلذا تؤكد الدراسات لسلوك والقرار اإلنساين الذي ينتج عنه استعمال ذلك اللفظ،  ا
املعاصرة أبن املشكلة الواحدة قد خيتلف القرار واالختيار اإلنساين حوهلا حبسب 
اإلطار الذي تصنعه الكلمات يف ذهن سامعيها، وقد أثبت هذا علميا وعملياً ابحثان 

طري القرار وسيكولوجية االختيار(، حيث طرحا خالل يف ورقة علمية هلما بعنوان )أت
هذه الورقة مشكلة مفرتضة وعرضوها على جمموعتني من الناس من أجل اختاذ قرار 
حلل املشكلة، وكانت النتيجة اليت توّصل إليها الباحثان أبن قرار اجملموعة األوىل 

لذي شّكلته الكلمات اختلف جذريً عن قرار اجملموعة الثانية، بسبب اختالف اإلطار ا
لشرح  . وميكن أن أستوحي املثال اآليت(1)املستخدمة يف أذهان أفراد كل جمموعة

شخص   600من خالل ما طرحه الباحثان، لنفرتض أن لدينا قرية عدد سكاهنا    الفكرة
وقد أصاب أحد األمراض املعدية القاتلة الفّتاكة كل سكان القرية، فأعلنت إحدى 

هذا املرض، ولكن استخدام  يعاِلجشركات األدوية الكربى يف العامل اكتشافها دواء 
صاحب القرار:   أنت  ، فلو كنتالقريةالدواء سيكون سبباً يف قتل وموت نصف أهل  

سرتفض استخدام ك هل ستوافق على استخدام الدواء أم ال؟. إنه ملن املتوقع أن
 الدواء.  

هذا الدواء سيكون ولكن لو أعيد السؤال نفسه: بتغيري يسري وهو القول أبن 
، فهل ستوافق لو كنت صاحب القرار على سببًا يف جناة وحياة نصف أهل القرية

 
   (1  )  Look; The framing of decisions and the psychology of choice, 

A Tversky, D Kahneman, Science  30 Jan 1981: Vol. 211, Issue 4481, p 453. 
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ستوافق على استخدام الدواء. فاختلف  كدام الدواء؟. من املتوّقع أيضًا أناستخ
القرار الختالف اإلطار الذي يضعنا فيه اللفظ املستخدم، ففي املرة األوىل و ِضع 

ن يف إطار اخلسائر الفادحة اليت ستنتج عن استخدام الدواء، والذي صنعته و السامع
نوا سببًا يف قتل أو موت أحد، ويف املرة أن يكو  رفضواألفاظ القتل واملوت لذلك 

ومحاية الناس  ذالثانية و ِضع السامعون يف إطار املكاسب املضمونة املتمثلة يف إنقا
، والذي صنعته ألفاظ احلياة والنجاة لذلك وافقوا على استخدام الدواء، رغم حياهتم

أن ميوت بعد أن النتيجة يف احلالتني واحدة، حيث من املتوقع كما يقول السؤال 
استخدام الدواء نصف أهل القرية وأن ينجو نصفها اآلخر، لكن القرار إبعطاء الدواء 

 اختلف ابختالف اإلطار الذي صنعته الكلمات للسامعني.

ويهّمنا يف هذا التصور الذي تقدمه هذه الرؤية التأكيد  على أن كل لفظ 
ساين، حبيث يغدو هذا اإلطار يستدعي إطارًا مفهوميًا حيكم فعل اللغة واملوقف اإلن

 املباحث الثالثة القادمة.  ستوّضحهوهو ما  موّجها مهماً ملوقفنا ورؤيتنا. 
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 : مقاييس الفصاحة عند البالغيين المتأخرين:المبحث األول

الفصاحة: "الفصاحة يف اللغة هي الظهور والبيان، قال يف لسان العرب: 
. وأما اصطالًحا فلم يقّدم (1)"إفصاحاً: إذا بيّنه وكشفهالبيان.... وأفصح الشيء 

البالغيون تعريًفا هلا، بل اكتفوا بتعداد ما خيّل بفصاحة الكلمة والكالم. ولكن من 
خالل ما ذكروه هناك نستطيع أن نقول إن الفصاحة هي موافقة الكالم لسنن وأساليب 

ويف هذا املبحث يتحدث  الكالم العريب األصيل صواًت وصرفًا وحنوًا وداللة.
 عن فصاحة الكلمة املفردة، وفصاحة الكالم. (2)البالغيون

 

 أوالً: فصاحة الكلمة

ي رِجع البالغيون عدم فصاحة الكلمة إىل أسباب، أشهرها األسباب الثالثة 
 التالية:

 

 

 

 
 .499طبانة، ص  لسان العرب، ابن منظور، مادة ف ص ح.  وينظر: معجم البالغة العربية، د.بدوي   ( 1)
مل يفّصل عبدالقاهر يف احلديث عن الفصاحة، وكتب عنها السكاكي كالماً خمتصرًا. وقد فّصل احلديث  ( 2)

، وأشري إىل أن حديثي عن )فصاحة الكلمة والكالم( مستل من كتايب )تيسري علم فيها القزويين وشّراح التلخيص
 املعاين(. 
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 :(1)تنافر احلروف-1

متنافرة، ثقيلة على وذلك عندما تكون احلروف اليت تتكون منها الكلمة 
اللسان، كما يف قول األعرايب الذي سألوه عن دابته أين تركها؟ فقال: تركتها ترعى 

، فإن كلمة )اهلعخع( كلمة جيد اللسان صعوبة يف نطقها، وجيد نشازًا عند (2))اهل ع خ ع(
 مساعها، لذلك كان إيرادها خمالً بفصاحة الكالم.
 تبعثر َشع ر املرأة:ومن ذلك أيضا قول امرئ القيس يصف  

زِراٌت إىل الع ال َتش   (3)غدائره م س 
فإن يف كلمة )مستشزرات( ثقالً واضًحا عند النطق هبا، أو عند مساعها. ولذلك 

 عّدوها مما خيّل بفصاحة الكلمة.
 :(4)الغرابة-2

وهي أن تكون الكلمة املستعملة غري واضحة يف الداللة على معناها. وأييت   
 ذلك على صورتني:

 
، عروس  34، مفتاح تلخيص املفتاح، اخللخايل، ص12/ 1ويين، انظر: اإليضاح )مع البغية(، القز  ( 1)

، مواهب الفتاح، ابن 140، املطول، التفتازاين، ص20، خمتصر السعد، التفتازاين، ص  57/  1األفراح، السبكي  
 . 110/ 1يعقوب املغريب، 

ع( ابخلاء، وهي ضرٌب هكذا ت كتب الكلمة يف كتب البالغيني ابهلاء، بينما هي يف معاجم اللغة )اخل ع خ   ( 2)
 .2/1207من النبات كما يقول ابن منظور. انظر: لسان العرب مادة )خ ع ع( 

 .   115ديوان امرئ القيس ، ص  ( 3)
عروس  ، 38، مفتاح تلخيص املفتاح، اخللخايل، ص13/ 1انظر: اإليضاح )مع البغية(، القزويين،  ( 4)

، مواهب الفتاح، 141، املطول، التفتازاين ص 22تازاين، ص ، خمتصر السعد، التف 61/ 1األفراح، السبكي، 
 .113/ 1ابن يعقوب املغريب، 
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أن تكون الكلمة معجمية ال ي عرف معناها إالّ عرب التنقيب عنه يف كتب اللغة -أ
ومعامجها. كما يف قول عيسى بن عمر وقد سقط وهو ميشي فتجمهر الناس حوله، 

(، فإن األلفاظ فقال: )ما َلك م  َتَكأ َكأ   َرن ِقع وا عينِّ ُت  عليَّ كتَكأ ك ئك م على ِذي ِجنٍَّة ؟ افـ 
)تكأكأُت، تكأكئكم، افرنقعوا( من الغريب غري املستخدم يف الكالم، بل هي من 

 األلفاظ املعجمية ولذلك يعّد إيرادها خمالً بفصاحة الكالم.

أن يعرف أيها  أن حتتمل الكلمة أكثر من معىن حيث ال يستطيع املتلقي-ب
 أراده املتكلم. ومن ذلك قول الشاعر يصف )املرسن(:  

 (1)وفامحًا وَمر سًنا مسرًَّجا

فقد وصف املرسن أبنه )مسّرج(، وقد اختلف الشراح يف املقصود به هنا، هل 
هو مأخوذ من السراج، فيكون املعىن أبن املرسن مضيء كالسراج، أو أنه نسبه إىل 

يدة القوية، فيكون املعىن أن املرسن قوي الصنع كالسيوف ريج صانع السيوف اجلس  
السرجيية. وهلذا اإلهبام وعدم معرفة املقصود ابملعىن املراد عّده البالغيون مما خيّل 

 بفصاحة الكلمة.

 

 
 .360ديوان العجاج ، ص  ( 1)
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 :(1)خمالفة القياس الصريف  -3

وذلك أبن ت بىن الكلمة خالفًا لقواعد بناء الكلمة اليت قررهتا قواعد علم   
 الصرف. 

 كما يف قول الشاعر:

 (2)احلمد هللا العلّي األجلِل  

فإن كلمة )األجلل( تقتضي قواعد الصرف فيها إدغام الالمني ببعضهما، حيث 
ال بفصاحة يقال )األجّل(، ولكن عندما خالف الشاعر قواعد الصرف صار ذلك خم

 الكلمة.

 

 اثنًيا: فصاحة الكالم

هنا يتحدث البالغيون عن مقاييس الفصاحة اليت ختل ابلكالم عند الرتكيب، 
 وي رِجع البالغيون أسباب عدم فصاحة الكالم إىل أمور، أشهرها الثالثة التالية:

 :(3)تنافر الكلمات  -1

 
، عروس  41، مفتاح تلخيص املفتاح، اخللخايل، ص 15/ 1انظر: اإليضاح )مع البغية(، القزويين،  ( 1)

، مواهب الفتاح، 143املطول، التفتازاين، ص ، 23، خمتصر السعد، التفتازاين، ص  63/ 1األفراح، السبكي، 
 .116/ 1ابن يعقوب املغريب، 

 ورد البيت يف لسان العرب يف مادة ج ل ل.  (2)
،  عروس  45، مفتاح تلخيص املفتاح، اخللخايل، ص 18/ 1انظر: اإليضاح )مع البغية(، القزويين  ( 3)

، مواهب الفتاح، 145، املطول، التفتازاين، ص 25، خمتصر السعد، التفتازاين، ص  76/ 1األفراح، السبكي 
 .119/ 1ابن يعقوب املغريب، 
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شكل يعيق قدرة وذلك أبن تتضمن الكلمات جمموعة من احلروف اليت تتكرر ب
اللسان على النطق هبا بطالقة، وهو ما يثقل أيضا على األذن عند مساعها كما يف قول 

 الشاعر:

 (1)وقرب  حر ٍب مبكاٍن قفر  .... وليس قر َب قرِب حر ٍب قرب   

ففي هذه البيت تكررت أصوات )القاف، والراء، والباء( بشكٍل كبرٍي، مما جعل 
 األذن واللسان، لذلك قيل إنه خمل بفصاحة الكالم.تكرارها ثقيالً على  

 

 :(2)ضعف التأليف  -2

وذلك عندما يتم إمهال القواعد اليت تربط أجزاء الكالم بعضه ببعض، 
كالضمائر مثال اليت وضع أهل النحو قواعد الستعماهلا، فضمائر الغيبة ال بد أن تعود 

 ، كقول الشاعر:(3)لفظ والرتبةعلى متقدم، وال جيوز عودها على متأخٍر عنها يف ال

 (4)َجزي ربُّه  عيّن عديَّ بن حاٍُت ... جزاء الكالِب العاويت وقد  فعل  

 
 .123ورد البيت غري منسوب لقائل يف: هناية اإلجياز ، الرازي، ص  ( 1)
، عروس  45، مفتاح تلخيص املفتاح، اخللخايل ص18/ 1انظر: اإليضاح )مع البغية(، القزويين  ( 2)

، مواهب الفتاح ، 145، املطول، التفتازاين، ص 25خمتصر السعد، التفتازاين، ص ،  75/ 1األفراح، السبكي 
 .118/ 1ابن يعقوب املغريب، 

هذا هو األصل، ولكن جيوز عود الضمري على متأخر يف اللفظ والرتبة يف سبعة مواضع ذكرها ابن   ( 3)
 . 489/ 2هشام يف مغين اللبيب، حتقيق: حميي الدين عبداحلميد، 

 . 79يت للنابغة الذبياين وهو يف ديوانه ، شرح: غريد الشيخ، مؤسسة النور للمطبوعات ، ص ( الب 4)



23 

 

فإن الضمري يف )ربه( يعود على )عدي بن حاُت(، وهو متأخر يف اللفظ والرتبة، 
 .(1)ولذلك ع ّد هذا مما خيّل بفصاحة الكالم

 :(2)التعقيد  -3  

درجة من عدم وضوح املعىن املراد منه، إما وذلك عندما يصل الكالم إىل 
 لسبب يف اللفظ أو لسبب يف املعىن، ولذلك قسم البالغيون التعقيد قسمني:

 )أ( التعقيد اللفظي:

راعى فيها األصول وحيدث ذلك عندما تتداخل أجزاء الكالم يف بعضها، وال ي  
 الفرزدق:اليت قررها النحو لرتتيب أجزاء الكالم، كما يف قول  

ِه َحيٌّ أَب وه  يـ َقارِب ه   َلًَّكا  ***  أَب و أ مِّ ل ه  يف النَّاِس إالَّ مم   (3)َوَما ِمثـ 

فإن مقصد الشاعر أن يقول: وما مثل هذا املمدوح يف الناس حيٌّ يقاربه ويشبهه 
يف الفضائل إال مملكا أبو أم ذلك اململك أٌب للممدوح. وخالصة املعىن أنه ال مياثل 
املمدوح إال ابن أخته. فانظر كيف تعّسف وعّقد يف الرتكيب واللفظ ليعرّب عن هذا 

)مثله( وخربه )حي(، وبني الصفة )حي( واملوصوف املعىن، حيث فصل بني املبتدأ 
 )يقاربه(، وواىل بني الضمائر بصورة يعس ر على الذهن الوصول إىل مراجعها بسهولة.

 
 ِخيَفةً   نـَف ِسهِ   يف   فََأو َجسَ جيوز عود الضمري على متأخر يف اللفظ فقط دون الرتبة، كما يف قوله تعاىل:   ( 1)

 .  م وَسى
، عروس  45تلخيص املفتاح، اخللخايل ص، مفتاح 19/ 1انظر: اإليضاح )مع البغية(، القزويين  ( 2)

، مواهب الفتاح، 145، املطول، التفتازاين، ص 25، خمتصر السعد، التفتازاين، ص  79/ 1األفراح، السبكي 
 .120/ 1ابن يعقوب املغريب 

 . 83( البيت للفرزدق. انظر: دالئل اإلعجاز، عبدالقاهر اجلرجاين، ص 3)
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 )ب( التعقيد املعنوي:

حيدث التعقيد املعنوي عندما يستعمل املتكلم واحًدا من األساليب البيانية 
ب، ألن املستمع يبقى يف حرية من بصورة ختالف طريقة استعماهلا الواردة عن العر 

املعىن الذي أراده املتكلم، أحيمله على معناه الوارد عن العرب، أم املعىن الذي قصده 
املتكلم؟. وذلك مثل أن يقول أحٌد: )عليٌّ كاألسد(، وهو يقصد هبذا التشبيه كثرة 

ألن املعىن الشَّع ر حول وجه علي، أو سوء رائحة فمه، فإن هذا من التعقيد املعنوي،  
 املتواتر عن العرب داللة هذا األسلوب على الشجاعة.

 ومن ذلك قول الشاعر:

م َدا  َناَي الدُّم وَع لَِتج  ر ب وا  *** َوَتس ك ب  َعيـ   (1)َسَأط ل ب  بـ ع َد الدَّاِر َعن ك م  لِتَـق 

فإن الشاعر يريد أن يقول إنه سيبتعد عن دير احلبيبة حىت يزداد حبها وتزيد 
اًب إىل قلبه، وأن عينه ستسكبان الدموع على فراقها لتسهم هذه الدموع يف مجود قر 

وسكون عينيه املتأملتني من عدم رؤية احلبيبة. ويرى البالغيون أن الشطر الثاين من 
التعقيد املعنوي، ألن )مجود العني( من الكنايت املشتهرة عن العرب، ولكنها تقال: 

عند سكوهنما وارتياحهما. ولذلك يعّد هذا الشطر  عند خبل العني ابلدمع، وليس
 تعقيًدا معنوًي الستعمال الكناية يف غري معناها الوارد عن العرب. 

 

 
 .106( ديوان العباس بن األحنف . ص 1)
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إنه ملن الواضح أبن هذه املقاييس انطلقت من املستويت اللسانية املعروفة، 
اس حيث يدخل تنافر احلروف وتنافر الكلمات يف املستوى الصويت، وتدخل خمالفة القي

الصريف يف املستوى الصريف، ويدخل ضعف القياس النحوي والتعقيد اللفظي يف 
 املستوى الرتكييب، وتدخل الغرابة والتعقيد املعنوي يف املستوى الداليل.
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 : مقاييس الفصاحة في الدراسات المعاصرة:المبحث الثاني

يف جيري نقاش واسع يف الدراسات املعاصرة حول جدوى مقاييس الفصاحة 
النظر هبا إىل بالغة الكالم والكشف عن مجالياته، فقد ذهب عدد من الباحثني 

 املعاصرين إىل عدم جدواها، وجتاو ز الدرس املعاصر هلذه األحكام.

حيث  يذهب د.إبراهيم أنيس مثال إىل أن الدراسات الصوتية احلديثة قد أثبتت 
ي نظر فيه إىل توايل  عدم دقة مفهوم القدامى عن تنافر احلروف، حيث جيب أن

األصوات غري املفصولة حبركة، فالتنافر والِثَقل حيداثن عند اجتماع صامتني متقاريب 
املخرج غري مفصولني بصائت، وهو ما اليتحقق يف كثري من شواهد البالغة الرتاثية 

طق للتنافر. كما أنه يعزو ما مسّاه البالغيون ابلتنافر إىل أمرين: اجلهد العضلي عند الن
 . (1)ابلصوت، وقلة شيوع استعمال الكلمة

وقد حاول د. بكري شيخ أمني يف كتابه )البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد( أن 
ل ابلفصاحة، وأن يعيد  راجعي بعض شواهد تنافر احلروف اليت عدها البالغيون مما خي 

ضوء ما يسميه علماء األصوات حبكاية الصوت للمعىن النظر إليها يف 
وأن يكشف حسب رأيه أن ما عده البالغيون معيبًا وخمال بفصاحة  ،(2)انموتوبيا()األ

الكالم بسبب تنافر احلروف هو يف قمة البيان والبالغة، مؤكدا أبن بعض تلك املواضع 

 
 وما بعدها.  32( ينظر: موسيقى الشعر، ص 1)
( يرتبط هذا احلديث ابخلالف يف نشأة اللغة وهل هي نتيجة احملاكاة أم أهنا اعتباطية عرفية. والراجح أهنا عرفية 2)

لكن هناك عددًا من ألفاظ اللغة قد تبدو انجتة عن احملاكاة، حبيث حتكي أصوات الكلمة معناها، مثل القهقهة  
 زقزقة واخلرير والقط ع..إخل. وال
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اليت عاهبا البالغيون ملخالفتها مقاييس الفصاحة ميكن أن ت ستجاد حسب النظرة 
 .(1)البالغية املعاصرة

اييس د.متام  حسان يف دراسة له نشرهتا جملة فصول، كما تكلم يف نقد هذه املق
حيث يرى أبن سياق املوقف هو الذي حيدد اللفظ األفصح ال جمّرد عذوبة ألفاظه 
بدليل ورود ألفاظ غري عذبة يف كالم سيد املرسلني عليه الصالة والسالم، مؤكداً أبن 

ىن، فذلك هو علم األسلوب احلديث ال أيبه للجرس إال من حيث إحياؤه ابملع"
. كما ينتقد تصور اخلطيب القزويين الذي يشرتط (2)"الفصاحة كما ينبغي أن تكون

لفصاحة الكلمة والكالم خلّوه من تنافر احلروف والغرابة وضعف التأليف 
 والتعقيد...اخل، ويرفض ذلك لسببني: 

 سليب، والتحديد ابلسلب ضعيف، فال حيّدد املصري أبنه ليس صينيا"أنه حتديد  
ن من الصعب أن يعتمد النقد األسلويب على هذا التحديد، إوال يابنيا وال هنديً.  

إذ قد يكون من املطلوب أسلوبيا أن يستعمل األديب كلمة فيها تنافر احلروف أو 
 .(3)"فيها غرابة أو خمالفة للقياس أو كراهة يف السمع

مقاييس البالغة بني ويتبىن قريبًا من هذا الرأي د.حامد الربيعي يف كتابه: "
 .(4)األدابء والعلماء"

 
 .39 -31/ 1ينظر: البالغة العربية يف ثوهبا اجلديد، د.بكري شيخ أمني، ( 1)
 .23، ص 1987، ابريل 4و  3العددان  7جملة فصول، اجمللد ( 2)
 .25، ص 1987، ابريل 4و  3العددان  7جملة فصول، اجمللد ( 3)
 (.534 -461ماء(، د.حامد الربيعي، ص)( ينظر: )مقاييس البالغة بني األدابء والعل4)
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وليس من أهداف هذا البحث إثبات اجلمال والبالغة يف مجيع ما رفضه 
 مثالني أو ثالثة البالغيون العرب حول مقاييس الفصاحة، ولكن سأكتفي هنا بتقدمي 

 ملا كان يف قمة البالغة واجلمال رغم خمالفته مقاييس الفصاحة.

