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، ال من حيث  اإلنسانيةيف املعرفة  التأسيسيةإن اللسانيات اليوم موكل هلا مقود احلركات 

تدرس اللسان، فتتخذ  أامن حيث  أيضا، ولكن فحسب  إخصاااملناهج وتنظيم طرق  يلصتأ
هلا حقوال مغايرة  أنتجتشريعة تتبع اللغة حىت اللسانيات أن سنت اللغة موضوعها ومادا، فكان 

العلم الذي يدرس  «هو ذلك األخري، وهذا ... ، علم الداللة األسلوبيةكالسيميولوجيا ، : هلا 
التركيب ، وما يتعلق ذا املعىن من قضايا لغوية ،  مستوىعلى  أماملعىن سواء على مستوى املفردة 

وهو فرع من . للتعبري عما جيول باخلاطر أداة إاومن حيث  ث داللتهانه يدرس اللغة من حيأ أي
 )1(»حدث الدراسات اللغوية على وجه العموم أاللغة ، ويعترب من  علمفروع 

وهي  األسلوبيةومن القضايا اللغوية اليت تتعلق باملعىن قضية االنزياح اليت تندرج ضمن مبحث 
 أهل، بل حىت عده نفر من   األسلوبيةقامت عليها  اليت األركان أهمالقضية اليت تعد من 

  ".علم االنزياحات" بأااالختصاص كل شيء فيها، وعرفوها فيما عرفوها 
استعماال ،ااستعمال املبدع للغة مفردات وتراكيب وصور «مؤداه أنه  أويلواالنزياح يف وصف 

وقوة  وإبداعبه من تفرد يتصف  أن، حبيث يؤدي ما ينبغي له ومألوفخيرج به عما هو معتاد 
  .وذا يكون االنزياح فصال بني الكالم الفين وغري الفين ؛  )2( »سرأجذب و
زبدة حبثنا تتمحور حول رصد الكم الداليل الذي حتققه ظاهرة االنزياح كظاهرة داللية  إن  

مباحث عديدة تتعلق ذا املوضوع وهو ما ميثل اجلانب النظري ،  إىل باإلضافةوذلك عرب السياق، 
يكون  أن ارتأيناالعربية لالنزياح الداليل ، وقد  األلفاظ إخضاعما خيص التطبيق من حبثنا فهو  أما

العربية، وما مثل كذلك  األلفاظمنوذج ميثل  أفضل "محد الفراهيديأللخليل بن "" العني"معجم 
معجم العني هو معجم التراث العريب ، وهي  أنتيارنا للموضوع على اعتقاد يف اخ األسباب أهم

اليت محلتنا على اختيار  األسباب من أنالفرصة اليت اغتنمناها لالطالع عليه ضرورة ، كما 
من خالل نصوص نثرية ، شعرية  أسلوبيةاالنزياح قد عوجل من قبل بدراسات  نأاملوضوع 
 العربية من  األلفاظتكون دراستنا لالنزياح الداليل يف  أنفحبذنا ، دون املعجم  قرآنيةونصوص 

  

  11:، ص 2001ط.القاهرة.دار غريب.دراسات يف الداللة واملعجم: إبراهيمرجب عبد اجلواد  -)1(
 . 1ط. لبنان.بريوت.جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع.االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية : أمحد حممد ويس -)2(

  7:، ص2005/هـ1426
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   ب  
  

  : أخرى أسباب إىل إضافة،  "العني"خالل معجم 

  .معا واإلنسانمظهر عام ال خيص اللغة وحسب، بل هو ما يشمل الكون  ن االنزياحأ تأكيدنا  -
اجيابية مجة على فهم وتذوق خمتلف النصوص  آثاررغبتنا يف دراسة االنزياح كظاهرة داللية هلا  -

اليت تتجاوز هذه احلدود  ضمنيةاملعاين ال إدراك إىلواللغوية وغريها، مث الوصول  األدبية واألعمال
  .من املعاينما ال اية  إىلاللغوية 

  .السياق يف توجيه املعىن إىلمن حاجة  لالنزياحما  إبراز -

  .يف التراث قاربات لالنزياحم الكشف عن صالت ومالمح و -

تكون نقال عما  أنن وجدت ال تعدو إاملتخصصة يف هذا اال من الدراسات ، و األحباثقلة  -
قاله اللغويون والبالغيون؛ مما ال ينفي وجود دراسات بشكل عام منها الدراسات القدمية حتت 

يف  "سيبويه:"تضيق عند عدد من اللغويني والبالغيني كـ وأ قدمية تتسعمصطلحات 
 ،)اإلعجازدالئل " (عبد القاهر اجلرجاين"، )البيان والتبيني( "اجلاحظ"،)الكتاب(مؤلفه

حممد "،  )واألسلوب األسلوبية("عبد السالم املسدي"ودراسات حديثة كما هو احلال عند 
االنزياح من منظور "(أمحد حممد ويس"، )وامتداداا  أصوهلاو ة البالغة العربي"(العمري

وجذور يف  وأنواعهلذه الظاهرة من اصطالح  أصل أن األخري؛ وكان هذا )األسلوبيةالدراسات 
من  أسلوبيةاالنزياح بدراسة  أحاطتمذكرة خترج اليت  إىل إضافةالتراث والدراسات احلديثة، 

، وهي  )-أسلوبيةدراسة - ظاهرة االنزياح يف سورة النمل(خالل القران الكرمي حتت عنوان 
فكان قصرا  -وجد  إن -اجلانب التطبيقي أماا باجلانب النظري فقط ، هعموم يف دراسات تعلقت

هذا  ألمهية، ونظرا إليهشرنا أن أدون املعجم كما سبق و وقرآنيةعلى نصوص نثرية، شعرية 
واللسانية يف العقود األخرية من القرن  باحث اللغويةاملوضوع فقد شغل موضعا هاما بني خمتلف امل

اهتمامنا ،  ثارأعدة تناولنا منها بالدراسة واملناقشة ما  إشكالياتحوله العشرين ، لذلك طرحت 
  : كاآليتوهي 
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   ت  
  

نه من مثرات الدرس اللساين أ أم ،يف التراث العريب القدمي كظاهرة لغوية أصولهل لالنزياح  -
تطور موضوعي  إىلما عسى االنزياح حيمل يف طياته من عوامل تشري :  أخرىبعبارة  أواحلديث؟ 

  حتول علمي؟ أو
 أنواعمعان كثرية، ذلك من خالل  إىلالتام من معىن  واحنرافهنتساءل عن مدى اهلروب الداليل  -

  االنزياح وصور ه املتعددة؟
  : أخرىبعبارة  أواالنزياح يف اللفظ العريب؟ حيصل  ماذاعرب  -

  ما عالقة االنزياح بالسياق يف توجيه املعىن؟
ن أنلقي الضوء ولو على جانب يسري من املوضوع و أنما سبق  لمن خال أيناتراوقد 
  :السابقة، وبناءا على هذا جعلنا عملنا منصبا على مايلي  األسئلةجنيب على 

 موضع االنزياح من التطور الداليل يف الدرس اللساين احلديث -

 .)، غرب عرب(االنزياح يف التراث ويف الدراسات احلديثة  -

 .عالقة االنزياح بالسياق يف توجيه املعىن -

 إىل إضافةاملنهج العلمي الوصفي التحليلي [نتبع منهجا تكامليا أنولذلك اقتضى موضوع حبثنا 
 أثرها، بتتبع وإحصائهاوحتليلها  -االنزياح -بصدد وصف الظاهرة ألننا؛ ]منهج احلقول الداللية

يف توجيه الدالالت عرب السياق معتمدين على منهج احلقول الداللية لدراسة املعاين  ثريهاأوت
وانطالقا منها يتمكن من  ،يكسب اللفظ العديد من املعاين أنميكن لالنزياح  إذوتصنيفها ، 

  .من حقل داليل أكثرىل إ أو،الواحداحلقل الداليل  إىلاالنتماء 
  : يأيتجل ذلك قمنا بتقسيم البحث كما أمن 

 :ل ـمدخ •
  كان يتضمن نظرة عامة حول مسات التطور الداليل يف الدرس اللساين احلديث 

 :ولثالثة فص •

 باإلضافةاالنزياح وحدود املفهوم،  تأصيلمنهما مهاد عام يف  األولفصالن نظريان يتناول الفصل 
عرب –الظاهرة يف التراث وعند اللسانيني احملدثني  إىلضبط املصطلح ، مث تطرقنا  إشكالية إىل

  .وصور االنزياح  أنواع إىللنخلص  - وغرب
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نه من أ باإلضافةلالنزياح ،  األوىل األصوليقدم  ألنهويعد هذا الفصل ضروري يف البحث 
ماهو حديث، حىت نتمكن من  إىلالضروري االنطالق يف الدراسة مما هو تراثي وقدمي مث الوصول 

يف حماولة  وإشكالياتفهم باقي البحث فهما جيدا، ورصد املفارقات وما استحدث من مفاهيم 
وهو ما قادنا  األوفرفكان بذلك من نصيب هذا الفصل احلظ  بكل جوانب املوضوع؛ اإلحاطةمنا 
يؤثر هذا سلبا  أالخمالفة منهجية وهي عدم حترينا حتقيق التوازن بني فصول املذكرة ،ونرجو  إىل

  .على قيمة البحث
هوم مث موضع السياق عند اللغويني تضمن مقاربة حول السياق من حيث املف اآلخروالفصل 

  .بالسياق االنزياحواللسانيني ودوره يف توجيه املعىن، لنخلص لعالقة 
العربية من خالل  األلفاظفتضمن دراسة تطبيقية لالنزياح الداليل على  األخريالفصل  أما

مدى  ما مثل التراث العريب على أعظمباعتباره  "للخليل بن أمحد الفراهيدي" "العني"معجم
  . األزمانالعصور و 

  :نرجوها من خالل حبثنا هذا ، تتمثل يف أهدافمن كل ما سبق حتقيق  اوقد كان مبتغان  
مستوى التنظري والتطبيق باحثني عن منطلقاا، كاشفني عن  لظاهرة االنزياح على التأصيل -

ساعني لذلك للخروج عن التساؤالت اليت يفرضها املوضوع،  اإلجابة، يف حماولة منا أسسها
 .من حبثنا بنظرة تربز حقيقة الظاهرة االنزياحية ، وتبني حدودها الداللية 

حماولة كشف الستار عما هو كامن يف التراث العريب بصفة عامة ،وظاهرة االنزياح بصفة  -
 .ومدى االهتمام بقضية املعىن وتصور مفهومهخاصة ، 

لعربية من خالل معجم العني على اختالفاا ا األلفاظاستخراج االنزياحات الداللية يف  -
 معىن املعىن  إىلللوصول 

نقص املراجع ب أساساال يوجد حبث ال يتعرض فيه صاحبه جلملة من الصعوبات تتعلق 
 أهمذلك كون معجم العني من  إىل باإلضافةاملتخصصة يف هذا اال، خاصة منها التطبيقية 

-وليس تفاخرا  – موضوع حبثنا أندقة يف التعامل معه ، كما علينا ال مما يوجب ،املعاجم العربية
فما وجدناه من الدراسات اليت دارت ،االنزياح الداليل مل يتناول هكذا خصيصا يف الكتب العربية 

االنزياح يف جمال الداللة فهو  أما، يف جمال اللغة  أي؛ أسلوبيةحول هذا املوضوع هي دراسة لغوية 
  .انعدام املصادر واملراجع املتخصصة  يتطرق له سابقا كموضوع مستقل وهو ما يعين مامل
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  إھــــــــــــــــــداء
  

من اهللا تعالى نستمد العون والتوفيق وعليه 
  وإليه الحمد  ،التوكل

  
                  ، لك منا  یمینة بن مالك، الدكتورة  األستاذة إلى

  واالحترامفائق الشكر والتقدير 
  

ذوي العظمة والتقدير ، وبكل حب  أوليائنا إلى
  نذكرهم

  
من بعيد في  أوكل من كان له يد من قريب  إلى

  .نجاز هذه المذكرةإ
  
 



  
 

 1 

  :دـــــــھیــــتم
علم اللسانيات هو ذلك األفق الواسع الذي أسس القاعدة املتينة و الرئيسة ألهم و أغلب 

باعتباره يتخذ اللسان مادته الرئيسية، فيبحث عن معاين الكلمات  ؛منها اللغوية الدراسات خاصة
حمدود بعد أن يتراسلها الفكر اإلنساين و يرسلها إليه، لذلك فاللسانيات تتكون من كل الال

متظهرات اللغة اإلنسانية و تتميز بأا حبث علمي متميز يبحر ألجل استقصاء األصول و اخلصائص 
باللغات و ما يطرأ عليها من تغيري و يؤسس لقوانني علمية حتكمها، لذلك حاول اإلنسان املتعلقة 

منذ القدمي أن يتصل مبن حوله من أبناء جنسه مستخدما عدة وسائل ألجل حتقيق ذلك، و لعل من 
ضنا تلك امللكة الفطرية اليت وهبنا إياها سبحانه و تعاىل من أجل أن نتواصل ا مع بع" اللغة"أمهها 

و إننا ال نشعر بصعوبة يف استخدامها لكن قد يصعب علينا معرفة طبيعتها و وظيفتها و طرق 
  .حتليلها

و يعنون أنه وحده القادر على  "حيوان ناطق"و قد كان الفالسفة قدميا قد قالوا أن اإلنسان 
يعة هذه اللغة لذلك فالتفكري و اللغة عند اإلنسان ال ينفصالن غري أن طب ،وضع أفكاره يف ألفاظ

جتلب هلا كثريا من االنتباه حول ما إن كانت مقتصرة على اللغة اليت نتكلم ا مع بعضنا أم 
تتعداها إىل أنواع أخرى كتلك اليت نعتربها استخدامات جمازية، و من ذلك ما يعرف  بلغة 

  .و غري ذلك... العيون، و لغة الصم و البكم و لغة الرسم
ن أن تتعادل اللغة اإلنسانية مع جمموع الرموز و اإلشارات اليت و بطبيعة احلال ال ميك

نستخدمها يف حياتنا، إال أننا نستطيع أن ندرك مسة مشتركة جتمع بني مجيع هذه اللغات و هي 
بوجه عام هذا اللبس يف استخدام كلمة " العالميون"و " اللغويون"اختاذها وسيلة لإلبالغ، فأدرك 

ز بني اللغة املعروفة و غريها من اللغات املشار إىل بعضها سابقا، فأطلقوا فحاولوا التميي" اللغة"
هذه اللغة اليت تتنوع يف استعماالا ، " Natural Language" "اللغة الطبيعية"عليها اسم 

  بدراسة اجلانب  هذه األخرية اليت تعىن... فمنها اللغة السياسية و اللغة العلمية و اللغة األدبية
يف اللغة فتدرس يف هذا السياق اخلصائص اللغوية اليت يتحول اخلطاب على إثرها من العاطفي 

تأثريي ذي وظيفة مجالية حيمل القارئ على استيعابه من خالل تلك إىل خطاب خطاب إخباري 
  .غة األسلوبية اليت تطغى على النص فتشري إىل مجاليتهبالص
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و قد كانت اللغة و ما زالت حمور اهتمام جل اللغويني كوا نسيج لساين متشعب يفسح آفاق 
متجددة يف البحث و الدراسة هلا و من بني التعريفات الكثرية اليت عنيت ا اللغة ما سقناه عن 

بشري صرف غري )  Méthod (اللغة منهج«: يقول" Edward Sapir"" إدوارد سابري"
       )Emotion(و العواطف  )Ideas(األفكار  )Communicating(غريزي إلبالغ 

، و ما هذا )1(»احملدثة اختيارا )Symbols(بواسطة نظام من الرموز  )Desires(و الرغبات 
إال تعريف وجيز للغة من بني آراء مجة اختلفت يف مشارا املعرفية و سامهت يف إثراء هذا الدرس 
اللغوي، غري أن هناك بعض فروع املعرفة اليت رأينا أن نضيفها إىل ما جاء به اللغويون، و من ذلك 

  ع يعدوا تفاعال بني أعضاء أن اإلناسيني يعتربون اللغة شكال للسلوك الثقايف، و علماء االجتما«
اجلماعة االجتماعية، و يعدها طالب األدب أداة فنية، و هي عند الفالسفة وسيلة لتفسري اخلربة 

  .)2(»البشرية، و عند معلمي اللغة جمموعة من املهارات
هم عن اللغة فلها أصل ثابت تتميز به كل لغة، جيعلها تكتسي خصوصية ؤو مهما اختلفت آرا

، ذلك ألا نظام للتواصل بني البشر مرتبطة اللغة متغرية أنميزة، نذكر من هذه اخلصائص ثابتة مت
و الظواهر  ،بأحواهلم و ظروفهم االجتماعية و الثقافية و العقلية، باعتبارها ظاهرة اجتماعية

االجتماعية غري ثابتة فهي يف تغري دائم، و التغري يصيب كافة جماالت اللغة، بيد أن تأثريه على 
أكرب من خالل أن اللغة تعدل يف استعماهلا وفقا موعة من القوانني اليت " اجلانب الداليل"

و اليت سنطرحها " أشكال التغري الداليل"عت بـ تنتضبطها، و اليت تتجسد يف أشكال خمتلفة و 
  .الحقا

حيث تعدل مع هذه االستعماالت اللغوية الداللة أين ترتاح من معىن إىل آخر وفق ما يقتضيه 
من حيث  معىن –اللغة  - سياق املوقف، كما ال نغفل عن خاصية أخرى مهمة يف اللغة و هي أا 

  طق و اجلانب اآلخر هو املعىن أا حتوي جانبان، أما اجلانب األول هو الصوت الناتج عن أعضاء الن
، هذا املعىن الذي يعد جزًء من )3(»ل املعىنمحال يكون الصوت لغويا إال إذا كان له دور يف «إذ 

  العامل اخلارجي، فريى البعض أن التعرف على املعىن يتأتى من بيان املوقف الذي يقال فيه الكالم،
  
م، ، الصنائع، شارع 2007، مارس 2دار املدار اإلسالمي، ط –أنظمة الداللة يف العربية  –املعىن و ظالل املعىن : حممد حممد يونس علي -)1(

  .28: ص.جوستينيان، سنترأريسكو 
    33ص  - أنظمة الداللة يف العربية -املعىن و ظالل املعىن: حممد حممد يونس علي: نقال -)2(
   18مدينة نصر القاهرة ص . 1998. د ط. دار الفكر العريب. مدخل إىل علم اللغة: بد العزيزحممد حسن ع -)3(
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و آخرون حيددونه مبجاورة الكلمة لغريها من الكلمات يف السياق، يف حني نرى حنن أن مراعاة 

  . يف ظل املوقف املالئم له الكالميالسياق 
املعىن يتولد أيضا بفعل ذلك اخلرق لالستعمال العادي للغة، هذا اخلرق الذي يشحن  أنيف حني 

اللغة أو اخلطاب بطاقات أسلوبية مجالية حتدث تأثريا خاصا يف املتلقي و هو ما جنده يف الفنون 
ه باحلقيقة بقدر ما يهتم باإلدخال البهجة يف أين ال يهتم الشاعر يف حديث ،األدبية كالشعر مثال

أين تتحول اللغة نفسها إىل عامل آخر، فينتج عن ، "Poetic"نفس املتلقي، كما جنده يف الشعرية 
  .اح معه الداللة من معىن إىل آخرلغوي واضح ترت هذا انزياح

باعتبار أن اإلنسان وحده و هذا منطلق فالسفة العهود القدمية، " ظاهرة إنسانية"كما أن اللغة 
فبتفكريه و حبثه  ،"اإلنسان حيوان ناطق"القادر على وضع أفكاره يف ألفاظه و لذلك قالوا أن 

هذه اللغة الرحبة املتعددة األشكال و املتسعة  ؛يترجم أفكاره يف ألفاظه و اليت تتجسد يف لغته
ضا على موروث لغوي فين، املضامني اليت تشتمل على خربات و جتارب الفرد، كما تشتمل أي

  .لذلك فهي متشبعة املباحث غزيرة العطاء
و باعتبار أن الكالم هو حتقيق هلذه اللغة فقد ساعد على حصر جمال األسلوبية بالبحث يف العبارة 

نفس املتلقي، هذا األثر الذي  يفتتركه ألجل تقصي األثر الذي  ،أو النص أو الرسالة أو اخلطاب
لغوي يعدل معه املعىن،  ما ينجر عنه عدول تركييب ،ستنادا ملقام استعمالهكل مرة ا خيتلف يف

ه الصفة اإلنسانية للغة باعتبار أن اإلنسان يف جهد دائم لتطوير لغته، ألن هذا الثراء وتتحقق مع
  .الداليل يكسب اللغة قيمتها

شري إىل أن اللغة هذا باإلضافة إىل خصائص أخرى تتميز ا اللغة، إال أنه يتوجب علينا أن ن
باعتبار أن األغراض ختتلف " التوسع و التغري"بتعبريها عن أغراض املتكلم، فهي من شأا أن تقبل 

و نقصد بالتوسع أن املتكلم قادر على التعبري عن فكرة مل  ،باختالف األفراد و األزمنة و األحوال
م بإمكانه أن يطلق لفظ ملدلول معني كما نقصد بقبول التغيري أن املتكل ،يسبق إليها أو يتطرق هلا

، و كان أن بذل الباحثون جهودا "بااز"على مدلول آخر له صلة باملدلول األول و هو ما يعرف 
  . نزياح داليلايف احلقيقة إال  اازكبرية يف دراسة التغري الداليل و ما هذا 
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  " Semantic Change:"التغري الداليل* 
هذا على تغري معىن الكلمة عرب الزمن، و  و هو مصطلح من مصطلحات علم اللغة احلديث يدل

التغري الداليل للمفردات يعد من احلقائق املقررة لدى علماء اللغة احملدثني، فمنهم من يطلق عليه 
و هذه األشكال جديرة بأن ترصد حركية الداللة مع ألفاظ  ،"الداليلأشكال التغري "مصطلح 

  :اللغة مبرور الزمن، و يتميز هذا التغري الداليل جبملة من السمات اليت نذكر منها
 .أنه يسري ببطء شديد فال حيدث فجأة بل يستغرق وقتا طويال  [  - أ 
 يف أحيان أخرى ذلك ألن أنه حيدث بطريق آيل ال دخل فيه لإلرادة البشرية، لكنه يتعارض  -ب 

يف جمال االصطالح جند أهل التخصص يتواضعون على نقل داللة اللفظ، لكي يتفق مع ما «
 .)1(»يريدون من معىن، حبيث يتناسب مع استعمال اللفظ يف ختصصهم

يرتبط هذا التغري بالزمان و املكان فال ميكن أن جند تطور داليل حلق مجيع اللغات اإلنسانية يف   - ج 
 .)2(]واحدة و وقت واحدصورة 

  
 .)3(»ليس له قوانني حمددة« ليس حمدد أي  -د 

كلمة عدة أسباب تؤدي إىل تغري داللتها، تؤول يف جمملها إىل أسباب لغوية، الجتتمع على و 
و املراد باألسباب االجتماعية و الثقافية ما يتصل بالتركيب  « تارخيية، ثقافية، نفسية، اجتماعية

 االجتماعي للجماعة الناطقة، و ما يتعرض له من تغريات و حتوالت كثرية و ما تناله من ثقافات 
  )4(»و جتارب عديدة،كل هذه املتغريات تؤثر يف دالالت كثرية من األلفاظ و يف حياا أو موا

  :اتمع ألن اللغة ظاهرة اجتماعية و نسوقها كالتايلو هي أسباب تتصل حبياة 
حبس تي إىل تغري الداللة ألن األلفاظ مل ختلق لدهذا االستعمال الذي يؤ: كثرة االستعمال  - أ 

   تباين األفكار تبعا لتباين األذهان تو إمنا لتستعمل و تتداول و لو أا حبست لبقيت على حاهلا، ف
احد و البيئة الواحدة يف التجربة و الذكاء تتكيف الداللة، فرغم و النفوس بني أفراد اجليل الو

 اشتراك الناس يف الداللة املركزية للفظ إال أم خيتلفون يف حدودها اهلامشية و يف ظالهلا و ما 
  
  
  74: القاهرة ص -ميدان األوبرا 46. م2005/هـ 1426.  1دراسة نظرية و تطبيقية مكتبة اآلداب ط(علم الداللة . فريد عوض حيدر-)1(
  .املرجع السابق: بتصرف-)2(
      58ص. االسكندرية -األزاريطة 2006. د ط. املكتب اجلامعي احلديث). دراسة و تطبيق(علم الدالة. نور اهلدى لوشن -)3(       
  .87:ص). دراسة نظرية و تطبيقية(علم الداللة . فريد عوض حيدر: نقال -)4(       
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  يكتنفها من ظروف و مالبسات تتغري كل يوم، فإذا ورثتها األجيال ورثتها مع بعض االحنراف يف
فهي لفظ عام يستخدمه " البضاعة"مثال لفظة ، "التخصيص"األلفاظ بذلك حنو  الداللة فتميل

يطلقه البقال و يريد به البقالة، كما و يطلقه القماش و يريد به : البائعون كلٌ حسب ختصصه
 ...القماش

  حنو كلمة" التعميم"كذلك يف توجيه داللة األلفاظ حنو ) كثرة االستعمال(كما يؤثر هذا السبب 
يستند وجود ذلك ما مث كثر حىت قيل أصل كل شيء «اليت حتمل معىن أسفل الشيء " لاألص"

  .)1(»الشيء إليه
ناموس احلياة جيعلنا  اسة أللفاظ جديدة و متواكبة مع تطورذلك أن احلاجة امل :احلاجة  -ب 

يف علم " شحرال"لك ما أطلق على املصدر ذو مثال  ،يف حاجة الستدراك ألفاظ مستحدثة
يف حني كان يطلق عند العرب قدميا على ندى العرق  ،"لماءلامتصاص التربة "على "اهليدرولوجيا"

 .الذي يفرزه اجلسم 
عل يف إحداث التغري الداليل وذلك من اا السبب دوره الفذهل : تأثري اللغات األجنبية  - ج 

إكساا معناها، و نذكر من ذلك  وأخالل إشراب الكلمة العربية معىن الكلمة األجنبية املقابلة هلا 
للبيئة و " الوسط"مبعىن العملية اجلراحية، و استعمالنا كلمة  "تدخل"استعمال األطباء اليوم كلمة «

 .هي ألفاظ لترمجات حرفية لكلمات فرنسيةف ، )2(»احمليط كذلك
داب اآلللسبب النفسي دوره يف إحداث التغري الداليل، ذلك ألن : األسباب النفسية  -د 

الجتماعية و احلياء و االمشئزاز و التشاؤم و التفاؤل كلها أسباب تدعو إىل جتنب استعمال كثري ا
أو التلفظ بأمسائها و ذلك كبعض أعضاء  ،نها استحياًء من البوح اعمن األلفاظ و العدول 

خر اإلنسان و أفعاله، و بعض األمراض و العاهات، و ينجم عن هذا العدول اللغوي من لفظ إىل آ
 .هلذا السبب عدول داليل من معىن إىل آخر تستلطفه األذن

ذكرها بإجياز، نو فضال عن هذا فالتغري الداليل يتخذ أشكاال متعددة ختتلف يف اجتاهاا 
 معه معىن الكلمة عرب الزمن من معىن عام إىل معىن جزئي، قالذي يضي ،"ختصيص الداليل"وحن
  
  
  
   90: ص). دراسة نظرية و تطبيقية(علم الداللة . فريد عوض حيدر: نقال -)1(
     94ص. : دراسات يف الداللة و املعجم. رجب عبد اجلواد إبراهيم: نقال -)2(
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كانت تدل يف العصر العباسي واألموي على احلاكم األعلى للمسلمني دينيا  "اخلليفة " فكلمة 
  .تدل على من خيلف غريه من أجل موته أو غيابه كانت ودنيويا،  أما قبال فقد

ئي إىل معىن كلي، أو تصبح الكلمة من الذي يتحول معه املعىن اجلز "التعميم الداليل "كذلك جند
التميزية  إسقاط لبعض املالمح«خالله تدل على عدد من املعاين، ويفسر التعميم الداليل بالقول أنه 

وتتعدد . )2(]كانت خاصة باحلرب فأضحت تدل على كل شدة ،"ليأسا"[فمثال كلمة  ،)1(»للفظ
 به عن ضعف داللة الكلمة يف الذي يعرب" احنطاط الداللة" الداليل فمنها أيضا  أشكال التغري

يصدق « "د السعرانوحمم "فقد أثرها شيئا فشيئا ،وهو ما يراهت -الكلمة –األذهان حيث نراها 
 حتولت هذه ،مثعلى الكلمات اليت كانت داللتها تعد يف نظر اجلماعة نبيلة ورفيعة وقوية نسبيا 

اليت استخدمت يف  "الكرسي" [به كلمةوخري ما منثل )3(»الدالالت فصارت دون ذلك مرتبة
رقي " كما نورد )4(]القرآن مبعىن العرش فاحنطت داللتها وأضحت تستخدم لكرسي السفرة

  فيه الداللة وتتسامى، فتنتقل معه  رتقيكشكل آخر من أشكال التغيري الداليل، أين ت "الداللة
اليت كانت تطلق يف  "رسول"[السامية ككلمة الكلمات من املعاين امللموسة أو الواضحة إىل املعاين 

  .)5(]اللغة على أي شخص يرسل يف مهمة مث أصبحت تكتسي داللة سامية
فمن خالل ما تقدم يتضح لنا جلياً أن اللغة تكتسي قائمة هائلة من اإلمكانات املتاحة للتعبري عن 

ستعمالية للغة يف نزياحات االلك االتا تعدل من داللة إىل أخرى بفعل ههذا التغري الذي جيعل
مستوى عادي و مستوى  ؛باعتبار أن للغة مستويني،مستواها الفين خاصة و مستواها العادي عامة 

  فين تتحقق فيه املواصفات اجلمالية جتعل األديب يستخدم أساليب لغوية فنية يعدل معها عن
ى وفقا ملا يقتضيه مقام الكالم و مألوف الكالم و على إثرها يعدل املعىن من داللة إىل داللة أخر

سياقه، مرتبطا يف ذلك باألسلوبية و اليت تسعى لرصد تلك االحنرافات اللغوية و االعتداءات 
التركيبية هليكل اللغة، و الذي نعين به األدوات، الكلمات، اجلمل، و الصيغ والنصوص، فتنحى إىل 

  لترصد بذلك تلك السمات  يه القوالب اجلاهزة،كيب اللغوية املعتادة أو ما نسماإبراز ما خالف التر
  
  76: ص). دراسة نظرية و تطبيقية(علم الداللة . فريد عوض حيدر: نقال -)1(
  78:املرجع السابق ،ص: بتصرف -)2(
  281:بريوت ص. دت.د ط.دار النهضة العربية - مقدمة للقارئ العريب–علم اللغة .حممود السعران -)3(
  97ص. : دراسات يف الداللة و املعجم. اجلواد إبراهيمرجب عبد : بتصرف-)4(
   املرجع السابق: بتصرف -)5(
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جه تلك االحنرافات اللغوية من انزياحات داللية، نتو اليت نصل من خالهلا إىل ما تاجلمالية التركيبة 
، غري أن هذه املعاين املرتاحة ...يف سبيل حتقيق املعىن املرتاح البعيد عما ألف من املعاين و كل ذلك

لكي تفهم املعىن احملدد «م مجلة الكلمات اليت ترتبط داللتها ضتنتظم يف سلسلة من احلقول اليت ت
هذه احلقول اليت ترتكز على جمموعة  ،)1(» للكلمة جيب أن تفهم جمموعة الكلمات املتصلة ا دالليا

  من املبادئ اليت ختدمها، و ختدمنا يف حبثنا، و اليت نذكر منها ضرورة مراعاة 
السياق الذي ترد فيه الكلمة، و كذا دراسة هذه الكلمة من خالل تركيبها النحوي، فمن خالل 

يلنا إىل احلقل املعني الذي هذه املبادئ نستطيع أن نتوصل إىل املعىن املراد من اللفظة، و الذي حي
  .تنتظم فيه مع كلمات أخرى تشترك معها يف هذا احلقل

و هو ما طبقناه على ألفاظ من معجم العني يف اجلانب التطبيقي من البحث، و ال بأس أن 
  ". ذَرر"نسوق يف هذا الصدد مثاال لتوضيح ذلك من خالل لفظة 

  ]»رفتات القصب، و  »الذريرة« عىن ذرك امللح، و الذر هو صغار النمل، و الذر مب »ذر
  )2( ] .اخللف و األغلب هي األوالد" الذرية"ما تناثر من الشيء الذي تذره و منه  »الذرارة« 

فكلها معاين تشترك يف جزء من املعىن و هو تلك األحجام الصغرية من األشياء أو األوالد 
املعاين املشتركة إال أا ختتلف يف جزيئات ، و رغم هذه "الذرية"الصغار السن من خالل لفظ 

بسيطة حبسب احتكامها للتركيب النحوي الذي وردت فيه حمكوما بالسياق الذي يقتضيه، و هذا 
هو هدف احلقول الداللية اليت جتنح إىل الكشف عن أوجه الشبه و اخلالف بني الكلمات اليت 

نزياحية الداللية لأللفاظ بيسر و توجيه تنضوي حتت حقل بعينه، ما ميكننا من رصد الظاهرة اال
  . دقيق، نتمكن من خالله من إثراء البحث يف هذه الظاهرة

  
 

 
  

  

  

  

  97ص. : دراسات يف الداللة و املعجم. رجب عبد اجلواد إبراهيم: بتصرف-)1(

. 1ط.دار الكتب العلمية-عني بيضون عبد احلميد هنداوي، منشورات: ، ترتيب وحتقيق " كتاب العني ."اخلليل بن امحد الفراهيدي -)2(
  69-68:ص 2م.بريوت لبنان.م2007/هـ1424
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  : مهاد عام يف تأصيل االنزياح
عن كل ما خيص الدراسات  –بداية  –نا لظاهرة االنزياح سنرتاح بدورنا لإننا يف تأصي

وذلك ألننا سنتناول الظاهرة االنزياحية بصورة عامة وكظاهرة  –على أمهيتها  –اللغوية واللسانية 
قل اختصاصنا باإلضافة إىل ماهلا حمن ظواهر احلياة، مث نليها باحلديث عما خيص هذه الظاهرة يف 

  .العملية اإلبداعية والفنية  من أمهية يف
، عوامل  "الكون" أو إن "ظاهرة كونية "[ال نستغرب وال نندهش حينما نقر بأن االنزياح 

، إا فعال حقيقة تزامنت والكشوفات العلمية فإن صح القول مرة أخرى فإن " يف انزياح دائم 
يالحظ أن الكون برمته هو يف  منا ا، فال ريب أن كلّ" االنزياحات الكربى " هذا الزمن هو زمن 

بعيدا  –اح يرتاح الكون ر} كن { :انزياحات دائمة بل وسريعة أيضا، وذلك منذ قوله تعاىل 
  .بعيدا عن نقطة البداية 

وينطوي الكون على ظواهر عديدة وخمتلفة، وكلها ظواهر انزاحت عن أصلها األول وال تزال يف 
يع هذه الظواهر الكونية املرتاحة ، لكن هذا ال يعين أن ال انزياح مستمر وال يسعنا املقام لذكر مج

  . "األرض واإلنسان": نتطرق لبعض هذه الظواهر واليت من أمهها 
صارت مخس  أنفأصل نشأة األرض كان قارة واحدة متصلة األجزاء متراصة، وراحت ترتاح  

ه القارات عرب الزمن وتصري قارات ، واحلقيقة الكونية أا يف تغري وتطور مستمر، فقد ترتاح هذ
أكثر من مخس قارات ومن يدري رمبا ترتاح إىل أصل نشأا األول ، واملتتبع هلذه التغريات 

 يف شىت جماالت احلياة وحىت اجلماد ريوالتطورات هم أصحاب العلم والذين يقرون بضرورة التغي
 أنوإذا صح ،»متغري هي يف جوهرها شيء حركي« إن احلياة"  برجسون "منها ، أومل يقل 

فإن الصحيح أيضا واألكيد أنه ذو  –وهذا ال ريب صحيح  –اإلنسان هو جوهر هذه احلياة 
حركية ونفس متفردة فاإلنسان كذلك خيضع لظاهرة االنزياح بإرادة منه أو بدون  دميومة متغرية

ويرتاح ..... .إرادة ، فقد يرتاح جسميا وبيولوجيا فيكون رضيعا، طفال، راشدا، كهال، شيخا 
خاصة نفسيا وفكريا واللّتان تنعكسان بصورة واضحة على لغته ومعانيه وكلها أسباب وجيهة يف 

      .)1(]اختراعاته وإبداعاته العلمية واألدبية والفنية 

  

  
  19...11:ص.أمحد حممد ويس االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية : بتصرف-)1(
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يتعلق  فيما فاإلنسان بطبعه يصيبه امللل، فيسعى بذلك جاهدا للتغيري يف شىت جماالت حياته، حىت
 هبلغته واستخداماته النحوية واللغوية اليت يعرب ا عن معانيه ورغباته وشعوره فيجد االنزياح حل

ستخدامات اليت ال حتقق له درجة قصوى من اإلبالغ والتعبري ه االالناجح جر ما ألف لديه من هذ
وقد ال يكون ذاك هو غرضه فحسب بل رغبة يف التطور اللغوي باستخدام الفكر خللق تراكيب 

تتميز بكل اخلصائص اليت متكن له ذلك، من  –وهي اللغة  –جديدة معربة بصورة حقه فآداته 
  .مرونة وسالسة وديناميكية 

هي املسبب يف حدوث الظاهرة االنزياحية واليت تستمد قيمتها وأمهيتها من اللغة، على فاللغة 
اعتبار أن كل منا لغته اخلاصة حىت وإن كانت قواعد اللغة قواعد عامة واضحة ، وكذا األمر 

، وألن كال _بالنسبة لالنزياح اكتسب هده السمة الفردية واخلاصة املتميزة من أداته ووسيلته
يتخذ مسة مستخدمه خاصة إذا كان املستخدم فنانا ومبدعا ، وهو ما  –االنزياح ،اللغة  –منهما 

  يساعد على تعدد ووفرة اإلبداعات اجلمالية والفنية بتعدد املستخدمني ، فقد جند شقيقني خيتلفان 
  

ز يف استخدام لغة واحدة يف التعبري على معىن واحد ، فلكل منا انزياح لغوي وداليل خاص متمي
 نزياح يدعم حرية اإلنسان يف لغته وداللته وخاصةاال أنمتفرد ، وهو أيضا ما يدعم فكرة فحواها 

اإلنسان املبدع الفنان ، فهو ال يكون كذلك وال يقوم الفن مبا هو إبداع إال باحلرية اليت حيققها 
االنزياح خاصة الداليل ، فكل أديب أو شاعر يضمن تراكيب اللغوية ما يريده من املعاين 

اقع و «: "أمربتوإيكو" –على ما يقول  –والدالالت اليت حتتاج إىل إعمال فكر وتأويل ، فالنص 
وهذه الفضاءات اليت على  –جتسدها عملية القراءة " غري مقولة " معقد مادام مشوبا بالعناصر 

، ذلك بأن مما ينسب إىل طبيعة النص كونه آلية  االعتباطيبياض ليست مكانا لإلنتشار اخليايل أو 
لنص ناتج ينبغي أن فا –إرساهلا العادي ذاته زيادة املعىن الذي يضيفه املتلقي إليه  عامتة تتوقع يف

قارئا " يشكل وضعه التفسريي جزءا من آليته التوليدية ذاا، وهلذا فإن أي نص جيب أن يتوقع 
، وأن ] أي من النص [ يتعاون يف التجسيد النصي بالطريقة املتوقعة منه  أنقادرا على " منوذجا 

صر داللية خفية ضمنية غري فأي نص يكون مشوبا بعنا، )1(»يتحرك تفسرييا مثلما يتحرك توليديا 
  يضيف "   أمربتوإيكو" مقولة ، حتتاج إىل قارئ أو متلقي منوذجي يقوم بتأويلها ، ونالحظ أن 

  
  157:ص.أمحد حممد ويس االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية : نقال-)1(
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خال القارئ أو املتلقي دائرة اإلبداع ، وذلك أن له أمهية كربى دأمهية أخرى لالنزياح وتتمثل يف إ
يف العملية اإلبداعية فالنص موجه إليه ، ومن مث فهو من حيكم على قيمته بعامة ، عالوة على ذلك 

  يقرأ ما بني فإنه شريك املؤلف يف تشكيل املعىن ، لكن يشترط أن يكون قارئا أو متلقي مثايل 
السطور من معاين ، فال يكتفي باجلانب املادي من النص فحسب أي التراكيب واألساليب املتوفرة 
فيه ، بل يسعى إىل ما هو غري مرئي وغري مقول فيكشف دالالته التمييزية اخلاصة فالغائب من 

إعجاب استنفار أو النص أكثر بكثري مما هو حاضر وموجود ، ولكن هذا يتوقف على مدى 
عن طريق االنزياح  املتلقي بالنص ألن األخري ينبغي أن يتوفر على عنصر املفاجأة والذي يتحقق

 حتقق ذلك فإنه سينطوي على ما هو باعتباره احنرافا وبعد عما هو مألوف أو متوقع وكلما
                                                                                             .مفاجئ

ما  تتميز به من وضوح الداللة «وكما سبق وذكرنا أن أمهية االنزياح ترجع إىل أمهية اللغة وإىل   
هي  - هي مادة األدبو –فاللغة بدورها «)1( »والقدرة الفائقة على التعبري على املعاين املختلفة 

األخرى فضاء وكون من العالمات مرتاح ولئن بدا شكلها للنظرة اإلمجالية ثابتا فإن من وراء هذا 
وهو ما ،  )2(»الثبات الظاهر لتغريات مستمر ، فترى الدال ساكنا ولكن املدلول يف حركة دائبة 

  .نزياح الداليليربز فعال حقيقة اال
نزياح يكتسب أمهيته من اآلخر ومها على عالقة تعايش كل يستفيد وعليه فإن كال من اللغة واال 

ال يتحقق إال مبا متنحه له اللغة من إمكانات واستخدامات حنوية  الداليل نزياحمن اآلخر ، فاال
نزياح الداليل من ثرائها واتساع معانيها ولغوية وصياغات أسلوبية متنوعة ، أما اللغة فيزيد اال

  فيصبح للتركيب اللغوي الواحد آالف من املعاين ، ولكن ذلك عرب السياق الذي له الدور البارز 
نزياح لتوجيه املعىن إىل املعىن املراد ، وهو ما سنتطرق له يف عنصر من الفصل الكذلك يف إعانة ا

وجيه املعىن ، أما فيما خيص ثراء اللغة باالنزياح فسنعاجله يف الثاين وهو عالقة االنزياح بالسياق يف ت
  عنصر صور االنزياح من الفصل األول وسنالحظ كيف أن املعىن ينتقل باللغة الواحدة إىل معاين 

 .عديدة 

  
  
  
  111:م ص2006ط.املكتب اجلامعي احلديث. رؤى بالغية يف النقد و األسلوبية.ماهر مهدي هالل  -)1(
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                                                                                                                                                                                                            :    نزياح اللغوي كأساس لالنزياح الداليلاال ضرورة

اللغة يف أبسط مفهوم هلا قائمة هائلة من اإلمكانات املتاحة للتعبري ، وما اإلنسان يف 
حتقيق إفادات معينة ، تعد هذه جزءا بسيطا من هذه اإلمكانات  إىل منه سعياه اللغوية إال ممارسات

 كلمااملتاحة، واليت يرتكز من خالهلا على قواعد وعالقات لغوية خمصوصة تضبطه وتوجهه ، و
حقق عن هذه القواعد والعالقات اللغوية انزياحات لغوية وداللية فذلك لغرض حتصيل معىن 

نزياحات تتباين قدرات الناس يف حتقيقها  فكلما حقق  يكون أكثر إدالال ، ويف هذه االوظيفي 
شخص يف لغته أكرب نسبة من االنزياحات اللّغوية والداللية يتخذ صفة البالغي وتوصف لغته 

نزياحات ومل تبلغ درجة ما يف لغته فإنه يفقد هذه الصفة ويتسم بالبالغة ومن مل حيقق هذه اال
  .العادي اللغة  بالشخص

وكنتيجة ، ينبغي علينا لتحقيق البالغة التفنن يف استخدام التراكيب ، ألن هذا األخري 
يلعب الدور اجلوهري لتحقيق الداللة ومنه البالغة ؛ ونقصد بالتفنن يف استخدام التراكيب  

شابك فيهما تيالذي ميهد له كل كاتب أو شاعر حسب فنيته ومقامه ، واليت  "االنزياح اللغوي "
ة األديب مع رادشعوري وهو أساس التركيب اللّغوي ، فإذا تشابكت إالالّمع حسه الشعوري و

حسه تولد تركيب جديد ومنه داللة جديدة ، ختتلف إىل حد ما عما اعتاده الناس وألفوه يف 
د املتكلم نه اختالف قد يتوافق إىل حد كبري مع مراأكالمهم وأبنيتهم وتركيبام ودالالم إال 

واملخاطب على حد سواء والسعي حنو الغاية املرجوة من الكالم ، هي اإليصال واإلفهام واإلدالل، 
 . وتلك غاية التخاطب منذ األزل وإىل األبد

لغويا ودالليا ،  هنزياح بصورة عامة ميثل أساس البالغة ، ألا ال تتحقق إال عن طريقفاال
العصر احلديث ، والذي جينح إليه األدباء والكتاب والشعراء يف  فهو املعطى األسلويب والداليل يف

أعماهلم وأشعارهم ألنه عماد األعمال الشعرية وسبب ارتقائها عما دوا من الكالم العادي ، 
  : ولذلك وبصفة خاصة ال يبلغ اخلطاب اللغوي درجة اخلطاب األديب إال باجتاهني أساسيني

وهذا «وبتعبري أدق احليل التعبريية  ؛اقة األسلوبية أي الطاقة اللغوية يعىن االجتاه األول مبعرفة الط ∗
االجتاه يقترب يف موقعه من اخلريطة املعرفية حلفل اللغة من البالغة العربية وإن فرق بينهما نوع 

 لكن هذه املعرفة اللغوية ال تؤدي الغرض منها إال من خالل عملية ،)1(»وطابع املنهج  االهتمام
  
 50:ص.دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر دت.خمتار عطية ، التقدمي والتأخري ومباحث التراكيب بني البالغة واألسلوبية: نقال -)1(
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نزياح يربز االلنتفاع ا على الوجه األكمل ، وذلك اختيار موفقة هلذه احليل التعبريية وكيفية اال

املعرفة اللغوية والقدرة "توفر الكاتب على هذان الشرطان ومها  ذاعما ألف بشكل واضح وهلذا فإ
والتنويع فيها من تراكيب وصيغ وتقدمي وتأخري ، وحذف وإضافة وتكرار  "على استخدامها

 ات البيانية من استعارة وجماز ومتثيل وتشبيه وخمتلف ستخداماألساليب دون غريها ، إضافة إىل اال
يؤدي بنا ضرورة ومنطقيا واستلزاما إىل  نزياح لغوياالصور وهي كلها تؤدي بالكاتب إىل حتقيق 

  .الثاين  االجتاه
مبعرفة الطاقات اإلميائية يف اخلطاب األديب وذلك الذي مييز هذا اخلطاب «الثاين  االجتاهويعىن  ∗

أو ما اصطلحنا عليه " العادي " اء وتقلص التصريح وهو نقيض ما يطرد يف اخلطاب كثافة اإلمي
  لفما يتعدى حسن التركيب هو حسن اإلبالغ واإلدال،  )1(»باالستعمال النفعي للظاهرة اللغوية

    نزياح اللغوي ال يكون ذا قيمة فنية ما مل يتبع بانزياح داليل إميائي ، ولذلك يبقى اال أنمبعىن 
البحث عن اخلاصية الداللية اليت هي نواة اإلبداع الشكلي ، ويصبح هذا البحث اهلدف املعلن [ 

  .)2(.... ]لدراسات األسلوب والداللة 
تم لوال خروج التركيب على خالف مقتضى الظاهر ، وهو الفن التركييب الذي توإن املعاين ال [ 

معانيه وأمجل صوره وأقواها ، وعلى هذا يعطي للمخيلة قوة تساعد على تلقي املعىن يف أعلى 
نالحظ أن هذا اخلروج على خالف مقتضى الظاهر يرتبط خبروج معان جديدة يهدف إليها 

  .)3(]املتفنن موافقة لشعوره وحبه ملا يريد  يبتغيهااملتكلم عند كالمه و
  لق بإرادة وتأكيدا ملا سبق يتبني أن إخراج الكالم على خالف مقتضى الظاهر العتبارات تتع 

شعبة من شعب البالغة وسبيال إىل توفية الكالم حقه باستبطان دخيلة املخاطب،                                 «املتكلم يعد 
    )4(»والتغلغل إىل أعماق نفسه وكشف الستر عنها وتعريتها وإبرازها واضحة أمام العيون

  فال تعد املزية أو «نسجام والتوافق يف بناء الكلمات ، حىت تؤدي املعىن املبتغى فالبد من إقامة اال
  
  
  
  50:ص..خمتار عطية ، التقدمي والتأخري ومباحث التراكيب بني البالغة واألسلوبية: نقال -)1(
  51:املرجع السابق -)2(
  77:ص.م2003 1دار وائل للنشر والتوزيع ط.ونظرية السياق األسلوبيةعلي البالغة العربية يف ضوء  أبوحممد بركات محدي :بتصرف -)3(
  43:ص..خمتار عطية ، التقدمي والتأخري ومباحث التراكيب بني البالغة واألسلوبية: نقال -)4(
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لة ، وإمنا املعيار هو املوضع واملعىن الذي اخلاصة اللغوية فضيلة يف كل مكان ، ويف كل مج 

  )1(.»تقصده

وإن هذا التفنن يف إدراك وظيفة الكلمات داخل اجلمل ، ومن مث دالالا هو ما أطلق عليه أحد [
وما هذا التالعب يف حقيقته إال انزياحات حيققها  "التالعب باللغة " الدارسني واألسلوبيني 

معرفة حدسية يف ضمري الشاعر  «على  "التالعب باللغة"   هذااألديب ، ويقوم  الكاتب أو
أن يستثمر فنيا  –هنا  –باألمناط اردة للغة وبالقواعد املسموح ا يف تعاقب األصوات وميكنه 

 )2(]»هذه املنابع اللغوية فيما يعرف بتجاوز املعىن 
اجلملة ، وإعادة ترتيب ألفاظها عين بذلك اللعب يف حمتويات ننزياح هو التالعب باللغة وفاال[ 

  املنقولة مبعانيها األصلية سعيا وراء إحراز الداللة املطلوبة ، تلك الداللة اليت تستدعي أن متثل كل
  كلمة يف اجلملة دورا يف تتمة املراد ، ال باستيفاء هذه الكلمات شروط البناء فحسب ، وإمنا 

      )3(]املعىن وتستدعي الداللة بتفاعلها يف هذا البناء ، فتستقر حيث يتطلب 
ل ما سبق يؤكد ويثبت حقيقة العنوان الذي اختذناه عنوانا هلذه الدراسة الوجيزة ، واليت ك      

 ارتقاءمن شأما أن حيققا  نزياح اللغوي كأساس للوصول لالنزياح داليلضرورة االتتمثل يف 
األعمال اللغوية أي اخلطابات إىل خطابات أدبية شعرية هلا من اخلصوصية والفنية واجلمال ما يعلّي 

  . مقامها يف مساء اإلبداع األديب

  
  
  
  
  
  
  

  59:ص.خمتار عطية، التقدمي و التأخري و مباحث التراكيب بني البالغة و األسلوبية :نقال -)1(
   149:ص.دت.دط .دار الكتب العلمية .البحث األسلويب معاصرة وتراث .رجاء عيد :بتصرف -)2(
   59التقدمي و التأخري و مباحث التراكيب بني البالغة و األسلوبية ص : خمتار عطية -)3(
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  : نزياح وحدود املفهوماال
  : يف اللغــــة/ أ 

  وح زون حٌزوشيء ن ،دعب: نزح الشيء يرتح نزحا ونزوحا  :"حزن" « )1"(اللسان "جاء يف
أنشد ثعلب : حازِن :عن دار قومك، فاتركي شتمي*** زح إن املذلة مرتل ن .  

