
تحديد الظاهرة األسلوبية 
( Ecart)االنزيــــاح : أّوال

    تعّددت صيغو في المغة العربية كما تعّددت لدى الغربيين، فمّرة نجد لو معاداًل بالغًيا 
ولدى الغربيين نجد أّن . قديًما ىو العدول، وىناك من يفّضل االنزياح، وبعضيم االنحراف

، واستخدم بالي (تجاوز)يفّضل كممة يمكن ترجمتيا بـــــ  (Paule Valery)'' بول فاليري''
. ''خطأ''كممة 

. سبيتزر استخدم انحراف
. جون كوىين ــــــــ انتياك

. بارت ــــــــ فضيحة
. تودوروف ــــــــ شذوذ

. 1وكميا تقريًبا كممات ذات إيحاءات أخالقية مّما يبّرر بعض ردود الفعل الرافضة ليا
        ويعّرفو ريفاتير بكونو انزياًحا عن النمط التعبيري المتواَضع عميو، ويدّقق مفيومو إذ 

فيو العدول عن الشائع . 2يجعمو خرًقا لمقواعد حيًنا، ولجوًءا إلى ما نُدر من الصيغ حيًنا آخر
المألوف إلى غير المألوف باعتباره أداة فنية يستعين بيا المبدع ليمنح صياغتو بعًدا جمالًيا، 
فتعكس التّنوع الفردي المتمّيز في األداء بما فيو من وعي واختيار، وبما فيو من انزياح عن 
المستوى العادي المألوف بخالف المغة العادية التي تتمّيز بالتمقائية، والتي يتبادليا األفراد 

إذ أّنيا ال تصدر عن وعي وال عن اختيار، كما أّنيا نشاط لغوي . 3بشكل دائم وغير متمّيز
. إنساني عام ومشترك

ثّمة أسموب بالنسبة إلى بعضيم » : (George Mounin)         يقول جورج مونان 
ال يتجاوز '' البحر أزرق'': فقولنا. عندما تحتوي العبارة عمى انزياح يخرج بيا عن المعيار
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كالم كل الّناس، إّنو الدرجة الحيادية أو الدرجة صفر لمتعبير، لكن أن نبتعد كما ابتدع 
. 4«فإّن ىذا يمّثل حدثًا أسموبًيا'' البحر خمري''أو '' البحر بنفسجي'': فنقول'' ىومير''

ال يتم إاّل بقصد من المتكمم أو الكاتب، وىذا ما  (القاعدة)          ىذا الكسر لممعيار 
.  5يعطي لوقوعو قيمة لغوية وجمالية ترقى بو إلى رتبة الحدث األسموبي

 (غطى الظالم األرض)إذا قمنا :          ونستطيع أن نضرب مثاًل آخر عمى ذلك فنقول
: فإّننا بيذا نتكّمم كما يتكّمم كل الّناس، لكن عندما نقول كما قال ا تعالى (جاء الصبح)و

﴿الصبح إذا تنّفس﴾ فإّننا بيذا نسّجل حدثًا أسموبًيا ذلك الّن السمات  و﴿والميل إذا عسعس﴾
ىي غير السمات التي تتضّمنيا لفظتا '' عسعس''و'' تنّفس''النحوية التي تتضّمنيا األفعال 

.  6''الميل''و'' الصبح''
_ اقترب_ دنا: عسعس. إدخال النفس إلى الرئتين لكن، تنّفس في اآلية بمعنى ظير: التنّفس)

 (.أظمم: ، وفي اآلية_تحّرك
:  ومن أمثمتو أيًضا.  فيذا النوع من االنزياح داللي

. ــــــ ُبّث أسالكك أييا القمر، والمقصود أشعة ضوئك
: ومن أنواع االنزياح

:  كقول الشابي:االنزياح الصوتي( 1
 والبكاال يعرف الشكوى الذليمة 

. 7جاء الحذف ألداء وظيفة موسيقية تتمّثل في الحفاظ عمى موسيقى البحر العروضي
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 :االنزياح في الجمع(2
ماذا جنيت من الحياة  ومن تجاريب الدىور 