 ينظر إليه مبعزل عن السياق الكلمة أو مجاهلا جيب أاّل   إن مقياس قبح أصوات
مثلما يفعل البالغيون يف حديثهم عن تنافر احلروف، وإمنا جيب أن ينظر فيه إىل دور 
أصوات اللفظ يف ضوء سياقها الذي ترد فيه، فإذا أوحت األصوات مبعىن يتناسب 

ا. وميكن التمثيل لذلك مع السياق فهي مقبولة بغّض النظر عن ثقل الكلمة أو خّفته
قـَل ت م  ِإىَل بقوله تعاىل:   َي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمن وا َما َلك م  ِإَذا ِقيَل َلك م  ان ِفر وا يف َسِبيِل اَّللَِّ ااثَّ

[، فإن )ااّثقلتم( أثقل يف النطق من )تثاقلتم(، ولكن هذا الثقل 38]التوبة:   األر ضِ 
جاء ليصّور شدة تقاعس وتثاقل أولئك الذين ي دَعون إىل اجلهاد فيتباطؤون، ويتثاقلون، 
وقد أوحت أصوات الكلمة بذلك املعىن البديع، فيتصّور اخليال  ذلك اجلسَم املثّاقل 

سقط من أيديهم يف ثقل، إن يف هذه الكلمة طّنًا على يرفعه الرافعون يف جهد، في
األقل من األثقال، ولو أنك قلت )تثاقلتم( خلف اجلرس ولضاع األثر املنشود، 

 ولتوارت الصورة املطلوبة اليت رمسها اللفظ.

وبنفس الطريقة اليت قيلت عن مقياس تنافر احلروف ميكن احلديث أيضًا عن   
يشري إليه ابن أيب األصبع يف كتابه )حترير التحبري(،  مقياس غرابة الكلمة، وهو ما

ومن ائتالف اللفظ مع املعىن أن يكون اللفظ جزاًل إذا كان املعىن فخماً، "حيث يقول:  
ورقيقاً إذا كان املعىن رشيقاً، وغريباً إذا كان املعىن غريباً حبتاً، ومستعماًل إذا كان املعىن 
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من حماسن اللفظ أن يكون غريبًا عندما يكون املعىن فهو يرى أن   ،(1)"مولدًا حمداثً 
غريباً. ويذكر لذلك مثاًل بقوله تعاىل على لسان إخوة يوسف يف خطاهبم ألبيهم : 

َاِلِكنَي{]يوسف: َتأ  َتذ ك ر  ي وس َف َحىتَّ َتك وَن َحَرًضا َأو  َتك وَن ِمَن اهل  ،  [85}قَال وا اَتَّللَِّ تـَف 
اتهلل" و"تفتأ" و"حرضا"، فهي من الكلمات اليت يندر حيث يذكر غرابة ألفاظ "

استعماهلا يف كالم العرب، وذلك للتعبري عن استغراب إخوة يوسف عليه السالم من 
صنيع أبيهم الذي الزال يردد اسم يوسف رغم طول املدة اليت كانت بينه وبني فقده، 

نسب لسياق فاستعمال هذه الكلمات الغريبة "اتهلل وتفتأ وحرضا" ألهنا األ
 .(2)االستغراب

ومن أمثلة ذلك أيضاً ما يذكر الرافعي يف كتابه )إعجاز القرآن والبالغة النبوية(، 
أبن هللا جل جالله يرّد يف كتابه العزيز على دعوى كفار قريش أبن هلم الذَكر وأن هللا 

َمٌة ِضيَزى{]النجم:جل جالله له األنثى بقوله:  " ِضيَزىىن "، ومع[22}تِل َك ِإًذا ِقس 
يف القرآن لفظة غريبة هي من أغرب ما فيه، وما "يعين غري عادلة وغري منصفة. إن 

}تِل َك   :من قوله تعاىل) )ِضيزى حسنت يف كالم قط إال يف موقعها منه، وهي كلمة
َمٌة ِضيَزى{، ومع ذلك فإن حسنها يف نظم الكالم من أغرب احلسن وأعجبه،  ِإًذا ِقس 

عليها ما صلح هلذا املوضع غريها ... فكانت غرابة اللفظ أشد  ولو أردَت اللغة
 . (3) "األشياء مالءمة لغرابة هذه القسمة

 
 .195ص ابن أيب اإلصبع العدواين، ، ( حترير التحبري1)
 .195، ص ابن أيب اإلصبع ، حترير التحبريينظر: ( 2)
 .158الرافعي، ص  مصطفى صادق، إعجاز القرآن والبالغة النبوية ( 3)
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وعلى هذا ميكن القول أبن ما ذكره البالغيون عن عدم غرابة الكلمات ال جيب 
أن يكون حكماً دائماً، وإمنا جيب أن ي نظر إىل دور هذه الكلمة يف السياق ذلك أهنا 

تكون عني البالغة واجلمال حىت وإن خالفت الشروط واملقاييس اليت شرطها علماء قد  
 البالغة لفصاحة الكلمة والكالم.

وقد ذكر د.صبحي البستاين أبن ما قاله البالغيون فيما يتعلق بشروط الفصاحة 
، (1) "إن الفصاحة وفق هذا املفهوم ... ال عالقة هلا ابلبالغة"ال يبدو مقبواًل؛ حيث 

إذا كانت الفصاحة حمصورة ابملقاييس اللفظية التقليدية فال تستحق أن "مؤكدًا أبنه 
 . (2) "نتوقف عندها اليوم، ألهنا خترج بذلك من إطار الدراسات األسلوبية احلديثة

ويعّلل ذلك أبن هذه الشروط واملقاييس ال تضمن مجال الكالم وحسن أدائه 
د يكون الكالم كالماً مجياًل بليغاً وقد ال يكون، ، فلو روعيت يف الكالم فق(3)البالغي

قها ال يعين أكثر من أن هذا فهي ليست شروط مجال وإمنا هي شروط صحة، وحتقّ 
 الكالم قد التزم مبعايري الصحة وقوانني السالمة اللغوية.

ويضيف إىل ذلك أبن احلكم على العمل األديب ال ي نظر فيه إىل كلمة أو إىل 
، فليس (4)مجلة منفردة، وإمنا ي نظر فيه إىل العمل األديب على أنه كٌل واحد ال يتجزأ

من احلسن تقطيع النص األديب إىل أوصال وأجزاء متفرقة، ينظر فيه إىل كل جزء على 
ألصوات والكلمات والرتاكيب والصور اليت يتضمنها حدة، وإمنا جيب أن ي نظر إىل ا

 
 .43( الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية( ، د.صبحي البستاين، ص 1)
 .45( الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية( د.صبحي البستاين، ص 2)
 .41( ينظر: الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية( د.صبحي البستاين، ص 3)
 .43( ينظر: الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية( د.صبحي البستاين، ص 4)
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هذا النص على أهنا ذات ارتباط ابلنص األديب كله، وعن دور هذه األصوات واأللفاظ 
والرتاكيب يف أداء رسالة النص، ويف أداء املعىن العام الذي يريد النص أن يوصله وأن 

فصاحة مل ي نظر فيه إىل سياق يقوله. وهذا يعين أن ما قاله علماء البالغة عن مقاييس ال
 .أدبية مجاليةالنص، ومل ينظر فيه إىل النص نظرة  

وذلك عرب حتديد األشياء اليت   (1)كما أن هذه املقاييس قد قامت على السلبية
جيب أن خيلو منها الكالم، فهي ال تتحدث عما جيب أن يتضمنه الكالم وإمنا قامت 

 ه الكالم. على الوصف السليب الذي جيب أن خيلو من

، املعاصراألديب  جتايف طبيعة الدرس  كما ترى الدراسات املعاصرة  وهذه املآخذ  
الذي ينظر إىل الكالم بشكٍل مجايٍل أديٍب يؤدي املعىن، ويوصله إىل الذهن مع االهتمام 

 والعناية ابلشكل اجلمايل واألداء الداليل.

  

 
 .41البستاين، ص ( ينظر: الصورة الشعرية يف الكتابة الفنية(، د.صبحي 1)
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فهوم في ضوء م القدامى والمعاصرين: موقف المبحث الثالث

 )التأطير(:

يشري إىل أن   Framingميكن القول ببساطة شديدة أبن مفهوم التأطري
اللغة ختلق أطرًا معرفية تتحكم بتفاعل اإلنسان مع الواقع حوله. ويدور هذا املفهوم 
حول وجود أطر معرفية ذهنية شكلتها جتاربنا احلياتية تدفعنا إىل إدراك ما نسمع وإعادة 

 حمّدد. إنتاجه وفق )مسار(

( Frame Semanticsوهذا املفهوم مستوحى من )علم داللة األطر 
الذي ينتسب إىل جمموعة واسعة من املقارابت اليت حتاول وصف معاين اللغة عرب 

اإلطار الداليل هو بنية معرفية مهمة لفهم كلمة عرب ارتباطها بكلمات "أن  التأكيد على  
. Charles Fillmore. وي عزى هذا العلم إىل الباحث تشارلز فيلمور  (1)"أخرى

 اإلدراكيوقد أخذ )علم داللة األطر( اهتماماً كبرياً من ابحثي اللسانيات وعلم النفس  
 Cognitive. وهو أحد فروع علم الداللة اإلدراكي (2)وحبوث الذكاء الصناعي

Semantics. 

مبفهوم التأطري واليت يقوم عليها علم الداللة   إن واحداً من أهم املبادئ املرتبطة
البناء الداليل موسوعي بطبيعته، وهذا يعين أن املفردات "اإلدراكي هو التأكيد على أن  

 
  (1) Cognitive Linguistics An Introduction, Vyvyan Evans and 
Melanie Green, p 225. 
 (2)  Look: Words, Worlds, and Contexts: New Approaches in Word 
Semantics, p 297. 
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ال متثل حزماً من املعاين املعّلبة تعليباً متقناً )وجهة النظر القاموسية(، ولكنها ت ستخدم 
عة من املعرفة املتصلة بتصور معني، بوصفها نقاط دخول أو منافذ إىل مستودعات شاس

 .(1)"أو جمال مفهومي معني

يتم بناء املعاين على مستوى التصور، فبناء املعىن يساوي التصور، وهي "حيث  
عملية دينامية تظهر الوحدات اللغوية مبوجبها كمثريات أو حمفزات لنسق معني من 

ع ذلك أن املعىن )عملية العمليات التصورية، واستدعاء املعرفة املوسوعية، يستتب
process ( وليس )شيئًاobject منفصال ميكن مجعه من خالل اللغة. إن بناء )

املعىن ميتح من املعرفة املوسوعية.. وينطوي على اسرتاتيجيات استنباطية تتصل جبوانب 
 .(2)"خمتلفة من البناء التصوري

ا اللفظ جزءاً منه، وعلى هذا فإن معىن اللفظ ي فهم يف ضوء إطار عام ي عّد هذ
وبدون هذا اإلطار ال ميكن فهم معىن اللفظ، حيث إن هناك منظومة ذهنية ترتبط 
بداللة اللفظ، إذ يتضمن اللفظ جمموعة من التعالقات املعرفية املالزمة اليت يستدعيها 
هذا اللفظ بشكل واٍع أو بدون ميكن أن نسّميها )اإلطار(. وهذا اإلطار يبدو ذا أثر  

أبنية "وهبذا ميكن القول أبن األطر هي عبارة عن    .فهم الداللة وحتديد مسارها  مهم يف
 .(3)"مفهومية ومعرفية توجه طريقة األفراد يف إدراك الواقع

 
م الداللة  ماهو علحبث بعنوان )،  82ص ، 2017، صيف 100العدد  25/4اجمللد ( جملة فصول ، 1)

 . فيفيان ايفانز، ميالين جرين، ترمجة: أمحد الشيمي (اإلدراكي؟
 .  84ص ، 2017، صيف 100العدد  25/4اجمللد ( جملة فصول 2)

  (3) The Ideological Stamp, Rima Malkawi,  p 41, 42. 
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يف ضوء إطار أمشل يسهم يف حتديد داللة اللفظ. إن هذا يعين أبن كل لفٍظ ي فهم  
هذا اللفظ "طبيب" هو فمثاًل لفظ )طبيب( يفهم يف ضوء إطار )الصحة واملرض(، ف

جزء من منظومة معرفية تتكون من جمموعة أشياء وأفعال ومفاهيم داخلة ضمن هذا 
اإلطار. ومثلها كلمة )سلعة( أيضاً، حيث ت فهم يف ضوء إطار )عملية البيع( وما 

 تستلزمه من سلوكيات وممارسات ومفاهيم. 

ة وأحداث قالبية اإلطار ي عرف أبنه تنظيم للمعرفة ضمن مواضيع مثالي"إن 
مالئمة ألوضاع خاصة. ومعىن هذا أن الذاكرة اإلنسانية حتتوي على أنواع من املعارف 
املنظمة يف شكل بنيات... مثل )املدرسة(، فحينما يذكر مثل هذه املوضوعة تتداعى 
إىل الذهن البناية أبقسامها وما يلزم تلك األقسام واملعلم واملدير واحلراس، وحينما 

ملستشفى( يتداعى إىل الذهن الدكتور مدير املستشفى واألطباء واملرضى يذكر )ا
 .(1) "والدواء

األطر كامنة وسط األبنية املعرفية اليت نفكر هبا، فعلى سبيل املثال عندما "وهذه  
نقرأ عن غموض جرمية قتل، فإن هناك إطاراً أمنوذجياً يتكون من جمموعة من العناصر: 
كالقاتل، والضحية أو الضحاي، والشركاء احملتملون، واملشتبه هبم، ودافع اجلرمية، 

ا يعين أبن هناك )سيناريو( قد قـََتل من خالله اجملرم وسالح اجلرمية، واألدلة. إن هذ
 .(2)  "الضحية

 
، حبث بعنوان )دور املعرفة اخللفية يف 89، ص 1992 ، 6جملة دراسات سيميائية أدبية لسانية العدد ( 1)

 . . ومابعدها 14االستعارة املرفوضة د.أمحد يوسف ص  :. وينظرالتحليل واإلبداع( د.حممد مفتاح 
  (2) Political Mind,  George Lakoff,  p 22 . 
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نفكر مستخدمني "، ألننا  اإلدراكيومن املستحيل تصّور معىن اللفظ دون إطاره  
دِّد عناصر من تلك األطر، وبدون هذه األطر واألمساء  أطرًا مفهومية. فالكلمات حت 

 .(1)"من الصعب أن نفكر أو نتحدث عن احلقائق

 يؤدي اإلطار إىل فهم معىن اللفظ فقط، وإمنا هو يؤثر كذلك يف طبيعة وال
توفره فكرة اإلطار هو "السلوك الذي ينتج عنه استعمال ذلك اللفظ، ذلك أنه مما 

( 2)"ذهين يوفر جمموعة واسعة من سلسلة أفعاٍل ما حتليل اإلطار بوصفه نظام متثيل

سلوكيات ترتبط هبذا اللفظ، مثل: فمثال الفعل )اشرتى( يتضمن سلسلة تصورات و 
 وجود سلعة، ووجود مثن، ودفع الثمن من املشرتي، وإعطاء السلعة من البائع... اخل.

األطر هي بنيات ذهنية تشكل طريقة رؤيتنا للعامل، وت شكل تبعاً "وهذا يعين أن  
رجاً لذلك األهداف اليت نبحث عنها، واخلطط اليت نعدها، وطريقة سلوكنا، وما يعد خم  

 .(3)"جيداً أو سيئاً من أفعالنا

وتقوم هذه األطر بتقدمي منظور خاص وتصّور حمدد يف معاينة األشياء والنظر 
، وهو ما يعين أبن اللغة ال تبدو حمايدة يف كثري من األحيان، فهي عادة تعكس (4)إليها

عني منظورًا حمددًا يفرضه ذلك اإلطار، حىت وإن كنا حنن مستخدمي اللغة غري وا
 .(5)بذلك

 
  (1) Political Mind,  George Lakoff,  p 133. 
  (2) Cognitive Linguistics An Introduction, p 227. 

   (3 ) Do not Think of an Elephant, George Lakoff,  p xv. 
  (4) Cognitive Linguistics An Introduction, p 229. 
  (5) Cognitive Linguistics An Introduction, p 230. 
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هذا التحيز املفهومايت الذي يتضمنه استخدام األطر يف اللغة اإلنسانية دفع 
كثريًا من الدراسات املعاصرة إىل االستفادة من هذا املفهوم يف دراسة اخلطاب اإلنساين 
للكشف عن االحنيازات املعرفية والتصورات املفهومية اليت ينطلق منها منشئ اخلطاب، 

ه من إطارات تفرض منظوره اخلاص الذي خيدم رؤيته اإليديولوجية أو عرب ما خيتار 
 الثقافية أو السياسية. 

فعلى سبيل املثال اهتمت بعض البحوث بدراسة مفهوم التأطري يف جمال اإلعالم 
 Walter Lippmannففي بدايت القرن العشرين قام العامل والرت ليبمان "

بفحص املغالطات والتحيز يف التغطيات اإلعالمية، املشهور بوصفه رائد نظرية التأطري  
تبحث نظرية التأطري بشكل رئيس "، وعلى هذا يف اإلعالم  (1)"الصحف بشكل رئيس

 . (2)"يف أثر األخبار يف وسائل اإلعالم على التصورات الذهنية للمشاهدين واألفراد

االجتماع مث انتقل إىل علوم ويؤكد ابحث آخر أبن التأطري قد بدأ أوالً يف علم  
، آِخذاً اهتماماً كبرياً جداً يف حتليل األخبار (3)أخرى حىت دخل جمال الدراسات األدبية

الفرضية األهم يف نظرية "اليت تقّدمها وسائل اإلعالم. ويؤكد هذا الباحث على أن 
 وأن"، (4)"التأطري هي أن القضية الواحدة ميكن أن ت رى من منظورات متعددة

 
  (1) The Ideological Stamp, Rima Malkawi, p 41. 
  (2) The Ideological Stamp, 2012, p 41, 42. 
  (3) Look: (Re-)Framing the Arab/Muslim , p 97, 98.. 
  (4) (Re-)Framing the Arab/Muslim, Slke Schmidt ,p 98. 
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املعلومات دائمًا ما ت قّدم يف سياق حمدد، يثري بدوره آليات حمددة يف استقبال هذه 
 . (1)"املعلومات

وتظهر هذه اللعبة اللغوية يف كثرٍي من وسائل اإلعالم ومواقع االنرتنت، حيث 
يتم اختيار ألفاظ حمددة ي راد من ورائها استدعاء إطار معني، فقد حيدث على سبيل 

يف مكاٍن ما، وقد تسّمي بعض وسائل اإلعالم منّفَذه: )إرهابياً( حلشره  املثال تفجري
يف إطار )العنف( املسلح الذي يهّدد الوجود اإلنساين، وجلعل فعله )مرفوضاً(، وجعل 

 املنفذ )جمرماً(، واملعتَدى عليهم )أبريء(.. اخل. 

لوضعه يف إطار البطولة، يف حني قد تسمي وسائل إعالمية أخرى املنّفذ )فدائياً(  
ومن مث سيكون فعله )مشروعاً(، ويـ َعّد املنفذ )بطاًل( وطنياً، وسيظهر اخلصوم يف خندق 

 )أعداء( الوطن والتاريخ...اخل.

وابإلضافة إىل اخلطاب اإلعالمي ظهرت عدد من الدراسات اليت حاولت دراسة 
سات كيف تلعب األطر مفهوم التأطري يف اخلطاب السياسي، حيث تتناول هذه الدرا

ابحثني من عدة ختصصات "دوراً حيوي يف موقف العامة من قضاي الشأن السياسي. إن  
يف العلوم االجتماعية كالعلوم السياسية واالتصال وعلم النفس وعلم االجتماع 
واللسانيات، قد أصبحوا مهتمني بشكل متزايد مببدأ األطر، والدور الذي تلعبه يف 

 . (2)"زاع السياسي، وأثرها يف الرأي العامبناء قضاي الن

 
  (1) (Re-)Framing the Arab/Muslim, Slke Schmidt ,p 98. 
  (2) Framing American Politics, Karen Callaghan and Frauke 
Schnell,, p xi. 



38 

 

ويعّد الباحث األمريكي جورج الكوف واحدًا من أهم الباحثني الذين ع نوا 
كل الكلمات ت فهم "بدراسة مفهوم التأطري يف اخلطاب السياسي، فهو يؤكد أبن 

هنية ال مبجرد مساعنا هلا، مقّرراً أبن هذه األطر هي بنيات ذ  (1)"ابلنسبة إىل أطر ذهنية
  .(2)ت رى، ولكنها تتحكم بنا بشكل ال واٍع يف كثري من األحيان

ويضرب مثال  لذلك مبا اندى به جورج بوش االبن عندما وصل إىل البيت 
-(، وهذا اللفظ )ختفيف( tax reliefاألبيض، حيث اندى بـ )ختفيف الضرائب 

إىل أن الضرائب  يقّدم الرئيس يف إطار البطولة، فهذا اللفظ يشري -سب الكوفح
)عبء( فوق كواهل الناس، وأن هذا الرئيس الذي جاء لتخفيفه هو )بطل( يقف يف 
صف الناس وختفيف معاانهتم، وأن من سيحاول أن يقف يف وجه هذا البطل فسيكون 

. إهنا سلسلة من التداعيات املفهومية اليت جّرها إىل الوعي استخدام (3)من )األشرار(
 املعرفية اليت ينتسب إليها ذلك اإلطار.  أحد ألفاظ املنظومة

هلذا حيّذر الكوف بعض السياسيني من الوقوع يف فخاخ أطر اخلصوم املفهومية، 
فال يكفي أن يقف هذا السياسي ضد خيارات خصومه إذا كان يطرح رؤاه من خالل 
معارضة أطرهم املفهومية ونقضها فقط، إذ سيقوم طرحه هذا شعر أو مل يشعر بتعزيز 

 .(4)لك الرؤى اليت يعارضهات

 
(1 )  Do not Think of an Elephant, George Lakoff,  p xv. 
(2 )  Look; Do not Think of an Elephant, George Lakoff,  p xv. 
  (3) Do not Think of an Elephant, George Lakoff,  p 3. 

