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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إشكالية  المصطلحات الحداثية في النقد األدبي العربي المعاصر

ا"االنزياح الداللي نموذج"  

     د.نهلة عبد الكريم الحرتاني     

                 (UPSI )جامعة السلطان إدريس 

 (1)  

 جديد اجتاه وهي،سواء حد على والفكرية املادية جماالهتا كل يف اإلنسانية احلياة ختصيف رأي منظريها احلداثة 
 أواخر هي نيالباحث بعضكما يري   هابواكي  وترجع،اجملتمع يف كائن هو وما كان ما كل على كاملة ثورة يشكل
 شعراء أيدي على احلداثة الكالسيكية،فنشأت أركان الرومانسية قوضت أن بعد الغرب يف عشر التاسع القرن
 التقليد على والثورة القيود، من الكثي من التحرر إىل احلداثيونهؤالء  دعا،و والمارليه ورامبو، لي، بود شارل فرنسا

 والفكرية األدبية والتيارات للمذاهب وإرهاصات تراكمات نتيجة جاءت احلداثة أن بعضهم واحملاكاة،ورأى
.للحداثة السابقة  

وهناك من ن فتح هلا الباب على مصراعيه،األدبية،فهناك مولقد دار حول هذا االجتاه لغط كبي  يف الساحة 
 أوصد األبواب يف وجهها وانعكف على الرتاث .

عرف روالن بارت احلداثة بأهنا انفجار معريف مل يتوصل اإلنسان املعاصر إىل السيطرة عليه فيقول : " يف ولقد 
املعرفية مولدة يف سرعة مذهلة،وكثافة مدهشة  احلداثة تنفجر الطاقات الكامنة،وتتحرر شهوات اإلبداع يف الثورة

أفكارا جديدة ، وأشكاال غي مألوفة ، وتكوينات غريبة ، وأقنعة عجيبة ، فيق بعض الناس منبهرا هبا ، ويقف 
  (1)" .بعضهم اآلخر خائفا منها ، هذا الطوفان املعريف يولد خصوبة ال مثيل هلا ، ولكنه يغرق أيضا

تيار احلداثة من الناحية الفنية األدبية ، والذي نادى بالغموض يف األحاسيس واملشاعر، ويعد بودلي مؤسس 
والفكر واألخالق،كما قام املذهب الرمزي الذي أراده على تغيي وظيفة اللغة الوضعية بإجياد عالقات لغوية 

اس عن طريق اللغة الشعرية ، جديدة تشي إىل مواضع مل تعهدها من قبل . . . ويطمح أيضا إىل تغيي وظيفة احلو 
  (2)لذا ال يستطيع القارئ،أو السامع أن جيد املعىن الواضح املعهود يف الشعر الرمزي.
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ومن بو ، وساروا على هنجهما،الذي بدأه بودلي ، ورام نفسه وتعاقب ركب احلداثيني يف الغرب، وسلكوا الطريق
ربية شكلها املتكامل النهائي على يد األمريكي عزرا هؤالء ماالرمييه،وبول فاليي،حىت وصلت احلداثة الغ

.باوند،واإلجنليزي توماس اليوت   

منت احلداثة الغربية على أيدي الشيوعيني من أمثال نيودا ولوركا ،وناظم حكمت،وفتشنكو،والوجوديني أمثال 
ري لوفيفر،وأوجني على أيدي أمثال ألوي أراجون، وهنترعرت سارتر ، وسيمون دي بوفوار ، وألبي كامو،و 

.جراندال،وروالن بارت،ورومان ياكوبسون،وليفي شرتواس،وبياجيه وغيهم كثر  

" املعروف سعيد أمحد وعلى ،شكري غايل أمثال عندتسللت احلداثة الغربية إىل أدبنا ولغتنا العربية وفكرنا و 
الصبور، عبد فضل،وصالح وصالح ديب، أبو وكمال، العروي اهلل ،وعبد سعيد خالدة وزوجته،"بأدونيس  

،وحممود درويش،ومسيح القاسم،وحممد عفيفي مطر،وأمل ، وحسني مروةوعبد الوهاب البيايت،وعبد العزيز املقاحل
  (3).وسعيد السرحييدنقل، وعبد اهلل القذامي،

حلداثة إن من دعاوى أهل ا":ويقول أحد الباحثني يف معرض حديثه عن احلداثة كمنهج فكري يسعى لتغيي احلياة
أن األدب جيب أن ينظر إليه من الناحية الشكلية والفنية فقط بغض النظر عما يدعو إليه ذلك األدب من أفكار 

(4.)"وينادي به من مبادئ وعقائد وأخالق   

د حتمل يف حقيقتها طالوة التجديد،وال ومل تع،اليوم تدل على املعىن اللغوي هلافلم تعد لفظة احلداثة يف واقعنا 
فاحلداثة تدل اليوم على  ،جند تعريفة يف كتابات دعاهتا وكتبهمالرغبة،إهنا أصبحت رمزا لفكر جديد، سالمة

.مذهب فكري جديد حيمل جذوره وأصوله من الغرب  

ألهنا أعلنت الثورة والتمرد على كل ما هو ديين وإسالمي ؛خطر قضايا الشعر العريب املعاصراحلداثة من أ وتعد  
واختذت من الثورة لى الرتاث على اللغة على األخالق،على الدين على التاريخ على املاضي عفهي ثورة أخالقي،و 

(5).على الشكل التقليدي للقصيدة الشعرية العربية بروازا تربوز به هذه الصورة الثورية امللحدة  

