
  .لخذاري سعد: األستاذ 

  م2021/ 2020السداسي الثالث للعام الدراسي 

موجهة لطلبة  األسلوبیة وتحلیل الخطابمحاضرات في 

،  2و  1ثانیة لیسانس لسانیات عامة الفوج السنة 

 .2و  1الثانیة لیسانس تخصص نقد ومناهج الفوج و 
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 ( األسلوبية التعبيرية3

لقد لقيت األسلوبية عناية كبيرة من قبل األسلوبيين، بأن صّنفوا اتجاهات عديدة لها، كل واحدة  
منها تقوم على أسس ومقومات، أفردوا في كتاباتهم فصوال تحدد خصائص االتجاهات األسلوبية الغربية 

اإلجرائية التي تستعملها في وصف النصوص، بل ومناهجها وطرائق تحليلها للنصوص، واألدوات 
خصص شكري عياد كتابا خاصا )اتجهات البحث األسلوبي( تحدث عن أهم رواد األسلوبية وأهم 

 االتجاهات التي سلكوها.

(: إن اللغة سواء نظرنا إليها من زاوية المتكلم Stylistique L’expressitéاألسلوبية التعبيرية ) 
ب حيث تعّبر عن الفكرة، فمن خالل )موقف وجداني( بمعنى أن الفكرة تصير أو من زاوية المخاط

 بالوسائل اللغوية كالما يمر ال محالة بموقف وجداني من مثل األمل أو الصبر أو األمر أو النهي...

إن هذا المضمون الوجداني للغة هو الذي يؤلف موضوع األسلوبية في نظر )شارل بالي(، وهو  
من دون النزول إلى خصوصيات المتكلم. إن  كيبهااه عبر العبارة اللغوية مفرداتها وتر الذي تجب دراست

الطابع الوجداني هو العالمة الفارقة في أية عملية تواصل بين باث، ومتلٍق حسب )بالي( دائما حيث يؤكد 
تية على عالمات الترجي واألمر والنهي التي تتحكم في المفردات والتراكيب. وتعكس مواقف حيا

واجتماعية وفكرية، وينقسم الواقع اللغوي إلى نوعين: ما هو حامل لذاته، وما هو مشحون بالعواطف 
واالنفعاالت أو الكثافة الوجدانية. فالتعبيرية في نشأتها هي طاقة الكالم في جملة عواطف المتكلم أو 

بإبراز أجزاء خطابه، وهو  أحاسيسه، ثم عّمم هذا المصطلح بعد )شارل بالي( فأصبح يهتم فيه المتكلم
بالتعبير اللغوي تكشف عن ظاهرة تكيف الدوال خدمة للمدلوالت، ونرى بعد هذا الواقع، الوجدانية المتعلقة 

 األساس الوجداني ألسلوب المتكلم، أي الكاتب، ونلحظ هذا فيما يسمى باآلثار الطبيعية واآلثار المنبعثة.

أو الصورة والمضمون، كالعالقة بين )الصوت( ويقصد باآلثار الطبيعية مثل تساوي الشكل والموضوع 
 أصوات الطبيعة فهذه وقائع طبيعية في تعبيرية اللغة. و)المعنى( في السماء التي تتقلد

تستعملها...فكل فهي نتيجة المواقف الحياتية، وتستمد أثرها التعبيري من الجماعة التي  أما اآلثار المنبعثة
كلمة، وكل تركيب لغوي يخص حالة لغوية معينة، فاألثر التعبيري المنبعث يعود إلى القصد اإلرادي في 

؛ فاألسلوبية التعبيرية تصب اهتمامها على كشف الطاقات استعمال وسائل اللغة، وكما سبق الذكر
إلشارة إليه أن بالي أعطى أهمية فهي عمل تطبيقي، لكن ما يجب ا الكامنة في باطن اللغة، التعبيرية
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مما جعله ال يهتم بالجوانب الجمالية، وتركيزه على اللغة المنطوقة صرفه عن   كبرى للمحتوى العاطفي
 االهتمام باللغة األدبية.