 
 ( ينظر مثال لذلك يف: 4)

Political Mind,  George Lakoff, p 86, 87. 
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وميكن توضيح هذه الفكرة عرب تعبري طريف يبين عليه الكوف عنوان أحد كتبه، 
وهو قولنا مثاًل لشخص ما: )ال تفكر يف أسد(. حيث يقول إن هذا التعبري رغم أنه 
ينهاان عن التفكري يف أسد، إال أنه يستدعي إىل أذهاننا إطار احليوان املفرتس، ألنه ال 

، ويرى أن هذا (1)ال يستعمل ذات اإلطار الداليل الذي حياول أن يزحيه عن أذهاننايز 
مهامجة أطر اخلصوم يعزز رسالتها.. فعملنا هو أن نعزز قيمنا اخلاصة "التعبري يؤكد أن  

 (2)".. ونتجنب مهامجة ما خيصهم، ألننا لو فعلنا ذلك فهذا جيعل أفكارهم يف املقدمة
ويقّرر أبن التحّرر من أطر اخلصوم وأفكارهم ميكن أن يتم عرب إعادة التأطري  

Reframing  أي عرب اختيار الكلمات والعبارات اليت متتثل ألطران املفهومية
 بدال من التورط يف نقض أطر اخلصوم ومعارضتها.

ماالت إنه ملن الواضح أن اللغة اإلنسانية ومن خالل ما تثريه من أطر حتدد االحت
الناس ال ميكنهم التعامل مع "املمكنة اليت يتعامل هبا اإلنسان مع ما حوله، حيث إن 

األشخاص اجلدد، أو األشياء، أو األحداث على أهنا فريدة أو معزولة. إن الطريقة 
الوحيدة اليت ميكن أن جند هبا معىن للعامل حولنا هي أن نرى الروابط بني األشياء أمامنا 

يت قد جّربناها قباًل أو مسعنا عنها. هذه الروابط نتعلمها عندما نكرب ونعيش واأِلشياء ال
وسط ثقافة حمددة، وحاملا نقيس الوعي اجلديد جتاه ما نعرفه من العامل عرب جتربة سابقة 

 .(3)"فإننا نتعامل مع التوقعات احملتملة

 
   (1 )  Do not Think of an Elephant, Jeorge Lakoff,  p3. 
  (2 )  Do not Think of an Elephant, Jeorge Lakoff,  p xiii   . 
  (3 )  Framing in Discourse, Deborah Tannen, p 14, 15.  
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نه ليس من وتؤثر هذه األطر يف الفعل والقرار اإلنساين، وهلذا يؤكد الكوف أب
الصحيح االعتقاد أبن عامة الناس أيخذون قراراهتم طبقًا للمنطق أو العقل، حيث 

وحبوث علم النفس اآلن أبن الناس ال يفكرون هبذه الطريقة،  اإلدراكيةتثبت العلوم "
وإمنا األطر واالستعارات والنماذج وآليات أخرى غري لغوية تؤثر بشكل جوهري يف 

 .(1)"القرار اإلنساين

ويهّمنا يف هذا التصور الذي تقدمه هذه الرؤية التأكيد  على أن كل لفظ 
يستدعي إطارًا مفهوميًا حيكم فعل اللغة واملوقف اإلنساين، حبيث يغدو هذا اإلطار 

 موّجها مهماً ملوقفنا قيمياً وشعوري وسلوكياً. 

السبب وإذا طّبقنا هذا التصور على لفظ )الفصاحة( فإن هذا رمبا يفّسر لنا 
الذي دفع بعض البالغيني العرب إىل مقاربة مبحث )الفصاحة( بتلك الطريقة اليت 

أن تلك األطر بعناصرها الضرورية "عاهبا كثري من ابحثي الدرس النقدي املعاصر، ذلك  
 . (2)"واالختيارية هي اليت تتحكم يف احمللل أو املؤول أو الناقد أو ما شئنا من األلفاظ

كن القول أبن مادة هذا اللفظ )فصح( قد است خِدمت وصفاً وبناء على هذا مي
ّيت هذه اللغة بـ )الفصحى(. كما  للغة العربية امللتزمة بقواعد العربية وقوانينها حبيث مس 
أن )الفصاحة( مبعىن السالمة اللغوية مثّلت اجتاهاً علمياً مهماً سار عليه مجع كبري من 

بغية الوقوف عند الصواب واخلطأ يف استعماالت علماء اللغة العربية منذ وقت طويل  

 
  (1)  Thinking Points, George Lakoff , p 73. 

 .90، ص 1992 ، 6جملة دراسات سيميائية أدبية لسانية العدد ( 2)
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الناس اللغوية، وظهر هذا يف مؤلفات عدد كبري من علماء اللغة حيث وردت مادة 
 )فصح( يف بعض العنواانت، كما يف كتاب )فصيح ثعلب( مثاًل. 

وقد أّكد هذا املعىن ابحث معاصر يف حديثه عن حركة التصحيح اللغوي يف 
نشأت "اٍب له محل عنوان )تطور مشكلة الفصاحة(، حيث يقول:  الرتاث العريب يف كت

مشكلة الفصاحة يف اتريخ العرب منذ حتّسس العلماء أخطار العجمة واللحن هتّدد 
لغة األجداد واآلابء، فراحوا يتابعون تلك األخطار بتحصني العربية ومحايتها، وحشد 

ن أو أعجمي مما له األصالة القوى لوضع معايري الفصاحة، ومتييز ما هو دخيل أو حل
لدينا يف هلجات العرب مستويٍت ثالثة: الصحيح "، مؤكدًا أبن (1)"والنسب العريق 

والفصيح واألفصح، وما دون ذلك فهو ضعيف أو رديء أو عامي سقيم، قد يدّون 
ويدرس، ولكنه ال جيوز أن ي ساوى ابللسان العريب املبني، وهذا ما كان يقوم به علماء 

 . (2)"ة حىت اآلن، فهم يطلبون الصواب واحلق، ويدفعون اخلطأ واخلطل والباطلالعربي

إن الكالم السابق يعين بشكل واضح أن لفظ )الفصاحة( يدور يف إطار الصحة 
والسالمة اللغوية، وأنه ألصق بسبب ذلك ابلبحث اللغوي والنحوي. وعندما جاء 

ويستخدموه يف حبوثهم مل  -(لفظ )الفصاحة-علماء البالغة ليأخذوا هذا اللفظ 
يستطيعوا أن ينفلتوا من ذلك اإلطار املالزم هلذا اللفظ، حيث حكم هذا اإلطار 
اللغوي مقاربتهم ووّجهها ابجتاه مغاير لطبيعة البحث البالغي شعروا بذلك أو مل 

 يشعروا. 

 
 . 19ينظر: تطور مشكلة الفصاحة ، د.فخر الدين قباوة، ، ص ( 1)
 . 19ينظر: تطور مشكلة الفصاحة ، د.فخر الدين قباوة ، ص( 2)
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إن امللحوظة األوىل اليت ت لحظ يف حديث البالغيني العرب حول مبحث 
حديثهم عن الكلمة واجلملة من حيث االستخدام اللغوي املقبول  الفصاحة هي

واملرفوض، وهذا يظهر مثاًل يف كل مقاييس الفصاحة الستة اليت تناوهلا حديث 
 البالغيني املتأخرين يف مستوى الصوت والصرف والرتكيب والداللة.

 هذا يعين أن هذا التصور كان يقارن بني صواب وخطأ، وهو ما يعّد خمالفاً 
لطبيعة البحث البالغي الذي يقارن عادة بني صواب وصواب، أو كما يقول أهل 
النقد بني مجيل وأمجل. إن البالغة حبث يف اجلمال والثراء الداليل، وال عالقة هلا كما 
هو م فرتض مبنظور الصحة واخلطأ، ولكن إطار السالمة اللغوية الذي ينتسب إليه لفظ 

إىل ذلك السبيل. هذا على الرغم من أنه يف املنظور  )الفصاحة( قد جّر البالغيني
البالغي تعد خمالفة سنن الكالم املعتاد سلوكاً لغويً إبداعياً حيتاج تفسرياً مجالياً ودالليا، 
ومن هنا جاء اهتمام القدامى واملعاصرين ابلعدول واالنزيح، ولكن يف الفصاحة رّكز 

 ثايل والصحيح. البالغيون على ضرورة موافقة الكالم للم 

وأما امللحوظة الثانية فهي أن هؤالء البالغيني يتحدثون عن املرفوض بشكل 
قاعدي مطلق، حبيث ي صدرون حكمًا عامًا على صالحية مثل هذا اللفظ أو التعبري 
أو عدم صالحيته، من منظور قاعدي دائم دون النظر إىل قيمة هذا اللفظ ودوره يف 

 سياقه النصي. 

أهم مسات البحث البالغي على مر التاريخ هي أنه ذو طبيعية  إن واحدة من 
مقامية تداولية، فالبالغة تنظر إىل اللفظ والتعبري من حيث مناسبتهما لسياق حمدد، 

 ومدى قدرهتما على أداء الداللة املطلوبة يف ذلك السياق. 
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حة وهذا يعين أيضاً أن ذلك اإلطار اللغوي النحوي الذي ارتبط به لفظ الفصا
قد حكم سلوك البالغيني فبحثوا عن )قواعد( مطلقة يضبطون هبا مقاييس الفصاحة. 

)إطار السالمة اللغوية( الذي ينتسب إليه لفظ  االدراكيوعلى هذا أثّر ذلك اإلطار 
)الفصاحة( يف توجيه البالغيني بوعي أو بدون إىل مقاربة مبحث الفصاحة وفقًا ملا 

ا هنا )للتقعيد( البالغي وذلك عرب وضع )قواعد عامة( يستلزمه ذلك اإلطار، فتحرّكو 
 تضبط مبحث الفصاحة مثلما يضبط التقعيد النحوي اللغة بـ)قواعد النحو(، 

أما امللحوظة الثالثة فهي الرتكيز يف مقاييس الفصاحة على )اخللو( من العيوب 
، ويقف عند فقط. إن البحث البالغي يقوم عادة ابلتقييم اجلمايل والتعليل الداليل

اجليد والرديء، وال يقصر حديثه على عيوب الكالم وما جيب أن خيلو منه، لكن 
املتأمل لعمل البالغيني املتأخرين جيدهم نظروا إىل مقاييس الفصاحة من املنظور السليب 
الذي يؤكد فقط على ضرورة )خلّو( الكالم من ذلك العيب الذي يرونه خماًل 

ليت ترددت يف كالم البالغيني كثريًا هي ذات ارتباط ابلفصاحة. وكلمة )خيلو( ا
بتصورات التصحيح اللغوي اليت تؤكد فقط على )خلّو( الكالم مما خيالف قواعد 
اللغة، مما يعكس أتثر البالغيني إبطار الصحة والسالمة اللغوية يف مقاربتهم مقاييس 

 الفصاحة.

ناول اجلزئي الذي وميكن أن يضاف إىل ذلك ملحوظة رابعة وهي طريقة الت
يقف عند لفظ واحد أو مجلة واحدة، فعقلية املصّحح واملدّقق اللغوي الذي يقرأ 
النص كاماًل ليقف عند كلمة أو مجلة خمالفة كانت حاضرة يف فعل البالغيني. لقد 
وقف البالغيون وقوفاً جزئيًا على كلمة أو مجلة دون النظر إىل النص على أنه وحدة 

ك لغوي ميثل انصياعًا ملا ميليه إطار لفظ )الفصاحة(. وهو ما واحدة، وهذا سلو 
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يكشف حضور عقلية التصحيح اللغوي الذي يكتفي بتتبع الكلمات أو اجلمل غري 
 املتفقة مع املقاييس اللغوية املفرتضة.

-فهم تراثنا النقدي والبالغي على حقيقته  "لقد أكد د.عبداحلكيم راضي أبن  
هذا العمل حيتاج إىل عمل مضن   -طريق االنتفاع مبا فيه من كنوزوهو خطوة أوىل يف  

وجهد شاق وصرب يف متابعة السياقات املختلفة اليت ترد خالهلا املصطلحات وعدم 
االستهانة أبي منها، وأهم من ذلك حيتاج إىل حساسية مرهفة من جانب القارئ 

ج، أو األسباب ليستطيع الربط بني ما يبدو متباعدًا من املقدمات والنتائ
 .(1)"واملسببات

وهذا ما حاول هذا البحث أن يفعله عرب التأكيد على أن البالغيني املتأخرين 
قد نظروا إىل مقاييس الفصاحة يف ضوء اإلطار املفهومي الذي يرتبط به لفظ الفصاحة، 
وهو إطار السالمة اللغوية، ومن مث جاءت مقاربتهم ملبحث الفصاحة متأثرًة هبذا 

ار املفهومي الذي تنتسب إليه مادة )فصح(، إذ جاءت مقاربتهم هذا املبحث اإلط
 املعروفة.  اجلمايلمقاربة لغوية صرفة اختفى فيها أي أثر ملنهجيات وأدبيات البحث  

ورد انطلق من إطار إدراكي خمتلف، حيث قد فاملعاصرين  الدارسنيأي ر وأما 
وسيقى والصورة الشعرية ضمن حديث مستفيض عن األدب والشعر واملكالمهم 

واألسلوبية... اخل، وهو ما جعل هذه االستخدامات اللغوية عند هؤالء الباحثني 
، وما تستلزمه اللغة األدبية من (إطار اجلمال األديب)املعاصرين حتصر تفكريهم يف 

مقاييس، ومن مث كانت ملحوظاهتم ومآخذهم على الفصاحة منبثقة عن هذا اإلطار، 

 
 . 11داحلكيم راضي، صمن آفاق الفكر البالغي عند العرب، د.عب( 1)
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ء الباحثون جمموعة من االنتقادات املختلفة ملقاييس الفصاحة متأثرين طرح هؤالحيث  
هبذا اإلطار اجلمايل، فانتقدوا مثال قيام مقاييس الفصاحة على النظرة اجلزئية، دون 
النظر إىل النص كامال، وأهنا ال حتكم على مجال الكالم يف ضوء مناسبته للسياق، 

دد ما جيب أن خيلو منه الكالم، ال ما جيب أن وأهنا تنطوي على الرؤية السلبية اليت حت
يتضمنه...اخل وبناء على هذه املآخذ فإن مقاييس الفصاحة يف نظر هؤالء النقاد 
تتجاىف مع طبيعة الدرس اجلمايل واألديب. وهذا يدل على أن اإلطار األديب اجلمايل 

فض ملوقف الذي انطلقوا منه كان هو السبب الذي جعلهم يقفون هذا املوقف الرا
علماء البالغة الرتاثية، فهذه املقاييس ال تتناسب مع هذا اإلطار املعريف الذي وضعتهم 

 فيه استخداماهتم اللغوية.

 
 الخالصة:

عادة الكاتبني عن الفصاحة يف البالغة الرتاثية أن أشار املبحث األول إىل أن 
والفرق بينهما. ومل يقّدم يبدؤوا حديثهم مبقدمات لتعريف البالغة والفصاحة، 

البالغيون الرتاثيون تعريًفا للفصاحة، وإمنا اكتفوا بتعداد ما خيّل بفصاحة الكلمة 
والكالم. ولكننا من خالل ما ذكروه هناك نستطيع أن نقول إن الفصاحة هي موافقة 
الكالم لسنن وأساليب الكالم العريب األصيل صواًت وصرفًا وحنوًا وداللة. ويف هذا 

ملبحث يتحدث البالغيون عن ضرورة خلو الكالم من تنافر احلروف، وخمالفة القياس ا
 الصريف، وضعف التأليف النحوي، والتعقيد اللفظي واملعنوي.

يف مقاييس الفصاحة الدراسات املعاصرة  وجاء املبحث الثاين ليعرض رأي
ىل بالغة الكالم حول جدوى هذه املقاييس الرتاثية يف النظر هبا إ والنقاش الذي دار
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والكشف عن مجالياته، فقد ذهب عدد من الباحثني املعاصرين إىل عدم جدواها، 
 وجتاو ز الدرس النقدي واألديب املعاصر هذه املقاييس.

، ود.متام فقد ذهب إىل ذلك د.إبراهيم أنيس يف كتابه )موسيقى الشعر(، 
القدمي بني البالغة  حسان يف دراسة له نشرت يف جملة فصول عن املصطلح البالغي

واألسلوبية، ود.صبحي البستاين يف كتاب له بعنوان )الصورة الشعرية يف الكتابة 
 الفنية(، ود.حامد الربيعي يف كتابه: "مقاييس البالغة بني األدابء والعلماء" وغريهم. 

ويف املبحث الثالث جاء النظر إىل هذين املوقفني يف ضوء مفهوم 
، الذي يؤكد على أن اللغة ختلق أطرًا معرفية تتحكم بتفاعل   Framingالتأطري

اإلنسان مع الواقع حوله. وأن هذه األطر تتشكل ابلكلمات والعبارات املستخدمة، 
 وأن هذه األطر هي اليت تدفعنا إىل إدراك ما نسمع وتقوم بتوجيهنا حنو )مسار( حمّدد.

ء مفهوم التأطري، فإنه ميكن القول ولو نظران إىل املوقف من الفصاحة يف ضو 
أبن هذا املفهوم ميكن أن يفّسر لنا السبب الذي دفع الباحثني يف الدرس النقدي 

 املعاصر إىل رفض تلك املقاييس اليت قّررها علماء البالغة الرتاثية. 

إذ ي لحظ أبن رأي هؤالء املعاصرين قد ورد ضمن حديث مستفيض عن األدب 
الصورة الشعرية واألسلوبية... اخل، وهو ما جعل هذه والشعر واملوسيقى و 

االستخدامات اللغوية عند هؤالء الباحثني املعاصرين حتصر تفكريهم يف إطار اجلمال 
األديب، وما تستلزمه اللغة األدبية من مقاييس، ومن مث كانت ملحوظاهتم ومآخذهم 

 اجلمايل.  على الفصاحة منبثقة عن هذا اإلطار

 الغة الرتاثية فقد انطلقوا من منظور خمتلف متاما، فهم يتحدثونأما علماء الب
عن البالغة اليت تعىن ابلتوصيل عن الفصاحة اليت ارتبطت ابلسياق اللغوي، و 
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والتواصل الناجح، فالبالغة تدور مادهتا املعجمية حول إبالغ املعىن ووصوله ذهن 
يف نظر أولئك البالغيني   املخاطب أبدق صورة وأفضل أسلوب. كما أن البالغة َتدرس

الرتاثيني مطابقة الكالم ملقتضى احلال، فهي تدرس الكالم كله، نثره وشعره، شفوي أو 
 مكتوابً، أدبيا أو غري أديب. 

والفصاحة كذلك يدور معناها املعجمي حول معىن الظهور والوضوح، وقد 
للغوية، وقد مّثل است خِدم لفظ الفصاحة يف الرتاث اللغوي مبعىن الصحة والسالمة ا

هذا اجتاهًا علميًا سار عليه مجع كبري من علماء اللغة العربية منذ وقت طويل بغية 
الوقوف عند الصحة والسالمة يف استعماالت الناس اللغوية، وظهر هذا يف مؤلفات 
عدد كبري من علماء اللغة قدميا ، كما يف كتاب )فصيح ثعلب( مثالً، وحديثاً كما يف 

 مفهوم الفصاحة( للدكتور فخر الدين قباوة.  كتاب )تطور

وبناء على هذا ميكن القول أبن الكلمات املستخدمة من البالغيني الرتاثيني يف 
حديثهم عن قضية )الفصاحة(، مثل كلمة )البالغة( و)الفصاحة( و)الكالم( قد 

ن مث وضعتهم يف إطار الصحة والسالمة اليت تستلزمها اللغة التوصيلية التواصلية، وم
كان الرتكيز على املواصفات اليت حتتاجها اللغة التواصلية لتبلغ معناها إىل املتلقي 

 أبوضح فكرة وأجلى أسلوب.

إن الكالم السابق يعين بشكل واضح أن البالغيني الرتاثيني كانوا يتحركون يف 
لفظ يف إطار الصحة والسالمة اللغوية، وأهنم قد انطلقوا من هذا اإلطار املالزم هلذا ال

حبثهم موضوع الفصاحة، حيث حكم هذا اإلطار اللغوي مقاربتهم ووّجهها ابجتاه 
 البحث عن اإلبالغ السليم للفكرة واألداء الصحيح لألسلوب.
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وهذا يعين أن ما قاله علماء البالغة الرتاثية حول مقاييس الفصاحة يبدو مقبواًل 
صيلي الذي يتبادله الناس، والذي مداره إذا ن ِظر إليها كما فعلوا يف الكالم العادي التو 

على اإلفهام وإيصال املعىن، ففي مقام خطبة اجلمعة، أو مقام التعليم والتدريس، يبدو 
املتكلم مطالبا أبن يوصل الفكرة بشكٍل صحيح إىل ذهن املتكلم، وهو عندما يستعمل 

تعيق وصول املعىن التعقيد اللفظي أو املعنوي أو الغرابة .. اخل فإن هذه األشياء قد 
بشكل صحيح إىل السامع، وهلذا ميكن القول أبن بعض مقاييس الفصاحة اليت ذكرها 
علماء البالغة العربية تبدو مقبولة إذا ن ظر إليها يف ضوء الكالم التوصيلي التواصلي 

 الذي يهدف إىل إيصال الفكرة واضحة بينة إىل ذهن السامع. 

نظور اإلبداعي واجلمايل كما حيدث عند التعامل أما إذا ن ظر إىل الكالم من امل
مع اللغة األدبية، فإن مقاييس الفصاحة ال تصبح ذات قيمة كبرية، وهؤالء الذين 
حتفظوا على مقاييس الفصاحة من املعاصرين كانوا ينظرون إىل القيمة اجلمالية يف 

 الكالم. 

