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مپ أجمل مظاهر العواطف ارنسانیة في الشعر ،إن طریقة البحث ،مكتبیة والمنهج فیه ،هو المننهج الوصنفي–
التحلیلي -ارسنادی.
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 -1التمهید
 :1-1التبیین واشكالیة البحث

إن الغرض األساسي مپ توظیف األسلوبیة في األدب ،ومعرفة الجمالیة ،لننی

مجننرد

التعبیر عپ الخصائا اللغویة واللفظیة والداللیة في شعر شنناعر مننا؛ بننل الغننرض منننه
األهمیة العملیة في تفسیر النا الذي یهدف عالقة اللفظ واللغة بالمعننانی والنندالالت
التي ال حد لها وال ثغر .بل الهدف مپ اختیار هننذا البحننث ،فضننال عننپ أهمیتننه ،ذكننر
المشتركات والفوار فیهما والعالقة بیپ هذیپ المهمیپ ،االسلوبیة والجمالیننة یسنناعد
الشاعر أن یتواصل المتلقي أو المخاطب ویسهمه في إنتاج الفكننرة والداللننة والمعنننی.
هناس لیست منطقة زمنیة أو مكانیة بیپ الشاعر والمتلقي بل المتلقي شریک لننه فنني
پژوهشنامۀ نقد ادب عربی شمارۀ 24

شعره ومایستفاد منه في ال مكان وال زمان« .هناك منطقة زمنیة فنني عالمنننا الشننعري
لی

لها حدود ،یشترك فیها زمپ الشاعر وغیره .وفنني هننذا المجننال ینبغنني أن تكننون

رسالة الشعر رسالة نبیلة التزامیة تأملیننة تهنندف إلنی تهننذیب البشننریة فكریننا وأخالقیننا
وكذل رسالة تطهیریة ترفع ارنسان إلی مراتب الكمال والسعادة وتزهر حدیقنة العقننل
والتفكیر»( .تركاشوند ،رحیم پور )12 ،2021 ،علم األسلوب هو العلم أو النظننام الننذي
یناقش األسلوب .بمعنی أن االسلوبیة تؤكد دراسة "خصائا األسلوب والصور الشعریة
وهي توظیف النا مپ ثالثةالوجوه :اللغة والفكر والصوت أو الموسیقی .ففي مستوی
اللغة توظیف اللغننة والجمننالت والمفننردات مننپ حیننث االنسننجام واالنز یناح ،والتكننرار
واستخدام الجمل ارنشائیة والخبریة .وفي المسننتوی الفكننري نتعامننل نوعینة النننا
والنندالالت ومعنننی المعنننی؛ وفنني األخیننر توظیننف الموسننیقی والننریثم المسننتخدم
لموضوعات شعریة بنوعیه الداخلي والخارجي.
الجمال هو الحسپ والجمالیة تعني وصف الحقیقة الخفیة وتفسننیرها فنني الفننپ.و
إن الفپ یثیر الفنان ومخاطبه .مپ أهداف الجمالیننة المهمننة لمعظننم األعمننال الفنیننة
انتباه المخاطب .تلعب دورا هاما العوامل العدیدة كلها حتی یكون األثر الفننني ،جمنیال
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ملیحا جذابا ،منها:تقدیم ربیة أخالقیة حقیقیة ومفیدة ،ممارسننة وازدیناد قننوی اردراك
والعاطفة والتفكیر األخالقي في المخاطب مپ خالل اردراس الحسي.
كان شعر الوطپ في األدب ینننعك

جانبنا مننپ إحسنناس الشنناعر المرهننف الننذي

یتنمي إلی الحفاظ علی األرض .سواء كان الوطپ ،هو الوطپ الذي ولد فیه الشنناعر إو
مسقط رأسه؛ أم كان األوسع ویشمل آفا األرض التي ینتمي إلیها الشاعر ألي سننبب
مپ األسباب ،مپ الدیپ ،مپ الحضارة أو مپ التأریخ وما شابه.

والصقالوي مپ الشعراء الذیپ وظفوا الشعر لوصول المتلقي إلی الكمال ارنسنناني
وإیصاله إلی المبدأ الحقیقي وإلی النف  ،إنه كان مپ الذیپ یحبننون وطنننه وقنند نظنم
قصائد طویلة وقصیرة لكي تجذب الكثیر مپ القننراء فنني سننلطنة عمننان ودول أخننری،
حتی تثیر الشننغف لحننبهم الننوطپ .شننعر الننوطپ جمیننل وإن لننه وصننفا لطیفنا للغایننة،
وبأشكال مختلفة  ،وبّیقاع وریثم متعددة.
إن الشاعر العماني ،سعید محمد الصقالوي صدرت لننه مجموعننات شننعریة ،منهننا
«نشید الماء» و «أنت لي قدر» و«وصایا قید األرض» الدواویپ االخری .یحتوي دیننوان
«وصایا قید األرض» علی  31قصیدة ،كان شاعرنا العماني فیه ملتزما بالشعر العمودي
وفي نف

الوقت یلتزم بالخفة في نظمه .فهو یتنوع في مكونات القصائد ولهذا التنننوع

و التعدد كان له دور أساس في إیجاد االیقاع.
 :1-2أسئلة البحث:
األسئلة التي تحاول المقالة أن تجیب عنها ،هي:

 ماهي الفوار والمشتركات بیپ االسلوبیة والجمالیة؟ وكیف العالقة بینهما؟ كیف وظف الصقالوي إلی عناصر الظاهرتیپ في دیوان «وصایا قید األرض» فياشعاره الوطنیة؟