وعليه فاالتجاه التعبيري في األسلوبية يركز في دراسته على الوقائع المتعلقة بالتعبير اللغوي وآثارها على 
 ي، وهذه اآلثار نوعان:المتلق

لعل هذه اآلثار من أهم المقومات المشكلة لثنائية الدال والمدلول، وهو مستوى لغوي  أ( اآلثار الطبيعية:
تبرز فيه جدلية الصراع بين الدوال والمدلوالت كمسألة العالقة الطبيعية بين األصوات ودالالتها أو الصور 

والقسم، والتأخير،  أو بعض األنماط البالغية كالتعجب، واالستفهام، والنداء، واألمر،الفنية ومعانيها، 
 والحذف...فكل هذه الوقائع في نظر بالي آثار طبيعية، وهي صورة من صور التعبير اللغوي.

تقوم في هذه اآلثار على تحديد ما في اللغة من إن األسلوبية التعبيرية  ب( اآلثار المبتعثة )االجتماعية(:
ا سلوكا لغويا، ينتج عن مواقف حيوية لها االحتماالت التعبيرية تظهر المفارقات االجتماعية باعتباره

 ارتباط بالواقع االجتماعي، كمفهوم االبتذال الذي هو تعبير مرتبط بأناس مبتذلين كانوا قد ابتدعوه
واستعملوه، ألن اللفظة )ابتذال( من بنية تنتمي إلى حقل داللي خاص باللسان، وإلى مجال من مجاالت 

 اللغة.

ة عند العرب التنويه بجهود )شارل بالي( في تثبيت أركان األسلوبية التعبيرية، لم تهمل الدراسات األسلوبي
ولم تعتمد اعتمادا كليا عليها في رصد الحدث اللغوي الشفوي ووقائعه  إال أنها سرعان ما تجاوزتها،

فكرية وعلمية األسلوبية، رغم أن آفاق األسلوبية التعبيرية وفضائها...يتجلى في تأثيرها في مجاالت كثيرة 
متعلقة بدراسات مفيدة ومتنوعة كالتراكيب، والدالالت، والمعجمية، فقد درس الحذف والمصدر في 
الفرنسية، والفعل الماضي في المسرح المعاصر، ونظام األفعال، والفكر، واللغة، واللسانيات النفسية، 

    ودراسات علم النفس اللساني وغيره.

 ( األسلوبية البنيوية4

غفل اللسانيات الحديثة فرصة توظيف مصطلح البنية في مجال األسلوبية، لكي نبرز أن للعالمة لم ت
بنية القانون، أي مكانة العالمة فيه ضمن المحور االستبدالي، وبنية  -األسلوبية قيمة تتجلى في بنيتين: 

 الرسالة؛ أي العالمة تحتل موقعا تأليفيا محددا.
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البنيوية، وتعرف أيضا باسم األسلوبية الوظيفية، ونرى أن المتابعة الحقيقية للظاهرة األسلوبية األسلوبية 
ليست فقط في اللغة ونمطيتها، وإنما أيضا في وظائفها. إذ ال يمكن تعريف األسلوب خارجا عن الخطاب 

إليهم، والتحليل اللغوي كرسالة، أي كنص يقوم بوظائف إبالغية في االتصال بالناس، وحمل المقاصد 
 البنيوي للخطاب يدل على أن كل نص يؤلف بنية وحيدة يستمد منها الخطاب مردوده األسلوبي.

 فالظاهرة األسلوبية منوطة ببنية النص ال غير، وهي من حيث العبارة تبرز في مستويين:

االنحراف والخروج عن أحدهما يمثل النسيج الطبيعي، واآلخر يزدوج معه، ويمثل مقدار االنزياح، أي 
 النمط التعبيري المصطلح عليه، كالخروج عن القواعد واألصول إلى ما يندر من التراكيب.