 ملا جديد لغوي رداء كثي،وهي ومثلها الداليل واالنزياح والتناص القاريء:مثلمن  وتبنت احلداثة مصطلحات
.اجملاز هو الداليل االقتباس،واالنزياح هو تراثنا،والتناص يف الناقد هو النقدي،فالقاريء تراثنا يف تأصل  
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 النقد إلظهار النقدية جهوده واملعاصرة،ووجه األصالة بني مجع الذي التوسطي الفريق إىل اإلشارة من البد وهنا
من مثل: إحسان عباس،إبراهيم السعافني،إبراهيم خليل. املناسب ردائه يف العريب  

 احلداثة كون طبيعي شىء حمضة،وهذا لغوية إشكالية املعاصر،هي العريب النقد يف احلداثي املصطلح إشكاليةلعل و 
.لغة حداثة هي النقدية العربية الساحة يف      

(2)  

يف دائرة احلداثة،كانت اللغة هي جمال الرتكيز  العريب األديب النقد على الغربية األلسنية االجتاهات تأثينظرا ل
والنقل اجملازي  تغيلل قابليتهاالتوسع و ،فاللغة من مساهتا املرونة و والظاهراتية والسيمائية البنيوية: مثل يفخاصة 

 .األحوال و األزمنة و األفراد باختالف باعتبار أن األغراض ختتلف

 أن التغيي بقبول نقصد هلا،كما يتطرق أو إليها يسبق على التعبي عن فكرة ملو نقصد بالتوسع أن املتكلم قادر 

 (باجملاز) يعرف ما هو و،األول باملدلول صلة له آخر مدلول على املتكلم بإمكانه أن يطلق لفظ ملدلول معني

 .داليل انزياح إال احلقيقة يف اجملاز هذا وما

 اللغة علم مصطلحات من مصطلح الداليل والتغي الداليل التغي دراسة يف كبية جهودا الباحثون بذل أن وكان 

 علماء لدى املقررة احلقائق من يعد للمفردات الداليل التغي اهذ الزمن،و عرب الكلمة معىن تغي على يدل احلديث

".الداليل التغي أشكال"مصطلح ومنهم من يطلق عليهاللغة احملدثني،  

 .النفسية األسباب األجنبية، اللغات تأثي احلاجة، االستعمال، كثرةسباب هذا التغي كثية منها:  أو 

 معىن من الزمن عرب الكلمة معىن معه يضيق ،الذي"الداليل ختصيص:"منهافالتغي الداليل يتخذ أشكاال متعددة 
 تصبح أو كلي، معىن إىل اجلزئي املعىن معه يتحول الذي" الداليل التعميم" جند جزئي،كذلك معىن إىل عام

 كما" الداللة احنطاط"  أيضا فمنها الداليل التغي أشكال وتتعدد املعاين من عدد على تدل خالله من الكلمة
 (6).التغيي أشكال من آخر كشكل" الداللة رقي" نورد
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، واألسلوبية هي  اليت تبنتها احلداثة ضمن الدراسات األلسنية األسلوبية اللغويةاملصطلحات  منالداليل  االنزياحو 
 قضايا من املعىن هبذا يتعلق الرتكيب،وما مستوى على أم املفردة مستوى على سواء املعىن يدرس الذي العلم

فروع من فرع ، وهيباخلاط جيول عما للتعبي أداة ا إهنا حيث ومن،داللتها حيث من اللغة يدرس أنه لغوية،أي  

(7).العموم وجه على اللغوية الدراسات أحدث من اللغة،ويعترب علم  

:اللغوي املعىن يف هوو ،والعرب الغرب اللسانيني عند املصطلح هذا ساد ولقد  

(8) .بعدت إذا نزوحا ترتح فهي الدار ونزحت ،بعد: ونزوحا نزحا يرتح الشيء نزح( نزح)   

":املعاصرة العربية معجم اللغة"يف لغة  االنزياح ماأ  

ا:وحنوه البئر نزح :نزح  

" قهرا نزحهم " عنها أبعده:  دياره عن الشخص نزح ،"عيين عن الدموع نزحت" نفذ أو ماؤها قل فرّغها  

  (9).انتقل:العاصمة إىل ديارهم،نزح عن النازحون السكان عنها بعد: أرضه عن الشخص نزح

 البعد معىن على دل ذاته،فقد حد يف دالليا انزياحاتضمن  لالنزياح اللغوي املفهوم أن مالحظته ميكننا وما
 واالنتقال.

 "،االنتقال"هو آخر معىن مع إضافةا"،البئر الفارغة اليت نفذ ماؤهوعلى معىن"،معىن "البعد" املعجمان عن عرب نإذ

 استعملوا القدامى فالعرب آخر، معىن إىل معىن من ويف اللغة هو انتقال ،فاالنزياح هو انتقال من مكان إىل مكان
 مصطلح استعماهلم أيضا ننفي ال فإننا ذلك رغم ولكن،اللغوي اجملال يف االنزياح لفظ من بدال االنتقال لفظ

 .االنزياح

 وأخذت يف يومنا هذا نوعا من التطور يف إطار احلداثة.غوية اليت عرفت عند العرب قدميا،فاالنزياح من الظواهر الل

