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كشف الدرر العربية المتمثلة بالتجليات التجاورية التيي ؤيي   ل ؛ بعد رحلة في رياض النصوص العلوية

 إلى الشعرية ؤوصل البحث إلى جملة من النتائج العملية وهي :
قة ممن أحكي  فيي ( مصطلح ؤنهض بوساطته النصوص عالية الطبJuxtapositionالتجاور ، أو ما يعرف ) -1

الشيعرية ، ولليب بلعيل ؤجياور  ، ومنها النصيوص العلويية وحيو مصيافسياقها ؤعالق فنيين بالغيين  أو أكثر 
 المظاهر البالغية فيه من  ون أن ؤحدث أ  خلل في منظومته اللغوية ، أو فسا  في جواوبه الداللية.

: ؤجياور المسيتويات السيلوبية ة اؤجاهات بديعةثأن التجاور يسير بثال ؤرىعد ؤلب الدراسة للخطاب العلو  ب -2
الدالليية( مييض بع،ييها ، وؤجيياور مظيياهر المسييتوى الواحييد مييض بع،ييه ، وؤجيياور أقسييا   -التركييي  -)الصييوت

، وغريي  رية ، وهذا المر من عجي  بالغتيه، وكل هذه القسا  ؤص  وحو الشع االمظهر الواحد مض بع،ه
 . فصاحته 

العلوييية علييى  عييائ  ميين المظيياهر البالغييية المتجيياوره بحيييث ؤييرى أن هييذه  ؤيينهض الشييعرية فييي النصييوص -3
ح،يير السييجض ، المظيياهر سييجلو ح،ييوراز متميييغاز فييي أغليي  فصييو) الدراسيية فميين )المسييتوى الصييوؤي( 

، ومييين )المسيييتوى التركيبيييي( ح،ييير المييير ، والحيييذف ، والتقيييدي  والتييي خير ، ومييين والجنيييا والتيييوا،ن ، 
التنيياص ، والت،ييا  ، االسييتعاره ، وهييذا ممييا ،ا  ميين روعيية التجيياور ، وأكسييبه  )المسييتوى الييداللي( ح،يير

 صبغة شعرية .
هو حصيو) التميا،ج لمظهيرين بالغييين ر ما يعرف بـ)التما،ج السلوبي( الذ  ظهر أثناء البحث عن التجاو -4

ه بكثيره فيي أو أكثر في عباره معينة ، وهيذا المير يسيتحق الدراسية بصيوره اكبير مميا عيرض هنيا ؛ لوجيو 
 سياق الخطاب العلو  .

هيو ص العلوية وهيي )التجياور المركي ( اليذ  كشلو الدراسة عن ؤسمية أخرى ؤغيد من شعرية هذه النصو -5
التجاور الحاصل لتلب التما،جيات السيلوبية المجتمعية ميض بع،يها فيي إطيار لوحية فنيية عنواوهيا الشيعرية ، 

 الخطابات الخرى .كثير من  هذا ما ؤميغ به الخطاب العلو  عنو
المر اليذ  ،ا  مين روعية النصيوص العلويية واالرؤقياء بهيا وحيو الشيعرية  بصيوره متمييغه قيدره لليب  لعل   -6

أن يكثر من استعما) مظياهر بالغيية ؤحميل فيي ف،يائها  على ، وفصاحته الثاقبة المنشئ ، ببالغته الواضحة
، وفيي المسيتوى  بين التكرار والسيجض ( يجمضفلي المستوى الصوؤي ؤرى )الجنا  ،ؤجليات لمسمى التجاور



بيين  المسيتوى اليداللي)التناص( يجميض ، وفي، والتقدي  والت خيرق بين الطبا التركيبي)العكس والتبديل( يجمض
من ال ب ، وهذه قمية   الحديث النبو  ، أ سواء أكان من القرآن الكري  ، أ  ووص يتجاور معه المنشئوص 

 .ا متجاوره مض ألوان بالغية أخرىا استطاع استعمالهالشعرية ، وأكثر من هذ
ن إلما  وليسو لغيره ، يمكين القيو) إف،الز عما لكر من أ لة للعلماء والباحثين في كون هذه النصوص هي ل -7

 كثير من ال باء ، واللغويين . كال  أن هذا الكال  له ، ويختلف عن على  ليل التجاور في كالمه
بحيث عين الم،يامين اابداعيية للتجياور أن ؤكشيف عين ؤشيكيل بالغيي جدييد يعيرف ؤمكنو الدراسية بلعيل ال -8

بـ)الطباق الجناسي( ، وهو واؤج عن امتغاج وؤجاور كلمتين مض بع،هما يحمالن سيمة الطبياق والجنيا  فيي 
  ون غيره . من ه بصوره كثيره في الخطاب العلو وهذا اللون البالغي ؤراولسه الوقو 

وؤجيياور التكييرار  ، ا) اامييا  ؤجيياور التكييرار بمشييكا) مختلليية يبقييى ؤكييرار التييراك علييى الييرغ  ميين اسييتعم -9
مين  لذائقية التيي يتمتيض بهياويه كشيف عين اإالمتناوب هو السمة البر، في اسيتعماله لكثيير مين خطاباؤيه ، بيل 

 من أجل للو أوظار المتلقين . ؛ خال) ااؤيان بها في الوقو المناس 
والمبييدعين ،  ما) ، بصييوره ؤختلييف عيين غيييره ميين ال بيياءل الجنييا  خييير اسييتعاسييتطاع اامييا  أن يسييتعم -11