  : وقوم منازيح قال ابن سيده وقول أيب ذؤيببعدت ونزحت الدار فهي ترتح نزوحا إذا 
  .اقي، منازيحسجرب ، يدافعها ال  ***لب كأم غوصرح املوت عن 

: ووصل نازح  ،إمنا هو مجع مرتاح وهي اليت تأيت إىل املاء عن بعد ، ونزح به وأنزحه وبلد نازح
  . فاعلفعيل مبعىن بعيد،د املسيح جاء من بلد نزيح أي بع: ، ويف حديث سطيح بعيد

. حىت يقل ماؤها: وقيل ؛حها نزحا وأنزحها إذا استقى ما فيها حىت ينفذحها ويرتَونزح البئر يرتٍ
ونزحت البئر ونكزت ترتح نزحا ونزوحا فهي نازح ونقال الليث ؛نفذ ماؤها ،زوحزوح ون :

 .زح ونزحتهاأنه نزل احلديبية وهي ن: ويف احلديث. والصواب عندنا نزحت البئر إذا استقي ماؤها
ارحل عين فلقد نزحتين أي أنفدت ما عندي، : ومنه حديث ابن املسبب قال لقادة،متعد و الزم 

  . ويف رواية نزفتين
  ؛ايا نزوح والرتح، بالتحريك البئر اليت نزح أكثر مائهاكوبئر نزوح قليلة املاء، ور:اجلوهري 
ومجع النزح أنزاح . الغروب اجلوف إال مدارات ***يستقي يف النزح املضفوف  ال: قال الراجز

. نزحت مياه آبارهم: وأنزح القوم .ح أي ال ينفذح وال يرتَوماء ال يرتِ .ومجع النزوح نزح
  .املاء الكدر: والنزح

  : وأنشد األصمعي ؛عن دياره غيبة بعيدة  بعدوقد نزح بفالن إذا 
  ؛يبعد منهرتح من كذا أي وأنت مبت. جييء به نعي أو بشري ***ومن يرتح به، البد يوما 
  .»ومن ذم الرجال، مبنتزاح ***وائل، حني ترمى غفأنت من ال: قال ابن هرمة يرثي ابنه

وما ميكننا  "البن منظور " " لسان العرب " نزياح لغة يف معجم  مفهوم االيفوهو ما جاء 
    "البعد"فقد دل على معىننزياح قد مشل انزياحا دالليا يف حد ذاته، مالحظته أن املفهوم اللغوي لال

  
  
 13م.م بريوت2005.  4ط.دار صادر للطباعة والنشر".لسان العرب"أبو الفضل مجال الدين بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري -)1(
  .232-231:ص.
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  " النزح " بلفظ  "املاء الكدر " أي البئر اليت ينفذ ماؤها أو يقل وعلى معىن "  النفاذ" وعلى معىن 

معجم اللغة " وقد ارتأينا لعرض املفهوم اللغوي لالنزياح من خالل معجم آخر وهو 
بغية تقصي فوارق أو زيادات يف مفهوم أو معىن االنزياح  "ألمحد خمتار عمر " " العربية املعاصرة 

/ نزح  «: ما يلي  "معجم اللغة العربية املعاصرة" يف املفهوم اللغوي لالنزياح يف  وقد جاء. لغة
: نزح البئر وحنوها  ."نزح عن يرتح ويرتح، نزحا ونزوحا فهو نازح واملفعول مرتوح / نزح إىل 

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

  نتقل ، ا: نزح إىل العاصمة ،بعد عنها السكان النازحون عن ديارهم: نزح الشخص عن أرضه
  )1( »...... نزح من الريف إىل املدينة " سافر 

بري عن معان قد انزاح أيضا للتع"  معجم اللغة العربية املعاصرة" نستنتج أن معىن االنزياح لغة يف 
ومنها ما اختلف فيه فأضاف معىن آخر  "البن منظور ""اللّسان " متباينة ، منها ما اشترك فيها مع 
، لكن اشتمل "البئر الفارغة اليت نفذ ماؤها " وعلى معىن " البعد " إذا اشتراكا يف التعبري على معىن 

ان إىل مكان ويف اللغة هو انتقال فاالنزياح هو انتقال من مك"  االنتقال "على معىن إضايف وهو 
ستعملوا لفظ االنتقال بدال من لفظ االنزياح أكثر شيء امن معىن إىل معىن آخر، فالعرب القدامى 

يف اال اللغوي ولكن رغم ذلك فإننا ال ننفي أيضا استعماهلم مصطلح االنزياح ولكن ذلك كان 
 .نادرا نوعا ما 

  :  صطــالحاال يف/ ب  
صطالحي جاهدين يف خمتلف أشتات الكتب وخمتلف الدوريات واالت على املفهوم االلقد حبثنا 

وعليه فاإلنزياح الداليل  ،" حتليل النص الشعري" نزياح الداليل فكان لنا أن وجدناه يف كتاب لال
  طابع يلتوي بالدالالت الوضعية األوىل للكلمات ، ويلد منها باملزج والتركيب  «إذن هو 

واحلذف واإلضمار دالالت فنية ثانوية هي مبنطلق الشعر أهم وأوىل من تلك الدالالت اللّغوية 
  )2(.»الوضعية 

  فاالنزياح الداليل إذن صورة منحرفة ألا تنحرف بالداللة الوضعية واملتداولة للكلمات إىل داللة 
  
   2192-2191:ص 3م.م 2008/هـ1429. 1عامل الكتب ، نشر ، توزيع ، طباعة ط.معجم اللغة العربية املعاصرة . أمحد خمتار عمر  -)1(
م املكتبة األردنية  2007 1ط.دار دجلة ، ناشرون وموزعون .البحث الداليل يف كتاب  سيبويه.خلوش جار اهللا حسني دزه يي : نقال -)2(

    395:ص.اهلامشية 
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وهذا االحنراف بالداللة ال حيصل من فراغ وإمنا نتيجة احنراف . ثانوية لكنها األحق واألمثل للشعر 
عتداءات اللغوية لغوي من مزج يف التراكيب باحلذف واإلضمار والتقدمي والتأخري وغريها من اال

  .االنزياح الداليل اليت تؤدي إىل احنرافات داللية فيحدث 
 : نزياح الداليل نستنتجها من أمهيته ومنهاوقد تربز لنا تعاريف أخرى لال

بالغي ترفع درجة نشاطه الداليل وتنوع حركية االنزياحية ن استمرارية ديناميكية التشكيل اإلأ[ 
تشتمل على ظواهر بالغية وفنية تثري اجلانب اإلبداعي واخلالق يف  بإجياد إمكانيات أدائية خصبة

كيان السلوك اللغوي والسيما النتاجات األدبية ، ففي هذه األخرية ميثل االنزياح الداليل الصورة 
الفعالة والعميقة يف توفري الطاقة وخلق قيم تعبريية بليغة، ونظرا المتالكه هذه القوة التأثريية 

كل ما تسمح به طاقته االستيعابية من إفرازات الوجود والتداول لأصبح مركز اجلاذبية واإلحيائية 
لتغطية كمية كبرية من املضامني الواقعية مبختلف مناحيها االجتماعية والفكرية واألدبية اليت تنصاع 

كشف مجال إليعازات العقل عرب مناذج استنطاقية متباينة ، ويف مقدمتها النماذج األدبية وفيها يتم 
، وعلى هذا أطلقت عليه تسميات عدة )1(]االنزياح الداليل بتفكيك الشفرات والعالقات الداخلية

السيمياء التضمينية والتحويل اازي للشفرة والتعبري اازي  «يف الدراسات احلديثة منها 
  )2(» ااز إىل جانب مصطلح.... واإلسناد اازي والتحوالت اازية 

  فما نستنتجه مما سبق أن االنزياح إذن خيلق آثار بالغية سواء كانت على مستوى االستعمال 
ثار نسقا مزدوجا من اآلإذ تتضمن هذه  [؛االتصايل اليومي أم على مستوى النصوص األدبية 

ة صرحية املفهومتالدوال واملدلوالت ، تؤدي الدوال األوىل مدلوالت أولية  مباشرة وهي الداللة ال
من ظاهر التراكيب ، وبدورها حتيل إىل مدلوالت ثانوية غري مباشرة وهي الداللة اإلحيائية واليت 

ه مييز أيضا بني عارف للشعر ومستصاغ روالذي بدو )3(]تكون موضع حصول االنزياح الداليل
فينحو حنو تأويل وتفسري هذه الداللة اإلحيائية ، وبني إنسان عادي بسيط يكتفي مبجريات  ،للفن

 .اللغة البسيط
  
  
  
  
    394:ص.البحث الداليل يف كتاب  سيبويه.خلوش جار اهللا حسني دزه يي : بتصرف -)1(
  395-394:املرجع السابق ص: نقال -)2(
    399:صاملرجع السابق  : بتصرف-)3(
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  : نزياح وإشكالية ضبط املصطلحاال
 –أي علم  –ليس مثة من جيادل يف أن معرفة املصطلح مفتاح من أهم مفاتيح العلم 

فالغوص العميق يف أحبار أي علم من العلوم يتطلب اإلحاطة بكل مفاتيحه ومصطلحاته فمن شأن 
ذلك أن يساعدنا على سهولة فهمه وحتري خمتلف الدراسات اليت أقيمت حوله مبختلف 

  " نزياح الداليل اال" ذلك بالنسبة ملوضوع رسالتنا املصطلحات ، وكذا الشأن ك
نزياحية بصفة عامة يف حقل الدراسات اللغوية واألسلوبية لقد تعددت مسميات الظاهرة اال      

نزياح قدميا واألدبية يف العصر احلديث ، وقد سبقه ذلك تعدد يف الدراسات القدمية فقد استعمل اال
وكل تناوله حبسب  ......تساع ، الشجاعة ، الضرورة اال نتقالاال: مبصطلحات عديدة منها

نزياح يف االنظرته واجتاهه وثقافته يف التراث العريب وهو ما سنتطرق له يف مبحث الحق وهو 
   .التراث العريب

 نزياح وإشكالية ضبط املصطلحاالأما فيما خيص املبحث الذي حنن بصدد حبثه ودراسته وهو 
 :ن يف العصر احلديث ومن بينهاومسميات الظاهرة اليت تناوهلا الكتاب واللغويفسنتناول من خالله 

 . نزياحاال ،ختيار، العدول ، اال االحنراف
v حنرافالا: ( La deviation ) )1( 

  حنراف يكون على املستوى فمنهم من رأى أن اال: لقد انقسم القائلون باالحنراف إىل قسمني
البنيوي والنحوي للجملة ؛ أي أنه التغيري بناء اجلملة ومكوناا ، ومن مظاهر هذا التغيري تقدمي 

وال  «بعض ألفاظ اجلملة على بعض ، لغرض حتقيق غاية األديب اليت يرمي إليها من خالل نصه ، 
ويرقى يف تزال الشكوك تثار حول إمكانية حتديد نظام لإلبداع يكون يف مستوى متطلبات العلم ، 

الوقت نفسه إىل مستوى معايري الفن ، وحنن نسمع يف أحيان كثرية تأكيدات باستحالة اجلمع بني 
مبعىن أن هناك لغة معيارية وتقابلها لغة  )2(»نظام مؤسس علميا وبني إهلام املبدع وخياله املتوثب

فاللغة الشعرية ليست نوعا من  «وعناصرها  حنرافية ، قد تغري الثانية يف مقومات األوىل اشعرية أو 
  اللغة  أنرتباط الوثيق بينهما ، الذي يتمثل يف حقيقة اللغة املعيارية ، وإن كان هذا ال يعين إنكار اال

  
  31:ص.االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية .أمحد حممد ويس  -)1(
  55:ص..البالغة واألسلوبيةخمتار عطية ، التقدمي والتأخري ومباحث التراكيب بني : نقال -)2(
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  املعيارية هي اخللفية اليت ينعكس عليها التحريف اجلمايل املعتمد للمكونات اللغوية للعمل ، أو 
  )1(»نتهاك املعتمد لقانون اللغة املعيارية اال –بعبارة أخرى  –

قد ثارت حول الرتب النحوية اليت متدنا بالبعد  "حنراف اال" فكرة  أنونستنتج مما سبق 
حنراف يف الرتب النحوية كقاعدة د قسم آخر على ضرورة االكوقد أ،اجلمايل يف تركيب الكالم

اولة حنراف باملعىن إىل معان راقية تعلو عما ألف بني الكتاب واألدباء وبقية املتلقني من معان متدلال
الستكشاف ما يئه األمناط والتراكيب من قيم تعبريية ، ويكون ذلك بواسطة  «ومألوفة ، ومنه 

  حروف الربط ودالالت األصوات اللغوية ومن  املتابعة واملالحظة للمفردة واجلملة وكيفية استخدام
خالل ذلك كله ميكن رصد مفارق تؤدي يف كثري من األحيان إىل اإلمياء بدالالت معينة أو اإلحياء 

وما هذه الدالالت واإلحياءات إال غاية األديب أو الشاعر اليت يسعى إليها من خالل ،)«)2ا 
دات اللّغوية الوح أنحنراف الذي يشمل املستويات الصوتية والصرفية والنحوية والداللية ؛ مبعىن اال

ضمن تركيب معني تلعب دورا مزدوجا ، وذلك باعتبارها عناصر يف النظام األسلويب والداليل من 
  .جهة أخرى 

يهدف إىل توافق تركيب اجلملة مع  ( La deviation )حنراف وزبدة القول أن اال      
واملتلقي ، وليس كما يظنه املعىن املراد بغية حتقيق التواصل بني املرسل واملستقبل أو بني املبدع 

نظاما وإن مل يكن .... ميكن أن ميثل  «حنراف البعض أنه جورا على نظام اللغة ، بل إن هذا اال
وكيف انه يتيح لنا حتديد املدى والكيفية اليت تتضح من .... موافقا لسنن النحاة يف رتبهم احملفوظة 
االحنراف الداليل إذن حيدث كنتاج الحنراف ف.)3(»حنرافيةاخالهلا لغة الشاعر مبا فيها من مسات 

الداليل الذي  باالحنرافلغوي ال يعد متاديا أو جورا على القوانني النحوية وإمنا متهيدا ملا يعرف 
 .يعد من مسات األدب والشعر

v العدول: 
احلادث يف الصياغة  " االنتهاك" وهو رصد احنراف الكالم عن نسقه املألوف ، أو هو 

  مبعىن أن العدول هو اخلروج عن النمط التقليدي لبناء اجلملة ، أو خروجا عن اللغة النفعية املعيارية 
  
  55:صأمحد حممد ويس، االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية  :نقال-)1(
  56:صاملرجع السابق : نقال -)2(
  58:صمباحث التراكيب بني البالغة و األسلوبية  التقدمي و التأخري و ،خمتار عطية :نقال -)3(
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فالعدول ال يكون ذا قيمة ومغزى إال إذا احتمل الوجه الذي جييء عليه بعد إىل اللغة اإلبداعية ،
العدول إمكان وجود وجه آخر لترتيب الكالم ، لكن املبدع يف عمله األديب ينحى عما هو أصلي 

فأي تغري يف النظام التركييب للجملة يترتب عليه  «إىل استخدام الفرع لزيادة معىن ، وحتقيق داللة 
وذلك على أساس أن هذا النظام )1(»تغري الداللة وانتقاهلا من مستوى إىل مستوى آخربالضرورة 

اخللفية الومهية وراء الصياغة الفنية واليت ميكن أن يقيسوا إليها عملية «التركييب األصلي للجملة ميثل
متميزة ، ول الرغبة يف خلق صورة فنية لعدوتكون من دوافع املبدع  ل، )2(»العدول يف هذه الصياغة

  .تكون مبثابة منبهات داللية تستقطب إليها اهتمام املتلقني أو السامعني 
ويشمل العدول مجيع العناصر اللغوية املكونة للنتاج األديب ، مبعىن انه يشمل احلرف والكلمة 

حيث ميثل ذلك مسة إبداعية يف  «واجلملة ، ما يؤدي بالضرورة إىل عدول يف املعىن والداللة 
فاخلروج عن املألوف يشمل مجيع عناصر التركيبة  )3(»ستعمال اخلروج عن النمط املألوف يف اال

، فكل ....اللغوية وبعناصرها كافة ؛ من حرف ، وأداة، واسم ، وفعل ، ومجلة ، وعبارة ، ونص 
 .  من الكالم  عدول يشمل هذه املكونات يؤدي إىل عدول داليل خيالف ما ألف

v االختيار: 

يف كثري من املؤلفات األدبية واألسلوبية خباصة يف العصر احلديث  االختيارلقد ورد مصطلح 
  .واعتمده كثري من املؤلفني والدارسني يف أحباثهم ومنشورام العلمية 

وثيقا باملؤلف أو املبدع ، فمن املعروف أن هذا اخلري يكون على  ارتباطا االختيارم وويرتبط مفه
قرابة كبرية بإمكانات هائلة تتيحها اللغة ، وله أن ينتقي منها أكثر مواءمة ملقاصده وأكثرها مواءمة 
للسياق وبنية العمل الفين يف جممله ، حىت يبلغ مستوى فين ومجايل ميتاز من غريه من الكالم 

حقيقة  –يقصد إىل شيء من التأثري واجلمال ، وكل ذلك لغاية أكرب بكثري من  اجلاري الذي ال
سعد  "هي نقل الداللة واملعىن املبتغى ويف هذا الصدد ما قاله الدكتور –من بلوغ املستوى الفين 

عرى إيثار املنشئ وتفضيله هلذه السمات على مسات  االنتقاءأو  االختيارويدل هذا  «:"مصلوح
  عن  همعني هي اليت تشكل أسلوبه الذي ميتاز ب مبنشئاخلاصة  االختياراتوجمموعة  أخرى بديلة

  
  57:ص..خمتار عطية ، التقدمي والتأخري ومباحث التراكيب بني البالغة واألسلوبية: نقال -)1(
  133:املرجع السابق ص: نقال -)2(
  134:املرجع السابق ص:نقال -)3(
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ولكن مع أننا قلنا باالختيار فإن هذا ال يعين أن كل اختيار سيكون اختيارا [ )1(»غريه من املنشئني 
؛ أوهلما نفعي حمكوم باملوقف االختيارموفقا حبيث يكون اختيار فين وداليل إذ انه يوجد نوعان من 

  . واملقام، وثانيهما غري نفعي تتحكم فيه مقتضيات التعبري اخلاصة
أن يتم اإلتيان به من املخزون يف مستواه اإلخباري : حمكوم مبستويني أوهلما االختيارولذا فإن 

 االختيارالثاين يأيت .... الذي يقدم الصياغة النفعية يف عفوية ختتلف فيه الدالالت من لفظة ألخرى
  )2(]مقاصد الواعية للمبدع يف املستوى اإلبداعي الذي خيضع لل

  الواعي هو ما يقدم يف الصياغة النفعية  االختيارلكننا خنالف هذا القول فيما ذهب إليه فلرمبا كان 
  .اليت ال تكون عفوية ، وإمنا نابعة عن وعي وإرادة 

نفي عنه صفة الوعي ، ألنه ذلك الوعي  نيف املستوى اإلبداعي عفوي وال  االختياربينما يكون 
احلر ،  االضطرارالفين اخلالق للمعاين والدالالت ، فاملبدع ال يبدع إال ألنه مضطر ، لكنه ذلك 

إن .... « :"شكري عياد"وهلذا قال ،لكتابة ، ومنه هي اليت تبدع أيضافالذات هي اليت تلح على ا
يولد الشكل األديب واإليقاعات واجلمل والكلمات من املعىن األديب ينشأ من حالة القلق ، وبينما 

 –ولو مل تطمئن كل االطمئنان  –حالة القلق أيضا تظل املعاين حائرة غري حمدودة إىل أن تسكن 
يف النص األديب ، على وجه اخلصوص  االختيارعملية  أنيف هيكلها اللغوي احملسوس ومعىن ذلك 
  . )3(»، هي يف الوقت نفسه عملية خلق للمعىن

فاملبدع قبل اختيار الوحدات اللغوية ، يكون على اطالع مبجاله الداليل الذي سيبحر فيه خبياله 
وشعوره ووجدانه وعلى دراية كافية مبا سيحمل نصه من معاين ، وهذه املعاين هي اليت تفرض 

اللغوية ما بنفس املبدع فال حاجة له ا ، ذلك أا  االختياراتفإذا مل تبلغ هذه  اختياراتهعليه 
ليست صنيعا يؤتى ا للتزيني والتحسني ، وإمنا هي جوهرية يف لغة الشاعر ال حتقق املادة «

الشعرية إال ا ، فاللغة الشعرية من خلق الشاعر وليست من قبيل املعاين الثانوية اليت تطرأ على 
  ،  )4( »األفكار اليت بط على األلفاظ كما بط الروح إىل اجلسد  –من قبيل  –املعاين األول أو 

  
  
  
  106:ص..خمتار عطية ، التقدمي والتأخري ومباحث التراكيب بني البالغة واألسلوبية: نقال -)1(
  107:املرجع السابق ص -)2(
  73:ص.االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية .أمحد حممد ويس :نقال -)3(
  74:املرجع السابق ص: نقال -)4(
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إن العلم مبواقع املعاين يف النفس علم «بل إن هذا الرأي وارد عند عبد القاهر اجلرجاين ، فهو يقول
  )1(»مبواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق

فإن هذا ينايف العملية اإلبداعية  اإلبداعي،مقصودا وواعيا على املستوى  االختياروعليه فإذا كان 
  اليت دار حوهلا اختالف حول ما إذا كانت جربية ال شعورية أم هي اختيارية ؟ 

اللغوي مع معناه  االختيارفال بد من ائتالف  –دائما  – االختيارولكن يف سياق حديثنا عن 
، مبعىن أننا نقصد أنه من الضروري أن  واالتصالن اإليصال ومدلوله، حىت يضمن أكثر فعالية م

تتحد العالقة بني الشكل واحملتوى أو اللفظ واملعىن سواء أكان يف اختيار واع ، أو اختيار غري 
  ....واعي يأيت عفويا آليا 

يف إمكاا هو اختيار يف األول للمعاين املراد حتميلها، مث اختيار لإلمكانات اللغوية اليت  فاالختيار
  .محل هذه املعاين املراد حتميلها للمتلقي 

v االنزياح : ( L’écart ))2( 
أن  "نزياح وإشكالية ضبط املصطلح اال" لقد تعمدنا يف هذا املبحث والذي هو بعنوان 

نزياح آخر املصطلحات املختارة للتحليل واملناقشة ، ولنا غرض يف ذلك وهو أن جنعل مصطلح اال
نزياح، تبعده أو تقربه يف بعض مصطلحات كانت يف نظرنا مرادفات ملصطلح االما سبقه من 

  املفاهيم بدرجات بسيطة لكنها ال تشكل عائقا كبريا، يؤدي إىل اضطراب املفاهيم يف اجتاهات 
على  –وتوجد العديد من املصطلحات عديدة وخمتلفة فكلها تصب يف اللغة واألسلوب واملعاين، 

 "ختيار اال"  "العدول" "حنراف اال" لكننا ارتأينا أن خنتار منها   –نزياح ات لالاعتبار أا مرادف
   .على أساس أا من أكثر املصطلحات شيوعا واستخداما من قبل اللغويني واألسلوبيني يف كتابام

 –كما سبق وذكرنا  –الذي حنن فيه اآلن ؛ مفهوم جتاذبته  ( L’écart ):نزياحاالومفهوم 
نزياح يف حقول وأوصاف كثرية ، وإن دلّ ذلك على شيء فإمنا يدل على أمهية اال مصطلحات

الدراسات األدبية واألسلوبية ، مبا حيققه من فنية ومجال سواء على املستوى اللغوي أو املستوى 
   .الداليل 
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نزياح هو خلق للمعاين خبلق سابق هلا ، وهو خلق أساليب وتراكيب هي ليست باجلديدة اليت فاال
تراكيب ال توجد يف عرف اللغويني أكانوا أدبيني لغويني أم من عامة الناس ، فما هذه األساليب وال

 واالختالفإال من عرف الناس واستعماالم، لكن رغم ذلك يبقى األخري خمتلف بني بين البشر 
  .األكرب يكمن فيما ينقله الناس من معاين ودالالت 

كثرية كل  انتقاداتنزياح ومفهومه أما يف اال األديب واللغوي فقد جالت حول مصطلح اال
تمثل يف صعوبة حتديد النمط العادي يف ت االنتقاداتهذه  ناقشه حسب ثقافته واجتاهاته ، وأهم

  .االنزياحالتعبري ، حىت حتدد درجات 
احلديث عنه كثري  أنيف هذا املبحث ، على اعتبار  االنزياحنطيل احلديث عن  أن وال ميكننا يف

  .هو ما ميثل موضوع الرسالة ككل  فاالنزياحوكثري 
  : نقد املصطلحات

  .دراستنا للمصطلحات السابقة ميكننا أن جنري عملية مقابلة بسيطة بينهمإننا من خالل 
حنراف والعدول هلما نقطة انطالق واحدة حىت يؤديان املعىن الفين، وتتمثل نقطة فكال من اال

حنراف عن القاعدة اللغوية املعتادة واملتداولة إىل قاعدة لغوية منحرفة انطالقهما يف العدول واال
على صحتها النحوية وهذا حىت تبىن وحدة النص مبكونات تركيبية تعج بالتكرار  لكنها حمافظة

والتراكيب اإليقاعية واألساليب املتنوعة اليت تساعد على التعبري احلقيقي ملختلف املشاعر 
حنراف أو العدول عن التركيب املألوف إىل ترتيب آخر اال«: والنفسيات فكنتيجة انه من خالل

  .، وبذلك تتحقق املعاين )1(»...على إبراز الداللة يتميز بقدرته 
ختيار قلنا أنه ما يتيحه غىن اللغة نزياح ، فإننا يف حديثنا عن االختيار واالأما فيما خيص اال

درجة  «ختيار من هذا املتاح إىل نزياح أمر يزيد على االاال أنوإمكانياا وكذا عرفها من حيث 
  )2(»ا عن مساره الطبيعي ما من التسلط عليه ودفعه بعيد

ختيار يوجد يف حديثنا ويف لغتنا اجلارية ، لكنه ال يكون على مسة مميزة كما لو كان يف اللغة فاال[ 
نزياح خيص فقط اللغة الفنية ، ولو مل يكن كذلك ملا عرف على أنه اخلروج اال أنالفنية، يف حني 

  .عليه إال من كان أدبيا متمكنام دعلى الطرق املتعارفة يف التعبري ، ولذلك ال يق
  
  56:ص..خمتار عطية ، التقدمي والتأخري ومباحث التراكيب بني البالغة واألسلوبية: نقال -)1(
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  نه يرتاح ملا تلقاه أاملبدع، وقلما يتجاوب ويشعر به املتلقي إال  ختيار مرتبط بالقائل أوكما أن اال
املبدع عندما خيتار فهو مريد للكتابة وخيتار على مستويات عدة من  أنولعل ذلك يرجع إىل 

بدع بصورة نزياح يصدر عن املاال أنمستويات اللغة ، وهو ما يتناىف وحقيقة اإلبداع، يف حني 
   )1(]عفوية إذا انطلق يف التعبري ، ولكن املتلقي يشعر به شعورا قويا يف مجيع األحوال 

تقابال بني  "شكري عياد"أقام  [، وعلى هذا فقد االحنرافنزياح مصطلح ولعل أقرب مصطلح لال
ختيار من  أكثر من وجه فاال –ال تعارض أو تضادا  –] حنراف اال[ نزياح مساه ختيار واالاال

  "الغالب " و "املطّرد " حمدود باإلمكانيات املتعارفة للغة  واليت تصنف عند النحويني حتت أمساء 
 "القليل"  حنراف يبتعد عن طرق التعبري املعتادة الشائعة ورمبا اقترب منيف حني أن اال "الكثري " و

  )2(.]"الشاذ " وحىت 
ولكن بالرغم من ذلك فإنه مل تتأثر الدراسات نزياحية، وذا تعددت مصطلحات الظاهرة اال

صطالح ومل يتعد ذلك إىل املفهوم األدبية واألسلوبية ، فقد كان جمرد اختالف يف قضية اال
  .واملنهج

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  79:ص.االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية .أمحد حممد ويس  -)1(
  87:املرجع السابق ص: بتصرف  -)2(

   االنـــــــزیــــاح الداللــــي                  الفصــــــــــــل األول



  
 

 24 

 : نزياح يف التراث العريباال
نزياح هل لال: يعد هذا اجلزء جوابا على التساؤل الذي طرحناه يف اإلشكالية ، واملتمثل يف 

  .جذور يف تراثنا العريب ؟
البالغة واألسلوبية ، أو باألحرى وباألخص ميكننا وميكننا اإلجابة عن هذا الطرح من خالل عالقة 

تبينا مسلمات  «ه يف التراث من خالل عالقة معطيات كل منهما ، فإذا دأن نربهن على وجو
، فمن )1(»... الشرعي الباحثني واملنظرين وجدناها تقرر أن األسلوبية وليدة البالغة ووريثها

ولد عن معطى سابق له ، أن حيتل موقعه تالطبيعي أن يكون املفهوم املعريف املستحدث الذي 
فيكون امتدادا له ومقاطعا يف الوقت ذاته ، وهو ما ينطبق أيضا على معطيات كل من العلميني ، 

   .خاصة املعطيات اجلوهرية يف العمليات األدبية اإلبداعية

جتماعي أو النفسي أو الوجداين ، هي تصال أو التكيف االاال قة التصريح يفيمل تكن طر «
هي  نايةمتثيل وك الوحيدة يف فنون التعبري يف البالغة العربية ، بل فنون ااز من تشبيه واستعارة و

  ااز هذه من تشبيه   ،وفنون )2(»احلضاري والبيئي  واالمتداداإلنساين ،  تهافتموارد أخرى لل
فااز  «  ؛معطيات جوهرية بالغية، تندرج كلها ضمن دائرة اازومتثيل واستعارة وكناية هي 

فن له دواعيه وأغراضه ، وهو طريق من طرق اإلبداع البياين يف كل اللغات ، تدفع إليه الفطرة 
  ..... ختلفة وقد استخدمه الناطق العريب يف عصوره امل.... اإلنسانية املزودة بالقدرة على البيان 

ات اعتباطية من استعمال كلمة أو عبارة موضوعة ملعىن قفزوليس ااز جمرد تالعب بالكالم يف 
 بل ااز..... إىل استعمال الكلمة أو العبارة مبعىن كلمة أو عبارة أخرى موضوعة ملعىن آخر

  حركات ذهنية تصل بني املعاين وتعقد بينها روابط وعالقات فكرية تسمح للمعرب الذكي اللّماح 
  
  
  
  
م 2006. 5دار أويا للطباعة و النشر والتوزيع والتنمية الثقافية  ط.عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب ، دار الكتاب اجلديد املتحدة -)1(

  44:العظمى ص ةطرابلس اجلماهريي
  128البالغة العربية يف ضوء األسلوبية ونظرية السياق ص .حممد محدي بركات أبو علي  -)2(

فوظيفة البالغة هي ، التعبري عن املعاين الدقيقة اليت يبلغ «ونظرا لكل هذه الفنون اللغوية البيانية إضافة إىل التراكيب اللغوية ذات امليزة االحنرافية * 
ويبلغ ا مراده إىل سامعه ، وذلك بطريقة فنية تعمق حسن االختيار من إجياز لفظ وحسن نسقن وتأنق يف الصياغة ،  ا صاحبها كنه ما يف نفسه 

أن األدب هو التعبري اجلميل «وعلى هذا عرف األدب فيما عرفوه  170:ص »وروعة يف التصوير إىل غري ذلك مما يكسب الكالم حسنا ورونقا 
   163:ص »عن اخلاطر اجلميل
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بأن يستخدم العبارة اليت تدل يف اصطالح التخاطب على معىن من املعاين ليدل ا على معىن آخر، 
  )1(.»يفهمه املتلقي بالقرينة اللفظية أو احلالية أو الفكرية  أنميكن 

  أنه يرادف ويوازي بل ويطابق املعطى  –ن ااز ع –من خالل هذا القول  ويبدو لنا جليا
 نزياح الداليل الذي يعدل وينتقل مبعىن الكلمة أو العبارة إىلاألسلويب واللساين احلديث وهو اال

 هو ما ميز لغة الشعرفصطالحي يف التخاطب ، معىن آخر مرتاح عن املعىن العام أو املعىن اال
  فإذا قلنا انزياح داليل فما هو يف احلقيقة إال جماز مبا يندرج يف دائرته من  .باجلمال والبيانواألدب 

نزياح الداليل يستعمل يف معىن ة يف التراث القدمي، فكال من ااز وااليانتشبيه واستعارة ومتثيل وك
ز والرمز  ال يصل حد اللغإىل خمتار ومرتاح عن املعىن الذي وضع للفظ إىل معىن خاص قد يصل 

املزود بالقدرة على البيان، بل والبد حلدوثه قبل ذلك أن يكون إىل فك مضمونه إال اإلنسان 
   .لغوي وبياين وساحراالشاعر أو األديب متمكنا 

يف التراث العريب ، ولذلك سنتطرق إلبراز ذلك من  االنزياحوقد ال يكفينا ما سبق إلبراز جذور 
خالل دراساتنا لنظريات ومفاهيم لغوية وداللية لدى بعض اللّغويني والبالغيني القدماء لتقصي 

  .نزياحية االجذور الظاهرة 
 ):اجلاحظ  -سيبويه: ( نزياح عند اللغويني واألدباءاال  ) أ
  ): م  765/ هـ 180" ( سيبويه " نزياح عند أيب بشر عمرو بن عثمان بن قنرباال

اخلليل بن أمحد "أنه كان من تالميذ "  ويهبيس" نزياح عند االمما حثنا على دراسة ظاهرة 
نزياحية يف األلفاظ االالتطبيق الذي يربز الظاهرة " العني " الذي أجرينا على معجمه "  الفراهيدي
والزمه وتتلمذ له ، حىت قال "  الفراهيدياخلليل بن أمحد " النحو عن "  سيبويهأخذ  ،العربية فقد

  هو أعلم  «): م  962/ هـ  351: ت"(  أبو الطيب عبد الواحد بن علي اللغوي" عنه 
الناس بالناس بعد اخلليل ، وألف كتابه الذي مساه الناس قرآن النحو ، وعقد أبوابه بلفظه ولفظ 

  . )2(» اخلليل
فئة كثرية من حاالت مغايرة ألمناط التوليدية املرسومة للكالم املباشر الدال " سيبويه "  »استقرأ«

  على الوضع األصلي والتوصيل النمطي للنسق الداليل األويل يف ذهن املتكلم، فعاجلها معاجلة متأنية 
  
  176السياق ص البالغة العربية يف ضوء األسلوبية ونظرية .حممد محدي بركات أبو علي : نقال-)1(
م 1999/هـ 1420 1دار الكتب العلمية ط . إميل بديع يعقوب : ت ع". الكتاب" "سيبويه"عمرو بن عثمان بن قنرب امللقب بـ : نقال -)2(

  7ص  1م . بريوت لبنان
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نزياحات اليت اكتنفت هذه النواتية حبثا عن ضروب اخلروقات أو اال بإعادة رسم تشكيالا السياقية
التشكيالت األساسية، وبغية كشف القيمة األسلوبية واألسرار الداللية والدوافع املقامية اليت وقفت 

  نزياحات اليت عملت على إفراز تقنيات أسلوبية وآثار داللية متعددة ؛ إذ وراء إجراء هذه اال
أنه كلما تصرف  «لذا أكد األسلوبيون  ،» هو احنراف أسلويب عن اللغة املألوفة االنزياح « نإ

كالمه من السمة  انتقلكيبها مبا خيرج عن املألوف امستعمل اللغة يف هياكل دالالا أو أشكال تر
يف هيكل التركيب اللغوي يؤدي بنا إىل حتصيل  ياحفكل انز )1(»اإلخبارية إىل السمة اإلنشائية

   .مي الداليلالتسا

نوعا من االتساع وااز يف الكالم وذلك لعدم جتسيده للدالالت  االنزياح" سيبويه"ولقد عد [ 
يبتعد باملعىن عرب تركيب خاص إىل معىن سام يرتاح عن الدليل النظمي  فاالنزياحيئتها احلقيقية، 

  )2(.]املعياري 
 االنزياحأنه يقر بضرورة  استنتجنا، " سيبويه " نزياحية عند وإننا يف رحلة دراستنا للظاهرة اال

أن نظام الكلمات  «اللّغوي كأساس حلدوث انزياح داليل ، سابقا بذلك احملدثني الذين أدركوا
       وهندستها شرط أساسي يف الفهم واإلفهام ،وأن لكل لغة نظاما معينا ال يصح اإلخالل به 

التركيبية اليت تتم على القوالب  االعتداءاتاللغوي يف  االنزياحويتجسد  )3(» أو اخلروج عنه
  اللغوية اجلاهزة ، ومن

التقدمي والتأخري ، احلذف والذّكر ، التكرار ، القلب ، تغيري القول من : التركيبية  االعتداءاتهذه 
  ... اإلجياب إىل السلب أو من السلب إىل اإلجياب 

الّلغوي من خالل ثنائية التقدمي والتأخري بني عنصري  باالنزياح" سيبويه " وينكشف لنا اهتمام [ 
  الفاعل واملفعول أو بني عنصري املفعول والفعل أو بني عنصرين مفعولني أو بني عنصري املبتدأ 

اللّغوي بني عنصري الفاعل واملفعول من  االنزياحو اخلرب وغريه من الفصائل التركيبية ، فيشري إىل 
ظمي النوايت للتركيب الفعلي بتقدمي ركن الفاعل على املفعولخالل حتديد الدممثال  )4(.]ليل الن

   فإن  «:على اهليكل التركييب بقوله االنزياحوقد ميز إجراء عملية  ،)ضرب عبد اهللا زيدا ( :بنحو
  
   297ص. البحث الداليل يف كتاب سيبويه. خلوش جار اهللا حسني )1(
   395املرجع السابق ص: بتصرف) 2(
  299املرجع السابق ص : نقال) 3(
   300ص. املرجع السابق: بتصرف)4(
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ضرب زيدا عبد ( قدمت املفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ ما جرى يف األول ، وذلك قولك 
إمنا أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما ، ومل ترد أن تشغل الفعل بأول منه وإن كان ؛ ألنك ) اهللا 

قاصدا باهليئة [ ، )1(»أن يكون الفاعل مقدما فيه مؤخرا يف اللفظ ن فمن مث كان حد اللفظ
اللفظية الوظيفة اإلعرابية اليت يشغلها كل من عنصري الفاعل واملفعول على الرغم من حتويل 

النمط األصلي لكون االنزياح اللغوي يفرز مضمونا دالليا حيقق غرضا بالغيا موضعهما عن 
  عريب جيد كثري ، كأم إمنا يقدمون الذي  «بأنه االنزياحذا وصف هذا ، و ل )2(] واقتضاء مقاميا

  ؛ لكون تركيب )3( » بيانه أهم هلم وهم ببيانه أعىن ، وإن كان مجيعا يهمام ويعنيام
ميثل التركيب الفعلي التحويلي املولد من البنية الداخلية بوساطة قانون ) ضرب زيدا عبد اهللا ( 

الظاهري نتج من نقل إحدى  االختالفأن «الترتيب للتركيز على من وقع عليه احلدث ؛ ذلك 
هذا  ، ويستشف إىل موقع آخر لتوكيد فكرة معينةمن موقع ) بقاعدة حتويلية اختيارية ( املفردات 

العدول اللغوي بني عنصري الفعل واملفعول، ويعلل لتحويل رتبته التوليدية غري احملفوظة بإرادة 
ونظرا هلذه املرونة اليت متتاز ا ،  )4(»بالعنصر املرتاح عن حيزه املعهود واالهتمامداللة العناية 