يف االصطالح :االنزياح و    

استعمال املبدع للغة مفردات وتراكيب وصور،استعماالخيرج به عما هو معتاد ومألوف، حبيث يؤدي ما ينبغي له 
(10).أن يتصف به من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر  
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 أساليب خلق ،وهواهل سابق خبلق للمعاين خلق هو،و وهبذا يكون االنزياح فصال بني الكالم الفين وغي الفين
هذه فما الناس، عامة من أم لغويني أدبيني أكانوا اللغويني عرف يف توجد ال اليت باجلديدة ليست هي وتراكيب  

 البشر بين بني خمتلف األخي يبقى ذلك رغم م،لكنهتواستعماال الناس عرف من إال األساليب والرتاكيب
.،فاالنزياح إذن يتعلق باملعىنودالالت معاين من الناس ينقله فيما يكمن األكرب واالختالف  

 :االنزياحات إىل نوعني رئيسيني تنطوي فيهما كل أشكال االنزياحويقسم الباحثون يف دراساهتم 

 عماد االستعارة ومتثل،"االستبدايل هو ما يكون فيه االنزياح متعلقا جبوهر املادة الّلغوية ويسمى "االنزياح :األول
املكشوفة االستعارات من عد الذي بالتشبيه االهتمام غطت فقد االستعارة ألمهية ونظرا االنزياح، من النوع اهذ  

 جبوهر يتعلق وعلى هذا األساس فقد عدت االستعارة ما ميثل خالصة النوع األول من االنزياح الذي،املباشرة
.بداللتها أو اللغويةة الوحد  

 "،الرتكييب االنزياح"مسي ما هذا،ويف السياق الذي ترد فيه اهتاأما النوع اآلخر فهو يتعلق برتكيب هذه مع جار 

  الرتكيب يف أو الواحدة ةوحيدث مثل هذا االنزياح من خالل طريقة يف الربط بني الدوال بعضها ببعض يف العبار 

  أنواع ومن،العادي الكالم يف تركيبها عن خيتلفوتركيب العبارة األدبية عامة والشعرية منها خاصة،والفقرة،

(11).النحو بقواعد الصلة وثيقة هييف الرتاكيب ما ميكن أن نسميه مبدأ التقدمي و التأخي،و  هومظاهر التصرف   

 منها:،كما وضعت صورا لالنزياح اهتمت الدراسات احلديثة بوضع حقول معينة لأللفاظ اليت تربط داللياولقد 

 املادي إىل املادي من االنزياح،و مكانية لعالقة املادي إىل املادي من االنزياح،و االنزياح من املادي إىل املعنوي
.املعىن من جزء يف الشرتاكها املادي إىل املادي من االنزياحو،زمانية لعالقة   

  على الداللية املقاربة وتبني وجه،ومن شأن صور االنزياح أن تؤدي إىل كشف صالت املقاربة بني معاين املفردات

 (12)الداليل الواحد أو بني مفردات حقول متباينة.بني مفردات احلقل  الدقة وجه

  وانتماء، وثقافة واهتمام فكر من حيويه ما أعتبار على تناوله فكل باحثاينت اآلراء يف مفاهيم االنزياح،تبولقد 

  معظم عليه اتفق ما االنزياحية،ولكن الظاهرة مفاهيم يف والتعدد التباين هذا أسباب وهو ما جيسد سبب من
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 أن مطلق،ذلك بشكل به  مسلم غي االشعر،وهذ بلغة خاص االنزياح أن العرب ذلك يف وتبعهم الغربالباحثني 
إن الشعر،إذ بلغة خاص االنزياح يعد مل األخرى،وبذلك األدبية األجناس لغة يف تظهر أن ميكن احنرافات هناك  

باإلضافة القرآين والنص األديب العمل يف تتجلى قد ا،وغيه وختييل ةيانوك مظاهر االنزياح من استعارة وجماز  

.داللية انزياحات ألفاظها يف تظهر واليتإىل املعاجم،  

(3)  

  أّصل الباحثني بعض ويف حني جند أن تراثنا العريب فيه إمياءات لظاهرة االنزياح الداليل جيدر متابعتها،نالحظ

اليت  تنحو حنو ":إىل هذا املصطلح حني رأى أن اللغةأرسطو قدميا يوميء هذا ف،ذا املصطلح عند الغرب قدمياهل
 واخلروج األصلية أوضاعها عن الكلمات هذه فبتحرير: األدبية،ويقول اللغة هي اإلغراب وتتفادى العبارة الشائعة

 (13)."عن االستعمال العادي جيتنب السوقية

 (14)."تأمالت حول الشعر و التصويرله عند "إيفانكوس و" األب "ديبو" يف كتابه  تنظي أشار إىلكما 

   ورأى االنزياح بدراسة اهتم الذي"  فاليي"  أما اللسانيون الغربيون احملدثون فاستخدموا هذا املصطلح من مثل:

 على القياس رأى الذي لالنزياح دراسته يف سبيرتز وعند،االنزياح اللغوي حلصول االنزياح الداليل ضرورة
 (15).العام وطابعه األديب األثر روح وبني بينه املالئمة مث معربة، مسة واعتباره تقديره، مث الشائع، االستعمال

 مفهوملقي ،ولقد :وهو اعتمد مفهوم االنزياح يف حقل الدراسات اللغوية و اللسانية  االنزياح "ريفاتي"وتناول 
 الصيغ من نذر ما إىل حينا،وجلوء للقواعد خرقا يكون" ريفاتي"عند فاالنزياح ،تطورا جذريا على يديه االنزياح

 (16)" آخر حينا

"الشعرية اللغة بنية"أمساه بكتاب املوضوع أفرد إذاألقرب من مفهوم االنزياح،يف رأي الغربيني هو  جان كوهنوكان    