كما تعني األسلوبية البنيوية في تحليل النص األدبي بعالمات التكامل والتناقض بين الوحدات اللغوية 
األسلوب بعدا ألسنيا قائما على  المكونة للنص وبالدالالت واإليحاءات، ويتضمن هذا االتجاه في علم

علمي المعاني والصرف، وعلم التراكيب دون االلتزام بالقواعد، فهي تدرس ابتكار المعاني النابع من مناخ 
 العبارات والمفردات.

وما دامت األسلوبية هي العلم الذي يتخذ من األسلوب موضوعا له وتحديدا لهذه الخاصية نشير إلى 
 وبية:مراحل القراءة األسل

وهي مرحلة اكتشاف الظواهر وتعيينها والتي تسمح بإدراك وجوه االختالف بين بنية مرحلة الوصف: ( 1
 في حس القارئ اللغوي مقام المرجع.والبنية النموذج القائمة  النص،

وهي مرحلة تأتي تباعا لألولى وفيها يتمكن القارئ من الغوص في النص واالنسياق  ( مرحلة التأويل:2
 عطافه وفكه على نحو تترابط فيه األمور وتتداعى ويفعل بعضها في بعض.في أ 

وتعنى األسلوبية ورائدها )ريفاتير( أيضا بالقارئ الذي يعتبر جزًء هاما في عملية التواصل، إذ يعول على 
ير استجابة القارئ العمدة إما باالستحسان أو بعدمه، ومن ثم يأتي دور الباحث األسلوبي الذي يهتم بتفس

 الوقائع األسلوبية والذي يكون نجاحه مستمدا من إدراكه للبنية األساسية للنص. 

األسلوبية البنيوية على مفاهيم رسمت تواجدها في حقل الدراسات األسلوبية واللسانية الحديثة، لقد قامت 
 ومن هذه المفاهيم:
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، في ذاتها التماسك الداخلي للوحدة، إذ هي كاملةالشمولية والتي يراد بها البنية: وهي كلٌّ يتكون من: أ( 
كالخلية الحية تنبض بالحياة التي تشكل قوانينها وطبيعة مكوناتها الجوهرية، حيث إن كل مكون من هذه 
المكونات ال يجد قيمة في ظل نسيج كلي شامل مسمى الوحدة الكلية. والتحول وهي عملية توليد تنبع من 

 تي يمكن أن يتولد منها عدد من الجمل تبدو جديدة.داخل النسيج، كالجملة ال

 التحكم الذاتي وهو استغناء البنية بنفسها عن غيرها، وإنتاجها يكون داخلي دون اعتماد العوامل الخارجية.

 ب( اللغة والكالم: وهما واقعتين يعتمدهما النقاد واألسلوبيون في تحليل الظاهرة األدبية وأسلوبها.

ية الست: وهي اتجاه جاكبسون في الخطاب، من شكل الخطاب في نظرية اإلخبار ج( الوظائف اللغو 
التي دقق عناصرها الستة: وهي المرسل والمرسل إليه والرسالة، وهي محتوى اإلرسال تستند إلى سياق 

 وسنن يشترك فيها طرفا اإلنجاز، وقناة وهي الرابط بين المرسل والمرسل إليه.

زة: يرمي هذا االتجاه إلى إبراز الوحدات الصوتية موازية لثنائيات من الكلمات د( الوحدات الصوتية الممي
التي استبدلت وحداتها الصوتية بوحدات أخرى تغير معنى الكلمة، وتعرف هذه الثنائيات باألزواج الدنيا 

 (.التي ال تجد هذه الوحدات قيمتها إال في صلتها كـــ )سار و صار(، )قال ومال(، )َخَلق، ُخِلقَ 

وهي عالمة لسانية تصدر مكوناتها األساسية ه( الدال والمدلول: وهي ثنائية من أهم ثنائيات علم الداللة، 
 أصواتا عن اإلنسان، انتهى سوسير على أنها اعتباطية تقوم على التواطؤ العرفي.