قدماء واملعاصرين وأخريًا أقول: لقد اتضح للباحث أن اختالف الرأيني بني ال
إمنا يرجع إىل اختالف الكلمات املستخدمة يف حديثهم عن الفصاحة، وهو ما أثر يف 

الذي وضعتهم فيه كلماهتم، ومن مث كان من الطبعي أن  االدراكياختالف اإلطار 
 خيتلف إثر ذلك موقفامها من مقاييس الفصاحة قبوالً أو رفضاً.
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 الفصل الثاني: 

 االستعارة والبعد الفكري
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بـ)املشاهبة(   Cognitive Linguistics  اإلدراكيةهتتم اللسانيات 
نظرا ألمهيتها يف اكتساب املعرفة، حيث يستفيد اإلنسان من املشاهبة يف شؤون حياته 
املختلفة، فهو يستفيد منها يف حل املشاكل واختاذ القرارات وإنتاج السلوك، وذلك 
من خالل محل التجربة اجلديدة عند التعامل معها على تلك التجارب السابقة املشاهبة 

 .)1(ة يف عقلههلا املخزن

على دور )املشاهبة( من خالل مبحث   اإلدراكيةوقد رّكزت دراسات اللسانيات  
. ويعّد أحد أهم الكتب اليت نّظرت هلذه القضية كتاب )2(Metaphor)االستعارة(  

)االستعارات اليت حنيا هبا( ملولّفيه: جورج الكوف ومارك جونسون، حيث صدر هذا 
م ويعّد هو نقطة التحول األهم يف 1980األوىل عام  الكتاب يف طبعته االجنليزية

 -كما يذهب ابحثون معاصرون-النظرة اجلديدة حنو االستعارة. بل إن هذا الكتاب   
وتوسعها طوال ثالثة عقود يف دراسة  اإلدراكيةكان له فضل كبري يف بروز اللسانيات 

 .)3(والتمثيالت الذهنيةاللغة من زواي خمتلفة كالنحو والداللة واألبنية املفهومية  

 
وجدت أنه من الضروري قبل احلديث عن البعد الثقايف يف االستعارة أن أقدم تعريفاً لالستعارة يف اللسانيات  ( 1)

اإلدراكية، وقد استفدت يف ذلك مما كتبته يف كتايب )توظيف أدوات البالغة يف النص املعاصر(. أما اجلديد الذي 
 . لعنوان )االستعارة والثقافة(يضيفه هذا الفصل فهو يبدأ من ا

التشبيه فهو استعارة، فجملة   مل توجد أداةالتصور االجنليزي لالستعارة، فإذا  تنطلق اللسانيات اإلدراكية من (2)
 )احلياة رحلة( هي استعارة يف التصور االجنليزي، بينما هي يف التصور البالغي العريب تعد تشبيهاً بليغاً. 

 (3) New Directions in Cognitive Linguistics. Vyvyan Evans and 
Stéphanie Pourcel. p 1. 
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وقد حاولت بعض الكتب املعاصرة احلديث عن أثر التصورات االستعارية على 
املستويت املختلفة، فكيف ميكن أن يكون لالستعارة دور يف التغيري   يفحياة اإلنسان  

الشخصي، ويف تشايف املريض، وبعض احلوادث االجتماعية كالطالق، وأثرها يف 
 .)1(السلوك والشعور اإلنساين..إخل

إذ يذهب ابحثو هذا العلم يف دراستهم جملموع التعبريات االستعارية اليت تشيع 
إىل أهنا متثيالت ملفاهيم وتصورات معرفية ينبثق منها الوعي، يف اخلطاب اللغوي 

وتتفاعل مع الثقافة والسلوك اإلنساين. وسأحاول يف هذه السطور احلديث عن ذلك 
النظري حول االستعارة وتعريفها وأثرها يف حياة  اإلدراكّينيمن خالل طرح تصور 

فية للمفاهيم االستعارية يف التجليات الفكرية والثقا عن اإلنسان، مع حماولة الكشف
 اخلطاب.

فهم جمال تصوري واحد يف ضوء "أبهنا    اإلدراكيةت عرًّف االستعارة يف اللسانيات  
يف كوهنا تتيح فهم شيء ". وهذا يعين أن جوهر االستعارة يكمن  )2("جمال تصورّي آخر

على التقريب   عملية ذهنية تقوم". إهنا  )3("ما وجتربته أو معاانته انطالقاً من شيء آخر
. وتسّمي )4("بني موضوعني أو وضعني، وذلك ابلنظر إىل أحدمها من خالل اآلخر

 
 ( انظر: الفصل الثاين والثالث من كتاب :1)

Metaphor Implications' and Applications, Jeffery Scott Mio and 
Albert Katz. 

 (2) Metaphor: A Practical Introduction. Zoltan Covceses. p: 4. 
 .23( االستعارات اليت حنيا هبا، جورج الكوف ومارك جونسون، ت: عبداجمليد جحفة، ص 3)
 .90ص  ،قاربة معرفية، عبداإلله سليمم( بنيات املشاهبة يف اللغة العربية، 4)
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، يف  Sourceاجملاَل األول الذي ي ستعار  منه ابسم: املصدر  اإلدراكيةاللسانيات 
 .  Targetحني يسّمى اجملال الذي ي ستعار له ابسم: اهلدف  

ني على قمة االحتاد السوفيييت وكان وميّثل أحد الباحثني لذلك بقوله: )كان ستال
. فهذه العبارة تشري إىل أن )القوة أعلى(، حيث ت فهم الصالت )1(الفالحون يف القاع(

االجتماعية يف ضوء األبعاد االجتاهية. وهذا يعين أن التفكري ابالجتاه حاضٌر عند 
بدرجة القمة التفكري ابلعالقات االجتماعية، من خالل ربط املوقع االجتماعي األقوى  

 يف خط عمودي متخيَّل.  

–فقد استعري )القمة( و)القاع( للموقع االجتماعي األقوى واألضعف. فنحن  
نفهم )املوقع االجتماعي األقوى( يف ضوء )القمة(، و)املوقع   -حسب التعريف السابق 

والقاع( ألهنما مها  -األضعف( يف ضوء )القاع(. وعلى هذا فاملصدر هو )القمة 
أ ِخذا من جماهلما ليداّل على االستعارة، واهلدف هو )املوقع االجتماعي األقوى   اللذان

واألضعف( ألنه هو املستهَدف ابملعىن اجلديد الذي تدّل عليه االستعارة. ويكون 
املصدر عادة شيئًا جتريبيًا )كالقوة اليت حنّسها وجنّرهبا يف حياتنا دوماً(، يف حني أن 

 يئاً جمّرداً )كاملوقع االجتماعي يف املثال السابق(.اهلدف يكون يف الغالب ش

 

 
 (1) Look: Cognitive Poetics in Practice.  Joanna Gavins and Gerard 

Steenp: 100. 
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 أهمية االستعارة في حياة اإلنسان: -

اهتماماً كبريًا لالستعارة بوصفها إحدى أهم آليات  اإلدراكيةتعطي اللسانيات 
كما يقول –التفكري واملعرفة اليت يعتمد عليها العقل اإلنساين بشكل كبري. فاالستعارة  

حاضرة يف كل جماالت حياتنا اليومية. "  -عنها صاحبا كتاب "االستعارات اليت حنيا هبا"
ويف األعمال اليت نقوم هبا أيضاً.  إهنا ليست مقتصرة على اللغة، بل توجد يف تفكريان

إن النسق التصوري العادي الذي يسرّي تفكريان وسلوكنا له طبيعة استعارية ابألساس... 
وإذا كان صحيحاً أن نسقنا التصوري يف جزء كبري منه ذو طبيعة استعارية، فإن كيفية 

. وهذا يعين )1("تفكريان وتعاملنا وسلوكياتنا يف كل يوم ترتبط بشكل وثيق ابالستعارة
أن دور املشاهبة ال يقتصر على الدور اجلمايل الذي جيعلها خاصة ابألدابء والشعراء، 
بل إهنا مهمة حىت إلدراك اإلنسان العادي، مما يعين وجودها يف فكره ولغته كأداة 

 للفهم واإلفهام.

إلنسان تؤكد على أن الفهم اإلنساين ذو نزعة جتريبية، فا  اإلدراكيةإن اللسانيات  
يفهم األشياء من خالل التجارب اليت عايشها. حيث إن لدى الكائن البشري مياًل 

إىل احتواء العامل احمليط به، وذلك بواسطة متثله، وختزينه يف ذاكرته على شكل "
معلومات يعود إليها عند احلاجة، وال يكتفي الكائن البشري ابمليل إىل احتواء العامل 

يتعّدى ذلك إىل ختزين األحداث واالنفعاالت واملوضوعات ابعتباره موضوعات، بل 
، سواء أكان مصدر هذا التخزين هو الوسط الطبيعي احمليط، أو الرتاث )2("اجملردة

 والثقافة املشرتكة. 

 
 .21( االستعارات اليت حنيا هبا، جورج الكوف ومارك جونسون، ص 1)
 .5( بنيات املشاهبة يف اللغة العربية، عبداإلله سليم، ص 2)
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وهذا يعين أن اإلنسان يستقي تصوراته املباشرة واالستعارية من الوسط املاّدي 
جتارب نا يف العامل، فكل التصورات املنبثقة  إن نسقنا التصّوري أساسه"احمليط، حيث 

واملعاجلة املباشرة( واالستعارات )مثل:  -والشيء -حتت -بشكل مباشر )مثل: فوق
السعادة فوق، واجلدال حرب( هلا أسسها يف تفاعلنا املستمر مع حميطنا الفيزيئي 

شكل طبيعي من والثقايف، وكذلك ابلنسبة لألبعاد اليت تبنني جتربتنا...، إذ تنبثق ب
نشاطنا يف العامل، وهذا النوع من النسق التصّوري الذي منلكه انتج عن نوعنا ابعتباران 

 .)1("كائنات، وعن الكيفية اليت نتفاعل هبا مع حميطنا الفيزيئي والثقايف

وهذا يعين أن األمور املادية واملعنوية يف حياتنا يتم فهمها فهمًا جتريبيًا ماّديً. 
ديت فهماً جتريبياً ماديً هو فهم مباشر )غري استعاري(، وأما املعنويت فيتم ففهم املا

فهمها من خالل االستعانة بتجاربنا املادية التجريبية، أي أننا نفهمها استعاريً. وهذا 
يعين أن اإلنسان يستقي من جتاربه اخلاصة ليفهم هبا الواقع من حوله، فكثري من 

ا اإلنسان فهمًا استعارًي من خالل محلها على التجارب املوضوعات اجملّردة يفهمه
املاّدية املخّزنة يف عقله. وهلذا يلحظ أحد الباحثني حضور االستعارة بقوة عند احلديث 

، ذلك أن اإلنسان يلجأ إىل االستعارة أكثر عندما يتحّدث  )2(عن التجارب املعنوية
جارب احلسية من حياته ليعرّب هبا عن أمٍر معنوي، ألنه سيلجأ إىل استعارة بعض الت

 عن هذا األمر املعنوي. 

 

 
 .130، 129االستعارات اليت حنبا هبا، جورج الكوف ومارك جونسون، ص ( 1)

(2)  Cognitive Poetics in Practice. Joanna Gavins and Gerard Steen, 
p: 109. 
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 المفهوم االستعاري واللغة االستعارية : -

التعبريات االستعارية ليست صوغاً لغويً فحسب بل هي نتاج مفاهيم استعارية، 
بني االستعارة بوصفها تصورًا ذهنياً، واالستعارة  اإلدراكيةحيث تفّرق اللسانيات 

أن من الضروري ألي "ة لغوية. إذ يؤكد جورج الكوف ومارك ترنر على  بوصفها صياغ
مناقشة يف االستعارة أن تفّرق بني املفهوم االستعاري الرئيس، الذي هو معريف بطبيعته، 

 . )1("والتعبريات اللغوية احملدَّدة لتلك التصورات االستعارية

وتنشأ مجيع التعبريات االستعارية عن فكرة مهيمنة يف أذهان الناس ت سّمى : 
، Conceptual Metaphor))املفهوم االستعاري، أو االستعارة املفهومية 

والفرق بني التعبري واملفهوم يكمن يف أن املفهوم االستعاري موجود يف العقل اإلنساين، 
يف الكالم اللغوي، واملصدر املولِّد هلا هو يف حني أن التعبريات االستعارية موجودة 

 . )2(املفهوم االستعاري

وميكن أن يتّم ذكر مثال لتوضيح الفرق بينهما. لننظر إىل بعض الكلمات اليت   
تدور يف حديث الناس اليومي عند وصفهم: )اجلدال( مثالً، لنرى كيف حتضر 

هد على ارتباط االستعارة االستعارة فيها بشكل واضح، وكيف متّثل هذه األمثلة شوا
 :)3(ابلفكر وليس ابللغة وحدها، فالناس مثالً قد يقولون عند وصف جدال معني

 عن وجهة نظره. دافعلقد   •

 
(1)  More than Cool Reason, George Lakoff and Mark Turner, p: 50. 
 (2) Look: Metaphor: A Practical Introduction. Zoltan Covceses. P: 

6. 
 .23، 22( هذا املثال مأخوذ من: االستعارات اليت حنيا هبا، جورج الكوف ومارك جونسون، ص3)
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 رأي الطرف اآلخر.  يهاجمإنه   •
 .اهلدفأصابت فكرته   •
 يف ذاك اجلدال.  انتصر •
 ممتازة.  اسرتاتيجيةإنه يتخذ   •

مستعارة من سياقها األصلي )احلرب( إن العبارات اليت حتتها خط هي ألفاظ 
ومستعملة يف سياق )اجلدال(، فهي إذن )تعبريات استعارية(، وهي تظهر يف حديث 
الناس اليومي ابستمرار دون أن ننتبه إىل استعاريتها. لكنها أيضًا تنبثق من )مفهوم 

. استعاري( ذهين واحد، فهي مجيعًا مأخوذة من املفهوم االستعاري: )اجلدال حرب(
وهذا يعين أن اإلنسان العادي يفهم اجلدال من خالل احلرب. فهو يستعري ما خيص 
احلرب ليفهم به اجلدال. وهذا املفهوم االستعاري القابع يف ذهن اإلنسان هو الذي 

 أفرز تلك التعبريات االستعارية، كما يوّضحه الشكل التايل:

 
 

املفهوم 
 االستعاري

)اجلدال 
 حرب(

 وجهة نظره عن )دافع(لقد 

 إنه )يهاجم( الطرف اآلخر

 )أصابت( فكرته اهلدف

 إنه )يتخذ اسرتاتيجية( ممتازة

 )انتصر( يف ذاك اجلدال
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وميكن التوضيح مبثاٍل آخر يتحدث فيه الناس عن احلياة، فهم يقولون مثالً يف 
 أحاديثهم اليومية عن احلياة:

 حياته بشكل جيد.  بدأ •
 إىل مرحلة جيدة.  ننتقلحنن   •
 .وجهةحياته دون   يسريإنه   •
 أردت أن أكون.  حيثيف حيايت إىل   وصلت •
 .يقف يف طريقيلن أمسح ألحد أن   •

هذه الطريقة يف احلديث عن احلياة تـ َعّد عند كثريين حديثاً طبيعياً معتاداً يف "إن  
شؤون حياتنا اليومية...وال تعّد تعبرياً بديعاً أو لغة أدبية. وسنرى ِمن  أتمُّل هذه األمثلة 
املعطاة أن كثريًا مما نتحدث به عن "احلياة" مأخوذ من الطريقة اليت نتحدث هبا عن 

. وهذا يعين أن مثة تصورًا استعارًي حيكم أفكاران عن )احلياة(، فنحن )1("(الرحلة)
نستبطن يف عقولنا املفهوم االستعاري التايل: )احلياة رحلة(، وهذا املفهوم االستعاري 

 هو الذي يوّلد يف أحاديثنا الكثري من أمثال التعابري االستعارية السابقة.

فاهيم االستعارية اليت تشّكلت من إن اإلنسان حيمل يف ذهنه خمزواًن من امل
خالل التجارب اليت مّرت هبا حياة اإلنسان، أو اليت شّكلتها الثقافة والرتاث الذي 
يعيش فيه. ومن خالل ذلك يفهم اإلنسان بعضاً مما حوله فهماً استعاريً. إنه حسب 

أو بدون،  هذه الرؤية يعاين كثريًا من األشياء اليت حيياها يف ضوء أشياء أخرى بوعي
 وتشّكل هذه املفاهيم والتصورات االستعارية كثرياً من مواقفه احلياتية وعباراته اليومية. 

 
(1)  Metaphor: A practical Introduction. Zoltan Covceses. P: 3. 
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وهو ما يعين أن مثة بىن ذهنية استعارية مشرتكة يف العقل اإلنساين. هذه البىن 
بـ )املفاهيم االستعارية  اإلدراكيةالفكرية االستعارية املشرتكة هي ما أمسته اللسانيات 

Conceptual Metaphor وهذه املفاهيم االستعارية هي استعارات .)
تقليدية موجودة يف وعي اإلنسان العادي والشاعر املبدع على حد سواء. وتنعكس 
هذه املفاهيم االستعارية على حياة اإلنسان ابلكامل، مبا يف ذلك لغته فتؤدي إىل 

 حصول التعبريات االستعارية املمثّلة لتلك التصورات.

 
 االستعارة والسلوك اإلنساني:

إذا كانت االستعارة تصوراً ذهنياً يسكن عقل اإلنسان كما يقول املعرفيون فمن 
الطبعي أن تكون ذات أثٍر على حياته كلها مبا يف ذلك سلوكه اليومي. وأشري هنا إىل 
 أن جورج الكوف قد وّسع هذه الرؤية وتناوهلا يف عدٍد من كتبه ومقاالته، حيث رّكز

يف تلك الكتب واملقاالت على أثر املفهوم االستعاري يف صناعة املوقف والسلوك 
اإلنساين. ويف هذا السياق حتّدث عن اخلطاب السياسي األمريكي بني احملافظني 
والليرباليني، ورأى أن تصورًا استعارًي حيكم رؤاهم السياسية، وقد أفرز هذا التصور 

 اندى أو ينادي هبا كل حزب خالل محالته كل املواقف والرؤى السياسية اليت
 .)1(االنتخابية

 
 (1) Look: Metaphor, Morality and Politics, Or Why Conservatives 

Have Left Liberals in the Dust. George Lakoff.  In Journal: Social 
Research. Volume: 62. Issue: 2. 1995. p: 177 
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كما أن له جمموعة مقاالت يتحّدث فيها عن املفاهيم االستعارية اليت أّدت إىل 
بعض األحداث املتعلقة بدور أمريكا وعالقتها ابلشرق األوسط، حيث حتّدث يف 

الل والية بوش النسق االستعاري الذي اعتمدته اإلدارة األمريكية خ"إحداها عن 
. ويف مقالة اثنية حتّدث عن )1("األب لتربير غزو العراق وتسويغه مطلع التسعينات

نسف الربجني التجاريني العامليني بنيويورك يف احلادي "النسق االستعاري الذي أّدى إىل  
. وحتّدث يف مقالة اثلثة عن النسق االستعاري الذي ارتكز عليه )2("عشر من سبتمرب

 . )3("لثاين للعراق على يد بوش االبن إلجناز ما عجز األب عن حتقيقهالغزو ا"

إن هذه األنساق أو املفاهيم االستعارية قد دفعت إىل اختاذ تلك املواقف 
كما يقول عنوان -السياسية اليت تؤّدي إىل سلوك القتل والتدمري، فاالستعارة قد تقتل  

 ترتّتب عليها.بسبب املخاطر اجلسيمة والكبرية اليت    -الكتاب

تعد أسلواب تفكرييً يتصور فيه اإلنسان األشياء   -كما هو واضح–إن االستعارة  
أبشياء أخرى، فالذي يدخل على سبيل املثال  -بوعي أو بدون-من خالل مقارنتها 

بيتًا جديدًا ألول مرة يضع يده مباشرة يف منتصف الباب للبحث عن املقبض، وإىل 
عن مقابس اإلضاءة، إنه يفعل ذلك ال من خالل معرفته   جوار الباب مباشرة للبحث

ابملكان بل من خالل خمزون التجارب السابقة اليت يستعريها ليتعامل هبا مع هذا الوضع 
اجلديد، إنه يستعري من تلك التجارب املخزنة ما يظنه صاحلًا للتعامل مع الوضع 

لزواج قفص ذهيب(، و)احلياة اجلديد. لقد تعودان أن نسمع مثاًل: )الناس معادن(، و)ا

 
 )من مقدمة املرتمجني(.  14( حرب اخلليج أو االستعارات اليت تقتل، ص 1)
 .15( السابق، ص 2)
 .16( السابق، ص 3)
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عقيدة وجهاد(، و)األم مدرسة( ،و)إمنا األمم األخالق(.. إخل. إننا هنا نعاين شيئاً 
وحناول أن نفهمه يف ضوء شيء آخر، من خالل سحب بعض اخلصائص والسمات 

 من أحد الطرفني إىل اآلخر. 

دد اختياراته إن االستعارة وفق هذا التصور هي رؤية تتغلغل يف عقل اإلنسان وحت
السلوكية واملعرفية والشعورية حىت على املستوى الفردي، فاإلنسان الذي ينظر إىل 

سيعيش حياته يف توجس وخوف من أن يتعرض لألذية  -مثال–احلياة على أهنا غابة 
واالفرتاس يف أية حلظة، وسيعيش حياته منطوًي ال يثق أو خيتلط إال بقلة قليلة من 

ى احلياة على أهنا حديقة أو رحلة سياحية فسيحرص على أن يستمتع الناس. أما من ير 
قدر ما يستطيع وأن يتعرف على كل شيء يراه، وأن يتطلع إىل التعرف على ما يشبع 
رغبات البهجة وحب االستطالع لديه. ومن هنا تقوم العالجات املعرفية النفسية على 

هنا حتاول أن تزرع استعارة جديدًة فكرة تغيري تصور اإلنسان عن الشيء الذي يقلقه، إ
مكان املختزن يف عقل اإلنسان املريض، ألن هذه االستعارة اجلديدة سينجم عنها 

 سلوك جديد بالشك.