پژوهشنامۀ نقد ادب عربی شمارۀ 24

اهتمامه الخاص بوطنه وتاریخ الحضارة بلغة الشعر .نظمت األشعار الوطنیة علی شكل
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 :1-3اإلفتراضات:

یكون االسلوب جزءا هاما مپ النا األدبي الفني داخال في نسیجه وبنائه ال ینفصننل
عنه .واألسلوب الطبقنني أي ) (Layered stylisticsهننو الطریقننة الجدینندة لدراسننة
النصوص األدبیة مپ المنظار االسننلوبي .فكانننت األسننلبة الطبقیننة تعتمنند علننی العلننم
اللغوي وتعتبر طریقة جدیدة للتحلیل األسلوبي .والجمالیة وعلم الجمال تتعامل بشكل
أوسع مع جمالیات الطبیعة والفهم الجمالي منها وإدراك األشیاء واألفعننال فنني حیاتنننا
الیومیة .تمت اس

العالقة بیپ المفهومیپ ،العالقة بننیپ القطنناعیپ العننام والخنناص؛

بمعنی أنه یشترس فقط في بعم الحاالت ولی

في جمیعها؛ فهما متالزمان عادة.

یختلف لغة شاعر ما عپ شاعر آخر ،ویمتاز بها عپ غیره؛ فكانت المعنناني والعالقننة
پژوهشنامۀ نقد ادب عربی شمارۀ 24

بینها وبیپ المفردات تختلف اختالفا معقدا مع بعضها البعم .وهذا هننو الفننپ للشنناعر
الصقالوي أن یوصل ما یشاء مپ المعاني التي في باله إلی المتلقي عپ طریق معجمه
الشعري الخاص یه وأسلبته الوحینندة .ومننپ خننالل هننذا المعجننم ،نتعننرف علننی عننالم
الشاعر ورموزه والتعرف علی هذا العالم وهننذه الرمننوز یزینندنا القنندرة علننی فهننم النننا
والفكرة عند الشاعر .فهو یستخدم الحشد والتالشي وارنزیاح ومننا شننابه .كننان موقننف
الصقالوي إیجابیا في قصیدة «خیننل وجننناح» مننپ قضننیة الننوطپ والحننب والصننداقة
والسالم وهذا جعله شاعرا سعیدا وحیویا ،حتی أن حزنه مصحوبا بفرح داخلي ،والیعتبر
الیأس والتشابم مپ السمات الرئیسیة لقصیدته.
 :1-4خلفیة الدراسة:

تصلن ارشارة إلی أهم الدراسننات السننابقة ،منهننا :ارتجنناه االسننلوبي فنني نقنند الشننعر
العماني مپ العام  1970إلی  2013م ،رسالة للحصول علی درجة الماجیستر في اللغننة
العربیة وآدابها ،جامعة نزوی2015 ،؛ دراسة أسلوبیة في متعالیننات عاطفننة البنننوة فنني
شعر الشریف المرتضي ،اضاءات نقدیه في االدبننیپ العربنني و الفارسنني ،شننتاء 1438؛
دراسة أسلوبیة في شعر السید رضا الهندي الملتننزم بحننب أهننل البینت (ع) ،دراسننات
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األدب المعاصر1437 ،؛ دراسة أسلوبیة في شعر یحیی السماوي ،رسالة للحصول علی
درجة الماجیستر في اللغة العربیة وآدابها ،جامعننة رازي 1390 ،ه؛ دراسننه أسننلوبیه فنی
شعر أحمد مطر ،رسالة للحصول علی درجة الماجیستر في اللغة العربیة وآدابها ،جامعة
الزهننراء 1394 ،ه؛ «تداولینة الخطنناب التواصننلي فنني قصننائد المقاومننة للشنناعر سننعید
الصننقالوي (قصننیدة "صننرخة طفننل" أنموذجننا)» رسننول بننالوي ،آفننا الحضننارة
ارسننالمیة،خریف وشننتاء « .1442اریقنناع فنني دیننوان وصننایا قینند األرض لسننعید
الصننقالوي » د .محمنند بننپ قاسننم ناصننر بوحجننام ،مجلننة الننوطپ .فنني معظننم هننذه
الدارسات ،یتم فحا عپ الحاالت التي تتعلق بطریقة ما بمفهوم االسلوب واالسلوبیة
كاتب ما ،أو المقارنة بیپ الشننعراء.ولكپ هننذا المقننال ،یبحننث عننپ هنناتیپ الظنناهرتیپ
والعالقة بینهما والوجوه المشتركة والفوار  .في غضون ذل  ،شاغر مكان العالقة بیپ
الهننذیپ فنني األشننعار الوطنیننة ألحنند الشننعراء العمننانییپ ركمننال كتنناب االسننلوبیة
والجمالیة.
 :1-5منهجیة البحث:

إعتمد هذا البحث في خطته التحلیلیة -الوصفیة -ارسنادیة علی الطریق المكتبي.
 -2االطار النظری
 :1-2نبذة تعریفیة عن الشاعر العماني ،الصقالو

سعید بپ محمد الصقالوي الجنیني ،شاعر عماني معاصر مپ مدینة صور فنني شننرقی
عمان« .حاصل علی بكالوریوس في هندسة التخطیط مننپ جامعننة األزهننر وماجسننتیر
في التصمیم الحضری مپ جامعة لیفربول بالمملكة المتحدة .صدرت له المجموعننات
الشعریة اآلتیة :ترنیمة األمل ( ،)1975أنت لی قدر ( ،)1985أجنحة النهار (،)1999
نشید الماء ( ،)2004وصایا قید األرض (( ».)2015اللواتي( ،د.ت) )11 ،إنه «هندس