األساسية، وإنما يتم و( القيمة االختالفية: مفهوم ينطلق من كون الدوال ال تعرف من خالل خصائصها 
ذلك من خالل تمايزها واختالف بعضها عن بعض، ككلمة الحب التي هي وحدة ذات داللة، ليس لشيء 

 في ذاتها، لكن لوجود )الكره(، وهذا ما ينسحب على قول القدامى باألضداد تبين األشياء.

االعتناء بالرؤية التاريخية التطورية التي ز( اآلنية والزمانية: مفهوم جاء به سوسير لتحويل االهتمام من 
 تهتم بترابط العناصر وتعاقبها إلى الرؤية اآلنية التي تهتم بحالة من الحاالت في زمان ومكان محددين.

ح( محور التأليف واالختيار: هو حركية نفعية على مستوى العالقات بين الوحدات اللغوية، ويتحكم في 
الضغط، والذي من خالله يتحقق التركيب، وقد يكون التحرك أفقيا يعتمد السلسلة الكالمية هذه قانون 

بحسب قوانين النظم ككلمتي )جاء( و )الرجل( يمكن التأليف بينهما )جاء الرجل(.  التجاور بين الكلمات
ألن الكلمات في المحور التأليفي تؤسس وظائفها على عالقاتها بمجاورتها لما سبقها، وقد يكون التحرك 
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ديا يعتمد عالقات الغياب، وهي عملية طبيعية إيحائية تقوم على إمكان استبدال أي كلمة بأخرى، عمو 
 وهي ممارسة اختيارية تحدث انطالقا من السلسلة العمودية.

 ( األسلوبية اإلحصائية5

الكم. ألثر أدبي ما عن طريق  يقوم هذا االتجاه من األسلوبية على إمكانية الوصول إلى السمات األسلوبية
بإحصاء العناصر المعجمية في األثر،  وتوزيع أبعاد الحدس إلى القيم العددية، وتركز لتحقيق هذا الهدف

أو التركيز على طول الكلمات والجمل من عدمه، أو العالقات بين النعوت، واألسماء واألفعال. وهي 
رة األسلوب من الحدس بذلك ال تساهم في تحديد القرابة األدبية فقط، بل تركز على تخليص ظاه

 الخالص، لتوكل أمرها إلى الحدس المنهجي.

بالذكر: إن اإلحصاء الرياضي في التحليل األسلوبي هو  وقد لّخص  د/ نور الدين السد هذا االتجاه
في وصف األسلوب، وغالبا ما يقوم تعريف األسلوب فيها على أساس محدد  محاولة موضوعية مادية

)قول فوكس(: نقيم األسلوب كما يأتي في نطاق المجال الرياضي بتحديده من خالل مجموع المعطيات 
يتم تحديد األسلوب بأنه تردد الوحدات اللغوية التي يمكن حصرها كميا في التركيب الشكلي للنص. وحينما 

ا للعمليات الرياضية. إن النسبة بين عدد ورود الكلمة في نص ما، والمجموع الكلي يمكن وإخضاعه
 تمثيلها عدديا، وهذا يسهل مقارنتها بالنصوص األخرى.

لم يسلم هذا االتجاه األسلوبي من النقد والتشكيك في فاعلية وجدوى الدراسات اإلحصائية المستخدمة في 
لكن أقر النقاد العرب على ضرورة توظيف اإلحصاء في تحليل  الوصف والتصنيف لآلثار األدبية.