 
 االستعارة والثقافة:

على االرتباط بني االستعارة  اإلدراكيةيؤكد عدد من الباحثني يف اللسانيات 
in Culture:  Metaphorوالثقافة اجملتمعية، ويعد كتاب )

Universality and Variation واحدا من الكتب اليت حتدثت بشيء )
السؤال الرئيسي "من التفصيل عن هذا املوضوع، حيث نص مؤلفه يف مقدمته على أن  

الذي يهتم به يف هذا الكتاب هو: إىل أي مدى وأبي الطرٍق ترتبط الفكرة االستعارية 
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ل مثل هذه الدراسات أن جتيب عن تساؤل مهم، . وحتاو (1)"بفهم ثقافٍة أو جمتمع ما
ن يؤثر أو يصنع اآلخر: أهي الثقافة أم االستعارة؟، وتكاد تتفق تلك الدراسات مَ هو:  

على أن العالقة تبادلية، فقد تلعب الثقافة دورا مهما يف تشكيل االستعارات، ويف 
 .(2)اج السلوك العامأحيان أخرى قد تؤدي االستعارة دورا مهما يف صناعة الثقافة وإنت

وتتأتى هذه العالقة بني االستعارة والثقافة من خالل ما سبق قوله من أن 
ترى أبن االستعارة هي )فكرة( منبثقة عن الوعي اإلنساين وليست   اإلدراكيةاللسانيات  

جمرد تعبري لغوي، وحبكم أن الثقافة هي منظومة من األفكار اليت ميتثل هلا السلوك 
مجاعة من الناس، فإن هذا يعين أن الفكرة االستعارية قد تكون واحدة  اإلنساين عند

من تلك األفكار الضالعة يف تشكيل الثقافة، أو انجتا منصاعًا ملفاهيم تلك الثقافة، 
 وهو ما يسهم بال جدال يف برجمة السلوك الثقايف وإعادة إنتاجه. 

املفاهيم هر يف أن إن واحدا من أشكال العالقة بني االستعارة والثقافة يظ
االستعارية تتشكل أحياان من أفكار الثقافة اجملتمعية، وميكن استظهار شيء من ذلك 
يف تلك املفاهيم االستعارية اليت تتنوع بني ثقافة وأخرى. وكمثاٍل لذلك يشري أحد 
الباحثني إىل فرٍق يف االستعارات الشائعة عن )الوقت( بني اجملتمعات املتقدمة 

 
(1 )  Metaphor  in Culture: Universality and Variation. Zoltan 

Kovecses. P 2. 
(2)  Look: Metaphor in Cognitive Linguistics. Raymond W. Gibbs, 

Gerard J. Steen.  p 49.  and: . Everyday Conceptions of Emotion: An 
Introduction to the Psychology, Anthropology and Linguistics of 
Emotion. J.A. Russell, José-Miguel Fernández-Dols, Anthony S.R. 
Manstead, Jane C. Wellenkamp. p 3. 
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، فاجملتمعات املتقدمة الصناعية تبين تصوراً للوقت يف ضوء املال )1(املتخّلفة  واجملتمعات
 أو الذهب، لذلك تشيع يف حديث أفرادها عبارات من مثل:

 وقيت.  تضّيعأنت   •
 وقتاً أعطيك إيه.  أملكال   •
 وقتك هذي األيم.  تصرفكيف   •
 كثري من وقيت عندما أمرض.  يضيع •

استعاري ثقايف يرى نفاسة الوقت وغالء قيمته، فهذه العبارات تنجم عن تصور  
ولذلك تنبثق تعبرياته من مفهوم استعاري يرى أبن )الوقت مال(. أما اجملتمعات 

 املتخّلفة اليت هتدر قيمة الوقت فتشيع فيها عباراٍت من مثل:

 كل وقيت ، فأان معك حىت الصباح.  خذ •
 الوقت انتظاراً ألذان اإلفطار.  نستهلك •
 الوقت يف هذا احلوار.  ذيرانبتبال أتبه   •

 . )2(فهي تنطلق من مفهوم استعاري خمتلف، يرى أبن )الوقت عملة رخيصة(

ومثل ذلك االستعارة االجتاهية، فقد تتأثر ابلثقافة والرتاث املشرتك. فنحن نرى 
تصّور اليمني جزءاً كبريًا من النسق اإلجيايب يف احلضارة اإلسالمية، "مثالً كيف أيخذ 

لتعّلق األمر بعدد من اآليت القرآنية اليت ربطت الفالح ابليمني، ويتعلق كذلك بكثرٍي 

 
 . 69، 68( انظر: بنيات املشاهبة يف اللغة العربية، عبداإلله سليم، ص1)
 .69، 68( انظر: السابق،  ص2)
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 يرتبط يف الثقافة الغربية قديف حني أن )اليمني(  )1("صة الشعرمن كالم العرب وخا
 .مبعىن احملافظة والتشّدد

كما قد تسهم الثقافة يف إضفاء صبغة ثقافية على بعض املفاهيم االستعارية 
سواء يف شكلها  -كما سبق القول–اإلنسانية املشرتكة، ذلك أن التجربة اإلنسانية 

اس، أو يف شكلها الثقايف اخلاص تعد من املصادر املهمة املادي املشرتك بني مجيع الن
يف بناء املعرفة واإلدراك اإلنساين. إن تلك التجارب اإلنسانية املشرتكة مثل احلركة 
والطعام والنوم..اخل  وكذلك تلك التجارب احلياتية املختلفة بني ثقافة وثقافة ستظهر 

وعي اإلنساين املشرتك، أو قد بشكل قد يعكس هذا ال  -أي لغة–متجسدة يف اللغة  
عن  اإلدراكيةيعكس حالة التنوع واالختالف الثقايف. وهلذا تتحدث اللسانيات 

، وهي تلك املبادئ (ognitive universals  cاإلدراكية)املشرتكات 
واملفاهيم املشرتكة اليت تعكسها اللغة عند الناس كلهم على اختالف أجناسهم ، وعن  

 الثقافية  ( وهي تلك املفاهيمvariations  cognitive  اإلدراكية)االختالفات  
 . (2)اليت ختتلف من لغة إىل أخرى

 
 .73، 72( السابق ، ص 1)

(2)  Look: Cognitive Linguistics, an Introduction, Vyvyan Evans 

and Melanie Green, p 54.  
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ارية إنسانية وإذا طبقنا هذا على االستعارة فإن هذا يعين وجود مفاهيم استع
مشرتكة انجتة عن التجربة الفيزيئية اإلنسانية املشرتكة، كما يعين أيضا حسبما يقرر 

 .(1)أحد الباحثني إىل وجود اختالف يف االستعارات من ثقافة إىل أخرى

فإذا كان مصدر االستعارة جتربة إنسانية مشرتكة فسينتج عنه إنتاج مفهوم 
قريباً، ولكن تلعب الثقافة دورا مهما يف تكييف استعاري مشرتك يف كل الثقافات ت

ففي بعض احلاالت قد تتشارك لغتان "هذه االستعارة وفقا للمعطى واحلالة الثقافية.  
. (2)"املفهوم االستعاري نفسه، ولكن يتم إظهار االستعارة بشكل خمتلف يف اللغتني

الوعي اإلنساين  وميكن الوقوف يف السطور التالية عند مفهوم استعاري مشرتك يف
للكشف عن تطويعه ليتناسب مع التصور والرؤية الثقافية. إن واحدة من االستعارات 
اإلنسانية املشرتكة هي تلك االستعارة اليت يتم يف ضوئها فهم )الدولة أو األمة يف ضوء 
مفهوم العائلة(، فهي تعد استعارة مفهومية شهرية تتواجد يف مجيع اللغات اإلنسانية 

ا. هذه االستعارة يشري ابحثون إىل وجودها يف خمتلف األمم، فهي موجودة يف تقريب
،ويشري ابحث عريب إىل استخدامها (3)اخلطاب السياسي اهلندي والروسي واألمريكي

 .(4)يف اخلطاب السياسي العريب

 
 (1) Metaphor  in Culture: Universality and Variation. Zoltan 

Kovecses. p 232.   
(2)  Metaphor a Practical Introduction, zoltan kovecses,  p 216. 
(3)  Thinking Points: Communicating Our American Values and 

Vision, George Lakoff, Farrar, p 49. 
اسرتاتيجيات اخلطاب واإلقناع )خطب الرئيس السادات منوذجاً(، د.عماد ( ينظر: الفصل الرابع من كتاب: 4)

 .2012عبداللطيف، اهليئة املصرية العامة للكتاب، 
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ويعزو الكوف سبب شيوع هذه االستعارة املفهومية بني لغات وثقافات خمتلفة 
األوىل يف كوننا "حمكومني" حتدث يف العائلة، حيث "حيكمنا" الوالدان،   جتربتنا"إىل أن  

ميكن، ويتأكدون من توفر املال  فهم حيموننا، وخيربوننا مبا ميكن أن نفعل وما ال
 .(1)"والتموين الكايف لدينا، ويربوننا ويعلموننا

تعاري إن هذه التجربة اإلنسانية املادية املشرتكة هي مصدر هذا املفهوم االس
املشرتك بني اللغات والثقافات اإلنسانية، ولذا يؤكد أحد الباحثني أبن مثل هذه 
التجارب اإلنسانية بشكلها املادي قد تزرع جمموعة من االستعارات على مدار 
التاريخ، وتستمر هذه االستعارات مستعملة إىل اليوم، ويقرر أبن اخلطاب السياسي 

لنوع من االستعارات املستخدمة على مدار التاريخ  قد يزودان حباالت وأمثلة هلذا ا
 . (2)إلغواء اجلماهري

وأييت الغرض من استخدام هذه املفاهيم االستعارية يف اخلطاابت السياسية 
والوطنية املختلفة نظرا لقدرة مثل هذه االستعارة )الدولة عائلة( على صناعة االستجابة 

يف هذه االستعارة املفهومية خيتلف من اجلماهريية للمطالب السياسية. على أن توظ
تصور إىل آخر ومن اجتاه إىل اجتاه ومن ثقافة إىل ثقافة. ففي أمريكا مثال يوجد حزابن 
يتصارعان على إدارة احلكومة، وكل حزب يعيد توظيف هذا املفهوم االستعاري وفقًا 

ياسي )أمنوذج ملنظوره ورؤيته وثقافته السياسية، فاحملافظون مثال حيكم تصورهم الس
عائلة األب احلازم(، إذ يرون أبن احلكومة تقوم يف إدارة الدولة بدور األب احلازم يف 

 
(1) Thinking Points, George Lakoff, p 49. 
 (2) Perspectives in Politics and Discourse, Urszula Okulska and 

Piotr Cap , p 24. 
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إدارته للعائلة، واألب الصارم هو السلطة األخالقية يف العائلة، فهو من يعرف الصواب 
من اخلطأ، وهو من حيق له معاقبة املخطئ، وهو من يرأس بيت العائلة، ومن احملظور 

، وهلذا تقوم الفلسفة السياسية هلذا احلزب (1)لطته أو قراراته، وطاعته واجبةحتدي س
 على الصرامة واحلزم.

يف حني حيكم تصور الليرباليني وفلسفتهم السياسية )أمنوذج العائلة احلانية(، 
هذا األمنوذج يوجد والدان ملتزمان أخالقيا بنمو أطفاهلم، وواجبهم األساسي "ففي 

. وهلذا تقوم الفلسفة السياسية (2)"أطفاهلم، وأن حينو عليهم ليعيشوا سعداءوا  هو أن حيبّ 
هلذا احلزب يف إدارة الدولة على تقدمي الدعم والتسهيالت اليت تكفل رغد العيش 

 واحلياة الكرمية للمواطن األمريكي.

ذهنية صنعها   إدراكيةإن هذه املفهوم االستعاري )الدولة عائلة( يبدو ذا طبيعة  
ذا قدرة  -اإلدراكيةحسب البالغة –ط اإلنسان وظروفه احلياتية، وهو ما جيعله حمي

توليدية وإنتاجية لصناعة الفعل واخلطاب اإلنساين وتكييفهما وفقا للمنظور والرؤية 
 الثقافية. 

وحيضر هذا املفهوم االستعاري )الدولة عائلة( يف اخلطاب السياسي والوطين 
توظيفه ثقافياً لتحديد الواجبات اليت ميكن أن يضطلع السعودي، ولكن يتم تكييفه و 

من خالل عرض بعض التعبريات اليت هبا املواطن أو الدولة، وميكن إبراز ذلك 
.  فمن (85استخدمها اخلطاب اإلعالمي السعودي خالل احتفائيته ابليوم الوطين)

 
(1) Thinking Points, George Lakoff, p 57. 
(2) Thinking Points, George Lakoff, p 52. 
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رئيس )الدولة الواضح من خالل تتبع تلك التعبريات تناسل هذه املفهوم االستعاري ال
عائلة( إىل طائفة من التعبريات االستعارية املختلفة، فبعض التعبريات االستعارية تنظر  

 إىل )امللك على أنه الوالد أو األب(، كما تدل على ذلك العبارات التالية: 

 القائد سلمان بن عبدالعزيز(.  الوالد) •
 على راحة املواطن(.   يسهرون وحيرصون)والة األمر الذين   •

مثة تعبريات استعارية أخرى يتم النظر فيها إىل أن )املواطنني هم إخوة(، كما و 
 يف العبارات التالية: 

 املواطن....(.  أخي) •
 املواطنني(.   اإلخوة)وهذا هو ما ينتظر من   •

وينظر يف تعبريات أخر إىل أن )أرض الوطن هي مبنزلة البيت أو الدار(، كما يف 
 العبارات التالية: 

 (.دار)اسلمي ي   •
 السعودي(.  البيت)ترتيب   •
 الوطن(.   حياض)الذود عن   •

 ويتم فيها النظر أيضا إىل )املواطنني على أهنم أبناء(، كما يف العبارات التالية: 

 الوطن(.  ألبناء)إاتحة الفرصة   •
 املواطن على حب العمل اجلاد(.  تنشئة) •

إن هذه التعبريات االستعارية الشائعة تظهر يف شرحية عريضة من خطاب اإلعالم 
السعودي، وهي تنبثق كما هو ظاهر من مفهوم استعاري أو استعارة مفهومية رئيسة 
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ترى أبن )الدولة عائلة(، فهذه التعبريات كما هو واضح تستعري خصائص العائلة 
ب والوالد هلذه العائلة، واملواطنون هم لتفهم هبا الدولة، حبيث يكون امللك هو األ

األبناء للملك، وهم أعين املواطنني إخوة فيما بينهم، وتكون أرض الوطن هي الدار 
 أو البيت اليت تسكنها هذه العائلة. وميكن إيضاح ذلك ابلشكل اآليت:

 
إن هذا املفهوم االستعاري الرئيس )الدولة عائلة( هو مبثابة البؤرة أو مصدر 
الضوء الذي تشع منه كل التعبريات االستعارية السابقة، وهو ما يكشف عن فهم 
الدولة يف الوعي السعودي يف ضوء مفهوم العائلة. على أنه البد من التأكيد أيضا 

ة ابخلطاب السعودي، وإمنا هي موجودة على عدم اختصاص هذه التعبريات االستعاري
تقريبا حسبما يذكر أحد الباحثني يف كل اخلطاابت اليت استعملت االستعارة املفهومية 

املفهوم 
 االستعاري

 )الدولة عائلة(

 أرض الوطن= البيت والدار

 د واألبامللك = الوال

 املواطنون  = إخوة مع بعضهم

 املواطنون = أبناء للملك
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أرض الوطن هي املنزل، واملواطنون إخوة، "ذاهتا، حيث يتم يف تلك اخلطاابت اعتبار  
 .(1)"واحلكومة أو من يرأسها هم الوالدان

يكمن يف دوافع توظيف هذا  جمتمع وجمتمعأو  افةثقافة وثقإال أن الفرق بني 
املفهوم وجتلياته الثقافية والسلوكية، ذلك أن هذا املفهوم االستعاري املعريف سيتمظهر 
يف الفعل والسلوك اإلنساين مثلما متظهر يف القول واخلطاب، حيث ترتسخ معظم 

درة املفاهيم االستعارية الشعورًي يف عقل اإلنسان وتصبح بنياٍت قارّة يف العقل هلا ق
على إنتاج الفعل وتوليد السلوك اإلنساين املنصاع شعوري أو ال شعوري هلذا التصور 

عندما  -بوعي أو بدون وعي-. وهذا هو ما يهدف إليه اخلطاب السياسي اإلدراكي
أن هدف اخلطاب السياسي هو تفعيل "ذلك  يستخدم مثل هذه التعبريات االستعارية  

يف مواقفهم واهتماماهتم واعتقاداهتم لتغيري منظورهم  منظومة قيمية ليعيد الناس النظر
 . (2)"يف املستقبل

وتعكس الكتاابت اإلعالمية السعودية عن الدولة والوطن أيضا جتليات هذه 
االستعارة املفهومية يف هذا اخلطاب، حيث يركز هذا اخلطاب على أن العناية ابلصحة 

الدولة اخلدمات الصحية والتعليمية جماان   والتعليم مسؤولية الدولة، وهلذا جيب أن تقّدم
لكافة املواطنني، وهذا امتثال واضح لثقافة اجملتمع حول دور العائلة اليت يعد االهتمام 

 
(1)  Thinking Points, George Lakoff, p 50. 
(2)  Decoding Political Discourse: Conceptual Metaphors and 

Argumentation, Maria- Lonela Neagu, p 3. 
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بصحة أفرادها وتعليمهم مسؤولية رب األسرة وواجباً من الواجبات اليت حيتمها العرف 
 العام.

 ته أو رفض قراراتهمعارض وألن الشعب ينظر إىل امللك بوصفه والدًا وأاًب فإن
ال يبدو مقبوال على اإلطالق، بل إن حىت جمرد التوجه للملك ابلعتاب يعد من 
احملظورات الكربى يف ذلك اخلطاب، وهذا يعد امتثاال واضحًا لصورة امللك األب، 
ذلك أن األب يف الثقافة العربية واإلسالمية ويف األعراف االجتماعية السعودية ميثل 

ى ال جيوز املساس هبا شرعا وال عرفاً، فالقرآن يقول عن الوالدين: }وال تقل قيمة كرب 
هلما أف وال تنهرمها وقل هلما قوال كرميًا{، فالنهر أو حىت إبداء التضجر جتاه الوالدين 
حمظور شرعاً، وقد انعكس هذا املفهوم الثقايف يف خطاب اإلعالم السعودي جتاه 

هو أب الشعب ووالده السياسي فمن الطبيعي أن  شخصية امللك، فمادام أن امللك
 حيظى ابملعاملة ذاهتا اليت جيب أن يعامل هبا الفرد والده البيولوجي. 

ويبدو أثر هذه الثقافة االجتماعية واضحًا حىت عند احلديث عن املعارضني 
السعوديني يف اخلارج، حيث تستخدم معهم تعبريات استعارية مستوحاة من العالقة 

لية املتوترة، إذ يوصف هؤالء املعارضون بـ )العقوق(، أو )اجلحود( أو )نكران العائ
اجلميل(، وهي تعبريات استعارية انبثقت من الثقافة اجملتمعية اليت تستخدم غالباً مثل 
هذه التعبريات مع أولئك األشخاص الذين خيرجون عن طوع والديهم أو عائالهتم وال 

 السائدة أو األعراف االجتماعية.  يعاملوهنم مبا توجبه الثقافة

وي نسب السعوديون يف خانة اجلنسية إىل اهلوية )السعودية( وي عزون إليها. وهذا 
شكل من أشكال االمتثال يف هذا اخلطاب لثقافة العادات والتقاليد العائلية املعروفة. 

عائلة  فقد درجت العادة والعرف االجتماعي على أن مجيع أفراد العائلة حيملون اسم
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رب األسرة وي نسبون إليها، وهذا يفّسر سّر نسبة كل مواطن داخل أراضي اململكة 
إىل السعودية، حبيث يظهر ذلك لدى مجيع السعوديني يف بطاقة اهلوية حتت خانة 
اجلنسية أبنه )سعودي(، فكل مواطن هو فرد من هذه العائلة، لذا كان من الطبيعي 

ات واألعراف العائلية، وهو ما يظهر يف اخلطاب أن ينتسب إليها كما تقضي العاد
 الوطين السعودي من خالل الفخر ابالنتساب إىل هذه العائلة ومحل امسها.

وال غرابة يف ضوء هذا التصّور أن يظهر التالحم والرتابط بني امللك وشعبه، 
ذلك أن األب )امللك( هو حمّل احلب واالحرتام والتقدير، واألبناء )الشعب( أهل  
للحنان واإلكرام، وهذا هو الذي يكشفه اخلطاب اإلعالمي السعودي جتاه امللك 

، حيث يكشف هذا اخلطاب أن امللك والشعب ميثّلون عائلة  -حفظه هللا-سلمان 
 واحدة متالمحة متماسكة مرتابطة.