پژوهشنامۀ نقد ادب عربی شمارۀ 24

والجمالیة مپ منظار علماء اللغة مپ البدایة حتی عصرنا الحاضر في اسلوب شاعر ما إو
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المجازات والتشبیهات وارستعارات واالستفهامات في إطار ذی نظم ایقنناعی بمنهجننه
الخاص بلغة الرمز.تستدعی التجربة الشعریة للشاعر العماني ،سعید الصقالوي جملننة
مپ الفرضیات الثقافیة والجمالیة التي تتعلق بثالوث :الذات ،النننا والعالم»(.جماعننة
مپ الباحثیپ )11 ،2017 ،فیستطیع القول إنه رائد الشعر الحدیث في السننلطنة حیننث
ال یتجاهل قضایا المجتمع غیر مبال آالمهننم ،بننل یعبننر عننپ الننداء والنندواء جنبننا إلننی
جنب ،حتی ال یكون شعره مجرد مرآة المجتمع بل ینفخ روح الصحوة والیقظننة فننیهم.
یحتوي دیوان «وصایا قید األرض» علی  31قصیدة ،كان شنناعرنا العمنناني ملتزمننا فنني
هذا الدیوان بالشعر العمودي وفي نف

الوقت یلتزم بالخفة في نظمه .فهو یتنننوع فنني

پژوهشنامۀ نقد ادب عربی شمارۀ 24

مكونات القصائد ولهذا التنوع و التعدد كان له دور أساس في إیجاد االیقاع.
 :2-2االسلوبیة والجمالیة

إن االسلوبیة علم یدرس اللغة ضمپ نظام الخطاب وهي صلة اللسانیات بالنقد واألدب
كما عبر عپ ذلک االسلوبیة كانت «جسننر اللسننانیات إلننی تنأریخ األدب»( .المسنندي،
 2000م )35 ،ویعبر عپ موضوعها أن «موضوع االسلوبیة یكمپ في التعبیر المنطو
ولی

في حدث التفكیر»( .عیاشي 2000 ،م )35 ،إذن الجمال لننی

فنني اللفننظ وال

في المعنی ،بل هو في نظم الكالم أي في االسلوب؛ فاالسلوب هو «طریقة الكاتب أو
الشاعر الخاص ة في اختیار األلفاظ وتألیف الكالم أو هو طریقة خلننق الفكننرة وتولینندها
وإبرازها في الصورة اللفظیة المناسبة»( .خفاجي 1992 ،م)30 ،
َ
جیم ،میم والم بمعنی الحسپ ،أصالن« ،أحنندهما تجمنع وعظننام الخلننق واآلخننر
حسپ( ».ابپ فارس ،1404 ،الجزء الن )481 ،1والجمال «الحسننپ یكننون فنی الفعننل
َ
والخلننننق ،والجمیلننننة ملیحننننة( ».ابننننپ منظننننور ،1996 ،الجننننزء الننننن)363 ،2
وعرف » »Aestheticبعلم الجمال وترجمننت فنني اللغننة العربینة "علننم الجمننال" أنهننا
الجمالیات ،والجمال شيء تفهمه الحواس كلها ،ویمكپ القول إنه بمعنی «العاطفننة أو
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الشعور ،ألنه مپ أجل إدراك أي شيء جمیل ،علی المرء أن یشعر به أوال( ».بور باقر ،
 ، 2001ص  )2كربیة المناظر الطبیعیة الجمیلة علی حاسة البصننر ،أو سننماع صننوت
الشالل وصوت الطیور .البعد الجمالي ذاتنني بحننت .بمسنناندة الخبننرة ودرس الجمالینة
واألدبیة اللتیپ یستندان إلی المشاعر ،یدرس المخاطب الجمالیات فنني اآل ثننار األدبینة
هما فما أمران ذاتینان وبالتننالي یختلفننان اختالفنا جوهرینا عننپ ارسننتدالل والمعرفننة
والتفكیر .وبالنسبة للنظریة الجمالیة ،نقول أن الطبیعة تعني عالم الجمال الذي یكون
فیه كل إنسان هو الفنان لنفسه.

وفي هذا المجال «ابتكر الفیلسوف العقالني األلماني ألكسندر بومغننارتپ مصننطلن
) )sensor perceptionبهدف مقارنة هذا العلم بالمنطق وعلم "العقننل" « science

( .»of intellectرحمتي 1398 ،ش)28 ،
تم تأسی

العالقة بیپ المفهومیپ ،العالقة بیپ القطاعیپ العام والخاص؛ بمعنننی

أنه یشترس فقط في بعم الحاالت ولی

في جمیعها؛ كما یمكپ المشاهدة في الرسم

البیاني التالي:

الرسم البیاني الن1

في العام مپ العالقة بینهما نری أن كلیهما دون زمان ،نقوم فیهما بفن تشننفیرها
والتفاعل مع فكرة المتكلم وهدفها .موضوع كلیهما غایة بال غایة .التي تخضع للتأویل
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التفسیر .وهذا تیار مستمر وتطور وتحول ،و فیه هذه المسیرة الفكریننة والتأملیننة یصننل
المتلقي مپ خاللهما إلی الالزمان وال المكان ،وللمعاني تكون الدیمومیننة ،یصننل إلننی
نقطة فی عالم الشعر الانفصننام بننیپ زمننپ الشننعر وبننیپ زمننپ المتلقنني ،الحنند للنندوال
والمدلوالت ،هذیپ الظاهرتیپ تمنحان للمتلقي الضوء األخضر لكي تفتحا أمامه نافذة
مپ الحضور والفكرة والعقل والعاطفننة .الجمالیننة تننرفم الجمننود واالسننلوبیة ال تقبننل
الخمود .بهما یتجاوز المتلقي مواجهة الواقع ،وهو قننادر علننی تبننادل التجننارب .یجمننع
فیهما العقول والعواطف واألفكننار واألحاسننی

والمشنناعر .یسننتطیع أن یبنندع قننراءات

مختلفة ال غایة وال نهایة لها ،كتفسیر الحیاة والموت والكون .یقدر أن یخلق في شتی
پژوهشنامۀ نقد ادب عربی شمارۀ 24

اللحظات واآلنات ،المدلوالت المتنوعة والمفاهیم العدیدة .هذا فی العننام مننپ العالقننة
بیپ الظاهرتیپ :الجمالیة واالسلوبیة؛ وأما فی الوجه الخاص والفوار  ،نستطیع القننول
في االسلوبیة إن للمتلقی دورا هاما فی تشكیل معنی النا و تفسنیره علنی هننواه ،إن
النننا مفتوحننا أمامننه الحتمنناالت كثی نره و دالالت مخفی نه و متطننوره بتطننور الحی ناه
والكون ،لتصویر المواقف والحاالالت النفسیة والظروف المختلفة التی یعیشها ،یعتمد،
أحیانا ،علی لوحة رسم فنیة ،والشاعر یقوم في االسلوبیة بتلننویپ شننعره بشننتی األلننوان
علی حسب الحاجة التی تقتضیها كالفرح والحزن ،كاألمل والیأس ،كالخوف والرجنناء،
فهي فی الحقیقة بمنزلننة أدوات تعبیر ینة لشننحپ قصننائده بالشننعریة الخالنندة ،للعقلنننة
مدخل لفهم إنتاجات ودالالت مپ دال واحد فو ما نقرأها ونراها فی المعجم اللغوي،
فالمتلقي یبني معجما شعریا جدیدا لكل الدوال فیه ،شتی المدلوالت .ینظر إلی بنناطپ
النا لیحقق مپ خالل ذلک وظائف أسلوبیة ،أي یظهر مپ باطنه لكي یجلة ما كان
ضمپ المعاني رختیار الطریق األصننن لقننراءه الشننعر ویسننتأنف عملیننة إنتنناج المعنناني
المتحركة والدینامیكیة مپ الثوابت وارستاتیكیة .الشاعر یقتطف األوزان الطویلة كبحر
الكامل الذي یناسب الشكوی ،وهو یتحدث عپ القلب الحننزیپ والبعنند عننپ الحبیننب.
لكپ األوزان القصیرة والحننادة مناسننبة للمفنناهیم السننعیدة الفرحننة واألوزان المالئمننه
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كبحر المتقارب اختیر غالبا للموضوعات الرومانسیة .یستخدم كل الشنناعر هننذه البنیننة
بشكل طبیعي ،لكپ الشاعر المعاصر یتجاوز هذه الحدود ویختننار أحیاننا أوزاننا قصننیرة
للتعبیر عپ األلم .هذا إنزیاح بطریقة ما ،ربما یصور ألم الشنناعر أكثننر .كرجننل یضننح
مپ حزنه أحیانا ویرقا.
مپ الواضن أن إحدی األركان األساسیة لألدب هنني العاطفننة والتجربننة الشننعوریة.
العاطفة حجر األساس للشننعر والكننالم األدبنني ،بحیننث عننرف األدب بننننن«التعبیر عننپ
تجربة شعوریة في صورة موحیة»( .سننید قطننب )9 ،1990 ،العاطفننة هنني ردة فعننل أو
ارجابة .لدینا العدید مپ العواطف والمشاعر بعدد البشر والناس جمیعننا .تننعك

هننذه

مشهد أو أي موقف معیپ مپ المواقف .العاطفة هي أحوال مپ الفرح والحزن ،واألمل
والیأس ،واالستغراب ،والغضب أو الخوف والرجاء ،أو الرغبة ونحو ذلن  .فیهننا محاكنناة
للطبیعة والتقلید المجدد منها .تمینزت الجمالیننة بتأملننه المسننتمر للحیناة ولصنیرورتها
م
وتحولها ،والحق أن تأمله لم یصل إلی ربیة أیدیولوجیة ،فمعظم نتائجننه كانننت بسنیطة
وساذجة .وهذا ال یعد عیبا لها بننل هننذه الربیننة ،وجدانیننة خالصنة تقننود قلننب الشنناعر.
والحیاة والطبیعة والكون ،قصیدة جمیلة .بحیث أننا غیر قادریپ علننی العنیش إال فنی
رحنناب الطبیعننة .نحسننها بنناردراس الحسنني عننندنا .الجمالیننة تبننیپ لنننا ضننرورة تننأثیر
المحسوس في الح  ،وكیفیة هننذا التننأثیر .اردارس الحسنني نوعننان« :إدراس ظنناهر
بننالحواس الخارجیننة؛ وإدراس بنناطپ بخننواس باطنننة»( .كننرم )281 ،1948 ،اردارس
الحسي بنوعیه یهم فیه الح