في حد ذاته  الخطاب األدبي. وهذا "محمد العمري" يقول في كتابه )تحليل الخطاب الشعري(:" يعتبر الكم
عامال من عوامل البروز والظهور، فالمواد التي تتكاثف بشكل غير عادي بالنسبة لمستعمل كفيلة بإثارة 

الدراسة األسلوبية" تها نفسها". وعليه نجد )محمد الهادي الطرابلسي( يقسم بحثه "في منهجية االنتباه بكمي
إلى قسم نظري عرض فيه العالقة بين جانب االنطباع، وبين جانب اإلحصاء، وقسم تطبيقي درس فيه 

ظت ذهب عقله وجحنموذجا متمثال في جملة في وصف )أكول( من كتاب )البخالء للجاحظ(: )إذا أكل 
عينيه، وسكر وسدر، انبهر وتربد وجهه، وعصب ولم يسمع ولم يبصر(، وبعد تفسيرها وتحليلها أسلوبيا 

 يعرض ما يلي:

 أحداث عشرة هي عنوان حركة نشيطة. -
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هذه األحداث مسندة إلى فاعل واحد هو األكول أو بعض متعلقاته )عينه، وجهه( فاألكول الموصوف  -
 المشهد.هو وحده محور كامل 

القضية في جميع هذه األحداث هي عملية األكل: فعل جملة الظرف يخبر عنها وأفعال جملة الجواب  -
 .، فاألكل وحده يقتضي من األكول استفراغ الجهد، وهو وحده الذي يمأل حياتهتخبر عن نتائجها

ات بال )انبهر وتربد( تفيد سبعة من هذه األفعال ثالثية مجردة فقط مزيدة، إاّل أن الزيادة فيها ليست ذ -
الزيادة فيهما وقوع الفعل، و)لم يبصر( تفيد الزيادة فيه معنى المجرد، فالمشهد معّرى من المستندات 

 والحيثيات.

كل هذه األفعال الزمة تكتفي بفاعل واحد، هو األكول أو بعض متعلقاته، فهي إذن أحداث منطلقة  -
 منه، راجعة إليه، بل عليه.

كل وسائل الصلة بالعالم الخارجي واالنغالق ل األفعال من حيث الداللة اللغوية في فقدان اشتراك ك -
، فقدان على النفس، فقدان المعرفة الحسية )لم يسمع، لم يبصر(، فقدان المعرفة الذهنية )ذهب عقله(

الصورة في  الوعي عامة )سكر، سدر...(، فقد أصبح األكول أمة يرأسها أو كوكبا بذاته وقد خرجت كامل
 جملة تالزمية طريفة غير متوازية الشقين.

 كل فعل فيها يشكل جملة تشترك مع بقية الجمل في البساطة المثلى واطراد األفعال بهذه الصورة يعرب -
 عن تولد بعضها عن البعض اآلخر.

 وكل هذه الجمل تشترك طبعا في الفعلية الخالصة المصورة لحركة مسترسلة. -

جملة الظرف تتكون من جملة واحدة )أكل( بينما تتكون جملة جواب الظرف من تسع جمل إال أن  -
 متعاطفة.
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 تخضع لموسيقى خارجية منها الرسم التالي: -عالوة على ذلك–هذه األحداث  -

 ذهب                     
 جحظت عينه 
 سكر 

                سدر انبهر             إذا أكل 
 وجههتربد  
 عصب 
 لم يسمع لم يبصر 

 
إن التحليل اإلحصائي لألسلوب يهدف إلى تمييز السمات اللغوية فيه وذلك بإظهار معدالت تكرارها، 
ونسب هذا التكرار، ولهذه الطريقة في التحليل أهمية خاصة في تشخيص االستخدام اللغوي عند المبدع، 

أسلوبية في شعر صالح عبد الصبور( هذا المنهج فأقام البحث وقد نهج )محمد العيد( في بحثه )سمات 
 على أساس خطوتين متتابعتين متكاملتين:

الوصف اللغوي المجرد للمثيرات ذات القيمة األسلوبية، وقد لجأ الباحث إلى اإلحصاء لقياس معدالت ( 1
 تكرار المثيرات أو العناصر اللغوية األسلوبية قلة وكثرة.