إن مثل هذه التعبريات االستعارية قد حتولت إىل قوالب ثقافية حتكم وعي الفرد 
 يستطيع التحرك إال داخل حدودها فقط، وهذه القوالب الثقافية كما واجملتمع فال

م هبا لدى جمموعة جمتمعية، يذكر أحد الباحثني هي قوالب افرتاضية مشرتكة مسلّ 
 .(1)وتلعب دورا مهما يف فهمهم هلذا العامل وسلوكهم داخله

خرى من إن هذه العبارات ترتبط إبطار مفاهيمي، وهذا اإلطار متعّلق مبنظومة أ
األطر املتناغمة اليت تصنع ال شعوري منطق الفهم والتفكري اإلنساين. وابلتايل ميكن 

معظم ما نعيه يف اخلطاب السياسي املوجه للجمهور ال يكمن يف الكلمات "القول أبن  

 
(1)  Cultural Models in Language and Thought, Dorothy Holland, 

Naomi Quinn, p 4. 
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إن مثل .(1)  "ذاهتا، وإمنا يف الوعي الالشعوري الذي نستدعيه من خالل هذه الكلمات
ترتبط به من مفاهيم استعارية تتحول إىل أطر مهيمنة ميتثل هلا  هذه الصياغات وما

السلوك الشعيب وتتشكل هبا الثقافة اجملتمعية، حبيث حتّدد هذه األطر أهداف الناس، 
 .(2)وأفعاهلم، وما يعدونه أفعاال جيدة أو سيئة

لقد اتضح من خالل ما سبق كيف أن املعطيات الثقافية تستثمر املفهوم 
ليقوم بتقدمي تعليل سبيب لفهم تصور ما بطريقة معينة، إذ ي فهم املصدر/  االستعاري

بشكل مشويل، فإذا ُت قبول جزء منه "املستعار منه "وهو العائلة يف األمثلة السابقة" 
. أي بعبارة أخرى ميكن أن يقال أبن هناك تبعات (3)"فسيتبع ذلك قبول بقية األجزاء

واستلزامات ثقافية يفرضها املفهوم االستعاري على املتلقي إن بشكل واٍع أو غري واٍع. 
ىل املعطيات الثقافية إلضفاء طابع الشرعية والقبول إإنه يقّدم له خلفية حجاجية تستند  

ظر فيه أو يتعامل به مع الوضع ، ولرتسم له املنهج والطريق الذي يناملنشودللسلوك 
 القائم.

 

 
 (1) The Political Mind: A Cognitive Scientist's Guide to Your Brain 

and Its Politics, George Lakoff, p 43. 
 (2) Don't Think of an Elephant!: Know Your Values and Frame the 

Debate, George Lakoff, p: xv . 
)3( Analysing Political Discourse: Theory and Practice, Paul 
Anthony Chilton, p 198.  
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 الخالصة: 

، وذلك ألمهية املشاهبة يف حتقيق (1)اهتمت اللسانيات اإلدراكية ابالستعارة كثرياً 
 يتاملعرفة واإلدراك اإلنساين، فإن اإلنسان حيمل يف عقله عدداً من التجارب املخّزنة ال

 .يستعري منها للتعامل مع الوضع اجلديد الذي مير به

وهلذا يقّرر ابحثو اللسانيات اإلدراكية كون االستعارة بنية مفهومية أساسية يعمل 
من خالهلا العقل اإلنساين وتتجلى يف أقواله وأفعاله. وقد قام ابحثو اللسانيات 

 اإلدراكية إبثبات ذلك يف عدد من الدراسات املختلفة.

ري والتعبري االستعاري، ويفّرق ابحثو اللسانيات اإلدراكية بني املفهوم االستعا
اثبت يف العقل، يف حني أن التعبري اللساين يظهر يف  ذلك أن املفهوم االستعاري قارّ 

 اللسان والكالم، وكل تعبري استعاري منبثق من مفهوم استعاري.

وتؤثر الثقافة كثريًا فيما يستقبله العقل اإلنساين من مفاهيم استعارية، حيث 
وعاداهتم، وابلتايل ختتلف املفاهيم االستعارية يف عقول الناس.   خيتلف الناس يف ثقافاهتم

ويؤثر هذا االختالف على االستجاابت اليت تصنعها هذه االستعارات يف عقول الناس، 
 لقى إليه االستعارة.حبسب الثقافة اليت ينتمي إليها من ت  

 
ليس من هدف هذا البحث أتصيل مثل هذه الرؤى اإلدراكية املتعلقة ابالستعارة واجملاز يف الرتاث العريب، ( 1)
اإلشارة إىل وجود تقاطعات بني هذه التصورات اإلدراكية املعاصرة وبعض تصورات الرتاث العريب،  لكن البد من  و 

وقد درس ذلك أحد الباحثني  يف كتاب خاص أّكد فيه وجود "مفاهيم قدمية تنطوي على عمٍق يف التفكري والتصور  
ت العرفانية وحتديث الفكر البالغي،  والتنظري، مثل مفاهيم الصورة والنظم ومعىن املعىن واالستدالل". املقاراب

 .239د.وسيمة مصمودي، ص
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املشرتكة بني وقد حاول البحث إيضاح ذلك من خالل إحدى االستعارات 
رغم كونه  الناس، وهي استعارة )الدولة عائلة(، وكيف أن هذه املفهوم االستعاري

الثقافية  حبسب انتماءاهتميف تكييفه  ونقد خيتلفإال أن الناس  مفهوماً كونيًا مشرتكاً 
 السياسية كما هو موجود بني احلزبني الرئيسني يف الواليت املتحدة األمريكية.و 

البحث عرض أثر هذا املفهوم االستعاري يف الوعي الوطين السعودي، وحاول 
وذلك من خالل كتاابت جمموعة من اإلعالميني السعوديني يف احتفاهلم ابليوم الوطين  

 .85السعودي  

وخلص البحث إىل أن الثقافة السعودية اليت تعطي العائلة قيمة كبرية قد أثرت 
حيمل املواطن   حيثدي ومنظوراته الوطنية،  على مفاهيم اإلنسان السعو بشكل واضح  

ته السياسية مثل تقديره لوالديه متاماً. كما يؤثر االحرتام واإلجالل والتقدير لقياد كل
هذا املفهوم االستعاري )الدولة عائلة( يف عدد آخر من التصورات والسلوكيات اليت 

 املواطن السعودي.يتلقاها أو يقوم هبا  
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  ث:الفصل الثال

ثنائية الشكل والخلفية 

 األسلوبيةوتجلياتها 
 -دراسة نظرية تطبيقية    -
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 مدخل: .1

تقّرر العلوم اإلدراكية أبن هناك مسارات يتحقق من خالهلا اإلدراك اإلنساين،  
وهذه املسارات تنعكس على حياة اإلنسان، وتتأثر هبا أفعاله وأقواله وسلوكياته. فعلى 
سبيل املثال، تقرر العلوم اإلدراكية أن قدراً كبريًا من اإلدراك اإلنساين يتحقق عن 

سيد اإلدراك يف اللغة اإلنسانية، أي كونه مبنيًا على طريق اجلسد، وهذا يعين جت
مدركات حسية تتبّدى يف لغة اإلنسان بشكل حتمي، وتعمل لغة اإلنسان يف خماطباته 

دنة(  Embodimentومكاتباته وفقاً لذلك، وهذا هو ما ي عرف بـ  ، أو )الـَجس 
 كما يرتمجها بعض الباحثني. 

ية يف اللسانيات اإلدراكية، حيث يذهب إن هذه الفكرة تعّد مركزية وأساس
دنة خربتنا تعين أهنا مبنية جزئيا على طبيعة  ابحثو اللسانيات اإلدراكية إىل أن "َجس 

متنا العصبية، وهلا نتائج على اإلدراك. بعبارة أخرى: إن و األجساد لدينا ومن ِقبل منظ
ر وحنّدث عنه هي نفكّ  املفاهيم اليت نستطيع الوصول إليها، والطبيعة يف الواقع الذي

وظيفة جتسيدان، وال يسعنا إال أن نتحدث عما ميكننا إدراكه وتصوره، واألشياء اليت  
ميكن أن ندركها ونتصورها مستمدة من التجربة اجملسدة، ومن وجهة النظر هذه جيب 

 . )1(أن يتحّمل العقل البشري بصمة التجربة اجملّسدة"

 
جملة فصول، العدد   ،)طبيعة اللسانيات اإلدراكية(، ففيان ايفانز، وميالين جرين، ترمجة: عبده العزيزي.  (1)

 . 54ص  ،100
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مَل ليس معطًى موضوعياً، ولكن الذي نعيه يف إن هذا يعين أبن ما ندركه يف العا
الواقع إمنا يتشكل عرب إدراكنا اجلسدي، حيث تبدو متثيالت ذلك لغوًي مقيدة هبذه 

 العمليات اإلدراكية األساسية اليت تتم من خالهلا املعاجلة الذهنية والعقلية.

دراك وسأحاول يف السطور اآلتية شرح ذلك من خالل بيان كيف يتغلغل هذا اإل
على ذلك بعض الدراسات اإلدراكية   احلسي اجلسدي يف لغة اإلنسان، وكيف اعتمدت  

 يف مقاربتها للغة عموماً، وألدبية اللغة بشكل أخص.

 
 الشكل والخلفية في اإلدراك اإلنساني: .2

 

 
 1صورة  

ر ما يرونه يف الصورة ) ( أعاله، وحتديد 1لو ط لب من جمِموعة من الناس ِذك 
رة بكلمة واحدة؟ فسيقول اجلميع: إنه )اجلمل(. هذا على الرغم من مضمون الصو 

أن يف الصورة عناصر أخرى غري اجلمل، مثل النخل، والرمل، والسماء. إن السبب 
يف الرتكيز على )اجلمل( وعدم االهتمام ابألشياء خلفه أييت ألن اإلدراك البصري 

 figure: )الشكل( اإلنساين يلتقط الصور على أساس أهنا مكونة من شيئني
 .groundو)اخللفية(  
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 (:3، صورة  2وميكن إيضاح الفكرة أكثر ابلنظر إىل الشكلني اآلتيني )صورة  

 

 
 2صورة  
 

 
 3صورة  

حتتمل فيهما كل صورة احتمالني، حيث ميكن أن ننظر  3و  2إن الصورتني 
إما على أهنا صورة ملزهرية، أو لوجهي إنسانني متقابلني. وقد ننظر إىل  2إىل الصورة 

إما على أهنا صورة لشجرة، أو لوجهي حيوانني متقابلني. ويتم ذلك من  3الصورة 
ام وعناصر يف اخللف، نتان من وحدات يف األمخالل إدراك الصورتني على أهنما مكوّ 

وهذا يعين أن إدراكنا البشري يدرك األشياء من خالل ثنائية )الشكل واخللفية(، 
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وذلك بتمييز ما نستحضره وهو )الشكل(، عما وراءه، وهو )اخللفية(، حبيث يكون 
 الرتكيز واالهتمام حنو الشكل ال اخللفية.

أن ندرك الصورة جيدًا،   إننا بدون هذا التمييز بني الشكل واخللفية لن نستطيع
ألننا "عندما ال منلك القدرة على إنشاء التفريق بني الشكل واخللفية، فإننا سنكون 

 . )1(قادرين فقط على إدراك جمال مسّطح من األشكال واأللوان املتداخلة "

 Gestaltوتقوم على هذا املبدأ دراسات علم النفس اجلشطاليت 
Psychology ،  فكل ما ندركه أببصاران فإننا ندركه يف ضوء هذا املبدأ، فأنت

على سبيل املثال عندما "تنظر إىل األعلى وترى طريا حيلق وحيدا يف السماء، هذا 
الطائر هو )الشكل(... والسماء هي )اخللفية(... وهذا هو )إدراك الشكل واخللفية 

ground perception -figure"))2( ن هذا النوع من . وميكن القول "أب
اإلدراك والقدرة على متييز الشكل من اجملال )اخللفية( هو نزعة تنظيم فطرية. إننا ال 

  . )3(نتعّلم فعل ذلك، وإمنا نفعل ذلك على األرجح بشكل عفوي يف الطفولة املبكرة"

على أنه "جيب أن نضع يف أذهاننا أن هذا اإلدراك ليس ابلضرورة انعكاساً لبنية 
اخلارجي نفسها.. وإمنا هو بناء ذهين ليس ابلضرورة يعكس حقيقة العامل الواقع 

 
 (1) Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, , p 15. 

)2( Psychology: A Self-Teaching Guide, Frank J. Bruno, John 
Wiley, p 59. 
)3( Psychology: A Self-Teaching Guide, By Frank J. Bruno, p 59. 
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 Gestalt. وقد اهتم علم النفس اجلشطاليت بوضع القوانني املختلفة )1(الفيزيئي"
laws  2(اليت حتكم إدراكنا للشكل واخللفية( . 

إن هذا يؤكد أن "الوعي اإلنساين يقوم يف أي مشهد معطى ابلفصل آليًا بني 
كل واخللفية، حيث )الشكل( هو الكيان الذي ينال مظهرًا مهيمنًا بني األشياء الش

األخرى... وأتيت )اخللفية( يف مقابل )الشكل(، وهي ذلك اجلزء من املشهد القابع  
. وال خيص هذا األمر اإلدراك البصري فحسب، بل يظهر يف غريه من )3(يف اخللف"

القدرات البشرية األساسية القدرة على  املدركات. إنه ملن املمكن القول إن "من
التمييز بني األشياء املختلفة يف إدراكنا هلا، والقدرة على االنتباه لواحدة منها، أو 
جملموعة منفردة منها دون غريها ابهتمام وتركيز أكرب من اللذين مننحهما لألشياء 

جملال البصري، ولكنها األخرى اليت دفعنا هبا إىل اخللفية. تتضح هذه املقدرة جلية يف ا
موجودة كذلك يف قدرتنا على السماح لألصوات واملذاقات والروائح واملالمس 
املختلفة ابلدخول يف حيز انتباهنا من عدمه، نستطيع أن نرسم حدود األشياء اليت 

 . )4(تفصلها عن خلفيتها"

 
)1( Psychology: A Self-Teaching Guide, By Frank J. Bruno, p 59. 
)2( Look: Psychology: A Self-Teaching Guide, By Frank J. Bruno, p 
60. 

 (3) Cognitive Linguistics, an Introduction, Vyvyan Evans and 

Melanie Green, p 65. 
، ص 2017، صيف  25/4اجمللد  100)األسلوبية العرفانية( ترمجة: رضوى قطيط، جملة فصول ، العدد  (4)

109. 
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عليه الضوء هذا املبدأ اإلدراكي األساسي )متييز الشكل من اخللفية( قد س ّلط  
يف عدد من الدراسات اإلدراكية، وذلك بغية الكشف عن جتلياته يف اللغة اإلنسانية. 

 وهو ما سأوّضحه يف السطور اآلتية.
 

 في اللغة والتركيب: .3

انتقل هذا التمييز بني الشكل واخللفية من علم النفس اجلشطاليت إىل اللسانيات 
  ..  )Talmy  )1اتملي    اإلدراكية على يد عدد من العلماء من أشهرهم

لقد "ع ّد مبدأ الشكل واخللفية فكرة أساسية شديدة األثر يف اللسانيات 
، فقد اعت ِمد عليه يف تفسري عمليات التصنيف اإلنساين )2(اإلدراكية"

Categorization كما است خِدم أيضاً لتقدمي تصورات تتصل ابلنحو اإلدراكي ،
Cognitive Grammarور اآلتية كيف حيضر مبدأ متييز . وسأوضح يف السط

 الشكل من اخللفية يف مقارابت النحو اإلدراكي.

****   **** 

 

 
 (1)  Look: Cognitive Linguistics, William Croft, D. Alan Cruse, p 56. 
 (2) Cognitive Linguistics, an Introduction, Vyvyan Evans and 

Melanie Green,, p 13. 
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 4صورة  

إن النحو اإلدراكي يدرس ارتباط البناء النحوي والرتكييب ابإلدراك اإلنساين، 
حيث ينظر إىل أتثري اإلدراك اإلنساين أو جتلياته يف الشكل النحوي. ويذكر أحد 

( فسنقول إن 4 لذلك أبننا لو نظران مثاًل إىل الصورة السابقة )صورة الباحثني مثاالً 
 )الشكل هو القطة(، وأن )اخللفية هي الكرسي(. 

ولو طلبنا من جمموعة من الناس وصف هذه الصورة لغوًي جبملة واحدة، فإن 
 معظم املتحدثني سوف يذهبون إىل القول أبن اجلملة اليت تعرّب عن ذلك، هي:

 )أو( القطة جتلس على الكرسي.  -وق الكرسي  القطة ف •

 ولكن يبدو من النادر أن يقول أحد اجلملة اآلتية:

 الكرسي حتت القطة. •

والسبب يف ذلك يعود إىل أن علم النفس يكشف عن وجود نزعة لدى العقل 
اإلنساين حنو الرتكيز على عناصر حمددة يف املشهد البصري، فمثالً يف الصورة السابقة 
اجته تركيزان إىل القطة وليس إىل الكرسي، ألن إدراكنا تعّلم كون القطة أكثر قابلية 

أدركناها على أهنا هي )الشكل(، والكرسي هو للحركة أو الصوت أو الفعل، ولذلك  
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)اخللفية(، وهو ما أدى إىل صياغة بنائنا الرتكييب والنحوي للجملة وفق هذا 
 .)1(اإلدراك

إن هذا يعين حسب رأي ابحثي النحو اإلدراكي أبن الرتاكيب والصياغات 
ميّسر عن النحوية منبثقة من الوعي واإلدراك اإلنساين. وسأحاول هنا تقدمي شرح 

 ذلك من خالل فكرة متييز الشكل من اخللفية، وذلك عرب النقاط اآلتية:

 

 أوالً: الرتكيز واالهتمام :

لقد اتضح من احلديث السابق أن اإلدراك اإلنساين يتوّجه ابلرتكيز واالهتمام 
حنو الشكل وليس اخللفية. وهذا اإلدراك ينعكس يف الرتكيب النحوي كما سبق القول، 

 . )2(يت االهتمام والرتكيز مهماً للنظام النحوي"إذ "أي

وتشري دراسات النحو اإلدراكي إىل أن بؤرة االهتمام قد تتحدد حنوًي عرب 
. وميكن الشرح والتمثيل  )3(طريقني، مها: )تنظيم وترتيب اجلملة(، و)اختيار الفعل(

 عن ارتباط الرتكيب لتنظيم اجلملة وترتيبها مبا يكشفه كالم اإلمام عبدالقاهر اجلرجاين
 النحوي ابلرتكيز واالهتمام. يقول اإلمام عبدالقاهر: 

 
 (1)  Look: Cognitive Linguistics, an Introduction, Vyvyan Evans 

and Melanie Green,, p 17-18. 
 (2) Cognitive Linguistics, an Introduction, Vyvyan Evans and 

Melanie Green,, p 526. 
 (3)  Look: Cognitive Linguistics, an Introduction, Vyvyan Evans 

and Melanie Green,, p 526. 
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قد يكون من أغراض الناس يف فعل ما أن يقع إبنسان  ..."قال النحويون: 
بعينه، وال يبالون من أوقعه كمثل ما يعلم من حاهلم يف حال اخلارجي خيرج فيعيث 

بالون من كان القتل منه، وال يعنيهم ويفسد ويكثر به األذى، أهنم يريدون قتله وال ي
قتل  فيقول:م ذكر اخلارجي بذلك فإنه يقدّ  اإلخبارَ  منه شيء، فإذا قتل وأراد مريدٌ 

ألنه يعلم أن ليس للناس يف أن يعلموا أن   .اخلارجيَّ   قتل زيدٌ   يقول:وال    .زيدٌ   اخلارجيَّ 
هتم ويعلم من حاهلم هم ويتصل مبسر فيعنيهم ذكره ويهمّ  وفائدة.القاتل له زيد جدوى 

أن الذي هم متوقعون له ومتطلعون إليه مىت يكون وقوع القتل ابخلارجي املفسد، وأهنم 
َقدَّر  فيه أنه فِإن كان رجٌل ليس له أبٌس وال يـ   ا:مث قالو . قد كفوا شره وختلصوا منه

قتَل زيٌد " القاتِل فيقولفإن ي قدِّم ذكَر   يَقت ل ، فَقتَل رجالً، وأراد املخرب أن خيرب بذلك،
رِة "رجالً  ، ذاك أَلنَّ الذي يـَع نيه ويـَع ين الناَس ِمن شأِن هذا القتِل، طرافـَت ه وموضع  الند 

. ومعلوٌم أَنه مل يكن  اندراً وبعيداً من حيث  كان واقعاً ابلذي  فيه، وب عد ه كان مَن الظنِّ
 . )1(ه" منَوَقع به، ولكن  من حيث  كان واقعاً ِمَن الذي وقعَ 

إن هذا يعين أن تنظيم اجلملة من الداخل وترتيب عناصرها قد انطلق من )متييز 
الشكل من اخللفية(، وذلك أنه يوّجه الرتكيز واالهتمام حنو عناصر حمددة، ويزيح 
عناصر أخرى من دائرة االهتمام، مما جيعل مناط االهتمام هو الشكل، وما عداه هو 

 اخللفية.

رتكيز واالهتمام عرب )اختيار الفعل( أيضاً، وميكن التمثيل لذلك كما يتحّقق ال
 ابملثالني اآلتيني: 

 
 .108دالئل اإلعجاز ، عبدالقاهر اجلرجاين، حتقيق: حممود شاكر ص    (1)
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 ابع العامل  اخلبز إىل زيد. •
 اخلبز من العامل   اشرتى زيدٌ  •

إن الفعلني )اشرتى( و)ابع( يطرح كل واحد منهما االهتمام بفاعل خمتلف، 
 املثال األول، يف حني أن حيث يوّجه الفعل )ابع( االهتمام إىل )البائع/ العامل( يف

الفعل )اشرتى( يوّجه االهتمام إىل )املشرتي/ زيد( يف املثال الثاين، وعلى هذا حيّدد 
 اختيار الفعل مناط الرتكيز واالهتمام، وموقع )الشكل( من )اخللفية( يف اجلملة.

إن هذا يعين أبن الرتكيب النحوي عرب اعتماده على تنظيم حمدد أو اختيار 
ه االهتمام حنو عنصر ما بشكل يفوق بقية العناصر اللغوية  عناصري حمدد إمنا ي وجِّ

األخرى. وهذا العنصر الذي يضعه الرتكيب النحوي موضع االهتمام والرتكيز أييت 
 ليكون هو الشكل، يف حني أن بقية العناصر األخرى تبدو مبثابة اخللفية. 