كلمات متجاوره يحصل فيها الجنا  ، أو باستعما) ما يعيرف بالجنيا   تعماله الجنا  الثالثي بذكر ثالثباس
، ولطييف ، وهذا من محاسن القيو)المرك  بذكر عباره يحصل فيها الجنا  يقابلها عباره أخرى كلمة بكلمة 

 المعنى .
ال يجاو  البحث الحقيقة في كون السجض مين أكثير المظياهر البالغيية اوتشيارا فيي الخطياب العليو  ، ويمكين  -11

وييه ؤجيياور مييض جميييض المظيياهر البالغييية المييذكوره فييي الدراسيية ، إالل أن المنشييئ يميييل إلييى لكييره مييض إالقييو) 
ما يعيرف بالسيجعة الثالثيية ، ميض الثنائيية وهيذا  لييل  الجنا  في كثير من خطاباؤه ، ف،الز عن هذا استعماله

 على ؤمكنه في فصل الخطاب .
بين الثنيائي  فقد استعمله ب شكا) مختللة، ال يقل أهمية مظهر التوا،ن عن غيره من اللوان البالغية الخرى  -12

ب العليو  حيالوه مركبيا بالتجياور ميض المظياهر البالغيية مميا أضيلى عليى الخطيا جياء بيه ، والحر ، وأحياواز 
 . السماع ، أو القراءه وغمية ، وسالسة إيقاعية يستشعرها المتلقي أثناء

كيان الغيرض منيه ؤقويية عيرى وإنل ح،ور االستلها  ب قسامه المختللة متجاور مض اللوان البالغية الخرى  -13
اه كشف العتمة عن عقو) المتلقين ، ف،الز عن ا لوصو) بهيذا التجياور إليى التعبير العلو  ب سالي  متينة مي ل

 جا ه الشعرية . 
من بديض التجاور االستعما) لمظهر  المر ، والنهي ب شكا) رائعة من خال) مغجهما بي لوان بالغيية أخيرى  -14

؛ من أجل إيصا) اللكره ، أو المعنى ب قرب وسييلة ممكنية ، والسيب  فيي كثرؤهميا يرجيض إليى المير القييا   
 .هيه ؤلصح عن شعرية في للب الخطابولذلب فمنل أوامره وووا ؛ الذ   كان عليه ااما  آوذاك

الغيرض اليذ  الليوان البالغيية التيي ؤالئي   اللوحات التشيبيهية مين خيال) اختييارأجمل ما في ؤجاور التشبيه  -15
غلي  العي  يمييل إليى ؤكثييف ؤليب المظياهر البالغيية فيي وجيه الشيبه مين أجيل الفيي  قيلو من أجليه، وؤيراه

 ب التشكيل الجمالي السلوبي ، مما يي   إلى إضلاء سمة شعرية على النص .إحداث لل
ؤكمن روعة ؤجاور االستعاره في ؤليب االوغياحيات التيي حققتهيا ميض الليوان البالغيية الخيرى ، التيي عمليو  -16

 على خلق جواو  إبداعية في بنية النص ، مما ،ا  من ح،ورها اللاعل وحو مرؤبة الشعرية .
نشئ بحسه البالغي أن يوظف ؤجياور الت،يا  فيي كثيير مين أميوره الدينيية والدويويية ؛ لعلميه بميا استطاع الم -17

ثيير مين المتلقي من خال) ثنائية )الح،ور والغياب( التي  أب عليى مغجهيا بك فييتركه هذا المظهر من أثر 
 .والمعاوي ؤتغاح  في للب التجاور أن الصور المظاهر البالغية لدرجة ؤرى

 قناعيية وافهامييةاور التنياص مين الروافيد المهمية فيي الخطياب العليو  ، أرييد منيه أن ييي   وظيلية يُعد ؤجيا -18
، ف،يالز عين كوويه قيمية ؤعبيريية هائلية يرؤقيي  ؛ من أجل كسر للب اللكر القائ  على معصيية    وجمالية

 النص بها وحو الشعرية .
ى أ ى إليى خليق ويوع مين جماليية التعبيير ، ووضيو  فيي إنل عملية ؤجاور الكناية مض اللوان البالغية الخر -19

من خال) ؤعامله مض ؤلب الحداث فيي ،ماويه ، وفرضيو ملكتيه الكالميية  المنشئالرؤية ؤعبر عن بالغة للب 
 ه  .فيعليه  ، والت ثير 

إنل الغاييية السييا  ميين ؤجيياور المجييا، جيياء ميين أجييل خلييق حشييد  اللييي مكتنييغ بالمعيياوي يعمييل علييى أحييداث  -21
 م،ات وصية ؤبقى عالقة في ألهان المتلقي لمده طويلة ال ؤغا ره من الوهلة الولى . و

إنل الييذ  يسييبر أغييوار النصييوص العلوييية ، ويسييتكنه  الالؤهييا بحثيياز عيين التجليييات الشييعرية يصييل إلييى وتيجيية  -21
اها ان التجاور السلوبي للمظاهر البالغية ليس ،ينة فنية وال ،خرفياز  ، وإولميا هيو جيغء ااميا للظيياز عنيد  مي ل

من منظومتيه اللغويية ، وال بيية فيي حياؤيه اليوميية ، ف،يالز عين لليب اسيتطاع أن يسيخر التجياور فيي خدمية 
 الجاو  الموضوعي إلى أبعد حدو  ممكنة ، وليس للب بالكثير على رجل أحك    صياغة لساوه وقلبه .  

ة عن مصطلح التجاور ؤ مل الدراسة أن   مالمح صوره حي  فهذا العمل المتواضض يمثل خطوه وئيده لرس      

  ؤلتح به اآلفاق في المستقبل لكثير من الباحثين والدارسين .

  ومن   التوفيق والسدا 



 

 

 

 

 