؛اللغوي االنزياح مفهوم يعكس ما وهو،د الشعرية مبوضوعها احلقيقي""وحده الذي يزو فقد أعتقد أن االنزياح هو  

(17)".اللغة قانون هو معيار ألن لغة األعمال والنصوص األدبية عنده هي انزياح عن  
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فالنص عنده قوة متحولة تتجاوز مجيع وذلك من خالل مفهومه للنص،تناول" بارث" االنزياح كمفهوم، كما
  فعرّ  وقد كما،واملفهوملتصبح واقعا نقيضا يقاوم احلدود وقواعد املعقول ألجناس واملراتب املتعارف عليها،ا

:يقول إذ،الداليل االنزياح لتعريف مرادفا يعد لإلحياء تعريف" لبارث"و ،""النص كإحياء:بارث" النص بقوله "  

.(18)"ن اإلحياء هو معان ليست يف املعجم وال يف حنو اللغة املكتوب هبا النصإ "  

فهو،املفهوم إشارته،أما رهن وجيعله يبعده بل املعىن يلغي ال بارت حسب فالشكل ،اللغوي االنزياح بلزوم ويقر   

 الداليل فاالنزياح،مبفهوم اإلحياء لداللة هي التسوية وليس اإلخفاء،ويتحدد االنزياح عندهووظيفة اتارخيي وقصدي،
 غي ومعان مجالية وظيفة ذو فهو وإبداعه، هو مفهوم تعددي ومعىن جمازي يهدف إىل تشويه املعىن لزيادة فنيته

  لسنن وخرق انتهاك فهو:آخر ومبعىن لألدب مقصودة ولكنها املعيارية عن تبعد وكتابة إنتاج فهو،موجودة

(19).فعله يف السحر أثر يشبه االنتقال هذا أثر وأن العادي، الكالم ضد منظم عنف فهوالعادي، الكالم  

" أو"السنن خبرق" أمساه ما هو و"،ما اصطلح عليه  "بالسنن اللغوية تودوروف" االنزياح " من خاللتناول "و   

 اللغوي جانبه يف االنزياح احنصر لو أنه يقصد ،وهو"فهومه لالنزياح على أنه حلن مربروهو ما أورده يف م،اللحن
 هومايتجاوز فاالنزياح وداليل، لغوي بانزياح إال تتحقق ال الشعر يف والفنية فاألدبية أصال، االنزياح جد امل فقط
( 20.)والدالالت للمعاين أكرب إبراز إىل والرتاكيب اللغة  

 فهذا،قد أبرزوا ظاهرة االنزياح الداليل يف دراساهتم ضمن إطار األسلوبية واأللسنية احلداثية عربوجند اللسانيون ال

  ينطلق لالنزياح تعريفه يف وهو،"واألسلوب األسلوبية" كتابه يف االنزياح عن حتدثقد عبد السالم املسدي""

 من ومعانيه داللته يستمد ال االنزياح أن"يرى أنه داليل،كما أو لغويا كانا  أساسا من املنظور األسلويب سواء
 إال انزياحا نتصور ال فكذلك":يقول باللغة اخلطاب أو النص هذا عالقة من داللته يستمد اوإمن الرسالة، أو النص

 تذبذب نسيب متصور ذاته يف هو االنزياح ينسب وإليه اخلروج عن يقع الذي ألصليا املسار وهذا ما، شيء عن
 من مضى افيم عليه اصطلحنا وقد،خاص منظور ركن من يسميه فكل،مصطلحه وبلورة حتديده يف اللساين الفكر

(21)".الواعية وغائيته العملية بوظيفة الشيء تسمية ذلك يف خمتارين اللسانية للظاهرة النفعي باالستعمال احبثن  
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 يكون قد:"يقول معتمدا الدرس اللغوي احلديث،الداليل لدراسة االنزياح  حممد اهلادي الطرابلسيكما تطرق 
 بفقر أو خاصة داللية بشحنة يكون أن العصور من عصر يف اللغوية الظاهرة استعمال يف عامة نسبة عن التحول

ي هو االنزياح جبانبيه اللغو أن أساس األسلوب ..و  خاص يلحق الظاهرة اللغوية يف نوع من النصوص دون آخر
 من عديدة مستويات على يكون  التحول اللغة،وهذا عن املتحول اجلانب ميثل هو التحول وهذا الداليل،و 

 (22) ."اللغة مستويات

 يف وركز العريب، البالغي الرتاث يف مهما بعدا" ظاهرة االنزياح الداليل،وعزا هلا أصوالو "حممد العمريوتناول 

 املغايرة األلفاظ كانت إمناو -االنزياح - حدوثه أثناء ألصلها اآلخر الوجه متّثل إذ،االنزياح يف اللفظة علىدراسته 
 عليهم، الواردين الغرباء من يتعجبوا أن املدينة ألهل يعرض كما فإنه،فيها الغرابة ملوضع زائدا أمرا املعىن يف تعطي

  .األمساع على ورودها عند الغريبة األلفاظ يف األمر كذلك أنفسهم هلم وختشع

يرى "حممد العمري" أن نظرية االنزياح باعتبارها إجراء لغويا دالليا جتد بعدا مهما يف الرتاث البالغي العريب يف و 
 ما لتفسي حماولة إال املتقدمة اللسانية صياغتا احلديث عن اجملاز و العدول و التوسع و ليست نظرية االنزياح يف

(23).العجب و بالغرابة القدمي منذ عنه عرب  

(4) 