 

 اثنياً: عالقة الشكل ابخللفية:

التعبريات الفضائية يف اللغة العادية ي عرّب عنها بتخصيص موضع شيء إن مجيع  
 )الشكل( لريتبط بشيء آخر )اخللفية( كما يف األمثلة اآلتية:

 الكتاب على األرض )الكتاب شكل، األرض خلفية( •
 ذهبت هند إىل املنزل )هند شكل، املنزل خلفية( •

)الشكل(، ومسات أخرى ويقّرر ابحثو النحو اإلدراكي وجود مسات حمددة يف 
تظهر يف )اخللفية( غالباً، وهي حتكم عالقات الشكل ابخللفية وارتباطهما ببعض، كما 

 يوضحها هذا اجلدول:
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 الخلفية الشكل

 معرفتنا مبكانه أكثر معرفتنا مبكانه أقل

 أكرب أصغر

 اثبت متحرك

 معقد الرتكيب أيسر تركيباً 

 غري ظاهر ظاهر 

العالقات والروابط أعاله بني الشكل واخللفية هي ما حيكم إن هذا يعين أن 
إدراكنا الذهين، ولذلك نراها تنعكس يف الرتكيب والتنظيم النحوي للغتنا اليومي، 

 فمثالً حنن نقول:

 السيارة عند الشاطئ. )األصغر هو الشكل، واألكرب هو اخللفية( •
سقطت صخرة على الشجرة )املتحرك هو الشكل والثابت هو   •

 خللفية(. ا

ولكننا عادًة ال نقول العكس، فال نقول: )الشاطئ عند السيارة( أو )الشجرة 
سقطت عليها صخرة(، ألن إدراكنا تربمج على إدراك األمور وفقًا لتلك العالقات 

دان عليها، حيث املعتادة بني الشكل واخللفية، وهذه الطريقة يف التعبري هي اليت تعوّ 
 بصماته على الرتكيب النحوي املعتاد يف كالمنا.  يرتك هذا اإلدراك الذهين
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على أنه البد من التأكيد أن هذه العالقات والروابط هي األصل الذي ينبثق 
الف هذا األصل لدواٍع بالغية أو مجالية، وسوف  منه الرتكيب النحوي، ولكن قد خي 

 نوّضح ذلك يف مبحث الحق.

 

 اثلثاً: إدراكنا يصنع مناذج تركيبية:

مما سبق أن العالقات والروابط بني الشكل واخللفية ت درك عادة بطريقة اتضح 
معينة. وأن الرتكيب النحوي ميتثل يف كثري من األحيان لتلك العالقات والروابط  
املعتادة. وهبذا ميكن القول إن التعبرياِت املكانية والزمانية ت دَرك بوصفها مناذج تركيبية، 

سمى يف اللسانيات اإلدراكية، ، كما ت  Image Schemaأو خطاطة تصويرية 
وهي عبارة عن صور ذهنية ت ستخدم بوصفها قوالب أساسية تصنع فهمنا املعتاد ملا 

. بعبارة أخرى ميكن القول إن اخلطاطة التصويرية هي )1(منّر به من مواقف يف احلياة
منط مكون من الشكل واخللفية والعالقة اليت تربطهما ببعض، وتتشكل هذه اخلطاطات 
التصويرية يف عقولنا من خالل الوسط اخلارجي الذي نعيشه ونعايشه، فكل ما ندركه 

احلياة، وهكذا تتشكل وفقا للسانيات اإلدراكية يتشكل من خالل جتاربنا اليومية يف 
اخلطاطة التصويرية يف عقول الناس ووعيهم. واخلطاطة أو النمط الواحد قد يندرج 

 حتته ماليني اجلمل. ولنتأمل اجلمل اآلتية: 

 سافر علي إىل الريض. •
 حّلق العصفور يف السماء. •

 
 (1)  Look: Cognitive Linguistics, William Croft, D. Alan Cruse. p 56. 
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 دخل حممد املدرسة. •
 وصلت  إىل اجلامعة. •
 غادر القطار. •

( تشرتك يف أهنا مجيعًا مبنية على خطاطة تصويرية إن هذه اجلمل )وغريها كثري
 واحدة، وهي:

   .   اخللفية  +  ابجتاه(  )حركة  + الشكل   

وتتشكل يف وعي الناس وبفعل التجربة اإلنسانية اليومية عدد من اخلطاطات 
التصويرية األخرى فتصبح معتادة يف لغة االستخدام اليومي، وهي مبنية على العالقات 

 املعتادة بني الشكل واخللفية. 

هذه اخلطاطات التصويرية املعتادة ميكن خمالفتها يف اللغة اإلبداعية، حيث ميكن 
"إن التفصيالت اإلبداعية للخطاطة التصويرية ميكن أن تظهر بوصفها حتويرًا  القول

 )Defamiliarization  ")1صادماً أو مثريًا ألمنوذج معتاد، وهذا هو اإلدهاش  
 وهذا ما سنحاول توضيحه يف الفقرة القادمة.

(، قد كشف عن جتّذر هذا 4أرجو أن يكون الشرح السابق يف هذا احملور )
إلدراكي )متييز الشكل من اخللفية( يف صياغاتنا النحوية، سواء من حيث ما املبدأ ا

يصنعه الرتكيب النحوي من اهتمام بعناصر حمددة عرب االختيار أو الرتتيب، أو عرب 
النماذج الرتكيبية واخلطاطات التصويرية اليت انبثقت كما أشران من وعي اإلنسان 

 وإدراكه اجلسدي.

 
 (1) Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, p 18. 
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 في البالغة واألدب : .4

تؤكد دراسات األدب اإلدراكية وجود "اتصال بني العمليات اللغوية يف بناء 
النص األديب وتفسريه، والعمليات اللغوية يف العقل البشري، وتزودان الشعريت 

 . )1(اإلدراكية إبقامة الصلة بني احلقلني املعرفيني"

عريت وهلذا يسعى هذا النوع من الدراسات إىل معرفة " كيف ميكن حلقل الش
اإلدراكية أن يفيد بوصفه حلقة اتصال بني الدراسات األدبية واللسانيات، فالشعريت 
اإلدراكية تدرس العمليات املعرفية اليت حتّدد ماهية االستجابة األدبية والبنية 
الشعرية... وتسهم الشعريت اإلدراكية يف الوقت نفسه... يف إنتاج تفسري للعقل 

ذي نطلق عليه ترميزًا إشارًي أيقونياً، كي جتعل األحاسيس اجملّسد، أو التأثري ال
 . )2(واالنفعاالت والصور يف اللغة متصورة يف العقل كحقيقة فائقة"

إن هذا النوع من دراسات اللغة األدبية قد أخذ اهتمام عدد من الدارسني  
األسلوبية املعاصرين عرب مقارابت خمتلفة، "ت سّمي أحيااًن )الشعرية اإلدراكية( بـ )

، وتتفق مجيعها يف كوهنا تدرس أدبية اللغة يف  )3(اإلدراكية( أو )البالغة اإلدراكية("
ضوء اللسانيات اإلدراكية مع فروق يسرية بينها، وذلك حبسب اختالف نوع املقاربة 

 
  ،100، العدد فصول جملة اهنيار احلاجز بني الدراسات األدبية واللسانيات، مدخل إىل الشعريت اإلدراكية،  (1)

 . 166اإلدراكيات، مارجريت هـ. فرميان، ترمجة: حممد مسري عبدالسالم، ص  
  ،100، العدد فصول جملة اهنيار احلاجز بني الدراسات األدبية واللسانيات، مدخل إىل الشعريت اإلدراكية،  (2)

 . 165اإلدراكيات، مارجريت هـ. فرميان، ترمجة: حممد مسري عبدالسالم، ص  
 (3) Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, p 60. 
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من أسلوبية أو بالغية أو شعرية، وقد تضمن عدد جملة فصول اخلاص بـ )اإلدراكيات( 
 النوع ما بني أسلوبية أو شعرية أو بالغية.  دراسات من هذا

ولعل أشهر دراستني يف هذا كتاابن يعّدان من أوائل ما ظهر يف احلديث عن 
 الشعرية اإلدراكية، مها:

1. Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell  2002. 
2. Cognitive Poetics in Practice. Joanna Gavins and Gerard 

Steen 2003. 

والكتاابن يتكامالن فقد ركز أحدمها على التنظري واآلخر على التطبيق.   
وحياول الكتاابن كّل على حدة احلديث يف فصل خاص عن الشكل واخللفية وجتلياهتا 
يف اخلطاب األديب، إذ يؤكد بيرت ستوكول أنه من املمكن "استخدام فكرة الشكل 

بية النقدية العامة، ومن مث على أهنا وسائل واخللفية بوصفها وسائل لفهم األفكار األد
 .  وهو ما ميكن توضيحه من خالل اآليت:)1(الستكشاف مناذج الوعي اخلاصة"

 

 أوالً: يف القانون األديب العام :

ي قصد هنا الكشف عن خضوع اإلدراك اإلنساين لألدب إنتاجًا واستقبااًل 
لقوانني العقل اإلنساين دون حتديد ذلك أبديب أو قارئ حمدد. وميكن إيضاح ذلك 
ابلقول إننا نعتمد يف فهم العامل بشكل أساسي على قدرتنا يف إدراك األسلوب 

 
 (1) Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, p 14. 



94 

 

ئية الشكل واخللفية تعد من العناصر والفروقات األسلوبية بني األشياء، وهلذا فإن ثنا
 . )1(األساسية يف حتليل األسلوب األديب

"إن أعظم جتاوب واضح يف ظاهرة الشكل واخللفية تبدو يف الفكرة النقدية 
(، حيث ي نظر إىل عناصر حمددة يف النصوص foregroundingاألدبية: )اإلبراز  

 . )2(األدبية بوصفها أكثر أمهية وبروزا من غريها"

وذلك أنه "حسب هذه الرؤية تبدو إحدى الوظائف الرئيسية لألدب هي 
اإلدهاش.. وذلك عرب إاثرة استغراب القارئ حول عناصر اعتادها يف هذا العامل 

 .)3(وتقدميها بطريقة إبداعية جديدة"

ويتحقق "اإلبراز داخل النص عرب جمموعة من األدوات، مثل التكرار والتسمية 
املعتادة والوصف املبتكر والرتكيب النحوي اإلبداعي، والتورية واإليقاع واجلناس غري 

. وهي مجيعاً أشكال تدخل )4(والنرب املوزون واالستخدام اإلبداعي لالستعارة وهكذا"
الذي ي ستخدم فيه عنصر لغوي بشكل خيالف االستعمال  أو التوازي ضمن العدول

 املعتاد يف اللغة اليومية. 

 
 (1) Look: Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, p 15. 
 (2) Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, p 14. 
 (3) Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, p 14. 
 (4) Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, p 14. 
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ا يعين أن البالغة اإلدراكية والشعرية اإلدراكية واألسلوبية اإلدراكية تعمل إن هذ
الذي يتحقق يف لغة ما عن قواعد اإلدراك املعتادة من أو التوازي  على دراسة العدول  

 .)1(أجل البحث عن قيمته اجلمالية أو البالغية

عّد امتثااًل ( الذي حيكم الصوغ األديب ياإلبرازإن هذا القانون العام )قانون 
إلدراكنا اإلنساين من خالل ثنائية )الشكل( و)اخللفية(، حيث يقوم اإلبراز األسلويب 
ّيزة وم درَكًة بوصفها )الشكل( الذي ينال  جبعل هذه العناصر اللغوية الالفتة للنظر مم 
الرتكيز واالهتمام، وتكون بقية العناصر اليت جاءت دون تغيري الفت يف صوغها اللغوي 

رَكة بوصفها )اخللفية( اليت تراجعت إىل الوراء ليتوّجه تركيزان واهتمامنا حنو العناصر م د
 األسلوبية البارزة.

 

 اثنياً: يف الوعي اخلاص :

ي قصد هنا النظر إىل الكيفية اليت أثّر فيها اإلدراك اإلنساين على صوغ كاتب 
هذا النص من قارئ أو معني لنصه اللغوي، أو الكيفية اليت أثّر هبا على استقبال 

ن الكاتب قد يهيمن على كالمه أشكال تعبريية خاصة، إمجهور حمدد. وميكن القول 
فقد تظهر لديه مسة أو مسات أسلوبية بشكل الفت. هذه السمة أو السمات املهيمنة 

 .  )2(ميكن عّدها )الشكل(، يف حني يكون بقية النص األديب مبثابة )اخللفية(

 
 (1) Cognitive Poetics in Practice. Joanna Gavins and Gerard Steen, p 57. 
 (2) Look: Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, p 14. 
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يف  Prominenceالفروقات األسلوبية حتقق اهليمنة وهذا يعين أن هذه 
الشكل مبا مييزه من اخللفية عند األديب املدروس، ذلك "أن أساليب "التوازي والتكرار 
البالغي ميكن أن ت ناقش بوصفها وسائل لغوية تعكس ارتباط تصوٍر مهيمٍن بعنصر ما 

انتباه املخاَطب من املشهد، أو بنمط حمدد يف التصور، وذلك عرب تكرار جذب 
 . )1(إليها"

 تفسري  إدراكيًا يف خطاب حمدد البالغية  الظواهرعند دراسة ولذلك حيسن 
املنشئ أو املستقِبل يف مستواه إبدراك    إنتاج هذه الظواهر البالغية أو استقباهلا  ارتباط

الفردي أو االجتماعي أو الثقايف أو الكوين. لقد سبق القول أبن مثة خطاطات تصويرية 
أو مناذج تركيبية صنعها إدراكنا احلسي، وأن الرتكيب النحوي املعتاد يلتزم بعدد من 

نماذج النماذج الرتكيبية )اخلطاطات التصويرية(، حيث ذكران يف األعلى أن من ال
 الرتكيبية الشائعة النموذج اآليت: 

   .   اخللفية  +  ابجتاه(  )حركة  + الشكل   

ولذلك فإننا لو أردان أن نعرّب عن قافلة تسري يف الوادي فإننا نقول حسب هذه 
 القاعدة:

 الوادي. )فهذا تركيب حنوي معتاد(  يفسارت القافلة  •

 ول مثاًل:وليس من املعتاد أن يقول أحد من الناس العكس، فيق

 القافلة. ) فهذا تركيب غري معتاد(  يفسار الوادي   •

 
 (1) Cognitive Linguistics and Poetics of Translation, Elżbieta 

Tabakowska, Cunter Narr Verlag, 1993, p 52. 
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وهلذا فإن الرتكيب املعتاد هو الرتكيب اإلدراكي النحوي، وهو الشائع الذي  
 وي كثر الناس صوغ كالمهم على منواله، أما الرتكيب اإلدراكي البالغي )أو األديب( فه

نحوي، ولو وقع مثل هذا الرتكيب غري الشائع الذي خيالف الرتكيب اإلدراكي ال
الرتكيب البالغي يف كالم كاتب أو أديب فإننا حنتاج إىل تفسريه من خالل اإلدراك 

 اخلاص بذلك األديب. ولننظر مثالً إىل قول الشاعر:

 وملا قضينا من مىن كل حاجة *** ومّسح ابألركان من هو ماسح  

 ابطح  أخذان أبطراف األحاديث بيننا *** وسالت أبعناق املطي األ

حيث ي لحظ أن الشاعر مل يلتزم بذلك النموذج الرتكييب يف قوله: )وسالت 
)سالت  :أبعناق املطي األابطح (، حيث يقتضي الرتكيب األصلي أن يقول العكس

أعناق املطي ابألابطح(. وهذا يعين أن الشاعر قد خالف الرتكيب املعتاد، حيث جعل 
ابطح( تصبح يف الرتكيب األديب هي )الشكل(، )اخللفية( يف الرتكيب األصلي )وهي األ

يف حني أنه جعل )الشكل( يف الرتكيب األصلي، وهي )أعناق املطي( تصبح هي 
قلب العالقة املعتادة بني الشكل واخللفية،   وهذا يعين أنه قداخللفية يف التعبري األديب،  

فجعل إذ األصل أن تتحرك أعناق املطي يف األابطح، ولكن الشاعر قلب ذلك 
األابطح تتحرك يف أعناق املطي. إن هذا يعين بالغياً أنه قد "ي تالَعب بعالقات الشكل 
واخللفية، حيث ميكن أن يصبح الشيء نفسه هو )الشكل( يف سياق، و)اخللفية( يف 

 ،)1(سياق آخر"

 
 (1) Cognitive Poetics An introduction, Peter Stockwell, p 16. 
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ولتفسري ذلك إدراكياً ميكن القول أبن هذا العدول األسلويب ال خيلو من غرض 
انشغال الشاعر بفكرة الوصول والعودة، وذلك أنه بعد إمتامه  بالغي يكشف عن

النسك، ومغادرته أرض احلرم، يف شوق شديد للعودة حنو الدير، ولذا كان تركيزه 
ليس على الناس وال على املطي، وإمنا على الطريق، حيث جعل الطريق )اخللفية( هو 

مه يف تلك اللحظة منصّب الذي يتحّرك، فاألابطح هي اليت متضي وتسري. إن اهتما
على األابطح/اخللفية اليت يسريون حنوها، فهي طريقهم إىل وصول مرابع األحبة 
ومراتعهم. وانشغاله بفكرة الوصول جعله يركز على ما يتجاوزونه من األابطح واألودية 

 )اخللفية(، حيث جعلها حمّل الرتكيز وموضع االهتمام. 

لبالغي فخالف بسبب ذلك أصل الرتكيب لقد انعكس هذا اإلدراك يف صوغه ا
املعتاد. لقد قام بوصف املشهد من خالل ما ترّكز عليه إدراكه البصري حلظة الركوب 

الذي  على الطريق انرّكز كانتا تيف تلك اللحظة   عينيهعلى ظهر الدابة، حيث إن 
، ولذا أدرك )عنق املطية( اثبتاً، و)األابطح( متحرّكة، فبَدت  له الصورة تبعاً لذلك أمامه

اهتمام أن الثابت هو عنق الناقة، وأن املتحّرك هو الوادي، فألن هذا هو موضع 
تركيز عيين الشاعر وعقله يف تلك اللحظة فقد جاء صوغه اللغوي منسجماً مع وعيه و 

 وإدراكه البصري آنذاك. 
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 أنموذج تطبيقي: .5

 

 :أوالً: النص
 بعد ظهورها "بدون عباءة" في الرياض..

 مناهل العتيبي بجلسة تصوير في شارع التحلية

تظهر الفتاة السعودية اليت  :  (CNN)–ديب، اإلمارات العربية املتحدة)
مقابلة  يف قالت إهنا خرجت بدون عباءة يف شوارع الريض يف أغسطس/آب املاضي

 .لت إهنا مع قناة وصفتها بـ"العاملية" يف العاصمة السعوديةتلفزيونية قا

ونشرت مناهل العتييب تغريدة عرب صفحتها الرمسية على موقع تويرت قالت فيها: 
"من خلف الكواليس، ترقبوين قريبا يف جلسة تصوير إلحدى القنوات العاملية ومن 

 ."وسط الريض حتديدا شارع التحلية

ا مبقطع فيديو من موقع التصوير وكانت تظهر فيه بدون أرفقت العتييب تغريدهت
 .عباءة، لتتباين التعليقات من قبل املغردين بني من متىن هلا التوفيق ومن انتقدها

أاثرت الفتاة السعودية جدال كبريا عرب مواقع التواصل االجتماعي، بعد أن 
الريض وهي ترتدي مالبس نشرت مقطع فيديو قالت فيه إهنا تتجول يف أحد شوارع  

 .ريضية دون أن تتعرض ألي مضايقات

وقالت حينها يف التغريدة: "أمس كان يوم حظي منت وأان جداً سعيدة وصحيت 
وحارة حارة ومن  شارع رع الريض شارعاوأان أسعد ومن السعادة رحت أشطب شو 

اكتشفت إن  خالل تشطييب وتعاملي مع الدوريت واملرور وردة فعلهم احملرتمة معي
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النظام فعاًل تعمم، وإن ويل العهد كان صادق ملن قال )حيق للمرأة أن ترتدي مثل 
 ."الرجل(

ومنذ ذلك احلني، دأبت العتييب على نشر صورها داخل الصالة الريضية، 
ووجهت رسائل عدة تشجع فيها النساء السعوديت على اخلروج بدون بعباءة وتطلب 

 . )1((من جمتمعها تقبل ذلك

 

 اثنياً: التحليل :

من الواضح أن اخلرب يتحدث عن فتاة ستستضيفها إحدى القنوات العاملية بعد 
أن خرجت إىل الشارع دون عباءة. وسأحاول أن أقدم حتليالً هلذا اخلرب ابلنظر إليه يف 
ضوء ثنائية الشكل واخللفية، من أجل استنطاقه لغويً وبالغياً ملعرفة الوعي اإلدراكي 

 انطلق منه صانع اخلرب.الذي  
ولنبدأ ابلنظر إىل اخلطاطات التصويرية أو النماذج الرتكيبية اليت انبىن عليها 

 ركييب يتكّون عادة من اآليت:تإن أي أمنوذج  اخلرب.  
 ) الشكل + عالقة + اخللفية (

ستكشاف األمنوذج الرتكييب املهيمن الأتمل اجلمل اليت ب ين عليها اخلرب    وإن شئنا
 ، فإنوحتريره غتهالوعي واإلدراك املهيمن الذي كان وراء صيا وملعرفة، صوغهعلى 

 اجلمل اليت وردت يف اخلرب ميكننا تلخيصها يف اجلدول اآليت:
 

 
 . 2019سبتمرب / ايلول   02الثنني، العريب بتاريخ ا CNNالنص هو خرب منشور يف موقع  (1)
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 الخلفية العالقة )فعل في( الشكل

 يف الريض بدون عباءةظهورها   الضمري )ها(
 يف شارع التحلية جبلسة تصوير العتييبمناهل  

 يف شوارع الريض خرجت بدون عباءة الفتاة السعودية
 يف العاصمة السعودية تظهر يف مقابلة تلفزيونية الفتاة السعودية
جبلسة تصوير إلحدى  مناهل العتيبيب