ت اإلخبارية الداللية والجملية لتلك المثيرات، ويضاف إلى ذلك تحديد قيمها األسلوبية ( وصف التأثيرا2
في إبداع المعنى سواء من خالل الصيغ التي تصاغ فيها الخبرات والتجارب أو من خالل التراكيب اللفظية 

 التي تقدم إمكانات مساعدة على إبداع المعنى من خالل اجتماع األلفاظ في وحدة عليا.
 ( األسلوبية النفسية6

عني هذا االتجاه بمضمون الرسالة ونسيجها اللغوي مع مراعاتها لمكونات الحدث األدبي، الذي هو نتيجة 
 إلنجاز اإلنسان والكالم والفن، ويعد )ليو سبيتزر( من أهم مؤسسي األسلوبية النفسية.

أديب ما ترتبط بأفكار وعواطف سائدة وقد تأثر هذا األخير ب )فرويد( في دراسته حول خصائص أسلوب 
، وتكون بداية التحليل لديه، وهو يرى أن الحالة النفسية لألديب تؤدي إلى نحو ما من االستعمال اللغوي 

8



17 
 

عند إحدى التفصيالت اللغوية التي تتصل بتفصيالت أخرى بشكل تلقائي تساعد الناقد األسلوبي على 
 كلمات والعمل األدبي الذي يؤدي إلى نفسية صاحبه.نحو المركز حيث الجذر النفسي للالحركة 

لم يساعد تأثر )ليو سبيتزر( بفرويد في نشأة األسلوبية النفسية فقط، بل وجود األسلوبية التعبيرية التي 
كانت تهتم بالكالم المحكي واللغة المنطوقة، ال اللغة األدبية، دور فاعل، إذ مّهدت لظهور هذا االتجاه 

وبية )ليو سبيتزر( تهدف إلى الكشف عن خفايا عملية اإلبداع ونفسية الفنان، وليس األسلوبي، وأسل
 الوقوف على الخصائص األسلوبية ألديب ما.

المؤلفين انطالقا من مراكزهم العاطفية، ورأى مما جعله يتراجع عن بعض الحاالت النفسية وشرح أساليب 
ون اللجوء إلى مزاج المؤلف، لكن )سبيتزر( لم يتخل أن تحليل األسلوب يخضع لتفسير اآلثار بحد ذاتها د

 تماما عن األسلوبية النفسية التي كانت وسيلة في التعامل مع النص األدبي.
إذ يمكن رصد المالمح النفسية للكاتب المفكر والمتأمل الحالم، فدارس األسلوب يعتمد إلى اكتشاف البيئة 

 الحقول الداللية.الثقافية والجمالية للنص بتحديد مختلف 
 ومن أبرز مبادئه اللغوية الحدسية التي رفض فيها المعادالت التقليدية بين اللغة واألدب ما يلي:

 معالجة النص تكشف شخصية مؤلفه.( 1
 ( األسلوب انعطاف شخصي عن االستعمال المألوف للغة.2
 ( فكر الكاتب لحمة في تماسك النص.3
 للدخول إلى عالمه الحميم.( التعاطف مع النص ضرورة 4

أشارت الباحثة )عزة آغا( في بحث لها بعنوان )منهجية ليو سبيتزر في دراسة األسلوب األدبي( إلى أهم 
على الكاتب أو  -في مجمل أبحاثه–القضايا المحورية في منهج )ليو سبيتزر( وهي أنه عّلق أهمية كبيرة 

ة، وكانت األسلوبية النفسية وسيلة في التعامل مع النص الفاعل المتكلم الذي يتناول اللغة بطريقة خاص
 األدبي، فهي عنده تكتسي أهمية قصوى، ألنها تمتلك طواعية التوجه إلى مختلف الميادين في النص.