ملها مكونات خطابية على دالالت إضافية حت لالنفتاحالتراكيب اللغوية فقد فسحت جماال واسعا 
، ويف هذا الفنية ختالف املألوف منها ونقصد بذلك املعاين اازية واليت تتجلى من خالل  اخلطابات

على ) الليلة(فتجري  «:معلقا عليه بقوله )سرقت الليلة أهل الدار(: عينات مثل" سيبويه " يورد 
  واملعىن إمنا هو ) ... صيد عليه يومان ، وولد له ستون عاما: ( الفعل يف سعة الكالم، كما قال

ويتعمق يف  )5(»، غري أم أوقعوا الفعل عليه لسعة الكالم) اليومنييف يف الليلة وصيد عليه (
كم صيد : (ى قول السائل عل«:كأن تقول االنزياحيف هذه ااوزة الداللية النامجة عن صتو

) صيد عليه يومان :( غري ظرف ؛ ملا ذكرت لك من االتساع واإلجياز ، فتقول) كم(، و )؟عليه
   ، ولكنه اتسع واختصر ولذلك أيضا وضع السائل ) صيد عليه الوحش يف يومني ( وإمنا املعىن 

  
  
  
   68إميل بديع يعقوب ص .ت ع . الكتاب. سيبويه -)1(
  300البحث الداليل يف كتاب سيبويه ص . خلوش جار اهللا حسني: بتصرف -)2(
  . 68إميل بديع يعقوب ص .ت ع . الكتاب. سيبويه -)3(
   300البحث الداليل يف كتاب سيبويه ص . خلوش جار اهللا حسني: بتصرف -)4(
   233إميل يعقوب  ص : ت ع. الكتاب. سيبويه -)5(
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ولد (، فاملعىن ) ستون عاما :  ( فيقول، ) كم ولد له ؟: (غري ظرف ، ومن ذلك أن تقول) كم( 
  ولكنه اتسع وأوجز ، ) عاماستني له األوالد وولد له الولد 

) كم(فـ ) يوم اجلمعة ويومان : ( غري ظرف فيقول) كم(و) عليه؟ كم سري: (تقول أنومن ذلك 
) ما(ظرفا كما أن ) كم(فليس ) ما صيد عليه، وما ولد له من الدهر واأليام ؟: (هاهنا مبرتلة قوله

  )1(.»ليس بظرف
اللّغوي يؤدي إىل انزياح داليل أي انه خيلق  االنزياح أنونستشف مما سبق أن سيبويه يذهب إىل 

تضمن نسقا مزدوجا من الدوال تإذ  خاصة على مستوى النصوص األدبية،آثارا بالغية و
واملدلوالت، تؤدي الدوال األوىل مدلوالت أولية مباشرة وهي الداللة التصرحيية املفهومة من ظاهر 

ة وهي الداللة اإلحيائية املستوحاة من النظام الداليل التراكيب حتيلنا إىل مدلوالت ثانوية غري مباشر
 ال دويفاملستوى الظاهر واخلاص يف هذا النسق املزدوج والذي يتمثل «ويقصد بذلك أن. األويل

، و هذا يعود  )2(» النسق الثاين، سيشكل البالغة ، وستكون الدوال البالغية هي الدوال املتضمنة
ااز يف «الداليل ، فااز هو فارس املعاين املرتاحة وذلك النطواء  ياحاالنزألمهيته ودور ااز يف 

مزية رطيه على شيء أكرب من إثارة اخليال أو خلق ارتباطات جديدة ، فهو حيمل يف أحشائه 
نوعان من اخلطابات اللّغوية، فأما األول فهو " سيبويه " كما وقد أدرك ،)3(»احلقيقة وينطق ا

 عبرييةوالذي ميثل درجة الصفر يف اقتصاره على الوظيفة الت) العادي(اإلخباري النمطي اخلطاب 
واحتواء املعىن األويل وخلوه من الوظائف الفوقية األخرى، وأما الثاين فهو اخلطاب الفين الراقي 

  .الذي يبعد عما ألف من الكالم بغية خلق دالالت ومعاين سامية
للظاهرة " سيبويه " لنوعي اخلطاب نصل إىل يقني متثل يف إدراك " ه سيبوي" وإننا وأمام متييز 

نزياحية جبميع فروعها وتشعباا، واليت مل يسعنا املقام للتطرق إىل كل حيثياا ، إضافة إىل اال
اللّغوي كأساس لتحقيق االنزياح الداليل الذي يعد السمة الذهبية  االنزياحتأكيده على ضرورة 

  من خالل مؤلفه " سيبويه " لشعر خاصة باعتباره أرقى أنواع اخلطابات وقد عقد لألدب عامة ول
  
  .399البحث الداليل يف كتاب سيبويه ص . خلوش جار اهللا حسني: نقال -)1(
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اللغوي الذي  االنزياحيف سياق حديثنا عن  "لمعاين لباب اللفظ " باب هو " الكتاب"
  . ميثل قاعدة لتحقيق االنزياح الداليل

نيني ، واختالف اللفظني واملعىن عمن كالمهم اختالف اللفظي الختالف امل أن علما «:فيقول 
: " فاختالف اللّفظني الختالف املعنيني هو حنو.... الواحد ، واتفاق اللفظني واختالف املعنيني 

، واتفاق " انطلق " و" ذهب : " ، واختالف اللّفظني واملعىن واحد ، حنو" ذهب " و" جلس 
إذا أردت وجدان الضالّة " وجدت " من الوجدة و" وجدت عليه : " اللّفظني واملعىن خمتلف قولك

" أيضا ، وهو ما لفت انتباهنا ، سبق اللغويني القدامى  وما ميكننا قوله،  )1( »وأشباه هذا كثري
نزياحية بكل فروعها وتشعباا، لضرورا يف ملعاجلة قضايا لسانية حديثة كالظاهرة اال" كسيبويه 

  . خلق معاين شعرية وخطابية راقية تتمثّلها أجساد تركيبية لتوحي مبعاين خارقة
  ): م  869/ هـ  255ت ( نزياح عند أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحظ اال

لقد احتل اجلاحظ الريادة يف دراسة البيان العريب ، وقد أسهمت الدراسات الوضعية والعملية 
  بتجلية جهوده ومعارفه يف خمتلف جماالت البحث العلمي وخاصة اال البالغي ، كما وحاول 

ات اجلاحظ البيانية يف ضوء املناهج والنظريات احلديثة ، وفيما اهتم به بعض الباحثني دراسة حيثي
فظ واملعىن يف اإلنتاج النصي عموما والشعري خصوصا ، وهو ما لبشكل أدق وخاص ثنائية الّ

فقد وضع [ يوازي حاليا وباملصطلح األسلويب واللّساين احلديث االنزياح اللّغوي والداليل، 
ياغة املعىن موضعا تقابليا ، فهو ال يتعامل مع أحدمها تعامال إجيابيا ويسقط اجلاحظ املعىن مع ص

السلبية على اآلخر ولكن جيب االستدالل باألقوال اليت تصف املعىن وحتدد كينونته البيانية ، 
املعاين القائمة يف صدور الناس ،  «: وبالوسائل الداللية الكاشفة عن أمناط تلك املعاين ، إذ قال

لجة يف نفوسهم واملتصلة خبواطرهم  واحلادثة عن فكرهم، مستورة تتصورة يف أذهام واملخامل
خفية ، وبعيدة وحشية وحمجوبة مكنونة وموجودة يف معىن معدومة، وإمنا حييي تلك املعاين ذكرهم 

   )2(.]»ل هلا،وإخبارهم عنها واستعماهلم إياها، وهذه اخلصال هي اليت تقرا من الفهم وجتليها للعق
فاملعاين كمادة أولية لصناعة الكالم، قائمة يف صدور الناس مجيعا، تدور يف أذهام وخواطرهم 

  هي الصفر فهي متداولة ومتناولة " اجلاحظ " متاحة للعامة واخلاصة وقيمة مثل هذه املعاين حسب 
  
  49إميل بديع يعقوب ص : ت ع. الكتاب. سيبويه -)1(
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  من قبل اجلميع، لكن يوجد يف مقابل ذلك معان حية صنعها اإلنسان بالشعر فأخرجها من مكمنها
فأصبحت ذات  ،ين واإلحياء اااستكناه تلك املعلتؤدي وظيفتها التصويرية بلغة خمتارة قادرة على 

قيمة فنية أدبية، أي أا انزياح داليل بعيد عما ألف من الكالم مبا حيمله من معاين ذات خصوصية 
  وتفرد، ولكن تلك القيم تتفاوت حسب قدرة الوسيلة على التعبري والوسيلة بطبيعة احلال هي اللغة 

  الداليل هو ااز ، لالنزياحوما يساعد على حتقيق الشاعر [ بية، مبا تسمح به من انزياحات تركي
وقد عرب اجلاحظ عن وعيه ألمهية ااز يف توسيع دالالت األلفاظ ، فهو احلالة اليت ميكن فيها إيراد 

وبأشباهه   –هو فخر العرب يف لغتهم «: املعىن بروافد بيانية متباينة ، ويقول اجلاحظ يف ااز
ويقصد بأشباهه مجيع صور البيان من استعارة وكناية وتشبيه، وما هذه كلها يف احلقيقة  »اتسعت

  .إالّ انزياحات داللية أو تؤدي لالتساع الداليل وثراء املعاين
العدول عن معاين األلفاظ األصلية إىل معان جمازية يسوغه ترابط املعاين  أنفقد أشار اجلاحظ إىل 

جاءتنا السماء بأمر عظيم ، والسماء يف مكاا وقد : ويقولون «:بسبب من األسباب ، قال
فاملعىن البالغي عند  »...يقولون أيضا جاءتنا السماء ، وهم إمنا يريدون الغيم الذي يكون به املطر 

وشر البلغاء من هيأ رسم املعىن " اجلاحظ ليس رهني الداللة اللّغوية املباشرة وال رهني ألفاظ بعينها 
يلزقه به  حىت صار جير إليه املعىن جرا و االسميئ املعىن، عشقا لذلك اللّفظ وشغفا بذلك قبل أن يه

لكن معىن الكلمة مرهون بدوراا وتقلباا يف سياق التركيب اللغوي ، باعتبار أن ، و  )1(]إلزاقا 
الروحية  فاملعىن ميثل اجلوهر واملاهية[ الكلمة هي عضو وعنصر مهم حاملة للمعىن ومصورة له 

للتعبري اللغوي فجوهر األشياء ال تنفصل عن حتققها املادي ، فقد أدرك اجلاحظ أن اال الذي 
حيقق للمعاين قيمها الشعرية هو جتاوز كينونتها الفكرية األوىل إىل وجودها وصريورا لغة خمتارة 

  ، ) 2(]ية واألدبية تؤدي وظيفتها التعبريية ، بتوصيل املعىن وتصويره فتكسب خاصيتها الشعر
  ومل ينظر اجلاحظ إىل القيمة الشعرية على أا لفظ ومعىن، وإمنا نظر إىل الصياغة اليت تصهر املعىن [ 

  فتحدث يف اللفظ صورة تعبريية ترقى إىل حد الصور اجلمالية ولكنه أدرك إىل جانب ذلك أن 
صورة يف املعىن يف صيغ البالغة املعىن الشعري ال يكون دائما يف ظاهر اللفظ ، ألن تشكيل ال

  املختلفة حيكمها السياق الداليل أكثر مما حيكمها املعىن الوصفي املباشر ؛ أي احلديث عن املعىن 
  
   102-101رؤى بالغية يف النقد و األسلوبية ص .ماهر مهدي هالل : بتصرف -)1(
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والداللة «كمدلول أديب خمصوص بالبيان، فالبيان حسب اجلاحظ هو كشف عن قناع املعىن 
يكون  «وعلى قدر وضوح الداللة البيانية يف التعبري البياين »الظاهرة على املعىن اخلفي هو البيان

حديث اجلاحظ عن البيان إدراكه لوجود مستويني للغة ؛ املستوى وإننا جند يف  )1(.]»إظهار املعىن
الصفري واملستوى البياين ، وما دام قد استوعب اجلاحظ هذين املستويني فإننا نستنتج استيعابه غري 

  .الصريح للنظرية االنزياحية 
: أحدمها: للفهم ين عند اجلاحظ مستويني من التعبري الداليل املفضي افمن أشكال التعبري البي[ 

استعمال عادي مألوف خيلو من كل مسة أسلوبية نوعية ، يستعمل من قبل فئة من اتمع يسميها 
العامة حينا والناس حينا آخر وتكون وظيفته جمرد إفهام احلاجة والرغبة دون تفنن يف اآلداء وهو ما 

املوسوم بسمة فنية خاصة ، وهو  هو استعمال اللّغة: وصفه مبستوى الصفر من الداللة ، أما الثاين
املستوى الذي يربز فيه حتول الظاهرة اللّغوية من جمرد اإلبانة إىل جمرى البيان الفصيح ويعتمد 
املستوى الثاين من مستويات التعبري الداليل على الطاقة اإلحيائية يف الظاهرة اللغوية أكثر من 

  .مميزات لغة اخللق الفين وبالتايل اللّغة األدبية اعتماده على طاقاا التصرحيية باعتبار ذلك من 
  شتقاقية يف وحسب اجلاحظ أن الطاقة اإلجيابية يف الظاهرة اللغوية تعتمد توظيف ااز والداللة اال

توزيع طاقة اللغة املعنوية وذلك بنقل املعىن احلقيقي إىل معاين داللية خمتلفة حبكم الصلة واملناسبة 
واليت تكسب اللّغة  "بعالقات ااز"لفاظ فيما اصطلح البالغيون على تسميتها السياقية بني األ

  .)2(]زمخا كميا يف التعبري 
نزياح اللّغوي االنزياح حىت وإن حتدث عن اللفظ واملعىن ، فما االومنه ندرك أن اجلاحظ قد أدرك 

 تطور ملصطلحي احلديث ، وما هي إال لساينوالداليل إال مستجدات اصطالحية يف الدرس ال
داللية ؛ مع العلم أن اجلاحظ قد واللّفظ واملعىن وما يتشعب عن ذلك من دراسات ومفاهيم لغوية 

  .نزياح اللغوي يف مرتبة أوىل من االنزياح الداليلاالانزاح للفظ وناصره مبعىن أنه يقدم 
 ):ابن رشد  –اجلرجاين ( عند البالغيني  االنزياح  ) ب

  :عند عبد القاهر اجلرجاين  االنزياح
  الدراسات اللغوية اللّسانية احلديثة ، مل تكن  لتوجد لوال تراثنا  أنإننا نذكر ونؤكد دائما على 

  
  108-107رؤى بالغية يف النقد و األسلوبية ص . ماهر مهدي هالل: بتصرف -)1(
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العريب الذي ، فكانت أن ساعدت الدراسات املستجدة، ومن هذه القضايا قضية اللّفظ ونظروا هلا
واملعىن، وذلك ألمهيتها داللية درسوها و ازدهر على أيدي بالغيني ولغويني، تناولوا قضايا لغوية 

  .األدباء والبالغيني آللية التعبري الشعري ، بل واألدب عموما يف الكشف عن فهم 
من  ) هـ 474أو  471ت " (عبد القاهر اجلرجاين"وقد كان من بني هؤالء البالغيني 

الذي أقر بضرورة احتاد اللفظ واملعىن ، كما فطن إىل حقيقة لغوية  "اإلعجاز  دالئل" خالل كتابه 
  تغري اللفظ وهو ما يوازي ويقابل االنزياح اللغوي ي املعىن تغريبداللية تتمثل يف ضرورة وهي أنه 

عبد القاهر " د البالغي لكننا سنتناول دراسة الظاهرة االنزياحية عن ،والداليل باالصطالح احلديث
هو أحسن  –عبد القاهر اجلرجاين  –أي االنزياح يف التراث العتقادنا أن هذا البالغي " اجلرجاين 

  .من مثل التراث العريب 
رضة املعايري اجلاهزة السابقة للنصوص ، اعن غريه من البالغيني مبع"  عبد القاهر اجلرجاين" متيز [ 

وعالقته باللفظ ، من خالل آراءه الفذة فيما يتعلق بترتيب املعاين  وبذلك اختلف يف فهمه للمعىن
" اجلرجاين " يعىن ، و مل )1(]وترتيب األلفاظ والعالقة بني هذين الترتيبني أثناء عملية التأليف 

اء قيمتها يف سياق الكالم، وهو ما زقيمة اللفظة املفردة، أو لقيمة معناها القاموسي، بل إلاهتمامه 
عليه نظريته وهي نظرية النظم، إذ جعل املعاين يف املرتبة األوىل واأللفاظ تابعة هلا، وعنده أن تقوم 

وأنه [ التعبري ال يتعلق مبعاين األلفاظ مفردة، دون تقدير ملعاين النحو فاملعىن عنده هو كيفية النظم، 
لفصاحة والبالغة يف اللّفظة يف احنيازنا للفظ تكون عملية قتل للفكر ، ألننا نستطيع أن نتصور ا

فالداللة هي ، )2(]املفردة ، وإمنا هي يف تلك العملية الفكرية اليت تصنع تركيبا من عدة ألفاظ 
ين النحو انتيجة لضم الكلم بعضها إىل بعض وسبيل ذلك كما قال اجلرجاين هو توخي مع

ويبىن بعضها على بعض نظم يف الكلم وال ترتيب حىت يعلّق بعضها ببعض ، " فال  ،وأحكامه
  ين النحو، أما معاين الشعر افاملعاين عموما ال تقوم إال بصحة مع[ )3("وجتعل هذه بسبب من تلك 

  ديد معاين النحو وبابتكار العالقات والتراكيب النحوية وصحتها طبعا،حاخلاصة فال تقوم إال بت
  
دار احلرف العربية للطباعة و النشر و التوزيع . شكل القصيدة العربية يف النقد العريب حىت القرن الثامن هجري. جودت فخر الدين: بتصرف -)1(
    65م ص 2004 –هـ 1424. 1دار املناهل للطباعة و النشر و التوزيع ط /
  .21ص  1ج. م بريوت لبنان1979 1لم للماليني ط البالغة العربية يف ثوا اجلديد دار الع: بكري شيخ أمني -)2(
   45ص ) دراسة و تطبيق(علم الداللة . نور اهلدى لوشن:  نقال -)3(
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  تعلون صحة النظم تتوقف على صحة الترتيب الصحيح املخصوص للكلمات، فمعاين النحو أل

يف قيمة التركيب النحوي هي ن معاين األلفاظ املفردة أو املفردات القاموسية، وإمنا تتجلى عشأنا 
ؤديه إضافة إىل ذلك من املعاين الراقية اليت تومراعاة كل شروطه ، وليس هذا فحسب، بل ما 

عندنا يف وجوه اخلطأ وليس  «:" اجلرجاين"، فيقول  )1(]تتقبلها النفس العاقلة الباحثة عن اجلمال
  ،» .....اللّغوي أكرب وال أعظم من أن يظن امرؤ أن اللّغة باملفردات ال باألوضاع والتراكيب 

ليس القصد معرفة قواعد النحو وحدها، ولكن ما حتدثه هذه القواعد وما سيتبعه من معىن  «ولكن
ن توالت ألفاظها يف النّطق بنظم الكلم إ«إذ أن الغرض ليس »....وما يتولد عن النظم من مدلول 

  )2( .»بل إن تناسقت داللتها وتالقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل
مصر على موقفه من عدم الفصل بني ثنائي اللّفظ واملعىن ، بل " اجلرجاين " ويتضح لنا جليا أن 

بل هناك معان خاصة  جعل الصورة ثالثة وأقرا كتعبري عن كيفية النظم ، إذ ال وجود ملعان عارية
فاملعىن ال يوجد بال لفظ إنه قائم ضمن عملية النظم، فاجلرجاين وحد اللفظ واملعىن يف حيز 
الداللة، فأي تغري يف نظم األلفاظ يؤدي إىل تغري يف املعىن ، ويقول يف رده على القائلني بتزايد 

إن املعاين ال تتزايد وإمنا : إليه قوهلم مما يعتمدونه ويرجعون «:األلفاظ دون تزايد يف املعاين ما يلي
  بارة عن عتتزايد األلفاظ وهذا كالم إذا تأملته مل جتد له معىن يصح عليه غري ان جتعل تزايد األلفاظ 

  
النحو، وأحكامه فيما بني الكلم، ألن التزايد يف األلفاظ من معاين املزايا اليت حتدث من توخي 

فاجلرجاين ينتصر للمعىن ويرفض املفاضلة بني األلفاظ ، )3("] حيث هي ألفاظ ونطق لسان حمال
كمفردات، وكما اعترب املفردات تابعة للمعاين، اعترب كذلك األشكال اللّغوية أي األلفاظ املنظومة 

بعد أن يكون الفكر قد قدر املعاين يف النفس، وهذا دائما  ،يف مرحلة الحقة تأيت و تابعة لألفكار
  .لوية املعىن على اللّفظ يف سياق إقراره بأو

ال يتصور أن تعرف للفظ موضعا من غري أن تعرف معناه ، وال ان تتوخى يف األلفاظ «:فيقول 
من حيث  هي ألفاظ ترتيبا ونظما ، وإنك تتوخى الترتيب يف املعاين وتعمل الفكر هناك ، فإذا مت 

  ج إىل نترتيب املعاين يف نفسك ، مل جتذلك أتبعتها األلفاظ وقفوت ا آثارها، وإنك إذا فرغت من 
  
  .45ص ) دراسة و تطبيق(علم الداللة . نور اهلدى لوشن: بتصرف -)1(
   .املرجع السابق: نقال -)2(
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تستأنف فكرا يف ترتيب األلفاظ ، بل جتدها تترتب لك حبكم أا خدم للمعاين وتابعة هلا  أن
  . )1(»والحقة ا وإن العلم مبواقع املعاين يف النفس ، علم مبواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق

احنياز إىل األلفاظ املنظومة على سابق و الحق و ال قضية واحلقيقة أن القضية ليست قضية [ 
ويؤدي ) زمنيا ( هناك تالزما بني املعىن واللفظ املنظوم  أنحساب األلفاظ املفردة، فاجلرجاين يرى 

 أن، وهذا التالزم يعطي املعاين األولوية من حيث م عملييت ترتيب املعاين واأللفاظهذا إىل تالز
ظ، بينما تقوم اللفظة بذاا جمردة، مث تشرك يف املعىن ال يوجد إال ضمن عملية ترتيب األلفا

  منظومة خدمة لتحقيق املعىن وبذلك يتحقق املعىن بالتالزم الزمين مع انتظام األلفاظ وما يفضي إىل 
بني املعاين واألفكار ، فالفكر هو عملية توخي املعاين واستنباطها " اجلرجاين"حل التناقض هو متييز 

أي توخي املعاين يف تقدير التراكيب أو العالقات بني األلفاظ املفردة ، عرب تقدير معاين النحو 
فبذلك يكون الفكر جهدا يبذل لترتيب املعاين يف النفس يرافقه ترتيب لأللفاظ ال حيتاج إىل إعمال 

واعلم أين لست أقول إن الفكر ال يتعلق مبعاين الكلم املفردة أصال ولكين أقول إنه يتعلق  «:فكر 
  .»ردة من معاين النحو ، ومنطوقا ا على وجه ال يتأتى معه تقدير معاين النحو وتوخيها فيهاا جم

وزيادة يف التوضيح، ينطلق الفكر من معاين الكلمات، املفردة، ليقدرها يف الكلمات املركبة أو 
قيق املعىن  الذي املنظومة، تلك اليت يسميها عبد القاهر معاين النحو ، هذا التقدير يكون يف اجتاه حت

إىل التمييز بني نوعني من املعاين ، معاين " اجلرجاين " كما قد توصل ، )2(]يتم بانتظام األلفاظ 
عامة تتميز ا كل أنواع اخلطابات العامة املتداولة فهي معاين عقلية واليت ال تصبوا إىل أية غاية  

عبد "ر ولغة اجلمال والفن واألدب ، مبعىن أن فنية مجالية أو املعاين اخلاصة فهي ختييلية خاصة بالشع
الكالم «:، فيقول"دالئل اإلعجاز "يصنف الكالم على ضربني من خالل مؤلفه " القادر اجلرجاين

ضرب أنت تصل منه إىل الغرض بداللة اللّفظ وحده، وذلك إذا قصدت أن خترب عن : على ضربني
عمرو منطلق، : خرج زيد باالنطالق عن عمرو، فقلت: زيد مثال باخلروج عن احلقيقة ، فقلت 

وعلى هذا القياس ؛ وضرب آخر أنت ال تصل منه إىل الغرض بداللة اللّفظ وحده ولكن يدلك 
  فظ على معناه الذي يقتضي موضوعه يف اللّغة ، مث جتد لذلك املعىن داللة ثانية تصل ا إىل اللّ

  املعىن ومعىن  :وإذ قد عرفت هذه اجلملة ، فهاهنا عبارة خمتصرة وهي أن تقول..... الغرض 
  
  
   69ص . جودت فخر الدين شكل القصيدة العربية يف النقد العريب: بتصرف -)1(
    70...68ص ملرجع السابق ا: نقال -)2(

   الداللــــياالنـــــــزیــــاح                   الفصــــــــــــل األول



  
 

 35 

أن تعقل من اللّفظ معىن مث يفضي : ومبعىن املعىن.... املفهوم من ظاهر اللّفظ " املعىن، ونعين باملعىن 
ونعتقد أننا يف غىن عن التعليق إزاء هذا القول الذي يضمن ، )1( »...بك ذلك املعىن إىل معىن آخر
 يناملعىن اخلاص الفين الضمهو  و؛ وهو معىن املعىن  "الداليل االنزياح"تعريفا يعد من أمت تعريفات 

الذي حيتاج إىل تأويل وابتكار وحىت يتحقق ذلك ينبغي االجتهاد يف سبيل خلق املعاين، وهو ما 
"  أسرار البالغة" من خالل مؤلفه "  اجلرجاين" ة ، ويقول صنعالتقليدي للطبع واليناقض الفهم 

إليه، ومعاناة احلنني حنوه،  االشتياقومن املركوز يف الطبع أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له أو  «:
كان نيله أحلى ، وبامليزة أوىل ، فكان موقعه من النفس أجل وألطف ، وكانت به أضن وأشغف 

إن خري الكالم ما كان معناه إىل قلبك أسبق من " وهذا خالف ما عليه الناس أالّ تراهم قالوا ....
  .)2(»...لفظه إىل مسعك

فاالنزياح الداليل من الصعب حتقيقه ونيله ، وإذا حتقق ذلك نكون قد حققنا أعماال أدبية وشعرية 
كاجلوهر يف الصدف ال يربز لك إال  الضرب من املعىن،... «خاصة حمملة مبعاين املعاين ألن هذا 

أن تشقه عنه، وكالعزيز احملتجب ال يريك وجهه حىت تستأذن عليه ، مث ما كل فكر يهتدي إىل 
وجه الكشف عما اشتمل عليه ، وال كل خاطر يؤذن له يف الوصول إليه ، فما كل أحد يفلح يف 

  .) 3(»....شق الصدفة ويكون يف ذلك من أهل املعرفة 
  قد توصل إىل حقيقة لغوية داللية لسانية " عبد القادر اجلرجاين " نا التأكد منه أن البالغي ما ميكن

  هي االنزياح اللّغوي والداليل من خالل دراستنا له ولنظريته، لكن مع العلم أنه أعطى القيمة 
  .ل األدبية والفنيةالكربى واملزية العظمى لالنزياح الداليل يف حتقيق معاين املعاين يف الشعر واألعما

   :"ابن رشد"االنزياح عند 
لقد برزت يف مواطن كثرية من تراثنا العريب، وعلى يد مجاعة من عظماء التراث اهتمامات 

) ةدعند أيب عبي(اازو) عند سيبويه( التوسعوالذي جتسد يف احلديث عن [بارزة باالنزياح 
  .  ....أخرى مثل النقل، العدول، التغيري ومبصطلحات  )4()]عند أيب جين ( وشجاعة العربية

  " و"  ابن سنان اخلفاجي" و "ّ الفرايب:" أيضا كبار التراث من بينهم الدراسةكما وقد اهتم ذه 
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مبفهوم  وسع البناء اللّغوي ، وخرج منه «فكان هلذا األخري أن " رشد ابن"و"  ابن سينا
صياغة متقدمة ، تارخيا وفهما، لالنزياح " ابن رشد " مولّد حتت عنوان التغيري والتغيري عند 

  .)1(»الشعري
          : التغيري هو أن، والذي يرى "ابن سينا"التغيري، فاستعمله " ابن رشد"وقد تناول سابقي 

فالتغيريات  ،)2( » كما يوجبه املعىن فقط بل أن يستعري ويبدل ويشبه) القول(أال يستعمل  «
  . حسبه تلتحق باحملاكاة من حيث خترج من العادي فتعطي معرفة جديدة

الذي استفاد من اجتهاد من سبقه يف توسيع مفهوم التغري فنقله من البداية  «" ابن رشد"ولنعد لـ 
  يكون صفة لسبعة منها مقابل واحد على حنو ما تبينه  أنإىل  سملالوت نعمن أن يكون ثامن مثانية 

وكل ): ي أرسطوأ(قال«  :)يف تلخيص فن الشعراء(" ابن رشد"اخلطاطة التالية بعد نص كالم 
، وإما مزين وإما معمول، االستعمالاسم فهو إما حقيقي وإما دخيل يف اللّسان ، وإما منقول نادر 

  .»وإما معقول وإما مفارق، وإما مغري
  دخيل                                 
  منقول                                 
   مزين                                

  )3()االنزياح(التغيري           معمول                                 :         اخلطاطة         
  معقول                                 
  مفارق                                 
  مغير                                

جنده يف اخلطوة األوىل قدم تصور أرسطو، ولكن يف " رشد ابن " وما نالحظه أننا يف دراستنا على 
فاملغري حسبه هي األمساء املستعارة اليت تستعار إما من التشبيه [اخلطوة الثانية أعاد بناء املوضوع ،

احلدود " ابن رشد " ا املفهوم األخري ليستوعب صور التقابل الداليل، مث جتاوز ذه سعاوالنقل مو
  وصوتية مصرحا باألساس الذي حيكم  ةيع مكونات الشعر داللية وتركيبيالداللية مستوعبا مج

  
  253البالغة العربية أصوهلا و امتداداا ص : حممد العمري -)1(
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والقول إمنا يكون خمتلفا، آي مغريا عن القول احلقيقي من حيث «:قال . اخلروج عن العادة ؛رييالتغ
  ... لك من أنواع التغيريذتوضع فيه األمساء متوافقة يف املوازنة واملقدار، وباألمساء الغريبة،وبغري 

بإخراج القول على غري خمرج واملوافقة واإلبدال والتشبيه، وباجلملة  والتغيريات تكون باملوازنة،
العادة مثل القلب واحلذف والزيادة والنقصان والتقدمي والتأخري وتغيري القول من اإلجياب إىل 
السلب ومن السلب إىل اإلجياب، وباجلملة من املقابل إىل املقابل، وباجلملة جبميع األنواع اليت مسى 

إال النزياحات داللية مغايرة ملا ألف وخارجة  وما تؤدي هده كلها يف اال اللغوي. »عندنا جمازا
إىل حتديد املكون الشعري وحصره يف التغيريات اليت بدوا " ابن رشد " عن العادة وذا ينتهي 

يكون الشعر شعرا بل جمرد أوزان وبدلك فقد حتول املكون الشعري الزائد على جمرد الوزن من ال
داخل ) األمساء(انزياحات لسانية تتصل باملفرد  ىل تغريات واحلكاية ومتثيل األفعال يف إطار سردي إ

بنعت " ابن رشد " ولضبط مفهوم التغيري اهتم ، )1(]اجلملة مث بالبناء على اجلمل يف إطار لساين
أي املعيار، وهكذا جند منظومتني من األلفاظ الدالة على كل من .األصل املغري أو املرتاح عنه 

                                                                      :  املعنيني   )2(
  
  
  
  
  
  

، أو املغري واملستويل حىت ال يقع االنزياح على ضرورة التفاعل بني املعيار و" ابن رشد " وقد أحل 
فال يفرط الشاعر يف استعمال األمساء الغريبة، املغرية، املرتاحة فيخرج إىل [خلل يف توازن الكالم؛ 

حد الرمز، وال يفرط أيضا يف استعمال املبتذل، احلقيقي، املستويل فيخرج عن طريقة الشعر إىل 
التغيري يف الشعر واخلطابة من وجهة التركيب وبذلك ناقش حدود ، الكالم املتعارف املتداول

  شعرية، و اعترب البسيطة خاصة خطابة، ويف إطار ربط والبساطة، إذ اعترب التغيريات املركبة مزية 
  
  
   267... 263البالغة العربية أصوهلا و امتداداا ص : حممد العمري -)1(
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  املغري
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ن التغيريات املركبة ذات املزية الشعرية يتوجه التحليل فيها توجها إبني التغيري والتخيل ف" ابن رشد"
خر ي حنو اآلثار احملتملة للتغيري يف نفس املتلقي، وهنا تظهر اللفظة اليت متثل الوجه اآلأسيكولوجيا، 

ألنه جتاوز  وهي الغرابة، وإذا بلغ االنزياح حد الغرابة فهو انزياح فعلي وحقيقي،لعملية االنزياح 
حقا ما هو مألوف ومعتاد من الشعر والكالم إىل درجة الغرابة ومنه العجب، فاألمساء املنقولة 
الغريبة هي األخص بالشعر يف أول أمرها، أما إذا تداولت عرب الزمن فإا تصبح ضمن أصناف 

  .    )1(]ةاملستولي
   هكذا كانت لنا الفرصة يف رحلتنا الدراسية للظاهرة االنزياحية يف التراث العريب القدمي   

من تأصيل عظماء التراث،  ما أوحى لنا و اليت كانت نظرة موجزة لكن و رغم ذلك قد كانت 
       .جليا بروز جذور و أصول عربية لالنزياح
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  :اح يف الدرس اللّساين احلديثـزيـاالن
  :االنزياح عند اللسانيني الغرب - أ

إنه من الضروري احلديث عن االنزياح اللّغوي قبل حديثنا عن االنزياح الداليل، ألنّ 
االنزياح اللّغوي و الداليل  –األخري ما هو إالّ مثرة من مثرات االنزياح اللّغوي، و للحديث عنهما 

ت فدراسا[بصورة عامة ينبغي علينا احلديث عن األسلوب و خباصة الدراسات األسلوبية،   -
األسلوب حتتل مكانة متميزة يف الدراسات األدبية و النقدية املعاصرة، فهي تقوم يف كثري منها على 

ا اجلمالية و الفنية انطالقا من شكلها اللغوي، على اعتبار هحتليل األعمال األدبية، واكتشاف قيمت
التعبري عن  –) لّغويما ميثّل االنزياح ال( -" طريقة"أن األدب فن قويل تكمن قيمته األوىل يف 

و من خالل االختالف يف طريقة  –) ما ميثل االنزياح الداليل( –مضمون ما و دالالت معينة 
التعبري ختتلف الدالالت، و منه تنقسم أجناس األدب، فمن الطبيعي أنّ األدب ليس شكال تعبرييا 

وإذا حتدثنا .)1(]مية أو فنيةفقط، و لكنه انطالقا من ذلك أفكار و مضامني و رسالة إنسانية أو قو
، على اعتبار أا على مستويني، أوهلما اينعن األدب فإننا نتحدث بذلك عن اللغة يف مستواها الث

ثانيهما والذي يكون على  واملستوى العادي البسيط ذا درجة الصفر، فهو مستوى تواصلي نفعي،
نزياح بأنواعه وصوره، وهو ما خالل االستوى الفين الذي يتمظهر من صلة بالشعر واألدب فهو امل

حبث عما يتميز به  «ية، ولذلك فهي كما قيل عنها حبق بميثل حمط رصد واهتمام من قبل األسلو
 )2( »الكالم الفين من بقية مستويات اخلطاب أوال، ومن سائر أصناف الفنون اإلنسانية ثانيا

 ل جل اهتمامات ودراساا، حىت عدة نفرفاالنزياح ميثل أهم ما قامت عليه من أركان، بل ما مث
ن االنزياح أوإننا نعتقد )3(.»نزياحاتعلم اال«أهل االختصاص كل شيء فيها، وعرفوها بأا  من

كالمها يعد ميزة فه ئيصب يف وارد واحد مع مصطلح األسلوب، مبا أن كال منهما راجع إىل منش
يفية هي خصائص أسلوبية، صنفالقواعد الفنية الت ،انجمال اختصاص ووخاصية يف اال اللغوي وه
  .كوا تترفع كما ألف من الكالم توما هذه اخلصائص إال انزياحا
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الذي كان أن ماز بني لغة عادية مألوفة وأخرى غري "  آرسطو" ومن عظماء التراث الغريب جند 
هي اللغة األدبية،  »تنحو حنو اإلغراب وتتفادى العبارة الشائعة «ورأى أن اللغة اليت [ مألوفة، 
عبارة يف أن تكون واضحة غري مبتدلة فالعبارة املؤلفة من األمساء األصلية هي الوجودة «:ويقول

أما العبارة السامية اخلالية من السوقية فهي اليت تستخدم ألفاظا ... أوضح العبارات، ولكنها مبتذلة
 »أعني باأللفاظ غري املألوفة، الغريب واملستعار واملمدود وكل ما بعد عن االستعمالغري مألوفة، و

فبتحرير هذه الكلمات عن أوضاعها األصلية واخلروج عن االستعمال العادي جيتنب  «:ويقول 
هنا، هو من الوضوح والبيان يف مالمسة االنزياح " أرسطو " ن كالم أونعتقد ،  )1(]»السوقية

  .يكفينا أن حنتاج إىل شرح أو مزيد بيان على حنو قد
إن بداية أي قول هي أن يكون قوال عاديا، ال يتعدى الغرض منه االستهالك اليومي وقضاء 
الضروريات، وهو ما تتفاداه الدراسات األدبية، ألنه ليس مسة من مسات لغة األدب الراقية اليت تبعد 

لون من التجمد يف األداء  «ؤدي يف غالب عاداا إىل عن االلتزام حبرفية القواعد املعيارية اليت ت
، )2(»األديب، و تتحول معه قواعد األسلوب إىل حجر على التشكيل أكثر منها عونا على التعبري

أن «:ظّرا لالنزياح من خالل قولهنقد ثار على هذه القواعد النمطية م" إيفانكوس"كما و جند 
ارت الفصاحة إىل بني القواعد و البالغة، فكلما أش ارضياعت يقيم خالفا] هلا[يان النظري كال

فن ] على أنها[التشكيل اللّغوي صارت أكثر قربا من القواعد، و بقدر ما تطرح القواعد 
االستخدام السليم للغة، تطرح البالغة على أا فن حتميل الكالم، و من مث فإنها تتجه حنو الوصول 

بصلة التعارض اليت تربط  األدبية إنّ البالغة تفسر اللّغة البالغية... . إىل درجة أكرب من اإلتقان
بينها و بني اللّغة النمطية، و هذه اللّغة األخرية و اللّغة األدبية هلما قاعدة حنوية و صرفية مشتركة، 

) ولتغيري و إضافة و حذف و حت(و مثة تعديالت خمتلفة من ... و لكن مثة فروقا خاصة تفصل بينها
فالتعارض بني اللّغة النمطية ،  )3(»...ادل العرضي ألساس ميثّل القاعدة اللّغويةبتتجه كلها حنو الت

  .و اللّغة األدبية سبيل حتقيقه هو االنزياح
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انتقد بدور القواعد اجلامدة اليت  )1("تأمالت حول الشعر و التصوير"يف كتابه " ويبد"و جند األب 
جامد متشابه خيلو من القيمة الفنية و اإلبداعية، فاخلروج على القانون ال االلتزام  فنال تؤدي إالّ ل

به هو اجلوهري يف كل فن، مبعىن أن االنزياح أساس العملية األدبية، بل هو ما جيعلها كذلك كما 
ن ية أيضا مبحاربة البالغة و أشكاهلا اجلاهزة اليت ترهق كاهل اللّغة دوسو قد اشتهرت الرومان

  .طائل و دعت إىل جعل كل رسالة تقوم بتكوين رموزها املميزة، و اخلاصة ا عن طريق االنزياح
 اللسانيني نظريات تأصيلية لالنزياح عند جمموعة من الباحثني و وآلراء  عرضوفيما يأيت 

الذين  اهتموا بظاهرة االنزياح من حيث هي ظاهرة لغوية داللية ضمن الدراسات األدبية على 
  .وجه اخلصوص

نزياح، املهم أا مجيعا ظراا إىل مفهوم االنهذه الدراسات من تباين يف  حوتهما عبغض النظر 
  .تأخذ بطرف منه أو بأطراف

v 1946- 1871" (فالريي" عند  االنزياح.(  
مل مكتوب، كل إنتاج عإن كل  «:، إذ يقولاالنزياح كغريه من الباحثني اهتم بدراسة

وي آثارا أو عناصر مميزة، هلا خصائص سوف ندرسها، فعندما ينحرف حيمن منتجات اللغة 
بشكل ما إىل  االنتباهوعندما يؤدي بنا هذا االحنراف إىل ... الكالم احنرافا معينا عن التعبري املباشر

دة، فدنيا من العالقات متميزة عن الواقع العملي اخلالص، فإننا نرى إمكانية توسيع هذه الرقعة ال
ض باحلياة قد يكون قادرا على التطور والنمو، وهو بانأننا وضعنا يدنا على معدن كرمي ونشعر ب

الشعر لغة داخل [، مبعىن أن )2(»إذا ما تطور فعال واستخدم ينشأ منه الشعر من حيث تأثريه الفين
 على أنقاض نظام قدمي عادي، ليتشكل به منط من الداللة جديد ينلغة، فهو نظام لغوي جديد ينب

الالمعقولية، إذ إا الطريقة احلتمية اليت ينبغي " فالريي" حسب هيلبالداليل،وس االنزياحأيضا يعد 
ميكن أن تقوله بالطرق  ال مل اللغة على أن تقول ماها إذا كان يرغب يف أن حيتربللشاعر أن يع
وكأا غري أداة كل الناس، وذلك مبا حتمله  –لغته  –هي اليت جتعل من أداته  و... العادية أبدا 

  ، وقد أقام ....قيلهذه األداة من قدرة على محل الدالالت واملضامني واألفكار ونقلها للمت
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ض يف كتاباته النقدية، قي والرشر مع املعر و الشثمشاة بليغة ملفهوم كل من الن"فالريي"
هو الوسيلة و الغاية معا و  الرقصفإن  ،ي وسيلة تقود إىل غاية وهو ما يرادف النثرشفإذا كان امل

ستخدم فيهما األرجل واألعضاء، لكن اخلالف ت هو ما يرادف الشعر، و كال من املشي و الرقص
م كل واحد منهما ا، وكذا األمر بالنسبة للنثر والشعر، فكالمها يستخدم تبينهما يف الطريقة اليت ي

 إيصالورائها كل كاتب إىل ا واليت يهدف من ان يف طريقة استخدامكمي واالختالفاللغة 
معينة، ونتيجة فإن املشي كالنثر يف أن صاحبه يسلك أقصر الطرق وأقومها ليصل إىل بغية  دالالت

مباشرة، والرقص خبالف ذلك ال حيلو إال إذا كثرت فيه احلركات والتعرجات حىت يصبح القول 
الناثر، واخلط املنحرف واملرتاح هو سبيل الراقص و  املاشي وبأن اخلط املستقيم هو سبيل 

  . )1(.]..الشاعر
الداليل حىت  االنزياحاللغوي حلصول  االنزياحونالحظ من نظريات فالريي أنه استوعب ضرورة 

  .يوصل كل شاعر مضامينه الداللية عرب خمتلف أشعاره وكتاباته
v 1960 -1887": (ليو سبيترز" عند االنزياح.(  

هو الذي جاء إىل األسلوبية " سبيترز"ذهب الكثري من الباحثني والنقاد إىل القول بأن 
هو القياس  لالنزياحيف دراسته "[  سبيترز" ، وإمجاال فإن أول مسلك سلكهاالحنرافمبصطلح 

الشائع، مث تقديره، واعتباره مسة معربة، مث املالئمة بينه وبني روح األثر األديب  االستعمالعلى 
ة للعبقرية املبدعة، ومنها إىل حتديد نزعة وطابعه العام، ومن مث ينتهي إىل استنباط اخلصائص الفردي

ية الكاتب وعمله األديب، وذلك من خالل نفسبني " سبيترز"عامة من نزعات العصر، فقد ربط 
استقراء السمات اخلاصة للكاتب من انزياحاته الواردة يف عمله، وما هذه السمات اخلاصة إال 

الشائع،  واالستعمالبعد عن اللغة السائدة مسات فردية تتمثل يف لغة وداللة خارقة تبتعد كل ال
وب يف غمرة تلك الذخرية من األلفاظ والدالالت اليت يتصرف ا ذلكنها ال تلبث بعد حيث أن ت

  )2(]الناس عامة
مسة فردية خاصية، ويتميز باإلبداعية اليت تنعكس على اللغة هو اجلانب  االنزياحثر ما جيعل كإن أ

  على اعتبار أن لكل منا أفكار ومضامني معنوية، وثقافة ووجدان كلها الداليل بالدرجة األويل، 
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" سبيترز"نطلق منه االلغوي كوسيلة وأداة، وهو ما  االنزياحالداليل عرب  االنزياحتتبلور من خالل 
اإلثارة الذهنية اليت تنحرف عن املعتاد القياسي يف حياتنا الذهنية، ال بد من أن يكون هلا «إذ أن 

  )1(.»العادي االستعمالاحنراف لغوي مرافق عن 
بد له من مرافق وهو ال الذيالداليل  االنزياحهنية هو ذفاملقصود باإلثارة الذهنية يف حياتنا ال

العادي، فالعبارة اللغوية مبا حتمله  لالستعمالاللغوي الذي ينحو منحىن مغاير  االنزياحأو  االحنراف
من استخدامات متميزة جلملة من القواعد النحوية والصيغ، إال أا ال تكتب قيمتها اإلمجالية إال 

من دالالت ومعاين، وفيهما يتجلى ثقل العبارة أو اللغة األدبية، فأمهية بقدرما تزخر به هذه العبارة 
نفسيته و الداليل، وهو ما يرتبط مباشرة بشخصية الكاتب  االحنرافاللغوي تتوقف على  االحنراف