 .8تجارب وذلك إلتمام تفعيمة الكامل: األصل
االختيــــار : ثانيـــا

، وأّن عمم sélection أو انتقاءchoix        ىناك من يعّرف األسموب بأّنو اختيار
األسموب ىو العمم الذي ييتم بدراسة ىذا االختيار أو االنتقاء دراسة تخضع لمنيج عمم المغة 

فاألسموبية تقوم عمى . 9كالصوتية والّنحوية والداللية: في دراستو لممستويات المغوية المختمفة
أساس دراسة االختيار، وكل جممة جاءت إلى الوجود كتعبير إّنما جاءت نتيجة الختيار 
تركيبيا، واختيار لكمماتيا واختيار لتوّجييا، واألسموبي يسعى الستكشاف كافة أسباب 

لماذا ىذه البنية التركيبية؟ لماذا ىذه الكممة أو تمك؟ لماذا ىذا : االختيار في الجمل المدروسة
التركيز؟ إّن ىدفو الذي يسعى إليو ىو تفسير كل اختيار لغوي في النص من نواحي الحيل 

.  10األسموبية، ومن نواحي الرموز الضمنية، وغيرىا
 ومحور االستبدال Codage (التركيب)محور المجاورة :          يقوم التعبير عمى محورين

فاأللفاظ تتخذ في البداية ترتيبيا األفقي، ثّم  (Choix, Selection) (االختيار، االنتقاء)
تكتسب كل لفظة معناىا بالنظر إلى ما تستدعيو من ألفاظ أخرى إذا أردنا إغناء الفكرة 

: وتوضيحيا؛ فإذا قمنا
. عدت في صباح اليوم الثاني، ألرى ذلك الصديق القديم- 

ويستطيع الكاتب أو . ىذا ىو التركيب الذي بمقتضاه تتبّوأ كل كممة موقعيا في الجممة
، المواليعدت في صباح اليوم : المتكّمم أن يضع مكان بعض الكممات كممات أخرى، مثل

.  ذلك الصديق القديمأللقى
 .الذي أعرفو منذ زمن، ألرى ذلك الصديق المواليعدت في صباح اليوم : أو
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يسّمى تركيًبا أو مجاورة، والمحور  (مجاورة األلفاظ لبعضيا)        فالمحور األفقي 
العمودي يسّمى اختياًرا أو استبدااًل، وىذان المحوران ىما المذان يتحّكمان في تنظيم الكالم، 

.  11ويتيحان لمغة أن تؤدي وظيفتيا في التعبير
. أحياًنا قد تغّير عبارة كاممة بكممة واحدة أو بعدد أقّل من الكممات- 

السياق   : ثالثــــا
        عناصر المغة كميا من مفردات أو قواعد نحو، ومجاز واستعارة، ال قيمة ليا في 

ّنما تستمد قيمتيا في السياق فالمفظة تكتسب قيمتيا بما يسبقيا وما يمحقيا من . ذاتيا، وا 
الذي ينقل إلينا المعنى أكثر مّما تنقمو الكممات  (Contexte)كممات، وىو ما يعرف بالسياق 

فإذا كانت المفردة منعزلة عن سياقيا قادرة عمى حمل أكثر من داللة، فإّن السياق ىو » 
.  12«الذي يخّصصيا بداللة معّينة

        وال يعنى السياق بالمفردة فحسب، بل يعنى بالصورة الكمية الناتجة عن تضافر جمل 
النص تضافًرا تاّمًا، بحيث يشّكل صورة أو مشيًدا فّنًيا كاماًل، فيو قائم عمى العالقات 
التجاورية بين ُبنى النص جميعيا، وىو الذي يجعل من مجموعة الجمل المتضاّمة إلى 

. بعضيا جماًل ذات داللة تسيم جميعيا في تشكيل الداللة الكمية لمنص
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