المشننترس المنبعننث مننپ الصننورة الشننعریة أو التجربننة

الشعوریة ویهم أیضا فیه المخیلة والخیال والذاكرة والفكرة .إن األبعاد الكامنة فی هذا
المستوی تنطلق إنطالقا مپ الذهپ البشري وتتجسد فی إطار رمننوز مختلفننة .هننا هننو
األمر الذهني یجزم بعدم وجود أی انفصننال بنیپ المعنننی والشننكل واللفننظ والفحننوی.
الوجه الخاص فنني العالقننة بینهمننا والفننوار الموجننودة فیهمننا ،یمكننپ نخلصننها فنني
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الجدول التالي:
الجمالیة

االسلوبیة

العاطفة حجر األساس فیها

للمتلقي دور في تشكیلها

فیها محاكاة للطبیعة والتقلید المجدد منها

فیها لون مپ األلوان الباطنیة

هي إدراس حسننننننننني (الح )

هي نوع مپ العقلنة والنظرة العقالنیة (العلم)

امر ذهني

امر منطقي

ینظر إلی النا مپ الظاهننر

ینظر إلی النا مپ الباطننپ
الرسم البیاني الن2
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وهذان ارثنیپ بینهما العالقة الوثیة بحیث یشترس البعم ببعضه (العمومننات) أو
یفار عنهما (التخصیا) .االمور الخاصننة لالسننلوبیة حسننب التعنناریف ومننا اسننتنتج
منها ،یوظف البحث الجمالیة في الحشنند ،التننراكم ،التالشنني وارنسننجام والتناسننب.
واالسننلوبیة فنني الغمننوض ،هندسننة النننا ،ارسننتبدال والتحویننل الرمننزي .وأخیننرا
المشتركات في اریقاع والریثم ،التكرار ،ارنحراف الداللي أو ارنزیاح والتهجیپ.
 -3اإلطار التطبیقي
 :3-1الجمالیة الشعریة (المستوی اللفظي)

قضیة اللفظ والمعنی مپ القضایا التننی عالجهننا النقنناد قنندیما كننانوا أم جدینندا وأفاضننوا
الكالم فیها؛ فالبعم منهم فضلوا اللفظ علی المعنی واتخذوا اللفننظ معیننارا؛ والننبعم
االخر فضلوا المعنی علی اللفظ واعتبروه العنصننر األسنناس فنني الشننعر .والنقنناد الجنندد
یقولون بالعالقة المتبادلة بیپ هذیپ الننركنیپ األساسننییپ ،عالقننة وثیقننة ثابتننة وعلننی
المتلقي أن یكشف هذه العالقة ،هل اللفظ اختیر مناسبا للمعنی أم ال .وهننذا فننپ لننه؛
یقول عپ المسأله« :فّن نقدم الفپ باعتباره مضمونا أو شكال مما هو إال مسألة اختیننار
لإلصطالح المناسب ،لكپ بشرط أن ندرس أن المضمون یشننكل ،وأن الشننكل یمننأل،
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وأن ارحساس إحساس مشكل ،وأن الشكل شكل یح »( .كروتشننه 1964 ،م)34 ،
إن لأللفاظ اتصاال وثیقننا بننالتفكیر ولننذلک أصننبحت مجنناال للدراسننة الفلسننفیة ،فّنهننا
تتصل بالعقل والعاطفة.
ففنني النقنند اللغننوي نعننالج األلفنناظ ودالالت األلفنناظ السننیما الصننفات ،واأللفنناظ
المعنویة والعاطفیة ،نهتم بمعالجة المسائل والظواهر اللغویننة .فاأللفنناظ لیسننت مجننرد
الدوال نعبر عپ معناه ،بل إنها تحنندد العاطفننة ومننا هنني السننائدة فنني الفكننرة والشننعر.
فالدال هو الترجمة الصوتیة لتصور ما ،والمدلول هو المستثار الذهني لهذا الدال ومننپ
هنا تتضن وحدتهما البنائیة العمیقة في الرمز اللغوی»( .فضل)31 ،1998 ،

الحشد في اللغة بمعنی الجمع وارجتماع وحشد مننپ الننناس أي جماعننة منننهم .وفنني
ارصطالح والمفهوم األدبي «مجموعة مپ المقدمات المتتالیة التي هنندفها التوصننیل
لنتیجة ما ویكون في القصیدة الحدیثة علی هیئة مبننررات متالحقننة أو مجموعننة مننپ
الجمل ارخباریة التنني تنتهنني بنتیجننة»( .رمضننان 2000 ،م )95 ،هننذه النتیجننة إمننا
منطقینننة وتراتبینننة وإمنننا غینننر منطقینننة وإنقالبینننة؛ والثانینننة «تسنننمی إبجرامنننات أو
( .»Epigrammaticرمضان 2000 ،م )105 ،والشاعر الصقالوي بنندأ فنني القصننیدة
«قلوبنا عیون» بكیفیة لقاء القلوب التي شبهها بالعیون مپ حیث الصحوة ،ثننم یسننتمر
في تعریف سر القلننوب ،وأحننوال شننعبه موصننفا اینناهم فنني العطننر والصننمت والهمن
والحب والمنی قائال:
قلوبنا عیون
تقنننرأ الحنننروف للحنننروف
تسكنننب الكنننالم في الكنننالم
تكشنننف الزمنننننننان للزمننننننان (الصقالوي)104 ،2015 ،
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 :3-1-1الحشـد
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 :3-1-2التالشـي