ة أسلوبية زجماو«املالمح اخلاصة للعمل الفين، هي[يف آرائه، ذلك أن " سبيترز" ما أكده هو و
غة لعن املعدل يف ال" احنراف" للكالم اخلاص وابتعاد عن الكالم العام، وكل  فردية وهي وسيلة

  )2(]»يف جماالت أخرى ايعكس احنراف
 ةعتقد أنه من األفضل عدم تفسري األعمال األدبية باإلنطالق من نفسية وشخصية الكاتب بصفن

مطلقة، ألا قضية نسبية، وهي من القضايا اليت تثار يف امليادين اللغويةو اللسانية، هي قضية 
اإلبداع األديب والذي يف أساسه ميثل انزياح، فقد يكون لكاتب واحد نصوص نشهد هلا باإلبداعية 
ر والروعة، كما وقد تكون له نصوص عادية مل تبلغ درجة الروعة كنصوص أخرى له، وما يفس

هذه الوضعية أن  هناك منظومة فكرية لدى الكاتب قد تغريت، ما جيعله حيسن هنا ويضعف 
نه منظومة شعرية قائمة حبد ذاا حتاط أهناك، لذلك حيبذ التعامل مع النص كما أثار سبيترز على 

  .بالدراسة والتحليل
v  ريفاتري"االنزياح عند":  

" ريفاتري" من األمساء اليت اعتمدت مفهوم االنزياح يف حقل الدراسات اللغوية و اللسانية
  »تطورا جذريا على يديه يلق االنزياحن مفهوم إ«: وهو الذي قال فيه صالح فضل

  )3(»يكون خرقا للقواعد حينا، وجلوء إىل ما نذر من الصيغ حينا آخر« "ريفاتري"نزياح عندالفا
  ما وجه إليه من انتقادات واليت متثلت يف صعوبة حتديد  امبفاهيم جديدة تدارك تى أكما وقد 
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النمط العادي يف التعبري الذي عنه يرتاح األسلوب، ولذلك اقترح السياق األسلويب، وبذا يكون 
النص من حيث العبارات بنية مفهوم النمط العادي مرتبطا يكل النص املدروس، وعلى هذا تبدو 

ميثل النسيج الطبيعي، وثانيهما يزدوج معه، وميثل مقدار  حدمهاأ«: والصيغ يف مستويني اثنني
  )1(»هاخلروج عن

، أما االستهالكييقصد بالنسيج الطبيعي ما هو مألوف ومعتاد، أو ذاك اخلطاب العادي " ريفاتريف"
 االنزياحعن املألوف إىل الفن ومعه أيضا درجات  حارتما ميثل ذلك امل ما يزدوج عنه فهو

فكلما زاد  )2(»تقييد أو تضييق هلذا املعيار باالستحالة بقواعد إضافية«ومقدارها وعلى هذا فإنه 
  .املبىن زاد املعىن فللحرف داللة وللكلمة داللة وللجملة داللة وللنص دالالت

v جان كوهن" عند  االنزياح:"  
، إذ االنزياحكان األقرب من مفهوم " جان كوهن" ثني واللغويني أنالباح كتب تهتمما أثب

وحده الذي يزود «هو   االنزياحفقد أعتقد أن ،"بنية اللغة الشعرية "أفرد املوضوع بكتاب أمساه 
عمال األدبية اليت ترقى عن النصوص ألواملقصود بالشعرية تلك ا)3(»الشعرية مبوضوعها احلقيقي

تشخيص اللغة الشعرية «التراكيب ومن حيث الدالالت، ومن مث فقد عملالعادية سواء من حيث 
  .)4(»باعتبارها احنراف علن الكالم

عن  انزياحاللغوي ألن لغة األعمال والنصوص األدبية عنده هي  االنزياحوهو ما يعكس مفهوم 
معيار هو قانون اللغة، وكل صورة إمنا هي خرق لقاعدة من قواعد اللغة أو مبدأ من مبادئها، غري 

ال يكون كافيا يف خمتلف النصوص واألعمال حىت جيعلها أدبية  - اللغوي االنزياحأي  –، أن ذلك
املقصود هو  خر إضايف وآخالصة، إال إذا كان هذا القانون املغاير لقانون اللغة حمكوما بقانون 

  شأنه شأن الثاين، غري أن خطأ األول ممكن  ]كذا[إن األول خطأ «: الداليل، فيقول االنزياح
  ر التصحيح معه، وليس هذا التصحيح إال قبول التأويل مبا هو عذالتصحيح من حيث إن الثاين يت

  
   102االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ص : أمحد حممد ويس -)1(

اخلصائص اليت  «، وهي ما ترادف األدبية وتعرف على أا  la poétique" الشعرية"، "بنية اللغة الشعرية"تناول جون كوهن من خالل كتابه * 
، وتتولد عن »تعتمد على تكثيف اللغة من خالل استعمال الرمز واإلحالة واألسطورة والتصوير والفنيات األدبية «، فهي »جتعل من األدب أدبا

   ".التشكيل والتأثري:"سببني مها 
   106التقدمي و التأخري و مباحث التراكيب بني البالغة و األسلوبية ص: خمتار عطية -)2(
  103ن منظور الدراسات األسلوبية ص االنزياح م: أمحد حممد ويس: نقال -)3(
  املرجع السابق -)4(
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  ر التصحيح معه، وليس هذا التصحيح إال قبول التأويل مبا هو عذالتصحيح من حيث إن الثاين يت
  االنزياح درجة معينة، فاالنزياح املفرط كالم غري مقبول  ىدو متعذرا إما تعدغصحيح، وهذا ي

نه يعود يف حلظة ثانية ألإال  اون شعريمستعص على التأويل مستحيل التواصل، واالنزياح ال يك
ولكن بالرغم من ،)1(»لكي خيضع لعملية تصحيح، وليعيد للكالم انسجامه ووظيفته التواصلية

جان :"نزياح، إال أنه ظل مفهوم يتميز بالصعوبة والتعقيد لذلك قالاملفاهيم املتعددة ملفهوم اال
نزياح مفهوم معقد ومتغري ال نستطيع استعماله دون احتياط، وهلذا كنا فهوم االم إن « "كوهن

العلماء أن  هاطلب من اللغة اليت يكتبقاعدة اجيابية، فندائما نعمل بدءا من أجل إقامة املعيار على 
  )2(»تكون مرجعا لنا 
v روالن بارث" االنزياح عند:"  

فالنص عنده قوة «االنزياح كمفهوم، وذلك من خالل مفهومه للنص،  "بارث" لقد تناول
متحولة تتجاوز مجيع األجناس واملراتب املتعارف عليها، لتصبح واقعا نقيضا يقاوم احلدود وقواعد 

  .فالنص هو ذلك البنية املتحولة اليت تتجاوز حدود املعقول وحدود املادة ،)3(»املعقول واملفهوم 
، ويعد مفهوم اإلحياء من املفاهيم "النص كإحياء " النص بقوله  "بارث" كما وقد عرف [

فهوم اإلحياء، ألن النص ما هو إال كتلة هائلة من األساسية يف كتاباته، وقد رادف مفهوم النص مب
تعريف لإلحياء يعد مرادفا   "ثلبار" ونزياحات الداللية والضمنية الغري تقريرية اإلحياءات واال

اإلحياء هو معان ليست يف املعجم وال يف حنو اللغة املكتوب  أن «نزياح الداليل إذ يقوللتعريف اال
نزياح اللغوي، فالشكل حسب بارت ال يلغي املعىن بل يبعده ويقر أيضا بلزوم اال،)«[)4ا النص

، تارخيي وقصدي، ووظيفة الداللة هي التسوية وليس اإلخفاء فهو وجيعله رهن إشارته، أما املفهوم
وذلك حىت تكتب األعمال األدبية لذة واستمتاعا يف تلقيها، فاألمر كلما كان بعيدا عن البساطة 

  .ية أكثر فأكثرنوالوضوح كلما متيز بالف
  فضاء تسلسلي وهو فضاء خيضع«:نزياح مبفهوم اإلحياء لدى بارت من خالل فضائني ويتحدد اال

  
  
   103الدراسات األسلوبية ص  االنزياح من منظور: أمحد حممد ويس:نقال -)1(
  املرجع السابق -)2(
  104:املرجع السابق ص -)3(
الدار البيضاء  .دت.دط.شارع يعقوب املنصور  159إفريقيا الشرق . لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى روالن بارث:أوقان  عمر:نقال -)4(
     37:ص
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  حيث بعض : و فضاء تركيمي ...اجلمل اليت على امتدادها يتكاثر املعىن بواسطة ترقيده لتتايل
نواحي النص ترتبط مبعان أخرى خارجية عن النص املادي، وتكون أصنافا من ضبابية 

  .)1(»املدلوالت
 تهاملعىن لزيادة فنينزياح الداليل هو مفهوم تعددي ومعىن جمازي يهدف إىل تشويه فاال

نتاج وكتابة تبعد عن املعيارية ولكنها إ وإبداعه، فهو ذو وظيفة مجالية ومعان غري موجودة فهو
منظم ضد الكالم  ، فهو عنففهو انتهاك وخرق لسنن الكالم العادي: مقصودة لألدب ومبعىن آخر

  .نتقال يشبه أثر السحر يف فعلهالعادي، وأن أثر هذا اال
v تودوروف" عند نزياح اال:"  

ه أوال وهو الواقع األصل للغة وهو ما اصطلح ئنزياح يف مبداال "تودوروف" لقد تناول 
" اللحن" أو "خبرق السنن" مث املرتاح عن هذه السنن اللغوية و هو ما أمساه " بالسنن اللغوية" عليه 

لل وله تربيره، كما وقد مبعىن خطأ مع،)2(»حلن مربر«نزياح على أنه  وهو ما أورده يف مفهومه لال
ما كان يوجد لو أن اللغة األدبية كانت تطبيقا ] مسوغ[ حلن  «: عرفه يف موضوع آخر بقوله

نزياح يف جانبه اللغوي فقط ملا نه لو احنصر االأوهو يقصد ، )3(»كليا لألشكال النحوية األوىل
نزياح هو ياح لغوي وداليل، فاالنزانزياح أصال، فاألدبية والفنية يف الشعر ال تتحقق إال بوجد اال

  .مايتجاوز اللغة والتراكيب إىل إبراز أكرب للمعاين والدالالت
إىل الفرق بني اخلطاب األديب واخلطاب العادي، وقد توصل إىل صوغ  "تودوروف" وقد  تفطن 

فعرف اخلطاب األديب بانقطاع الشفافية عنه، معتربا أن احلدث اللساين   «هذه التقديرات 
هو خطاب شفاف نرى من خالله معناه، وال نكاد نراه هو يف ذاته ، فهو منفذ بلوري " العادي"

خنا غري شفاف يستوقفك ثال يقوم حاجزا أمام أشعة البصر، بينما يتميز منه اخلطاب األديب بكونه 
 صدفهو نفسه قبل أن ميكنك من عبوره أو اختراقه، فهو حاجز بلوري طلي صورا ونقوشا وألوانا 

يزخر اخلطاب األديب  نزياح يف حنيفاخلطاب العادي خيلو من اال )4(»هأشعة البصر أن تتجاوز
  .نزياح وصوره يف نقل الدالالت واملعاينبأنواع اال

  
     38:لذة النص أو مغامرة الكتابة لدى روالن بارث ص:عمر أوقان :نقال -)1(
   106التقدمي و التأخري و مباحث التراكيب بني البالغة و األسلوبية ص: خمتار عطية -)2(
  105االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ص : أمحد حممد ويس -)3(
  92-91:ص واألسلوب األسلوبية.عبد السالم املسدي  -)4(

   اح الداللــــياالنـــــــزیــــ                  الفصــــــــــــل األول



  
 

 47 

ريب احلديث، ويف عرضنا آلراء خمتلف غنزياح يف التراث الالل دراستنا لظاهرة االومن خ
نزياح، فكل باحث أو دارس أخذ الباحثني والدارسني، جند تباين يف اآلراء ويف اصطالح مفاهيم اال

منه بطرف وذلك على أساس ما حيويه من فكر واهتمام وثقافة وانتماء، وهو ما جيسد سبب من 
نزياحية، ولكن ما اتفق عليه معظم الباحثني التباين والتعدد يف مفاهيم الظاهرة االأسباب هذا 

نزياح خاص بلغة الشعر،وهو اعتقاد ال أن اال -إن مل نقل كلهم –الغرب وتبعهم يف ذلك العرب 
ميكن التسليم به بشكل مطلق، ذلك أن هناك احنرافات ميكن أن تظهر يف لغة األجناس األدبية 

نزياح من استعارة وجماز نزياح خاص بلغة الشعر، إذ أن مظاهر االبذلك مل يعد االاألخرى، و
ل وغريها قد تتجلى يف العمل الروائي والقصصي والنص القرآين باإلضافة إىل املعاجم، يوكتابة وختي

 واليت تظهر يف ألفاظها انزياحات داللية وهو ما سنبينه من خالل حبثنا يف الفصل التطبيقي، وسنبني
للخليل ابن أمحد " "العني"كيف أن االنزياح الداليل يتمظهر يف األلفاظ العربية من خالل معجم 

  ."الفراهيدي
  :االنزياح عند اللسانني العرب -ب

واللسانية احلديثة عموما وكذا الدراسات األسلوبية ) اللغوية(اهتمت الدراسات األسلوبية 
نزياح وذلك على اعتباره أا من أهم أو نظرية اال -االنزياحبظاهرة  -واللسانية العربية) اللغوية( 

  .النظريات احلديثة، وكما أا تعترب قضية أساسية يف تشكيل مجاليات النصوص األدبية
يعرف على انه احنراف عن النمط  –كما تناوالنه يف مواطن كثرية من حبثنا  –نزياح واال

جراء تصنيف أويل لتعدد ظواهر التشكيل اللغوي الذي إ تيحومفهوم النمط ي «املألوف يف اللغة 
ار يف املمارسة اللغوية، إن مفهوم النمط عقلي أساسا ولذا يتكئ على أساس يختتقرره عملية اال

ألن اللغة تعد أكرب األنظمة ،و)1(»يوجد يف الظاهرة املراد تصنيفها كمنطلق إلجراء تصنيفاته
نظامها اخلاص اليت يضبط كل ممارسة هلا، ولكن يبقى يف ا فهي متتلك نزاتاملتماسكة واألكثر ا

  :النهاية أنه لكل تشكيل لغوي صورتان
ة نفعية تتجلى يف املستوى العادي املألوف، وما يسيطر على هذه  يفالصورة األوىل صورة وظيف
   –أي أساليب اخلطاب يف املستوى العادي  –بالغية على أساليبها الصورة هو هيمنة الوظيفة اال

  .على النظام لصاحل أغراض الرسالة تقومفهي إذن 
  
  40:إشراف األستاذ رابح دوب، ص–دراسة أسلوبية -ظاهرة االنزياح يف سورة النمل مذكرة خترج ، :هدية جبيلي-)1(
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متجاوزة تتجلى يف املستوى اإلبداعي، وهو املستوى الذي يبدوفيه وأما الصورة الثانية فهي صورة 
اختراق االستعمال الشائع واملألوف للغة، فينتهك صيغ األساليب والقوالب اجلاهزة ويهدف من 

خمتلف اخلطابات والنصوص واألشعار بسمات فنية ومجالية هلا تأثريها حن خالل ذلك إىل ش
  .نزياح ن طريق ما يسمى باالاخلاص يف نفسية املتلقي، وكلها ع

والناظر يف عنوان حبثنا جيد أن املستوى املثايل اإلبداعي التجاوزي هو موضوع حبثنا 
جلهم إن مل  –وسنحاول رصد أصول االنزياح عند بعض الدارسني العرب احملدثني، الذين جند 

إن بعدت هذا املفاهيم إىل درجة ما، إال أن  و ولكن حىت،ض ملفهوم االنزياح ريع -نقل كلهم
ختلف الدارسني تتفق على أن متت واقعا لغويا ميثل األصل، مث تزاوجه عملية اخلروج عنه ها ومبكل

  .وهو ما ميثل االنزياح
v عبد السالم املسدي" عند  االنزياح" 
وفيه  "باألسلوبية واألسلو" مفهوم االنزياح يف كتابه  "عبد السالم املسدي" يعرض 

ا تعريفيا لألسلوب تكاد تنصب يف مقياس تنظريي جل التيارات اليت تعتمد اخلطاب أس أن« يرى
ولكن استقام له "   l’écart"نزياح  هو مبثابة العامل املشترك املوحد بينهما ويتمثل يف مفهوم اال

ر كالنص غال مع اخلطاب األص -أن يكون عنصرا قارا يف التفكري األسلويب فألنه يستمد داللته
وإمنا يستمد تصوره من عالقة هذا اخلطاب األكرب وهو اللغة اليت فيها يسبك ولذلك  –والرسالة 

     الضرورة فكما ال نتصور تعذر تصوره يف ذاته إذ هو من املدلوالت الثنائية املقتضية لنقائضها ب
تصور انزياحا إال عن شيء ما، وهذا املسار فكذلك ال ن) الصغري( يف طباق مع  إال) الكبري( 

ذاته متصور نسيب تذبذب الفكر  يف نزياح هواألصلي الذي يقع عن اخلروج وإليه ينسب اال
فيما  ها علينصطلحه من ركن منظور خاص وقد اياللساين يف حتديده وبلورة مصطلحه فكل يسم

ستعمال النفعي للظاهرة اللسانية خمتارين يف ذلك تسمية الشيء بوظيفة العملية من حبثنا باال ىمض
  .)1(»الواعيةته وغائي

نزياح ينطلق أساسا من املنظور األسلويب  سواءا يف تعريفه لال "عبد السالم املسدي" وجند أن 
نزياح ال يستمد داللته ومعانيه من النص أو الرسالة، وإمنا كان لغويا أو داليل، كما أنه يرى أن اال

  نسيج تنسج فيها  آلةكيستمد داللته من عالقة هذا النص أو اخلطاب باللغة، تلك اللغة اليت تعد 
  
  78-77:عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب ص -)1(
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يتبني لنا النسيج األصلي من ) آلة النسيج(خمتلف النصوص واخلطابات، ويف رحاب هذه اللغة 
من كشف للمصطلحات املعرب " عبد السالم املسدي " النسيج املرتاح عنه، وهو ما وجدناه عند 

  .ا عن الواقع األصل وعن املرتاح عنه لدى خمتلف اللسانيني الغرب
النمط لدى / "تودوروف"السنن اللغوية لدى / "سبيترز"النمط العام لدى : صلالواقع األ[  -  أ

 ."ريفاتار"
نزياح اال/  "تودوروف "حن لدىاللخرق السنن و/ "سبيترز"حنراف لدى اال: املرتاح عنه-ب

 ."فالريي "التجاوز لدى
 أنمبعىن ذاك الواقع اللغوي " األصل"أنه من شأن " ية واألسلوبباألسلو"وحسب مؤلف كتاب 

  .)1(]اخلارج عن األصل" للواقع الطارئ " الداللية واألصولية  بعاداألعلى تدبر  نايعين
نزياح قواعد تأسيسية تتجاوز املنظور األسلويب الضيق لتشع جبالء على نه اكتشف أن لالأكما 

 نبسط فرضية عمل نعترب ا أن الظاهرة اللغوية وجهة الجتاهنيفعندما [ قول التفكري اللساين ح
   زمنويشمل وضع اللغة األول وهو األصل بالذات وال" النفعي" أوهلما اجلدل :وتقاطع حمورين

ال املظهران واقع لغوي، إال كهو اجلدول املخدوم وحموره وضع اللغة الطارئ ف ناحملوري نيذثاين ه
" عال وهو تاملوجود اللغوي كتجسيد خلصوصية اإلنسان والثاين م" قضية" أن أوهلا متنازل وميثل 

  :وانطالقا من ذلك منيز نوعان من اخلطاب، )2(]وجوداملذلك " نقيضه
ىل تأويل أو إفقط دون حاجة  ها تدل عليه مكونات تركيبمبعادي الذي يستمد داللته الطاب اخل

يانا أفرزته عالقات معينة، فهو حميط كفقد اعتربه [ أما اخلطاب الفين األديب ،حبث عن معاين ضمنية
لساين مستقل بذاته وهو ما أفضى إىل القول بأن األثر األديب بنية لسانية تتحاور مع السياق 
املضموين حتاورا خاصا، معىن ذلك أن النص األديب يفرز أمناطه الذاتية وسننه العالمية و الداللية 

كأن النص هو معجم لذاته، وقد أفضى هذا لاقه الداخلي هو املرجع لقيم دالالته حىت يس فيكون
يف عالئق االنتماء بني وجود ثنتساب بني النص وما سواه وتكالالتقدير معرفيا إىل فك روابط ا

  ارا لتمييز اخلطاب األديب عن الوثيقة املوضوعية، بالنص وبنيته اللسانية حىت غدا ذلك املعيار مس
  اخلطاب العادي وتراكيبه النحوية واللغوية وأبعاده الداللية احملدودة  بني يافعل ازيا جند متيننمبعىن أ

  
  80...78:عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب ص -)1(
  84- 83:املرجع السابق، ص:بتصرف  -)2(
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كل منهما خصائص، كما وقد لوبني اخلطاب األديب وتراكيبه اللغوية وأبعاده الداللية كذلك، ف
فيها  فصانع األدب ينطلق من لغة موجودة فيبعث»خلق لغة من لغة «عرف اخلطاب األديب بكونه 

وال الشيء خيلق، «ولكن اخللق متعذر إذ" خلق " فاحلدث األديب  الفين،ألثرلغة وليدة هي لغة ا
وهو ما يربز حقيقة ،)1(]، فاخلطاب األديب حتويل ملوجود  »شيء يفىن ، وكل موجود متحول

يف حديثه عن " املسدي" نزياح ذو التحول الدائم الذي يسهم يف خلق الالمنتظر، ويستطرد اال
نزياح يف نظرية لعل قيمة مفهوم االو «:إبراز قيمته هذا املفهوم، فيقول يف ذلكنزياح ليصل إىل اال

نه يرمز إىل صراع قار بني اللغة واإلنسان أحتديد األسلوب اعتمادا على مادة اخلطاب تكمن يف 
موضوعي ما " عطى كمسها وكلية إشكاهلا ميهو أبدا عاجز عن أن يلم بكل طرائقها وجمموع نوا

فظ اللغة مشوليا، وهي كذلك عاجزة عن أن حيفس الوقت بل إنه عاجز عن أن يف ن"  ورائي
منه من القوة إىل الفعل، وأزمات احليوان واككل تستجيب لكل حاجته يف نقل ما يريد نقله وإبراز 
ليصل يف اخلتام إىل ،)2(»كانوا  ذراء واألدباء معالناطق مع أداة نطقه أزلية صور ملحمتها الش

ياح احتيال على مستويني احتيال اإلنسان على اللغة، واحتيال اإلنسان على نزاعتبار اال
نزياح عندئذ سوى احتيال اإلنسان على اللغة وعلى نفسه لسد وما اال « وذلك حني قالنفسه،

  .)3(»قصوره وقصورها معا
"  النقد واحلداثة" نزياح وذلك  من خالل كتابه وقفة أخرى مع مفهوم اال" ي دللمس" كما  أن

نهج احلداثة مأما  «:حيث يربط منهج احلداثة بالعدول عن النمط يف مقارنته مبنهج القراءة، فيقول
و يقصدها هنا املنظومة املتعلقة مبنهج القراءة الذي يتدرج  –فإنه حيتفظ بنفس املنظومة الثالثية 

فهو املمارسة، و يعكس ، األول متعلق بالتنظري، و الثاين هو املواصفة و أما الثالث على سلم ثالثي
ترتيب مدارجها، فيشتق تركيبا مقابال ينطلق من املمارسة اليت توحي بالعدول عن النمط السائد و 

حيث  املعيار املطرد فيتجه صوب املواصفة لتفسري هذا التجاوز و االنزياح إىل أن يستقر يف تنظري
  )4(.»رديؤسس قواعد احلداثة باعتبارها جتديدا للرؤية و تغيريا للمط

  
  
  92...90:عبد السالم املسدي، األسلوبية واألسلوب ص :بتصرف-)1(
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مه عند وأسهبنا عن مفه فاالنزياح هو من مثرات الدرس األسلويب و اللساين احلديث، و قد
باعتباره من رواد الدرس األسلويب و اللساين احلديث عند العرب و ذلك " املسدي عبد السالم"

من خالل اطالعه على املراجع األجنبية املتخصصة يف ذات املوضوع، و ذا يكون قد أضاف إىل 
  .الدراسات اللسانية و األسلوبية العربية الكثري

v حممد اهلادي الطرابلسي" االنزياح عند:" 
على االنزياح يف دراسته، و قد صرح بذلك يف  "حممد اهلادي الطرابلسي"لقد اعتمد 

هو يف اجلانب املتحول عن اللغة و املتحول عن اللغة يف ) انظيقصد م(مضان األسلوب «:قوله
معنوية أو يف  وجهةالكالم عديد األشكال، فقد يكون حتوال عن قاعدة حنوية أو بنية صرفية أو 

تركيب مجلة، كما قد يكون التحول عن نسبة عامة يف استعمال الظاهرة اللغوية يف عصر من 
رة اللغوية يف نوع من النصوص هأو بفقر خاص يلحق الظاالعصور أن يكون بشحنة داللية خاصة 

و يستقطب املتحول عن اللغة «: و يواصل الطرابلسي حديثه عن االنزياح فيقول،)1(»...دون آخر
 و يضم االستعماالت اليت شاعت يف كالم منشئ من املنشئني: نوعان على األقل، املتحول املشترك

، و ...أو يف نوع خاص من أنواع االستثناء ،من العصور يف عصر أو يف كالم عدد من املنشئني 
و يشمل االستعماالت اليت تظهر هنا و هناك فيها يكتب الكتاب و ينظم : املتحول اخلاص

أصحاا، بل ال يكون هلا حظ من التواتر غريتر عند االشعراء، و ال يكون هلا حظ من الشيوع والتو
مه معمم أو عمص ال يربح باب اخلطأ و اللحن حىت يمعترب حىت عند أصحاا، فاملتحول اخلا

  .)2(»يندثر
اللغوي و الداليل، و  هأن أساس األسلوب هو االنزياح جبانبي" الطرابلسي" يف تصرحيات دو جن 
ميثل اجلانب املتحول عن اللغة، و هذا التحول يكون على مستويات عديدة من مستويات  وه

و التحول يف بدايته يلمس ماهو لغوي فقد يكون حتوال عن قاعدة حنوية أو صرفية أو يف  ؛اللغة
لية و فنية جتول يتركيب مجلة أما التحول التاّيل فهو ما يشمل االنزياح الداليل بنقل معاين ختي

 من التحول هذين النوعني علىاصطلح الطّرابلسي  بامللتقي يف مساء عالية من املعاين الراقية، و قد
  باملتحول املشترك و يضم الشائع من االستعماالت اللغوية، و املتحول اخلاص و يضم اخلاص من 
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  .االستعمال اللّغوي، فهو استعمال خري شائع يتعاىل عن اللحن و اخلطأ

أنه اعتمد على أمثلة [انتقادات من خمتلف الباحثني و اللغويني، " الطرابلسي"و قد واجهت 
عشوائية و مالحظات ال ميكن االطمئنان إىل دقتها العلمية، فظلّت فكرة االنزياح عنده تتراءى 

االنتقاد يعد من  هستوى اخلارجي الذي يقاس بشيء منفصل عن النص، إال أنه و رغم هذعلى امل
الذين و ضعوا اللّبنات األوىل للدراسات األسلوبية احلديثة بفضل إرساء بعض السوابق اليت متهد 

  )1(]السابقة الذكر تناالسبيل للمقارنة و التحليل يف أدبنا العريب من خالل دراس
v  حممد العمري"االنزياح عند: "  

أن نظرية االنزياح باعتبارها إجراء لغويا دالليا جتد بعدا مهما يف " حممد العمري"يرى 
ت نظرية االنزياح يف سالتراث البالغي العريب يف احلديث عن ااز و العدول و التوسع، و لي

القدمي بالغرابة و العجب كما هو يف صياغتا اللسانية املتقدمة إال حماولة لتفسري ما عرب عنه منذ 
ب كان أبعد يف غرب و كلما كان أغرألن الشيء يف غري معدنه أ«:فيقول. كالم اجلاحط

  )2(»و كلما كان أطرف كان أعجب... الوهم
و هي الغرابة  -االنزياح -و هنا تظهر اللفظة يف االنزياح إذ متثّل الوجه اآلخر ألصلها أثناء حدوثه 

يرة تعطي يف املعىن أمرا زائدا ملوضع الغرابة او إمنا كانت األلفاظ املغ«: أو التعجيبتستتبع العجب 
أنفسهم،  مجبوا من الغرباء الواردين عليهم، و ختشع هلعفيها، فإنه كما يعرض ألهل املدينة أن يت

  )3(»...كذلك األمر يف األلفاظ الغريبة عند ورودها على األمساع
فهو يشترط على االنزياح ليكون «االنزياح بالتراث العريب،  "العمريحممد "باإلضافة إىل ربط 

شعريا ينبغي أن يتتبع إمكانيات كثرية لتأويل النص و تعدديته، و هذه الفاعلية بارزة يف تفاعل 
ليس مطلبا يف ذاته، بل هو سبيل  –و القول للعمري  –، إن االنزياح عندنا ...الداللة و الصوت

النفتاح النص و تعدديته على آفاق داللية عديدة، و هذا ال يعين أن االنزياح مرادف للغموض، 
فالغموض ليس إال عرض، و هو نسيب، نعين بالعرضية كونه من مظاهر االنزياح و ليس مقوما 

   )4(»شعريا يف ذاته
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ينظر لالنزياح على أنه سبيل النفتاح النص و تعدده و " حممد العمري"و من خالل هذا يتضح أن 
  ال يعين الغموض، و إنما الغموض ال يعدوا أن  –االنزياح  –ليس مطلبا يف حد ذاته، كما أنه 

، و يقر الباحث بأن أكمل صياغة لسانية لنظرية االنزياح و أشهرها هي اليت ...يكون عرضا
فاخلطاب فاخلطاب الشعري خطاب تواصلي  "بنية اللّغة الشعرية"يف كتابه " جان كوهني"صاغها 

  .يمن فيه الوظيفة الشعرية دون أن تغيب الوظيفة التواصلية
و ذلك من " بالبالغة العربية أصوهلا و امتداداا"ابه املعنون أيضا يف كت" حممد العمري"كما جند 

، و "ابن جين"و " هويبسي: "اللغويني و البالغيني أمثال داستنطاق التراث العريب عن [خالل
و ربطهم بظاهرة االنزياح من "... رجايناجل"و " الفراء""و " الفرايب"و " ابن سينا"و " اجلاحظ"

الضرورة، شجاعة العربية، االتساع، التغيري، : طياا بذور الظاهرة مثلخالل مصطلحاته حتمل يف 
  ....احملاكاة، اازر، النقل، العدول

يف دراسته لالنزياح حتديد مفهوم املعيار، الذي انطالقا منه تتم " حممد العمري"كما وقد تناول 
ستوي، األهلي، يف مقارنة مع االنزياح نزياحية، و يقصد باملعيار ذاك املبتذل، احلقيقي، املالعملية اال

الذي يقصد به الغريب، املغير، اللّغوي، املختلف، املنقول، و من املعلوم أن بناء املعيار كان و ما 
  .)1(]نزياحيةزال حمك النظريات اال

و على  –الدراسات األسلوبية و اللسانية احلديثة " حممد العمري"و ما ميكن مالحظته هو ربط 
صيل للظاهرة يف أبصدد الت هنا بالدراسات التراثية العربية، فهو -وجه اخلصوص ظاهرة االنزياح

أصول التراث مع مد جسور التواصل بثقافة الغرب، فهو قد تناول هذه الظاهرة بالدراسة سواء 
  .ه ال عليهالتأصيل هلا قي التراث أو اإلحاطة حبيثياا يف العصر احلديث، و هذا شيء حيسب ل

v  نزار التجدييت"االنزياح عند:"  
أب معظم أشياعه من اللّغويني و اللسانيين احملدثني إىل التطرق لفكرة دك" نزار التجديبيت"ذهب 

جون "االنزياح من خالل الدراسات األسلوبية و اللّسانية الغربية و على وجه اخلصوص عند 
  - خاصةفيما يتعلق باالنزياح و الشعر  -"كوين

ة مثليصل إىل القول أنّ " [كوهنجون "يف حديثه عن االنزياح عند " نزار التجدييت"يسترسل 
  ، مبعىن وجود طريقة االختالفاتخاصية واحدة أو عنصر ثابت يف لغة مجيع الشعراء على الرغم من 
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ميكن تعريف الشعر بأنه نوع من اللّغة، «": التجدييت"واحدة لالنزياح بالقياس إىل املعيار، و يقول 
ية تعتربها واقعة أسلوب... و تعريف الشعرية باعتبارها أسلوبية النوع، إنها تطرح وجود لغة شعرية

  شاذة و هذا الشذوذ هو الذي  هألنّ الشاعر ال يتحدث كما يتحدثّ الناس مجيعا، بل إنّ لغت
القطب : و جند الباحث ميثّل أنواع اخلطابات خبط مستقيم ميثّل طرفاه قطبني،»ايكسبها أسلوب

ري من اخلطابات الذي يصل فيه االنزياح عالنثري من اخلطابات اخلايل من االنزياح، و القطب الش
إىل أقصى درجة، و يتوزع بينهما خمتلف أمناط اللّغة املستعملة فعليا؟، فتقع القصيدة قرب الطرف 

قرب القطب اآلخر و ليس االنزياح فيها منعدما و  –بدون شك  –األقصى، كما تقع لغة العلماء 
  .ذا التصور برسم بياين ملزيد من البيان و التوضيحو سنحاول التمثيل هل... لكنه يدنوا من الصفّر

  
  

أقصى درجة                                                                                           0درجة الصفر 
  
، و هذا ما الشعرأساسا يف حقل دراسة  تولّدسبق نستنتج أنّ مفهوم االنزياح قد ومن خالل ما  

  .)1("]جون كوهني"بنظرية "نزار التجدييت"يؤكد مدى تأثّر الباحث 
  :على ثنائية و هي" نزار التجدييت"و يقوم االنزياح عند [

الصوتية و بنية الرسالة و هي ما تتمثّل يف مكونات هذه الرسالة أي املكونات  -1
 .الصرفية و النحوية و تقتضي هذه البنية يف دراستها اعتماد منهج الوصف

و )املعاين(املعنوية و الداللية  وظيفة الرسالة و هي ما تتمثّل يف مكونات هذه الرسالة -2
إىل كلّ معانيها  هاتقتضي هذه البنية يف دراستها أو باألحرى فهم فحواها من وظيفت

 .)2(]منهج التفسري و التحليل
جون "بنظرية االنزياح عند " نزار التجدييت"و من خالل ما قدمنا من الدراسة و البحث يتضح تأثّر 

تأثريا كبريا، و ذلك على اعتبار عام يتمثّل يف أنّ الشعر هو احلقل األساسي لالنزياح أو " كوهني
  .هو املنتج األساس للشعر العكس صحيح، أنّ االنزياح
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v  عبد اهللا صولة"االنزياح عند:"  
االنزياح يف الشعر يعمق ظاهرة اخلروج عن مألوف الكالم، أنّ " عبد اهللا صولة "و يرى 

الذي يرى أنّ الشعر ليس نثرا يضاف إليه شيء " نهجون كو"ب مذهب هو جند أنه أيضا يذ
الصوتية، : ت، و تبدو هذه القطيعة مع النثر يف املستوياLanti-proseو إنما هو الآلنثر [آخر، 

هو خروج الكالم عن النمط " عبد اهللا صولة "عليه فاالنزياح عند و . و التركيبية، و الداللّية
املألوف و هذا اخلروج يكون يف الشعر، و يبدو جليا أنّ الباحث كما سبق و ذكرنا أنه تأثّر 

  .الذي يرى أنّ الشعر هو انزياح" جون كوين"مبذهب 
يفة، و قد حتدث عن النص كما أنه يشري إىل قضية االنزياح على مستوى البنية و مستوى الوظ

باعتباره جهازاً مغلقاً ال يفضي إىل العامل اخلارجي إالّ من خالل خصائصه األسلوبية مستندا إىل 
  :ظاهرة االنزياح و الذي ينقسم هو نفسه إىل نوعني

عترب و هو ما يتمثل يف التقابل مع املستوى العادي للكالم و ي :اللّغة العادية العامة داالنزياح عن
خرقا له، و يكون البحث يف خصائص هذا اخلرق للواقع األصل حبثا عما يشكل أركان احلدث 
الفين يف األثر فما االنزياح سوى خروج عن النمط التعبريي املتواضع عليه، فهو خرق للقواعد 

  .حيناً و جلوء إىل ما عز و ندر حينا آخر
لذي ميكن حصر خصائص األسلوب يف نطاقه، فاالنزياح اليت متثّل السياق ا :االنزياح عن لغة النص

دد يف السياق الذي يرد فيه النمط العادي، و هو نسيج اخلطاب أو النص، و عيف هذه احلالة يت
  .)1(]اخلروج عنه هو مدار األسلوب يف ذلك املوطن

v  عصام القيسي"االنزياح عند":  
هو  –" جون كوهني"مفهوم االنزياح من خالل عرض لكتاب " عصام القيسي"لقد طرح 

و ذلك ألن هذا الكتاب يعترب أهم ما كتب يف الشعر و االنزياح و " بنية اللّغة الشعرية" –اآلخر 
 ههو الشعر؟، و الشعر عند ما«: يف النظرية الشعرية، ألنه قدم إجابة واضحة عن السؤال اآليت

زياح أي خروج أو عدول عن قانون اللّغة املعترف به اجتماعيا إالّ أنّ هذا االنزياح ال مينح صفة نا
  .)2(».الشعرية إالّ إذا كان حمكوماً بقانون جيعله خمتلفا عن غري املعقول

  نزياح قد ال يقتصر على اللغة، وإمنا قد ميتد إىل إىل أن مفهوم اال"" عصام القيسي""  ويضيف هنا 
  50-49:دراسة أسلوبية ص-ظاهرة االنزياح يف سورة النمل: هدية جبيلي:بتصرف -)1(
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، و " نزياحمهاد عام يف تأصيل اال"دراسة سابقة يف موضوع  يف له ناما وراءها وهو ما تعرض
وهنا يؤكد ضرورية [ .و اإلنسان كالطبيعة مثال الكون نزياح  يشمل كل ما يف أن اال اكتشفنا

نزياح عن قانون اللغة، فإن انزياح الشعري، فإذا اتفقنا على أن الشعرية هي لالالسمة اجلمالية  
هذا االنزياح شعريا إال انون الطبيعة ، وال يكون قنزياح عن اهي ) من الطبيعة ( الشعرية الطبيعية 

  : إذا توفرت له السمة اجلمالية، و نوضح ذلك من خالل املثالني اآلتيني
  .نزياح ــ لكنه حقق مسة مجاليةاصل الطبيعي ــ فهو األظاهرة قوس قزح ــ خروج عن 

ــ لكنه يفتقر إىل السمة  الالاستقرارظاهرة الزالزل ــ خروج عن األصل الطبيعي وهو 
  .)1(]ذا املعىن نزياح شعريا ااجلمالية اليت نتجت عنها ــ و من مث ال يكون 

لوف، شريطة أن هو اخلروج عن قانون اللغة املعترف ا و املأ" القيسي"وعليه فاالنزياح عند [
عر و يعده هو مسة مجالية يف االنزياح، فهو يربط فكرة االنزياح بالش يكون هذا اخلروج ذو

" بنية اللغة الشعرية" و يعترب كتابه " جون كوهني "االنزياح ذاته و يظهر لنا هنا ماذا تأثره بنظرية 
طوات اليت مل تبلغ اخلفقد قام بإمتام ،نزياح خصوصا االأهم ما كتب يف النظرية الشعرية عموما و 

من استعارة، وقافية، و التقدمي و البالغة القدمية إجنازها، وهي أن األشكال و الصور البالغية 
باالنزياح " تلتقي مجيعها يف اللحظة األوىل عند خرق قانون اللغة و هو ما يسمى ...التأخري
  .)2( "]االنزياح الداليل" مث خرق املألوف من املعاين و هو ما يسمى  ،"اللغوي

عند اللسانيني و وخالصة ، بعد هذه الوقفة هلذا اجلزء من حبثنا حول ظاهرة االنزياح 
و اهتمام الكثري من الباحثني اللذين ذكرناهم   طباحملدثني العرب، جند أن هذه الظاهرة تستق

  "....حسن ناظم"، و " حممد عبد املطلب"  ،"كشكري حممد عياد"غريهم كثري 
وما استخلصناه من مشروع هؤالء يف طرحهم الفكري لظاهرة االنزياح، أم أصلوا هلا 

الل استنطاق الدراسات التراثية و البالغية، و بالفعل وجدوا هلا مقابالت من وذلك من خ
الضرورة، التخييل، ااز، : ، أمثالاملصطلحات اليت تتفق معها إىل حد ما يف املفاهيم و األسس

  .. االتساع، تغيري النقل، العدول،
  و تأثروا ا وخاصة فيما يتعلق كما أم اطلعوا على الدراسات الغربية، يف هذا احلقل من الدراسة 
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هو الشعر ذاته، و ما أخد عنهم أم يف االنزياح باعتباره أساس الشعر، بل " جون كوهن" بنظرية 
م على االنزياح اللغوي بشكل أكرب من تركيزهم على االنزياح الداليل، رغم اركزوا دراس

و دالالت وإحياءات  ننزياح وما الشعر يف احلقيقة إال معااإقرارهم حبقيقة و هي أن الشعر هو 
 مهذا املأخذ الذي ال ينفي حقيقة أوأدوات محلها للمتلقني، ولكن ،جعلت من اللغة قناة سريها

درسوا الظاهرة على مستوى التنظري و التطبيق، و بذلك شكلوا خلفيات وأسسا ينطلق منها 
  . الدارس املعاصر

وليس من السهل تصنيف جهد متواصل و إنتاج غزير لظاهرة االنزياح سواء كان ذلك يف التراث 
اللغوية الغربية و العربية املعاصرة، وال سيما أن األمور العريب و البالغي القدمي، أو يف الدراسات 

متداخلة و املسائل آخذ بعضها برقاب بعض، فيها األدب مبا فيها من معاين و دالالت، و فيها 
اللغة و هي تسعى إال أن تستقل عن هذا و ذاك إذا كان ذلك كذلك،  فال غرابة إن استعملنا 

ن كان يف كل مقترح نقص وعليه مآخذ، ذلك أن ظاهرة أكثر من طريقة للتصنيف وال غرابة إ
االنزياح متأصلة يف جذور وأصول التراث العريب القدمي من جهة، و مرتبطة كل االرتباط مبباحث 

خاصة منها األسلوبية و الداللة، ولكن درجة هذا  ؛الدرس اللساين احلديث من جهة أخرى
 ماالنزياح مفهوم أسلويب لغوي صرف، و منه االرتباط ختتلف من دارس آلخر، فمنهم من يعترب

من اعتربه مفهوم أسلويب لغوي داليل يف آن واحد خارق ملا  ممن يعده مفهوم خرق داليل، ومنه
هو مألوف، إذ أنه ميثل نتاج تالقح اللغة و الداللة إلعطاء الصورة النهائية يف أى حلة لغوية 

ة منا اإلحاطة بكل ما ميثل األهم يف تاريخ الظاهرة وداللية وفيما أسلفناه بالدراسة ميثل حماول
  .العرب الغرب ونزياحية يف التراث و يف الدراسات املعاصرة عند اال
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  :احــواع االنزيــأن
يف جزء أو اثنني من أجزاء النص، و إمنا له أن لعل مما يؤكد أمهية االنزياح أنه ال ينحصر 

يشمل أجزاء كثيفة متنوعة متعددة، فإذا كان قوام النص ال يعدو أن يكون يف النهاية إال كلمات و 
و رمبا . من هذه الكلمات و هذه اجلمل الكثري يف الكثري يءمجل، فإن االنزياح قادر على أن جي

  .ت إىل نوعني رئيسيني تنطوي فيهما كل أشكال االنزياحأجل ذلك أن تنقسم االنزياحا أنصح 
االنزياح "فأما النوع األول فهو ما يكون فيه االنزياح متعلقا جبوهر املادة اللّغوية ما يسمى [

ا يف السياق الذي ترد فيه، او أما النوع اآلخر فهو يتعلق بتركيب هذه مع جار، "يلادباالست
  . )1(]"يبياالنزياح الترك"و هذا ما مسي سياقا قد يطول أو قد يقصر، 

v  االنزياح االستداليل:  
يف  ةو متثل االستعارة عماد هذا النوع من االنزياح، ونظرا ألمهيتها وملا هلا من فوائد، مج

فقد تناوهلا الكثريون من الباحثني واألدباء القدامى، واللغويني واللسانيني  الشعري البناء األديب
  .احملدثني على حد سواء

يقدم طبيعة البناء األديب الشعري "[  نيعتالصنا "من خالل كتابه  "أيب هالل العسكري " وجند
املصيبة  االستعارة ولو ال أن«: عن طريق االستعارة باعتباره لغة متميزة على اللغة الطبيعية، فيقول

وهذه الزيادة  ،»تتضمن ما ال تتضمنه احلقيقة من زيادة فائدة لكانت احلقيقة أوىل منها استعماال
 :عنده أربع، هي االستعارةتكون بني عبارتني معنامها األوىل أو ارد واحد، ووظائف 

  ".عنه  نةابشرح املعىن، وفضل اإل"  -1
 ".واملبالغة فيه  هتأكيد"  -2
 ".لفظ لاإلشارة إليه بقليل من ا"  -3
 ".حسن املعروض الذي يربز فيه " -4

وكما هو الشأن بالنسبة للبالغة القدمية ككل، وكذا بالنسبة للشعرية احلديثة هناك خرق لقاعدة 
 .وعدول عما هو عادي ، هناك زيادة على املطلب اللغوي الصرف