 وأمهيتها قيمتها تستمد واليت االنزياحية الظاهرة حدوث يف املسبب هي واللغة،وطبيعة إنسانية ظاهرة كونية االنزياح
واضحة، عامة قواعد اللغة قواعد كانت وإن حىت اخلاصة لغته منا كلّ ل أن اعتبار اللغة،على من  

 أي منهما كال ووسيلته؛وألن أداته من املتميزة واخلاصة لفرديةا السمة هده اكتسب لالنزياح بالنسبة األمر وكذا
  .اآلخر من أمهيته يكتسب واالنزياح اللغة من كال فإنّ  وعليه،مستخدمه مسة يتخذ،،االنزياح اللغة

،إمكانات من اللغة له متنحه مبا إال يتحقق ال الداليل فاالنزياحاآلخر، من يستفيد كل،تعايش عالقة على ومها  

،معانيها واتساع اثرائه من الداليل االنزياح فيزيد اللغة متنوعة،أما أسلوبية وصياغات ولغوية حنوية واستخدامات  

إعانة يف كذلك البارز الدور له الذي السياق عرب ذلك املعاين،ولكن من آالف الواحد اللغوي للرتكيب فيصبح  

(24)املراد املعىن إىل املعىن لتوجيه االنزياح  
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  ال البالغة؛ألهنا أساس ميثل عامة بصورة االنزياح وداليل، لالنزياح للوصول وأساس  ضرورة اللغوي النزياحف

 األدباء إليه جينح احلديث،والذي العصر يف والداليل األسلويب املعطى فهو،إال عن طريقه لغويا ودالليا تتحقق

  .الكالم من دوهنا عما ارتقائها وسبب الشعرية األعمال عماد ألنه؛وأشعارهم أعماهلم والكتاب والشعراء يف

 مبعانيها املنقولة ألفاظها ترتيب اجلملة،وإعادة حمتويات يف اللعب بذلك ونعين باللغة التالعب هو فاالنزياح

 تتمة يف دورا اجلملة يف كلمة كل متثل أن تستدعي اليت الداللة املطلوبة،تلك الداللة إحراز وراء سعيا األصلية
يتطلب حيث البناء،فتستقر هذا يف بتفاعلها فحسب،وإمنا البناء شروط الكلمات هذه باستيفاء ال املراد،  

   (25).الداللة وتستدعي املعىن

 اجملازي والتحويل،التضمينية السيمياء امنه احلديثة الدراسات يف ةتسميات عداالنزياح  ىأطلق علولقد 
  (26).اجملاز مصطلح جانب إىل....  اجملازية والتحوالت،اجملازي واإلسناد،اجملازي والتعبي،للشفرة

 .االحنراف،العدول،االختيار،االنزياح،من مثل:احلديث العصر يف واللغويون الكتاب تناوهلا اليت ومنها أيضا

 ومكوناهتا اجلملة بناء التغيي أنه للجملة؛أي والنحوي البنيوي املستوى على يكونف،وجهه نظرهم من أما االحنراف

 كقاعدة النحوية الرتب يف االحنراف آخرين وعند،بعض على اجلملة ألفاظ بعض تقدمي التغيي هذا مظاهر ومن

 (27).معان إىل باملعىن لالحنراف

 عن اخلروجاجلملة،و  لبناء التقليدي النمط عن واخلروج،املألوف نسقه عن الكالم احنراف رصدقصدوا به  العدولو 
 عليه جييء الذي الوجه احتمل إذا إال ومغزى قيمة ذا يكون ال ،فالعدول اإلبداعية اللغة إىل املعيارية النفعية اللغة
 (28).الكالم لرتتيب آخر وجه وجود إمكان العدول بعد

 كبية قرابة على يكون االختيار هذا أن املعروف املبدع،فمن أو باملؤلف وثيقا ارتباطا االختيار مفهوم يرتبطو 

العمل، وبنية للسياق مواءمة وأكثرها ملقاصده مواءمة أكثر منها ينتقي أن اللغة،وله تتيحها هائلة بإمكانات  

 وجمموعة ،بديلة أخرى مسات على السمات هلذه وتفضيله املنشئ إيثار على االنتقاء أو االختيار هذا ويدل

 (29).غيه من املنشئني به عن االختيارات اخلاصة مبنشئ معني هي اليت تشكل أسلوبه الذي ميتاز
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 املراد املعاين هذه محل مث اختيار لإلمكانات اللغوية اليت يف إمكانللمعاين املراد حتميلها، فاالختيار هو اختيار
.للمتلقي حتميلها  

  تبينا افإذالبالغة واألسلوبية، من كل معطيات عالقة خالل من الرتاث يف االنزياح وجود على نربهن أنا ميكننو 

(30)"األسلوبية وليدة البالغة ووريثها الشرعي "مسلمات الباحثني واملنظرين وجدناها تقرر أن  

 له امتدادا فيكون أن حيتل موقعهستحدث الذي تولد عن معطى سابق له،فمن الطبيعي أن يكون املفهوم املعريف امل
 كلها تندرج بالغية جوهرية معطيات هي وكناية واستعارة ومتثيل تشبيه  من اجملاز وفنون ،ذاته الوقت يفا ومقاطع
  إليه تدفع اللغات كل يف البياين اإلبداع طرق من طريق وأغراضه،وهو دواعيه له فن واجملاز،اجملاز دائرة ضمن