إن ظاهرة التالشي ظاهرة جمالیة في اللغة األدبیة تظهر علی التشكیل اللغوي ،وهنني
«الوجه العكسي للتراكم اللفظي ،فیقوم علی شحپ النننا بمتشننابهات فنني الجننذر أو
الفكرة أو الصیاغ ،لكنه بعد ذلک یتخلا مننپ الننک المتراكمننات تنندریجیا لیعننود مننرة
اخری إلی البسط الذي منه بدأ»( .رمضان 2000 ،م )115 ،ومننپ النمنناذج علنني هننذه
الظاهرة في الشعر الصقالوي في قصننیدة «الحننزن فنني دمهننا» ،الهجننران والننذكریات
یتالشی في آه والضج .وهو یقول:
وتسننننننننننافنننننر فنننننننننني
بحر الذكری
پژوهشنامۀ نقد ادب عربی شمارۀ 24

آه
تتكاثنننننننف فی عینینننننننننننننننننها
سحب استفسننار
ویضج
یضج
بها استنكار (الصقالوي 31 ،2015 ،و)32
 :3-2أسلبة الشاعر (المستوی الداللي)

تكون االسلوبیة علم ونقد ومنهج وفلسفة ،تنظر إلی النا مپ الباطننپ .یعتبر المؤلف
األسلوب كوحدة تظهر بشكل متكننرر وبننالتكرار الهننادف والننواعي فنني األعمننال الفنیننة
لشاعر ما أو مؤلف ما .وهنا نطبق األسلبة الشعریة للصقالوي في التناص وارلتفات.
 :3-2-1التناص

التناص یضع كننل نننا فنني ملتقننی نصننوص كثیننرة ،وهننو مصننطلن معاصننر لنندالالت
مفهومیة ،فمسننألة التننناص أو  Intertextualiteفنني افننق النصننوص االخننری تولنند
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المعاني الجدیدة في هذا ارنتقال .فثمة عملیة إنتاجیة لكل النا الننذي لننه ركنننان أو
تصوران« :أحنندهما ثابننت ) (Staticوهننو اللغننة واآلخننر متحننرس ) (Dynamicوهننو
المضمون یرتكز علی مفهوم التناص»( .رمضان 2000 ،م)122 ،
تتجلی صورة مپ صور اللجوء إلی التعابیر القرآنیة في قصیدة «خطی» وهو یقول:

وهنننننننننننننل دار هنننننننننننننني الق َبننننننننننننل

كنننننننننننننندار ما بهنننننننننننننا قبنننننننننننننننننل؟
وهنننل أرض هنننننننننننننننننننني المننننننننننننأوی
إذا صلبنننننننننننننننت بهنننننننننننا الرسنننننننننننل؟
بلننننننننننننننون الفجننننننننننننننر یكتحنننننننل؟ (الصقالوي)27 ،2015 ،
وفی القصیدة مالمسننة لقصننة عیسننی المسننین –علیننه السننالم -لسننكون األرض،
َ َ
َ َٰ
ََ
﴿ َو َق ْوله ْم إ َنا َق َت ْل َنا ْال َمس َ
ین تع َیسی ْاب َپ َم ْر َی َم َرسول الل ته َو َما قتلوه َو َما َصنلبوه َول تكن ْپ شن تب َه
ت
تت ت
َ ْ َ َ َ َ ْ ََ
ْ َ َ
َ َ
ْ ْ َ َ َ َ َ َ ََ
ْ
لهم و تإن ال تذیپ اختلفوا تف تیه ل تفي ش تمنه ما لهم تب ته تمپ تعلم تإال اتباع الظن تپ ومنا قتلنوه
َ
َْ َ
َی تقینا﴾ (نساء)157 ،؛ ﴿ َو لن ْس تك َن منكم األ ْرض﴾ (ابراهیم)14 ،
وفقا رنجیل مرق مپ األناجیل الثالثة التي یعتقد المسیحیون؛ أنه صلب یسوع
ودفپ ،ولكپ بعد ثالثة أیننام قننام وصننعد إلننی السننماء وأقننام فنني جننوار اللننه .بینمننا هننم
یعتقدون أن عیسی المسین –علیه السالم« -یسوع ثم فقد وعیه فقط علی الصلیب ،ثم
أنزل حیا وشفي؛ ثم ذهب إلی مشر األرض»( .مونتغمري)37 ،1994 ،
 :3-2-2اإللتفات

ظاهرة األلتفات اصطالح في الضربیپ :الضرب األول ما یجاوزه المتكلم مننپ المعنننی
ویلتفت منه إلی اآلخر؛ فیذكره بغیر ما تقدم ذكره به مپ ارلتفات مننپ المخاطننب إلننی
المتلكم أو ارلتفات مپ خطاب إلی خطاب الجمننع ومننا شننابه ذلننک؛ والضننرب الثنناني
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منه« :أن یكون الشاعر آخذا في معنی وكأنه اعترضه شک أو ظپ أن رادا یرد قولننه ،أو
سائال یسأله عپ سببه ،فیعود راجعا إلی ما قدمه ،فّما أن یؤكده أو یذكر سببه ،أو یزیننل
َ َ
الشک عنه»( .العسكري )110 ،1986 ،وفي قصیدة «سلمت وتسلم» نجنند الضننربیپ
منه ،قائال:

هو الشعب یرقی /إلی المجد صدقا /وأبقی وأدوم /سلمت ویسلم /تجلی نضال /
تسامی مثال  /عطاء متمم /سلمت وتسلم /فحب أجمع /علی الدهر یسطع /جالال
معظم /سلمت وتسلم (الصقالوي)79 ،2015 ،
 :3-3المشتركات بین الظاهرتین؛ االسلوبیة والجمالیة
پژوهشنامۀ نقد ادب عربی شمارۀ 24