ى مبدأ لساين أكدته الدراسات اللسانية ة علعبارة صرحي يفيلنا العسكري حبدسه السليم وهنا حيف
  كل ما ال يضيف شيئا إىل اخلطاب،  نواالستغناء ع يسراحلديثة، يتجلى يف ميل اللغة إىل اخلفة وال
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شىت الصور، بوهذا خبالف  اخلطاب األديب الذي يقوم كلغة ثانية مشاكسة لقانون اللغة  األوىل 
  .)1(]وذا القانون ندرك أن الشعر لغة ثانوية  متميزة عن اللغة الطبيعية 

فحوى ، املعىن الذي يكون اقد فرق بني املعىن األصل، املدعو غرض[  "العسكري"كما و أننا جند 
" احلسن" و" اإلشارة "و" التأكيد" و " الشرح" اخلطاب، وبني املعىن اإلضايف الذي أرجعه إىل 

فهذه املعاين إضافية تضاف إىل الوظيفة التواصلية، اليت تتحول يف اخلطاب األديب إىل مستوى ثان 
  .أو تأخذ طبيعة خمالفة على األقل

الوظائف األربع املذكورة وظيفة غري أدبية أو تكاد، وقد يتبادر إىل الذهن أن الوظيفة األوىل من 
لإلجابة إذا ما نظرنا إىل خصوصية النص القدمي ذي الطابع اخلطايب، وتبدو  ذلكوليس األمر ك

 هلا، وأدخل الوظائف يف جمال األدبية ميالوظيفة الرابعة كما لو كانت نتيجة الوظائف الثالث تقو
  .ارة عادة هو املبالغة و التلميح الذي يعين عن التصريحرض االستعغالثانية والثالثة، إذا 

وال بد لكل  استعارة وجماز من  «) : احلقيقة ( وربط املؤلف بني خرق االستعارة وااز للمعيار 
األثر النفسي الناتج عن هذا اخلرق، ومنثل  بنيو »املعىن يف اللغة  لىحقيقة وهي أصل الداللة  ع

ما ميلكون  «من قوله " بلغأ" اليت هي  »ما ميلكون من قطمري  «لذلك بتعليقه على اآلية القرآنية 
فضل االستعارة، وما شاكلها على احلقيقة أا تفعل يف نفس السامع ما ال  «وذلك أن  »شيئا 

  .)2(]  »تفعله احلقيقة 
لدراسات الغربية االنزياح بصورة عامة، فقد تناولت أنواعه بصورة كما وقد تناولت ا

وما هذا النوع  ،"بنية اللغة الشعرية " من خالل كتابه " جون كوهن " خاصة، و باألخص عند 
    األول الذي حنن بصدد دراسته والذي يكون فيه االنزياح  متعلقا جبوهرة املادة اللغوية مما مساه 

خرق لقانون اللغة، أي «فالواقعة الشعرية حسبه هي" [ النزياح االستبدايلبا" "جون كوهني " 
وحده الذي يزود  و، وه" صورة بالغية" دعوه البالغة تانزياحا لغويا ميكن أن ندعوه كما 

ستعارة تصرحيا واضحا فإنه يف هنا باالاه" كوهن" لئن مل يصرح و. »الشعرية مبوضوعها احلقيقي
إن املنبع األساسي لكل شعر هو جماز  «:فضل للشعر، فنجده يقول  هلا كل موضع آخر يعزو

هي " جون كوهني" حسب  فاالستعارة »غاية الصورة « وهي عنده »ستعارة هو اال ؛ت اازا
  تعد من أبلغ وأعقد الصور األخرى، فهي متثل املقام األول واألساس إىل درجة أنه عدها هي اليت 
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  )1( ]تزود الشعرية مبوضوعها احلقيقي، بل وأكرب من ذلك أا املنبع األساس لكل شعر
والذي يعد " فلسفة البالغة" من خالل كتابه  "زريتشارد" وإذا انتقلنا إىل العصر احلديث جند     

   االستعارةدرسا ومتحيصا وقد رد على كل اآلراء اليت مست بقيمة  باالستعارةهتم امن أهم من 
 على واعتربت مجاال وزخرفا أو قوة إضافية للغة ال.. واليت منها من عدها جمرد لعب باأللفاظ[ 

أا الشكل املكون واألساس هلا، بل ومنهم من عد أن اللغة يف اجلوهر استعارية، ويف هذا الرأي 
 مادته إذا يف نظام لالنزياحمطعن يف فكرة االنزياح، فإذا كانت اللغة كذلك فأي فضل وأي مزية 

كذلك إذ  " تدوروف "، وقد لوقي هذا الرأي برد من قبل االستعارةاألساسية هي من تشكيل 
، »فحسب أجزائهافإذا كانت اللغة، زمانيا، جمازا كلها، فانيا يشكل ااز جزءا من  «:يقول 

فااز الذي يشكل جزءا من أجزاء اللغة ليس يف مستوى واحد، إذ إن منه ما يرد يف الكالم 
، الفينلكالم ويتكرر ويشيع فيصبح من أعراف اللغة ومن مناهجها يف األداء، ومنه ما يرد إال يف ا

  .وهو جمال حبثنا
فيعدها املبدأ احلاضر يف اللغة وليست  االستعارة يستنصفجنده "  دزيتشارر"  راءآلويف عودة لنا 

حاضرة، كما أنه يستبعد أن تكون  االستعارةثالث مجل إال وكانت  نستصيغاللغة ذاا إذ أننا ال 
سألة حتويل أو استبدال للكلمات، يف حني أا يف األساس مجمرد لعب باأللفاظ أو  االستعارة

ستعاري  يعمل بواسطة املقارنة، ومنها الفكر اال «استعارات وعالقات األفكار، فقد آمن بأا 
ما يراد ا عملية بدال للكلمات بقدر د ا اإلاال ير فاالستعارة،»ستعارات يف اللغة اال قتنبث

ي فيها ال خيتفي وإال لن تكون هناك استعارة، لكنه يتراجع إىل خط التفاعل، ألن املعىن األساس
 –ستعاري، وبذلك تقوم بني املعنيني عالقة تفاعل ومن خالهلا، عالقة التفاعل خلفي وراء املعىن اال

  - ستعارييربز املعىن اال
ال تنتج من جمرد املقارنة بني شيئني بينهما تشابه فحسب،  االستعارةبأن " زدريتشار" ويضيف 

مينح - يف الغالب  - هو الذي واالختالفأن يكون بينهما تباين واختالف، وهلذا التباين  تغيوإمنا يب
  .تأثريها املتميز االستعارة

      أن يكون  لالستعارةمن اخلصائص األساسية  «تأكيدا هلذا املذهب، أن "  أوملان" وقد رأى 
  ما مصحوبا هفيها بعيدين على بعضهما بعضا إىل درجة ما ، وأن يكون تشا] الطرفان[
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ففي رأيه أن ، »وأن ينتميان إىل جمالني خمتلفني من جماالت التفكري] ختالفهما [  ـباإلحساس ب
ستعارة من الوسائل العظمى اليت متكن الذهن املبدع أن جيمع بواسطتها يف الشعر أشياء خمتلفة ما اال

ربط ذلك مبا حيدث يف عقل املتلقي عندما يواجه تلك  دكان هلا أن جتتمع من ذي قبل، فق
ة االستعارة، فهي  ستعمال التأويل، وما هذا يف كله إال  تأكيد على أمهية وقيمارة فيلجأ الستعاال

 ذامها إال أعاظم الشعراء ونقصد اللموهبة الشعرية، واليت ال يقوى على استخداحملك األساسي 
فال ترى  دع بصدق اخليالتستعارة اليت تدمج األشياء املتباينة يف وحدة جديدة ، فهي تباحلديث اال

ستعارات تعلو شأنا وقيمة  عن فهذه اال –أي بني الصالت  –العقول العادية أية أخوة بينها 
ها، يدو ميتة ألا تشيع على األلسنة واألقالم فهي تنايف عنصر املباعدة بني طرفغستعارات اليت تاال

  )1(]مكشوفا افيغدو املعىن فيها ظاهر
بالتشبيه الذي عد من االستعارات املكشوفة  االهتمامطت غفقد  ألمهية االستعارة  ونظرا

ستعارة ما ميثل خالصة النوع األول من االنزياح الذي املباشرة وعلى هذا األساس  فقد عدت اال
انزياحا من نوع آخر  بعستعارة قد تستونقول إن هذه اال. يتعلق جبوهر الوحدة اللغوية أو بداللتها

بالضرورة مثل هذا االنزياح فإا ال بد بع اللغوية، ولئن مل تستيرتبط بتركيب مجلة من الوحدات 
م بتركيب مجلة من الوحدات الداللية ملا سبقتها قوأن تدخل يف عالقة مع البقية من أجزاء النص لت

  .من الوحدات اللغوية
v االنزياح التركييب:  

ببعض يف العبارة وحيدث مثل هذا االنزياح من خالل طريقة يف الربط بني الدوال بعضها [
الواحدة أو يف التركيب والفقرة، ومن املقرر أن تركيب العبارة األدبية عامة والشعرية منها خاصة، 

فعلى حني تكاد ختلو كلمات هذين : خيتلف عن تركيبها يف الكالم العادي أو يف النثر العلمي
األدبية أو التركيب األديب قابل ة أو قيمة مجالية فإن العبارة يزاألخريين إفرادا أو تركيبا من كل م

ألن حيمل يف كل عالقة من عالقاته قيمة أو قيما مجالية، فاملبدع احلق هو من ميتلك القدرة على 
مبا يتجاوز إطار املألوفات، ومبا جيعل التنبؤ بالذي سيسلكه أمرا غري ممكن  مجالياة فظتشكيل الل

دائم لتشكيل جديد ومنه معاين ودالالت  عل متلقي الشعر يف انتظارجيومن شأن هذا إذن أن 
  .)2(]جديدة
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هنا بأن الشعريات احلديثة مالت يف املقام األول إىل رؤية الشعر مبا هو تشكيل او ميكن القول ه[ 
بقوله " فالشاعر حسبه هو شاعر  «جون كوهن " ومن بني هؤالء ... لغوي و عالقات جديدة 

ال بتفكريه وإحساسه، وهو خالق كلمات وليس خالق أفكار، وعبقرية كلها إمنا ترجع إىل إبداعه 
  ولكننا ال ينبغي أن نأخذ حبرفية  ،)1(]هناك من القصائد اليت تقول شيئا واحد  ، ويرى أن»اللغوي

آرائه، ألنه حىت وإن وجدت قصائد تقول شيئا واحدا إال أا ختتلف عن األخرى بطريقة قوله، 
 هفهي طريقة جديدة يف تراكيب كالمية خاصة، إذ فيها ميكن اجلمال، وبذلك فإننا إذا أقررنا بأن

ة تركيبها اجلديد اخلاص، فمن شأن ذلك أن يغري من طبيعة املعىن نفسه، وأن ترافقه لكل قصيد
 .هلا أن تكون لوال التركيب اجلديددالالت جديدة ما كان  

يف التقدمي و التأخري،و املعلوم لدينا أن  يءالتركيبية يف الفن الشعري أكثر ش نزياحاتاالفتتمثل [
فالفاعل يف العربية على سبيل املثال :و عليها يسري الكالم ةو مطرد. لكل لغة بنيات حنوية عامة

كان الفعل متعديا،يف حني أنه يف االجنليزية متصدر  إن ا لفعله،و سابقا مفعوله غالبا،يالتيكون 
  .اذهك و......يتلو فعل فمفعول مبتدأنه أ أياجلملة،

حد بعيد يف تبني  إىلي يسهم ذال اإلعرابولكن يوجد اختالف بني مثل لغتنا اليت تعتمد 
فيها،و من مث يكون الفيصل يف  إعرابالدالالت فيها و بني االجنليزية و ما شاها من لغات ال 

كرب أ إعرابالك تكون مرونة التركيب يف اللغات اليت حتوي ذتبني الدالالت فيها مواقع الكالم،و ب
داللة وان اختلفت مواقع أجزاء يسهم يف تبني ال إن،و من شأن األخري عراباإلمن اليت ال حتوي 

اجلملة تقدميا أو تأخريا يعين االختالف،و هو ما يتيح أمام املبدع يف العربية و غريها متسعا لكثري 
يعني  الذيلك التصرف ذبالداللة،بل هو   اإلخاللمن ألوان التصرف دون أن خيش املساس أو 

 ألداءوفاء  أكثرميزة جتعل املبدع  إالراكيب ا الغىن يف التذعلى نقل أفضل للداللة و املعىن،و ما ه
ِ2( ]معانيه عرب تراكيب و عرب ما متنحه له أداته( .  

ومن أنواع و مظاهر التصرف يف التراكيب ما ميكن أن نسميه مبدأ أو مهارة التقدمي و التأخري،و 
التقدمي  عناالنزياح الناتج [ قد مسه "جون كوهني "هي وثيقة الصلة بقواعد النحو لدرجة أننا جند

  الفرنسية و ما حتويه من  تهو هو ما طبقه على لغ"القلب"أو "االنزياح النحوي"ـو التأخري ب
  
  
  121: سلوبية ، صأمحد حممد ويس االنزياح من منظور الدراسات األ:بتصرف -)1(
  122:املرجع السابق ص: بتصرف -)2(

   االنـــــــزیــــاح الداللــــي                  الفصــــــــــــل األول



  
 

 63 

  الفرق بني الصياغات الواحدة اليت ال متلك الداللة نفسها  نأخصائص خاصة ا كما و يرى 
لك ذ أن بعضها خمالف لالستعمال الشائع،و رمبا هو تعليل صحيح،و لكنه غري مكتمل، إىلراجع 

ن من أن تكون من وراء املخالفة قيم إذو ال بد  بأن املخالفة وحدها غري كافية لتوليد الشاعرية،
ليس بالضرورة أن تكون املخالفة حبا لتميز أو تفرد فحسب و الغالب أن يكون  إذ فنية و مجالية،

  .)1(]فسأو عن معىن يف الن يءوراءها غاية فنية تعرب عن ش
 احلذفالتركيبية ومها  االنزياحاتريين يدخالن ضمن غية تمثالتقدمي و التأخري  إىل وباإلضافة[ 

ال  أخرى أشياء ذكريف الكالم العادي، و  حمذوفةترى  ال أشياء حذففنالحظ يف الشعر  واإلضافة
 أيضاالكالم العادي  يفة مثن أل إضافةو  حذفلك ال ينطبق على كل ذترى يف الكالم العادي، و

محال قيمة إذا إال،و  مفاجأة و ةحققا قراب إذا إالان انزياحا ذا ال يعدان هذو على ه إضافةو  حذفا
  .مجالية ما

اعتبار التقدمي  إمكانية فرأى ،اإلضافةو  احلذفو بني  والتأخريو هناك من اجتهد فربط بني التقدمي 
موضعه  أوعنصر من مكانه  حذفيتضمنان ألما  اإلضافةو  احلذفمن قبيل  « التأخريو 

و  احلذفنوع مستقل عن  التأخريقدمي و الت أنو لكننا نعتقد . »موقع ليس له إىل وإضافته
مواقع  يففهما تصرف  ،إضافةا ليس فيهما ذو ك ،حذف التأخريقدمي و و ليس يف الت ،اإلضافة

  .البناء النحوي للجملة يفتصرف  أو الكالم فحسب،
العدول عن  يعين وإمنا خمالفة القواعد، يعينال «حويا التصرف يف البناء النذه أن نؤكد إنناو 

بل هو عدول  فصاحة، األقل  إىل األفصحا العدول ليس مبعىن العدول عن ذه كذلكو ،» األصل
 أن «ىلإهب ذكان هناك من  إذاو  .شعرية لكنها فنية ثانوية فرعيةلغة  إىلاللغوي فقط  األصلعن 

و من تلك اليت  احنرافا، أكثرقل حنوية ،و من مث أيف النحو تكون  أصليةاجلملة اليت ختالف قاعدة 
اللغة الفنية لن ختالف  نأ األرجحن أب «ياد يردعن شكري إف،»ختصيصا  أكثرختالف قاعدة 

 إمكاناتسلمنا مبا تتيحه  فإذا،» إطالقاكانت غري مقبولة  إالعلى كل حال ،و  األصليةالقواعد 
قواعد جديدة،بل أن  رح لنفسهتال يعين أن جي ذااللغة للمبدع من ألوان كثرية للتصرف ،فه

  .)2(]يكرسها لبناء جديد أو يشبه اجلديد و هو مكمن الفرق بني املبدع و غري املبدع
    آخراننوعان  ةمثأن التركيب ال ينحصر يف اجلملة الواحدة ضمن النص،ف إىل اإلشارةو تنبغي 
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  و  خراآليتمثل النوع األول يف تركيب األصوات أو احلروف يف الكلمة،و أما النوع  :من التركيب
هو ما يهمنا أمره،و يتمثل يف تركيب جمموع اجلمل بعضها مع بعض كي تشكل يف اية األمر بنية 

مستوى تركيب :م فيهما املبدعكمستويان من التركيب يتح ةمثلك فذالنص كله،و نتيجة 
  .و االنزياح وارد يف كال املستويني.الكلمات يف مجلة،و مستوى تركيب اجلمل يف النص

ما يدعم فكرة  واجتاهات متعددة،و ه ذات االنزياحاتنص تتضافر فيه مجلة من نرى أن ال وهكذا
  .النص مبا هو كائن متحرك غري ثابت و ال متجمد إىلالنظر 

أنواع أخرى من شأا أن تكون  إىلو قد يتعدى االنزياح التركييب ما سبق من أنواع التراكيب [ 
ر األسلوبية توزيعا غري متعادل مما يلفت النظر ظواهر غري عادية أيضا،من مثل توزيع بعض العناص

كأن تكثر مثال االستعارة يف جزء من النص،و تقل أو تنعدم يف باقي أجزائه،أو كأن يتكرر  ،إليه
لك من بناء ذغري  إىلعنصر أسلويب ما،و يشكل تكراره يف النص ملحما بارزا غري عادي،

انزياحات  إىلغري مألوف ما يؤدي  اانزياحتسلسالت متشابكة و معقدة من اجلمل يشكل بناؤها 
  .داللية ال حتصى

خر انتقاال آ إىلالتركيبية االنتقال من أسلوب  االنزياحاتو مما له أن يدخل أيضا ضمن أشكال 
اللهجة الدارجة،كي يتحقق  إىلفينتقل مثال من النظم الشعري  تأثري فين، حداثإمفاجئا يستهدف 

لك أيضا ذو من  ا االنتقال يتعلق ببنية العمل الفين على حنو عام،ذله نوع معني من التأثري،ومثل ه
ظاهرة االلتفات،و طريقة التصوير احلر و يتجلى يف االنتقال املفاجئ و حتريك عناصر الواقع فيها 

التركيبية اليت  االنزياحاتري تقع يف دائرة ه و أمثاهلا كثذكل ه،يعرف باخللط الزماين و املكاين
 إىلحتدث يف النص الواحد،بل و من املمكن أن حيدث االنزياح لدى املبدع يف نص له بالقياس 

باقي نصوصه،فمن املمكن اعتبار جمموع النصوص نصا واحدا و بناءا متحركا يغري بعضه بعضا و 
  .)1(]الباقي إىليبدو بعضه مرتاحا بالقياس 

ما ميثل   "االنزياح االستبدايل" و لنا وكان النوع األول من أنواع االنزياح وهويبد  
، أما النوع ...باعتباره يشمل خمتلف صور البيان من جماز واستعارة وتشبيه  "االنزياح الداليل"

 مبختلف التراكيب اللغوية واألسلوبية" االنزياح اللغوي"ما ميثل " االنزياح التركييب"الثاين وهو 
  ...  .من تقدمي وتأخري ، حذف وذكر ، تكرار ، وإحصاء 

  
  128-127: أمحد حممد ويس االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية ، ص:بتصرف -)1(

   االنـــــــزیــــاح الداللــــي                  الفصــــــــــــل األول



  
 

 65 

  :احــزيـنور االــص  
لنا احلديث أوال عن احلقل الداليل، فهذا األخري هو  نزياح، فينبغينا عن صور االثإذا حتد

عادة حتت لفظ عام جيمعها، ومن خالل جمموع  عداللتها، وتوض تجمموعة من الكلمات ترابط
داللة كل كلمة وعالقتها بدالالت الكلمات األخرى اليت  ددهذه الكلمات املتصلة دالليا تتح

  .تنتمي كلها إىل احلقل الداليل الواحد
هتمت الدراسات احلديثة بوضع حقول معينة لأللفاظ اليت تربط دالليا، واهلدف من وقد ا

  .ذلك الكشف عن صالا الواحد منها باآلخر، وصالا باملصطلح العام
و صور  ؛نزياح بصفة خاصةنزياح الداليل عموما وصور االوقد توصلنا من خالل دراسة اال

  :نزياح تتمثل يفاال
  . املعنوينزياح من املادي إىل الا -                 
  .نزياح من املادي إىل املادي لعالقة مكانيةاال -                 
  .نزياح من املادي إىل املادي لعالقة زمانيةاال -                 
  .نزياح من املادي إىل املادي الشتراكها يف جزء من املعىناال -                 

املفردات وتبني وجه معاين ة بني بح أن تؤدي إىل كشف صالت املقارنزياومن شأن صور اال
        .ة الداللية على وجه الدقة بني مفردات احلقل الداليل الواحد أو بني مفردات حقول متباينةباملقار

 ،نزياح تعني على ضم املفردات دالليا وذلك بالتماس صالت املقاربة بني معاين املفرداتفصور اال
املتنوعة ضمن  االنزياحالداليل يف وصل املفردات دالليا من خالل صور  االلتماسر هذا يتمظه و

حها بني املفردات يأن تزيد يف إجالء املعاين وتوض االنزياحاحلقل الداليل كذلك من شأن صور 
ا تكشف ما خص من معىن كل مفردة مع ذكر املعىن املشترك أإذ  ؛املترادفة اليت تتشابه معانيها

الداليل ميس  فاالنزياحالداليل يف معاين املفردات  االنتقالبني املعاين هذه الكلمات و مستويات 
     كرب نسبة مقارنة مبا حيدث يف جانب اللفظ، لذا فهو انزياح داليل بدرجة أوىل،أجانب املعىن 

  .الداليل االنزياح ح لصورةيفيمايلي توض و
v -االنزياح من املادي إىل املعنوي: 

اللة األلفاظ من الداللة على املعىن مادي إىل الداللة على دو يف هذه الصورة ترتاح و تنتقل  
   بلحلشدة الفتل، و جدلت ا: اجلدل« "اجلدال"معىن معنوي غري حمسوس، و مثال ذلك لفظة 
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مام ادول من أَدمٍ، انتقل معىن ، و منه اجلديل و هو الزجدال إذا شددت فتله و فتلته فتالً حمكما
إىل اجلدل و اجلدال مبعىن اخلصومة يف الرأي و  –وهو معىن مادي  -اجلدل الذي هو شدة الفتل

القياس املؤلف من : طلحا يف املنطق يدل علىاختذ مص ودفع املرء خصمه عن إفساد قوله،
املشهورات و املسلمات، و الغرض منه إلزام اخلصم و إفهام من هو قاصر عن إدراك مقدمات 

  .)1(»الربهان
v -االنزياح من املادي إىل املادي لعالقة مكانية: 

تنتقل داللة األلفاظ من الداللة على معىن مادي إىل الداللة على معىن مادي آخر لوجود عالقة  
دفنها وطمر الشيء خبأه حيث ال يدري، : طمر البئر طمرا":  املطامري"«: مكانية بينهما، فمثال

" املطامري"و املال و احلبوب، ومن هذا املعىن قيلواملطمورة حفرية حتت األرض يطمر فيها الطعام 
ية بني املعنيني واضحة، حيث إنّ املطامري وضعت أساسا  لكي يدخر فيها نالسجون، والعالقة املكا

   .)2(»الطعام واملال واحلبوب، ولكنها اختذت يف العصر العباسي كمكان للحبس و التعذيب 
v -من املادي إىل املادي لعالقة زمانية االنزياح:  

تغري داللتها من املعىن مادي إىل معىن مادي آخر لعالقة زمانية توجد مناذج أخرى من األلفاظ ت
هو من صالة املغرب إىل العتمة : وهي أول الظالم من الليل،وقيل" العشاء" «بينهما، مثل لفظة 

العشاء على الصالة اليت تؤدي يف هذه األوقات، وهي صالة واحدة ولكنهم اختلفوا يف  أطلقتمث 
  )3(»حتديد وقتها، والعالقة بني العشاء باملعىن الزماين والعشاء مبعىن صالة العشاء واضحة 

v -يف جزء من املعىن الشتراكهمامن املادي إىل املادي  االنزياح:  
داللة على املهر، ألن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا لت لاليت  استعمل "السوق " ظة فكل    

وضع الذي جيلب إليه املتاع والسلع للبيع املاإلبل والغنم مهرا، مث انتقلت داللة هذه اللفظة إىل 
اع، مشتقة من سوق الناس بضائعهم، مث وضع السوق موضع املهر، وقد اشتركت الداللتان بتيواإل

  .)4(»هو السوق و يف جزء من املعىن
  
  
  106:دراسات يف الداللة واملعجم ، ص.رجب عبد اجلواد ابراهيم: نقال -)1(
  107: املرجع السابق ، ص: نقال -)2(
  املرجع السابق: نقال -)3( 
   108-107: املرجع السابق، ص: نقال  -)4(
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اللغة، وكيف أن اللفظ الواحد يستخدم  ءيف إثرا تهأمهي فنستش االنزياحإذن فمن خالل صور 
مع كشف صالت املقاربة يف هذه املعاين  ،إىل معان عديدة يتعدامها لداللة على معنيني وقدل

لتضبظ يف حقول داللية حبيث ال يكون انزاحا دالليا عشوائي، وقد يضبط أيضا من خالل 
  .للغوية املختلفة واليت تزيد يف متايز معاين املفردات أكثر فأكثر السياقات ا

نه كما يسعى احلقل الداليل جلمع الكلمات املتصلة دالليا فيها بينهما، تسعى صور أو نتيجة 
  .قريب صالت داللية بني ما انزاح من املعاين وبالتايل ضمن حقول داللية متمايزةتل االنزياح
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     ياق وحدود املفهومالس:  
يعد السياق أحد أهم العوامل املساعدة على استنباط الدالالت احلقيقية و اازية يف 
النصوص اللغوية و اخلطابات الشفوية و الكتابية على السواء ،فهو ال يعدو أن يكون أول مظاهر 
االنسجام يف النص فحسب فهو أساسه وكذا جوهره ، إذ يساعد على فهم أغراض هذا النص 

لذلك تكتسب التراكيب اللغوية يف اللغات . ومقاصده ويفسح اال للتأويالت املمكنة فيه
  .دالالا عن طريق السياق ؛أي أن السياق هو الذي يقتضيه اإلنسانية
ومن املهم قبل البدء بأي عمل من تناول املفاهيم اليت ستدرس وطرحها على طاولة  

من اجلانب اللغوي مث إحلاقها بالبحث يف اجلانب  "ياق الس"البحث ،فيلزمنا ذلك ببحث لفظة
  .االصطالحي 

  : ياق لغة الس- أ
للغوي لأللفاظ الركن األساس يف حتديد وتوضيح املعىن االصطالحي ؛بل إنه يعد املفهوم ا

ألجل  "السياق"فكان من الواجب علينا أن نبحث يف هذا املصطلح اللغوي .ال يظهر األمن خالله 
يف معجمه "نظور مابن "أن تدي بفضله إىل املعىن االصطالحي له ،فارتأينا أن نسرد ما جاء به 

  وما اشتملت عليه حروفه يف تراكيب أخرى نوردها "  السياق"ول تداول مادة ح "لسان العرب"
  :كاآليت

»"هو املهر، قيل للمهر سوق الن العرب كانوا إذا تزوجوا ساقوا اإلبل والغنم "ياقالس
ساق اإلبل وغريها يسوقها سوقا وسياقا وهو سائق وسواق  .مهرا ذلك ألا الغالب على أمواهلم

رويدك سوقك :حاد حيدو اإلبل فهو يسوقهن حبداثة، وسواق اإلبل يقدمها، ومنهيسوق ن أي 
  .بالقوارير

وقد انساقت وتساوقت اإلبل إذا تتابعت ،وكذلك إذا هي تقاودت فهي متقاودة 
ولدت فالنة ثالثة :يقال .كأنّ اإلبل يسوق بعضهم بعضا " التتابع" هو" التساوق"ومتساوقة ؛ومنه 

وولد فالن ثالثة أوالد .حدة ؛أي بعضهم على إثر بعض ليست بينهم جارية بنني  على ساق وا
  . ساق على ساق أي واحد يف إثر واحد
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نزع الروح ؛وكأنّ الروح تساق لتخرج من بدن اإلنسان ،لذلك فهي تسمى السياق : والسياق
  )1(.»موضع البياعات ؛مسيت ا ألن التجارة جتلب إليها وتساق املبيعات حنوها:والسوق .أيضا 

أن " منظور نبا"من خالل شرح "سوق"فيربز لنا جليا من خالل هذا التحليل اللغوي ملادة
السياق يف احلس اللغوي ومبجموع التقليبات اليت حتملها هذه الكلمة يدل على نظام متوال 

فالتساوق .مترابطة يف احلركة من أجل بلوغ وظيفة معينة أو باألحرى إحراز غاية حمددة وسلسلة 
والتتابع يف األشياء واحلركة كان من أجل حتقيق غاية بعينها ،ذلك أن املهر سيق إىل املرأة من أجل 

  .إيصاله هلا ،كما أن السوق ما كانت للمبيعات أن تساق حنوها إال من أجل بيعها
معجم اللغة العربية "يف معجمه " محد خمتار عمرأ"قد سقنا أيضا ما رواه كما كنا 

  :يقول  "السياق "حول مادة "املعاصرة 
تعاقب سلسلة من الظاهرات يف وحدة ونظام ،كتعاقب الظاهرات الفسيولوجية و :سياق«

للقاضي شرح املتهم " ظروف يقع فيها احلدث أو يساق فيها الكالم ؛:ويقال . السيكولوجية
  )2( .»"السياق الذي ارتكب فيه جرميته 

على أن السياق هو تلك الظروف والعوامل احمليطة ،نستشفه من هذا الشرح  ولعل أهم ما
ذلك ألننا لن نستطيع أن جننح إىل كشف معىن احلدث  ؛ساعدة على نسجه وفق نظامملبالكالم وا

كان للقاضي أن يعي إحداثيات القضية  مبالحظة الظروف اليت يقع فيها احلدث ،فما إال اللغوي
  ألجل كشف الظالل حول ،باستجواب اجلاين ومن حوله املعروضة أمامه حول جنحة ما إال
مجلة الظروف احمليطة ا انه ضأي -السياق-كما ميكننا تعريفه .املالبسات احمليطة ذه اجلنحة 

  .نةبالكالم واملساعدة يف تسييقه على حنو معني البتغاء غاية معي
  :السياق اصطالحا-ب

يف خمتلف الكتب اللغوية إال أننا مل نظفر بتعريف  "ياق الس" رغم حبثنا حول مفهوم 
  للسياق من حيث بيان مفهومه ،غري أنه كان قد تبني لنا من خالل دراستنا له أنه يف احلس اللغوي 

واعتمادا على هذا ومبا أداه إليه .هو تعاقب وانتظام يف احلركة من أجل إبالغ هدف معني 
  تناسق وتتابع املعاين وفقا لسلكاجتهادنا ،خلصنا إىل تعريف وجيز اصطالحي له،على أنه 

  

 304:ص  7: م. 4ط" لسان العرب"ابن منظور  -)1(
  1139: ص .  2م. 1ط" املعاصرة معجم اللغة العربية "  "امحد خمتار عمر" - )2(
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  .جل اإلفاضة إىل معىن يبينه قصد املتكلم أالكلمات التابعة هلا ضمن نظام موحد من 
املقصود به من التركيب واملقصود بتناسق وتتابع املعاين هو ترابطها فيها بينها خدمة للمعىن األصل 

اللغوي ،والذي يبتغيه املتحدث من كالمه وانتظام هذه املعاين وفقا للكلمات التابعة هلا ؛هو أن 
هذه املعاين يعرب عنها بألفاظها املتناسبة معها ضمن نظام تركييب منظم وموحد جيعل الكالم 

الداللة تسبق اللفظ فنحن نفكر  صحيحا ومفهوما ،وكنا قد تناولنا بالذكر املعىن قبل اللفظ ،ألن
بفكرة ما مث نعرب عنها باللغة ،فليس هناك لغة تسبق التعبري ،وعلى كل حال فاللفظ واملعىن وجهان 

غري أن هذا التتابع بني املعاين حيدث . لورقة واحدة ال يفصل بينهما وال بالغة ألحدمها دون اآلخر
إغفال السياق الذي تسري فيه هذه التراكيب ،ما  مبراعاة النظام التركييب النحوي للمفردات دون

جيعل اللفظة و األلفاظ تنضوي حتت معان متقاربة أو متباعدة متكن اللغوي من رصد حقول داللية 
خاصة تزودنا بالفروق اللغوية الدقيقة لكل لفظ ،األمر الذي يسهل علينا رصد األلفاظ املرتاحة 

شف عن هذه الصالت الدقيقة بني معاين الكلمات وصلتها بدقة وانتقاء مالئم خيدم غرضنا يف الك
  .باملعىن العام للمصطلح 

إن الكلمة تدرس من خالل حتليل السياقات اليت ترد فيها ،هذه السياقات اليت تكون لغوية 
  .كما وقد تكون غري لغوية ،وهذا حيتم علينا أن نقف عندها لنستكشف أبعادها

ي الذي يتسم بالتعدد واالحتمال ،وثانيهما املعىن السياقي للكلمة معنيني أوهلما معىن معجم
،فالكلمة املفردة ال تنجز مهمتها إال ضمن السياق الذي ترد فيه ،وهلذا السياق بعدان أساسيان 

  .البعد الداخلي والبعد اخلارجي: مها
لق والذي يتأسس وفق طبيعة التركيب الذي ترد يف ه املفردات حيث يع  :الداخلي  البعد* 

بعضها ببعض وفق القواعد والضوابط اللغوية املنتظمة يف لغة ما ،حيث أن هذه القواعد هي من 
جتعل الكلمة تكتسب داللة معينة من خالل أا حتدد القيمة الداللية لكل كلمة داخل التركيب 

سياق إذ أن الكلمة توجد يف كل مرة تستعمل فيها يف جو حيدد معناها حتديدا مؤقتا،وال«اللغوي 
  اليت يف    هو الذي يفرض قيمة داللية واحدة يعينها على الكلمة ،على الرغم من املعاين املتنوعة
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الذاكرة وسعها أن تدل عليها، والسياق أيضا هو الذي خيلص الكلمة من الداللة املاضية اليت تدعها 
  )1(. »تتراكم عليها ،وهو الذي خيلق هلا قيمة حضورية

وهو الذي حيدد اخللفية غري اللغوية " أو املقام " وهو بعد السياق غري اللغوي :  البعد اخلارجي*
احمليطة  بالعملية اللغوية ،ومن مشموالته نذكر مكان الكالم وزمانه ،وجنس املتكلمني ومن يشهد 
 املوقف الكالمي ،نوع اخلطاب الذي يتضمنه النص اللغوي ،وكذا األبعاد اللغوية الثقافية املختلفة

  .اخل..كأن تكون ثقافية أو اجتماعية أو عاطفية 
وبعد إشارتنا إىل أبعاد السياق ،لنا أن نعرج بتفصيل وجيز عن أقسام هذا السياق متبنني بعض 

  .األمثال اليت تساعدنا يف متييزها 
واملراد به جمموعة األصوات والكلمات واجلمل اليت تؤدي مدلوالت حمددة، : السياق اللغوي-1

  ة احلال فإن مدلول الكلمة يتحدد من خالل السياق الذي ترد فيه ،ولن يتحدد دونه،ووبطبيع
  نكون  واحد، أكثر من ذلك أننا حينما نرى أو نقول أن إلحدى الكلمات أكثر من معىن يف وقت

ضحايا االخنداع ،فال يطفو يف الشعور تلك املعاين املختلفة اليت تدل عليها إحدى الكلمات إال 
  على أنه "قص"فنستخدم مثال الفعل .الذي يعنيه سياق النص ،أما املعاين األخرى فتتبدد املعىن 

البدوي "أو " اخلرب الذي يقصه الغالم صحيح" أو" اخلياط يقص الثوب:"ثالثة أفعال خمتلفة فيمايلي 
،ونالحظ "قص"، فكل سياق تركييب منها أعطى داللة حمددة وخاصة بالفعل  )2("خري من يقص

  :يف السياقني التاليني  "يزهو"كلمة  كذلك
قيل يا رسول اهللا ما زهوها " تزهو " أنه ى عن بيع الثمرة حىت:يف حديثه صلى اهللا عليه وسلم «

فيتضح لنا جليا أن كل سياق لغوي  )3(»يزهو الفىت مع أقرانه مبعىن يتكرب ".حتمر أو تصفر: "؟ قال
خمتلفة عن األخرى ،فنخلص بذلك إىل القول أن معاين " يزهو"منهما أعطى داللة حمددة للفظ 

  .الكلمات تأخذ من معاين اجلمل املركبة فيها 
  
  
  
 -215:األردن  ص.عمان. .هـ1429م 2008).1(عامل الكتب احلديث ط –علم الداللة التطبيقي يف التراث العريب :هادي ر : نقال-)1(

216   
  .20،21:ص:ات يف الداللة واملعجم دراس:رجب عبد اجلواد ابراهيم :نقال -)2(

  .159علم الداللة دراسة نظرية وتطبيقية ص:فريد عوض حيدر:نقال-)3(
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   :السياق العاطفي -2
  ويقصد ا جمموع املشاعر و االنفعاالت اليت تتفاوت قوة وضعفا واليت حتملها معاين   
رغم اشتراكهما " يبغض"من مشاعر النفور غري ما حيمله الفعل " يكره"فما حيمله الفعل [األلفاظ ، 

  )1(".]يكره"منه يف الفعل "يبغض"يف أصل املعىن، ذلك أننا نلمس شعورا بالنفور شديد يف الفعل 
   :سياق املوقف/ج

ويقصد به املوقف اخلارجي الذي ميكن أن تقع فيه الكلمة ويفرض عليها داللة معينة مثل  
حيث نبدأ بالفعل يف هذا املقام )يرمحك اهللا (يف مقام تشميت العاطس  "يرحم"[استعمال كلمة 

  بعد االسم،فاألوىل يستعمل اللفظ أي الفعل ) اهللا يرمحه(،ويف مقام املوت أي الترحم بعد املوت 
فاختلفت داللة العبارة نتيجة اختالف  )2(] تعين الرمحة يف الدنيا والثاين تعين الرمحة يف اآلخرة

اللفظ جنده  وكما أن سياق املوقف يوضح معىن.السياق اللغوي املتمثل يف التأخري والتقدمي أيضا 
أن ترى رجال قد ...ومن ذلك « "سبويه"يسد يف الداللة مسد كالم حمذوف ،وقد أشار إىل ذلك 

أي دنا من هذا األمر متعرضا لعنن مل يعنه "متعرضا لعنن مل يعنه:"أوقع أمرا أو تعرض له فتقول 
أي أن رؤية الرائي للموقف سدت مسد الفعل احملذوف .)3( »وترك ذكر الفعل ملا يرى من احلال

غضبت " ،فكأنه مبرتلة" يل غضب اخل"كأنه قال غضبت فقال "غضب اخليل على اللجم ["،ومثله 
فرؤية املتكلم للغضبان سياق حال ،أغناه يف الداللة عن ذكر الفعل فتم "غضب اخليل على اللجم 

مهه توضيح أبعاد الداللة الغامضة يف اللفظ أو "سياق املوقف"فيتضح لنا جليا أن .)4(]حذفه 
  .التركيب 

  )  االجتماعي :(السياق الثقايف -3
يكشف عن املعىن االجتماعي ،ويقصد ذا السياق احمليط االجتماعي  وهو السياق الذي

والثقايف الذي تستعمل فيه الكلمة لذلك فالثقافة هلا دور هام يف حتديد املدلول ،ويدعى هذا املعىن 
  أيضا باملعىن الثقايف فهو سياق حيدد درجة احمليط الذي تعيش بداخله الوحدات املستعملة، وغالبا

  يط االجتماعي ،كذلك أن اختالف البيئات الثقافية يف اتمع تؤدي إىل اختالف داللة ما يكون احمل
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  .املرجع السابق:يتصرف-)2(
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تستخدم عند اللغويني مبعىن ،وعند الزارع مبعىن " اجلذر"كلمة [الكلمة من بيئة إىل أخرى فمثال 
اليت تعد يف العربية املعاصرة عالمة " عقيلته "آخر ،وعند علماء الرياضيات مبعىن آخر،كذلك كلمة 

  )1( .]" زوجته"الطبقة االجتماعية الراقية قياسا بكلمة على 

تقوم نظرية السياق على فكرة ما عرف قدميا أن لكل مقام مقال وهذا لدى علماء البالغة 
فإن علماء اللغة احملدثني كانوا أكثر الفاتا للتفاصيل " املقام "،وإذا كانوا قد متثلوا متاما لفكرة 

ودورمها يف حتديد الداللة ذلك أم أدركوا أن الكلمات يف املعجم أو يف احمليطة باملقام والسياق 
فالسياق هو من جيعلها تكتسب داللة معينة ،  حال اإلفراد ال تفهم  معزولة عن السياق أو املقام

حمددة لذلك جند أن العمل املعجمي يتسم بالتعدد واالحتمال ألنه بتعدد املعىن تتعدد االحتماالت 
، فتتسم الكلمات يف املعجم بأا ذات أبعاد داللية متعددة صاحلة للدخول يف أكثر من القصد منه

سياق، هذا األخري يفرض عليها  قيمة داللية واحدة بعينها، بالرغم من املعاين اليت يف وسعها أن 
ة الذي أكد على الوظيفة االجتماعي "فريث"تدل عليها، وهو ما ذهب إليه  زعيم االجتاه السياقي 

  ولنا أن نعرض بالتفصيل موقف اللغويني العرب والغرب من السياق  وما أمثرت به دراسام . للغة
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عند اللغويني واللسانيني ياق الس: 
 :عند العرب-أ

القدامى كانوا قد وعوا دور السياق يف بيان الداللة ، هذا الوعي الذي  إن العلماء العرب
  :جتسد من خالل وعيهم مبايلي

 .وعيهم مبستويات النظام اللغوي صوتيا وصرفيا وتركيبيا ودالليا«-
ثر واضح يف بيان وتوجيه أكل مستوى لغوي لوعيهم بأنواع الدالالت على خمتلف املستويات، ف-

 .وآخر جمازي، وثالث ضمين ، وهكذا) معجمي(فكان عندهم معىن حقيقي ،الداللة
قوهلم باملعاين النحوية استنادا إىل إدراكهم أن النظام النحوي ليس نظاما نظريا جمردا، وإمنا هو -

املسند واملسند (لركنيني األساسني نظام متكنوا يف ضوئه من تصنيف املعاين النحوية من خالل ا
 .وغري ذلك ...هذين الركنيني من وظائف حنوية أخرى كاملفعولية واحلالية  يستتبع وما   )1( »إليه
وإذا كان العلماء العرب قد أدركوا الوظيفة الوصفية للغة وناقشوا يف ضوئها عالقة الدوال -

ثروا يف حديثهم عن الوظيفة أفإم قد  ،لغة مبدلوالا وكذلك أم رصدوا الوظيفة التعبريية ل
 .االجتماعية للغة وأا تتعزز بظهورها من خالل الظروف املقامية احمليطة باللغة 

فإذا أردنا أن نتبني موقف علمائنا من السياق ودوره يف بيان الداللة البد أن نستشف أرائهم 
اليت تصب كلها يف باب واحد يف بيان  أمهية بتعدد مشارم املعرفية واهتمامام اللغوية العلمية 

  . السياق وأثره يف توجيه الدالالت
 :البالغيون واألدباء والنقاد  •

لقد وضح متام الوضوح وعي البالغيني والنقاد بالسياق ودوره يف بيان الداللة فيما أفاضوه 
  يف دراسام، فحديثهم عن نظم الكالم وأسرار تأليفه ونسجه وقدرات اللغة على التعبري وغري 

 ذلك يؤكد وعيهم به ، فوعيهم بالسياق احلايل أو املقامي برز من خالل مجلة من األمور نوردها
   :كالتايل

تؤكد على ضرورة مراعاة مقاصد الكالم يف بيان  مقولة  فهي" لكل مقام مقال"قوهلم بأن [ -
  قدر الكاتب«الكاتب على أن جيعل ألفاظه على  "ابن قتيبة"ولذا يلزم ،داللة العملية اللغوية 
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)  1( »رفيع الناس خسيس الكالم س رفيع الكالم ، واليغطي خسيس النا أالواملكتوب إليه و

ن مدار األمر يف عملية التواصل اللغوي يتحدد يف أن أويقترب من هذا الطرح تقرير اجلاحظ ب
فهذا تأكيد  )2( »من اللفظ نوع ضرب من اللفظ ولكل نوع من املعاين لكل ضرب من احلديث«

على ضرورة مراعاة أقدار املستمعني وخماطبتهم على أساس ذلك خبطاب يتوافق مع مقام احلديث 
 .وسياق املوقف املالئم له

إشارة بعضهم إىل  ضرورة أن حييط اللغوي بظروف الكالم ال أن يكتفي بالسماع فقط بل جيمع -
ب القزويين فمثال مقام يطاخلإليه احلضور واملشاهدة  ، فمقامات الكالم متفاوتة على ما يصرح به 

 نه أن شإالتنكري يباين مقام التعريف وكذا خطاب الذكي يباين خطاب الغيب، وكذا الكالم ف
يف احلسن والقبول مبطابقته لالعتبار املناسب واحنطاطه بعدم مطابقته له أي ملقتضى احلال ،وكل 

الذي نستطيع ) بتعبري حممود السعران "(الكالم احلي"هذا ال يتضح على أجلى وجه إال فيما يسمى 
رتكاز الذي تتضح فيه خصائصه البارزة مثل التنغيم،واال«أن نسجل فيه نطق الكالم هذا الكالم 