استعمال من اعتباطية قفزات يف بالكالم تالعب جمرد اجملاز وليس،البيان على بالقدرة املزودة لفطرة،اإلنسانيةا  

 ،آخر ملعىن موضوعة أخرى عبارة أو كلمة مبعىن العبارة أو الكلمة استعمال إىلكلمة أو عبارة موضوعة ملعىن 

  العبارة يستخدم أنبل اجملاز حركات ذهنية تصل بني املعاين وتعقد بينها روابط وعالقات فكرية تسمح للمعرب 

 بالقرينة املتلقي يفهمه أن ميكن معىن آخر، تدل يف اصطالح التخاطب على معىن من املعاين ليدل على اليت
 (31).الفكرية أو احلالية أو اللفظية

بل ويطابق املعطى األسلويب واللساين احلديث وهو االنزياح الداليل،و يبدو لنا واضحا أن اجملاز  يرادف ويوازي  

أو املعىن االصطالحي يف  الذي يعدل وينتقل مبعىن الكلمة أو العبارة إىل معىن آخر مرتاح عن املعىن العام
مبا "جماز" الإ احلقيقة يف هو فما داليل انزياح قلنا فإذا. والبيان باجلمال واألدب الشعر لغة ميز ما فهو،التخاطب  

يف يستخدم الداليل واالنزياح اجملاز من فكال،القدمي الرتاث يف وكناية ومتثيل واستعارة تشبيه يندرج يف دائرته من  

تدعيم وميكننا،ومرتاوح عن املعىن الذي وضع للفظ إىل معىن خاص قد يصل إىل حد اللغز والرمزمعىن خمتار   

:العريب القدمي من دالالت االنزياحاللغوي واألديب ما سبق من خالل ما ورد يف الدرس   

 :(ه 180 ت) أوال: االنزياح الداللي عند سيبويه
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 وأن،التكرارو القلب، من مثل:التقدمي والتأخي،احلذف والذّكر،تركيبية رى أن االنزياح اللغوي  يظهر يف جوانب ن
 عنصري بني أو واملفعول الفاعل عنصري بني والتأخي التقدمي ثنائية خالل من اّللغوي باالنزياح"  سيبويه" اهتمام

 بني الّلغوي االنزياح إىل فيشي ، وغيه اخلرب وأ املفعول والفعل أو بني عنصرين مفعولني أو بني عنصري املبتد
 على الفاعل ركن بتقدمي الفعلي للرتكيب النوايت النظمي الدليل حتديد خالل من املفعول و الفاعل عنصري
(32).املفعول  

قدمت املفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ ما جرى يف األول ، وذلك قولك ) ضرب زيدا فإن ويقول سيبويه:"
  يف مؤخرا كان وإن منه بأول الفعل تشغل أن ترد مقدما،ومل به أردت ما مؤخرا به أردت إمنا ؛ألنك( اهلل عبد

  أهم بيانه الذي يقدمون إمنا كأهنم ." ويقول أيضا:"فمن مث كان حد اللفظ فيه أن يكون الفاعل مقدما،اللفظ

 (33)."وهم ببيانه أعىن ، وإن كان مجيعا يهماهنم ويعنياهنم هلم

 وذلك لعدم جتسيده للدالالت هبئتها ،نوعا من االتساع واجملاز يف الكالماالنزياح  لقد عد سيبويه 
وخاصة أي أنه خيلق آثارا بالغية  ،وأنه يقر بضرورة االنزياح الّلغوي كأساس حلدوث انزياح داليل،لدالليةا

  على مستوى النصوص األدبية.
(،العادي) النمطي اإلخباري اخلطاب فهو:نوعان من اخلطابات الّلغوية، فأما األولويه "سيب وقد أدرك   
 ومعاين دالالت خلق بغية الكالم من ألف ما عما يبعد لذيافهو اخلطاب الفين الراقي  :وأما الثاين

  وقد ،النزياحيةرة اللظاه" سيبويه" إدراك يف متثل إىل نصل اخلطاب لنوعي" سيبويه" متييز وأمام،سامية
  أن اعلم:" يقول مما له صلة وثيقة هبذه الظاهرة،"اللفظ للمعاين"سيبويه" من خالل مؤلفه " باب  عقد
اللفظني واتفاق ، الواحد كالمهم اختالف اللفظي الختالف املعنيني ، واختالف اللفظني واملعىن من  

واختالف "،ذهب" و" جلس":واختالف املعنيني .... فاختالف الّلفظني الختالف املعنيني هو حنو  
وجدت:"قولكك خمتلف واملعىن الّلفظني واحد ، حنو: " ذهب " و" انطلق " ، واتفاقالّلفظني واملعىن   

(34).وأشباه هذا كثي ،وجدت " إذا أردت وجدان الضاّلةو"،" من الوجدةعليه  
 ثانيا:االنزياح الداللي عند الجاحظ  )ت 255 ه(:ـ

" املعاين القائمة إذ قال: اللفظ واملعىنبرزت ظاهرة االنزياح الداليل عند اجلاحظ من خالل تناوله لقضية 
وبعيدة وحشية خفية،و  مستورةصلة خبواطرهم واحلادثة عن فكرهم،نفوسهم واملتب لة،املتصيف صدور الناس
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وإخبارهم عنها واستعماهلم  وإمنا حييي تلك املعاين ذكرهم هلاىن معدومة،اوحمجوبة مكنونة وموجودة يف مع
(35)من الفهم وجتليها للعقل"هبا إياها، وهذه اخلصال هي اليت تقر   