وحسب ما ذكرناه إن العالقة بیپ المفهومیپ ،كانت العالقة بیپ االسلوبیة والجمالیننة،
عالقة العموم و الخصوص مپ وجه؛ بمعنی أنه یشترس فقط في بعم الحاالت ولی
في جمیعها .فهناس الوجوه ارفترافیة والوجوه المشتركة كما مننر سننابقا .فالبحننث فنني
المشتركات كما یلي:
:3-3-1التكرار

التكرار هو الظاهرة االسلوبیة وله أثر مهم في إثارة األحاسی

والعواطف لدی المتلقنني

وإظهار المعنی عنده ،وله زیادة التنوع اریقاعي والجرس الموسیقي .التكرار هننو حجننر
األساس لإلیقاع ،وهو ارتیان بعناصر متماثلننة فنني المسننتویات الثالثننة وهنني الحننرف
والمفردة والجملة في شننتی مواضننع فنني الشننعر .و«علننی قنندر األصننوات المكننررة تننتم
موسننیقی الشننعر وتكمننل»( .أنننی  1952 ،م )246 ،فهننو یعك ن

الجانننب العنناطفي

والنفسي مپ خالل الدالالت التي تساعد المتلقي علی فهم نفسیة الشاعر وما یتضمپ
الشعر مپ المعاني واألفكار.
التكرار یفید الوظائف العدیدة منها ،الوظیفة التأكیدیة ،والوظیفة اریقاعیة والوظیفة
التزینیة .ویراد باالولی «أثارة توقع لدی المتلقي وتأكید المعاني وترسیخها فنني ذهنننه»؛
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والتكرار في الثانیة «یساهم فنني بننناء إیقنناع داخلنني یحقننق انسننجاما موسننیقیا خاصننا»
والوظیفة التزینیة «تكون بتكرار مختلفة في المعنی ،ومتفقة في البنیننة الصننوتیة ،ممننا
یضفي تلوینا جمالیا علی الكالم»( .العید 2010 ،م)1927 ،
نهتم بالتكرار واألصوات المكررة؛ ألننا علینا أن نكتشف تلک العالقننة التنني توجنند
بیپ المكرر والمعني الذي یریده الشاعر .وأثر المكرر إنه ینقل التجربة الشعوریة والفكرة
للمتلقي .نجد في دراسة شعر «باب اللیل» ذكننر الشنناعر هننذه العبننارات «هننذا الننذي»
ألهمیته في زیادة المعنی ،لتوضیحه العاطفة التي تكمپ في النا ،بالتكرار المهیمپ
فی الشعر .أن تسلسل التكرار في «باسمنننننه» في سطور إنتخبناها ،جعل المتلقي أن

خلنننننف بننننناب اللینننننل یعتصنننننم
هننننننننذا الننننننننذي
فنننننني هننننننواه تلهننننننث األمننننننم
هننننننننذا الننننننننذي
باسننننننننمه تغتننننننننال أمنیننننننننة
وباسننننننننننننننننننمه
تسننننننفک األخننننننال والقننننننیم
وباسننننننننننننننننننمه
تشنننننننننق األزهننننننننار یانعننننننننة
(الصقالوي)50 ،2015 ،
 :3-3-2اإلنحراف الداللي أو اإلنزیاح

ارنحراف الداللة صورة مقابل مفهوم ارنتظام ،وفنني معننناه التوسننعي هننو كننل خننروج
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متعارف علی االصول ،والقواعد في اللغة .بمعنی «كسر قواعنند األداء المألوفننة البتننداع
وسائلها الخاصة في التعبیر عما الیستطیع النثر تحقیقننه مننپ قننیم جمالیننة»( .فضننل،
 ) 240 ،1993فنری في هذا الخروج السافر علی اللغننة« ،فبینمننا یقنندم النثننر المعنننی،
ویقدم الشعر معنی المعنی»( .كویپ )200 ،1990 ،فكننرة ارنحننراف إو ارنزینناح التنني
نعدها خرقا سافرا وتدمیرا علی اللغننة «ال ینندمر (ال تنندمر) اللغننة العادیننة إال لكنني یعینند
بناءها علی مستوی عال»( .رمضان 2000 ،م )152 ،وفي الدیوان ،كثیر مپ القصننائد
ذات مضامیپ إنزیاحیة ،كقصیدة َ
«مشر الزمان» التي فیها یقول:
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بمعول الضننحی /ومغن َنزل الصننباح /ومنجننل الكفنناحَ /
سنحصنند النجنناح /ونننزرع
ت
ت
ت
َ
َ
َ
َ
والخیر والفالح /لترتقي العنان /یا مشر الزمننان /امجننادس الخلننود /خفاقننه
المني/
البنود /یحلو بها النشید /یا موطني( ...الصقالوي 97 ،2015 ،و)98

 :3-3-3الوقفة اإلیقاعیة
ومپ العناصر المشتركة فی الفنون كلها القانونیپ األساسییپ :قانون اریقنناع )Rythme