 القنوات
من وسط الريض 

 وحتديداً شارع التحلية
موقع التصوير )يف من   تظهر بدون عباءة العتييب

 الريض(
يف مواقع التواصل  أاثرت جدالً  الفتاة السعودية

االجتماعي )يف 
 السعودية(

 يف أحد شوارع الريض ترتدي مالبس ريضية وهي
 )املتكلم هي رحت  

  العتييب(
ا رع الريض شارع اشو  أشطب 

 وحارة حارة  شارعاً 
 الريضيةداخل الصالة   على نشر صورها دأبت العتييب 

 )يف الريض(
رسائل   )العتييب(  ووجهت

 عدة 
تشجع فيها النساء 

السعوديت على اخلروج 
 بدون بعباءة

 )يف السعودية(

 ملحوظة: ما بني القوسني يف اجلدول ي فهم ضمناً من الكالم
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يكشف اجلدول عن أن األمنوذج الرتكييب الذي خضعت له صياغات اخلرب تبدو 
 هبذا الشكل:

 اخللفية )وهي السعودية (   +    فعل يف   +    )وهو الفتاة(  الشكل  
إن أتمل )الشكل( مع )الفعل( فقط يف اجلدول أعاله جيعلنا نرى اخلرب عادًي 

العامل، فأن متشي املرأة يف الشارع دون  من مألوفًا يقع بشكل يومي يف أماكن عدة 
، اخل..أن ترتدي مالبس ريضية  ، أوتغطية الشعر، أو أن حتضر جلسة تصوير تلفزيونية

هذا األمر حيدث كل يوٍم يف دول العامل. وال ميكن أن يكون اخلرب قد جاء فقط لإلخبار 
لمتابعني. وهذا يعين أن لبوقوع ذلك، ألن اخلرب اإلعالمي يفرتض به أن يقّدم جديداً 

اخلرب الذي جاءت الوسيلة مها يكفيان ألن يكوان  )الشكل( و)الفعل( وحدمها ال
على أكثر  االهتمام منصبّ  وعلى هذا ميكن القول إن بوقوعه. لإلبالغاإلعالمية 

 مكان وقوع الفعل )اخللفية(، وهي شوارع الريض.
إن )الشكل( )والفعل( قد يكوانن أحياانً شيئاً معتاداً يف ذاهتما ال يلفتان النظر، 

هذا )اخلرب( فعندما نقول مثاًل: )أشرقت الشمس(،  وال يثريان االنتباه أو االستغراب، ف
يبدو عادًي مألوفًا حيدث كل يوم، وعندما نقول )اشتعلت النار( يبدو هذا )اخلرب( 
كذلك مألوفاً وحيدث مرات متعددة يف حياتنا دون أن يلفت الذهن. ولكن هذا األمر 

فتاً للنظر، فعندما نقول يف مكان غري معتاد )اخللفية( فإنه يصبح ال يقعاملعتاد عندما  
مثاًل يف وصف احرتاق انقلة نفطية: )اشتعلت النار يف البحر( فإن هذه الصياغة ال 
يستغرب قائلها حدوث االشتعال يف ذاته، وإمنا يف مكانه، فالبحر يتضمن املاء الذي 

ل النار يف املاء؟ وهذا يعين أنه يصف وقوع حدث عيطفئ النار عادة، فكيف تشت
 ستحق اإلخبار والنقل.مستغرب ي

عليه  أخربونظري ذلك ما جاء يف احلديث الشريف عن أمارات الساعة، حيث  
ن بينها )خروج الشمس من مغرهبا(، فالغرابة يف اخلرب ليست مِ أبن الصالة والسالم 
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، ولكن يف موضعه ومكانه. إن هذا يعين الشمس فقط، فهي خترج كل يوم خروجيف 
 لتنا ننظر إىل اخلرب على أنه ينقل حداثً استثنائياً غري معتاد.أن )اخللفية( هي اليت جع

 وهذا هو ما يشري إليه األمنوذج الرتكييب الذي صيغ به اخلرب كما يوّضح اجلدول
وقوع حتّول نوعي للمرأة يف بإذ يعكس وعي كاتب اخلرب والقناة اإلعالمية  ،أعاله

اء، ل ما تشاء يف أي مكان تشالسعودية، حيث أصبحت املرأة بكامل حّريتها، فتفع
وكل األفعال املذكورة يف اجلدول أعاله هي شكل من أشكال التحرر الذي حياول 

يف اجلملة  السابق هذا يعين إمكانية اختزال مجيع اجلمل يف اجلدولإن اخلرب إبرازها. 
 الكربى اآلتية:

 اخللفية العالقة )فعل يف( الشكل

 السعودية تتحّرر يف املرأة

(، فإن املرأة = وإذا نظران إىل الكيفية اليت يتحدث هبا اخلرب عن )الشكل
امللحوظ أن اخلرب عندما يتحدث عن الفتاة فإنه حياول التأكيد على أمرين مهمني، 

بقوله: )الفتاة السعودية(، واثنياً:   ثالث مراتأوالً: االنتماء اجلغرايف، حيث ذكر ذلك  
مرات، وذلك للتأكيد على التحّول  مخسر اسم القبيلة )العتييب( االنتماء القبلي بذك

، إذ الذي يراه كاتب اخلرب يف منظومة القيم اليت كانت حتكم حياة املرأة السعودية
حمكومًا ابلقيم ها كان وضع  بعدماوذلك بدأت التخّلص من قيم القبيلة واملنطقة، 

القبلية واحمللية. إن ذكر اسم القبيلة والدولة مع الفتاة هو أتكيد على حدوث ذلك 
التحّول النوعي الذي يراه كاتب اخلرب، فلم يكن معهودًا أن تقوم فتاة تنتسب إىل 
ذلك املكان، أو إىل إحدى القبائل العربية املعروفة مبثل هذا الفعل. هلذا أّكد اخلرب 

ذه األفعال واألحداث اجلديدة إىل الفتاة منسوبة مرة إىل السعودية وأخرى إسناد ه
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 إىل القبيلة، أتكيدًا منه على جتاوز املرأة السعودية حدود الوعي القبلي والفهم احمللي
 اللذين كاان حيكمان حياهتا.  اإلقليمي

ر من ( يف اخلرب فإننا سنلحظ تكرارها أكث= السعودية وإذا نظران إىل )اخللفية
مرة أبشكال خمتلفة مصّرحا هبا أو مفهومًة من السياق )انظر اجلدول(، فمرة يذكر 
الدولة )السعودية(، ومرة يذكر املدينة )الريض(، ومرة يذكر الشارع )شارع التحلية(، 
وهذا التفصيل يف ذكر )اخللفية( أييت للزعم أبن الفتاة السعودية أصبح إبمكاهنا أن 

مكان على األراضي السعودية، وقد أكد اخلرب ذلك على لسان   تفعل ما تشاء يف أي
 الفتاة اليت كانت تسري مبالبسها املتحّررة يف الريض )شارعاً شارعاً وحارة حارة(.

وأييت اختيار العاصمة مرة ابمسها )الريض( ومرة بوصفها )العاصمة السعودية( 
عادة إال ما ي سمح حبدوثه يف العامل  منألهنا مركز الدولة، فال حيدث يف أي عاصمة 

، وهو ما يشري إىل رؤية كاتب اخلرب إمكانية تكرار هذا الفعل أي مكان آخر من الدولة
. ي ضاف إىل ذلك، أن العاصمة الريض متثل منبع التصور يف أي مكان آخر من البالد

خالل السنوات املاضية، فالريض هي عاصمة جند  السعودية الذي حكم حياة املرأة
املعروفة مبحافظتها، وهي مركز الدعوة السلفية دعوة الشيخ حممد بن عبدالوهاب، 
وحدوث هذا التغيري هناك يؤكد حالة التحّول النوعي الذي تشهده املرأة السعودية، 
فقد انعتقت الفتاة كما يرى كاتب اخلرب من القيم االجتماعية النجدية، والقيم الدينية 

 لتصّرف بكامل حّريتها دون قيود ملزِمة.السلفية، وأصبح إبمكاهنا ا
وإذا كان اخلرب قد حِرص على إبراز )الفعل( االستثنائي الذي قامت به الفتاة، 
فإن اخلرب حِرص يف )اخللفية( أيضا على تصوير )رّد الفعل(. وذلك كما هو واضح 

 من خالل هذا اجلدول:
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 جهته رد الفعل

املغردين بني تتباين التعليقات من قبل  
 من متىن هلا التوفيق ومن انتقدها

 وسائل التواصل االجتماعي

 اجملتمع دون أن تتعرض ألي مضايقات

ومن خالل تشطييب وتعاملي مع 
الدوريت واملرور وردة فعلهم احملرتمة 

 معي اكتشفت إن النظام فعاًل تعمم

 اجلهات األمنية

ملن قال )حيق  اً ويل العهد كان صادق
 للمرأة أن ترتدي مثل الرجل(

 قيادات الدولة

يف جلسة تصوير إلحدى تظهر  
 القنوات العاملية

 اإلعالم العاملي

 
إنه ملن الواضح أن اخلرب يصّور ردود الفعل يف اخلارج )اخللفية( بشكل يعّزز 
فضاء احلّرية اليت تساعد الفتاة ومثيالهتا على املضي قدماً حنو املزيد من التحّرر، حيث 
يزعم اخلرب تقّبل اجملتمع فعلها، فهي تسري مبالبسها املتحررة )دون أن تتعرض 

ريض )شارعًا شارعًا وحارة حارة(. وكذلك األمر فيما ملضايقات(، رغم أهنا جتوب ال
يتعلق برّد فعل رجال األمن املؤّدب، فهكذا كان تعاملها )مع الدوريت واملرور وردة 

يؤكد أن قيادات الدولة العليا، مثل األمري حممد بن  اخلربفعلهم احملرتمة(. بل إن 
سلمان يدعم هذا التحّرر الذي متضي فيه هذه الفتاة وتدعو إليه بنات جنسها. وحىت 
تؤكد هذا الدعم من رأس اهلرم السعودي تقوم بنقل كالم ويل العهد السعودي األمري 



106 

 

األمري حممد بن  حممد بن سلمان بطريقة تتناسب مع وجهة نظرها، حيث تزعم أن
سلمان يقول: )حيق للمرأة أن ترتدي مثل الرجل(، بينما نص كالم األمري حممد بن 

هو: )املرأة جيب أن ترتدي مالبس الئقة  CBS سلمان كما ورد يف لقائه مع قناة
وحمتشمة كالرجل ، مع ذلك الحيدد بشكل خاص العباءة السوداء أو غطاء الراس  

ي غّيب أتكيد األمري على السرت اما للمرأة(. ولكن اخلرب األسود.. القرار مرتوك مت
إلبراز أتييد قيادات البلد العليا حلرية املرأة. وحياول  مقولتهيعيد صياغة واحلشمة، و 

جدت فلن تكون يف الواقع إن و   على هذا التحّرر االعرتاضاتاخلرب اإلشارة إىل أن 
 املنتقدين.)بعض(  عرب تغريدات   فقطاحلقيقي، وإمنا يف الواقع االفرتاضي، وذلك  

الذي قامت احلرية احلدث االستثنائي ال يكمن يف فعل إن اخلرب هنا يقول إن 
كفل ملثل هذا احلراك يي ذاملناخ املناسب الو الفتاة فقط، وإمنا يف توّفر )اخللفية(  به

 يّدعي  كما  -املتحّرر النجاح واالستمرار، فاجملتمع ورجال األمن وقيادات الدولة كلها  
 تقف موقف التقّبل أو االحرتام والتأييد.  -اخلرب

إن هذا التحليل يشري إىل الوعي واإلدراك الذي حكم تصّور صانع اخلرب 
اإلعالمي، فلم يكن تركيزه واهتمامه موّجها حنو )الشكل( وال )الفعل(، وإمنا ترّكز 

اء اخلرب لينقلها إىل متلّقيه اهتمامه كثرياً على )اخللفية(، وذلك أن الغرابة واجلّدة اليت ج
متركزت حول التأكيد على املكان الذي يقع فيه هذا احلدث، وهو ما كشف عن 

ية، ال من عربما وقع بوصفه حداًث استثنائيًا ميّثل حتّوال نوعيًا يف مسرية املرأة ال هإدراك
  حيث طبيعة وقوعه، ولكن من حيث مكان وقوعه.

خالف أصل الرتكيب اإلدراكي، فإن األصل  إن هذا األمر يعين أن اخلرب قد
الرتكييب كما سبق وذكران أن يكون االهتمام والرتكيز متوّجها حنو الشكل، وهو ما 
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يكشف عن الصوغ البالغي الذي حكم اخلرب اإلعالمي املدروس، ليكشف من خالل 
 . إدراك صانع اخلربتركيزه على اخللفية وقوع حدث استثنائي حسب  

 
 الخالصة:

أشار هذا الفصل إىل ارتباط اإلدراك اإلنساين ابجلانب احلسي واجلسدي عند 
اإلنسان، وهو ما ي عرف ابسم )اجلسدنة(. وقد قام هذا الفصل بشرح ذلك من خالل 

اللغة  يف مبدأ )متييز الشكل من اخللفية( يف املدرك بصريً، وكشف عن جتّلي ذلك
 األصلي أو مستواها األديب والبالغي.   اتركيبهاإلنسانية سواء يف مستوى  

حيث اّتضح أن الرتكيب النحوي ينطلق من فكرة )الشكل واخللفية( من 
حيث ترتيب عناصر اجلملة، أو من حيث اختيار كلماهتا. كما أن فكرة الشكل 
واخللفية تتجّلى يف التصور األديب الذي يعّد الشكل اللغوي البارز عن طريق العدول 

التوازي مبثابة الشكل الذي حيظى ابالهتمام، وجيعل العناصر األخرى مبثابة اخللفية أو  
 اليت أتيت مكّملة للشكل.

وقد قام البحث بتطبيق هذا املبدأ )الشكل واخللفية( بالغياً، على نص 
إعالمي إخباري، واّتضح من خالل حتليل هذا النص أن صانع هذا اخلرب اإلعالمي 

اخللفية، وهو املكان الذي يقع فيه احلدث املنقول، أكثر من على قد ترّكز اهتمامه 
 اهتمامه ابلشكل أو الفعل، وذلك لكوهنما يقعان بشكل يومي تقريباً.
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تنطوي  قدمي دراسات بالغيةتسعت إىل حبوث تقدمي ثالثة حاول هذا الكتاب 
ابإلضافة إىل املقدمة  بـ )البالغة اإلدراكية(. وقد جاء الكتاب مؤخراً  ما ي عرفحتت 

 أن يتناول جانباً من جوانب املوضوع.  منها حاول كل فصل،  يف ثالثة فصول  واخلامتة

فقد تناول الفصل األول )التأطري واالختيار اإلنساين( حماواًل أن يعرض ذلك 
الفصاحة بني أنصار  بشكل نظري وتطبيقي، وذلك من خالل املوقف من مقاييس

الرتاث البالغي العريب وبني الدراسات النقدية املعاصرة. وقد عرض البحث ذلك من 
خالل ثالثة مباحث تناول األول منها مقاييس الفصاحة يف الرتاث البالغي، وتناول 
الثاين منها موقف املعاصرين من هذه املقاييس، مث جاء املبحث الثالث ليعّرف مبفهوم 

ويكشف أن رأيي القدماء واملعاصرين حول مقاييس الفصاحة قد اختلف التأطري 
بسبب اختالف اللغة اليت حتّدث هبا كل فريق عن هذا األمر، حيث إن اختالف اللغة 

واالختيار  قد أدى إىل اختالف اإلطار اإلدراكي، فنتج عن ذلك اختالف املوقف
 .لديهما

بعد الفكري(، وحاول أن يعرض أما الفصل الثاين فقد تناول )االستعارة وال
مفهوم االستعارة يف اللسانيات اإلدراكية، وجتلّياهتا يف اخلطاب اإلنساين كله أدبياً كان  
أو غري، مث حاول أن يعرض أتثريها وأتثرها ابلثقافة اإلنسانية، وذلك من خالل اخلطاب 

 انني.اإلعالمي السعودي خالل احتفائه ابليوم الوطين السعودي اخلامس والثم 

(، مبتدائً األسلوبيةوجاء الفصل الثالث ليتناول )ثنائية اخللفية والشكل وجتلياهتا  
ذلك بتقدمي مفهوم الشكل واخللفية يف الدراسات اإلدراكية، ومتثيالهتا يف اللغة 
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الرتكيب األصلي أو الرتكيب البالغي. وقد قّدم هذا الفصل أمنوذجاً   يفاإلنسانية سواء  
من خالله كيف ميكن توظيف هذا املبدأ اإلدراكي يف الدراسة البالغية تطبيقياً ليكشف  

 التطبيقية.

 هذا وميكن اإلشارة إىل أهم النتائج اليت خلص إليها البحث:

ألن اللغة تصنع وذلك  تؤثر اللغة اليت نستخدمها يف مواقفنا وقراراتنا،   •
قد يؤدي إىل نا، وهذا يعين أن تغيري اللغة اتقفنا واجتاهاأطرًا حتدد مو 

 تغيري املوقف والقرار اإلنساين.
علماء البالغة العربية قد أخطأوا يف أمهية مقاييس  إنال ميكن القول  •

ميكن أيضًا االختالف مع املعاصرين الذين  الفصاحة يف الكالم، وال
ة رفضوا هذه املقاييس، ألن من قِبلها فقد قِبلها يف إطار الصح

 والسالمة اللغوية، ومن رفضها فقد رفضها يف إطار اجلمال األديب.
ترتبط االستعارة بشكل أساسي ابلتفكري اإلنساين، فنحن ندرك  •

األشياء من خالل االستعارات اليت حتكم عقولنا، وابلتايل فاالستعارة 
ليست شكاًل لغوًي مجاليًا فحسب، وإمنا هي بنية ذهنية حتكم طريقة 

 تفكريان.
تبدو االستعارة ذات فعالية أتثريية هائلة على مستقبلي اخلطاب، حيث  •

تعمل على خماطبة الالوعي وتؤثر فيه بشكل خفي أو ظاهر. كما أهنا 
تتأثر ابلرتاث والثقافة اليت أنتجتها، فال ختلو يف الغالب من كوهنا متثياًل 

 لذاك الرتاث وتلك الثقافة.
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واحداً من أهم املؤثرات اليت تصنع يعّد اإلدراك اجلسدي عند اإلنسان   •
 بصريً )متييز الشكل من اخللفية( املدرك  مبدأّثل مي، و أقوالنا وأفعالنا

األفكار اليت حتكم اللغة اإلنسانية يف مواطن كثرية،  أهم من  اً واحد
 سواء من حيث تركيبها األصلي أو البالغي.

الشكل ال اخللفية، مييل اإلدراك اإلنساين املعتاد إىل الرتكيز على  •
ويتمظهر هذا الرتكيز يف عدد من األشكال الرتكيبية األصلية، إال أنه 

الَ  يكون الرتكيز متوّجها   أبناملعتاد، وذلك   الرتكيبف هذا  ميكن أن خي 
 حنو اخللفية أكثر من الشكل لقصد أو غرٍض بالغي.

ال أن رغم أن االهتمام ابلدراسات اللسانية اإلدراكية قد بدأ حديثًا إ •
هذه الدراسات تشّق طريقها بقوة ملحوظة، وهذا يعين أن هذا العلم 
ال زال موعودًا ابلكثري من االكتشافات والرؤى اجلديدة. ومن مث فإن 

   منالبالغة اإلدراكية و  اللسانيات بعض املتخصصني يف يقّدمهما 
ية إدراكياً عرب املكتشفات احلال  أي خطاٍب إنساين  تفسرياّدعاء إمكانية  

نوعًا من التساهل العلمي،  -حسب وجهة نظري الشخصية-يعّد 
جورج الكوف  األمريكي العامل يكتبهأمثلة ذلك ما لعل من أشهر )

من وحتّوالته  اخلطاب السياسي األمريكي  مسارات  الذي حياول تفسري 
يف   الوليد  لعلمذا اهذا الزّج هبإن  .  (اللسانيات اإلدراكيةمبادئ    خالل

  ابلضرورة وجهة نظر الباحث  يعكس  اليومية املتغرّيةرتكات  مثل هذه املع
ألن العلم ال زال  وذلك العلم، مكتشفاتابلضرورة  وال ميّثل، نفسه

ال متّثل إال نزرًا يسريًا من عمليات العقل احلالية  وكشوفاته ،يف بدايته
قادراً  الناشئ هذا العلم يكونولذا من الطبيعي أاّل  الفعلية، البشري
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مهما  -أي علم-والعلم تفسري كل عمليات اإلدراك اإلنساين، على 
، كما الزاخرالعلم  حبرمن  جدواًل صغريظّل فإهنا تبلغت اكتشافاته 

، فما ابلك بعلٍم ال يزال قال تعاىل: }وما أوتيتم من العلم إال قلياًل{
ث من . وهلذا يبدو يل أن اجلزم بعزو ما حيديف طور التشّكل والتكوين 

 حتّوالت يف اخلطاابت السياسية إىل مبادئ )اللسانيات اإلدراكية(
شى أن ت الوليدة ابلضرر على  عودال خيلو من اجتهادات وجتاوزات خي 
 وتقّبل الناس حلقائقه.نفسه  العلم  

أوصي يف هناية هذا البحث  هذه هي أبرز النتائج اليت ميكن اإلشارة إليها هنا، و 
أطروحة علمية بشكل تطبيقي يف يف فصول البحث الثالثة  درَ وَ كل مفهوم   بتناول

 كشف عن جتليات هذا املفهوم يف اخلطاب األديب أو غري األديب.ت

ويف اخلتام، أرجو أن يكون ما كتبته يف هذه السطور انفعًا ومفيداً، وأن يقدم 
تعاىل ، وأسأل هللا اإلدراكيةإضافة علمية جديدة للمكتبة العربية يف جمال الدراسات 

 حسن القول والعمل، وصلى هللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم.،،،
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