ندرك  نأن حندد ما بينهما من عالئق، وأوالذي نستطيع معه أن نتحقق من شخصييت املتحادثني و
وينطقها فنفهم من " صباح اخلري"فمثال يستقبل اخلادم سيده حميا ؛  )3(»الظروف املالبسة للكالم

د به نفسه، نطقها ومما سبق ذلك من أحداث أا تشري إىل ذلك املوقف احلرج الذي يوشك أن يقي
  وقد تصدر هذه العبارة من خادمة إىل سيدها و يصحبها بعض احلركات من جسمها 

تفصح عن الرغبة واإلغراء، فتحمل بذلك هذه العبارة غري معىن التحية أا دعوة اجلنس، وقد 
توجه هذه التحية من رئيس إىل مرؤوسه حتمل معىن السخط والغضب، ألنه قدم متأخرا إذ كان 

  .ثال سببا يف خسارة جسيمةتأخره م
فمن خالل هذا نلحظ أنه يصعب حتديد معىن هذه العبارة البسيطة ذلك لتباين السياقات اليت 
وردت فيها، وهكذا يظل حتديد املعىن حمتاجا إىل مقاييس وأدوات أخرى غري جمرد النظر يف 

   ) 4( »ق الذي يعرض فيهإن معىن الكالم ال يتأتى فصله بأية حال من األحوال عن السيا«القاموس 
  القاضي عبد"التفات بعضهم إىل تأثري املوقف املعني على البناء اللغوي وخري ما ميثل هذا االجتاه  -
  

 227،ص"علم الداللة التطبيقي يف التراث العريب"هادي ر : نقال )1(
  227املرجع السابق ، ص :نقال  )2(
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الذي حتدث عن تباين األفراد يف التعبري الشعري ،فنجد من يرق شعره ويسهل  "القاهر اجلرجاين
لفظه وجند من يصعب منطقه ويتوعر شعره وذلك كله حبسب اختالف الطبائع، فسالمة اللفظ 
حبسبه يتبع سالمة الطبع وبالعكس دماثة الكالم تتبع دماثة اخللقة، وخيرج لنا عبد القاهر اجلرجاين 

 :قيقتني ومها يف هذا الصدد حب

سالمة اللفظ تتبع سالمة الطبع، هذه السالمة اليت يقصد ا موافقة الكلمة أو اجلملة مع  :أوال 
 .املوقف النفسي للمتحدث وهو يصوغها

إن هناك جانب ذايت خاص بكل فرد يتضح يف صوته يف لفظه يف نغمته ، يف هلجته ومن هنا : ثانيا 
الصويت ال بدراسة خمارج احلروف وأوصاف األصوات اللغوية وجب ضرورة النظر إىل الدرس 

وإمنا يتجاوز ذلك بالكشف عن النظام الصويت وهو متفاعل مع األلفاظ اليت خيتارها املتكلم أو 
  .منشئ النص اللغوي وما حييط ذا االختيار من ظروف السياق ومالبساته

دراسة املعىن اللغوي وكذا مراعاة مقتضى  ينبغي مراعاة منهجية ربط الكالم مبقام استعماله يف - 
حاله وسياقه، وهو ما تبناه اجلرجاين يف دراسته للمعىن اللغوي وتوج نظريته بثالثة معان وهي 

  املعىن املعجمي، معاين النحو وأحكامه، واملعىن الداليل، ولذا أفاض يف احلديث عن داللة الكلمة 
  .)1(]فيما عرف عنده بااز اللغوي أو ااز العقلي املفردة وتغري داللتها على مستوى التركيب

هذه النظرية  "نظرية النظم"لقد كب اجلرجاين واجتهد يف حبثه فخرج لنا بنظرية هامة وهي 
املتكاملة السياقية الداللية اليت تؤكد وعيه يف وقت مبكر بأمهية تركيب الكالم على وفق السياق 
الذي يربطه مبقام استعماله، فهو يرى أن اللفظة ال تكتسب معناها إال من خالل تساوقها يف 

هذه الكلمة يقول  احدأوهل جتد «تركيب معني لذلك فهي ال تكتسب صفة أدبية ذاتية يقول 
 وهو يعترب مكاا من النظم وحسن مالئمة معناها ملعاين جاراا وفضل مؤانستها إالفصيحة 
لذلك فهو يرى أن اللفظة تكتسب فصاحتها ومعناها مبالئمتها اللفظة اليت تليها  )2( »ألخواا

ستوحشها يف فصاحة ومعىن ، فنجد أن اللفظة بعينها تروقنا يف سياقات معينة وتثقل علينا و ن
سياقات أخرى ، لذلك فصاحة القول يف حسن سبكه ونظمه وفق سياق معني وظروف مساعدة 

  .على استنباطه
  

 230-227،ص"علم الداللة التطبيقي يف التراث العريب"هادي ر :بتصرف-)1(
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وكان أن حتدث عن سر إعجاز القران يف أنه يرجع إىل تلك املعاين املتصلة بتراكيبها وأساليبها، أي 
أن فصاحة األلفاظ وبالغتها ترجع إىل صورا ومعرضها الذي تتجلى فيه، وبعبارة أخرى فهي 
 ترجع إىل نظمها وما يطوى فيه من خصائص هذا النظم الذي يصاغ وفق قالب سياقي معني جيعل
الكالم يكتسب داللة معينة، لذلك يصرح اجلرجاين على ضرورة االنطالق من أساس اللغة وهو 
النحو، هذا النحو الذي ال يقف عند الصحة واخلطأ بل يتعداه إىل مراعاة الداللة والسياق الكالمي 
ضمن التركيب، فيؤكد على ضرورة مراعاة مناسبة القول لكي يكون السياق الذي يرد فيه 

اب مفهوما، فيقدم لنا اجلرجاين رؤية شاملة ال جزئية ،نظر من خالهلا إىل اللغة على أا اخلط
  جمموع كلمات هلا مدلول معني توظف يف سياق كلي يعطيها املعىن أثناء تفاعل عالقاا 

 ،أن اللغة ال تكتسب مدلوالا إال يف السياق الكلي الذي يأخذ معناه يف واقعه بذاته «اللغوية ذلك
قد قدم جديدا يف ميدان الدراسة اللغوية ألنه يبني عن السياق الذي يكشف لنا ما يف يكون وبذا 

من خالل  ، فالعالقات اليت تربط بني املفردات اللغوية )1( »التركيب من نسيج متشعب من الصور
 استخدامها يف أمناط خمتلفة من السياق حبسب ما حييط ا من مالبسات وارتباطات جتعلها

فعبد القاهر اجلرجاين يفسر القيمة يف التركيب مبا يكون بني الكلم من «تكتسب داللة معينة 
يرى يف التقدمي والتأخري جمرد االهتمام والعناية  الدراسة السياق الكالمي، فمثال لب عالقات وهذا 

لك لذ، )2(»بل يربط ذلك بالسياق الكالمي، ألن لكل موقف مقتضى حال وتركيب يتالءم معه
بينهما ألن كل   اللفظ واملعىن وعدم الفصلبنيكان اجلرجاين من الذين دعوا إىل ضرورة الربط 

منهما يستدعي اآلخر بالضرورة من أجل خلق الصور الفنية وخلق الكالم املنظوم على أحسن 
، نظام مبراعاة السياق والظروف املقامية احمليطة به ، وينجم اختالف املعىن عن اختالف النظم 

  .لذلك فاللفظة تكون ذات مفعول داخل النظم 
وكان قد دعا اجلرجاين زيادة على اجلمع بني اللفظ واملعىن أن طالب باستجالء الظالل املخيمة 

اليت تتجلى يف فصاحة وبالغة  "معىن املعىن"عليهما من أجل احلصول على املرتبة األعلى، وهي 
املعاين اإلضافية اليت تتشكل من خالل عالقات الكالم النحوية ؛و اليت ترسم وفق سياقات متباينة 

  حتيط ا ظروف مقامية مالئمة جتعلنا تدي إىل هذه الدالالت الظاهرة و الباطنة 
  

بن عكنون .1994.دط .مام عبد القاهر اجلرجاين ديوان املطبوعات اجلامعيةالتراكيب النحوية وسياقاا املختلفة عند اإل"صاحل بلعيد -)1(
  246:ص .اجلزائر

  247-246:املرجع  السابق ص-)2(
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فهو حيصر املعىن األول يف النحو الذي يتخذه كقاعدة أساسية يف البحث يف العالقات القائمة بني 
  الكلمات داخل التراكيب جتعل املعىن يرتقي فنيا إىل معىن ثان مستواه العقل ،حبيث يتعدى حدود 

احة فإذا ما دخلت س،فإن للتراكيب يف جهازها النحوي معان أوال أصلية «النحو ، ومن هنا 
االستعمال دخلت فضاء البالغة و وجدت لتلك املعاين معان ثوان على املعىن املقصود الذي يريد 

  ).  1( »املتكلم إثباته أو نفيه أو ما إىل ذلك
من فكر اجلرجاين أن قيمة الكلمة يف اجتماعها مع غريها ألن النظم جمموعة  فاستنتجنا

عالقات بني الكلمات تتماسك فيما بينها لتؤلف سلسلة لغوية تؤدي وظيفة اإلبالغ، هذه 
التراكيب اليت تدرس من خالل ارتباطها بالسياقات الكالمية املختلفة واألحوال اليت ترتبط ا، 

كمن يف ربطه األمناط النحوية للجملة واليت هي حمدودة بأحوال و سياقات ولعل أن سر عظمته ت
متنوعة ، وقد ربطها مبقامات كثرية ، ال اية هلا وذلك ما جعلها تؤدي أغراضا ال اية هلا 

  .ودالالت ال حصر هلا 
 :اللغويون والنحويون •

ميكن عد صنيع املعجميني العرب القدامى يف أكثر أوجهه وصفا لالستعمال الفعلي للغة    [   
وهذا الوصف يستند إىل وعيهم بدور السياق أو املقام يف النشاط اللغوي، الذي ال ميكن الوقوف 
عند داللة بعض نصوصه اإلبداعية من غري اإلحاطة بالظروف التارخيية أو االجتماعية أو السياسية 

و الدينية أو التقاليد اليت أحاطت به، وهو حيز مقامي حايل وقد بدى هذا جليا يف كثرة ما أ
 )2(] وضعوه من مصنفات يف النوادر واللهجات وكتب األلفاظ واملعاين وغري ذلك من األعمال

إدراك اللغويني إىل أن العمل املعجمي ليس عالقة لفظ معني بداللة  أو مسمى أو «اليت تؤكد 
  ) 3(  »م معني ، وإمنا هو رصد للغة يف حركتها االجتماعية مبالحظة السياق الذي جتري فيهمفهو

فتنوع استعماالت الكلمة استنادا إىل وظيفتها السياقية وطبيعة مستخدميها جنسا وثقافة وأعرافا 
  واحلاجات اليت يتوخاها املتكلمون عند التعبري عن أغراضهم ،فكل هذا يستند إىل سياق حمدد

  . ومقام معني حييط ا ويوجه استعماهلا
  

  145ص عمان.دار اخلليج  2010. 1ط عند عبد القادر اجلرجاين بني التنظري التطبيق "معىن املعىن" محد أبو اهلجاء أعطية :نقال -)1(
  233-232،ص"علم الداللة التطبيقي يف التراث العريب"هادي ر :بتصرف - )2(
  املرجع السابق  - )3(
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وكان أن وقف اللغويون والنحويون العرب القدامى على طبيعة النظام الذي تصاغ فيه 
اجلملة الدالة وهو السياق اللغوي ومبا يكتنف هذا السياق من مالبسات خارجية تشمل موقف 
املتكلم وحال اخلطاب واملتغريات اليت جيري فيها وهو السياق احلايل ،كان من الطبيعي أن يربز 

تعلق بعضه ببعض الداللة املعينة احملددة دون غريها ،ويف سياقها الذي يكتنفها  التركيب يف
يف وقت مبكر أن مدار الكالم على تأليف العبارة وما فيها من حسن أو  "سيبويه"ولذلك أكد «

 -عنده–قبح ، ووضع األلفاظ يف غري موضعها دليل على قبح النظم وفسادها، فلكل استعمال 
  . )1(»ستعمال تغيري للداللة داللة وتغيري اال

وهكذا متكن اللغويون والنحويون العرب من بناء نظرية متكاملة سياقية داللية تؤكد وعيهم   
اليت يعد عبد ،"نظرية النظم"بضرورة تركيب الكالم وفق سياق معني يرتبط مبقام استعماله وهي 

 وعيا دقيقا  ملستويات النظام اللغوي«القدامى القاهر جرجاين رائدها ،واليت تؤكد وعي اللغويون 
   )2(» اإلعجاب ريوإدراكهم األثر املعنوي لكل منهما يف البنية الداللية للغة ، بصورة الفتة تث

واستطاعوا يف ضوء ذلك أن يتمكنوا من تصنيف املعاين النحوية من أجل أن تؤدي دورها يف 
  .رجية احمليطة بالعملية اللغوية إيضاح املعىن املبتغى، وكل هذا مبالحظة األبعاد اخلا

  وكان أن دأب مجهور النحويني واللغويني يف كتبهم على التأصيل لوظائف الكلمة يف اجلملة، 
واجلملة يف الكالم باالستناد إىل وظائف اللغة االبالغية يف جمراها السياقي املعني، نذكر من ذلك 

  :التايل
موقف تركيبا يناسبه ويتجانس معه وهو ما يراه تأكيد علمائنا القدامى على أنه لكل  :أوال

فال نظم يف الكلم ، وال ترتيب حىت يعلق بعضها ببعض ، ويبقى «":  إبراهيم مصطفى"الدكتور 
حد من أبعضها على بعض ، وجتعل هذه بسبب من تلك ، هذا ما ال جيهله عاقل، وال خيفى على 

  .  )3( »الناس
متييزهم يف حروف اجلواب اليت تستعمل مبراعاة املوقف واحلال اليت يتطلبها هذا املوقف،  :ثانيا

  زيادة على أا جواب بالنفي فهي حتمل معىن " كال"جواب بالنفي ، يف حني أن " ال"فمثال 

  

  

  234-233:،ص"علم الداللة التطبيقي يف التراث العريب"هادي ر :نقال - )1(
   235:السابق صاملرجع :نقال - )2(

  236:،ص املرجع السابق :نقال-)3(
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  اجلواب الرادع الذي خيالطه معىن التهديد ؛ فنالحظ بذلك أن كل حرف جواب من هذا يستعمل
  .يف موقف وسياق حال يناسبه ويتماشى مع ظروفه

تنويه النحاة بضرورة مراعاة الظروف اخلارجية احمليطة بالكالم واملساعدة على حتديد داللته  :ثالثا
يف كالم النساء أكثر من الرجال " الندبة"ابن جين حيصر [ومن ذلك ، حقيقة املتكلم وحاله فمثال 

  منتبها إىل جنس املتكلم يلعب دورا بارزا يف حصر بعض األساليب وتواترها عند جنس دون 
  )1(] اآلخر
وتوجيهها فضال عن دورها يف هلا دورها يف تبيان الداللة  )2()احلال املشاهدة (اعتبار أن  :رابعا 

 فمثال يف مالحظة طبيعة الطقس الذي ؛تقومي التركيب من حيث حذف أحد مكونات التركيب
إن طلعت الشمس "إال يف املعاين احملتملة ، فقيل أنه يقبح قول " إن"جيري فيه الكالم ، ال نستعمل 

  .إال يف اليوم املغيم" آتك
مالحظة حال املخاطب من حيث قربه أو بعده أو انصرافه أو إقباله ، فقسموا بذلك  :خامسا

  )  هيا(و ) أيا(لقريب ، على عكس فكانت اهلمزة املقصورة للمنادى ا[حروف النداء إىل أقسام ، 
  )3(] مقصورة وممدودة ، هذه كلها تستعمل للمنادى البعيد)  أي(و) يا(و) وا(و

فيتضح لنا جليا موقف علمائنا من السياق وأثره يف حتديد الداللة ، ذلك من خالل ارتكازهم على 
السياق وضرورة مراعاته من أجل حتقيق الداللة اليت يبتغيها األديب أو املتكلم ، فنظم الكالم وفق 

فكل موقف  أساس حنوي يراعي مقام وسياق تأليفه ، جيعلنا نرصد كما ال بأس به من الدالالت ،
كالم يتالءم معه كما أن لسياق احلال دوره يف توجيه الداللة  من خالل تلك الظروف احمليطة 
باللغة يف إطارها التركييب من موقف املتكلم وحال اخلطاب واملتغريات األخرى ، فهي كلها تشكل 

ذه الدالالت اليت املوقف الكالمي الذي ينسج الكالم تبعا له ، جيعله حيقق الداللة املبتغاة ؛ ه
تتحقق من خالل مراعاة القاعدة النحوية اليت جتعل التركيب ينظم على أساس صحيح من خالل 

جيعل املعاين تتولد شيئا  فشيئا ، مالئمة الكلمة جلاراا وفق إطار سياقي متناسب مع هذا النظم ، 
جمموعات (ت كل منها حيث جتعلنا تدي إىل تصنيفها وفق جمموعات داللية متباينة، تنضوي حت

  نعمد من خالهلا إىل معاجلة اموعات  جمموعة الكلمات اليت تنحدر من داللة معينة،) داللية 
  

  238ص ،"علم الداللة التطبيقي يف التراث العريب"هادي ر :بتصرف -)1(
   239: املرجع السابق، ص -)2(

  239...236: املرجع السابق،ص:بتصرف -)3(
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الكلمات اليت تنضوي حتت جمال داليل معني؛ هذه املعاجلة اليت تدي من خالهلا إىل املترابطة من 
رصد تلك االحنرافات اللغوية للكلمة، وتغري داللتها وفق تركيبها ونظمها يف سياق معني ، ذلك 

سياق هو من يوجه التركيب اللغوي حنو وجهة داللية معينة، ومن خالل هذا نرسوا إىل ألن ال
  .الكشف عن تلك االنزياحات الداللية اليت تتحقق عرب هذه السياقات

 :الغرب-ب
هذه الفكرة اليت جتسدت  "السياق"كان من األفكار اليت انتشرت يف التفكري اللغوي فكرة 

  واملمثل يف التراكيب اللغوية بأصواا وكلماا ومجلها وعباراا، " السياق اللغوي"يف قسمان مها 
وهو مجلة الظروف احمليطة باحلدث الكالمي واليت جتسد خاصة هي أبرز " سياق احلال "واآلخر 

  خالل علمائه ذا املصطلح  خواص اللغة وهي كوا ظاهرة اجتماعية ،و قد اهتم الغرب من
وآخرون، حيث كان هلم " مالينوفسكي"،"فريث"ودرسوه وأفاضوا يف حبثه نذكر منهم خاصة 

  .الفضل يف إرساء قواعد هذا البحث 
فريث"ياق عند الس":  

زعيم املنهج السياقي فضله يف " فريث"لقد كان للمعلم األول لعلم اللغة العام ، األستاذ 
  .عاد هذا املنهج ونتائجه االجيابية على الفكر والدرس اللغويتعريف وتوضيح أب

حول املعىن على أنه وظيفة يف سياق وهو ما يعد حتوال يف النظر إىل " فريث"ميكن النظر إىل نظرية  
املعىن بعد أن كان يوصف بأنه عالقة بني اللفظ ، وما حييل عليه يف اخلارج أو يف الذهن من حقائق 

كانت سائدة يف الفلسفة الغربية التقليدية بعد احندارها من الفلسفة اليونانية ، ففتح  تلك النظرة اليت
الباب واسعا حنو ج جديد يف دراسة املعىن يراعي االستعماالت الفعلية للغة من خالل التخلي عن 

طى املعىن بوصفه عمليات ذهنية كامنة ،والنظر إليه على أنه مركب من العالقات السياقية ، فأع
بذلك األمهية البالغة للوظيفة االجتماعية للغة من خالل أن الكلمة ال ينكشف معناها إال من خالل 
تسييقها يف سياقات خمتلفة ، لذلك فنحن ال نبحث عن معىن الكلمة بل نبحث عن استعماهلا هذه 

، ومن هنا يقول  االستعماالت اليت تتيح هلا خلق عالقات متباينة جتعل املعاين تركن إىل معان حمددة
  ، ) 1(»ال تبحث عن معىن الكلمة بل احبث عن استعماهلا«جون اليرت 
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 لذلك فالكلمات حتقق، ) 1(»تنتمي إليها معىن الكلمة هو جممل السياقات اليت ميكن أن«أي أن 
دالالا يف السياق الذي ترد فيه ولذلك ال ميكننا االعتماد على املعىن احلريف للكلمة وال على املعىن 

  .احلريف للجملة إال مبالحظة السياق الذي وردت فيه والذي يعني على حتديد دالالا
املعىن يفسر باعتباره وظيفة يف السياق لذلك يعترب أن فإن " فريث"واستنادا إىل النظرية اليت قدمها 

مركب من العالقات «املعىن هو عالقات موقفية يف سياق املوقف الذي ترد فيه ، وهو أيضا 
يقترح «مبعىن أن املعىن ينكشف بفعل تضافر مجلة الوظائف املكونة للتركيب، حيث  )2(»السياقية

ف كل وظيفة بأا استخدام مبىن الوظائف املكونة ، تعر و الوظيفة إىل سلسلة منأأن يشق املعىن 
ووفقا ملا يراه فإن كال من علم األصوات . )3(»أو عنصر لغوي يف عالقته بسياق ما 

phonétiques  وعلم القواعدgrammaire وعلم املعاجمlexicographie    وعلم
ب له ، وبذلك فهو جيعل لكل الداللة ، يربط كل واحد منها مكوناته باملركب يف سياقه املناس

تركيب عناصر لغوية تتآلف مع بعضها وفق سياق معني من أجل تبيان داللته ولذلك فهو يرى أن 
ما نقوله أو نسمعه ميكن أن يقسم إىل عناصر واليت ميكن حتديدها مبنهج اإلبدال ،فالكلمة هي يف 

أو  phonétiqueوايت املقابل إبدال معجمي ،كما وأن الصوت كذلك يف مقابل إبدال أص
هو استخدامها بطريقة " قال"يف / ق/وظيفة [ ،وهكذا فإن مثال morphologicalتصريفي 

، وعلى املستوى املعجمي ميكن /... س/،/ن:/مميزة يف هذا السياق عن مقابالت إبدال أخرى كـ
الكلمة مثال وعلى املستوى ) ض،ر، ب(مقابل إبدال معجمي ) ق،ت،ل(اعتبار الوحدة املعجمية 

يف مقابل إبدال ) القاتلة(وعلى مستوى الكلمة ميكن أن نأخذ مثال كلمة .ميكن أن نأخذ مثال 
  ) 4()] الضاربة(لكلمة 

) أصواتية ، صرفية، معجمية ، تركيبية ، داللية(وال يظهر معىن العنصر اللغوي يف خمتلف السياقات 
ه يف ذلك السياق، فإن مل يكن مثة بديل إال بتميزه السياقي من مقابلته اليت ميكن أن تقع موقع

   "بعمرهذا حسن : "سياقي ممكن لذلك العنصر اللغوي فلن يكون له معىن، فمثال نأخذ مثال
  
  
  . 96ص ) دراسة و تطبيق( علم الداللة . نور اهلدى لوشن:نقال-)1(
  118املعىن وظالل املعىن، ص : حممد حممد يونس علي: نقال -)2(
  املرجع السابق  -)3(
   119-118:ص.بتصرف املرجع السابق -)4(
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فإن كل " غاب طالب القسم: "ليس له معىن لعدم أدائه وظيفة سياقية ، أما املثال" بعمر"فاللفظ 
  عنصر من عناصره له معىن لوجود بدائل سياقية ممكنة لكل عنصر، فلو أخذنا باملستوى املعجمي 

  طالب بـ أساتذة و القسم بـ املعهد   ونستبدل "حضر"بـ "غاب"أمكننا ذلك من أن نستبدل 
  .للداللة على الفاعلية" فعال"بصيغة  "طالب"وعلى املستوى الصريف قد جيء بكلمة 

ا تستخدم مجلة ما بالفعل يف مقام ختاطيب معني تتحقق وظيفتها الداللية، وقد يغري املقام أو وعندم
املعىن إىل معىن آخر كأن خيرجها من معىن اخلرب إىل معىن  "سياق املوقف" "مالينوفسكي"ما يسميه 
  .االستفهام 

صر كأساس لتشكيل نظريته السياقية متخذا جمموعة من العنا" فريث"وبناء على هذا فقد أقام 
  :املوقف الكالمي وهي

ا الثقايف ، وشخصيات من يشهد الكالم ومدى مشاركتهم مشخصية املتكلم والسامع وتكوينه« )1
  .  يف الكالم

العوامل والظواهر االجتماعية ذات العالقة باللغة ، وبالسلوك اللغوي كحالة اجلو والوضع السياسي  )2
  .ومكان الكالم

  )1( »املشتركنيثر احلدث الكالمي يف أ )3

وعندما نأيت إىل بيان معىن كلمة ما يف أي لغة كانت ، وجب علينا أن نعتد ذه األسس الثالث ، 
 فريث"يف التحليل اللغوي على أساس منهج " كمال بشر"لذلك ارتأينا أن نضرب مبثال للدكتور 

  " .ولد"وكان قد أخذ مبثال عن لفظة " 
هلا معىن صويت من خالل تركيبها ذه األصوات املركبة ا ، فإيثار األصوات "  ولد"كلمة [- أ

  بلد، (الواو والالم والدال جعلها تكتسب داللة مميزة يف هذا السياق عن غريها من الكلمات متثل 
ود رغم اشتراك هذه الكلمات يف بعض احلروف، فاختالف املعىن بني هذه الكلمات يع) يلد، وجد

  .عن األخرى  هاإىل متيز كل منها يف سياق
بلد، ولع، (هلا معىن معجمي مييزها يف استعماهلا عن مقابالت استبدالية أخرى " ولد"كلمة -ب

   .اخل"...بلد حنيل"وال ميكن أن نقول " ولد حنيل"حيث ميكن أن نقول ) وجد
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هذا املعىن إال بعمل معرفة هلا معىن صريف ينبع من صيغتها الصرفية ، وال ميكن " ولد"كلمة -ج

الكلمة ، فكون الكلمة إسم أو فعل وإسنادها إىل ضمائر يف حالة إحصاء للسياقات اليت ترد فيها 
 .كوا فعل كل هذا يكشف عن معناها الصريف الذي يعد جزء من املعىن العام

املرأة "أو " املرأةت ولد: "هلا معىن حنوي يدرك من خالل  وظيفتها يف اجلملة فنقول" ولد"كلمة - د
ة الفعل غري أا تقدمت على الفاعل يف األول، قامت بوظيف" ولد"فنالحظ أن لفظة " ولدت

وتأخرت عنه يف الثاين، وارتبطت يف احلالتني بالفاعل عن طريق املطابقة بني ركين اجلملة يف اإلفراد 
والتأنيث  واملعىن النحوي يظهر من خالل بيان موقع الكلمة يف اجلملة وعالقتها مع غريها من 

 .الكلمات
جتماعي الذي نستكشفه من خالل تتبع استخدامات الكلمة يف اتمع هلا معىن ا" ولد"كلمة- هـ

يف املواقف املختلفة وما حييط ا من ظروف املتكلم واملستمع وما حيدث من نرب أو تنغيم أو 
حركات جسمية كاإلشارات واالبتسام وغريها ، ذلك أن الكلمة هلا معىن معجمي معروف غري 

يا ولد وال نريد ا : خمتلفة يكشف عنها املوقف ، فقد نقول أا تستخدم على أوجه اجتماعية
  النداء، وإمنا نريد ا اإلعجاب أو التعظيم وهذا املعىن االجتماعي ميثل جزءا من املعىن العام 

   . )1( ]للكلمة
  وهذا التحليل خبطواته سواء كان لكلمة أو جلملة هو السبيل الستقصاء هذا املعىن املركب ذلك 

كل فروع اللغة تتجه حنو دراسة املعىن من خالل مراعاة كل فرع من هذه الفروع للسياق ألن 
 .املميز للفظ أو التركيب يف استعماله

اللسانيات ، ذلك ألنه دعم مبنهجه املوقف يعد نقلة مهمة وكبرية يف حقل " فريث"فما فعله 
ق والتصورات الوجودية املختلفة ، السلوكي يف ذهابه إىل صعوبة البحث الداليل املعتمد على املنط

   داعيا إىل ج جديد يف دراسة املعىن على حنو يراعي االستخدامات الفعلية للغة ، لذلك قد آن 

النظر إىل املعىن على أنه مركب من العالقات السياقية ، ذلك ألن الوظيفة الداللية للتركيب ، أو 
حيز الوجود الوضعي الكامن إىل حيز الوجود الكالم أو القول لن تتجسد إال بعد ما خترج من 

  .اإلستعمايل، وهو األمر الذي ال يتحقق إال ضمن سياق املوقف
  
  
  167-165علم الداللة  دراسة نظرية وتطبيقية ، ص : فريد عوض حيدر : بتصرف-)1(

   السیـــــــــــــــاق                              الثانيالفصــــــــــــل 



 85 

 :"مالينوفسكي"السياق عند 

باللغة والبحث فيها ، فعمد إىل "برونسالو مالينوفسكي"كان أن اهتم العامل األنتروبولوجي 
ترمجة بعض النصوص اللغوية لكنه عجز عن الوصول إىل ترمجة مرضية صائبة ، فما كان أمامه 

على صورة النص سوى اختياران ؛ إما أن يعتمد على الترمجة احلرفية للنص فيحافظ بذلك 
األصلي، لكنها يف املقابل مل تكن مقبولة لدى القارئ االجنليزي، أو خيتار تلك الترمجة املصحوبة 
باملالحظات ،هذه األخرية اليت تعمد إىل تشخيص املوقف اخلاص بالنص بالنسبة إىل بنيته سواء 

الذي يشتمل على كل ما " سياق املوقف"كانت بنية لفظية أو بنية غري لفظية، وقد أطلق عليه اسم 
  .ينتمي إىل احمليط الثقايف والذي يصحب عملية إنتاج النص وتلقينه

وكان  أن أوىل األمهية البالغة للجملة باعتبارها املادة األساسية يف اللغة ، غري أن الكلمة ليست 
أا ليست  سوى جزء ثانوي، ومع أنه يعترف بأن حتديد الكلمة املفردة مشكلة صعبة إال أنه يقرر

املشكلة األوىل، إذ أن احلقيقة اللغوية الواقعية يف اللغة هي املنطوق الكامل يف إطار املقام ، فكانت 
  الكالم املنطوق يكون له معىن فقط لو «:املعامل األوىل لنظرية املوقف قد رمست على يديه ، يقول

عاة السياق يف الدرس الداليل، ، فهو يلح على ضرورة مرا)1(»رأيناه يف السياق الذي استخدم فيه
  .الذي جيعلنا ندرك حقيقته املعينة

ذلك اجلزء من العملية االجتماعية الذي ميكن تأمله منفردا «هو  "مالينوفسكي" وسياق احلال عند
أو هو تلك السلسلة املتتابعة من األحداث اليت تكون على هيئة صور يف رسم أي جمموعة فعلية من 

،فهو جيعل من سياق احلال عنصرا أساسيا يف العملية اللغوية ال  )2(»تها األحداث ميكن مالحظ
ميكن االنبثاق عنه بأية حال من األحوال ألنه يشكل جمموعة األحداث املتفاعلة واليت تساعد 

بفكر مالينوفسكي عن سياق احلال، مشريا " فريث"التركيب يف حتديد داللته ، لذلك كان قد تأثر 
  : ألخري  وهيإىل أهم إضافة قدمها هذا ا
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 .تقدمي نظرية عامة وخباصة استعماله لتصورات سياق احلال وأمناط الوظائف الكالمية-«1
  .تقريره أن معىن اللفظة يتحدد باإلشارة إىل السياق الثقايف-2
  حبثه قضية املعىن والترمجة-3
  )1( »حبثه صلة اللغة بالثقافة وصلة علم اللغة باألنثروبولوجيا-4

 
 : "جيفري إلز"السياق عند 

أن سياق املوقف كان أحد أهم اللبنات اليت أضافت وأسهمت بشكل كبري  "جيفري"يرى 
  السياق:وكان قد قسم ونظر إىل شقني أساسيني متمايزان مها  ،"فريث"يف نظرية 

)CONTEXT (واملوقف)SITUATION  ( فجعل املوقف موضوع غري لغوي
)EXTRA-LINGUISTIC (سياق فهو ؛ إذ يعترب صنفا عاما يف كل اللغات ، خبالف ال

معىن سياق كامن و [واحد يف كل اللغات ، غري أن هذا السياق ينقسم يف معناه إىل اثنان أي إىل 
،حيث أن املعىن السياقي الكامن يشمل على املعاين السياقية املمكنة لتلك  )2(] معىن سياقي حايل

معني يف موقف معني، و  الوحدة، واملعىن السياقي اآلين يشمل املعىن الفعلي يف مثال معني يف مكان
  . )3(»حيدد املعىن السياقي الكامن بتراكم املعاين السياقية اآلنية«

ترتبط املعاين السياقية اردة باجلملة واملعاين السياقية احملتملة أو الكامنة بالقولة الكامنة، 
  .فإذا ما حتققت  تلك السياقات يف مقام ختاطيب معني فالناتج هو قولة فعلية 

من هذا خنلص إىل أن نظرة الغرب إىل السياق قد مسحت هلم بإنشاء نظرية منهجية منظمة 
أضحت منطلق و قاعدة أساس لكثري من البحوث و الدراسات اللغوية، حيث أصلت هذه النظرية 
للسياق و حثت على ضرورة مراعاته يف نظم الكالم و تأسيسه على وفق املقام املالئم و املتناسب 

  . حتقيق الداللة املبتغاة معه ألجل
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ياق يف توجيه الداللة دور الس: 
إن داللة الكلمة وقوا التعبريية ال يتأتى من معناها املعجمي كونه معىن عام وعائم ومنفتح 
مما  جيعلنا حنول إىل السياق من أجل حتديد املعىن الدقيق واملوافق لكل مقام ، وعلى ذلك فاملعىن 

الذي ترد فيه حمكوم بالسياق ) LINGUISTIC CONTEXT( يتأتى من السياق اللغوي
أو السياق االجتماعي )  CONTEXT OF SITUATION(املقامي أو احلايل 

)SOCIAL CONTEXT ( إذ أن الكلمة يف السياق [الذي تستعمل فيه بعناصره وظروفه
تستوعب زيادة على معناها املعجمي قيما داللية أخرى حمددة وقيما إضافية أخرى من اكتساب 

اخل ، وعلى ...ما نسميه املقوالت الصرفية من اشتقاق أو مجود أو حذف أو زيادة  القدرة على
تسمية املقوالت النحوية من جنس وعدد وزمان ومكان و مفعولية وحالية وغري ذلك من 

، إذن فالكلمة ال ميكن الوقوف على معناها ) املسند واملسند إليه (مشموالت الكالم األساسية 
اجنازها يف سياق مقايل ومقامي حمددين ، وهلذا صار من لوازم البحث الداللية  احملدد إال من خالل

اليت جيب أن يعيها الباحثون يف علم الداللة ووصف أمناط تغري املعىن وربط كل هذا بالدراسات 
تلزم الباحث )كفاية لغوية داللية (البالغية واألسلوبية واالجتماعية والنفسية والتارخيية والدينية 

  )1(.]لوعي بطبيعة املعىن املعجمي أو املعىن اازي أو املعىن النفسي وغري ذلك با
فمن خالل هذا يتأكد لنا أن الكلمة ترتبط ارتباطا وثيقا مبجال استعماهلا لذلك فهي ال 
متتلك داللتها إال بتزاوجها مع كلمات أخرى وملا متلك قيمتها إال بورودها يف سياق معني فقد 

تستند إىل معناها القاموسي، وعمل على  ةاللفظة من كل قيمة ناجز قاهر اجلرجاينجرد عبد ال«
ومل كان للصحة اخلارجية أو اجلانب االجتماعي للغة دوره  )2( »تقديرها تبعا ملوضعها يف الكالم

  البارز يف فهم اللغة ، فقد تنبه الدارسون إىل ضرورة استكمال الدراسة اللغوية ذا اجلانب 
  .تتضح الظاهرة اللغوية جبالء أوىف)  اللغوي واالجتماعي(سطة التعالق بني هذين البعدين إذ بوا

إذ املراد ا قدرة الكالم على «ويعد سياق احلال وسيلة كربى متنح الكالم خاصته التعبريية 
التعبريية إا تقاس مبدى مالمة «و نقول أيضا »الوفاء حباجة الغرض املسوق له بصورة أقوى وابلغ 

  . )3(»الكالم للموقف املعني ودرجة مطابقته له 
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واستنادا إىل هذا البد للكالم أن يكون من الناحية اللغوية منسوجا على وفق تالؤمه مع أقدار 
وقد كان أن حرص علماؤنا العرب . املستمعني واملخاطبني و وفق املوقف وظروف املقال احمليطة به

وحىت الغرب احملدثني حرصا كبريا على السياق ونوهوا به يف دراسام من خالل ما مر بنا  القدامى
، فإذا كان السياق اللغوي هو التراكيب اللغوية بأصواا وكلماا ومجلها فإن سياق احلال هو 
الذي يشكل األسلوب ويتطلب عبارات معينة خمتارة تتناسب مع السياق مبعىن أن الظروف 

الصحة اخلارجية للكالم جيب «ة للخطاب تراعى قبل اختيار اخلطاب نفسه وهذا معىن أن اخلارجي
ن اإلعداد النفسي الذي يقوم إمراعاا يف ذهن املتكلم قبل حديثه وقبل التقائه مبستمعيه ، ولذلك ف

ومن األكيد أن هذه األمهية  )1(»درجة كبرية من األمهية  ىبه املتكلم قبل  أن يعد خطابه يعترب عل
تقاس مبدى أمهية جناحه يف التأثري يف املتلقني وحتقيق هدفه يف إبالغ رسالته فمخاطبة اجلماهري 

استعمال «دف التأثري السياسي مثال يناسبها استخدام كلمات مالئمة ملوقف استعماهلا كـ
نني ، وتلوين الكالم بلون ديين وذكر الكلمات القدمية الغامضة املعىن ، والكلمات ذات الرنني والط

   )2( »...املقدسات واإلشارة إىل الفضائل
وبناءا عليه فإن صحة الكالم مرهون مبوافقته لسياق احلال حىت حيقق صحته وحيقق مسته التعبريية 

  اليت تكسب الكالم قوة بيان يتالءم مع املقام الذي جيري فيه هذا الكالم، ذلك أن مراعاة 
  السياق وموافقة الكالم له تؤدي إىل إدراك املعىن احلقيقي  املراد منه، فيؤثر باإلجياب يفهذا 

يف الكالم فإنه يبطل صحته ويبطل أثره يف ) سياق احلال (املتلقني يف حني أنه إن مل يراعى السياق 
مثال ال يبتغي  املتلقني وحيدث املعىن املغاير للكالم قد يصل إىل داللة الضد ، ففي مواقف السخرية

 "ق إنك أنت العزيز الكرمي ذٌ"ما نراه يف قوله تعاىل [من األلفاظ معانيها احلقيقية ومن ذلك 
،وكانت قد نزلت هذه اآلية يف أبا جهل حني التقى النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي " 49الدخان"

، فقتله اهللا يوم بدر ..."إين ملن أعز هذا الوادي وأكرمه على قومه" هدده، فكان من أبا جهل
، فنالحظ جليا أن "أنت الذليل املهان"فرتلت هذه اآلية اليت أراد ا اهللا أن يذله ا ؛أي مبعىن 

املوقف حول الداللة إال ضدها وهو برهان ساطع على دور السياق يف توجيه املعىن وحتديده وفقا 
  إضافة إىل أنه يكسب الكلمات والعبارات االصطالحية دالالت  )3(]ملا يقتضيه موقف التركيب
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املعجمية ، حيث أنه يتعسر علينا الوصول إىل معانيها احلقيقية بعيدة عن مشتقات جذورها 
فقد وردت ) التقَاوى(بكلمة [إال بالرجوع إىل السياق، وميكن أن نربهن على هذا ) االجتماعية (
استدرك هذه الكلمة " الزبيدي" أا حتمل معىن قلة املطر غري أن" لسان العرب البن منظور" يف

حلبو ب اليت تعزل ألجل البذر ونسبها إىل العامة فإذا قورن هذا املعىن األخري مبعىن ا" اد "على 
كان غريبا ذلك لعدم وجود مناسبة بني املعنيني ، ومن معرفتنا لسياق احلال  ) قوى(مبشتقات مادة 

يربز لنا أن الكلمة مجع لكلمة تقوية،حيث كانت البذور تصرف للفالحني تقوية هلم على الزراعة 
  .)1("]تقاوي"ومجعها " تقوية" "البذور"  فسميت

ومن أمهية السياق قدرته على شرح وتفسري تلك الضمائر واملبهمات اللغوية يف التراكيب، وخري  
وقالوا اتخذ : "يقول سبحانه وتعاىل [ ما منثل به هلذا الرأي من القران الكرمي يف سورة البقرة إذ

  قالوا يقصد ا النصارى  "ت واألرض كل له قانتون اهللا ولدا سبحانه بل له ما يف السموا

واليهود واملشركني و ولدا يقصد ا املسيح والعزيز واملالئكة ، ذلك ألن اآلية نزلت ملا قال 
  النصارى إن املسيح بن اهللا وملا قال اليهود إن العزيز بن اهللا وملا قال املشركون إن املالئكة 

سياق "فما كان لنا أن تدي إىل الوظائف النحوية للواو ، لوال السياق ونعين به   )2(] بنات اهللا
  .الذي أرشدنا لذلك وأشار لنا إىل الفاعلني " احلال 

فنخلص إىل القول أن للسياق الدور الفاصل يف الكشف عن الداللة املبتغاة  من التركيب اللغوي ، 
لى البوح بالداللة احملددة اليت نطمح إىل حتقيقيها يف ذلك أنه خيلصنا من عجز املعىن القاموسي ع

الكالم أو التركيب اللغوي، فكل دراسة لنص أو لنقده حتتم علينا العلم والعمل بالسياق وعدم 
جتاهله من أجل حتقيق اهلدف يف فهمه ،فقد نعقل من اللفظ معىن ، مث يفضي بنا ذلك املعىن إىل 

ور السياق املقايل واملقامي من خالله واضحا دون أن نغفل عن معىن آخر وهو معىن املعىن يظهر د
أمهية السياق اللغوي، والذي يلون النص الفين األديب مبختلف االحنرافات اللغوية اليت تعمد إىل 
تغيري الداللة والعدول عنها وفقا ملا يقتضيه السياق اللغوي، ما يكسب هذه األعمال الفنية من 

  لفنون األدبية ؛ يكسبها خاصية تعبريية واليت تقاس مبدى مالئمة أشعار وقصائد وخمتلف ا
  
  
  .159:فصول يف علم الداللة  ، ص :فريد عوض حيدر:بتصرف -)1(
  160:املرجع السابق،ص:بتصرف -)2(
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واملتناسب مع سياقه اللغوي، حيث أن هذا ما يصبو إليه الفنان من التركيب للموقف املعني 
خالل حماولة إثراء اللغة بتلك االستعماالت املتباينة واملتناسبة مع السياق اللغوي، واليت تتجلى فيها 
خمتلف االحنرافات اللغوية و العدول اازي وكل ما يترتب عن ذلك من التصرف الفين لألديب 

ياق اللغوي ، ما جيعل الداللة حتول من معىن إىل آخر، وهوما جيعل الباب مفتوحا وفقا هلذا الس
  .أمام التطور الداليل 
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 :عالقة االنزياح بالسياق
ذكره يف العناصر السابقة من املذكرة، إذ  نعتقد أن هذا العنصر يعترب حتصيل حاصل ملا سبق

يف إمكان أي قارئ أن يستنج تلك العالقة الوطيدة بني االنزياح والسياق، فكالمها يعمل إىل 
  .جانب اآلخر يف سبيل تكوين املعىن

فاالنزياح هو طابع يلتوي بالدالالت التصرحيية إىل دالالت إحيائية تضمينية ، فهو ذلك 
كذلك  "جورج مونييه "وقد وجدنا أن «الفعل اخلالق الذي يبحر باملعاين على أوسع نطاق ، 

الداللة "و) Dénotation"(الداللة الذاتية "اعتمد يف حتليل املدلول التمييز بني نوعني من الداللة 
  ."بترول"،وكمثال لشرح هتني الداللتني لنا مثال عن لفظ أو مفرد ) connotation"( اإلحيائية

زيت الوقود واالستصباح ، يستنبط من بعض أجواف : "داللة ذاتية تتضح يف أنه " بترول"فلمفردة 
ل الغىن والثروة واملا: لكنها تتضمن دالالت أخرى ختتلف باختالف اتمعات ، منها " األرض
، أو اهلدر، الثروة ) وقد خلقت هذه الداللة عبارة الذهب األسود للداللة على هذا الزيت(الوفري 

القومية الضائعة ، الشعب العريب املبدد  واملبدد ؛هذا النوع ال يوجد يف املعجم على الرغم من 
نواة الداللية فلم يكن ليكون هذا التحول من ال  )1( »وجوده يف عدد كبري من استعماالت املفردة

إىل درجة القيم اإلحيائية إال من خالل عملها ضمن السياق النصي ، فمهما ترتاح األلفاظ إىل معان 
متباينة ، إال أا ال حتمل أي قيمة داللية ما مل تضمن هذه األلفاظ مبعانيها املرتاحة ضمن سياق 

جزء من معىن اللفظ من خالل  لغوي أو أديب ما ، فللسياق الفضل يف إبراز وتبيني ما انزاح يف
  .تسييقه مع وحدات لفظية أخرى فيتكون املعىن املراد 

واحلقيقة أن هذا التمييز الثنائي يف داللة املفردة ميثل قاعدة حيدد انطالقا منها عملية البحث [
  اتية ال عن العناصر الدالة على الشبكات املعنوية اليت تنسج عليها هيكلة البناء الفين ، فالداللة الذ