) وقانون العالقات وهي تختصر في الصور الجمالینة ،ولنننعلم أن «تحننت قننانون اریقنناع
یدرس التناسق وارنسجام والنظام»( .إسماعیل )221 ،2000 ،فاریقاع صننوت وداللننة.
تتمثننل فینه التننوازن والتكننرار والتسنناوي والتغیینر ومننا شننابه ذلننک .االیقنناع هننو العنصننر
الجوهري فی األعمال الفنیة والشعریة ویوفر الجمالیات .االیقاع یعطی النا االنسجام،
وبهما الشعر یری النور ،فاالیقاع «یشكل األساس في بنینة النننا ،إذا سننلمنا أن حقیقننة
اربداع تتجسد في الجمالیة التي یتوفر علیهننا العمننل الفننني»( .ناصننر بوحجننام،2017 ،
 )141واالیقاع یعتمد علی الوزن الخارجي والداخلي مپ بیپ ما یعتمد علیه مپ المعنناني و
السطور «فالوزن عنصر عرضي في الشعر بینما االنسجام عنصر جوهري ،وفي هذا دلیل
علی االرتباط الضروري بیپ الشعر والموسیقی»( .عبدالحكیم )115 ،2014 ،ومثله قننول
الشاعر قصیدة «عتبات الصبن»:
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علی عنن/تبات الصنن( /صن) بننناح :فعول /فعولپ /فعولپ
اغني

َ
فتزكو زهور الزمان

وأنسی تجراحي
بروضة روحي

یعمر قلبي َی ٌ
قیپ
ویوقد عزمي
ت

وراحي

الشاعر یؤكد علی النجاح ،األمل والعزم باستخدام المفردات الحیة ،فتكثر المعنناني فنني
بجر المتقارب والمتلقي یكشف الدالالت حسب وعیه وتجربته .مننپ حیننث المبنننی اسننتفاد
الشاعر مپ شكل القصیدة العربیة والقدیمننة وهننو فنني مجننزوء «المتقننارب» وآثننر اسننتعمال
البحر علی ما یالئم النغم الشعریة داخل نفسه ،كتعبیر الشاعر عپ العزم والیقیپ.
 -4النتائ
االسلوبیة أو األسلبة فهي مصننطلن حنندیث یندرس االسننلوب فنني اللغننة حنیپ یمارسننه
ارنسان كالما ینطق به أو یكتبننه .لكنني نسننتطیع أن نعننرف و نطبننق المعلومننات علنی
النصوص األبیة ،مپ التحلیل ومقارنة النا بطریقة أسلوبیة ،كان أمامنا طریقة واحدة
وهی مپ أبسط الطر وأكثرها عملیة في نف

الوقت ،وهي توظیف النا مپ منظار

االسلوبیة .والتجربة الجمالیة هي التجربة التي یكننون فیهننا ارتباطنننا بالعننالم الننداخلي
والحسي أكبر ،فلدینا نحپ ككائنننات عقالنیننة وحسننیة وعاطفیننة ،عالقننة سننلمیة مننع
َ
العالم.الجمال هو فنني عننیپ الننناظر؛ وهننذا الشننعور لننی ثابتنا بننل ینبننع مننپ التبننادل
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تطماحي (الصقالوي)23 ،2015 ،
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العقالني والنقاش النقدي بننیپ الننذات واآلخننریپ أحیاننا .إذا كانننت التجربننة الجمالیننة
ممتعة ،فمپ المؤكد أنها قیمة كذلک ،فالنتیجة :إن اللذة والتمتع ،قیمة وثمینة.
العالقة بینهما كانت العموم والخصوص مپ وجننه؛ تشننتركان فنني بعننم الحنناالت
وتفرقان في البعم اآلخر .كالهما دون زمان ،بال نهایة والمتلقي سننهیم فنني ار نتنناج
فكرة .والفر بینهما مپ حیث العقلنة والح  ،العاطفة والظاهر والباطپ.
هذا البحث ینظر إلی االسلبة والجمالیة في دیننوان «وصننایا قینند األرض» وأبعادهننا
اللفظیة والداللیة في المستویات العدیدة ،فقامت المقالننة بتطبیننق هنناتیپ الظنناهرتیپ،
االسلبة والجمالیة في المستوی اللغوي و المستوی الداللي .وهننذان ارثنننان یوظفننان
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الوجننه ارفتراقنني .فكننان البحننث فنني المسننتوی اللغننوي وفنني الوقفننة الجمالیننة ،تننم
التوظیف فیه إلی ظواهر الحشد والتالشي وفي المستوی الداللي ویكون البحننث فنني
الوقفة االسلوبیة یتوجه إلی ارلتفات والتناص وفي المشتركات بننیپ الظنناهرتیپ تمننت
ارشارة إلی التكرار وارنزیاح أو ارنحراف الداللي وأخیرا الموسیقی واریقاع.
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Abstract

A stylistics and aesthetic study in the Wataniaat by AlSaqlawi “Case study of Diwan The commandments of
qeyd al ardh”

Stylistics in literary terms is the interpretation of the text based on the
poet's choice of language and melody of the text. And aesthetics
explains the aesthetics of poetry with sensory perception, as well as the
analysis of the idea in it. There are scattered commonalities between
these two terms, and the differences as well.
According to the study, the relationship between them is the
relationship of the general and the particular. This study focused on the
effects of patriotism in the poetry of the contemporary Omani poet
Saeed Al Saqlawi, based on stylistic and aesthetic critical views.
The discussion in the study is the analysis and explanation of the
relations between them in Al-Saqlawi’s poems about homeland, which
is one of the most beautiful manifestations of human emotions in
poetry.
The method of research, library is the descriptive-analytical method.
Keywords: Al-Saqlawi, Stylistics, Aesthetics, Commandments of qeyd
al ardh, Homeland.
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