املعىن اجلاحظ وضع فقد"،االنزياح الّلغوي والداليل"باملصطلح األسلويب والّلساين احلديث  وهو ما يوازي  
  تؤدي اليت الشعرية املعاين  املقابل ويف،واخلاصة للعامة متاحة معاينا مع صياغة املعىن موضعا تقابلي
.أي أنه مدرك لوجود مستويني للغة،أي أهنا منزاحة دالليا عما هو مألوف،وظيفتها التصويرية بلغة خمتارة  

ويقول اجلاحظ يف اجملاز:" هو فخر العرب يف شاعر لالنزياح الداليل هو اجملاز،وما يساعد على حتقيق ال
(36).لغتهم  وبأشباهه اتسعت"  

فاجملاز،(احليوان) كتابه من مواضع عدة يف للحقيقة املقابل الشيء مبعىن اجملاز يستخدم اجلاحظ جندو   
 املعاين وثراء الداليل لالتساع تؤدي داللية انزياحات إالّ  هي ما وكناية واستعارة تشبيه من حتته ينطوي وما

 الذي أن اجلاحظ أدرك ولقد ،املعاين ترابط يسوغه جمازية معان إىل األصلية األلفاظ معاين عن العدول و

.التعبيية وظيفتها لتؤدي  حتوهلا هو الشعرية قيمها للمعاين حيقق    
أي أن الداللة  الظاهرة على املعىن اخلفي هو ،ومرجع ذلك إىل الصياغة وليس إىل اللفظ واملعىن اجملردين

.البيان  
فما االنزياح الّلغوي،اللفظ واملعىن ومنه ندرك أن اجلاحظ قد أدرك االنزياح حىت وإن حتدث عن  

  الّلفظ ملصطلحي تطور إال هي وما،والداليل إال مستجدات اصطالحية يف الدرس اللساين احلديث
انزاح قد اجلاحظ أن العلم مع وما يتشعب عن ذلك من دراسات ومفاهيم لغوية وداللية واملعىن  
  (37).الداليل االنزياح على أوىل مرتبة يف اللغوي االنزياح يقدم أنه مبعىن ،وناصره للفظ

 ثالثا:االنزياح عند عبد القاهر الجرجاني)ت 477 هـ(:
وبروزه يف ،و"أسرار البالغة""دالئل اإلعجاز" يهكتابعند عبد القاهر اجلرجاين يف   "االنزياح الداليل"يظهر 

  لقيمة املفردة،أو اللفظة لقيمة اهتمامه يعر مل ، فهو تطرقه لنظرية النظممن خالل "دالئل اإلعجاز" يأيت 
نظرية " وهي،إزاء قيمتها يف سياق الكالم، وهو ما تقوم عليه نظريتهرّكز اهتمامه بل ،معناها القاموسي

  ".النظم
وهو ما يوازي ويقابل االنزياح ،أنه بتغي املعىن يتغي اللفظ،و احتاد اللفظ واملعىنوهذه  النظرية  تقوم على  

.باالصطالح احلديث اللغوي والداليل  
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دون  ةوعنده أن التعبي ال يتعلق مبعاين األلفاظ مفردواأللفاظ تابعة هلا،،إذ جعل املعاين يف املرتبة األوىل
.فاملعىن عنده هو كيفية النظم،تقدير ملعاين النحو  

النحو هو توخي معاين ":وسبيل ذلك كما قال اجلرجاين،الداللة هي نتيجة لضم الكلم بعضها إىل بعضو 
 بتحديد إال تقوم فال اخلاصة الشعر معاين أما النحو معاين بصحة إال تقوم ال عموما فاملعاين،وأحكامه

(38)."وصحتها النحوية والرتاكيب العالقات وبابتكار النحو معاين  

 إذ يقول:،فمعاين النحو من األمهيةألن صحة النظم تتوقف على صحة الرتتيب الصحيح املخصوص للكلمات،

عندنا يف وجوه اخلطأ الّلغوي أكرب وال أعظم من أن يظن امرؤ أن الّلغة باملفردات ال باألوضاع  وليس"
 (39)."والرتاكيب

 ال فاملعىن النظم،مهما لتحقيق   جزءا الصورة جعلو بلالّلفظ واملعىن، ةثنائي يقيم نظريته على" اجلرجاين "إن 
 يوجد

 إىل يؤدي األلفاظ نظم يف تغي فأي،حيز يف واملعىن اللفظ وحد فاجلرجاينإنه قائم ضمن عملية النظم،،بال لفظ
 للمعاين، تابعة املفردات اعترب وكما كمفردات، األلفاظ بني املفاضلة ويرفض للمعىن ينتصر ، وهواملعىن يف تغي

  موضعا للفظ تعرف أن يتصور ال:"لألفكار،يقول تابعة اعترب كذلك األشكال الّلغوية أي األلفاظ املنظومة

 الرتتيب تتوخى وإنك ، ونظما ترتيبا ألفاظ هي حيث من ن تتوخى يف األلفاظأوال غي أن تعرف معناه،من 

 (40)"آثارها هبا وقفوت األلفاظ أتبعتها ذلك فإذا متيف املعاين وتعمل الفكر هناك،

 فال مناهجه وتعرفوأصوله، قوانينه على النحو،وتعمل علم يقتضيه الذي الوضع كالمك تضع أن عنده النظمف
 النحو معاين توخى إال هو ليس،ففيه تكون أن شاهنا من اليت والفروق الوجوه وعلى النحو معاين على فمداره،تزيغ
 . الكلم معاين بني فيما أو الكلم بني فيما وأحكامه النحو معاين توخي غي للنظم معىن الكلم،فال معاين يف