ميكن يف نظره أن تكون هدف الدراسة األسلوبية أو الداللية ، صحيح أا تكون اإلطار األساسي 
تكوين الذي يتحرك ضمنه النص ، وعامله وحميطه لكنها رغم ذلك ليست العنصر الرئيسي يف 

  .وهلا أو حتورهافهي ترتبط ارتباطا تاما بالسياق، وغالبا ما تأيت الداللة اإلحيائية  لتح ،"أدبيته "
  
  
  
م 2006هـ 1427. 2ط.جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات  والنشر والتوزيع .ترمجة بسام بركة " . األسلوبية" جورج مولنييه :بتصرف  –)1(
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أو حىت تشوهها ، فالداللة اإلحيائية هي إذن أساس النص األديب، وهي هدف دارس األسلوب 
  األدبية تعطي ... املكون اإلحيائي هو الذي يعد األكثر نفعا«" جورج مونييه "والداللة ، ويقول 

ى األقل، أكرب األمهية النسبية للقيم اإلحيائية على حساب القيمة الذاتية ، وذلك لكل مفردة ، أو عل
   ) 1(.]»لعدد من املفردات

وعلى هذا األساس فالقيم اإلحيائية هي يف حقيقتها انزياحات داللية توحي مبعان تضمينية 
حتتاج إىل تأويل وتفسري، يساعدنا السياق على كشفها وتفكيك شفراا بغية إيضاح املعىن املبتغى 

      .ألدبية ونقصد به دائما معىن املعىن الذي هو أساس الشعرية وا
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 :ةــــة التطبيقيـــالدراس
 : مـاح يف املعجـاالنزي
تتداخل دوائرها الداللية حبيث بني األلفاظ اليت  - املعجم–يشمل االنزياح يف هذا اال «       

تتالقى يف مساحة أو قدر مشترك من املعىن ، مث يتفرد كل منها ببعض اخلصوصيات التعبريية أو 
  .الطاقات اإلحيائية اليت يشاركه فيها سواه

الداللة : فطرفا العدول يف هذا اال مها لفظان يشتركان فيما يطلق عليه علماء اللغة املعاصرون 
الداللة : أو املعجمية أو األساسية ويستقل كل منهما عن اآلخر فيما يسمى عندهم  املركزية

اهلامشية أو السياقية أو ظالل املعىن وألوانه ، أما قيمة املغايرة بينهما فتتمثل يف مالئمة كل منهما 
   )1(. »بداللة املتفردة للموقع الذي أوثر فيه من سياق الكالم

أن نطبق الظاهرة االنزياحية  -االنزياح الداليل -طبيقي من هذا البحثوقد ارتأينا يف الفصل الت
للخليل أمحد الفراهيدي ؛ إذ لفتت هذه " العني" على باقة من األلفاظ العربية من خالل معجم

الباقة اللفظية انتباهنا ملا حوته واحتضنته من انزياحات داللية واضحة وبارزة يف معانيها، فأثرت 
زرعت ثراءها على اللغة فازدادت ثراء، وهو ما ينعكس بطبيعة احلال على ثراء  نفسها دالليا و

  .األشعار واخلطابات األدبية الفنية
وقد كان لنا اجلرأة من خالل حبثنا هذا ، أن نلغي حقائق لغوية عهدا أجيال سابقة يف         

  منا وجهد ،وملا ال؟جمال اللغة ، وال ندري إن كنا على يقني مؤكد ، إال أا حماولة 
اللفظ الواحد معاين " (تعدد املعىن : "ومن هذه القضايا اللغوية اليت جترأنا على إلغائها هي التالية 

إال أن ) ألفاظ عدة تدل على معىن واحد(والترادف " املشترك اللفظي"أو مصطلح عليه بـ) عديدة
ولنا أن نطرح التساؤل "ىنتعدد املع"يندرج ضمن " املشترك اللفظي"و" الترادف"كال من 

  ؟وهل يوجد للمعىن الواحد ألفاظ كثرية تدل عليه؟  "تعدد املعىن"هل يوجد فعال :"التايل
، ولكننا نوجز الفرق "تعدد املعىن"إن كال من الترادف واملشترك اللفظي مها صورتان من صور 

ت اليت تشترك يف معىن واحد بينهما يف أن الترادف حيدث يف املعىن، واالشتراك يف اللفظ ، فالكلما
  .مترادفات واللفظ الذي يدل على أكثر من معىن مشترك لفظي

  
  146-145هدية حبيلي، ظاهرة االنزياح يف سورة النمل، دراسة أسلوبية ، ص -)1(

  لأللفـــاظ العربیـــة الدراسة التطبیقیة              الثالثالفصــــــــــــل 



  
 

 94 

  "........انطلق"، "مضى"،"راح: "فنقول" ذهب"لفظ : مثاالومن أمثلة الترادف نسوق 
  )1.(" ...............اضطجع"، "نام: "فنقول " رقد"ولفظ                                  

فقد تدل على معىن الوايل على ناحية من " عامل"لفظ :وأما أمثلة املشترك اللفظي فنقول مثال
 عمل من األعمال اخلاصة بالوالية ، أو تدل على من يعمل بيدهالديار، أو تدل على كل من يتوىل 

  .يف مهنة أو صنعة ما 
لكن الطرح الذي ينبغي لنا أن نسوقه فعال هنا وهو ما يدعم رأينا يف إلغاء هذه الظواهر اللغوية أو 

 هل استعملت كل هذه املعاين ويف:"ويتمثل هذا الطرح يف " بتعدد املعىن"باألحرى نلغي القول 
  "الوقت الواحد حىت قلنا اا تعدد املعىن؟

يف احلقيقة أن هذه املعاين مل تستعمل كلها يف الوقت الواحد ، ولذلك ال ميكننا أن نقول 
بل هي انزياحات داللية متباينة حتددها ظروف ومقامات وسياقات " تعدد املعىن"عنها بأا 

مرادف يستقل جبزء خاص من الداللة ،  فاملترادفات حىت وإن عربت على معىن واحد إال أن كل
،وهكذا فما نقصده أنه من املستحيل "... اضطجع"معىن ليس يف " نام"معىن ليس ويف "رقد "ففي 

فلو كان اللفظ هو هو يف املعىن ألمكن االستغناء عن  «أن يوجد تطابق تام بني املترادفات ،
د داللة اللفظ ويبني قيمته يف التعبري أحدمها، ألنه يعد حشوا، ولكن سياق الكالم هو الذي حيد

  فيما أن هذه املترادفات مل تستعمل يف وقت واحد ، ) 2(»حيث ال ميكن االستغناء عنه بغريه 
ومل يعرف اللفظ األصل منها من اللفظ املتداول، أو اللفظ األول من األلفاظ التالية، فهذا يعين أا 

ليها ترادف ، إال إذا استعملت يف الوقت الواحد انزياحات داللية ، وال ميكننا أن نصطلح ع
  .وجبميع هذه األلفاظ على هذا املعىن الذي يدعى أنه واحد

ولكن هل فهو التعبري باللفظ الواحد على معان عديدة ، " للمشترك اللفظى"وكذا األمر بالنسبة 
؟ بالطبع ال؛  ذاتهمل اللفظ كل هذه املعاين يفحيفعال يعرب اللفظ الواحد على معان عديدة ؟ هل 

فكما هو معلوم لدينا مجيعا أن للفظ معىن قاموسي معجمي، ومعاين أخرى عديدة ، ال حيملها يف 
ذاته وإمنا يكتسبها من خالل االنزياح عرب السياق، فمن خالل السياق اللغوي الذي تأتلف فيه 

  ىن املعجمي معان وحدات لغوية مع ما جاورها من األلفاظ يكتسب اللفظ باإلضافة على املع
  
  51القاهرة ص  2002الداللة اللفظية ، الناشر ،مكتبة االجنلو املصرية :حممود عكاشة  -)1(
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الداليل ،وما هذه املعاين املتباينة إال مثار أخرى متباينة، وهو املستوى الذي يتضح فيه االنزياح 
  .ينتجها السياق للفظ كلما ورد يف سياق مغاير

وهكذا تظل األلفاظ يف انزياحات دائمة ، والسياق يعمل على ختصيص الداللة وتوجيه 
ل فاالنزياح حيم[املعىن، ما يؤكد عالقته الضرورية باالنزياح يف توجيه املعىن إىل املعىن املقصود ، 

صورة من صور ثراء اللغة وغناها باملفردات والدالالت املتعددة ، واللغة العربية لغة عريقة عتيقة 
استطاعت خالل تارخيها الطويل أن تكون ثروة لغوية غنية بالداللة يف املواقف املختلفة وكثرة 

أن اللغة هلا القدرة  األلفاظ، مث إن هذه االنزياحات الداللية ال تعد عيبا يف اللغة بل ميزة تدل على
يف التعبري على مجيع املواقف بنسب خمتلفة وبأساليب خمتلفة ، فإن كل وجه من وجوه االنزياح 

  ) 1(]حيقق قيما جديدة من املعىن ، يسعى السياق إىل حتديدها وختصيصها ومتييزها عن املألوف

ونظرا لكون اللغة العربية متتاز ذا الثراء اهلائل من املعاين والدالالت ، من خالل هذا االنزياح 
  الداليل الدائم عرب الزمن ، كان أن سن العلماء اللغويون احملدثون منهجا حاولوا من خالله ضبط 

  ، فاحلقل الداليل ال ميكن هذا التغري الداليل وهو منهج أو نظرية احلقول الداللية ، نقول أا حماولة 
  ضبطه أو حصره فهو على انفتاح مستمر، ففي الوقت احلاضر قد تكون هناك كلمات ومعاين 
  ضمت إىل خمتلف احلقول، وهذا راجع دائما إىل طبيعة اللغة يف حد ذاا أي أا تتسم باملرونة

  .ومن جهة أخرى إىل ظروف ومالبسات استخدامها
للخليل ابن أمحد " "العني"أللفاظ العربية املرتاحة من خالل معجم واعتمدنا يف دراستنا ل

، منهج احلقول الداللية لرصد االنزياح الداليل بأنواعه وصوره يف معاين اللفظ الواحد "الفراهيدي
فإذا كان أقصى ما حيققه معجم تقليدي هو أن يصنف الكلمات يف ترتيب هجائي ويسرد كل [، 

نه تعدد معىن ، فإن منهج احلقول الداللية يعمد إىل معاجلة معاين هذه معاين اللفظ على أساس أ
وهو ما طبقناه على مجلة من األلفاظ العربية من  )2(] األلفاظ على اعتبار أا انزياحات داللية

خالل معجم العني الزاخر بانزياحات داللية بارزة انتمت إىل حقول داللية متباينة نستظهرها يف 
  .يقياجلانب التطب

  
  52القاهرة ص  2002الداللة اللفظية مكتبة االجنلو مصرية :بتصرف حممود عكاشة  -)1(
  26:رجب عبد اجلواد إبراهيم ،دراسات يف الداللة واملعجم ص: بتصرف -)2(
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  :النموذج األول •
  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 

"الدواب(معىن مادي دال على الوحوش   ومنه الوحوش" اآلبد الوحشية"  )1(" أبِد (  
  معىن طوال الدهر   طوال الدهر : آباد الدهر ومنه  "آباد"
  انتقال إىل معىن الغريب من الكالم   الغريب من الكالم   "اآلبدة"
  معىن الغربة   طالت غربته ": تأبد فالن "  " تأبد"
  معىن اخللوة سواء يف دار أو ما شاها   خلت من أهلها " : تأبدت الدارة"  " تأبد"

  جدول إحصائي •  املعاين
  1معىن 

فإنه يبقى إحصاء نسيب ال "أبد " مهما متكنا من إحصاء املعاين اليت دل عليها لفظ
املعاين بسبب تلك ميكن ضبطه ، فاملعاين متزايدة ومرتاحة إىل ما الاية من 

  .االنزياحات عرب السياقات املتباينة عرب الزمن

  2معىن
  3معىن
  4معىن
  5معىن
  ........معىن

  : حتليل ومناقشة 
أنه استعمل للداللة على عدة معاين ، من احملتمل أا تفرعت " أبد" ما يالحظه املتأمل يف لفظ 

يصب يف مشرب " أبد"عن معىن واحد لكن احلقيقة غري ذلك ، إذ أن كل معىن من معاين لفظ 
للخليل بن أمحد الفراهيدي ، إذ دل " العني"خاص، وهو ما الحظناه يف النموذج املستسقى من 

لفظ على نوع من احليوان الوحشي وهو ذلك الشيء احملسوس املادي ، مث انزاح املعىن إىل تعبري ال
  وهي " اآلبدة"كذلك بلفظ .لترتاح إىل التعبري عما هو معنوي " طوال الدهر "عما هو معنوي وهو 

الغريبة من الكالم مث التعبري عن طول غربة اإلنسان ومنه خلوة الدار من أهلها ، وحىت وإن انتقلت 
احلقل هذه املعاين إال أا مل خترج عن جمال احلقول الداللية ، فقد يكون انتقاهلا إما بني أفراد 

  .الواحد وإما من حقل إىل آخر
  
 1ط.منشورات عني بيضون،دار الكتب العلمية، بريوت لبنان.عبد احلميد هنداوي: ،ترتيب وحتقيقاخلليل بن امحد الفراهيدي كتاب العني  -)1(
  51:، ص1جملد.م 2003/هـ1424،
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وإمنا انتقل يف كل مرة  كما يبدو لنا جليا وواضحا أن املعىن مل يتحدد إذ مل يدل على شيء بعينه
باالنزياح "من التعبري عن داللة إىل التعبري عن دالالت أخرى وهو ما يربز حقيقة داللية تنعت 

الذي يعدل باللفظ عن معناه املتداول إىل معان أخرى ختصه ؛هذه املعاين اليت تباينت مل " الداليل 
اق أيضا يف جتليها، وهو ما يؤكد ما تكن بفعل من االنزياح الداليل فقط وإمنا كان الفضل للسي

  .تناولناه يف الفصل الثاين من البحث، وهو العالقة الضرورية بني االنزياح والسياق 
ومن خالل ما سبق جتسدت لنا صورة من صور االنزياح وهي االنتقال باملعىن من املادي إىل  

  املعنوي
  :  النموذج الثاين  •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
"أَرت الشيء"  )1(" بمعىن التخبئة    خبأته " : بأَر  
  احلفرة ومنه احلافر  حافر البئر : البئّار: حفرية ، ومنه   "  بؤرة"

  جدول إحصائي •  املعاين
  1معىن 

تبقى العملية اإلحصائية للمعاين نسبية ال تضبط ، فاملعاين يف انزياح دائم رهني 
  ورودها يف سياقات خمتلفة عرب الزمن 

  2معىن
  .........معىن
  .........معىن

 :حتليل و مناقشة

معىن خبأ وقد طرأ عليه انزياح داليل إىل معىن آخر وهو  "بأر"نالحظ أن من معاين لفظ        
هو السياقات اليت يرد فيها " بأر"، وما ساعد حصول هذا االنزياح الداليل ملعىن لفظ "احلفرية "

واليت تساعد أيضا على إيصال املعىن املرتاح املبتغى ، ولكن رغم هذا االنزياح يف معاين اللفظ إال 
فإن احلفرة كذلك للتخبئة، فحافر " خبأ"مبعىن " بأر "املعىن، فإذا كانت  أا اشتركت يف جزء من

البئر يهدف لتخبئة املاء فيه حلفظه وهي جتسيد صورة من صور االنزياح وهي االنتقال من املادي 
  . إىل املادي الشتراكهما يف جزء من املعىن 
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  :النموذج الثالث •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
بره ومنه الربهان وهو بيان احلجة   )1( "َبره"

  وإيضاحها 
  .  معىن مادي دال على احلجة

  معىن مادي دال على بياض اجلارية   اجلارية البيضاء   "   البرهرهة"
  جدول إحصائي •  املعاين

  1معىن 
تبقى العملية اإلحصائية للمعاين املتعلقة باللفظ نسبية ، ذلك ألن املعاين يف انزياح 

  . مستمر وفقا ملقتضيات السياق وما يطرأ على اللفظ من تغري عرب الزمن
  2معىن
  .........معىن
  .........معىن

  
  :حتليل ومناقشة 

أنه انزياح داليل واضح ، جتلى يف "بره"يتضح لنا جليا من خالل هذا الطرح الداليل للفظة      
  املعىن من معىن إىل آخر، حيث أنه دل يف مرة عن بيان احلجة وإيضاحها، ليدل يف مرة  عدول

الدالالت إال أا قد تصب يف جمال داليل أخرى على اجلارية البيضاء ، وحىت وإن اختلفت هذه 
معني أو حقول داللية مغايرة ، أما صور االنزياح قد جتسدت جبالء، من خالل االنتقال من املادي 

هو دليل مادي وبيان حجة فإن " الربهان"إىل املادي الشتراكهما يف جزء من املعىن، فإذا كان 
لى بياضها ، وقد كان للمعىن أن انكشف من تكون كذلك لبيان احلجة ع" الربهرهة"اجلارية 

  .خالل تسييقه يف تراكيب خمتلفة ، حتدد درجات املعىن املرتاح عن املتداول
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  : النموذج الرابع  •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
  معىن مادي دال على بسط الشيء    البسط نقيض القبض   )1("بسطَ"
البسيطة من األرض كالبساط من   "البسيطَة"

  املتاع   
معىن مادي يتجلى يف ذلك اجلزء من األرض 

  املستوي 
  معىن معنوي خاص بالفضيلة واإلحسان   الفضيلة على غريك   "البسطةٌ "
  معىن معنوي جتسد يف حالوة اللسان   الرجل املنبسط اللسان   "البسيط "

  جدول إحصائي •  املعاين
  1معىن 

يربز لنا جليا من خالل هذا التحليل أن األلفاظ يف انزياح داليل مستمر، حيث 
يعدل املعىن يف كل مرة من معىن إىل آخر، ما يصعب علينا القيام بعملية إحصائية 

  . يف خمتلف السياقات اليت ترد فيها" بسط"موع املعاين اليت حتملها لفظة 

  2معىن
  .........معىن
  .........معىن
  .........معىن
  .........معىن
  .........معىن
  

 :حتليل ومناقشة
انزياح من املادي إىل املعنوي ، وذلك من خالل الداللة على " بسط"يربز لنا جليا من خالل لفظ 

معىن البسط وهو نقيض القبض ، وهو دليل مادي ليرتاح املعىن إىل دليل آخر أيضا وهو القطعة من 
األرض املبسوطة ، مث يعدل املعىن إىل ما هو معنوي ليدل على الفضيلة واإلحسان للغري عرب 

مث يدل على الرجل املنبسط اللسان ، ومنه نقول بسط إلينا فالن بيده مبا حنب " البسطة"لفظة
اليت فنالحظ من هذا التحليل أن هذه االنزياحات الداللية قد متت بفعل السياقات املتنوعة  .ونكره 

  فمثال لفظة البسيطة مل تكن لتدل على معىن األرض املنبسطة إال        وردت من خالهلا اللفظة،
  
  139، ص 1م. عبد احلميد هنداوي: ح.،ت" العني" اخلليل بن امحد الفراهيدي -)1(

  العربیـــةلأللفـــاظ  الدراسة التطبیقیة              الثالثالفصــــــــــــل 



  
 

 100 

، "بسط"يف السياق الذي خيدم ويدعم هذا املعىن وكذا األمر بالنسبة لباقي دالالت لفظ إذا وردت
وما يالحظ على هذه املعاين أا قد تصب يف حقول داللية متغايرة ، تبعا لترابطها مع معاين 

  . الكلمات اليت تنضوي حتت حقل معني
  :النموذج اخلامس •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
  معىن الزوج    الزوج  : البعل  )1("بعل"
  األرض املرتفعة األرض املرتفعة اليت ال يصيبها املطر     "البعل "
  الرجل الباهت من ولعة احلرب   الرجل املبهوت عند احلرب   " بعلٌ"
  غري مرتبة يف لبس ثياا   امرأة ال حتسن لبس الثياب    " بعلَةٌ "

  جدول إحصائي •  املعاين
  1معىن 

هي هذه فقط املوضحة يف النموذج ولكنها قد تتجاوز " بعل"الظاهر أن معاين لفظة 
ذلك إىل معان أخرى ولذلك يتعذر علينا  إحصائها فهي قد ترتاح إىل معان أخرى 

  .عرب سياقات متباينة،ما جيعل عملية اإلحصاء تكون نسبية

  2معىن
  .........معىن
  .........معىن

 :حتليل ومناقشة

وهو من األلفاظ العربية ، يتوصل إىل حقيقة بديهية وهو  "بعل"من املؤكد أن الناظر يف هذا اللفظ 
انتقال واحنراف يف معىن هذا اللفظ ، إذ انتقل من معىن الزوج إىل معىن مادي حمسوس جمسد وهي 

لوعة احلرب ، األرض املرتفعة ، لينحرف املعىن جمددا إىل الداللة على احلالة النفسية للرجل من 
اليت ال حتسن لبس الثياب ، وبذلك جتسدت لنا " البعلة"وعلى اثر هذا انتقل املعىن ليعرب عن املرأة 

صورة من صور االنزياح املتمثلة يف االنتقال من املادي إىل املعنوي ، حيث كان من أسباب هذا 
لت من اللفظ يكتسي معان االنتقال وضع اللفظ يف تراكيب لغوية تباينت مواقفها وسياقاا، جع

  متباينة يف كل مرة بالسياق الوارد فيه وهو ما حيقق االنزياح الداليل على جمال احلقول الداللية، إذ 
  باإلمكان حصوله بني حقول داللية خمتلفة ، إذ ينتقل املعىن من حقل داليل إىل حقل داليل  مغاير
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  .  له متاما، كما وقد يتجسد هذا االنتقال على مستوى احلقل الداليل الواحد بني أفراده اللفظية 
  :النموذج السادس •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
  معىن مادي جتسد يف اهلالك      البوار هو اهلالك      )1("بور"
" ٌورمعىن مادي اتضح يف الظالل  هم الضالون واهللكى     " ب  
  معىن مادي جتسد يف كساد السلعة    كاسدة    " بائرة"
"ٌرومعىن حيتمل أن يكون مادي ، كما حيتمل أن يكون   التجربة     " الب

  معنوي  
  إحصائيجدول  •  املعاين

  1معىن 
إال أنه مل نتمكن من " بور"رغم إحصائنا جلملة  املعاين اليت دلت عليها لفظة 

رصد كل تلك املعاين املرتاحة اليت يعدل معها املعىن يف كل مرة تبعا للعدول 
  . التركييب للفظ وفق السياقات املختلفة اليت تعطينا دالالت ال حصر هلا

  2معىن
  3معىن
  4معىن
  .........معىن

  :حتليل ومناقشة 
إذ دل يف حني على اهلالك ، ويف حني " بور"كان لنا أن وجدنا انزياح داليل يف معىن لفظ       

وهو انتقال من املادي إىل املادي الشتراكهما يف جزء ". بائرة "آخر على السلعة الكاسدة بلفظ 
ه من املعىن، وهو ما ميثل صورة من صوراالنزياح ، فالسوق الكاسدة ما كانت لتكون على هذ

احلالة إال ألا سوق هالكة ، وهو اشتراك يف جزء من املعىن وهو اهلالك ، ذلك أن السلعة أو 
السوق ال تكون هالكة إال إذا كانت بائرة أو كاسدة وهو تربير قولنا أنه انزياح من املادي إىل 

الضالون  املادي الشتراكهما يف جزء من املعىن، كما دل هذا املعىن االنزياحي أيضا على القوم
فيتضح لنا جليا أا معان حمتواة يف حقل داليل معني جتسد يف حقل " بور"واهللكى من خالل لفظ 

وهو حقل يضم جمموع الكلمات الدالة على هذا املعىن، غري انه يتوجب علينا أن نشري إىل " اهلالك"
  لى عدم استقرارها أن استقرار املعاين هو قضية من احملال حتقيقها وذلك لوجود أسباب تساعد ع
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معىن " بور"وثباا وهو السبب األساس ملختلف االنزياحات الداللية ، وعليه فقد وجدنا للفظ 
وبتفسري آخر " برت أمحد وبرت ما عنده"فنقول يف سياق كالمنا " البور"آخر وهو التجربة بلفظ 

 .     وما نقوله أننا يف غىن عن حتليل أوسع من هذا" جربت أمحد و جربت ما عنده:" ،نقول
 :  لنموذج السابعا

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
"رمعىن الغزارة       غزيرة املاء   " : عني ثرة"  )1(" ثَر  
  "  ناقة ثرة"الكثرة   "  ثرة "

  كثرية اللنب 
  معىن الكثرة 

  الكثرة يف الكالم     كثرة الكالم     "الثَرثرة"
  جدول إحصائي •  املعاين

، لكن ال ينبغي أن يتوقف ما " ثرثرة"واضح يف معاين لفظ  قد حنصي انزياح  1معىن 
حنصيه من معاين هذا اللفظ على هته املعاين فقط ، ألا يف انزياح دائم عرب 

  .سياقات خمتلفة ما يؤدي إىل تزايد يف املعاين ما جيعل عملية اإلحصاء نسبية 

  2معىن 
  3معىن
  ...معىن

 :حتليل ومناقشة

وهي مادة لغوية اختذناها من املادة " ثرر"ما يالحظ من خالل النموذج املوضح أعاله يف لفظ 
، أنه قد حدث يف معناه انتقال داليل على مستوى " العني للخليل ابن امحد الفراهيدي"اللغوية 

 وهو ما مثل أيضا صورة من صور االنزياح" الغزارة والكثرة"احلقل الداليل الواحد بني معىن 
مرة " ثرر"الداليل وهي االنتقال من املادي إىل املادي الشتراكهما يف جزء من املعىن، إذ دل لفظ 

على الغزارة يف املاء مثال ، ودل مرة أخرى على الكثرة يف اللنب أو الكالم، وما تشترك فيه 
  لفظ مبعىن حمدد و الكثرة عما هو زائد عن املألوف، وما خيص ال" الغزارة"الداللتان أما عربتا يف 

هو السياق الوارد فيه فيبعد عن الذهن املعاين األخرى اليت يف إمكان اللفظ الداللة عليها وعلى 
  ، "رجل كبري البطن: "سبيل املثال ولتوضيح دور السياق يف توجيه املعىن باأللفاظ املرتاحة قولنا مثال
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كثري األكل ال  غزير : "السامع الستعمال لفظ الكثرة ال لفظ الغزارة، فيقال أنهيذهب ذهن 
  " .األكل

فالسياق يلعب الدور البارز يف توجيه الذهن أي ذهن السامع إىل حتديد الداللة ومتييزها دون  
  .غريها من الدالالت

 :النموذج الثامن •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
"لَدلْد   )1( "جاجللد املعروف الذي يغشي جسد   غشاء جسد احليوان    : اجل

  احليوان      
"األرض الصلبة املستوية    ما صلب من األرض فاستوى   "  اجلَلَد  
  الناقة القوية      الناقة املوسومة بالقوة على العمل والسري     "اجلَلْدة "
  املاء اجلامد الصلب القوي كاحلجر   ما مجد من املاء أصبح حجرا صلبا قويا  "اجلَليد "
" لَدمعىن الضرب   ضربه :جلده بالسوط   "ج  

  جدول إحصائي •  املعاين
  1معىن 

ما يتراءى لنا انزياح يف معاين اللفظ وما يكمن إحصاؤه من خالل هذا النموذج 
هي أربع معان متباينة ، لكن تبقى نتيجة العملية اإلحصائية نسبية، فقد يوجد 

  . معان أخرى عديدة تبينها السياقات املختلفة " جلد"للفظ 

  2معىن
  3معىن
  4معىن
  5معىن
  ......معىن

 :التحليل واملناقشة 

إذ عرب على معان عديدة ، إذ دلت يف أول األمر  "جلد"يبدو لنا انزياح واضح يف لفظ 
  على غشاء جسم احليوان، لتعدل مباشرة للداللة على األرض الصلبة املستوية ، ومن مث أخذ جزء 
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من هذا املعىن وهو الصالبة للداللة به على معىن الناقة املوسومة بالقوة والصالبة يف العمل ، وهو 
اشتراك كذلك يف معىن الصالبة انتقال من املادي إىل املادي الشتراكهما يف جزء من املعىن ، وجند 

الذي يدل على املاء الصلب اجلامد، ليعدل املعىن عدوال تاما إىل معىن " اجلليد"والقوة يف لفظ 
الضرب، حيث انتقل املعىن من معىن القوة يف الشيء املادي إىل معىن القوة يف الضرب ، وما يفصل 

سياق الكالم الذي ترد فيه هذه  هذين املعنيني عن بعضهما فيتجلى كل منهما على حدى هو
  .األلفاظ، وبذلك تتمايز يف انتماءاا للحقول الداللية املختلفة أو للحقل الداليل  الواحد

 :  النموذج التاسع •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
مبعىن جيمد مجودا وهو " مجد املاء"  )1( "جمد"

  املاء اجلامد    
  املاء اجلامد 

  الصالبة    صلبة  "    جامدة"
يقال رجل جامد العني مبعىن قل   " جامد"

  دمعه   
  رجل قليل البكاء   

  اجلفاف  سنة مجاد مبعىن سنة جفاف   " جماد"
  األشخاص األنانيون   أمجد القوم ، قل خريهم   " أَجمد"

  جدول إحصائي •  املعاين
  1معىن 

هذه املعاين املقتربة " مجد"لفظة  يتراءى لنا بوضوح مجلة الدالالت اليت دلت عليها
من بعضها، قد تعدل إىل معان أخرى متباعدة عن املعىن العام الذي تتمحور حوله ، 
لذلك يقف هذا السبب حاجزا أما حتصيلنا موع الدالالت اليت حتملها اللفظة، 
لذلك يبقى هذا اإلحصاء الوجيز الذي فصلناه سابقا جمرد إحصاء نسيب ال ميكن 

  .قف عندهالتو

  2معىن
  3معىن
  4معىن
  5معىن
  6معىن
  ......معىن
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 :حتليل ومناقشة

وفق سياقات متنوعة بتراكيب لغوية متغايرة ، يكسبه معان مرتاحة يف كل  "مجد"قد يرد لفظ 
مرة، إذ دل مرة على املاء اجلامد ومنه دل على الصالبة والقساوة يف الشيء أو املاء لتعدل إىل معىن 
آخر وهو الرجل القليل البكاء، ومن مث عدلت إىل معىن اجلفاف ، ومنه إىل معىن األشخاص القليلوا 

  أو األنانيون، فاشتركت هذه املعاين الثالثة األخرية يف جزء من املعىن وهو القلة ، فأمكننا  اخلري
ذلك من تصنيفها ضمن حقل داليل خاص من مجلة احلقول الداللية األخرى، وهو احلقل اخلاص 

  .بالشيء القليل
 :النموذج العاشر •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
"بجشيء من شيء فقد كل شيء منع    )1("ح

  حجبه حجبا
شيء مينع شيء عن شيء آخر فيحجبه 

  عنه     
جلدة حتجب بني "حجاب اجلوف "  "  حجاب"

  الفؤاد وسائر البطن  
اجللدة احلاجبة بني الفؤاد وسائر البطن أي 

  حتجب الفؤاد عن سائر البطن 
عظم العني من فوق يستره بشعره   " احلَاجِب"

  وحلمه   
فوق الذي يستر العني  عظم العني من

  بشعره وحلمه  أي احلاجب املعروف
  جدول إحصائي •  املعاين

  1معىن 

الذي دار خاصة حول معىن " حجب"نالحظ أننا نستطيع أن حنصي معاين لفظ 
احلجب والستر أي حجب شيء عن شيء آخر فلم يظهره ،وما اختلف يف هذا 

  املعىن إمنا هو ما حيجب أي شيء الذي حنجبه وهو مكمن االنزياح  

  2معىن
  3معىن
  .........معىن
  .........معىن
  .........معىن
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 :التحليل واملناقشة

تتجسد لنا من خالل النموذج العاشر صورة من صور االنزياح ، وهي االنتقال من املادي 
املادي الشتراكهما يف جزء من املعىن، ما يؤكد لنا أنه انتقال داليل على مستوى احلقل الداليل إىل 

الواحد مبعىن أنه انتقال داليل جزئي مل ميس كليا بداللة اللفظ ،فاملعىن احملوري واألساس متثل يف 
  .عضاحلجب والستر وعدم اإلظهار، وما اختلف فيه هي األشياء اليت حتجب عن بعضها الب

فاملعىن األول املتناول يف اجلدول أعاله هو معىن عام خيص كل األشياء اليت حتجب عن بعضها مث 
يلي ذلك تفصيل ملعاين احلجب وكيفية حدوثها وما األشياء اليت حتجب ، فوجدنا حجاب اجلوف 
الذي حتجب بني الفؤاد وسائر البطن وكذا حاجب العني الذي حيجب عنها من فوق ويسترها 

عره وحلمه، وهذا كله انزياح داليل عرب سياقات خمتلفة أبقت على جزء ثابت من املعىن، أما ما بش
  .يضاف على ذلك من معان فالفضل للسياق يف إبراز ها

 :النموذج احلادي عشرة  •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
"لَعمعىن مادي يدل على نزع الثوب أوالقيد أو  خلع رداءه وقيده و خفه       )1( "خ    ...  
  الثوب املخلوع   كل ثوب ختلعه عنك    "    اخللعة"
  يطلق على ما استحسن من مال الرجل  أجود مال الرجل     " اخلٌلَْعة"
  طريقة خاصة يف املشي  من يهز منكبيه يف املشي  " املٌنخِلع"
معنوي يتجلى يف الفزع الذي يركن دوما  معىن  فزع يبقى يف الفؤاد   " اخلَولَع"

  .يف القلب
معىن معنوي يتضح يف ذلك الفزع الذي يصيب   خملوع الفؤاد الذي اخنلع فؤاده  "مخلٌوع"

  القلب جراء فزع يصيب اإلنسان لوهلة 
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  جدول إحصائي •  املعاين

حيوي كما معينا من الدالالت اليت تنوعت يف " خلع"يتضح جليا أن لفظ   1معىن 
مضامينها حبسب السياقات اليت وردت من خالهلا اللفظة، ما جيعل هذا 

يتسم بالنسبية لصعوبة االشتمال على كل املعاين اليت اإلحصاء هلذه الدالالت 
  حتتويها هذه اللفظة، ذلك ألن االنزياح الداليل يف تطور مستمر

  2معىن 
  3معىن
  ....معىن

 
 :التحليل واملناقشة

أنه يتضمن انتقال داليل واضح، جتسد عرب " خلع"ما يتراءى لنا من خالل هذا التفصيل للفظ 
االنزياح تتمثل يف العدول باملعىن من ما هو مادي إىل ما هو معنوي، إذ عرب اللفظ صورة من صور 

مرة على املعىن املادي الذي جتسد يف التعبري عن خلع الثوب وعن أجود مال الرجل إىل تعبري آخر 
جتسد يف املعىن املعنوي املتمثل يف التعبري عن خلع الثوب وعن أجود مال الرجل إىل تعبري آخر 

سد يف املعىن املعنوي املتمثل يف التعبري عن الفزع الذي يسكن الفؤاد، وهو معىن معنوي يتناول جت
حالة نفسية وجدانية غري مرئية، ولنؤكد قولنا على دور السياق يف توجيه دالالت األلفاظ املرتاحة 

سرق : "قلنا ،أما إذا " أصاب الطفل اخلولع يف االمتحان: "نعطي مثاال توضيحيا لذلك فإذا قلنا
فالسياق مل يساعد يف توجيه داللة . ، فهل نعين سرقة فزع فؤاد الرجل؟ بالطبع ال"اخلولع الرجل

مبعىن سرق أجود ماله، "سرقت اخللعة من الرجل : "اللفظ إىل املعىن الصحيح املتمثل يف قولنا
ركييب اخلاص يؤدي فنالحظ أن النظم الصحيح املتمثل يف قولنا أن األلفاظ تكون وفق السياق الت

بنا إىل حتقيق املعىن املبتغى، فنجم عن كل هذا دالالت مقتربة يف معانيها وأخرى متباعدة يف املعىن، 
  .جعلتها تصب يف حقول داللية خاصة ، تبعا هلذا التقارب والتباعد
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 :النموذج الثاين عشرة  •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
"ربخلفه ،وراءه   : دبر كل شيء:املعىن هو وراء   خالف قبله " : دبر كل شيء"  ) 1("د
  آخر الشيء، عكس أوله    أواخر الصلوات ":أدبار السجود "  " أَدبار"
عند الصبح يف آخر ": إدبار النجوم "  "إدبار"

  الليل أذا أدبرت مولية حنو املغرب    
راجعة ومولية وراءها حنو : تدبر النجوم 

  املغرب    
  جدول إحصائي •  املعاين

مل نرصد خروج داليل كلي وإمنا هو انتقال جزئي " دبر"يف إحصاءنا ملعاين لفظ   1معىن 
خلف ، وراء ، : اللفظ مبعاين هي على التايلضمن حقل داليل واحد، فكان أن جاء 

آخر ، رجوع وتولية ، ولكننا رصدنا من خالل عملية اإلحصاء معان أخرى للفظ 
  :نوردها  موضحة يف اجلدول التايل "  دبر"

  2معىن
  ......معىن

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
  التابع أو الالحق     التابع   الدابِر 
اربأي توىل " أدبر أمره"مبعىن اهلالك ومنه   الد

  إىل الفساد 
  اهلالك املقبل على الفساد  

  املعاداة      عاديته       دابرته
املصارعة واهلجران فيويل الشخص   التدابر 

  صاحبه دبره
  املصارعة و اهلجران

  :التحليل واملناقشة

  يف اجلدول " دبر"كثريا عن معاين لفظ نالحظه أن معىن التابع يف اجلدول الثاين مل خترج  ما
فإنه جييئ خلفه ، و  –أي يتبع األثر  –األول، فالدابر هو التابع الذي يتبع األثر ، و ما دام كذلك 

وهى منتمية إىل حقل داليل واحد ليعدل املعىن متاما إىل ) خلف، وراء ، آخر (دائما يف سياق 
  حقل داليل آخر متثل يف اهلالك واخلصام واإلعراض ، وما هذا إال انتقال واضح يف املعىن من 
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الصورة املادية إىل صورة قد تكون مادية أو معنوية ، وما حقق هذا االحنراف الداليل هو حضور 
  .هذه األلفاظ يف سياقات لغوية تربز معانيها 

  :النموذج الثالث عشر •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
"مواملاء الساكن     ما دائم ساكن   )1( "د  
"مواملاء إذا سكنته، وكل شيء سكنته   "الد

  فقد أدمته 
  تطلق على كل شيء سكناه  

  املطر الدائم الرتول   املطر الذي يدوم يوما وليلة     "الدمية"

حتليق الطائر يف اهلواء ودورانه و منه   "التدوِمي"
  تدومي الشمس مبعىن دوراا:

  .املعىن املادي و يتجلى يف الدوران

  جدول إحصائي •  املعاين
أنه عدول داليل من معىن إىل " دوم"يتوضح لنا جليا من خالل رصد معاين لفظ   1معىن 

آخر ،جيعل املعىن يف انزياح دائم تبعا لطبيعة التركيب املالئم لسياق نسجه، ما جيعل 
  .تتسم بالنسبية" دوم" اإلحصائية لدالالت هذا اللفظالعملية 

  2معىن
  .........معىن

 : التحليل واملناقشة 

  يبدوا من الطرح السابق وكأنه تعدد معاين ، ولكن حقيقة األمر هي خالف ذلك ، ذلك أنه قد 
املاء أو أي شيء أين انتقل املعىن من الداللة على الساكن من " دوم " برز جليا انزياح يف معىن 

أدمناه أي سكناه وجعلناه غري متحركا ، ليدل على معىن املطر الدائم الرتول ، لينتقل املعىن ويرتاح 
للتعبري عن الدوران يف تدومي الطائر وتدومي الشمس ، أين اشتركا يف جزء من املعىن وهو احلركة 

ىن ، وهو ما ميثل صورة من صور وهو انتقال من املادي إىل املادي الشتراكهما يف جزء من املع
وما ساعد هذه املعاين على بروزها وانزياحها من خالل ورودها يف سياقات متباينة ،  .االنزياح 

حيث استطعنا من خالل هذا .خصت اللفظ عرب كل سياق بلفظ خاص يبعد عما ألف من الكالم
بالسكون والثبات "لق أحدمها تع التحليل الوجيز أن خنلص إىل تصنيف املعاين ضمن حقلني دالليني

  ".باحلركة "واآلخر تعلق " 
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  :  النموذج الرابع عشر •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
"رصغار النمل     الذر هم صغار النمل  ) 1("ذَر  
"الشيء املأخوذ بأطراف األصابع     أخذك الشيء بأطراف األصابع   " الذَر  
  فتات من القصب   فتات قصب  " الذّرِيرة"
األجزاء الصغرية املتناثرة من الشيء الذي   ما تناثر من الشيء الذي تذره  "الذٌرارة"

  تذره 

اخللق ذلك ألن اهللا ذرهم يف األرض   " الذّرِية"
  فنثرهم 

  البشر 

  الطلوع  ذرور الشمس طلوعها  " ذٌرور"
  جدول إحصائي •  املعاين

من خالل عدوهلا من معىن إىل آخر ، وفق " ذرر "يتجلى لنا انزياح داليل يف لفظ   1معىن 
على  متوضعها يف تراكيب تنوعت بتنوع السياقات اليت وردت من خالهلا ، ما أمثر

هذا الكم الداليل للفظة والذي ميكننا إحصاؤه من خالل هذه املواقف اللغوية اليت 
ورد فيها ، إال أننا نعجز عن إحصاء كل املعاين اليت يشتمل عليها ذلك ألن 

  .الدالالت يف انزياح مستمر عرب الزمن 

  2معىن 
  3معىن
  ....معىن

  :التحليل واملناقشة 

إىل معاين متباينة إال أا يف مجيعها تشترك يف " ذرر"مهما انزاحت معاين لفظ ما يتراءى لنا أنه 
جزء من املعىن ، فأخذ الشيء بأطراف األصابع كذرة امللح وكذا فتات القصب ، تشترك مع 

بأطراف  صغار النمل يف حجمها الصغري جدا ، فذرة امللح وفتات القصب لدرجة صغرها تأخذ
وتشترك أيضا هذه املعاين يف " الذرارة "هذا الذر هو ما اصطلح عليه ب األصابع، وما يتناثر من

  ذرور الشمس إذ تتناثر"وكذا  معىن التناثر ، والذي جنده يف لفظ الذرية فهم يتناثرون يف األرض،
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هي األخرى أشعتها  عند سقوطها على األرض ، وهو انتقال من املادي إىل املادي الشتراكهما يف 
جزء من املعىن وهو صغر احلجم والتناثر ، وهي صورة من صور االنزياح، فتصب بذلك كل هذه 

عدة السياق الذي وردت فيه كل لفظة  أين اكتسبت املعاين يف حقل داليل واحد، وكذلك مبسا
  .بفضله معىن الئق مبقاسها 

  :النموذج اخلامس عشر •
  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 

"ضممعىن على احلجارة الشديدة احلر     حر احلجارة من شدة الشمس   )1(" ر  
  معىن على شدة احلر بذاته    شدة احلر: امللتهبة  " الرمضاء"
  املطر   مطر قبل اخلريف     "الرمض"

  جدول إحصائي •  املعاين
، ميكننا أن "رمض" من خالل انزياح معاين األلفاظ كاالنزياح الداليل يف لفظ  1معىن 

حنصي معاين مرتاحة تباينت واختلفت،ولكن ال نستطيع رصد مجيع هذه املعاين 
إضافة إىل عامله املساعد له يف ، ألن االنزياح ال حيكمه زمان وال مكان، املرتاحة 

  .توجيه املعاين وهو السياق الذي يتباين هو اآلخر عرب الزمن

  2معىن
  .........معىن

  :التحليل واملناقشة •

إىل ، ما يربز لنا جليا هو انتقال املعىن من الداللة على معىن احلجارة احلارة وكذا شدة احلر
وهوا انزياح داليل واضح ". الرمض"الداللة على معىن املطر الذي يسقط قبل اخلريف يف لفظ 

  وما ساعد على إبراز هذا االنتقال هو السياق الذي يرد فيه ، انتقل من حقل داليل إىل آخر 
  .إذ جيعل للمعىن معاين أخرى خمتلفة حتدد انطالقا من موضعها يف هذا السياق، اللفظ  
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  :النموذج السادس عشر •

  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 
والقطعة . معروف واجلمع رمال"الرمل"  )1("رملَ"

  . رملة: منه
  الرمل املعروف   

  لطخته لطخا شديدا: رملت الثوب   "رملَ"
  . جعلت فيه رمال وترابا": رملت الطعام"

  التلطيخ يف الثوب والطعام  

  الترقيق   رققته   : أرملت النسيج  "أَرمل"
  .النسج  نسجته": رملت احلصري"  " رملَ"

  التزيني  زينته": رملت السرير"  "رملَ"
  جدول إحصائي •  املعاين

لكن العملية اإلحصائية ، توصلنا ملعاين مرتاحة متباينة" رمل" يف إحصائنا ملعاين لفظ  1معىن 
االنزياح تظل نسبية وعاجزة أمام رصد الكم اهلائل هلته املعاين املرتاحة بفعل من 

  .الداليل والسياق اللذان حيوالن عائقا أمام ضبط معاين األلفاظ
  2معىن
  .........معىن
  

  :التحليل واملناقشة
إنه بفعل تباين املعاين نتيجة لالنزياح الداليل والسياق يتباين توزيع معاين األلفاظ على حقول 

من التعبري على الرمل ذلك " رمل"داللية خمتلفة إذ تتباين هي األخرى؛ فقد انتقل معىن اللفظ 
ادي إىل احلصى الصغري جدا إىل التعبري عن معىن التلطيخ يف الثوب والطعام وهو انتقال من امل

كما ويلطخ الثوب والطعام يف ، أين ينتشر الرمل يف البحر والصحاري  املادي لعالقة مكانية،
وإن وحىت ، "أرملت"لينتقل املعىن انتقاال بارزا إىل معىن النسج والترقيق يف لفظ  ،مكان معني منهما