وكان سبيتزر يدعو إلى االستعانة بعلم الداللة التاريخي في  ~ المنطلقات العلمية في الدراسة النفسية:
ي ألنه يتيح للباحث فهم شخصية الكاتب، ويتيح له أيضا التعمق في الكلمات نفسها دراسة األسلوب األدب

التي يستعملها كاتب ما في حقبة تاريخية معينة، وقد نجد سبيتزر يحاول أن يكمل في دراسته البعد 
الموضوعي التجريبي ببعد عالئقي رابطي يختص ليس فقط بعالقة األديب مع قارئ النص أو شارحه، بل 

 القة هذا الشارح مع نفسه، فدراسة األسلوب عند سبيتزر تراعي المنطلقات العلمية التالية:بع
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على دارس األسلوب أن يجلو الغموض على النص انطالقا من معرفته التجريبية، وذلك بشكل إيجابي ( 1
 محدود.

اإليجابي ال يتسم بعامل الحركة ( على دارس األسلوب األدبي أن يثري طريقته في الممارسة، فالعمل 2
 والتفوق على الذات ما لم يقترن بالتأمل المنهجي.

( على دارس األسلوب أن يراعي الجانب الفلسفي في علمه، وذلك بتحديد موقفه الذاتي من العالم 3
بكليته، فبالنسبة إلى خضوعه لموضوع معين عليه أن يؤّمن االنطالقة الالزمة من خالل عمله وأن 

 الذي يشعر به الفنان عقب إتمام تحفة أو عمل رائع.ن لنفسه تحررا شبيها بذلك التحرر يضم
( على دارس األسلوب أن يراعي الجانب اإلنساني االجتماعي وذلك بإقامة لقاء جدلي بين الكاتب وبين 4

 إنسان آخر يوجه له البحث كل سطر فيه أن ينوه بوجود هذا اآلخر ويستشهد به ويثيره.
أن يراعي في درسه ما يتسم به الخطاب األدبي من عوامل تبدو أنها تافهة،  ى دارس األسلوب( عل5

فالعمل األدبي في جوهره هروب من الشيء التافه، ونقض له، فال يحق لدارس األسلوب أن يهمل أي 
   عنصر من عناصر النص األدبي وإذ كان يبدو ميتا ال فعالية له في النص.

 )اإلنزياح والمفارقة( األسلوبية( الظواهر 7
رغم االستقرار النسبي الذي شهده المصطلح النقدي العربي منذ القرن التاسع عشر، هزته في العقد السابع 
منه ثورة عنيفة، تدفق من خاللها كمٌّ هائل من المصطلحات على المعجم العربي، رسم طريقا جديدا في 

المصطلحات اللسانية الحديثة والسيميائية، إضافة إلى مصطلحات نقدية من علوم المعالجة النقدية، أهمها 
 االجتماع والنفس والفلسفة.

إن مصطلح اإلنزياح من المصطلحات الشائعة في الدراسات األسلوبية المعاصرة، وهو لغة: اإلنزياح: 
(، إذ أن هذه Ecartسي )مصدر للفعل )إنزاح(، أي ذهب وتباعد، وهو يمثل أحسن ترجمة للمصطلح الفرن

الكلمة تعني في أصل لغتها )البعد(، فهو:)فن القول الذي يبتعد عن المعيار(، كما قد تكون حاملة لمعنى 
 الفارق، أي الفارق الحاصل بين القول العادي والقول الفني.

ة واحدة لم يتقيد ، واإلنزياح مر ورد الفعل )إنزاح( مرتين في ترجمة لكتاب )ويليك و وآرين( )نظرية األدب(
األسلوبيون بمصطلح أو مصطلحين، بل وّظفوا الكثير منها في سياق حديثهم عن ظاهرة اإلنزياح بحثا 

لإللمام بكل أبعاده، فــ )جون كوهين( فضال عن اعتماده لمصطلحات، كاإلنزياح في قوله: )الورود منهم 
(، والفرق في ضروري الكافي للواقعة الشعريةالمتواتر لإلنزياح في القصيدة ال يؤكد بأنه يمثل الشرط ال
، واإلنحراف في قوله: )فماذا يعني في الواقع، قوله: )رأينا أنه ال يكفي فعال خرق القواعد لكتابة قصيدة(
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إن هو لم يكن انزياحا مقننا، وقانونا لإلنحراف بالقياس إلى المعيار الصوتيفي اللغة المستعملة(، والشذوذ 
كما يتحدث الناس األولي الذي سنبني عليه هذا التحليل هو أن الشاعر ال يتحدث  في قوله: )واألمر