  الّلفظ بداللة الغرض إىل منه تصل أنت ضرب:ضربني على الكالم":املعاين،فيقول من نوعني بني اجلرجاين ومييز

 يقتضي الذي معناه على الّلفظ يدلك ولكن،وحده الّلفظ بداللة الغرض إىل منه تصل ال أنت آخر وحده،وضرب
 (41).الغرض إىل ثانية داللة املعىن لذلك جتد مث الّلغة يف موضوعه
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يقول :"هذا الضرب من  اونيله امن الصعب حتقيقهلتلك املعاين  ويري عبد القاهر اجلرجاين أن االنزياح الداليل 
مث ال يريك وجهه حىت تستأذن عليه، وكالعزيز احملتجبصدف ال يربز لك إال أن تشقه عنه،كاجلوهر يف الاملعىن،

فما كل أحد يفلح اطر يؤذن له يف الوصول إليه،كل خ  والدي إىل وجه الكشف عما اشتمل عليه،ما كل فكر يهت
 (42)."يف شق الصدفة ويكون يف ذلك من أهل املعرفة

 احلديث اللسان علم ويف مياشيها ما القدماء اليونان تفكي يف هلا كان إذا اليت احلقائق تلكب القاهر عبد اهتم قدل
 .اخلصبة املبتكرة الفطرية القاهر عبد مواهب إىل يرجع عليها الوقوع يف األكرب الفضل فان يؤيدها، ما

 العربية البالغة لعلم كاملة طليعة تعد عنها،واليت والكشف ابتكارها فضل القاهر عبد إىل يرجع اليت النظم نظريةف
 .البالغة وأسرار اإلعجاز، دالئل: اخلالدين كتابيه يف

 (5) 

ضمن هذه  "االنزياح الداليل"لقد وجهت حلر كة احلداثة عامة وملصطلحاهتا خاصة،انتقادات كثية،وكان 
 والناقد إشكالية كبية لدي القاريء،املصطلحات،ولقد كان لتشعب هذه املصطلحات ولعدم خضوعها للمعيارية

 .رب حلد التماثلواالختيار واالنزياح مصطلحات تكاد تتقاواخلرق على حّد سواء،فاالحنراف 

 معرفية خلفيات أوجدوا،فتضخيم هلذه اإلشكالية الغربية بالدراسات نياحملدث العرب نيالدارس لتأثر كان ولقد
....وغي ذلكالسنن االنزياح،االختيار،االحنراف،خرق:منها للظاهرة متباينة مصطلحات خرجتأ  

 يفأصوله  الكشف عنومن هنا عمل الباحثون الوسطيون على تعزيز مصطلح"االنزياح الداليل" من خالل 
 املعيار طبيعة حتديد من البدلكن داللية،و  لغوية ظاهرة تكون أن قبل طبيعية إنسانية ظاهرة "االنزياح" ألنالرتاث؛

 خاصية انزياح كل يسول مجالية، مسة حيقق مل انزياحا،ما املألوف عن خروج كلفليس  االنزياح، فيه حيدث الذي
 .واألدب الشعر لغة الفنية، اللغة حتقيق سبيل االنزياح،كون  داللية أسلوبية

 .ااالتساع،اجملازوغيمه:منها مغايرة اصطالحات حتت القدمي، العريب الرتاث يف االنزياح ظاهرة المحمل وجودوهناك 

 اللغوي العقل طبيعة عن احلاضر الوقت يف لنا يكشف عربعند ال" اجملاز" خاصة والبالغي اللغوي الرتاثف
 عرب املتلقي يف اللسانية العالقات تأثي جهة،ومعرفة من اللغة دقائق دراسة يف تعمقوالقد  العرب، عند والبالغي
 البحث آخر،أنّ  جانب من لنا ويكشف. أخرى جهة من العالقات لتلك األسلويب االستعمال عن الكشف
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 اليت الثقافات يف مهاتأثي  يؤكد  العلمني،مما هذين تأسيس يف متقدمة مرحلة العرب،بلغ عند والبالغي اللغوي
 .العقلية واملعرفة العلوم كنوز من فيه ما وقرأت خمطوطاته على وحصلت العرب تراث على اطلعت

 للكثافة مباشرا مصدرا وغيه،والتأخي  التقدمي مثل الرتكيبية البالغية األوجه،و اجملازب اخلاصة البالغية األوجهكانت و 
 ."االنزياح" ؛ مما يوسع دائرةبالغيا وجها السياقات بعض يف وغيه  االستفهام من جتعل اليت البالغية

 كالظاهرة حديثة لسانية قضايا ملعاجلة وغيهم؛ واجلاحظ واجلرجاين كسيبويه القدامى اللغويني سبقلقد و 
 الّلسانية اللغوية الدراسات،ولعل راقية وخطابية شعرية معاين خلق يف  لضرورهتا ؛وتشعباهتا فروعها بكل االنزياحية
 العريب الّلفظ قضية القضايا هذه املستجدة،ومن الدراسات ساعدت أن فكانت تراثنا لوال لتوجد تكن احلديثة،مل

 الكشف يف ألمهيتها وذلك واملعىن، درسوها وداللية لغوية قضايا ولغويني،تناولوا بالغيني أيدي على ازدهر الذي
 .عموما واألدب الشعري،بل التعبي آللية والبالغيني األدباء فهم عن
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