الرمل يكون  أن حصى فكما ،"الرمل"انتقل املعىن إال أنه حافظ على جزء منه واشترك فيه مع لفظ 
  كذالك احلال بالنسبة للنسيج الذي ترقق خيوطه، وهى صورة من  دقيقا ورقيقا وصغريا،
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صور االنزياح وهو االنتقال من املادي إىل املادي الشتراكهما يف جزء من املعىن ، أين انتقل 
وما جيب علينا . زينته": رملت السرير"كذلك  املعىن إىل معىن التزيني، كما يتضح لنا يف لفظ 

جلي  انزياح بارز وواضح أثرى اللغة مبعان وذلك بفضل وبدور" رمل"أنه جتلى لنا يف لفظ ، قوله
  . من السياق الذي أضفى هذه املعاين العديدة

  :النموذج السابع عشر •
  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 

"قهاللحاق باآلخر     فالن يتبع فالن فيلحقه   )1("ر  
"قهاجلهل وخفة العقل    وخفة يف عقله ، جهل يف اإلنسان  "الر  
  معىن معنوي يتجلى يف الكذب   الكذب     "الرهق"
  معىن معنوي يتجلى يف العظمة  العظمة  "الرهق"
  معىن معنوي يتجلى يف الظلم  الظلم  "الرهق"
  معىن معنوي يتجلى يف العيب  العيب  "الرهق"

  جدول إحصائي •  املعاين
من املعاين ذلك ألا أفضت لنا جبملة " رهق"يتجلى لنا انزياح داليل غزير يف لفظ   1معىن 

ما يقف أمامنا  ،املتباينة ذلك ألن املعىن  الذي ميثله هذا اللفظ يف انزياح مستمر
ما جيعلنا نصف هذه  ،كحاجز من أجل إحصاء كل املعاين اليت ينتجها لنا هذا اللفظ

  .العملية اإلحصائية بالنسبية

  2معىن
  ....معىن

   :التحليل واملناقشة  

مثلتها صورة من صور االنزياح " رهق"نالحظ وفرة وغزارة يف املعاين اليت انزاحت عن لفظ 
عنت يف مرة على الشخص التابع " رهق"ذلك ألن لفظة ، وهي االنتقال من املادي إىل املعنوي 

متثلت يف جهل اإلنسان ، لتعين يف مرة أخرى على معاين متباينة معنوية ، لشخص آخر فيلحقه
وهو انتقال ، كما دلت أيضا على الظلم والعيب، وعلى العظمة، ودلت على الكذب ، لهوخفة عق

ولكن البد من أن نشري إىل دور ، قد يغنينا عن زيادة يف التعليق" رهق"واضح و بارز يف معاين لفظ
  من  فلو مل ترد هذه اللفظة يف سياقات متباينة ملا مكنتنا، السياق يف تبيان هذه املعاين والدالالت 
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 ،االنزياح عن املعىن املتداول واملألوف إىل معان أخرى ،صبت يف حقول داللية خاصة ومتباينة
  .حسب انتماء كل معىن منها إىل احلقل الداليل املالئم والتابع له

  :النموذج الثامن عشر •
  مالمح االنزياح   املعىن  اللفظ 

"ببالشتم     أي شتمه، سبه فالن : سبب ومنه  )1("س  
"بسبالفوز    املفازة   "الس  
"بباحلبل   احلبل    "الس  
  جتلى يف الثوب الرقيقمعىن مادي   الثوب الرقيق  "السب"
"ببالسبب الداعي لذلك األمر  سبب اآلمر  "الس  
"ببالسبيل  الطريق  "الس  
  "العار"معىن معنوي جتسد يف صفة   العار  "السبةٌ"

  جدول إحصائي •  املعاين
، إال أن هذا اإلحصاء ال " سبب"رغم إحصائنا مجلة املعاين اليت دلت عليها لفظة   1معىن 

ذلك ألن االنزياحات يف تزايد مستمر عرب ، عده مبثابة اإلحصاء لكلي التامميكن 
  .بفعل السياق الذي يكسبها دالالت ال حصر هلا ،الزمن

  2معىن 
  3معىن
  ....معىن

  :التحليل واملناقشة
، إذ دل على معىن الشتم، ليعدل إىل معىن  "سبب"نالحظ عدول داليل من خالل لفظ 

، لتعدل إىل معىن آخر وهو معىن الثوب "السبب"مث معىن احلبل يف لفظ " السبسب"املفازة، يف لفظ 
الذي يوصل به إىل " السبب"، كما يعدل املعىن إىل معاين أخرى منها "السب"الرقيق يف لفظ 

ذي يكون السبب يف وصولنا إىل ما نريد، لتعدل اللفظة األمر، ومنه يعدل املعىن إىل داللة الطريق ال
  ، عدلت "سبب"، فيتراء لنا جليا تعدد معاين يف لفظ "السبة"من خالل لفظة " العار"متاما إىل معىن 
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كل منها يف حقل داليل حيمل معناها، وذلك كله مبعية السياقات اليت وردت فيها اللفظة، و 
  .اليت قد ترد فيها مستقبال فترتاح دالليا أكثر فأكثر

  :النموذج التاسع عشر •
  مالمح االنزياح  املعىن  اللفظ
بالسحر     الطب هو السحر   طَب  
مهنة الطبيب    من تطبب الطبيب    الطَب  
معىن معنوي جتسد يف ذلك الشخص املدرك حلقائق األمور   العامل باألمور  الطَب  

  معىن مادي جتسد يف الشقة املستطيلة من الثوب  شقة مستطيلة من الثوب  الطَبة

  اخلشبة العريضة  خشبة عريضة  الطَّبطَابة

األرض ومنه الكردة من   الطَّبابة
  القطعة من السحاب

  الكردة من األرض أو القطعة من السحاب

  جدول إحصائي • املعاين
  1معىن 

أا معاين يف انزياح داليل " طبب"جتسد لنا من خالل هذا التحليل الوجيز ملعاين لفظ
مستمر تبعا لسلك التراكيب اللغوية اليت تتضمن هذا اللفظ، حمكومة بالسياق، ما جيعلها 

  .تكتسب دالالت ال حصر هلا  جتعل العملية اإلحصائية نسبية

  2معىن
....معىن

.....  
  :التحليل واملناقشة

السحر "، أين انزاح اللفظ من معىن " طبب"يتضح انزياح داليل واضح وجلي يف معىن لفظ 
معان معنوية وهي ، " العامل باألمور"إىل معىن آخر وهو " التطبب والطبيب"إىل معىن " واملسحور

الشقة "متباينة، صبت يف حقل داليل واحد، مث انزاحت مرة أخرى لتدل على معان مادية جتلت يف 
وعلى معىن ، "الطبطابة"يف لفظ " اخلشبة العريضة"، وعلى "الطبة"يف لفظ " من الثوب املستطيلة

  داليل معني، السحاب، وكلها معان مادية تصب يف حقل  الكردة من األرض إىل معىن القطعة من
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، ويبقى أن ننوه إىل دور السياق الذي ترد فيه األلفاظ حيث أنه "القطعة من الشيء "يشري إىل 
  .هو من يكسبها املعىن اخلاص ا

  :النموذج العشرون •

 مالمح االنزياح املعىن اللفظ
"بالشوق    الشوق  )1("طَر 
"بالفرج   وحلول الفرج  ،ذهاب احلزن "الطَّر 
 نقاوة الرياحني  نقاوة الرياحني    "اَألطْراب"
"بطْرتاللهو طربو اللهو بشدة:مبعىن  ،استطرب القوم "اس 

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

متكنا من استنتاج مجلة من الدالالت اليت عنيت ا " طرب"من خالل حبثنا يف معىن لفظ 
من خالل تركيبها وفق سياقات متباينة، أمكننا من الكشف عن هذا اإلحصاء ، اللفظة

نتمكن من الوجيز ملعاين هذه اللفظة، ما جيعلنا ننعته بأنه إحصاء نسيب، ذلك ألننا لن 
 .اإلحاطة بكل الدالالت املرتاحة للفظ  

 2معىن
 3معىن
  4معىن
  .........معىن

  :التحليل واملناقشة
هو السياق،الذي أكسب هذا اللفظ معاين خاصة و " طرب"ما حدد هذه املعاين املختلفة للفظ 

لغوية تساعدها على حمددة، وذلك بورودها ضمن تراكيب لغوية خمتلفة،أي بتنسيقها  بوحدات 
أداء املعىن املراد حتصيله،وذا حيدث االنزياح الداليل يف األلفاظ عموما ، واللفظ الذي حنن بصدد 

على معان معنوية جتسدت يف معىن الشوق، مث على معىن " طرب"حتليله خصوصا ؛إذ عرب لفظ 
اب القوم للهو، وكلها معان احلزن، لتعدل مرة أخرى إىل معىن نقاوة الرياحني، مث إىل معىن استطر

  .متباينة تصب يف حقول داللية خمتلفة
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   :النموذج الواحد والعشرون •

 مالمح االنزياح  املعىن اللفظ 
"خماء جمتمع كاحلوض    الطرخة ماء جيتمع كاحلوض الواسع  )1("طَر 
"مخشدة احلمق   طرخم الرجل وهو عظمة األمحق  "طَر 
  "املٌطَّرخم"

 
 الغضبان  الغضبان املتطاول   

 معىن مادي جتلى يف االضطجاع االضطجاع "االطْرِخمام"

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

فوفقنا يف مجع هده النسبة " طرخ"كان لنا أن رصدنا هذا اإلحصاء الداليل للفظة 
وذلك ألا معان مرتاحة باستمرار ، تبعا ، الضئيلة من جمموع معاين هذه اللفظة

لسلك التراكيب اليت تنتظم فيها اللفظة حمكومة بالسياق الذي يعينها يف خلق هذا 
 .الذي جيعلنا نعجز عن إحصائهااحلكم الداليل من املعاين، 

 2معىن

 3معىن

  4معىن 
  .....معىن 

  :حتليل ومناقشة
نتوصل من خالل هذا التحليل إىل الكشف عن الصورة االنزياحية اليت برزت لنا جليا واملتمثلة يف 

الذي دل على املاء اتمع " طرخ" االنتقال من املادي إىل املعنوي، وذلك من خالل لفظ 
كاحلوض الواسع، ليعدل إىل معىن معنوي جتلى يف شدة احلمق عند الرجل، كما جتلى يف تلك 

مث كان للفظ أن عدل إىل معىن آخر مغاير ، جتسد يف .ة اليت ميزت الرجل الغضبان املتطاولالصف
وقد كان للسياق دوره يف تصنيف هذه املعاين ". االطرمخام"معىن االضطجاع من خالل لفظ 

  . املرتاحة وفق حقول داللية متمايزة ، أضافت للغة ثراء لغوي و داليل على أوسع نطاق
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  :النموذج الثاين والعشرون •

 مالمح االنزياح املعىن اللفظ
"أول : تقول لقيته أول ذي ظلم مبعىن )1(" ظَلَم

 شيء سد بصرك يف الرؤية  
 أول الشيء الذي يسد بصرك يف الرؤية    

 معىن مادي جتسد يف الثلج    الثلج   "الظلم "
"معىن مادي جتسد يف ماء الربد   ماء الربد   " الظَّلْم 
"معىن مادي يتضح يف صفاء األسنان  صفاء األسنان " الظَّلْم 

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

جتسدت يف " ظلم"كان لنا من خالل حتليلنا هذا أن رصدنا إحصاء ملعاين لفظ 
حقلني دالليني ، تعلق أحدمها بالشيء املادي الذي حيجب الرؤية ، أما احلقل اآلخر 

الثلج ، ماء (فتعلق مبجموع املعاين األخرية ، اليت اشتركت يف جزء من املعىن وهي 
 )الربد، صفاء األسنان

 2معىن
 3معىن
  4معىن 
  .........معىن

  كما كنا قد سقنا أيضا جمموع املعاين املعنوية اليت دلت عليها اللفظة 
 مالمح االنزياح املعىن اللفظ

 معىن معنوي جتسد يف أخذ حق الغري     أخذك حق الغري   الظٌّلْم 
  الظٌّالَمة 

 
مظلمتك تطلبها عند الظامل ، ختربه 

 أنه ظامل   
معىن معنوي جتسد يف إخبار الظامل بظلمه لك   

 معىن معنوي جتسد يف الشرك   الشرك  الظٌّلْم 

  :حتليل ومناقشة 
أن نشري أن اللفظ ، عرب يف الوهلة األوىل على معىن أو " ظلم"استكماال ملا سقناه عن معاين لفظ 

  باألحرى معان مادية ، واليت جنملها يف معىن الظالم ومعىن الثلج ، وعن معىن ماء الربد وأخريا معىن 
  " الظلم"معىن  صفاء األسنان ، لتعدل يف الوهلة األخرى ، للتعبري عن معان معنوية جتسدت يف
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واالعتداء على حق الغري ، مث على معىن الشرك وهو انتقال داليل من املادي املعنوي والذي جسد 
صورة من صور االنزياح ، ومكننا من تصنيف حقلني دالليني خمتلفني،ذلك أن احلقل الداليل لنا 

) ثلج ، ماء الربد ، صفاء األسنان(املتعلق باملعاين املادية اشتركت معانيه يف جزء من املعىن كاآليت 
انت معانيه هي أما احلقل الداليل املتعلق باملعاين املعنوية فقد ك" الصفاء"فكلها تشترك يف معىن 

غري أن ما ساعد على هذا االنتقال الداليل هو " الظلم"يف جزء من املعىن وهو  األخرى مشتركة
  .السياق الذي يسهم إسهاما بارزا يف توجيه املعاين وحتديدها 

  :النموذج الثالث والعشرون •
 مالمح االنزياح املعىن اللفظ

"ددالعدد(معىن احلساب أو اإلحصاءحسبته وأحصيته  "عددت الشيء عدا " )1(" ع    ( 
أي يعد : فالن يف عداد الصاحلني  " عداد"

 فيهم 
معىن أن يعترب أحد من اآلخرين أي يعد منهم    

  الكثرة  الكثرة  "العديد"
 معىن ما جيهز من شيء ويدخر    ما يعد ألمر حيدث فيدخر له    "العدة"

"تددالتهيئة   هيأته : أعددت الشيء " أَع 
"دجمتمع املاء  جمتمع املاء   "ٌ الع  
  أفضل الشيء وأكثره   عدان ملكة هو أفضله وأكثره   " عدان"

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

كان لنا أن أحصينا معان عديدة للفظ عدد من معجم العني للخليل بن أمحد 
الفراهيدي إذ عربت على أكثر من معىن، وال زال يف مستطاع هذه املعاين ان تتزايد ، 
فاملعىن متغري دائم ال يعرف االستقرار على معىن واحد وهو ما نوضحه يف التحليل 

 . واملناقشة 

 2معىن
 3معىن
  4معىن 
  5معىن
  6معىن
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  :حتليل ومناقشة
وجتاوزت املعىن الواحد إىل أا تعددت " عدد"ما ميكننا قوله يف التحليل واملناقشة ملعاين لفظ 

: أكثر من معىن فهو انتقال بارز وواضح للعيان ، إذ عرب على معىن العد يف شيء ما كأن نقول 
مبعىن حسبته ، وألنين حسبته فهذا يؤدي إىل معىن آخر كذلك دل عليه " عددت املال وأحصيته"

بالنسبة للعدة فما يدخر وهو الكثرة ، فال حنسب شيئا إال ألنه كثري وهو كذلك "عدد "لفظ 
ألمرها ينبغي أن يكون هذا املدخر كثري وكذا بالنسبة للماء اتمع إذا كثر يف مكان معني فإنه 
جيتمع، وملك الرجل أفضله وأكثره ، وهذا كله انتقال للمعىن من املادي إىل املادي الشتراكهما 

يت تساعدنا يف التوصل إىل هذا يف جزء من املعىن وهو الكثرة وهي صورة من صور االنزياح ال
االنتقال بفهمه وحتليله، ليعدل املعىن إىل التعبري عن معىن التهيئة واليت حتتمل أن تكون يئة مادية أو 
معنوية، وإن كل هذه االنزياحات ال حتصل من نفسها وإمنا بورود اللفظ يف سياقات خمتلفة تكسبه 

  .معان تتوقف عند حدود السياق الوارد فيه
  :النموذج الرابع والعشرون •

 مالمح االنزياح  املعىن اللفظ 
املرضي من الناس قوله " العدل" )1(" عدلَ"

 احلكم باحلق": العدل: "وحكمه ومنه
 اإلنسان الرزين حكيم القول    

 معىن النظري    نظريه ": عدل الشيء" "ٌعدل"
  "عدل "
 

": اللهم العدل لك: "لقوله تعاىل 
 .ليس بالنظري، ال مثل لكمبعىن 

 معىن اخلالف اى ليس بالنظري  

 الفداء  الفداء " العدل"

  نقيض اجلور  نقيض اجلور  "العدل"
  مستو  مستو  "معتدل"
  االنعراج خالف املستوى  االنعراج  "االْنعدال"
  الطريق املعروف  الطريق  "العدل"
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 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

منها ما احنرف كلية من املعىن املستعمل ، "عدل"لقد أحصينا معان متباينة للفظ 
، مستخدمها من التعبري عن املعىن الذي يريدهمكنت ، إىل معان أخرى أكثر ثراء

ولكن هذه املعاين غري حمدودة فهي يف تكاثر، فالتجاوز الداليل مل يصنف بعد 
 .ضمن املخالفات األدبية

 2معىن
 3معىن
  4معىن 
  5معىن
  6معىن
  7معىن

  :حتليل ومناقشة
أي احلكيم املرضي وقد دل أيضا على  ،هو معىن اإلنسان العدل" عدل"نعتقد أن املعىن العام للفظ 

أي ليس مبثله ، مبعىن نظريه ،لينتقل املعىن إىل معىن اخلالف، فالن " عدل"فالن : معىن النظري فتقول
لينتقل املعىن متاما لداللته على  معان عالية القيمة كمعىن الفداء والعدل وهو نقيض ، وليس  بنظريه 

  .اجلور
وجدنا انه دل أيضا على " عدل"حصائية اليت أجريناها على معاين لفظ ولكننا من خالل العملية اإل

، ودل على خالفه أي معىن االنفراج يف لفظ "  االعتدال"و " معتدل"معىن االستواء يف لفظ 
، وهو خالف املعىن السابق له ، لينتقل املعىن ويدل على معىن الطريق، وما نستنتجه أننا " االنعدال"

ما يربز فعال ، حية واضحة وبارزة جتلى فيها انتقال داليل مشل حىت معاين األضداد أمام عملية انزيا
  .دور االنزياح يف اإلثراء اللغوي بدالالت ومعان تبعد عن مألوف الكالم عرب السياق
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  :والعشرونالنموذج اخلامس  •
 مالمح االنزياح املعىن اللفظ

سكن عن حدته، والن " : فتر فتورا" )1(َ"فَتر"
 بعد شدته  

 معىن برود الغضب    

 لطيف النظر    ليس حباد النظر : ظرف فاتر "فَاتر"
  "فَترة"
 

 الضعف  وقد يكون املرض   أي ضعفا  : جيد يف جسده فترة

 مبعىن الزمن هنا  إىل رسولما بني كل رسول  "الفَترة"

 جدول إحصائي • املعاين
فإننا ال ميكن أن حنددها ذه املعاين فقط ، ألا قد " فتر" حىت وان أحصينا معاين لفظ  1معىن 

مبعىن دافئ " الشاي فاتر : "تتجاوز ذلك إىل ما ال اية من املعاين فمثال ميكننا أن نقول 
 .إحصاء املعاين هي عملية نسبيةال بارد وال ساخن مبعىن عملية 

 2معىن
 3معىن
  

  حتليل ومناقشة
، إذ دل على برودة الغضب وزواله بعد حدته " فتر"يتضح لنا انزياح بارز يف معاين لفظ 

وشدته ليدل على معىن الشخص اللطيف النظر ،مث على ضعف اجلسد واملرض ليعدل متاما للداللة 
  .الفترة املعروفة لديناعلى معىن الزمن والوقت أي 

وهو انزياح داليل بارز مل يكن ليحقق كل هذه املعاين لوال دور السياق يف توجيه املعىن وختصيص 
  .الداللة وهو ما جعل هذه املعاين تتباين  وتتعدد
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  :النموذج السادس والعشرون •

 مالمح االنزياح املعىن اللفظ
"راملعىن املعروف    الصبح  : ضوء الصباح، والفجر": الفجر" )1(" فَج 
املوضع " : املفجر"تفجريك املاء ومنه  "الفَجر"

 الذي ينفجر منه املاء 
 تفجري املاء   

"ورالفٌج"  
 

 الريبة  والكذب من الفجور  ، الريبة

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

هي فقط املبينة أعاله، " فجر" ال ينبغي أن نذهب فكر القارئ إىل أن معاين لفظ
فاالنزياح والسياق ال يبقيها على هذه النتيجة اإلحصائية فقد تتزايد، وهذا ليس 

 .وإمنا هو من طبيعة املعىنباألمر الغريب، 

 2معىن
 3معىن
  4معىن 
  .........معىن

  
  :حتليل ومناقشة

الفجر املعروف لدينا ومن مث على تفجري املاء : على معان منها" فجر" لقد كان أن دل لفظ
وهو صفة،ومها معنيان ماديان انتقال للداللة على معىن معنوي متثل يف معىن التربية والكذب وهو 
انتقال من املادي إىل املعنوي وهي صورة من صور االنزياح زادت يف إجالء املعىن وانزياحه عرب 
السياق الذي خيصص له املعىن ضمن هذا السياق دون معىن آخر ، كما تسهم أيضا احلقول 

  .الداللية يف متييز املعاين وتصنيفها 
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      :النموذج السابع والعشرون •

 مالمح االنزياح  املعىن اللفظ 
"داستقامتها    : القصد يف الطريق استقامة الطريق: القصد )1( "قَص 
" دمبعىن االقتصاد وعدم اإلسراف  أال تسرف وال تقتر  : القصد يف املعيشة "القَص 
  " االقْصاد"

 
 القتل الفوري  القتل مكانه 

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

فكان أن رصدنا هذه املعاين املوضحة ، لكن " قصد "جتسد لنا انزياح يف معىن لفظ 
   -عملية حتديد املعاين–تبقى غري مضبوطة ونسبية نقصد 

 2معىن
 3معىن
  ........معىن 
  .........معىن

  :التحليل واملناقشة
جتسدت لنا صورة من صور االنزياح من خالل هذا النموذج ، وهي االنزياح من املادي 
إىل املادي لعالقة مكانية ، فاالستقامة تكون يف مكان معني ، أما معىن االقتصاد وعدم اإلسراف 

فهو القتل الفوري يف ذاك " االقصاد"أما معىن ... كذلك يف مكان معني، مرتل، مؤسسة ، مدرسة
إال أا اشتركت فيما بينها لعالقة مكانية ، وما " قصد"املكان بذاته، فمهما انتقلت معاين لفظ 

  .يربز ذلك هو السياق الذي يفيد بتوجيه املعاين
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  :النموذج الثامن والعشرون •
 مالمح االنزياح  املعىن اللفظ 

"رالغاية واملقصد      الغاية : القصر )1(" قَص 
 مكان اإلمام حني يقوم   حيث يقوم اإلمام يف املسجد  : ادل " القَصر"
"ٌرموعد النهاية واملوت  أي أجلك وموتك وغايتك : هذا قصرك " قَص 

" رصقْتالقناعة بالشيء  أي قنع به : اقتصر على كذا  "ا  
"رصقْتالطاعة   أطاعين: اقتصر على أمري   "ا  
  كف النفس عن شيء ما   كفك نفسك عن شيء  "القَصر"
  أنزلت طريف ومل ارفعه   مل ارفعه إىل ما ال بنبغي : قصرت طريف  "قصر "
كل شيء قصر عنك، وأقصر عما كان   "القاصر "

  عليه 
  الكف عن الشيء 

  اإلعطاء   قصرت بفالن أعطيته حمسوسا   "قصر "
  وهو خالف طال : قصر الشيء قصرا  " قصر"

  صريته قصريا : قصرته : طوال ومنه 
  معىن القصر وهو خالف الطول 

  احملبوسة معىن احلبس  احملبوسة يف بيتها  " املقصورة"
  التهاون والتماطل عن الشيء   مل ابلغه على عمد: تقاصرت عن الشيء   " تقاصر"
  اإلحاطة بالشيء   كل ناحية الدار على حيادها حمصنة   "املقصورة "
قبل اصفرار الشمس ألنك تقتصر على أمر   "القصر "

  قبل غروب الشمس مسيت ذا 
تقتصر على شيء قبل الغروب أي 

  تركز عليه 
  أصبحنا يف ذلك الوقت   صرنا يف ذلك الوقت : اقصرنا  اقصرت 

 جدول إحصائي • املعاين
توصلنا إىل " قصر"الواضح من خالل هذا النموذج أننا يف إحصائنا ملعاين لفظ  معاين عديدة 

 كم هائل من املعاين ومن املؤكد أا تتجاوز هذا الكم الداليل إىل معان أخرى 
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 : التحليل واملناقشة 

نفتقد أننا يف غىن عن مزيد من التوضيح والشرح، فمالمح االنزياح يف غاية من الوضوح، 
يتوصل إليها كل قارئ حىت وان كان على درجة من البساطة، إضافة إىل إيراد خمتلف السياقات 

  . ت خمتلف املعاين والدالالت هلذا اللفظفبين" قصر"اليت ورد فيها لفظ 
 :النموذج التاسع والعشرون •

 مالمح االنزياح املعىن اللفظ
الكسوة والكسوة هو اللباس ومنه  )1( "كسا"

  كسوته مبعىن ألبسته
 .ومنه اكتسى مبعىن لبس الكسوة

 .    معىن مادي جتلى يف اللباس والكسوة

  الغطاء  الغطاء  كسا
 إحصائيجدول  • املعاين

ال تعرب سوى " كسا"من خالل ما تقدم ميكننا القول بأن هذه املعاين  املرتاحة للفظ  1معىن 
من مجلة املعاين اليت ال يتحدد عدها وإحصاؤها ، ذلك ألن : على إحصاءات نسبية

االنزياح الداليل يف حركة مستمرة عرب الزمن،  ووفقا الستعماالت التراكيب وفق 
تكتسب دالالت ال حصر هلا وفق جماالت وحقول السياق، هذا األخري الذي جيعلها 

 .   داللية

 2معىن
 ......معىن
  ........معىن 

  :التحليل واملناقشة
الشتراكهما يف  يتضح لنا جليا من خالل هذا الطرح، أن املعىن كان قد انزاح من املادي إىل املادي

فهو " كسا"، وذلك من خالل لفظ ،جزء من املعىن، فكما يكتسي اإلنسان باللباس ليستر به نفسه 
  .يف احلني ذاته ليكتسي به ، ليغطي جسمه، وكذا الغطاء فهو لتغطية شيء بشيء

، الذي يوجه كل "السياق" غري أنه ما جيعلنا نفرق بني هذين املعنيني يف استعماالتنا اخلطابية، فهو 
  ، فسياق الكالم " األرض بالنبات اكتست: "ما انزاح من املعىن حنو املعىن املرغوب، فإذا قلنا مثال
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زفافها الثوب اكتست العروس يف " ، وإذا قلنا "تغطت بالنبات " حييلنا إىل معىن أن األرض 
، والسياق أيضا هو الذي جيعلنا نصب معاين " اللباس" يف هذا حييلنا السياق إىل معىن " األبيض 

يف احلقل الداليل اخلاص ا ، مبعىن أنه خيصص لأللفاظ  معانيها ، كما خيصص لكل " كسا"لفظ 
  .حقل داليل أفراده الداللية

  :النموذج الثالثون •

 زياحمالمح االن املعىن اللفظ
 موضع يف اجلسم     اللحمة السوداء يف البطن )1( "كبد"
 معىن مادي يتجسد يف مقبض القوس  كبد القوس، وهو مقبضها "الكبد"
 صعوبة العيش  شدة العيش  "الكبد"
رجل : داء يأخذ يف الكبد، ومنه  "الكباد"

  أصاب كبده داء: مكبود
  داء يصيب الكبد

  الوسط من كل شيء موضع  وسطه: كبد كل شيء  "كبد"

  معىن معنوي يتجلى يف املشقة  املشقة  "الكبد"

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

من إحصاء مجلة من املعاين، هذه املعاين " كبد"متكننا من خالل حبثنا يف معىن لفظ 
اليت تتراوح بني دالالت معنوية وأخرى دالالت مادية، انزاحت شيئا فشيئا، وال 

 .نصف هذه العملية اإلحصائية بالنسبيةما جيعلنا . تزال

 2معىن
 3معىن
  4معىن 
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  :التحليل واملناقشة
إذ دلت على ، " كبد" هذا التحليل ، انزياح داليل واضح يف لفظ  يتراءى لنا جليا من خالل

وعلى معىن مقبض " كبد" معان مادية جتلت يف معىن اللحمة السوداء يف البطن من خالل لفظ 
على ذلك الداء الذي يصيب الكبد، كما دلت اللفظة " الكباد " القوس،كما دلت من خالل لفظ 

دل املعىن إىل معان أخرى معنوية، تراوحت بني معىن شدة كذالك على معىن وسط كل شيء ، ليع
، وهي معان عدلت من معىن إىل آخر ، من خالل السياق " الكبد"العيش واملشقة من خالل لفظ 

الذي كان له الدور الفاصل يف توجيه هذه الدالالت، وفق التراكيب املختلفة، كما كان له الدور 
  .اصة ايف توجيهها حنو احلقول الداللية اخل

  :النموذج الواحد والثالثون •
 مالمح االنزياح املعىن اللفظ

 معىن مادي جتسد يف الطبل      الكرب طبل له وجه  )1( "كرب"
 اإلمث و اخلطأ   إمثه وخطأه    "كربه"
  "كبرية"

 
مبعىن الذنوب اليت " كبرية من الكبائر"يقال 

 توجب ألهلها النار 
 الذنوب العظيمة 

  رفعة الشرف  رفعة يف الشرف  "الكرب"
  الكبري السن  مصدر الكبري يف السن من الناس والدواب  "الكرب"

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

متكنا " كرب" بفعل هذه االنزياحات الداللية اليت متت بفعل السياق من خالل لفظ 
من رصد حقول داللية  معينة، لكن على اعتبار أن الداللة يف عدول مستمر عرب 

 . الزمن، لن نتمكن من إحصاء كلي ملعاين هذا اللفظ

 2معىن
 3معىن
  4معىن 
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  :التحليل واملناقشة
عدول داليل من املعىن املادي يف اللفظ الذي يدل على الطبل " كرب"يتجلى لنا من خالل لفظ 

و منه يدل على اإلمث، كما كان للمعىن " كربة" لفظ الذي له وجه إىل عدول داليل معنوي يف 
أن انزاح أيضا من خالل احلقل الداليل اخلاص بالعظمة إىل معاين معنوية جتلت يف الذنوب 

كبرية ، الكرب، " العظيمة ورفعة الشرف  والكبري يف السن، من خالل هذه األلفاظ على التوايل 
  .عال يف توجيه هذه الدالالت، غري أنه ال نغفل دور السياق الف"الكرب"

  :النموذج الثاين والثالثون •

 مالمح االنزياح  املعىن اللفظ 
ومنه اللفظ أن ترمي ، اللفظ والكالم )1( "لفظ"

 بشيء كان يف فيك
 الكالم    

األرض تلفظ امليت أي ترمي به،  "تلفظ"
ومنه البحر يلفظ الشيء إىل الساحل   

 الرمي 

 املوت  مات : لفظ فالن  "لفظ"

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

قد كان للسياق دوره الفعال يف توجيه هذه الدالالت وانزياحها من داللة إىل 
 أخرى،  أمثرت عن هذا اإلحصاء النسيب موع املعاين اليت يتضمنها اللفظ  

 2معىن
 3معىن
  ........معىن 
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  :التحليل واملناقشة
وذلك من خالل نظمها يف " لفظ" جتسدت من خالل هذا التحليل، عدة معان لكلمة 

واملتماشية معها، ما أدى إىل عدول داليل من معىن تراكيب متباينة وفق السياقات املالئمة 
يف لفظ " املوت"، ومنه عدل املعىن إىل "الرمي يف لفظ تلفظ"إىل معىن " لفظ"الكالم يف كلمة 

  .حيث جتسدت من خالله صورة من صور االنزياح وهي االنتقال من املادي إىل املادي" لفظ"
  :النموذج الثالث والثالثون •

 مالمح االنزياح  املعىن اللفظ 
 النار املشتعلة     اللهب إشعال النار )1("هلب"
وكذلك هلبان احلر يف ، توقد اجلمر "اللهبان"

 الرمضاء
 هلب اجلمر وكذا هلبان احلر 

 العطش  العطش  "اللهبة"

معىن مادي يتجسد يف الغبار الساطع   الغبار الساطع  "اللهب"
  والشديد

مبعىن شديد يقال فرس ملتهب   "ملهب"
  اجلري ملهب الغبار

  ..)الغبار - اجلري(الشديد 

 جدول إحصائي • املعاين
 1معىن 

، بفعل خمتلف السياقات  اليت ورد "هلب"من خالل هذه االنزياحات الداللية للفظ 
فيها، متكنا من رصد إحصاء نسيب حلقول داللية خاصة باللفظ، من مجلة احلقول 

اللفظة باعتبار أن االنزياح الداليل ظاهرة مستمرة عرب  الكثرية اليت ميكن أن حتتويها
 .الزمن

 2معىن
 3معىن
  4معىن 
  5.معىن
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  :واملناقشةالتحليل 
انه يضم مجلة من االنزياحات الداللية يف " هلب " يتراءى لنا جليا من خالل حتليل لفظ 

حيث عرب عن مجلة من املعاين املادية، تراوحت بني النار املشتعلة وهلب اجلمر واحلر، . معناه
ذلك ، فأمكننا "شدة احلر " وكذا على العطش، وهي معان اشتركت يف جزء من املعىن وهو 

من تصنيفها ضمن حقل داليل خاص ا ليرتاح املعىن أيضا للتعبري عن معان مادية جتسدت يف 
فتتجسد من خالل هذا التفصيل الوجيز صورة من . معىن الغبار الساطع وكذا الشيء الشديد

" الشدة"صور االنزياح وهي االنتقال من املادي إىل املادي الشتراكهما يف جزء من املعىن وهي 
د كان املعني على هذه االنزياحات الداللية هو السياق، الذي كان أثره الفاصل  يف توجيه وق

  .الدالالت و تعيينها
  :النموذج الرابع والثالثون

 مالمح االنزياح  املعىن اللفظ 
 الدهاء     النكر هو الدهاء )1(" نكر"
 اجلهل  نقيض املعرفة   "النكرة"
 االستفهام  استفهامك أمرا تنكره   "االستنكار"

  تغري احلال حنو السلب  التغري من حال تسرك إىل حال تكرهها  "التنكر"

  املنكر  املنكر  "النكر"

 جدول إحصائي • املعاين
،  هذه االنزياحات اليت "نكر"ميكننا من إحصاء نسيب جلملة املعاين املرتاحة يف لفظ  1معىن 

متت بفعل السياق وتوجيهه إىل املعىن احملدد، ما جيعل الباب مفتوحا أمام هذا الثراء 
 الداليل إذ يصعب إحصاؤه  

 2معىن
 3معىن
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  : التحليل و املناقشة
أين انزياح املعىن من املعىن " نكر"يتجلى لنا من خالل ما سبق انزياح داليل واضح يف لفظ 

السرور إىل حال يكرهها، إىل الذي يدل على تغري حال الفرد من " التنكر"املادي يف لفظ 
املعىن املعنوي الذي جتلى يف مجلة من الصفات، تراوحت بني الدهاء واجلهل واملنكر 
واالستفهام، واليت صبت يف حقل داليل خاص ا، حيث مثل هذا العدول الداليل من املادي 

 . إىل املعنوي، صورة من صور االنزياح
  :النموذج اخلامس والثالثون •

 مالمح االنزياح  املعىن اللفظ 
الوجس فزعة يف القلب، ومنه  )1( "وجس"

 توجست األذن إذا مسعت فزعا
 فزع القلب  

 الصوت اخلفي  الصوت اخلفي     "الوجس"
 الدهر  الدهر  "األوجس"

 جدول احصائي • املعاين
 1معىن 

، متكننا من هذا اإلحصاء "وجس" بفعل تلك االنزياحات الداللية اليت مست لفظ 
النسيب جلملة من املعاين اليت اشتملت عليه، ويبقى الباب مفتوحا أمام رصد معان 

 .  أخرى للفظ

 2معىن
 3معىن
  ........معىن 
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  :التحليل و املناقشة
، أعان على بروزها "وجس"على ضوء ما سبق، يتجسد لنا عدول داليل واضح للفظ 

السياق، الذي كان له الفضل يف توجيه الدالالت وحتديدها، إذ جتسدت من خالله صورة من 
  وهي االنتقال من املعىن املادي من خالل معىن الفزع الذي حيدث يف القلب، ، صور االنزياح 

، إىل املعىن املعنوي الذي خص الدهر يف لفظ  "أوجس"ك يف لفظ وكذا الصوت اخلفي، وذل
  ".األوجس"
  

فنظرا ألمهية املعىن يف اخلطاب وخاصة منه اخلطاب األديب الفين، جند جمموعة من القضايا   
والظواهر  اللغوية  والداللية اليت تؤدي إىل الوصول إىل املعىن الفين، ومن هذه القضايا  والظواهر؛ 

والسياق، ذلك ألن االنزياح ينتقل باملعىن ويرتاح به بعيدا إىل معان خارقة ومستجدة،  االنزياح
  .تعتدي عما ألف من املعاين املتداولة، ليأيت دور السياق، وحيدد هذه املعاين وخيصصها
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" العني"االنزياحية يف األلفاظ العربية من خالل معجم لقد توصلنا بعد دراستنا للظاهرة 

  :نوردها كاآليت، إىل مجلة من النتائج " للخليل ابن أمحد الفراهيدي"
إذ ينظر للغة على أا املادة العلمية اخلاضعة  ،أمهية الدراسات اللغوية يف حقل العلوم اإلنسانية -1

 .ل اللغويةما ينعكس بالضرورة على كل املداخ ،لضوابط وقوانني
 .االنزياح ظاهرة إنسانية كونية قبل أن تكون ظاهرة لغوية داللية -2
: وجود مالمح وصالت لظاهرة االنزياح يف التراث العريب القدمي، حتت اصطالحات مغايرة منها -3

 ......االتساع، ااز، العدول، الشجاعة، معىن املعني
فشكلوا خلفيات معرفية أمثرت باصطالحات تأثر الدارسون العرب احملدثون بالدراسات الغربية،  -4

 ...االنزياح، االختيار، االحنراف، خرق السنن : متباينة للظاهرة منها 
 .االنزياح سبيل حتقيق اللغة الفنية، لغة الشعر واألدب  -5
 .هي من املشكالت األساسية اليت تواجهه  ،حتديد طبيعة املعيار الذي حيدث عنه االنزياح -6
فليس كل انزياح خاصية أسلوبية  ،ما مل حيقق مسة مجالية ،عن املألوف انزياحاال يعترب كل خروج  -7

 .داللية 
كثر من أما خارجه فيدل على أ ،ثبت البحث أن اللفظ ال يدل إال على معىن واحد يف السياقأ -8

 .معىن 
 .يصور السياق اللغوي التماسك اللغوي ضمن تراكيب أو نصوص لتبليغ خطابات داللية معينة -9

قة االنزياح بالسياق أمهية كربى يف توجيه دالالت األلفاظ والصيغ، هذا باإلضافة إىل وجود لعال -10
.  نتائج أخرى جزئية مبثوثة يف ثنايا البحث و فصوله، يستشفها القارئ أثناء اطالعه على البحث
 ومجاع األمر بعد هذه الوقفة اليت كانت للبحث ميكن القول أن ظاهرة االنزياح موجودة بشكل

وهي ظاهرة جد مهمة ألا ... كبري يف املعاجم ويف القران الكرمي والنصوص النثرية والشعرية 
تتعلق أساسا باجلانب الداليل للغة، ويبقى اال مفتوحا للمزيد من الدراسات من هذا النوع يف 

الدراسات كل النصوص وخاصة املعاجم باعتبارها امليدان اللغوي الداليل الواسع، فهذا النوع من 
  .يوصلنا إىل معىن املعىن وهو املراد

   

  خـــــــــــاتمـــــــــة                      
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  : فهــرس املصــادر واملراجــع
  ".دراسة األسلوب بني املعاصرة والتراث"أمحد درويش  – 1 

  .القاهرة.  ت د ط، د.  دار غريب للطباعة والنشر و التوزيع    
  ".االنزياح من منظور الدراسات األسلوبية" أمحد حممد ويس  – 2

م                                                                                     2005/هـ1426.الطبعة األوىل. جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع
  .   لبنان -بريوت 

  ". معجم اللغة العربية املعاصرة"أمحد خمتار عمر  – 3
  م2008/هـ1429. الطبعة األوىل. ع، طباعةعامل الكتب، النشر، توزي      

  ".البالغة العربية يف ثوا اجلديد" بكري شيخ أمني  – 4
  " شكل القصيدة العربية يف النقد العريب حىت القرن الثامن هجري" جودت فخر الدين  – 5

طبعة ال. دار املناهل للطباعة والنشر والتوزيع / دار احلرف العريب للطباعة والنشر والتوزيع 
  .م2004/ هـ1424الثالثة 

  .ترمجة بسام بركة" . األسلوبية" جورج مولنييه  – 6
  .جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع د ط، د ت       

عبد احلميد هنداوي منشورات : ترتيب وحتقيق " كتاب العني" اخلليل ابن أمحد الفراهيدي  – 7
  .لبنان  –م بريوت 2003/هـ1423الطبعة األوىل . علي بيضون، دار الكتب العلمية 

  " .البحث األسلويب معاصرة وتراث" رجاء عيد  – 8
  ".دراسات يف الداللة واملعجم" رجب عبد اجلواد إبراهيم   -  9

  .م القاهرة 2001بعة ط. دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع
  ". البالغة تطور وتاريخ" شوقي ضيف  – 10

  .د ت. الطبعة الثانية. دار املعارف مبصر         
  

  " د اإلمام عبد القاهر اجلرجايننالتراكيب النحوية وسياقاا املختلفة ع" صاحل بلعيد  – 11
  .اجلزائر –م بن عكنون 1994ديوان املطبوعات اجلامعية د ط 

  .دار الكتاب اجلديد املتحدة" األسلوبية واألسلوب" بد السالم املسدي ع – 12
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م طرابلس     2006الطبعة اخلامسة . دار أويا للطباعة والنشر والتوزيع والتنمية الثقافية         
  .اجلماهريية العظمى 

تعليق حممد رشيد رضا دار املعرفة للطباعة والنشر " دالئل اإلعجاز" عبد القاهر اجلرجاين  – 13
  .لبنان  –د ت بريوت .د ط 
د ت . املكتبة العصرية د ط . حتقيق  حممد الفاضلي"  أسرار البالغة" عبد القاهر اجلرجاين  -  14

  .بريوت  –صيدا 
دار "  لتطبيقر اجلرجاين بني التنظري اهمعىن املعىن عند عبد القا" عطية أمحد أبو اهلجاء  – 15

  .عمان. م2010/ه1431الطبعة األوىل . اخلليج 
مكرر  159إفريقيا الشرق " لذة النص أو مغارة الكتابة لدى روالن بارت" عمر أوقان  – 16

  .الدار البيضاء . د ت . شارع يعقوب املنصور د ط 
  قوب اميل بديع يع .تعليق "الكتاب"، "سيبويه"عمر بن عثمان بن قنرب امللقب ب – 17

  لبنان - ، بريوت1999/هـ1420دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 
  " أصول يف علم الداللة" فريد عوض حيدر  -18

  القاهرة. 2005/هـ1426الطبعة األوىل  . مكتبة اآلداب
  "لسان العرب"أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم ابن منظور اإلفريقي املصري  -19

  . م بريوت2005دار صادر للطباعة والنشر، طبعة جديدة وحمققة ، الطبعة الرابعة 
، منشورات دار دجلة، "البحث الداليل يف كتاب سيبويه"خلوش جار اهللا حسني ذزه يي  -20

  .م، اململكة األردنية اهلامشية 2007ناشرون وموزعون، طبعة األوىل 
، املكتب اجلامعي احلديث، طبعة "واألسلوبية رؤى بالغية يف النقد "ماهر مهدي هالل -21

  . م2006
  ". البالغة العربية وأصوهلا وامتداداا"حممد العمري  -22

  . لبنان -م بريوت1999.إفريقيا الشرق ط
  ". البالغة العربية يف ضوء األسلوبية ونظرية السياق"حممد بركات محدي أبو علي  -23

  .م2003وىل الطبعة األ- دار وائل للنشر والتوزيع
  ".املعىن وظالل املعىن ، أنظمة الداللة يف العربية"حممد حممد يونس علي  -24

  . م2007مارس –دار املدار اإلسالمي ، الصنائع شارع جوستينيان ، الطبعة الثانية 
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  ، "علم اللغة مقدمة للقارئ العريب"حممود السعران -25
  .بريوت-دت- دار النهضة العربية دط

  .م القاهرة2002دط .الناشر مكتبة االجنلو املصرية " الداللة اللفظية"عكاشة حممود  -26
  ، "التقدمي والتأخري ومباحث التراكيب بني البالغة واألسلوبية "خمتار عطية  -27

  . دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر
  ).دراسة وتطبيق(علم الداللة "نور اهلدى لوشن  -28

  م األزاريطة االسكندرية 2006 املكتب اجلامعي احلديث طبعة
  ".مباحث يف علم اللغة و مناهج البحث اللغوي"نور اهلدى لوشن  -29

  .دت األزاريطة االسكندرية-دط. جامعة الشرق، املكتب اجلامعي احلديث
  ". علم الداللة التطبيقي يف التراث العريب"هادي ر  -30

  .األردن–، عمان  م2008/هـ1429عامل الكتب احلديث ، الطبعة األوىل 
  .رابح دوب-إشراف األستاذ" دراسة أسلوبية- ظاهرة االنزياح يف سورة النمل"هدية جبيلي -31

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