، وهذا الشذوذ هو الذي يكسبها أسلوبا(، والخطأ في قوله: )إن األسلوب خطأ، جميعا، بل إن لغته شاذة
، سمح له بإقصاء سلسلة من ولكنه ليس كل خطأ أسلوبا(، وهذا الموقف هو الذي تبناه كوهين

. اتسعت رقعة المصطلح اإلنزياحي مع المصطلحات تشوش الرؤية الصحيحة للظاهرة في سياق الشعرية
)عدنان بن ذريل( عندما تعرض لعدة مصطلحات، نشير إلى مازاد بها عن المسدي، وهي: الجسارة 

ليفه، كما اللغوية، الغرابة، االبتكار، الخلق، أما )صالح فضل( فقد اختار مصطلح اإلنحراف في غالب تأ
 أشار إلى معادل بالغي قديم هو )العدول( الذي تبناه )عبد السالم المسدي( في كتاباته.

لهذا الزحام المصطلحاتي يجد نفسه مضطرا لغض الطرف عن الكثير من المصطلحات، إما إن المتأمل 
غي لألدوات النقدية ألنها ال تضيف جديدا للمصطلحات الشائعة، أو ألنها بعيدة جّدا عن اللباقة التي ينب

أن تتسم بها، كما أننا لسنا في موقف المضطر كي نتقبلها، ولعل شعور كل فئة بأنها األحق بأن تتبع، 
وأنها الرائدة في ميدانها، سبب مباشر لهذه الفوضى والتشابك بين المصطلحات وتعددها، ورغم هذا تبقى 

 حث األسلوبي واإلنزياحي.محاوالت جادة هدفها اإلثراء، ومن ثم تحديد أبعاد الب
المصطلح جذور فلسفية بحتة، فيكون معنى اللفظة: )ما يضاد الرأي الشائع(، كما جاءت  ولهذا المفارقة:

اللفظة: )الغريب المستفز المعبر عن رغبة صاحبه في البروز، وذلك بمخالفة موقف اآلخرين وصدمهم 
الكثير من المهارة اللغوية، وتتحدد حركيتها بين  فيما يسلمون به(، فالمفارقة احتمال تعبيري ذكي يحمل

الطرفين: )صانع المفارقة وقارئها على نحو يقدم فيه صانع المفارقة النص بطريقة تثير القارئ وتدعوه إلى 
رفض معناه الحرفي وذلك لصالح المعنى الخفي...وهو في أثناء ذلك يجعل اللغة يرتطم بعضها ببعض 

إال بعد أن يصل إلى المعنى الذي يرتضيه، فالمفارقة مصطلح يالمس اإلنزياح  بحيث ال يهدأ للقارئ بال
 في انحرافه عن العادي إلى الخلق اللغوي.

يزيد عبد السالم المسدي في قوة العالقة بين المفارقة بما نقله عن )رنيه و وآرن( حيث ) ربط مفهوم 
األسلوب بمجموع المفارقات التي نالحظها بين النظام والتركيب اللغوي للخطاب األدبي وغيره من 

، فالشاعر ال األنظمة، وهي مفارقات تنطوي عن انحرافات ومجازفات، بها يحصل االنطباع الجمالي(
يتسن له الكشف عن حقيقة الشعر والشاعر إال عبر أسلوب المفارقة، وذلك بتحقيق التوازن وفهم 

التي يختزنها داخل اإلنسان، أما اتجاه )عبد الرحمان نصرت( فنجده يؤكد فيه أن )الخروج عن التناقضات 
قة والتناقض والتوتر وعّدوها من المحمود في األدب، ولذا حمد النقاد الشكليون المفار  قواعد المنطق
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